
عتف
با همکاری و حما یت د بیرخانه شور ا ی عالی عتف

ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری- وابسته به معاونت پژو هش و فناوری

قائم مقام وزیر علوم در آیین تکریم و معارفه 
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین:

آموزش عالی کشور در دوره گذار 
به سر می برد

▪ لزوم توجه به کیفی گرایی، حضور 
در عرصه های بین المللی و انجام 

پژوهش های کاربردی 
در دوران گذار

دکتر نظرپور در نشست دبیران عمرانی مناطق 
دهگانه آموزش عالی کشور تاکید کرد:

ضرورت توجه به بحث نگهداری، 
تعمیرات و مصرف انرژی 

ساختمان ها در انجام فعالیت های 
عمرانی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امورفناوری وزارت 
علوم عنوان کرد:

حمایت مسئوالن استانی از 
پارک های علم و فناوری؛ 

زمینه ساز رونق فضای کسب و کار 
فارغ التحصیالن 

دانشگاهی

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛

نشست معاونان و مدیران فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی منطقه ۹ کشور برگزار شد

پایان کار کاروان ایران با ۷ طال، ۳ نقره 

رقابتهای  دوره  امین  سی  در  برنز   ۷ و 

ایتالیا  - جهان  دانشجویان  یونیورسیاد 

و  فنی«  و  علمی  اصطالح نامه های  »پایگاه 

»سامانه دانش ایران: مشارکت ایرانیان در 

دانش جهان« رونمایی شد
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با هدف حمایت از ایده های جدید شرکت های دانش بنیان

بسته همکاری صندوق نوآوری 
و پارک های علم و فناوری رونمایی شد
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مرداد 98 . شماره 32 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف
در حاشیه چهلمین نشست روسای پارک های علم و فناوری 
نوآوری  صندوق  میان  همکاری  تفاهم نامه  کشور،  سراسر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  ریاست جمهوری  و شکوفایی 
فناوری در راستای اجرای بسته همکاری صندوق نوآوری 

با پارک های علم و فناوری امضا شد.

ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمهوری، در تفاهم نامه همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی 
و وزارت علوم، نحوه همکاری برای اجرای برنامه ملی گرنت فناوری 

نیز پیش بینی شده است.
توان تحقیق  تقویت  نامه همکاری در زمینه  تفاهم   این  موضوع 
باز  با رویکرد نوآوری  )R&D( شرکت های دانش بنیان  و توسعه 
از طریق همکاری با پژوهشگران و فناوران فعال در مراکز علمی 
فناوری، همکاری  ملی گرنت  برنامه  قالب  در  تحقیقاتی کشور  و 
در زمینه تقویت بنیه توسعه و تجاری سازی فناوری شرکت های 
دانش  بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری به ویژه از طریق 
ارائه خدمات توانمندسازی؛  همکاری در تقویت شتابدهنده های 
دانش بنیان مستقر در مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری به منظور 
کمک به توسعه، بلوغ و تجاری سازی فناوری با رویکرد مسئله محور، 
ظرفیت محور و آینده محور و با تکیه بر استارت آپ ها و هسته های 

فناور و ... است.
برنامه ملی گرنت فناوری، با هدف توسعه و تجاری سازی تکنولوژی 
و کمک به دانشگاه های کشور برای تبدیل شدن به دانشگاه های 
کارآفرین نسل سوم و چابک سازی پارک های علم و فناوری، تنظیم 

شده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، در این برنامه برای رشد 

بخش تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان فعالیت خواهد کرد.

صندوق نوآوری و شکوفایی با وجود سابقه کم فعالیت،
 دستاوردهای چشمگیری داشته است

در چهلمین نشست روسای پارک  های علم و فناوری سراسر کشور 
که در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، وزیر علوم، تحقیقات 
مختلف  و حامیان  و شکوفایی  نوآوری  فناوری، گفت: صندوق  و 
حوزه دانش بنیان اگرچه سابقه طوالنی مدت فعالیت ندارند، اما 
این  قابل توجهی در طول  و  خوشبختانه دستاوردهای چشمگیر 

مدت داشته اند.
از حمایت و کمک  های دکتر  دکتر منصور غالمی عنوان کرد: 
وحدت و سایر همکارانشان در این حوزه تشکر می  کنم. مدیران 
صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه شرکت  های دانش بنیان، 
نگاه و رویکرد ویژه  ای به صندوق  های پژوهش و فناوری دارند 
که این رویکرد با همکاری نهادهایی چون وزارت علوم، پارک  های 
علم و فناوری و ... می  تواند به توسعه فناوری  ها و حوزه دانش 

بنیان کمک شایانی کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: تمام تالش نهادهای 
مربوطه در اکوسیستم نوآوری و فناوری این است که بتوانند در 
فرآیند بهم پیوسته ای بخش توسعه صنعتی مبتنی بر دانش و 

فناوری  های جدید را یاری کنیم.
غالمی افزود: امروزه زمینه  های مختلفی را در حوزه اقتصاد داریم 
که نیاز به ایده  های جدید و همکاری  های بخش  های مختلف 
در مجموعه  های علمی و فناورانه دارد، لذا جمع امروز از مجموعه  
نوآوری محسوب  و  فناوری  اکوسیستم  تاثیرگذار در  و  های مهم 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک  های علم 
و فناوری، مراکز علمی و حامیان مختلف این حوزه، اگرچه سابقه 
طوالنی مدت فعالیت ندارند؛ اما خوشبختانه دستاوردهای چشمگیر 
و قابل توجهی به دست آورده اند؛ از همین  رو می  توان آینده 

خوبی را برای این اکوسیستم پیش بینی کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در حال حاضر برای انجام 
باز است و  کارهای متنوع و گسترده، شرایط پیشرفت در کشور 
انگیزه های مختلفی در این حوزه وجود دارد، لذا می  توان رشد و 

توسعه این حوزه را انتظار داشت.
غالمی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مقایسه با سایر 
کشورها ایران جایگاه خوبی داشته و با سرعت خوبی در حال رشد 

است تا بتواند جایگاه خوبی را در این حوزه به  دست آورد.

اختصاص 2۰۰ میلیارد تومان برای تاسیس و کمک به 
سبدهای پروژه ای صندوق های جسورانه بورسی

در ادامه این نشست دکتر علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و 
شکوفایی در سخنانی ضمن تقدیر از حمایت های وزارت علوم از این 
صندوق، اظهار کرد: وزارت علوم با حمایت  های خود، یک حامی 

خوب برای صندوق محسوب می  شود.
وی ادامه داد: از آغاز به کار هیات عامل سوم در صندوق نوآوری و 
شکوفایی، می دانستیم که با توجه به شرایط موجود، زمان آزمون 
توسعه  برای  امکانات صندوق  از  لذا سعی کردیم  نداریم؛  و خطا 
رو  همین   از  باشیم.  داشته  را  استفاده  حداکثر  کشور،  فناوری 
هیچ کدام از رویکردهای صندوق شعاری نبوده و سعی کرده ایم 

بند بند آن را اجرایی کنیم.
وحدت اظهار کرد: رویکرد جدی صندوق، همکاری با تمام دستگاه  
ها و فعاالن بخش خصوصی و دولتی است که در توسعه اکوسیستم 
فناوری و نوآوری نقش دارند، لذا بسته همکاری با پارک  های علم 

و فناوری در راستای همین رویکرد در نظر گرفته شده است.
نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: پارک  های  رئیس صندوق 
علم و فناوری یک نهاد ریشه  دار در این اکوسیستم هستند که 
نقش جدی در این زیست بوم دارند. عالوه بر این توزیع جغرافیایی 
و تخصصی خوبی در تمام کشور دارند و منشأ بسیاری از برکات 
در این اکوسیستم محسوب می شوند، بنابراین تعامل با آنها برای 

صندوق امری مهم تلقی می شود.
وی عنوان کرد: در این زیست بوم نشانه ها و نمادهای جدیدی در 
حال شکل  گیری است، به عنوان مثال شتاب دهنده ها، نهادهای 
مالی جدید و ... ، اعضای جدید این زنجیره هستند که اگر نباشند 
تکامل اکوسیستم فناوری و نوآوری نیز شکل نخواهد گرفت؛ لذا 
صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک  های علم و فناوری باید تالش 
کنند تا از این ظرفیت  ها به بهترین نحو استفاده کرده و بتوانند با 

بازیگران جدید بهترین تعامل را داشته باشند.
در حوزه  و شکوفایی  نوآوری  قطعا صندوق  کرد:  تصریح  وحدت 
تامین مالی نمی  تواند به تنهایی نقش آفرینی کرده و تنها به دادن 
وام اکتفا کند، از همین  رو از ظرفیت خوب صندوق  های پژوهش 
و فناوری بهره بردیم و در کارگروه صندوق های پزوهش و فناوری 

بر فعالیت این صندوق  ها نیز نظارت می  کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، افزود: در همین راستا صندوق  
های پژوهش و فناوری را موظف کرده ایم که تا پایان شهریور ماه 
سال جاری بیش از ۶۰ درصد اعتباری که از صندوق نوآوری دریافت 
کرده اند را در راستای حمایت از شرکت  های دانش بنیان و استارت 

آپ ها هزینه کنند در غیر این  صورت جریمه خواهند شد.
وی ادامه داد: موارد تشویقی دیگری برای صندوق  های پژوهش و 
فناوری در نظر گرفته  ایم، به عنوان مثال اگر با اعتبارات صندوق 
نوآوری در VC مشارکت کردند، بهره صفر می  شود و مواردی از 
این دست تا با این روش های سهل  گیرانه ، صندوق های پژوهش 

و فناوری با شرکت  ها تعامل بیشتری داشته باشند.
وحدت گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی نزدیک ۱۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نزد ۱۸ صندوق  پژوهش و فناوری دارد. نکته قابل 

توجه این است که وجود چنین ارقامی در اکوسیستم فناوری و 
نوآوری بی سابقه است، لذا انتظار داریم شرکت  ها از این ظرفیت  

ها استفاده کنند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با اشاره به بحث سرمایه  
گذاری صندوق با سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری و فناوری در 
کشور اظهار کرد: در بحث سرمایه  گذاری نیز از همکاری بازیگران 
جدید این اکوسیستم بهره  برده  ایم؛ به عنوان مثال با صندوق 
های پژوهش و فناوری و صندوق های جسورانه بورسی، در تعامل 
هستیم چرا که در بحث سرمایه  گذاری و تسهیالت نمی  شود به 
روش های قدیمی عمل کرد، لذا در حال حاضر در بحث تسهیالت 
با صندوق  های پژوهش و فناوری مشارکت ۴ به ۱ و در صندوق  

های جسورانه بورسی مشارکت ۱ به ۴ داریم.
وی ادامه داد: رقم هایی که امسال در بحث سرمایه  گذاری تصویب 
شده است، قابل مقایسه با گذشته نیست. به عنوان مثال مجموع 
پول آورده صندوق  های جسورانه بورسی تا پایان ماه گذشته ۷۵ 
میلیارد تومان بود؛ در حالی که امسال در این بخش ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای مشارکت در تاسیس صندوق  های جدید یا کمک به 
لذا بخش  نظر گرفته شده است.  اعتبار در  آنها  پروژه   سبدهای 
خصوصی باید حدود ۸۰۰ میلیارد تومان وارد این حوزه کند و اگر 
آمادگی آن وجود داشته باشد، یعنی حدود هزار میلیارد تومان در 

این حوزه سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، عنوان کرد: توسعه شرکت  های 
دانش بنیان همکاری و کمک تمام نهادها را می طلبد، لذا صندوق 
تعامل  نوآوری  و  فناوری  اکوسیستم  اجزای  تمام  با  دارد  نظر  در 
داشته باشد، بنابراین از بانک  ها انتظار می رود که خود را با شرایط 

جدید منطبق کنند.
وی در پایان با اشاره به برنامه ملی گرنت فناوری، گفت: صندوق 
نوآوری و شکوفایی در بحث گرنت فناوری با این نگاه وارد شد که 
به شرکت  های دانش بنیانی که می  خواهند سفارش R&D به 
پژوهشگاه ها بدهند، کمک کرده و بخشی از آن هزینه را پرداخت 
کند، لذا امیدوارم این همکاری  ها آغاز راهی برای تحول جدی در 

اکوسیستم فناوری و نوآوری باشد.

اجرای برنامه ملی گرنت فناوری به توسعه و تجاری سازی
 فناوری ها منجر می شود

وزارت  فناوری  امور  برنامه ریزی  و  سرپرست دفتر سیاست گذاری 
علوم در ادامه این نشست گفت: برنامه گرنت فناوری یک حمایت 
برای  مالی است که صرفا در مراکز دانشگاهی و مراکز پژوهشی 

حوزه توسعه فناوری و تجاری سازی فناوری استفاده می شود.
نوآوری و  اعضای هیات عامل صندوق  از  دکتر مهدی کشمیری 
امور  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  دفتر  سرپرست  و  شکوفایی 
فناوری وزارت علوم، عنوان کرد: اکنون در کشور، فضای مناسبی 
برای فعاالن عرصه فناوری و نوآوری ایجاد شده است که نمونه این 
امر را می توان در امضای تفاهم نامه میان وزارت علوم و صندوق 
نوآوری و شکوفایی مشاهده کرد؛ با توجه به محدودیت های قانونی 

■  در حاشیه چهلمین نشست روسای پارک های علم و فناوری صورت گرفت؛ 
تفاهم نامه همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت علوم  امضا شد

اخبار ستادی

⏪
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دکتر محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
بحث  به  توجه  لزوم  بر  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
انجام  در  ساختمان ها  انرژی  مصرف  و  تعمیرات  نگهداری، 

فعالیت های عمرانی تاکید کرد. 
 

به گزارش  نشریه عتف اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر 
نظرپور در نشست دبیران عمرانی مناطق دهگانه که در محل این 
وزارت برگزار شد، با تاکید بر اینکه هر مدیری در منطقه خود باید 
در پیشرفت پروژه های عمرانی آن منطقه کمک کند، اظهار داشت: از 
ابتدای انقالب تاکنون ساخت وسازهای زیادی در آموزش عالی صورت 
انتظار می رود  بر طرح های عمرانی  از حوزه نظارت  آنچه  گرفته و 

کیفیت این ساخت و  سازها است.
وی افزود: بحث نگهداری ساختمان ها، تعمیرات اساسی، مصرف انرژی 
و اعتبار ساخت یک پروژه از نکات مهم در انجام فعالیت های عمرانی 
است و در بحث اقتصاد آموزش عالی تنوع بخشی به منابع درآمدی 
و صرفه جویی در هزینه ها باید مد نظر قرار گیرد. وی به اقداماتی 
درخصوص صرفه جویی در وزارت علوم و دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: 
صرفه جویی در مصرف کاغذ، استفاده بهینه از سیستم اتوماسیون 
اداری، حمایت از مدیریت سبز در حوزه های عمرانی، اطالع رسانی 

موثر جهت مدیریت سبز از جمله این نکات به شمار می رود.
بر  دانشگاه ها  عمرانی  مسئوالن  نظارت  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
انجام پروژه ها، به کارگیری پیمانکار توانمند، نظارت بر روند برگزاری 
مالی  آیین نامه  دقیق  به کارگیری  پیمانکارها،  انتخاب  و  مناقصه ها 
معامالتی، ایجاد آموزش های به روز جهت نیروهای متخصص در حوزه 
عمرانی، ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید مصوب برای 
کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و حضور فعال مجریان طرح های 
بهبود و  امنای دانشگاه ها می تواند در روند  عمرانی در هیئت های 

پیشرفت فعالیت های عمرانی دانشگاه ها نقش به سزایی ایفا کند.

دکتر نظرپور در نشست دبیران عمرانی مناطق دهگانه 
آموزش عالی کشور تاکید کرد:

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛مدیرکل دفتر برنامه ریزی امورفناوری وزارت علوم عنوان کرد:

رضورت توجه به بحث نگهداری، 
تعمیرات و مرصف انرژی ساختامن ها در 

انجام فعالیت های عمرانی

حامیت مسئوالن استانی از پارک های علم 
و فناوری؛ زمینه ساز رونق فضای کسب و 

کار فارغ التحصیالن دانشگاهی

نشست معاونان و مدیران فرهنگی و 
اجتامعی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی منطقه ۹ کشور برگزار شد

در حوزه دانش بنیان بودن شرکت ها، این ارتباط محدود شده بود 
اما درحال حاضر برای رفع این موضوع از صندوق های پژوهش و 

فناوری کمک گرفته شده است.
کشمیری با اشاره به اینکه پارک های علم و فناوری و صندوق 
و  نوآوری  صندوق  همکار  نهاد  دو  فناوری  و  پژوهش  های 
پارک  پررنگ  نقش  به  توجه  با  کرد:  تصریح  هستند،  شکوفایی 
ها  پارک  این  مدیران  که  رود  می  انتظار  فناوری،  و  علم  های 
راستای  در  و  ببرند  را  بهره   نهایت  ایجاد شده  های  ظرفیت  از 
پیشنهادهایی  حوزه،  این  در  صندوق  چشمگیر  های  فعالیت 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  با  بیشتر  همکاری  افزایش  برای 

ارایه دهند.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، اظهار کرد: توانسته 
کنیم  نهادینه  بودجه  قانون  در  را  فناوری  گرنت  ملی  برنامه  ایم 
و  نوآوری  صندوق  از  برنامه،  این  اجرایی  قدرت  افزایش  برای  و 

شکوفایی خواسته شد تا در این برنامه مشارکت کند.
کشمیری ادامه داد: امیدوارم با افزایش تعامل میان شرکت های 
های صندوق  ظرفیت  از  بتوانیم  فناور  واحدهای  و  بنیان  دانش 
نوآوری و شکوفایی استفاده کنیم و با اجرای برنامه ملی گرنت 
که  باشیم، چرا  فناوری ها  تجاری سازی  و  توسعه  فناوری، شاهد 
این برنامه یک حمایت مالی است که صرفا در مراکز دانشگاهی و 
مراکز پژوهشی برای حوزه توسعه فناوری و تجاری سازی فناوری 

استفاده می شود.

کاهش تصدی گری از رویکردهای جدید صندوق نوآوری و 
شکوفایی است

نشست  چهلمین  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
کاهش  گفت:  کشور  سراسر  فناوری  و  علم  پارک های  روسای 
تصدی گری و برون سپاری از رویکردهای جدید صندوق بوده که 
یکی از سیاست های صندوق در این بخش تشویق بخش خصوصی 

برای مشارکت در این اکوسیستم است.
دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه در خصوص خدمات صندوق 
به شرکت های دانش بنیان و فناور اظهار کرد: خدمات صندوق به 
چهار دسته اصلی تقسیم می شود؛ تسهیالت، ضمانت نامه، سرمایه 

گذاری و توانمندسازی که خدمات بالعوض را شامل می شود.
وی ادامه داد: بودجه خدمات توانمندسازی در سال جاری بیش از 
۱۰ برابر عملکرد صندوق در این حوزه در مجموع سه سال گذشته 
شده است که خدمات این حوزه، حضور در نمایشگاه های خارجی 

و داخلی تا خدمات مالکیت فکری و ... را شامل می شود.
صندوق  کرد:  عنوان  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  توسعه  معاون 
نسبت به گذشته رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفته است تا 
نوآوری کشور حرکت کند.  و  فناوری  اکوسیستم  پای  بتواند هم 
یکی از رویکردهای جدید صندوق نوآوری رویکرد فعاالنه به توسعه 
فناوری و نوآوری است. در این زمینه تصمیم گرفته ایم به جای 

اینکه منتظر شرکت ها باشیم صندوق به سراغ آنها برویم.
وی افزود: اگر شرکت های دانش بنیان برای معامله با بخش  دولتی 

مجبور به دریافت اوراق خزانه بوده باشند، اما در نقد کردن این 
اوراق با مشکالتی روبه رو هستند؛ بنابراین صندوق ابزارهایی را نیز 
برای این حوزه در نظر گرفته  است و شرکت ها می توانند نیمی از 
اعتبارات این اوراق را با تسهیالت ۴ درصد به صورت قرض الحسنه 

از صندوق دریافت کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: کاهش تصدی گری 
و برون سپاری از دیگر رویکردهای جدید صندوق بوده که یکی از 
سیاست های صندوق در این بخش تشویق بخش خصوصی برای 

مشارکت در این اکوسیستم است.
وی در رابطه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های 
پژوهش و فناوری و پارک های علم و فناوری، بیان کرد: تنها نیمی 
از شرکت های دانش بنیان در تهران هستند، لذا برای بهره برداری از 
دیگر شرکت های دانش بنیان واقع در شهرستان ها، از ظرفیت های 
صندوق های پژوهش و فناوری استفاده و سعی کرده ایم در قالب 
ایجاد خط اعتباری، امکاناتی را در این اکوسیستم ایجاد کنیم تا 
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری بتوانند 
بدون مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی منابع مالی مورد نیاز 

خود را تامین کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، خاطرنشان کرد: باید توجه 
داشت که پارک های علم و فناوری می-توانند به عنوان همکار صندوق، 
خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی را به شرکت های 

دانش بنیانی که در منطقه جغرافیایی خود قرار دارند، ارائه دهند.

⏪

امورفناوری  برنامه ریزی  دکترمهدی کشمیری مدیرکل دفتر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از پارک علم 
و فناوری چهارمحال و بختاری، حمایت مسئوالن استان از پارک 
های علم و فناوری را زمینه ساز رونق فضای کسب و کار و اشتغال 

فارغ التحصیالن دانشگاهی در شرکت های فناور دانست. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از علم و فناوری چهارمحال و 
بختیاری، در این دیدار دکترکشمیری با تاکید بر ظرفیت پارک های 
علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری نقش پارک ها را در امر 

توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور ارزنده و بی بدیل عنوان کرد.
وی با اشاره به حمایت های استانی از پارک علم و فناوی چهارمحال 
و بختیاری، موقعیت پروژه پردیس پارک علم و فناوری استان را 
ویژه دانست و تاکید کرد: این پروژه به عنوان مهم ترین زیرساخت 
فناوری در استان، برای رسیدن به نقطه قوت نیاز به حمایت بیشتر 

از سوی مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری دارد.
دکتر کشمیری تصریح کرد: طی ۲۶ مورد بازدید از پارک های 
علم و فناوری کشور، هر کجا حمایت مسئوالن استان از پارک 
های علم و فناوری صورت گرفته است شاهد رونق فضای کسب 
و کار و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در شرکت های فناور و 
دانش بنیان هستیم. وی حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی، 
طرح های خالقانه، توسعه اقتصاد دانش بنیان و حضور نسل جوان 
و  دانست  فناوری  و  علم  پارک های  مزیت های  مهم ترین  از  را 
اظهار امیدواری کرد با توجه به پتانسیل های استان چهارمحال 
و بختیاری و نگاه مثبت مسئوالن شاهد شکوفایی فضای کسب و 

کار در استان باشیم.

نشست معاونان، مدیران فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان وزیر 
علوم در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه ها 
دکتر  با حضور  کشور،  منطقه 9  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  غفاری،  غالمرضا 

تحقیقات و فناوری، به میزبانی دانشگاه بجنورد برگزار شد. 
 

به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه بجنورد، در این نشست 
شرکت کنندگان درخصوص آیین نامه نشریات دانشجویی، بررسی و 
ارائه راه های افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی، 
ارائه راهکارهای دانشگاه ها برای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب و 
بحث و بررسی پیرامون فعالیت تشکل های اسالمی به گفت وگو و 

تبادل نظر پرداختند.

در پایان، جلسه پرسش و پاسخ حاضران برگزار گردید و دکتر 
غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی و مهندس محمدهادی 
عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به سؤاالت 

مطروحه، پاسخ دادند.
هادی  محمد  مهندس  و  غفاری  دکتر  نشست،  این  از  پیش 
عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، معاونان و 
مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۹کشور در آئین 
غبارروبی، عطرافشانی و نثار گل بر مزار شهدای گمنام دانشگاه 

بجنورد شرکت کردند.

منطقه ۹ آموزش عالی کشور، دارای ۲۳ دانشگاه و مؤسسه آموزش 
عالی است.
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جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  کمیته  تخصصی  نشست 
بازرسی دولت، با حضور مدیران بازرسی وزارتخانه های 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
سازمان میراث فرهنگی و با ریاست دکتر شریعتی معاون 
دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور به میزبانی وزارت ورزش 

و جوانان در ساختمان کمیته ملی المپیک برگزار شد. 

به گزارش نشریه عتف به نقل از  اداره کل روابط عمومی 
وزیر  ویژه  دستیار  جعفری  فریدون  دکتر  علوم،  وزارت 
بازرسی  دفتر  کل  مدیر  و  شهروندی  حقوق  امور  در  علوم 
و پاسخ گویی به شکایات این وزارت، در این نشست که با 
موضوع چالش های فراروی دفاتر بازرسی دستگاه ها و اعالم 
بازرسی  بهبود  در  وزارتخانه ها  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
از  استفاده  ضرورت  گفت:  شد،  برگزار  فساد  با  مقابله  و 
پیشرو  کشورهای  سایر  الگوهای  و  پژوهشی  دستاوردهای 
واحدهای  جزیره ای  فعالیت  از  پرهیز  و  فساد  با  مقابله  در 
دفاتر  اقتدار  افزایش  و  هم افزایی  و  دستگاه ها  نظارتی 
کارایی  و  اثربخشی  برای  آن ها  ساختار  اصالح  و  بازرسی 

برای  بازرسی  واحد  دستورالعمل  تدوین  به  نیاز  و  بهتر 
چالش های  مهم ترین  از  عمومی،  شاخص های  با  دستگاه ها 

فراروی دفاتر بازرسی است.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی همچنین 
تخصصی  آموزش های  ارائه  در  علوم  وزارت  آمادگی  به 
کاربردی  تحقیقات  انجام  و  بازرسی  کارشناسان  و  مدیران 
سطح  افزایش  علل  و  بازرسی  دفاتر  کارآیی  تحلیل  در 
درست  آمار  ارائه  صورت  در  فساد  بر  مبتنی  ناکارآمدی 
اشاره کرد و ایجاد پژوهشکده مستقل مقابله با فساد را از 

نیازهای اساسی کشور دانست.

دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی مطرح کرد:

آمادگی وزارت علوم در ارائه آموزش های تخصصی مدیران و کارشناسان بازرسی
 ایجاد پژوهشکده مستقل مقابله با فساد؛ از نیازهای اساسی کشور

در  امروزه  این که  بر  تاکید  با  علوم  وزیر  مقام  قائم 
دوران  گفت:  گرفتیم،  قرار  عالی  آموزش  گذار  دوره 
عرصه های  در  کیفی نگری، حضور  به  توجه  بدون  گذار 
بازنگری  کاربردی،  پژوهش های  انجام  و  بین المللی 
رشته های دانشگاهی و تغییر و دگرگونی فکر و اندیشه 

دانشگاهیان اتفاق نخواهد افتاد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی، دکتر عبدالرضا باقری در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که امروز در دانشکده عمران این 
دانشگاه برگزار شد، توسعه علمی دانشگاه را مدیون زحمات چهار 
سال گذشته دکتر خاکی صدیق عنوان کرد و گفت: من در هیئت 
امنای وزارت علوم بیشترین تماس را با رؤسای دانشگاه های کشور 
دارم و در این مدت شاهد تالش های دکتر خاکی صدیق، رئیس 
دانشگاه خواجه نصیر بودم که توانستند موفقیت های زیادی در 
عرصه های علمی، بین المللی و غیره برای دانشگاه کسب کنند. 
ضمن اینکه ویژگی های شاخص اخالقی از دیگر شاخص های مثبت 
او در طول مدیریت دانشگاه به حساب می آید. به همین جهت از وی 
درخواست کردیم با حضور در جایگاه معاونت آموزشی وزارت علوم 

خدمات مثبتی در عرصه ملی ایفا کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دکتر یزدان دوست، سرپرست جدید 
دانشگاه خواجه نصیر از جمله چهره هایی به شمار می روند که 
مورد اقبال عمومی دانشگاه برای حضور در این جایگاه به حساب 
می آمدند و با توجه به تجربه مدیریتی و اجرای او در عرصه دانشگاه 
و وزارتخانه، امیدواریم راه و مسیر فعلی دانشگاه را به نحوه مطلوب 

ادامه دهند.
قائم مقام وزیر علوم همچنین با تاکید بر اینکه آموزش عالی کشور 
در دوره گذار به سر می برد، گفت: ما در دهه اول انقالب به دلیل 
نیاز تامین نیروی انسانی دنبال توسعه کمی، تقویت زیرساخت ها 
و فراهم کردن امکانات الزم برای علم آموزی جوانان کشور بودیم 
که در این راستا دانشگاهیان سهم قابل توجهی را ایفا کردند. به 
طوری که امروز ما شاهد وجود نیروی انسانی متخصص و باکیفیت 

در کشور هستیم.
دکتر باقری خاطر نشان کرد: در دهه ۹۰ با توسعه تحصیالت 

تکمیلی، توجه به پژوهش های کاربردی و حضور در عرصه های 
بین المللی به عنوان توفیقات اصلی از دانشگاه ها مورد توجه قرار 
گرفت؛ در نتیجه امروز ما شاهد حضور موفقیت آمیز کشور در 
عرصه های بین المللی از جمله حضور دانشمندان در مجالت معتبر 
خارجی هستیم؛ اگر چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد اما 

پیشرفت های خوبی حاصل شده است.
به گفته وی، همان گونه که عنوان شد در دهه های ۷۰ و ۸۰ 
به دلیل تقاضای روزافزون اجتماعی ما با توسعه کمی دانشگاه ها، 
رشته ها و تحصیالت تکمیلی و غیره مواجه شدیم، اما امروز در 
دوران گذار قرار داریم و الزم است دانشگاه ها با رویکردهای جدید 
در عرصه های مختلف حضور پیدا کنند و وضعیت به سمت ارتقای 

کیفی آموزش حرکت کند.
قائم مقام وزیر علوم خاطر نشان کرد: برای حرکت در مسیر کیفی 
درسی  برنامه های  در  اساسی  بازنگری های  است  الزم  آموزش 
و تدوین رشته های جدید به خصوص رشته های بین رشته ای و 
همچنین توجه به اشتغال دانش آموختگان از جمله برنامه های 
اصلی مورد پیگیری قرار گیرد و در حوزه های پژوهشی و علمی 
در  و حضور  دانشگاهیان  مراکز  کاربردی  تحقیقات  بتوانیم  نیز 

عرصه های بین المللی را افزایش دهیم.
خواجه  دانشگاه  از  که  آنچه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
نصیرالدین طوسی مطالبه می شود، پاسخ گویی به نیازهای صنعت 
در عرصه های مختلف است که همراه کردن دانشگاه متناسب با 
این نیازها باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته ناگفته نماند که اجرایی 
شدن نیازمند دگرگونی در ساختارها، آیین نامه ها و ضوابط و فکر 

و اندیشه است.
دکتر علی خاکی صدیق رئیس سابق دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی نیز در این آیین، گزارشی از عملکرد پنج ساله فعالیت های 
دانشگاه خواجه نصیر ارائه داد و گفت: گذر به سمت کیفی نگری 
یکی از سیاست های کالن دانشگاه خواجه نصیر طی چهار سال 
گذشته بوده، بازنگری در برخی مصوبات هیئت ممیزه، بازنگری 
در برخی ضوابط جذب، تمدید قراردادها و اعطای پایه، تشکیل 
رتبه بندی  بین الملل،  روابط  زمینه های  در  کاری  کارگروه های 
واحد  رسمی  راه اندازی  دانشگاه،  فعالیت های  کیفی  ارتقای  و 
برنامه  نهایت طرح  در  و  ارزیابی  و  نظارت  دفتر  در  علم سنجی 

راهبردی از جمله برنامه هایی بود که انجام شده است.
آموزش تالش کردیم  در حوزه  کرد:  نشان  ادامه خاطر  در  وی 
با انجمن آموزش مهندسی تمام دانشکده های  انعقاد قرارداد  با 
این  اینکه  ارزیابی قرار دهیم، ضمن  مهندسی دانشگاه را مورد 
ارزیابی در عرصه گروه های آموزشی استادان و همچنین بازسازی 
آزمایشگاه های کارشناسی با هزینه ۶ میلیارد تومان و همچنین 
اعضای هیئت  ارتقای مهارت های حرفه ای  برگزاری کارگاه های 

علمی نیز صورت گرفته است.
زمینه های  از  حمایت  طراحی  کرد:  تأکید  صدیق  خاکی  دکتر 
ویژه پژوهشی در دانشگاه، ارتقای کمی و کیفی خدمات فناوری 
دانشجویان  تشویق  مقاالت،  چاپ  سیاست  اصالح  اطالعات، 
مجالت  در  خود  پژوهش های  انتشار  برای  تکمیلی  تحصیالت 
علمی، توجه جدی به کیفیت مقاالت و برخی اقدامات دیگر از 

جمله برنامه هایی بود که در عرصه پژوهشی انجام شد.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: در حوزه روابط بین الملل 
نیز توانستیم معاونت بین الملل را در دانشگاه خواجه نصیر تأسیس 
کنیم و بر این اساس صنعت بین المللی سازی دانشگاه از سال ۹۴ 
کلید خورد، ضمن اینکه راه اندازی دوره های مشترک بین المللی، 
برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان خارجی و استادان وابسته 

علمی از دیگر برنامه هایی بود که در این راستا انجام شد.
دکتر فرهاد یزدان دوست سرپرست دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی نیز در این آیین، بر ضرورت تحمل شنیدن صدای مخالف 
در دانشگاه تاکید کرد و گفت: باید وضعیت به گونه ای پیش برود 
که بتوانیم عالوه بر شکل دهی روابط مبتنی بر مودت و دوستی، 
تحمل شنیدن صدای مخالف را نیز داشته باشیم و صحبت های 

همدیگر را با دقت گوش و همدیگر را عفو کنیم.
عزم  با  باید  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  دوست  یزدان  دکتر 
یکپارچه سازی در محیط دانشگاه، زمینه های خدمت در کشور را 
فراهم کنیم، گفت: چه بسا اتفاقاتی در مرحله اجرا پیش می آید 
که ممکن است دلخوری ها و تضادهایی ایجاد کند و الزم است با 
مهربانی و دوستی و همچنین بخشش برای رسیدن به یک هدف 

مشترک که همان توسعه کشور است، گام برداریم.

■  قائم مقام وزیر علوم در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین:

آموزش عالی کشور در دوره گذار به رس می برد
لزوم توجه به کیفی گرایی، حضور در عرصه های بین املللی و انجام پژوهش های کاربردی در دوران گذار
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بودجه ۹۸ و مشکالت پیش روی دانشگاه ها
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اعالم کرد: 
بودجه امسال دانشگاه های دولتی تا سه ماهه سوم کمتر از 
۵۰ درصد اختصاص می یابد که بستر جدیدی از مشکالت 
و  تغذیه  ها،  و تجهیز خوابگاه  تعمیر  برای دانشگاه ها در 

حتی درآمدهای اختصاصی ایجاد می کند. 
 

از  یکی  ایرنا،  خبرگزاری  از  نقل  عتف   نشریه  گزارش  به 
دغدغه های مراکز آموزش عالی دولتی کشور اختصاص یافتن 
اعتبارات مصوب است. مسئله ای که می تواند  و  بودجه  کامل 

توسعه علمی کشور را با مشکالتی روبرو کند.
چالش هایی  و  مشکالت  با  دانشگاه ها  گذشته  سال  اعتبارات 
اعتبار  درصد   ۹۰ امسال  اردیبهشت  نهایت  در  و  بود  مواجه 

ابالغی پرداخت شد.
باوجود این که معاون اداری و مالی وزارت علوم پیش از این 
اعالم کرده بود اعتبارات سال ۹۸ دانشگاه ها رشد حدود ۱۴ 
درصدی دارد اما به نظر می رسد در تخصیص بودجه امسال این 

افزایش عملیاتی نشده است.
»محمدتقی نظرپور« روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
مصوب  اعتبارات  وضعیت  تشریح  با  ایرنا  آموزش  و  دانشگاه 
امسال دانشگاه ها از اختصاص نیافتن کامل بودجه مصوب ۹۸ 

به دانشگاه ها خبر داد.
اعتبارات ابالغی سال 98 دانشگاه ها

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در این گفت 
و گو با تشریح میزان اعتبارات ابالغی امسال دانشگاه ها گفت: 
براساس قانون بودجه ۹۸ اعتبار جاری دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی معادل ۹ هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان بود اما اعتبار 

ابالغی آنها به هشت هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان رسید.
و  مستقل  پژوهشی  مؤسسات  ابالغی  اعتبار  نظرپور،  دکتر 
وابسته به دانشگاه ها را نیز در سال ۱۳۹۸ معادل ۶۱۲ میلیارد 

تومان اعالم کرد.
وی درباره رقم دقیق اعتبارت تخصیص یافته به دانشگاه ها در 
سال جاری، خاطرنشان کرد: بودجه سه ماهه اول دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی امسال معادل ۱۹ درصد و اعتبار سه 
به دانشگاه ها  وابسته  و  اول مؤسسات پژوهشی مستقل  ماهه 

معادل ۱۴ درصد تخصیص یافته است.
 ۶ اعتبار  میزان  کلی،  طور  به  کرد:  تصریح  علوم  وزیر  معاون 
ماهه اول امسال دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حدود ۳۵ 

درصد اعالم شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تصریح کرد: 
درصد   ۳۵ حدود  دانشگاه ها  سوم  ماهه  سه  بودجه  تخصیص 
است و به عبارت دیگر، ۱۵ درصد کمتر از اعتباری که باید در ۶ 
ماهه دوم سال پرداخت شود در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد 

که این مسئله به طور حتم آنها را با مشکل مواجه می کند.

مشکالت غذا هم افزوده شد
وی به مشکالت دانشگاه ها در آستانه آغاز سال تحصیلی در پی 
عدم دریافت اعتبارت مصوب اشاره کرد و ادامه داد: شروع سال 
تحصیلی در پایان شهریور و ابتدای مهر ماه، حضور دانشجویان 

و فقدان نقدینگی در دانشگاه ها، مشکالت را دو چندان می کند 
و هزینه های جاری از جمله تغذیه دانشجویان به منزله ایجاد 

بستر مشکالت جدیدی برای آموزش عالی کشور است.
همچنین  علوم  وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
و  خوابگاه ها  تجهیز  و  تعمیر  برای  اعتبارات  اختصاص  درباره 
تابستان، اعالم کرد  برخی ساختمان های دانشگاه ها در فصل 

که دریافت این بودجه هم وضعیت مناسبی ندارد.
نظرپور گفت: هشت درصد این اعتبارات به صورت نقدی و ۱۲ 
درصد به صورت غیرنقدی برای تعمیرات دانشگاه ها و خوابگاه ها 
گذشته  سال های  که  است  حالی  در  این  یافت؛  اختصاص 

اعتبارات ۱۰۰ درصدی به تعمیرات دانشگاه ها پرداخت شد.

لزوم پرداخت غیرنقدی به دانشگاه ها
این مقام مسئول در وزارت علوم با بیان اینکه اعتبارات تعمیر و 
تجهیز باید به صورت نقدی از سوی دانشگاه ها دریافت می شد، 
یادآور شد: عمده تعمیرات در تابستان جزئی است و دانشگاه ها 
پیمانکار بزرگی برای تعمیرات ندارند؛ از این رو، اعتبارات باید 
در  اساسی  تعمیرات  برای  نقدی  صورت  به  تابستان  از  قبل 
فضای رفاهی مثل سلف سرویس ها و خوابگاه ها به دانشگاه ها و 

قبل از حضور دانشجو در خوابگاه ها پرداخت می شد.
نظرپور یادآور شد: نبود نقدینگی در این بخش هم یکی از 
مشکالت جدیدی است که دانشگاه ها با آن دست به گریبان 

می شوند.

درآمدهای اختصاصی هم کافی نیست
معاون اداری و مالی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که آیا 
دانشگاه ها می توانند از محل درآمدهای اختصاصی هزینه های 
درآمدهای  داشت:  اظهار  بپردازند؟،  را  تجهیز  و  تعمیر 
این  مواقع  بسیاری  در  و  است  کم  هم  دانشگاه ها  اختصاصی 
درآمدها برای اقدامات ضروری آنها از جمله طرح های پژوهشی 

صرف می شود.
نظرپور درمورد مشکالت دانشگاه ها در درآمدهای اختصاصی 
با  دانشگاه ها  پژوهشی  طرح های  بیشتر  کرد:  خاطرنشان 
دستگاه های اجرایی است که در صورت پرداخت نشدن بودجه 
دستگاه ها از سوی خزانه و دولت، آنها نمی توانند بابت طرح های 

پژوهشی، پرداختی به دانشگاه ها داشته باشند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها 
هم در این شرایط محقق نمی شود که بخواهند از محل درآمد 
اختصاصی برنامه های خود را اجرایی کنند، افزود: با وجود این 
عمومی  و  اختصاصی  درآمدهای  محل  از  دانشگاه ها  شرایط، 
تالش می کنند مشکالت مجموعه مدیریت را کاهش دهند اما 

در صورت نبود نقدینگی اتفاقی در دانشگاه ها رخ نمی دهد.
با توجه به  معاون اداری و مالی وزارت علوم همچنین گفت: 
کاهش  و  می خورد  متمم  سال ۹۸  برای  دولت  بودجه  اینکه 
می یابد دانشگاه ها هم در همین وادی عمل می کنند؛ اما اعتقاد 
ما بر این است که دانشگاه ها با توجه به شرایط خاص آنها باید 
طوری برنامه ریزی کنند که هزینه بیشتری به بخش آموزش 
مدیریت  با  می توان  را  مشکالت  این  نشود.  وارد  کشور  عالی 

کردن تخصیص منابع دانشگاه ها به حداقل رساند.

طرح شرایط دانشگاه ها در هیأت وزیران
نظرپور در مورد رایزنی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اختصاص اعتبارات 
کامل سال ۹۸ دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: جلسات منظمی با 
سازمان برنامه و بودجه برگزار می کنیم و وزیر علوم هم شرایط 

دانشگاه ها را در جلسه هیأت وزیران منتقل می کند.

اخبار ستادی

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم؛

نشست معاونان پژوهش و فناوری 
دستگاه های اجرایی برگزار شد

دستگاه های  فناوری  و  پژوهش  معاونان  نشست 
معاون  برومند  مسعود  دکتر  حضور  با  اجرایی، 
پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

در سالن شهید مفتح این وزارتخانه برگزار شد. 
 

روابط  کل  اداره  از   نقل  به  عتف  نشریه  گزارش  به 
معاونان  با  نشست،  این  در  علوم،  وزارت  عمومی 
درخصوص  اجرایی  دستگاه های  فناوری  و  پژوهش 
با  بررسی شیوه برگزاری هفته ملی پژوهش و فناوری 
بر  حضور و مشارکت دستگاه های اجرایی کشور عالوه 
شد  همفکری  و  صحبت  پژوهشی،  مراکز  و  دانشگاه ها 
محورهای  حول  هفته،  این  برنامه های  گردید،  مقرر  و 
انقالب، سیاست های دولت  بیانیه گام دوم  پیاده سازی 
کیفیت  ارتقای  و  تولید  توسعه  از  پشتیبانی  بر  مبنی 
کاالی ایرانی و همچنین توسعه سرمایه گذاری بر اساس 
فناوری های توسعه یافته در کشور و مبتنی بر نیاز بازار 

معطوف باشد.
دکتر برومند در این نشست اظهار داشت: مخاطبان و 
گروه  به چند  فناوری  و  پژوهش  هفته  در  ما  ذینفعان 
و  هستند  مردم  ذینفعان  مهم ترین  می شوند  تقسیم 
پیامی که ما به آنها می دهیم باید مملو از امید باشد تا 
بدانند در کشور افرادی هستند که در حوزه پژوهش و 
فناوری مشغول فعالیت می باشند و نتایج تحقیقات آنها 

به کار گرفته می شود.
به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، نمایندگان 
از  پژوهشگران  و  دولتمردان  اسالمی،  شورای  مجلس 

دیگر ذینفعان این هفته محسوب می شوند.
وی افزود: از سال گذشته واژه و فرهنگ "تقاضامحور" 
در میان جامعه نهادینه شده است و مشکل هم اکنون 
در ارتباط گرفتن نیاز واقعی، اتصال به عرضه و پشتیبانی 

از آن است و باید مکانیسم هایی برای آن ایجاد شود.
فناوری  و  پژوهش  هفته  در  کرد:  تاکید  برومند  دکتر 
باید با مردم صحبت کرد؛ به گونه ای که فضای جامعه 
خروجی  لذا  باشد،  فناوری  و  پژوهش  بحث  مختص 

پژوهش ها را مردم باید به شکل ملموس ببینند.
کرد  پیشنهاد  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون 
به  دارند،  نیاز  که  مجموعه  هایی  و  صنایع  درب  امسال 

سوی پژوهشگران در هفته پژوهش و فناوری باز شود.
و  پژوهش  ملی  هفته  در  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  برپایی  و  فناوری 
بین  همکاری های  در  بزرگ  جهش  یک  فناوری  و 

بخش های سرمایه گذاری رخ دهد.
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 دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف از »پایگاه 
اصطالح نامه های علمی و فنی« و »سامانه دانش ایران: مشارکت 

ایرانیان در دانش جهان« رونمایی کرد.

اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط   گزارش  به 
ایران«، دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری و دبیرکل 
شورای عالی علوم، تحقیقات، و فناوري، از »پایگاه اصطالح نامه های 
علمی و فنی« و »سامانه دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش 

جهان« در ایرانداک رونمایی کرد.
دکتر سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران، در توضیح پایگاه اصطالح نامه های علمی و فنی گفت: ایرانداک 
کار روی اصطالح نامه ها را از سال ۱۳۵۰ با نگارش »دست نامة قواعد 
سال ۱۳۷۵  در  و  کرد  آغاز  اصطالح نامه«  ساختن  قراردادهای  و 
نخستین اصطالح نامة خود را با نام »نظام مبادلة اطالعات علمی فنی 
)نما(« به چاپ رساند. در سال های ۱۳۷۶ تا  ۱۳۸۶ نیز طراحی و 
در حوزه های  فراگیر  فارسی انگلیسی  دوزبانة  اصطالح نامة  نگارش 
گوناگون علم و فناوری مانند ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم زیستی، 
علوم زمین، مهندسی و کشاورزی با بیش از یک صد هزار واژه انجام 
شد. امروز نیز با افزودن چند ده هزار واژه دیگر به واژه های پیشین 
نسخه دوم  اصطالحات،  میان  معنایی  روابط  بهبود  و  و گسترش 
سامانه اصطالح نامه های علمی و فنی با فارسی سازی نرم افزار منبع باِز 
»اسکاسموس« در دسترس همگان گذارده می شود. دستاورد این 

خدمت ایرانداک هم اکنون به شانزده اصطالح نامه رسیده است. 
بهشتی، مجری طرح، در معرفی  همچنین دکتر ملوک السادات 
اصطالح نامه  گفت:  فنی  و  علمی  اصطالح نامه های  وب  پایگاه 
گنجینه ای از واژه هاست که افزون بر نظم الفبایی مانند فرهنگ ها، 
دارای ساماِن شبکه ای و مفهومی میان واژه های یک یا چند رشته 
بازیابی  و  سازمان دهی  در  اصطالح نامه ها  است.  بشری  دانش  از 
اطالعات، واکاوی اطالعات و علم سنجی، برنامه ریزی آموزشی، و 
مانند آنها کاربردهای بسیار دارند. اصطالح نامه، راهنمای نمایه ساز 
از  یکسانی  ترکیب  یا  همانند  اصطالح  گزینش  برای  کاربر  و 
با ساخت  بازنمایی یک موضوع است.  برای  اصطالح های مرجح 
در  مدخل ها  یک دستی  موضوع،  یک  برای  استاندارد  واژه های 
زیرساختی  اصطالح نامه ها  بنابراین  می شود.  فراهم  نمایه سازی 
برای دیگر کارها در مدیریت اطالعات علمی و فناورانه هستند. در 

ادامه مهندس رجبی کار با سامانه را برای حاضرین تشریح کرد.
در ادامه دکتر علیدوستی به تشریح اهمیت تحلیل اطالعات در 
جهان امروز پرداخت. ایشان با اشاره به مأموریت ایرانداک در این 
زمینه و فعالیت هایی که در این راستا انجام گرفته، سامانة »دانش 

ایران« را یکی از ابزارهای کلیدی برای سیاست گذاری علم، فناوری، 
و نوآوری در کشور دانست.

دکتر سیروس علیدوستی تأکید کردند ایرانداک از سال ها پیش، 
برای پاسخگویی به این نیاز »دانش ایران: مشارکت ایرانیان در 
دانش جهان« را طراحی و تاکنون چندین ویرایش آن را منتشر 
 ۱۳۸۱ سال  در  ایران«  »دانش  ویرایش  نخستین  است.  کرده 
پایگاه  در  را  ایرانیان  انتشارات  تحلیلی  گزارش های  و  چاپ شد 
»واس« در سال ۱۹۹۹ میالدی در بر داشت. از آن زمان، ایرانداک 
به »دانش  را  بروزتری  و سنجه های  بیشتر  تحلیلی  گزارش های 
تا در سیاستگذاری علم، فناوری، و نوآوری  افزوده است  ایران« 
کارآمدتر باشد. بهبودهای همیشگی در »دانش ایران«، اینک آن 
را بالنده کرده و به جایگاه نخستین در بازنمایی و تحلیل داده های 

نمایه های استنادی جهانی در ایران رسانده است.
تشریح  به  ایران«،  »دانش  سامانة  راهبر  رسولی،  دکتر  سپس، 
ویژگی های این سامانه پرداخت. به گفتة بهروز رسولی، »دانش 
داده های  جهان  در  ایرانیان  علمی  مشارکت  پایش  برای  ایران« 
دو نمایه جهانی »واس« و »اسکوپوس« را تحلیل می کند و پنج 
مشارکت  علمی،  انتشارات  فراگیر  آمارهای  دارد:  کلیدی  بخش 
مؤسسه های ایرانی در انتشارات علمی، مشارکت علمی ایران در 
انتشارات علمی، و  و  پایه  منطقه و جهان، مقایسة شاخص های 

تأثیر انتشارات علمی ایرانیان.
رسولی در توضیح امکانات سامانه گفت که در سامانه دانش ایران 
می توان روندهای ساالنه انتشارات، مشارکت، تأثیر، و مانند آن ها 
با دیگر کشورهای جهان و منطقه مقایسه کرد؛  ایران را  را دید؛ 
مؤسسه های ایرانی را با یک دیگر سنجید؛ و گزارش های ساالنه ای 
برای هر سنجه دریافت کرد. در هر سنجه نیز می توان داده های 

پایگاه های گوناگون )»واس«، »اسکوپوس«، یا هردو( را فیلتر کرد.
در پایان، دکتر برومند وبگاه های »اصطالح نامه های علمی و فنی«، 
در  گرفته  صورت  تالش های  از  و  رونمایی  را  ایران«  »دانش  و 
پژوهشگاه برای طراحی و اجرای این پایگاه ها و دیگر فعالیت های 

علمی و فناورانه ایرانداک قدردانی کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف افزود: ایرانداک ذینفعان 
ذینفعانش  گستردگی  به  توجه  با  و  می شناسد  خوب  را  خود 
محصوالت و سامانه های مختلفی را برای تامین نیاز آنها طراحی 
هم  ایرانداک  است.  سازمان  بودن  زنده  نشان دهنده  که  کرده 
دارای شناخت راهبردی و هم نیروهای با انگیزه برای کار است. 
است،  دولت  ما  ذینفعان  از  یکی  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
پژوهش های  آمار  و  اطالعات  ارائه  و  تامین  ایرانداک مسئولیت 

کشور را در آینده خواهد داشت. 

»پایگاه اصطالح نامه های علمی و فنی« و »سامانه دانش 
ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان« رومنایی شد

 

پژوهشگاه  حمایت  با  مصنوعی  هوش  کمپ  بوت 
علوم و فناوری اطالعات ایران در کارخانه نوآوری 

برگزار  شد.

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری 
توسط  مصنوعی  هوش  کمپ  بوت   ایران"،  اطالعات 
حمایت  با  و  همتک  مصنوعی  هوش  شتاب دهنده  
تاریخ  در  ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه 
در  شد.  برگزار  نوآوری  کارخانه  در  تیر  و۱۴   ۱۳
معاون  جاللی منش،  عمار  دکتر  بوت  کمپ  این 
محبی،  آزاده  دکتر  ایران،  فناوری  و  علم  اطالعات 
مرضیه  دکتر  اطالعات،  فناوری  پژوهشکده  رئیس 
دکتر  و  علمی،  ارتباطات  گروه  رئیس  زرین بال، 
فناوری  پژوهشکده  استادیار  صدیقی،  امیرحسین 
منتورهای  عنوان  به  ایرانداک  استادان  از  اطالعات 

کردند. فعالیت  حرفه ای 
هوش  سرویس های  حول  کسب وکار  مدل  توسعه   
فعالیت  برای  کارآفرین  تیم های  تربیت  مصنوعی، 
توسعه  عمیق،  مصنوعی"یادگیری  هوش  حوزه  در 
مصنوعی،  هوش  حوزه  در  سرویس دهی  پلتفرم های 
و  مدیریت  حوزه های  فعاالن  و  عالقه مندان  معرفی 
مصنوعی  هوش  متخصصان  و  تیم ها  به  بازاریابی 
کسب وکار  به  تبدیل شدن  و  آن ها  توسعه  به منظور 
برای  تیم  چند  انتخاب  مصنوعی،  هوش  حوزه 
مصنوعی  هوش  متخصصان  معرفی  سرمایه گذاری، 
آموزش  و  دیجیتال،  مطرح  کسب وکارهای  به 
فراگیری  برای  کامپیوتر  دانشجویان  و  متخصصین 
عمیق  یادگیری  مصنوعی"  هوش  نوین  روش های 
ازجمله مهم ترین اهداف بوت کمپ هوش مصنوعی 

است.
 )IT( اطالعات  فناوری  حوزه  در  که  است  گفتنی 
فشرده  آموزشی  دوره های  برای  معموالً  کمپ  بوت 
شرکت  با  فرد  که  می شود  استفاده  سرسختی  و 
بر  عالوه  چندروزه،  منظمی  فرآیند  طی  آنها  در 
دانشی که در زمینه ای مشخص به دست می آورد با 
فرآیندهایی  با  و  می شود  روبرو  مختلف  چالش های 
یا  چالش ها  آن  حل  برای  را  خود  تیم سازی  مانند 
ایده پردازی درباره آن ها آماده می سازد و سپس فرد 

می تواند به صورت حرفه ای وارد آن حوزه شود.
در   problem.ir نشانی  در  بیشتر  اطالعات 

است. دسترس عالقه مندان 

با حامیت ایرانداک، بوت کمپ 
هوش مصنوعی برگزار  شد
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»تحریم« در پایان نامه ها و رساله ها
 شمار ۸۷۲ مدرک از نزدیک به ۱۵۰ دانشگاه و مؤسسة آموزش 
در  را  »تحریم«  زمانی ۹۷-۱۳۶۲،کلیدواژۀ  بازۀ  در  عالی کشور 

»پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج(«، در بر داشته است.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
»پایگاه  در  »تحریم«  کلیدواژۀ  جست وجوی  پایة  بر  ایران« 
اطالعات علمی ایران )گنج(«، از شمار ۸۷۲ مدرک شناسایی 
را دربرداشته است.  بیشترین شمار )۱۷۲(  شده، سال ۱۳۹۶ 
سالیانة  شمار  برمی گردد.  به ۱۳۶۲  مدارک  این  آغازین  سال 
در  ولی  است  بوده  مدرک   ۱/۵ میانگین  سال ۱۳۸۵،  تا  آنها 
 ۱۰۱ شمار،  این  از  است.  یافته  افزایشی  روند  بعد  سال های 
پیشنهاده )پروپوزال( و ۷۷۱ پایان نامه و رساله )پارسا( در سه 
مقطع کارشناسی ارشد )۸۱۶(، دکتری حرفه ای )۱( و دکتری 
تخصصی )۵۵( نوشته شده اند. گروه رشته های علوم سیاسی، 
مدیریت، حقوق، اقتصاد، مهندسی صنایع، و الهیات پُرکارترین ها 

در این زمینه هستند.
 

عالی  آموزش  مؤسسه های  و  دانشگاه ها  سهم  میان،  این  در 
دیگران  از  اصفهان  و  مازندران،  قم،  یزد،  تهران،  استان های 
است.  بیشتر  »تحریم«  زمینة  در  شده  انجام  پژوهش های  در 
دانشگاه  مرکزی،  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  همچنین 
عالمه طباطبائی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه پیام نور استان 
امام صادق  تهران، دانشگاه یزد، دانشگاه خوارزمی، و دانشگاه 
علیه السالم پُرکارترین دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 

کشور در این زمینه هستند.

کلی  سیاست های  امور  سرفصل های  پایة  بر  است  افزودنی 
برنامه های  و  فصل ها،  امور،  همچنین  و  توسعه  برنامة ششم 
از  »تحریم«  پارسا های  و  پیشنهاده ها  کشور،  بودجة  قانون 
»سیاست   ،)۳۸۳( »اقتصادی«  دستة   ۱۱ در  موضوعی  دید 
خارجی« )۱۶۶(، »حقوقی و قضایی« )۸۵(، »علم، فناوری، و 
نوآوری« )۷۱(، »فرهنگ، هنر، رسانه، و گردشگری« )۵۲(، 
»خدمات   ،)۳۱( »اجتماعی«   ،)۳۵( امنیتی«  و  »دفاعی 

 ،)۱۳( ارتباطات«  و  اطالعات  »فناوری  و   ،)۲۱( عمومی« 
»محیط  و   ،)۱۳( روستایی«  و  شهری  عمران  و  »مسکن 
در  »تحریم«  کارهای  بیشترین  دارد.  جای   )۲( زیست« 
و  »حقوقی  و  خارجی«،  »سیاست  »اقتصادی«،  موضوع های 

قضایی« انجام شده اند.

دستور  در  را  پارساها  دستاورد  گزارِش  ایرانداک  است  گفتنی 
کار گذارده و پژوهش های انجام شده و پیشنهاده ها را در زمینة 
می کند.  اطالع رسانی  کشور  چالش های  و  روز  موضوع های 
بدین سان سیاست گذاران و کشورداران می توانند یافته های این 
پژوهش ها را ببینند و به کار بندند تا چرخة هم افزایی »عمل و 
علم«، »کنش و پژوهش«، و »تصمیم و تفکر« به گردش درآید 

و سرمایه های کشور بارور و بهره ور شوند.

اخبار فناوری

 هفتمین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات دی ماه ۱۳۹۸ 
به پشتوانه تجربه ۵۰ سال فعالیت پژوهشگاه علوم و فناوری 
با شعار  و  میان رشته ای  رویکرد  با  )ایرانداک(  ایران  اطالعات 
»ارزش آفرینی کسب-وکارهای تعاملی و پلتفرم ها« برگزار 

خواهد شد. 
به گزارش »روابط عمومی  پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
و  محصوالت  قالب  در  برگزیده  دستاوردهاي  معرفي  ایران«، 
مقاالت در حوزه هاي مختلف علوم و فناوري اطالعات و برقراري 
ارتباط و پیوند کاری میان صاحب نظران و محققان در حوزه 

فناوري اطالعات و زمینه هاي مرتبط ازجمله مهم ترین اهداف 
این همایش است.

در قالب این همایش جوایز ملی فاب )فناوری اطالعات برتر(، 
مبفا )مدیران برتر فناوری اطالعات( و جایزة شرکت های تحول 
آفرین اعطاء خواهد شد. گفتنی است طی احکام جداگانه، دکتر 
علی نعیمی صدیق به عنوان دبیر علمی »جایزة ملی فاب«؛ دکتر 
آرمان ساجدی نژاد، دبیر علمی »جایزة مدیران برتر فناوری 
مقاله  علمی »بخش  دبیر  ربیعی  اطالعات«؛ مهندس محمد 
و جایزة شرکت های تحول آفرین« و دکتر سمیه لبافی پزوه 

به عنوان »دبیر اجرایی هفتمین همایش ملی مدیران فناوری 
اطالعات«؛ منصوب شدند.

دبیرخانة هفتمین هامیش ملی مدیران فناوری اطالعات آغاز به کار کرد

پایان نامه ها و مقاله های دانش آموختگان خارج از کشور هامنندجویی می شود

و  رساله ها  پایان نامه ها،  دانشجویان،  امور  سازمان  همکاری  با 
مقاله های دانش آموختگان خارج از کشور در هنگام ارزشیابی 

مدارک تحصیلی، همانندجویی می شود.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران« با همکاری سازمان امور دانشجویان، پایان نامه ها، رساله ها 
و مقاله های دانش آموختگان خارج از کشور که به زبان فارسی 
و دیگر زبان های زنده دنیا تالیف و تدوین شده اند به هنگام 

ارزشیابی مدارک تحصیلی، همانند جویی می شود.
گفتنی است بر پایة قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة 
آثار علمی همة دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و مؤسسه های آموزش 
پیشنهاده ها  تمام متن  باید  کشور  فناوری  و  پژوهشی،   عالی، 
)پروپوزال ها(، پایان نامه ها، و رساله های دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی خود را که بدون طبقه بندی هستند، در سامانه های 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( همانندجویی 

و ثبت کنند.
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بر پایة ویرایش ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی جهانی دانشگاه های »کیو. اس.« که در سال 
۲۰۱۹ منتشر شده است، شش مؤسسة ایرانی میان مؤسسه های برتر جهان جای 

گرفته اند.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران«، دانشگاه های 
ایران«، »تهران«، »شهید  امیرکبیر«، »علم و صنعت  »صنعتی شریف«، »صنعتی 

بهشتی«، و »شیراز« در جایگاه نخست تا ششم ملی در این نظام رتبه بندی هستند.
»کیو. اس.« در تازه ترین ویرایش خود نام بیش از ۱۰۰۰ مؤسسه برتر را منتشر 
آنها  تحصیل  ادامه  برای  دانشگاه  گزینش  در  دانشجویان  راهنمای  تا  است  کرده 
باشد. آوازة علمی، آوازة شغلی، نسبت دانشجو به هیئت علمی، سرانة استناد به هر 
عضو هیئت علمی، نسبت اعضای هئیت علمی جهانی، و نسبت دانشجویان جهانی 
شش سنجة کلیدی این نظام برای ارزیابی مؤسسه ها هستند. منابع گردآوری داده 
برای اندازه گیری این سنجه ها؛ پیمایش های جهانی، نمایة استنادی اسکوپوس، و 
پرسشنامه ای است که مؤسسه ها پر می کنند. در جدول یک، امتیاز، رتبه ملی، و 
رتبة جهانی مؤسسه های ایرانی در این نظام رتبه بندی و در جدول دو، امتیاز آنها در 

سنجه های گوناگون آمده است.
 Massachusetts Institute« بر پایة گزارش سال ۲۰۱۹ »کیو.اس.«، دانشگاه
 Stanford« و  است  جهان  مؤسسه های  پیشگام   »of Technology
 University«، »Harvard University«، »University of
 Oxford«، »California Institute of Technology«، »ETH
 Zurich - Swiss Federal Institute of Technology«،
 »University of Cambridge«، »UCL«، »Imperial College
London«، و »University of Chicago« در جایگاه دوم تا دهم هستند.

 نسبت شغلی، آوازة علمی، آوازة. باشد آنها تحصیل ادامه برای دانشگاه گزینش در دانشجویان راهنمای
 نسبت و جهانی، علمی هئیت اعضای نسبت ی،علم هیئت عضو هر به استناد سرانۀ علمی، هیئت به دانشجو

 برای داده گردآوری منابع. هستند ها مؤسسه ارزیابی برای نظام این کلیدی سنجۀ شش جهانی دانشجویان
ها  ای است که مؤسسه پرسشنامه و اسکوپوس، استنادی نمایۀ جهانی، های پیمایش ها؛ سنجه این گیری اندازه
بندی و در  های ایرانی در این نظام رتبه امتیاز، رتبه ملی، و رتبۀ جهانی مؤسسهدر جدول یک،  .کنند پر می

 های گوناگون آمده است. در سنجه جدول دو، امتیاز آنها
 

 «کیو. اس.» بندی های ایرانی در نظام رتبه . رتبة مؤسسه1جدول 

 رتبۀ جهانی رتبۀ ملی امتیاز کل نام مؤسسه

 407 1 28 دانشگاه صنعتی شریف

 489 2 24.4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 650-601 3 د. ن. دانشگاه علم و صنعت ایران

 650-601 4 16.9 دانشگاه تهران

 1000-801 5 د. ن. دانشگاه شهید بهشتی

 1000-801 6 د. ن. دانشگاه شیراز

 د. ن. = در دست نیست
 

 «کیو. اس.» بندی رتبههای گوناگون نظام  های ایرانی در سنجه . امتیاز مؤسسه2جدول 

 نام مؤسسه
 های گوناگون امتیاز در شاخص

آوازۀ 
 علمی

آوازۀ 
 شغلی

 به نسبت دانشجو
 علمی هیئت

هیئت علمی 
 جهانی

دانشجوی 
 جهانی

سرانه استناد به 
 هئیت علمی

 88.3 2 5.2 14.2 23.7 11.8 دانشگاه صنعتی شریف

 94.9 2.6 7 7.4 15 4.7 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 80.2 د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. دانشگاه علم و صنعت ایران

 38.8 د. ن. د. ن. د. ن. 23.2 18.6 دانشگاه تهران

 23.5 د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. دانشگاه شهید بهشتی

 37.3 د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. دانشگاه شیراز

 

« Massachusetts Institute of Technology» دانشگاه ،.«اس.کیو» 2019 سال گزارش پایۀ بر
 Stanford University» ،«Harvard University» ،«University of»است و  جهان های مؤسسه پیشگام

 نسبت شغلی، آوازة علمی، آوازة. باشد آنها تحصیل ادامه برای دانشگاه گزینش در دانشجویان راهنمای
 نسبت و جهانی، علمی هئیت اعضای نسبت ی،علم هیئت عضو هر به استناد سرانۀ علمی، هیئت به دانشجو

 برای داده گردآوری منابع. هستند ها مؤسسه ارزیابی برای نظام این کلیدی سنجۀ شش جهانی دانشجویان
ها  ای است که مؤسسه پرسشنامه و اسکوپوس، استنادی نمایۀ جهانی، های پیمایش ها؛ سنجه این گیری اندازه
بندی و در  های ایرانی در این نظام رتبه امتیاز، رتبه ملی، و رتبۀ جهانی مؤسسهدر جدول یک،  .کنند پر می

 های گوناگون آمده است. در سنجه جدول دو، امتیاز آنها
 

 «کیو. اس.» بندی های ایرانی در نظام رتبه . رتبة مؤسسه1جدول 

 رتبۀ جهانی رتبۀ ملی امتیاز کل نام مؤسسه

 407 1 28 دانشگاه صنعتی شریف

 489 2 24.4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 650-601 3 د. ن. دانشگاه علم و صنعت ایران

 650-601 4 16.9 دانشگاه تهران

 1000-801 5 د. ن. دانشگاه شهید بهشتی

 1000-801 6 د. ن. دانشگاه شیراز

 د. ن. = در دست نیست
 

 «کیو. اس.» بندی رتبههای گوناگون نظام  های ایرانی در سنجه . امتیاز مؤسسه2جدول 

 نام مؤسسه
 های گوناگون امتیاز در شاخص

آوازۀ 
 علمی

آوازۀ 
 شغلی

 به نسبت دانشجو
 علمی هیئت

هیئت علمی 
 جهانی

دانشجوی 
 جهانی

سرانه استناد به 
 هئیت علمی

 88.3 2 5.2 14.2 23.7 11.8 دانشگاه صنعتی شریف

 94.9 2.6 7 7.4 15 4.7 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 80.2 د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. دانشگاه علم و صنعت ایران

 38.8 د. ن. د. ن. د. ن. 23.2 18.6 دانشگاه تهران

 23.5 د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. دانشگاه شهید بهشتی

 37.3 د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. د. ن. دانشگاه شیراز

 

« Massachusetts Institute of Technology» دانشگاه ،.«اس.کیو» 2019 سال گزارش پایۀ بر
 Stanford University» ،«Harvard University» ،«University of»است و  جهان های مؤسسه پیشگام

بر پایة ویرایش ۲۰۱۸ »جی. سی. آر.« )گزارش استنادی نشریه ها( که در ژوئن 
۲۰۱۹ منتشر شده است ۳۶ نشریة ایرانی »ضریب تأثیر« گرفته اند.

نشریة  ایران«،  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
 International Journal of Health Policy and«
 Iranian Journal of« با »ضریب تأثیر« ۴/۴85 و »Management
 Chemistry & Chemical Engineering-International
کمترین  و  بیشترین   ۰/۴۶۱ تأثیر«  »ضریب  با   »English Edition
پایة  بر  آر.« دارند.  ایرانی در »جی. سی.  را در میان نشریه های  تأثیر«  »ضریب 
دوم، ۱۰  چارک  در  نشریه  دو  نخست،  چارک  در  نشریه  دو  ایران  گزارش،  این 
نشریه در چارک سوم، و ۲۳ نشریه در چارک چهارِم سیاهة نشریه های نمایه  شده 
در این پایگاه دارد. گفتنی است که یک نشریه می تواند در دو حوزة موضوعی، 
نشریة  نمونه،  برای  شود؛  دسته بندی  گوناگون  چارک  دو  در  بدین سان  و  نمایه 
»Iranian Journal of Fuzzy Systems« در حوزة ریاضیات کاربردی 

در چارک دوم و در حوزة ریاضیات در چارک نخست دسته بندی شده است.
نشریه،  نام  دربردارندة  تأثیر؛  ضریب  دارای  ایرانی  نشریه های  بیشتر  اطالعات 
بدون  تأثیر«  »ضریب  است،  آن  در  نشریه  که  چارکی  نشریه،  تأثیر«  »ضریب 

محاسبة خوداستنادی، »ضریب تأثیر« پنج ساله، و »امتیاز آیجن« آنها است.  
افزودنی است، میانگین ضریب تأثیر نشریه های ایرانی نمایه شده در »جی. سی. آر.« 
۱/۲۱ و میانة آنها ۱/۰۳۹ است. بر پایة گزارش »جی. سی. آر.« در سال ۲۰۱۹ شمار 

۱۱8۲۲ نشریه در ویرایش ۲۰۱8 این پایگاه »ضریب تأثیر« گرفته اند.

و  کرده  راه اندازی  ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  که  »نما«  سامانه 
در  ایران  نوآوری  و  فناوری  علم،  جایگاه  گزارش  و  پایش  به  می کند،  روزآمد 
جهان می پردازد. این سامانه با گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی 

NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

 

Full Journal Title Total 
Cites JIF Qrt. 

IF 
withou

t SC 

5-
Year 

IF 

Eigenfacto
r Score 

International Journal of Health Policy and 
Management 1,140 4.485 Q1 3.699 N/A 0.00347 

Journal of Environmental Health Science and 
Engineering 907 2.773 Q2 2.727 2.813 0.00182 

Cell Journal 871 2.046 Q4 2.046 2.033 0.0019 
International Journal of Environmental 
Science and Technology 4,762 2.031 Q3 1.881 2.396 0.00617 

Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2,057 1.854 Q3 1.74 1.992 0.00352 
Journal of the Iranian Chemical Society 2,452 1.742 Q3 1.524 1.475 0.00253 
Iranian Polymet Journal 1,835 1.707 Q3 1.431 1.776 0.00164 
Hepatitis Monthly 1,288 1.578 Q4 1.365 1.617 0.00236 

Iranian Journal of Fuzzy Systems 586 1.496 Q1, 
Q2 1.378 1.17 0.00074 

International Journal of Environmental 
Research 1,335 1.488 Q3 1.364 1.305 0.00146 

Journal of Research in Medical Sciences 2,313 1.467 Q3 1.358 1.74 0.00401 
Urology Journal 919 1.463 Q3 1.328 1.25 0.00145 
Journal of Arthropod-Borne Diseases 328 1.231 Q4 1.05 1.44 0.00073 
Iranian Journal of Public Health 2,269 1.225 Q4 1.149 1.436 0.00374 
Iranian Journal of Allergy Asthma and 
Immunology 715 1.222 Q4 1.143 1.308 0.00112 

Iranian Journal of Kidney Diseases 774 1.203 Q4 1.148 1.243 0.00103 
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2,398 1.183 Q4 1.049 1.745 0.00293 
Archives of Iranian Medicine 2,013 1.141 Q3 1.078 1.403 0.00265 
Iranian Journal of Immunology 300 0.937 Q4 0.921 0.974 0.00041 
Journal of Applied Fluid Mechanics 850 0.914 Q4 0.787 0.939 0.00122 
Iranian Journal of Biotechnology 319 0.861 Q4 0.819 0.794 0.00028 
Journal of Agricultural Science and 
Technology 1,470 0.828 Q3 0.717 1.171 0.00203 

Iranian Journal of Science and Technology-
Transactions of Civil Engineering 184 0.8 Q4 0.707 0.801 0.0003 

Iranian Journal of Parasitology 801 0.735 Q4 0.679 1.093 0.00135 
Iranian Journal of Science and Technology-
Transactions of Mechanical Engineering 133 0.727 Q4 0.667 0.725 0.00026 

Veterinary Research Forum 357 0.723 Q4 0.679 N/A 0.0007 
Scientia Iranica 2,587 0.718 Q4 0.61 0.871 0.00217 
Iranian Journal of Science and Technology 
Transaction A-Science 499 0.692 Q4 0.645 0.619 0.00046 

Iranian Journal of Veterinary Research 435 0.667 Q3 0.625 0.686 0.00051 
Iranian Red Crescent Medical Journal 1,897 0.644 Q4 0.612 1.085 0.00353 
Iranian Journal of Science and Technology-
Transactions of Electrical Engineering 47 0.6 Q4 0.525 0.488 0.00006 

Iranian Journal of Pediatrics 842 0.587 Q4 0.541 0.965 0.00143 
International Journal of Radiation Research 174 0.514 Q4 0.308 0.683 0.00034 
Iranian Journal or Fisheries Sciences 505 0.495 Q4 0.407 0.732 0.00085 
Iranian Journal of Radiology 311 0.478 Q4 0.468 0.573 0.0005 
Iranian Journal of Chemistry & Chemical 
Engineering-International English Edition 534 0.461 Q4 0.333 0.666 0.00033 

 

نمودار 1. ضریب تأثیر نشریه های جهانی ایرانی در پایگاه »جی. سی. آر.«36 نرشیة ایرانی رضیب تأثیر گرفتند

سامانه »نما« که پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران راه اندازی کرده و روزآمد می کند، به پایش و گزارش 
جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می پردازد. این سامانه با گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در 

نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

شش مؤسسة ایرانی در میان 
برترین های »کیو. اس.«

جدول 2. امتیاز مؤسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام رتبه بندی »کیو. اس.«

جدول 1. رتبۀ مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »کیو. اس.«

د. ن. = در دست نیست
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اولین  فارس،  فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به 
رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری های آب و غذا از توسط مرکز 
رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی در پارک علم و 

فناوری فارس برگزار شد
در این رویداد ۳ روزه که با هدف تسهیل ایده پردازی و کارآفرینی 
و در راستای تحقق شعار سال، رونق تولید، برگزار شد بیش از 

۶۰ شرکت کننده حضور داشتند.
پس از طرح ۱8 ایده نوآورانه و انتخاب 8 ایده برتر، تیم های 
کاری تشکیل و تیم ها با شرکت در کارگاه ها و کالس های 

آموزشی فعالیت خود را آغاز کردند.
در پایان روز سوم نیز ۳ تیم برتر به شرح زیر انتخاب شدند:

❰❰    تیم نخست برگزیده رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری های 
نوین آب و غذا: تیم آکوآ ژل

❰❰   تیم دوم برگزیده رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری های 
نوین آب و غذا: تیم آشغالگیر هوشمند 

❰❰   تیم سوم برگزیده رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری های 
نوین آب و غذا: تیم اُمگا سی

مهدی کارگر مدیرعامل شرکت یاخته صبا آرنا از  شرکت های  
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس و سرپرست 
تیم تحقیق گفت: این کیت قابلیت تشخیص همه ژنوتایپ های 
ویروس را دارد و می تواند زمینه ساز تولید واکسن برای همه 

انواع این ویروس باشد.
افزود: کیت ژنوتایپینگ روتاویروس زمان تشخیص  کارگر 
عامل ایجادکننده اسهال را به ۲۴ ساعت کاهش داده است 

که عاملی موثر در نجات جان کودکان محسوب می شود.
وی گفت: روش متداول در آزمایشگاه های تشخیص طبی 
برای تعیین عامل ایجادکننده اسهال، کشت نمونه مدفوع 

بیمار است که حدود ۷۲ ساعت زمان نیاز دارد.
مدیر عامل شرکت با بیان این که هر کیت برای 5۰ آزمایش 
با  بیمار  آزمایش هر  افزود:  است،  استفاده  قابل  تشخیصی 

هزینه ای کمتر از ۲۰ هزار تومان انجام می شود.
نیاز  اساس  بر  روتاویروس  ژنوتایپینگ  کیت  گفت:  کارگر 
واحد های درمانی و آزمایشگاهی تولید می شود، اما در صورت 
بر کاهش هزینه های  انبوه عالوه  تولید  به مرحله  رسیدن 

تولید، امکان صادرات آن فراهم می شود.
از  از ۶۰ درصد  افزود: ویروس روتاویروس عامل بیش  وی 
اسهال های کودکان است که ساالنه جان بیش از ۶۰۰ هزار 

کودک زیر 5 سال را در جهان می گیرد.
سرپرست تیم تحقیق گفت: این ویروس ژنوتایپ های مختلفی 

دارد و در هر کشور برخی از انواع آن شایع است.
کارگر با بیان این که تنها راه پیشگیری از شیوع این ویروس 
خطرناک، واکسیناسیون کودکان است، افزود: در هر کشور 
واکسیناسیون کودکان برحسب ژنوتایپ های شایع در منطقه 

صورت می گیرد.
این کیت برای اولین بار در جهان با استفاده از متخصصان 
شرکت دانش بنیان زیست فناوری یاخته صبا ارنا طراحی 
و ساخته شده است و امید داریم با تولید انبوه با هزینه کم 

کمک به بهبود سالمت جامعه نماییم.

با تالش فناوران پارک علم و فناوری فارس؛

تولید کیت ژنوتایپینگ روتاویروس

پارک علم و فناوری فارس برگزار کرد؛

اولین رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری های نوین آب و غذا

هفدهم شهریور سال 9۵ بود که طی مراسمی با حضور 
فناوری  نیری، دبیر ستاد توسعه  محمدحسین سجادی 
نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست  های 
و  علم  پارک  رئیس  پورسراجیان،  داریوش  جمهوری، 
فناوری یزد و جمعی از اصحاب رسانه استان یزد، مرکز 
توسعه فناوری هنرهای دیجیتال در پارک علم و فناوری 
یزد افتتاح شد. این مرکز در زمینی به وسعت 1۵۰ متر و 
سه میلیارد ریال اعتبارات دولتی احداث شده و در دو 

بخش بازی سازی و انیمیشن فعالیت خود را آغاز کرد.

تقریبا سه سال از افتتاح این مرکز در پارک علم و فناوری یزد می 
گذرد و حاال این مرکز در حال برگزاری اولین و بزرگترین رویداد 
انیمیشن استان یزد است. این رویداد بزرگ با برگزاری کارگاه 
های آموزشی تخصصی از ۲8 تا ۳۱ خرداد ماه آغاز شد. روز اول 
کارگاهی با حضور ۱5۰ شرکت کننده با موضوع کسب و کارهای 
انیمیشن و آشنایی با رشته انیمیشن برای نوجوانان به مدرسی علی 
نیکوکار، مدیر مرکز برگزار شد و در روز دوم و سوم حسین صافی، 
طراحی  تدریس  برای  کشور  برتر  های  کاریکاتوریست  از  یکی 
شخصیت و طراحی فضا در انیمیشن به یزد آمد که این کارگاه نیز 
با شرکت ۴۰ نفر به پایان رسید . در آخرین روز برگزاری دوره های 
آموزشی بهرام عظیمی از تهران ایده پردازی انیمیشن را به حدود 
5۰ نفر شرکت کننده آموزش داد.تقریبا ۱5 نفر از دیگر استان های 

کشور نیز برای شرکت در این دوره ها به یزد سفر کردند.
رویداد بزرگ انیمیشن در یزد به برگزاری کارگاه های آموزشی 

ختم نشده و پس از اتمام ورکشاپ ها مسابقه ایده پردازی در 
انیمیشن برای شرکت کنندگان در این رویداد ترتیب داده شد. در 
این مسابقات شرکت کنندگان مهلت دارند تا پایان مرداد ماه در 
مورد موضوعاتی که به آن ها داده می شود شخصیت طراحی کرده 

و یا ایده برای فیلنامه انیمیشن ارائه کنند
.به گفته علی نیکوکار، مدیر مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال، 
از طریق برگزاری این مسابقات استعداد های انیمیشن سازی و 
افراد خالق یزدی شناسایی شده و می توانند برای ادامه فعالیت 
های مرکز مفید باشند. همچنین در  قالب این برنامه ها می توان 
ایده های جدیدی در مورد موضوعاتی مانند خانواده، آّب، شهر 
جهانی یزد و ..از شرکت کنندگان گرفته و در تولیدات خود در 

مرکز از این ایده ها استفاده کرد. 
اولین رویداد انیمیشن در یزد در حال برگزاری است و مسئولین 
مرکز امیدوارند بتوانند این رویداد را در طول سال در حوزه های 
مختلف مانند جلوه های ویژه و در آینده نه چندان دور به صورت 

یک جشنواره انیمیشن کشوری برگزار کنند.
به نظر می رسد مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال پارک علم 
و فناوری یزد در طول سه سال فعالیت خود تبدیل به یک مرکز 
آموزشی انیمیشن سازی و تولید انیمیشن شده است. هنرجویان 
عالقه مند یزدی حاال یک مرکز معتبر انیمیشن سازی در شهر 
خود دارند و در طول سال و در تابستان ها فرصت حضور در 
یک مرکز آموزشی با مدرسین مجرب را یافته و از مقاطع سنی 
مختلف می توانند در رشته های انیمیشن دو بعدی و سه بعدی و 

کارگردانی انیمیشن و موشن گرافی آموزش ببینند.

■ در مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال پارک علم و فناوری یزد رخ داد:
شناسایی استعداد های خالق انیمیشن سازی در یزد
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رویداد نوآوری های صنعت سنگ در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
رویداد نوآوری های صنعت سنگ توسط فن بازار ملی ایران 
با همکاری شرکت فرابورس ایران و حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

در سالن اجتماعات سروش این شهرک برگزار شد.
در این رویداد هشت طرح تولید مواد سوپرجاذب زئولیت 
از لجن کارخانجات سنگبری برای تصفیه فاضالب و هوا، 
طراحی و ساخت خط تولید سنگ های سه بعدی، دستگاه 
اسکنر کیفی سنگ، جمع آوری غبار حاصل از سنگتراشی، 
نقش اندازی  و  رنگین سازی  فناوری  پیکرتراشی،  ربات 
سنگ های طبیعی، توسعه اپلیکیشن شناسایی سه بعدی 
هندسه بلوکه های توده سنگ و کاربرد آن در بهینه سازی 
استخراج معادن سنگ تزئینی و خشک کن سنگ و رزین 
مایکروویو؛ توسط طراحان آن در مدت زمان هف دقیقه برای 

حاضران معرفی شد.
همچنین میالد صدرخانلو، رئیس شبکه فن بازار ملی ایران، 
عامل شرکت شهرک های صنعتی  بگی، مدیر  محمدجواد 
استان اصفهان و اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان 
ایراد سخنرانی  به  نیز  ایران  صنایع و شهرک های صنعتی 

پرداختند.
در ادامه نیز مذاکرات تجاری میان فعاالن عرصه سنگ برای 

سرمایه گذاری و عقد قرارداد برگزار شد.

برگزاری رویداد نوآوری های صنعت سنگ 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

جلسه علوم و فناوری های سلول های بنیادی با حضور استاندار 
اصفهان، دبیر ستاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور، نمایندگان دانشگاه ها و نهادهای 

علمی و فناوری استان در محل استانداری اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، استاندار 
اصفهان در این جلسه اظهار کرد: فعالیت های متعدد و پراکنده ای در 
حوزه سلول های بنیادی انجام می شود که ضرورت دارد برای آن یک 
هدف واحد و مشخص تعیین شود و با هم افزایی تمامی دستگاه های 

ذیربط، علوم نوآورانه را در استان گسترش دهیم.
دکتر عباس رضایی ادامه داد: اگر برای رفع مشکالت و مسائل در 
استان، مدیریت مناسبی انجام شود، نیازی به ارجاع به مرکز نیست.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه 
سلول های بنیادی در استان وجود دارد، گفت: باید این ظرفیت ها 
و پتانسیل ها جنبه عملی و اجرایی پیدا کند و از تجارب دیگر 

استان ها نیز در این خصوص استفاده شود.
وی اضافه کرد: همت مضاعف و کار تیمی در حوزه های علمی 
و فناوری به خوبی احساس می شود، چرا که در برخی از موارد، 
تنگ نظری های برخی افراد و نهادها مانع از به سرانجام رسیدن 

امور می شود.
رضایی به وجود زیرساخت های مناسب در حوزه سلول های بنیادی 
اشاره کرد و گفت: باید به دیدگاه های نو و ارزشمند نخبگان در این 

حوزه ها بها داده شود.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور، انجام تحقیقات دانشگاهی نیز 
با مشکل مواجه شده است اما در این میان، برخی افراد سودجو با ثبت 
شرکت های جعلی دانش بنیان، سوء استفاده هایی در این خصوص 

دارند که باید هرچه سریع تر از فعالیت آن ها جلوگیری شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: با حضور پژوهشگران نخبه در استان، 
پتانسیل های خوبی در این عرصه ایجاد شده است، بنابراین باید از 
این ظرفیت ها در جهت رفع مشکالت کشور و استان به صورت 

مطلوب بهره برد.
دبیر ستاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و 

فناوری رئیس جمهور نیز در این جلسه تصریح کرد: برای پیشرفت 
کشور به قابلیت ها و دانشمندان اصفهان نیاز داریم زیرا این استان 
مزیت های بسیاری در حوزه های علمی، نسبت به دیگر استان های 

کشور دارد.
دکتر امیرعلی حمیدیه ادامه داد: در آینده نزدیک، مراکز رشد به 
تنهایی پاسخگوی نیاز علمی مراکز دانشگاهی نخواهد بود بنابراین 
باید به سمت ایجاد شتاب دهنده های جدید حرکت کنیم و برای 

انجام پژوهش های علمی به دنبال سرمایه گذار باشیم.
وی تاکید کرد: نباید افتخار یک دانشگاهی تنها نگارش یک مقاله 
علمی باشد زیرا در آینده نزدیک تعدد کارآفرینی و شرکت های 

فعال در حوزه علوم و فنون نوآورانه باعث مباهات خواهند بود.
سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز با اشاره به اینکه 
در حال حاضر بیش از 5۱۰ واحد فناور در این شهرک مشغول به 
فعالیت هستند، گفت: بیش از هفت هزار فارغ التحصیل دانشگاهی 

در این شرکت ها مشغول به کار شده اند.
دکتر جعفر قیصری با اشاره به وجود سه پارک علم و فناوری 
شیخ بهایی، ابوریحان و غیاث الدین جمشید در این شهرک افزود: 
خوشبختانه زیرساخت های خوبی برای ایجاد و توسعه واحدهای 

فناور و شرکت های دانش بنیان فراهم شده است.
وی ادامه داد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آمادگی دارد، 
شرکت ها، واحدها و ایده های مبتنی بر حوزه پزشکی، سالمت، 
فناوری  و  علم  پارک  در  را  بنیادی  سلول های  و  بیوتکنولوژی 

ابوریحان مورد پذیرش قرار دهد.

اروپایی ها مشرتی مخازن سنگین کرایوژنیک ایران

برای  کرایوژنیک  سنگین  مخازن  کننده  تولید  فناور  شرکت 
نگهداری و حمل اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، آرگون مایع و ال 

ان جی در ایران، ساالنه امکان ۵۰ میلیون دالر ارز آوری دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
سنگین  مخازن  تولیدکننده  آسمان،  زمهریر  پیشران  شرکت 
کرایوژنیک برای نگهداری و حمل اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، 
آرگون مایع و ال ان جی در ایران، ساالنه 5۰ میلیون دالر ارز 

اوری دارد.
این شرکت نه تنها موفق به تسخیر بازارهای منطقه شده بلکه 

مشتریان اروپایی راهم به سمت خود جذب کرده است.
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  در شهرک  که  فناور  این شرکت 
مستقر است، مخازن تولید شده خود را سال 88 به ثبت اختراع 

رسانده و هم اکنون به سوریه و عراق صادرات دارد.
همچنین برخی شرکت های اروپایی، مخازن کرایوژنیک مورد نیاز 
خود را از این شرکت تهیه می کنند. کاربرد مخازن کرایوژنیک 
و  پاالیشگاه  سالمت،  مراکز  و  بیمارستان ها  در  شرکت  این 
پتروشیمی، مزارع پرورش ماهی، بخش گازهای صنعتی، قسمت 
جوش و برش، بسته بندی و انجماد سریع مواد غذایی و گازهای 

صنعتی و طبی است.
قیمت مشابه خارجی این محصول درحالی از ۱۰۰ میلیون تا 
۱۰ میلیارد تومان برآورد شده که تولیدات این شرکت بین ۱۰ 

تا ۷۰ درصد مناسب تر یا به عبارتی ارزان تر از نمونه خارجی آن 
در داخل کشور است. به لحاظ قیمت، محصول شرکت پیشران 
زمهریر با رقبای چینی و ترک و به لحاظ کیفیت با رقبای اروپایی 

قابل مقایسه است.
شرکت پیشران زمهریر آسمان در زمینه تولید محصول تخصصی 
خود به عنوان یک تولید کننده داخلی در لیست شرکت های تایید 
صالحیت شده بخش نفت گاز و تجهیزات پزشکی کشور قرار 
تدوین  کمیته  اصلی  اعضا  جزو  همچنین  شرکت  این  دارد. 
استاندارد ملی این مخازن بوده و موفق به دریافت جایزه شرکت 

برتر فناوری آسیا در سال ۲۰۱۷ شده است.

■ سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد: 
آمادگی شهرک برای پذیرش رشکت های حوزه سالمت، بیوتکنولوژی و سلول های بنیادی

عتف
ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
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به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، این مکمل 
حاوی انواع باکتری های مفید و متابولیت های اثربخش آن ها بوده 
و برای تولید محصوالت غذایی فراسودمند و مفید سالمت بخش 
نظیر دوغ پروبیوتیک، ماست پروبیوتیک، شکالت سین بیوتیک 

به عنوان ماده اولیه کاربرد دارد.

دکتر بهزاد عالءالدینی مدیرعامل شرکت شمس باوران سالمت نور 
مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل در این خصوص 
گفت: برای هر تن از بچ تولید این محصوالت، در فرموالسیون آن ها، 
استفاده شده و محصول استاندارد پروبیوتیک حاصله در هر گرم 
محصول، دارای حدود ۱۰ میلیون باکتری مفید می باشد، که البته 
تعداد باکتری در گرم محصول، بسته به طراحی که برای مکمل، 

انجام می شود، قابلیت تغییر کاهشی و افزایشی دارد.
وی افزود: کلیه باکتری های مفید مورد استفاده در مکمل، بومی 
کشور بوده و با توجه به شرایط اقلیمی و تغذیه ای مردم کشور، 

کامالً سازگار و اثربخش می باشد.
دکتر عالءالدینی به توان تولید مکمل پروبیوتیک اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر با توجه به روش فناوری منحصربه فردی که 

این واحد فناور، پس از سال ها تحقیق به آن دست یافته است، 
می تواند در ماه حدود ۲۰۰۰ واحد مکمل پروبیوتیک تولید کند، 
که اگر هر واحد مکمل را برای یک تن محصول پروبیوتیک در نظر 
بگیریم، می توانیم با این میزان تولید در ماه، ۲۰۰۰ تن محصول 
غذایی پروبیوتیک را به عنوان ماده اولیه، در کارخانجات تأمین کند 
و در صورت حمایت مناسب برای توسعه آن، قابلیت تولید این 

مکمل صنعتی، با توجه به دانش موجود، به هر میزانی می باشد.
وی از دیگر مزایا این محصول را قیمت کامالً رقابتی با نمونه های 
خارجی، کیفیت باال ازلحاظ نوع و تعداد باکتری و متابولیت های 
اثربخش موجود در مکمل، قابلیت زنده مانی باالی باکتری های 
این مکمل در محصوالت غذایی فراسودمند در طول مدت زمان، 
نگهداری محصول غذایی تولیدشده، جلوگیری از خروج ارز و حتی 
دارا بودن زمینه صادرات و ارزآوری آن، پیشگیری کننده از انواع 
بیماری ها در کوتاه و درازمدت، باال بردن سطح سالمت و ایمنی 
بدن افراد جامعه عنوان کرد و افزود: تا سال ۲۰۲5 گردش مالی این 
مکمل ها در جهان از ۳۲ میلیارد دالر امروز، به حدود ۷۲ میلیارد 
دالر خواهد رسید که این رقم نشان دهنده، اهمیت رو به رشد 

مصرف و تجارت این محصوالت در دنیا دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
و  بومی  دانش  از  استفاده  با  اسپادانا،  شرکت ستراک طرح 
پره های فن هوایی  توانسته است  تخصص دانشمندان خود 

کامپوزیتی را جایگزین مشابه آلومینیومی آن کند.

این پره ها در مقایسه با قطعات فلزی از طول عمر و مقاومت 
وزن  و  از چگالی  فلزات  به  نسبت  و  می برند  بهره  بیشتری 
نرم  با  نیز  الیه ها  چیدمان  و  جنس  برخوردارند.  کمتری 
افزارهای اجزاء محدود تحلیل و نتایج آن ها صحت سنجی 
تا پره های کامپوزیتی  باعث شده  این عوامل  می شود. همه 
کمتری  انرژی  و  باشند  داشته  بهینه تری  عملکرد  بازدهی 

جهت چرخش پره و هوادهی مصرف کنند.
سرمایه گذاری کمتر و سهولت در تولید از جمله دیگر مزایای 
این محصول است. این پره ها با ابزار و ماشین آالت ساده تر 
راحتی در دسترس  به  تمام شده کم تر  نتیجه هزینه  در  و 

خواهند بود.
خود  فعالیت   ۱۳8۴ سال  از  اسپادانا  طرح  ستراک  شرکت 
را در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنایع هوایی آغاز 

مجموعه   و  تجهیزات  با ساخت  این شرکت همچنین  کرد. 
بازار  با  ورود  جهت  در  برگشتی،  و  رفت  کمپرسورهای 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گام موثری برداشت و عمده 

فعالیت های خود را در این حوزه متمرکز کرد.
این شرکت در سال ۱۳۹۳ وارد  شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان شد. در سال های اخیر نیز با استفاده از  روش های  
از  ای  عمده  بخش  تولید  و  به ساخت  معکوس،   مهندسی 
دانش  بومی سازی  و  گوناگون  صنایع  نیاز  مورد  محصوالت 

تولیدی این محصوالت روی آورده است.
به  می توان  طرح  ستراک  شرکت  محصوالت  جمله  از 
هوایی،  صنایع  حوزه  پنوماتیکی  و  مکانیکی  های  مجموع  
پیستون های  و  سیلندرها  برگشتی،  و  رفت  کمپرسورهای 
پره های  فلزی، شیرآالت صنعتی،  اتصاالت  و   CNG حوزه 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  در حوزه  آلومینیومی  و  کامپوزیتی 

اشاره کرد.

به منظور حمایت از کسب و کار های نوین در حوزه صنایع 
هدف  جامعه  برای  اشتغال  توسعه  بنیان،  دانش  و  خالق 
فناوری  و  علم  پارک  میان  همکاری  نامه  تفاهم  بهزیستی، 

مازندران و اداره کل بهزیستی مازندران به امضا رسید 
به منظور حمایت از کسب و کار های نوین در حوزه صنایع خالق 

و دانش بنیان، توسعه اشتغال با مشارکت کسب و کارهای خالق 
و دانش بنیان و بهرهگیری از تخصص های علمی، تحقیقاتی، 
آموزشی و کاربردی متقابل در امر توسعه علمی و فناوری به 
نامه همکاری  ویژه برای گروه جامعه هدف بهزیستی، تفاهم 
میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل بهزیستی استان 

مازندران به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، این تفاهم 
نامه در جهت همکاری و تعامل و بهره گیری از ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل طرفین در شناسایی، جذب، هدایت، حمایت از 
طرح های دانش بنیان و فناوری های نوین در راستای اولویت 
های پیشرفت مازندران در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی، 
فناوری، محیط زیست، صنایع غذایی و دارویی، فنی  زیست 
و مهندسی و کسب و کار برای گروه جامعه هدف بهزیستی 
در سطح استان میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل 

بهزیستی استان ماندران منعقد گردید.

پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل بهزیستی استان ماندران 
برای  از ظرفیت های طرفین  استفاده  با  افزایی  به هدف هم 
توسعه اشتغال پایدار گروه جامعه هدف بهزیستی به ویژه فارغ 
التحصیالن، مشارکت در ساماندهی و ارائه خدمات به استارتاپ 
های فعال اجتماعی در حوزه صنایع خالق و دانش بنیان، معرفی 
کارفرمایان و شرکت های دانش بنیان دارای کسب و کار پایدار 
و سودآور جهت ایجاد اشتغال برای مددجویان در قالب راهبر 

شغلی، این تفاهم نامه همکاری را به امضاء رساندند.
کارآفرینی  و  استعدادیابی  رویدادهای  برگزاری  در  همکاری 
و استارتاپ های اجتماعی، پشتیبانی از فرآیند تجاری سازی 
محصوالت و خدمات مددجویان، معرفی ظرفیت ها و حمایت 
های توسعه کسب و کار و توسعه اشتغال بهزیستی به شرکت 

های خالق و دانش بنیان از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
گفتنی است این تفاهم نامه در ۱۱ ماده، ۳8 بند و در دو نسخه 

به مدت یکسال سال به امضاي طرفین رسید. 

پره های فن هوایی با مرتیال کامپوزیتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساخته شد

توسعه اشتغال برای جامعه هدف بهزیستی

محققان پارک علم و فناوری مازندران موفق به تولید مکمل پروبیوتیک های متناسب با عادت خوراکی ایرانیان شدند 
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بین  علمی  های  همکاری  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
المللی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه 
بین  کنفرانس  دومین   ،  )ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی 
در  کیفیت  ارزیابی  ملی  کنفرانس  سیزدهمین  و  المللی 
نظام های دانشگاهی با همکاری دانشگاه شیراز، مرکز منطقه 
ای و ISC برگزار  شد.  در این کنفرانس دو روزه متخصصین 
آلمان، ژاپن،  از جمله کشور های  و مسئوالن داخل و خارج 
ویدئو  و  حضوری  بصورت  پاکستان  و  نیجریه  ترکیه،  مالزی، 
سخنران  قالب  در  را  خود  نظرات  نقطه  و  شرکت  کنفرانسی 

کلیدی و کارگاه ارائه نمودند. 
ملی  سرود  پخش  و  قرآن  تالوت  از  پس  افتتاحیه،  آئین  در 
جمهوری اسالمی، دکتر دهقانی رئیس مرکز منطقه ای و پایگاه 
این  اهداف  به دستیابی  استنادی ضمن خوشامدگویی نسبت 
اظهار  عالی  آموزش  های  چالش  رفع  خصوص  در  کنفرانس 

امیدواری نمودند. 
سپس، دکتر نادگران، ریاست دانشگاه شیراز، سخنرانی خود را 
آغاز کرد و ارزیابی و پایداری کیفیت نظام های دانشگاهی را الزمه 
توسعه آموزش عالی دانست. وی همچنین چگونگی نوآوری در 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم را مورد بحث قرار داد و بر اهمیت 
برنامه مشخص ارزیابی و پایداری کیفیت تاکید کرد و پایداری 

کیفی را برای هر مرکز آموزش عالی ضروری دانست.
در ادامه، معاون توسعه مدیریت استاندار فارس، دکتر قاسم پور، 
درباره ارتقاء کیفی دانشگاه ها و آموزش عالی سخنرانی کرد و 
ضمن بیان اینکه پیشرفت و توسعه دانشگاه ها باید کیفی باشد، 
اظهار داشت: " باید از ظرفیت دانشگاه ها استفاده و سرفصل ها 
بازنگری شود." وی در ادامه موضوعاتی نظیر دانشگاه های نسل 
سوم و چهارم، کارآفرینی، تجاری سازی دانش، ارتباط دانشگاه 
ها با صنعت، تعامل منطقه ای، ایجاد نهادهای مستقل جهت 

ارزیابی دانشگاه ها و در نظر گرفتن کیفیت در برنامه راهبردی 
را مورد بحث قرار داد.

دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران و دبیر کمیته دائمی 
و خارجی  داخلی  مهمانان  به  کنفرانس، ضمن خوشامدگویی 
کنفرانس، مروری بر برگزاری این کنفرانس در سال های گذشته 
"نگاهی  عنوان  با  خود  ایراد سخنرانی  به  آن  از  بعد  و  داشت 
گذرا به آموزش عالی- کیفیت و ارزیابی" پرداخت. وی با مطرح 
ارزیابی  با ظرفیت های موجود در  رابطه  ساختن سواالتی در 
دانشگاه ها، لزوم ارزیابی در آموزش عالی ایران، و کیفیت سنجی 
آموزش عالی و با بیان اینکه طی همایش های قبلی مسائلی 
همچون برقراری تعامل بین پژوهشگران ایرانی و بین المللی، 
از  دانشجویان  از  نظرسنجی  و  ها،  دانشگاه  بندی  انجام سطح 
جمله برنامه ها بوده است، همه این اقدامات را زمینه ای برای 

بهبود کیفیت نظام های دانشگاهی برشمرد.
دکتر محمدرضا نیستانی، معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تنظیم 
بر ضرورت  ادامه  فناوری در  کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و 
برگزاری چنین همایش هایی، اهمیت زنده نگه داشتن کیفیت، 
ها  بازنگری روش  و  لزوم شکل گیری شبکه تضمین کیفیت 
تاکید کرد و نقش وزارت علوم در سیاست گذاری، حمایت و 

پشتیبانی و نظارت و ارزیابی را تشریح کرد. 
وی همچنین سیاست گذاری های موجود از جمله سطح بندی 
دانشگاه ها و نهادینه نشدن اعتباربخشی را مورد انتقاد قرار داد و 
بر لزوم حرفه ای سازی در خصوص ارزیابی کیفی صحه گذاشت. 
وی افزود: "نظارت و ارزیابی دانشگاه ها مقوله بسیار مهمی است 

و باید در زمینه ارزیابی درونی فرهنگ سازی شود."
شیراز«،  دانشگاه  در  کیفّیت  بهبود  و  ارزیابی  زیسته  »تجارب 
دکتر  بود.  ثبوتی  یوسف  دکتر  توسط  بعدی  سخنرانی  عنوان 
ثبوتی تاریخچه آموزش عالی در ایران را تشریح کرد و در ادامه 

بیان نقش دانشگاه شیراز در تغییر نقشه علمی و آموزش  به 
ترمیک،  واحد، سیستم  ایجاد سیستم  و  پرداخت  عالی کشور 
و تحصیالت تکمیلی را از ابتکارات دانشگاه شیراز و از اقدامات 

موثر این دانشگاه پیش از انقالب اسالمی دانست.
دکتر بهرام جوکار دبیر کمیته علمی کنفرانس نیز در بخش آخر 
افتتاحیه با طرح این سوال که الگوی اصلی برای ارزیابی نظام 
آموزش عالی کشور چیست، حول محور کیفیت ارزیابی دانشگاه 

ها به ایراد سخنرانی پرداخت.
از جمله سخنرانان بین المللی این همایش دکتر اسماء اسماعیل 
 USM رئیس آکادمی علوم مالزی و همچنین رئیس دانشگاه
مالزی و از جمله اعضاء کمیته اجرایی ISC  بود که سخنرانی 
خود را با عنوان " تاثیر روش های ارزیابی کیفیت در دانشگاه 
های مالزی بر میزان تحقیقات علمی در کشور ایران" ایراد کرد.
ضمن  مالزی،   USM دانشگاه  رئیس  اسماعیل  اسماء  دکتر   
تایید اهمیت ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه ها و دانشمندان، 
بودن  دارا  وجود  با  مالزی  های  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان 
رتبه  در  مناسب  جایگاه  و  رتبه  و  متعدد  خارجی  دانشجویان 
بندی های جهانی از جمله تایمز و       کیو اس، سیستم ارزیابی 
ویژه و خاص خود را دارا هست و از شاخص ها و معیارهای غرب 

پیروی نمی کند.
وی افزود: مالزی فراتر از رتبه بندی حرکت می کند؛ برای کشور 
مالزی، همگام شدن با رشد علم و فناوری و جهانی سازی بسیار 
مهم است، اما در این کشور در کنار رشد علم و دانش، به پرورش 
جنبه های اخالقی و شخصیتی نسل آینده نیز اهمیت بسیار 

داده می شود. 
الزم به ذکر است در این کنفرانس، بیش از ۷۰ عنوان مقاله و 
۱۰ سخنرانی کلیدی در محور های مختلف ارزیابی کیفیت در 

نظام های دانشگاهی ارائه شد. 

ISC دومین کنفرانس بین املللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور )NRISP( با مشارکت 
مرکز علم و فناوری جنبش عدم تعهد)NAM S&T( ، کارگاه 
بین المللی سه روزه ای با عنوان سیاست گذاری ترویج علم، فناوری 
 International Workshop on( نوآوری  و 
 “Policy Making in Popularization of
  )Science, Technology and Innovation
را در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۷ )۱۷-۱۹ ژوئن ۲۰۱۹( 
در تهران )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق نوآوری و 

شکوفایی، موزه ملی ملک( برگزار کرد. 
کارگاه بین المللی سیاست گذاری ترویج علم، فناوری و نوآوری 
برای نخستین بار در سطح  برخی از کشورهای جنبش عدم 
به  توجه  با  که  شد  برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری  و  تعهد 
جدید بودن موضوع، زمینه ساز طرح مسائل تازه ای در حوزه 

عمومی سازی علم بود. 
علم،  ترویج  برای  آموزشی  راهبردهای  و  زمینه ها  شناسایی 
فناوری و نوآوری، توسعه زیرساخت های علم و فناوری برای 
ترویج علم، ترویج علم از طریق سنت های فرهنگی بومی، نقش 
آموزش رسمی و غیر رسمی در ترویج علم، فناوری و نوآوری، 
و  فناوری  علم،  ترویج  محدودیت های  و  چالش ها  شناسایی 
نوآوری، شناسایی چالش ها و محدودیت های ترویج علم، از جمله 
محورهای این کارگاه سه روزه بودند که با حضور  متخصصان و 

صاحب نظران داخلی و بین المللی از کشورهای اندونزی، بوتان، 
پاکستان، توگو، زامبیا، زیمباوه، سریالنکا، فلسطین، کامبوج، 
کلمبیا، کوبا، مالزی، میانمار، موریس، نیجریه و هند برگزار شد.

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  میزبانی  به  کارگاه  این  نخست  روز 
فناوری برگزار شد. دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در مراسم افتتاحیه با اشاره به "آمادگی ایران برای 
اشتراک گذاری تجربیات علمی خود با دنیا"، تأکید کرد: ایران 
هم مانند سایر کشورها تجربه خوبی در حوزه علم و فناوری دارد، 
بخصوص در دهه گذشته تجربیاتی اندوخته که می تواند آن را با 
کشورهای دیگر به اشتراک بگذارد. در سال های اخیر اقداماتی 
برای متمرکزسازی علم در سطح جامعه مثل درهای باز دانشگاه 
و عمومی سازی پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشجویان 
توسط وزارت علوم صورت گرفته که می تواند مورد استفاده قرار 

بگیرد. ترویج علم و فناوری در کشورهای در حال توسعه با توجه 
به ویژگی ها و شرایط حاکم بر این کشورها اهمیتی دوچندان 
دارد. کشورهای در حال توسعه دارای چند ویژگی مشترک 
هستند که سیاست های ترویج علم و فناوری، آن ها را نزدیک 

به یکدیگر می کند.
دکتر آمیتاوا باندوپادیای، رئیس مرکز علم و فناوری جنبش عدم 
تعهد نیز در این مراسم خاطر نشان کرد: برگزاری چنین جلساتی 
کمک می کند تا دستاوردهای علمی را به کشورهای دیگر اعم 
از اروپا و آفریقا بفرستیم. کشورهای در حال توسعه می توانند از 
این ایده ها استفاده کنند و علم در میان این کشورها به اشتراک 
گذاشته شود و نوآوری، حاصل این اشتراک است و بسیاری از 

مسائل و مشکالت را از این طریق می توانیم حل وفصل کنیم.
تحقیقات  مرکز  رئیس  و  وزیر  مشاور  احمدی،  وحید  دکتر 
سیاست علمی کشور ، در مراسم افتتاحیه کارگاه بین المللی 
سیاست گذاری ترویج علم، فناوری و نوآوری، از لزوم شکل گیری 
سیاست گذاری ها منطبق با تحوالت در حوزه ترویج علم گفت 
و بیان داشت: به طور قطع تمام اندیشمندانی که امروز و اینجا 
حضور دارند، در متن های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی صاحب 
نظر هستند و تجربه های موفقی در ترویج علم داشته اند و این 
کارگاه می تواند محمل مناسبی برای ارائه تجربیات و آموخته ها 

در بخش ترویج علم باشد.

کارگاه بین املللی "سیاست گذاری ترویج علم، فناوری و نوآوری" 
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پایگاه استنادی علوم جهان  المللی  بین  اداره روابط عمومی و همکاري های علمی  به گزارش 
اسالم )ISC(، دکتر دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست سال ۲۰۱۹ 
دانشگاه های جوان دنیا با قدمتی کمتر از 5۰ سال را منتشر کرد  این پایگاه که در سال ۲۰۱8، 
۲5۰ دانشگاه را منتشر کرده بود، در سال ۲۰۱۹ این تعداد را به ۳5۱ دانشگاه رسانده است.این 
هشتمین فهرست دانشگاه های برتر جوان است که در دنیا از سال ۲۰۱۲ تا کنون به صورت ساالنه 

توسط پایگاه رتبه بندی تایمز انجام شده است.
دهقانی اظهار داشت: در بین ۳5۱ دانشگاه که در این رتبه بندی حضور دارندسهم جمهوری 
دانشگاه های حاضر  است.  بوده  دانشگاه  دنیا  ۱۳  برتر  و  دانشگاه های جوان  از  ایران  اسالمی 
در رتبه بندی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)۶۶(، دانشگاه صنعتی اصفهان و  دانشگاه کاشان 
)۱۰۱-۱5۰(، دانشگاه صنعتی شیراز )۱5۱-۲۰۰(، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه مازندران 
)۲۰۱-۲5۰(، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه گیالن و  دانشگاه زنجان )۲5۱-۳۰۰( و  
دانشگاه بیرجند، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه صنعتی شاهرود و  دانشگاه یزد )۳۰۱+( می باشند.
در جدول زیر عملکرد ساالنه دانشگاه های کشور در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز نمایش 

داده شده است.

الزم به ذکر است که دانشگاه های بزرگ کشور همچون دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، 
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه هایی که در دیگر رتبه بندی های تایمز 

حضور داشته اند، دارای قدمتی بیش از 5۰ سال هستند و لذا نمی توانند در رتبه بندی دانشگاه 
های جوان حضور یابند.

در بین کشورهای اسالمی، دانشگاه خلیفه امارات متحده عربی )۳8( و دانشگاه الفیصل عربستان 
سعودی)۴۳(دانشگاه سابانچی ترکیه)۴8(، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل )۶۶( و دانشگاه کوج 

ترکیه )۷۰ ( به ترتیب رتبه های اول تا  پنجم را دارند.
رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه 
های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب 5 معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، 
درآمد صنعتی و وجهه بین المللی جهت انجام مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه 

بندی قرار می دهد. 

در ارزیابی دانشگاه های جوان، جهت انجام بررسی های مطلوبتر، به شاخص های نظرسنجی 
شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده است.  همچنین در رتبه بندی تایمز از سه 
منبع اطالعاتی شامل ۱- اطالعات حاصل از نظرسنجی ها، ۲- اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه 
ها و ۳- اطالعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و 

نمرات بهره گرفته شده است. 
در سال ۲۰۱۹ نیز دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ با غلبه بر مؤسسه پلی تکنیک فدرال لوزان 
سوئیس که سه سال متوالی رتبه نخست دانشگاه های تازه تاسیس دنیا را از آن خود داشت، 
توانست برای دومین سال متوالی حائز عنوان برترین دانشگاه جوان دنیا شود. مؤسسه پلی تکنیک 
فدرال لوزان سوئیس رتبه دوم دنیا و دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور رتبه سوم دنیا را در این 

فهرست از آن خود کرده اند.این ترتیب در سال ۲۰۱8 نیز به همین صورت بوده است.

نظام رتبه بندی تایمز فهرست 351 دانشگاه  برتر جوان با قدمتی زیر ۵۰ سال را منترش کرد
 حضور 13 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی

سال 2017 سال 2018 سال 2019 نام دانشگاه ردیف

- 55 66 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1

1۰1-1۵۰ 1۰1-1۵۰ 1۵۰-1۰1 دانشگاه صنعتی اصفهان 2

1۵۰-1۰1 دانشگاه کاشان 3

2۰۰-1۵1 دانشگاه صنعتی شیراز 4

2۵۰-2۰1 دانشگاه علوم پزشکی ایران 5

2۵۰-2۰1 دانشگاه مازندران 6

3۰۰-2۵1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 7

- 2۰1-2۵۰ 3۰۰-2۵1 دانشگاه گیالن 8

3۰۰-2۵1 دانشگاه زنجان 9

+3۰1 دانشگاه بیرجند 10

+3۰1 دانشگاه شهید باهنر 11

+3۰1 دانشگاه صنعتی شاهرود 12

2۰۰-1۵1 +3۰1 دانشگاه یزد 13

شاخص های رتبه بندی دانشگاه های جوان در تایمز

وزن معیار معیار شاخص وزن شاخص

٪10 بررسی شهرت: آموزش

آموزش ٪30
٪8 نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

٪6 نسبت تعداد کل دانشجویان به اعضای هیأت علمی

٪3 نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

٪3 درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت  علمی

٪12 بررسی شهرت: پژوهش

پژوهش ٪30٪9 درآمد پژوهش

٪9 تعداد مقاالت منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

٪30 تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقاالت منتشر شده، استنادات ٪30
٪2.5 درآمد پژوهشی حاصل از صنعت)به ازای اعضای هیأت علمی( درآمد صنعتی ٪2.5
٪2.5 نسبت اعضای هیأت علمی بین المللی به بومی

وجهه بین-
المللی ٪7.5٪2.5 نسبت دانشجویان بین المللی به بومی

٪2.5 سهم مقاالت منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین المللی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 
سامانه آنالین » با مربی «، باهدف کمک به مربیان ورزشی ایران 
در  پژوهشگاه  ورزشی  فناوری های  نوآوری  ملی  مرکز  توسط 
هجدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی رونمایی و به 

بازدیدکنندگان نمایشگاه معرفی شد.

 مهندس سعید نعمت اللهی طراح این سامانه گفت: باهدف 
تشکیل بانک اطالعات مربیان و اساتید ورزشی کشور در بستر 
اینترنت و فضای مجازی، با پیاده سازی بسترهای الزم جهت این 
امر، اقدام به معرفی هرچه بهتر مربیان و اساتید ورزشی به جامعه 
هدف و افرادی که به دنبال شروع ورزش همگانی، قهرمانی و 
تربیتی در تمامی کشور هستند این سامانه راه اندازی شده است.

وی افزود: در وب سایت " با مربی " تمامی مربیان و صاحبان 

باشگاه ها و سالن ها می توانند اطالعات شاخه های ورزشی خود را 
به ثبت برسانند تا افرادی که در جست وجوی یک مربی، باشگاه 
یا سالن ورزشی در محدوده زندگی خود هستند به راحتی بتوانند 
مربی و باشگاه موردنظر خود را پیدا کنند و همچنین مربیانی که 

در باشگاه های خاص یا به صورت خصوصی نیز فعالیت می کنند 
افراد به راحتی  با مربی،  بدانند که با درج اطالعات در سایت 
می توانند با ورود به رشته ورزشی مورد نظر اطالعات آنها را 

مشاهده نمایند و در صورت تمایل با آنها تماس بگیرند.
نعمت اللهی اظهار کرد: با توجه به نیاز همگان به امر ورزش و 
سالمتی و عدم دسترسی و شناخت ناکافی از رشته های ورزشی، 
مربیان و اماکن ورزشی مناسب، استفاده از این سامانه بستری 
مناسب برای کسب اطالعات درباره ورزش و مربیان ورزشی و 

درنهایت شروع ورزش است.
و از طرفی نیاز مربیان ورزشی داخل و خارج از پایتخت را برای 
معرفی و دیده شدن در سطح کشور را با ایجاد صفحاتی کامل 
و اختصاصی و امکان کارآفرین و اشتغال زایی در این حوزه را 

فراهم نموده است .

سامانه آنالین » با مربی « مرجع تخصصی مربیان ورزشی ایران رو منایی شد

اخبار  پژوهشی
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رتبه بندی جهانی کیو اس سال ۲۰۲۰ منتشر شد/
حضور ۶ دانشگاه از ایران در جدیدترین نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۰ کیو اس که به 
تازگی منتشر شده نشان از حضور ۶ دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۷ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 
رتبه ۴8۹ ، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۶5۰-۶۰۱، دانشگاه تهران با رتبه۶5۰-۶۰۱ و دانشگاه 
های شهید بهشتی و دانشگاه شیراز  با رتبه      ۱۰۰۰-8۰۱ می باشند. این درحالی است که تا سال 
۲۰۱۶ فقط دو دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴8۰-۴۷۱  و دانشگاه تهران با رتبه ۶۰۰-55۱ در این 

نظام رتبه بندی حضور داشتند. 
دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی کیو اس در سال ۲۰۲۰ همانند سال ۲۰۱۹ از ایران همین شش 
دانشگاه حضور دارند همچنین دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تهران نسبت به سال 
گذشته دارای رشد رتبه بوده اند. به طور خاص دانشگاه صنعتی شریف از ۴۳۲ در سال ۲۰۱۹ به 
جایگاه ۴۰۷ در سال  ۲۰۲۰  ) ۲5 پله ارتقا(،  دانشگاه صنعتی امیر کبیر از رتبه ۴۹8 به  رتبه ۴8۹ 

)۹ پله ارتقا( و دانشگاه تهران از بازه ۷5۰-۷۰۱ به بازه  ۶5۰-۶۰۱  ارتقا جایگاه داشته اند. 

عملکرد دانشگاه های کشور در رتبه بندی جهانی کیو اس در سال های مختلف در جدول زیر نشان 
داده شده است.

سرپرست ISC گفت: در میان کشورهای اسالمی، از کشور مالزی ۲۰ دانشگاه، ترکیه ۹ دانشگاه، 
امارات متحده عربی 8 دانشگاه، عربستان ۷ دانشگاه، پاکستان ۷ دانشگاه، لبنان ۷ دانشگاه، اردن 
۴ دانشگاه، مصر 5 دانشگاه، عراق ۳ دانشگاه، بنگالدش۲ دانشگاه وکشورهای بحرین، قطر، عمان، 
آذربایجان، سریالنکا و کویت هر کدام با یک دانشگاه در فهرست دانشگاه های برتر کیو اس ۲۰۲۰ 
حضور دارند. شایان ذکر است که دانشگاه ماالیا )UM( با رشد ۱۷ پله ای و کسب رتبه ۷۰ جهانی در 

جایگاه ممتازی در بین تمام دانشگاه های کشورهای اسالمی قرار گرفته است. 
وی افزود: موسسه تکنولوژی ماساچوست)MIT( ، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، دانشگاه 
آکسفورد، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، موسسه فناوری زوریخ، دانشگاه کمبریج، دانشگاه یو سی ال، 
امپریال کالج لندن و دانشگاه شیکاگو به ترتیب ده دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ کیو 

اس شناخته شدند. 
دهقانی در ادامه افزود: رتبه بنــدی کیو اس توسط مؤسسه "کاکارلی سیموندز" در کشور انگلستان 
صورت می گیرد  و عمال از سال ۲۰۱۰ به صورت مستقل دانشگاه های دنیا را مورد ارزیابی قرار می 
دهد. روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده ای از فعالیت های دانشگاهی 

طراحی شده است. 
 دانشگاه ها توسط ۶ شاخص در قالب چهار حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار 
و بین المللی سازی ارزیابی می شوند. در رتبه بندی جهانی کیو اس بررسی شهرت دانشگاه با وزن 
۴۰%، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰% ، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی با وزن 5%، نسبت 
دانشجویان بین المللی با وزن 5%، میزان استنادات به ازای هر عضو هیئت علمی با وزن ۲۰% و 
نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو با وزن ۲۰% جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بهره برده است. 
همچنین پایگاه رتبه بندی کیو اس در ارزیابی خود در شاخص های مربوطه بخصوص اندازه گیری 
تاثیر پژوهش، اطالعات پنج ساله موجود دانشگاه ها را در پایگاه استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار 

می دهد که در جدول زیر جزئیات مربوطه آمده است. 

منابع اطالعاتی مورد استفاده در رتبه بندی جهانی کیو اس  در سال ۲۰۲۰ شامل اطالعات حاصل از 
نظرسنجی ها، اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه  ها و اطالعات پژوهشی سال های  ۲۰۱۴-۲۰۱8 

دانشگاه  ها در پایگاه استنادی اسکوپوس ) Scopus( می باشد.

 نظام رتبه بندی الیدن نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا در سال 2019 میالدی خود را منترش کرد

 وضعیت دانشگاه های کشور در رتبه بندی جهانی کیو اس

رتبه سال 
2016

رتبه سال 
2017

رتبه سال 
2018

رتبه سال 
2019

رتبه سال
20 20

دانشگاه

471-480 431-440 471-480 432 407 دانشگاه صنعتی شریف
- 501-550 501-550 498 489 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- 491-500 501-550 601-650 601-650 دانشگاه علم و صنعت ایران

551-600 551-600 601-650 701-750 601-650 دانشگاه تهران
- 701+ 801-1000 801-1000 801-1000 دانشگاه شهید بهشتی
- - - 801-1000 8۰1-1۰۰۰ دانشگاه شیراز

شاخص های رتبه بندی جهانی کیو اس

جزئیات استخراج شاخص های رتبه بندی جهانی کیو اس وزن

بر اساس نظر سنجی علمی جهانی بررسی شهرت علمی ٪40
 بر اساس نظرسنجی در مورد کارفرمایان

تحصیالت تکمیلی ارزیابی کارفرمایان ٪10

اندازه گیری تعهد تدریس نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو ٪20
میزان استناد به اعضای هیئت علمی       اندازه گیری تاثیر پژوهش ٪20

اندازه گیری تنوع جامعه دانشجویی نسبت دانشجویان بین المللی ٪5
 اندازه گیری تنوع جامعه اساتید

دانشگاهی نسبت اساتید بین المللی ٪5

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: با توجه به شرایط کنونی، این امکان وجود دارد که تخصیص 
بودجه دانشگاه ها صددرصدی نباشد که این مهم لزوم استفاده بهینه 

از اعتبارات تخصیص داده شده را دو چندان می کند.  
دکتر  ایسنا،  از خبرگزاری  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
دانشگاه های  روسای  مشترک  جلسه  در  نظرپور  محمدتقی 
استان مرکزی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
دانشگاه های  داشت:  اظهار  اراک  در  اسالمی  مجلس شورای 

استان مرکزی دارای ۲۱ ژورنال تخصصی علمی هستند که از این تعداد تاکنون ۴۳ شماره آن منتشر 
شده است. همچنین استان مرکزی به صورت هم زمان میزبانی ۳5 همایش تخصصی و سخنرانی های 

علمی را نیز عهده دار بوده است که این تعداد آمار خوبی برای استان مرکزی به شمار می.آید.
وی افزود: پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز علمی استان مرکزی تاکنون ۲۶ هزار و ۶۶5 مقاله علمی 
چاپ کرده اند که هزار و ۲۳۹ مقاله در سطوح بین المللی به ثبت رسیده است و حدود ۱۶ هزار و 
8۳۹ مقاله نیز در همایش های علمی داخلی منتشر شده است. در سال تحصیلی ۹8-۹۷ تعداد 
5۰ هزار دانشجو در سراسر استان مرکزی مشغول به تحصیل هستند که این مراکز نیز در مجموع 

۲ هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی دارند.
دکتر نظرپور بر لزوم استفاده حداکثری از امکانات کاربردی 
استان مرکزی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی جامعه 
مجموعه مدیریتی استان مرکزی باید در حوزه آموزش 
استان های  در  باشد.  داشته  ویژه  توجه  آمایش  به  عالی 
صنعتی هم نباید این نگرانی وجود داشته باشد که تنها یک 
دانشگاه جامع وجود دارد؛ بلکه وجود یک دانشگاه صنعتی 
در کنار سایر دانشگاه ها می تواند در توسعه ارتباط میان 
صنعت و دانشگاه تاثیرگذار باشد که خوشبختانه این پتانسیل در استان مرکزی به عنوان قطب 
صنعتی کشور وجود دارد و دانشگاه صنعتی اراک به مانند گذشته به فعالیت های خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: همه ما اعم از وزارت علوم و نمایندگان استان باید کمک کنیم تا دانشگاه صنعتی 
اراک به جایگاه واقعی خود برسد و از این ظرفیت سرشار به خوبی استفاده شود. در ادامه آنچه 
مهم است توجه به این نکته است که با توجه به شرایط کنونی، این امکان وجود دارد که تخصیص 
بودجه دانشگاه ها صددرصدی نباشد که این مهم لزوم استفاده بهینه از اعتبارات تخصیص داده 

شده را می طلبند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد:

لزوم استفاده بهینه از بودجه های تخصیصی به دانشگاه ها
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دانشگاه ها،  در  کارآفرینی  فرهنگ  با گسترش  اخیر  در سالیان 
را هدف  دانشجوها  که طیف  کاری  و  آموزش کسب  دروه های 
خود قرار دهند، رشد چشمگیری داشته است. با توجه به ضعف 
دانشگاه های فنی مهندسی در تعلیم این مفاهیم در طول ترم های 
تحصیلی از یک سو و متنّوع بودن مفاهیم مربوط به راه اندازی 
تا حد  و  ارائه یک دوره جامع  از سوی دیگر،  نوپا  تجارت  یک 
ممکن مختصر به عالقه مندان حوزه  کسب و کار امری الزم به 
نظر می رسد. در بازه زمانی ۲۳ مردادماه تا ۱۴ شهریور ۹۷، برای 
فناور دانشگاه خواجه  پیاپی مرکز رشد واحدهای  دّومین سال 
نصیرالدین طوسی افتخار داشت مدرسه تابستانه کسب و کار خود 
را با رویکردی منحصر به فرد و با بهره گیری از استادان برجسته 
ریاست جمهوری  و شکوفایی  نوآوری  در محل صندوق  کشور 

برگزار نماید.
این مدرسه در فرصتی یک ماهه، ۱8 عنوان دوره ویژه آموزشی 
را شامل می شد که مشخصا به دو بعد توانمندسازی مدیریّتی و 
تجاری مخاطبان و ارتقاء مهارت های شخصیتی ایشان می پرداخت. 
به عبارت بهتر، مدرسه تابستانه کسب و کار خواجه نصیر در دوره 
دوم خود در نظر داشت محیطی را فراهم آورد که شرکت کنندگان 
با کمک اساتید و منتورهای با تجربه خود، مسیر تشکیل یک 
تیم استارت آپی را از مرحله ایده پردازی و تیم سازی تا ارائه به 
ایده  یا  و  پرورش یک طرح  و طعم  نمایند  تجربه  سرمایه گذار 
نوآورانه را با کار گروهی و مشترک بچشند. الزم به ذکر است 
که مدرسه ۹۷ تاکید خاصی بر افزایش سطح مهارت های فردی 
حاضران در دوره داشت؛ بدین سبب در کنار کارگاه های مربوط 
به آموزش سرفصل های تجاری، دوره های متنّوعی جهت توسعه 

فردی مخاطبان به پکیج مدرسه افزوده شده بود.
ثبت نام بیش از ۷۰ دانشجو و دانش آموخته با انگیزه از سراسر 
کشور نشان داد برنامه درسی و دیگر ویژگی های مدرسه تابستانه 
کسب و کار خواجه نصیر ۹۷ بستر جذاب و مورد اعتمادی بوده 
برای جوانانی که در پی توسعه محصوالت و خدمات کسب و کاری 
خود بوده اند تا با بیشترین آگاهی فّعالیت خود را شروع کنند و 
یا تجارت حال حاضر خود را رونق بخشند. در نهایت و پس از 
مصاحبه با متقاضیان، ۳۴ نفر برای شرکت در کل دوره انتخاب 
شدند که در مجموع ۱8 دوره ۴ الی 8 ساعته را گذراندند. با در نظر 
گرفتن تعداد ثبت نام های آزاد و تکی هر کالس، در حدود ۳۴۰۰ 

ساعت نفر دوره در مدرسه برگزار گردید.

مدرسه کسب و کار در سال 98

مدرسه خلق کسب وکار خواجه نصیر چیست؟
"در سومین دوره مدرسه کسب وکار خواجه نصیر صفر تا صد خلق 

کسب وکار شخصی و توسعه فردی را بیاموزید!"
❰❰ کارآفرینی یا کارمندی؟؟؟

مخاطبین در این مدرسه ابتدا خود را رو بهتر می شناسند تا متوجه 
شوند که برای چه کاری ساخته شده اند. اگر تصمیم گرفتند که 
کارآفرین شوند ما همه ی مراحلی که تا رسیدن به موفقیت باید 
بگذرانند را به آن ها آموزش می دهیم. ولی اگر تصمیمشان بر ادامه 
مسیر شغلی در جایگاه یک کارمند باشد، در این صورت با دیدن 
کل فرایند خلق یک کسب وکار می توانند به درستی تصمیم بگیرند 
باید مشغول به کار شوند و  که در چه بخشی از کسب و کار 

مهارت های الزم مانند کار تیمی را می آموزند.

❰❰  فرصتی مناسب برای تیم سازی و شبکه سازی...
 

بسیاری از شرکت کنندگان تا به حال ایده هایی در ذهن داشته اند 
که دوست داشتند آن را به کسب وکار شخصی خود تبدیل کنند 
ولی چون نمی دانستند که از کجا باید شروع کنند و یا تیم خوبی 
نداشته اند با شکست و نا امیدی مواجه شده اند. در مدرسه این 
افراد با همفکران خود آشنا شده، تیم خود را تشکیل می دهند، 
شبکه سازی می کنند و در فرصتی یک ماهه ای زیر نظر اساتید 

روی ایده های خود کار می کنند.

نوآوری در کسب وکار راه حل مقابله با بیکاری و مسئله    ❱❱
اشتغال!!!

ارزش  هیچ گونه  بدون  متعدد  مشابه  صنعتی  واحدهای  ایجاد 
اقتصادی  اوضاع  که  شده  باعث  یکدیگر  به  نسبت  افزوده ای 
در بسیاری از این واحدها با بحران رو به رو شود و در نتیجه  
فرصت های شغلی کاهش چشمگیری پیدا کرده. افراد در مدرسه 
مهارت ایده پردازی کسب می کنند، طراحی و توسعه محصول/
خدمت فناورانه را تمرین می کنند، با فرصت ها و روندهای روز 
خلق ارزش و ثروت در دنیا آشنا می شوند و برای ورود موفق به 

بازار کار حرفه ای و استخدام آماده می شوند.

 مدرسه تابستانه مدیریت کسب وکار خواجه نصیر چیست؟

در مدرسه تابستانه مدیریت کسب وکار خواجه نصیر، چگونگی 
بهره گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی برای حل 
مسائل واقعی موجود در زمینه های مهندسی، فناوری و خدماتی 

را بیاموزید!
  

❰❰  آنچه مهندسان در دانشگاه نمی آموزند...
 

امروزه هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور و همینطور 
تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کاال و 
خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان، بسیار 
اهمیت دارد. مدرسه تابستانه مدیریت کسب و کار خواجه نصیر به 
گونه ای طراحی شده است تا دانش آموختگان رشته های مهندسی 
خود  مدیریتی  و  فناوری  مهندسی،  آموخته های  میان  بتوانند 
ارتباطی موثر برقرار نمایند تا با استفاده از آن، خروجی فرآیندها 
و فعالیت های مهندسی خود را بهینه سازی کنند. این دوره سبب 
می شود تا مهندسان برای پذیرش نقش های مدیریتی در تیم و 
سازمان آماده شوند و راه برای پیشرفتی چشمگیر در مسیر شغلی 

ایشان باز شود.
 

❰❰  ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصوالت توسط شرکت های 
دانش بنیان

از  دانش بنیان  در حوزه ی شرکت های  فعاالن  که  این   علی رغم 
جمله دانش آموختگان و نخبگان کشور هستند، اما بسیاری از 
آنها با مسائل بازاریابی محصول از جمله مراحل معرفی محصول، 
تبلیغات، مذاکرات جهت ثبت سفارش، ارتباط با بازارهای بین 
المللی جهت صادرات و غیره آشنا نبوده و به همین دلیل در 
مرحله فروش محصول با مشکل مواجه می شوند. عالوه بر آن 
در راه اندازی و اداره تیمی متشکل از مهندسان و نخبگان همواره 
مسائل و مشکالتی رخ می دهد که به دانش و مهارت مهندسی و 
مدیریتی توامان احتیاج دارد. مدرسه مدیریت کسب وکار خواجه 
نصیر به نوعی یک پلتفرم برای مهندسان جوان، اساتید دانشگاهی 
و مدیران جوانی است که می خواهند مدیریت فنی و رهبری را در 

شرکت های خود پیاده سازی کنند.

 
مراحل ثبت نام، پذیرش و شرکت در مدرسه:

۱. ثبت نام اولیه: ۱ الی ۳۱ تیر
۲. مصاحبه حضوری:  ۱ و ۲ مرداد

۳. ثبت نام قطعی:  5 الی ۱۰ تیر
۴. افتتاحیه و پذیرش مدرسه: ۱۶ مرداد

5. برگزاری دوره ها:  ۱۷ مرداد الی ۱ شهریور

گزارش

مدرسه کسب و کار خواجه نصیر در سّومین سال برگزاری
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مرداد 98 . شماره 32 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف
استان  در  عالی  آموزش  مرکز  یک  عنوان  به  ارومیه  دانشگاه 
آذربایجان غربی ابتدا در قالب آموزشکده در یک باغ ۱5 هکتاری 
در سال  مهندس شیبانی  آقای  ریاست  به  بند  جاده  مسیر  در 
۱۳۴۴ تاسیس گردید. در آن زمان تعداد اعضای هیأت علمی 
بسیار محدود بوده و در هر دوره تعداد ۲۰ الی ۳۰ نفر دانشجو 
برای آموزش در علوم کشاورزی پذیرفته و با درجه کاردانی فارغ 
التحصیل می شدند.دانشجویانی که مایل بودند می توانستند تا 
درجه کارشناسی در دانشکده کشاورزی کرج وابسته به دانشگاه 
تهران به تحصیالت خود ادامه دهند.در سال ۱۳۴8 موافقت نامه 
ای بین بنیاد خاور نزدیک و وزارت فرهنگ وقت جهت افزایش 
دوره دانشکده از دو سال به چهار سال به امضاء رسید و آقای 
دکتر جعفر راثی ریاست دانشکده را عهده دار شده ، در این بین 
نمایندگان بنیاد خاور نزدیک تهیه کتب آموزشی به زبان انگلیسی 
و تجهیزات آزمایشگاهی برای دوره چهارساله دانشکده کشاورزی 
و دامپزشکی را به عهده گرفت. گرایشهای آموزشی شامل رشته 
های کشاورزی ، دامپروری و اقتصاد خانه بود که با پایه گذاری پنج 
گروه آموزشی شامل علوم پایه، علوم گیاهی، علوم دامی، مهندسی 
کشاورزی و آموزش روستایی حمایت می شد. کتابخانه مرکزی 
دانشکده به سرعت با کتابهای منتخب تجهیز و تعداد دانشجویان 
جدیدالورود به ۱5۰ نفر در سال رسید. در آغاز همکاری بنیاد خاور 
نزدیک با دانشکده کشاورزی و دامپروری، مزرعه وسیعی در نازلو 
واقع در حومه شهر ارومیه به وسعت ۴۰۰ هکتار خریداری شد . 

پردیس نازلو در ۱۱ کیلومتری مسیر جاده مرز سرو با ترکیه و با 
فاصله ۱۹ کیلومتری از پردیس شهر قرار داشت. در ابتدا ساختمان 
های دامپروری جهت نگهداری گاو وگوسفند و ماکیان به منظور 
آموزش عملی دانشجویان و با سرپرستی متخصصین بنیاد خاور 

نزدیک احداث شد.
از  قبل  پزشکی، 8۷ سال  دانشکده  که یک  است  ذکر  به  الزم 
تاسیس آموزشکده کشاورزی ارومیه و 5۶ سال قبل از تاسیس 
دانشگاه تهران، در سال ۱۲5۷ شمسی در محل باغ ۱5 هکتاری 
فوق الذکر، توسط یک ایرانی آمریکایی االصل  بنیانگذاری شد. 
آقای دکتر ژوزف کاکران که خود متولد ارومیه بود ، تحصیالت 
پزشکی را در نیویورک آمریکا گذرانده و سپس با مدرک دکترا به 

ارومیه بازگشت .
دانشکده پزشکی ارومیه در طی پنج دوره پنج ساله و به مدت 
۲۷ سال فعالیت خود، جمعاٌ ۲۶ پزشک ایرانی را تربیت و فارغ 
التحصیل نموده و تحویل جامعه آن روز داده است. بنا بر شواهد 
موجود، قبل از آن تاریخ، فقط سه پزشک در ارومیه مشغول طبابت 
بوده اند. هم اکنون یکی از نمونه های گواهینامه دو زبانه فارغ 

توسعه پایدار هر کشور وابستگی مستقیم به جایگاه و مرجعیت 
علمی از یک طرف و کاربست یافته های پژوهشی در حوزه های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر دارد. دانشگاه 
فردوسی مشهد به منظور ارتقای رتبه علمی در سطح بین المللی، 
مرجعیت علمی در کشور و حفظ پیشگامی در عرصه های ارزش 
آفرینی اجتماعی و اقتصادی، برای حمایت از پژوهش های علوم 
بنیادین و راهبردی که منجر به ارتقای مرجعیت علمی کشور می 
شود، توسعه و تأمین بسترهای الزم برای تولید و فروش دانش 
فنی و توسعه فناوری های پیشرفته و  ارائه خدمات تخصصی 
و فوق تخصصی آزمایشگاهی در دانشکده ها، دانشگاه و منطقه 
برنامه ریزی نموده است. بدین منظور مدیریت شبکه آزمایشگاهی 
دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۶ برای ارائه خدمات تخصصی 
و همچنین پشتیبانی از علوم و فناوری های پیشرفته تاسیس 
شد. این شبکه مجموعه به  هم پیوسته ای از گروه آزمایشگاه 
ها شامل آزمایشگاه های اختصاصی دانشکده ها/پژوهشکده ها و 
آزمایشگاه های متمرکز،  اداره برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر 
آزمایشگاه ها شامل ایمنی، بهداشت و محیط زیست، نظارت، تعمیر 
و نگهداری، برنامه ریزی و پشتیبانی است که در چارچوب آیین 

نامه های مستقل راهبری و مدیریت می گردد.

اهم فعالیت های شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی 
مشهد:

تجهیز آزمایشگاه مرکزی:
آزمایشگاه مرکزی به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی و مشاوره 
جدید  امکانات  به  دانشگاهی  برون  و  درون  متقاضیان  به  ای 
دستگاهی از جمله XRD، اولتراسانتریفیوژ و... تجهیز شده است. 
این آزمایشگاه در حال حاضر به استناد نتایج پنجمین دوره رتبه 
بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در سال 
۱۳۹۷، بر اساس ارزیابی خدمات ارائه شده، در میان بیش از ۲۰۰ 
آزمایشگاه عضو این شبکه، در جایگاه هجدهم قرار گرفته که نسبت 
به سال گذشته ۴ پله ارتقاء رتبه داشته است. ضمنا بر اساس 

ارزیابی مذکور آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در میان 
آزمایشگاه های دانشگاهی عضو شبکه فناوری های راهبردی رتبه 
سوم را از آن خود کرده که نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رتبه صعود 

داشته است.

تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های جامع دانشکده ها:
رفع  دانشگاه  آزمایشگاهی  شبکه  اهداف  ترین  اساسی  از  یکی 
نیازهای پژوهشی اساتید جوان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
بوده است. در این راستا آزمایشگاه هایی تحت عنوان آزمایشگاه 
های جامع در سه دانشکده علوم، کشاورزی و دامپزشکی هر یک 
به مساحت بیش از ۳۰۰ متر مربع راه اندازی و تجهیز شده است. 
این آزمایشگاه ها طبق شیوه نامه ها و دستورالعمل های مرتبط  
با در اختیار قراردادن فضا و تجهیزات آزمایشگاهی نیازهای اولیه 

پژوهشگران را مرتفع می سازند.
 

تاسیس و تجهیز مرکز فناوری های پیشرفته:
مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارائه 

خدمت به متقاضیان برون دانشگاهی در سال ۱۳۹۶ در فضایی 
تخصصی  ارائه خدمات  شد.  تاسیس  مربع  متر  ابعاد ۳۰۰۰  به 
و  بنیان  دانش  متقاضیان صنایع، شرکت های  به  آزمایشگاهی 
موسسات فعال استان در آزمایشگاه های فناوری زیستی، فناوری 
نانو و فناوری اطالعات، پشتیبانی از انجام پژوهش های هدفمند در 
مرزهای دانش در آزمایشگاه های علوم بنیادین و راهبردی و علوم 
شناختی و تبدیل دانش به پدیده در مراکز نوآوری و شتابدهنده 
از جمله ماموریت های واحدهای مستقر در این مرکز می باشد. 
و  توسعه کاربست دانش  به منظور  اداری  همچنین ۱۱ فضای 
پژوهش با تاکید بر بهبود و توسعه روش ها، افزایش بهره وری 
و بهینه سازی نمونه ها و فرآیندها در حال حاضر به واحدهای 

تحقیق و توسعه صنایع فعال استان واگذار شده است. 
راه اندازی مرکز تعمیر و نگهداری دانشگاه:

آزمایشگاهی  تجهیزات  تمامی  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  ارائه 
دانشگاه و تعمیر و نگهداری تجهیزات فناوری باال در سطح کشور از 
جمله ماموریت های مرکز تعمیر و نگهداری دانشگاه تعریف شده 
است. این مرکز با به کارگیری دانش و تجربه مهندسین خود در 
سال گذشته به بیش از ۱۰  دانشگاه و موسسه سراسر کشور جهت 

تعمیر تجهیزات فناوری باال ارائه خدمت نموده است.
ایجاد سامانه شناسنامه آزمایشگاه های دانشگاه:

وجود اطالعاتی از وضعیت موجود آزمایشگاه های دانشگاه مانند 
ابعاد آزمایشگاه، تعداد کارشناسان آزمایشگاهی، کاربری آزمایشگاه 
ها، تعداد و نوع امکانات دستگاهی، قابلیت دستگاه ها، وضعیت 
فعال/غیر فعال بودن تجهیزات و تعداد و نوع تجهیزات ایمنی از 
جمله الزامات سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح می باشد. 
تهیه سامانه شناسنامه آزمایشگاه های دانشگاه و تخصیص کد به 
هر آزمایشگاه از اقدامات مهم مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه 
محسوب می شود و هم اکنون خرید تجهیزات جدید، درخواست 
تاسیس یا تجهیز آزمایشگاه، برنامه ریزی و اولیت بندی تعمیرات،  
تحلیل  و  گزارش  اساس  بر   ... و  آزمایشگاهی  کارشناس  تامین 
اطالعات دریافتی از سامانه شناسنامه آزمایشگاه ها انجام می شود.  

دانشگاه ارومیه در یک نگاه

شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد:

گزارش

التحصیلی در سال ۱۲۷۷ که مظفرالدین شاه قاجار خود شخصاً 
اهداء  التحصیالن  فارغ  به  و  کرده  امضا  کاکران  دکتر  با  همراه 
نموده اند در این دانشگاه موجود می باشد بدین ترتیب تاسیس 
آموزشکده کشاورزی ارومیه در سال ۱۳۴۴دقیقاً شصت سال بعد 
از تعطیلی دانشکده پزشکی ارومیه که به علت فوت دکتر کاکران 

پیش آمده، اتفاق افتاده است.
به دنبال تاسیس دانشکده کشاورزی و دامپروری ارومیه، دانشکده 
های دامپزشکی و علوم در راستای توسعه کمی و کیفی دانشگاه 
در سال ۱۳5۶ افتتاح شدند که منجر به تاسیس دانشگاه ارومیه 
گردید. پس از آن فعالیت گسترده ای برای توسعه پردیس نازلو 
به عمل آمد که به تدریج و به نوبت هر سه دانشکده فوق الذکر به 

پردیس نازلو انتقال یافتند.
 الزم به توضیح است که در سال ۱۳5۹ دانشکده پزشکی نیز در 
دانشگاه ارومیه تاسیس شده و تا سال ۱۳۶۴ به فعالیت خود ادامه 
داد و سپس در نتیجه تغییراتی که در سطح وزارت پیش آمد از 

دانشگاه ارومیه جدا گردید.
دانشگاه ارومیه پس از آن با افتتاح دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
در سال ۱۳۶۷ و دانشکده فنی در سال ۱۳۷۰ توسعه بیشتری 
یافت و هم اکنون  با داشتن ۱۴ دانشکده و مرکز آموزش عالی، 
5 پژوهشکده و مرکز مطالعاتی، تحقیقاتی و خدماتی، پردیس 
دانشگاهی، مرکز آموزش زبان، مرکز نیمه حضوری، مرکز رشد، 
موزه تاریخ طبیعی و با بیش از۱۷۰۰۰ نفر دانشجو) روزانه ، شبانه 
و نیمه حضوری (،۴۹۳  نفر هیأت علمی و بورسیه 5۰۰  نفر کادر 

اداری به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه می دهد.
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ورزشی  یونیورسیادهای  در  ایران  های  تیم  حضور  تاریخ  در 
بهترین  عنوان  به  نهمی  عنوان  دو  جهان،  دانشجویان 
 . است  آمده  بدست   ۲۰۱۹ و   ۲۰۱5 سالهای  در   نتیجه 
به گزارش  روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، سی 
امین دوره رقابتهای یونیورسیاد دانشجویان جهان در سال ۲۰۱۹ 
در ناپل ایتالیا با حضور بیش از 85۰۰ ورزشکار از ۱۲۷ کشور در ۱8 
رشته ورزشی از ۱۲ تیرماه آغاز و روز یکشنبه ۲۳ تیرماه با برگزاری 
 فینال رشته واترپلو در بخش مردان به کار خود پایان می دهد. 
با نگاهی به ادوار برگزاری یونیورسیاد و تاریخچه حضور کشورمان، 
با شرکت ۴۱ ورزشکار در  رقابتها  از  این دوره  ایران در  کاروان 
با کسب ۱۷ مدال شامل ۷ طال، ۳ نقره و ۷  ۴ رشته ورزشی 
 برنز و ایستادن در رتبه نهم بهترین نتیجه را کسب کرده است. 
پیش از این در سال۲۰۱5 نیز کاروان کشورمان با 8۲ ورزشکار 

 ۶ و  نقره   ۲ طال،  مدال۷   ۱5 کسب  با   ، ورزشی  رشته   8 در 
برنز همین رتبه نهم را کسب کرده بود. هر چند از نظر تعداد 
مدال   ۲۳ ایران  تایپه  چین  رقابتهای  و   ۲۰۱۷ سال  در  مدال 
رکوردشکنی  و  آورد  بدست  برنز   ۱۱ و  نقره   ۴ طال،   8 شامل 
 کرد اما جایگاه دهم را در جدول مدالی به خود اختصاص داد. 

تاریخ حضور ایران در یونیورسیادهای دانشجویان جهان

 ❰❰  بیست دومین دوره - سال ۲۰۰۳ - دائگو کره جنوبی 
 ۲نقره - ۲ برنز و رتبه ۳۲ 

 ❰❰  بیست و سومین دوره - سال ۲۰۰۷ - ازمیر ترکیه 
 طال- ۶ نقره - ۴برنز و رتبه ۱۹ 

 ❰❰  بیست و چهارمین دوره - ۲۰۰۹ - بانکوک تایلند

 ۴ طال- یک نقره - ۴ برنز و رتبه ۱۳ 
 ❰❰  بیست و پنجمین دوره- ۲۰۰۹ - بلگراد صربستان 

 5 طال - ۲ نقره - یک برنز و رتبه ۱۱ 
 ❰❰  بیست وششمین دوره - ۲۰۱۱ - شنزن چین

 یک طال- ۴ نقره - ۳ برنز و رتبه ۳۳ 
 ❰❰  بیست وهفتمین دوره - ۲۰۱۳ - کازان روسیه 

 یک طال - 5 نقره - ۳ برنز و رتبه ۳۲ 
 ❰❰  بیست و هشتمین دوره - ۲۰۱5 - گوانگجو کره جنوبی 

 ۷ طال- ۲ نقره   ۶ برنز و رتبه نهم 
 ❰❰  بیست و نهمین دوره - ۲۰۱۷ - چین تایپه 

 8 طال- ۴ نقره - ۱۱ برنز و رتبه دهم 
 ❰❰  سی امین دوره - ۲۰۱۹ - ناپل ایتالیا

۷ طال- ۳ نقره- ۷ برنز و رتبه نهم

 نهمی بهرتین نتیجه در سالهای 2015 و 2019

حضور 68 کشور در جدول 
توزیع مدال ها

 صدر نشینی ژاپنی ها با 82 مدال، 
ایران در جایگاه نهم

صدر  با  جهان  دانشجویان  یونیورسیاد  دوره  امین  سی 
نشینی کشور ژاپن با 8۲ مدال و قرار گرفتن کاروان ورزشی 
دانشجویان ایران با کسب ۱۷ مدال و ایستادن در رده نهم 

به پایان رسید.

های  ورزش  ملی  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاهی ، سی امین یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان 
در ناپل ایتالیا با حضور ۸۵۰۰ هزار ورزشکار از ۱۲۷ کشور 
در ۱۸ رشته ورزشی  برگزار شد که در پایان این رقابتها ژاپن 
با کسب ۸۲ مدال شامل ۳۳ مدال طال، ۲۱ نقره و ۲۸ برنز 
در جایگاه اول ایستاد، روسیه با ۸۲ مدال شامل ۲۲ طال، ۲۴ 
نقره و ۳۶ برنز دوم شد و کشور چین با ۴۳ مدال شامل ۲۲ 
طال، ۱۳ نقره و ۸ برنز در رده سوم این رقابتها قرار گرفت. 
کشورهای آمریکا ، کره جنوبی ، ایتالیا )میزبان رقابتها(، چین 

تایپه و مکزیک چهارم تا هشتم شدند. 
کاروان دانشجویان ایران با ۴۱ ورزشکار در ۴ شته ورزشي 
تکواندو )پومسه و مبارزه ( ، تیراندازی با کمان )کامپوند ( و 
تیراندازی )تفنگ و طپانچه ( در دو بخش دختران و پسران 
و والیبال پسران در رویداد مذکور شرکت داشت که موفق 
به کسب ۱۷ مدال شامل ۷ طال، ۳ نقره و ۷ برنز شد ودر 

جایگاه نهم جدول رده بندی توزیع مدال ها قرار گرفت.
سی امین دوره یونیورسیاد تابستاني دانشجویان جهان ۱۲ 
لغایت ۲۳ تیرماه ماه در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار شد.

کاروان دانشجویان کشورمان در پایان سی امین دوره رقابتهای 
یونیورسیاد دانشجویان جهان در ایتالیا با کسب ۱۷ مدال و رتبه 

نهمی به کار خود پایان داد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، با 
پایان مسابقات تیمی تکواندو و کسب عنوان قهرمانی ایران، پرونده 
کاروان ایران در سی امین دوره مسابقات یونیورسیاد دانشجویان 
جهان در سال ۲۰۱۹ در ناپل ایتالیا بسته شد. کاروان ایران موفق 
شد در این دوه از بازیها صاحب ۱۷ مدال شامل  ۷ مدال طال، ۳ مدال 
نقره و ۷ مدال برنز شود و تا پایان روز دهم مسابقات در رده نهم این 
رقابت ها قرار بگیرد. کاروان ایران در چهار رشته والیبال، تیراندازی، 
بود.  کرده  شرکت  رویداد  این  در  تکواندو  و  باکمان   تیراندازی 

مدال آوران ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

تیراندازی:
 ❰❰   درسا عربشاهی در تپانچه انفرادی )مدال طال(

 ❰❰  نجمه خدمتی و مهیار صداقت در میکس تفنگ )مدال طال(
❰❰  امیر محمد نکونام، مهیار صداقت و  هادی قره باغی در 

 بخش تیمی تفنگ )مدال نقره(
 ❰❰  هانیه رستمیان در تپانچه انفرادی )مدال نقره(

❰❰  سجاد پورحسینی در تپانچه انفرادی )مدال برنز(  

 تیراندازی با کمان  
❰❰  محمد صالح پالیزبان و کیارش فرزان در بخش تیمی )مدال 

نقره(

تکواندو در بخش پومسه:
 ❰❰  کورش بختیار در بخش انفرادی ) مدال برنز(

❰❰  امیررضا مهربان ، کورش بختیار و علی سهرابی در بخش 
 تیمی )مدال برنز(

 ❰❰  فاطمه حسام در بخش انفرادی ) مدال برنز(
❰❰  مرجان سلحشوری ، فاطمه حسام و مرجان تاجی رستم 

 آبادی در بخش تیمی )مدال برنز(
❰❰  امیررضا مهربان و مرجان سلحشوری در بخش میکس 

)مدال برنز(

 تکواندو در بخش مبارزه
 ❰❰  سروش احمدی نماینده وزن ۶۳ کیلوگرم )مدال طال(

 ❰❰  میرهاشم حسینی نماینده وزن ۶8 کلیوگرم )مدال طال(
 ❰❰  امیرمحمد بخشی نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم )مدال طال(
 ❰❰  آرمین هادی پور نماینده وزن 58 کیلوگرم )مدال طال(

 ❰❰  مدال تیمی تکواندو)طال(
❰❰  ملیکا میرحسینی نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم ) مدال برنز(

همچنین تیم والیبال ایران در رتبه هجدهم ایستاد.
سی امین دوره بازی های یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان از ۱۲ 
تا ۲۳ تیرماه با حضور ۱۲۷ کشور جهان در ۱8 رشته ورزشی در شهر 
ناپل ایتالیا برگزار شد و کاروان دانشجویان ایران با ۴۱ ورزشکار در ۴ 
رشته ورزشي تکواندو )پومسه و مبارزه ( ، تیراندازی با کمان )کامپوند ( 
و تیراندازی )تفنگ و طپانچه ( در دو بخش دختران و پسران و والیبال 

پسران در رویداد مذکور شرکت داشت.

 پایان کار کاروان ایران با ۷ طال، ۳ نقره و ۷ برنز

نگاهی به ادوار یونیورسیاد
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کاروان دانشجویان ایران شرکت کننده در سی امین دوره 
یونیورسیاد دانشجویان جهان در حالی به کشور بازگشت 
که مورد استقبال مسئولین وزارت علوم ، وزارت ورزش و 

کمیته ملی المپیک قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، 
سی امین دور یونیورسیاد دانشجویان جهان از ۱۲ الی ۲۳ تیرماه 
در ناپل ایتالیا با شرکت ۱۲۷ کشور برگزار شد که کاروان ایران 
موفق به کسب ۱۷ مدال )۷طال ،۳نقره و ۷ برنز (و ایستادن در 

رده نهم جهان گردید.
 در مراسم استقبال کاروان ایران، دکتر اعلم معاون دانشجویان 
بدنی  تربیت  دانشجویان، دکترعلیزاده مدیر کل  داخل سازمان 
سرپرست  سعیدی  کیکاووس  کشور،  دانشجویان  امور  سازمان 

دبیر کل کمیته ملی المپیک ، دکتر سطوتی مدیر کل فرهنگی 
فدراسیون  رئیس  نایب  صفاری  دکتر  جوانان،   . ورزش  وزارت 
ملی ورزشهای دانشگاهی، عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته 
ملی المپیک، و دبیران و نایب رئیسان فدراسیون های تکواندو و 
تیراندازی باکمان و دیگر مسئولین ورزش دانشگاهی و ورزشی 

کشور و خانواده ورزشکاران حضور داشتند.
دانشجویان  تابستانی  یونیورسیاد  های  بازی  دوره  امین  سی 
جهان از ۱۲ تا ۲۳ تیرماه با حضور ۱۲۷ کشور جهان در ۱8 
رشته ورزشی در شهر ناپل ایتالیا برگزار شد و کاروان دانشجویان 
ایران با ۴۱ ورزشکار در ۴ شته ورزشي تکواندو )پومسه و مبارزه 
( ، تیراندازی با کمان )کامپوند ( و تیراندازی )تفنگ و طپانچه ( 
در دو بخش دختران و پسران و والیبال پسران در رویداد مذکور 

شرکت داشت.

وزارت ورزش و جوانان طی پیامی کسب ۱۷ مدال رنگارنگ توسط 
دانشجویان ایران در سی امین یونیورسیاد دانشجویی و ایستادن 
 در جایگاه نهم این بازی ها را به خانواده بزرگ ورزش تبریک گفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان متن پیام به 
شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
گوناگون  های  موفقیت  پی  در  که  شاکریم  را  خدا 
جهانی،  و  ای  قاره  میادین  در  کشورمان  ورزشکاران 
سی  در  ایران  کاروان  مقتدرانه  حضور  بار  این 

هفده  کسب  و  یونیورسیاد  مسابقات  دوره  امین 
کرد. شیرین  را  ایران  مردم  کام  ارزشمند   مدال 

وزارت ورزش و جوانان ضمن اعالم مراتب قدرشناسی، 
آرزو می کند ورزشکاران و جوانان مقتدر کشور با طی 
مسیری که در پیش گرفته اند بتوانند پرچم سه رنگ 
افتخار  سکوهای  فراز  بر  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
آورند. در  اهتزاز  به  المللی  بین  بزرگ   رویدادهای 

یام به کام و موفقیت هایتان در سایه ی الطاف حق تعالی 
مستدام باد.

کاروان  تالش های  از  پیامی  طی  المپیک  ملی  #کمیته 
دانشجویان  #یونیورسیاد  بازیهای  دوره  سی امین  به  اعزامی 
کشورمان  مقدس  پرچم  آوردن  در  اهتزاز  به  در  ناپل  جهان 
ورزشکاران  فنی،  کادر  سرپرستی،  کادر  علوم،  وزارت  از 
کرد. تقدیر  رقابت ها  این  به  اعزامی  آفرینان  افتخار   و 

در متن پیام فوق آمده:

سی امین  به  اعزامی  ورزشی  کاروان  تالش های  از 
در  اهتزاز  به  در  جهانی  یونیورسیاد  بازی های  دوره 
انداز کردن سرود ملی  آوردن پرچم مقدس و طنین 
تقدیر  برنز  و  نقره  طال،  17مدال  کسب  و  کشورمان 
خدا  و  نباشید  خسته  ضمن  آورده،  بعمل  تشکر  و 
فنی،  کادر  سرپرستی،  کادر  علوم،  وزارت  به  قوت 
ورزشی  جامعه  برای  آفرینان،  افتخار  و  ورزشکاران 

رو  پیش  رقابت های  دیگر  در  کشورمان  دانشجویی 
آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی 
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در متن این پیام 

آمده است:

محترم  اعضای  ایران  قهرمان  و  ورزشکار  دانشجویاِن 
کاروان ورزشی دانشجویان ایران

و  دختران  تحسین برانگیز شما  و  درخشش چشمگیر 
بازی های  دوره  مسابقات سی امین  در  دانشجو  پسران 
مدال   17 کسب  و  ایتالیا  ناپل  در   2019 یونیورسیاد 
ارزشمند طال، نقره و برنز موجب تقویت امید و نشاط 
ایران  دوستداران  همه  افتخار  و  دانشگاهی  جامعه  در 

اسالمی شد.
نتایج درخشان و کم سابقه دانشجویان ایرانی و کسب 

میان  در  دانشجویان  مسابقات  نهم  جایگاه  و  رتبه 
کشورهای شرکت کننده، نشان دهنده برنامه ریزی صحیح 
و  دانشگاه ها  بدنی  تربیت  در عرصه  علمی  مدیریت  و 
بیانگر تالش، پشتکار  و همچنین  عالی  آموزش  مراکز 
و توانایی ها و شایستگی های شما دانشجویان عزیز به 

نمایندگی از همه دانشجویان ایران سرافراز است
.اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ علمی و دانشگاهی 
جامعه  عزیزان،  شما  به  را  بزرگ  موفقیت  این  ایران، 
عموم  و  محترمتان  خانواده های  کشور،  دانشجویی 
مردم قدرشناس تبریک و شادباش می گویم و از تمامی 
در  که  کسانی  تمام  و  مربیان  فنی،  کادر  دانشجویان، 
آماده سازی و افتخارآفرینی دانشجویی کشورمان در این 

رویداد مهم سهیم بوده اند، قدردانی می نمایم.

باشد  مقدمه ای  ارزشمند،  پیروزهای  این  است  امید 
عرصه های  در  بیش ازپیش  ایرانی  شایسته  جوانان  تا 
مختلف علمی و ورزشی در سطح جهانی بدرخشند و 
شایستگی های خود را به همگان نشان دهند؛ ان شاءاهلل.

 پیام تربیک وزارت ورزش و جوانان به مناسبت موفقیت های کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان در مسابقات جهانی

پیام تربیک کمیته ملی املپیک  به مناسبت موفقیت های کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان در مسابقات یونیورسیاد

پیام تربیک دکرت منصور غالمی،  به مناسبت وفقیت کاروان ورزشی دانشجویان در سی امین دوره بازی های یونیورسیاد

بازگشت کاروان ایران با استقبال مسئولین وزارت علوم ، ورزش

گزارش
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گزارش تصویری سی امین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان

گزارش
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مساله فرونشست زمین در ایران ، مخاطره ای طبیعی جدی  
سرزمین ماست . فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست 
شامل  تواند  می  که  است  زمین  سطح  پائین  به  رو  و   قائم 
جابجایی افقی کمی هم باشد. حرکت از نظر شدت، وسعت و 
میزان مناطق درگیر محدود نمی باشد و فرونشست می تواند در 
اثر پدیده های طبیعی زمین شناختی مانند انحالل، آب شدگی 
گدازه   و خروج  پوسته  آرام  ها، حرکات  نهشته  تراکم  و  یخها 
از پوسته جامد زمین و یا فعالیتهای انسانی نظیر معدنکاری ، 

برداشت آبهای زیرزمینی و یا نفت ایجاد شود.
در ایران از حدود نیمه دهه چهل شمسی با ورود فّناوری حفر 
چاه های عمیق، سرعت برداشت از منابع زیرزمینی افزایش پیدا 
کرد.این افزایش برداشت را با کاهش حجم مخازن در طول زمان 
به خوبی می توان نشان داد طوری که در ۴۷ سال اخیر مخازن 
زیرزمینی آب کشور با کسری ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی مواجه 
شده اند که چیزی حدود ۹5 میلیارد مترمکعب آن مربوط به ۲۰ 
سال گذشته است. در فرونشست، سطح زمین بر اثر افت آب 
زیرزمینی پایین می رود و المان هایی که بر روی سطح زمین  قرار 

دارند را به سمت پایین فرو می برد. 
فرونشست زمین یک پدیده غیر قابل بازگشت است؛ از این رو 
مدیریت بحران  باید با روش های مدیریت منابع آب و بامدیریت 
و کنترل و توزیع جمعیت، مصرف  آب در کشور ساماندهی شده 
و ابتداسرعت فرونشست به صفر برسد و در نهایت متوقف شود.    
در ایران به صورت خزنده از حدود اوایل دهه شصت فرونشست 
در حال شدت گرفتن است که همه دشت ها و مناطق شهری از 
جمله تهران را تحت تاثیر قرار داده است. رخداد ساالنه حدود 
۲5 سانتی متر فرونشست در دشت جنوب غربی تهران یعنی 
بعد از ۱۰ سال، ۲.5متر کاهش سطح زمین را خواهیم داشت. 
در محدوده شهریار از اوایل دهه شصت حدود ۱۳ متر سطح 
آب زیر زمینی افت کرده و تقریبا به همین میزان سطح زمین 
در بیشترین محلها در جنوب شهر قدس نشست کرده است. 
البته این مقدار بیشینه مربوط به همه محلها و کل گستره شهر 
تهران مربوط نیست ولی در همین محدوده پیرامونی شهر تهران 
حدود ۳ میلیون نفر در نواحی در معرض فرونشست زمین قرار 
گرفته است. علت فرونشست زمین  این مساله وجود 5۰ حدود  
هزار حلقه چاه غیرمجاز و برداشت بیش از حد مجاز از منابع 
آب زیرزمینی در محدوده استان تهران است. در محدوده های 
فرونشست زمین در استان تهران گسلهای فعال نیز عبور میکنند 

که در مطالعات تیم پژوهشی ما احتمال تحریک گسلهای فعال 
در اثر فرونشست زمین مورد بررسی قرار گرفته است . بر پای 
کالیفرنیا  ایالت  ویژه در  به  ایاالت متحده،  پژوهشهایی که در 
انجام شده است، نشان داده شده که هنگامی که میزان تغییرات 
تنش به حدود ۷% از تنش بحرانی مورد نیاز برای گسیختگی 
گسل الزم است فراتر رود، احتمال تحریک گسلها و  در نهایت 
تسریع در رخداد زمینلرزه شدید وجود دارد. مطالعات ما نشان 
می دهد که در بسیاری از نواحی استان تهران چنین میزانی 

از تغییرات تنش حاصل شده و تجریک گسلها رخ داده است. 

تعداد دشت های ممنوعه کشور در سال ۱۳۴۷  حدود ۱5 دشت 
بوده و در سال ۱۳۹۳ به ۳۱۹  و در سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰ دشت 
ممنوعه افزایش پیداکرده است رخداد پدیده مخرب فرونشست 
را  ایران خسارت های جبران ناپذیری  از دشت های  در بسیاری 
به زیرساخت ها وارد کرده است. تغییرات کیفی آب، ایجاد فرو 
چاله و شکاف های بزرگ در دشت ها و ایجاد تهدید برای شهرها 
فرونشست  است.  زمین  فرونشست  اثر های  از جمله  روستا  و 
استان  در غرب  و جنوب شهر قدس  در دشت شهریار  زمین 
تهران به حد اکثر ۳5 سانتی متر در سال و در منطقه ورامین 
و جنوب تهران به حدود حداکثر  ۲5 سانتی مدتر در سال می 
رسد.  این مساله در استان تهران به ویژه در حدود ۳۷ سال 
گذشته موجب مشکالت جدی زیر ساختی شده است. در تهران 
آزادگان، حدود  کمربندی  آزادراه  از طول  کیلومتر  حدود ۲5 
۲8 کیلومتر از طول اتوبان تهران- قم، حدود ۲۱ کیلومتر جاده 
تهران -ساوه و کل بزرگراه بهشت زهرا  که به آزادراه آزادگان 
در  مسافر  و  کاال  جابه جایی  محورهای  )اصلی ترین  رسد،  می 
استان تهران( همگی  با پتانسیل فرونشست مواجه اند . راه آهن 
تهران-جنوب و تهران- تبریز، شاخه های جنوبی مترو به سمت 
اسالمشهر و  همچنین بخش هایی از جنوب غربی تهران، در 
کل، حدود ۱۲۰  در  می گیرد.  قرار  مخاطره آمیز  محدوده  این 
کیلومتر خط راه آهن و ۲5 کیلومتر از خطوط مترو، حدود ۲۰۰ 
اتوبان های بین شهری، حدود ۲۳۰۰ کیلومتر راه ها و  کیلومتر 
نفتی  مواد  انبار   ۲ فرعی،  و  اصلی  بین شهری  و  شهری  معابر 
بنزین و ۱5 جایگاه پمپ گاز،  و سوختی و ۴۴ جایگاه پمپ 
۷ ایستگاه گاز، ۳۰ کیلومتر طول لوله نفت و نیز بیش از ۷۰ 
کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش از ۲۰۰ کیلومتر خطوط اصلی 

گاز در محدوده فرونشست تهران قرار دارد.
جداول  شده،  ناهموار  خیابانها  آسفالت  مناطق،  این  در    ❱❱

خیابانها جابه جا شده و ترک در دیوارها و حتی ساختمان های 
کج شده دیده میشود که بعضی از آنها باید تخریب شوند.

❰❰  شکاف های بزرگ – با چندین کیلومتر طول و تا چهار 
متر عرض و عمق - این ناحیه را به سمت جنوب شرقی تهران 
شکافته، و بعضی از آنها تهدیدی برای واژگونی خطوط انتقال 

نیرو و خطوط راه آهن هستند.
❰❰  مناطق دارای فرونشست قابل توجه در تهران حدود ۱۲۰ 
کیلومتر راه آهن، ۲۳۰۰ کیلومتر جاده، ۲۱ پل، ۳۰ کیلومتر 
کیلومتر   ۷۰ گاز،  لوله  خطوط  کیلومتر  نفت، ۲۰۰  لوله  خط 
خطوط برق و بیش از ۲5۰،۰۰۰ ساختمان  و حدود ۳ میلیون 

نفر جمعیت در استان تهران را در بر می گیرد.
با  )عمدتا  توسعه جمعیت شهری  و  از رشد جمعیت  ترکیبی 
مهاجرت به شهر( در نیم قرن ، خشکسالی های مکرر و ساخت 
سدهای بزرگ که آب باران را جذب می کنند و مانع از شارژ 
شدن آبخوان ها می شوند، مشکل فرونشست را تشدید کرده 

است.
در  قانونی  غیر  چاه   ۱۰۰۰۰۰ حدود  اخیر  سالهای  در  گرچه 
سراسر ایران مسدود شده، اما هنوز  چاههای مجاز و غیر مجازی 
که سطح زمین و پایداری آن را تهدید می کنند  در  استان  

تهران در حال بهره برداری هستند.
 ۳۰ حدود  تهران  دشت  زیرزمینی  سفره های  حاضر  حال  در 
 85 حدود  شهریار  زیرزمینی  سفره های  مترمکعب،  میلیون 
 ۳5 حدود  ورامین  زیرزمینی  سفره های  و  مترمکعب  میلیون 
محدوده  این  دارند.  منفی  بیالن  سال  در  مترمکعب  میلیون 
فعال  گسلهای  کنار  در  شهریار  دشت  در  ویژه  به  فرونشست 
شمال تهران و پردیسان و گسل ماهدشت – جنوب کرج ، قرار 

گرفته است. 
تعداد،  این  از  دارد.  ورامین وجود  ۳۲۰۰ حلقه چاه در دشت 
 ۳۰ ساالنه  که  هستند  غیرمجاز  مابقی  و  مجاز  حلقه   ۱۷۶۰
میلیون مترمکعب آب از همین چاه ها برداشت می شود.ساالنه با 
یک متر و ۳۰ سانتیمتر افت سطح آب زیرزمینی و ۱۶ سانتیمتر 
فرونشست زمین در سطح دشت های ورامین مواجه ایم و در 
برخی مناطق این دشت، فرونشست ها نا همگون است. گسل 
پیشوا، قرچک و کهریزک در بخش هایی از این ناحیه فرونشست 
واقع است. این الزاما به معنی رخداد بالفاصله زلزله نیست ولی 
نشان می دهد که زمینه رخداد زمینلرزه در گسلهای فعال فعال 
شده ، گسلهایی که بدون رخداد فرونشست زمین نیز توانایی 

رخداد زمینلرزه را دارند.

له مقا

مدیریت بحران مساله فرونشست زمین در ایران : مخاطره ای جدی برای رسزمین ما 

دکتر مهدی زارع 
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 

و عضو وابسته شاخه زمین شناسی، گروه علوم پایه فرهنگستان علوم 
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با توجه به اثرات شگرف شرکت های SME بر رشد اقتصادی و 
توسعه کشورها، این شرکت ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار 

بوده ونیازمند رویکرد توسعه محور به آن ها می باشد.
یکی از چالش های مهم کشورهای در حال توسعه، منبع محور 
اقتصاد تک محصولی می باشد. این  بودن و وابستگی آنها به 
اصلی  بخش  تامین  علیرغم  ما  در کشور  که  امر سبب گشته 
درآمدهای صادراتی از نفت، در عین حال یه عنوان نقطه آسیب 
و  اقتصاد  برای  مصائب  ایجاد  و  ظالمانه  های  تحریم  در  پذیر 
صنعت گردد. لذا تکیه صرف بر بهره برداری منابع خدادادی 
در درازمدت نمی تواند تامین کننده ملزومات الزم جهت رشد 

اقتصادی و صنعتی کشور شود.
اما امروزه نوآوری و فناوری بعنوان پایه های ای اساسی توسعه 
و از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها می 
ایجاد و کسب مزیت رقابتی دو  باشند. به-طوری که بمنظور 

عامل نوآوری و فناوری از منابع اصلی می باشند.
در این راستا و به منظور مرتفع نمودن چالش های حاصل از 
اقتصاد نفتی، برخی از کشورهای منطقه و خیلی از کشورهای 
در حال توسعه دنیا استفاده و بهره گیری از نوآوری های فناورانه 
فناوری  بر  مبتنی  محصوالت  و گسترش  توسعه  منظور  به  را 
به  این حوزه در جهت دستیابی  باال و گسترش شرکت های 
اقتصاد مبتنی بر فناوری )اقتصاد دانش بنیان( در پیش گرفته 
حمایتی  و  فناورانه  های  برنامه  مدعا  این  شاهد  بطوریکه  اند 

کشورهایی نظیر امارات، قطر، مالزی و برزیل و ... می باشد.
از آنجائیکه نوآوری و فناوری امکان انتقال کشورها از اقتصاد 
اقتصاد  به سمت  منابع طبیعی  برداری  بهره  بر  مبتنی  صرف 
دانش بنیان که به منزله حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پایدار 
می باشد را فراهم می نماید لذا ایجاد زیرساخت های الزم جهت 
شکل گیری و حمایت از شرکت های دانش بنیان که استفاده از 
نوآوری فناورانه را محور اصلی فعالیت خود قرار می دهند، بسیار 

حائز اهمیت می باشد. 
بر همین اساس در کشورمان نیز در سال های اخیر مسوولین 
به اهمیت این قضیه پی برده و بارها در توصیه های مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( به حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان 
بمنظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اسناد باالدستی از جمله 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی تاکید شده است. نامگذاری سال 
بوده زیرا هدف  این موارد  بارزترین  از  تولید  بعنوان رونق   ۹8
دشمنان ایران اسالمی تضعیف اقتصاد کشور می باشد که در 
صورت تحقق کامل اقتصاد دانش بنیان و استفاده از ظرفیت 

نخبگان جوان و حمایت از آنها بمنظور به منصه ظهور رساندن 
ایده های فناورانه می توان براحتی با آنها مقابله نمود و همچنین 
بدون  اما  اقتصادی  رشد  نشانه  که  نفتی  منابع  خام فروشی  از 
ایجاد رونق تولید می باشد، جلوگیری کرد. لذا بمنظور توسعه 
نتایج ملموس اقتصادی برای مردم که بالتبع رونق تولید نیز را 
نیز در پی خواهد داشت باید جهت اجرایی نمودن اقتصاد دانش 

بنیان و ابعاد مختلف آن در سطوح مختلف اقدام ویژه نمود.
کشورهایی  که  شود  می  مشخص  دنیا  اقتصادهای  ارزیابی  با 
اند از رشد پایدارتری  که به صنعت دانش بنیان توجه نموده 
برخوردار بوده بطوریکه میزان نقش صنایع مبتنی بر فناوری در 
تولید ناخالص داخلی این کشورها روز به روز در حال افزایش 
است اما متاسفانه علیرغم تالش مسوولین و نهادهای ذیربط در 
کشورمان، سهم صنایع دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی 
بسیار ناچیز بوده که این امر بیانگر آن است ضمن شناسایی 
مشکالت مربوطه باید برنامه های حمایتی ویژه ای از شرکت 

های این حوزه بعمل آید. 
اقتصاد،  جهانی  مجمع  پذیری  رقابت  های  شاخص  اساس  بر 
نهادها،  همچون  ای  پایه  الزامات  بودن  دارا  ضمن  کشورها 
زیربناهای ارتباطی، بهداشت و آموزش باید دارای فضای اقتصاد 
کالن بهینه ای در پارامترهای مختلف آن همچون تورم، نرخ 
بهره و ... باشند. اما در عین حال بمنظور ورود به سطح اقتصاد 
کارایی محور که از الزامات اقتصاد دانش بنیان می باشد نیاز 
است به عوامل مختلف همچون ارتقاء سطوح آموزش تکمیلی، 
اثربخشی بازار کار و کاال و پویایی بازار، بهبود سطح آمادگی 
فناوری )TRL( که از شاخص های اساسی در سطح بنگاه و 
ای  ویژه  توجه  مالی  بازار  توسعه  باالخص  و  است  ملی  سطح 

نمایند.
به  یادداشت  این  در  فوق،  عوامل  همه  داشتن  اهمیت  ضمن 
از شاخص  می شود.  پرداخته  مالی  بازار  توسعه  بسزای  نقش 
بودن  دسترس  در  به  توان  می  عامل  این  در  مطروحه  های 
خدمات مالی، تامین مالی از طریق بازار داخلی سرمایه، سهولت 
دسترسی به وام، در دسترس بودن سرمایه برای سرمایه گذاری 
و از همه مهمتر ایجاد زیرساخت های مالی از جمله صندوق 
های سرمایه گذاری همانند Fund ها در این امر خطیر نام برد.

بر آن  تولید و تحقق اهداف متصور  ایجاد رونق  حال بمنظور 
، باید در راستای حمایت از صنایع مبتنی بر فناوری اقدامات 
ویژه ای جهت استفاده از ابزارهای مالی و سرمایه گذاری بدون 
بروکراسی متداول جهت بهره گیری شرکت های دانش بنیان از 

منابع مالی برنامه ریزی و اجرا گردد.
نوآوری،  فلسفه  و  بنیان  دانش  های  شرکت  ذات  به  توجه  با 
ریسک حاکم بر نتیجه گرفتن این شرکت ها باال بوده لذا در 
دسترس بودن سرمایه و ایجاد ساز و کار مناسب برای تامین 
سرمایه این پروژه ها بر کارآفرینی فناورانه و رشد صنعت بسیار 

تاثیر گذار می باشد.                             
نهادها یا بازار سنتی تامین مالی برای سرمایه گذاری در شرکت 
های دانش بنیان دارای پتانسیل خوبی بوده اما بدلیل متفاوت 
بودن سطح ریسک و عدم قطعیت حاکم بر این صنایع ، این 
گروه از اراده کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نبوده که دلیل 
اصلی آن عدم اشنایی با فرهنگ اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 
فرهنگ  تبیین  به  نسبت  باید  این خصوص  در  که  باشد  می 
سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان یا صنایع پیشرفته اهتمام 
ویژه ای نمود. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته 
با توسعه بازارهای مالی و باالخص امکان فرهنگ سازی برای 
سرمایه گذاری در شرکت های استارتآپی و دانش بنیان توانسته 
اند تا حدی امکان مشارکت سرمایه گذاران بازارهای سنتی را 

برای اقتصاد دانش بنیان خود فراهم نمایند.

بطور کلی ایجاد صنایع پیشرفته و شرکت های مبتنی بر فناوری 
کارایی محور  به  منبع محور  اقتصاد  از  تحقق گذر  باال جهت 
متفاوت  کار  و  ساز  دارای  آن  تامین  که  بوده  نیازمند سرمایه 
از سایر صنایع و ویژه خود می باشد. بعنوان نمونه استفاده از 
خدمات تامین مالی بانک ها به شیوه متداول آن برای شرکت 
های دانش بنیان و استارت آپ های مبتنی بر فناوری بدلیل 
عدم قطعیت موجود در آنها در دستیابی به نتیجه و محصول و 
همچنین نیاز بانک ها به وثیقه های همچون وامهای سنتی ، 
جوابگو نبوده و کارآیی ندارد. البته اخیرا برخی از بانکها از طریق 
ایجاد موسسات سرمایه گذاری در زیرمجموعه خود تالش به 
ورود در سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان بدلیل مشاهده 
ارزش افزوده باالی برخی نمونه های موفق کرده اند. این نشان 
می دهد که بانکها و حتی سرمایه گذاران سنتی با دیدن شواهد 
موفق از استارت آپ های دانش بنیان و سود حاصله تمایل به 
فلذا الزم است فرهنگ سازی  را داشته  این عرصه  حضور در 
مناسب از طریق نهادهای ذیربط دولتی و ایجاد سیاستگذاری 

های تشویقی برای حضور آنها فراهم گردد.
با توجه به ریسک و عدم قطعیت موجود در دستیابی به محصول 
و خروجی بازارمحور در کارآفرینی فناورانه و دانش بنیان، تجربه 
کشورهای پیشرو نشان می دهد که استفاده از شیوه سرمایه 
گذاری ریسک پذیر)VC( از بازدهی خوبی برخوردار می باشد 
که البته در سالیان اخیر در کشور برخی شرکت ها و صندوق 
های ویژه در این حوزه وارد شده اند اما با توجه به رشد پیدایش 
شرکت های فناور و گستردگی بازار این شرکتها هنوز VC ها 
به اندازه کافی نبوده و یا برخی از آنها بصورت متمرکز در صنعت 
خاصی ورود پیدا کرده اند و الزم است از این گونه VC ها با 
حمایت و سیاست های تشویقی دولت برای حوزه های مختلف 

دانش بنیان ایجاد شود.
همچنین طبق تجارب کشورهای پیشرو در تامین مالی استارت 
توان تاسیس صندوق های حمایت مالی همچون  آپ ها می 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق 
اولویت  در  را  پیشرفته  صنایع  حوزه  در  گذاری  سرمایه  های 
برنامه های کشور جهت رونق تولید قرار داد که البته باید ساز و 
کار مناسب در راستای عدم اشاعه فرهنگ وام دهی متداول )با 
وثایق منقول و ...( را در این صندوق ها پیگیری و نظارت نمود.
تاسیس  با  وثیقه  و  ضمانت  تامین  قابلیت  از  توان  می  ضمنا 
صندوق های ویژه جهت پشتیبانی از شرکت های فناور جهت 
تضمین اعتبار در سیستم بانکی بهره برد تا بدین طریق سیستم 
عرصه  در  حضور  به  ترغیب  کشور  پولی  و  مالی  سنتی  بازار 

حمایت از صنایع پیشرفته و اقتصاد دانش بنیان شود.
نهادها، شرکت ها و صندوق های حمایتی  به تالش  توجه  با 
و تامین مالی و ضمن سپاس از زحمات همه آنها باید اذعان 
مناسب  کار  و  ساز  ایجاد  واقعی  معیارهای  با  هنوز  که  نمود 
تامین مالی شرکتهای فناور و دانش بنیان جهت ورود کشور 
با فرهنگ  بایست  به سطح کارآیی محور فاصله داشته و می 
سازی، سیاست های تشویقی و حمایتی از سرمایه گذاران، تنوع 
مناسبی در کانال های تامین مالی از قبیل افزایش صندوق های 
VC ، صندوق های سرمایه گذاری با شیوه حمایتی متفاوت از 
بانک ها،تامین اعتبار از طریق لیزینگ محصوالت،تامین مالی با 
مشارکت منطقی در سهام، ایجاد بانک تخصصی صنعت دانش 
بنیان، بازار سرمایه شرکت های فناور، ایجاد ساز و کار مناسب  
جهت حضور سرمایه گذاران خارجی، ایجاد و توسعه صندوق 
های تضمین اعتبار شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته 
، حمایت از شیوه های مختلف تامین مالی جمعی و ... بوجود 

آورد.

لزوم حامیت از رشکت های نوآور فناورانه جهت تاثیرگذاری آنها بر  رونق تولید  و  رشد اقتصادی

هادی ادیب
مهندس برق و دانش آموخته دکترای اقتصاد

له مقا
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مرداد 98 . شماره 32 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری عتف دانشگاهی اخبار 

به گزارش گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم،دکتر 
محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(  گفت: نظام رتبه  بندی 
شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای 
ژیائوتنگ چین منتشر می شود. این رتبه بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار 
در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میالدی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت ساالنه روزآمد می شود.
دهقانی اظهار داشت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۱۹ میالدی برای سومین سال، رتبه بندی 
موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱۹ در5۴ 
رشته در قالب 5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )۲۲ رشته(، حوزه علوم پایه )8 رشته(، حوزه علوم 

زیستی )۴ رشته(، حوزه علوم پزشکی)۶ رشته( و حوزه علوم اجتماعی)۱۴ رشته( صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل 
تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۱۳ در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد 
آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد. شانگهای در سال ۲۰۱۹ از 5 شاخص به شرح جدول 
زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص 

ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.

حوزه علوم پایه
سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه 
های برتر کشور در ۶ رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع 

برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
وی افزود: در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسالمی و صنعتی امیر کبیر، در 

جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته فیزیک در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسالمی و صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ 

دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته شیمی در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران و یاسوج در جمع ۵۰۰ دانشگاه 
برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است دانشگاه یاسوج برای اولین بار در حیطه موضوعی حضور 

پیدا کرده است.
در رشته زمین شناسی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسالمی، تربیت مدرس و تهران در جمع ۵۰۰ 

دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته علوم جوی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسالمی و تهران  در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این 

حوزه قرار گرفتند.
در رشته اکولوژی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسالمی و تهران  در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه 
قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۸ هیچ دانشگاهی از ایران در این حیطه حضور نداشت.

حوزه مهندسی
دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه مهندسی در ۲۲رشته صورت 
پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با ۲۰ دانشگاه پرتعدادترین تعداد دانشگاه های ایران 

در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.
در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۶ دانشگاه 
در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت 
ایران، صنعتی شریف ، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر 
طوسی، تربیت مدرس، گیالن، تبریز، سمنان،کاشان،بوعلی سینا و شیراز در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر 

این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۳ 
دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر ، علم 
و صنعت ، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، 

کاشان، شیراز، صنعتی شیراز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر، علم وصنعت، دانشگاه آزاد اسالمی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف، تهران و 

تبریز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.
در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از ۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۸ دانشگاه در 
سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی اصفهان، تهران، 

صنعتی امیر کبیر ، علم وصنعت، خواجه نصیرالدین طوسی ، تربیت مدرس حضور دارند.
در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آالت از ایران صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه 
صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر و دانشگاه علم وصنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه 

برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه 

برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و 

دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و 
صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیالن، سمنان  و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه 

برتر حضور دارند.
در رشته مهندسی شیمی از ایران دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی امیر کبیر، تهران، صنعتی شریف، 
علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، 
رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، سمنان و دانشگاه 

علوم پزشکی تهران درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.
در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان و 

صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته علم و فناوری نانو دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه 

حضور 32 دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا
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وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه 
شانگهای در  ده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد.در پایگاه وب آو ساینس برخودار بو ۲۰1۳-۲۰17زمانی 
شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این  ۵از  ۲۰19سال 

 شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.

 توضيحات شاخص

PUB لمی در هر موضوع دانشگاهیتعداد تولیدات ع 

TOP تعداد تولیدات علمی در مجالت برتر در هر حوزه 

IC درصد همکاری های بین المللی در تولید مقاالت 

CNCI )میانگین تاثیر مقاالت )استنادات نرمال شده 

AWARD تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی 

  

 

 آمار اقتصاد

 حقوق

 آموزش

 جامعه شناسی

 ارتباطات

 مدیریت کسب و کار روان شناسی

 علوم سیاسی

 مالی

 دولتیمدیریت 

 مدیریت
 

 مدیریت گردشگری

 تیاعلوم اطالعکتابداری و 

 داروسازی

 
 سالمت عمومی

 دندانپزشکی

 پرستاری

 پزشکی بالینی

 یپزشک یفناور
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 حوزه علوم پايه

   

  
 

  
 

  

 

 علوم زيستيحوزه 

   
  

 
  

 
  

 

 علوم اجتماعي

 

 

 

 

 پزشکيعلوم 

 

  

  
  

 برق و الکترونیکمهندسی  مهندسی مکانیک

 مهندسی اتوماسیون

 فیزیک ریاضیات

 شیمی

 جغرافیا

 زمین شناسی

 علوم جوی

 مهندسی مخابرات

 اسیاقیانوس شن اکولوژی

مهندسی علم و فناوری ابزار  شکیمهندسی پز
 آالت
 مهندسی کامپیوتر 

 مهندسی شیمی

 علم و فناوری نانو

 مهندسی مواد

 مهندسی عمران

 علوم و مهندسی انرژی

مهندسی و علوم زیست محیطی  منابع آب
 آالت
 
 بیوتکنولوژی علوم و فناوری غذایی 

 لعلوم و فناوری حمل و نق دریا مهندسی

 مهندسی معدن

 سنجش از راه دور مهندسی فضا

 مهندسی متالورژی

 علوم کشاورزی

 علوم دامپزشکی

 انسان کیولوژیعلم ب

 علم بیو لوژیک
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وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه 
شانگهای در  ده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد.در پایگاه وب آو ساینس برخودار بو ۲۰1۳-۲۰17زمانی 
شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این  ۵از  ۲۰19سال 

 شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.

 توضيحات شاخص

PUB لمی در هر موضوع دانشگاهیتعداد تولیدات ع 

TOP تعداد تولیدات علمی در مجالت برتر در هر حوزه 

IC درصد همکاری های بین المللی در تولید مقاالت 

CNCI )میانگین تاثیر مقاالت )استنادات نرمال شده 

AWARD تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی 

  

 

 آمار اقتصاد

 حقوق

 آموزش

 جامعه شناسی

 ارتباطات

 مدیریت کسب و کار روان شناسی

 علوم سیاسی

 مالی

 دولتیمدیریت 

 مدیریت
 

 مدیریت گردشگری

 تیاعلوم اطالعکتابداری و 

 داروسازی

 
 سالمت عمومی

 دندانپزشکی

 پرستاری

 پزشکی بالینی

 یپزشک یفناور
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برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رشته علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی شریف ، تهران ، صنعتی امیرکبیر، 
صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت 
مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند ، دانشگاه کاشان، سمنان و شیراز درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر 

حضور دارند.
در رشته مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه 

برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته منابع آب دانشگاه تهران، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تربیت مدرس و شیراز در جمع ۲۰۰ 

دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید 

بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و شیراز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران 

ودانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۸ در جمع دانشگاه های برتر این حوزه 

قرار دارد.
در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه آزاد 

اسالمی در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، 

باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، فردوسی مشهد، فردوسی مشهد، 
علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف،  صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه شیراز 

و تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی
در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴رشته صورت پذیرفته 
است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع 

برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی 

اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد 

و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
حوزه علوم پزشکی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته 
است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته پزشکی بالینی، سالمت عمومی، دندانپزشکی 
و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. که در رتبه بندی سال 

۲۰۱۹ شاهد حضور برای اولین بار دانشگاه های ایران در حیطه فناوری پزشکی هستیم.
در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل )عج(، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران  

در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
در رشته سالمت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم 

پزشکی ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه 
آزاد اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع ۳۰۰ دانشگاه 

برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت 

مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 
بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تبریز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این 

حوزه حضور دارند.
در رشته فناوری پزشکی چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارند. شایان ذکر سات در این حیطه در سال 

گذشته هیچ دانشگاهی از ایران حضور نداشت.

حوزه علوم اجتماعی
در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، حیطه علوم اجتماعی در۱۴ رشته صورت پذیرفته است که 
شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های 

دنیا هستیم.
 در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه 

حضور دارد.
در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی 

شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

بررسی رزومه ۸۲۰ عضو هیات علمی برای عضویت در کمیسیون های شورای عتف
 
دبیر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری از بررسی رزومه 82۰ عضو هیات علمی و 
محققان شرکت های دانش بنیان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی این شورا 
خبر داد و گفت: فرآیند انتخاب اعضای کمیسیون های شورای عالی عتف ظرف 2 ماه 

آینده اعالم خواهد شد. 

به گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف به نقل از ایسنا، دکتر مسعود برومند در حاشیه یکصد و 
هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران 
با اشاره به موضوعات مطرح در این جلسه افزود: در گذشته تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
و فعاالن شرکت های دانش بنیان آمادگی خود را برای عضویت در کمیسیون های تخصصی شورای 

عالی عتف اعالم کرده بودند.
این  از  این جلسه گزارشی  در  داد:  ادامه  و  نفر ذکر کرد  را 8۲۰  این درخواست ها  تعداد  وی 
درخواست ها ارائه شد و دبیرخانه شورای عالی عتف ظرف یک تا دو هفته آینده سعی خواهد کرد 

که رزومه این تعداد افراد را تهیه و برای کمیته های تخصصی این شورا ارائه خواهیم کرد.
برومند خاطر نشان کرد: رزومه این افراد طی فرآیند ۲ ماهه افراد مورد نیاز خود را انتخاب خواهند 

کرد تا ترکیب آنها کامل شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه گزارش پیشرفت اجرای بند #ح# تبصره ۹ 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹8 را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه نام برد و یادآور شد: 
در این گزارش میزان بودجه موجود در خزانه که برای امر پژوهش هزینه می شود ارائه شد و در این 
جلسه مقرر شد تا دستگاه ها از شرکت های زیر مجموعه خود درخواست کنند تا پیشنهادات خود 

را در این زمینه ارائه دهند.
برومند با بیان اینکه در این جلسه همچنین گزارش ماده 5۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۷ ارائه شد، ادامه داد: در این راستا گزارشی از میزان 
اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه ها و شرکت ها به امر پژوهشی ارائه شد و در این جلسه مقرر 
شد تا بررسی کیفی و دقیق تر اعتباراتی که از محل یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش 

در سال گذشته اختصاص یافته است، در کمیته های تخصصی این شورا انجام گیرد.
وی همچنین از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده به منظور ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، 

بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور خبر داد.
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معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اراک گفت: دانشگاه 
اراک یکم و دوم مرداد ماه جاری میزبان اولین مسابقات 

سراسری جوشکاری کشور است  . 

علیرضا بهرامی در نشست خبری که در آستانه برگزاری اولین 
مسابقات سراسری جوشکاری کشور در دانشگاه اراک برگزار شد، 
اظهار کرد: این مسابقات در دو بخش علمی و عملی تحت نظر 
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک با همکاری 
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی 
در روزهای یکم و دوم مردادماه به میزبانی دانشگاه اراک برگزار 

می شود.
اراک،  ماشین سازی  الکتریک،  آورین  شرکت های  افزود:  وی 
واگن پارس، انجمن جوشکاری آزمایش های غیرمخرب و معاونت 
علمی و پژوهشی سپاه روح اهلل استان مرکزی و… حمایت های 

خوبی جهت برگزاری این مسابقات داشته اند.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اراک تصریح کرد: استارت 
برگزاری این مسابقات از بهمن ماه آغاز شد و با فراخوانی که از 
طریق انجمن علمی مواد و متالوژی منتشر شد در نهایت ۲۰ تیم 
در این مسابقه از استان های مرکزی، تهران، اصفهان، آذربایجان 
شرقی، زنجان، خوزستان، قم، همدان، سمنان و البرز اعالم آمادگی 

و حضور کردند.
بهرامی ادامه داد: هر تیم متشکل از دو نفر است و این مسابقات 
تحت نظر افراد متخصص و باتجربه در رشته جوشکاری با حضور 
داوران متخصص از استان مرکزی و سایر استان ها برگزار خواهد 

شد. دو تیم از تیم های شرکت کننده متشکل از بانوان هستند.
وی بیان کرد: در حین برگزاری مسابقات فعالیت های علمی و 
فرهنگی از جمله برنامه بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی اراک 

برای شرکت کنندگان پیش بینی شده است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اراک خاطر نشان کرد: انتظار 
ما بر این است که تیم منتخب مورد حمایت صنعت استان و کشور 
قرار گیرد و قطعاً این موضوع می تواند برای صنعت کشور دستاورد 
مهمی باشد، همچنین انتظار می رود صنایع به عنوان حامی در این 

مسابقات شرکت داشته باشند.
بهرامی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره برای استان مرکزی 
به عنوان یک استان صنعتی گام مثبتی قلمداد می شود، اضافه 
بدنه  ارتباط  جاری  سال  در  اراک  دانشگاه  اهداف  از  یکی  کرد: 
علمی دانشگاه با بطن جامعه و صنعت است و این مسابقات یکی 

از عملیاتی ترین برنامه های ارتباطی است که دانشگاه می تواند با 
صنعت برقرار کند.

از  نمایشگاهی  مسابقه،  برگزاری  حاشیه  در  کرد:  تاکید  وی 
دستاوردهای صنعتی برگزار می شود. در پایان مسابقه به نفرات 
اول تا سوم جوایز نقدی اهدا می شود، جایزه تیم اول ۴ میلیون 
تومان، تیم دوم ۳ میلیون تومان و تیم سوم ۲ میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دبیر اجرایی مسابقات نیز 
در این نشست گفت: با توجه به تجربه موفق برگزاری هجدهمین 
و   ۹۶ سال  در  اراک  دانشگاه  در  جوشکاری  ملی  کنفرانس 
همچنین پیشنهادی که از سوی اتحادیه انجمن های مهندسی 
مواد و متالورژی کشور ارائه شد، در نتیجه وزارت علوم و اتحادیه 
انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی پیشنهاد 
برگزاری اولین دوره مسابقات ملی جوشکاری را در دانشگاه اراک 

پذیرفتند.
مسابقات  این  از  متعددی  اهداف  کرد:  بیان  نعمت زاده  فردین 
برای ارتقا سطح کیفیت علمی و مهارتی دانشجویان وجود دارد 
تا در نهایت دانشجویان بتوانند در مسیر اشتغال و اشتغالزایی 
از طریق  با صنایع کشور  ارتباط خود را  تجربه اندوزی داشته و 

افزایش توانمندی ها تقویت کنند.
دکتر حسین مستعان دبیرعلمی مسابقات سراسری جوشکاری نیز 
در این نشست گفت: گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک 
قدمتی کمتر از 8 سال دارد، اما در همین مدت کوتاه گام های 
بلند و موفقیت آمیزی برداشته که نقطه عطف آن می توان برگزاری 
هجدهمین کنفرانس ملی جوش در بازرسی در بهمن سال ۹۶ 

قلمداد کرد.
دکتر حسین مستعان اضافه کرد: برگزاری چنین کنفرانس موفقی 
این باور و اطمینان را در بدنه دانشجویان ایجاد کرد که نسبت 
به برگزاری سایر رویدادهای علمی و عملی بتوانند اقدام کنند. 
پیشنهاد برگزاری اولین مسابقات سراسری جوشکاری کشور در 

سال گذشته از سوی دانشگاه اراک مطرح و با آن موافقت شد.
تحقق  راستای  در  رویدادی  چنین  برگزاری  کرد:  تصریح  وی 
جامع  سیاست های  راستای  در  و  باالدستی  کالن  سیاست های 
مهارت افزایی و ارتقا توان اشتغال پذیری دانشجویان است، از دیگر 
اهداف برگزاری این رویداد علمی ایجاد شور و نشاط علمی در 
بین دانشجویان است و قطعاً می تواند تأثیرات زیادی در این حوزه 

داشته باشد.

نشست خربی اولین دوره مسابقات رسارسی جوشکاری در دانشگاه اراک

پروژه چشمه  اراک؛  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
های روشنایی خورشید  توسط آقای دکتر سید علیرضا 
دانشگاه  مکانیک  گروه  علمی  هیات  عضو  مصطفوی 
شهرستان  برق  اداره  آموزش  ساختمان  در  اراک 
استان  برق  نیروی  توزیع  وسالن جلسات شرکت  اراک 
مرکزی اجرا وتجاری سازی شده است ودر حضور آقای 
توزیع  بر  نظارت  محترم  معاون  مهر  رخشانی  مهندس 
شرکت توانیر از آن رونمایی شده است این پروژه مورد 
های  استان  توزیع  های  شرکت  و  توانیر  شرکت  توجه 
در  اجرا  برای  مذاکره  درحال  و  است  قرارگرفته  دیگر 

باشد. ساختمان های مدنظر می 
بهتر  گوید:  می  طرح  این  مخترع  مصطفوی،  دکتر   
شیوه  به  یافته  بهبود  بازگشت  و  زندگی  کیفیت  شدن 
نیز  طبیعی  نور  از  استفاده  مستلزم  طبیعی،  زندگی 
آب  انتقال  همانند  طرح  این  عملکرد  شیوه ی  هست. 
این  که  تفاوت  این  با  است  لوله  توسط  منبع  یک  از 
نور خورشید است که منتقل می شود. درست مثل  بار 
گذشته  در  خانه ها  در  که  نورگیر  سیستم های  همان 
و  کالکشن  سیستم های  دارای  نورگیر ها  اما  بود. 
نقطه  یک  در  را  نور  از  زیادی  حجم  و  نبودند  انتقال 
در  خورشید  روشنایی  طرح  ولی  می ساختند.  متمرکز 
ودارای  توزیع می شود  دارند  نیاز  نور  به  محل هایی که 
بعد  انوار خورشید  توزیع  نقطه ای است.  توزیع  سیستم 
انتقال به داخل منزل توسط آینه منعکس می شود.  از 
جذب نور هم به وسیله کالکتور ها انجام می شود و بعد 
توسط سیستم هایی که جذب و عبور نور را توسط خود 

انتقال می یابد. ندارند به داخل محل 
او می گوید : طرح روشنایی خورشید حتی با کنترل از 
راه دور هم، برای مواقعی که احتیاج به تاریکی هست، 
قابل کنترل است. این طرح به طور متوسط نیم درصد 
ماده ای  همچنین  می گیرد.  را  ساختمان  فضای  از 
است   uv ضد  می شود  استفاده  کالکشن ها  برای  که 
داخل  به  را  بنفش  ماورای  همانند  مضر  تشعشات  و 
در  و  است  کم  بسیار  مقطع  سطح  نمی دهد.  انتقال 
فصل های گرم سطح انتقال حرارت به داخل نیم درصد 
است که بسیار ناچیز است و می دانید که حرارت تابعی 
یابد  افزایش  که سطح  چه  هر  و  است  انتقال سطح  از 

میزان حرارت هم بیشتر می شود.

اجرای پروژہ چشمه های 
روشنایی خورشیدی توسط 

عضو هیات علمی دانشگاه اراک
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 D8 مروری بر جایگاه و روابط پژوهشی دانشگاه بین المللی
در دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با دکتر ستار عزیزی

دانشگاه بین المللی D8 اولین دانشگاه بین المللی است که 
که مؤسس  این جهت  از  شود  تأسیس می  ایران  در کشور 
این دانشگاه یک سازمان بین المللی است و کشور جمهوری 

اسالمی ایران میزبانی این دانشگاه را بر عهده دارد. 
 

هشت  دول  سران  تصمیم  به  دانشگاه  این  تشکیل  سابقه 
این  که  می گردد  بر   D8 همکاری  سازمان  عضو  کشور 
هستند  اسالمی  توسعه   حال  در  کشورهای  کشور  هشت 
یعنی Islamic developing countries. سازمان 
الدین  ابتکار مرحوم نجم  و  با تالش    ۱۹۹۷ D8 در سال 
از  ایشان  و  شد  تأسیس   ترکیه  وقت  وزیر  نخست  اربکان 
شان  جمعیت  که  اسالمی  توسعه   حال  در  کشور  هشت 
نفر  میلیون  پانصد  و  میلیارد  یک  بر  بالغ  حاضر  حال  در 
سازمان  یک  تأسیس  منظور  به  که  کرد  دعوت  شود  می 
در  همکاری  و  هماهنگی  بر  مبتنی  اقتصادی  همکاری 
تجارت،  صنعت،  شامل  اقتصادی،  مختلف  های  حوزه 
این  مقر  شوند.  جمع  هم  گرد  و...  کشاورزی  توریسم، 
آن  فعلی  کل  دبیر  و  است  ترکیه  استانبول  در  سازمان 
از کشور مالزی است. دولت های عضو در سال ۲۰۱۷ در 
دانشگاه  یک  که  کردند  توافق  استانبول  در  سران  اجالس 

کنند. تأسیس  را  بین المللی  سازمان  این  مختص 
 

و با تالش های وزیر علوم قرار بر این شد که این دانشگاه در 
نامه   شیوه  که  شد  درخواست  سپس  شود.  تأسیس  همدان 
سازمان  قانونی  مراجع  در  را  تصویب  مراحل  دانشگاه  کار 
راه  اجرایی  مسؤلیت   ۱۳۹۷ ماه  خرداد  در  کند.  طی   D8
شد.  واگذار  عزیزی  ستار  دکتر  آقای  به  دانشگاه  اندازی 
متشکل  سازمان،  کمیسیون  در  دانشگاه  کار  نامه    شیوه 
اتفاق  به  و  ارائه شد  وزرای خارجه   دول عضو  معاونان  از 
آن شیوه  از  ماه پس  تصویب شد. سه  اعتراض  بدون  و  آرا 
 D8 وزرای خارجه  سازمان  اجالس  در  دانشگاه  کار  نامه  

شد.  تصویب 

مدیر  دعوت  به  سازمان  کل  دبیر   ۱۳۹۷ سال  ماه  تیر  در 
دانشگاه  امکانات  و  آمدند  همدان  به   D8 دانشگاه  اجرایی 
بین  دانشگاه  گذار  بنیان  دانشگاه  عنوان  به  را  سینا  بوعلی 
آذرماه  در  بازدید  این  از  پس  کردند.  بازدید   D8 المللی 
۱۳۹۷، اولین جلسه  مراجع تماس ملی متشکل از نماینده 
با  کل  مدیر  یا  معاون  سطح  در  کشورها  این  علوم  وزراء 
حضور شش کشور عضو در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.  
در  دانشگاه  اساسنامه   برای  کار  حقوقی  مقدماتی  اسناد 

آن  متاخر  اسناد  که  شد  مقرر  و  شد  تصویب  جلسه  همین 
هیئت  جلسات  نامه   آیین  اساسنامه  نهایی  اسناد  یعنی 
جلسه   دومین  در  دانشگاه  رئیس  تعیین  نامه   شیوه  و  امنا 
تصویب  به  امنا  هیئت  جلسه   اولین  و  ملی  تماس  مراجع 
ماه  اردیبهشت  دهم  و  نهم  روزهای  در  جلسات  این  برسد. 
سال جاری در محل وزارت علوم برگزار شد و همه  اعضاء 
حضور  فراوان  های  رایزنی   نتیجه   در  مصر  دولت  حتی 
اساسنامه  از جمله  اسناد حقوقی الزم  و همه   پیدا کردند. 
هیئت  تصویب  به  رئیس  تعیین  نامه   شیوه  نامه  آیین  و 
پذیرش  جاری  سال  مهرماه  از  که  شد  مقرر  و  رسید.  امنا 
دانشجویان شروع شود و دولت های عضو دانشجویان خود 
را اعزام کنند. سیاست اولیه پذیرش دانشجویان خارجی با 
تمرکز بر کشورهای عضو است اما در اساسنامه اجازه داده 
پذیرفته  دانشجو  هم  غیرعضو  دول  سایر  از  که  است  شده 
شود. زبان رسمی دانشگاه و جلسات درس به زبان انگلیسی 
است و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان باید به زبان 
دانشگاه  این  در  دکتری  مقطع  در  تحصیل  باشد.  انگلیسی 
به طور کامل پژوهش محور است. احتماال دوره کارشناسی 

ارشد هم پژوهش محور خواهد شد.
همدان  در  و  ایران  در   D8 دانشگاه  مقر  اساسنامه  طبق 
است  گذار  بنیان  دانشگاه  بوعلی سینا  دانشگاه  و  دارد  قرار 
تواند در آینده  امنا می  اما هیئت  و این قابل تغییر نیست، 
در کشورهای دیگر عضو و یا حتی در سایر شهرهای ایران، 
سینا  بوعلی  دانشگاه  خصوص  در  کند.  تأسیس  شعباتی 
الزم است ذکر گردد که با همت پژوهشگران این دانشگاه، 

سینا  بوعلی  دانشگاه  الیدن  بندی  رتبه  نظام  اساس  بر  و 
دانشگاه  این  دارد.  قرار  دنیا  برتر  دانشگاه   ۱۰۰۰ بین  در 
کرده  کسب  کشور  جامع  های  دانشگاه  بین  در  را   8 رتبه 
فهرست  در   ESI بین المللي  پایگاه  گزارش  طبق  و  است؛ 
دنیا(  برتر  هاي دنیا )5۰% دانشگاه های  موثرترین دانشگاه 
شیمی  مهندسی  همچنین  دارد.  قرار  مهندسي  حوزه  در 
و  دارد؛  قرار  شانگهای  بندی  رتبه  در  سینا  بوعلی  دانشگاه 
رتبه وبومتریک این دانشگاه در دنیا ۱8۲5، در آسیا 5۶۱ 

و در بین دانشگاه های کشور ۲۳ می باشد.
 D8 دکتر عزیزی درباره اهداف تشکیل دانشگاه بین المللی
خاطرنشان کردند که این اهداف در چهارچوب اهداف کلی 
دانشگاه  این  اصلی  هدف  یعنی  شود  می  تعریف  سازمان 
عضو  دولت های  میان  چندجانبه  های  همکاری  توسعه  
است و طبیعتاً با توجه به ماهیت دانشگاه توسعه  همکاری 
صورت  دانشگاه  این  طریق  از  عضو  دول  بین  علمی  های 
برنامه  دبیر کل  آقای  با صنایع هم  ارتباط  درباره  می گیرد. 
ای را در نظر دارند با نام DNRI  که تمرکز آن بر ارتباط 
عضو  دول  از  منظور  بدین  است.  صنعت  و  دانشگاه  بین 
خود  مطرح  دانشگاه  سه  کشور  هر  که  است  شده  تقاضا 
و  کند  معرفی  هستند  ارتباط  در  صنعت  با  بیشتر  که  را 
دانشگاه بین المللی D8 به عنوان دانشگاه محور، در ارتباط 
در  بتواند  و  باشد  عضو  کشورهای  های  دانشگاه  همه   بین 
قلمرو ارتباط صنعت و دانشگاه هم فعالیت کند. در واقع از 
پتانسیل ها و توانایی های دانشگاه های دیگر مانند دانشگاه 
می  استفاده  و...  بهشتی  شهید  دانشگاه  شریف،  صنعتی 
شود. یکی از برنامه های موجود استفاده از استاد راهنمای 
مشترک است به این صورت که یک استاد راهنما از داخل 
دولت  دانشگاه  از  دیگر  استاد  و  سینا(  بوعلی  دانشگاه  )در 

انتخاب شود.  متبوع آن دانشجو 
 

عضو  کشورهای  توسط  دانشجو  اعزام  نحوه  درباره  ایشان 
نیجریه  مثل  عضو  کشورهای  برخی  که  داشتند  بیان 
استقبال  و  داشتند  جلسات  در  مثبتی  خیلی  رویکرد 
و حتی  داشتند  دانشگاه  این  به  دانشجو  اعزام  برای  خوبی 
ارائه بورس به تعدادی از دانشجویانشان داشتند  تمایل به 
دانشگاه  این  در  دانشجو  پذیرش  تسهیل  در  امر  این  که 
سایر  از  دانشجو  جذب  امکان  البته  است.  تأثیرگذار 
مدارک  که  این  به  نظر  دارد.  وجود  هم  دنیا  کشورهای 
در  خودکار  صورت  به   D8 بین المللی  دانشگاه  از  صادره 
جایگاه  از  لذا  است  برخوردار  اعتبار  از  عضو  دول  همه 
غیر  و  عضو  کشورهای  همه  در  باالیی  مقبولیت  و  علمی 

خواهد شد. برخوردار  عضو 

جایگاه و روابط پژوهشی دانشگاه بین املللی D8  در دانشگاه بوعلی سینا
گفتگو و نگارش: ژاله سلیمی فر
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توسعه پایدار هر کشور وابستگی مستقیم به جایگاه و مرجعیت 
علمی از یک طرف و کاربست یافته های پژوهشی در حوزه های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر دارد. دانشگاه 
فردوسی مشهد به منظور ارتقای رتبه علمی در سطح بین المللی، 
مرجعیت علمی در کشور و حفظ پیشگامی در عرصه های ارزش 
آفرینی اجتماعی و اقتصادی، برای حمایت از پژوهش های علوم 
بنیادین و راهبردی که منجر به ارتقای مرجعیت علمی کشور می 
شود، توسعه و تأمین بسترهای الزم برای تولید و فروش دانش 
فنی و توسعه فناوری های پیشرفته و  ارائه خدمات تخصصی 
و فوق تخصصی آزمایشگاهی در دانشکده ها، دانشگاه و منطقه 
برنامه ریزی نموده است. بدین منظور مدیریت شبکه آزمایشگاهی 
دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۶ برای ارائه خدمات تخصصی 
و همچنین پشتیبانی از علوم و فناوری های پیشرفته تاسیس شد. 
این شبکه مجموعه به  هم پیوسته ای از گروه آزمایشگاه ها شامل 
آزمایشگاه های اختصاصی دانشکده ها/پژوهشکده ها و آزمایشگاه 
های متمرکز،  اداره برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر آزمایشگاه 
و  تعمیر  نظارت،  زیست،  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  شامل  ها 
نگهداری، برنامه ریزی و پشتیبانی است که در چارچوب آیین نامه 

های مستقل راهبری و مدیریت می گردد.

فعالیت های شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی  اهم 
مشهد:

تجهیز آزمایشگاه مرکزی:
آزمایشگاه مرکزی به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی و مشاوره 
جدید  امکانات  به  دانشگاهی  برون  و  درون  متقاضیان  به  ای 
دستگاهی از جمله XRD، اولتراسانتریفیوژ و... تجهیز شده است. 

این آزمایشگاه در حال حاضر به استناد نتایج پنجمین دوره رتبه 
بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در سال 
۱۳۹۷، بر اساس ارزیابی خدمات ارائه شده، در میان بیش از ۲۰۰ 
آزمایشگاه عضو این شبکه، در جایگاه هجدهم قرار گرفته که نسبت 
به سال گذشته ۴ پله ارتقاء رتبه داشته است. ضمنا بر اساس 
ارزیابی مذکور آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در میان 
آزمایشگاه های دانشگاهی عضو شبکه فناوری های راهبردی رتبه 
سوم را از آن خود کرده که نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رتبه صعود 

داشته است.
تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های جامع دانشکده ها:

رفع  دانشگاه  آزمایشگاهی  شبکه  اهداف  ترین  اساسی  از  یکی 
نیازهای پژوهشی اساتید جوان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
بوده است. در این راستا آزمایشگاه هایی تحت عنوان آزمایشگاه 
های جامع در سه دانشکده علوم، کشاورزی و دامپزشکی هر یک 
به مساحت بیش از ۳۰۰ متر مربع راه اندازی و تجهیز شده است. 
این آزمایشگاه ها طبق شیوه نامه ها و دستورالعمل های مرتبط  
با در اختیار قراردادن فضا و تجهیزات آزمایشگاهی نیازهای اولیه 

پژوهشگران را مرتفع می سازند.
تاسیس و تجهیز مرکز فناوری های پیشرفته:

مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارائه 
خدمت به متقاضیان برون دانشگاهی در سال ۱۳۹۶ در فضایی 
تخصصی  ارائه خدمات  شد.  تاسیس  مربع  متر  ابعاد ۳۰۰۰  به 
و  بنیان  دانش  متقاضیان صنایع، شرکت های  به  آزمایشگاهی 
موسسات فعال استان در آزمایشگاه های فناوری زیستی، فناوری 
نانو و فناوری اطالعات، پشتیبانی از انجام پژوهش های هدفمند در 
مرزهای دانش در آزمایشگاه های علوم بنیادین و راهبردی و علوم 

شناختی و تبدیل دانش به پدیده در مراکز نوآوری و شتابدهنده 
از جمله ماموریت های واحدهای مستقر در این مرکز می باشد. 
و  توسعه کاربست دانش  به منظور  اداری  همچنین ۱۱ فضای 
پژوهش با تاکید بر بهبود و توسعه روش ها، افزایش بهره وری 
و بهینه سازی نمونه ها و فرآیندها در حال حاضر به واحدهای 

تحقیق و توسعه صنایع فعال استان واگذار شده است. 
راه اندازی مرکز تعمیر و نگهداری دانشگاه:

آزمایشگاهی  تجهیزات  تمامی  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  ارائه 
دانشگاه و تعمیر و نگهداری تجهیزات فناوری باال در سطح کشور از 
جمله ماموریت های مرکز تعمیر و نگهداری دانشگاه تعریف شده 
است. این مرکز با به کارگیری دانش و تجربه مهندسین خود در 
سال گذشته به بیش از ۱۰  دانشگاه و موسسه سراسر کشور جهت 

تعمیر تجهیزات فناوری باال ارائه خدمت نموده است.
ایجاد سامانه شناسنامه آزمایشگاه های دانشگاه:

دانشگاه  های  آزمایشگاه  موجود  وضعیت  از  اطالعاتی  وجود 
مانند ابعاد آزمایشگاه، تعداد کارشناسان آزمایشگاهی، کاربری 
آزمایشگاه ها، تعداد و نوع امکانات دستگاهی، قابلیت دستگاه ها، 
وضعیت فعال/غیر فعال بودن تجهیزات و تعداد و نوع تجهیزات 
ایمنی از جمله الزامات سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح 
و  دانشگاه  های  آزمایشگاه  شناسنامه  سامانه  تهیه  باشد.  می 
تخصیص کد به هر آزمایشگاه از اقدامات مهم مدیریت شبکه 
خرید  اکنون  هم  و  شود  می  محسوب  دانشگاه  آزمایشگاهی 
تجهیزات جدید، درخواست تاسیس یا تجهیز آزمایشگاه، برنامه 
ریزی و اولیت بندی تعمیرات،  تامین کارشناس آزمایشگاهی 
سامانه  از  دریافتی  اطالعات  تحلیل  و  گزارش  اساس  بر   ... و 

شناسنامه آزمایشگاه ها انجام می شود.  

شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه اراک با استفاده از آبیاری قطره ای و نصب دستگاه 
دانشگاه  در  آب  بیش ازحد  مصرف  از  توانست  سختی گیر 

جلوگیری کند.  
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، جداسازی آب 
شرب از فضای سبز و آبیاری قطره ای، جمع آوری آب های 
دستگاه های  نصب  و  اراک  دانشگاه  آبخیز  حوزه  سطحی 
سختی گیر الکترونیکی ازجمله اقدامات این دانشگاه در حوزه 

مدیریت مصرف آب است.
آبیاری قطره ای  و  از شیرهای هوشمند  استفاده  همچنین 
ازجمله اقدامات دانشگاه الزهرا )س( در جهت مدیریت مصرف 

آب است.
این دانشگاه با نصب شیرهای هوشمند چشمی و اهرمی، 
کاشت گیاهان با مصرف کم آب، استفاده از سیستم مکانیزه 
در آشپزخانه دانشگاه و آبیاری فضاها به صورت قطره ای از 

مصرف بیش ازحد آب در این دانشگاه جلوگیری کرد.

در راستای اعمال مدیریت سبز صورت گرفت؛

استفاده از آبیاری قطره ای در 
دانشگاه های اراک و الزهرا )س(

کارگاه آموزشی زعفران در شهر زرند کرمان توسط محققین 
پژوهشکده زعفران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه براساس تفاهم 
نامه همکاری بین پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه و 
شرکت دانش بنیان نانو فناور پژوهش بیوزر، کارگاه آموزشی با 
عنوان شاخص های بهره وری در تولید زعفران برگزار شد. این 
کارگاه یک روزه توسط دکتر فیضی، عضو هیات علمی دانشگاه 
تربت حیدریه و مهندس ساالریان، پژوهشگر پژوهشکده زعفران 
و با حضور تولید کنندگان زعفران شهرستان زرند در محل 
سالن اجتماعات جهاد کشاورزی زرند برگزار گردید. همچنین 
نامه  در نشست تخصصی مقرر شد در آینده نزدیک تفاهم 

تداوم  و  پژوهشی مشترک  انجام طرح های  همکاری جهت 
دوره های آموزشی در بهبود تولید کمی و کیفی زعفران بین 
پژوهشکده زعفران و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی کرمان منعقد گردد.

نامه  به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه تفاهم 
همکاری بین دانشگاه تربت حیدریه و سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور منعقد گردید. تفاهم نامه مزبور با حضور 
دکتر باستانی نماینده مردم شهرستان در مجلس، دکتر علیرضا 
شهیدی، معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور، دکتر محمد حسن فتحی، رئیس دانشگاه تربت 
حیدریه و جمعی از متخصصین در محل سازمان زمین شناسی 
کشور منعقد شد. این تفاهم نامه با هدف بهره گیری مطلوب 
و  پژوهشی  و ظرفیت های علمی،  تجارب،  ها،  توانمندی  از 
ژئوپارک  یابی  پتانسیل  درجهت  اطالعات  تبادل  همچنین 
ها، زمین شناسی پزشکی، زمین شناسی کشاورزی و زمین 
شناسی مهندسی و پشتیبانی آن در محدوده شهرستان تربت 

حیدریه توسط دانشگاه تربت حیدریه و سازمان زافتتاح دفتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربت حیدریه

برگزاری کارگاه آموزشی زعفران در شهر زرند کرمان توسط محققین پژوهشکده زعفران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تربت حیدریه و سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور
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سیزدهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری با عنوان »سار 
بهار ۹8«، در محل موزه ملی ایران با سخنرانی هفت سخنران 

برگزار شد.
از  به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، هر یک 
سخنرانان در مدت ۱8 دقیقه با موضوعات مختلف به سخنرانی 

پرداختند که در ادامه، خالصه ای از مباحث مطرح شده می آید:
سخنران اول، هادی ویسی مدیر مرکز نوآوری بانک رفاه و عضو 

هیات علمی دانشگاه تهران بود.
وی ابتدا به نحوه ارتباط گرفتن انسان با ماشین ها پرداخت و گفت: 
هم اکنون دکمه ها در اغلب ابزارهای ارتباطی ما با ماشین ها، ابزار 
ارتباط ما هستند. اما در آینده نزدیک ارتباط ما از طریق »صدا« 
و گفتار خواهد بود ارتباط بین ماشین ها هم همینطور خواهد شد.

وی ادامه داد: شما فرض کنید در آینده ممکن است چندین ربات و 
ماشین در خانه داشته باشیم و این ها باید بتوانند با هم حرف بزنند. 
هنگام صحبت کردن، حجم اطالعاتی که رد و بدل می شود بسیار 
زیاد است و این مبادله باید سریع و آسان انجام شود و گفتار بهترین 
راه است. مسیر کلی مبادله اطالعات از طریق گفتار بدین گونه است 
که کالم ابتدا به متن تبدیل می شود، سپس منظور آن متن درک 
می شود، سپس برای آن منظور، پاسخ تولید شود، و در نهایت این 
پاسخ که به صورت متن است به روشی تبدیل به صدا کنیم تا به 
طرف مقابل گفته شود. بنابراین برای هر یک از چهار مرحله باال، 
ماژولی وجود دارد که هنوز به صورت پیشرفته در نیامده است. مثال 
اگر در همان مرحله اول، گوینده کمی لهجه داشته باشد، یا در 
محیط سر و صدا باشد، یا واژه ای که در سامانه وجود ندارد گفته 
شود، در همه این موارد ماشین دچار مشکل می شود و طبیعتا در 

آینده چالش هایی درباره این موضوع خواهیم داشت.
نکته دیگر، تاثیر این تکنولوژی بر آینده زبان، آموزش زبان، نحوه 

تعامل انسان ها با زبان های مختلف و نیز حتی دست خط است.
در زمینه ادراک مفاهیم هم چالش هایی خواهیم داشت؛ بنابراین 
مطلوب ما این است که ربات هایی شبیه خودمان داشته باشیم اما 
سئوال اینجاست که آیا با این تکنولوژی ها می توان مثال یک آدم 
ادیب داشت که حتی شعر بگوید؟ جوابش در حال حاضر »خیر« 

است و هنوز بسیار فاصله داریم.

سخنران دوم امیرمحمد گمینی پژوهشگر تاریخ علم و عضو هیات 
علمی دانشگاه تهران با ذکر مثال های عینی از شخصیت های علمی 
تاریخ و نظریات آن ها همچون کپرنیک، بطلمیوس، کانت، شیخ 
محمدرضا نجفی اصفهانی، از قول هربرت باتلفید بر این نکته تاکید 
کرد که: در تاریخ نباید دنبال قهرمان و ضدقهرمان باشیم و این 
موضوع را باید به رمان نویس ها بسپاریم؛ بلکه ما باید براساس 

شواهد موجود زمان مورد نظر، درباره تاریخ قضاوت کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تاریخ ما را غافلگیر می کند.

سخنران سوم، فرزین سوری سرویراستار انتشارات پیدایش و دبیر 
جایزه نوفه به بررسی واژه »تخیل« در عبارت »علمی-تخیلی« و 
این که اشتباه احتمالی در ترجمه واژه ####### باعث عدم پذیرش 
این نوع از داستان ها و فیلم ها در میان جامعه شده است، پرداخت.

وی تاکید کرد: بخش تخیل، همیشه یک چیز بی ثبات است و 
بر همین اساس ادبیات علمی-تخیلی هم چیزی غیرثابت است. 
وی با ذکر مثال از سریال »چرنوبیل« گفت وقتی می گوییم این 
سریال »علمی-تخیلی« است منظورمان، فضاسازی و نوع برداشت 
عوامل این سریال از یک حادثه واقعی تاریخی است. وی در پایان 
گفت در حقیقت ما ادبیات واقع گرایی نداریم، چرا که براساس 
برداشت خود، مدام در حال گمانه زنی هستیم همانطور که وقتی 
برای ساختن فیلمی از یک حادثه تاریخی، دوربین جلوی آن قرار 
می دهیم یعنی داریم با نگاه خود و نه بر اساس همه فکت های 
موجود، به آن حادثه می نگریم. یا بعبارتی هر برداشت کالمی که از 
یک پدیده طبیعی داشته باشیم به گونه ای برداشت علمی-تخیلی 
است. بنابراین، کالمی کردن یک پدیده طبیعی یک امر پساحادثه 
ای است یعنی برای دریافت و درک پیام، مجبوریم تعداد فکت ها را 

پایین بیاوریم تا بتوانیم از طریق کالم منتقل کنیم.
 

سخنران چهارم، اسماعیل اسکندری سرمربی سگ های گروه کار و 
جستجو نجات و موسس مدرسه ۹## گفت: در سال ۱۳۷۶ برای 
نخستین بار مجموعه تخصصی برای آموزش سگ های زنده یاب 
در حوادثی مانند زلزله ایجاد شد. اما این مجموعه و فعالیت های ما 
در سال های اول چندان آسان و مورد توجه نبود تا این که زلزله 

بم اتفاق افتاد و ما توانستیم ۶۷ نفر را زنده از زیر آوار پیدا کنیم.
بم، سازمان جهانی  زلزله  در  ما  موفقیت  از  داد: پس  ادامه  وی 
سگ های زنده یاب ### ما را برای گذراندن دوره آموزشی به 
اتریش دعوت کرد و پس از آن صلیب سرخ آلمان هم دست به 
کار شد و طی تفاهم نامه ای، دوره بورسیه آموزشی برای مربیان 
سگ های زنده یاب در آلمان برگزار کردند و ما پس از آموزش، به 

ایران بازگشتیم تا آموخته های مان را به شهروندان منتقل کنیم.
در طول این یادگیری ها و آموزش ها متوجه شدیم در چند بخش 
می توانیم کمک بیشتری به مردم کنیم: اُتیسم، دستیاری نابینایان، 
تشخیص دیابت و بیماری های دیگر؛ بر همین اساس مدرسه ای 
با نام ۹## افتتاح کردیم. چرا که ما کال 8۲ قالده سگ زنده یاب 
داریم که در صورت بروز حادثه، این تعداد اندک حتی نمی توانند 

یک خیابان را هم پوشش دهند.
ما در استان تهران ۲۰ هزار قالده سگ داریم که صاحب دارند اگر 
بتوانیم ساماندهی کنیم و آموزش دهیم این تعداد می توانند در 

صورت بروز حادثه کمک بزرگی کنند.
وی گفت: مرکز آموزش و نگهداری سگ های گروه کار ۹## در 
سال ۹5 با همکاری سرمربیان بین المللی سگ های گروه کار 
بین  این مرکز  را شروع کرد.  ایران کار خود  جمهوری اسالمی 
عالقه مندان به سگ  با نام مدرسه امید نیز شناخته می شود چرا 
که هدف این مدرسه از آموزش سگ های کار کمک به نوع بشر 
بوده و تیم های آموزش دیده این مرکزدر شرایط بحران به صورت 
داوطلبانه و تحت نظارت و مدیریت سازمان های امدادی کشور 

اقدام به انجام عملیات های جستجو و ردیابی می نماید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: سگ ها سه ماه زودتر از قوی ترین 

آزمایشگاه ها، می توانند سرطان را تشخیص دهند.

سخنران پنجم سیدعلی حسینی پژوهشگر سیستم های پیچیده 
و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ابتدا به تعریف سیستم 
پیچیده پرداخت و گفت: سیستم پیچیده یک موضوع بین رشته 
ای است که در طول سه قرن اخیر در بین دانشکده های مختلف 

از جمله: فیزیک، ریاضی و زیست شناسی رشد پیدا کرده است.
مسائل  از  بسیاری  می توان  پیچیده  نگاه سیستم های  از طریق 
اقتصادی را پیش بینی کرد؛ همچنان که ما سال ها قبل از طریق 
همین سیستم، رکود اقتصادی و وضعیت فعلی بازار مسکن را پیش 

بینی کرده بودیم. 

سخنران ششم کاظم کوکرم روزنامه نگار علم و دبیر گروه دانش 
روزنامه جام جم، ابتدا علم )#######( را  به معنی اقدام قاعده مند 
در جهت توسعه و سازماندهی هدفمند دانش دانست که در قالب 
تفسیرهای قابل آزمایش و پیش بینی هایی درباره جهان، صورت 
می گیرد و سپس به بررسی چرایی اهمیت ژورنالیسم علم پرداخت.
کوکرم اکتشافات علمی از جمله کشف قاره امریکا توسط کریستف 
کلمپ را به نوعی »اعتراف به نادانی« بشر دانست و »علم مدرن و 
سرمایه داری« نیروی بالقوه ای را ایجاد کرد تا اروپا در اواخر دوران 
مدرین بر جهان مسلط شود. ذهنیت مشترک دانشمند و نظامی 
اشغالگر اروپایی این بود که »نمی دانم در دنیا چه خبر است!« پس 
باید برویم و جهان را کشف کنیم. هر دو امیدوار بودند دانش دیدی 

که از این راه به دست می آید آنها را به اربابان جهان تبدیل کند.
با جامعه را  تعامل دانشگاهیان  وی چالش های مهم کنونی در 

اینچنین برشمرد:
❰❰  کپی برداری اولیه در ایجاد ساختارهای دانشگاهی مدرن بدون 

وجود نیاز واقعی در کشور
❰❰  بی رغبتی محققان و دانشگاهیان به ارتباط با بدنه جامعه

❰❰  کم اطالعی یا بی اطالعی مدیران کالن کشور از قابلیت های 
علوم مدرن برای برنامه ریزی و مدیریت

و  علم  قالب شیادان  در  و ظواهر  قالب ها  از  استفاده  سو    ❱❱
شبه مخترعان مدعی

❰❰  رواج شبه علم در حوزه هایی مثل انرژی درمانی و طالع بینی و ...
❰❰  قدرت اینترنت در تریبون دهی به افراد و نهادهای بی اعتبار 

سخنران هفتم مهدی پارسایی معمار و پژوهشگر هنر به بررسی 
باغ ایرانی و نگاه تاریخی، فلسفی و ادبی ایرانیان به باغ پرداخت و 
گفت: باغ ایرانی صرفا پاسخی برآمده از اقلیم ایران نبود بلکه باغ، 

پاسخ نیاز به »فراغت« بود.
در ادبیات ما، مثال در شعر حافظ تاکید می شود که منظور از باغ، 
بهره مندی از میوه های درختان نبوده است و بعبارتی فراغت در باغ 
و استقرار در مرتبه استغنا و بی نیازی، علت توجه به باغ بوده است:

تنگ چشمان نظر به میوه کنند   ما تماشاکنان بستانیم
وی تاکید کرد: باغ نیاز ما به معنا را تامین می کند نه میوه و مادیات 
را: مرغ باغ ملکوتم نی ام از عالم خاک. بنابراین باغ ایرانی مابین 
باغ ازلی و باغ ابدی )بهشت( است و تمنای باغ ایرانی از کهن ترین 
ویژگی های تمدنی ایران است. بعبارتی تمنای باغ مهم ترین عنصر 

از دستگاه هاضمه فرهنگ ایرانی است.

گزارش »سار« سیزدهم موزه ملی علوم و فناوری



صاحب امتیاز و مد یر مسئول: معاونت پزو هشی و فناوری وزارت علوم عتف
تحقیقات و فناوری با همکاری د بیرخانه شور ا ی عالی عتف

سردبیر: رضا فرج تبار
مد یر اجرایی: علیرضا صادق

د بیر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: مسعود مقصود ی
د بیر صفحه ا یر ا ند ا ک: نور اهلل رزمی

د بیر صفحه موزه علم و فناوری: محسن جعفر نژاد

پشتتیبان IT : مهرداد سلطانیانی
مسئول د بیرخانه عتف: سعید ه صفری 
طر اح جلد و گر افیست: فاطمه حبیبی

آد رس: مید ان صنعت، بلوار خورد ین، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه ۱۱، معاونت پژو هشی و فناوری
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

◼ حق چاپ و انتشار، نقل مطالب و استفاده از نوشته ها، برای نشریه "عتف" محفوظ است   ◼ نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است
◼  شمار ه ۳۲  ◼  مرداد ماه ۱۳۹۸  ◼  ذی القعده ۱۴۴۰  ◼  اوت ۲۰۱۹

اعضای تحریریه:
دکتر علی نیک بخت

دکتر علیرضا عبداللهی نژاد
دکتر مهدی پاکزاد

احسان احتشام نژاد
دکتر مسعود عزیزي

همکار ان ا ین شمار ه:
امید پاکزاد

بابک چوبد اری
پیام چینی فروشان 

علیرضا مسیبی
ابولفضل لطفی

امیر بامه
زهره مشتاقی عراق

رحیم ستار زاده
علی رستمی

مهدی ترابی ورکی

فراخوان »ساخت جدول دوره ای عنرصها« موزه ملی علوم و فناوری

موزه علوم و فناوری حامی هشتمین هامیش نقش دانشمندان ایرانی اسالمی در پیشربد علوم تجربی

www.msrt.ir
Atf-mag@msrt.ir

موزه ملی علوم و فناوری از عالقه مندان سراسر کشور دعوت می کند در فراخوان ساخت جدول دوره ای عنصرها 
شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری نظر به اهمیت و نقش ویژه جدول دوره ای عنصرها و از آن  جا که سال ۱8۶۹ 
به عنوان زمان کشف جدول دوره ای عنصرها توسط شیمی دان بزرگ روسی دیمیتری ایوانوویچ مندلیف شناخته می شود، مجمع 
عمومی سازمان ملل و سازمان یونسکو سال ۲۰۱۹ را به مناسبت ۱5۰ سالگی این جدول، »سال جهانی جدول دوره ای عنصرها« 

نام گذاری کرده است.
در همین راستا موزه ملی علوم و فناوری ضمن بزرگ داشت این سال و تبیین اهمیت و کاربرد این جدول، فراخوانی جهت مشارکت 

عالقمندان برای ساخت جدول دوره ای عنصرها ارائه نموده است.
در این فراخوان آمده است:

»جدول دوره ای؛ جدول مشارکتی!
"نقش جدول دوره ای  بزرگ داشت جهانی  با  و هم زمان  باشیم  داشته  به عنصرهای سازنده هستی  متفاوتی  نگاه  می خواهیم 
عنصرها در زندگی"، ما نیز در ایران جدولی از عنصرها را با مشارکت عالقه مندان، دانش آموزان، دانشجویان و شهروندان بسازیم.

از شما دعوت می کنیم با ابزار هنر، یعنی قصه، نقاشی و فیلم، روایت خودتان را از عنصرها و نقش شان در زندگی تجسم کنید.
در نهایت با کنار هم قرار دادن آثار منتخب، جدولی دوره ای از عنصرها را با نگاه هنری شما در ایران خواهیم ساخت.«

گفتنی است ضمن تقدیر ویژه از آثار برگزیده، این آثار در طول سال در وبگاه و صفحه اینستاگرام سال جهانی جدول دوره ای موزه 
ملی علوم و فناوری به نمایش گذاشته خواهد شد. عالقه مندان می توانند تا پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹8 در این فراخوان شرکت و برای 

دریافت اطالعات بیش تر به سامانه events.inmost.ir/pt2019 مراجعه کنند.

اسالمی  ایرانی  دانشمندان  نقش  همایش  هشتمین 
اساتید،  حضور  با   1398 تجربی  علوم  پیشبرد  در 
اندیشمندان و مدیران آموزشی کشور در محل مدرسه 

تاریخی دارالفنون تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری این مراسم 
فیزیک  معلمان  آموزشی  علمی  انجمن های  »اتحادیه  توسط 
ایران« و »انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های 
تهران« و با همکاری »موزه ملی علوم و فناوری« و با حضور 
بیش از ۱۶۰ تن از اندیشمندان، پژوهشگران، مولفان کتاب های 
رشته های  دیگر  دبیران  و  فیزیک  دبیران  و  اساتید  درسی، 
انجمن های  روسای  از  جمعی  کشور،  سراسر  تجربی  علوم 
معلمان فیزیک سراسر کشور، اعضای شورای اجرایی اتحادیه 
انجمن  اجرایی  شورای  و  انجمن  اعضای  و  عامفا  انجمن های 
علمی آموزشی معلمان فیزیک شهرستان های تهران در مدرسه 

تاریخی دارالفنون آغاز شد ،آخرین یافته های علمی توسط هفت 
سخنران مدعو از نهادهای تاریخ علم کشور و نیز سه مقاله به 

صورت شفاهی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، موزه ملی علوم و فناوری، سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان و اداره کل آموزش 

و پرورش شهرستان های تهران از حامیان این همایش بودند.
و  علوم  ملی  موزه  همایش  این  حاشیه  در  است،  ذکر  شایان 
فناوری ایران با برپایی نمایشگاه سیار، پذیرای عالقه مندان حوزه 
علم و فناوری بود. در خالل سخنرانی مدعوان، صالح فرامرزی، 
کارشناس موزه ملی علوم و فناوری، »پیل اشکانی« یکی از آثار 
علمی قدیمی بازسازی شده توسط موزه را برای حاضران معرفی 
اشکالی« مطرح  برای کارکرد »پیل  فرضیه  تاکید کرد: سه  و 
است: آبکاری طال، شوک الکتریکی و نگه داری دعا و جادو که 

دو فرضیه اول قوی ترند.
وی ضمن توضیح طرز کار و اجزای این باتری باستانی، نشان 
پتانسیل  ولت  نیم  تا  می تواند  پیل ها  این  از  یک  هر  که  داد 

الکتریکی ایجاد کند.
در بخش دیگری از برنامه، اسمعیل کاظمی، مدیر امور نمایشگاه ها 
و شعب موزه ملی علوم و فناوری، به معرفی »الحیل« دستاورد 

دانشمندان ایرانی -بنو موسی شاکر خراسانی- پرداخت.


