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 قانون تخصیص یک درصد از اعتبارات 
تخصیص یافته هزینه ای

 برای امور پژوهشی و توسعه فناوری 

تأکید بر ارائه جایزه صادراتی به شرکت های 
دانش بنیان صادر کننده محصول

وزیر علوم اولویت های این وزارت 
را در سال1394 اعالم کرد

 »آیین نامة پسادکتری صنعتی« 
و »فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی«

دکتر شریفی
تخلفات پژوهشی: 
اقدامات و راهکارها

دکتر پیري: 
وظیفه شرکت های دانش بنیان 
برطرف ساختن نیازهای کشور 

در شرایط تحریم است

دکتر فتح ا... مضطرزاده
دانـشگـاه چـیـسـت؟ تاریخچه و اهداف جشنواره 

ملی فن آفرینی شیخ بهایی
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بازدید معاون پژوهش 
و فناوری از پارک علم 

و فناوری مازندران 

رشد جایگاه بین المللی علم 
ایران در 15 سال اخیر 

اعالم برنامه سال 94 
دبیرخانه شورای عتف 

پیوند بین دانشگاه و صنعت 
جز در مواردی استثنایی از 
وضعیت مطلوب فاصله دارد

با ابالغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور، تخصیص یک درصــد از اعتبارات 
تخصیص یافته هزینه ای برای امور پژوهشــی و توســعه 

ّفناوری در فرآیند اجرا قرار گرفت.
بــه گزارش گاهنامة عتف، دکتر حســن روحانی رئیس 
جمهور مصوبه مجلس شورای اسالمی در مورد قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 
)2( را برای اجرا به ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

ابالغ کرد.
در نامه رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور آمده اســت: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 
قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران، به پیوست »قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت )2(« که در جلســه علنی روز دوشــنبه مورخ چهارم 

اســفند ماه یک هزار و ســیصد و نود و سه مجلس شورای 
اســالمی تصویب و در تاریخ 1393/12/6 به تأیید شورای 
نگهبان رســیده و طــی نامه شــماره 488/87035 مورخ 
1393/12/13 مجلس شورای اسالمی واصل شده، جهت 

اجراء ابالغ می شود.
تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته 

هزینه ای برای امور پژوهشی و توسعه فناوری
بر اســاس ماده 56 این قانون کلیه دستگاه های اجرائی 
موضــوع مــاده )5( قانــون مدیریت خدمات کشــوری و 
دســتگاه های موضوع ماده)50( قانون الحــاق موادی به 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالــی دولت )1( مصوب 
1384/8/15 مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشــی که ذیل 
دســتگاه در قوانین بودجه ســاالنه منظور شده است، یک 
درصد )1%( از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای 

فصول)1( و )6( و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های 
غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه 

کنند.
در ادامه امده اســت : دستگاه های مذکور ضمن رعایت 
چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی 
دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری می رســد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر 
شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و 
مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات 
و فناوری موظف اســت گزارش عملکرد این ماده را به طور 
ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف اســت ســاالنه 
اطالعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توســعه را منتشر 

نماید. 

دکتر وحید احمدی *

 بی شــک، هم دلی و هم زبانــی دولت و ملت که از 
طرف مقام معظم رهبری به عنوان شــعار امســال 
نام گذاری شده است را می توان زمینه ساز جهش علمی کشور 

و رشد و توسعه همه جانبه دانست.
هماهنگــی در اجزای نظــام علم، فنــاوری و نوآوری و 
هم افزایی بین آنها از مصادیق بارز هم دلی و هم زبانی اســت 
که خوشبختانه در این دولت، این موضوع در سرلوحه برنامه ها 

قرار دارد.
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در راســتای برنامه های دولت تدبیر و امید و سیاســت های 
ابالغــی مقام معظم رهبری در حوزه علــم و فناوری و نیز 
برنامه های وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه های 
مهمی را به عنوان اولویت خود قرار داده است که خوشبختانه 
در سال گذشته توانستیم در بســیاری از آنها پیشرفت های 
قابل توجهی داشته باشیم. از جمله این برنامه ها؛ ساماندهی 
و معماری طرح های کالن ملی مصوب شورای عالی عتف، 
توســعه کیفی مراکز پژوهشــی و فناوری، افزایش بودجه 
مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری، حمایت مالی 
از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شرکت های مستقر 
در آنها، ساماندهی و توسعه کیفی نشریات علمی کشور، ایجاد 

دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها و ... می باشد.
در سال 94 نیز عالوه بر ادامه برنامه های قبل، موضوعات 
مهمی اولویت گذاری شده است که ذیاًل به برخی از مهمترین 

آنها اشاره می شود:
 پایش و ارزیابی عملکرد مؤسســات پژوهشی و فناوری به 

منظور ارتقای بهره  وری و مأموریت گرا نمودن آنها 
 توســعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری تخصصی 
با مشــارکت دســتگاه ها و نهادهای تخصصی و نیز بخش 

خصوصی
 حمات از ایجاد و توســعه مراکز نوآوری در دانشــگاه ها و 

مؤسسات پژوهشی
 حمایت از ایجاد و توسعه مراکز انتقال فناوری در دانشگاه ها 

و مؤسسات پژوهشی
 توسعه ارتباطات بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری و به 

ویژه در ارتباط با صادرات محصوالت دانش بنیان
 ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها و تغییر رویکرد آنها 

به سمت دانشگاه کارآفرین
 ارتقای کیفی مجالت علمی و حمایت از ایجاد مجالت در 

طراز بین المللی
 حمایت از ایجاد مؤسسات پژوهشی تقاضا محور

 تقویت و نوســازی آزمایشــگاه های دانشــگاهی، ایجاد 
آزمایشــگاه های مرجع و حمایت از بهینه سازی فرایندهای 

استفاده از تجهیزات آزمایشگاه های موجود
 حمایت از عملیاتی شدن مناطق ویژه علم و فناوری

 ایجاد شبکه ملی محاسبات علمی پیشرفته
 هدفمندسازی و حمایت از پایان نامه ها و رساله های حوزه 

علوم انسانی
 تدوین و اجرای مقررات برخورد با تخلفات علمی

 حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و اجرای 
کامل قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

 توسعه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
این برنامه در ســایه مشارکت هم دانشگاه ها و مؤسسات 
پژوهشی و فناوری و نیز هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط 
علم و فناوری محقق خواهد شد و الزم است همه دانشگاه ها 
و مؤسسات در راســتای این برنامه ها، از همه ظرفیت خود 

استفاده نموده و برنامه ریزی های الزم را انجام دهند. 

* معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

Atf_mag@msrt.ir :پست الکترونیک عتف

هم دلی و هم زبانی 
زمینه ساز جهش علمی
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
گزارش2

دکتر محمد فرهــادي وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوري  در دیدار نوروزي با روســاي دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشي، معاونان، مدیران و کارمندان وزارت علوم  
گفت: برنامه ریزي براي تحقق شــعار سال 1394 تحت 
عنوان » دولت و ملت،همدلي و همزباني » را که ازطرف 
مقام معظم رهبري نام گذاري شــده است، در مجموعه 

وزارت علوم به طور جدي پي گیري می کنیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــي وزارت علــوم، دکتر 
فرهــادي در ایــن نشســت با تبریک ســال نــو که با 
بــرکات حضرت فاطمــه زهرا )س( و نزوالت آســماني 
همــراه بود، اظهــار امیــدواري کرد امســال همدلي و 
 همزبانــي دولت و ملت بیــش از پیش افزایــش یابد .

وزیر علوم در بخش دیگري از ســخنان خود با تبریک به 
نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای گفت: در مجموع نتیجه 
این مذاکرات براي ما با نتیجه بردبرد همراه بود که البته تا 
کنون فقط 50 در صد قضیه انجام گرفته و آثار مثبت آن 

بعد از توافق نهایي حاصل مي شود .
وي در ادامه افزود: یکي از مهم ترین آثار مثبت مذاکرات 
هســته ای این بود که اکنون ایران هسته ای را جهان به 
رسمیت شناخته و بر همین اساس روابط علمي ایران با جهان 
غرب و آخرین یافته های  علمي گسترش یافته و همچنین 
 پیشرفت های  علمي فراواني در این زمینه صورت می گیرد.
دکتــر فرهادي در بخــش دیگري از ســخنان خود، در 
خصــوص برنامه هاي وزارت علوم در ســال جدید اظهار 
داشــت: ســاماندهي آموزش عالي کشور از جمله تعمیق 
و گســترش علوم و رشــته های  جدید و میان رشته اي، 
بازبیني رشــته هایی  که ســالیان زیادي از تاسیس آنها 
می گذرد، گســترش دیپلماســي علمي با سایر کشورها 
وافزایش پذیرش دانشــجویان خارجــي از جمله مواردي 
اســت که در ســال جدیــد در وزارت علــوم با کمک 
 همــکاران به طــور جدي پي گیــري خواهیــم کرد .
وي افزود: دانشگاه هاي ما باید ماموریت گرا شده وبا فعال 
کردن بیش از پیش بخش تحقیقات، به سوي تبدیل شدن 

به دانشگاه هاي نسل سوم حرکت کنند.
دکتر فرهادي با بیان اینکه دانشگاه ها هم باید در اداره 

امور به ما کمک کننــد، گفت: هیچ لزومي ندارد در همه 
دانشگاه هاي کشــور به یک شکل و رویه تدریس شود و 
دانشگاه ها باید با توجه به توان و موقعیت خودشان روش های  
 تدریس و همچنین سایر امور دانشگاه را هماهنگ کنند .

وزیر علوم با تاکید بر داشتن آزمایشگاه های  مرجع درکشور 
گفت: براي بازســازي و تکمیل آزمایشگاه دانشگاه هاي 
سراسر کشــوراعتبار مناسبي فراهم شــده که در اختیار 

دانشگاه ها قرار می گیرد.
دکتر فرهادي با اشاره به آغاز برنامه ششم توسعه در سال 
جاري و متولي بودن وزارت علوم در بخش علوم، تحقیقات 
و فناوري گفت: در خصوص استقالل دانشگاه ها، سیستم 
هیئت امنا یي و اختیارات آن در اداره امور دانشگاه ها ادامه 
خواهد یافت و تفویض اختیارات به دانشگاه ها و سایر مراکز 
علمي و پژوهشي نیزاز اموري است که در سال جدید بیش 

از پیش باید پي گیري شود.

وزیر علوم در خصوص انجــام فعالیت های  فرهنگي 
در ســال جدید گفت: از جمله فعالیت های  وزارت علوم و 
دانشگاه ها در سال جدید در زمینه هاي فرهنگي می توان به 
گسترش برگزاري کرسي های  آزاد اندیشي و از بین بردن 

موانع برگزاري آن اشاره کرد.
دکتر فرهادي در بخش پایاني سخنان خود، در خصوص 
افزایش ارتباط دانشگاه ها با بخش صنعت کشور گفت: دفتر 
ارتباط با دانشگاه همانند دانشگاه ها باید در مراکز صنعتي 
نیز ایجاد شــود. با تدوین آئین نامه اي،انجام فرصت های  
مطالعاتي استادان دانشگاه در محیط های  صنعتي فراهم 
شده اســت وبه طورکلي امیدواریم در آینده نزدیک فارغ 
التحصیالن ما به مرحله ای از مهارت و کارداني برسند که 
همگي به سوي تاسیس شرکت های  دانش بنیان حرکت 
کرده و مســائل و مشکالت کشور را حل کرده ودرجهت 

رفع نیازهاي کشور حرکت کنند. 

وزیر علوم:

 تحقق شعار امسال را در وزارت علوم 
به طور جدی پی گیری  می کنیم

معــاون اول رئیس جمهور گفــت: دولت باید 
تدابیــری اتخاذ کنــد که در ســال 94 برای 
شــرکت های دانش بنیان خدماتی و مهندســی جایزه 

صادراتی ارائه دهد.
به گزارش گاهنامة عتف، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور در حاشــیه مراسم افتتاحیه سومین 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل 
در نمایشــگاه بین المللی تهران با بیان اینکه حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان از رویکردهــای نظام 
است، گفت: توسعه شــرکت های دانش بنیان یکی از 
پشــتوانه های توسعه اقتصاد اســت و برای اینکه این 
توسعه محقق شود باید منابع مالی جدیدی ایجاد کرد 
که خوشبختانه در بودجه های سال 93 و 94 این منابع 

دیده شده است.
وی افــزود: در صنــدوق نوآوری و شــکوفایی نیز 
حمایت هایی در نظر گرفتیم که سرمایه صندوق هم در 
دو ســال گذشته از 25 میلیارد تومان به بیش از 1500 

میلیارد تومان افزایش یافت.
جهانگیری افزود: همچنین صندوق توسعه ملی نیز 
در جلسه هیأت امنا مصوب کرد که برای شرکت های 
دانش بنیان وام ریالی در نظر بگیرید و در معاونت علمی 
ریاست جمهوری و وزارت علوم هم حمایت هایی انجام 

می شود که تولید داخل در بازار به فروش برسد.
معــاون اول رئیــس جمهــور اظهارداشــت:برای 
دستگاه های دولتی ممنوعیت ایجاد کردیم که کاالی 

خارجی تهیه نکنند و از تولید داخل استفاده کنند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت باید تدابیری 
اتخاذ کند که در سال 94 برای شرکت های دانش بنیان 

خدماتی و مهندسی جایزه صادراتی ارائه دهد.
جهانگیــری همچنین در رابطه با بروکراســی های 
دریافت حمایت ها گفت: بروکراسی خاص پژوهشگران 
نیســت و در ایران یک واقعیت اســت. به طوری که 

بخشی از مشــکالت نظام اقتصادی دارای مشکالت 
اداری است ولی جهت گیری ما این است که تسهیالت 
ارائه کرده و موانع تولید را کم کنیم که امیدواریم بخشی 
از مجوزهایی که از نظر ما قابل لغو هستند لغو کنیم. وی 
گفت: عزم دولت این اســت که همه موانع پیش روی 

صادرات کشور که قابل رفع هستند برطرف شود. 

جهانگیری مطرح کرد

تأکید بر ارائه جایزه صادراتی به شرکت های 
دانش بنیان صادر کننده محصول

شورای عالی علوم 
تحقیقات و فناوری

مرور سیاست ها و برنامه های سال های اخیر بیانگر این واقعیت 
است که توسعه فناوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است به  
طوری که در بیشتر حوزه ها و صنایع، کشور نیازمند واردات فناوری از 
خارج اســت. بنابراین الزم است با در نظر گرفتن مالحظه هاي ملی و 
دید آینده نگرانه، سیاست های مناسب و منسجمی برای توسعه علم و 
فناوری کشور تدوین و پیاده سازی شوند. از این رو و به منظور انسجام 
بخشیدن و یکپارچه سازی سیاستگذاری علم و فناوری، در سال 1383، 
هم زمان با تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی عتف 
نیز به عنوان نهاد فرابخشی و سیاستگذار در باالترین سطح برای انجام 

وظایف زیر تشکیل شد:
1- اولویت بندی و انتخاب طرح هاي اجرایي بلند مدت سرمایه گذاري 

کالن در بخش هاي آموزش، پژوهش و فّناوري.
2- بررســي و پیشــنهاد منابع مالي موردنیاز در حوزه هاي علوم، 

تحقیقات و فّناوري.
در راســتای اجرای این دو مأموریت شورای عالی، کمیسیون های 
تخصصی این شــورا بــا همکاري برخی از صاحبنظــران و خبرگان 
دانشــگاهي و دستگاهي تعداد 47 طرح کالن ملی پژوهش و فناوري 
را در طول سال های 92-1390 در حوزه هاي مختلف تعریف کرده اند. 
تعریــف دقیــق و اجرای مناســب طرح های کالن از یک ســو 
با مشــارکت دادن پژوهشــگران و از ســوی دیگــر بهره گیری از 
توانمندی های دســتگاه های اجرایی و ایجاد شرکت های دانش بنیان 
می تواند در کاهش شــکاف علمی و فناوری کشور نقش حیاتی ایفاء 
نماید. همچنین با توجه به اینکه براساس سیاستهای کلی نظام علوم، 
تحقیقات و فناوری سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی باید 
به 4 درصد افزایش یابد؛ بنابراین طراحی دقیق و اجرای هوشــمندانه 
طرح های کالن زمینه مناسبی برای جذب اعتبارات پژوهشی فراهم 
مــی آورد. با طراحی و اجرای مناســب طرح های کالن ملی می توان 

انتظار داشت که دستاوردهای زیر برای کشور حاصل شود: 
 دســتیابی به اهداف مندرج در اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز، 

نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه.
 تحول دانشــگاه ها و مراکز پژوهشي به مراکز تولید علم و فناوری 

نیازمحور.
تقویت اقتصاد دانــش بنیان و تولید ملي و افزایش ســهم صادرات 

محصوالت با فناوري هاي باال.
 ایجاد هم افزایی در چرخه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت.

 پی ریزی مبنایی مستحکم برای اقتصاد مقاومتی.
 تحقق مدیریت جامع اطالعات و دانش در کشور.

 شناخت صحیح و جامع از نیازها و اولویت هاي کشور.
 ایجاد زمینه نهادی مناسب برای جذب صحیح اعتبارات پژوهشي.

دبیرخانه شورای عالی در دوره جدید فعالیت خود به منظور راهبری 
و تسهیل در فرایند اجرای طرح های کالن ملی اقدامات و فعالیت های 

زیر را انجام داده است:
 تهیه چارچوب ارزیابی ســاختاری طرح هــای کالن ملی به عنوان 

مبنای تخصیص بودجه.
 پرداخــت چهار دوره اعتبارات هزینــه ای و یک دوره اعتبار تملک 
دارایی ســرمایه ای به مجریان )دانشــگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی( 

طرح های کالن ملی بر اساس چارچوب طراحی شده.
 جلب حمایت مالی برای 33 طرح کالن ملی از سوی دستگاه های 

سفارش دهنده.
 پیشنهاد تخصیص اعتبار تملک دارایی سرمایه ای به طرح های کالن 

ملی در سال 1393.
 تدوین پیش نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح های کالن 

ملی.
دبیرخانه شورای عالی به منظور ســامان بخشی به نظام مدیریت 
طرح های کالن و تسهیل در به کارگیری نتایج و یافته های حاصل از 

آنها در حال سازماندهی اقدام ها و برنامه های زیر است:
 طراحــی معماری مفهومــی و نظام مدیریت و کنتــرل راهبردی 

طرح های کالن ملی پژوهش و فناوری.
 تعریف و توسعه نظام جامع پایش و ارزیابی طرح های کالن.

 طراحی و اســتقرار پورتال جامع طرح هــای کالن ملی پژوهش و 
فناوری.

 استقرار سامانه های مدیریت و کنترل پروژه.
 تعیین اولویت ها و چهارچوب تعریف طرح های جدید.

 بررسی و امکان سنجی مشارکت کنسرسیوم دانشگاه ها و موسسات 
پژوهشی در طرح های پژوهش و فناوری بین المللی.

 تشکیل شبکه همکاری انجمن ها و مراکز علمی و پژوهشی با مراکز 
صنعتی و خدماتی.

 بهره گیــری از ظرفیت بازار ســرمایه و بورس بــرای تأمین مالی 
طرح های کالن.

 مشارکت در تدوین قوانین و مقررات حقوقی و مالکیت معنوی نتایج 
و خروجی های طرح های کالن.

با توجه به موارد ذکرشــده امید مــی رود تا با همراهی و همکاری 
پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی به عنوان مجریان طرح های 
کالن و دســتگاه های اجرایی بــه  عنوان پشــتیبانان این طرح ها و 
مراجــع قانونگذار و سیاســتگذار )اعم از مجلــس و دولت( به عنوان 
تسهیل کنندگان فرایند اجرای این طرح ها شاهد شکل گیری نظام علم، 

فناوری و نوآوری پویا، منسجم و هماهنگ در کشور باشیم. 
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 به گــزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
مازنــدران، دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و 
فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساختمان پارک 
علم و فناوری مازندران در ســاری بازدید نمودند. در این 
بازدید که دکتر خسرو پیری مدیرکل دفتر سیاست گذاری 
و برنامه ریزی امور فناوری و دکتر خوش قلب مشــاور و 
رئیس دفتر معاونت پژوهش و فناوری ایشان را همراهی  
می کردند، ایشان با حضور در دفتر کار چند شرکت دانش 
بنیان مستقر در ساختمان پارک، از نزدیک با فعالیت های 
آنان آشنا شــدند. همچنین پس از آن، نشست مشترک 
ایشــان با شرکت های مستقر در ســالن جلسات پارک 
برگزار شد، در ابتدا نشست دکتر علی معتمدزادگان رئیس 
پارک علم و فناوری مازندران ضمن تقدیر و تشــکر از 
حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و هیئت همراه 
بر لزوم مســاعدت و کمک های وزارت علوم در تأمین 
زمین، ساختمان مناســب و تجهیز کارگاه و آزمایشگاه 
پارک علم و فناوری مازندران در ارائه خدمات مطلوب تر 
به فناوران و شــرکت های دانش بنیان تاکید کردند. در 
ادامه مهندس قاســمی نماینده مجمــع خیرین فناوری 
استان از شکل گیری این مجمع در پارک علم و فناوری 
مازندران خبر داد و بــر لزوم حمایت وزارت علوم از این 

مجمع اشاره نمود. 
در پایان دکتر احمدی خاطر نشــان کــرد: اعتبارات 

تخصیص داده شــده برای پارک های علــم و فناوری 
جوابگوی فعالیت ها و انتظارات شــرکت ها نیست، بیان 
داشــت: در ســال جاری به مجلس و دولت درخواست 
افزایش اعتبار برای تحقیقات پارک های علم و فناوری 
ارائــه کردیــم. وی همچنین تصریح کــرد: طرح ها و 
محصوالت خوبی در پــارک علم و فناوری مازندران به 
مرحله تجاری سازی رسیده است که باید فضای بیشتری 

برای استقرار شرکت ها اختصاص یابد.
این مســئول با بیان اینکه به دنبــال دو برابر کردن 
اعتبارات پارک های علم و فناوری در کشــور هســتم، 
تصریح کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای پارک های 
علــم و فنــاوری از پایه کم بوده و این مســئله نیازمند 

بازنگری است.
معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و تحقیقات از 
کمک 20 میلیارد تومانی وزارت علوم به پارک های علم 
و فناوری در سال های 93 خبر داد و افزود: افزایش توجه 
به گســترش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در 
کشــور می تواند در تولید ثروت از علم و توسعه اقتصاد 

دانش بنیان نقش آفرینی کند.
وی با اشــاره بــه اینکه وجود برخــی موانع قانونی، 
مشکالت ناشــی از تحریم کشور و نبود بسترهای مورد 
نیاز از دالیل شــکوفا نشــدن کامل واحدهای فناور در 

پارک های علم و فناوری است.

فناوری

 امروزه کارآفرینی که در حقیقت مخاطره پذیری در 
تبدیل ایده های نو به حرفه های اقتصادی جدید است، 
به عنوان عامل کلیدی رشــد و توسعه اقتصادی کشورها به 
شــمار می رود. از ســوی دیگر نقش اقتصاد دانایی محور در 
صنایع مبتنی بر فناوری های نوین متجلی شده و این موضوع 
اهمیت توســعه کارآفرینی مبتنی بر فنــاوری و یا به عبارتی 

فن آفرینی را بیش از پیش نمایان می سازد.
در این راســتا شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان به 
عنوان اولین ســازمان موسس مراکز رشد و پارک  های علم و 
فناوری در کشور، با اعتقاد به لزوم حضور و مشارکت ارزشمند 
فن آفرینان و سرمایه گذاران کارآفرین در جهت رشد و توسعه 
کشور، ساالنه جشــنواره شــیخ بهایی را با هدف شناسایی 
کارآفرینان، نوآوران و بسترســازی الزم برای ایجاد و رشــد 
شــرکت های دانش بنیان برگزار کرده است. این جشنواره به 
پاس قدردانی از شــیخ بهایی که یکی از علما و مفاخر بزرگ 
جهان اســالم بوده و از رهگذر تبدیــل دانش به فناوری در 
عصر خود منشــا خدمات ارزشمند علمی، فرهنگی و عمرانی 
در ایران زمین گشــته است، به نام » جشنواره شیخ بهایی« 

نامیده می شود.
این جشنواره در سال های 1377 و 1379 در سطح اصفهان 
و شــهرهای اطراف و با تاکید بــر حوزه تحقیق و پژوهش و 
شناسایی پژوهشــگران و طرح های تحقیقاتی برگزار گردید. 
سپس جشنواره شیخ بهایی با تغییر در ماهیت قبلی، با رویکرد 
کارآفرینی و در سطح ملی در سال های 1383، 1384 و 1385 

برگزار شــد. پس از برگزاری جلسات متعدد با متخصصین، 
رویکرد جشــنواره از کارآفرینی بــه فن آفرینی تغییر یافت و 
آیین نامه جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در اواخر سال 1385 
به تصویب هیات امنای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
رســید. از آن به بعــد در ســال های 1387، 1388 و 1389 
جشــنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزار شده و گام های 
مهمی در شناسایی فن آفرینان و نوآوران و حمایت از آنان و نیز 
اشاعه فرهنگ فن آفرینی برداشته است. به طور کلی مهمترین 

اهدافی که از برگزاری جشنواره دنبال می شود عبارتند از:

 ترویج، توســعه و تشــویق فرهنگ خالقیت، نوآوری و 
کارآفرینی مبتنی بر فناوری بویژه فناوری های نوین

 شناسایی و تشویق فن آفرینان برتر
 تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس باالخص به 

صورت کار گروهی در قالب شخصیت حقوقی
 گســترش ارتباط مراکز علمی و پژوهشی، ایده پردازان 
و طراحــان، مخترعان و مبتکران بــا بخش های مختلف 

اقتصادی
بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش های مورد نیاز 

جامعه
 ترویج کسب و کار دانش محور در بخش غیردولتی

 اشــاعه فرهنگ بهره گیری از نتایج علمی، پژوهشی و 
فناوری در بخش های مختلف جامعه

 تالش در جهت مردمی کــردن پژوهش، فن آفرینی و 
معرفی دستاوردهای نوین فناوری

 ساختار و بخش های مختلف جشنواره

و  بخــش مســابقه ای  دو  در  همچنیــن جشــنواره 
غیرمسابقه ای برگزار می شود که شکل زیر تقسیم بندی آن 

را نشان می دهد:
به منظور کسب اطالعات بیشتر، شما می توانید به پایگاه 
اینترنتی جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایی به نشانی 
www.shtf.ir مراجعه فرموده و اطالعات بیشــتری را 

کسب نمایید. 

بازدید معاون پژوهش و فناوری 
 از پارک علم و فناوری مازندران 

تاریخچه و اهداف جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

سالمت و امنیت غذایی 
رویکرد اصلی فعالیت های 

تحقیقاتی پژوهشکده 
علوم و صنایع غذایی

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تنها مرکز پژوهشی 
تخصصی است که زیر نظر مســتقیم وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری در حوزه علــوم و صنایع غذایی فعالیت  
می کند. این مرکز که در خراســان رضوی و شهر مشهد واقع 
شده است با توجه به زمینه حساس فعالیت خود می تواند نقشی 
اساسی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی داشته 

باشد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 
با توجه به منویات مقام معظم رهبری در موضوع امنیت غذایی 
و التفات ویژه ایشــان به این حوزه اهمیت موضوع دوچندان 
شده و ضرورت پژوهش در زمینه صنایع غذایی آشکار می شود.
در دنیای امــروز یگانه راه افزایش بهره وری و ارتقای یک 
حوزه، پژوهش و آزمون و خطای علمی اســت. در این راستا 
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی انجام پژوهش های کاربردی 
و مورد نیاز جامعه را برای ارتقای صنعت غذا، مأموریت اصلی 

خود قرار داده است.
به منظــور انجام پژوهش هــای کاربــردی تقاضا محور، 
پژوهشــکده علوم و صنایع غذایی از افراد متخصص در این 
زمینه، در قالــب اعضای هیأت علمی بهره می برد، این اعضا 
با اســتفاده از دانش روز در قالب 5 گروه پژوهشی تخصصی 
فرآوری مواد غذایی، شــیمی مواد غذایی، زیست فناوری مواد 
غذایی، نانوفناوری مواد غذایی و طراحی ماشین آالت صنایع 
غذایی به انجام پژوهش های کاربردی در ســطوح مختلف از 
کالن ملی تا صنعتی را به انجام رسانده و نتایج آنها را به شکل 

دانش فنی ارائه  می دهند.
عالوه بر اعضای هیأت علمی استفاده از دانشجویان دکتری 
پژوهش محور برای مشارکت در طرح های پژوهشی کاربردی 
که اغلب از طرف صنعت به پژوهشــکده واگذار  می شود یکی 
از نکات مهم و مثبت دیگر در ســاختار پژوهشی این مؤسسه 

است.
وجود آزمایشــگاه های تخصصی، دســتگاه ها و تجهیزات 
پیشــرفته و پایلوت نیمه صنعتی از ظرفیت هایی اســت که 
خدمات رســانی و انجام طرح های کاربــردی را در این مرکز 

امکان پذیر می کند. 

معاون پژوهش و 
فناوری با وزیر آموزش 
پژوهش و دانشگاه های 

ایتالیا دیدار کرد
دکتر وحید احمدی 
معــاون پژوهش و 
فنــاوری وزارت علــوم با 
جانینــی  وزیر  اســتفانیا 
و  پژوهــش  آمــوزش، 
دیدار  ایتالیا  دانشــگاه های 

کرد.
 بــه گــزارش روابــط 
عمومــی وزارت علــوم، با 

توجه به عالقه مندی دو کشور ایران و ایتالیا به گسترش 
همکاریهای علمی و فناوری و تمایل وزارت علوم به ارتقای 
سطح همکاریها و با درخواست سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در ایتالیا جلســه مشترک معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم با وزیر آموزش، پژوهش و دانشگاه های ایتالیا 
در دفتر وزارت آموزش عالــی ایتالیا برگزار و موضوعات 

مورد عالقه طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
  در این دیدار وزیر آموزش، پژوهش و دانشــگاه های 
ایتالیا  بر عالقه مندی و آمادگی ارتقای همکاریهای علمی 

پژوهشی در سطح وزارت بین دو کشور تاکید کرد.
 همچنین دکتــر احمدی معاون پژوهــش و فناوری 
وزارت علــوم ضمن اشــاره به ظرفیت بــاالی علمی و 
دســتاوردهای پژوهش و تحقیقاتی ایــران  به آمادگی 
کشــورمان درخصوص توسعه روابط علمی و تحقیقاتی و 
فناوری  با ایتالیا اشاره و بصورت رسمی از طرف وزیر علوم 
کشورمان از  وزیر آموزش و پژوهش ایتالیا برای بازدید  از 

ایران دعوت کرد . 
بر اســاس این گزارش، تســهیل  انجام دیدار توسط 
اعضای هیئت علمی از مراکز تحقیقاتی دو کشــور،انجام 
پروژه های مشترک و  تبادل دانشجو از جمله موارد مطرح 

شده در این نشست بود. 

برنده ایرانی مدال 
یونسکو در فناوری نانو

بوکووا،  ایرینا  خانم 
یونسکو،  کل  مدیر 
طی مراسمی مدال یونسکو 
برای" مشــارکت موثر در 
ترویج علوم و فنون نانو" در 
شاخه پزشــکی را به دکتر 
نانو  استاد  ســودابه داوران 
تکنولوژی دارویی دانشکده 

داروسازی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني تبریز 
اعطا کرد.

به گزارش گاهنامة عتف، دست آورد های دکتر سودابه 
داوران در نانو تکنولوژی پزشکی سبب شد کمیته داوران، 
او را شایسته دریافت این مدال بداند. این چهارمین سالی 
است که این مدال به چند مححق و دانشمند که هر کدام 
کار تازه و برجســته و موثری در یک شاخه علوم و فنون 

نانو کرده باشند اعطا می شود.
 گفتنی است روز تجلیل از ایشان در یونسکو، مصادف 
شــد با روز زن در ایران، که در جریان مراسم هم اعالم 
شد.پس از دریافت مدال، ایشان طی سخنان کوتاهی، از 
پیشینه درخشــان علمی تبریز یاد نمود و از حمایت های 
گسترده مالی و معنوی رئیس و مقامات و همکاران علمی 
و نیز دانشجویان سخت کوش دوره دکتری دانشگاهش، 
توجه دولت به گســترش فناوری نانو، حمایت های مالی 
ســتاد ویژه فناوری نانو ایران)INIC(، صندوق حمایت از 

پژوهش گران کشور و بنیاد نخبگان سپاس گذاری کرد.

دکتر فرهادی خبر داد
تکمیل 50 آزمایشگاه مرکزی 
در دانشگاه ها از سال گذشته

وزیر علوم با تأکید بر ســاخت آزمایشگاه های مرجع در 
دانشگاه  های کشور گفت: از سال گذشته 50 آزمایشگاه 

مرکزی دانشگاه ها تکمیل شده یا در حال تکمیل است.
به گزارش گاهنامه خلــق ارزش، دکتر محمد فر هادی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در مراســم افتتاح سومین نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی ســاخت داخل در نمایشــگاه 
بین المللی تهران با تأکید بر توسعه دانشگاه های نسل سوم گفت: 
دانشــگاه ها باید مأموریتگرا و کارآفرین باشند و به همین دلیل 
وزارت علوم به سمت توسعه دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین 

پیش می رود.
وی افزود: در حال حاضر 36 پارک علم و فناوری در کشــور 
راه اندازی شده که دارای مأموریت های مشخص هستند ولی تا 
مرحلة تولید محصول پیش می روند و در بحث بازاریابی و ورود 

به بازار نقص دارند.
وزیر علــوم با تأکید بر توســعه آزمایشــگاه های مرجع در 
دانشگاه  های کشــور عنوان کرد: 50 آزمایشگاه مرکزی از سال 

گذشته در دانشگاه ها تکمیل شده یا در حال تکمیل است.
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که مناســب است در آیین نامه مذکور مواردي نظیر انجام 
پژوهش هــاي کاربردي و بحث هایي مانند انجام اختراع و 

تجاري سازي علم پر رنگ تر شوند. 
وزیر علوم با تاکید بر تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: 
از وظایف مهم این معاونــت بحث تحول و ارتقاي علوم 
انساني مي باشــد که کاربردي کردن و بومي کردن علوم 
انســاني از ضروریات مي باشــد و نظر به جمعیت باالي 
دانشجویان رشــته علوم انساني عالوه بر کاربردي کردن 
بحث تولید محصول و ثروت از علوم انســاني نیز اهمیت 

فراواني دارد.
 وی در پایــان افزود: در بازدیدي که از قســمت هاي 
مختلف معاونت پژوهش و فناوري داشتم دریافتم که کارها 
و برنامه هاي بســیار خوبي در حال انجام است و مناسب 
است از این کارهاي انجام شده گزارشي تهیه شود که مثاًل 
درخصوص فنــاوري، پارک هاي علم و فناوري و وضعیت 
شــرکت هاي دانش بنیان و اشــتغال ایجاد شده در این 
حوزه ها می توان گزارش خوبي را تهیه نمود و این گزارش 
را در هیأت دولت و نزد ریاست محترم جمهوري ارائه نمود.
  در ادامه جلســه دکتر پیري مدیرکل محترم فناوري 
وزارت، دکتر شــریفي مدیرکل امور پژوهشي و دکتر امي 
مشاور محترم معاونت مطالبی را درخصوص اقدامات انجام 

شده ارایه کردند.

در پایان جلسه دکتر احمدي معاون پژوهش و فناوری 
گزارش مختصري از اقدامات انجام شده در معاونت نظیر 
انعقاد چندین تفاهم نامه با سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها، 
تعامالت بین المللي انجام شده، حمایت هاي مالي بي نظیر 
انجام شــده از پارک علم و فناوري و نیز خرید تجهیزات 
آزمایشگاهي، ارتقاي شبکه آزمایشگاهي شاعا، راه اندازي 
دفاتر انتقال تکنولوژي یا TTO در تعدادي از دانشــگاه ها، 
تأســیس و راه اندازي مناطق ویژه علم و فناوري یا همان 
کریدورها در برخي اســتانها، لزوم هزینه کرد بخشــي از 
بودجه دانشــگاه ها در پژوهش به صورت مقررات اجباري، 
پیگیــري بحث قانــون هزینه کرد 1 تــا 3 درصد بودجه 
دســتگاه ها در پژوهش، راه انــدازي HPC، تدوین آیین 
نامه ایمني آزمایشــگاه ها،  در دســت بــودن تدوین آیین 
نامه آزمایشگاه هاي مرکزي و مرجع، حمایت از نمایشگاه 
تجهیزات ساخت داخل و اعطاي یارانه به دانشگاه ها جهت 
خرید، رتبه بندي شرکت هاي تأمین کننده تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهي، تدوین و ابالغ آیین نامه فرصت مطالعاتي و 

پسا دکتراي داخل ارائه نمودند. 

* دبیر شورای مدیران پژوهش و فناوری وزارت عتف

پژوهشی

به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري گیالن 
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوري و شکوفایي در 
جمع مسئوالن صنایع استان، روساي سازمان نظام مهندسي، 
مدیران عامل شــرکت هاي دانش بنیان و مراکز رشد استان 

گیالن حضور به هم رساندند.
 در این نشست دکتر ســلطاني ضمن معرفي سیاست ها 
و ماموریت هــاي صندوق نوآوري و شــکوفایي به معرفي و 
تشریح قابلیت ها و ظرفیت هاي صندوق نوآوري و شکوفایي 
پرداخت و نحوه چگونگي حمایت هاي مالي و انواع تسهیالت 

و خدمات رساني به شرکت هاي دانش بنیان را بیان کرد.
درادامه دکتر ســلطاني در خصوص چشــم انداز صندوق 
در آینده، ضمن ارائه آخرین آمار همکاري هاي شــرکت هاي 
دانش بنیان استان گیالن و صندوق نوآوري و شکوفایي اشاره 
کرد و افزود: حمایت هاي مالي صندوق نوآوري و شکوفایي 
براي استان ها ســهمیه بندي نیست و فرآیند این حمایت ها 
براســاس ارائه طرح ها و جذب تسهیالت از سوي استان ها 
مي باشد. هر چه طرح بیشتري ارائه شود، تسهیالت بیشتري 

نیز به استان تعلق مي گیرد.
در ابتداي این نشست دکتر متقي طلب رئیس پارک علم 
و فناوري گیالن ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندي از حضور 
رییــس هیات عامل صندوق نوآوري و شــکوفایي و هیات 
همراه، ابراز امیدواري کرد گفــت: امیدوارم بتوان با افزایش 
همکاري با صندوق نوآوري و شــکوفایي در رونق اقتصادي 
اســتان و کارآفریني قدم هاي بزرگي در سال جاري برداشته 

شود. 

دکتر بهزاد سلطاني: 
حمایت های  مالي 
صندوق نواوري و 

شکوفایي براي استان ها 
سهمیه بندي نیست

تغذیه ناسالم نشانه روی 
ناآگاهانه به سرمایه های 

فکری نسل آینده
دکتر رسول کدخدایی*

که  شــرایطی  در 
امــروزه بیــش از 
گذشته شاهد نیاز کشور به 
مقوله  در  ویژه  به  پژوهش 
تغذیه و صنعت غذا هستیم 
بی برنامگی هــا و نــا بــه 
سامانی های موجود در نظام 
و  علــم  سیاســت گذاری 

پژوهش کشــور باعث شــده ضمن عقب ماندگی بارز از 
برنامه پنجم توســعه هر ساله در فصل تدوین و تصویب 
الیحه بودجــه، اعداد و ارقام کامال متفاوتی درباره بودجه 
پژوهشی کشور از سوی مسووالن مطرح شود که با توجه 
به نبود سازماندهی مناســب این آمار قابل تردید است و 
قطعا در زمینه صنعت غذا نیز آمار قابل اســتنادی وجود 

ندارد. 
بر اساس اطالعات منتشر شده در نشریه R&D * در 
ســال 2014 مبلغ 1618 بیلیون دالر در دنیا در حوزهی 
پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای صرف شده که 
سهم کشورهای آسیایی از این رقم نزدیک به 633 بیلیون 
دالر یعنی حدود 40 درصد مبلغ صرف شــده در ســطح 
جهان می باشــد. نکته تکان دهنده اطالعات منتشر شده 
آنجاست که بر اساس پیش بینی این نشریه 78 درصد از 
سهم پژوهش های انجام شده در قاره پهناور و کهن آسیا 
تنها به سه کشور ژاپن، هند و چین اختصاص داشته است.
از این گزارش قابل اســتنباط است که مجموع سهم 
ایران و تعداد زیادی از کشورهای آسیایی در تخصیص و 
هزینه کرد بودجه های پژوهشی حدود 8-5 درصد است که 

بسیار ناچیز می باشد.
این حقیقت نشان دهنده کم توجهی به حوزه پژوهش 
بویژه تحقیقات کاربردی اســت که نیاز مبرم و اساســی 
کشور برای رسیدن به توسعه پایدار می باشد. در این میان 
تحقیقات استراتژیک از جمله پژوهش های غذایی که در 
همه کشورها به عنوان زیر ساخت اصلی سالمت عمومی 
جامعه و استقرار امنیت غذایی همه جانبه تلقی  می شود کم 

رنگ شده و به محاق فراموشی سپرده  می شود.
رشــد زندگی ماشینی و کاهش چشــمگیر تحرک و 
فعالیت بدنی افراد جامعه از یک سو و تغییر الگوها و عادات 
غذایی خانوارها از ســوی دیگر که بخشی از پیامد حضور 
روز افزون بانوان در عرصه کسب و کار و در نتیجه فزونی 
اقبال اعضای خانــواده بویژه کودکان به مصرف غذاهای 
آماده می باشــد امنیت غذایی را با چالش اساســی مواجه 
نموده است، به طوری که امروزه جامعه دچار وارونگی هرم 
غذایی در  رژیم تغذیهای افراد شــده و غالت، حبوبات و 
میوه ها و سبزی ها که منبع اصلی فیبر، امالح و ویتامین ها 
هســتند جای خود را به فرآورده های پر چرب و پر کالری 

داده اند.
مصرف بیش از حد ایــن گونه محصوالت که کالری 
اضافی به بدن تحمیل  می کنند در کنار استفاده بی رویه از 
نوشیدنی های گازدار و اسیدهای چرب اشباع باعث شده از 
هر شش نفر ایرانی یک نفر مبتال به چاقی شود که کاهش 
بهره هوشی، افزایش ابتال به دیابت نوع دو، بیماری های 
قلبی و عروقی و افزایش هزینه های سرســام آور درمان را 
به همراه خواهد داشت. این کم تحرکی فیزیکی و ذهنی 
حاصل از تغذیه ناصحیح، منجر به ناکارآمدی نســل های 
آینده و نابودی ســرمایه های فکری که پشــتوانه اصلی 

توسعه کشور می باشد خواهد گردید.
وضعیت فعلی که ثمره کم توجهی مســئولین به حوزه 
غذا و پژوهش های مرتبط با آن اســت به شــدت امنیت 
غذایی و سالمت آحاد جامعه را نشانه رفته است و چنانچه 
اقدام جدی نسبت به اصالح سبک تغذیه که هوشمندانه از 
سوی مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی حوزه 
ســالمت ابالغ شده صورت نگیرد در کمتر از یک دهه با 
مشــکل اساسی به نام فقدان فکر خالق و از دست رفتن 

سرمایه فکری روبه رو خواهیم شد. 

* رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 R&D magazine 2014; Battle to*

global R&D funding forcast

به گزارش گاهنامة عتف در این جلسه که با حضور 
دکتر احمدی و مدیران این معاونت برگزارشد، دکتر 
فرهادی گفت: اساس کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
و رسالت اصلي آن در معاونت پژوهش و فناوري مي باشد و 
تمام امور وزارت معطوف به تولید علم و نیز انجام پژوهش 
و تولید و فناوري مي باشد که این وظیفه مهم بر دوش این 

معاونت مي باشد.
وزیر علوم بابیان اینکــه پایه آموزش از پژوهش خوب 
شروع  می شود اظهار داشــت: حتي آموزش هم که یکي 
از ارکان مهم وزارت مي باشــد برگرفتــه از یک پژوهش 
خوب و صحیح اســت. در این راستا رویکرد جدید وزارت 
علوم ایجاد دانشگاه هاي مأموریت گرا و کارآفرین مي باشد 
و جهت تحقق این نوع از دانشگاه ها، برنامه ها و اقداماتي 

نظیر کارآموزي و کارورزي بایستي سرلوحه کار باشد.
وی در همیــن ارتباط افزود: ضــرورت دارد تمام پایان 
نامه ها و تحقیقات دانشــگاهي هــم هدفمند و مبتني بر 
نیازهاي جامعه باشند، هم کاربردي و هم تقاضا محور باشند. 
دکتر فرهادی ضمن تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه 
گفــت: یکي دیگر از امور مهم در راســتاي رســیدن به 
دانشــگاه هاي کارآفرین بحث ارتباط با صنعت مي باشد و 
ضرورت دارد پژوهش هاي انجام شــده در دانشــگاه ها بر 
اساس تقاضاي صنعت باشــد و در راستاي مأموریت هاي 
محول شــده از طرف صنعت انجام گیرد، حتي ریاســت 
محترم جمهوري نیز بارها تأکید داشــته اند که پژوهش در 
دانشگاه ها و کل کشــور باید مأموریت گرا و تقاضا محور 
باشند و دستگاه هاي ســفارش دهنده بایستي پژوهش و 

فناوري را سفارش دهند.
 وزیر علوم با اشــاره به افزایش کمی نشــریات و لزوم 
نظارت بر نشریات اظهار داشت: از امور مهم موجود در این 
معاونت حوزه نشریات مي باشد که در این حوزه به کمیت 
مناسب رسیده ایم و ضرورت دارد در جهت افزایش کیفیت 
یک ارزیابي جدي از نشریات به عمل آید و این وظیفه مهم 

را باید به عهده انجمن هاي علمي گذاشت.
وی در ادامه گفت: در بازدیدي که از دفتر امور فناوري 
داشتم از نزدیک با اهمیت این دفتر آشنا شدم و پارک هاي 
علم و فناوري رسالت مهمي را در رشد ایده ها و تبدیل ایده 
به محصول و نیز تجاري ســازي علــم و دانش دارند. در 
این دوره حرکت و حمایت هاي خوبي در جهت پیشــرفت 
و تحول مثبت در پارکها به عمل آمده اســت. در این حوزه 
بحث تأسیس و راه اندازي صندوق هاي پژوهش و فناوري 
غیر دولتي از اقدامات جدید معاونت و وزارت مي باشــد و 
نیز دبیرخانه پژوهش هاي کاربردي تقاضا محور )دبیرخانه 
بند الف قانون برنامه پنجــم( از حوزه هاي فعال در انجام 

پژوهش هاي تقاضا محور مي باشند.
دکتر فرهادی ضمن تاکید بر کیفیت بخشی به قطب های 
افزود: قطب هاي علمي نیز همانند نشریات نیازمند ارزیابي 
مجدد بوده و کیفیت بخشی قطب هاي علمي نیز ضرورت 
دارد و بــا حمایت ها و برنامه هــاي وزارت می توان مرجع 

خوبي از قطب هاي علمي در کشور ایجاد نمود.
 وی در خصــوص بازنگری در ایین نامه اعضای هیات 
علمی اظهار داشــت: یکي دیگــر از وظایف مهم معاونت 
بازنگري در آئین نامه ارتقای اعضاي هیأت علمي مي باشد 

با حضور دکتر فرهادی جلسه شوراي مدیران 
پژوهش و فناوري برگزارشد

پنجاه و ششمین جلسه شورای مدیران معاونت 
پژوهش و فناوری با حضور دکتر فرهادی 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزارشد

تهیه گزارش: دکتر حسن خوش قلب*

یادداشت

معاون وزیر علوم:
سی میلیارد تومان 

براي خرید تجهیزات 
ساخت داخل کشور به 
دانشگاه ها پرداخت شد

معاون پژوهش وزارت علــوم، تحقیقات و فناوري 
گفت:از اعتبارات سال گذشته، 30 میلیارد تومان در 
اختیار دانشگاه ها براي خرید تجهیزات آزمایشگاهی ساخت 

داخل قرار داده شد.
 به گزارش گاهنامة عتف دکتر وحیدي احمدي در بازدید از 
سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 
گفت:بر اساس توافق میان معاونت علمی و فناوري ریاست 
جمهوري و وزارت علوم قرار شد، معاونت علمی و فناوري نیز 
30 میلیارد تومان براي این نمایشگاه اختصاص دهد و همین 

مقدار نیز براي دانشگاه ها اعتبار در نظر گرفته شده است.
وي بیان کرد:در دومین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل 
که به صورت مشترک با معاونت علمی برگزار کردیم، وزارت 
علوم به دانشگاه ها حدود 27 میلیارد تومان اعتبار تزریق کرد 
و نیز به آنها توصیه شد بر اساس تفاهم نامه ای که با معاونت 
علمی ریاست جمهوري داشتیم، دانشگاه ها از اعتبارات در نظر 
گرفته شده براي خرید تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند.

احمدي اظهار کرد:خوشبختانه اســتقبال خوبی در سال 
گذشته انجام شــد به طوري که 85 تا 90 درصد خریدها در 
نمایشگاه سال گذشــته از طریق دانشگاه هاي زیر مجموعه 
وزارت علوم بوده و این نشان  می دهد که تمایل و گرایش به 

خرید تجهیزات ساخت داخل وجود دارد. 
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
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ساماندهي همایش هاي علمي 
 و ثبت فراخوان و مقاالت 
 ISC همایش ها در پایگاه

با توجه به اهمیت ساماندهي همایش هاي علمي، آیین نامه 
نحوه برگزاري و ساماندهي همایش هاي علمي، مشتمل بر 
8 ماده و 6 تبصره در تاریخ 93/9/11 طي بخشــنامه شماره 
3/168216 به کلیه دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــي و 
پژوهشــي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري جهت 

اجرا ابالغ گردید.
بر اســاس مــاده 6 آیین نامــه مذکــور، برگزارکنندگان 
همایش های علمی موظفند قبل از فراخوان مقاله، همایش 
خود را در پایگاه ISC طبق "شیوه نامه ثبت، پردازش و اشاعه 
همایش های علمی و مقاالت آن" به شماره 3/11299 مورخ 
89/5/13 که در کمیسیون نظام اطالع رسانی علم و فناوری 
و با امضای معاون پژوهش و فناوری "وزارت" ابالغ شــده 

است، ثبت نمایند. 
 همچنین پس از برگزاري همایش، برگزارکنندگان بایستي 
مجموعه مقاالت همایش را به عنوان تولیدات علمی، جهت 
ثبت، طبق شــیوه نامه فوق به پایگاه ISC ارسال نمایند تا 
امکان دسترســی و بهره برداری پژوهشــگران از مقاله های 
علمی همایش ها از طریق پایــگاه مذکور)با توجه به متولي 
بودن مرکز منطقه اي و اطالع  رساني علوم و فناوري اطالعات 

)ISC( در ثبت همایش ها و مقاالت آن( فراهم گردد.
طبــق تبصره 5 ایــن ماده، معاونت پژوهــش و فناوري 
دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزشي و پژوهشي/ هیئت مدیره 
انجمن موظف است، تدابیر مقتضي جهت الزام ثبت همایش 
توسط برگزارکنندگان در پایگاه ISC طبق ماده فوق را اتخاذ 

نماید. 
آیین  نامــه فوق جهــت بهره  بــرداري، در وبــگاه دفتر 
http:// سیاست گذاري و برنامه  ریزي امور پژوهشي به آدرس

rppc.msrt.ir قرار دارد.
      

تخلفات پژوهشی: اقدامات و راهکارها

دکتر محســن شــریفي، مدیر کل دفتــر برنامه ریزي و 
سیاست گذاري امور پژوهشي اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
و ضرورت پیشــگیری از بروز تخلفات پژوهشــی، موضوع 
اخالق پژوهش و رسیدگی به تخلفات علمی با تشکیل کمیته 
تخصصي اخالق پژوهش و کارگروه بررسي تخلفات علمي 
در دستور کار این دفتر به صورت جدي قرار گرفت. بر اساس 
بررســي هاي صورت گرفته توسط این کمیته، طي جلسات 
مکرر و ســاعات طوالني مطالعه و تحقیق در این خصوص 

اقدامات زیر صورت گرفت:
1ـ اقدامات فرهنگي و پیشگیرانه؛

 تشکیل کمیته تخصصي اخالق پژوهش
 تدوین منشور و موازین اخالق پژوهش به صورت کتابچه 
 ابالغ، اطالعرساني و ارسال آن به کلیه مراکز آموزش عالي 

وابسته به وزارت متبوع 

نتایج اقدامات فوق در دانشگاه ها:
 تشکیل کمیته اخالق پژوهش 

 تشــکیل کارگاه هاي اخالق پژوهش براي دانشجویان و 
اعضاي هیأت علمي

 چاپ و توزیع کتابچه منشور و موازین اخالق پژوهش
 الزام اســتاد راهنما و دانشــجو جهــت مطالعه و امضاي 
فرم منشــور اخالق در پژوهش کــه منضم به فرم تصویب 

پیشنهادیه پایاننامه ميباشد.
 تصویب واحدهاي درسي مرتبط با اخالق پژوهش و ...

2ـ تهیــه مصادیق تخلفات پژوهشــي که آمــاده ابالغ 
می باشد.

57 مورد از مصادیق تخلفات پژوهشي به صورت تخصصي 
استحصاء گردیده است که عناوین آن به شرح زیر ميباشد:

 سوء رفتارهاي پژوهشي
 عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذي نفعان

 عدم رعایت حقوق آزمودنيها
 جعل داده ها

 تحریف داده ها
 سرقت علمی
 اجارهي علمی

 عدم رعایت حقوق مالکیت معنوي و مســئولیت پژوهش 
انجام شده

 انتشار مجدد
 همپوشانی انتشارات

 خرید و فروش آثار پژوهشي
 جعل هویت

3ـ تدوین دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي که 
آماده ابالغ می باشد.

 تعیین مصادیق آثار پژوهشي و محصوالت علمي موضوع 
این دستورالعمل

 تعییــن مرجع بررســي تخلفات علمي در دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزشي و پژوهشي

 تعیین مراحل اجرایي رسیدگي و بررسي تخلفات علمي در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي

بازنگري آیین نامه هاي انضباطي دانشــجویان و اعضاي 
هیئت علمي طي کمیته تخصصي با حضور معاونت پژوهش 
و فناوري، دفتر لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، دفتر 
هماهنگي هیأت هاي رســیدگي به تخلفات اداري و انتظامي 
اعضاي هیأت علمي و همچنین شــوراي انضباطي مرکزي 
دانشجویان که پیش نویس آنها تهیه شده است و پس از طی 

مراحل نهایی در اسرع وقت، جهت اجرا ابالغ می گردد.
4ـ تهیه پیش نویس شــیوه نامه اجرایي تخلفات پژوهشي 

دانشجویي .
 بر اساس مصادیق تخلفات پژوهشي تهیه شده، نوع برخورد 
و میزان مجازات با دانشجوي متخلف در این شیوه نامه تعیین 

گردیده است. 
5ـ تهیه شــیوه نامه اجرایي ذیل بند 18 مــاده 7 قانون 

مقررات انتظامي اعضاي هیأت علمي .
6ـ تهیه پیش  نویس الیحه تقلب در آثار پژوهشي، جهت 
پیشــگیري از خرید و فروش آثار پژوهشي، که به کمیسیون 
علمی، تحقیقاتــی و فناوری هیئت دولــت جهت طرح در 

مجلس محترم براي تصویب نهایي ارسال شده است.

سومین همایش قطب های علمی کشور 
در دانشگاه اصفهان برگزار می گردد

سومین همایش قطب های علمی کشور به میزبانی دانشگاه 
اصفهان در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

دکتر شــریفی مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی 
امور پژوهشی ضمن اعالم این خبر گفت: راهکارهای حمایت 
برای توســعه و تقویت قطب های علمی، نقشه راه قطب های 
علمی کشور، بررسی و آسیب شناسی وضع موجود قطب های 
علمی کشــور، رویکرد به قطب های علمی در برنامه ششــم 
توســعه، بررســی چالش ها و ارزیابی عملکرد و راهکارهای 
حمایت از آنها از محورهای مورد تاکید و اهداف برگزاری این 

همایش می باشد.

شورای توسعه پژوهش و فناوری 
در علوم انسانی و هنر در معاونت 

پژوهش و فناوری ایجاد گردید

به منظور توسعه و تعمیق پژوهش و فناوری در حوزه علوم 
انســانی و هنر و نیز سیاست گذاری بر اجرای برنامه ها در این 
حوزه شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر 

حائز اهمیت است.
دکتر محســن شــریفی مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی امور پژوهشــی اظهار داشــت: بــا توجه به لزوم 
توسعه فناوری در علوم انسانی و هنر اصل تشکیل این شورا بر 
ساماندهی و تنظیم برنامه راهبردی برمبنای اصول استاندارد و 

جلوگیری از تکراری کار کردن است.
الزم به ذکر است در همین رابطه آیین نامه شورای توسعه 
پژوهش و فناوری تصویب و مقرر گردیده است به دانشگاه ها 

و موسسات پژوهشی ابالغ گردد.

کمیسیون پژوهش و فناوري شوراي 
گسترش آموزش عالي شروع به فعالیت کرد

مؤسسات پژوهشي به عنوان یکي از شاخص های  توسعه 
علمي کشــور نقش مؤثري در بالندگي علمي و فناوري ایفاء 
مي کنند. بي تردید ایجاد و توسعه این نهادهاي علمي نیاز به 
ساختار و ساز و کار قانوني دارد که این کمیسیون رسالت اجراي 

آن را به عهده دارد.
در راســتاي اجراي این وظیفه، شوراي گسترش آموزش 
عالــي به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیري بر مبناي آئین 
نامه ای که در سالهاي گذشته به تصویب رسیده بود به فعالیت 
ادامه داد، تا اینکه حســب نیازها و ضرورتهاي پیش آمده در 

سال 1393 مورد باز نگري و تصویب قرار گرفت.
یکي از اجزاء این شورا کمیسیون پژوهش و فناوري است. 
این کمیسیون زیر نظر معاون پژوهش و فناوري وزارت تشکیل 
و به فعالیت ادامه خواهد داد. مصوبات کمیسیون پس از طرح 
در شوراي گســترش آموزش عالي توســط معاون پژوهش 
و فناوري ابالغ می شــوند یکي از اهــداف افزایش اختیارات 
کمیســیون پژوهش و فناوري، تســهیل در فرآیند بررسي و 
صدور مجوز مؤسســات پژوهش و فناوري وابسته به بخش 
دولتي و غیردولتي مي باشد.اعضاء آن از صاحبنظران پژوهش و 
فناوري و آشنا به مؤسسات پژوهشي و فناوري کشور هستند. 
 امید است با ساختار و فرآیند های  جدید که امکان و اختیار 
بیشتري براي معاونت پژوهش و فناوري جهت تصمیم گیري 
فراهم آورده اســت، شاهد شکوفایي بیشتري در این عرصه 

باشیم. 

دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در نشست رؤسای انجمن های علمی با موضوع "نظریه پردازی 
و آزاداندیشــی؛ فرصت های پیش رو و راهکارهای اجرایی” 
گفت: باید از ظرفیت بالقوه انجمن های علمی به خوبی استفاده 
کنیم و این انجمن ها در تدوین برنامه ششم توسعه آموزش 

عالي به وزارت علوم کمک کنند.
به گزارش روابط عمومــي وزارت علوم، دکتر فرهادي با 
تاکید بربرگزاري منظم و مستمرکرسی های آزاداندیشی اظهار 
داشت : برگزاری این کرسی ها در دانشگاه ها باید جدی گرفته 
شود. مقام معظم رهبری بارها در این زمینه تاکید داشتند و بر 
همین اساس دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی آیین نامه 
کرسی های آزاداندیشــی را بازنگری و ابالغ کرد و در زمینه 
تضمین افرادی که در این کرســی ها فعال هستند، شورای 
اسالمی کردن دانشــگاه ها برنامه ریزی الزم را انجام داده و 

این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
دکترفرهــادی در ادامه به بحث آیین نامه ارتقاي اعضاي 
هیئت علمي اشاره و تصریح کرد: این آیین نامه باید بازنگری 
شــود و نیاز به بازبینی جدی دارد و ما از نظرات انجمن های 

علمی در بازنگری آیین نامه ارتقا استقبال  می کنیم.

وزیر علوم اظهار داشت: آموزش عالی ما بسیار گسترده و 
مفصل اســت. در حال حاضر 2 هزار و 600 موسسه و واحد 
آموزش عالی در کشور داریم و ساماندهی آموزش عالی کشور 
ضروری به نظر  می رســد و از اساسی ترین برنامه های وزارت 

علوم است.
دکترفرهادی افزود: بازبینی رشــته ها و محتوای درسی از 
دیگر برنامه های وزارت علوم اســت که انجمن های علمی 

می توانند در این زمینه نیز بسیار کمک کنند.
وزیــر علوم در ادامه گفــت : عمر خیلی از رشــته ها به 
اتمام رســیده و از این رو باید رشته های جدیدی مانند رشته 
ایمني شــغلی و رشته های میان رشته ای تدریس و جایگزین 

رشته های  قدیمي شود. 
وی همچنین به رتبه بندی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: 
انجمن های علمی  می توانند در این زمینه نیز ما را یاري کنند.

دکترفرهــادی گفت: از دیگر مســائلی که مطرح شــده 
اســت برگرداندن اختیارات به دانشگاه ها است که این نیز از 
اساسی ترین برنامه های وزارت علوم است. همچنین بازسازی 

آزمایشگاه ها از جمله برنامه هایی است که پیگیری  می شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگري از سخنان 
خود به جلسات کرسی های آزاداندیشی اشاره و خاطر نشان 
کرد: می توان مسائل و مشکالت کشور مانند چالش آب، محیط 
 زیست و مسائل اقتصادی را در قالب این کرسی ها مطرح کرد.

وی یادآور شــد: ما باید راهکاری پیدا کنیم که از پتانســیل 
علمی انجمن ها اســتفاده کنیم و اگر مقرراتی نیز الزم باشد، 
انجمن ها ارائه دهند تا آن را به دولت پیشنهاد داده و پیگیری 

کنیم. 

وزیر علوم : 
انجمن های علمی باید درتدوین برنامه ششم توسعه آموزش عالی به وزارت علوم کمک کنند

پژوهشی ) مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی(

ســیزدهم بهمن مــاه با حضور حجت االســالم 
والمســلمین ابوترابی فرد و دکتــر احمدي معاون 
پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بهره برداري از 
خط تولید نیمه صنعتي داروي درمان سرطان پروستات در 
محل پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمي ایران آغاز و از نمونه 

دارو رونمایي شد.
این دارو که با نام تجــاري لوپرومر 7/5 و لوپرومر 3/5 
وارد بازار شــده است به همت محققان پژوهشگاه پلیمر و 
پتروشــیمي و باهمکاري شرکت دانش بنیان واریان فارمر 

تولید مي شود.
حجت االسالم محمد حسن ابوترابی فرد در  این مراسم 
با گرامیداشت دهه فجر گفت: انقالب اسالمی که این روزها 
دوران 36 ســالگی تولد خود را سپری می کند از جایگاه و 
موقعیت ویژهای در منطقه و جامعه جهانی برخوردار است.

وی در تشریح عوامل اقتدار کشورمان گفت: اولین عامل 
این اقتدار ســرمایه بزرگ رهبري و والیت فقیه اســت و 
دومین سرمایه که راه را برای این اقتدار فراهم کرده است 

رشد، توسعه و پیشرفت علمی کشور است 
حجت االســالم ابوترابی افزود: هــراس از تعرض به 
جمهوری اســالمی به خاطر قدرت دفاع نظام است که این 
قدرت از پشــتوانه عظیم علمی برخوردار است و از دانش 
بهره می گیرد. این در حالی اســت که اگر تکیه گاه علمی 
کشور نبود امروز به یک قدرت موشکی تبدیل نمی شدیم 
اما امروز شرایط به گونه ای است که موشک های بالستیک 

جمهوری اسالمی از تمامیت کشور حراست  می کنند.
نائــب رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
دســتاوردهای اخیر هســته ای کشــورمان گفت: دانش 
هســته ای کشــورمان با تکیه گاه علمی، تبدیل دانش به 
فناوری وارد بلوغ هسته ای شده است که ابر قدرتها به هیچ 
کشــوری و اجازه نخواهند داد به این بلوغ برسد و این تنها 
جمهوری اسالمی ایران است که با تکیه بر دانش و ظرفیت 
علمی کشور و قدرت سیاسی و اقتدار دفاعی به این سرمایه 

رسیده است.
ابوترابی گفت: این جایگاه فاخر دســتاورد توسعه علمی 
اســت و کشور باید با دانش حرکت کند و باید تولید علم و 
تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی علم صورت بگیرد 
اما متاسفانه این اقدام هنوز به صورت عملی صورت نگرفته 

و علم وارد اقتصاد نشده است.
وی با بیــان اینکه آغاز حضور دانش در اقتصاد، فروش 
آن دانش است تاکید کرد: باید در آینده نزدیک اعالم شود 
که یک قطره نفت برای فــروش نداریم و باید نفت را به 
صدها ارزش افزوده تبدیل کنیم و آن را به فروش برسانیم 
چرا که این کاال قابل تحریم نیســت و این اقدام در توان 

جمهوری اسالمی است.
نماینــده مردم تهران، ری، شــمیرانات و اسالمشــهر 
در مجلس شــورای اســالمی بیــان کرد: بــرای تبدیل 
جمهوری اســالمی ایران به یک قــدرت بزرگ اقتصادی 
بــزرگ تولید کننده کاال یکی از عوامــل مهم و مورد نیاز 
نیروی انسانی عالم و آزموده است که باید تصمیم بگیریم 

کشور را به جای نفت خام با تولید اداره کنیم.
همچنین دکتــر احمدي معاون پژوهشــي وزیر علوم 
تحقیقــات وفناوري در مراســم رونمایــي از فراورده های  
دارویي در پژوهشــگاه گفت: آنچه در دهه چهارم انقالب 
از مراکز پژوهشي انتظار می رود، همین است که اکنون در 
پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمي ایران شاهد آن هستیم. به 
طور قطع در این برهه از کشور ما نیازمند به اقتصاد بر پایه 
دانش هســتیم و به حمداهلل امروز در این پژوهشگاه شاهد 
بودیم که حاصل تالش محققان به بارنشسته و وارد جامعه 

شده است. 

با حضور حجت االسالم والمسلمین 
ابوترابی فرد و دکتر احمدي 
معاون پژوهشي وزیر علوم

 داروي درمان سرطان 
پروستات رونمایي شد 

http://rppc.msrt.ir
http://rppc.msrt.ir


اردیبهشت 94. شمارة 2

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
6

در یکصد و بیست ونهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت

عملکرد دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 93 تشریح شد

دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام دبیرکل شورای 
عالی عتف، برنامه ســال 94 دبیرخانه شورای عالی 

علوم، تحقیقات و فناوری را اعالم کرد
دکتر محمد ابویی در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه 
شــورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری به تشریح برنامه های 

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 94 پرداخت.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص استقرار 
نظام یکپارچه پایش و ارزیابی وضعیت علمی کشور در مقیاس 
ملی، منطقه ای و بین المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف 
اسناد باالدستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی اظهار 
داشت: دبیرخانه شــورا در رســیدن به این هدف به توسعه، 
پیاده ســازی و اجرای نظام های پایش و ارزیابی )سیاست ها/ 
وضعیت فعلی( علم و فناوری در کشور در سطوح ملی، بخشی 

و منطقه ای خواهد پرداخت.
وی از توسعه شبکه ارتباطی میان نیروی انسانی متخصص 
در زمینه ارزیابی و پایش علم و فناوری در کشور در سال آینده 
خبر داد و گفت: ترویج، فرهنگ ســازی و شبکه ســازی حول 
الزامــات، مفاهیم و مبانی ارزیابی و پایــش علم و فناوری از 

برنامه های دبیرخانه در سال 94 خواهد بود.
محمد ابویی اردکان افزود: دبیرخانه شورا برای اولویت بندی 
و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کالن در 
بخش های آموزشی و پژوهشــی و فناوری، برنامه طراحی و 
ایجاد زیر نظام تعریف طرح های کالن ملی و زیر نظام تأمین 

مالی و بودجه ریزی طرح های کالن را در نظر دارد.
دکتــر ابویی به طراحی و ایجاد زیر نظــام مدیریت پروژه 
طرح های کالن ملی وطراحی و ایجاد زیر نظام نظارت کیفی 

طرح های کالن ملی نیز اشاره کرد.
 وی از طراحی و ایجاد زیر نظام مدیریت دانش طرح های 
کالن ملی و زیر نظــام مدیریت فناوری اطالعات طرح های 
کالن و همچنیــن طراحــی و ایجاد زیر نظام حسابرســی 

طرح های کالن ملی نیز نام برد.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به طراحی و 
ایجاد زیــر نظام مالکیت فکری و زیر نظام حقوقی طرح های 
کالن ملــی و همچنین طراحی و ایجــاد زیر نظام همکاری 
در طرح های کالن ملی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته های 
کارشناســی جهت تولید محتوای کارگروه ها؛ تشکیل کمیته 
راهبری ســازمان طرح های کالن ملی و برنامه ریزی جهت 

تعریف طرح های کالن آموزشــی نیز در برنامه های دبیرخانه 
شورا در سال جدید قرار دارد.

ابویی اردکان ادامه داد: تقویت زیرساخت های قانونی تأمین 
مالی علم، فناوری و نوآوری؛ رصد وضعیت تأمین مالی تحقیق 
و توســعه و تقویت و توســعه نهادها و صندوق های سرمایه 
گذاری خطر پذیر از برنامه های دبیرخانه شــورای عالی عتف 
با هدف بررســی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه های 

علوم، تحقیقات و فناوری است. 
وی همچنین سازماندهی نظام تامین مالی طرح های کالن 
ملی مصوب وحمایت از ترویج و توســعه دانش اقتصاد علم، 
فناوری و نوآوری در کشــور را از دیگراقدامات دبیرخانه شورا 

دراین راستا دانست.
محمد ابویی اردکان در خصوص دستیابی به هدف راهبری و 
مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری از اقداماتی 
نظیر تدوین و یا اصالح قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های 
مرتبط؛ ترویج، فرهنگ ســازی و اطالع رسانی مفاهیم مرتبط 
خبر داد و افزود: بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های استان های 
کشــور در جهت ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری و نظارت و 
راهبری مناطــق ویژه علم و فناوری دارای مجوز نیز مواردی 

است که دبیرخانه در سال جدید به آن  می پردازد.
وی افزود: اســتفاده از تجارب ملــی و بین المللی در زمینه 
مناطــق ویژه علم وفناوری نیــز از برنامه های آینده دبیرخانه 

خواهد بود.
دکتر ابویــی اردکان در خصوص ایجــاد هماهنگی بین 
نهادها و سازمان های پژوهشی کشور برای سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و نظارت کالن اظهار داشــت: شورا در سال 94 
راه انــدازی و طراحی نظام ارتباطــات علمی بین دبیرخانه و 

نهادهای مشابه داخلی و بین المللی را در برنامه کار خود دارد.
وی افزود: دبیرخانه شــورا همچنین بــه تبیین و تقویت 
جایگاه شورای عالی در عرصه سیاست گذاری علم و فناوری 
و ارائه پیشنهادات در راستای تقسیم کار ملی، خواهد پرداخت.
قائــم مقام دبیرکل شــورای عالی عتــف، آینده پژوهی 
در حوزه های علــوم، تحقیقات و فنــاوری را یکی دیگر از 
اهداف شورا برشمرد و اضافه کرد: بهبود مکانیزم های تعیین 
اولویت های تحقیقات در حوزه علم و فناوری و شبکه سازی 
نخبگان حوزه علم و فناوری از طریق برگزاری نشست های 
تخصصی و یا شــبکه های اجتماعی، اقداماتی اســت که در 

رسیدن به این هدف ذکر شده صورت می گیرد.
وی ایجاد زمینه های همکاری در حوزه های علم و فناوری 
با کشورهای مختلف و شــرکت های بین المللی را نیز یکی 
دیگر از برنامه های دبیرخانه در رسیدن به هدف تعیین شده 

اعالم کرد.
دکتــر ابویی اظهــار داشــت: دبیرخانه شــورا با هدف 
ســازمان دهی، تعیین فرایندها و شیوه تصمیم گیری شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری به طراحی ســاختار سازمانی 
دبیرخانه وطراحی سیســتم های مورد نیاز جهت پیگیری و 

پاسخگویی خواهد پرداخت.
وی ادامــه داد: بهبود زیرســاخت های فناوری اطالعات 
دبیرخانه؛ مستندسازی و بهبود فرایندهای دبیرخانه و ایجاد 
زیرساخت  و شناسایی، ایجاد، ذخیره و اشتراک گذاشتن دانش 
موجود در دبیرخانه از دیگر اقدامات تعیین شده در این راستا 

است.
محمد ابویــی همچنین به تدوین و اجرای سیاســت ها 
و برنامه راهبردی دبیرخانه در ســال آینده خبر داد و افزود: 
اجرای چرخه پژوهش در امور دبیرخانه شــامل طرح مسأله، 
تعیین اولویت، تصویب، طراحی فرایند اجرایی، نظارت، نحوه 
بهره برداری از دستاوردهای پژوهشی را در برنامه های سال 

آتی دیده ایم.
وی با اشــاره به اهمیت ارتقای سطح کارایی کارشناسان و 
پرســنل و راه اندازی واحد اداری/ مالی و حقوقی خاطرنشان 
کرد: برقراری تعامل و هماهنگی بین ارکان دبیرخانه و تجدید 
ســاختار و تکمیل اعضای شورای عالی، کمیسیون دائمی و 
کمیسیون های تخصصی نیز از دیگر برنامه های شورا در سال 

94 خواهد بود. 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری، یکصد و بیســت ونهمین جلسه 
کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور دکتر محمد ابویی 
اردکان قائم مقام دبیرکل شورا برگزار شد. در این جلسه ادامه 
بحث و بررســی پیرامون دستورالعمل اجرایی ماده الحاقی 16 
طــرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت؛ بررسی درخواست دستگاه های اجرایی جهت عضویت در 
کارگروه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و 
ارائه برنامه شورای عالی عتف در سال 1394 در دستور کار قرار 

داشت.
دکتر محمد ابویی اردکان در خصوص اجرایی ســازی آئین 
نامه نحوه تأســیس و توســعه مناطق ویژه علم و فناوری به 
برگزاری جلسات کارشناسی مستمر با 5   استان دارای مجوز ویژه 
علم و فناوری و بازدید ازسه استان دارای آذربایجان شرقی، یزد 
و اصفهان اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسه هم اندیشی مناطق 
ویژه علم وفناوری با حضور نمایندگان استان ها و افراد ذی نفع 
در تهران و یزد؛ ارائه برنامه تأســیس و کلیات موضوع منطقه 
ویژه علم وفناوری هر استان در کمیسیون دائمی و تقسیم کار 
ملّی میان استان ها جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت های 

مناطق ویژه از دیگر اقدامات در این راستا بود.
وی افزود: برگزاری جلســات مســتمر با ذی نفعان مناطق 
ویژه علم وفناوری به منظور ایجاد هماهنگی با دســتگاه ها در 
موضوع مناطــق ویژه علم و فناوری, اخــذ مصوبه های الزم 

جهت ادامه فعالیت مناطق ویژه علم و فناوری در جلســه 17 
شورای عالی عتف، از فعالیت های دیگری است که در خصوص 
اجرایی سازی آئین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم 

وفناوری صورت گرفته است.
وی در ادامه از ارســال دو گزارش از نحــوه اجرای قانون 
به مجلس شورای اســالمی و امضاء تفاهم نامه و تقسیم کار 
بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی 
عتف در راستای اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان وتجاری ســازی نوآوری ها و اختراعات خبر داد و 
اضافــه کرد: تصویب اصالحات پیشــنهادی آئین نامه اجرایی 
قانون با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
در هفدهمین جلسه شورای عالی از اقدامات دبیرخانه شورا در 
خصوص سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجرای قانون 

حمایت از شرکت ها و موسســات دانش بنیان وتجاری سازی 
نوآوری و اختراعات بود.

ابویی اردکان در خصوص ســایر عملکرد دبیرخانه شورا در 
این باره اظهار داشت: برنامه ریزی جهت تدوین و طراحی نظام 
جامع فرایند گزارش گیری و گزارش دهی شــورا؛ تهیه طرح 
پیشنهادی برای اجرایی سازی وظایف دبیرخانه شورای عالی 
عتف توسط دبیرعلمی ستاد دانش بنیان و همچنین برنامه ریزی 
انجام مطالعات به منظور طراحی فرایند رسیدگی به اعتراضات؛ 
پیگیری از دستگاه ها برای تهیه پنجمین گزارش عملکردقانون 
و برگزاری جلسات کارشناســی با خبرگان، بازیگران اصلی و 
ذی نفعان قانون به منظور اجرایی سازی فعالیت های مندرج در 

قانون از اقدامات دیگر دبیرخانه شوده است.
دکترابویی اردکان در خصوص مدیریت و راهبری طرح های 
کالن ملی پژوهش و فناوری با اشــاره به پرداخت یک دوره 
اعتبارات هزینه ای و یک دوره اعتبار تملک دارایی سرمایه ای 
به مجریان طرح های کالن ملی بر اســاس چارچوب طراحی 
شده و همچنین جلب حمایت مالی برای 31 طرح کالن ملی 
از سوی دستگاه های سفارش دهنده در راستای اجرای مصوبه 
پانزدهمین جلسه شورای عالی عتف افزود: تدوین پیش نویس 
دستورالعمل ها مدیریت و راهبری طرح های کالن ملی با هدف 
ایجاد ســاختار مدیریتی - نظارتی و نحوه تأمین مالی وکنترل 
بودجه طرح های کالن ملی؛ برگزاری 2 جلسه با حضور معاونین 
دستگاه ها و دانشگاه های مندرج در مصوبه شانزدهمین جلسه 
شــورای عالی عتف به منظور بررسی پیش نویس دستورالعمل 

مدیریــت و راهبری طرح های کالن ملــی و همچنین ایجاد 
پایگاه اطالعاتی به منظور حفظ و ســاماندهی اطالعات مربوط 
به طرح های کالن ملی، از اقدامات دبیرخانه شــورا در راستای 
مدیریت و راهبری طرح های کالن ملی پژوهش و فناوری بوده 

است.
محمد ابویی اردکان درباره فعالیت کمیسیون های تخصصی 
با اشاره به تدوین سیاست ها واولویت های سال93 و 94 اظهار 
داشت: تکمیل اعضای کمیسیون تخصصی؛ بررسی طرح های 
ثبت شده در سامانه سمات و تحلیل هزینه کرد یک تا سه درصد 
دستگاه های ذی ربط و همچنین ارزیابی طرح های کالن ملی و 
تحلیل عملکرد دستگاه ها در اجرای جزء یکم بند میم ماده 224 
قانون برنامه پنجم توسعه کشور از فعالیت های کمیسیون های 

تخصصی در سال 1393 بود.
قائم مقام دبیرکل شــورای عالی عتــف به تکمیل اعضای 
شورای عالی، کمیسیون دائمی و کمیسیون های تخصصی به 
عنوان فعالیت های دبیرخانه مرتبط با کمیسیون های تخصصی 
در سال 1393 اشــاره کرد و گفت: تدوین آئین کار کمیسیون 
هماهنگی و کمیســیون های تخصصی؛ راه اندازی کمیسیون 
تخصصی حقوقی و قضایی؛ اســتقرار کامل کمیســیون های 
تخصصی 11 گانه در محل وزارتخانه علوم، تحقیقات وفناوری 

دیگر اقدامات دبیرخانه شورا در این باره است.
دکتر ابویی با اشــاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی عتف 
تاکنون فاقد ساختار سازمانی بوده خاطر نشان کرد: این امر در 

روند پیشبرد اهداف شورای عالی اختالل ایجاد نموده است. 
وی در ادامــه گفت: تدوین ســاختار دبیرخانــه به منظور 
ساماندهی امور از فعالیت های مرتبط با امور جاری دبیرخانه است 
و انجام مکاتبات با رئیس محترم جمهور و دبیر کمیسیون علمی، 
تحقیقاتی و فناوری دفتر هیئت دولت در خصوص تصویب شرح 

تفصیلی وظایف شورای عالی عتف انجام گرفته است. 

دبیرخانۀ شورای عالی عتف

به گزارش گاهنامة عتف، دبیرخانه شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری، تعداد طرح های کالن ملی مصوب 

شورای عالی عتف دارای حامی به 33 طرح افزایش یافت.
بــا اعــالم وزارت امور خارجــه مبنی بر حمایــت مالی از 
اجرای طرح جامع سیاســت خارجی برای دستیابی به اهداف 

دفاعی امنیتی سند چشــم انداز، تعداد طرح های ملی مصوب 
شــورای عالی عتف که دارای حامی رسمی است، به 33 طرح 

افزایش یافت.
طبق مصوبه پانزدهمین جلســه شــورای عالی عتف، تنها 
طرح هایــی از طرف شــورای عالی عتف مــورد حمایت قرار  

می گیرنــد کــه دارای نامه اعالم حمایت رســمی حداقل 50 
درصدی دستگاه سفارش دهنده باشند.

الزم به ذکر است تعداد طرح های کالن ملی مصوب شورای 
عالی عتف 47 طرح  می باشــد که از میان آنها 33 طرح دارای 

حامی رسمی است. 

برگزاری اولین جلسه 
هم اندیشی اجرای قانون 
حمایت از شرکت های 

دانش بنیان

اولین جلســه هم اندیشــی اجرای قانــون حمایت از 
شــرکت ها و موسســات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات با حضور قائم مقام دبیرکل شورای عالی 

علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. 
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری، اولین جلســه هم اندیشــی" اجرای قانون 
حمایت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات" با ارائه گزارشــی از اقدامات انجام شده 
در دبیرخانه شــورا در خصوص این قانون و برنامه ریزی جهت 
اجرایی نمودن وظایف دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص 

آن برگزار شد. 
در این جلسه که با حضور دکتر محمد ابویی اردکان قائم مقام 
دبیرکل شــورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری برگزار می شد؛ 
دکتر مهدی الیاســی، معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر وطن پور، رئیس 
دفتر توسعه فناوری ســالمت وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشــکی، نمایندگانی از سازمان بورس و شــرکت فرابورس، 
سازمان امور مالیاتی کشــور و مدیر دفتر مطالعات، ارتباطات و 
فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 

حضور داشتند.
در ابتدای این جلســه دکتر محمد ابویی اردکان، قائم مقام 
دبیرکل شــورای عالی عتف ضمن معرفی شورای عالی علوم، 
تحقیقات فناوری، به تشریح ساختار دبیرخانه و شرح وظایف و 

اختیارات شورا پرداخت.
در ادامه جلســه در خصوص مــاده 4 و 7 قانون حمایت از 
شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها 
و اختراعــات بحث و تبادل نظر صــورت گرفت و در خصوص 

چگونگی تخصیص بودجه وامکانات پیشنهاداتی ارائه گردید. 
در مورد چگونگی رســیدگی به شــکایات واصل شــده از 
متقاضیان دریافت حمایت های مشــمول قانــون نیز نظراتی 
عنوان شد و در راستای ایجاد راهکارهایی برای کاهش شکایات 

احتمالی شرکت ها نیز پبشنهاداتی ارائه شد.
در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه های موضوعی متشکل 
از نمایندگان دستگاه ها و ارگان های ذی ربط بطور جداگانه برگزار 
و نتایج حاصل از آن ها در جلسه آتی به بحث و بررسی گذاشته 

شود.

اعالم برنامه سال 94 دبیرخانه شورای عتف

حامیان طرح های کالن ملی به 33 طرح افزایش یافت
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جامعه  »دانشــگاه 
دانشــمندان است، 
باشگاه  نیست،  کودکستان 
نیســت، دارالتأدیب نیست، 
حــزب سیاســي نیســت، 
دســتگاه تبلیغات نیســت، 
دانشمندان  جامعه  دانشگاه 

است.«
ســخنان فوق را رئیس یکي از دانشگاه هاي معتبر دنیا در 

مراسم معارفه خود بیان داشته است.
دانشگاه، به عنوان کانون تفکر و علم، قطعاً نقش سرنوشت 
سازي در کشور به عهده دارد. اعتالي کشور در حال و آینده 
و پیشرفت برنامه هاي توســعه بدون بکارگیري افراد دانش 
آموخته و استفاده از نتایج تحقیقات پژوهشگران میسر نیست. 
به خاطر اهمیت دانشــگاه و نقش سرنوشــت ساز آن، این 
کانون همواره تحت تأثیر مخاطرات بوده است. دشمنان ملت 
ایران آگاهانه معتقد بودند که اگر »نمک بگندد« زمینه براي 
مطامع سیاســي و اقتصادي آنان فراهم خواهد آمد و از این 
رو همواره در صدد نفوذ و رسوخ به عرصه دانشگاهي کشور 

بوده و هستند. بر اندیشمندان و محققان کشور است 
که هوشیاري خویش را حفظ نمایند و آسیب پذیري 
دانشگاه را در مقابل حوادث مختلف به حداقل برسانند 
و لذا توجه به نکات ذیــل براي اهل علم و فضیلت 

ضروري به نظر  مي رسد.
روشن اســت که عمده ترین و اصلي ترین وظیفه 
دانشــگاه و دانشــگاهیان پرداختن به علم و تحقیق 

است:
هندیان را اصطالح هند مدح
سندیان را اصطالح سند مدح

و مدح دانشــگاهیان متناســب با دانــش آنها و 
سهم آنها در پیشــبرد علم و تحقیق است. استادان 
و دانشــگاهیان ما به خوبي آگاهند که ایفاي رسالت 
معلمي و استادي کاري ساده نیست و جایگاه استادي 
مسندي نیست که بتوان به گزاف بر آن تکیه زد، لذا 

ایفاي این رسالت عظیم با پرداختن به علم و تحقیق و اهتمام 
در گســترش مرزهاي دانش میسر مي گردد. قریب به هفتاد 
سال از تأسیس دانشگاه به معني امروزي در کشور ما می گذرد 
اما به دالیل مختلف تاکنون دانشــگاه نتوانسته است نقشي 
تعیین کننده در میهن ما داشته باشد. تأثیرگذاري دانشگاه بر 
توسعه کشور و رفع نیازهاي جامعه دامنه چنداني نداشته است، 
هر چند تربیــت نیروي متخصص، که از عمده ترین وظایف 
دانشگاه اســت، به نحو کمابیش مطلوبي انجام شده است. 
حجم بسیار زیاد تدریس و عدم پرداختن به تحقیقات موجب 
گردیده است که دانشگاه به تدریج از جایگاه واقعي خود دور 
گردد. دانشــگاه هم اکنون در کشــور گرفتار کمیت گرایي، 
سیاست زدگي و مدرک گرایي است. در هر حال ضروري است 
که اســتادان محترم نسبت به توأم نمودن تحقیق و تدریس 
اهتمام ورزند تا وجهه دانشگاه حفظ شود و انتظارات جامعه از 

دانشگاه جامه عمل پوشد.
اگر اســتاد ما از تحقیق بدور افتد مانند ماهي است که در 
خشکي افتاده باشــد. هم اکنون و خصوصاً با توجه به پدیده 
اشــتغال فارغ التحصیالن، اساســي ترین رســالت دانشگاه 
پرداختن به کیفیت است و ارتقای کیفیت با توجه کردن به امر 
تحقیقات عملي مي شود عالوه بر این کشور ما با مشکالت 
فوق العاده اي روبرو است،  مسائلي چون بیکاري، کاهش قیمت 
نفت خام، عدم تحقق صادرات غیر نفتي،  تهدیدات بیروني و 
... همه حکایت از این دارد که علماء و دانشــمندان باید برا 

یافتن »چاره« اقدام عاجل نمایند.
اکنون همه جا صحبت از این اســت که اســراف نکنید، 
آب را اســراف نکنید، نان را اسراف نکنید، اما چه کسي باید 
بگویید که عــدم بکارگیري نیروهاي متخصص، پروژه هاي 
کارشناسي ارشد و دکترا و سایر پروژه هاي تحقیقاتي در جهت 

رفع نیازهاي کشور بزرگترین اسراف است.
براي اینجانب بســیار عجیب و باور نکردني اســت که 
مدت هاســت می بینم از دانشگاه همه چیز را مي خواهند جز 
پرداختن به علم و دانش را عمده ترین رسالت دانشگاه همت 
گماشتن به علم و پژوهش است و هر وقفه اي در این راه، آب 

به آسیاب دشمن ریختن است.
بي اعتنایي به علم و دانــش و بي اعتمادي و بي اعتقادي 
و بي نشــان شــدن مهر و معرفت و نزاع ها و قیل قال هاي 
بیهوده بر ســر هیچ و پوچ، متأســفانه فعالیت هاي علمي و 
تحقیقاتي کشــور را تحت تأثیر خود قرار داده است. گویا در 
کشــور ما فراموش شده است که بالندگي در علم و پژوهش 
و بازگرداندن خود باوري بــه جوانان خود به معناي انقالب 
فرهنگي و احیاي ارزش ها محســوب مي شود و هنگامي که 

آلبرت کبیر در پاریس دســتار بر سر مي پیچید و آراء ابن سینا 
تدریــس مي کرد، مگر این خود به معناي انقالب فرهنگي و 
احیاي ارزش ها محسوب نمي شود؟ و آیا ما توانسته ایم الگوي 

بهتري را ارائه کنیم؟
دانشــگاه هاي ما باید خود به تولید علم به پردازند و صرفًا 

مقلد و مترجم آثار دیگران نباشند.
از محقق تا مقلد فرق هاست

که این چو داوود است و آن دیگر صداست
منبع گفتار این سوزي بود

و آن مقلد کهنه آموزي بود
دانشــگاه هاي ما باید خود به ابداع و نوآوري بپردازند و از 
کهنه آموزشي پرهیز کنند. بدون تردید آموزش عالي کشور 
ما داراي دانشــمندان و محققان برجسته و کم نظیري است 
که با ایجاد آرامش و فرصت و فراهم نمودن حداقل امکانات 
مي توانند همانند گذشته در آسمان علم و دانش بدرخشند و 
ان شــاءاهلل که این همت بدرقه راه شود و کشور ما بتواند در 

حل مشکالت از پشتوانه علمي نخبگان بهره مند گردد.
از آنجا که دانشــجویان نقش مهمي را در دانشــگاه ایفا 
مي کنند الزم اســت ایــن نکته مورد توجه قــرار گیرد که 

آموخته هاي دانشجو در دوره چند ساله دانشگاهي به عنوان 
توشه راه و در باقیمانده عمر مورد استفاده قرار خواهد گرفت اگر 
این آموزش به هر دلیل نارسا باشد، احساس کاستي معلومات 
همواره موجب شرمساري و بلکه سرشکستگي خواهد شد و بر 
این اساس هم دانشجویان باید از فرصت به دست آمده نهایت 
اســتفاده را بنمایند و هم اساتید و دانشگاهیان باید به وظیفه 
اصلي خود که تعلیم و تربیت است عنایت داشته باشند. اینکه 
دانشــگاهیان و از جمله دانشجویان به عنوان عناصر اصلي 
تفکر در اجتماعي نمي توانند نسبت به مسائلي که در جامعه 
جریان دارد بي تفاوت باشند امري بدیهي است. امانکته اي که 
باید حتماً مورد توجه قرار گیرد این اســت که داشتن آگاهي 
سیاســي در امور با سیاست بازي فاصله زیادي دارد سیاست 
شغل دانشجو نیست و وظیفه اصلي او نیز محسوب نمي شود. 
وظیفه اصلي دانشجو، دانش اندوزي است و سایر وظایفي که 
دانشجو دارد در جهت وظیفه اصلي او اهمیت پیدا مي کند این 
روزها، جوانان که در طیف جمعیتي کشــور ما درصد بسیار 
باالیي را بــه خود اختصاص می دهند، مورد توجه جناح هاي 
سیاسي قرار گرفته اند و همه گروه هاي سیاسي دریافته اند که 
کسب رأي جوانان در انتخابات تعیین کننده است و این روزها 
شاهد این هستیم که جوانان و دانشجویان مورد توجه خاص 

جناح بندي هاي سیاسي قرار گرفته اند.
یکي حاضر است بخاطر جوانان از کلیه اموال منقول و غیر 
منقولش بگذرد )البته روي کاغذ و طومار(، آن دیگري داوطلب 
مي شود براي خاطر جوانان تا پاي دار برود )البته فقط تا پاي 
دار( و باالخره دیگري ندا مي دهد که جوانان باید جدي گرفته 
شوند و آن دیگري می گوید جدي گرفتن کم است بلکه باید 
جوانان را جدي تر گرفت و خالصه اینکه از مدافعین جوانان 
باید پرسید که اقدام عملي در کنار این شعارها تاکنون چه بود؟ 
و گام نخستین در حل مشکالت عدیده جوانان کدام است؟ 
البته اینجانب به نقش سرنوشت ساز جوانان خصوصاً در آینده 
آگاه هستم و می دانم که قلب چون آینه جوانان اگر به درستی 
از حقایق آگاه شــود می تواند تحول ســاز باشد، اما اینکه در 
کشور کهنسالي چون ســرزومین ما که همواره راهنمایي و 
پند و اندرز سال خوردگان و تجارب پیران را سرلوحه کار خود 
قرار میداده، اینک همه این فرهنگ را فراموش کرده و صرفًا 
برایشان جوانان اهمیت پیدا کرده اند قابل تأمل و بلکه تعمیق 
اســت. می گویند یکي از جوانان که مرتب به مرحوم دهخدا 
ایراد می گرفت و در مقابل، دهخدا سکوت کرده بود، باالخره 

پس از بارها توهین، سکوت دهخدا شکست و گفت:
»اینجانب که در جواني خدمت پیــران کرده ام در پیري 

نیازي به تأیید جوانان ندارم«

گویا کســاني که اینقدر جوان، جــوان مي کنند در جواني 
خدمت پیــران نکرده اند وگرنه هیچ کشــوري را جوانان به 
تنهایي نجــات نداده انــد، بلکه تجــارب و راهنمایي های  
دلسوزانه ســال خوردگان است که می تواند راهنماي جوانان 

باشد.
البته اینجانب پیر نیستم تا از دیدگاه صنفي از پیران دفاع 
کنم بلکه از خیلي از جوان ها هم جوان تر هستم، اما در این 
جا الزم بود به این پدیدة نوظهور در کشورمان اشاره ای داشته 

باشم.
در اینجا الزم مي دانم به آنچه لوئي پاســتور شیمي دان و 
پزشک فرانسوي در آخرین سخنراني خود خطاب به جوانان 

ایراد کرده اشاره کنم:
»جوانان، جوانان، در هر حرفه اي که هستید نه اجازه دهید 
کــه به بدبیني هاي بي حاصل آلوده شــوید و نه بگذارید که 
بعضي لحظات تأســف بار، که ربراي هر ملتي پیش مي آید، 
شــما را به یاس و نــا امیدي بکشــاند. در آرامش حاکم بر 
آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگي کنید. نخست از خود 
بپرســید: براي یادگیري و خود آموزي چه کرده ام؟ ســپس 
همچنان که پیشــتر می روید، بپرسید من براي کشورم، چه 
کرده ام؟ و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس 
شادي بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکي 
در پیشــرفت و اعتالي بشریت داشته اید. اما هر پاداشي که 
زندگي به تالشــهایمان بدهد، یا ندهد، هنگامي که به پایان 
تالش هایمان نزدیک می شــویم هر کداممان باید حق آن 
را داشته باشــیم که با صداي بلند بگوییم من آنچه در توان 

داشته ام انجام داده ام«
در خاتمه باید به گروه هایي که اغراض سیاســي خود را 
در دانشگاه جســتجو مي کنند تذکر داد که دانشگاه 
جایي نیســت که بتوان در آن به هوي و هوس های  
سیاسي دســت یافت. دانشــگاه محل علم و دانش 
اســت و هرگونه انحراف از این وظیفه اصلي عواقب 
وخیمي در توسعه کشور خواهد داشت. کساني که از 
شنیدن غرش هواپیماهاي دشمن و از نهیب ریزش 
ســاختمانهاي مورد اصابت قرار گرفته با موشک به 
اهمیت علم و تکنولوژي پي نبرده اند سرانجام روزي 
با صداي شکســتن دل هاي فرزندان شهدا از خواب 
گران بیدار خواهند شد و در خواهند یافت که صالح 
کار کجاست و اندیشــه خود خواهانه آنها کجا، عقب 
ماندگــي از علم و تکنولوژي حاصلي جز دریوزگي از 
اجانب در بر نخواهد داشت و اگر کساني در این مورد 
فکر نکنند جز نقشي بر دیوار نخواهند بود. افرادي که 
در هر مقام و به هر دلیل در وظیفه اصلي دانشــگاه 
خلل وارد مي کنند باید که خود پرستي نکنند و بدانند که این 

ملک خدایي دارد.
دانشگاه را نباید گرفتار بالیي کرد که طاعون اندیشه است: 
بالي قالبي اندیشیدن، قالبي گفتن و قالبي نوشتن. دانشگاه 
جامعه دانشــمندان است و باید کانون علم و تحقیق باشد و 
اصاًل ضرورتي ندارد که چراغ به دست گرد جهان به راه افتاد 
و براي دانشگاه وظیفه تعیین کرد. دانشگاه جامعه دانشمندان 
اســت وظیفه اصلي آن اهتمام در گسترش مرزهاي دانش و 

اعتالي علمي کشور و بلکه بشریت است.
تأسف بار این که به دلیل عدم تحصیل تکنولوژي مناسب، 
تولید ناخالص ملي همه کشــورهاي اسالمي با هم از کشور 

فرانسه به تنهایي کمتر است.
و براي اینکه بدانیم این کشورها در تولید و اشاعه علم چه 
سهمي دارند کافي است نشریات معتبر جهان را ورق بزنیم، 
و به این حقیقت تلخ برســیم که در میان همه مقاالت چاپ 
شده در جهان کمتر از دو درصد آن توسط دانشمندان جهان 

سومي نگارش مي شود.
تا کي آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش  

حیف باشد که تو در خوابي و نرگس بیدار
در این موقعیت که بعد از فروپاشي مارکسیسم، امپریالیزم 
بزرگترین رقیب خود را اسالم می داند، چه وظیفه ای سنگین 
تر و مهم تر از پرداختن به علم و تکنولوژي و مسلح شدن به 

دانش می توان یافت.
چو عملت هست خدمت کن چو دانایان که زشت آید 

گرفته چینیان احرام و مکي خفته در بطحا
بر همه اندیشمندان، فضال، استادان و دانشجویان کشور 
اســت تا نگذارند که رقم مغلطه بر دفتر دانش کشیده شود و 
فرصت ندهند تا سیاســي کاران جهان را پر بال کنند. بلکه 
همت نمایند تا دانشــگاه در راســتاي اهداف اصلي و اصیل 

خود قرار گیرد.
به لطف خداوند ما منابع زیادي در اختیار داریم. شــاید در 
هیچ کشــور دیگري منابع انساني با هوش سرشار و ایماني 
اســتوار، توأمان وجود نداشته باشد. ما باید در شکوفایي این 
استعدادهاي خدادادي بکوشیم و نگذاریم عاطل و باطل تحت 
تأثیر جریانهاي فکري غیر اصیل منحرف شود که این کفران 
نعمت نابخشودني اســت. وظیفه ما این است که این منابع 
اصیل و عظیم را به کار گیریم و در فرصت اندکي که در اختیار 
داریم کشور اسالمي خود را به جرگه توسعه یافتگي برسانیم 
تا مورد لعن و نفرین نسلهاي آینده قرار نگیریم، باید در تعلیم 
و تربیت این نیروهاي خدادادي بکوشیم و با بکارگیري آنها و 
ارج نهادن بر توانایي های  آنها به تجدید حیات علمي کشور 

همت گماریم. ما باید به افق هاي دورتري چشم بدوزیم و با 
تکیه بر ایمان این استعدادها و انسان هاي هوشمند و تربیت 
شده در اداره امور جهان نقش درخور شایسته مکتب جهاني 
اســالم ایفا کنیم که در شرایط زندگي امروزي قانون تخلف 
ناپذیري حاکم اســت: »ملتي که ارزشي براي هوش تربیت 

یافته قائل نباشد محکوم به فناست«.
دانشــجویان عزیز! جوانان ارجمند و غیور! تاریخ کشور ما 
نشان داده است که شما همواره نقش خود را در بحراني ترین 
مقاطع تاریخي به خوبي ایفا کرده اید. نســل کنوني شــاهد 
فداکاري هاي شــما در دوران جنگ تحمیلي بوده اســت و 
نسل هاي آینده نیز به استناد تاریخ بر آن گواهي خواهند داد. 
در جنگ تحمیلي با هدفي مقــدس و با هدایت فرماندهان 
مقتدر، مبارز و متعهد و با کمترین امکانات،  حماسه آفریدید و 
اینک در جبهه اي دیگر قرار گرفته اید، کشور تحت محاصره 
علمي صنعتي است اگر در این جبهه نیز با اتکال به خداوند 
وحدت خــود را حفظ کنید و هوشــیارانه مراقب ترفندهاي 
شیاطین بزرگ و کوچک باشید و تحت زعامت رهبري معظم 
و هدایت استادان دلسوز به وظیفه اصلي خود عمل کنید قطعًا 

افتخارها خواهید آفرید.

* چهره ماندگار علمی کشور، مشاور معاون پژوهش و فناوری
عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر

اندیشه

در مسیر بازسازي 
علوم انساني

یکي از مهمترین دالیل تشــکیل شــوراي انقالب 
فرهنگي ســرو ســامان دادن به اوضاع علمــي و فرهنگي 
دانشــگاه ها بر اساس ارزش هاي اسالم ناب بود. آنچه که به 
طور مستقیم با ارزش ها و مباني اسالمي و نوع نگاه به انسان 
ارتباط داشت، علوم انساني بود. بنابراین تحول در علوم انساني 
بر مبناي تصویري از انســان که در دین اسالم به آن اشاره 
شده بود از ضروریات به شمار می رفت. بحث چرایي تحول و 
بازسازي در علوم انساني، تقریبا براي همه گروه هاي فکري 
اســالمي توجیه پذیر و مورد اتفاق بود اما آنچه بیشتر مورد 
اختالف بود، چیســتي علوم انساني اسالمي و چگونگي این 
بازسازي بود. به منظور مطالعه و محتواسازي و همچنین برنامه 
ریزي براي ورود به حوزه اجرا باید اقداماتي صورت می گرفت 
تا جامعه دانشــگاهي به عنوان جامعه مولد فرهنگ، با این 

بازسازي همراه و از آن بهره مند شود. 
یکــي از اقداماتي که در همان ســال های  اولیه انقالب 
براي پیشــبرد تحول در علوم انساني صورت گرفت تاسیس 
»دفتر همکاري حوزه و دانشگاه« بود که به دنبال تاکید امام 
خمیني)ره( بر استفاده از حوزه، در برنامه ریزي های  مربوط به 
رشته های  علوم انساني بود. این دفتر در سال 61 و به منظور 
اجراي طرح مقدماتي »بازسازي علوم  انساني« تأسیس شد، 
در سال 1369 دفتر همکاري حوزه و دانشگاه رسماً به عنوان 
یکي از نهادهاي همکار با »ســازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انساني دانشگاه ها« )سمت( در آمد. در سال 1377 پس 
از 9 سال همکاري نزدیک با سازمان سمت، به دلیل توفیق 
قابل توجه در پژوهش و تولید کتابها و آثار علمي بایســته، با 
تصویب شوراي گســترش آموزش عالي با نام »پژوهشکده 
حوزه و دانشــگاه« و به عنوان یکــي از مراکز آموزش عالي 
پژوهشي کشور، به جمع مؤسسات زیرمجموعه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري پیوســت. در سال 1382 نیز، پس از یک 
دوره از فعالیت هاي پژوهشي و تولید آثار علمي، »پژوهشکده« 
به »مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه« ارتقاء یافت. و نهایتا 
در سال 1383 به »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه« تبدیل شد. 

مهم ترین مأموریت پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه، »نظریه 
پردازي در مناســبات دین و علوم انساني وتوسعه مرزهاي 
علوم انساني ـ اســالمي و بومي « است. در این پژوهشگاه 
سه پژوهشــکده تحت عناوین پژوهشــکده علوم رفتاری، 
پژوهشکده علوم اجتماعی و پژوهشکده علوم اسالمی فعالیت 
می کنند که گروه های روانشناسی، علوم تربیتی و فلسفه علوم 
انســانی زیرمجموعه پژوهشــکده علوم رفتاری؛ گروه های 
اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی زیرمجموعه 
پژوهشکده علوم اجتماعی؛ و گروه های فلسفه و کالم، حقوق، 
حدیث، تاریخ اســالم و علوم قرآنی در پژوهشکده اسالمی 

مشغول به فعالیت هستند.
این مرکز علمي پژوهشــي با برخــورداري از دو حیثیت 
حوزوي و دانشگاهي و همکاري علمي با هر دو نهاد حوزه و 
دانشگاه، مي کوشد بستري مناسب براي انجام پژوهش هاي 

علوم انساني از منظر اسالم فراهم آورد.
انتشــار بیش از 300 جلد کتاب، شــش نشــریه علمي 
پژوهشي، برگزاري ده ها همایش و کنفرانس ساالنه، برگزاري 
چندین دوره آموزشي تحصیالت تکمیلي در مقطع کارشناسي 
ارشــد و دکتري و برپایي چند ده نشســت علمي تخصصي 
از جمله ره آوردهاي پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه در این راه 

است. 

دانـشگـاه چـیـسـت؟
دکتر فتح ا... مضطرزاده
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
صنعت و دانشگاه8

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با اعالم ابالغ آیین نامه پسادکتری صنعتی و »فرصت مطالعاتی 
داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه ها در واحدهای صنعتی، 
معدنی و تجاری گفت: اولویت اســتخدام وزارت علوم در جذب 
هیأت علمی از این پس با کســانی اســت که طرح پسادکتری 

صنعتی را گذرانده باشند.
به گــزارش ماهنامه عتف دکتر وحید احمدی در نشســت 
خبری با عنوان همکاری صنعت و دانشگاه، فرصت مطالعاتی در 
صنعت و پسادکتری صنعتی که در آن معاون آموزش، پژوهش و 
فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت با بیان 
این که تفاهم نامه ای ســال گذشته میان وزارت علوم و صنعت 
به امضا رســید، گفت: این تفاهم نامه عناوین مختلفی در زمینه 
ارتباط صنعت و دانشگاه، طرح های تحقیقاتی مشترک و حمایت 
از پایان نامه ها در برداشــت که یکی از آنها موضوع فرصت های 
مطالعاتی و پســا دکتری بود که بر اساس آن، دو آیین نامه مورد 

تدوین قرار گرفت.
وی با اشاره به تدوین آیین نامه طرح »پسا دکتری صنعتی« 
و با بیان این کــه این آیین نامه از امروز مورد ابالغ قرار گرفت، 
گفت: هدف از این آیین نامه گسترش دانشگاه و صنعت، ارتقای 
توانمندی های علمی و دانش کارکنــان بنگاه های اقتصادی و 

کمک به افزایش توان و مهارتهای علمی متقاضیان 
فعالیت در مراکز آموزش عالی در محیط واقعی تولید 

است.
احمدی افــزود: همچنین اســتفاده از ظرفیت 
دانشگاه ها برای حل مشکالت صنعتی از دیگر مفاد 

این آیین نامه به شمار می رود.
بــه گفته معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم 
بر اســاس این آیین نامه  طرح پسادکتری صنعتی، 
اعضای هیات علمی دانشــگاه قبــل از جذب در 
دانشــگاه ها می توانند دکتری یکساله را در صنعت 
طی کنند تا در صورت فعالیت در صنعت با مسائل 

آن بیگانه نباشند.
معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: از زمان 
ابالغ این آیین نامه که از امروز اســت وزارت علوم 
مجاز خواهد بود تا مجوز جذب هیات علمی را برای 

آن دســته از متقاضیانی که دوره پسا دکتری را با موفقیت طی 
کرده باشند صادر کند.

احمدی در ادامه ســخنانش به شــیوه نامه حمایت از انجام 
فرصت مطالعاتی داخل کشور، اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
و موسســات آموزشی عالی و پژوهشــی دارای مجوز از وزارت 
علوم در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اشاره کرد و گفت: بر 
اساس این شیوه نامه نیز اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه 
به جای گذراندن فرصت مطالعاتی شــش تا 9 ماهه در خارج از 
کشور می توانند یکسال فرصت مطالعاتی در صنعت داخل داشته 
باشــند و در انتها دوره نیز این امکان فراهم است که دوره یک 

ماهه ای به خارج از کشور روند.
جزئیات آیین نامه پسادکتری صنعتی

به گزارش ایســنا، جزئیات آیین نامه طرح پســا دکتری 
صنعتی که به منظــور تقویت مهارتهــای عملی در محیط 
واقعی کار برای اعضاء و داوطلبان عضویت در هیات علمی 

دانشگاه هاست نیز به شرح ذیل است:
شــرایط متقاضیان در این طرح، این اســت که داوطلب 
عضویت یا عضو هیات علمی مراکز آموزش عالی باشد و یا 

این که رشته و تخصص متقاضی مرتبط با نیاز اصلی بنگاه 
اقتصادی باشد.

دوره پســا دکتری یک دوره یک ساله بوده و در صورت 
تمایل متقاضی و موافقت بنگاه اقتصادی و تصویب شــورا 

صرفا برای یک دوره یک ساله دیگر قابل تمدید است.
در این راســتا معرفی متقاضیان بــه عهده وزارت علوم و 

معرفی بنگاه های اقتصادی با وزارت صنعت خواهد بود.
از زمان ابالغ ایــن آیین نامه که از امروز اســت، وزارت 
علوم مجاز خواهد بــود تا مجوز جذب هیات علمی را صرفا 
برای آن دســته از متقاضیانی که دوره پسا دکتری خود را با 
موفقیت طی کرده اند، صادر کند. همچنین امتیاز مناسب برای 
متقاضیان شرکت کننده در دوره مذکور را تعیین و در شرایط 

جذب و ارتقای اعضای هیات علمی لحاظ کند.
دوره پسا دکتری تمام وقت بوده و متقاضیان در طی انجام 
دوره حق اشتغال در سمت های رسمی و غیر رسمی از جمله 
تدریس را نخواهند داشــت و بنگاه های اقتصادی نسبت به 
پرداخت حق الزحمه متقاضیان با تصویب شورا اقدام خواهند 
کرد و همچنین طی کردن دوره پســا دکتری هیچ تعهدی 
برای بنگا ه های مربوطه جهت جذب یا نگهداری متقاضی به 

همراه نخواهد داشت.

شیوه نامه فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی
به گزارش ایســنا، همچنین جزییات شیوه نامه حمایت از 
انجام فرصت مطالعاتی داخل کشــور اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز 
از وزارت علوم در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری که در 
راســتای ایجاد و تعامل تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه 
و به منظور عملیاتی کردن دانش و یافته های اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها و موسســات آ موزش عالی و پژوهشی در 
بخش صنعت، معدن و تجارت و متقابال آشنایی دانشگاهیان با 
فضای کار تولیدی و تجاری، آیین نامه، استفاده از فرصت های 
مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی و پژوهشی تدوین شده است نیز به شرح ذیل است:

شرایط هیات علمی: 
دارا بودن حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی

دارا بودن مرتبه علمی استادیاری و باالتر
مرتبط بودن رشــته و تخصص عضو هیات علمی با نیاز 

واحد صنعتی

نحوه اجرا: 
جمع آوری و ارائه عناوین نیازهای پژوهشــی و مشکالت 

مبتال به واحدهای صنعتی و اولویت بندی آنها
ارائه درخواست توسط عضو هیات علمی همراه با سوابق 

علمی و پژوهشی به شورا توسط مرکز آموزشی
بررسی درخواست ارائه شده در شورا و تعریف زمینه کاری

هماهنگــی جهت عقد قــرارداد پژوهشــی، مطالعاتی، 
آزمایشگاهی، منطبق با تخصص عضو هیات علمی و اهداف 

وزارت صنعت و نیازهای واحد صنعتی
اعالم موافقت شــورا به عضو هیــات علمی جهت اخذ 

موافقت نامه رسمی مرکز آموزشی
صدور حکم ماموریت توســط مرکز آموزشی با درج تاریخ 
شــروع و خاتمه فرصت مطالعاتی به مدت حداقل یک ترم 
تحصیلی و حداکثر دو ترم تحصیلی است که می تواند از مدت 
زمان ســه ماهه تابستان در اول، بین یا آخر فرصت استفاده 

کند.
ارائه گزارش پیشرفت کار توسط عضو هیات علمی به شورا 
و نظارت مستقیم شورا بر عملکرد فرد یا بررسی گزارش های 

ارائه شده.
چنانچه به هر دلیلــی و در طول دوره فرصت مطالعاتی، 
شــورا تصمیم به قطع فرصت مطالعاتی بگیرد، الزم اســت 
مراتب را کتبا به مرکز آموزشــی و عضو هیات علمی اعالم 

کند.

شرایط حمایتی:
پرداخت حقوق و مزایا مطابق با حکم اســتخدامی عضو 
هیات علمی توســط مرکز آموزشــی در طول مدت فرصت 

مطالعاتی به استناد آیین نامه مورخ 1389,6,30 وزارت علوم
پرداخت 100درصدی حقوق و مزایای عضو هیات علمی 
عالوه بر حقوق و مزایای مفاد اعالم شده توسط 
وزارت صنعــت و واحد صنعتی، همچنین هزینه 
ایاب ذهاب و اسکان عضو هیات علمی مامور که 
استان محل سکونت و محل صنعت او متفاوت 

است، توسط واحد صنعتی پرداخت خواهد شد.
اعزام عضو هیات علمی به خارج از کشــور با 
هزینــه وزارت صنعت یا واحد صنعتی در صورت 
لزوم و به تشخیص شورا به مدت یک ماه )که به 
تشخیص و تصویب شورای مذکور قابل افزایش 
اســت( جهت بازدید از واحدهای صنعتی مشابه 

برای فرصت های مطالعاتی یکساله
حمایت از پایان نامه ها یا رساله های کارشناسی 
ارشد و دکترای دانشجویان استادانی که فرصت 
مطالعاتــی را در واحد صنعتی گذرانده و موضوع 
پایان نامه ها را از نیازهای احصاء شــده انتخاب 

می کنند.

تعهدات عضو هیات علمی:
فرصت مطالعاتی تمام وقت بوده و سایر فعالیت های عضو 
هیات علمی منحصرا در مشــاوره و راهنمایی دانشــجویان 

تحصیالت تکمیلی خالصه می شود.
عضو هیات علمــی ملزم به رعایت قوانین ایمنی و حفظ 
حقوق مادی و معنوی )مالکیت فکری و محرمانگی( حاصل 
از اجرای کار پژوهشــی، مطالعاتی، علمی و ... مطابق مفاد 

قرارداد منعقده با واحد صنعتی است.
عضو هیات علمی موظف اســت هر ســه مــاه یک بار 
گزارش پیشــرفت کار را همزمان به مرکز آموزشی و واحد 
صنعتی محل خدمت ارائه و در پایان یک ســمینار یک روزه 
از یافته های علمی خود را برای واحد صنعتی و وزارت صنعت 

برگزار کند.
چــاپ حداقل یک مقالــه علمی از نتایــج دوره فرصت 
مطالعاتی با رعایت حقوق طرفین یا ثبت اختراع با تایید علمی 

مراجع ذی صالح 

از سوی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم

جزئیات »آیین نامه پسادکتری صنعتی« و »فرصت 
مطالعاتی در واحدهای صنعتی« اعالم شد

اولین جلسه کمیسیون 
فناوری و تجاری سازی 

برگزارشد
اولین جلسه کمیســیون فناوری و تجاری سازی در 
راستای تفاهم نامه همکاری وزارت علوم،تحقیقات و 

فناوری با وزارت صنعت معدن و تجارت برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی عتف با هدف همکاری، حمایت 
و تجاری ســازی از طرح های مراکز اموزش عالی و ارتباط 
متقابل صنعت و دانشــگاه اولین جلسه کمیسیون فناوری و 
تجاری سازی در محل سازمان گســترش و نوسازی وازت 

صنعت،معدن و تجارت برگزارگردید .
دکتر صادق زاده معاون توسعه فناوری و صنایع پیشرفته 
ضمن تاکید بر نیــاز صنعت به علــم و فناوری های نوین 
گفت:صنعت کشور نیازمند به روز امد کردن فناوریهای نوین 
است و در این زمینه دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های 
علم و فناوری  می توانند در این راستا تاثیر به سزایی در رشد 

صنعت کشور داشته باشند.
رییس کمیسیون فناوری و تجاری سازی در ادمه با اشاره 
به طرح های و ایده ها در زمینه فناوری و تجاری ســازی در 
مراکــز اموزش عالی افزود: طرح ها و ایده های زیادی جهت 
تجاری سازی مطرح  می شود، ولی طرح ها  می باید هم توجیه 
تجاری ســازی داشته باشند و هم بر اســاس مطالعات نیاز 

سنجی که از طرف صنعت صورت  می گیرید انجام شود.
وی در ادامه اظهار داشت:ســازمان گســترش سازمانی 
حاکمیتی در توسعه تولید انبوه و تجاری سازی است از این رو 
ارتباط متقابل بین این سازمان و مراکز اموزش عالی کشور  
می تواند در پیشــرفت و به روز امدی صنایع کشــور نقش 

بسزایی داشته باشد.
در ادامه جلســه دکتر گلســتانی فرد مدیر دفتر ارتباط با 
صنعت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر ارتباط 
صنعت و دانشــگاه گفت: توسعه در کشــور ما در صد سال 
اخیر به صورت توســعه جزیره ای بود ه و ما همواره در این 
زمینــه هم در صنعت و هم مراکــز اموزش عالی مان زیان 

دیده است .
وی ضمن اشــاره بــه اســتفاده از نیروهای متخصص 
دانشگاهی اظهار داشت:همواره یکی از مشکالت دانشجویان 
مان مشاغل بعد از فارغ التحصیلی بوده و هست،اگر دو وزارت 
علوم و صنعت بتواند در راستای این تفاهم نامه جزئیات انرا 
را اجرایی نمایند قطعا در این ارتباطات، دانشجویان منفعت 

خواهند برد.
مدیر ارتباط صنعت با دانشــگاه در همیــن رابطه افزود: 
نمونه کار خوبی که از این تفاهم نامه به دست امده موضوع 
ایین نامه پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی در صنعت 
می باشد که به امضای وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری 
و وزیر صنعت،معدن و تجارت رسید که در اسفند ماه 93 به 

تمامی مراکز اموزش عالی کشور ابالغ شد .
گفتنی است اولین جلسه برنامه ریزی کمیسیون فناوری 
و تجاری ســازی با حضور دکتر صادق زاده معاون توســعه 
و صنایع پیشــرفته ســازمان گســترش و نو سازی صنایع 
ایران،دکتر گلســتانی فرد مدیر ارتباط صنعت با دانشــگاه 
وزارت علوم،تحقیقــات و فناوری،مهندس اقا کثیری رییس 
مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت،معدن 
و تجارت مهندس گل ســرخی مدیر مرکز توسعه تحقیقات 
کاربردی و فناوری ســازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران،مهنــدس ارفع گروه تجاری ســازی دفتر برنامه ریزی 
امــور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری،دکتر جعفری 
معاون میر کل دفتر اموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و ســرکارخانم جامی مسول دبیرخانه تفاهم نامه 

وزارتین حضور داشتند. 

کارشناسان و صاحب نظران عرصه علم و صنعت بر 
این عقیده هستند که میزان پیشرفت و توسعه جوامع 
به روابط و سطح همکاری نهادهای بنیالدی مانند دانشگاه 
وصنعت بســتگی دارد. چرا که دانشگاه باید به عنوان مرکز 
تربیت نیروی انســانی، افراد متخصص و تاثیرگذاری را به 
بخش های مختلف جامعه و بازار کارتحویل دهد، اما متاسفانه 
در ایران مشــکالت پیش روی صنعت را مربوط به دانشگاه 
نمی دانند در حالی که این مشکالت به وظایف دانشگاه بر  

می گردد.
از این رو هنگامی که دانش آموختگان دانشگاه ها به دنبال 
شــغل می روند، صنایع میزان تجربه  آنان را  می سنجند اما 
متاسفانه دانشجویان کشورما تجربه کاری و مهارت الزم را 

در دوران تحصیل کسب نکردند.البته این یک واقعیت است 
که مشکالت ارتباط صنعت و دانشگاه، در کشور ما مشکل 
تازه ای نیست. بنابراین برای از بین بردن این شکاف قدیمی 
بین دانشگاه و صنعت باید هدف، سیاستگذاری، برنامه ریزی، 
تکنیک و تاکتیک های وارداتی را کنارگذاشته و به خودمان 
متکی باشــیم که این معضل نیزپشت سربگذاریم. این یک 
واقعیت اســت که هنوز صنعت و دانشگاه به یکدیگر اعتماد 
کافی ندارند، که باید با توســعه فنــاوری، ایجاد قطب های 
پژوهشــی تخصصی مورد نیاز صنعت در دانشگاه برحسب 
نوع صنعت، زمینه فعالیت صنعت و رشته تخصصی می توانند 
بافت های مدیریتی و تخصصی مفیدی داشــته باشــد. در 
حال حاضر تمام بخش هایی که همســو بــا هم در ارتباط 

هســتند باید با هم تعامل خوبی داشته باشند که اگر اهداف 
و ماموریت هایشــان با هم تداخل دارد حداقل تقسیم کاری 

انجام شود تا این تداخل ها به حداقل ممکن برسد.

  جایگاه قدیمی مشکالت دانشگاه و صنعت
بنابراین مشــکالت و موانع برســر راه ارتباط صنعت و 
دانشگاه موضوع جدیدی نیست و در کشورهای توسعه یافته 
و کشــورهای در حال توسعه جایگاه قدیمی دارد و صاحب 
نظران این مســاله را از زوایای مختلفی مورد بررســی قرار 
دادند. از این رو به منظور داشــتن جامعه ای پایدار و پیشرفته 
از نظر فناوری، باید پیوندهای آن را با دانشــگاه اســتوارتر 
ســاخت، برای هدایت و راهبری این پیوند، شایســته است 
با نظامند کردن و هدایت فعالیت ها به ســوی اهداف تعیین 
شده افق روشــن تری را پیش رو قرار داد، برای رسیدن به 
این مطلوب باید تالش شود توانمندی های دانشگاه در قالب 
امکانات آموزشی، فناورانه، آزمایشگاهی، پژوهشی و خدمات 
مشاوره ای دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه، تدوین و به 
صورت مناسب در اختیار صاحبان صنایع و نهادهای خارج از 
دانشگاه قرار گیرد. مشکالت سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت 

این اســت،  صنعت ما  تکنولوژی آن از خارج وارد می شود و 
این مشــکالتی هم به همراه دارد، چراکه غیربومی است و 
هر فناوری که وارد کشــور  می شود با خود فرهنگش را هم 
می آورد. همچنین وابستگی صنعت به فناوری وجود دارد و 
همواره اگر فناوری در سطح دنیا ارتقای پیدا کند باید مبلغی 
برای ارتقای آن بپردازد، در چنین شرایطی فناوری تنوع تولید 
کمی دارد و تولید نمی تواند رشــد کند چون  نیاز به افزایش 
ظرفیت و تنوع  دارد و قیمت تمام شــده آن رو به کاهش را 

می رود.

 نقش برگزاری کنگره ها و همایش ها 
در ارتباط دانشگاه و صنعت 

الزم به ذکراســت، درچند سال اخیر برخی از دانشگاه ها 
مانند دانشــگاه فنی و حرفه ای با همــکاری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، هر ساله کنگره سراسری همکاری های 
دولت،دانشــگاه و صنعت برگزار  می کند که در زمینه توسعه 
ارتباط دانشگاه و صنعت فعالیت های مفیدی صورت گرفته 
اســت. هجدهمین کنگره سراســری همکاری های دولت، 
دانشــگاه و صنعت برای توســعه ملی با حضور، محققان، 

پیوند بین دانشگاه و صنعت جز در مواردی 
استثنایی از وضعیت مطلوب فاصله دارد
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اســتادان، صاحب نظران، مســووالن عالی دولت و مراکز 
علمــی و صنعتی در روز11 اســفند ماه ســال 93 با هدف 
بررســی و تعیین  نقش دولــت در تحکیم ارتباط صنعت و 
دانشــگاه، همچنین دستیابی به سازو کارهای الزم و تعیین  
استراتژی های مناسب برای تحقق این امر مهم در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیربرگزار شد. در این کنگره خبرگان بخش های 
تولیدی، اساتید دانشگاه، صاحب نظران موسسات  آموزشی 
وپِژوهشی، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی،مدیران 
دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، مدیران 

واحدهای تحقیق و توسعه صنایع شرکت داشتند.
این کنگره با محورهایی شامل، ارتباط صنعت و دانشگاه 
در تحقق اقتصاد مقاومتی، جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در 
برنامه توسعه ششم، نقش نهادهای واسطه ای در ارتباط موثر 
دانشگاه و صنعت، روش های بهینه سازی ارتباط آموزش های 
مهارتی در صنعت، تدوین سیاست ها و راهکارهای کارآفرینی 
و تجاری ســازی دانش و ثروت آفرینــی و همچنین نقش 
دانشــگاه های مهارتی همچون دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشــوردر ایجاد اشتغال وجایگاه ارتباط آموزش و صنعت در 
برنامه درسی دانشگاه ها است.همچنین در حاشیه برگزاری 

هجدهمین کنگره سراســری، نمایشــگاهی از دستاوردها، 
اختراعات و طرح های پژوهشــی دانشــجویان و اســتادان 
دانشــگاه فنی و حرفه ای نیز برقرار شــد.که این خود نوید 

روزهای خوب را به دنبال دارد.
در همین راســتا، دکتر مسعود شــفیعی رییس دانشگاه 
فنی و حرفه ای و دبیر دایمی هجدهمین کنگره سراســری 
همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی با 
بیان اینکه ما از نظر علمی بازار دنیا را در دست گرفته ایم و 
بسیاری از اساتید ما در دانشگاه های معتبر جهان حضوردارند، 
گفت: ما هر زمانی که در کشــور به مشکلی برخورد کردیم 
یا تحریم شــده ایم صنعتمان به سراغ دانشگاه آمده و نتایج 
خوبی هم گرفته است اما ما در حال حاضر از لحاظ فناوری 
و صنعــت جایگاه کوچکی در جهان داریــم اما از نظر علم 
جایگاهمان باال است. این درحالی است که دانشگاه های ما 
از نظر عرضه محوری وظایف خود را خوب انجام دادند ولی 

در تقاضامحوری نتوانستند کار شایسته ای انجام دهند.
وی یکی از دالیل عمده ای که دانشــگاه ها نتوانســته 
وظیفه تقاضا محوری خود را به درســتی انجام دهند مربوط 
به اساســنامه دانشگاه ها دانست که ارتباط با صنعت در این 

اساســنامه ها گنجانده نشده است. همچنین توسعه آموزش 
عالی حســاب شده نبوده و در راســتای ماموریت ها نیست 
چرا که در حال حاضر صندلی های خالی و فارغ التحصالن 
بیکار زیادی داریم که به هیچ عنوان مناســب نیست، با این 
حال شورای گســترش آموزش عالی کشور در حال بررسی 
و کاهش رشــته هایی اســت که ظرفیتی برای آن ها وجود 
ندارد.اما اکنون  می توانیم افتخــار کنیم که 80 درصد فارغ 
التحصیالن دانشــگاه فنی و حرفه ای در برخی از رشــته ها 

جذب بازار کار شده است.
همچنین در همین راســتا مهنــدس باهنرنایب  رییس 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه کل گردش مالی 
وزارت علوم از برخی بنگاه های اقتصادی کمتر است، گفت: 
اگر صنعت نیم نگاهی به دانشگاه بیندازد می تواند دانشگاه 
را متحــول کند، اما مقوله همکاری صنعت و دانشــگاه با 
وجود اینکه تالش های بســیاری کــرده  به جایگاه اصلی 
خود نرســیده و در همکاری حوزه و دانشگاه نیز به همین 
صورت بوده اســت یعنی کنگره های زیادی برگزار کردیم 
اما به نظر می رسد این پیوندها حلقه مفقوده ای دارد که به 

آن نرسیدیم. 

پژوهشگاه )ایرانداک(

ثبت بیش از 200 هزار پایان نامه در پایگاه 
ثبت پایان نامه ها/ تعداد پایان نامه های 
پایگاه گنج از 300 هزار رکورد گذشت

از بهمن ماه ســال 1387 کار ثبــت پایان نامه در پایگاه 
پایان نامه ها ورســاله هاي تحصیالت تکمیلي آغاز شده و از 
آن زمان تاکنون بیش از 200 هزار پایان نامه در این پایگاه به 
ثبت رسیده که از این میان نزدیک به 163 هزار پایان نامه به 

تایید دانشگاه رسیده است.
به گــزارش "روابط عمومي پژوهشــگاه علوم و فناوري 
اطالعات ایران"، بیشترین پایان نامه های ثبت شده در پایگاه 
ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی مربوط به 
گروه علوم انسانی با 67 هزار و  545 رکورد بوده و پس از آن 
به ترتیب گروه علوم پایه با 34 هزار و  174 رکورد، گروه فنی 
و مهندسی با 34 هزار و 83 رکورد، گروه کشاورزی با 17 هزار 
و 632 رکورد، گروه هنر با 5 هزار و 893 رکورد و گروه علوم 

پزشکی با 3620 رکورد، قرار دارند. 
در این میان، 151 هزار و 68 پایان نامه در مقطع کارشناسي 
ارشد و 11 هزار و 879 پایان نامه در مقطع دکتری بوده است.

گفتنی است، پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 
از ســال 1347 تاکنون منابع اطالعاتی را جمع اوری نموده 
به طــوری که در حال حاضر اطالعات بیــش از 320 هزار 
پایان نامه در پایگاه اطالعاتی ایرانداک در دســترس کاربران 

قرار گرفته است.
رکوردهای پایگاه هــای اطالعاتی ایرانداک به 

بیش از 760 مدرک علمی رسید
با افزایش تعداد پایان نامه های پایگاه گنج، تعداد رکوردهای 
این پایگاه اطالعاتی به بیش از 760 هزار مدرک علمی رسید.

بنابراین گزارش، 305 هزار رکورد مربوط به پایان نامه های 
کارشناســی ارشــد و دکترا و 15 هزار رکورد، پایان نامه های 
ایرانیان خارج از کشور بوده و هم چنین، اطالعات بیش از 82 

هزار طرح پژوهشی در پایگاه گنج قابل بازیابی است.
در این میان، حدود 38 هزار پیشــنهادیه پایان نامه که در 
پایگاه ثبت پایان نامه های ایرانداک به ثبت رسیده، در پایگاه 

گنج قابل مشاهده است.
از میان 760 هزا رکورد اطالعاتی پایگاه گنج، بیش از 130 
هزار مقاله مجله های علمی و 163 هزار مقاله همایش های 

ایران ذخیره شده است.
افزون بر این، 23 هــزار گزارش دولتی نیز در این پایگاه 

برای مشاهده و بهره برداری ثبت و قابل بازیابی است.
برای مشــاهده این اطالعات به پایــگاه گنج به آدرس 

ganj.irandoc.ac.ir مراجعه نمایید.

برگزاري سومین همایش ملي »مدیران 
فناوري اطالعات مراکز علمي کشور«

ســومین همایش ملي »مدیران فناوري اطالعات مراکز 
علمي کشور« توسط پژوهشــگاه علوم و فناوري اطالعات 

ایران، 20 خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش "روابط عمومي پژوهشــگاه علــوم و فناوري 
اطالعات ایران" ســومین همایش ملــي »مدیران فناوري 
اطالعات مراکز علمي کشــور« با دعوت از اندیشــمندان، 
فناوران، دانشوران، و مدیران فناوری اطالعات کشور؛ کانونی 
را برای تبادل آرا، اندیشه ها، و دیدگا ه های مراکز علمي فراهم 
ســاخته و در پی آن اســت تا با ارائة آخرین دســتاوردهای 
کاربست این فناوری در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد، 
و پارک های علم و فناوری؛ امکان به اشتراک گذاری دانش و 

تبادل تجربه های برتر را فراهم می آورد.
هدف از برگزاری این همایش تبادل دستاوردها و تجربه ها 
با جامعه ی علمی کشور، آشنایی با ایده ها و فرصت های تازه 
برای بهبود عملکرد فناوری اطالعات و برقراری پیوند کاری با 

مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات در کشور است.
محورهاي این همایش عبارتند از: 

 دســتاوردهای مبتنی بــر روندهای تازه حــوزه فناوری 
اطالعــات )رایانش ابری و ســریع، تجزیــه و تحلیل داده 

و اطالعات، داده های عظیــم، برنامه ها و خدمات مبتنی بر 
موبایل و ...(.

 به روش ها، نوآوری ها، و دســتاوردهای فناوری اطالعات 
در مراکز علمی.

 فرایندهــا، معماری ها، و زیرســاخت های موفق خدمات 
فناوری اطالعات؛

 مدیریت و راهبری فناوری اطالعات.
 تسهیل و ایمنسازی ارتباطات درونسازمانی و میان سازمانی.
 استانداردهای طراحی، تولید، و کاربست فناوری اطالعات.

 امنیت و ایمنی اطالعات.
 پردازش، تحلیل، و مدیریت اطالعات و یافته های علمی.

 آموزش و یادگیری الکترونیکی.
 تجاری ســازی، کارآفرینی، و صــادرات خدمات فناوری 

اطالعات.
 آموزش، بومیســازی، فرهنگ ســازی، و نهادینه ســازی 

فناوری اطالعات.
 دسترسپذیری، مشاهده پذیری، و کاربردپذیری محصوالت 

فناوری اطالعات.
 پیامدهای اجتماعی- فرهنگی به کارگیری دســتاوردهای 

گذشته، کنونی و آینده فناوری اطالعات.
 مالحظات اخالقی به کارگیری دســتاوردهای گذشــته، 

کنونی و آینده فناوری اطالعات.
مهلت ارسال دستاوردها 20 اردیبهشت و زمان پایان ثبت 
نام اول خرداد ماه 94 است؛ هم چنین نتایح داوری دستاوردها 

در اول خرداد ماه اعالم خواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشــتر به پایگاه وب همایش به 
آدرس http://itmanc.irandoc.ac.ir/fa مراجعه نمایید.

میزان مطالعه و استفاده اعضای هیئت 
علمی از نشریات علمی بررسي شد

بر اســاس نتایج طرح پژوهشــی »بررسي میزان مطالعه 
و اســتفاده از نشریات علمی توســط اعضاي هیئت علمي 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتي و استخراج رفتار مطالعاتي 
آن« مشخص شد، اعضای هیئت علمی از نسخه الکترونیکی 

مجالت خارجی خیلی زیاد استفاده می کنند.
به گزارش "روابط عمومي پژوهشــگاه علــوم و فناوري 
اطالعات ایران" طرح پژوهشــی »بررســي میزان مطالعه 
و اســتفاده از نشریات علمی توســط اعضاي هیئت علمي 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتي و استخراج رفتار مطالعاتي 
آن« توسط مریم خسروی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه به 

پایان رسید.
این پژوهش با هدف بررسي میزان مطالعه مجالت علمی 
توســط اعضاي هیئت علمي دانشــگاه ها و پژوهشگاه های 
دولتــي وزارت علوم تحقیقات و فناوری و اســتخراج رفتار 

مطالعاتي آنها از مجالت علمی انجام شده است.
جامعه آماری مورد بررســی این پژوهش، شــامل کلیه 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های دولتي 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده است.
به این منظور، پرسشــنامه ای تنظیم و در ابتدا پرسشنامه 
تنها برای اعضای نمونه انتخاب شــده ارســال شد ولی با 
توجه به نرخ پایین پاســخدهی و هم چنین عدم دسترســی 
به آدرس ایمیل اعضای هیئت علمی در برخی دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های انتخابی، تالش شد که آدرس لینک پرسشنامه 
بــه   )khosravim.porseshnameonline.com(
آدرس ایمیل تمامی اعضای هیئت علمی رشته های انتخابی 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری در سراسر کشور ارسال و از آنها، به صورت انفرادی 
و با نام، برای تکمیل پرسشنامه دعوت به عمل آورده شود. 

همانطور که نتایج نشان  می دهد، پاسخ دهندگان به طور 
متوســط در طول یک ماه 3/02 مقالــه از مجالت داخلی و 

19/53 مقاله از مجالت خارجی مطالعه کرده اند.

البته یافته ها نشان داد که یکی از متغیرهایی که بر روی 
مطالعه مقاالت داخلی تأثیر گذار است، حوزه موضوعی اعضای 
هیئت علمی است چنانکه رشته های علوم انسانی و اجتماعی 
بیش از دو حوزه آموزشــی دیگر )علوم پایه و فنی مهندسی( 
به مطالعه مقاالت فارســی می پردازند. اما این تفاوت تنها در 
سطح مقاالت داخلی معنادار است و مطالعه مقاالت خارجی 

برای تمامی اعضای هیئت علمی یکسان است.
نتیجه به دســت آمده در پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر 
منابع مورد اســتفاده اعضاي هیئت علمي برای تهیه مقاله، 
اولیــن گزینه دسترســی به مقاالت اعضــای هیئت علمی 
مورد پژوهش، جستجو در وب اســت )با امتیاز کل 1589(. 
نتیجه به دست آمده مؤید یافته عبدالکریم و حسن )2007(، 
آن چنانکه نشــان دادند که دانشــجویان فناوری اطالعات 
اغلب اوقات از وب ســایت ها اســتفاده می کنند، بوده ولی با 
یافته تنوپیر و کینگ )2002(، ارتباطات وســیله شناسایي و 
مکان یابي مقاالت بوده، مغایرت دارد که این امر می تواند به 
دلیل گذشت زمان و گسترش اینترنت باشد. در تحقیق حاضر 
ارتباطات در رده سوم انتخاب اعضای هیئت علمی قرار دارد.

همانطور که نتایج ارائه شده در فصل چهار نشان می دهد، 
اولویت پاســخ دهندگان برای دســتیابی به مقاله، معمواًل 
جســتجو در وب اســت. چنانچه نتوانند آن را در سایت های 
مختلف بیابند به سراغ مجالت تهیه شده یا آبونه شده محل 

کار خود می روند.
بر اساس این پژوهش، اتفاق نظر اعضای هیأت علمی بر 
خرید و اشتراک مجالت علمی توسط یک سازمان متولی و 
نیز کنسرسیوم، به معنای ائتالف مجموعه ای از کتابخانه ها و 
ســازمان های دارای منابع اطالعاتی با هدف تأمین نیازهای 
پژوهشگران و اعضای هیئت علمی، برای دسترسی هر چه 
ســریع تر به مقاالت مورد نظر آنها است. که به این طریق، 
در ضمن دستیابی اعضا به مقاالت مورد نیاز خود، در جهت 
اقتصادی نیز به صرفه است. پاسخ دهندگان سهولت دستیابی 
به مجالت و آگاهی از پژوهش های انجام شــده را دلیل این 

راهکار دانسته اند.
گفتنی است، یافته های این طرح نشان می دهد که اعضای 
هیئت علمی از نســخه الکترونیکی مجالت خارجی استفاده 
زیادی دارند و در نقطه مقابل از نسخه چاپی مجالت داخلی 

خیلی کمتر استفاده می کنند.
همانطور که در نمودار پیش رو مشخص است، پایین ترین 
میانگین مربوط به نســخه چاپی مجالت داخلی )1/45( و 
باالترین آنها مربوط به نســخه الکترونیکی مجالت خارجی 

)با میانگین 4/74( است.
هم چنین، بیش از 80% از آخرین مقاالت مطالعه شده آنها 
مربوط به ســال های 2014 و 1393 بوده است. از نظر حوزه 
موضوعی نیز تفاوت معنــی داری در میزان مطالعه مقاالت 

مشاهده نشد.
نتایج نشــان داد: بین تعداد مقاالت خارجی مطالعه شده 
عضو هیئت علمی و تعداد مقاالت خارجی منتشــره وی، نیز 

همبستگی معنادار مثبتی برقرار بود.

وبومتریک، ابتکاری برای دسترسی 
آزاد به محتوای علمی 

»نظام وبومتریــک « را در ایران بیشــتر با رتبه بندی 
پایگاه های وب دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی می شناسیم 
و کمتــر آن را به عنوان ابتکاری برای ارتقای انتشــارات 
وب محــور در نظــر می گیریــم. این در حالی اســت که 
وبومتریک پشــتیبانی از دسترسی آزاد به انتشارات علمی 
و محتوای دانشــگاهی را به عنوان یکــی از اصلی ترین 

هدفهای خود تعریف کرده است. 
این نظام وب ســنجی به دنبال تشــویق موسسه های 
پژوهشی و دانشگاهی و اعضای آنها -یعنی پژوهشگران و 
دانشگاهیان- به تقویت حضور در عرصه ی وب و همچنین 
گسترش ارتباطات علمی با واسطه ی وب است. به همین 

دلیل است که در شــاخص های ارزیابی این نظام ردپای 
معیارهایی چون شمار بازدیدکنندگان یا ساختار و طراحی 
صفحه های وب کمرنگ تر و عملکرد جهانی دانشــگاه ها 
و پژوهشــگاه ها در عرصــه ی وب و دســترس پذیری 

دستاوردهای آنها پررنگ بوده است.
بر همین اساس تمرکز این نظام ارزیابي جهاني از زمان 
آغاز به کار در ســال 2006 میالدی، از شاخص های اولیه 
مربوط به مشــاهده پذیری ) حجــم و پیوندهای دریافتی 
پایگاه های وب( به ســوی بازنمایی فعالیت های علمی و 
نتایج پژوهشهای دانشگاهی در حوزه ی وب حرکت کرده 
است. به گونه ای که در حال حاضر چهار شاخص اصلی در 
ایــن نظام به عنوان معیار ارزیابــی پایگاه های وب به کار 

می رود: 
 شاخص حجم که تعداد صفحات بازیابی شده 

از طریق موتورهای جستجو را ارزیابی می کند؛ 
 شاخص مشاهده پذیری که بر مجموع تعداد 

پیوندهای خارجی دریافت شده ی پایگاه ها مبتنی است؛ 
 شاخص فایلهای غنی که به سنجش حجم 

فایلهای دارای محتوای علمی و دانشگاهی 
موجود بر پایگاه وب موسسه های دانشگاهی 

و پژوهشی با فرمتهای خاص می پردازد؛ 
  شاخص فعالیت های علمی که شمار مقاله ها، 

گزارشها و دیگر محتوای علمی بازیابی شده ی دامنه ی 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را از راه کاوشگر علمی 

گوگل، در بازه های زمانی مشخص می سنجد. 
گفتنی است شاخصها یا معیارهای ارزیابی وبومتریک در 
طول حیات نزدیک به10 ساله ی آن، با توجه به تحوالت 
حــوزه ی وب به صــورت دائم در حال تغییر بوده اســت. 
همچنین این نظام وب سنجی عالوه بر مراکز دانشگاهی 
و موسسه های پژوهشــی و تحقیق و توسعه ای، مدارس 
اقتصاد، بیمارســتانها و گنجینه های علمی  را نیز ارزیابی 
می کند. پایش و رتبه بندی هر دســته از این موسسه ها از 
راه وزن دهی متفاوت شــاخص های پیش گفته و با کمک 

ابزارهای متفاوت صورت می گیرد. 
این نظام رتبه بندی در هر سال میالدی دو بار -در ماه 
ژانویه و ژوییه- ارزیابی و رتبه بندی پایگاه وب موسســه ها 
را برگزار و نتیجه را از راه پایگاه وب خود منتشــر می کند. 
نظام وبومتریک ابتکار آزمایشــگاه سایبرنتیک است. این 
آزمایشگاه در واقع یک گروه پژوهشی ناظر بر فعالیت هاي 
پژوهشــي و دانشــگاهي بر روي وب و متعلق به یکي از 
بزرگترین ســازمانهاي پژوهشــي عمومي اسپانیا و مرکز 
اطالعات و مدارک علمي وابسته به شوراي ملي پژوهش 

اسپانیا )CINDOC( است. 
از میان پایگاه های وب مراکز دانشــگاهی و پژوهشی 
کشور که در هر ویرایش نظام وبومتریک جزو برترینها قرار 
می گیرند، همواره نام پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات 
ایران دیده شده است. پایگاه وب پژوهشگاه از سال 2011 
تا کنون از میان حدود 8 هزار مرکز علمي و پژوهشــي در 

میان 300 تا 700 وب برتر جهان رتبه بندی شده است. 
پایگاه وب ایرانداک که ســابقه ای طوالنی داشته و در 
داخل کشــور به عنوان یک منبع مهم و رسمی اطالعات 
و مدارک علمی به شمار می رود، در سطح ملی نیز در چند 
دوره ی متوالی رتبه ی یک را کسب کرده و در دیگر دوره ها 
جزو پایگاه های وب برتر بوده است. ایرانداک در جدیدترین 
رتبه بندي وبومتریک )ژانویه ی 2015( نیز رتبه ی سوم را 
در میان مراکز پژوهشي کشور به خود اختصاص داده است. 
همچنین ایرانداک تــالش دارد از راه ابتکارهایی چون 
نشر الکترونیکی مقاله های علمی استادان و پژوهشگران 
خــود و ایجاد دسترســی رایگان به تمام متن انتشــارات 
پژوهشگاه از جمله کتابها و نشریه های علمی خود، ضمن 
پایبندی به دسترســی آزاد به انتشارات علمی و محتوای 
دانشگاهی، افتخارات بیشتری را در رتبه بندی وبومتریک 

برای نظام علمی کشور به دست آورد. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/
http://itmanc.irandoc.ac.ir/fa/
http://itmanc.irandoc.ac.ir/fa/
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تفاهم نامه همکاري وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري 

و اتاق بازرگاني ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری و اتاق بازرگانی 
ایــران در اجالس اتاق های بازرگانی کشــورهای 

حاشیه خزر، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
به گزارش گاهنامه عتــف، این تفاهم نامه را دکتر وحید 
احمــدی معاون پژوهش و فنــاوري وزارت علوم و مهندس 

شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران امضا کردند.
 معاون پژوهش و فنــاوري وزارت علوم هدف از امضای 
این تفاهم نامه را اســتفاده از توانمندی های مراکز رشــد، 
پــارک های علم و فناوری و مراکــز تحقیقاتی برای علمی 
کردن تبادالت اقتصادی و همچنین اســتفاده از توانمندی 
های بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای تجاری کردن 

اختراعات، ایده ها  و تحقیقات اعالم کرد 
دکتر احمدی تصریح کرد: مشارکت سرمایه گذاران بخش 

خصوصی نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان دارد 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اتاق بازرگانی ایران در 
اجالس اتاق های ازرگانی کشورهای حاشیه خزر، تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.

بــه گزارش روابط عمومي وزارت علوم، این تفاهم نامه را 
دکتــر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم و 

مهندس شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران امضا کردند.
 معاون پژوهش و فنــاوري وزارت علوم هدف از امضای 
این تفاهم نامه را اســتفاده از توانمندی های مراکز رشــد، 
پــارک های علم و فناوری و مراکــز تحقیقاتی برای علمی 
کردن تبادالت اقتصادی و همچنین اســتفاده از توانمندی 
های بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای تجاری کردن 

اختراعات، ایده ها  و تحقیقات اعالم کرد.
دکتر احمدی تصریح کرد: مشارکت سرمایه گذاران بخش 

خصوصی نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان دارد. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
اولویت های این وزارت را در 

سال1394 اعالم کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری در گفتگو با اخبار 
علمی شــبکه چهار سیمای جمهوری اسالمی ایران 

اولویت های این وزارت را در سال1394 اعالم کرد.
 به گزارش روابــط عمومی وزارت علــوم، دکتر محمد 
فرهادی در این گفتگو،تجهیز آزمایشگاه دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی را از جمله برنامه های حوزه پژوهش و فناوری این 
وزارت نامید و  با اشاره به افزایش 28 درصدی بودجه پژوهش 
در سال 1394 گفت:  در بودجه سال آینده  ردیف مستقل و 
متمرکزی با اعتبار 120میلیارد تومان برای خرید  تجهیزات 
آزمایشگاهی پیش بینی شده است که امیدوارم اختصاص این 

بودجه در سال های آینده نیز ادامه پیدا کند.
وی اظهار داشــت: ارائــه مجوز و حمایت از تاســیس 
موسسات پژوهشــی خصوصی، رفع موانع فعالیت و ارتقای 
پارک های علم و فناوری و ایجاد کرویدورهای علم و فناوری 
در شــهرک های صنعتی از دیگر برنامه های وزارت علوم در 

حوزه پژوهش و فناوری است.
دکتر فرهــادی افزود:  حمایت از صــادرات محصوالت 
دانش بنیان پارک ها و مراکز رشــد علــم و فناوری از دیگر 
برنامه های وزارت علوم در سال آینده است که در این مسیر از 
اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز استفاده خواهد شد.

  وزیر علوم گفت:  در ســال آتــی دفاتر ارتباط با صنعت 
در دانشــگاه ها و مراکز صنعتی گســترش  خواهد یافت  و 

کارآموزی دانشجویان در مقاطع باالتر در واحدهای صنعتی 
انجام خواهد شد.

وی افزود: در ســال آینده  دوره هــای مهارت آموزی در 
دانشــگاه های فنی حرفه ای و جامع علمــی -کاربردی نیز 

تقویت خواهد شد.
دکتر فرهادی اظهار داشت: تمرکز عمده  وزارت علوم، بر 
افزایش  کیفیت آموزشــی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور است و ســامان دهی مراکز آموزش عالی،  بازنگری 
برنامه های درسی،ایجاد رشــته های جدید مرتبط با مسایل 
روز بخصوص رشته های میان رشته ای و ماموریت گرا کردن 
دانشگاه ها و حرکت به  سمت  ایجاد دانشگاه های نسل سوم 
و کار آفرین که  ویژگی شــان تولید ثروت از دانش است در 

دستور کار این وزارت قرار دارد.
وزیر علوم، تقویت همکاری های بین دانشگاهی، توسعه 
همکاری دانشگاه و صنعت، توسعه دیپلماسی علمی، تقویت 
روابط با دانشگاه های معتبر دنیا، استمرار پذیرش دانشجو از 
کشــورهای دیگر و انجام تحقیقات مشترک با دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی بین المللی  را از دیگر برنامه های این وزارت 

در سال 1394 برشمرد.
 دکتر فرهادی با تاکید بر ضرورت تحول در علوم انسانی 
گفت:بازنگری رشته های علوم انسانی در شورای تحول علوم 
انســانی  با هماهنگی شورای برنامه ریزی وزارت علوم ادامه 

خواهد یافت .
وی با اعالم اینکه در سال آینده تعدادی از رشته های میان 
رشته ای برای اولین بار ایجاد و برخی رشته های قدیمی حذف 
خواهند شــد گفت:پیش بینی  می شــود در مجموع ظرفیت 

پذیرش دانشجو در سال آینده کمتر از سال جاری نباشد .
دکتــر فرهــادی با اشــاره بــه رتبه بندی دانشــگاه ها 
گفت:  دانشــگاه ها با توجه به امکانات و زیر ســاخت ها و 
اعضای هیئت علمی خود در زمینه های خاصی و با ماموریت 

مشخصی فعالیت خواهند کرد .
وزیر علوم اظهار داشــت: در کنــار اعزام اعضای هیئت 
علمی به فرصت های مطالعاتی خارج از کشور، از سال آینده 
و براســاس آیین نامه ای که بــا هماهنگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تدوین شد، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی  می توانند فرصت های مطالعاتی خودرا 
در واحدهای صنعتی، تجاری و معدنی داخل کشــور انجام 

دهند.

دکتر پیري: 
وظیفه شرکت های دانش بنیان 
برطرف ساختن نیازهای کشور 

در شرایط تحریم است
مراســم معارفه رئیس پارک علم و فناوری اســتان 
آذربایجان غربي با حضور دکتر خسرو پیری مدیرکل 
دفتر سیاســت گذاری و برنامه ریزی فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، معاون برنامه ریزی و اشــتغال استاندار 
آذربایجان غربی و رئیس دانشگاه ارومیه، در سالن اجتماعات 

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی وزارت علــوم، در ابتدای این 
مراســم دکتر پیری با تقدیر از همکاری شایســته دانشگاه 
ارومیه و استانداری آذربایجان غربی در راستای پیشبرد اهداف 
پارک علم و فناوری استان، وظیفه شرکت های دانش بنیان را 

برطرف ساختن نیازهای کشور در شرایط تحریم عنوان کرد.
وی ضمن پیشنهاد به مسئوالن ذیربط استان آذربایجان 
غربــي مبنی بر بازنگــری در طرح آمایش ســرزمین، لزوم 
بکارگیری فناوری را در این طرح مورد تاکید قرار داد و تصریح 
کرد: به زودی نقشه راه فناوری کشور را تنظیم و در دسترس 

همگان قرار خواهیم داد.
دکتر پیری با تاکید برلزوم حرکت به ســمت  دانشــگاه 
کارآفرین، ایجاد مراکز نوآوری در داخل دانشــگاه ها را برای 
تولید ایده های نو ضروری دانسته و خواستار هدایت این ایده ها 

به سمت پارک های علم و فناوری شد.
دکتر پیری در پایان سخنان خود گفت: علم و تکنولوژی 
و صنعت همیشه باید در کنار هم باشند و از یکدیگر جدایی 

ناپذیرند. 
دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه نیز در سخنانی 
ضمن تبریک والدت حضرت زهرا)س( با اشــاره به بیانات 
مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل ســازنده با کشــورهای 
دنیا، گفت: این ارتباطات به معنی دســت کشیدن از فناوری 
و پیشــرفت های علمی نیســت بلکه باید با تکیه بر اقتصاد 
مقاومتی و تخصص و تعهد دانشــمندان جوان، کشور را رو 

به جلو ببریم.
دکتر حب نقی حمایت از شرکت های دانش بنیان را یک 
ضرورت عنــوان کرد و افزود: باید بــرای فارغ التحصیالن 
دانشگاهی برنامه ریزی مناســبی جهت استفاده از تخصص 
آنهــا صــورت پذیرد کــه پارک علــم و فنــاوری یکی از 

 محمل های مناسب برای این سیاست گذاری ها می باشد. 

معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم:
 اختصاص یک درصد اعتبار 
بودجه هاي پژوهشي از طریق 
سازمان هاي اجرایي، تبدیل 

به قانون دائمي شد

نشست مشــترک معاون پژوهش و فناوري وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري و هیئت همراه با رییس و 
 معاونان دانشــگاه مازندران در محل این دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي دانشــگاه مازنــدران، دکتر وحید 
احمــدي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در این دیدار 
ضمن ابراز خرسندي از حضور خود در دانشگاه مازندران گفت: 

خوشــبختانه جامعه دانشــگاهي از ظرفیت بسیار باالیي در 
زمینه هاي پژوهشي و فناوري برخوردار است.

 وي با اشاره به این مطلب که کمتر از 5 درصد اعتبارات 
دانشگاهي صرف پژوهش شده و سهم فناوري هم از اعتبارات 
دانشگاهي، محدود مي باشد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه با 
تالش هایی  که صورت گرفته، اختصاص یک درصد اعتبار 
بودجه هاي پژوهشي از طریق سازمان هاي اجرایي، تبدیل به 
قانون دائمي شد و دســتگاه هاي اجرایي ملزم به اجراي آن 

مي باشند.
 دکتر احمدي با اشاره به این که پیشنهاد ما 3 درصد بود و 
کل اعتبارات دستگاه ها را شامل می شد، افزود: این مهم صرفا 
اعتبارات هزینه ای را شامل خواهد شد و اجباري هم است و 
دستگاه ها ملزم به اجراي آن هستند و خوشبختانه در شوراي 
عالي عتف در دو جلســه اخیر کمیســیون دایمي، آیین نامه 

اجرایي آن نیز تنظیم شد.

 معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
سپس به فعالیت های  در شــرف انجام این وزارت پرداخت 
و گفت: در حوزه هاي مختلــف از مهم ترین برنامه هاي در 
دست اقدام، بحث ساماندهي زیرساخت ها نظیر آزمایشگاه ها، 
بحث مرجع و توسعه شبکه شاعا، ساماندهي سامانه، تعمیرات، 

خدمات، ایمني و اســتاندارد کردن آزمایشگاه ها و ساماندهي 
قوانین  را در دستور کار داریم.

 وي در ادامــه به تاکید وزیر علــوم به تخصیص حداقل 
15درصد اعتبارات دانشگاه ها براي امور تحقیقاتي، فناوري و 
پژوهشي اذعان کرد و با اشاره به احیا کردن کارگروه مستقل 
آموزش، تحقیقات و فناوري گفت: براي توســعه زیرساخت 
شــبکه علمي کشــور و افزایش پهناي باند نشســت های  
مشــترکي را بــا وزارت ارتباطات برگزار کردیــم و بزودي 
 تفاهــم نامه ای را در این خصوص به امضا خواهیم رســاند
دکتر احمدي در پایان ضمن تاکید بر کاربردي شــدن علوم 
انساني گفت: مراکز رشد می بایست در حوزه علوم انساني نیز 
مجوز بگیرند و در این خصوص فعال و کاربردي عمل کنند.

گفتني اســت در این دیدار، دکتر پیــري مدیرکل دفتر 
فناوري وزارت علوم و دکتر خوش قلب مشاور و رییس دفتر 

معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم نیز حضور داشتند.

مرکز تحقیقات بین المللی 
  Elettra Sincrotrone Trieste

و اعالم آمادگی ایران در ساخت 
 beam line و یا استفاده از

 به گزارش گاهنامة عتف، مرکز تحقیقات بین المللی 
در  واقــع    Elettra Sincrotrone Trieste
Basovizza  در حومه تریســت ایتالیا نیز مورد بازدید قرار 
گرفت. Elettra یک مرکز چند رشته ای تحقیقاتی بین المللی، 
تخصصي در ساخت و بهره برداری از سنکروترون با کیفیت 

باال و نور لیزر الکترون آزاد و کاربرد آن در علم مواد است.
ســاالنه محققین بیش از 50 کشور طرح های تحقیقاتی 
پیشنهادی خود را به این مرکز ارسال میدارند که سالیانه بیش 
از 1000 مــورد پذیرش قرار می گیــرد. با توجه به همکاری 
گســترده این مرکز با IAEA و ســایر نهاد ها و شبکه های 
بین المللی، خدمت گســترده ای در زمینه های لیزر و استفاده 

از سینکروترون فراهم می کند.
در حال حاضر تعدادی از محققین و دانشجویان ایرانی در 

این مرکز مشغول فعالیت هستند.
هیأت ایرانی پس از بازدید از آزمایشگاه های مربوطه، جلسه 
تبادل نظر با مسئولین مرکز داشته که مرکز برای ساخت و یا 
استفاده از beam line های مربوطه توسط جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین پذیرش دانشــجویان دوره دکتری  اعالم 

آمادگی نمودند.  

دکتر جالل بختیاری، مدیــر کل محترم دفتر حمایت و 
پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری

 دکتر علی مجد، مدیر کل محترم دفتر امور مجلس
دکتر حاجی زاده ذاکر، ریاســت محترم پژوهشــگاه ملی 

اقیانوس شناسی و علوم جوی

دکتر محمد صادق علیایی، معاون محترم فنی مدیر کل 
دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری

رحیم ستار زاده، همکاران دبیرخانه

علی رستمی، همکاران دبیرخانه  

بدین وســیله معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، ســردبیر و اعضای هیئت تحریریه 
شورای سیاست گذاری نشــریه عتف مصیبت وارده را به 
شما همکاران ارجمند تســلیت عرض نموده و از خداوند 
منان برای درگذشــتگان آمرزش و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

فناوری

ایجاد مرکز منطقه ای 
ICTP در ایران

به گــزارش گاهنامه عتف، مرکز بین المللی فیزیک 
نظری عبدالســالم )به اختصارICTP ( نام مرکزی 
علمی-آموزشی است که عبدالســالم دانشمند پاکستانی و 
برنده جایزه نوبل فیزیک، در ســال 1964در 10 کیلومتری 
شهر تریست ایتالیا تأسیس کرد. این مرکز تحت توافقنامه سه 
جانبه میان دولت ایتالیا، یونســکو و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی )IAEA( فعالیت می کند.
هدف این مرکز توسعه و ایجاد انگیزه در تحقیق و تحصیل 
رشــته های پیشرفته به ویژه در کشــورهای در حال توسعه 
است. با وجود اینکه نام اولیه مرکز کماکان حفظ شده است، 
فعالیت های آن اکثر جنبه های علم فیزیک و کاربردهای آن 

را در بر می گیرد. طي این بازدید و مذاکراتي که صورت گرفت 
ضمن امضای برنامه عملیاتی  مقرر شــد اقدامات مربوط به 

ایجاد مرکز منطقه ای ICTP در ایران صورت پذیرد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B4_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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رشد جایگاه 
بین المللی علم ایران 

در 15 سال اخیر 
 به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی 
بین المللی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری   
و  پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، دکتر محمد جواد 
دهقانی، رییس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و 
سرپرست  پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم )ISC( گفت: 
یکی از شاخص هایی که بر اساس آن رتبه علمی یک کشور در 
ســطح بین المللی تعیین  می گردد میزان تولید علم آن کشور 
است.  براساس سند چشــم انداز و افق آن، جمهوری اسالمی 
ایران تا ســال 1404 شمســی )2025 میالدی( جایگاه اول 
اقتصادی و تولید علم و فناوری در سطح منطقه آسیای غربی ) 
شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور های همسایه( را 

دارد.
دهقانی اظهار داشت: مبتنی بر مدارک علمی ثبت شده در 
پایگاه های استنادی آی.اس.آی و اسکوپوس تا اول اردیبهشت 
ماه سال 1394 سهم جمهوری اسالمی ایران از تولید علم دنیا 
طی 15 سال گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته است. ایران 
در حال حاضر یک و نیم درصــد از علم دنیا را تولید  می کند. 

این در حالی اســت که در سال 2000 تنها سیزده صدم درصد 
از علم دنیا به ایران اختصاص داشت. سهم تولید علم ایران از 
ســال 2000 تا 2011 مرتبا افزایش یافته است. از سال 2011 
تا 2013 این رشــد از نرخ ثابتی برخوردار بوده و از سال 2014 
سهم کشــور دوباره افزایش یافته است. الزم به ذکر است که 
تولید علم کل دنیا در بازه زمانی مورد بررسی نیز مرتبا افزایش 

یافته است.
وی تصریح کرد: رشد رتبه تولید علم کشور در طی سال های 
مورد بررســی نیز در خور توجه است. براساس داده های پایگاه 
اسکوپوس، در سال های 2000 تا 2014 رتبه بین المللی تولید 
علم ایران از 48 به 16 ارتقا پیدا کرده است. همچنین براساس 
مدارک نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی، جایگاه ایران از 49 در 
اولین سال مورد بررسی به 21 در آخرین سال مورد بررسی ارتقا 
یافته است. مجالت و کنفرانس های علمی که در این دو پایگاه 

نمایه  می شوند با یکدیگر تفاوت هایی دارند که باعث تفاوت در 
رتبه ها  می گردد.

سرپرســت ISC افــزود: کمیت تولید علــم تنها یکی از 
شاخص های است که برای تعیین جایگاه علمی مورد استفاده 
قرار  می گیرد. در سیاســت های کالن علــم و فناوری ابالغی 
توسط مقام معظم رهبری شاخص های مرجعیت و دیپلماسی 
علمی و فناوری و نیز میزان اثر گذاری اقتصادی نیز مورد تاکید 
قرار گرفته اند. توجه به هر یک از این شاخص ها بدون در نظر 

گرفتن سایر آن ها به معنی حرکت در مسیر اشتباه است.
رییس مرکز منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری ادامه 
داد: در حال حاضر از منظر تولید علم، ایران از یک جایگاه رفیع 
بین المللی برخوردار و دومین قدرت علمی در بین کشــورهای 
عضو جنبش عدم تعهد محســوب  می شود. همچنین در طی 
سال های متمادی برترین کشور علمی در بین کشورهای عضو 
اوپک بوده اســت. ایران با کســب رتبه اول تولید علم در بین 
کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین رتبه نخست در بین 57 

کشور اسالمی سرآمد منطقه و جهان اسالم است. 
سرپرســت ISC در پایــان افزود: هر چند علــم پدیده ای 
بین المللی برشــمرده  می شود، اما بی شــک مهمترین و اولین 
هــدف تولید علم بایســتی رفع نیازها اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی، نظامی و سیاسی کشور باشد. تبدیل علم به ثروت و 
قدرت نیاز اساسی کشور و خواست مقام معظم رهبری است که 
خود نیازمند برنامه ریزی و هدایت علم کشور با بهره گیری از 
نظام های مدیریت علم است. در این زمینه باید گام های اساسی 

در کشور برداشته شود.

به گــزارش اداره روابط عمومی و همکاری های 
علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطالع رســانی 
علوم و فناوری، رشــد روزافزون دانشــگاه ها، موسسات 
پژوهشــی و در نتیجه تعداد دانشــگاهیان از یکســو و 
همچنیــن آمــار رو بــه افزایــش تولیــدات علمی در 
جمهوری اسالمی ایران، همگی نمایانگر ارتقای مسیر علم 

و فناوری است.
از جمله دســتاوردهای علمی ارزشمند در سطح ملی 
و بین المللی، تاسیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم 
و فناوری اســت. این مرکز با هدف حمایت و تســهیل 
فعالیت های علمی- پژوهشــی اعضــای هیأت علمی، 
پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها 
و مؤسســات پژوهشی ایران و کشــورهای منطقه ایجاد 
شده و در نتیجه، برقراری ارتباطات علمی، فراهم آوری 

زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و تأمین نیازهای 
اطالعات علمی و فنی از جمله مأموریت های اصلی مرکز 

منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری به شمار  می آید.
این مرکز با بیش از دو دهه فعالیت، در راستای خدمت 
به نظام علمی، آموزشی و تحقیقاتی کشور تاکنون منشاء 
ارائه خدمات ارزنده ای بوده اســت. ایده تاســیس مراکز 
پژوهشــی در سطح بین المللی توســط وزیر وقت علوم، 
تحقیقات و فناوری، دکتر مصطفی معین، برپایه برقراری 
ارتباطات علمی با نهاد ها و سازمان های بین المللی شکل 
گرفت و در پیوند با مرکز منطقه ای اطالع رســانی علوم 
و فناوری ارتباط وزیر وقت با فرهنگســتان علوم جهان 
سوم به ریاست مرحوم پروفسور عبدالسالم برنده جایزه 
نوبل فیزیک از کشور پاکستان، تاثیری شگرف در اجرایی 
شدن این مهم داشت. با چنین پیشینه ای، مرکز با هدف 

تعمیق کیفیت آموزش عالی در حوزه های نوین و برقراری 
و توسعه ارتباطات علمی بین المللی با کشورهای جهان به 

همت ریاست وقت، دکتر جعفر مهراد، آغاز به کار نمود.
در راستای اهداف خود، مرکز منطقه ای اطالع رسانی 
علوم و فناوری از ابتدای دهه هفتاد به صورت جدی ولی 
با امکانات محدود به گردآوری، ســازماندهی و دسترس 
پذیر نمودن منابع علمی پرداخته و به عنوان مرکزی ملی 
و بین المللی )با گستره خدمتی منطقه ای( فعالیت نموده 

است.
برگــزاری و یــا کمک بــه برگــزاری همایش های 
بین المللی در کنار تاســیس بیش از 13 شــاخه فعال در 

سطح کشــور گواهی بر این 
مدعاست. در راستای تحقق 
مرکز  خــود،  ماموریت های 
منطقه ای در سالهای اخیر به 
جز سیاستگذاری برای تامین 
منابــع اطالعــات علمی به 
صورت چاپی و الکترونیکی، 
چــاپ و انتشــار کتــاب به 
حمایت  و  مختلف  زبان های 
ملی  علمی،  همایش های  از 
و بین المللی را نیز در دستور 

کار خود قرار داده است.
در این میان نبایســتی از 
نظر دور داشــت که اگرچه 

در زمان تاســیس، فناوری های اطالعاتــی و ارتباطی 
محدودتر از شــرایط کنونی بوده اســت اما تمام تالش 
دســت اندرکاران مرکز منطقه ای با توجه به اساســنامه 
مرکز برپایه خدمت رســانی الکترونیکی و از راه دور پی 
ریزی شــده اســت. به طوری که از بدو تاسیس تاکنون 
بیش از 30 پایگاه متفاوت توســط کارشناسان این مرکز 
طراحی و پیاده سازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته 
اســت. این خدمت انجام جستجوهای کامپیوتری جهت 
بازیابی مدارک علمی مورد نیاز محققان و دانشــجویان 
بر اساس موضوع، نام نویسندگان، عنوان مدارک و سایر 

مشخصه های مدارک علمی را میسر نموده است.
در ابتدای امر وابستگی به مدارک چاپی اجتناب ناپذیر 
بوده و خدمت رسانی کامل به کاربران مرکز مستلزم کپی 
برداری از مدارک علمی بود. اما در گام بعدی متن کامل 
مدارک علمی به صورت الکترونیکی تهیه شد و در کنار 
مشخصات مدارک قرار گرفت. به طوری که مدارک چاپی 
در آرشیوهای فشرده مرکز قرار  می گرفت و دسترسی به 
متن کامل مــدارک از راه دور برای همه کاربران فراهم 

گردید.

حاصل این فعالیت دسترســی به متن کامل مقاالت 
طیف وسیعی از مجالت معتبر کشور، مقاالت کنفرانس 
ها، اطالعات کتاب شناختی و چکیده پایان نامه های کشور، 
اطالعات کتاب شــناختی و چکیده طرح های تحقیقاتی، 
مقاالت روزنامه ها، کتاب ها، اســتاندارها و سایر مدارک 
علمی بوده اســت. به طوریکه هم اکنون کاربران در هر 
نقطه ای از جهان  می توانند به شــبکه اینترنت دسترسی 
داشته باشــند و بدون محدودیت از طریق وب سایت از 
متــن کامل منابع اطالعاتی موجــود درمرکز منطقه ای 

استفاده نمایند.
مرکز  در  موجود  اطالعاتي  منابع  حاضــر  حــال  در 
علوم  اطالع رساني  منطقه اي 
و فناوري بــه صــورت بالقوه 
از  وسیعي  گسترة  استفاده  مورد 
دانشگاهیان، دانشجویان مقاطع 
اعضاي  و  گوناگون  تحصیلي 
محترم هیأت علمي می باشــد. 
لذا با توجه به این ویژگی، واحد 
اولیه  آماده سازی  و  فراهم آوری 
اطالعات در مرکز ضمن توجه 
به نیازهــای جامعه کاربران، به 
گردآوری طیف گســترده ای از 
منابع اطالعاتی بــه زبان های 
مختلف تــالش  می کند. تمام 
منابع فراهم آوری شده، به منزله 
مجموعه مرکز منطقه ای شناخته شده و شامل منابع چاپي 

و نیز الکترونیکی می گردد.
مجموعه مرکز منطقه ای در حــال حاضر دربردارنده 
بیش از 40000 عنوان کتاب به زبان های فارسی، عربی 
و انگلیسی؛ 155000 شــماره نشریه فارسی و 300000 
شماره نشــریه غیر فارســی؛ بیش از 100000 پایانامه 
فارســی و انگلیســی، 10000 عنوان کتاب الکترونیک 
انگلیســی؛ اطالعات بیش از 10000 طرح پژوهشــی؛ 
بیش از 80000 خبرنامه ســازمان های مختلف، بیش از 
20 عنوان روزنامه محلی و ملی می باشــد. این درحالی 
است که تهیه بخش عمده ای از نشریات و تولیدات علمی 
کشــورهای منطقه به صورت الکترونیک و چاپی نیز از 

دیگر ماموریت های این سازمان است.
جهــاد علمــی فرزندان ایــران در مرکــز منطقه ای 
اطالع رسانی علوم و فناوری، پیروی و دفاع از آرمان ها و 
دستورات رهبر و بنیانگذار انقالب اسالمی ایران و تالش 
جهت تحقق آرمانهای پاک ملتی اســت که  می خواهد با 
اقتدار در جبهه های علم حرکت کرده و مرزهای دانش را 

به پیش برد.

رتبه های تولید علم جمهوری اسالمی ایران

پایگاه استنادی اسکوپوس پایگاه استنادی آی.اس.آی
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2000 48 4 5 2 8 49 4 5 2 7

2001 44 3 4 1 7 45 3 4 1 6

2002 40 3 4 1 5 43 3 4 1 6

2003 39 2 3 1 4 40 2 3 1 4

2004 38 2 3 1 4 39 2 3 1 4

2005 34 2 3 1 3 35 2 3 1 3

2006 31 2 3 1 3 32 2 3 1 3

2007 25 2 3 1 2 27 2 3 1 2

2008 22 2 2 1 2 23 2 2 1 2

2009 22 2 2 1 2 22 2 2 1 2

2010 21 2 2 1 2 22 2 2 1 2

2011 17 1 1 1 2 19 2 2 1 2

2012 17 1 1 1 2 20 2 2 1 2

2013 18 1 1 1 2 21 2 2 1 2

2014 16 1 1 1 2 21 2 2 1 2

نگاهی کوتاه به دستاوردهای مرکز 
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

همکاران تحریه این شماره

دکتر حسین محمدی دوستدار
دکتر برات قبادیان

دکتر محمد صادق خیاطیان
احسان کمیزی

علی رستمی
رحیم ستار زاده
خانم ایل بیگی

کارکنان مرکز نشر دانشگاهی
فرشته خلیل فرهنگ

لیال فالح نژاد
سعیده صفری

خانم ذکایی

خانم خالق جو، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
عاطفه خلخالی، پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی

خانم الیاسی دانشگاه فنی حرفه ای 
اقای محمد حسین کاظمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اقای خانی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری
خانم ملکی پژوهشگاه علوم انسانی

اسامی اعضای شورای سیاستگذاری نشریه
دکتر فتح اهلل مضطرزاده

دکتر برات قبادیان
دکتر مهدخت بروجردی

دکتر مرتضی براری
دکتر محمد توکل

دکتر حسین محمدی دوستدار 

پژوهشگاه )مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری(



لوگوی پیشنهادی موزه 
علوم و فناوری

لوگو یا آرم یک سازمان یا نهاد نشانی است که افزون 
زیبایی بتواند در قالب پیامی تصویری بخشی از رسالت بر 

و هدف های سازمانی آن نهاد را به مخاطب بنمایاند. مفاهیمی 
که در طراحی لوگوی موزه علوم و فناوری جمهوری اســالمی 
ایران مد نظر بوده است و تالش شده تا همه ی آن ها  به نحوی 

در لوگو وارد شود به شرح زیر است. 
نمای کلی این لوگو نمادی از اسطرالب ایرانی است. دو دایره 
یکی بزرگ و یکی کوچک. دایره بزرگ به چندین مربع تقسیم 

شده است.
بخش داخلی شامل نمایی از یک بادگیر که نمادی از فناوری 

بومی ایران زمین است.
ســقف بادگیر نمایی از یک کتاب باز و قلم باالی آن هر دو 

نمادی از دانش می باشند.
قلم بخشی از یک ماهواره را تشکیلی می دهد که خود نمادی 
از فناوری پیشرفته هوا-فضا و اوج توانایی بشر برای تسخیر فضا 
بوده و در قلب لوگو یک بالون ته گرد آزمایشگاهی به رنگ سرخ 
دیده می شود که به نظر می رسد مایعی سرخ رنگ تا نیمه درون 

آن وجــود دارد. درون این مایع واکنش های شــیمیایی در حال 
وقوع اســت و قطره هایی از آن در حال بیرون پاشــیدن است. 
نتیجــه این واکنش ها  قلم بال داری اســت که از دهانه بالون 
خارج شــده است که نمادی از بالندگی علم و فناوری در نتیجه 

کار موزه است.

 دایره زرد رنگ موجود در مرکز دایره کوچک نماد خورشــید 
و خطــوط باالی آن نمــاد طوفان های خورشــیدی و در واقع 
کرونا )تاج( خورشــید است. همزمان هسته یک اتم و مدارهای 
الکترونیکی پیرامــون آن را هم نمایش می دهد که در مجموع 

یادآوری شعر معروف ابن سینا است. 
»دل هر ذره را که بشکافی   آفتابیش در میان بینی«

دو دایره کوچک نماد الکترون و دو دایره بزرگ تر نماد ســر 

انسان اســت که در کنار دو خط متقاطع دو انسان را به تصویر 
می کشد. وجود انسان در لوگو نماد تعامل موزه با جامعه و حضور 

فعال در اجتماع است.
کمان وسط نیز به همراه خورشید یادآور سامانه خورشیدی و 
مدار زمین به دور خورشید است. زمین در این مدار دیده نمی شود 
زیرا با کمک اسطرالب که قالب کلی لوگو است رصد ستارگان 
از این نقطه انجام می گیرد و در دید ما نیست. اگرچه دایره بزرگ 

لوگو نمادی از جهان و کره زمین نیز هست.
دو رنگ سبز)دایره بزرگ( و سرخ )بالون ته گرد در قلب لوگو( 
با رنگ ســفید از هم جدا شده اند. این سه در مجموع پرچم سه 

رنگ و پرافتخار کشور عزیزمان را به یاد می آورد.
نمایش چرخ دنده در بخــش پایینی لوگو نماد فناوری رایج 

است.
وجود مثلث خیام برای عبارت های دوجمله در کنار دو مثلثی 
که تکمیل کننده ساختار چرخ دنده است، یادآور نقش چشم گیر 
دانشــمندان ایرانی در گسترش دانش بشری از جمله ریاضیات 
اســت و نخستین باری است که چنین مفهومی در ساختار یک 
لوگو معرفی شــده است. در ضمن وجود دو مثلث دیگر تالشی 
برای پر رنگ تر کــردن »مثلث خیام« و حک کردن نام آن در 

ذهن مخاطبان است. 
در قســمت چرخ دنده اضالع مثلث ها به همراه دایره مرکزی 
تصویری از انســانی را نمایش می دهد که با بازوان گشــوده به 
استقبال علم و فناوری و شاید بازدیدکنندگان از موزه آمده است. 

  اهمیت موزه علوم و فناوری در ساختار علمی کشور
موزه های علوم و فناوری از جمله مراکزی هستند که در 
تکمیل نهادهای مرتبط با آموزش عالی در نیم قرن اخیر 
درجهان ایجاد و گسترش پیدا کرده اند و وظیفه حفاظت از میراث 
علمی و اشاعه و ترویج علم در بین اقشار مختلف مردم، گسترش 

مرزهای دانش و آموزش غیر رسمی را برعهد دارند .
موزه های علوم و فناوری دارای طیف گســترده ای هستند و 
شامل مجموعه آثار طبیعی )زمین شناسی، گیاه شناسی، زیست 
شناســی و ... . و به طور کلی آنچه که دســت بشر در خلق آنها 
دخالت نداشته است( و مجموعه آثار ساخته های فنی و صنعتی 
انسان مانند ابزار و ادوات، اختراعات، وسیله نقلیه، ماشین آالت و 

مانند آنها می شوند.
مســاله ای که امروزه در روند رو به رشد احداث و راه اندازی 
موزه های مختلف در جهان مورد تاکید قراگرفته مساله آموزش 
عامه و ایجاد تفکر خالق اســت،  بنابراین راه اندازی موزه هایی 
بــا هدف ترویج و همگانی ســازی علم، از اهــداف و ماموریت 
دولت ها در حوزه سیاســتگذاری ترویج به شمار می رود. تاسیس 
و شــکل گیری ده ها هزار مــوزه علم در چند دهه گذشــته در 
کشــور های پیشــرفته و در حال توســعه جهان مبین ضرورت 
حضور این موزه ها  در عرصه عمومی جوامع اســت موزه علوم 
و فناوري مکانی اســت که آثار و نمونه ها  و اطالعات گوناگون 
مرتبط با موضوعات، فعالیت ها  و دستاوردهای علمی، فرهنگی 
و فناوری را به نمایندگی از جامعه گردآوری و حفاظت می کند و 
آن ها  را به صورت مجموعه های نمایشگاهی همراه با توضیحات 
الزم و با به کارگیری انواع شیوه های اطالع رسانی و آرشیوهای 
اطالعات علمی برای استفاده عموم ارائه می کند تا بازدیدکنندگان 
به فراخور نیاز، عالقه و ســوابق علمی و حرفــه ای خود از آنها 
بهــره گیرند این مکان  موجب ایجاد روحیه تحقیق و تفحص و 
برانگیختن عالقه جوانان به فعالیت در زمینه هاي علمي و صنعتي 
و آگاه کردن آن ها  جهت کســب موقعیت های  الزم براي ورود 
به عرصه این گونه فعالیت ها شــده و باعث آشنا کردن عموم به 

اهمیت اصول علمي و فناوري در توســعه پایدار زندگي انسان و 
در نهایت منجر به ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی 
می شــود، در این میان الزمه یک جامعه دانش محور حضور و 
رشــد فرهنگ علمی است. بنابر این سیاست های ترویج علم در 
هر کشور روند دستیابی به جامعه دانش محور را نشان می دهد. 
در سیاست های ترویج علم در جهان دو روند کلی مشهود است. 
یکی روندی اســت که به آمــوزش از باال به پایین و از مرکز به 
پیرامون اهمیت زیادی قائل است و دیگری سیاستی است که بر 
مبنای آن موزه های علوم و فناوری در قرن بیستم رشد و توسعه 
یافتند و آن ارتباطات دو طرفه، بازدید های حضوری مردم با نهاد 
علم و دســتاوردهای علمی و گفت وگــو و آموزش های تعاملی 
در محیطی غیر آکادمیک و در کنار خانواده و دوســتان اســت، 
موزه هــای علوم و فناوری به وجود آمدند تا زندگی عامه مردم و 
بخصــوص کودکان و نوجوانان را از نظر علمی تغذیه کنند. این 
موزه هــا  در برنامه آموزش های غیررســمی یک رگ حیاتی به 
حســاب می آیند. در موزه های علوم و فناوری، بین علم و جامعه 
ارتباط برقرار می شود. موزه های علوم به مردم می فهمانند که علم 
موضوعی تاثیرگذار در زندگی آنهاست. با باالرفتن درک عموم از 
علم، افراد این قدرت را می یابند که بتوانند به کمک علم کیفیت 
زندگی خود، خانواده و جامعه شان را بهبود بخشند لذا این موزه ها 
نقش حیاتي در رشد و بالندگی نظام علمی و فناوری کشور داشته 
که این نقش بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های  علمی 

و فرهنگی هر کشوری است.
در واقع موزه هاي علوم و فناوري و مراکز علم در هر کشوري 
دو وظیفه اساســي را بر عهده دارند: یک آشنایي مردم با تاریخ 
علوم و دستاوردهاي علمي گذشــتگان و دوم آشنایي با قوانین 
علمي و ایجاد انگیزه و پرورش روحیه علمي در بین اقشار مختلف 
مردم که وظیفه اول غرور و هویت ملي ســر و کار دارد و وظیفه 
دوم ترویج علوم و فناوري در جامعه و کمک به توســعه علمي 
کشــور که قطعاً هر دو وظیفه یعني هویت ملي و توسعه علمي 
کشــور از مهمترین اهداف سیاستگذاري هر کشوري به حساب 

می آیند. این نکته به خوبي اهمیت موزه هاي علوم و فناوري در 
جامعه امروز و لزوم توجه به آنها در نظام سیاست گذاري علمي و 

فرهنگي هر کشوري را نشان می دهند.

 نقش آموزشی موزه های علوم وفناوری 
موزه های علوم وفناوری با هدف ارتقای سطح علمی جامعه 
پایه گذاری شدند. نوع آموزشی که در این موزه ها در نظر گرفته 
می شــود، آموزش غیر رسمی اســت. آموزش تعاملی و تجربه 
عملی، آزمایشــی در مراکز علمی به عنــوان یکی از اهداف و 
مزایای نظام آموزش غیر رســمی نه تنها یک اولویت آموزشی 
اســت، بلکه اولین گام در ایجاد یک بســتر مناسب در فرآیند 
یادگیری اســت. از آنجا که یکی از اهداف موزه علوم و فناوری 
ایجاد یک فضای تعاملی برای آموزش و یادگیری اســت، و با 
ایجاد یک فضای آموزشی برای مخاطبان و بازدیدکنندگان که 
اکثریت آن ها قشــر دانش آموز و دانشجو هستند، زمینه تجربه 
عملی )آزمایشــی( و ارتباط تعاملی با ابزار نمایشگاهی را فراهم 
نموده است. اشــیائی که درگالری فناوری بومی و گالری مرکز 
علم موزه علوم وفناوری در حوزه های مختلف مکانیک، فیزیک، 
نجوم، ترازها، فناوری های بومی و فناوری های نوین، ساخته و 
بازسازی شــده، به تاثیر تعاملی بودن اشیا برای تسهیل در امر 
آموزش و یادگیری توجه جدی شده است. از آنجا که نوع نظام 
آموزشــی در بازدهی امر آموزش  و یادگیری تاثیرگذار اســت، 
انتخاب چنین نظام آموزشــی )غیرمتمرکز بر پایه تجربه عملی 
و آزمایشــی و تعامل با اشیاء موزه ای( می تواند بازدهی مستقیم 
در امر آموزش و یادگیری داشته باشد. یکی از مهم ترین تاثیرات 
ملموس نظام آموزش غیر رسمی این است که این شیوه آموزش 
و یادگیری نه تنها باعث خستگی نمی شود، بلکه شوق بیش تری 
برای شناخت علمی در مخاطبان ایجاد می کند. در یک ارزیابی 
پرسشنامه ای که از 100 نفر از مخاطبین آثار موزه علوم و فناوری 
به عمل آورده شــد. جدول فراوانی زیر نشــان می دهد بیش از 
98 درصد از افراد بازدیدکننده تجربه عملی )آزمایشی( و ارتباط 
تعاملی با ابزار نمایشــگاهی در آمــوزش و یادگیری را خوب و 
بسیارخوب ارزیابی می کنند. و تنها 1 درصد از افراد بازدیدکننده، 
تاثیر تجربه عملی و آزمایشی و ارتباط تعاملی را ضعیف می دانند.

بسيار خوب
خوب
ضعيف
بسيار ضعيف

ســوال دیگر این پرسشنامه تاثیر این شــیوه آموزشی را بر 
عالقه مندی مخاطبین در امر یادگیری نشــان می دهدکه بیش 
از 53 درصــد بازدیدکننــدگان بعد از اینکه از آثــار موزه علوم 
وفناوری بازدید کرده اند، شوق و اشتیاق بیش تری برای شناخت 

و یادگیری علمی پیدا می کنند. 

افتخار
ناتوانى
عظمت
شوق براى شناخت بيشتر
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ذات الحلق از جمله ابزارهای شــبیه ســازی دایره های 
آسمانی است. بطللمیوس در کتاب مشهور خود، مجسطی، 
آن را اســطرالب نامیده اســت و به همین سبب برخی آن 
را همان اسطـرالب کروی می دانند. تعـداد حلقـه های ذات 
الحلق بین پنج  تا نه حلقه متغیر است و هر کـــدام نشـان 
دهنـده یکی از دایـره هـای آسمانی هستند. با استفاده از این 
ابزار می توان حرکت اجرام ســماوی را نسبت به زمین پیش 
بینی کرد و برخی مولفه های اولیه در محاسبـــات نجـومی، 

ماننـد ارتفـاع روزانـه خورشید، را محاسبه کرد.

قفل مرکب یکی از دســتگاه هایی است که بدیع الزمان 
الَجَزری )دانشمند بزرگ سدهء  ششـم هجری که در دربـار 
ارتقیـان از اتابکان سالجقـه ایران می زیست( نحوهء  طراحی 

و ساخت آن را در کتاب خود شرح داده است. 
این قفل بر روی صندوقچه ای نصب می شــود و صاحب 
آن می توانــد به دلخــواه خود آن را رمزگــذاری کند. قفل 
مرکب از چهار قفل جداگانه تشــکیل می شود که هر کدام 
دارای ســه ردیف اســت و در هر ردیف  شــانزده حرف از 
بیست و هشت حرف الفبـای عربی حکاکی شده است. به این 
ترتیب 192حرف بر روی این قفـل مرکب وجود دارد، که با 

ترکیب های مختلفی از آن ها، قفل رمزگذاری می شود.

جامعه پایدار و جایگاه موزه ها در ترویج علم سبز
موزه علوم و فناوری جمهوری اســالمی ایران در راستای 
ترویج علم و فناوری در جامعه، هرساله همایشی را با حضور 
پژوهشــگران و عالقه مندان به موزه ها و مراکز علم برگزار 

می کند.
نظر به چالش ها  و مشــکالت فراوان محیط زیســتی 
فراروی جامعه بشری در عصر حاضر و نقش علم در بوجود 
آوردن و حل این چالش ها و همچنین نامگذاری روز جهانی 
موزه ها در ســال 2015 به عنوان »موزه ها برای یک جامعه 
پایدار«  پنجمیــن همایش موزه علوم و فناوری در روزهای 
26 تا 27 آبان ماه با عنوان »جامعه پایدار و جایگاه موزه ها در 
ترویج علم سبز« برگزار خواهد شد. از تمامی صاحب نظران 
و عالقه مندان دعوت می شود، مقاله های خود را تا پایان مهر 
www.ماه  از طریق وبســایت رســمی همایش به نشانی

irstm.ir ارسال کنند.
جهت ثبت نام و کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

88914883 تماس حاصل بفرمائید.

ذات الحلق

قفـل مرکب

پنجمین همایش بین المللی ساالنه موزه علوم و فناوری

موزه علوم و فناوری موزه ای متفاوت
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