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وزير علوم :برای ارتباط بيشتر 
دانشگاه و صنعت تالش می کنيم

دکتر بختياری از معرفی فناوران 
و ايده های برتر در هفته

 پژوهش و فناوری امسال خبر داد

»برگزاري شانزدهمين جشنواره تجليل 
از برگزيدگان پژوهش و فناوري«

دانشگاه ها و موسسات 
تحقيقاتی دارای برترين  

مقاالت بين المللی

سيزدهمين فن بازار 
منطقه ای کشور 
راه اندازي شد

توسط فناوران شهرک 
علمی و تحقيقاتی اصفهان

پارک های علم و فناوری 
محور اصلی مناطق 

فناوری هستند

2

نمايشگاه 
هفتۀ پژوهش 
برگزار می شود

 معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم گفت: 
نمایشــگاه هفتۀ پژوهش ۲۳ تا ۲۶ آذرماه در نمایشــگاه 

بین المللی تهران برگزار می شود.
به گــزارش گاهنامۀ عتف ، دکتر وحیــد احمدی در 
نشست معاونان پژوهشی دانشگاه ها و روسای پارک های 
علم و فناوری گفت: در سال های گذشته در برخی موارد 
شــاهد ورود دســتاوردهای قدیمی به نمایشــگاه هفتۀ 
پژوهش بودیم اما در ســال جاری برنامه ریزی کرده ایم 
تا ورود دســتاوردها در این نمایشگاه سختگیرانه باشد و 

شاهد فناوری های جدید باشیم.

وی با اشاره به ارائه حمایت های مالی از پژوهش های 
دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک های علم و فناوری 
بیان کرد: نحوه عملکرد دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری در نمایشــگاه هفتۀ پژوهش 

بر نحوه ارائه حمایت ها از این مراکز تاثیر گذار است.
معاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم تاکید کرد: 
کمک های مالی و امتیازات به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و پارک های علم و فناوری براســاس نقش این مراکز 

در نمایشگاه هفتۀ پژوهش ارائه می شود.
دکتر احمدی بــا بیان اینکه هفتۀ پژوهش از ۲۲ تا 

۲۷ آذرماه برگزار می شود، افزود: در این هفته اجالس 
معاونین پژوهشــی، تجلیــل از پژوهش گــران برتر، 
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهشی، فن بازار، جشنواره 
ایده های برتر و جشــنواره تجلیل از دانش آموزان برتر 

برگزار می شود.
وی گفــت: نمایشــگاه هفتۀ پژوهــش ۲۳ تا ۲۶ 
آذرماه در نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار می شود 
که تاکنون ۸۴ دانشــگاه، پارک علم و فناوری و مرکز 
پژوهشــی برای حضــور در این نمایشــگاه ثبت نام 

کرده اند. 

دبيرشانزدهمين نمايشگاه 
دستاوردهای پژوهش 
و فناوری تفاوت های 
برگزاری اين دوره از 

نمايشگاه را تشريح کرد

عضويت پارک علم و 
فناوری مازندران در 

انجمن جهانی پارک ها 

کسب مقام دوم در مسابقات 
ASPA Award بين المللی

به گزارش گاهنامۀ عتف دکتر محسن شریفي، مدیر 
کل دفتر برنامه ریزي و سیاســت گذاري امور پژوهشي طي 
گزارشي شــاخص هایي که وضعیت پژوهش بر اساس آنها 

اعالم مي شود را اعالم کرد.
وی ضمن ضمن تاکید بر افزایش شــاخص هاي کیفي ، 
شاخص هایي که در حال حاضر وضعیت پژوهشي کشور با 

آن سنجیده میشود را به شرح ذیل اشاره کرد.

1ـ شاخص هاي مالي و اعتباري؛
 ســهم اعتبــارات پژوهش و توســعه )R&D( از تولید 

 )GDP( ناخالص داخلی
 سهم بخش دولتي در تأمین اعتبارات پژوهشي 
سهم بخش خصوصي در تأمین اعتبارات پژوهشي 

2ـ شاخص هاي كمي توليد علم؛
ISI و Scopus تعداد مقاالت نمایه شده در 

 سرانه تعداد مقاالت به  تعداد اعضای هیات علمی
 تعــداد نشــریات ایرانی نمایه شــده در پایــگاه ISI و 

Scopus
 تعداد مقاالت علمی مشترک با محققان خارجی 

 تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع بین المللی 
 تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده داخلی 

3ـ شاخص هاي كيفي توليد علم؛
  Scopus میانگین ارجاعات به مقاالت ایرانیان در پایگاه 

 ISI و
  شاخص هرش افراد 

  شاخص هرش کشور 
  شاخص هرش مقاالت ایران 

  نسبت تعداد اختراعات و اکتشافات به پژوهش گران 
  تعداد پژوهشگر دارای شاخص هرش ۷۴ به یک میلیون 

نفر 
 تعداد مجالت ایرانی دارای حداقل هرش باال

  تعداد فروش اختراعات و اکتشــافات ثبت شده در مراجع 
بین المللی 

 ISI مجالت ایرانی نمایه شده در 
  نســبت تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در مراجع 

بین المللی به مقاالت 

مدیر کل دفتر برنامه ریزي و سیاست گذاري امور پژوهشي 
خاطر نشــان کرد که افق و جایگاه کشــور در حوزه علم و 
فناوري بخوبي در اســناد باال دســتي تبیین شده است و در 
این راستا برخي اهداف ذکر شده را به شرح ذیل عنوان کرد:

  ارتقاء جایگاه جهانی کشــور در علم و فناوری و تبدیل 
ایران به قطب علمی و فناوری جهان اســالم )سیاست های 

کلی علم و فناوری(
 افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش 
پیشــرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف 
دستیابی به سهم ۵۰ درصد )سیاست های کلی علم و فناوری(

 افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد 
توان ملی و ارتقاء کارآمدی )سیاست های کلی علم و فناوری(
 دستیابی به رتبه ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت 
آن با اهتمام به تحقق سیاســت های کلــی علم و فناوری 

)سیاست های کلی برنامه ششم(

»نگاهي به شاخص های پژوهشی: 

تحليل داليل موفقيت 
و عدم موفقيت و 

ارائه راهكارها«

ادامۀ در صفحۀ پنج

ديدار معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم و 

هيات دانشگاهی سوئيس 
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
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 وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به 
اهمیت تولیــد ثروت از علم ٬گفت: برای ارتباط هرچه 

بیشتر دانشگاه وصنعت تالش میکنیم.
به گزارش گاهنامۀ عتف ، دکتر محمد فرهادی در 
مراســم تقدیر ازنخستین ســازمان ایرانی راه یافته به 
جمع برندگان جایزه جهاني ســازمانMAKE  که در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد٬ اظهار داشت: اینکه 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان توانسته است جزو ۲۵ 
شرکت برتر در آســیا توسط سازمان MAKE معرفی 
شود باعث افتخار است و امیدواریم شاهد موفقیت های 
بیشتر این شــرکت و سایرشرکت های ایرانی باشیم و 
اینکه دانشــگاه صنعتی شــریف به نمایندگی از ایران 
مســئولیت ارزیابی را از ســازمانMAKE دارد باعث 

خوشحالی مااست
وی افزود: دانشــگاه های ما بیــش ازپیش در حال 
برقــراری ارتباط با صنعت هســتند. در ســال جاری 
پایگاه استنادی تامســون رویترز ۸ دانشگاه ما را جزو 
دانشگاه های تأثیرگذار دنیا معرفی کرده که این برای 
اولین بار اســت و ازاین جهت ارزشــمند است که در 
ارزیابــی هایی که انجام شــده ، ما رتبــه عالی را در 
خصوص ارتباط با صنعت داریم که این موضوع نشان 
دهنده این است که به ارتباط دانشگاه و صنعت بیش 

ازپیش توجه شده است.
دکترفرهادی با اشاره به اهمیت تولید ثروت از دانش 
اظهار داشــت: باید به سمت نوآوری٬تحقیق و فناوری 
و تولید علم از ثروت برویم. خوشبختانه امروزدر کشور 

این مسئله بسیار موردتوجه قرارگرفته است .
وزیر علوم در ادامه گفت: حلقه دانشــگاه ، تولید و 
صنعت در قالب مراکز رشــد حلقه واسط هایی هستند 
در حال کامل شدن اســت وقوانین و مقررات هرچند 
برای اینکه روند کار را تســهیل کنند و تســهیالت را 
فراهم کنند کم است و باید بیش ازپیش داشته باشیم 
ولی قوانین و مقررات در این خصوص یا تدوین شــده 

یا تصویب شده ، یا در حال آماده سازی است.

دکترفرهادی خاطرنشان کرد: تأسیس صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و صندوق های حمایت از نوآوری و فناوری 
که استانی شکل میگیرد در حال آماده شدن است. دولت 

هم بناست بیش ازپیش به این مسئله توجه کند.
وی خاطرنشــان کرد: در برنامه ششــم توسعه ، علم 
فناوری به همراه ۴ موضوع دیگر جزوموضوعاتی هستند 
که به عنوان اولویت باید به آنها توجه شــود و این نکته 

بسیار خوب و مهمی است.
وزیر علوم افزود: ما وظیفه داریم برای ارتباط بیشــتر 

دانشــگاه با بخش های صنعتی تالش کنیم. باید کاری 
کنیم که ایده ها مطرح شــود. نیازهای صنعت هم مطرح 
شــود و انشاءااهلل با تالشی که صورت می گیرد ایده ها به 

محصول ختم شود.
دکترفرهــادی در خاتمه ضمن تبریــک به مدیریت 
شــرکت فوالد مبارکه اظهار داشــت: این نخستین گام 
برای شــرکت های مااســت که می توانند در سطح دنیا 
مطرح باشند. ارتباط بین دانشگاه ها و شرکت های صنعتی 

می تواند در این راستا کمک کند. 

با پیوستن استان یزد 
به شبکه ملی فن بازار ایران

سيزدهمين فن بازار 
منطقه اي کشور 
راه اندازي شد

 
 با برگزاری مراسم افتتاحیه فن بازار منطقه ای استان 
یزد در پارک فناوری این استان، یزد نیز به شبکه فن بازار ملی 

ایران متصل و از سامانه آن رونمایی شد.
به گزارش گاهنامۀ عتف، رییس مرکز فن بازار ملی ایران 
با اعالم این خبر افزود: با توجه به مذاکراتی که از سال گذشته 
با پارک علم و فناوری اســتان یزد آغاز شد، مراحل مختلف 
راه اندازی فن بازار منطقه ای اســتان یزد، طی و در مراسمی 
سیزدهمین فن بازار منطقه ای کشور در این استان راه اندازی 

شد.
وی اشــاره کرد: با توجه به ســابقه قبلــی این پارک در 
راه اندازی و مدیریت فن بازار، ایجاد ساز و کار جدید و پیوستن 
این نهاد جدید به شــبکه ای از فن بازارها در کشــور، دارای 
مزیت هایی خواهد بود که امید میرود ظرفیت های استان در 
بازار فناوری فعال شــده و شاهد فعالیت های خوب این فن 

بازار باشیم.
رییس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: برای اولین بار است 
که فن بازار منطقه ای در یک استان با تولیت پارک فناوری 
استان راهاندازی میشــود و تا پیش از این، جهاد دانشگاهی 
و شهرک شــرکت های صنعتی اســتان ها متولی فن بازار 

منطقه ای بوده اند.
قنبرپور افزود: برنامه فن بازار منطقه ای یزد تا پایان سال 
عمدتا معطوف به اقدامات ترویجی و شناساندن فن بازار به 
ذی نفعان از قبیل صنایع فعال در اســتان، شــرکتهای فناور 
و دانش بنیان، نخبگان و مخترعان و دانشــگاهیان و سایر 

نهادهای مرتبط خواهد بود.
بر اســاس این گزارش، ایجاد و ساماندهی فن بازارهای 
منطقه ای و تخصصی، یکی از تکالیف معاونت علمی و فناوری 
ریاست  جمهوری در راستای اجرایی سازی راهبردهای کالن 
1 و ۳ نقشه جامع علمی کشور است که این مهم طی حکمی 

به مرکز فن بازار ملی ایران تنفیذ شده است. 

 ســومین نمایشگاه و جشــنواره فناوری های نو و 
پیشرفته ربع رشیدی در حال برگزاری است. دکتر جهانگیری 
در مورد شــرکت کنندگان این نمایشــگاه گفــت: در این 
نمایشــگاه منطقۀ ویژۀ علم و فناوری ربع رشــیدی میزبان 
۷۵۰ محصول فناورانه و 1۶۰ شــرکت دانش بنیان داخلی و 

خارجی است.
به گزارش گاهنامۀ عتف، دکتــر علی جهانگیری، مدیر 
منطقۀ ویژۀ علم و فناوری اســتان آذربایجان شرقی ضمن 
اشــاره به تاریخچه برگــزاری این نمایشــگاه گفت: اولین 
نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته در سال 1۳۸۳ با حضور 
۲۵۰ شرکت دانش بنیان در محل نمایشگاه بین المللی تبریز 
به منظور ارائه و معرفی طرح ها، ایده هاو محصوالت دانش 
محور ازســوی شرکت کنندگان درنمایشــگاه برگزار شد و 
شــکر خدا سال گذشته نیز در خردادماه نمایشگاه دیگری با 
موفقیت برگزار شــد. او ادامه داد: سومین نمایشگاه از تاریخ 
۲1 آبان ماه در شهر تبریز در حال برگزاری است و ما مقدم 
تمام عزیزان دست اندرکار و عالقه مند را گرامی می داریم. 
جهانگیری به تاریخ پایان این نمایشــگاه نیز اشــاره کرد و 

گفت: امروز آخرین روز برگزاری این نمایشگاه خواهد بود.
او موضوعاتی چون غرفه بنــدی به صورت تخصصی، و 
حضور دانشــگاه ها به حضور با رویکــرد کارآفرین فناورانه، 
دســتگاه های اجرایــی، فرمانداری هــا، انجمن های صنایع 
همگن  با رویکرد معرفی پتانســیل ها و نیازهای فناورانه، و 
نهایتا دعوت از فناوران و سرمایه گذاران خارجی را وجه تمایز 
این نمایشــگاه با دو نمایشگاه پیشــین دانست و گفت: این 

نمایشــگاه با همت ویژه منطقه علم و فناوری ربع رشیدی 
و همکاری دبیرخانه شــورای عالی عتف، معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، استانداری و موسسه آموزشی و 

تحقیقاتی وزرات دفاع برگزار شده است.
جهانگیــری همچنین از حضور ســایر مناطق ویژه علم 
و فناوری کشــور در این نمایشــگاه نیز خبــر داد و گفت: 
منطقه ویژه خراســان رضوی، روز گذشته میهمان ما بودند 
و همــکاران یــزد و اصفهان نیز امروز بــه جمع ما خواهند 
پیوست. او همچنین از سفر و سخنرانی دکتر سورنا ستاری، 

معاون علمی رئیس جمهور نیز خبر داد.
جهانگیری همچنین به شرکت کنندگان داخلی و خارجی 
این نمایشــگاه اشاره کرد و گفت: 1۶۰ شرکت دانش بنیان 
از داخــل و خارج اســتان و همچنین از کشــور جمهوری 
آذربایجان در این نمایشــگاه حضور دارند. او بر تعداد 91۰ 
محصول فناورانه ثبت نام شده در این نمایشگاه تاکید کرد و 
افزود: ۷۵۰ عدد از این محصوالت در نمایشگاه حضور دارند.
مدیــر منطقۀ ویژۀ علــم و فناوری ربع رشــیدی پارک 
فناوری های پیشــرفته باکو و چند شرکت خصوصی دانش 
بنیان آذربایجانی را از شرکت کنندگان خارجی این نمایشگاه 
خواند و گفت: قرار بود از آکادمی علوم آذربایجان نیز عده ای 
به تبریز سفر داشته باشند که ظاهرا موفق به حضور نشده اند.
او گفت: برای این نمایشگاه ۴ سالن تخصیص یافته است 
و امیدواریم توانسته باشــیم فضای مناسبی را برای توسعه 

پایدار کشور فراهم کنیم. 

 شركت دانش بنيان مهندسي كاشفان نيلفام، 
مستقر در شــهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان موفق 
 ASPA به كســب مقام دوم مســابقات بين المللی

Award شد.
عمومی  روابط  گــزارش  به 
شــهرك علمــی و تحقيقاتی 
اصفهان، شــركت دانش بنيان 
نيلفام،  كاشــفان  مهندســي 
مســتقر در شــهرك علمي و 
تحقيقاتي اصفهان موفق شد در 
 ASPA بين المللی مسابقات 
ميــان  Award كــه 
شركت های دانش بنيان مستقر 

در پارك هــای علمی و فنــاوری قاره آســيا برگزار 
می شود، مقام دوم را كسب كند.

این شــركت با ایده رفع مشکالت زیست محيطی 
و كم آبی كشــور از ســال 1389 فعاليت خود را در 
شــهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان آغــاز و با ثبت 
ســه اختراع در ارتباط با تصفيه فاضــالب به توليد 

پکيج های نوین تصفيه فاضالب نمود.
پکيج هــای نویــن تصفيه بيولوژیکــی فاضالب از 
ظرفيــت یک متر مکعــب تــا 3000 مترمکعب در 

شــبانه روز به صورت پيش ســاخته در كارگاه این 
شركت توليد  می شــود و  به دليل  بدون بو بودن،  
اســتفاده از فضــای كمتر، كيفيت پســاب خروجی 
سازمان  استانداردهای  از  فراتر 
محيط زیست و قابليت استفاده 
پســاب خروجی جهت مصارف 
كشاورزی و آبياری برای تصفيه 
فاضالب طرح های مسکن مهر، 
مراكز تفریحی و گردشــگری، 
پادگان هــا،   بيمارســتان ها، 
شهرها  مسکونی،   مجتمع های 
و اجتماعات كوچک پيشــنهاد 

می شود.
پکيج های نویــن تصفيه فاضــالب نيلفام تاكنون 
موفق به كســب عنوان محصول برتر ایران در دومين 
جشــنواره بين المللی تحقيق و توســعه، كسب لوح 
زرین در نهمين جشنواره ملی فن آفرینی شيخ بهایی، 
طرح برتر كشوری در جشــنواره علم تا عمل،كسب 
جایزه ملی مدیریت نوآوری و فناوری، شــركت فنی 
و مهندسی برتر و شــركت پژوهشی برتر به انتخاب 
ســازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان شده 

است.

با همت منطقه ویژۀ علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

 سومين نمايشگاه فناوری های نو 
ربع رشيدی برگزاری شد

توسط فناوران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

کسب مقام دوم در مسابقات 
ASPA Award بين المللی

وزیر علوم :

برای ارتباط بيشتر دانشگاه و صنعت تالش می کنيم

هيات تحریریه:

دكتر فتح اهلل مضطر زاده
دكتر برات قبادیان

دكتر حسين محمدی دوستدار
دكتر مهدخت بروجردی

همکاران این شماره:

احسان كميزی
ثریا طيبی

ليال فالح نژاد
فاطمه السادات مرقاتی

سعيده صفری
مریم السادات حسينی

تورج صادقی اصل
رحيم ستار زاده

علی رستمی
و كاركنان مركز نشر دانشگاهی
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دکتــر جالل بختیــاري مدیر کل دفتــر حمایت و 
پشتیبانی امور پژوهشــي و فناوري گفت: برنامه هاي هفتۀ 
پژوهش و فناوري در سال جدید بر اساس قوانین باالدستي، 
با توجه به سیاست هاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و 

مصوبات ستاد ملي هفتۀ پژوهش اجرایي مي شود.
به گــزارش روابط عمومي وزارت علوم، دکتر بختیاري با 
اشــاره به تشکیل دبیرخانه دائمي ستاد ملي هفتۀ پژوهش و 
فناوري اظهار داشت: این ستاد از ابتداي دي ماه سال 1۳9۳ 
آغاز به کار کرد و پس از برگزاري جلســات و نشســت هاي 
مختلف، آییــن نامه اجرایي هفته ملــي پژوهش و فناوري 
مصوب و مقرر شد بر اساس آن سایر فعالیت ها نیز انجام شود.

وي افــزود: معاون پژوهــش و فناوري 
وزارت علوم به عنوان رئیس ســتاد و مدیر 
کل دفتــر پشــتیباني پژوهــش و فناوري 
به عنوان دبیر ســتاد و معاونــان پژوهش 
و فنــاوري وزارت بهداشــت، وزارت نفت، 
دانشگاه آزاد اســالمي، وزارت نیرو، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت کشور، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمي 
و فناوري ریاست جمهوري، وزارت مسکن و 
شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان 
انرژي اتمي ایران، جهاد دانشگاهي، وزارت 
آموزش و پــرورش، حوزه علمیه قم، صدا و 
سیماي جمهوري اســالمي ایران، سازمان 
تحقیقات و مطالعات ناجا، سازمان حفاظت 
محیط زیســت، وزارت دفاع و پشــتیباني 
نیروهاي مسلح، مرکز پژوهش هاي مجلس 

شوراي اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و شهرداري 
تهران اعضاي نقش آفرین این ستاد را تشکیل مي دهند.

دکتر بختیاري نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري 
و رونمایــي از دســتاوردهاي جدیــد، جشــنواره تجلیل از 
پژوهش گران و فناوران برتر، جشــنواره ملي ایده هاي برتر و 
حمایت از بازار ایده، برنامه هاي استاني هفته ملي پژوهش و 
فناوري، تجلیل از پژوهش گران و فناوران برتر دانش آموزش، 
فن بــازار، اجالس معاونان پژوهش و فناوري دانشــگاه ها، 
دستگاه هاي اجرایي، روساي موسســات پژوهشي دولتي و 

غیردولتي و مستندســازي یافته ها و دستاوردهاي پژوهش و 
فنــاوري جدید را از برنامه هاي هفته ملي پژوهش و فناوري 

برشمرد.
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشي و فناوري 
تشکیل جشــنواره ملي ایده هاي برتر و حمایت از بازار ایده 
و اســتارت آپ دانشجویي و جشنواره تجلیل از پژوهش گران 
دانش آموزي را دو برنامه جدید هفته ملي پژوهش و فناوري 
در ســال جاري دانست و گفت: جشــنواره دانش آموزي با 
محوریت وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شــود، البته در 
ســال هاي قبل به صورت همکاري این امر انجام شده ولي 
امسال هم آیین نامه و هم تفاهم نامه مدوني براي آن شکل 

گرفته تا این جشنواره به صورت علمي به توانمندي پژوهشي 
دانشگاه ها متصل شود.

دبیر ســتاد ملي هفتۀ پژوهش و فنــاوري افزود: برنامه 
هاي اســتاني این هفته با همکاري وزارت کشور متفاوت با 
ســال هاي گذشته برگزار مي شــود و در این زمینه عالوه بر 
تدوین آیین نامه هاي مربوطه، ارتباط از طریق اســتانداران و 
رئیس دانشــگاه مادر هر اســتان جهت برگزاري هفته ملي 
پژوهش و فناوري در اســتان ها با اولویت دادن به تحقیقات 

بومي شکل گرفته است.

دکتر بختیاري با بیان اینکه مشارکت دستگاه ها در سال 
جاري نسبت به ســال قبل تقویت شده است خاطرنشان 
کرد: دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالي، آخرین یافته هاي 
خود را با اولویت  شــکل گیري ایده هاي مبتني بر فناوري، 
تولید یا ســاخت نمونه هاي اولیه داراي تأییدیه از مراجع 
ذیصالح، فناوري هاي آماده تجاري ســازي و ورود به بازار 
و پژوهش هاي به نتیجه رسیده ســال 9۴- 1۳9۳ را در 
اختیار دبیرخانه ســتاد ملي هفتۀ پژوهش و فناوري قرار 

خواهند داد.
وي با اشــاره به اینکه ستادهاي استاني هفتۀ پژوهش و 
فناوري متفاوت تر از ســال هاي گذشــته پیش بیني شده اند 
گفت: آیین نامه اي در این زمینه تهیه شــده که 
به امضاي معاون پژوهشي و فناوري وزیر علوم 
و رئیس مرکز مطالعات راهبردي وزارت کشور 
رسیده و به استانداران سراسر کشور اعالم شده 

است.
مدیر کل دفتــر حمایت و پشــتیبانی امور 
پژوهشي و فناوري افزود: در این آیین نامه مقرر 
شده است که ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري در 
سطح اســتان ها آغاز به فعالیت کنند تا بتوانند 
بومي و پژوهش گران  فناوري هاي  پتانسیل ها، 
و فناوران برتر استان ها را در هر منطقه معرفي 

کنند
وي خاطرنشــان کرد: امســال فنــاوري  و 
دســتاوردهاي برتر قابل ارائه در سطح ملي، در 
قالب ۲۰متر فضا براي هر اســتان در نمایشگاه 
دستاوردهاي پژوهشي و فناوري ارائه خواهد شد.

دکتر بختیاري در خاتمه گفت: اجالس معاونان پژوهش 
و فناوري دانشگاه ها، دستگاه هاي اجرایي، روساي موسسات 
پژوهشــي دولتي و غیردولتي با حضــور معاونان و مدیران 
پژوهش و فناوري در هفته ملــي پژوهش و فناوري برگزار 

مي شود.
گفتني است نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري ۲۳ 
لغایت ۲۶ آذر ماه در محل دائمي نمایشــگاه هاي بین المللي 
تهــران در ســالن هاي ۷،۸، 9، 1۰، 11 و ۲۷ برگزار خواهد 

شد. 

 دکتر مجید متقی طلب دبیر شانزدهمین  نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش و فناوری با تبیین شیوه برگزاری این 
نمایشگاه گفت: مهمترین ویژگی این دوره از نمایشگاه نسبت 
به گذشته این اســت  که محصوالت و فناوری های عرضه 
شــده در آن ، براساس شاخص ســطح آمادگی ) تی ار ال ( 

فناوری ارزیابی و طبقه بندی خواهند شد.
به گــزارش گاهنامۀ عتف ، وی در نشســت هماهنگی 
برگــزاری هفتۀ پژوهــش و فناوری که با حضــور معاونان 
پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم 
و فناوری برگزارشد گفت : پس از ثبت نام متقاضیان شرکت 
در نمایشگاه  دستاوردهای پژوهش و فناوری، محصوالت و 
فناوری ها براساس شاخص سطح آمادگی فناوری )تی ار ال( و 
توسط نرم افزار هوشمند طبقه بندی شده و فناوری هایی که در 
سطح ششم این شاخص قرار بگیرند به بازاریاب های فناوری 
معرفی می شوند که از هم اکنون تا پایان نمایشگاه برای این 

فناوری ها بازاریابی کنند.
وی افــزود: متقاضیــان فنــاوری، خریــداران دانش و 
ســرمایه گذاران نیز در ســایت فن بازار ملی ثبت نام کرده و 
پس از بررسی درخواست آنها، این تقاضا از طریق سایت فن 
بازار اطالع رسانی شــده و با حمایت واحد بازاریابی فناوری، 
مذاکره با فناوران و عقد قرداد در نمایشــگاه فن بازار صورت 

خواهد گرفت.
دکتر متقی طلب اظهار داشــت: تقویت و تسهیل تبادل 
فناوری، حمایت از عرضه دانش فنی و فناوری، تامین نیازهای 
فناوری جامعه، بهره گیری از فنون تجاری ســازی و آموزش 
آن به پژوهش گران و دانشگاه ها و فراهم کردن زمینه انتقال 
و انتشار دانش و فناوری از اهداف نمایشگاه هفتۀ پژوهش و 
فناوری است که در زمینه انتقال همکاری در فن بازار امسال 
شاهد برگزاری استندآپ توسط تیم های فعال و همکار صنایع 

یزرگ اروپایی خواهیم بود.

وی افزود: از دیگر ویژگی هــای  برنامه هفتۀ پژوهش و 
فناوری امســال ، ادغــام برنامه برگــزاری هفتۀ پژوهش و 
فناوری چند دســتگاه اجرایی بزرگ از جمله وزارت صنعت 
و معدن  با وزارت علوم اســت که در همین راســتا وزارت 
صنعت، معدن وتجارت زمینه حضور بخش های توســعه و 
تحقیــق صنایع و کارخانه های بزرگ را در نمایشــگاه هفتۀ 
پژوهش فراهم می کند و نیازهای پژوهشی زیر مجموعه خود 
را نیز به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معرفی خواهد کرد دبیر 
شانزدهمین  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری گفت: 
با توجه به همزمانی این نمایشگاه با نمایشگاه صنایع کامپیوتر 
و الکترونیک-الکامپ- مقرر شــد سالن ویژه ای  با حضور 
شرکت های فعال شــرکت کننده در نمایشــگاه الکامپ و 

دانشگاه های فعال در حوزه فناوری اطالعات تشکیل و زمینه 
معرفی پژوهش های دانشگاه ها در این حوزه فراهم شود.

وی در پایان تاکید کرد: برگزاری مراســم هفته پژوهش 
و فناوری و نمایشــگاه فن بازار در راستای اسناد باالدستی از 
جمله نقشه جامع علمی کشور است که در راهبرد کالن سوم 
فصل چهار این نقشــه بر جهت دادن چرخه علم و فناوری و 
نوآوری به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد تاکید شــده است و 
در اقدام هشتم این سند بر ساماندهی فن بازارهای عمومی و 

ایجاد فن بازارهای تخصصی اشاره شده است.
گفتنی است: شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش 
و فنــاوری و فن بازار ملی ایران از ۲۳الی ۲۶آذرماه در محل 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 

هفته پژوهش

انعقاد 24 ميليارد 
تومان قرارداد پژوهشی 

در هفتۀ پژوهش
 معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از انعقاد ۲۴ 
میلیارد تومان قرارداد پژوهشی در هفتۀ پژوهش سال گذشته 
خبر داد و گفت: برنامه داریم در هفتۀ پژوهش امسال میزان 

قراردادهای صنعتی را افزایش دهیم.
دکتر احمدی خاطرنشــان کرد: در هفتۀ پژوهش امسال 
مباحث مربوط به تجاری ســازی و فن بازار با حضور فعال تر 

برگزار می شود.
وی از ایجاد بخــش ایده های برتر در نمایشــگاه هفتۀ 
پژوهش خبرداد و گفت: این درحالی است که تاکنون بخشی 

مربوط به این حوزه اختصاص داده شده است. 

برنامه های هفتۀ پژوهش و فناوری در سال جديد بر اساس قوانين 
باالدستی و مصوبات ستاد ملی هفتۀ پژوهش اجرايی می شود

دبيران ستاد ملی هفتۀ 
پژوهش منصوب شدند

به گزارش گاهنامۀ عتف ،دکتر وحید احمدي معاون 
پژوهش و فناوري وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و رئیس 
ســتاد ملي هفتۀ پژوهش و فناوري و دبیر کل شوراي عالي 
علوم ، تحقیقات و فناوري ، به پیشنهاد دکتر جالل بختیاري 
، مدیرکل دفتر پشتیباني پژوهش و فناوري و دبیر ستاد ملي 
هفتۀ پژوهش و فناوري ، در احکام جداگانه ای دکتر محسن 
شــریفي ، دکتر خسروپیري ، دکتر مجید متقي طلب ، دکتر 
علي رضا عصاره ، دکتر محمد صادق علیایي ، دکتر اسماعیل 
بایبوردي و مهندس مرتضي زالي را به ترتیب به عنوان : دبیر 
جشنواره تجلیل از پژوهش گران و فناوران برتر ، دبیر جشنواره 
ملي ایده هاي برتر و اســتارت آپ هاي دانشــگاهي ، دبیر 
نمایشــگاه دستلورد هاي پژوهش و فناوري و فن بازار ، دبیر 
جشنواره دانش آموزي ، دبیر پژوهش و فناوري برنامه هاي 
اســتاني ،دبیر کمیته اطالع رســاني و تبلیغات ، دبیر کمیته 
اجرایي و مســئول دبیر خانه دائمي هفتۀ پژوهش و فناوري 

سال 1۳9۴ منصوب کرد. 
به گــزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دکتر احمدي در 
این احکام بر برنامه ریزي مناسب و ایجاد تعامل با دانشگاه ها 
و مراکز پژوهش و فناوري وسایر دستگاه هاي اجرایي با بهره 
گیري از کارشناســان خبره در برگزاري هر چه با شــکوه تر 
برنامه هاي هدفمند هفتۀ پژوهش تاکید و توفیقات آنها را در 
تحقق وظایف محوله از خداوند متعال مسئلت کرده است.  

دبيرشانزدهمين نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 
تفاوت های برگزاری اين دوره از نمايشگاه را تشريح کرد

گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری             
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دکتر وحید احمدي معاون پژوهشي و فناوري وزیر 
علوم و رئیس ســتاد ملي هفتــۀ پژوهش و فناوري گفت: 
کمک هــاي مالــي و امتیازاتي که به دانشــگاه ها، مراکز 
پژوهشي و پارک های علم و فناوری تعلق مي گیرد بر اساس 
میزان حضور و نقش آنان در هفتۀ پژوهش و فناوري است.
بــه گزارش روابط عمومــي وزارت علوم، دکتر احمدي 
در گردهمایي معاونان پژوهشــي و فناوري دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها و پارک هاي علم و فناوري که در محل این 
وزارتخانه با محوریت برنامه هاي هفتۀ پژوهش و فناوري 
برگزار شــد گفت: برنامه هاي هفتۀ پژوهــش و فناوري، 
منسجم تر نسبت به ســال هاي گذشته با هماهنگي همه 

اجزاي دخیل در حوزه پژوهش و فناوري برگزار مي شود.
وي با بیان اینکه در ایــن فاصله آیین نامه هاي مرتبط 
تنظیم و ابالغ شده است افزود: هدف این است که مجموعه 
همه بازیگران با ایفاي نقش نظر، دیدگاه ها و برنامه هایشان 

را 
رئیس ســتاد ملي هفتۀ پژوهش و فناوري درخصوص 
برنامه هاي اســتاني این هفته تصریح کــرد: برنامه  هاي 
استاني با هماهنگي اســتان ها و با همکاري وزارت کشور 
برگزار مي شود و تمامي دســتگاه ها از جمله صدا و سیما، 
وزارتخانه هاي ذیربط، نیروي انتظامي و استانداران در این 

مجموعه فعالیت خواهند داشت..
وي با اشاره به بحث نگرش به فناوري و ارائه محصول 
اظهار داشت: امید است امسال در بحث تجاري سازي و فن 
بازار شاهد حضور فعال تر بازیگران این عرصه باشیم، یعني 

هم افرادي که صاحب محصول هستند و هم سرمایه گذاران 
و متقاضیان حضور فعال داشته باشند.

دکتر احمدي خاطرنشــان کرد: در سال گذشته در پایان 
ســال حدود ۲۴ میلیارد تومان در مراســم هفتۀ پژوهش و 

فناوري قرار داد همکاري منعقد شد.
وي درخصوص ایده هاي برتر گفت: امسال بحث ایده هاي 
برتري که مي تواند فناورانه و نوآورانه باشد قرار است از هم 

اکنون با کمک پارک هاي علم و فناوري دنبال شود.

معــاون پژوهش و فناوري وزیر علــوم درباره بحث ارائه 
محصوالت و کارهاي تحقیقاتي که در طول سال انجام شده 
است افزود: امســال به این امر قدري سخت گیرانه پرداخته 
شــده به این معني که کارهاي جدید عرضه شود و تالش 
شــود نمودي از یک حرکت قوي باشد به شکلي که تمامي 

مراکز نقش فعالي ایفا کنند.
وي با بیان اینکه  امســال هفتۀ پژوهــش و فناوري از 
۲۲ لغایت ۲۷ آذر ماه برگزار مي شــود تصریح کرد: در مراکز 

استان ها، با همکاري استانداران و هماهنگي وزارت کشور، 
فعالیت ها و نمایشگاه هاي استاني یک هفته زودتر برگزار مي 

شود.
دکتر احمــدي همچنین از برگزاري اجــالس معاونان 
پژوهش و فناوري دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرایي، با حضور 
معاونان و مدیران پژوهش و فناوري در هفته ملي پژوهش 

و فناوري خبر داد.
وي درخصوص تجلیل از پژوهش گران برتر خاطرنشان 
کرد: تغییري که در این خصوص نسبت به سال گذشته ایجاد 
شــده این است که امسال عالوه بر تجلیل از پژوهش گران 
و فناوران برتر در حوزه مراکز دانشــگاهي و پژوهشــي، از 
پژوهش گران برتر دســتگاه هاي دولتي و اجرایي نیز تقدیر 

مي شود
دکتر احمدي در بخش دیگري از سخنان خود جشنواره ملي 
ایده هاي برتر و حمایت از بازار ایده و استارت آپ دانشجویي و 
جشنواره تجلیل از پژوهش گران برتر دانش آموزي را از دیگر 

برنامه هاي هفته ملي پژوهش و فناوري دانست.
وي با تأکید بــر حضور فعال پارک هاي علم و فناوري و 
مراکز رشد در بخش فن بازار گفت: حدود ۸۴ دانشگاه، مرکز 
پژوهشي و پارک علم و فناوري تا به امروز براي شرکت در 
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري ثبت نام کرده اند و 
امیدواریم با حضور بخش خصوصي این حوزه پررنگ تر شود 
تا بتوانیم از حوزه هاي مربوط به صادرات، هم عرضه کننده 

محصول و هم خریدار و مبادله فناوري داشته باشیم.
معاون پژوهش و فناوري وزیر علوم در خاتمه با تأکید بر 
نقش آفریني در حوزه علم و فناوري اظهار داشت: دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشــي و فناوري بایستي نه صرفا  در جهت تولید 
و عرضــه علم و فناوري، بلکه باید براي ســایر حوزه ها نیز 
نقش آفریني کنند تا با توجه به فضاي باز ارتباطات بین المللي 
و دیپلماســي علمي با عرضه و حضور قوي ثابت کنیم که 

مي توانیم در این زمینه موفق باشیم.

پژوهش

به گزارش گاهنامه عتف دکتر محســن شــریفي 
مدیرکل دفتر برنامه ریزي و سیاســتگذاري امور پژوهشي و 
دبیر شانزدهمین دوره جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش 
و فناوري طي گزارشــي از برگزاري این جشنواره در آذرماه 

سالجاری خبر دادند.
وی  با اشــاره به اهداف برگزاري جشنواره از جمله ترویج 
فرهنگ پژوهش و فناوري در کشور و ارتقاي منزلت و جایگاه 
پژوهش و فناوري، معرفي توانمندي هاي پژوهشي، فناوري 
و نوآوري کشــور، تشویق، تقویت و ایجاد انگیزه در اعضاي 
هیأت علمي و پژوهشــگران و فناوران کشــور و همچنین 
فراهم ســازي زمینه ارتباط حوزه کاربــرد با حوزه پژوهش و 
فناوري، در ادامــه به فرایند انتخاب برگزیدگان در این دوره 

پرداختند.

دکتر محســن شــریفی در خصوص شــانزدهمین دوره 
برگزاري این جشــنواره اظهار داشتند: آیین نامه جشنواره در 
شــهریورماه سالجاري تدوین و پس از بررسي و تأیید توسط 
ســتاد هفتۀ پژوهش بــر روي ســایت rppc.msrt.ir به 
همراه پرسشنامه مربوطه قرار داده شد و فراخوان آن توسط 
دبیرخانه جشنواره مستقر در دفتر برنامه ریزي و سیاستگذاري 
امور پژوهشي به کلیه دانشــگاهها و مؤسسات پژوهشي و 

دستگاههاي اجرایي جهت معرفي برگزیدگان ارسال گردید.
 در ادامــه دبیر شــانزدهمین دوره جشــنواره تجلیل از 
برگزیدگان پژوهش و فناوري ،برگزیدگان را در  ســه بخش 
و زیــر بخش هاي مربوطه انتخــاب کردند که این بخش ها 

عبارتند از:

1- پژوهشگران و فناوران  
1-1- پژوهشگران و فناوران دانشگاه ها 

و واحدهاي پژوهشي و فناوري
1-۲- پژوهشگران و فناوران وزارتخانه ها 

و دستگاه هاي اجرایي

2- واحدهاي پژوهشي 
۲-1- انجمن هاي علمي
۲-۲- قطب های علمي

۲-۳- نشریات علمي
۲-۴- حامیان پژوهش و فناوری

3- واحدهاي فناوري

بازديد هيات سوئيسی 
دانشگاه EPFL از پارک 

علم و فناوری يزد 
به گــزارش ‘گاهنامۀ عتف ، هيات سوئيســی 
متشکل از پاتریک ابيشر، رئيس دانشگاه EPFL فرانکو 
ویگليوتی، عضو ارشــد EPFL در شــعبه خاورميانه، 
مادلين وان هلتســن، رئيس امور رســانه ای EPFL و 
اشتفان دكوتر، مدیر امور بين الملل EPFL از قسمتهای 
 مختلــف پــارك علم و فنــاوری یزد بازدیــد كردند.

در ابتداي این بازدید گزارشــي از سوابق و فعاليتهاي 
پارك از ابتدای تاســيس تاكنون به سمع و نظر هيات 
بازدید كننده رســيد و پيرامــون زمينه هاي همکاري 
 مشــترك بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.

 در ادامه نيز این هيات از پارك علمی كودك و نوجوان، 
مركز رشــد فناوري اطالعات و ارتباطات و ساختمان 
چند مســتاجره بازدید به عمــل آورده و از نزدیک با 

فعاليتهاي شركتهاي مستقر آشنا شدند.

برگزاری نخستين 
جلسه شورای علمی 

جشنواره ملی فن 
آفرينی شيخ بهايی 

به گزارش گاهنامۀ عتف ،نخســتين جلســه 
شوراي علمي دوازدهمين جشــنواره ملي فن آفریني 
شــيخ بهایي با حضــور دكتر وحيد احمــدي، معاون 
پژوهش و فنــاوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 

اعضاي این شورا در محل وزارت علوم برگزار شد.
شوراي علمي جشنواره ملي فن آفریني شيخ بهایي 
با هدف ســاماندهي، هدایت و نظــارت بر امور علمي 
جشــنواره، از ریيس و دبير جشــنواره، سرپرســتان 
كارگروه هاي علمي و حداقل ســه نفر از صاحب نظران 
یا فن آفرینان به پيشنهاد دبير و تایيد ریيس جشنواره 

تشکيل مي شود.

نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری از 23 
لغايت 26 آذر ماه برگزار خواهد شد

»برگزاري شانزدهمين جشنواره تجليل 
از برگزيدگان پژوهش و فناوري«

جدول امتیازدهــي فناور برتر تا پایان مهرمــاه به دبیرخانه 
جشنواره معرفي نمایند. دفتر امور فناوری وزارت عتف بعنوان 
کارگروه تخصصی فناوری عهده دار بررســی و انتخاب فناور 

برتر می باشد.
1-۴- وزارت بهداشــت،  درمان و آموزش پزشکي نیز در 
گروه تخصصي علوم پزشکي حداکثر چهار نفر عضو هیأت 
علمي )پژوهشــگر یا فناور( که امتیازات الزم را بر اســاس 
جداول امتیازدهي دانشــگاهها و جدول امتیازدهي فناور برتر 
کســب کرده بودند را  تا پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره 

معرفي نمایند.
دکتر شریفی در ادامه به ارائه پاره ای نکات مهم در فرآیند 

بررسی و انتخاب برگزیدگان نیز پرداختند.
1- معیار ارزیابي در انتخاب پژوهشگران برتر، فعالیت هاي 

پژوهشي و فناوری انجام شده طي ۴ سال اخیر می باشد. 
۲- الزم است دانشگاه ها یا واحدهای پژوهشي و فناوری 
و دستگاهها براي انتخاب پژوهشگر و فناور برگزیده از طریق 
هیأت ممیزه، شوراي پژوهشي و فناوری یا هیأت داوري به 

ریاست معاون پژوهش و فناوري خود اقدام کنند.
۳- مبناي محاسبه امتیازات پژوهشي و فناوری، آئین  نامه 

ارتقاء اعضاء هیأت علمي مي باشد.
وی به ذکر دو تبصره مهم در این بخش نیز پرداختند:

 1ـ پژوهشــگران و فنــاوران معرفي شــده نباید داراي 
پست هاي اجرایي در حد رئیس دانشکده،  پژوهشکده، پارک 

علم و فناوری و باالتر باشند.
۲ـ برگزیدگاني که در ۴ ســال اخیــر یکبار به هر عنوان 
در این جشــنواره انتخاب شده اند نمي توانند مجدداً به عنوان 

برگزیده انتخاب شوند.
۲ـ بخش انجمن هاي علمي، قطب هاي علمي، نشریات 

علمي، واحدهاي فناوري و حامیان پژوهش و فناوری: 
برترین هاي این بخش توســط دبیرخانه های مربوطه در 
وزارتین، حوزه علمیه و دستگاه های اجرایی، بر اساس ارزیابي 
ســاالنه این گروه ها، به دبیرخانه جشــنواره جهت بررسی و 

انتخاب نهایی معرفی مي شوند.
در پایــان دکتر شــریفی اظهار داشــتند پــس از طی 
مراحل داوری در بخش های ذکر شــده، مــدارک دریافتی 
معرفی شــدگان پس از بررســي اولیه در دبیرخانه مرکزی 
جشنواره، طی جلسات داوري تخصصی در هر حوزه با حضور 
اســاتید و متخصصان آن گروه، به صورت دقیق بررســی و 
برگزیدگان نهایی مشــخص می گردند و در روز جشنواره از 

آنان تقدیر بعمل می آید.

۳-1- پارک هاي علم و فناوري
۳-۲- مراکز رشد

۳-۳- واحدهاي فناور

مدیرکل دفتر برنامه ریزي و سیاستگذاري امور پژوهشي 
مراحل و چگونگي تعیین برگزیدگان را به شــرح ذیل اعالم 

کرد.

1- بخش پژوهشگران و فناوران
1-1- در این بخش از دانشــگاه ها، مراکز آموزش عالی 
و واحدهاي پژوهشــي )غیر از موارد وابسته به وزارتخانه ها 
و دســتگاهاي اجرایي( و حوزه  علمیه خواسته شدکه به ازاء 
هر کدام از گروه هاي هفت گانه ي علوم پایه، فني مهندسي، 
علوم انســاني، کشــاورزي و منابع طبیعي، دامپزشکي، هنر 
و علوم پزشکي )مشــروط به اینکه حداقل یک دانشکده یا 
پژوهشکده در موضوعات فوق داشته باشند( حداکثر یک نفر 
عضو هیأت علمي بعنوان پژوهشــگر واجد شرایط بر اساس 
جدول امتیازدهي پژوهشگران دانشــگاهها، مراکز آموزش 
عالي، واحدهاي پژوهشــي و حوزه علمیه تا پایان مهرماه به 

دبیرخانه جشنواره معرفي نمایند. 
1-۲- از وزارتخانه ها و سازمان هاي اجرایی نیز خواسته شد 
که به ازاء هر کدام از گروه هاي علوم پایه، فني مهندسي، علوم 
انساني، کشاورزي و منابع طبیعي، دامپزشکي و هنر )مشروط 
به اینکه حداقل یک دانشــکده یا پژوهشکده در موضوعات 
فوق داشــته باشــد( حداکثر یک نفر بعنوان پژوهشگر واجد 
شرایط بر اساس جدول امتیازدهي پژوهشگران دستگاههاي 

اجرایي تا پایان مهرماه به دبیرخانه جشنواره معرفي نمایند. 
1-۳- هر یک از پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد 
می توانند حداکثر یک نفر بعنوان فناور واجد شرایط بر اساس 
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عمده ترین منابع دانشــگاه ها جهت تکمیل چرخه 
پ ژوهش و فنــاوري و تبدیل دانش به فناوري و تولید ثروت 
ملي دانشــحویان تحصیالت تکمیلي هستند و دانشگاه ها 
وظیفه دارند با مدیریت مناسب این ظرفیت، به دستاوردهاي 
قابل توجه در عرضه پژوهش و فناوري دست یابند. تحصیالت 
تکمیلــی عمومــا از دو بخش آموزش و پژوهش تشــکیل 
می شــود. دانشــجویان پس از بخش آمــوزش و گذراندن 
واحدهای درســی با تنظیم طرح نامه، بخش پژوهش پایان 
نامه یا رساله را آغاز می کنند. به منظور هدایت هدفمند بخش 
پژوهشــی دوره های تحصیالت تکمیلی، الزم است وزارت 
علوم،  تحقیقــات و فناوري با همــکاري و همفکري مؤثر 
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشــی برنامه ریزی صحیح را در 
تعامل با دستگاه های اجرایی کشــور انجام دهد و با تدوین 
محورها و اولویت هاي پژوهش و فناوري، ترســیم نقشــه 
پژوهش و فناوري در کنار حمایت مالي و معنوي و نظارت بر 
مراحل تصویب و انجام پایان نامه/رساله ها، زمینه ساز جهش 
اساســي در تولید علم و فنــاوري و تربیت دانش آموختگاني 

متخصص و خالق  پژوهشگر و کارآفرین درجامعه باشد. 

وضعيت موجود و اقدامات   
 در حال حاضر بخش عمده تحقیقات دانشگاهی در قالب 

پایان نامه ها و رساله ها است؛
 بین نیازها و اولویت های پژوهش و فناوری سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی با موضوعات پژوهشی رساله ها و پایان 

نامه ها ارتباط مناسب و هدفمند وجود ندارد؛ 
 دفاتر ارتباط با صنعت و پژوهش های کاربردی دانشگاه ها 
در حوزه پژوهشی دانشگاه ها فعالیت می کنند اما در جهت دهی 

پایان نامه ها و رساله ها تأثیر کافی ندارند؛ 
 در اغلب دانشگاه ها اعضای هیئت علمی، برنامه پژوهشی 
کوتاه مدت و بلند مدت مصوب شــده در معاونت پژوهش و 
فناوری دانشگاه ها دارند که نظارت و انطباق رساله ها و پایان 

نامه ها در راستای این برنامه ها به خوبی صورت نمی گیرد؛ 
 شکل گیری موضوع پژوهشی دانشجو نتیجه ای از اقدام 
مشترک دانشجو و استاد می-باشد و نگاه نظام مند متناسب با 
نیازهای دانشگاه و سازمان های اجرایی و جامعه چندان حاکم 

نیست.
با توجه بــه اهمیت و جایــگاه پژوهش های تحصیالت 
تکمیلی و ضرورت مدیریت و هدفمند ســازی پایان نامه ها 
و رســاله ها در جهت توســعه دانش، اولویت های پژوهشی 
کشور و نیاز جامعه، الزم اســت معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تدوین نقشه راه پژوهش 
و فناوری دانشگاه ها، تهیه الگوی مدیریت علمی و پژوهشی، 
ایجاد فرهنگ تحقیق و نوآوری و بررســی میزان اثر بخشی 
و سودمندی نتایج تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی، نقش 
مؤثرتری در فرآیند مدیریتی پایان نامه ها و رســاله ها در دوره 
پژوهشــی تحصیالت تکمیلی ایفا نمایند. و در امر تصویب 
طرح نامه ها و نظارت بر اجرای پایان نامه ها و رساله ها، هدایت 
آنها در جهت انجام پروژه های مورد نیاز جامعه و متناســب 
با اولویت های پژوهش کشــور و ایجاد ارتباط بین دوره های 
تحصیالت تکمیلی با صنعت و جامعه دخالت مستقیم داشته 
باشــند و همچنین بتوانند با برنامه ریزی های دقیق و نظارت 
مســتقیم بر موضوع پایان نامه ها/ رســاله ها و کیفیت آن  ها، 
برنامه های حمایتی دانشگاه نظیر پژوهانه اعضای هیئت علمی، 
تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی، حمایت مالی از پایان نامه ها 
و رساله ها و پروژه های تحقیقاتی استادان را ساماندهی کنند. 
از طرفی الزم است موضوع تحقیقاتی رساله ها/پایان نامه ها 
در بخش قابل توجهی منطبق بــا برنامه میان مدت و بلند 
مدت اساتید دانشگاه باشــد و جذب دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی نیز بر اساس برنامه های پژوهش و فناوری اعضای 
هیئت علمی صورت گیرد. امید اســت با توجه به اهمیت امر 
پژوهش، پشتیبانی، تشویق و توسعه زیر ساخت های پژوهش 
و فنــاوری و حمایت های الزم شــاهد ارتقای کیفی و کمی 
پژوهش های علمی کشــور در کلیه حوزه های علمی اعم از 
علوم انسانی و هنر، علوم فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و 
سایر رشته های علمی باشیم و کشور را به سمت موفقیت و 

مرجعیت علمی در جهان سوق دهیم.

  »ضرورت مديريت 
و هدفمند سازی پايان 

نامه  ها و رساله  ها« 
دکتر محسن شریفي *

شرکت در کنفرانس هاي بین المللي مي باشد.
تعامالت بین المللي حتي در میزان دسترســي به پایگاه 
هاي علمي معتبر و همچنین عدم توانایي در تجهیز و یا خرید 
مواد اولیه براي انجام تحقیقات روز دنیا تاثیر گذار بوده است و 
همین امر میزان پذیرش این گونه مقاالت را نیز در نشریات 

معتبر دنیا به شدت کاهش میدهد. 
به نظر دکتر شــریفي در این بخــش از تحلیل از دریچه 
زیرساختها، با وجود کمبود اعتبارات بخش پژوهشي جایگاه 
دانشگاه هاي کشور از نظر تعداد مقاله دانشگاه هاي موجود در 
یــک درصد برتر مطلوب بوده و در صورت افزایش اعتبارات 

قابل ترقي مي باشد.
از نظر تعداد کل مقاله نمایه شده در نمایه ISI طي سال 
هاي 199۶ تــا ۲۰1۴، ایران بعد از کشــور ترکیه  در رتبه 
دوم منطقه و در جایگاه باالتري نســبت به کشورهاي چون 
عربســتان سعودي، پاکســتان قرار دارد. در حالي که از نظر 

شاخص هرش کشور در جایگاه مطلوب قرار ندارد. 
از نظر شــاخص متوســط ارجــاع دهي به هــر مقاله، 
ایران)9/۸۳(  جایگاه اول منطقه را دارا مي باشــد. با توجه به 
اینکه از نظر تعداد کل مقاالت ایران داراي رتبه 1۶ جهاني )به 
استناد اسکوپوس( مي باشد این شاخص کیفي چندان مطلوب 
نمي باشد. همچنین تعداد کم مقاالت پر استناد)یک درصد 
برتــر دنیا( حاکي از ضعف یا خالء سیاســت ها و یا امکانات 

اجرایي در تحقیقات مرز دانش مي باشد.
با وجود افزایش کمي نشریات علمي کشور و دست یابي 
به هدف چشــم انداز برنامه پنجم توسعه ولي تعداد نشریات 
با نمایه بین المللي به اندازه کافي رشــد پیدا ننموده و در این 

خصوص باید اقدامات الزم صورت پذیرد.
بررســي و تحلیل چالش هاي مدیریت پژوهش و فناوري 
کشور نشــان مي دهد که مشــکالت اصلي در این زمینه، 
عمدتاً به عدم تعریف درســت پروژه هاي پژوهشي با هدف 
تجاري سازي و متناسب با نیازهاي مشخص دولت،  صنعت و 
جامعه، جهت گیري اندک پروژه هاي موجود براي پاسخگویي 
به نیازهاي نهفته در بازار ملي یا بین المللي، کمبود احساس 
نیــاز بخش تولید و خدمات به نوآوري، کمبود تجربه و توان 
تخصصي مورد نیاز براي کاربردي کردن یا تجاري ســازي 
دستاوردها، مشــخص نبودن نقش پژوهش گران در فرآیند 
کاربردي ســازي پژوهش و کمبود انگیزه آنان براي حضور 

فعال در این عرصه مربوط مي شود.
 

در بخش دیگر این گزارش مدیر کل دفتر برنامه ریزي و 
سیاست گذاري امور پژوهشي راهکارها و پیشنهادات ذیل را 

در خصوص رفع نقاط ضعف عنوان کردند:
 فراهم سازي زمینه اجراي مقررات در مورد بودجه پژوهش 
و فناوري و الزام دستگاه ها بر اجراي آن و رصد نحوه هزینه 

کرد بودجه هاي پژوهشي توسط شوراي عالي عتف
 ضرورت تخصیص اعتبار الزم از سوي دولت مطابق پیش 

بیني شده در اسناد باال دستي
 ارائه بســته تشویقي به شــرکت هاي خصوصي جهت 

سرمایه گذاري در امر پژوهش 

 نگاشــت نهادي در چارچوب نظام ملی نوآوری و تقسیم 
وظایف در حوزه های سیاســت گذاری، برنامه ریزی و اجرا و 

تبیین رابطه بین نهادهای مؤثر در حوزه پژوهش و فناوری 
 جمع آوری اطالعات تجهیزات دانشــگاه ها و موسسات 
پژوهشی کشور، پارک های علم و فناوری، مراکز آموزشی و 

پژوهشی 
 ضرورت سرمایه گذاري در توسعه حوزه پژوهش و فناوري 

در علوم انساني و هنر 
 هدایت پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به سمت رفع 

نیازهای کشور 
 بــا توجه به اینکه در اغلب کشــورهای  توســعه یافته 
شــرکت های تجاری بیشــترین نقش را در انجام تحقیق و 
توســعه دارند و نتایج تحقیقات در این شرکت ها با احتمال 
بیشتری تجاری سازی شــده و به خلق ثروت برای اجتماع 
منتهی می شود بنابراین الزم است سیاست هایی اتخاذ شود تا 
شرکت های تجاری را هرچه بیشتر به سمت انجام تحقیق و 

توسعه ترغیب نماید.
 یکي از چالش هاي مرتبط، تداخل در سیاســت گذاري و 
مدیریت پژوهش و فناوری کشــور  بواسطه وجود نهادهای 

موازی مي باشد که باید حل گردد. 
 عدم هدفمندی و کاربردی بودن پژوهش ها در کشور یکي 
از آسیب هاي جدي است که لزوم برنامه ریزي براي جهت 
دهي تحقیقــات از جمله تحقیقــات دوره هاي تحصیالت 

تکمیلي را نشان مي دهد.
 زیرســاخت های پژوهش و فناوری منطبق با اولویت ها و 
نیازهای توسعه ای فعلی و آتی کشور توسعه نیافته است که 

این امر نیاز به بازنگري جدي دارد. 
 عدم وجود نســبت قابل قبول بین تعداد مقاالت علمي با 
اختراعات و اکتشــافات یکي از چالش هاي اصلي است که 
برنامه ریزي هاي فعلي پاســخ گویي رفع آن نمي باشد و در 

آینده نیاز به تجدید نظر در برنامه ها دارد.
پایین بودن میزان شاخص هاي کیفي در تولیدات علمي 
یکي دیگر از ایرادات حال حاضر در حوزه پژوهش کشور مي 

باشد که نیاز به اقدام اساسي دارد.
 آمارها نشــان مي دهد که بسیاري از کشورهاي منطقه 
برنامه ریزي هاي جدي در رابطه با تحقیق و توسعه دارند و 
این امر ممکن اســت جایگاه علمي آینده کشور را با چالش 

مواجه نماید.
 اعتبارات تحقیق و توســعه در برنامه هاي ۵ ساله قبلي 
مطابق آنچه که پیش بیني شده بود تحقق پیدا نکرده است 
بنابراین ضروري است در برنامه ششم توسعه پیش بیني الزم 

براي افزایش آن صورت گیرد.
 بــا توجه به وضعیت فعلي کشــور از نظر تعامالت بین 
المللي الزم اســت با عنایت به ظرفیت هاي موجود، برنامه 
ریزي هــاي الزم جهت افزایش تعامــالت بین المللي در 
عرصه بین المللي از جمله توسعه نشریات علمي ایراني در 
عرصه بین المللي، کنفرانس هاي بین المللي، پایگاه هاي 
بین المللي معتبر، تبادل استاد و دانشجو، تحقیقات مشترک 

و غیره به عمل آید. 

 افزایش ســهم تولید و صادرات محصــوالت و خدمات 
دانش بنیان و دســتیابی به رتبــه اول اقتصاد دانش بنیان در 

منطقه )سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(
 دســت یابي به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
سطح منطقه ی آســیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، 
قفقاز، خاورمیانه و کشــورهای همسایه( با تأکید بر جنبش 
نرم افزاری و تولید علم، رشــد پرشتاب و مستمر اقتصادی، 
ارتقاء نسبی سطح درآمد ســرانه و رسیدن به اشتغال کامل 

)چشم انداز 1۴۰۴(
دکتر شــریفي بر اساس شــاخص هاي فوق و آمارهاي 
موجود در این خصوص، ابتدا به تحلیل دالیل موفقیت و عدم 
موفقیت بخش پژوهش با عنایت به رویکرد منابع انســاني 
پرداختند. به گفته وي، از ســال 1۳۸۳ تا ســال 1۳9۳ تعداد 
اعضــاي هیات علمي کشــور از ۴۲۶۲۵ نفر به ۷۶1۲9 نفر 

افزایش یافته است. 
از نظر تعداد محققین داراي شــاخص هرش 1۵ به باال، 

ایران جایگاه اول منطقه را به خود اختصاص داده است. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی پژوهشی در ادامه از زاویه منابع 
مالي، تحقیق و توســعه موضوع را مورد بررسي قرار داده و 
عنوان نمودند با مقایســه سهم هریک از اجزاء تامین کننده 
منابع مالي تحقیق و توسعه مشخص گردید که سهم دولت 
در تامین منابع مالی تحقیق و توسعه بسیار باالست بنابراین 
توجه به منابع مالی دولتی برای تحقیق و توســعه و حفاظت 
و افزایش این منابع اهمیــت زیادی دارد. به موازات آن باید 
سیاست های مناسب برای اینکه سایر بخش های نظیر بخش 
خصوصي و شرکت های تجاری نیز بتوانند به خوبی در تامین 

منابع مزبور مشارکت کنند نیز تدوین شود. 
میزان اعتبارات تخصیص یافته در امر تحقیق و پژوهش 
در کشورهاي پیشرفته و حتي کشورهاي اسالمي به مراتب 
بیش از ایران بوده و همین امر هم موجب گردیده اســت که 
کشــور فاصله زیادي با شــرایط مطلوب مورد انتظار در این 

حوزه داشته باشد.
عدم تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با توجه 
به برنامه هاي توسعه به ویژه برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز 

از دالیل عدم موفقیت در این حوزه بوده است.
در بخش تعامالت داخلي به نظر دکتر شریفي، آنچه مسلم 
است این اســت که با توجه به توسعه پژوهش و فناوري در 
دانشگاه ها و مراکز آموزشي و پژوهشي و توسعه تحصیالت 
تکمیلي، به نظر مي رسد کشور در گذار دانشگاه ها از مرحله 
آموزش محوري به مرحله پژوهش محوري نسبتاً خوب عمل 
نموده اســت اما تداوم این حرکــت منجر به ایجاد تعامالت 
مناسب و موثر بین دانشگاه و جامعه از بعد پژوهش و فناوري 
نشده است. بخشــي از علت این امر را مي توان در آموزش 
محوری و مقاله محوری بودن دانشگاه ها و مراکز پژوهشي 
دانســت و در این ارتباط سیاست ها و برنامه ریزي هاي که 
موجب جهت دهي پژوهش گران و دانشگاه ها به این سمت 

گردیده است نقش زیادي داشته اند .
از طرفــي دیگر فضای صنعت نیز انگیــزه الزم را براي 
استفاده از این دانش دانشــگاهي دارا نیست و نقش تعامل 
با حوزه آموزش عالي را در ارتقاء محصوالت و افزایش توان 

رقابت احساس نشده است. 
وی  معتقدنــد از نظر تعامــالت بینالمللي، جایگاه علمي 
کشــور از نظر تعداد مقاالت علمي نمایه شده در پایگاه هاي 
بین المللي نســبتاً مطلوب بوده ولي به دلیل محدودیتهاي 
موجود در چند ســال اخیر موجب کاهش نســبت مقاالت 

کنفرانسي گردیده است.
یکي از راه هاي مهم دیپلماســي، دیپلماســي علمي و 
فناوري است که از طریق اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و 
مراکز علمي و پژوهشي، انتقال دانش و فناوري صورت مي 
گیرد. متأسفانه در سال هاي اخیر این امر مهم مغفول مانده 
و کشور نتوانسته از این ظرفیت عظیم دانشگاهیان بهره ببرد.
از نظر همــکاري با محققان خارجــي در چاپ مقاالت 
مشــترک ایران جایگاه چندان مناسبي را ندارد و این حاکي 
از پایین بردن تعامالت کافي محققین ایراني با دیگر کشور ها 
و همچنین کاهش شدید در بخش اعتبارات الزم براي انجام 
فرصت هاي مطالعاتي و یا عدم تخصیص بودجه کافي براي 

ادامۀ صفحۀ یک

به گزارش گاهنامه عتف ،دکتر مظفر شریفی مدیر 
کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی و دبیر 
کمیســیون نشــریات علمی اعالم کرد  در راستای ارتقای 
نشــریات علمی کشور، تمامی نشــریاتی که از کمیسیون 
نشــریات علمی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری رتبه و 
اعتبار علمی کســب کرده اند، در بهمن ماه ســال جاری بر 
اســاس چهار شــاخص زیر مرود بررســی و ارزیابی قرار 

می گیرند:
1- انتشار به موقع )تا قبل از پایان فصل( / ۳۰ امتیاز

۲- نمایه سازی در پایگاه های اطالعات علمی/ ۳۰ امتیاز

۳- دارا بودن سایت و نرم افزار استاندارد / ۲۵ امتیاز
۴- تکمیل اطالعات در ســامانه ارزیابی نشریات علمی 

/ 1۵ امتیاز
اطالعات بیشتری در ارتباط با هر یک از این شاخص ها 
در سامانه ارزیابی نشریات علمی اعالم شده است. نشریات 
بر اساس مجموع شاخص های فوق الذکر به سه دسته کلی 

رتبه بندی خواهند شد.
1- گروه یک: نشریاتی که بیش از ۸۰ امتیاز کسب کنند 
به عنوان گروه A )نشــریاتی که بیش از 9۰ امتیاز کســب 

کنند به عنوان گروه نشریات برتر A+ محسوب می شوند(

۲- گروه دوم: نشریاتی که ۶۵ تا ۸۰ امتیاز کسب کنند 
B به عنوان گروه

۳- گروه ســوم: نشــریاتی که کمتر از ۶۵ امتیاز کسب 
C کنند به عنوان گروه

شایان ذکر است، نشریاتی که در این مرحله بیش از سه 
شماره تاخیر داشته باشــند، رتبه C محسوب شده و پس 
از دو اخطــار، اعتبار علمی آنان لغو خواهد شــد.  با توجه 
به اینکه ارزیابی و رتبه بندی نشــریات علمی در دســت 
انجام اســت، مسئولیت ارائه اطالعات و مشخصات نشریه 
و اعضای هیأت تحریریه بر عهده ســردبیر و مدیر مسئول 
نشــریه اســت. برای اطالعات بیشتر به ســامانه ارزیابی 
    http://journals.msrt.ir نشــریات علمی به آدرس به

مراجعه فرمایند.

طرح رتبه بندی نشريات علمی کشور
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
صنعت و دانشگاه6

به گــزارش گاهنامۀ عتــف دكتر وحيد 
احمدی معاون پژوهشــی و فنــاوری وزیر علوم 
گفت : رفع نيازهای علمی و صنعتی در خراسان 
و منطقــه یکی از نتایج مثبــت ارتباط خوب و 
سازنده پارك علم و فناوری خراسان با صنعت و 

دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومــی وزارت علوم، دكتر 
احمــدي در بازدیــد از پــارك علــم و فناوری 
خراســان اظهار داشــت: با تکيه بر ظرفيت های 
مثبتی كه در اســتان خراسان وجود دارد پارك 
علــم و فناوري خراســان می تواند در حوزه های 
خاصــی از قبيل كشــاورزی، گياهــان دارویی، 
توریسم و فرهنگ باعث توسعه شده  و همچنين 
در صنعت پتروشيمی، دارویی ، گاز و همچنين 

صادرات قدم های موثری بردارد.
وي افزود: پــارك علم وفناوری خراســان از 
پارك های قدیمی كشــور است و طبيعتا انتظار 
زیــادی از این پــارك داریم و خوشــبختانه با 
ظرفيت باالیی كه پارك خراســان دارد می تواند 
هم در زمينه ارتباطــات بين المللی نقش خوبی 
داشته و هم در جذب R&D شركت های بزرگ 

بين المللی نيز موفق باشد.
دكتر احمدي با اشاره به اینکه از دیگر مواردی 
كه پارك علم و فناوري خراسان باید به آن توجه 
ویژه داشته باشــد بحث علوم انسانی و ظرفيت 
باالی توریســم در این استان است گفت: وجود 
25 ميليون نفر زائر در سال كه حدود 2 ميليون 
نفر آن توریست خارجی می باشد از دالیل توجه 
ویژه به صنعت توریســم در مشهد می باشد كه 
پارك علم و فناوری این استان مي تواند با تکيه 
بر توانمندي های خود و شركت های دانش بنيان 
و همچنين همراهی و همکاری دیگر دستگاه ها 

به رشد و مدیریت بهتر این صنعت كمک كند.
گفتنــي اســت معــاون پژوهــش و فناوری 
وزیــر علوم به اتفاق هيئت همــراه، همچنين از 
شركت های ســامان داروی هشتم، توليد كننده 
داروی فاكتور هشــت خون، پایلوت سراميک و 
ساختمان جدید شركت های دانش بنيان در این 

پارك بازدید كردند.

ســومین جلســه هماهنگی دبیران کارگروه های ستاد 
تجاری ســازی و شرکت های دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شــد. در این جلسه موضوعاتی 
چون هماهنگی برای برگزاری هرچه بهتر هفتۀ پژوهش، لزوم و 
شیوه پیاده سازی سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
اقتصاد مقاومتــی در فعالیت های این ســتاد و هماهنگی برای 
جلوگیری از هم پوشــانی اقدامات کارگروه ها مورد بررسی قرار 

گرفت.
به گزارش گاهنامۀ عتف ، ســومین جلسه هماهنگی دبیران 
کارگروه های ستاد تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان این 
دبیرخانه برگزار شد. در این جلسه که با حضور دبیران کارگروه های 
بیمه، گمرک و مالیات، ماده ۳ و ماده ۷ و 1۲ برگزار شد، در مورد 
تقســیم کار و هماهنگی های الزم برای برگزاری هفتۀ پژوهش 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دکتر حمید کاظمی، دبیر ستاد 

تجاری سازی و شرکت های دانش بنیان در خصوص اهمیت این 
هفته و لزوم برگزاری هرچه بهتر آن گفت: هفتۀ پژوهش در واقع 
گردهمایی تمام دست اندرکاران عرصه علم و فناوری کشور است 
و بنابراین بسیار ضروری است تا دستاوردهای خود را هر چه بهتر 

به نمایش بگذاریم تا دیگران هم از تاثیرات آنها مطلع شوند.
کاظمی با طرح موضوع برنامه ریزی دبیرخانه برای این هفته، 
از کلیه دبیران خواســت که تا جلســه آتی بروشــورها و لیست 
کارگاه های مورد نظر خود را اعالم کنند تا مکان مناســب برای 

آنها اختصاص یابد و زمان بندی های الزم نیز انجام شوند.
سپس، موضوع سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی رهبر 
معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح شد. در این زمینه 
نیز دکتر کاظمی گفت: باید تمامی اقدامات ستاد تجاری سازی و 
شــرکت های دانش بنیان در راستای این سیاست ها بازنگری و 
تنظیم شوند تا در جهت سیاست گذاری های کالن کشور حرکت 
کرده باشــیم و تکالیف محوله را به شــکلی مطلوبی انجام داده 
باشیم. در این راستا پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد تا دبیران 
کارگروه ها، گزارش هایی از اقدامات انجام شده یا در دست اجرای 
خود آماده کنند و شیوه تطبیق آن با این سیاست ها را مورد بررسی 

قرار دهند و در جلسات آتی هماهنگی ستاد ارائه دهند.
در ادامه جلسه موضوع هم پوشانی اقدامات ستادهای مختلف 
دبیرخانه عتف و حتی کارگروه های مختلف ستاد تجاری سازی و 
شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت و در این راستا 
موضوعاتی چون تمرکز دبیران ستادها بر حوزه های خود و ارتباط 
موثر آنها با یکدیگر در حوزه هایی که احتمال هم پوشانی وجود 

دارد، مورد تاکید قرار گرفتند.

امضــای تفام نامه همکاری مشــترک با موضوع 
همکاری در شناســایی، بررسی و رتبه بندی فرصت های 

سرمایه گذاری
تفاهم نامه همکاری مشــترک میان جشــنواره ملی 
فن آفرینی شــیخ بهایی و دفتر منطقه ای نخبگان شهید 

فهمیده )منطقه مرکزی کشور( به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ 
بهایی، تفاهم نامه همکاری در سیاست گذاری و راهبری

فرصت های سرمایه گذاری و فن آفرینی میان جشنواره 
ملی فن آفرینی شــیخ بهایی و دفتــر منطقه ای نخبگان 

شهید فهمیده )منطقه مرکزی کشور( به امضا رسید.
ایــن تفاهم نامه بــا موضوع همکاری در شناســایی، 

بررســی، تحلیــل، داوری و رتبه بنــدی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری مــورد عالقه طرفین ایــن تفاهم نامه و 
معرفی آن ها به ســرمایه گذاران و کارآفرینان عالقه مند 

منعقد شد.
بر اســاس این تفاهم نامه که به مدت ۳ ســال منعقد 
شــده دفتر منطقه ای نخبگان شــهید فهمیــده )منطقه 
مرکزی کشور( متعهد می شود اولویت های سرمایه گذاری 
و سیاســت ها و حمایت هایی که مدنظر دارد را به صورت 
دقیــق به دبیرخانه جشــنواره معرفی نمایــد و دبیرخانه 
جشنواره نســبت به معرفی و اطالع رسانی آنها در سطه 
ملی جهت بهره بــرداری نخبــگان و فن آفرینان، اقدام 

می نماید.

همچنیــن دفتر منطقه ای نخبگان شــهید فهمیده در 
جلسات ویژه نخبگان، کارآفرینان و طراحان کسب و کار 
اولویت های سرمایه گذاری خود را برای مخاطبین تشریح 

نماید.
در راســتای عملیاتی شــدن این تفاهم نامه، نخبگان 
فن آفرینــان و صاحبــان ایــده می توانند بــا آگاهی از 
فرصت های سرمایه گذاری اعالم شده، ایده ها و طرح های 
خود را در قالب طرح کسب و کار، تهیه نموده و با تکمیل 
فرم هــای مربوطه از طریق پرتال ثبــت نام دوازدهمین 
www. جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به آدرس

bpm.shtf.ir  نسبت به ارایه طرح و ایده خود اقدام 
و در جشنواره شرکت نمایند.

وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره به قرار 
گرفتن نام هشت دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه های برتر 
دنیا گفت: این دانشگاه ها از لحاظ ارتباط با صنعت عملکرد 
خوبی دارند  و در این رده بندی  بین المللی امتیاز باالیی را در 

این شاخص کسب کرده اند.
به گزارش روابــط عمومی وزارت علــوم، دکتر محمد 
فرهادی  با حضور در محل برگزاری مســابقات جشــنواره 
بین المللی رباتیک  و هوش مصنوعی  در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر گفت : علوم رباتیک  و هوش مصنوعی کاربردهای 
وسیعی در جامعه  پیدا کرده اند   و در پزشکی ، کاوشگری 
در زمین و فضا ،  امداد و نجات  و حتی صنایع سرگرمی و 
تفریحی روز به روز بر اســتفاده از آنها افزوده می شود و در 

کشور ما نیز این علوم در حال گسترش و رشد هستند.
وی افــزود : در پزشــکی امــروز، اســتفاده از هوش 
مصنوعی  در تولید تجهیزات شنوایی، انسانها را از ناشنوایی 
نجات می دهد و انجام اعمال جراحی های دشوار بزودی به 

ربات های جراح سپرده می شود.
وزیر علوم گفت :  ســاختن یک ربات منوط به تشکیل 
یک تیــم  چنده نفره و اســتفاده از تخصص های مختلف 
از رشــته های مهندســی  برق ، رایانه  و مکانیک است اذا 
برگزاری مسابقات رباتیک به تقویت همکاری های گروهی 
دانشجویان در کنار افزایش خالقیت و نوآوری آنان کمک 

می کند.
وی اظهار داشــت : باید در علوم بین رشــته ای به ویژه 
در  فناوری اطالعات رشد و توسعه داشته باشیم  و رشته های 

جدید میان رشــته ای را ایجاد کنیم که ارزش افزوده زیادی 
داشته باشند  و نیازهای جامعه را بر آورده کنند.

دکتر فرهادی گفت : باید بــه پژوهش و نوآوری توجه 

ویژه ای شود و ســهم پژوهش  در کشور تا ۳ درصد تولید 
ناخالص ملی افزایش یابد که در همین راستا پیش بینی شده 
اســت در سال  اول برنامه ششم توسعه ، 1 درصد اعتبارات 
بخش دولتــی و 1 درصد  اعتبــارات بخش خصوصی به 

پژوهش  اختصاص یابد.
وزیــر علوم گفــت : اعطای معافیت هــای مالی  برای 
شرکت های دانش بنیان  و حمایت مالی از طریق صندوق 
نوآوری و شــکوفایی از جمله اقداماتی اســت که  از طرف 
دولت برای حمایت از پژوهش و نوآوری در حال انجام است. 
دکتر فرهادی در این مراسم دانشگاه صنعتی امیرکبیر را 
از جمله دانشــگاه های برتر ایران در رتبه بندی های داخلی 
و بین المللــی نام برد که دانــش آموختگان آن در صنایع و 
ســازمانهای مختلف و حتی در جمع مدیران ارشــد کشور 

جایگاه باالیی دارند.
گفتنی است  در جشــنواره بین المللی رباتیک  و هوش 
مصنوعی جام دانشــگاه صنعتی امیر کبیر که تا ۲۸آبان ماه 
ادامــه دارد ،۶۵ تیم در بخش رباتیــک و ۳۰تیم در بخش 
هوش مصنوعی به رقابت خواهند پرداخت ، همچنین اولین 
دوره مســابقات آزاد فیرا کاپ نیز در این دانشــگاه برگزار 

می شود.
بر اســاس این گزارش ، وزیر علوم از نمایشگاه صنایع 
رباتیک و هوش مصنوعی نیز که در حاشــیه این جشنواره 

برگزار شده است بازدید کرد. 

در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان

دکتر احمدی: رفع نيازهای علمی وصنعتی در 
خراسان ،حاصل ارتباط سازنده پارک علم و 
فناوری خراسان با صنعت و دانشگاه است 

در سومین جلسه هماهنگی ستاد تجاری سازی 
و شرکت های دانش بنیان مطرح شد

 از هماهنگی برای هفتۀ پژوهش تا 
بازنگری اقدامات ستاد در راستای 

سياست های ابالغی رهبری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری : 

دانشگاه های برتر ايران ارتباط مناسبی با صنايع دارند

همكاری جشنواره ملی فن آفرينی شيخ بهايی 
و دفتر منطقه ای نخبگان شهيد فهميده

http://www.bpm.shtf.ir/
http://www.bpm.shtf.ir/
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7 اندیشه

نشان مي دهند  شواهد 
در که  پژوهــش  نظــام 

کشــور، خود بهره اندکی را از 
نظام  اســت.  بــرده  پژوهش 
پژوهش که آمیزه اي از اجزاي 
رسمي و غیررسمي و مقررات 
نوشــته و هنجارهاي نانوشته است، دستاورد سال هاي دراز 
برهم کنش آن با محیط علمي کشور و جهان و دگرگوني هاي 
درون و برون سیســتمي است. این نظام هر از چندگاهي با 
کارهایــي نه چنــدان واقع بینانه و همه جانبه نگر و بیشــتر 
کوتاه برد و بــا عناصري که پاره اي از آنهــا زاییدۀ نیاز آن 
نبوده اند، دســت خوش کاستي هایي شده که پایداري رشد و 

پیشرفت آن را خدشه دار کرده است.
از این روي، بایسته اســت در ابعاد گوناگون این نظام و 
مسائل بنیادي آن بازاندیشي و بازنگري شود و براي بهبود 
آن پژوهش هایي دامنه دار انجام پذیرد. این ابعاد را مي توان 
در چهار پرسش بنیادین مشــاهده کرد: )1( چه کسي، )۲( 
دربــارۀ چه موضوعــي، و )۳( چگونه پژوهــش کند؛ و )۴( 

دستاوردهاي پژوهش چگونه به کار روند؟ 
با پاســخ به این چهار پرســش، محورهاي کلیدي نظام 
پژوهش پدیدار مي شــوند. این محورها )1( نیروي انساني 
پژوهش، )۲( سیاســت پژوهش، )۳( پشــتیباني پژوهش، و 
)۴( کاربرد پژوهش هســتند. در هر یک از این چهار حوزه  
بنیادین، پرسش هایي هســتند که بازاندیشي و بازنگري در 
آنها راه گشاي دشواري ها و کاستي هاي نظام پژوهش خواهد 

بود.

 نيروي انساني پژوهش 
 ویژگي ها 

یک پژوهشگر باید چه ویژگي هاي ذاتي اي داشته باشد؟
چگونه و چه هنــگام مي توان به ایــن ویژگي ها پي برد و 

دارندگان آنها را بازشناخت؟

بينش، دانش، و مهارت
بینش، دانش، و مهارت هاي بایســته براي یک پژوهشــگر 

چیست؟
چگونه و در چه گام هایي باید این بینش، دانش، و مهارت به 

پژوهش گران انتقال یابند؟
دانــش الزم را اگــر نهفتــه باشــد، چگونه مي تــوان به 

پژوهش گران انتقال داد؟
پژوهش گران چگونه مي توانند بینش، دانش، و مهارت هاي 

خود را در همۀ زندگي روزآمد سازند؟
پیوند میان نظام آموزش و نظام پژوهش چگونه باید باشد تا 

میان آنها هم افزایي پدید آید؟

انگيزش
عوامل برانگیزاننده و عوامل بازدارنده براي پژوهش گران در 

انجام پژوهش چیست؟
چگونــه مي توان عوامل برانگیزاننــده را تقویت و از عوامل 

بازدارنده پیش گیري کرد؟
چگونه مي توان نظام انگیزشــي پژوهش گران را در فرانظام 

پژوهش نهادینه ساخت؟

سياست پژوهش
جایگاه نظام پژوهش

جایگاه نظام پژوهش در فرانظام هاي مرتبط کشور کجاست؟
نقــش و کارکرد کلیدي این نظــام در فرانظام هاي مرتبط 

چیست؟
چگونه مي توان این نقش را برجسته و پایدار کرد؟

اولویت هاي پژوهش
روش شناسي براي الویت یابي پژوهش در زمینه هاي علمي 

گوناگون چگونه است؟
موضوع هاي اســتراتژیک براي پژوهش در کشور کدام اند و 

چگونه باید آنها را بازشناخت؟
چگونه مي توان منابع را در راستاي اولویت ها سامان داد؟

چگونه مي توان الویت هاي پژوهش را رقابت پذیر کرد؟
چگونه مي توان از دوباره کاري در پژوهش پیش گیري کرد؟

ارزیابي پژوهش
روش شناســي هاي جهاني قابل اســتفاده در ارزیابي ابعاد 

گوناگون نظام پژوهش کدام اند؟
روش شناســي هاي بومي الزم براي ارزیابي ابعاد گوناگون 

نظام پژوهش چگونه اند؟
نهادهاي ارزیابي باید چگونه سازمان یابند؟

چگونه مي توان نتایج ارزیابي را در ابعاد دیگر نظام پژوهش 
به کار گرفت؟

بخش هاي اقتصاد
سهم بخش هاي بنیادي اقتصاد در پژوهش چه میزان است؟

کدام حوزه هاي پژوهش رقابت پذیر هستند؟
دولت باید در چه زمینه هایي پژوهش را برعهده گیرد؟

کدام حوزه ها با پشتیباني دولت و به دست بخش غیردولتي 
شدني هستند؟

کدام حوزه ها بدون نیاز به پشتیباني دولت و به دست بخش 
غیردولتي شدني هستند؟

در کدام حوزه ها مي توان سرمایه هاي خارجي را جذب کرد؟

نقش جهاني
نظام پژوهش کشــور چه نقشي را در نظام جهاني پژوهش 

دارد؟
چشم انداز پژوهش ملي در چارچوب پژوهش جهاني چیست؟

تعهدات جهاني نظام پژوهش ملي کدام اند؟
رویکرد جهاني این نظام به سوي کدام کشورهاست؟

پشتيباني پژوهش
اطالعات علمي و فني

نظام اطالع رساني هم راستا با نظام پژوهش چه ویژگي هایي 
دارد؟

سیاست هاي اطالعاتي کشور چیست؟
حقــوق مالکیت معنــوي گزارش هــاي پژوهشــي مانند 
پایان نامه هــا،  رســاله ها، گزارش هاي دولتــي، و مانند آنها 

چگونه است؟
استانداردهاي ملي اطالع رساني کدام اند؟
نیازهاي اطالعاتي نظام پژوهش چیست؟

شــبکه هاي اطالعاتي الزم چیست و چگونه باید طراحي و 
اجرا شوند؟

مراکز اطالعات الزم کدام اند؟
نقش کتابخانه هاي ملي، دانشــگاهي، و پژوهشي در نظام 

پژوهش چیست؟
چگونه مي توان از اشتراک منابع در نظام اطالع رساني بهره 

برد؟
کاربرد فناوري اطالعات در نظام اطالع رساني چیست؟

تأمین اطالعــات باید به صورت متمرکــز، نیمه متمرکز، یا 
غیرمتمرکز انجام شود؟

چگونه مي توان اطالعات تولید شده در کشور را تحلیل کرد؟

تجهيزات، مواد، و فضا
تجهیزات، مواد، و فضاي الزم براي پژوهش چیست؟
تجهیزات، مواد، و فضاي الزم چگونه تأمین مي شود؟

چگونه مي توان بهره وري سرمایه گذاري در تجهیزات، مواد، 
و فضا را افزایش داد؟

چگونه مي توان از اشــتراک منابع در تجهیزات، مواد و فضا 

پژوهش دربارة پژوهش
سیروس علیدوستی*

بهره برد؟

ارتباطات علمي
کانال هاي اثربخش ارتباطات علمي در سطح ملي و جهاني 

کدام اند؟
چگونه مي توان ارتباطات علمــي را در میان پژوهش گران 

نهادینه ساخت؟
رتبۀ پژوهش گــران ایراني در ارتباطات علمي در جهان چه 

میزان است و چگونه مي توان آن را افزایش داد؟ 
چگونه مي توان ارتباطات علمي را سرعت بخشید؟

کاربرد فناوري اطالعات در ارتباطات علمي چیست؟

نهادهاي پژوهش
دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها به عنوان نهادهــاي بنیادین 

پژوهش چه کارکردهایي دارند؟
هر یک از این نهادها چــه برتري ها و چه محدودیت هایي 

در پژوهش دارند؟
نقش و رسالت بنیادي هر یک از این نهادها چیست؟

هر یک از ایــن نهادها به کدام یک از نیازهاي پژوهشــي 
کشور پاسخ گو هستند؟

ساختار سازماني تســهیل کنندۀ پژوهش در هر یک از این 
نهادها چگونه است؟

مدیریت هر گونه از نهادهاي پژوهش چگونه باید باشد؟
میــزان بهینۀ تمرکز/ عدم تمرکز در نهادها و نظام پژوهش 

چقدر است؟
گزینش مدیران بخش پژوهش چگونه باید انجام شود؟

هم راســتایي و هماهنگي این نهادها براي دســت یابي به 
هدف هاي نظام پژوهش چگونه شکل مي گیرد؟

فرهنگ سازماني هم راستا با پژوهش چگونه است و چگونه 
مي توان آن را ساخت؟

چگونه مي توان جایگاه پژوهشگاه ها را ارتقا بخشید؟
چگونه مي توان پژوهش گران برتر را به پژوهشگاه ها جذب 

کرد؟
چگونه مي توان نهادهاي پژوهش را از سیاســت زدگي رها 

ساخت؟

نظام حقوقي
قوانین و مقررات حاکم بر نظام پژوهش کشور کدام اند؟
قوانین و مقررات پیش برنده و بازدارندۀ پژوهش چیست؟

نظام حقوقي هم راستا با نظام پژوهش چه ویژگي هایي دارد؟
چگونه مي توان نظام حقوقي حاکم بر پژوهش را ویراســت 

و روزآمد نگه داشت؟

اعتبارات
نسبت مناســب اعتبارات پژوهش به شاخص هاي مالي در 

سطح ملي و سازماني چه میزان است؟
زمان بندي دست یابي به این نسبت مناسب چگونه است؟

چگونه مي توان از هزینه کرد بهینۀ اعتبارات اطمینان یافت؟
چگونه مي توان از بهره وري اعتبارات اطمینان یافت؟

توزیع اعتبارات پژوهش در سطح ملي چگونه باید باشد؟
منابع تأمین مالي پژوهش کدام اند؟

چگونه مي تــوان میان منابع تأمین مالــي و پژوهش گران 
ارتباط برقرار ساخت؟

كاربرد پژوهش
هم راستایي

چگونه مي توان میان پژوهش، دولت، و صنعت پیوند برقرار 
کرد؟

چگونــه مي توان نیازهاي دولت و صنعت را به موضوع هاي 
پژوهش نزدیک کرد؟

توانمندسازي
چگونه مي توان کاربرد پژوهش را در دولت و صنعت نهادینه 

ساخت؟
چگونه مي تــوان کارگزاران دولت و صنعــت را در کاربرد 

دستاوردهاي پژوهش توانمند ساخت؟
چگونه مي تــوان زبان پژوهش گــران در بخش پژوهش و 

کارگزاران را در دولت و صنعت نزدیک ساخت؟
بخش پژوهش چگونه مي تواند از ظرفیت هاي فني صنعت 

بهره برد؟

آگاه سازي
بخش صنعــت چگونــه مي تواند از دســتاوردهاي بخش 

پژوهش آگاه شود؟
چگونه مي توان از دوباره کاري در پژوهش پیش گیري کرد؟

تجاري سازي
چگونه مي توان میان دولت، صنعت، و بخش پژوهش پیوند 

مالي برقرار ساخت؟
عوامل برانگیزانندۀ دولت و صنعت در ســرمایه گذاري براي 

تجاري سازي دستاوردهاي پژوهش چیست؟ 

* رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
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اندکی پس از ۲۰۰ ســال از هنگامی که به 
یک دســت ناپیدا در اقتصاد اشــاره شــد، سازوکار 
تازه ای در اقتصاد سدۀ بیستم پدید آمد. این سازوکار، 
نقش پیدا و آشکار مدیران حرفه ای و متخصصی بود 
که در هماوردی با دست ناپیدای بازار، سازمان های 
خود را گســترش می دهنــد و هدف می رســانند. 
مدیریت به عنوان یک رشــته علمی و دانشگاهی،  بیش از یک صد سال 
پیشــینه دارد و در این میان، نخســتین پارادایمی که نقش محیط را در 
تحلیل های ســازمان وارد کرد، پارادایم ســازمان به عنوان یک سیستم 
طبیعــی بود. پیرو این پارادایم، مفهوم اســتراتژی نیز وارد نوشــته های 
مدیریت شــد و خود به حوزه ای کلیدی در پژوهش های این رشته بدل 
شد.  ولی بر پیوند میان محیط و سازمان و تأثیر دوسویۀ آنها، در پارادایم 
ســازمان به عنوان یک سیستم باز تأکید شــد. در این پارادایم، محیط، 
افزون بر اینکه تهدیدهایی را برای ســازمان در بــر دارد، فرصت های 
بســیاری را نیز بــرای آن می آفریند و همان گونه که بر ســازمان تأثیر 
می گذارد، از آن تأثیر نیز می پذیرد. بر این پایه، ســازمان با دریافت منابع 
از محیط، زندگی می کند و بــه زندگی خود با تأمین منابع برای محیط، 
تداوم می بخشــد و در این چرخۀ تبادل منابــع،  تا هنگامی که به نیازی 
کلیدی در محیط پاســخ دهد، پذیرش محیطی را نیز خواهد داشت. ولی 
ســازمان برای حرکت در راســتای هدف هایش، همــواره با تهدیدها و 
فرصت هایی از ســوی محیط روبه روست که باید با شناخت درست نقاط 
قوت و ضعف خود، از تهدیدهای محیطی پرهیز و از فرصت های آن بهره 
گیــرد و گاهــی فراتر از ایــن، تهدیدها را به فرصت بــدل کند یا خود 
فرصت هایــی را در محیط پدیــد آورد. چنین رویکــردی در چارچوب 
برنامه ریزی راهبردی از سه دهۀ پیش وارد سازمان های دولتی و عمومی 
نیز شــد و پارادایم »ادارۀ امور دولتی« را به پارادایم »مدیریت دولتی« 
بدل ساخت. پارادایمی که چالش های محیطی را پیچیده تر از آن می داند 
که در رویارویی با آنها بتوان از شــیوه های سنتی طرفی بست و مسائل 
امروز را با روش های دیروز چاره کرد. پارادایمی که جایی را برای آزمون 

و خطا در مدیریت نمی بیند و بر برنامه ریزی راهبردی استوار است.
پژوهشــگاه علوم و فناوري اطالعات ایران با شــناخت این پارادایم، 
یکي از سازمان هاي پیشــرو در برنامه ریزی راهبردي در ایران به شمار 
می رود و در سال 1۳۷۷ نخستین ویرایش برنامۀ راهبردی خود را تدوین 
کرد و از آن هنگام نیز با بهره گیری از استادان و کارشناسان چیره دست، 
مشــاور و مجری برنامه ریزی راهبردی مؤسســه های گوناگونی مانند 
دانشــگاه تربیت  مدرس، دانشگاه شیراز، دانشــگاه علم و صنعت ایران، 
دانشگاه سلمان فارســی کازرون، ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، مؤسســۀ آموزش شــهر، بنیاد دانشــنامه نگاری، و صندوق رفاه 

دانشجویان بوده است.
پژوهشگاه افتخار دارد که برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و موسسه های 
آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری در زمینۀ تدوین، اجرا، و ارزیابي برنامۀ 

راهبردی؛ مشاوری کاردان و امین باشد.   

*مدیر دفتر تجاری سازی

اطالعــات بیش از ۸1۷ هزار مدرک علمی در پایگاه اطالعاتی ایرانداک 
)گنج( در دسترس کاربران قرار گرفت.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطالعات ایران« با 
افزایش تعــداد رکوردهای پایگاه گنج، در حال حاضــر ۸1۷ هزار و ۲۳1 رکورد 

اطالعات علمی بر روی پایگاه گنج قابل جست و جو است.
بنابرایــن گزارش، نزدیــک به ۳۳۷ هزار رکــورد مربوط بــه پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکترا و 1۵ هزار رکورد، پایان نامه های ایرانیان خارج از کشور و 

بیش از ۶۳ هزار پروپوزال )پیشنهاده( در پایگاه گنج قابل مشاهده است.
 

گفتنی است، در آخرین به روزرسانی چهار هزار و ۷۴۲ رکورد به پایان نامه ها و 
یک هزار و ۴9 رکورد به پروپوزال ها افزوده شده است.

هم چنین، اطالعات بیش از ۸۲ هزار طرح پژوهشی و ۲۵ هزار گزارش دولتی 
در پایگاه گنج قابل بازیابی است.

از میــان ۸1۷ هزار رکــورد اطالعاتی پایگاه گنج، بیــش از 1۳۰ هزار مقاله 
مجله های علمی و 1۶۳ هزار مقاله همایش های ایران ذخیره شده است.

برای مشاهده این اطالعات به پایگاه گنج مراجعه نمایید. 

تجاری سازی خدمت برنامه ریزی راهبردی: 

دستاورد پژوهشی ايرانداک
فاطمه محمودیان*

در یک سالگی راه اندازی سامانه پیشینه:

ايرانداک به بيش از 56 هزار درخواست 
پيشينه پژوهش پاسخ داد

در یک ســالگی سامانه پیشــینه پژوهش، ایرانداک به بیش از ۵۶ هزار 
درخواست بررسی پیشینه پژوهش پاسخ داده است.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« سامانه 
پیشــینه پژوهش با هدف آگاهی جامعه علمی از پیشینه پایان نامه ها و رسانه ها و 
بررســی یکتا بودن پایان نامه ها و رســاله ها آبان ماه سال گذشته در ایرانداک به 

بهره برداری رسید.
بر اســاس آمار، بیشترین درخواســت موفق ثبت شده در یک سال گذشته در 
این سامانه، ۳۷۴ درخواست در یک روز بوده و اردیبهشت ماه سال جاری با ثبت 
۶ هزار و ۴۷9 درخواست موفق در این سامانه، شاهد بیشترین استقبال بوده ایم.

از زمان آغاز به کار این سامانه، ایرانداک به ۵۶ هزار ۲۰۸ درخواست پاسخ داده 
و این در حالی  اســت که در مدت مشابه با روش نامه نگاری 1۲ هزار درخواست 

پاسخ داده  شده است.
 

در زمان آغاز به کار این سامانه، بازه زماني پاسخ به درخواستها 1۰ روز کاري 
بود اما در حال حاضر بین دو دقیقه تا دو روز کاري )با توجه به ازدحام درخواست( 

کاهش یافته است.
هم چنین، به منظور پاســخ گویی بهتر و ســریعتر، گروه پشتیبانی سامانه های 
ایرانداک راه اندازی شــد و از طریق آن روزانه به طور متوسط 1۷ تماس از سوی 
کاربران )در قالب تماس تلفنی، ایمیلی یا ارتباط از راه فرم سامانه پیشینه پژوهش( 

توسط کارشناسان پشتیبانی پاسخ داده می شود.
این ســامانه، با پشــتوانۀ متن کامل و در حال افزایــش ۳۵۰ هزار عنوان از 
پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی، گام مهمی را در جهت جلوگیری از 

انجام پژوهش تکراری توســط دانشجویان، پژوهش گران و دانشگاهیان برداشته 
است.

گفتنی است، پیش از این، بررسی پیشینه پژوهش به صورت سنتی و از راه نامه 
نگاری میان دانشــگاه و ایرانداک انجام می شد که با راه اندازی این سامانه میزان 

و سرعت پاسخ گویی افزایش یافته است.
برای کاربســت این ســامانه، کاربران می توانند با مراجعه به پایگاه پیشینه به 
آدرس pishineh.irandoc.ac.ir درخواســت خــود را ثبت نموده و نتیجۀ 
بررسی در کوتاه ترین زمان ممکن برای کاربر و نیز همۀ کسانی که کاربر بخواهد، 

فرستاده می شود. 

تعداد رکورد های پايگاه  اطالعاتی ايرانداک 
از مرز 800 هزار گذشت

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با اعضای فراکســیون دانشگاھیان 
مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه مقابله با تخلفات علمی در دولت تصویب شده و 

به زودی به مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.
به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر محمد فرھادی در این دیدار ضمن اشاره به اینکه 
طرح آمایش آموزش عالی در نوبت تصویب در شورای عالی انقالب فرھنگی قرار دارد 

گفت :این طرح برای ساماندھی آموزش عالی و کیفی سازی آن بسیار مھم است.
وی افزود: از این پس، ســاماندھی موسســات آموزش عالی به ویژه موسســات 
آموزش عالی غیردولتی در کشــور و ایجاد رشته ھا و مراکز آموزش عالی بر اساس 

طرح آمایش آموزش عالی انجام می شــود و ھرگونه تاسیس، ادغام تجمیع و انحالل 
موسســات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی بر اســاس طرح آمایش آموزش عالی 

صورت خواھد گرفت.
عضو شــورای عالی انقالب فرھنگی اظھار داشــت: تاکنون ۳۰۰برنامه درســی 
دانشــگاھٰھا و مراکز آموزش عالی بازنگری شده است و در راستای انطباق دروس با 
نیازھای کشور بازنگری با جدیت در حال انجام است . در رشته ھای علوم انسانی این 
بازنگری با نظارت شــورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقالب فرھنگی انجام 

می شود.

وزیر علوم با اشــاره به اینکه در آستانه طرح مباحث بودجه ای در مجلس شورای 
اسالمی ھستیم گفت :سھم پژوھش از تولید ناخالص ملی صرفا چھل و ھفت صدم 
درصد اســت که باید در سال اول برنامه ششم توسعه به 1درصد و سال پایانی آن به 
۴درصد تولید ناخالص ملــی افزایش یابد لذا نیازمند توجه خاص نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی در این زمینه ھستیم.
وی با بیان اینکه ھمچنان سرعت و سھم ایران در تولید علم جھانی روبه افزایش 
اســت گفت: حفظ موقعیت علمی و جھش به سمت مرجعیت علمی در دنیا نیازمند 
سرمایه گذاری کالن در بخش پژوھش و به روز رسانی تجھیزات آزمایشگاھی است 

که حداقل به یک میلیارد دالر سرمایه مالی نیاز دارد.
دکتر فرھادی با اشــاره به قرار گرفتن ۸ دانشــگاه ایران در جمع دانشــگاھھای 
تاثیرگذار دنیا دررده بندی اخیر تامسون رویترز گفت : این دانشگاھھا از لحاظ ارتباط با 

صنعت امتیازات بسیار باالیی در این رتبه بندی کسب کردند.
وی موضــوع ارتباط با صنعت را از برنامه ھای مھم مــورد حمایت وزارت علوم 
دانســت و ایجاد دفاتر انتقال تکنولوژی در دانشگاھھا و دفاتر ارتباط با دانشگاھھا در 

صنایع و ایجاد دوره پسا دکترای صنعتی را در ھمین راستا اعالم کرد. 

وزیر علوم خبرداد:

تصويب اليحه مقابله با تخلفات علمی در دولت 
طرح آمايش آموزش عالی در نوبت تصويب

به گزارش گاهنامه عتف ، دکتــر وحید احمدی معاون محترم پژوهش و 
فناوری وزارت علوم در نوزدهمین اجالس ساالنه انجمن پارک های علم و فناوری 
آسیا )ASPA( از تاریخ 1۷ الی ۲۰ آبان ماه حضور پیدا کردند و در جلسه اعضای 
هیئت مدیره این انجمن به ارائه  ســخنرانی با موضــوع »معرفی تجربه ایران در 

مدیریت پارک های علم و فناوری و زمینههای همکاری« پرداختند.
بنا برا این گزارش دکتر احمدی در سخنرانی خود عالوه بر مروری بر تاریخچه 
شــکلگیری پارک های علم و فناوری در ایران و ارائه آمارهایی از تعداد مراکز رشد، 
پارک های علم و فناوری، تعداد شرکتهای مستقر و .... بر توانمندیهای ایران برای 

همکاری با واحدهای فناوری و پارک های علم و فناوری آسیا تاکید کردند. ایشان 
ســه موضوع IRIS )نمایندگی یونسکو در خصوص آموزش حوزه فناوری مستقر 
در شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان(، NISTP )شــبکه پارک های علم و 
فناوری کشورهای اســالمی مستقر در پارک علم و فناوری گیالن که با پیگیری 
از Comstech به نتیجه رســیده است( و Techmart یا فن بازار مشترک را 
به عنوان زمینههای همکاری بینالمللی برشمردند و زیرساختها، مجوزها، نیروهای 
انسانی متخصص، محصوالت فناور ارائه شده را به عنوان مزیتهای همکاری معرفی 

کردند.

همچنین دکتر احمدی معاون محترم پژوهشی در حاشیه نشست اعضاء هیئت 
مدیره با رئیس انجمن پارک های علم و فناوری مالقاتی داشتند و از طرح پیشنهادی 
پارک علم و فناوری فارس»طرح پیشــنهادی نمایندگی ASPA در غرب آسیا«  
دفاع کردند. این طرح که به دلیل مشکالتی معلق شده بود پس از صحبتهای آقای 

دکتر احمدی با اوچیدا مقرر شد دوباره مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
گفتنی است در کنار نشستها و سخنرانیهای علمی، بازدیدهایی از صنایع ژاپن به 
ویژه شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری به عمل آمد. یکی از شرکتهایی که در 
 Showa Precision Tools حوزه قالبسازی و ابزار دقیق فعال است شرکت

)ASPA(حضور معاون پژوهش و فناوری در نوزدهمين اجالس ساالنه  انجمن پارک های علم و فناوری آسيا

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ) ایرانداک(

http://ganj.irandoc.ac.ir/
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خسرو پیری که به همراه دیگر اعضای هیات ایرانی 
به منظور شــرکت در برنامه آموزشــی برای سیاستگذاران 
عالیرتبه نوآوری در علم و فناوری به کره جنوبی ســفر کرده 
اســت درباره جزییات این ماموریت کاری به خبرنگار علمی 
ایرنا گفت: هیات ایرانی، روز گذشــته )اول آذرماه( در حاشیه 
اجالس سیاســتگذاران عالیرتبه نوآوری در علم و فناوری با 
›یوان ییم‹ مدیرکل دفتر بررسی و ارزیابی بودجه های تحقیق 
و توسعه کشور کره جنوبی وابسته به موسسه سیاستگذاری در 
علم و فناوری این کشور و برخی از مدیران آن موسسه دیدار 

و گفت و گو داشتند.
وی افزود: ›یوان ییم‹ آمار باالی محققان و دانشــجویان 
ایرانی به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی را فرصت ارزنده 
ای برای پیشــرفت ایران در مسیر توسعه نوآوری و فناوری 
توصیف کرد و آن را نشانگر جوان بودن جامعه ایرانی آن هم 
جامعه ای بنا شده بر بنیان نیروی انسانی جوان، دانش محور، 

تحصیلکرده و با پتانسیل عظیم علمی و تحقیقاتی دانست.
پیری خاطرنشان کرد: مسووالن علمی کره جنوبی در این 
دیدار تاکید داشتند که اگر این نیروی عظیم مجهز به علم و 
دانش به سمت ارتقای صنعت، کشاورزی، فناوری و نوآوری در 
ایران به حرکت درآید در آینده نه چندان دور ایران به کشوری 
با فناوری و نوآوری توسعه یافته و ضریب اشتغال باال تبدیل 
خواهد شد و چنانچه خللی در این مسیر اتفاق افتد عالوه حجم 
 باالی دانش آموختگان فاقد شغل، فرصتی برای جذب آنها 
وی ادامــه داد: در ایــن دیــدار همچنین، موضــوع تمرکز 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر تحقیقات مبتنی بر نیازهای 
جامعه ایران به عنوان ضروریات پیشــرفت فناوری و اقتصاد 
کشــور مورد توجه قرار گرفت چراکه هدفمند شــدن پایان 
نامه های دانشگاهی از اصول ابتدایی فعالیت های دانشگاهی 

برنامه محور است.
مدیرکل امور فناوری وزارت علوم تصریح کرد: همانطور 
که مســووالن علمی کره جنوبی هم اذعان داشــتند حجم 
بــاالی ذخایر نفت و گاز و منابع طبیعی در ایران، پشــتوانه 
عظیم توسعه مبتنی بر دانایی اســت اما این منابع ارزشمند 
طبیعی باید به منظور سرعت بخشیدن به توسعه علم، فناوری 
و نوآوری مورد اســتفاده قرار گیرند زیــرا در غیراینصورت، 
پیشرفتی ظاهری و بدون بنیان به دست خواهد آمد و با طی 
این مسیر صورت مساله لزوم ارتقای فناوری و نوآوری پاک 

خواهد شد.
بــه گزارش ایرنا، برنامه آموزشــی برای سیاســتگذاران 
عالیرتبــه نوآوری در علــم و فناوری با حضور مســووالن 
علــم و فنــاوری ۲9 کشــور از جملــه ایران، امــروز ۲۳ 
نوامبر )دوم آذرماه( در شــهر ســئول پایتخــت کره جنوبی 
و بــا ســخنرانی پروفســور ›یونگا پارک‹ رئیس موسســه 
 سیاســتگذاری و ارزیابی علم و فناوری آن کشــور آغاز شد.

یونگا پارک در ابتدای ســخنرانی خود ضمن ارائه گزارش از 
وضعیت فناوری در کشــور کره جنوبی از دهه ۶۰ میالدی 
تاکنون، هدف کره را از ارتقای وضعیت فناوری آن کشــور، 
عضویت در گروه جی G۷( ۷( عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی 
حداقل 1۰ ســاله و با تمرکز بر توسعه نوآوری در فناوری و 
نیز تأسیس موسسات حمایت کننده مالی متعدد و بر مبنای 
 توســعه رقابتی، بخش زیادی از این مسیر را طی کرده است

وی افزود: ایجاد موسســه سیاســتگذاری و ارزیابی علم و 
فناوری کره )KISTEP( وابســته به وزارت علوم، فناوری 
اطالعات و برنامه ریزی آینده کره در ســال 1999 به تحقق 

این امر کمک بسیار زیادی کرده است.
رئیس موسسه سیاستگذاری و ارزیابی علم و فناوری کره 
جنوبی، سه عامل اساســی انتقال کره جنوبی از کشوری با 
درآمد سالیانه پایین به کشوری با درآمد باال را شامل فعالیت 
باالی R&D و افزایش کیفیت نیروی انســانی، رقابت در 
سطح بین المللی و بهره وری باال از موسسات دانشگاهی و 

تحقیقاتی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه پایه و اســاس علوم و فناوری و نوآوری 
کره جنوبی را دانشگاه های این کشور تشکیل می دهند، گفت: 
از برنامه های مهم ارتقای بهره وری در دانشــگاههای کره 
جنوبی، ارائه مشــوق های مختلف برای محققان و نوآوران، 
آموزش جوانان با اســتعداد، دعوت از دانشــمندان خارجی و 

آموزش در دوره های مختلف سنی مردم کره است.
به گفته پارک، تعداد مراکز R&D )تحقیق و توسعه( در 
کره جنوبی از 1۰۰ مرکز در ســال 19۸۲ به ۳1 هزار و ۵۰۲ 

مرکز در سال ۲۰1۴ افزایش یافته است.
وی اعالم کرد: بودجه تحقیق و توسعه بخش غیردولتی 
کره جنوبی نیز از ســال 19۸۲ تــا ۲۰1۴ تقریبا 1۸۰ برابر 
افزایــش یافته و از رقم ۲۷ میلیون دالر در ســال 19۸۲ به 

۴۸.۸ میلیارد دالر در سال ۲۰1۴ رسیده است.
پارک خاطرنشان کرد: کمپانی سامسونگ اکنون دومین 
رتبه در دنیا از نظر هزینه کرد تحقیق و توســعه را در اختیار 
دارد و کــره نیز جزو دو کشــور اول دنیا به لحاظ نوآوری در 

فناوری به شمار می آید.
براســاس آمارهای ارائه شــده از ســوی رئیس موسسه 
سیاســتگذاری و ارزیابی علم و فناوری کره جنوبی، درحال 
حاضــر ۲۵ نهاد بــزرگ دولتی در این کشــور از تحقیقات 
دانشــگاهی حمایت مالی می کنند و ۲۲ کشور توسعه یافته 
و یا در حال توســعه نیز در فعالیت های بخش R&D کره 

مشارکت دارند.
وظیفه اصلی KISTEP در کره سیاســتگذاری و برنامه 
ریزی، ارزیابی و پایش علــم، فناوری و نوآوری و همچنین 
تعیین بودجه و هماهنگی بین موسســات تحقیق و توسعه 

کشور کره جنوبی است. 

تاکيد ايران و کره جنوبی بر افزايش 
تعامالت در حوزه نوآوری در فناوری

است که آقای دکتر احمدی بازدیدی از این کارخانه تولیدی داشتند.
همچنین بازدیدی از یکی از مراکز رشــد دولتی در یوکوهاما به عمل آمد که سیاستهای حمایتی مانند محل استقرار، وام، 

خدمات مشاورهای و بازاریابی در اختیار واحدهای فناور قرار میدادند.
با توجه هماهنگی به عمل آمده با سفارت محترم جمهوری اسالمی ایران در ژاپن، ضیافت شامی از سوی این سفارت برای 
هیات ایرانی تدارک دیده شد که این هیات به ریاست دکتر احمدی معاون محترم پژوهشی در این برنامه شرکت کردند. در ابتدا 
آقای زنجانیان معاون محترم سفارت ایران در خصوص زمینههای ممکن برای همکاری در حوزه علم و فناوری ژاپن صحبت 
کرد و سپس آقای دکتر احمدی وضعیت رشد فناوری در ایران را تشریح کرد و برنامههای وزارت علوم برای شتاببخشیدن به 
رشد فناوری را تشریح نمود. همچنین در خصوص مالقات ماه گذشته وزیر محترم علوم از دانشگاهها و مراکز پژوهشی ژاپن 
و تفاهمنامه منعقد شده بحث شد و مقرر گردید وزارت علوم برای عملیاتی کردن محورهای ذکر شده در تفاهم نامه اقدام به 

تهیه Action Plan یا برنامه اقدام نماید.
در انتهای نشست با توجه به حضور تعدادی از روسای محترم پارک های علم و فناوری کشور جلسه هماندیشی با معاون 

محترم پژوهشی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برخی کاستیهای موجود صحبت شد.

 شــبکه فنــاوري منطقه ای به پیشــنهاد مدیرکل 
سیاســتگذاري و برنامــه ریزي امور فنــاوري وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري جمهوري اســالمی ایــران راه اندازي 

می شود.
به گزارش گاهنامه عتف ، ›خســرو پیــري‹ در اجالس 
سیاســتگذاران عالیرتبــه نوآوري در علم و فنــاوري که به 
میزبانی کره جنوبی درجریان اســت، پیشــنهاد ایجاد شبکه 
فناوري منطقه ای حوزه خاورمیانه و کشــورهاي حوزه خلیج 
فارس را مطرح کرد که این پیشــنهاد مورد استقبال مدیران 
آموزش عالی کشــورهایی همچون پاکستان، عراق، ترکیه، 

بنگالدش و عمان قرار گرفت.
این شــبکه با هدف همکاري هاي مشترک کشورهاي 

منطقه در حوزه تبادل فناوري تشکیل خواهد شد.
مدیــرکل امور فناوري وزارت علوم درباره شــکل گیري 
این ایده به خبرنگار علمی ایرنا گفت: در اجالس آموزشــی 
سیاستگذاران عالیرتبه نوآوري در علم و فناوري و در پی ارائه 
مدل پیشرفت کره جنوبی توسط سیاستگذاران علم و فناوري 

آن کشــور مبتنی بر ایجاد شــبکه بین المللی در حوزه علم 
و فناوري و بهره جســتن از تجربیــات جهانی و منطقه اي، 
ضرورت ایجاد شبکه منطقه ای فناوري در کشورهاي همسایه 

و نزدیک ایران احساس شد.
خســرو پیري افزود:از همین رو پیشــنهاد ایجاد شبکه 
منطقه ای فناوري را مطرح کردیم که خوشبختانه با استقبال 

کشورهاي همسایه
ایران از جمله پاکستان، عراق، ترکیه، بنگالدش و عمان 
همراه شد و مسووالن آموزش عالی این کشورها ضمن قول 
همکاري جدي، اذعان داشتند در سایه یک همکاري مشترک 
چنــد جانبه می توان وضعیت فناوري کشــورهاي منطقه را 
تقویت کرد و فعالیت هاي جزیره ای پیشــرفت چندانی را به 

همراه نخواهد داشت.
برنامه آموزشی براي سیاستگذاران عالیرتبه نوآوري در علم 
و فناوري با حضور مسووالن علم و فناوري ۲9 کشور از جمله 
ایران، از روز گذشــته ۲۳ نوامبر )دوم آذرماه( در شهر سئول 

پایتخت کره جنوبی آغاز به کار کرد. 

مدیرکل همــکاري هاي بین الملل وزارت آموزش، 
علوم و فرهنگ ســورینام با بیان این که کشور متبوعش در 
بحث هاي فناوري در آغاز یک راه طوالنی است، همکاري 
جمهوري اسالمی ایران با سورینام را در حوزه هاي علمی و 

فناوري خواستار شد.
به گزارش گاهنامه عتف ، مدیرکل دفتر سیاستگذاري و 
برنامه ریزي امور فنــاوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
کشــورمان و هیات همراه که به منظور شرکت در اجالس 
سیاستگذاران عالیرتبه نوآوري در علم و فناوري به کره جنوبی 
سفر کرده است، در حاشیه این اجالس با مدیرکل همکاري 
هاي بین الملل وزارت آموزش، علوم و فرهنگ سورینام دیدار 

و گفت و گو کرد.
›خســرو پیري‹ درباره نتایج این دیدار به خبرنگار علمی 
ایرنا گفت: در دیدار با ›یوشا پرماتی آدین‹ مدیرکل همکاري 
هاي بین الملل وزارت آموزش، علوم و فرهنگ سورینام مقرر 

شد همکاري هاي علمی و فناوري بین دو کشور آغاز شود.
وي خاطرنشــان کرد: مدیرکل همکاري هاي بین الملل 
وزارت علوم ســورینام در این دیــدار تاکید کرد که هر چند 
کشورش حدود ۳۰ سال قبل از استعمار هلند رهایی یافت و 
داراي منابع ارزشمند طبیعی همچون نفت، طال و بوکسیت 

است اما در مباحث فناوري، در آغاز راهی طوالنی قرار دارد و 
نیازمند همکاري کشورهایی همچون ایران است.

پیریبیان داشــت: هیــات ســورینامی همچنین آموزش 
قشــر تحصیلکرده براي آشــنایی با فناوري هاي نو شامل 
بیوتکنولوژي، نانوتکنولوژي، نفت و پتروشــیمی را از اولویت 
هاي آموزش کشورشان عنوان و اعالم کردند که خوشبختانه 
ایــران در این زمینه هــا توانمندي الزم را بــراي ارائه به 

دانشگاهیان سورینام داراست.
مدیــرکل امور فناوري وزارت علــوم تصریح کرد: ما نیز 
در این دیدار، آمادگی ایــران براي انتقال تجربیات علمی و 
فناوري در حوزه دانش هاي نوین به سورینام را اعالم کردیم 
و معتقدیم این کشــور می تواند بازار خوبــی براي صادرات 
محصوالت دانش بنیان تولید شده در پارک ها و مراکز رشد 

و فناوري ایران باشد.
ســورینام کشــوري کوچک در آمریــکاي جنوبی و در 
همسایگی برزیل است که منابع غنی نفت، طال و بوکسیت 

دارد.
این کشور در ســال 19۸۰ از استعمار کامل هلند رهایی 

یافت ولی زبان اصلی مردم آن هنوز هلندي است. 

شبكه فناوري منطقه ای به پيشنهاد 
ايران راه اندازي می شود

عالقمندي سورينام به 
همكاري هاي فناورانه با ايران

به گزارش گاهنامه عتف، ستاری پنجشنبه در نشستی 
با اعضای اتاق بازرگانی اهواز که در مهمانســرای استانداری 
برگزار شد، با اشاره به قانون معافیت مالیاتی برای شرکت های 
دانش بنیان، افزود: سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ شرکت دانش 
بنیان از معافیت مالیاتی اســتفاده کردند و امسال قطعا تعداد 

معافیت ها برای بیش از دو هزار شرکت اعمال خواهد شد.
وی با اشــاره به تحوالت اقتصادی جهــان در یک دهه 
گذشــته افزود: امروزه نگرش به صنعت تغییر یافته و در حال 
حاضر شرکت های فوالدی و نفتی در مقام های نخست قرار 
ندارند، بلکه شــرکت های مبتنی بر دانش مانند فیس بوک و 
گوگل در رده های باالی اقتصاد جای گرفته اند و نمونه های 
متعدد داخلی نیز در زمینه شرکت های موفق دانش بنیان وجود 

دارد.
ستاری اضافه کرد: براساس نگرش جدید به صنعت در دنیا، 
این دانش است که عامل پیشــرفت صنعت و ارزش افزوده 

می شود.
وی با انتقاد از جایگاه ســنتی صنعت و دانشگاه در کشور 
اظهار کرد: دانشگاه های ما در محیط اقتصاد نفتی شکل گرفته 
اند به همین دلیل دانشــجویان آنها به دنبال مدرک گرایی و 
کارمند دولت شدن هستند و از سوی دیگر صنعت ما نیز خود 
را بی نیاز از دانشگاه ها می بیند زیرا این صنعتی که با پول نفت 
شکل گرفته صرفا کارخانه داری می کند تا جایی که تکنسین 

ها هم می توانند آن را اداره کنند.
به گفته وی ، ایران که سابقه پنج هزار سال کارآفرینی را 
دارد در 1۰۰ سال گذشته به واسطه پول نفت و اقتصاد نفتی و 

دولتی زمین گیر شده است. 
ستاری با بیان اینکه تحول در فضای صنعت و دانشگاه در 
کشــور نیاز به فرهنگسازی دارد، افزود : نفت و معادن موجود 
سرمایه ما به شــمار نمی آیند بلکه نیروی انسانی متخصص 

سرمایه اصلی کشور و پایه اقتصاد دانش بنیان است.
وی اظهار کرد: جمعیت افراد ۲۰ تا ۴۰ ســال کشــور ۳۲ 
میلیون نفر است و ساالنه ۲۴۰ هزار نفر در کشور در رشته های 
مهندســی فارغ التحصیل می شــوند که تقریبا معادل کشور 

آمریکاست و این سرمایه انسانی بسیار حائز اهمیت است. 

معاون رئیس جمهوری:

 دو هزار شرکت دانش بنيان 
از ماليات معاف هستند

 امور بین الملل
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه عتف10

معاون پژوهشــی مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور از درخواست دبیرخانه شــورای عالی عتف برای 
داوری ۳۰ عنوان کتاب تدوین شده در این دبیرخانه خبر 
داد و گفت: محتوای این کتاب ها در حوزه های مختلف 
علم و فناوری است که تماما از سوی خود دبیرخانه عتف 

تدوین شده اند.
به گزارش روابــط عمومی دبیرخانه شــورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر ســید مهدی ســجادی 
فــر، معاون پژوهشــی مرکز تحقیقات سیاســت علمی 
کشور که در چهارمین نشست هم اندیشی کارگروه های 
دبیرخانه این شورا حضور داشت، از آمادگی شورای نشر 
مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشــور در مورد داوری 
۳۰ عنوان کتاب ارائه شــده از ســوی دبیرخانه خبر داد 
و گفت: دبیرخانه شــورای عالی عتف به مناسبت هفتۀ 
پژوهش ۳۰ عنوان کتاب را آماده انتشــار کرده است و 
بــرای داوری این کتاب ها و صدور مجوز چاپ آن ها از 
شورای نشر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کمک 

خواسته است.

ســجادی فــر ادامــه داد: معاونت پژوهشــی مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور و شورای نشر این مرکز 
تمام تالش خــود را خواهد کرد تا این ۳۰ عنوان کتاب 
به دقت مورد بررســی قرار گیرند و به موقع بر روی آنها 
داوری علمــی و فنی صورت گیــرد تا کتاب های مجاز، 

برای انتشار و ارائه در هفتۀ پژوهشی آماده باشند.
او در مــورد محتوای این کتاب هــا نیز توضیحاتی 
ارائه داد و گفت: ایــن تعداد عنوان کتاب حاصل تالش 
بخش های مختلف دبیرخانه شورای عالی عتف است که 
بــه صورت گزارش هایی در حوزه هــای مختلف علم و 
فنــاوری از جمله اقتصاد، آینده نگاری، ارزیابی و پایش، 
شــرکت های دانش بنیان و طرح های کالن ملی تهیه 

شده است.
دکتر ســجادی فــر در ادامه این موضــوع را اتفاق 
مثبتی در دبیرخانه شــورای عالی عتف دانست و گفت: 
تهیــه حجم باالی این گونه گزارشــات نشــان دهنده 
فعالیت دبیرخانه و تالش این نهاد برای دســت یابی به 

ماموریت های قانونی آن است. 

محتوای علمی و سیاست گذارانه تولید شده در 
دبیرخانه شورای عالی عتف تبدیل به کتاب می شوند
داوری شورای نشر مرکز تحقيقات سياست 

علمی کشور برای 30 عنوان کتاب

معاون پژوهشــی مرکز تحقیقات سیاســت 
علمی کشــور در حاشیه ســومین نشست مشترک 
دبیرخانه شــورای عالی عتف با نمایندگان ســازمان 
کنفرانس توســعه و تجــارت ســازمان ملل متحد، 
پروفسور مارتین اشــخاپر در مورد محتوای گزارش 
آتی آنکتــاد در مورد وضعیت علــم و نوآوری ایران 

توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری، سومین جلسه از مجموعه 
نشســت های مشترک دبیرخانه شــورای عالی عتف 
ســازمان و کنفرانس توسعه تجارت ســازمان ملل 
متحد برگزار شد. پروفسور مارتین اشخاپر، پژوهشگر 
و مشــاور پروژه هــای علمی و فناوری از ســازمان 
یونســکو که در این پروژه با آنکتــاد همکاری دارد، 
در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی دبیرخانه شــورای 
عالــی عتف گفــت: هدف تیــم اعزامی از ســوی 
آنکتاد بررسی موقعیت کشــور ایران در حوزه علوم، 
تکنولوژی، نوآوری و سیاســت گذاری است. او ادامه 
داد: کنفرانس توســعه و تجارت سازمان ملل معموال 
بنا به درخواســت کشورهای عضو، ساالنه یک یا دو 
گزارش در مورد وضعیت کشــورهای مختلف در این 

زمینه تهیه می کند.
اشخاپر گفت: در مورد ایران یکبار در سال ۲۰۰۵ 
این گزارش تهیه شــده است و قصد آنکتاد این است 
که در ســال ۲۰1۶ نیز یک گــزارش دیگر در مورد 

ایران منتشر کند.
او گزارش ســازمان کنفرانس توســعه و تجارت 

سازمان ملل را شامل ۴ بخش اصلی دانست و گفت: 
نظام ملی علم و نوآوری، بیوتکنولوژی، نفت و انرژی 
و داده های آماری و شــاخص های مربــوط به آنها 
بخش های مختلف این گزارش هستند. این پروفسور 
هلندی ضمن اشاره به اینکه او مسئول فصل چهارم 
این گزارش است، گفت: ما در فصل داده های آماری 
به دنبال این هستیم که ببینیم چه نوع گزارش هایی 
توسط نظام ملی علم و نوآوری ایران تهیه می شوند، 
چــه ارگان هایی این گزارش هــا را تهیه می کنند، 
کتاب ها و جزوات منتشــر شــده در این راســتا چه 
تعداد هســتند و محتوای آنها شامل چیست و آیا در 
زمینه تکنولوژی های باال یا هایتک هســتند یا خیر. 
اشــخاپر ادامه داد: ما عمدتا به دنبال منابع اطالعاتی 
در زمینه علم و نوآوری و تحقیق و توســعه هستیم و 
این گزارش را به درخواســت معاونت علمی ریاست 

جمهوری آغاز کرده ایم. 

مشاور سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در 
گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه عتف: 

گزارش آنكتاد به دنبال منابع اطالعاتی در 
زمينه تحقيق و توسعه در ايران است

در راستای مأموریت سازمان کنفرانس توسعه و 
تجارت ملل متحد )آنکتاد( در خصوص تهیه گزارشی از 
وضعیت علم و فناوری ایران نشست مشترک ستاد نظام 
پایش و ارزیابی دبیرخانه شــورای عالی عتف و هیأت 
اعزامی ســازمان کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد 

برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی دبیرخانه شــورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری، نشست مشترک ستاد پایش 
و ارزیابی دبیرخانه شــورای عالی عتف و هیأت اعزامی 
از سازمان کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد )آنکتاد( 
برگزار شد. این نشست که در راستای تکمیل اطالعات 
این نهاد بین المللی برای تهیه گزارشی در مورد وضعیت 
علم و نوآوری کشور ایران اســت، در مورد گزارش ها، 
شیوه تهیه گزارش نهادهای مسئول و نهایتا نظام پایش 
و ارزیابی بر حســب اختیارات و وظایف قانونی بود. این 
گزارش در برگیرنده اعتبــارات تحقیقاتی در قالب ماده 
۲۲۴ برنامه پنجم توسعه و عملکرد دستگاه های اجرایی 

در راستای قانون 1 تا ۳ درصد خواهد بود.
 بر همین اســاس، ســتاد پایش و ارزیابی دبیرخانه 
شورای عالی عتف نیز گزارشی اجمالی در مورد عملکرد 
این شــورا و نهادهــای ذیربط آن ارائه کــرد. در ادامه 
سواالتی در رابطه با تعدد مراکز پایش و ارزیابی از سوی 
نمایندگان ســازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان 
ملل مطرح شد. پروفســور شوخاپر نیز با اشاره به مرکز 
آمار ایران، دبیرخانه شــورای عالی عتف، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت: تعدد این نهادها بسیار 
گیج کننده اســت. او ادامه داد: در نهایت داده های جمع 
آوری شده توســط این سیستم ها در کدام مرجع مورد 
بررســی قرار می گیرند و کدام نهاد مسئول امر پایش و 

ارزیابی است؟
دکتر ملکی، دبیر ســتاد پایــش و ارزیابی دبیرخانه 

شــورای عالی عتف در پاســخ به این سوال گفت: این 
چالش در کشــور ما وجود دارد، اما توجه داشــته باشید 
که نظام پایش در کشــور ما، موضوعی نوپاست و تنها 
به مدت ۴ یا ۵ ســال اســت که عمال اجرا می شود. او 
ادامه داد: در اروپا این نظام دســت کم از ســال 1991 
اجرایی شده است. بنابراین نظام گزارش گیری و سامانه 
ها دقیق هســتند. ملکی ضمن تاکید دوباره به نوپابودن 
نظام پایش و ارزیابی در کشــور ایران گفت: ما امروز در 
ابتدای راه هســتیم و در آینده با توسعه سامانه سمات، 
که یک سامانه ملی برای گردآوری اطالعات مربوط به 
طرح های پژوهشی و پایش تخصیص بودجه و پیگیری 
آنهاست، می توانیم همگرایی بیشتر در جهت ایجاد یک 

نظام یکپارچه پایش و ارزیابی ایجاد کنیم.
پروفسور شوخاپر نیز در تایید صحبت های دبیر ستاد 
پایش و ارزیابی عتف، گفت: با این که این حرکت در 
ایران جدید است، دســتگاه ها از نظر جذب اعتبارات 
پژوهشی خوب عمل کرده اند. سپس دکتر ملکی گفت: 
جامعه پژوهشی ایران نیازمند افراد بامهارتی است که 
در این حوزه آموزش دیده باشــند و بر لزوم استفاده از 
تجربیــات آنکتاد در زمینه پایــش و ارزیابی نیز تاکید 

کرد. 

در نشست مشترک ستاد پایش و ارزیابی دبیرخانه 
شورای عالی عتف و آنکتاد مطرح شد: 

بزرگترين چالش نظام پايش و ارزيابی 
ايران تعدد مراکز مسئول است

چهارمین نشست هم اندیشی ستادهای دبیرخانه 
شورای عالی عتف برگزار شد. این جلسه با حضور معاون 
اجرایی دبیرخانه، دبیران ســتادها و مدیر امور ستادهای 
دبیرخانه برگزار شــد. در این جلسه، موضوعاتی پیرامون 
چگونگی هماهنگی فعالیت هــای دبیرخانه با محورهای 
ابالغ شــده در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم 
انقــالب، هفتۀ پژوهش و برنامه ریزی های مربوط به آن، 
ضرورت تولید محتوای مصرفی ستادها برای کمیسیون های 
تخصصی و حضور فعال ستادها در فعالیت های دبیرخانه 

بحث و گفتگو شد.
به گــزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی 
علوم، تحقیقات و فناوری، چهارمین نشست هم اندیشی 
ســتادهای دبیرخانه شــورای عالی عتف برگزار شد. در 
ابتدای این جلســه، مهندس مصطفــی کاظمی، معاون 
اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، ضمن تاکید بر لزوم 
فعالیت بیش از پیش دبیرخانه و اجزای آن در حوزه هایی 
که به موجب قانون به عهده آن گذاشته شده است، گفت: 
دبیرخانه نباید منتظر دســتور باشد، بلکه باید وظایف خود 
را بــه صورت فعال دنبال کند. او ادامــه داد: البته این به 
معنای ورود به حوزه وظایف سایر نهادها نیست، بلکه به 
این معناســت که در حوزه هایی که مطابق قانون و آئین 
نامه ها تکلیف شــورای عالی عتف هستند، فعال تر عمل 

کرده و وظایف خود را انجام دهیم.
کاظمــی به ضرورت تولید محتوای مصرفی ســتادها 
برای کمیسیون های تخصصی اشاره کرد و گفت: ستادها 
از طریــق این محتــوا می توانند به کمیســیون ها برای 
دســت یابی به اهداف خود کمک کننــد و باید بر نقش 

تولیدکنندگی محتوا در درون ستادها تاکید داشته باشیم.
در ادامه جلسه، مهندس کاظمی با اشاره به ابالغیه رهبر 

معظــم انقالب در مورد اقتصاد مقاومتی و ۴ محور تعیین 
شده از سوی ایشان گفت: کارگروه های شورای عالی عتف 
باید وظایف شورا را در ذیل این ۴ محور بازنگری کنند تا 
وظایف شورای عالی عتف و بخش های مختلف آن نیز در 

راستای سیاست گذاری های کالن کشور باشد.
در پایان جلسه هم اندیشــی ستادها دبیرخانه شورای 
عالــی عتــف، در خصوص هفتــۀ پژوهــش و اقدامات 
پیشنهادی ستادها بحث و تبادل نظر شد. بنابر این بحث ها، 
مقرر شد تا دبیران ستادها تا جلسه آتی نشست هم اندیشی 
ســتادها، لیست کارگاه ها و نشست های خود را مشخص 
کنند تا دبیرخانه بتواند برنامه ریزی زمانی و مکانی الزم را 
در این زمینه انجام دهد. در این راســتا برخی چالش های 
اجرایی ستادها نیز مطرح شد و در این زمینه ها تصمیماتی 

نیز اتخاذ شد.
گفتنی است، جلسات هم اندیشی ستادهای دبیرخانه 
شــورای عالی عتف، زیــن پس هر دو هفتــه یکبار در 
دبیرخانه شــورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برگزار 

خواهد شد.

در نشست چهارم هم اندیشی ستادهای 
دبیرخانه شورای عالی عتف مطرح شد:

 دبيرخانه بايد وظايف قانونی خود را 
به صورت فعال تر دنبال کند
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هیأتی متشکل از اعضا و کارشناسان کنفرانس توسعه 
و تجارت سازمان ملل )آنکتاد( که در حال بازدیدی دو هفته 
ای از ایران و نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور هستند تا 
گزارشی در مورد وضعیت کشــور در این حوزه تهیه کرده و 
پیشنهاداتی را به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ارائه 
کنند، ظهر روز یکشنبه 1۰ آبان ماه از دبیرخانه شورای عالی 
عتف بازدید کردند. این گروه در نشستی مشترک با مدیران، 
دبیران علمی و کارشناسان دبیرخانه عتف ضمن درخواست 
ارائه اطالعاتی به منظور تکمیل گزارش خود، بر لزوم ایجاد 
ارتباط ســازنده بین نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران و 
آنکتاد اشاره کردند و گفتند: هدف اصلی آنکتاد از ارائه گزارش 

و ارائه پیشنهادات اتصال نظام علم و فناوری به بازار است.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری، روز یکشنبه 1۰ آبان ماه، هیأتی گروهی 
متشــکل از اعضا و کارشناســان کنفرانس توسعه و تجارت 
ســازمان ملل از دبیرخانه شــورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری بازدید کردند و در نشســتی مشترک با حضور دکتر 
محمــد ابویی، قائم مقام دبیرکل شــورا، مهندس مصطفی 
کاظمی، معــاون اجرایی، دکتر فصیحی، دبیر کمیســیون 
هماهنگی، و برخی دیگر از دســت انــدرکاران نظام علم و 

تحقیقات و فناوری کشور شرکت کردند.
در این نشست در ابتدا گزارشی از تاریخچه، ساختار، نحوه 
فعالیت و دستاوردهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
توســط دکتر ابویی ارائه شد. سپس میشل لیم مسئول امور 
اقتصادی از ســازمان ملل ضمن توضیح علت حضور آن ها 
در این جلســه گفت: حضور ما در ایــران و تهیه گزارش به 
درخواســت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران 
بوده اســت و بنا به تعهد ما در زمینه کمک به کشــورهای 
در حال توسعه، گزارشــی را سال آینده به سازمان ملل ارائه 
خواهیم کرد. او ادامه داد: به منظور تهیه گزارش نیاز به داده 

هایی خــام در مورد نظام علوم، تحققیــات و فناوری ایران 
هســتیم. در ادامه دکتر توماس اندرســون، استاد دانشگاه و 
اقتصاددان و کارشناس علمی گروه آنکتاد نیز گفت: مشکالت 
زیادی در جهان وجود دارد، قصد ما این نیست که بگوییم چه 
کار باید انجام شــود یا انتقاد کنیم. قصد ما ایجاد یک رابطه 
سازنده است که هر دو طرف از طریق آن بتوانند موضوعاتی 
را یاد بگیرند. او ادامه داد: هدف اصلی ما از تدوین این گزارش 

ایجاد ارتباط بین نظام علم و فناوری و بازار است.
در ادامه دکتر ابویی ضمن اعالم همکاری گفت: اطالعات 
خامی از گزارش های ملی وجود دارند که می توانیم آن ها را 
در دسترس شــما قرار دهیم و چنانچه بخش هایی از آن را 
مورد نیاز داشتید، می توانیم این بخش ها را با ترجمه انگلیسی 

به شما ارائه دهیم.
همچنین دکتر فصیحی ضمن اشــاره به تصویب قانون 
شــرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی به 
حمایت های اخیر دولت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد 
و گفت: ایران در حال برقراری و ایجاد یک رابطه بین بازار و 
نظام علم و فناوری کشور است و در این راه ارتباط با آنکتاد 

می تواند فرصت بسیار خوبی برای توسعه کشورمان باشد. 

جلسه شصت و هشتم کمیسیون تدوین و هماهنگی 
سیاست های علم و فّناوری روز چهارشنبه 1۳ آبان ماه برگزار 
شد. در این جلسه، گزارش عملکرد کمیسیون های تخصصی 
که به واســطه تحلیل اطالعات موجود در دبیرخانه شورای 
عالی عتف تهیه شده بود، به سمع و نظر اعضای کمیسیون 

رسید.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی عتف، 
شــصت و هشتمین جلسه کمیســیون تدوین و هماهنگی 
سیاســت های علم و فنــاوری، امروز چهارشــنبه در محل 
دبیرخانه شــورای عالی عتف برگزار شد. در پیش از دستور 
این جلســه، دکتر محمد ابویی، قائم مقام دبیرکل شــورای 
عالی عتف، ضمن اشاره به ضرورت مشارکت دبیرخانه علوم، 
تحقیقات و فناوری در تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: در 
آخرین مرحله، جلسه آموزشی از سوی دبیرخانه با مشارکت 
دبیران کمیسیون های تخصصی و کارشناسان در مورد برنامه 
ششم توسعه برگزار شده است و امیدواریم که دبیران محترم 

مشارکت بیشتری داشته باشند.
او همچنین به حضور گروهی از کارشناســان و دســت 
اندرکاران ســازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 
)آنکتاد( در ایران به دعوت معاونت علم و فناوری ریاســت 
جمهوری و درخواست آن ها مبنی بر ارائه گزارش هایی برای 
تکمیل گزارش وضعیت نظام علم و فناوری کشور اشاره کرد 
و گفت: ما دو جلســه با آنکتاد در مــورد مناطق ویژه علم و 

فناوری و سامانه سمات و گردآوری داده ها تنظیم کرده ایم و 
اطالعاتی را در این حوزه به آنها ارائه خواهیم داد، ولی چنانچه 
دبیران محترم کمیسیون های تخصصی پیشنهادی در مورد 
موضوعات مربوط به خود دارند، لطفا به دبیرخانه منتقل کنند 

تا در گزارش نهایی قابل ارائه به آنکتاد لحاظ شود.
در ادامه جلسه، گزارش عملکرد کمیسیون های تخصصی 
شــورای عالی عتف، از سوی مسئول امور دبیرخانه ارائه شد. 
این گزارش شامل موضوعاتی چون تعداد جلسات برگزار شده 
و تعداد جلسات به حدنصاب رسیده، ترکیب جلسات، درصد 
ارســال پاسخ به نامه ها، مشــارکت نمایندگان دستگاه های 
اجرایی عضو، در فصل بهار و تابســتان، در راســتای پایش 

عملکرد فعالیت های جاری کمیسیون های تخصصی بود.
دکتر فصیحی، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی، به مورد 
مناقشــه بودن این قبیل گزارشات اشاره کرد و گفت: غرض 
این اســت که با این قبیل گزارش ها خود را برای سنجش 
اثربخشــی و کارآمدی عملکرد خود و برنامه ریزی های آتی 
مرتبط با ماموریت شــورا آماده کنیــم. او ادامه داد: این فقط 
یک تصویر اولیه اســت و در گذشته هم در قالب های دیگر 
هم انجام شده اســت و تالش می شود که مدل منطقی تر 
شود و تصاویر مفهوم تر باشد تا مجموعه کار برای سنجش 
اثربخشی موثر واقع شود. این ارزیابی ضروری است و اگر فکر 
می کنید که مواردی از آن نیاز به اصالح دارد، لطفا مشارکت 

کنید.

برگزاری جلسه شصت و هشتم کمیسیون 
تدوین و هماهنگی شورای عالی عتف

 گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی ارائه شد

نشست مشترک کنفرانس توسعه و تجارت 
سازمان ملل و دبیرخانه شورای عالی عتف

نوآوری و اتصال علم و تكنولوژی به بازار 
هدف اصلی گزارش های آنكتاد است

افزایش رشد کیفی مقاالت علمی کشور: 

دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی 
دارای برترين  مقاالت بين المللی

در راستای بند 9 ماده ۲ اساسنامه پایگاه استنادی 
علوم جهان اسالم )ISC( مصوب جلسه ۶۲۳ شورای عالی 
انقالب فرهنگی مبنی بر معرفی پراستنادترین دانشگاه ها 
و مقامات علمی، گزارش افزایش رشد کیفی مقاالت علمی 
کشور و معرفی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر در 
تولید مقاالت برتر در عرصه های بین المللی بدین شــرح 

ارائه می شود:
 کمیت تولید علم تنها یکی از شاخص های رشد علمی 
است، اما در سند سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی 
توسط مقام معظم رهبری به مرجعیت و دیپلماسی علمی 
و اثرگذاری اقتصادی علم تولید شده، اهمیت چند برابری 
داده شده است. امروزه تحقیقات علمی نشان می دهند که 
کیفیت پژوهش اصلی ترین علت افزایش مرجعیت علمی 

است. 
دیپلماســی علمی نیز باعث افزایش کیفیت پژوهش و 
مرجعیت آن می گردد و اثرگذاری اقتصادی نیازمند تولید 
علم کاربردی است. بنابراین تکیه صرف به کمیت تولید 
 Top( علم باعث توسعه علمی نخواهد شد. مقاالت برتر
papers( به گروه اندکی از مقاالت اطالق می شــود که 
تعداد استنادهای زیادی را دریافت کرده اند. این مقاالت را 
مقاالت یک درصد و یــک دهم درصد برتر نیز می نامند 
که شامل مقاالت پراستناد و داغ می شود. مقاالت برتر به 
دو دسته مقاالت داغ )Hot papers( و مقاالت پراستناد 
)Highly cited papers( تقســیم می شوند. مقاله داغ 
به مقاله ای اطالق می شود که از لحاظ تعداد استنادهای 
دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقاالت یک دهم 
درصد برتر قرار گرفته اســت، در حالی که مقاله پراستناد 
در زمره مقاالت یک درصد برتر قرار می گیرد. بازه زمانی 
برای محاسبه مقاالت داغ دوماهه و برای مقاالت پراستناد 
1۰ ساله است، بنابراین با توجه به متوسط تعداد استنادها 
در هر رشــته، تمامی مقاالت داغ، مقاله پراستناد نبوده و 

همچنین عکس این حالت نیز صادق است.
اطالعات این گروه از پژوهش ها از پایگاه طالیه داران 
علم تامسون رویترز )ESI( استخراج می گردد که همواره 
اطالعات 1۰ سال اخیر را پوشش می دهد. مقاالت پراستناد 
و داغ بیانگر پژوهش هایی هســتند که مسیر توسعه علم 
بین الملل را نشــان می دهند. بعد از انجام یک پژوهش، 
اینکه ســایر پژوهشگران تا چه اندازه به آن توجه کرده و 
آن را مبنای تحقیقات بعدی خود قرار دهند نشان دهنده 
اهمیت آن پژوهش بوده و در واقع پژوهش هایی هستند 

که جبهه های تحقیق جدید را در دنیای علم می گشایند.
هر چند لفظ مقاالت برتر مصطلح اســت، اما مدارک 
مختلفی که در حوزه های علمی تولید می شوند، می توانند 
به مقاالت برتر یا مدارک برتر تبدیل شــوند. شاید علت 
اســتفاده از لفظ مقاله برتر به این دلیل است که مقاالت 
نسبت به سایر مدارک اســتناد باالتری دریافت می کنند 
و همچنین مدرک غالب هســتند. بر اســاس اطالعات 
 )ESI( مستخرج از پایگاه طالیه داران علم تامسون رویترز
مجموع کل مقاالت برتر تولید شــده توسط پژوهشگران 
کشور در 1۰ سال اخیر تا تاریخ 1۳9۴/۶/۳1 برابر با 9۵۶ 
مورد گزارش شــده که از این تعــداد ۸۵۳ )۸9%( آنها را 
مقاالت پژوهشــی و1۰۳ )11% ( از مقاالت برتر شــامل 

مقاالت مروری می شود. 

براین اساس تعداد مقاالت برتر جمهوری اسالمی ایران 
در 1۰ ســال گذشته به طور مرتب افزایش یافته است. به 
طوریکه در سال ۲۰۰۵ میالدی تنها تعداد 1۳ مقاله برتر 
موجود بود و این تعداد در ســال ۲۰۰۶ میالدی به ۳۲ و 
در سال ۲۰۰۷ میالدی به ۵۷ مورد افزایش یافت. در سال 
۲۰11 میالدی پژوهشگران کشور موفق شدند تا تعداد ۸9 
مقاله را در مجموع مقاالت برتر دنیا جای داده و در ســال 
۲۰1۲ میالدی  این رقم به تعداد 111 مورد افزایش یافت. 
در ســال ۲۰1۳ میالدی تعداد مقاالت برتر کشور به 1۵۳ 
مورد و در سال ۲۰1۴ میالدی با یک افزایش دیگر، تعداد 
این دســته از  مقاالت به ۲۴۵ مورد رســیده است. بدین 
ترتیب با مقایسه تعداد مقاالت برتر در سال ۲۰۰۵ میالدی 
نسبت به  ۲۰1۴ میالدی  مشخص می شود که تعداد این 
دســته از مقاالت 19 برابر شده است. همچنین از ابتدای 
سال ۲۰1۵ میالدی تاکنون تعداد ۶۸ مقاله پراستناد توسط  
پژوهشــگران کشور در طالیه داران علم ثبت شده است. 
ضمنا سهم جمهوری اسالمی ایران از مقاالت برتر در 1۰ 
ســال اخیر ۴/ . درصد کل مقاالت برتر دنیا و ۵/ . درصد 

کل مقاالت تولید شده توسط کشور است. 
همانگونه که سهم کمیت مقاالت علمی بین المللی در 
رشته های موضوعی مختلف یکسان نیست، سهم مقاالت 

برتر نیز یکسان نیست.

رشته های پزشکی بالینی، شیمی، فیزیک، مهندسی و 
علوم اجتماعی پنج رشــته موضوعی هستند که بیشترین 
تعداد مقاالت داغ و پراستناد دنیا در آن ها تولید شده است. 
در مقابل اقتصاد و بازرگانی، میکروبیولوژی و علوم هوا و 

فضا دارای کمترین تعداد مقاالت داغ و پراستناد هستند.
پژوهشگران کشور در برخی رشته های موضوعی قوی 
تر از سایرین ظاهر شده اند. این قیاس تنها با نگاه به میزان 
مقاالت پراستناد در یک رشــته قابل انجام نیست، بلکه 
بایستی به تعداد پژوهشگران کشور در آن رشته موضوعی 
و همچنین ســهم آن رشــته موضوعــی از کل مقاالت 
پراستناد دنیا نیز نگریســت. پژوهشگران کشور در حوزه 
مهندسی موفق شده اند ۳۵1 مقاله پراستناد در سطح بین 
المللی تولید که برابر با ۳.۵۳% )ســه و پنجاه و سه صدم 

درصد( از کل مقاالت پراستناد دنیا می باشد.

ادامۀ در صفحۀ بعد
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برگزاری جلسه هماهنگی 
کارگاه های آموزشی 

مشترک با کشور آفريقای 
جنوبی با حضور کاردار 

اين کشور در ايران 

به گزارش گاهنامه عتف ، پیرو تفاهم نامه منعقد 
شده بین حوزه معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوري با طرف آفریقاي جنوبي، جلســه 
هماهنگي جهت برگزاري اولین کارگاه آموزشي مشترک 
در محل دفتر مدیرکل برنامه ریزي امور فناوري وزارت 

عتف تشکیل گردید.
اولین کارگاه آموزشي مشترک با حضور متخصصین 
حوزه زیســت فناوري دو کشــور در ۵ و ۶ آبان ماه در 

تهران برگزار خواهد شد.
در ابتداي این جلسه دکتر پیري مدیرکل برنامه ریزي 
امور فناوري ضمن ابراز خرســندي نسبت به برگزاري 
این کارگاه مشــترک، این موضوع را ســرآغازي براي 
همکاریهاي مشترک علمي بیشتر بین طرفین در آینده 
دانســت و بر اســتفاده دو طرف از پتانسیل هاي علمي 

متخصصین این حوزه به نحو احسن تاکید نمودند.
در ادامه این نشســت آقاي سي دات کاردار آفریقاي 
جنوبــي در ایران نیز ضمن تایید پیشــنهادات مدیرکل 
برنامه ریزي امــور فناوري وزارت عتف مبني بر اجراي 
طرحهاي پژوهشي مشــترک، خواستار توسعه تبادالت 

علمي و آموزشي در سطح وسیع تر بین دو کشور شد. 

امور بین الملل

هر چند محققان شیمی با تولید تعداد 11۷ مقاله پراستناد 
و ریاضیات با تعداد 11۳ مقاله پراســتناد دارای بیشترین 
تعداد مقاالت از این نوع بعد از رشته موضوعی مهندسی 
هستند، اما وضعیت این دو رشته با یکدیگر متفاوت است. 
پژوهشــگران حوزه ریاضی ۳.19% )سه ممیز نوزده صدم 
درصد( از کل مقاالت پراســتناد دنیا را به خود اختصاص 
داده اند ولی پژوهشــگران شیمی موفق شده اند تا حدود 
۰.۸1% )هشتاد و یک صدم درصد( از کل مقاالت پراستناد 
دنیا در این زمینــه را تولید کنند. در حوزه علوم اجتماعی 
تنها 1۰ مقاله پراستناد تولید شده که ۰.1۲% )دوازده صدم 

درصد( از کل مقاالت دنیا در این حوزه است. 
در مجموع باید گفت که ســهم مقاالت داغ و پراستناد 
کشور از کل مقاالت دنیا از سهم تولید علم کشور در سال 
۲۰1۴ میالدی پیشــی گرفته اســت. در طول 1۰ سال 
گذشــته همواره ســهم کمیت تولید علم کشور از سهم 
مقاالت پراســتناد و داغ دنیا کمتر بوده است، اما داده های 
سال ۲۰1۴ میالدی نشان می دهد که این روند برعکس 

شده است.

دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی برتر كشور 
دارای موثرترین پژوهش های بين المللی

 
دانشــگاه ها و موسســات تحقیقاتی مختلف کشور با 
نســبت های مختلف به تولید مقاالت برتر پرداخته اند. در 
پایگاه های استنادی نام دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی با 
امالهای مختلفی به رشته تحریر در آمده اند. پژوهشگران 
هنگام ارسال نتایج پژوهش های خود به مجالت علمی، 
نام دانشــگاه یا موسســه تحقیقاتی خود را با شکل های 
مختلفی می نویســند. این مسئله فقط مختص جمهوری 
اسالمی ایران نیست، بلکه یک مسئله جهان شمول است. 
پایگاه های اســتنادی به دلیل هزینه باالی یکسان سازی 
نام ها، هنوز در اعالم آمارها مشــکل دارند و پایگاه طالیه 
داران علم تامسون رویترز )ESI( نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت. به همین دلیل برای اعالم تعــداد مقاالت برتر 
دانشــگاه ها، کل این مقاالت به صورت مجدد در  پایگاه 
اســتنادی علوم جهان اســالم )ISC( مورد بررسی قرار 
گرفت. از مجموع 9۵۶ مقاله برتر تولید شــده که حاصل 
مشارکت کلیه دانشــگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور 
بوده سهم دانشگاهها و مراکز مختلف به شرح زیر میباشد:
از دانشــگاه های جامع، دانشگاه تهران، تربیت مدرس، 
شــیراز، تبریز، مازندران، فردوسي مشــهد، بوعلي سینا 
همدان، شهید بهشتي، شــهید مدني آذربایجان  و رازی 

کرمانشاه دارای بیشترین تعداد مقاالت برتر بوده اند. 
در بین دانشگاه های علوم پزشکی، علوم پزشکي تهران، 
شهید بهشتي، اصفهان، مشهد، مازندران، بقیه اهلل، تبریز، 
جندي شاپور اهواز، کرمان دارای بیشترین تعداد مقاالت 

برتر بوده اند. 
ازمیان دانشگاه های صنعتی، دانشگاه صنعتي شریف، 
امیرکبیر، علم و صنعــت ایران،صنعتی اصفهان، صنعتی 
نوشیرواني بابل،صنعتی شیراز، خواجه نصیرالدین طوسي و 
صنعت نفت بیشترین تعداد مقاالت برتر را منتشر کرده اند.
دانشگاه های آزاد اســالمی 19۶ مقاله و دانشگاه های 

پیام نور 1۶ مقاله برتر منتشر کرده اند.
در بین  موسســات و مراکز پژوهشــی پژوهشــگاه 
دانش هاي بنیادي، انستیتو پاستور ایران، پژوهشگاه ملي 
مهندسي ژنتیک و زیست فناوري، پژوهشگاه صنعت نفت، 
پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته علوم محیطي دارای 

بیشترین تعداد مقاالت برتر    بوده اند. 

به گــزارش گاهنامه عتف ،هيات دانشــگاهی 
كشور سوئيس به همراه مقامات سفارت این كشور در 
ایران، با حضور در محل وزارت علوم با معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم، مدیركل برنامه ریزی امور فناوری و 
معاونان پژوهشــی دانشــگاه های كشــور در خصوص 

گسترش همکاری های علمی رایزنی كردند.

در این نشست كه توسط معاونت پژوش و فناوري و 
دفتر برنامه ریزي امور فناوري وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري برگزار گردید،  وحيد احمدی با ارائه گزارشی از 
وضعيت آموزش عالی كشــورمان و تعداد دانشگاهها و 
مراكز آموزش عالی ، تعداد دانشجویان ، تعداد موسسات 
پژوهشــی دولتی و خصوصی ، تعداد پارك های علم و 
فناوری و مراكز رشد و توليدات علمی نمایه شده ایران 

در پایگاههای آی اس آی و اســکاپوس، ظرفيت باالی 
آمــوزش عالی و علــم و فناوری ایــران را برای هيئت 

دانشگاهی سوئيس تبيين كرد.
وی ضمن اشاره به افزایش تعامل با مراكز دانشگاهی 
معتبر  در دو سال اخير  و اعالم آمادگی و استقبال ایران 
از گسترش همکاریهای علمی با دانشگاههای سوئيس، 
تبادل استاد و دانشجو ،اعطای فرصت های مطالعاتی در 
هر دو كشور برای دانشــجویان دكترا و اعضای هيئت 

علمــی و برگزاری دوره های مشــترك تحقيقاتی را از 
جملــه زمينه های همکاری علمی  و فنــاوری ایران و 

سوئيس اعالم كرد.
در ادامــه این دیــدار دكتر  پاتریک آبيشــر رئيس 
دانشگاه EPFL ســوئيس گفت : دانشجویان ایرانی از 
نخبه ترین و بهترین دانشجویان در سطح دنيا هستند 
و ميان دانشــگاه های برتر دنيا برای چذب دانشجویان 

ایرانی رقابت وجود دارد.
وی افزود :  ارتباط دانشــگاهی ایران و ســوئيس از 
گذشــته برقرار بوده اســت و هم اكنون عالوه بر 174 
دانشــجوی دكترا  به شــکل حضوری ، تعداد 3000 
دانشجوی ایرانی نيز به شکل غير حضوری و از راه دور  
در حال تحصيل در  دانشگاههای سوئيس می باشند و 
تعدادی از اساتيد ایرانی نيز  در بخش های  مدیریت و 

آموزش مراكز آموزشی سوئيس فعاليت می كنند.
در ادامه این دیدار تعدادی از روســای دانشگاههای 
ایران  و هيئت سوئيســی گزارشــی از وضع موجود و 
ظرفيت منركز دانشــگاهی خود ارائه داده و طرفين در 
 خصوص جزئيات ادامه همکاریهــا تبادل نظر كردند.

این هيات دانشــگاهی قرار است طی یک هفته حضور 
خود در ایران از دانشگاه های شيراز، اصفهان، یزد، علوم 

پزشکی تهران و صنعتی شریف بازدید كنند.

ديدار معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم و هيات دانشگاهی سوئيس 

پارك علم و فناوري مازندران به عضویت قطعي 
)Full member( انجمن بين المللي پارك هاي علم 

و فناوري جهان درآمد.
به گزارش گاهنامه عتــف ، با تصویب هيأت مدیره 
 IASP انجمن بين المللي پارك هاي علــم و فناوري؛
به  عضویت قطعــي)Full member(   این انجمن 

پذیرفته شد.
بر اساس این گزارش، تعامل با سایر پارك هاي علم 
و فناوري جهان و سازمان هاي مرتبط با آنها، دسترسي 
بــه اطالعات و تجربيات آنان، انتقال دانش فني، امکان 
استفاده از منابع انجمن و امکان همکاري ميان شركت 
هاي پارك علم و فناوري مازندران با سایر شركت هاي 
عضو پارك هاي زیــر مجموعه، در بلند مدت از جمله 

اهداف عضویت در این انجمن مي باشد.
انجمن بين المللي پارك هاي علم و فناوري، شبکه ای 
جهاني از پارك هاي علم و فناوري است كه متخصصان 

پارك هاي در حال توســعه موجود، مراكز رشد تجاري 
بر مبناي نوآوري، موسسات تحقيق و توسعه، دانشگاه 
ها و كارشناسان توســعه اقتصادي و فناوري و انتقال 

تکنولوژي را در سرتاسر جهان به هم متصل مي نماید.
انجمــن بين المللي پارك هاي علم و فناوري جهان 
یــک انجمن دانش بنيان اســت كه در ســال 1984 
)1363( ایجاد شد. شبکه گســترده این انجمن 399 

عضو از 73 كشــور دارد كه روي هــم رفته 250000 
شــركت در آنها بر پایه اقتصاد دانــش بنيان فعاليت 
مي نمایند. به همين ترتيب، دارایي اصلي این انجمن 
دانش و تخصص بسيار باالي آن است كه طي 25 سال 
گذشــته در تمام موضوعات مربوط به طراحي، اجرا و 
مدیریت پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد تجاري و 

نوآوري تجميع یافته است.
الزم به ذكر است كه IASP یک سازمان غير دولتي 
)NGO( با فعاليت مشاوره است كه با شوراي اقتصاد و 
اجتماعي سازمان ملل همکاري مي نماید. این انجمن 
داراي شــش بخش دارد كه در آفریقا، آسياي، آسياي 
جنوب شرقي، اروپا، آمریکاي التين و آمریکاي شمالي 

مي باشد.
 این انجمن داراي دو دفتر در ماالگاي اسپانيا و پکن 
چين اســت و تا كنون 32 كنفرانــس و 95 رویداد و 

سمينار برگزار كرده است. 

عضويت پارک علم و فناوری 
مازندران در انجمن جهانی پارک ها 

به گــزارش گاهنامــه عتف ،در این نشســت 
مشــترك مجتبی شریعتی نياسر معاون آموزشی وزیر 
علوم ، حسين ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم در امور 
بين الملل، دكتر پيري مدیركل برنامه ریزی امور فناوری 
وزارت علوم تحقيقات و فناوری و روسای دانشگاههای 
شهيد بهشــتی، علم و صنعت ،جامع علمی كاربردی ، 

فنی و حرفه ای، رئيس مركز روابط بين الملل دانشگاه 
خوارزمی و مدیرانی از حوزه دانشــجویی و پژوهشی و 
فنــاوري وزارت علوم با دكتر دورثــه رونالد دبيركل  
موسســه تبادالت علمی آلمان  )daad(،در خصوص 
گســترش همکاریهای علمی  و فناوری بين دو كشور  

 در این دیــدار طرفين ضمن اعــالم آمادگی  تبادل نظر شد.

و حمایــت مســئوالن آمــوزش عالی دو كشــور 
بــر توســعه همــکاری مشــترك و متقابل بين 
دانشــگاهها، پژوهشــگاه ها و مراكز فنــاوری دو 
كشــور  تاكيد و مقــرر كردنــد در زمينه تبادل 
بورســيه دانشــجویی و آمــوزش عالــی  فنی و 
 حرفــه ای كارگروه مشــترك تشــکيل شــود.

  مؤّسســه مبادالت آكادميک آلمان)DAAD(  یک 
مركز بين المللی اســت كه برنامه اصلی آن برقراری 
ارتباط ميان دانشجویان، استادان و پژوهشگران سایر 
كشــورها بــا مراكزآموزش عالی آلمــان و پذیرش و 

آموزش آن ها در این كشور است.

نشست مشترک مسئوالن وزارت علوم و دبيرکل 
موسسه تبادالت علمی آلمان برگزار شد 

ادامۀ صفحۀ قبل
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 دبیرکل شورای عالی عتف گفت: مناطق ویژه علم 
و فناوری که پیش ازاین از آنها به عنوان کریدورهای علم و 
فناوری نام برده می شــد، اکوسیستم توســعه دانش بنیان 

هستند.
به گــزارش گاهنامه عتف ، دکتر احمــدی در چهارمین 
نشســت هم اندیشــی مناطق ویژه علم و فناوری کشور در 
دانشــگاه فردوسی مشهد اظهار داشــت: نگاه اکوسیستمی 
به این مناطق، تفکری اســت که هم اکنون مســئوالن در 
مدل های ارزیابی شده به آن رسیده اند و عبارت از چیدمان، 

سازماندهی و نظام یافتگی مجموعه اجزای توسعه است.
وی تصریح کرد: برخــی فکر می کنند راه اندازی مناطق 
ویــژه علم و فنــاوری به معنای تصاحب یــک زمین ۵۰۰ 
هکتاری و تغییر کاربــری آن و راه اندازی برخی واحدهای 
علمی یا صنعتی و از جمله این اقدام هاست در حالی که نگاه 
اکوسیستمی به این مناطق ،یعنی مدیریت اجزای توسعه که 

در منطقه مورد نظر از پیش مهیاست.
دکتر احمدی گفت: اگر همه اجزای تحقق توسعه دانش 
بنیان در یک گســتره جغرافیایی حضور داشــته باشــد اما 
اکوسیستم به معنای مدیریت این اجزا نباشد نتیجه مورد نظر 

حاصل نخواهد شد.
معاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم افزود: هم اکنون 

۲۸۰۰ مرکز پژوهشــی و آموزشی در کشور فعال است که از 
این تعداد یک هزار مرکز صرفا کار پژوهشی می کنند و ده ها 
پارک علم و فناوری و مرکز رشد و مرکز تحقیق و توسعه در 

بخش صنعت کشور فعالیت دارند.
دکتر احمدی گفت : هم اکنون کشور در شرایطی است که 
اجــزای قابل قبولی دارد اما هنوز به مجموعه ای از تجربیات 

نرسیده که بتواند در زمینه توسعه دانش بنیان اوج بگیرد.
وی افزود: در دولت یازدهم بنا بر نظام دهی به امور است 
لذا یک و نیم ســال است که کار کارشناسی بر روی مناطق 
ویژه علم و فناوری در حال انجام اســت و ســرانجام به این 
تفاهم رسیده شده که کریدورها یا مناطق ویژه علم و فناوری 
شکل بگیرد و مشکل اجرایی به منزله نقطه ضعف قانونی نیز 

در این خصوص وجود ندارد.
وی گفت: در استان خراسان رضوی با وجود آستان مقدس 
حضرت علی ابن موســی الرضا )ع( که می تواند زمینه های 
توسعه دانش بنیان را بر مبنای گردشگری تاریخی و توریسم 

شکل دهد ظرفیت های بسیار وجود دارد .
دکتــر احمدی افــزود: بازار تولید ســوغات یک صنعت 
پیشــرفته و نیازمند ماشــین آالت تخصصی یا در اصطالح 
هایتک )تکنولوژی باال( نیســت و جوانان کشــور می توانند 
سوغاتی های ارزنده تری با مفاهیم علمی و تاریخی تولید و 
عرضه کنند و درآمد به جیب مراکز رشد و بخش خصوصی 

ایران وارد شود.
دبیرکل شــورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: 
از جملــه برنامه ها برای مناطق ویژه علم و فناوری آموزش 
مدیران این مناطق و انجام بازدیدهایی از کریدورهای علم و 

فناوری دنیاست.
وی گفت: هم اکنون اساسنامه سازمان عامل منطقه ویژه 
علم و فناوری کشــور تدوین و تصویب شده، کمیته راهبری 
آن تشکیل شده و شرایط برای آغاز به کار مناطق ویژه کامال 

فراهم است.
دکتر احمــدی با بیان این که مناطق ویژه علم و فناوری 
از قوانین و تسهیالت مناطق آزاد تبعیت می کنند افزود: هم 
اکنون مشوق های مالی و غیرمالی برای این مناطق در حال 
تدوین اســت و تالش می شود در برنامه ششم توسعه که در 
حال نگارش اســت الزامات قانونــی راه اندازی این مناطق 

گنجانده شود.
وی خاطرنشان  کرد: از کارهای اصلی در خصوص مناطق 
ویژه علم و فناوری برقراری ارتباطات بین المللی است چون 

اندیشه

 کشورهایی که بودجه و 
توســعه و رفاه عمومی خود را بر 
مبنای اقتصاد نفتی بنا نهاده اند 
همواره نگران نوسانات بهای این 
ماده ســیاه رنــگ و گرفتار در 
بازی های سیاســی جهانی برای 
کاهــش صــدور و قیمــت آن 
می باشــند. کشــور ما نیز فارغ از این مشکالت نیست که ابزار 
تحریم های نفتی و اختالل در بازار فروش هم عاملی تشــدید 
کننده اســت. رهبری معظم انقالب اسالمی در طول سال های 
متمادی و در مناســبت های گوناگون و به ویژه در شــعارهای 
راهبردی ســال ها همواره بر عدم وابستگی به اقتصاد نفتی و 
زیان هــای تعلق به آن ســخن گفته اند. به راســتی اگر با یک 
برنامه ریزی و مدیریت علمی و واقع گرایانه در طول همین ۲۰ 
ســال اخیر ســاالنه پنج درصد از اتکای به اقتصاد نفتی کاسته 
بودیم امروزه دیگر نباید در اندیشه نوسانات قیمتی و کسر بودجه 
و تحریم ها باشیم.قطع این وابستگی شاید کار آسانی نباشد اما 
در یک فرایند برنامه ریزی شــده زمانی و اقتصادهای جایگزین 
حتما ممکن بوده است.درست به خاطر دارم که چند سال پیش 
در روزگاری کــه هنوز ادبیات موسســات دانش بنیان و اقتصاد 
متکی بر آن در کشــور از شهرت و جایگاهی برخوردار نبود و در 
محجوریت به ســر می برد به عنوان نماینده پارک های علم و 
فناوری کشــور در حضور یکی از مقامات ارشد اجرایی کشور در 
فضایی که سخن از اداره کشور با نفت ۷ دالری بود گفتم که اگر 
موسســات فناور و دانــش بنیان را به درســتی تقویت کنیم و 
اقتصادی متکی بر دانش و فناوری را طراحی و اجرا نماییم ، به 
ایــن نفــت ۷ دالری هم احتیاجــی نخواهیم داشــت. اکنون 
خوشــبختانه فضای کســب و کارهای فناورانــه و حمایت از 
موسســات دانش بنیان از حال و هوای خوشی برخوردار است. 
بدون تردید توجهات هوشــمندانه مقام معظم رهبری به مقوله 
هایی چون علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد و کار و توسعه درون 

زای کشور و نیز سیاست های حمایتی و اجرایی ارزشمند دولت 
یازدهم و دستگاه های متولی در ایجاد چنین فضایی بسیار موثر 

بوده است.
واقعیت این است که اقتصاد قرن بیستم  با نفت شکل گرفته 
اســت و این ماده بر تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی و تغییر 
الگوهای زندگی شهرنشینی و همه عرصه های تمدنی و توسعه 
ای تاثیر اساســی داشــته و دارد و از آن به عنوان ابزاری برای 
جنگ های سیاســی، روانی، اقتصادی و تحریم علیه دولت ها 
اســتفاده شده است. آن گاه که تولید نفت رو به کاهش بگذارد، 
مصرف بیش از تولید آن زلزلــه ای در اقتصاد جهانی به وجود 
خواهد آورد و شــرایط جدیدی را برای دنیا رقم می زند که لستر 
براون در کتاب طرح امید پالن  B از آن به روان شناســی تهی 
شــدن چاه ها تعبیر می نماید.امروزه به منظور رهایی از اقتصاد 
نفتی دانش و فناوری چنان تاثیری بر توســعه دنیای پیشرفته 
داشــته است که اکنون سخن از اقتصاد یادگیری، اقتصاد ایده و 
ایده پردازی، اقتصاد اطالعات، اقتصاد دیجیتالی، اقتصاد فرهنگ 
و به طور کلی اقتصاد دانش و مدیریت دانش در عرصه اقتصاد 
می باشد و تبلور آشکار این سخن امیرمومنان علی )ع( است که 

)العلم سلطان(دانش قدرت است.
از سوی دیگر شرایط اقتصادی امروز جهان، نرم شدن اقتصاد 
را تبیین می نماید و روند نرم شــدن اقتصاد به سرعت در حال 
گسترش است. نرم شدن اقتصاد به طور کلی به وضعیتی اطالق 
می شــود که در آن ارزش افزوده بازار نرم اهمیت بیشــتری در 
مقایسه با بازار سخت یعنی فعالیت های تجاری مانند مواد ، کاال 
و انرژی یافته اســت. علم نرم به عنوان علم و فناوری جامعی 
تلقی می شود که هدف اصلی آن توسعه و به کارگیری نظریه ها، 
روش ها و ابزارهایی است که با تبیین مسائل پیچیده و متنوع، 
فرایندهای تصمیم گیری و اجرا جنبه علمی به خود بگیرد. هدف 
تحقیق علم نرم این اســت که تصمیم گیری ها را علمی تر و 
آسان تر سازد و تمرکز آن بر راهبردها،روش های تصمیم گیری 
و سیاستگذاری و مدیریت معطوف نماید . محققان چند عرصه 

پیشــنهادی برای علم نرم تعریف کرده اند که عمدتا عبارتنداز 
1-علــم نرم اطالعات، ۲- علم نرم انرژی ۳- علم نرم عمومی 
۴-علم نرم مواد ۵- علم نرم زندگی ۶- علم نرم سیاســت ۷- 
علم نرم سیســتم ها ۸- علم نرم محیط 9- علم نرم رفتار همه 
و همه عرصه هایی برای کار و فعالیت و شــکل گیری اقتصاد 

دانشی هستند که البته شرح آن ها در این نوشتار نمی گنجد.
واقعیت این اســت که برای تحقق توسعه پایدار و یکپارچه 
کشــور و نیل به اقتصاد مقاومتــی و در فرایند تبدیل دانش به 
ایده و فناوری و تولید علم نرم و خلق ثروت، موسسات بزرگ و 
کوچک دانش بنیان و SME ها دارای نقشی بی بدیل هستند.
تجربه کشــورهایی مانند ترکیه، کره، مالزی و چین گویای این 

مهم است.
دانش بنیانی به مثابه علم زندگی و رشــدو توسعه است و به 
بیان پرمعنای پیامبر اعظم)ص( –من عمل علی غیر علم کان ما 
یفسد اکثر مایصلح- کسی که کار غیر علمی و غیر کارشناسی 

انجام دهد، فسادش بیشتر از صالحش است.
از اوایل دهه 9۰ با ظهور نظریه های رشــد درون زا، اقتصاد 
دانان به اهمیت دانش به عنوان عامل اصلی در حفظ رشد پایدار 
اشاره نموده اند هر چند مطرح شدن دانش به عنوان یک عامل 
حیاتی در حفظ و مزیت بنگاه ها و اقتصادها چیز جدیدی نیست. 
آلفرد مارشال یک قرن پیش در کتاب مبانی اقتصاد خود، دانش 
را بــه عنوان قوی ترین موتور تولید می داند .بدون تردید امروزه 
دانش در مرکز رقابت پذیری قرار گرفته است و مدیریت دانش 
چیزی است که بنگاه ها و سازمان ها را در قرن ۲1 حفظ می کند. 
مزیت پایدار یک بنگاه ناشی از دانش و خرد جمعی آن است که 
چطور به گونه ای موثر از چیزهایی که می داند اســتفاده کند و 
در جهت تعالی کســب و کار از دانش جدید و نوآوری ها بهره 
جوید.به عبارت دیگر اقتصاد دانش اقتصادی است که مستقیما 
بر تولید و اســتفاده از دانش و اطالعات استوار است. در دنیای 
امروز شکاف دانش تبدیل به واژه متدوالی برای بیان تفاوت میان 
کشــورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است و در دنیای 

پیشرفته R&D-1 جای خود را به R&BD-۲ داده است.
تاکید رهبری انقالب در منشور ابالغی اقتصاد مقاومتی بر 
عوامل راهبردی چون پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان و نظام 
ملی نوآوری  و رقابت پذیری اقتصادی؛ کشور را به گونه ای 
آماده خواهد نمود تا با کنار گذاشتن اقتصاد نفتی عرصه های 
توسعه و پیشرفت یکی پس از دیگری به شکوفایی و کمال 
برسد. باید اذعان نمود که علی رغم نرخ باالی تولید علم در 
کشــور و علی رغم همه اقدامات انجام شده در حوزه توسعه 
فناوری و موسســات دانش مدار، هنوز تا  رســیدن مطلوب 
تعیین شــده در ایران 1۴۰۴ و نرخ تبدیل دانش به فناوری و 
خلق ثروت و رفاه عمومی فاصله زیادی داریم که تالش های 
پرشتاب و منظم همگانی را می طلبد. هنوز موسسات فناور و 
دانش بنیان که می توانند محور اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی 
و دانش بنیان باشند و علی رغم وجود قانون مترقی حمایت 
از این موسســات  آن ها با مشکالت ریز و درشتی روبه رو 
هســتند. باید مراجع ذیربط در حل و فصل آن ها با جدیت 
بکوشند و سایر دســتگاه ها در بخش خصوصی و دولتی و 
عمومی هم همراهی های الزم را بنمایند. به باور نویسنده این 

نوشتار موارد زیر باید در دستور کار قرار گیرند.
1-فرهنگ ســازی و نهادینــه نمودن بــاور همگانی در 

خصوص اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و علم نرم.
۲-باور نمودن جایگاه و نقش و اهمیت فناوری و کســب 
و کارهای دانش بنیان در توســعه درون زای کشــور توسط 

بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی
۳-ایجاد رویه مناســب برای استاندارد سازی محصوالت 

فناورانه و دانش بنیان
۴-دور ماندن موسســات دانش بنیــان از پیچ و خم های 
دیوان ساالری های اداری و مالی به ویژه در حوزه هایی مانند 

بیمه، مالیات، گمرک، تسهیالت و ضمانت نامه ها  
۵- اجتنــاب مدیران دولتی از برخوردهای ســلیقه ای با 
قانون حمایت از موسسات دانش بنیان و عزم همگانی برای 

اجرای جدی آن
۶-تعامل مثبــت و همکاری های هم افــزا در مدیریت 

تجاری سازی و فن بازار و حمایت از موسسات دانش بنیان 
۷-ایجاد رویه مناســب بــرای ارزش گذاری محصوالت 

فناورانه و ایده محور
۸-تعیین ضوابط برند شدن محصوالت فناورانه

 )VC(9-تحقق منابع سرمایه گذاری ریسک پذیر
1۰- تدویــن قوانین مناســب و روان بــرای صادرات و 

مبادالت فناورانه با سایر کشورها 
11-ترمیم اساسی اعتبارات و تسهیالت زیرساختی، منابع 
کارشناســی و هزینه ای پارک ها و مراکز رشــد فناوری به 

عنوان حامیان اصلی شرکت های دانش بنیان، 
1۲-تقویت مشارکت های مردمی در گسترش فعالیت های 
دانش بنیان موسســات نوپا از طریق تشــکیل مجمع های 

خیرین فناور در استان های مختلف
در پایان

مقتدر شد چو گشت هم پایه
صنعت و علم و کار و سرمایه

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدسی
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم 

*رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

فرهنگ دانش بنيانی و علم نرم

مناطق ويژه علم و فناوری اکوسيستم توسعه دانش بنيان هستند

ادامۀ در صفحۀ بعد

دکتر احمدی : 

دکتر سید حسن علم الهدیی*
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گاهنامۀ علوم، تحقیقات و فناوری
فناوری14

چهارمین نشست هم اندیشــی مناطق ویژه علم و 
فناوری کشــور با حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورا، 
دکتــر محمد ابویــی اردکان قائم مقام دبیــرکل و علیرضا 
رشیدیان استاندار خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد 

برگزار شد.
به گزارش گاهنامه عتف ، تحقیقات و فناوری، چهارمین 
نشســت هم اندیشــی مناطق ویژه علم و فناوری کشور با 
حضور دکتر وحید احمدی، دبیرکل شورا، دکتر محمد ابویی 
اردکان قائم مقام دبیرکل، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان 
رضوی، اعضای هیأت رئیســه دانشــگاه فردوسی مشهد و 
مدیران دســتگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی 
روز امروز چهارشنبه در سالن شورای دانشگاه فردوسی مشهد 

برگزار شد.
در ابتدا علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی با اشاره 
به اهمیت توسعه مبتنی بر دانش گفت: در همه کشورها برای 

توسعه راهی جز اتکا به مبانی دانش وجود ندارد.
وی رشــد ســریع علم و تبدیل علم به فناوری را یکی از 
مولفه های اقتدار بین المللی و رفاه در کشور دانست و عنوان 
کرد: اســتقرار دانشگاه های کارآفرین در کشور تنها با تبدیل 
علم و دانش به فناوری به عنوان یکی از محورهای توســعه 

امکان پذیر است.
رشــیدیان با تاکید بر تولید علم بومی در کشور، استقرار 
و توســعه مناطق ویژه علم و فناوری را به عنوان یک مدل 
اجرایــی مهم ارزیابی کرد و گفت: ایجاد منطقه ویژه نیازمند 

ساختارها و برنامه ریزی و زمان بندی ویژه می باشد.
استاندار خراســان رضوی با اشاره به ظرفیت های باالی 
دانشــگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عناصر 
بومی و منطقه ای استان اشاره کرد و گفت: انتخاب استان به 
عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال ۲۰1۷ از جمله 
مسائلی است که باید در فعال کردن کریدور به آن توجه کرد.

وی وجود بارگاه امام رضا)ع( را امتیاز بزرگ این اســتان 
دانســت و با اشــاره به وجود فرودگاه بین المللی مشــهد، 
شهرک های صنایع غذایی شــرق و شهرک صنعتی توس، 
آرامگاه فردوسی و وجود مناطق گردشگری طرقبه و شاندیز، 
اظهار کرد: منطقه ویژه علم و فناوری خراســان می تواند با 
تکیه بر عناصر بومی و منطقه ای، مشــهد را به یک قطب 

علمی و فرهنگی تبدیل کند.
رشــیدیان با اشاره به توســعه محصوالت دانش بنیان و 
جلوگیری از انحصار محصوالت و به کارگیری کاالی داخلی 
گفــت: برقراری تعامل مراکز صنعتی و شــرکت های دانش 

بنیان در این رابطه می تواند نقش آفرین باشد.
وی ارائه تسهیالت خاص و توسعه روابط بین الملل برای 
انتقال تجارب را برای فعال شدن مناطق ویژه علم و فناوری 
الزم دانســت و اظهار کرد: حضور مردم و بخش خصوصی 

در این جریان می تواند در شــرایط پســاتحریم، باعث خلق 
مزیت های جدید و حرکت به سمت فناوری های نوین شود.

دکتر احمدی، دبیرکل شــورای علی عتف نیز با اشاره به 
اهمیت مسئله اکوسیستم در توسعه گفت: کشور ایران با در 
اختیار داشتن ۲۸۰۰ مرکز آموزشی و پژوهشی و ۴.۸ میلیون 

دانشجو ظرفیت مناسبی برای حرکت در مسیر توسعه دارد.
وی چیدمان و ســازماندهی مجموعــه اجزای موجود در 
مجموعه را کار اکوسیستم دانست و یادآور شد: مناطق ویژه 
علم و فناوری به عنوان اکوسیســتم توسعه نقش بسزایی در 

سازماندهی مجموعه اجزا خواهند داشت.
در ادامه احکام اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری خراسان 
رضوی به آنها تقدیم شد و آقای علیرضا رشیدیان به عنوان 

رئیس هیات اجرایی منطقه ویژه خراسان معرفی شد. 

اگر نتوانیم حضور شــرکتهای بین المللی در مناطق ویژه را 
تامین کنیم دچار اضمحالل می شــویم و شرایط پسا تحریم 

فرصت خوبی برای تحقق این امر است.
در ادامه جلسه، پیشنهادهای نمایندگان مناطق ویژه استان 
ها برای اصالح اساســنامه مناطق ویژه مورد بررســی قرار 
گرفت و پس از بحث و تبادل نظر کارشناس حقوقی استان 
یزد و رئیس ثبت شــرکت های استان اصفهان مقرر شد که 
اســتان ها طبق اساسنامه تیپ، اساسنامه خود را به دبیرخانه 

شورای عالی عتف ارائه دهند.
همچنین کلیات تفاهم نامه بین مناطق ویژه و کانون های 
این مناطق نیز مورد بحث قرار رگفت. پیشــنهاداتی از سوی 
نماینــدگان مطرح شــد و مقرر شــد تا چکیــده ای از این 
پیشنهادات به تصویب کمیته راهبری ستاد مناطق ویژه برسد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در 
ادامه این سفر و نشست، در بعد از ظهر روز چهارشنبه، موضوع 
برگزاری بازدیدها و کارگاه های آموزشــی بین المللی مورد 
بررســی قرار گرفت و استان اصفهان به عنوان برگزار کننده 
بازدیدهای بین المللی و استان بوشهر به عنوان برگزارکننده 
کارگاه های بین المللی انتخاب شدند. در این جلسه در مورد 
بازدیدها و تامین اعتبار این بازدیدها پیشــنهاداتی از منطقه 
ویژه سوی استان مطرح شد و به هم اندیشی بین حاضرین 

گذاشته شد.
گفتنی است؛ چارچوب های کارگاه های بین المللی توسط 
دبیرخانه شورای عالی عتف تدوین شده اند و تنها مسئولیت 
برگزاری این بازدیدها بر عهده استان اصفهان قرار داده شده 

است.
مناطق ویژه علم و فناوری که پیش از این کریدورهای علم 
و فناوری خوانده می شدند شبکه ای انبوه از امکانات علمی، 
صنعتی، تولیدی، آزمایشــگاهی، تحقیقاتی، زیرســاختهای 
ارتباطی و افراد و اطالعات است که در یک امتداد جغرافیایی 
و بر اســاس نظام مدرن بــا اهداف، راهکارهــای معین و 
هماهنگ شکل می گیرد.این مراکز با جذب سرمایه های ملی، 
منطقه ای، اشتراک منافع آورده های همه طرف های ذینفع و 
هم افزایی میان سازمان ها، مراکز و موسسات، سبب نوآوری، 
توسعه علم و فناوری و در نتیجه توسعه تولید، اقتصاد و ایجاد 

جامعه دانایی محور می شوند. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
امورفناوری وزارت علوم:

 پارک های علم و فناوری 
محور اصلی مناطق 

فناوری هستند
 

 به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر خسرو پیري مدیرکل 
دفتر برنامه ریــزي امورفناوري وزارت علــوم وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: پارک های علم و فناوری محوراصلی 
مناطق فناوری هســتند و بی شــک بدون محوریت پارک 

نمی توانیم نیاز جامعه در زمینه فناوری را پاسخگو باشیم.
به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر پیری در بازدید از بخش 
هاي مختلف پارک علم و فناوري خراســان اظهار داشــت: 
پارک علم و فناوري خراســان از جمله پارک هایی است که 
توانسته در راستای سیاست های دولت و نظام حرکت کرده و 
تمام تالش خود در جهت تحقق اهداف نظام و محقق شدن 

اقتصاد مقاومتی به کار گیرد.
وی افزود: پارک علم وفناوری خراســان در تعامالت بین 
المللی یکی از پارک های با سابقه کشور می باشد که بسیاری 
از پتانســیل های بالقوه آن در زمینه فناوری و تعامالت بین 
المللی بالفعل شده و می تواند برای بسیاری از پارک های علم 

و فناوری در کشور الگو باشد.
دکتر پیري با اشــاره به رســالت اصلــی پارک های علم 
و فناوری گفت: پارک ها دو مســئولیت اساسی دارند: اولین 
مســئولیت آنها ترویج فرهنگ فناوری در جامعه به واسطه 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان است و دومین رسالت 
اطالع رسانی از فعالیت ها و دستاوردهای پارک و شرکت های 

آن، به مردم و جامعه می باشد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزي امورفناوري وزارت علوم تصریح 
کرد: پارک های علم و فناوری می توانند اقتصاد مقاومتی را بنا 

کنند و غیر از این هم در دنیا اتفاق نیفتاده است. 

برگزاری چهارمين نشست هم انديشی مناطق 
ويژه علم و فناوری کشور در مشهد مقدس

دانشگاه فنی و حرفه ای الگو و پرچمدار 
دانشگاه های نسل سوم در کشور 

در گذشته رسالت دانشگاه ها به آموزش، پژوهش و 
مسایل فرهنگی محدود بود، اما امروزه به دلیل سرکار آمدن 
رشته های جدید و فنون روز دنیا، دغدغه »دانشگاه های نسل 
ســوم« در رابطــه بــا حــوزه کارآفرینی اســت و اینکه 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها بتوانند پس از فارغ التحصیل شدن 
وارد بازار کار شــوند و نقش کارآفرینی ایفــا کنند. از اینرو 
۲۴آبان ماه 9۴ مراسم گرامیداشت پنجمین سالگرد تاسیس 
دانشگاه نسل سومی یعنی »دانشگاه فنی و حرفه ای« بود که 
به گفته مسووالن ۷۰ تا ۸۰ درصد فارغ التحصیالن آن وارد 
بازار کار می شــوند و برای خود و دیگــران با ایده هایی که 

می دهند شغل ایجاد کنند. 
بنابراین باید گفت کارآفرینی یکی از ابزارهای رسیدن به 

اقتصاد مقاومتی است، اما کارآفرینی ابزارهای مختلفی دارد. 
از ایجاد درس های کارآفرینی و رشته های کارآفرینی گرفته 
تا ایجاد عملیات کارآفرینی. یعنی دانشگاه ها باید دانشجوی 
خود  را با این موضوعات مواجه کنید. لذا دانشگاه زمانی رشد 
می کند که مسووالن، مساله را به دانشگاه ببرند و دانشجو از 
مســایل ساده به سمت مسایل پیچیده حرکت کند. با چنین 
رویکردی از تحقیقات بنیادی بســیار بزرگ تا حل مسایل 

اجتماعی کوچک می تواند به توسعه دانشگاه کمک کند.
»دانشگاه فنی و حرفه ای« به نقل از دکتر فرهادی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری که گفت: دانشــگاه بزرگ فني و 
حرفه ای به حق مصداق عیني و عملي دانشــگاه کارآفرین 
است و براي تحقق و یا جهت گیري هاي مربوط به دانشگاه 

هاي نسل ســوم و دانشــگاه کارآفرین، امید زیادي به این 
دانشــگاه  وجود دارد. از ایــن رو ضرورت دارد بیش از پیش 

به این مرکز توجه شود.
دکتــر فرهادی در خصوص این دانشــگاه مهارت محور 
افزود: دانشــگاه فنی و حرفه ای، تنها دانشــگاهي است که 
بیــش از ۷۰ درصد فارغ التحصیــالن آن وارد بازار کار مي 
شــوند. گفته وزیر علوم مصداق عینی دارد چرا که به گفته 
روسای مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای و همچنین استانداران 
برخی از استان ها کم تر دانشجوی این دانشگاه  وجود دارد 
که پس از فارغ التحصیل شــدن بیکار باشــد و برای کار به 

استانداری ها مراجعه کنند.

 لیال الیاسی

ادامۀ در صفحۀ بعد

ادامۀ صفحۀ قبل
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دانشــگاه فنی و حرفه ای که اکنون پنجمین ســالگرد 
تاســیس خود را نیز پشت سرگذاشت امروزه به عنوان یکی 
از دانشگاه هایی است که در بین دانشگاه های کارآفرین جز 
بهترین دانشگاه ها معرفی شــده است چراکه به گفته وزیر 
علوم؛ دانشــجویان این دانشگاه طوري تربیت مي شوند که 
به دستگاه هاي دولتي  و سازمان ها و نهاد ها متکي نیستند 
چون حین تحصیل مهارت الزم را کسب مي کنند وخود به 
عنوان کارآفرین در بازار کار مشغول مي شوند و در بسیاري 

از موارد تعدادي از افراد را نیز مشغول به فعالیت مي کنند.
۲۴آبان ماه 1۳9۴ مراســم گرامیداشت پنجمین سالگرد 
تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای با شعار»دانشگاه نسل سوم« 
نوآور، فن آور و کارآفن« با حضور مســووالن آموزش عالی 
وشــخصیت های علمی فرهنگی  و خانواده بزرگ دانشگاه 

مذکور در هتل المپیک تهران برگزار شد.
در این مراسم با حضور یونسی مشاور ریاست جمهوری در 
امور اقلیت های دینی و مذهبی، دکتر مسعود شفیعی رئیس 
دانشگاه فنی و حرفه ای، مشــاوران و معاونان وزیر علوم و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، تمبر پنجمین سالگرد 
تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای رونمایی شد و همچنین از 
خانواده های شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران و 
فارغ التحصیل دانشکده انقالب اسالمی و زنده یاد مهندس 
عالقه مندان یکی از بانیان دانشــگاه فنی و حرفه ای، تقدیر 

شد. 
همچنین در مراسم پنجمین سالگرد تاسیس این دانشگاه 
انعقاد دو تفاهم نامه میان دانشگاه فنی و حرفه ای، مخابرات 
همراه اول و صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع 
الکترونیک منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه آموزش های 
موردنیاز این نهادها از سوی دانشگاه فنی و حرفه ای صورت 
می گیــرد و دوره های جدید کاربــردی در مقاطع باالتر راه 
اندازی می شــود و این نهادها نیز موظف به تامین تجهیزات 
دانشگاه در این زمینه هســتند. دانشگاه فنی و حرفه ای در 
راستای گســترش ارتباط با صنعت تفاهم نامه های دیگری 

نیزی با صنایع منعقد کرده است.
دانشگاه فنی و حرفه ای می تواند با ایجاد آموزشکده ها در 

مرزهای کشور از مهاجرت به خارج جلوگیری کند
یونسی مشاور ارشد ریاست جمهوری در این مراسم با بیان 
اینکه دانشــگاه فنی و حرفه ای می تواند با ایجاد آموزشکده 
ها در مرزهای کشــور از مهاجــرت به خارج جلوگیری کند، 
گفت: ما باید زمینه جذب و اشتغال اقوام ایرانی ساکن مرزها 
را فراهم کنیم و مهمترین خدمت دانشــگاه فنی و حرفه ای 
آموزش کارگران اقوام ایرانی در شرق و غرب ایران و توسعه 

دانشکده های آنها است.
مشــاور رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی و مذهبی 
در مراسم پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای 
افزود: فلسفه اصلی تشکیل دولت ها در ابتدا امنیت بود که آن 
هم امنیت حاکمان مطرح می شد ولی دولت به معنای جدید 
تعریف وسیع تری دارد که یکی از اهداف بسیار مهم دولت ها 
توسعه است. یک دولت زمانی به اهدافش می تواند برسد که 
مسیر بسیار طوالنی، پیچیده و چند وجهی را طی کند و این 

مسیر جز از راه کار و دانش امکان پذیر نیست.
حجت االســالم یونسی با بیان اینکه برای توسعه باید از 
راه های سخت عبور کرد، گفت: تجربه همه کشورهای توسعه 
یافته در برابر ما است و ما هم بخش زیادی از این راه را طی 
کردیم ولی هنوز پیچ های سختی را در پیش داریم، در بخشی 
از این راه به صورت نامتوازن پیشــرفت کردیم و در بخش 

هایی هم عقب ماندیم.
 مشــاور رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی و مذهبی 
گفت: در حوزه آموزه های عمومی دانش و نظر امروز یکی از 
مشکالت ما این است که پاسخگوی این همه فارغ التحصیل 
نیستیم و بازار کار برای آن تعریف نکردیم و آنچه آموخته ایم 
برای کار نبوده است بلکه برای میز مدیریت بوده است، امروز 
هر مسئولی از جمهوری اســالمی به هر کجا سفر می کند 
کامیون کامیون نامه تقاضای کار می رســد و عمدتا منظور 
از کار پشــت میز نشینی یا مدیریت است بنابراین بزرگترین 
چالش کشور اشتغال است و کارآفرینی باید در اولویت باشد و 
همه سیاست ها و برنامه ها بر این اساس بچرخد زیرا بیکاری 
بالی جان کشور است واگر کار نباشد کشور در آینده هزینه 
سنگینی می دهد اما بیکاری، تحقیر قومی، بدبینی قومی چه 

در داخل و چه در خارج خطرناک است.
عبدالحســین فریــدون: دانشــگاه فنی وحرفــه ای در 

عرصه های بین المللی شناخته شده است
همچنین عبدالحسین فریدون مشاور وزیر و مدیر کل حوزه 
وزارتی وزارت علوم نیز در این مراسم با بیان اینکه  دانشگاه 
فنی وحرفه ای در عرصه های بین المللی شناخته شده است، 
افزود: دانشــگاه ها باید چرخه علم را به تولید و ثروت تبدیل 
کنند و در این زمینه باید دولت حمایت و مساعدت خود را هم 
در زمینه ترویج فرهنگی آموزش مهارتی و هم در زمینه ایجاد 

امکانات آموزشی انجام دهد.
وی گفت: آموزش عالی مســوول پرورش نیروی انسانی 
متخصص مورد نیاز حوزه کشور است و برای کمک به حل 
مســائل جامعه و مدیریت و ارتباطــات داخلی و بین المللی 
فعالیت می کند همه خروجی های وزارت علوم مسئولیت های 
متعددی دارند در کنار این دانشگاه ها رسالت پژوهش آموزش 

و فناوری را دارند.
 فریدون با اشاره به اینکه دانشگاه اصلی ترین نهاد خلق 
ایده های نو و نشــر فناوری به حساب می آید گفت: دانشگاه 
مرکز ثقل تحوالت اجتماعی و عرصه رقابت است و مرکزی 
بــرای تربیت مدیران و محلی برای چرخش تولیدات فکری 
علمی اجتماعی سیاسی اقتصادی به شکل های نرم افزاری و 

سخت افزاری محسوب می شود.
 وی افزود: عــالوه بر این امروزه همــه توقع داریم که 
دانشــگاه ها بتوانند چرخه علم را به تولیــد و ثروت تبدیل 
کنند با پژوهش و ایجاد شرکت های دانش بنیان دانشگاه ها 
می توانند در تولید ثروت و اقتصاد دانش بنیان نقش آفرینی 
کنند عالوه بر آن انتظار همه ما این اســت که دانشــگاه ها 

پاسخگو و مشتری محور و کارآفرین باشند.
 مشــاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم تاکید 
کرد: نکته حائز اهمیت این اســت که دانشگاه باید کارآفرین 
باشــد و یکی از مهمترین دانشگاه ها در این عرصه دانشگاه 

فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

فریدون تاکید کرد: دانشــگاه فنی حرفه ای دانشــگاهی 
توانمند دارای مهارت شایســته و متناســب با پیشرفت های 
صنعتی در عرصه های ملی و بین المللی شناخته شده است 
و ماموریــت هایی که این دانشــگاه دارد در نقش زیربنایی 
دانشگاه هاســت مســئولیت فضایابی برای کارایی مهارت 
خالقیت نوآوری کارآفرینی و توسعه مهارت هایی که منجر 
به اشتغال می شــود از جمله مهمترین وظایف این دانشگاه 

است.
 وی تصریح کرد: توســعه دوره های فنی حرفه ای بسته 
به عوامل و زیرســاخت های اجتماعی سیاســی اقتصادی و 
رفتاری است تبیین الگوی آموزش های فنی حرفه ای کارایی 
و اثربخشی آن در هر کشــوری بسته به بازار کار و کیفیت 
ارائه خدمات است، ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای 
صنعتی و به دنبال آن در کشــورهای جنوب شــرق آسیا و 
آمریکای التین نشان داد که اهمیت سرمایه نیروی انسانی 
تا چه حد اســت.برای ورود به رقابت های جدید نقش نیروی 
انسانی بسیار مهم است و آموزش فنی حرفه ای به این دلیل 
که هــم در عرصه نظری و هم در عرصه عملی کاربرد دارد 

اهمیت ویژه ای دارد. 
وی به حمایت دولت اشــاره کرد و افــزود: آموزش فنی 
حرفه ای هزینه زیادی می برد و نیازمند فرهنگ و مشارکت 
دولت است دولت در بسیاری از موارد در کشورها در آموزش 
فنی حرفه ای سهیم است و این می تواند در موفقیت و عدم 

موفقیت تاثیر داشته باشد.

 دکتر مسعود شــفیعی نیز در مراســم پنجمین سالگرد 
تاســیس دانشــگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه قرار است 
مقطع کارشناسی دانشــگاه فنی و حرفه ای با مجوز وزارت 
علوم راه اندازی شود، گفت: سالگرد تاسیس این دانشگاه روز 
پربرکت و به یادماندنی برای دانشگاه فنی و حرفه ای است.

 وی با تقســیم دانشگاه ها به دسته عرضه محور و تقاضا 
محور گفت: دانشــگاه های عرضه محور ماموریت اصلی آن 
ها مرزهای دانش، ادامه تحصیل، ارتقای علمی و تحقیقات 
کاربردی است اما دانشــگاه های تقاضا محور باید به بازار و 
صنعت توجه داشته باشند البته در این دانشگاه ها تحصیالت 
ادامه پیدا می کنــد ارتقای علمی صورت می گیرد اما به بازار 

هم توجه می شود.
شــفیعی ادامه داد: دانشگاه ها نسل مختلفی داشته که در 
حال حاضر دانشگاه های نسل سوم فعالیت خود را آغاز کردند  
نســل اول دانشــگاه هایی با محور آموزش بودند نسل دوم 
دانشــگاه هایی با محوریت تحقیق و پژوهش اما نسل سوم 
دانشگاه هایی با محوریت آموزش، پژوهش و ارتباط صنعت 

و دانشگاه هســتند. نسل اول تربیت نیرو دانشگاه نسل دوم 
پژوهش محور هســتند اما دانشگاه های نسل سوم به سمت 
رفــع نیازهای صنعت حرکت کرده اند کســی شــک ندارد 
دانشگاه فنی حرفه ای تقاضا محور و از نوع سوم است چیزی 
که مطرح می شــود کارآفرین بودن این دانشگاه ها در قبال 

کارآموز بودن است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خاطرنشان کرد: کارآفرین 
بودن دانشگاه فنی و حرفه ای یعنی خودش کار یاد می گیرد و 
زمینه کار را خلق می کند شرکت های دانش بنیان، پارک های 
علم و فناوری مطرح می شــوند و در جهت رفع نیاز صنعت 
فعالیت می کنند. دانشــگاه کارآفرین دانشگاهی است که در 
راس آن رئیس دانشگاه لباس کار بپوشد و ماموریت اصلی آن 

توجه به تحقیقات کاربردی و نیاز بازار و صنعت است.
شفیعی گفت: شــهید طهرانی مقدم از فارغ التحصیالن 
دانشکده انقالب است که پدر موشکی ایران نام گرفت شروع 
کارش از آموزشکده های فنی و حرفه ای بود بنابراین نتیجه 
می گیریم که این دانشــگاه  برای کشــور در ردیف دانشگاه 
نسل سوم و در ارتباط با صنعت و دانشگاه نوآوری های خوبی 
می توانند ایجــاد کنند. در دنیای پیشــرفته ۷۰ درصد فارغ 
التحصیالن وارد بازار کار می شوند اما در کشور ما ۸۰ درصد 
ادامه تحصیل داده و به مقطع فوق لیسانس و دکترا می روند 
که این ضرر بزرگی برای کشــور اســت. ما افتخار می کنیم 
بگوییم فارغ التحصیالن دانشجویان فنی و حرفه ای سربار 
جامعه نیستند فرق این دانشگاه با سایر دانشگاه ها این است.

وی ادامــه داد: مــا آموزش و پرورشــی بودیم و االن به 
مجموعه وزارت علوم اضافه شدیم بنابراین باید کادر آموزشی 
ما به هیات علمی تبدیل آموزشکده به دانشکده صورت بگیرد 
چرا که فعالیت آموزشکده در وزارت علوم بی معناست و باید 
به دانشکده تبدیل شــوند تا ما شکل واقعی دانشگاه را پیدا 
کنیم از دیگر مواردی که باید وزارت علوم به این دانشــگاه 
توجه کند بودجه سرانه ای است این دانشگاه به دلیل اینکه 
وابسته به آموزش و پرورش بود مبلغی بودجه به آن اختصاص 
پیدا می کند که باید این وضعیت اصالح شود سرانه بودجه ما 

نسبت به دانشگاه های دیگر کمتر است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: وظیفه ما این است 
که کاردان تربیت کنیم بنابراین بنا داریم لیسانس فنی و حرفه 
ای را در این دانشــگاه با مجوز وزارت علوم راه اندازی کنیم 
لیسانس فنی و حرفه ای باید با سایر دانشگاه ها متفاوت باشد 
اگر بخواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم این دانشگاه باید به 

معنای واقعی تقاضا محور شود.
وی گفت: صندوق رفاه وزارت علوم از ابتدا حمایت خوبی 
از دانشجویان این دانشگاه داشته که از این بابت از مسووالن 
آن تشکر می کنیم و برگزاری این مراسم با حمایت برخی از 
ارگان ها بوده و ما هیچ پولی از دانشــگاه برای برگزاری آن 

هزینه نکرده ایم.
زاهدی: دولت و مجلس به تقویت دانشــگاه فنی و حرفه 

ای کمک کنند
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: باید کمک کنیم جوانه دانشگاه فنی و حرفه ای 
به یک درخت تنومند در حوزه علم و کارآفرینی تبدیل شود 

بنابراین دولت و مجلس باید به این دانشگاه کمک کنند.
وی گفت: من بارها نظرم را در مورد دانشگاه فنی و حرفه 
ای به صورت روشــن و صریح بیان کردم چرا که شبهه ای 
درباره سخنان من ایجاد شد که حقیقتا بحثی که از سخنان 
من مطرح شــده بود درســت نبود و عجوالنه قضاوت شده 
بود، وقتی چنین دانشــگاهی شکل گرفته است در مقابل آن 
مســئولیم و باید کمک کنیم تا جوانه این دانشگاه تبدیل به 

یک درخت تنومند در حوزه علم و کارآفرینی شود.
 زاهدی درباره دانشــگاه نســل ســوم گفت: واسط بین 
وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب دانشــگاه ها دانشگاه نسل 
سوم است دانشگاه نسل ســوم ویژگی هایی دارد که از آنها 
می توان به توجه به مهارت، کارآفرینی، توجه جدی به ارتباط 
با صنعت، توجه جدی به اقتصاد مبتنی بر دانش، توجه جدی 
به شرکت های دانش بنیان و حضور شرکت های دانش بنیان 

در درون دانشگاه ها و دانشگاه های ماموریت محور است.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس درباره 
مسئولیت های دانشگاه فنی حرفه ای گفت: رسالت سنگینی 
به دوش همکاران ما در دانشــگاه فنی و حرفه ای اســت و 
باید خانه تکانی جدی در حوزه آموزش عالی کشــور صورت 
گیرد اما خط مقدم آن مربوط به جاهایی اســت که مهارت 
کارآفرینی را به دوش دارند ما در وزارت بهداشت رشته های 
پزشکی علوم پزشــکی و مهارتی داریم ولی در وزارت علوم 
بیشتر به آموزش و خلق علم به عنوان تولید مقاله توجه کرده 
ایم در حالی که بحث کارآفرینی خلق ثروت و مهارت آموزی 

باید در درون دانشگاه شکل بگیرد.
وی گفت: با توجه به زیرســاخت های دانشگاه فنی حرفه 
ای این دانشگاه در خط مقدم قرار دارد و باید کمک کنیم که 
این دانشــگاه روز به روز قوی تر شود.نزدیک به ۵۰ درصد 
دانش آموزان دانش آموزان مهارتی و فنی حرفه ای هستند 
که طبق برنامه ششم توسعه باید این عدد به ۵۵ درصد برسد 
و باید یک ارتباط ارگانیک و ســازماندهی شده وجود داشته 
باشد که دانشگاه بستری مناســب برای ورود دانش آموزان 

مهارتی در عرصه علم آموزی باشد. 
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس گفت: 
خواهشــم از همکاران در دانشگاه فنی و حرفه ای این است 
که براساس این لیاقت ها و ظرفیت ها به ویژه ظرفیت منابع 
انسانی برنامه ریزی برای ارتباط بیشتر با خارج از دانشگاه به 
ویژه صنعت و از طرفی با آموزش و پرورش صورت گیرد که 

بتوانیم از این ظرفیت ها به صورت حداکثری استفاده کنیم.
 وی با اشاره به مشــکالت مالی دانشگاه ها گفت: یقینا 
دانشگاه ها خصوصا دانشــگاه فنی و حرفه ای با تنگناهای 
مالی مواجه اســت و ما تالش زیادی کردیم که کمک کنیم 
تا عالوه بر آنچه که به صورت بودجه مشــخص شده تابع 
دیگری را خلق کنیم. مشــکالت هنوز وجود دارد و از دولت 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه هم انتظار مساعدت 

داریم.
 زاهدی خاطرنشان کرد: حتما باید به دانشگاه فنی حرفه 
ای عنایت ویژه ای شود و من اعتقاد دارم اگر سه چهار سال 
متوالی بودجه خوبی را به این دانشگاه تزریق کنیم و براساس 
برنامه اســتفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها جلو برویم 
دانشــگاه این قابلیت و توان را دارد که پس از گذشت چهار 
سال بخش عمده ای از هزینه های مورد نیاز خود را از بخش 
خصوصی تامین کند. ما در مجلس آماده ایم که کمک کنیم 
و امیدواریم امسال هم بودجه طوری تصویب شود که نیازی 

نباشد ما در آن دخالت کنیم. 

گزارش
ادامۀ صفحۀ قبل



سنت های علمی و دانشــمندان ایرانی را باید پاس 
داشت و محافظت نمود چرا که هر یک از کشورهای منطقه 
سعی دارند این افتخارات جهانی را به نام خود بزنند و چنانچه 
دیر بجنبیم دستانمان از این میراث گرانبهای علم و فناوری 

کهن ایرانی- اسالمی تهی خواهد ماند.
آیندگان از مــا انتظار خواهند داشــت تــا ایرانی آبادتر 
و ســربلندتر در اختیار آنان قــرار دهیم و منتظر کم کاری یا 
سهل انگاری ما نخواهند ماند. موزه علوم و فناوری جمهوری 
اسالمی ایران یکی از عرصه های تحقق این آینده است که 
نیازمند توجه ویژه در راستای برنامه توسعه بلند مدت کشور 

است.
اکنون نگاه به موزه ها از دو جنبه مورد توجه اســت: یکی 
جمــع آوری و نگاه داری اشــیاء و دیگری جنبــه ارتباطی و 
رســانه ای آن ها؛ در واقع رویکرد رسانه ای به موزه یا باالتر از 
آن یعنی»موزه به عنوان یک مؤسسه فرهنگی و  آموزشی« 
این فضا را از یک مکان منفعل به یک مکان و رسانه آموزشی 

فعال و تعاملی تبدیل می کند.
ما به دنبال ایجاد موزه ای هســتیم که عالوه بر نمایش 
توانایی ها و قابلیت های گذشته و حال سرزمین ایران و تمدن 
ایرانی- اسالمی، مکانی باشد برای پرورش خالقیت و تفکر. 

در این چشم انداز روزی را تصور می کنیم که ساختمان و بنای 
موزه علوم و فناوری به عنوان نمادی از ایران و یکی از اهداف 
گردشگری درآید. ما به آن می اندیشیم که تا پنج سال دیگر 
درهای اصلی ساختمان جدید موزه به روی بازدیدکنندگان باز 
شود و جشن بازگشــایی آن را درکنار هموطنان خود برگزار 

کنیم.
ایجاد پژوهشــکده ها، جــذب متوازن هیــأت علمی و 
کارشناســان خبره، انجام پژوهش، ارتباط با دانشــگاه ها و 
مؤسسات پژوهشی، اســتفاده از نظرات نخبگان و مشاوران 
توانا، برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت و حرفه آموزی 
در زمینه موزه داری و نمایشــگاه، افزایش مخاطبان شهری، 
ملی، منطقه ای و بین المللی، ایجاد موزه های استانی و تبلیغات 
و بازاریابی از عمده راهبردهای موزه برای پنج ســال آینده 
خواهد بود و جذب حامیان مالی و خیرین برای دست یابی به 
اهداف موزه یکی از راهبردهای اصلی برای کاهش وابستگی 

به منابع مالی دولتی است. 
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موزۀ علم و فناوری

موزه علوم و فناوری در ادامه برگزاری نمایشگاه های 
سیار خود در سطح شهر و کشور، این بار تصمیم گرفت این 
نمایشگاه را به خط مترو تهران ببرد. پس از بررسی های الزم، 
زیرگذر چهارراه ولیعصر )عج( مناسبت ترین محل تشخیص 
داده شــد. پس از هماهنگی های الزم با معاونت فرهنگی و 
اجتماعی مترو تهران، مقرر شــد این نمایشــگاه در 9 روز از 
تاریخ پنجم تا ســیزدهم شهریور برگزار شود که با همزمانی 
مناسبت های تقویمی و در راستای اهداف کالن موزه، عنوان 
این نمایشــگاه به »گذر علمی؛ از زکریای رازی تا ابوریحان 

بیرونی« نامگذاری شد.
این نمایشگاه با حضور اعضای ایکوم، مسئوالن اجتماعی 
و فرهنگی مترو، مسئوالن موزه های تهران، مسئوالن موزه 
علوم و فناوری و اصحاب رسانه در ساعت 1۴:۳۰ روز پنجم 

شهریور به مدت 9 روز افتتاح شد.
موزه علوم تعداد ۲۰ غرفه را برای این نمایشــگاه در نظر 
گرفت. 1۵ غرفــه جهت ارائه آثار موزه، یــک غرفه روابط 
عمومــی و ۴ غرفه فروش. همچنین در این زیرگذر فضایی 
برای نمایش تصاویر دانشــمندان ایرانی-اسالمی اختصاص 

داده شد که شامل ۲۰ تصویر از  دانشمندان بود.
برای طراحی این نمایشــگاه ۵۰۰ نفر ساعت وقت صرف 
شد و در روزهای برگزاری نمایشگاه، عالوه بر کارکنان موزه، 
از ایــده »همیاران موزه« که متشــکل از ۴۰ همیار بود نیز 

بهره گیری شد. 
بــا توجه به آمار میدانی از تمام غرفه های »نمایش آثار«، 
»فروش« و »روابط عمومی« به طور کلی و میانگین روزانه 
نزدیک به ۳۰ هزار نفر از موزه سیار علوم و فناوری در زیرگذر 
چهــارراه ولیعصر بازدید کرده اند که از این تعداد روزانه ۸۳۵ 
نفــر از هر یک از غرفه های 1۵ گانــه »نمایش آثار« بازدیِد 
عمیق داشــته اند؛ ۳۳9 نفر در شــیفت صبح و ۵۰۶ نفر در 

شیفت عصر.
در اینجــا بازدیدکننده عمیق به مراجعه کننده ای اطالق 
می شــود که نه به صورت گذری بلکه با مراجعه اختیاری به 

غرفه از نزدیک شــیء را بازدید و لمس می کند و شــنونده 
توضیحات راهنما می شود.

رضایت مندی مردم
به طور کلی طی نتایجی که از فرم های نظرسنجی بدست 
آمد، مردم به میزان بسیار باالیی از نمایشگاه سیار موزه علوم 
رضایت داشتند. همانگونه که در ادامه می آید »رضایت مندی« 
در چند عامل بررســی شده است: »رضایت از نظم و ترتیب 
نمایشگاه«، »رضایت از نحوه برخورد مسئولین نمایشگاه«، 
»رضایت از معلومــات راهنمایان« و »میــزان موفقیت در 

افزایش رغبت افراد در مراجعه به نمایشگاه دائمی«.
بــه طور میانگین و با در نظر گرفتــن ۴ عامل فوق، ۷۲ 
درصد از پاسخگویان به نظرسنجی، از نمایشگاه سیار موزه به 
طور کامل و ۲۲ درصد نیز به طور متوسط رضایت داشته اند.

سخن پایانی
آنچــه که مردم در اولین مراجعه خــود به زیرگذر عنوان 
می کردنــد این بود: »ما از برگزاری چنین نمایشــگاهی در 
این مکان غافلگیر شــدیم«. آنها در این زیرگذر شلوغ انتظار 
هر نمایشــگاهی را داشتند غیر از نمایشگاه علمی-فناورانه. 
بزرگترها که خودشــان انرژی الزم را در روزهای اول گرفته 
بودند، در مراجعات بعدی، با اشتیاق فراوان کودکان خود را نیز 
می آوردند تا از این زیرگذر اســتوانه اِی شلوغ بهره ای علمی 

ببرند چون این شلوغی از آن شلوغی ها 

موزه علوم و فناوری برخالف موزه های دیگر با چالشی 
تحت عنوان   ”موزه ای همیشــه در حال تغییر“ روبه روســت. 
همچنیــن این موزه عالوه بر ایجــاد رابطه بین علم و عمل به 
پرورش خالقیت و تفکر در بازدیدکنندگان نیز توجه دارد. شعار 
این موزه نیز اینچنین است: موزه علوم وفناوری موزه ای متفاوت 
در بنا و ساختمان، در پژوهش، درآموزش، درساخت و طراحی و 

شیوه نمایش اشیاء و ارتباط و تعامل آنها با مخاطبان.
همه این مقدمه نشان می دهد باید برنامه ای راهبردی برای 
موزه ای با چنین ویژگی و چشم اندازی ترسیم نمود تا به اهداف 

کالن خود نایل آید.
مــوزه علوم و فناوری اولین مــوزه ملی علم و فناوری ایران 
اســت و قصد دارد با یک برنامه راهبردی و در یک افق زمانی 
بلند مدت عالوه بر ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی به مخاطبان 
عام، خدمات تخصصی نیز به  دیگر موزه های کشور و نهادهای 
علمی و آموزشــی ارائه نماید. در این برنامه ساخت بنای ویژه و 
ملی موزه علم نیز به عنوان یک هدف مهم و اساسی دیده شده 

است.
برنامه راهبردی موزه علـوم و فناوری با مطالعـه منابع متعدد 
و به ویژه برنامه های راهبردی بیش از پانزده موزه مهم دنیا تهیه 
شده و عالوه بر اعتبار سنجی در میان کارشناسان موزه، اعضای 
هیأت علمی، شورای راهبردی و کمیسیون دائمی و هیأت امنای  
موزه، توسط اساتید مجرب و صاحب نظر در زمینه تولید برنامه 

راهبردی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ماموریت موزه
موزه موسســه ای است علمی، پژوهشــی و فرهنگی که به 
عنوان تنها موزه علوم و فناوری در ســطح ملی ماموریت دارد با 
حفظ و تقویت میراث علمی دانشمندان ایرانی-اسالمی، ترویج 
و همگانی کردن علم و عرضه ســیر تحــول علم و فناوری با 
بهره گیری از روش های تعاملی و مشاهده محور، زمینه ی الزم را 
برای تربیت انسان متفکِر خالِق  جست وجوگر در راستای تحقق 

جامعه ای دانش بنیان فراهم آورد.
چشم انداز موزه

موزه به عنوان مرکز اصلی حیات بخشی به دستاوردهای علم 
و فناوری و یکی از موسسات برتر ترویج علم در کشور و معتبر در 
زمینه پژوهش و نمایش مفاهیم مطرح علم و فناوری، در راستای 
قوام بخشــی آموخته ها، کانون توجه عامــه مردم و بخصوص 
دانشــجویان، دانش آموزان و محققین قرار گرفته و در مجامع 

جهانی مرتبط نامی آشنا، موسسه ای فعال و تاثیرگذار است.

اهداف كلی
1- تبیین جایگاه موزه به عنوان نهادی ملی و هویتی

۲- تبیین جایگاه دانشمندان ایرانی-اسالمی در توسعه علوم و 
فناوری جهان

۳- بهره مندی از پتانســیل های موجــود در موزه جهت تربیت 
انسان خالق و جست و جوگر

۴- احیاء، حفــظ و تقویت هویت ملی و احســاس خودباوری 
درکودکان، نوجوانان و جوانان

۵- ارتقــاء آگاهی های عمومی جامعه در عرصه میراث علمی و 
فناوری کشور 

۶- پاس داشــت میراث علمی و فناوری ایرانی- اســالمی در 
راستای معرفی آن به جهانیان

سرفصل های برنامه راهبردی
برنامه راهبردی در دوازه سرفصل تحت عناوین ذیل تدوین و 

سیاستگذاری شده است:
1.مدیریــت ۲.ترویج و آموزش همگانــی علم ۳.پژوهش۴ 
.ســرمایه های انســانی ۵.مخاطبــان ۶.تبلیغــات و بازاریابی 
۷.همکاری های داخلــی و بین المللی ۸. منابع مالی 9. فناوری 
اطالعات 1۰. طراحی، ساخت و توسعه آثار 11. توسعه فیزیکی و 

موزه های استانی 1۲. مکان دائمی

مهم ترین ارزش های محوری
1. نظام مندی ۲. شایسته ســاالری ۳. نــوآوری ۴. تنوع در 
خدمات ۵.کارشناس  محوری ۶. کیفیت مداری ۷. مشورت پذیری 
۸. قانون مــداری 9. فراملی و منطقه ای 1۰. مشــتری مداری و 
مخاطب افزایی 11.توجه به اقشار مختلف جامعه 1۲. صداقت در 

تبلیغات 1۳. انجام پژوهش های کاربردی
در نهایت باید گفت این برنامه راهبردی ۵ ســاله سبب نفوذ 
فضای علمی موزه علوم به تمام نقاط کشور شده و اغلب استان 

ها از چنین فضاهایی برخودار خواهند شد. 

نمايشگاه سيار موزه علوم و 
فناوری در ايستگاه اردبيل

یازدهمین نمایشــگاه ســیار موزه علوم و فناوری در تاریخ 1۸ الی 
۲۳مهرماه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

موزه علوم و فناوری یک نمایشــگاه دائمــی دارد که در خیابان 
سی تیر تهران پذیرای عالقمندان است و یک نمایشگاه سیار که در 

نقاط مختلف کشور برگزار می شود.
پس از شــهرهای مختلف همچون همدان، اراک، بابل، قزوین، 
زنجان و اهواز این بار نوبت به اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی رسید 
تا نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری غرفه های خود را در آنجا برپا 
شود. این نمایشــگاه از دو بخش علوم قدیم و علوم نوین تشکیل 
می شد که در هر بخش، ابزار فناورانه به همراه تصاویر و فیلم های 

آنها در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گرفت.
یازدهمین نمایشــگاه ســیار موزه، جنبه آموزشــی داشته و آثار 
بــه صورت تعاملی و قابل آزمودن و دســت زدن به نمایش درآمد. 
اجرای ُجنگ های علمی و غرفه فروش از دیگر بخشــهای جانبی 

این نمایشگاه بود.
ترویج علم و اشاعه آن در جامعه، خودباوری در مخاطبان ایرانی، 
معرفی دستاوردهای قدیمی و بومی ایران به نسل های جدید، فراهم 
کردن فضای مناســب جهت دیدن و تجربه کردن و آشــنا نمودن 
بازدیدکنندگان با میراث علمی کشــور، از اهــداف برگزاری چنین 

نمایشگاه هایی است. 

بحث انرژی پاک و تجديدپـذير زمين 
در موزه علوم و فناوری داغ شد

کارگاه آموزشــی »انرژی پــاک و تجدیدپذیر زمین برای 
گرمایش و سرمایش« با سخنرانی دکتر حمیدرضا رضائیان یزدی به 
منظور آشنایی شرکت کنندگان با سامانه بهره گیری از انرژی زمین 
برای گرمایش و سرمایش و مزیت های اقتصادی و زیست محیطی 
آن، عصر روز چهارشنبه ۷ مردادماه 9۴ در ساختمان موزه ارتباطات 

واقع در خیابان امام خمینی، سر در باغ ملی برگزار شد.
در این نشســت به این سئواالت پرداخته شــد: »انرژی زمین 
چیســت؟«، »چگونه می توان از این انرژی بهره گرفت؟«، »انواع 
مبدل های انرژی زمین کدامند؟«، »سامانه جابجایی و توزیع انرژی 
زمین برای گرمایش و ســرمایش چگونه عمل می کند؟«، »دانش 
قدیــم و امروزی درباره این انرژی چــه می گویند؟«، »مزیت های 

اقتصادی و زیست محیطی این انرژی چیست؟« 

موزه علوم کمک می کند تا کودکان 
با ابوريحان بيرونی آشنا شوند

موزه علوم و فناوری به مناســبت »بزرگداشــت ابوریحان 
بیرونی« و به منظور آشنایی هرچه بیشتر نسل آینده با این اندیشمند 
ایرانی، »کارگاه آشنایی با ابوریحان« ویژه کودکان ۶ تا 1۰ سال را 

برگزار کرد.
این برنامه در راســتای اهداف شکل گیری موزه، یعنی آشنایی 
نسل جدید با  اندیشــمندان ایرانی و دستاوردهای آنها، در ۳ نوبت 
دو ساعته اجرا شد که با مسابقه نقاشی و اهدای »نشان ابوریحان« 
همراه بود. این کارگاه در 1۵ شــهریور از ساعت 9 الی 1۶ در سالن 
اجتماعات نمایشگاه دائمی موزه واقع در خیابان سی تیر برگزار شد 
که اصحاب رســانه پوشش خبری خوبی از آن بعمل آورند. شرکت 
کنندگان این کارگاه، کودکان فرهنگسرای امید و بنیاد کودک بودند 
که پس از کارگاه آموزشی از بخش های متنوع موزه نیز بازدید کردند. 

    برنامه راهبردی موزه علوم و فناوری، گامی در جهت ايجاد فضای علمی نو در کشور

  آينده  منتظر کم کاری ما نخواهد ماند

مردم از ديدن موزه ای متفاوت در زيرگذر وليعصر غافلگير شدند
نگاهی به بازدید روزانه 30 هزار نفر از نمایشگاه سیار موزه علوم در زیرگذر چهارراه ولیعصر

سيف اله جليلی، رييس موزه علوم و فناوری

مهدی محمدی دوست، کارشناس روابط عمومی
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