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ــورخ 98/4/25  ــماره 12/97031 م ــت ش ــه درخواس ــت ب ــا بازگش احترام
ــه اطــاع می رســاند  ــد نشــریات علمــی ب در خصــوص آیین نامــه جدی
آیین نامــه جدیــد نشــریات علمی بــه منظــور سیاســتگذاری و برنامه ریزی 
بــرای ارتقــای کیفیــت نشــریات علمی و نظــارت دقیق تر بر عملکــرد آنها 
و در راســتای اجــرای سیاســت های دولــت مبنــی بــر تمرکززدایــی تدوین 
و در تاریــخ 98/2/2 توســط مقــام محترم وزارت به تصویب رســیده اســت. 
ــز  ــگاه ها و مراک ــه دانش ــه کلی ــخ  98/2/9 ب ــه در تاری ــن نام ــن آیی ای
ــر  ــرای اطــاع عمــوم ب ــن ب ــد و همچنی ــاغ گردی ــه اب پژوهشــی تابع
روی ســایت دفتــر سیاســتگذاری و برنامه ریــزی امــور پژوهشــی 
ــریات  ــی نش ــایت اختصاص ــه آدرسrppc.msrt.ir  و س ــه ب وزارتخان
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه آدرس journals.msrt.ir  ق ــی وزارت ب علم
بــا توجــه بــه رویکــرد کمیســیون نشــریات علمــی و انطبــاق 
ــی  ــن الملل ــتاندارد بی ــای اس ــا معیاره ــی ب ــی و کیف ــاخص های کم ش
ــه در  ــی از جمل ــه تغییرات ــن آیین نام ــی، در ای ــریات علم ــوزه نش در ح
ــارت یکســان نشــریه  ــدی نشــریات علمــی و اســتفاده از عب دســته بن
ــاالت  ــوع مق ــن ن ــای آن تعیی ــه ج ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــی ص علم
دریافتــی متناســب بــا حــوزه جــذب موضوعــی نشــریه مطــرح گردیــده 
و همچنیــن توجــه بیشــتر بــه ارتقــای ســطح کیفــی و اســتاندارد ســازی 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــاخص های دقیق ت ــن ش ــا تدوی ــریات ب نش
از دیگــر اقدامــات اساســی صورت گرفتــه در این آیین نامه کاهش بخشــی 
از فرآینــد اولیه بررســی عنــوان، ســردبیر و اعضای هیات تحریریه توســط 
کارگروه هــای تخصصــی کمیســیون نشــریات علمــی به منظور تســهیل 
و تســریع در رونــد ایجــاد نشــریه علمی بوده اســت کــه این امــر به عهده 
موسســه صاحــب امتیاز بــا رعایت شــرایط آیین نامــه واگذار گردیده اســت. 
کلیــه درخواســت هــای بررســی نشــریات علمــی پــس از بررســی اولیــه 
در سیســتم الکترونیکــی و در صــورت احــراز شــرایط آیین نامــه بــه فرآیند 
ارزیابی وارد شــده و بر اســاس شــاخص های شــکلی، ســاختاری و کیفی 
مصــوب و مــورد تاییــد کمیســیون، نشــریات علمــی مــورد ارزیابــی قــرار 
می گیرنــد و در نهایــت نتیجــه ارزیابــی و رتبــه نشــریه توســط دبیرخانــه 
ــه  ــس رتب ــن پ ــردد و از ای ــام می گ ــی اع ــریات علم ــیون نش کمیس
ــرد.  ــرار گی ــل ق ــاک عم ــا م ــد در ارزیابی ه ــریه می توان ــاز نش و امتی
بــر اســاس آیین نامــه نشــریات علمــی، شــیوه نامه ارزیابی و شــاخص های 
ارزیابــی و رتبــه بنــدی تا تاریــخ 98/5/9 به دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی 
ابــاغ می شــود و از طریــق ســایت مربوطــه بــه اطــاع عمــوم می رســد. 
ــایت  ــد دارای س ــی بای ــریات علم ــاخص ها، نش ــن ش ــاس ای ــر اس ب
ــود آن  ــدم وج ــورت ع ــند و در ص ــال باش ــتاندارد و فع ــی، اس اختصاص
امــکان ارزیابــی و رتبــه بنــدی بــرای نشــریه امــکان پذیــر نخواهــد بــود.

ــد و  ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــاالنه م ــور س ــی بط ــریات علم نش
در صــورت عــدم رعایــت شــرایط آیین نامــه یــا شــاخص های 

ــدات  ــار تولی ــب در انتش ــا تقل ــف ی ــه تخل ــر گون ــکاب ه ــی و ارت ارزیاب
ــریات  ــت نش ــی از فهرس ــازات حداقل ــب امتی ــدم کس ــا ع ــی و ی علم
علمــی معتبــر و از روی وبــگاه کمیســیون  حــذف می گردنــد.

آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها، در راستای 
ساماندهی صدور مجوز برای واحدهای پژوهشی دانشگاهی و 

تسهیل فرآیند ایجاد واحدهای پژوهشی دانشگاهی توسط وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری تصویب و به کلیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 

تابعه اباغ گردید.
این آیین نامه شامل یک مقدمه و 8 ماده و 2 تبصره به تعاریف 

اساسی، اهداف و انواع واحدهای پژوهشی، الزامات، شیوه تأسیس و 
فعالیت، نحوه انطباق واحدهای پژوهشی موجود با آیین نامه فعلی، 

نظارت و ارزیابی و قوانین انحال پرداخته است.
به منظور فراهم آوردن زمینه انجام پژوهش هاي هدفمند و 

برنامه محور کاربردي، که از راهبردهای مهم وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری است، در این آیین نامه کلیه فرآیند تأسیس و توسعه و 
واحدهای پژوهشی متناسب با برنامه ها و مأموریت هاي پژوهشي 
در هیئت امنای دانشگاه ها انجام می شود. وزارت علوم تحقیقات و 
فناوري نیز در امر سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد واحدهاي 

پژوهشي نقش دارد. 
مطابق با مفاد آیین نامه، واحدهای پژوهشی از هر نوعی که باشند 

براساس سیاست ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد تائید حیات 
امنا تأسیس می شوند و نیازی به کسب مجوز از شورای گسترش و 

عالی نخواهد بود. 
 
برنامه ریزی آموزش

از ماحظات اساسی صورت گرفته در این آیین نامه تفکیک 
فعالیت های پژوهشی دانشگاهی به دو صورت مستقل و مشترک 

می باشد. به این صورت که واحدهای پژوهشی یا به صورت مستقل و 
در جهت مأموریت های دانشگاه می توانند ایجاد شوند و یا به صورت 
مشترک با دستگاه های اجرایی با تأمین منابع مالی از سوی دستگاه 

اجرایی و ارائه خدمات علمی از سوی دانشگاه. 
بر این اساس شرایط برای ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه در این 

آیین نامه لحاظ شده است. 
مطابق با آیین نامه، مسئولیت نظارت بر ایجاد و فعالیت واحدهای 
پژوهشی برعهده رئیس دانشگاه می باشد؛ ولی وزارت علوم در 
راستای پشتیبانی از تشکیل واحدهای پژوهشی، سامانه ارزیابی 

راه اندازی کرده است و از واحدهایی که در ارزیابی ساالنه در رتبه برتر 
قرار گیرند حمایت خواهد شد.

شرایط انحال واحدهای پژوهشی نیز با توجه به شرایط مأموریت 
دانشگاه ها به دانشگاه واگذارشده و الزم است در آیین نامه مصوب 

هیئت امنا، دانشگاه ها باید مواردی از قبیل وضعیت اعضای هیئت علمی و 
کارکنان پس از انحال پیش بینی گردد.  

وزیر علوم در  بخشنامه ای به رؤسای دانشگاه ها ابالغ کرد:

ضرورت متناسب سازی امتیازات اعضای هیئت علمی برای ارتقای مرتبه 
در راستای پاسخ گویی بیشتر به نیازهای جامعه

ــه  ــا صــدور بخشــنامه ای خطــاب ب ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
رؤســای دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی و پژوهشــی، مــوارد اصاح 
و اضافه شــده بــه مــاده )5( آیین نامــه ارتقــای مرتبــه اعضــای هیئت علمــی 
در جهــت توجــه بــه حــل معضــات و مشــکات کشــور و اثربخشــی هــر 
ــرد. ــاغ ک ــی را اب ــی و بین الملل ــه ای، مل ــطح منطق ــتر در س ــه بیش چ
در بخشــنامه وزیــر علــوم، پیشــنهادهای مرتبــط بــرای اســتفاده 
کارگــروه  پنــج  قالــب  در  آیین نامــه   )5( مــاده  ظرفیت هــای  از 
کشــاورزی  مهندســی،  و  فنــی  پایــه،  علــوم  انســانی،  علــوم 
اســت. آمــده  اباغ شــده  معمــاری  و  هنــر  و  دامپزشــکی  و 

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
چنــان کــه مســتحضرید درآییــن نامــه ارتقــای مرتبــه مصــّوب 94/12/18 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ویژگی هــای مهمــی از قبیــل داشــتن 
ــل  ــه ح ــه ب ــی، توج ــت علم ــای هیئ ــی اعض ــّوب تحقیقات ــه مص برنام
ــل  ــی از حداق ــی بخش ــکان جایگزین ــور، ام ــات کش ــکات و معض مش
امتیــاز موردنیــاز بــرای مقــاالت علمی-پژوهشــی بامــواردی چــون کتــاب 
و طرح هــای پژوهشــی و نیــز ســازوکار تدویــن مقــّررات خــاص )موضــوع 
مــاده 5( متناســب بــا مأموریت هــای هــر مؤسســه پیش بینــی شــده اســت. 
ــت  ــا عنای ــزه ب ــای ممّی ــا و هیئت ه ــای امن ــز هیئت ه ــال مرک درعین ح
ــی، توســعه رشــته ها  ــوزش عال ــوارد مذکــور و تحــوالت حــوزه آم ــه م ب

ــای  ــتر اعض ــه بیش ــرورت توج ــن ض ــی، همچنی ــات تکمیل و تحصی
انجــام پژوهش هــای  نیازهــای جامعــه در  بــه رفــع  هیئت علمــی 
خــود، متناسب ســازی معیارهــا و ضوابــط علمــی، ارتقــای کیفــی 
از  پرهیــز  پژوهشــی،  و  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
ــغلی  ــی و ش ــت روان ــظ امنی ــی و حف ــه فعل ــریع در آیین نام ــرات س تغیی
اعضــای محتــرم هیئت علمــی بــا تشــکیل پنــج کارگــروه علــوم 
ــکی و  ــاورزی و دامپزش ــی، کش ــی و مهندس ــه، فن ــوم پای ــانی، عل انس
ــی  ــای هیئت علم ــص اعض ــا تخص ــب ب ــوارد متناس ــاری م ــر و معم هن
مکمــل  مــوارد  به عنــوان  را  تخصصــی  گوناگــون  حوزه هــای  در 
ــود. ــال می ش ــت ارس ــه پیوس ــه ب ــوده ک ــه نم ــاده 3 تهی ــدرج در م من

بایســته اســت به منظــور اجــرای مأموریت هــای آن مؤسســه، اثرگــذاری 
ــتفاده از  ــی و اس ــی و بین الملل ــه ای، مل ــطح منطق ــتر در س ــه بیش هرچ
ــا پیشــنهادهای  ــد ت ــی دهی ــه یادشــده ترتیب ــاده"۵" آیین نام ظرفیــت م
پیوســت پــس از بررســی در دســتور کار هیئــت ممّیــزه ذی ربــط قرارگرفته 
و مراتــب بــا رعایــت مفــاد مــاده یادشــده بــرای تصویــب در هیئــت ممّیزه 
مرکــزی بــه مرکــز هیئت هــای امنــا و هیئت هــای ممّیــزه ارســال شــود.

ــری  ــوارد دیگ ــده م ــب ذکرش ــر مطال ــاوه ب ــه ع ــت چنانچ ــی اس بدیه
بــه تشــخیص هیئــت ممّیــزه آن مؤسســه در کمــک بــه اجــرای 
مأموریت هــای محولــه مؤثــر باشــد، مؤسســه می توانــد آن مــوارد 
نمایــد. بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات مربوطــه اضافــه  نیــز  را 

در راستای واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاه ها:

آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها ابالغ شد
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دمرییت سبزدمرییت سبز

معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
ــنامه ای  ــی بخش ــاوری، ط ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــی و  ــات آموزش ــگاه ها، موسس ــای دانش ــه رؤس ب
پژوهشــی و پارک هــای علــم و فنــاوری، در راســتای 
حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آالینده هــای 
ــژه وزارت  ــه وی ــه توج ــر ب ــت محیطی و نظ زیس
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه موضــوع مدیریــت 
ســبز، بــر ضــرورت حــذف تدریجــی ظــروف 
و  دانشــگاه ها  در  مصــرف  یک بــار  پالســتیکی 
ــرد.  ــد ک ــی تأکی ــی و پژوهش ــات آموزش موسس
ــت:  ــار داش ــن خصــوص اظه ــور در ای ــی نظرپ ــر محمدتق دکت
دومیــن  در  علــوم  وزارت  سیاســت های  بــه  توجــه  بــا 
جلســه شــورای مدیریــت ســبز ســتاد مصــوب گردیــد، 
پژوهشــی  و  آموزشــی  موسســات  و  دانشــگاه ها  کلیــه 
و  فرهنگ ســازی  بــا  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و 
برنامه ریــزی مناســب بــرای کاهــش و حــذف تدریجــی 
تمامــی ظــروف پاســتیکی و بطری هــای آب آشــامیدنی 
در کلیــه ســاختمان ها اعــم از غذاخوری هــا، خوابگاه هــای 
ــد. ــدام نماین ــراها و... اق ــاتید، مهمانس ــوی اس ــجویی، ک دانش
وی افــزود: در ایــن بخشــنامه ضمــن قدردانــی از دانشــگاه هایی 
کــه تاکنــون اقدام هــای مناســبی در ایــن مســیر انجــام داده انــد 
از ســایر دانشــگاه ها درخواســت شــده اســت تــا بــا اســتفاده از 
روش هــای جایگزیــن ســازگار بــا محیــط زیســت ضمــن رعایت 
اســتانداردهای بهداشــتی الزم در ایــن حرکــت ســهیم باشــند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع تشریح کرد:

گام بلند وزارت علوم در اجرای طرح دانشگاه سبز

لزوم حرکت دانشگاه ها به سوی حذف کاغذی پایان نامه ها
ــت  ــی و مدیری ــاون اداری، مال ــور، مع ــی نظرپ ــر محمدتق دکت
پیش تــر  کــه  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  منابــع 
در  یک بارمصــرف  ظــروف  از  اســتفاده  حــذف  بخشــنامه 
ــت  ــت: حرک ــار داش ــت، اظه ــرده اس ــاغ ک ــگاه ها را اب دانش
پایان نامه هــا،  کاغــذی  حــذف  به ســوی  دانشــگاه ها 
درخــت  هــزار  پنــج  حداقــل  قطــع  عــدم  بــه  منجــر 
صنوبــر 10 ســاله از جنگل هــای فعلــی کشــور می شــود.
ــذی  ــذف کاغ ــه ح ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــور ب ــر نظرپ دکت
ایجــاد  دانشــگاه ها  برنامه هــای  در  خللــی  پایان نامه هــا 
می کنــد یــا خیــر، تأکیــد کــرد: در اتاق هــر اســتاد، تعــداد زیادی 
پایان نامــه مشــاهده می شــود کــه کمــر قفســه ها را خــم کــرده 
ــی  ــه اینترنت ــه مراجع ــد ک ــی کنن ــد بررس ــانه ها بای ــت. رس اس
ــا  ــر اســت ی ــه صرفه ت ــه ب ــل پایان نام ــرای تکمی دانشــجویان ب
ــه. ــاپ پایان نام ــذ در چ ــتفاده از کاغ ــذی و اس ــات کاغ مکاتب
ــای  ــدد از پایان نامه ه ــاپ متع ــاد از چ ــا انتق ــور ب ــر نظرپ دکت
ــه  ــخه از پایان نام ــک نس ــاع، ی ــد از دف ــت: بع ــجو، گف دانش
اتــاق  در  نســخه  یــک  تحصیــل،  محــل  دانشــکده  در 
نســخه  دو  حداقــل  و  دانشــگاه  در  نســخه  یــک  اســتاد، 
نیــازی  آیــا  می شــود؛  نگهــداری  دانشــجو  توســط  هــم 
می شــود؟ احســاس  پایان نامــه  تعــداد  ایــن  چــاپ  بــه 

ــادآور شــد کــه حــذف کاغــذ کار ســختی   وی ایــن نکتــه را ی
محســوب می شــود و زمان بــر اســت؛ هرچنــد می توانیــم 
ــت کاغــذی خــارج ســازیم. ــا عــزم جــدی از حال رســاله ها را ب

ضرورت فرهنگ سازی برای حذف ظروف یک بارمصرف
ــتکی  ــرف پاس ــروف یک بارمص ــذف ظ ــر ح ــور ب ــر نظرپ  دکت
افــزود:  و  کــرد  تأکیــد  نیــز  دانشــگاه ها  از  کاغــذی  و 
فرهنگ ســازی، پایــه اول حــذف ایــن ظــروف از روی میــز 
ــم،  ــرکت می کن ــه ش ــاتی ک ــام جلس ــال در تم ــت. به عنوان مث اس
اســتفاده  آب  بــرای  لیــوان شیشــه ای  و  پــارچ  از  مســئوالن 
می کننــد امــا اگــر همیــن ظــروف یک بارمصــرف در ادارات 
ــد. ــد ش ــوع خواه ــراض ارباب رج ــه اعت ــر ب ــود، منج ــذف ش ح

وی تأکیــد کــرد: نگرانــی مســئوالن درخصــوص عــدم اســتفاده از 
ظــروف یک بارمصــرف بــه خاطــر حفــظ ســامت مصرف کننــدگان 
ــًا  ــه فع ــا خــارج می شــود ک ــن ظرف ه ــی از ای اســت، ریزدانه های

عــوارض آن بــرای مــا محســوس نیســت 
ــتفاده از  ــدم اس ــًا ع ــل فع ــن دلی ــه همی و ب
ــدارد. ــی ن ــه اهمیت ــرای جامع ــروف ب ــن ظ ای

علــوم،  وزارت  آموزشــی  معاونــت 
هفتــه  دو  طــی  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــام  ــه تم ــنامه ای ب ــدور بخش ــا ص ــته ب گذش
از حــذف  آمــوزش عالــی کشــور  مراکــز 
داد. خبــر  پایان نامه هــا  چــاپ  کاغــذی 

پایان نامه هــا  کاغــذی  حــذف  همچنیــن 
کلیــد  دانشــگاه ها  در  آینــده  ســال  از 
ــن  ــرای ای ــازی ب ــد بسترس ــورد هرچن می خ
ــا  ــال ب ــتی امس ــط زیس ــزرگ محی ــدام ب اق
ابــاغ بخشــنامه معاونــت آموزشــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری آغــاز شــد.

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری پنجــم 
تیرمــاه ســال جــاری بــا ابــاغ بخشــنامه ای به 
ــی  رؤســای دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عال
کشــور از آنــان خواســت تــا از ســال تحصیلــی 
ــاختن  ــوع س ــذف و ممن ــه ح ــده نســبت ب آین
ــوارد مشــابه  ــا و م ــذی پایان نامه ه ــاپ کاغ چ
اقــدام کننــد. در ایــن بخشــنامه آمــده اســت:

در راســتای سیاســت های دولــت محتــرم 
 45423 شــماره  نامــه  بــه  توجــه  بــا  و 
/97/100 مــورخ 11 دی مــاه 1397 معــاون 
رئیــس ســازمان  محتــرم رئیس جمهــور و 
بــه  عنایــت  بــا  نیــز  و  محیط زیســت 
عــزم دســتگاه آمــوزش عالــی در کاهــش 
ــذ و  ــرف کاغ ــی در مص ــا، صرفه جوی هزینه ه
ــت ســبز  ــه مدیری ــه اهــداف برنام دســتیابی ب
ــوزش  ــش آم ــه نق ــه ب ــا توج ــن ب و همچنی
عالــی در بهینه ســازی رفتارهــای صحیــح 
دانشــگاه ها  کلیــه  اســت  جامعــه، الزم  در 

ــبت  ــده نس ــی آین ــال تحصیل ــی از س ــوزش عال ــات آم و مؤسس
بــه حــذف و ممنــوع نمــودن چــاپ کاغــذی پایان نامه هــا / 
یــا  و  درســی  گزارش هــای  علمــی،  گزارش هــای  رســاله ها، 
تکالیــف آموزشــی رایــج در همــه مقاطــع و رشــته ها اقــدام کننــد.

شــایان ذکر اســت، تشــخیص مــوارد اســتثنا )مصادیقــی کــه امــکان 
نشــِر الکترونیکــی آن وجــود نــدارد( بــر عهده دانشــگاه خواهــد بود.

گام بلند وزارت علوم در اجرای دانشگاه سبز
روزنامــه شــهروند گــزارش داد: نجــات 17000اصله درخت در ســال 
توســط وزارت علــوم روزنامــه شــهروند در گزارشــی درخصوص گام 
بلنــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در اجرای دانشــگاه ســبز از 
نجــات 17000اصله درخت در ســال توســط این وزارتخانــه خبر داد.
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حقوقی - اپرلمانی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خبر داد:

آمادگی وزارت علوم برای اجرای قانون 
برخورد با پایان نامه فروشی

معــاون حقوقی و امــور مجلس وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری با بیان 
اینکــه در روز هــای آینده تعداد دیگری از موسســات متخلف درخصوص 
ــا  ــم ت ــی داری ــت: آمادگ ــد، گف ــد ش ــپ خواهن ــی پلم پایان نامه فروش
اصاحــات قانــون برخــورد را بــه مجلس شــورای اســامی ارائــه دهیم 
تــا وزارت علــوم بتوانــد بــا عرضه کننده برخورد مســتقیم داشــته باشــد. 

و  شناســایی  درخصــوص  صــراف،  ســیمایی  حســین  دکتــر 
برخــورد بــا فروشــندگان و خریــداران پایان نامــه اظهــار داشــت: 
ــه  ــه ب ــروش پایان نام ــد و ف ــه خری ــف در زمین ــه متخل 25 موسس
دســتور بازپــرس شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرکننــده، 
شــدند. پلمــپ  همزمــان  صــورت  بــه  موسســه   25 هــر 

وی از پلیــس امنیــت کشــور به دلیل همکاری بســیار مطلــوب قدردانی 
کــرد و افــزود: خوشــبختانه بنا بر دســتور مقامات قضایی توانســتیم تمام 
اســناد و مــدارک موسســات متخلــف و توقیف شــده را تحویــل بگیریم. 
تاکنــون اطاعــات بیــش از یــک هــزار قــرارداد فــی مابیــن عرضــه 
کننــده و مصرف کننــده را اســتخراج کرده ایــم و پیش بینــی می کنیــم 
تــا اتمــام کار بتوانیــم اطاعــات 20 هــزار قــرارداد را اســتخراج کنیــم.

ــداد  ــه تع ــا اشــاره ب ــوم، ب ــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت عل مع
اســتخراج  آمــار  ایــن  در  مصرف کننــدگان  و  عرضه کننــدگان 
شــده، گفــت: بــه طــور مثــال اگــر 20 هــزار قــرارداد داشــته 
ــش  ــن پروســه فســاد نق ــر در ای ــزار نف ــل 40 ه ــی حداق ــیم یعن باش
ــه  ــه را تهی ــر پایان نام ــک نف ــرارداد ی ــر ق ــه در ه ــرا ک ــد؛ چ دارن
و  می کنــد  دفــاع  و  ارائــه  را  پایان نامــه  نفــر  یــک  می کنــد، 
ــد. ــه می کنن ــرویس ارائ ــه س ــد ک ــدادی کارمن ــه و تع ــک موسس ی
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه »چه تعــداد افــراد حقیقــی و حقوقی 
در ایــن جــرم نقــش دارنــد؟« تصریــح کــرد: 25 موسســه پلمــپ شــده 
ــا  ــا ب ــام قرارداد ه ــی تم ــتند، ول ــی هس ــخص حقوق ــع 25 ش در واق
اشــخاص حقیقــی بســته شــده اســت؛ شــامل یــک رئیــس موسســه، 
فــردی کــه تعهــد کــرده پایان نامــه را تدویــن کنــد و یــک دانشــجو 

 اشاره        
ــتاد  ــاله اس ــراف، 50 س ــیمایی ص ــین س ــر حس دکت
ــت  ــتی اس ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــوق خصوص حق
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــور غالم ــر منص ــم دکت ــا حک ــه ب ک
ــه  ــال 1396 ب ــاه س ــن م ــاوری در بهم ــات و فن تحقیق
ســمت معاونــت حقوقــی و  امــور مجلــس وزارت علــوم 

ــد. ــوب ش منص
ــر ســیمایی  یکــی از دغدغه هــا و پرونده هایــی کــه دکت
ــری  ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ــوم ب ــراف در وزارت عل ص

مــی کنــد، مقابلــه بــا تقلــب علمــی اســت .
او در ایــن بــاره معتقــد اســت، مقابلــه بــا ایــن پدیــده 
ــا  ــه ب ــت ک ــد داش ــی خواه ــم انداز خوب ــی چش زمان
ــدا  ــی ابت ــم یعن ــارزه کنی ــای آن مب ــه ها و علت ه ریش
ــه  ــه ب ــدون توج ــپس ب ــم و س ــن ببری ــا را از بی علت ه

ــم. ــگاه کنی ــول ن ــه معل ــا ب علت ه
آنچــه در پــی می آیــد مشــروح ســخنان معــاون 
ــا  ــه ب ــوم در رابط ــس وزارت عل ــور مجل ــی و ام حقوق

ــت. ــوع اس ــن موض همی

ــت. ــرده اس ــت ک ــه ای پرداخ ــوده و هزین ــر ب ــن ام ــب ای ــز داوطل نی
ــن  ــه در ای ــروش پایان نام ــرخ ف ــر ســیمایی صــراف، ن ــه دکت ــه گفت ب
قراردادهــا بــه صــورت متغیــر از 3 تــا 15 میلیــون تومــان تعییــن شــده 
و بســیار جالــب و باعــث تأســف آن اســت کــه در برخــی مــوارد صفــر 
تــا صــد پایان نامــه کپی بــرداری شــده اســت؛ حتــی برخــی موسســات 
متعهــد شــده اند کــه پاورپوینــت ارائــه پایان نامه را نیــز تهیــه و در اختیار 
دانشــجو قــرار دهنــد و اشــکاالت جلســه دفــاع را نیــز برطــرف کننــد. 
بــه عبارتــی احتمــااًل یکــی از اشــخاص آن موسســه در جلســه دفــاع 
حضــور پیــدا می کــرده و پــس از شــنیدن اشــکاالت بــه جــای دانشــجو 
نســبت بــه رفع نواقــص و تکمیــل مجدد پــروژه اقــدام می کرده اســت.

ــه  ــدارک 25 موسس ــی م ــه »بررس ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــا منتظــر  ــرد: م ــوان ک ــل می شــود«، عن ــی تکمی ــه زمان ــف چ متخل
ــرس  ــد از ســوی بازپ ــه بای ــم ک کارشــناس رســمی دادگســتری بودی

ــام  ــرای انج ــا ب ــان م ــد، کارشناس ــی می ش معرف
تــا  احتمــااًل  رو  ایــن  از  شــده اند،  مســتقر  کار 
اولیــه  اطاعــات  می توانیــم  آینــده  یک مــاه 
کنیــم. اســتخراج  را  قرارداد هــا  ایــن  تمــام 

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم 
موسســات،  تهیه کننــدگان،  اســامی  افــزود: 
و  مدیــره  هیئــت  موسســه ها،  موسســین 
اســت. موجــود  پایان نامه هــا  اســتفاده کنندگان 

تعــداد  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
عرضه کننــدگان پایان نامــه بســیار زیــاد اســت؛ 
ــان انقــاب را قــدم بزنیــد  شــما کافــی اســت خیاب
ــاد  ــد ایج ــت و واح ــات، تراک ــدر تبلیغ ــد چق و ببینی
ــذا  ــد. ل ــرویس را می دهن ــن س ــد ای ــه دارن ــده ک ش
ــا پلیــس ایــن هماهنگــی را داریــم تــا برخــوردی  ب
کــه بــا ایــن 25 موسســه انجــام شــد بــرای 
ــود.  ــری ش ــز پیگی ــف نی ــات متخل ــه موسس بقی
بــه عبارتــی ایــن یــک فــاز عملیاتــی بــود و حتمــًا 
در روز هــای آینــده تعــداد دیگــری موسســات 
کــرد. خواهیــم  پلمــپ  و  توقیــف  را  متخلــف 

دکتــر ســیمایی صــراف بــا اشــاره بــه اینکــه 
پیگیــری و برخــورد بــا متخلفــان اگــر مشــمول زمــان شــود خاصیــت 
ــتا کاری  ــن راس ــه داد: در ای ــد ادام ــش می یاب ــع کاه ــورد قاط برخ
مــوازی را آغــاز کرده ایــم؛ بخشــی از برخــورد برعهــده قــوه قضاییــه 
ــات  ــی اطاع ــت، یعن ــوم اس ــا وزارت عل ــز ب ــر نی ــی دیگ و بخش
را  دانشــجویان  جعلــی  پایان نامه هــای  دربــاره  شــده  اســتخراج 
ــق  ــل و مطاب ــرد باط ــدرک ف ــا م ــم ت ــی می بری ــه انضباط ــه کمیت ب
ــل  ــه تحصی ــاله از ادام ــت 5 س ــف محرومی ــرد متخل ــرای ف ــون ب قان
ــه  ــوری اســت ک ــا ام ــه شــود، این ه ــم درنظــر گرفت ــراج دائ ــا اخ و ی
ــد. ــد ش ــام خواه ــور انج ــگاه های کش ــوم در دانش ــوی وزارت عل از س

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »آیــا قوانیــن موجــود بــرای برخــورد 

بــا ایــن جرایــم واقعــاً بازدارنــده هســتند؟« توضیــح داد: قانــون، قانــون 
خوبــی اســت البتــه بــه تازگــی در راه اجــرای ایــن قانــون قــرار گرفتیم 
و در آینــده احتمــال دارد اشــکاالت و کاســتی های آن مشــخص 
ــن  ــا ای ــوردی در دانشــگاه ب ــن به صــورت م ــش از ای ــه پی ــود. البت ش
ــی  ــگاه پ ــر دانش ــه اگ ــورت ک ــن ص ــد بدی ــورد می ش ــوع برخ موض
ــا فــردی در دانشــگاه  ــرد پایان نامــه دانشــجویی تقلبــی اســت ی می ب
چنیــن تخلفــی را انجــام داده در هیئت هــای تخلفــات انتظامــی 
ــه انضباطــی برخــورد انتظامــی صــورت می گرفــت.  ــا کمیت اســاتید ی
ــده را  ــرده و عرضه کنن ــران ک ــری را جب ــتی دیگ ــی، کاس ــون فعل قان
ــا جــرم تفــاوت دارد. ــذا تخلــف انتظامــی ب مجــرم شــناخته اســت؛ ل

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم افــزود: قانــون فوق الذکر 
بازدارنــده اســت بــه شــرطی کــه برخورد های قاطــع صورت گیــرد و اگر 
کشــف کردیــم پایان نامــه تقلبــی اســت، مماشــات و اغمــاض نکنیــم. 
مــا بایــد در کمیته هــای انضباطی دانشــجویان 
و هیئت هــای تخلفــات چنیــن پرونده هایــی را 
بررســی کنیــم و تمــام مســئولیت های قانونــی 
مثــل ابطــال مــدرک و لغــو جایــگاه و ترفیعــی 
ــاق  ــی اتف ــه جعل ــتناد آن پایان نام ــه اس ــه ب ک
افتــاده اســت را بــه نحو مطلــوب انجــام دهیم.

وی خاطرنشــان کــرد: قانــون قــدری دســت و 
پــای مــا را بســته اســت؛ به عنــوان مثــال اگــر 
قانــون ایــن موضــوع را بــه وزارت علــوم اعام 
می کــرد کــه »شــما بــه عنــوان ضابــط، 
هرکجــا عرضــه دیــده شــد، می توانیــد توقیــف 
کنیــد« در آن صــورت اجــازه توقیف داشــتیم و 
قضــاوت را بــه دادگاه می ســپردیم؛ بنابراین این 
نقــص قانــون اســت کــه بایــد اصــاح شــود.

ــن  ــه ای ــخ ب ــراف در پاس ــیمایی ص ــر س دکت
ــا  ــتاد و ی ــد اس ــا چن ــون ب ــه تاکن ــئوال ک س
ــت،  ــده اس ــورد ش ــگاه برخ ــروه دانش مدیرگ
هیئــت  در  اکنــون  هــم  داشــت:  اظهــار 
تخلفــات وزارت علــوم، پرونده هــای تقلــب 
ــازه  ــون اج ــی قان ــت، ول ــود اس ــی موج علم
ــای  ــان نامه ه ــاد پای ــروژه فس ــه در پ ــرادی ک ــامی اف ــد اس نمی ده
ــون  ــق قان ــم؛ مطاب ــام کنی ــر و اع ــته اند منتش ــت داش ــی دس جعل
می توانیــم مجــازات انفصــال، اخــراج و ســلب امتیــازات مــادی 
ــم. ــامی را نداری ــار اس ــق انتش ــی ح ــم ول ــام دهی ــوی را انج و معن

وی افــزود: دانشــجوی متخلــف محــروم از تحصیــل اســت و 
ــتاد  ــتمزد اس ــع و دس ــود، ترفی ــل می ش ــی اش باط ــدرک تحصیل م
متخلــف کــه بــه واســطه پایان نامــه جعلــی بــه دســت آمــده 
ــش  ــپ و اموال ــف پلم ــده متخل ــه کنن ــود، عرض ــلب می ش ــت س اس
ــدان  ــه زن ــف روان ــی متخل ــخاص حقیق ــد، اش ــد ش ــادره خواه مص
ــد. ــد ش ــل خواهن ــز تعطی ــف نی ــایت های متخل ــد و س ــد ش خواهن

۲5 موسسه متخلف در زمینه 
خرید و فروش پایان نامه به 

دستور بازپرس شناسایی و در 
یک عملیات غافلگیرکننده، هر ۲5 
موسسه به صورت همزمان پلمپ 

شدند. 
طبق بررسی های انجام شده 

مشخص شد که نرخ فروش پایان 
نامه در این قراردادها به صورت 
متغیر از 3 تا 15 میلیون تومان 

تعیین شده و در برخی موارد صفر 
تا صد پایان نامه کپی برداری شده 

است.
فاز عملیاتی برخورد با متخلفان 

آغاز شده است و در روزهای آینده، 
تعداد دیگری موسسات متخلف را 

توقیف و پلمپ خواهیم کرد.

حقوقی - اپرلمانی
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ــن  ــه چهارمی ــن افتتاحی ــاوری در آیی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــای  ــز در هنره ــوآوری تبری ــت و ن ــی خاقی ــنواره بین الملل جش
ــبب  ــامی س ــر اس ــج هن ــت: تروی ــتی گف ــع دس ــتی و صنای دس
ــه  ــبت ب ــامی نس ــش اس ــت و بین ــب معرف ــگاه، کس ــق ن تعمی
ــه های  ــن اندیش ــرار گرفت ــان و ق ــای انس ــراف و اعت ــان اط جه

ــود.  ــام می ش ــان اس ــیر جه ــامی در مس اس

ــری  ــای فک ــرون داد اعت ــی و ب ــات روح ــر تراوش ــزود: هن وی اف
ــدان  ــت، هنرمن ــری اس ــئولیت خطی ــات مس ــم حی ــان در عال انس
و  از خاقیــت  اســتفاده  بــا  از هنــر  ارتــزاق  کنــار  در  بایــد 
ــی،  ــای فن ــری توانمندی ه ــه گارگی ــرای ب ــان ب توانمندی هایش
ــار  ــق آث ــوزه و خل ــن ح ــا ای ــط ب ــای مرتب ــا فناوری ه ــنایی ب آش

ــد. ــاش کنن ــد ت جدی

دکتــر غامــی هنــر را معطــوف بــه دو حــوزه اســتفاده از صاحبــان 
هنــر و اندیشــمندان هنــری و آمــوزش و تعلیــم و تربیــت در 
ایــن حــوزه دانســت و افــزود: آمــوزش هنــر نیــز اســتاد شــاگردی 
بــوده و نســل بــه نســل منتقــل شــده اســت. امــروزه دانشــگاه ها 
نقــش ویــژه ای در تربیــت نســل جدیــد داشــته و دانشــگاهی مثــل 
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز در تربیــت نیــروی انســانی و توســعه 

خاقیــت نقــش دارد.

ــه مباحــث اســامی  ــر ضــرورت توجــه ب ــوم در ادامــه ب ــر عل وزی
ــم  ــم بتوانی ــت: امیدواری ــرد و گف ــد ک ــر در دانشــگاه ها تأکی در هن
ضمــن تبــادالت فرهنگــی، تبــادالت هنــری را هــم بــا کشــورهای 

وزیر علوم در چهارمین جشنواره بین المللی خالقیت و نوآوری تبریز مطرح کرد:

ترویج هنر اسالمی؛ زمینه ساز قرارگیری اندیشه های اسالمی در مسیر جهان اسالم

نســل های  بیــن  ارتبــاط  و  ترویــج دهیــم  اســام   جهــان 
ــم. ــج دهی ــتان را تروی ــژوه و هنردوس دانش پ

ــجوی  ــتاد و دانش ــرش اس ــد پذی ــه عاقه من ــان اینک ــا بی وی ب
خارجــی بــرای توســعه هنرهــای اســامی هســتیم، تأکید کــرد: به 
منظــور تبــادل فرهنگــی، می تــوان از ایــن ظرفیــت دانشــگاه های 
هنــر در سرتاســر کشــور بــرای دعــوت از دانشــجویان خارجــی بــه 

ویــژه دانشــجویان کشــورهای اســامی اســتفاده کــرد.

لزوم حرکت دانشگاه ها در صف اول                               
فناوری های جدید

دکتــر غامــی در نشســت بــا رؤســای دانشــگاه های اســتان 
آذربایجــان شــرقی گفــت: تحــول ســریع علــوم و فنــاوری ایجــاب 
می کنــد کــه دانشــگاه ها در صــف اول فناوری هــای جدیــد 
ــد.  ــه برون ــت و جامع ــمت صنع ــه س ــپس ب ــد و س ــت کنن حرک

وی اظهــار داشــت: نیــاز اســت رشــته های جدیــد، نگاه هــای جدیــد، 
بــه روز و پیشــرو در ســطح فنــاوری در دانشــگا ه ها توســعه یابــد.

ــر،  ــال های اخی ــفانه در س ــه متاس ــان اینک ــا بی ــوم، ب ــر عل وزی
ــی  ــی و فن ــته های ریاض ــان در رش ــوزان و داوطلب ــداد دانش آم تع
ــد  ــی در چن ــزود: بحث هــای مال و مهندســی کــم شــده اســت، اف
ــه  ــه ب ــا توج ــوده و ب ــاز ب ــور مسئله س ــته در کل کش ــال گذش س
ــع  ــع مناب ــت، توزی ــروش نف ــدن ف ــدود ش ــم و مح ــرایط تحری ش

ــده اســت. ــی ســخت ش ــع دولت ــی در مناب مال
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ســال  کــرد:  تصریــح  غامــی  دکتــر 
ــه  ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــته، س گذش
ــز  ــال نی ــرد و امس ــک ک ــگاه ها کم دانش
کمــک خواهــد کــرد و در تاشــیم بــه 

نرســد. آســیبی  دانشــگاه ها 

صنــدوق  کــرد:  بیــان  علــوم  وزیــر 
ــای  ــرای کاره ــم ب ــجویان ه ــاه دانش رف
دانشــجویی و تعمیــر و تجهیــز به ویــژه 
در مــواردی کــه ضــرورت دارد، کمــک 

. می کنــد

اســتان ها  همــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
از  تعــدادی  ندارنــد و  آمایشــی  مشــکل 
اســتان ها ســازماندهی شــده اند، گفــت: 
اســتان ها،  برخــی  در  مراکــز  تبدیــل 
کشــور،  عالــی  آمــوزش  کیفی ســازی 
ــق  ــف در مناط ــاط ضع ــردن نق ــرف ک برط

ــات و  ــن امکان ــر، تامی ــه نقــاط بزرگ ت ــر و اتصالشــان ب کوچک ت
تجهیــزات، افزایــش کیفیــت خدمــات و فراهــم کــردن امکانــات 
ــت علمــی از اهــداف ســاماندهی  ــرای اعضــای هیئ پژوهشــی ب

اســت. دانشــگاه ها 

ــعی  ــگاه ها س ــه دانش ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر غام دکت
ــه  ــرد: هم ــان ک ــند، بی ــته باش ــی رشــته ها را داش ــد تمام می کنن
دانشــگاه ها در دنیــا بــه دنبــال ماموریــت  و تخصص گرایــی 
ــه صــورت  ــرده و ب ــد ک ــد دانشــگاه هایمان  را توانمن هســتند؛ بای

ــم. ــش ببری تخصصــی پی

باید از موازی کاری در استان ها جلوگیری شود

ــت  ــی اولوی ــای مهارت ــرای آموزش ه ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
قائــل هســتیم، اظهــار کــرد: بایــد اســتانداردهایی را تعریــف کنیــم 
کــه تربیت  شــده های ایــن بخــش بتواننــد در سرتاســر کشــور بــه 
ــه کار  ــتاندارد ب ــوب اس ــه و در چارچ ــین تربیت  یافت ــوان تکنس عن

گرفتــه شــوند.

ــدادی  ــر، تع ــای حاض ــم محدودیت ه ــد: علی رغ ــر ش وی متذک
ــان  ــد نیروهایش ــد و می توانن ــا کار می کنن ــی در دنی ــرکت ایران ش

را از داخــل کشــور تامیــن کننــد.

بــه  گرایــش  کــرد:  عنــوان  غامــی  دکتــر 
آمــوزش  سیســتم  در  نقصــی  علوم تجربــی 
و  بــوده  مــا  تحصیلــی  هدایــت  و  پــروش  و 
ــه ســمتی  ــه را ب ــادی هم ــای شــغلی و م جاذبه ه
می بــرد کــه احتمــاال در آن موفــق نخواهنــد شــد.

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: الگــوی دانشــگاه 
هنــر اســامی تبریــز قابــل توجــه و در خــور تقدیر 
ــرای معرفــی  ــر اســت بروشــورهایی ب ــوده و بهت ب

دانشــگاه  تهیــه و ارائــه شــود.

ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــور وزی ــا حض ــن ب همچنی
فنــاوری، نخســتین دانشــکده چنــد رســانه ای 
و  معمــاری  تخصصــی  کتابخانــه  و  کشــور 
شهرســازی در دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز نیــز 

ــد. ــاح ش افتت
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اقتصاد  مقاومتی

تأمین بخشی از انرژی دانشگاه بیرجند توسط نیروگاه 
فتوولتائیک 

نیــروگاه فتوولتائیــک دانشــگاه بیرجند باهدف توســعه کاربــرد فناوری 
ــش و  ــرای پژوه ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــر، ایج ــای تجدیدپذی انرژی ه
توســعه دانــش و کاربــرد انــرژی فتوولتائیــک )خورشــیدی( و ایجــاد 
پایــگاه داده بــرای تحلیــل اقتصادی و فنــی نیروگاه، تاکنون توانســته 
اســت بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز دانشــگاه بیرجنــد را تولیــد کنــد.

اقدامات دانشگاه ها در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی

تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی در دانشگاه 
محقق اردبیلی

گفــت:  اردبیلــی  محقــق  دانشــگاه  مالــی  و  اداری  معــاون 
تصویــب طــرح تأمیــن حداقــل 20درصــد بــرق مصرفــی از 
دانشــگاه  فعالیت هــای  از  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  طریــق 
اســت. مقاومتــی  اقتصــاد  راســتای  در  اردبیلــی  محقــق 

بومی سازی ۴ محصول نانو فناوری در دانشگاه صنعتی 
ارومیه

دانشــگاه صنعتــی ارومیــه در راســتای اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی، اقداماتــی در حوزه هــای فرهنگــی، پشــتیبانی، پژوهشــی و 
آموزشــی انجــام داده اســت و همچنیــن موفــق به بومی ســازی 4 نوع 

اقتصاد   مقاومتی

محصــول درزمینــه نانو فناوری توســط هســته های فناور شــده اســت.

صادرات محصوالت شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز
 صادرات فرومون های جلب کننده آفات، تولیدشده توسط محققان 

یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز، 
به کشورهای منطقه آغاز شد.

ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در پارک علم و فناوری زنجان
ــای ســطح کســب  ــا هــدف ارتق ــاوری زنجــان ب ــم و فن ــارک عل پ
ــه  ــه نتیج ــه ک ــوالت فناوران ــد محص ــور رش ــه منظ ــا و ب و کار نوپ
ــگان از کشــور  ــری از خــروج ارز و نخب آن ایجــاد اشــتغال و جلوگی
اســت، اقــدام بــه راه انــدازی اکوسیســتم کارآفرینــی در اســتان کــرد.

هوشمندسازی موتورخانه های دانشگاه صنعتی قم
زمینــه مدیریــت ســبز و کاهــش  قــم در  دانشــگاه صنعتــی 
اســت،  داده  انجــام  را  بســیاری  اقدامــات  انــرژی  مصــرف 
درحال توســعه  دانشــگاه های  بیــن  در  کــه  به نوعــی 
به عنــوان دانشــگاه مــروج صنعــت ســبز شناخته شــده اســت.

تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سبز در دانشگاه 
صنعتی کرمانشاه

شــورای راهبــری مدیریــت ســبز دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه 
مدیریــت  مؤلفه هــای  و  اهــداف  تبییــن  زمینه هــای  در  نیــز 
برنامــه  تدویــن  مقاومتــی،  اقتصــاد  راســتای  در  ســبز 
صرفه جوئــی،  و  زمان بندی شــده  ســبز  مدیریــت  عملیاتــی 
از  بهینــه  اســتفاده  مدیریــت  و  مصــرف  الگــوی  اصــاح 
اســت. داده  انجــام  مؤثــری  اقدامــات  انــرژی  حامل هــای 

استفاده از داده های جمع آوری شده در »برنامه های پایش
 محیط های ساحلی و دریایی پیرامونی ایران« 

داده هــای جمع آوری شــده در »برنامه هــای پایــش محیط هــای 
ســاحلی و دریایــی پیرامونــی ایــران« می توانــد در برنامه هــای 
مدیریــت جامــع مناطــق ســاحلی)ICZM( و توســعه بــا محوریــت 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــا )MSP( م دری

حرکت دانشگاه یزد به سمت تحقق اهداف دولت الکترونیک
در سال های اخیر، دانشگاه یزد به سمت الکترونیک کردن تمام 
فعالیت ها حرکت کرده است و این امر، ماحصل سیاست گذاری 

صحیح دانشگاه برای تحقق اهداف دولت الکترونیک است.

راه اندازی سامانه جامع خرید و فروش مواد مازاد شیمیایی 
توسط محققان دانشگاه حکیم سبزواری

ســامانه جامــع خریــد و فــروش مــواد مــازاد شــیمیایی، بیولوژیکــی و 

تجهیــزات آزمایشــگاهی، » ایــران ایلــب« در راســتای تحقــق اهداف 
اقتصــاد مقاومتــی و مقابلــه بــا تحریم هــا، توســط جمعــی از اســاتید 
ــد. ــدازی ش ــبزواری راه ان ــم س ــی دانشــگاه حکی ــروه زیست شناس گ

تولید انواع رله های حفاظتی در پارک علم و فناوری فارس
مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی  پژوهشــگران 
و  طراحــی  بــه  موفــق  فــارس،  فنــاوری  و  علــم  پــارک  در 
رله هــای  و  ولتــاژ  رله هــای  اضافــه جریــان،  رله هــای  تولیــد 
کمکــی ایســتگاه های توزیــع، فــوق توزیــع و  انتقــال شــدند.

ابداع روشی نوین برای مهار ریزگردها توسط محققان دانشگاه 
جهرم

محققــان دانشــگاه جهــرم، بــا تکیــه بــر توانمندی هــای علمــی خــود 
موفــق بــه ابداع روشــی نویــن و کم هزینه، بــه منظور مهــار ریزگردها 
ــت  ــه دول ــردن هزین ــم ک ــته در ک ــداع توانس ــن اب ــه ای ــده اند ک ش
بــرای حــل معضــل بــزرگ کشــور نقــش اثرگــذاری داشــته باشــد.

توسعه »کشاورزی هوشمند« در کرمانشاه 
بــرای  کرمانشــاه  فنــاوری  و  علــم  پــارک  پژوهشــگران 
نخســتین بــار در کشــور موفــق شــدند بــا تلفیــق کشــاورزی 
مهمــی  گام  هوشــمند،  کشــاورزی  قالــب  در  روز  دانــش  بــا 
بردارنــد. کشــاورزی  کــردن  اقتصــادی  راســتای  در 

خودکفایی کشور در خط تولید ماشین آالت کشت نشاء
ــم و  ــارک عل ــد در پ ــرده و عاقه من ــان تحصیلک ــی از جوان گروه
فنــاوری کرمانشــاه، ضمــن تجاری ســازی ایده  هــای خــود، موفــق به 
خودکفایــی کشــور در خط تولید ماشــین آالت کشــت نشــاء شــده اند.

بیــن  در  زنجــان  دانشــگاه  طــرح  دو  گرفتــن  قــرار 
1397 ســال  مقاومتــی  اقتصــاد  موفــق  پــروژه  پنــج 

دو طــرح دانشــگاه زنجــان، جــزو طرح هــای برتــر اســتان در گــزارش 
ــت. ــرار اس ــال 1397 ق ــی س ــاد مقاومت ــق اقتص ــروژه موف ــج پ پن

 اشاره        
پیگیــری راهبــرد اقتصــاد مقاومتی یکی از سیاســت 
هــای اصلــی مجموعــه آمــوزش عالــی در دو ســال 
اخیــر بــه شــمار مــی رود. در راســتای اجــرای ایــن 
ــتاد وزارت  ــی در س ــردی، کارگروه ــت راهب سیاس
علــوم تشــکیل شــده و بــا تهیــه دســتورالعمل  هــا 
و ارائــه برنامــه هایــی ایــن مهــم را پیگیــری مــی 
ــگاه  ــا، پژوهش ــگاه ه ــتا دانش ــن راس ــد. در ای کن
هــا و پــارک هــای علــم و فنــاوری سراســر کشــور 
اقدامــات و فعالیــت هــای گســترده ای را در اجرای 
ــا در  ــم ه ــا تحری ــه ب ــی و مقابل ــاد مقاومت اقتص
دســتور کار قــرار داده انــد کــه در ادامــه بــه رئوس 
مهــم تریــن ایــن فعالیــت هــا اشــاره مــی شــود.
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و برخــی از معاونــان 
ــوان و  ــاتید ج ــا اس ــی ب ــت های ــله نشس ــر سلس وزی
نخبــه دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و پارک هــای 
ــا و                          ــدگاه ه ــتفاده از دی ــدف اس ــا ه ــاوری ب ــم و فن عل

ــد. ــزار کردن ــوان برگ ــتادان ج ــرات اس ــه نظ نقط

ــگاهی  ــه دانش ــوان و نخب ــاتید ج ــور اس ــی  از حض ــر غام دکت
ــده  ــیر آین ــوص مس ــی درخص ــت هم اندیش ــوم جه در وزارت عل
آمــوزش عالــی کشــور تشــکر کــرد و گفــت: نــگاه مــا بایســتی 
رو بــه آینــده باشــد؛ بایــد تــاش کنیــم تــا در چارچــوب 
تغییــرات الزم حرکــت  بــه ســمت  جهانــی  روز  تحــوالت 
کنیــم. ایــن کار بــر عهــده نســل جــوان دانشــگاهی مــا اســت.
وی افــزود: تصمیــم داریــم کــه بــا نگاهــی آینده نگرانــه جلســاتی 
ــه دانشــگاهی، مراکــز  ــا اعضــای هیئت علمــی جــوان و نخب را ب
ــه  ــیم و ب ــته باش ــاوری داش ــم و فن ــای عل ــی و پارک ه پژوهش
ــن  ــل م ــم. تمای ــا بپردازی ــنهادهای آن ه ــا و پیش ــی ایده ه بررس
ــت  ــاره وضعی ــر درب ــما کمت ــای ش ــه صحبت ه ــت ک ــن اس ای
ــاره فــردای علــم و فنــاوری کشــور باشــد. کنونــی و بیشــتر درب
وزیــر علــوم، بــا اشــاره بــه لــزوم کنــار گذاشــتن برخــی 
باورهــای قدیمــی در نظــام دانشــگاهی کشــور خاطرنشــان 
بایســتی  جــوان  دانشــگاهی  نخبــگان  شــما  کــرد: 
تغییــر  را  اســت  اشــتباه  می کنیــد  فکــر  کــه  ســنت هایی 
دهیــد. راهکارهــای نویــن ارائــه دهیــد و تــاش کنیــد در 
محــدوده توانایــی خــود ایــن راهکارهــا را عملــی ســازید

سیاست وزارت علوم نخست استانداردسازی و سپس نظارت است

دکتــر مســعود برومنــد، معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت 
ــه  ــرفته هزین ــورهای پیش ــه در کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوم ب عل
ــت:  ــود، گف ــن می ش ــگاه تأمی ــارج از دانش ــًا از خ ــش غالب پژوه
دغدغــه مــا ایــن اســت کــه اســاتید جــوان مــا باورهــا و برخــی 
ــد. ــی نکنن ــگاهی را درون ــین دانش ــل های پیش ــای نس نگرش ه

بــه گفتــه وی، بخشــی از تغییــر آمــوزش عالــی در آینــده حاصــل 
تغییر روش ها و تصمیمات شــما اســاتید جوان دانشــگاهی اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم تصریــح کــرد: 
ــز  ــگاه ها نی ــان و ورود دانش ــرکت های دانش بنی ــوص ش درخص
ــذار  ــگاه ها واگ ــه دانش ــور را ب ــن ام ــار ای ــا اختی ــت، م ــد گف بای
کرده ایــم. سیاســت وزارت علــوم نخســت استانداردســازی و 
ســپس نظارت اســت. دربــاره موضــوع ســهامداری امــا باید گفت 
کــه ســاختار کنونــی دانشــگاه ها بحــث ســهامداری را نمی توانــد 
ــوآوری و  ــات صندوق هــای ن ــن اقدام ــرای ای ــد. ب وارد خــود کن
ــت. ــده اس ــر گرفته ش ــاوری در نظ ــش فن ــای پژوه صندوق ه

وی در خصــوص بنــد ط تبصــره 9 اظهــار داشــت: ایــن 
بنــد در میانه ســال 1397 اجرایــی شــد و از اواخــر شــهریور 
1397 تــا پایــان ســال حــدود 300 قــرارداد منعقــد شــد.

در ایــن نشســت، دکتــر مرضیــه شــمس یوســفی عضــو 
عبداللهــی،  امیــر  دکتــر  گیــان،  دانشــگاه  هیئت علمــی 
کرمــان،  باهنــر  شــهید  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
دکتــر آمنــه خدیــور، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه الزهــرا 

استادان جوان و نخبه با نگاه راهبردی و آینده نگرانه به مسائل 
آموزش عالی بنگرند

وزیر علوم در سلسله نشست های وزیر علوم با اعضای هیئت علمی جوان و نخبه کشور تأکید کرد:

)س(، دکتــر رضــا مداحیــان، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه 
زاده،  کرباســی  امیراحســان  دکتــر  و  مــدرس  تربیــت 
داشــتند. حضــور  اصفهــان  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 

ــه علــوم انســانی و علــوم پایــه، شــکل گیری  ضــرورت توجــه ب
ــای  ــان پابه پ ــاتید و کارکن ــی اس ــکل های صنف ــعه تش و توس
تشــکل های دانشــجویی، ورود منابــع راکــد دانشــگاه ها در حــوزه 
صندوق هــای خطرپذیــر، بهره منــدی از اســاتید جــوان در مدارس 
ــرورش،  ــوم و آموزش وپ ــه عل ــتر دو وزارتخان ــکاری بیش ــا هم ب
ــت،  ــا حــوزه صنع ــاط بیشــتر دانشــجو ب پیاده ســازی طــرح ارتب
ــه  ــانی نخب ــاارزش انس ــروی ب ــروج نی ــری از خ ــزوم جلوگی ل
دانشــگاه ها  در  یکپارچــه  ســامانه های  ایجــاد  کشــور،  از 
پژوهش هــای  انجــام  لــزوم  کشــور،  پژوهشــی  مراکــز  و 
ــوان  ــتادیارهای ج ــرای ورود اس ــه ب ــاد زمین ــه و ایج آینده نگران
برخــی  دانشــگاه ها  ممیزه هــای  هیئــت  در  دانشــگاه ها 
ــتادان در  ــوی اس ــه از س ــد ک ــنهادهایی بودن ــب و پیش از مطال
ایــن نشســت هم اندیشــی بــا وزیــر علــوم مطــرح شــد.
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معطوف به آینده

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در دومیــن نشســت از سلســله 
ــان و  ــی از معاون ــوم و برخ ــر عل ــی وزی ــت های هم اندیش نشس
مســئوالن وزارت علــوم بــا اعضــای هیئت علمــی جــوان و نخبــه 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور 
بــر ضــرورت تقویــت و کیفی ســازی مجموعه هــای علمــی 
کشــور و به روزرســانی آن هــا و پیشــبرد آمــوزش عالــی براســاس 
پیش بینی هــای علمــی و دقیــق معطــوف بــه آینــده تأکیــد کــرد.
ــر  ــی وزی ــت های هم اندیش ــله نشس ــت از سلس ــن نشس  دومی
ــا اعضــای هیئت علمــی جــوان و نخبــه  ــان وی ب علــوم و معاون
کشــور بــا حضــور دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری، دکتــر علــی خاکــی صدیــق، معــاون آموزشــی، دکتــر 
مســعود شــمس بخــش، مشــاور وزیــر و مدیــرکل حــوزه وزارتی، 
ــا  ــر علیرض ــر و دکت ــاور وزی ــایی، مش ــواد رس ــر محمدج دکت
عبداللهــی نــژاد، مدیــرکل روابــط عمومــی و جمعــی از »اســاتید 
ــد. ــزار ش ــه برگ ــن وزارتخان ــگاهی« در ای ــه دانش ــوان و نخب ج

دکتــر غامــی، بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه برگــزاری هرچه 
بیشــتر جلســاتی ازاین دســت، گفــت: بــا توجــه به ســرعت 
تحــوالت علــوم و فنــاوری و توســعه علم در جهــان، درصورتی که 
ــد  ــد موردتوجــه باشــد بای قــرار باشــد رویکردهــای علمــی جدی
ــده  ــای انجام ش ــه اقدام ه ــرد. ازجمل ــه ک ــوان توج ــل ج ــه نس ب
ــگاه ها،  ــای دانش ــاب رؤس ــه انتص ــوان ب ــوزه می ت ــن ح در ای
ســال   10 حداقــل  کــه  فنــاوری  مراکــز  و  پژوهشــگاه ها 
ــرد. ــاره ک ــتند، اش ــته هس ــر از گذش ــط جوان ت ــورت متوس به ص

وی تصریــح کــرد: همچنیــن مــا بایــد از ظرفیــت هم میهنانمــان 
ــدی از  ــچ اح ــم؛ هی ــتفاده کنی ــان اس ــورهای جه ــام کش در تم
ــرده  ــن ک ــای وط ــان، ج ــورهای جه ــم در کش ــان مقی ایرانی
ــن  ــه وط ــتیم و ب ــی هس ــا ایران ــه م ــوند. هم ــوب نمی ش محس
ــری  ــت و پیگی ــد باظراف ــگاه ها بای ــتیم. دانش ــد هس ــود متعه خ
اســتفاده کننــد. تــوان همــکاران در کشــورهای دیگــر  از 

وزیــر علــوم بابیــان اینکــه بحــث اصلــی مــا هم فکــری دربــاره 
آینــده آمــوزش عالــی اســت خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه قــرار 
اســت در آینــده ســکان دار آمــوزش عالــی باشــند، جوانــان امــروز 
ــدت  ــه کان بلند م ــا درگذشــته، برنام ــه م ــود زمان هســتند. کمب
بــود چراکــه اغلــب تصمیمــات در جهــت حــل مشــکات آنــی 
ــعه  ــه توس ــه ب ــم ک ــرار داری ــرایطی ق ــا در ش ــروز ام ــود. ام ب
فیزیکــی مگــر در مــوارد خــاص نیــاز چندانــی نداریــم و 
به جــای آن بایــد بــه فکــر به روزرســانی آمــوزش عالــی باشــیم.

ــروز  ــه ام ــزی ک ــت: چی ــار داش ــه اظه ــی در ادام ــر غام دکت
ــن  ــت به صــورت تدریجــی بی ــال مدیری ــم انتق ــز داری ــه آن نی ب
ــن  ــبختانه در همی ــت. خوش ــده اس ــل آین ــی و نس ــل فعل نس
راســتا توانســته ایم در دو ســال گذشــته رؤســای دانشــگاهی ای 
را منصــوب کنیــم کــه به طــور متوســط حداقــل 10 ســال 
ــواره  ــه هم ــد. البت ــی بوده ان ــای دانشــگاهی قبل ــر از رؤس جوان ت
ــوع  ــا موض ــم ام ــه داری ــم توج ــی ه ــی و عمل ــابقه علم ــه س ب
ــت. ــوده اس ــا ب ــی م ــای اصل ــی از اولویت ه ــی یک جوان گرای
وی بــا اشــاره به قــرار گرفتــن کشــور در شــرایط خــاص 
خاطرنشــان کــرد: شــرایط خــاص کشــور تیغــی دو لبــه اســت؛ 
از یک ســو مانعــی بــرای جبــران برخــی کمبودهــا اســت، امــا از 
ســوی دیگــر مــا را وادار می کنــد بیش ازپیــش روی پــای خودمان 
بایســتیم. مــا نبایــد هیــچ گاه از فرصت هــای گفت و گــو اجتنــاب 
ــوان  ــی ج ــای هیئت علم ــما اعض ــه ش ــن ب ــه م ــم و توصی کنی
ایــن اســت کــه از هــر فرصتــی بــرای گفت وگــو اســتفاده کنیــد.
عنــوان  نخبــگان  مهاجــرت  درخصــوص  علــوم  وزیــر 
کــرد: ایــن پدیــده مربــوط بــه شــرایط کنونــی نیســت 
ســال های  در  امــا  داشــته  وجــود  قبــل  ســال های  از  و 
اســت. شــده  تشــدید  دالیــل  بعضــی  بنابــر  اخیــر 

از  مهاجرت کــرده  نخبــگان  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــور گفــت: نبایــد کســی را جــای وطن شــده قلمــداد 
کنیــم؛ بــه همــه مهاجــران ایرانــی بایــد بــا ایــن نــگاه 
بنگریــم کــه روزی برمی گردنــد. کاری نکنیــم کــه عــرق 
و عاقــه مهاجــران بــه ایــران کــم شــود و هیــچ ایرانــی 
نکنیــم. تلقــی  قطعــی  مهاجــران  را  کــرده  مهاجــرت 

دکتــر غامــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بابیــان اینکــه 
ــگاه های  ــن دانش ــترک بی ــروژه مش ــادی پ ــداد زی ــروزه تع ام
ایــران و دیگــر کشــورها بــه انجــام می رســد گفــت: ایــن 
ــرت  ــگان مهاج ــن نخب ــاط همی ــتفاده از ارتب ــا اس ــا ب پروژه ه

استادان جوان و نخبهاستادان جوان و نخبه
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گاه اه و دولت هم اندیشی دانش

نشســت رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی، 
»هم اندیشــی  موضــوع  بــا  فنــاوری  و  پژوهشــی 
ــا حضــور  ــم« و ب ــت در شــرایط تحری دانشــگاه و دول
دکتــر اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــور، 
وزیــران علــوم، تحقیقات و فنــاوری، کشــور، کار و رفاه 
اجتماعــی، صنعــت، معــدن و تجــارت هفدهــم تیرمــاه 
ــد. ــزار ش ــرا)س( برگ ــگاه الزه ــال جاری در دانش س

 ایــن نشســت یــک روزه باهــدف »تبییــن وضعیــت و چالش هــای 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی کشــور در شرایط تحریم« و 
»چگونگــی بهره بــرداری از ظرفیت هــای علمــی و تخصصــی جامعه 
ــد. ــزار گردی ــی« برگ ــا چالش هــای احتمال دانشــگاهی در مواجــه ب

ــا  ــه و دو هم اندیشــی ب ــن نشســت شــامل یــک بخــش افتتاحی ای
ــل  ــتغال« و »تحلی ــی و اش ــد مل ــت های تولی ــای »سیاس محوره
ــود. در  ــم« ب ــا تحری ــاط آن ب ــت اجتماعــی، فرهنگــی و ارتب وضعی
ــون  ــتغال«، پیرام ــی و اش ــد مل ــت های تولی ــی »سیاس هم اندیش
سیاســت ها و برنامه هــای دولــت در توســعه تولیــد ملــی و اشــتغال، 
ــب  ــی، جل ــتغال و کارآفرین ــاد اش ــاوری در ایج ــعه فن ــش توس نق
مشــارکت بخــش غیردولتــی و توســعه ســرمایه گذاری، نقــش 
ــتیبانی از  ــاوری در پش ــش و فن ــی و پژوه ــوزش عال ــات آم مؤسس
ــواد  ــن م ــوه تأمی ــت، نح ــی دول ــتغال و کارآفرین ــت های اش سیاس
ــت و  ــاز صنع ــورد نی ــای م ــزات و فناوری ه ــات، تجهی ــه، قطع اولی
ســایر بخش هــای صنعتــی و اجرایــی، پشــتیبانی از مراکــز تحقیــق 

ــی و  ــت کاالی ایران ــا کیفی ــی و ارتق ــای صنعت ــعه واحده و توس
نقــش دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهــش و فنــاوری در پشــتیبانی از 
ــد ملــی و اشــتغال گفت وگــو و تبادل نظــر شــد. سیاســت های تولی

ــا عنــوان »تحلیــل وضعیــت اجتماعــی،  در هم اندیشــی دوم نیــز ب
ــا تحریــم«، شناســایی نقــاط آســیب پذیر  ــاط آن ب فرهنگــی و ارتب
ــن، دغدغه هــا و حساســیت های اجتماعــی، فرهنگــی  و التهاب آفری
ــن  ــی و نمادی ــرمایه های اجتماع ــش س ــرورت و نق ــی، ض و سیاس
در کمــک بــه رفــع چالش هــای ملــی و تقویــت همبســتگی ملــی، 
ــاط  ــش نق ــه کاه ــک ب ــت در کم ــای دول ــت ها و برنامه ه سیاس
ــی  ــوزش عال ــات آم ــش مؤسس ــن و نق ــیب پذیر و التهاب آفری آس
ــاط و  ــای نش ــاد فض ــه ایج ــک ب ــاوری در کم ــش و فن و پژوه
ــود. ــر ب ــو و تبادل نظ ــورد گفت وگ ــای م ــه، محوره ــد در جامع امی

در ایــن نشســت رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی، 
ــی  ــی غیردولت ــوزش عال ــز آم ــای مراک ــاوری، رؤس ــش و فن پژوه
ــزرگ کشــور، رؤســای مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی وابســته  ب
بــه دســتگاه های اجرایــی، اعضــای اصلــی اتــاق بازرگانــی 
ایــران، معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه های بــزرگ، 
ــع  رؤســای کمیســیون های آمــوزش و تحقیقــات، فرهنگــی، صنای
و معــادن، اقتصــادی و اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی، 
ــدادی  رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی، تع
ــت و  ــوع نشس ــا موض ــط ب ــی مرتب ــای علم ــای انجمن ه از رؤس
تعــدادی از صاحبــان صنایــع بــزرگ کشــور حضــور داشــتند.

نشست رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری برگزار شد

با موضوع هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم 

کــرده صــورت می گیــرد. درنهایــت هــم بایــد گفــت کــه 
ــر  ــه یکدیگ ــی را ب ــوزش عال ــر آم ــا جزای ــم ت ــاش داری ــا ت م
وصــل کنیــم تــا مجمع الجزایــری متحــد داشــته باشــیم.

ــی  ــو هیئت علم ــزاد، عض ــم نیک ــر مری ــت، دکت ــن نشس در ای
دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل، دکتــر محمد نــوروزی، عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، دکتــر محمــد رئیســی، 
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه صنعتی اصفهــان و دکتــر رمضانعلی 
ــتند. ــور داش ــگاه رازی حض ــی دانش ــو هیئت علم ــوزاده، عض اب

کشــور  مختلــف  مناطــق  در  علمــی  پایگاه هــای  ایجــاد 
به خصــوص در شهرســتان ها به منظــور جلوگیــری از ســفر 
دانشــجویان و اســاتید بــه شــهرهای بــزرگ، جلوگیــری از 
کشــور،  علمــی  سیاســت گذاری  حــوزه  در  مــوازی کاری 
قدردانــی از تــاش و اهتمــام وزیــر علــوم بــرای حفــظ آرامــش 
ــاظ  ــی، لح ــع کارشناس ــه مقط ــاره ب ــه دوب ــگاه ها، توج در دانش
ــرباز در  ــی س ــای هیئت علم ــای اعض ــاز پژوهش ه ــدن امتی ش
ــوزش  ــه آم ــت ب ــه آن هــا و ضــرورت کمــک جــدی دول کارنام
ــه، برخــی  ــا جامع ــاط دانشــگاه ب ــراری ارتب ــه برق ــی درزمین عال
ــتادان در  ــوی اس ــه از س ــد ک ــنهادهایی بودن ــب و پیش از مطال
ایــن نشســت هم اندیشــی بــا وزیــر علــوم مطــرح شــد.

جایگاه دوم ایران در تربیت نیروی انسانی دانشگاهی    
در جهان

نشســت  ســومین  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
و  علــوم  وزیــر  هم اندیشــی  نشســت های  سلســه  از 
برخــی از معاونــان و مســئوالن وزارت علــوم بــا اعضــای 
پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها،  نخبــه  و  جــوان  هیئت علمــی 
ــران  ــگاه دوم ای ــور از جای ــاوری کش ــم و فن ــای عل و پارک ه
ــر داد. ــان خب ــگاهی در جه ــانی دانش ــروی انس ــت نی در تربی
ــر  ــی وزی ــت های هم اندیش ــله نشس ــر از سلس ــتی دیگ در نشس
ــا اعضــای هیئت علمــی جــوان و نخبــه  ــان وی ب علــوم و معاون
کشــور بــا حضور دکتــر منصــور غامی، وزیــر علــوم، تحقیقات و 
فنــاوری، دکتــر عبدالرضــا باقــری، قائم مقــام وزیــر علــوم، دکتــر 
مســعود شــمس بخش، مشــاور وزیــر و مدیــرکل حــوزه وزارتــی، 
دکتــر محمدجــواد رســایی، مشــاور وزیر علــوم و جمعی از اســاتید 
ــد. ــزار ش ــه برگ ــن وزارتخان ــگاهی در ای ــه دانش ــوان و نخب ج
ــگاه های  ــت: دانش ــی گف ــر غام ــت دکت ــن نشس ــدای ای در ابت
ــت 3 دوره را  ــا موفقی ــس از انقــاب توانســته اســت ب کشــور پ
پشــت ســر بگــذارد؛ دوره نخســت از دهــه شــصت شــروع شــد 
و در آن بــه تربیــت نیــروی انســانی توجــه شــد. خوشــبختانه در 
ــان  ــم و در جه ــل کرده ای ــق عم ــانی موف ــروی انس ــت نی تربی
رتبــه دوم را داریــم. در دهــه ســوم انقاب، دانشــگاه ها توانســتند 
ــطح بین المللــی رتبــه پژوهشــی  گام دوم را برداشــته و در س
ایــران را ارتقــاء دهنــد. در دهــه چهــارم انقــاب و در گام 

ــتند  ــکل گیری هس ــال ش ــن در ح ــگاه های کارآفری ــوم، دانش س
ــتند. ــت هس ــال فعالی ــز در ح ــاوری نی ــم و فن ــای عل و پارک ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نشســت ها بیشــتر جنبــه 
غیررســمی و دوســتانه دارنــد خاطرنشــان کــرد: اعضــای 
هیئت علمــی حاضــر در نشســت بــه یــاد داشــته باشــند کــه بــه 
ــه  ــده اند بلک ــوت نش ــگاه ها دع ــان در دانش ــل سمت هایش دلی
به عنــوان اعضــای نخبــه و جــوان دانشــگاهی بــرای همفکــری 
ــده اند.  ــوت ش ــی دع ــوزش عال ــده آم ــه راه آین ــن نقش و تدوی
ــا  ــاد. م ــد افت ــاق خواه ــما اتف ــور ش ــا حض ــگاه ها ب ــده دانش آین
امــروز بــا اســتفاده از پیشــنهادهای شــما در سیاســت گذاری های 
در  بایــد  شــما  و  می کنیــم  اتخــاذ  را  تصمیماتــی  کان 
فــردای آمــوزش عالــی ایــن تصمیمــات را اجرائــی کنیــد.
ــا  ــاط ب ــوم خاطرنشــان کــرد: در خصــوص بحــث ارتب ــر عل وزی
ــده  ــی انجام ش ــات خوب ــته اقدام ــال گذش ــد س ــت در چن صنع
در  بایســتی  کــه  هســتم  موضــوع  ایــن  موافــق  اســت. 
ــاط دانشــگاه ها  شهرســتان ها کمــک بیشــتری درخصــوص ارتب
بــا صنعــت صــورت بگیــرد. درزمینهــه بومی گزینــی نیــز 
ــاش  ــود دارد ت ــرح وج ــن ط ــاره ای ــدی ای درب ــای ج ایراده
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــرح را در ش ــن ط ــم ای می کنی
ــرد. ــا در خصــوص آن بازاندیشــی صــورت بگی ــم ت مطــرح کنی
در ایــن نشســت دکتــر بهــروز کشــته گــر، عضــو هیئت علمــی 
ــی  ــو هیئت علم ــی، عض ــا امان ــر علیرض ــل، دکت ــگاه زاب دانش
ــر حســین دانش مهــر،  ــی آذربایجــان، دکت دانشــگاه شــهید مدن
ــری،  ــی امی ــر عل ــتان، دکت ــی دانشــگاه کردس عضــو هیئت علم
ــام پورحســن،  ــر بهن عضــو هیئت علمــی دانشــگاه زنجــان، دکت
ــر مهــدی کرمــی،  ــان و دکت عضــو هیئت علمــی دانشــگاه دامغ
داشــتند. حضــور  شــهرکرد  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
ــق  ــش عمی ــام پژوه ــرای انج ــاخت های الزم ب ــود زیرس کمب
ــرورت  ــت، ض ــق دور از پایتخ ــوص در مناط ــور به خص در کش
تقویــت ارتبــاط بــا صنعــت اســاتید، لــزوم برداشــتن رابطــه مرکز 
ــرورت  ــگاه ها، ض ــی دانش ــزات فن ــه تجهی ــی درزمینه پیرامون
اســتخدام دکتراهــای علــوم پایــه یکــی از نیازهــا بــرای فــردای 
آمــوزش عالــی، تضــاد بومی گزینــی بــا عدالــت آموزشــی، لــزوم 
اعتمــاد بــه متخصصان علــوم انســانی در حوزه سیاســت گذاری و 
مدیریتــی، ایجــاد دانشــگاه کارآفریــن بــا ایجــاد اکوسیســتم های 
واقعــی، ضــرورت توجــه بــه علــوم بنیــادی بــرای ســاختن فردای 
ــم دانشــگاه و بخــش  ــان عل ــر می ــاط مؤث صنعــت و ایجــاد ارتب
صنعــت، برخــی از مطالــب و پیشــنهادهایی بودنــد کــه از ســوی 
اســتادان در ایــن نشســت هم اندیشــی بــا وزیــر علوم مطرح شــد.

سلســله  از  هم اندیشــی  جلســه  ســومین  نشســت  ایــن 
هیئت علمــی  اعضــای  بــا  علــوم  وزیــر  نشســت های 
پارک هــای  و  پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها،  نخبــه  و  جــوان 
هم فکــری  باهــدف  کــه  اســت  کشــور  فنــاوری  و  علــم 
دربــاره مســائل و آینــده آمــوزش عالــی برگــزار می شــود.

استادان جوان و نخبه
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سطح باالی اعتماد عمومی مردم به دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی و فناوری/ مردم دانشگاه را باور دارند

ــاره  ــا اش ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع ــر اســحاق جهانگی دکت
بــه ســطح بــاالی اعتمــاد عمومــی مــردم بــه دانشــگاه ها و 
ــیاب  ــوع س ــرد: در موض ــد ک ــاوری تأکی ــی و فن ــز پژوهش مراک
اخیــر در کشــور ایــن بحــث پیــش آمــده کــه گــزارش را بــه کــدام 
ــد و رئیــس جمهــور  ــاور کنن ــردم ب ــم کــه م ــی بدهی نهــاد غیردولت
ــد.  ــذار کن ــگاه ها واگ ــه دانش ــئولیت را ب ــن مس ــت ای ــم گرف تصمی

ــه صــورت  دکتــر جهانگیــری افــزود: در شــرایط خطیــر پیــش رو ب
توأمــان هــم بــا محدودیــت و هــم بــا فرصــت هایــی روبــرو هســتیم 
کــه ایــن محدودیــت هــا و فرصــت هــا تاثیرجــدی و تعییــن کننــده 
ای بــر همــه نهادهــای کشــور و بخصــوص دانشــگاه هــا دارد و نقش 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــن شــرایط ق ــر ای ــا تحــت تأثی و عملکــرد آنه

معــاون اول رییــس جمهــور ادامه داد: در شــرایط جدیــد پیش رو هیچ 
منظومــه ای صاحــب نظرتــر و متخصــص تــر از جمــع دانشــگاهیان 
وجــود نــدارد و هیچکــس بــرای ارائــه راهکارهایــی در جهــت بــرون 
رفــت کشــور از شــرایط پیــش رو ذیصــاح تر از دانشــگاهیان نیســت 
چــرا کــه آنهــا هــم از بیماریهــای مزمــن گذشــته آگاهــی دارنــد و 
هــم ظرفیــت هــا و تنگناهــای کشــور را بــه خوبــی مــی شناســند.

وی بــا بیــان اینکــه تجربــه تاریخــی در ادوار گذشــته نشــان 
ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــائل سیاس ــل مس ــه ح ــد ک ــی ده م
ــه  ــت: البت ــت، گف ــام اس ــل انج ــا قاب ــگاه ه ــه دانش ــاد ب ــا اعتم ب
ــا  ــا، تنگناه ــرورت ه ــه ض ــیم ک ــته باش ــر داش ــن را در نظ ــد ای بای
ــا و  ــا، تنگناه ــرورت ه ــع ض ــا در واق ــگاه ه ــای دانش ــت ه و اولوی
ــت  ــت اس ــور و حکوم ــه کل کش ــوط ب ــی و مرب ــای مل ــت ه اولوی
و نبایــد ایــن مســائل را مختــص بــه نهــاد دانشــگاه در نظــر 
بگیریــم چــرا کــه آینــده کشــور در دانشــگاه هــا رقــم مــی خــورد.

ــه و  ــاد جامع ــل نق ــه دانشــگاه عق ــان اینک ــا بی ــری ب ــر جهانگی دکت
ــه دارد،  ــا جامع ــی ب ــد عمیق ــه پیون ــت ک ــی اس ــده و پویای ــاد زن نه
ــد  ــک ش ــه آن نزدی ــوان ب ــه نت ــت ک ــادی نیس ــگاه نه ــت: دانش گف
ــه  ــت ک ــت نیس ــر سیاس ــک فرمانب ــگاه ی ــرد. دانش ــد ک و آن را نق
ــاد  ــک نه ــه ی ــرد بلک ــل ک ــه آن تحمی ــتوری را ب ــر دس ــوان ه بت
ــی  ــورد بررس ــر م ــه و فک ــا اندیش ــائل را ب ــه مس ــت ک ــی اس علم
قــرار داده و بــرای حــل مشــکات راهــکار ارائــه مــی دهــد.

ــگاه  ــه دانش ــرای اینک ــرد: ب ــه ک ــور اضاف ــس جمه ــاون اول ریی مع
بتوانــد عقــل نقــاد جامعــه باشــد نیازمنــد اســتقال علمــی، 
آزادی هــای آکادمیــک، التــزام اجتماعــی و حاکمیــت اصــول و 
ــد  ــز بای ــگاه نی ــت و در درون دانش ــی اس ــاق علم ــای اخ هنجاره
از اســتقال علمــی دانشــگاه هــا حفاظــت و حراســت شــود و ایــن 
ــرار دارد. ــا ق ــگاه ه ــای دانش ــر دوش رؤس ــه ب ــت ک ــئولیتی اس مس

وی افــزود: در راســتای حفاظــت و حراســت از آزادی هــای آکادمیــک 
و اصــول و هنجارهــای اخــاق علمــی در دانشــگاه هــا، اخیــراً آییــن 
ــان  ــا تقلــب در پای ــرای شناســایی و برخــورد ب ــت ب نامــه ای در دول
نامــه هــا و کارهــای علمــی و تحقیقاتــی تصویــب شــده کــه البتــه 
ایــن آییــن نامــه تکملــه ای دارد کــه در کمیســیون علمــی دولــت بــا 
پیگیــری هــای وزیــر علــوم، تحقیقات و فنــاوری تصویب خواهد شــد.

دکتــر جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاه هــا مــی تواننــد در 
زمینــه خاقیــت و نــوآوری کــه نیــاز جــدی امــروز کشــور اســت، گام 
هــای اساســی بردارنــد، اظهــار داشــت: ایفــای ایــن نقــش از ســوی 
دانشــگاه ها مســتلزم شــجاعت و مســئولیت پذیری رؤســای دانشــگاه 
هــا اســت تــا بتواننــد ایــن مســئولیت مهــم و کلیــدی را ایفــا نماینــد.

معــاون اول رییــس جمهــور افــزود: البتــه بــرای تحقــق ایــن 
امــر، حمایــت دولــت و همــه نهادهــای حاکمیتــی نیــز الزم 
ــته  ــود داش ــن وج ــن ظ ــگاه حس ــه دانش ــبت ب ــد نس ــت و بای اس
شــناخته  رســمیت  بــه  دانشــگاه  جایــگاه  و  حقــوق  و  باشــد 
دانشــگاه هــا  ای کــردن  امنیتــی و ســلیقه  شــود چــرا کــه 
ــد. ــد ش ــا خواه ــگاه ه ــدی دانش ــدن و ناکارآم ــل ش ــث منفع باع

ــا رؤســای 13 دانشــگاه  ــد جلســه ب ــه برگــزاری چن ــا اشــاره ب وی ب
در خصــوص حــل مســائل کشــور خاطرنشــان  برتــر کشــور 
کــرد: ایــن دانشــگاه هــا در همیــن راســتا کارگــروه هایــی را 
ــه  ــت ارائ ــه دول ــی را ب ــرات و راهکارهای ــد و نظ ــکیل داده ان تش
ــای  ــیون ه ــی کمیس ــتور کار برخ ــرات دس ــن نظ ــه ای ــد ک کردن
دولــت شــده اســت کــه امیــدوارم ایــن گونــه تشــکل هــای 
غیررســمی بــه ســایر دانشــگاه هــا نیــز تســری پیــدا کنــد.

ــای  ــب ه ــوع ســیاب و تخری ــه وق ــاره ب ــا اش ــری ب ــر جهانگی دکت
ناشــی از آن در ابتــدای ســال جــاری، گفــت: در جریــان ایــن 
اتفاقــات یکبــار دیگــر حضــور یکپارچــه و ملــت بــودن مــردم 

ــور  ــس جمه ــنهاد ریی ــه پیش ــد و ب ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــران ب ای
دانشــگاه بــه دلیــل برخــورداری از ســرمایه علمــی و ســرمایه 
اجتماعــی بــه عنــوان نهــادی تعییــن شــد تــا در خصــوص 
ــد. ــه ده ــه و ارائ ــی تهی ــزارش دقیق ــردم گ ــور م ــیاب و حض س

ــا در  ــش دانشــگاه ه ــر نق ــد ب ــا تأکی ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــه  ــاز و زمین ــش نی ــا پی ــزود: دانشــگاه ه ــور، اف ــی کش ــعه علم توس
ــدود  ــگاه مح ــش دانش ــا نق ــتند ام ــور هس ــدار کش ــعه پای ــاز توس س
ــام  ــای ع ــه ه ــه زمین ــه در هم ــت بلک ــی نیس ــعه علم ــه توس ب
توســعه نقــش دارد و مــی توانــد سرمشــق و پیشــران باشــد.

وی افــزود: بایــد کاری کنیــم کــه مشــارکت عمومــی در همــه زمینــه 
هــا شــکل گیــرد و پیــش نیــاز ایــن امر مهــم این اســت که دانشــگاه 
هــا در همــه مســائل کشــور مشــارکت داشــته باشــند و فقــط نظــاره 
گــر نباشــند و دانشــجویان نیــز دچــار یــأس نســبت بــه آینده نشــوند.

دکتــر جهانگیــری یکــی از مهمتریــن رســالت هــا در مقطــع 
فعلــی را افــق گشــایی نســبت بــه آینــده برشــمرد و خاطــر 
نشــان کــرد: اگــر بــی تفاوتــی، ناامیــدی و یــأس در جامعــه 
ــد  ــدا بدانن ــام ج ــود را از نظ ــت خ ــردم سرنوش ــود و م ــاد ش ایج
ایــن موضوعــی خطرنــاک اســت و اگــر ایــن اتفــاق در درون 
دانشــگاه هــا رخ دهــد خطرناک تــر و مخرب تــر خواهــد بــود.

معــاون اول رییــس جمهــور گفــت: الزمــه تحــرک در توســعه ملــی و 
توســعه علمــی کشــور بــاال بــردن حــس تعلــق، همبســتگی، اعتمــاد 
و مشــارکت نخبــگان جامعــه در همــه بخــش هــا و زمینــه ها اســت.

وی در ادامــه بــه نقــش آفرینــی دانشــگاه هــا در شــرایط پیــش روی 
کشــور و اجــرای راهبــرد انتخــاب شــده در ایــن مقطــع اشــاره کــرد 
و گفــت: مقــام معظــم رهبــری مواکــداً در ســخنرانی هــای مختلــف 
و بخصــوص در ســخنرانی ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی )ره( تأکیــد 
کردنــد کــه راهبــرد امــروز جمهــوری اســامی ایــران مقاومت اســت 
ــرای اجــرای ایــن راهبــرد راهــی جــز  ــه نظــر مــی رســد کــه ب و ب
ــاب آوری سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و مدیریتــی  ــردن ت ــاال ب ب
کشــور نداریــم چــرا کــه یکــی از اهــداف آمریکایــی هــا فشــار بــر 
ــوده اســت. ــی در آنهــا ب ــه و ایجــاد نارضایت ــف جامع ــات مختل طبق

ــردم  ــی م ــوار زندگ ــرایط دش ــه ش ــاره ب ــا اش ــری ب ــر جهانگی دکت
گفــت: معیشــت بخــش وســیعی از مــردم کشــور امــروز بــه ســختی 
ــادی  ــاب آوری اقتص ــا در ت ــه ه ــی از مولف ــًا یک ــذرد و حتم ــی گ م
ایــن اســت کــه چــه کنیــم تــا مــردم بتواننــد ایــن شــرایط را تحمــل 
ــی کــه  ــه نقــش دانشــگاه هــا و راهکارهای ــن زمین ــد کــه در ای کنن
ــه دولــت پیشــنهاد مــی کننــد بســیار تأثیــر گــذار و مهــم اســت. ب

وی افــزود: بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کنیــم کــه در شــرایط 
تحریــم کــه کشــور بــا مشــکاتی روبروســت، رونــد توســعه علمــی 

کشــور دچــار وقفه نشــود و این رســالتی مهــم بر دوش دانشــگاه های 
کشــور اســت کــه در رونــد توســعه علمی کشــور توقــف بوجــود نیاید.

ــی،  ــای علم ــرمایه ه ــد از س ــا بای ــه داد: م ــری ادام ــر جهانگی دکت
ــت  ــم و وضعی ــت کنی ــت و حفاظ ــور حراس ــان کش ــاتید و محقق اس
ــرمایه  ــن س ــا ای ــم ت ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــا را م ــتی آنه معیش
ــد. ــرار نگیرن ــور ق ــروج از کش ــی و خ ــی آیندگ ــرض ب ــا در مع ه

معــاون اول رییــس جمهــور ضــرورت ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت را 
ــه موفــق وزارت نفــت  ــه تجرب ــا اشــاره ب مــورد تأکیــد قــرار داد و ب
ــای  ــه ه ــبرد برنام ــا در پیش ــگاه ه ــدی دانش ــتفاده از توانمن در اس
ــود 140  ــی ش ــه م ــه گفت ــروز ک ــت: ام ــور گف ــت کش ــت نف صنع
هــزار دســتگاه خــودرو بــه خاطــر نبــود برخــی قطعــات در پارکینــگ 
هــای خــودرو ســازان متوقــف شــده انــد، الزم اســت دانشــگاه هــا 
بــه میــدان بیاینــد و نیــاز صنعــت و تولیــد کشــور را مرتفــع کننــد.

ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــر غام ــرد: دکت ــان ک وی خاطرنش
فنــاوری، مجموعــه وزارت علــوم و رؤســای دانشــگاه هــا، خــوب پای 
کار ایســتاده اند و شــرایط امــروز کشــور را بــه خوبــی درک کــرده اند.

دولت بیش از هر زمان دیگر به نقش دانشگاه ها در 
عبور از بحران ها و گردنه های سخت باور دارد

وزیــر علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه »دولــت اکنــون 
ــگاه ها در  ــهم دانش ــش و س ــه نق ــر ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
عبــور از بحران هــا و گردنه هــای ســخت بــاور دارد« تصریــح 
کــرد: نشســت رؤســای دانشــگاه ها فرصــت مهمــی بــرای تحقــق 
ــاط دانشــگاه و  ــب ارتب ــی اســت کــه ســالیان ســال در قال ایده های
صنعــت و جدیــداً ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه و جامعــه مطــرح اســت.

گاه اه و دولت گاه اه و دولتهم اندیشی دانش هم اندیشی دانش
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ــم  ــه پنج ــه ده ــون در طلیع ــه اکن ــان اینک ــا بی ــی ب ــر غام دکت
انقــاب اســامی قــرار گرفتــه ایــم، اظهــار داشــت: هــم 
ــه کســانی  ــه هم ــه و جوانمردان ــاش صادقان ــدد ت ــه م ــون ب اکن
ــه و  ــد، توش ــور دارن ــن کش ــی ای ــد و تعال ــرو رش ــه دل در گ ک
انبانــی قابــل اعتنــا از تجربــه و دســتاورد هــای علمــی و 
داریــم. اختیــار  در  مختلــف  هــای  عرصــه  در  را  پژوهشــی 

وزیــر علــوم در ادامــه بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه امــروز 
ــای  ــر مبن ــور ب ــای کش ــگاه ه ــر، دانش ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
تعهــد و الزامــی کــه نســبت بــه امــر مســئولیت پذیــری 
اجتماعــی دارنــد پــای کار هســتند، اظهــار داشــت: متقابــًا 
ــه نقــش و ســهم  ــون بیــش از هــر زمــان دیگــر ب ــت نیزاکن دول
ــخت  ــای س ــه ه ــا و گردن ــران ه ــور از بح ــا در عب ــگاه ه دانش
ــی  ــده های ــق ای ــرای تحق ــی ب ــت مهم ــن فرص ــاور دارد و ای ب
ــت  ــگاه و صنع ــاط دانش ــب ارتب ــال در قال ــالیان س ــه س ــت ک اس
ــت. ــرح اس ــه مط ــگاه و جامع ــل دانش ــاط و تعام ــداً ارتب و جدی

وی افــزود: در زمینــه ایــن همــکاری مشــترک مــی تــوان 
ــای  ــه ه ــا وزارت خان ــرار داد ب ــا ق ــل امض ــواردی از قبی ــه م ب
ــوزی و کارورزی  ــوص کارآم ــاورزی در خص ــاد کش ــت و جه صم
ــی  ــز پژوهش ــا و مراک ــگاه ه ــد دانش ــاتید جدی ــجویان و اس دانش
ــرد. ــاره ک ــا اش ــه ه ــن وزارتخان ــف ای ــای مختل ــش ه در بخ

هیــات  اعــزای   1398 بتــدای  از  کــرد:  بیــان  دکترغامــی 
ــاه  ــش م ــدت ش ــه م ــد ب ــوند بای ــتخدام می ش ــه اس ــی ک علم
در صنعــت دوره بگذارنــد و بعــد درخواســت خــود را مطــرح 
ــرح  ــا را مط ــه ارتق ــن نام ــری در آیی ــن بازنگ ــا همچنی ــد. م کنن
ــده و در  ــاغ ش ــگاه ها اب ــه دانش ــی ب ــرای بررس ــه ب ــم ک کردی
ایــن آییــن نامــه، بخــش امتیازدهــی در فعالیت هــای علمــی بــه 
ــد. ــا کن ــد ایف ــری می توان ــش موث ــز نق ــردی نی ــای کارب پروژه ه

وی همچنیــن برگــزاری ایــن نشســت را بــر آمــده از ایــده تقویــت 
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت و همچنیــن ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه 
و جامعــه دانســت و گفــت: وقتــی ســخن از دانشــگاه مؤثــر مــی 
رود، دیگــر ایــده هــای »دانشــگاه در خــود« و » دانشــگاه بــرای 
خــود« عیــار و اعتبارخــود را از دســت مــی دهنــد و ایــده دانشــگاه 
ــود. ــی ش ــا م ــده ه ــن ای ــن ای ــور جایگزی ــه و کش ــرای جامع ب

ــت در  ــوم افــزود: نشســت »هم اندیشــی دانشــگاه و دول ــر عل وزی
شــرایط تحریــم« و طــرح مباحثــی همچون بررســی سیاســت های 
ــی، فرهنگــی  ــت اجتماع ــل وضعی ــتغال و تحلی ــی و اش ــد مل تولی
ــام و  ــازه اهتم ــرد ت ــت از رویک ــم، حکای ــا تحری ــاط آن ب و ارتب
ــه مســائل و موضوعــات روز دارد کــه  اعتنــای جــدی دانشــگاه ب
قالب هــای ســنتی نشســتهای قبلــی رؤســای محتــرم دانشــگاهها 
و مراکــز پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری را شکســته اســت.

نشســت  ایــن  در  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  غامــی  دکتــر 
بتوانیــم سیاســتها و برنامه هــای مؤثــر بــرای ارتقــای نقــش 
ــانیم ــه برس ــه نتیج ــد را ب ــرایط جدی ــگاه ها در ش ــی دانش اجتماع

قراردادهای صنعت و دانشگاه سه برابر شده است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: قراردادهــای امضــا شــده 
بیــن دانشــگاه و صنعــت بــر اســاس آمــار در ســال های 92 
ــا 952  ــا تنه ــن قرارداده ــم ای ــا رق ــده، ام ــر ش ــه براب ــا 9۶، س ت
ــد.  ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــدد پایین ــه ع ــت ک ــان اس ــارد توم میلی

ــد روی  ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت ب ــن نشس ــی در ای ــا رحمان رض
ــور  ــت: مح ــیم، گف ــته باش ــر داش ــدی ت ــی ورود ج ــدات داخل تولی
ــش  ــور و نق ــه حض ــل ب ــاخت داخ ــق س ــد و تعمی ــعه تولی توس
دانشــگاهیان نیــاز دارد. از اواخــر ســال قبــل ایــن حرکــت بــا عنوان 
ســاخت داخــل شــروع شــد؛ مشــکات ســاخت داخــل بــا اســتفاده 
ــت آن دانشــگاه اســت، حــل می شــود. ــاه بی ــه ش ــدی ک از توانمن

ــراً در  ــه اخی ــازی ک ــه س ــگاه قطع ــه نمایش ــاره ب ــا اش ــی ب رحمان
تبریــز برگــزار شــد، گفــت: در ایــن نمایشــگاه پارک هــای علــم و 
ــر اســاس آمــاری کــه دریافــت  ــاوری هــم حضــور داشــتند و ب فن
کــردم، ۶2 قــرارداد بیــن پارک هــا و صنعــت منعقــد شــد. وی تأکیــد 
کــرد: حتــی اگــر یــک قطعــه باقــی مانــده باشــد، ایــن نهضــت را 
ــوان علمــی دانشــگاه ها اســتفاده می کنیــم. ادامــه می دهیــم و از ت

ــگاه های  ــه دانش ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــی  ــگاه صنعت ــج دانش ــرد: پن ــار ک ــا، اظه ــن قرارداده ــرف ای ط
صنعــت  و  علــم  امیرکبیــر،  صنعتــی  تهــران،  شــریف، 
البتــه  دارنــد؛  فعال تــری  حضــور  اصفهــان  صنعتــی  و 
ایــن قراردادهــا اســت. از  ایــن دانشــگاه ها بیشــتر  ظرفیــت 

لزوم تطابق فارغ التحصیالن با نیازهای                         
هر استان و منطقه

اجتماعــی  امــور  و  کار  تعــاون،  وزیــر  شــریعتمداری  محمــد 
آموزشــی،  موسســات  و  دانشــگاه ها  رؤســای  نشســت  در 
پژوهشــی و فنــاوری بــر لــزوم تطابــق فارغ التحصیــان بــا 
کــرد.  تأکیــد  منطقــه  و  اســتان  هــر  مزیت هــای  و  نیازهــا 

شــریعتمداری بــه تحــول در دانشــگاه ها در بحــث فارغ التحصیــان 
ــا در  ــکات م ــی ترین مش ــی از اساس ــت: یک ــرد و گف ــاره ک اش
ــازار کار  ــای ب ــا نیازه ــگان ب ــق دانش آموخت ــدم تطاب ــه ع جامع
ــا آن مواجهــه هســتیم عــدم  ــرا یکــی از مســائلی کــه ب اســت زی
ــه  ــتان و منطق ــر اس ــای ه ــا مزیت ه ــان ب ــق فارغ التحصی تطاب
ــای  ــه نیازه ــتان چ ــتان و بلوچس ــتان سیس ــًا در اس ــت؛ مث اس
ــم. ــاز داری ــان نی ــارغ التحصی ــه ف ــه چ ــود دارد و ب ــتغالی وج اش

وزیــر تعــاون، کار و امــور اجتماعــی بــه مهارت هــا در حــوزه 
از  دیگــر  یکــی  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  فارغ التحصیــان 
مشــکات مــا نبــود مهارت هــای الزم در فــارغ التحصیــان 
دانشــگاهی اســت و مــا در وزارت تعــاون بــا ایجــاد شــورای 
ــس  ــاون اول رئی ــت مع ــه ریاس ــارت ب ــت و مه ــی تربی ــی فن عال
ــک  ــی از ی ــز آموزش ــه مراک ــه هم ــم ک ــاش کردی ــور ت جمه
ــد و در  ــتفاده کنن ــارت اس ــش مه ــگ در بخ ــزی هماهن برنامه ری
ایــن راه از تجربیــات ســایر کشــورهای جهــان هــم اســتفاده کنیــم.

وی گفــت: نیــروی متخصــص مــا بایــد متناســب بــا بــازار 
بایــد در زمینــه آموزش هــای مهارتــی  تربیــت شــوند و  کار 
بــرای  را  الزم  منابــع  بایــد  و  کنیــم  برطــرف  را  مشــکات 
کنیــم. فراهــم  کار  بــازار  بــا  متناســب  برنامه هــای  ایجــاد 

شــریعتمداری در ادامــه افــزود: طبــق نتایــج منتشــر شــده از حیــث 

ــان  ــن نش ــم و ای ــه 81 را داری ــا رتب ــور در دنی ــتغال دانش مح اش
می دهــد کــه در ایــن زمینــه کار زیــادی بایــد انجــام شــود و ســعی 
ــی  کنیــم شــرایط تســهیل را در زمینــه گرفتــن وام و پشــتوانه مال
بــرای شــرکت های دانش بنیــان فراهــم کنیــم ومــا در وزارت 
تعــاون، کار و امــور اجتماعــی صنــدوق مالــی خــرد تضمیــن شــده 
ــم و یــک راه دیگــر هــم اســتفاده از طرح هــای  ــی کردی را رونمای
ــد و  ــرای تولی ــوب را ب ــم شــرایط مطل ــازده اســت و امیدواری زود ب
ســرمایه گــذاری بــا همــکاری مجموعــه دانشــگاهی فراهــم کنیــم.

در شرایط تحریم به دنبال پیوند بین دانشگاه و صنعت 
هستیم

دکتــر مهنــاز ما نظــری رئیــس دانشــگاه الزهــرا)س( گفــت: امروز 
در شــرایط تحریــم و حرکــت بــه ســوی تغییر شــرایط به نفع کشــور 
ــن صنعــت و دانشــگاه هــا هســتیم.  ــارک بی ــد مب ــال پیون ــه دنب ب

وی در ادامــه افــزود: امــروز کشــور در شــرایط خاصــی قــرار 
دارد و بــرای کســب درآمــد مشــکات اساســی بــر ســر راه 
یــک  عنــوان  بــه  را  ایــن شــرایط  امیدواریــم  ولــی  اســت 
ــه  ــه ب ــر آنک ــاوه ب ــرده و ع ــی ک ــور تلق ــرای کش ــت ب فرص
ــد  ــم هــا هســتیم بای ــال کــم کــردن عــوارض ناشــی از تحری دنب
بــه نقــش دانشــگاه ها در حرکــت بــه ســوی ایــن تغییــرات 
بــه نفــع کشــور و جامعــه توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم.

ــار  ــول چه ــرا )س( در ح ــگاه الزه ــزود: دانش ــری اف ــر مانظ دکت
محــور نقــش خــود را در شــرایط تحریــم بــه طــور جــدی نشــان 
داده کــه محــور اول تمرکــز بــر آموزش هــای کاربــردی و توانمنــد 
ســازی نیــروی انســانی بــوده کــه ایــن بحــث در دو بعــد آمــوزش 
نیــروی متخصــص بــرای ورود جامعــه و بعــد آموزش هــای 
مثبــت در دانشــگاه ها در شــرایط تحریــم جلــو رفتــه اســت.

رگدهمایی گاه اه و دولت گاه اه و دولتهم اندیشی دانش هم اندیشی دانش
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دکتــر منصــور غالمــی، در دومیــن نشســت شــورای 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــن وزارت عل ــتاد خیری س
بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری دانشــگاه ها در 
هماهنگی هــای  بایســتی  گفــت:  بخــش  ایــن 
ــه  ــرد و تجرب ــورت بگی ــگاه ها ص ــا دانش ــی ب کاف
کمک هــای  زمینــه  در  موفــق  دانشــگاه های 
ــال داده  ــز انتق ــگاه ها نی ــر دانش ــه دیگ ــن ب خیری
شــود تــا بتوانیــم اثــرات و کمک هــای فــردی 
ــم.  ــل کنی ــی تبدی ــی و مدیریت ــرات جمع ــه اث را ب

ــات  ــر اینکــه تجربی ــد ب ــا تأکی ــن نشســت ب ــر غامــی در ای دکت
ــر  ــه دیگ ــد ب ــی بای ــور حمایت ــه ام ــق در زمین ــگاه های موف دانش
دانشــگاه ها منتقــل شــود، اظهــار داشــت: در زمینــه ورود بخــش 
خصوصــی و افــراد در مدیریــت دانشــگاه ها بــه شــکل ســهام دار، 
بایــد گفــت کــه ایــن موضــوع بــه قانــون نیــاز دارد؛ مــا همــواره 
غیردولتــی  بخــش  دانشــگاه های  از  کــه  کرده ایــم  تــاش 
ــاخص ها  ــگاه ها ش ــن دانش ــه ای ــرطی ک ــه ش ــم ب ــت کنی حمای
ــگاه های  ــه دانش ــد. ازجمل ــاء دهن ــد و آن را ارتق ــت کنن را رعای
نمونــه در ایــن زمینــه می تــوان بــه دانشــگاه خاتــم اشــاره کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه بایــد تجربیــات موفــق حامیــان آمــوزش عالی 
ــت های  ــم در نشس ــرد: می توانی ــح ک ــود، تصری ــوزش داده ش آم
ــوزش  ــی آم ــای حام ــی از بنیاده ــگاه ها، نمایندگان ــای دانش رؤس

ــتقلی در  ــت مس ــوان نشس ــی می ت ــیم و حت ــته باش ــی داش عال
ایــن زمینــه برگــزار کــرد. در جریــان چنیــن نشســت هایی اســت 
ــال داد. ــان انتق ــه جوان ــته ها را ب ــات گذش ــوان تجربی ــه می ت ک
ــن  ــاد خیری ــات بنی ــردن اقدام ــی ک ــت ارزیاب ــا مثب ــوم ب ــر عل وزی
خاطرنشــان کــرد: تــاش می کنیــم در زمینــه موضــوع مشــارکت 
ــه ای  ــال جلس ــهریورماه امس ــل از ش ــا قب ــن ت ــدی خیری 50درص
مشــترک بــا ســازمان برنامه وبودجه و شــخص دکتر نوبخت داشــته 
باشــیم و در آن نحــوه همکاری هــا بــا خیریــن را بررســی کنیــم.

دکتــر غامرضــا غفــاری، معاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم 
نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره به اینکــه هویــت دینی و ملــی ما با 
امــر خیــر گره خــورده اســت، گفــت: فرهنــگ امــر خیــر، موضوعــی 
اســت کــه دانشــگاه ها می تواننــد در جامعــه ترویــج دهنــد. بــرای 
اســتمرار امــر خیــر بایــد از بخــش دانشــجویی کمــک گرفــت. مــا 
هم اکنــون 4هــزار کانــون دانشــجویی فعــال داریــم و آمادگــی این 
را داریــم کــه در همــه دانشــگاه ها کانــون خیریــن را فعــال کنیــم.

در ادامــه دکتــر مجتبــی صدیقــی، معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
امــور دانشــجویان بــا ابــراز امیــدواری درخصــوص تنــوع اقدامــات 
بنیــاد خیریــن اظهــار داشــت: در زمینــه تشــکیل کمیتــه جوانــان 
خیــر بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه در ایــن زمینــه خیلی 
بــه دنبــال کمیــت کمک هــا نیســتیم. همین کــه جوانــان پــای کار 
ــال  ــا دنب ــه اســت. م ــن زمین ــدم بزرگــی در ای ــد، خــودش ق بیاین
ــا ایــن حــوزه هســتیم. شــور و نشــاط جوانــان و آشــنایی آنــان ب

وزیر علوم در دومین نشست شورای ستاد خیرین وزارت علوم تأکید کرد:

لزوم انتقال تجربه دانشگاه های موفق در زمینه کمک های خیرین به دیگر دانشگاه ها

بــه گفتــه وی، معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تجربه 
باالیــی در زمینــه کانون هــای دانشــجویی دارنــد و می تــوان از این 
ظرفیت  و تجربه در مســیر  امور خیرین دانشــگاهی بهره مند شــد.
دکتــر حســین عســکریان، دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم نیــز با 
اشــاره بــه برنامه هــا و اقدامــات ســتاد خیریــن وزارت علــوم اظهــار 
ــای  ــا و حوزه ه ــه در زیرگروه ه ــورت گرفت ــات ص ــت: اقدام داش
متفاوتــی دســته بندی می شــوند. بخشــی از ایــن اقدامــات را 
تحــت عنــوان تقویــت بنیادهــای خیریــه و نیکــوکاری به منظــور 
کمــک بــه توســعه علــم و فنــاوری نام گــذاری کرده ایــم. ازجملــه 
ــه و  ــه تهی ــوان ب ــن بخــش می ت ــه در ای ــات صــورت گرفت اقدام
تدویــن کتــاب خیریــن در جهــان و ایــران، تهیــه و تدویــن چــاپ 
اول کتــاب بنیادهــای خیریــن و تهیــه و تدویــن چــاپ دوم معرفــی 
خیریــن و فعالیت هــای خیریــن حامــی علــم و فنــاوری اشــاره کرد.
بــه گفتــه وی، بخــش دوم ایــن فعالیت هــا تحــت عنــوان 
پژوهــش  مراکــز  و  دانشــگاه ها  مالــی  منابــع  تنوع بخشــی 
بخــش  ایــن  در  بنیــاد  اقدامــات  فنــاوری می باشــد کــه  و 
بنیادهــا،  فعالیــت  گســترش  همچــون  موضوعاتــی  شــامل 
زمینــه  در  بنیادهــا  فعالیــت  بــه  بیشــتر  تنوع بخشــی 

و  کارآفرینــی  زمینــه  در  فعالیت هــا  گســترش  ســوددهی، 
اســت. بــوده  مأموریت هــا  اثربخشــی  ارزیابــی  و  بررســی 
دکتــر عســکریان در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه بخش های 
توســعه  کــرد:  بنیــاد خیریــن خاطرنشــان  اقدامــات  دیگــر 
ــری  ــا بهره گی ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــاخت ها و فن زیرس
از امکانــات علمــی از دیگــر حوزه هــا می باشــد کــه در ایــن 
ــن و  ــات خیری ــانی اطاع ــون به روزرس ــی همچ ــش اقدامات بخ
ایجــاد ســایت ایــن بنیــاد بــه زبــان انگلیســی انجام شــده اســت.
ــعه  ــامل توس ــات ش ــن اقدام ــری از ای ــش دیگ ــزود: بخ وی اف

ــی  ــش عموم ــارکت بخ ــهیل کننده مش ــی تس ــاخت  حقوق زیرس
ــی اســت؛ در ایــن بخــش، تجــارب  و خصوصــی در آمــوزش عال
ــن  ــی، قوانی ــی همچــون معافیت هــای مالیات ــی در زمینه های جهان
ــن  ــگاه ها و قوانی ــرمایه گذاری در دانش ــه س ــوط ب ــررات مرب و مق
نحــوه ســرمایه گذاری در امــور فنــاوری بررسی شــده اســت.

بــه گفتــه دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم، ایجــاد مدیریت هــای 
ــای  ــری از ظرفیت ه ــدف بهره گی ــی باه ــوزش عال ــه ای آم منطق
بومــی و محلــی در کمــک بــه راهبردهــای آمــوزش عالــی 
از  بین المللــی  و  علمــی  همــکاری  و  مشــارکت  توســعه  و 
ــرد. ــاره ک ــا اش ــه آن ه ــوان ب ــه می ت ــتند ک ــواردی هس ــر م دیگ
دکتــر علیرضا عبداللهی نــژاد، مدیرکل روابط عمومــی وزارت علوم 
نیــز در ایــن نشســت اظهــار داشــت: می تــوان پیونــدی میــان بنیاد 
ــی همچــون انجمن هــای  ــا انجمن های ــی ب ــان آمــوزش عال حامی
پیشــبرد  بــرای  کــرد.  ایجــاد  دانشــگاه ها  فارغ التحصیــان 
ــم. ــاز داری ــازی گســترده ای نی ــه شبکه س ــن بخــش ب ــداف ای اه
ــرات  ــازی در مذاک ــن شبکه س ــی از ای ــرد: بخش ــح ک وی تصری
و رایزنی هــا صــورت می گیــرد امــا بخــش دیگــری از آن در 
ــم  ــا می توانی ــود و م ــاد می ش ــازی ایج ــای مج ــانه ها و فض رس
از تــوان آن هــا بــرای معرفــی بنیــاد 
ــازی  ــی و فرهنگ س ــوزش عال ــی آم حام
کنیــم. اســتفاده  زمینــه  ایــن  در 
ــژاد،  ــی ن ــاس مصل ــه نشســت عب در ادام
ــوم  ــن وزارت عل ــتاد خیری ــای س از اعض
در  خیریــن  برخــی  داشــت:  اظهــار 
ــود را  ــهم خ ــدی س ــای 50درص پروژه ه
ــد امــا هنگامــی  به طــور کامــل می پردازن
کــه می بیننــد پــروژه بــه دلیــل پرداخــت 
ــده  ــه مان ــر نصف ــد دیگ ــدن 50 درص نش
اســت از انجــام امــور خیریــه دیگــر 
ــی  ــوند. تقاضای ممکــن اســت دلســرد ش
ــهم 50  ــه س ــت ک ــن اس ــم ای ــه داری ک
درصــدی دولــت در ایــن زمینــه پرداخــت 
ــه  ــر ب ــی زودت ــن پروژه های ــا چنی شــود ت
نتیجــه برســند. همچنیــن پیشــنهادی که 
ــه های  ــوان موسس ــتفاده از عن ــای اس ــه به ج ــت ک ــن اس دارم ای
کنیــم. اســتفاده  حامــی  موسســه های  نــام  از  خیریــه، 

علــی ســعیدی، از دیگــر اعضــای ســتاد نیــز بــا اشــاره بــه رویکرد 
اقتصــاد مقاومتــی کشــور خاطرنشــان کــرد: امــروزه اقتصاد کشــور 
در شــرایط خاصــی قــرار دارد. نگرانــی مــا از ایــن اســت کــه در 
ایــن شــرایطی، بودجه هــای مربــوط بــه امــور دانشــگاهی حــذف 
یــا کــم شــود. از وزیــر علــوم تقاضــا دارم در ایــن راســتا جامعــه را 
ــا  ــی کنیــم. می توانیــم ب ــر بحــث آمــوزش عال بیش ازپیــش درگی
ســهام دار کــردن مردم در دانشــگاه ها، در این مســیر قــدم برداریم. 

خیرین آموزش  عالی خیرین آموزش  عالی
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رپونده وژیه

گزارشی از عملکرد و دستاوردهای 
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و واحدهای فناور مستقر

اشاره:

ــد  ــی در رش ــش مهم ــان نق ــات دانش بنی ــرکت ها و موسس ش
ــگاهی در  ــان دانش ــتغال فارغ التحصی ــاد اش ــادی و ایج اقتص
ــه  ــا ب ــه از آنه ــه ای ک ــه گون ــد ب ــا می کنن ــوری ایف ــر کش ه
عنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد در هــر کشــوری یاد می شــود. 
بــه همیــن دلیــل تاش هــای زیــادی صــورت گرفتــه اســت 
تــا میــزان موفقیــت ایــن شــرکت ها افزایــش و پویایــی و قــوام 
آنهــا تــداوم یابــد. یکــی از مهمتریــن شــیوه ها بــرای تحقــق 
ایــن امــر ایجــاد مراکــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری 
اســت تــا از طریــق ارائه مشــاوره، در اختیــار قــرار دادن فضای 
اداری و کارگاهــی، ارائــه کمک هــای مالــی و بــه طــور کلــی 
حمایــت از شــرکت های کوچــک و متوســط دانش بنیــان 
بــه رشــد و توســعه ایــن شــرکت ها دامــن زده شــود.

ــن  ــوان اولی ــه عن ــان ب ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ش
ســازمان موســس مراکــز رشــد و پارک هــای علــم و فنــاوری 
در کشــور بــا هــدف حمایــت از ایجــاد و توســعه شــرکت های 
ــدازی شــده اســت.  ــم راه ان ــروت از عل ــد ث ــان و تولی دانش بنی
ایــن شــهرک علمــی فعالیــت اجرایــی خــود را از ســال 1380 
بــه طــور جــدی بــا راه انــدازی اولیــن مرکــز رشــد در کشــور 
ــا هــدف حمایــت و هدایــت شــرکت های کوچــک و نوپــا  و ب
ــته و  ــه داش ــه و فناوران ــای نوآوران ــه ایده ه ــی ک دانش بنیان
ــاز  ــد، آغ ــودن آن را ندارن ــی نم ــت عملیات ــات الزم جه امکان

ــت  ــت، صنع ــان دول ــط می ــه ی واس ــوان حلق ــه عن ــرد و ب ک
ــا  ــش و نهایت ــر دان ــی ب ــعه اقتصــاد مبتن ــه توس و دانشــگاه ب
تبدیــل علــم بــه ثــروت در کشــور ایفــای نقــش کــرده اســت.

طرح جامع و فضاهای کالبدی شهرک 
علمي و تحقیقاتي اصفهان

طــرح جامــع شــهرک بــه عنــوان ابــزار اصولــی طراحــی محیطــی 
ــاله، در  ــق 20 س ــک اف ــهرک در ی ــعه ش ــرای توس ــدی ب و کالب
ــا  ــاوری، 5 ت ــد فن ــز رش ــه ای از مراک ــامل مجموع ــار ش 520 هکت
10 پــارک علــم و فنــاوری، پاک هــای قابــل واگــذاری بــه 
ــای  ــبز و فضاه ــای س ــان، فضاه ــرکت ها و موسســات دانش بنی ش
ســکونت شــهری بــرای اســکان و اســتقرار طبقــه خــاق و کســب 
اســتانداردهای جهانــی  بــا  دانش بنیــان، مطابــق  و کارهــای 
طراحــی شــده اســت. تاکنــون دو پــارک علــم و فنــاوری و 8 مرکــز 
رشــد واحدهــای فنــاور و یــک مرکــز علمی-تفریحــی کــودکان و 
ــده اند و  ــدازی ش ــع راه ان ــرح جام ــن ط ــوب ای ــان در چارچ نوجوان
پذیــرای شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان و واحدهــای فنــاوری 
ــت. ــی اس ــت اختصاص ــا دارای مالکی ــتیجاری ی ــای اس در فضاه

رپونده وژیه

عملکرد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و واحدهای فناور مستقر  به روایت آمار و ارقام

نمودار زمینه فعالیت واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
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رپونده وژیه 

سایر اقدامات و دستاوردهای مهم شهرک علمي و تحقیقاتي 
اصفهان و واحدهای فناور مستقر )بویژه طی سال های اخیر(

 برگزاری چهارده دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در زمینه کارآفرینی 
و فن آفرینی 

بازدید ریاست محترم جمهور، معاون اول و 21 نفر از وزرا و معاونان رییس جمهور 
در دولت تدبیر و امید از شهرک و واحدهای فناور مستقر

 برگزاری سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مراکز 
نوآوری در سال 2018 میادی و حضور بیش از 550 نفر از 50 کشور دنیا در 

این کنفرانس
بازدید بیش از 700 نفر از شخصیت ها، تجار و مقامات خارجی از شهرک از 

سال 1392 تاکنون، از جمله بازدید خانم Bokovo دبیرکل یونسکو در سال 
1393 و معاونان مدیر کل یونسکو در سال های 1392 و 1394

راه اندازی اولین مرکز علمی و تفریحی کودکان و نوجوانان در کشور و بازدید 
بیش از 158 هزار نفر دانش آموز از آن

کسب رتبه اول فعالیت های علمی و بین المللی سال های 139۶ و 1397وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری توسط شهرک 

انتخاب پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
به عنوان برترین پارک علم و فناوری کشور در جشنواره ملی تجلیل از 

پژوهشگران و فناوران برتر در سال 1392
امضاء تفاهم نامه سه جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

دانشگاه هنر اصفهان و راه اندازی اولین مرکز رشد تخصصی هنر در کشور در 
سال 1393

کسب رتبه برتر توسط مرکز رشد واحدهاي فناوري شهرک در سیزدهمین 
جشنواره برترین هاي فناوري نانو در مهر ماه سال 1397 )برای هفتمین سال 

متوالی(
برگزاري 4۶ رویداد ایده شو با هدف فرهنگ سازي و ایجاد روحیه فن آفریني از 

بهمن ماه سال 1393
کسب عنوان صادرکننده نمونه ملي استان اصفهان توسط شرکت  صنایع فناور 

پاستیک سپاهان در سال 139۶
انتخاب شرکت مهندسی طب تجهیز پایا به عنوان واحد برتر صنایع پیشرفته 

استان اصفهان در روز ملی مهندسی در سال 139۶
انتخاب شرکت های دانش بنیان زیست فرآورده سپاهان و بهیار صنعت سپاهان 

از شرکت های مستقر در شهرک به عنوان واحدهای نمونه دانش بنیان استان 
اصفهان در سال 1397

انتخاب شرکت تیام پارسی پاسارگاد از شرکت های مستقر در شهرک به عنوان 
واحد نمونه صنعت استان در سال 1397

انتخاب شرکت دانش بنیان صدرا طرح و تجهیز اسپادانا به عنوان واحد فناور 
برتر در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده سال 1397 استان 

اصفهان
کسب جایزه انجمن آسیایی پارک های علمی )ASPA Award( توسط 

11 شرکت و موسسه دانش بنیان شهرک در سال های 200۶، 2007، 2009، 
2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 201۶ و 2017 میادی

استقرار مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، زیر نظر 
یونسکو در شهرک )IRIS( و تمدید قرارداد فعالیت مرکز براي دوره شش 

ساله دوم از سوی یونسکو در سال 2015
عضویت در هیات مدیره انجمن پارک های علمی آسیا )ASPA( و هیات 

 )WTA( مدیره انجمن جهانی شهرهای فناوری
عضو انجمن بین المللی پارک های علمی و مناطق نوآوری )IASP( و دو 

دوره عضویت در هیات مدیره این انجمن
برگزاری کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری )ASPA-IASP( در 

سال های 200۶، 2011 و 2018
انتخاب مدیرعامل شرکت داده پردازی شعله آریا به عنوان برترین جوان 

کارآفرین در رقابت های بین المللی 2015 کشور ژاپن
کسب 3 مدال طاي مسابقات جهاني اختراعات و نوآوري هاي کره جنوبي 

)WIC 2015( توسط شرکت دانش بنیان تیام پارسي پاسارگاد
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شهرک و پارک های فناوری: استانبول ترکیه، 

اسفاکس تونس، زانگوانسون چین، چونگنام کره جنوبی، آتانپل فرانسه و... به 
منظور استحکام روابط و توسعه همکاری های دو جانبه

الف: فناوری  و پروژه شاخص: 
1. ســاخت دســتگاه شــتاب  دهندۀ خطــي: سیســتم پیشــرفته و موثــر 
درمــان ســرطان در ایــران کــه توســط ریاســت محتــرم جمهــور در ســیزدهمین 
ســالروز ملــی فنــاوری هســته ای پیــش راه انــدازی شــد. بــا دســتیابی بــه ایــن 
ــت. ــرار گرف ــول ق ــن محص ــده ای ــد کنن ــور تولی ــزء 4 کش ــران ج ــاوری ای فن
۲. دســتگاه بازرســی کانتینــری کاال: در محــل ورود کانتینرهــا و 
ایــن خودروهــا  ماشــین های عبــوری قــرار می گیــرد و هنــگام عبــور 
از داخــل ســامانه، از تمــام محتویــات داخــل کانتینــر و نقــاط مختلــف 
قابلیــت تصویربــرداری  ایــن دســتگاه  خــودرو عکس بــرداری می شــود. 
و اســکن خــودرو بــا ســرعت 2 تــا 30 کیلومتــر بــر ســاعت را دارد.
 ب: میزان اشتغال:۶0 نفر نیروي کار مستقیم و 200 نفر نیروي کار غیر مستقیم 

معرفی برخی  شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان

رپونده وژیه

الف: فناوری  و پروژه شاخص:
1. مجــری طــرح زیســت پاالیــی تــاالب انزلــی )کارفرمــا: 
ــه از  ــدون آنک ــرح ب ــن ط ــور(: در ای ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــام  ــی انج ــت پاالی ــد زیس ــا فرآین ــود، ب ــرون آورده ش ــن بی ــی لج ــاالب انزل ت
ــده  ــه ش ــل آب تجزی ــی لجــن در داخ ــواد پیشــرفته نانوی ــک م ــه کم ــده ب ش
و مــواد آلــی آن بــرای غــذای ماهــی مصــرف خواهــد شــد. در برنامــه 
پیش بینــی شــده بــرای ســال آینــده بــا ایــن روش یــک هــزار هکتــار 
از تــاالب انزلــی احیــاء می شــود و طــی ســال های 1399 و 1400 بایــد 
12 هــزار هکتــار دیگــر از تــاالب، تخلیــه لجــن شــده و احیــا شــود.
۲. تولیــد کــود کامپوســت بایوجمــی: مزایــای اســتفاده از ایــن 
محصــول شــامل افزایــش چشــم گیر محصــوالت کشــاورزی تــا %100، 
کاهــش مصــرف آب در عیــن بهبــود کیفیــت گیــاه، کاهــش 10 تــا 90 
درصــدی مصــرف ســموم و کمــک بــه کشــاورزی ارگانیــک، کامــًا 
ترمیــم  و  خــاک  بهســازی  شــیمیایی،  مــاده  هیــچ  بــدون  و  طبیعــی 
ــت. ــاک و... اس ــوری خ ــردن ش ــن ب ــاک، از بی ــده خ ــب ش ــاختمان تخری س
ب: میزان اشتغال: 24 نفر نیروی کار مستقیم و 200 نفر نیروی کار غیر مستقیم

الف: فناوری و پروژه شاخص
1-ســاخت پرینترهای ســه بعدی فلــزی SLM: قابل اســتفاده جهت 
تولیــد قطعــات پیچیده و ظریف فلــزی، ایده آل جهت البراتوارهای دندانپزشــکی، 
ــاالی  ــد ب ــرعت تولی ــی، س ــات صنعت ــی وکارخانج ــگاه های تحقیقات آزمایش
ــودکار  ــینی خ ــه، ماش ــاده اولی ــریع م ــاده و س ــض س ــت تعوی ــتم و قابلی سیس
ــی،  ــا اختصاص ــی و ی ــری، یدک ــورت س ــردی بص ــات کارب ــد قطع ــت تولی جه
ــی ــاخت افزودن ــن سیســتم های س ــد در بی ــرخ تولی ــن ن ــه باالتری دسترســی ب

۲- ســاخت قطعــات توربین هــای صنایــع نیروگاهی و نفــت و گاز
ب: میزان اشــتغال: 15 نفر نیروی کار مســتقیم و 30 نفر نیروی کار غیر مســتقیم

شرکت دانش بنیان نانو واحد صنعت پرشیا

شرکت دانش بنیان نانو واحد صنعت پرشیا

الف: فناوری و پروژه شاخص: 
ســامانه نمک زدایــی خودجــوش: ایــن ســامانه از طریــق سیســتم های 
ایجــاد خــاء بــدون محدودیــت در شــوری آب ورودی، آب هــای بســیار شــور 
ســطحی و زیرســطحی را بــه آب شــیرین جهــت اســتفاده در مصــارف صنعتــی 

ــد.  ــل می کن ــهری تبدی و ش
ــه تلخــی در آب خروجــی نداشــته و مشــکات زیســت  ایــن ســامانه هیچگون
محیطــی روش هــای موجــود را نیــز مرتفــع می کنــد. تکنولــوژی ایــن ســامانه 
عــاوه بــر نمک زدایــی آب هــای غیر متعــارف، در برج هــای خنک کننــده 

ــرد دارد. ــز کارب بســته و پاالیــش نفــت نی

ب: میزان اشتغال:
 50 نفر نیروی کار مستقیم و 212 نفر نیروی کار غیر مستقیم

الف: فناوری و پروژه شاخص:
ــت  ــای کش ــن اتاق ه ــمند: ای ــت هوش ــای کش ــی اتاق ه 1. طراح
ــد  ــد، تولی ــا 90 درص ــرف آب ت ــی در مص ــه جوی ــای صرف دارای ویژگی ه
محصــول ارگانیــک و ســالم، مصــرف حداقــل انــرژی در هنــگام تولیــد، حــذف 

ــند. ــاورزی و... می باش ــان در کش ــکان و زم ــد م بع

۲. طراحی و ساخت خشک کن کم مصرف 

ب: میزان اشتغال:
21 نفر نیروی کار مستقیم و 80 نفر نیروی کار غیرمستقیم

شرکت دانش بنیان احیاگران صنعت قلب آسیا

شرکت دانش بنیان نانو واحد صنعت پرشیا
معین زیست آریا
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وزیــر علــوم اظهار داشــت: توجه و تمرکــز مــا در تصمیم گیری و 
سیاســتگذاری در حوزه هــای مرتبــط بــا فعالیت هــای بانــوان باید 
ــان و شــیوه های  ــا و شایســتگی های زن ــر توانمندی ه ــی ب مبتن
ــت و  ــه رقاب ــم ب ــر بخواهی ــن عرصــه اگ ــروز آن باشــد. در ای ب
ــگاه جنســیتی تأکیــد کنیــم حتمــًا شکســت خواهیــم خــورد. ن

از  حداکثــری  بهره بــرداری  »لــزوم  بــر  ادامــه  در  وی 
ظرفیت هــای مدیریتــی، علمــی و خدمت رســانی بانــوان در 
کنــار نقــش مؤثــر آنهــا در امــور خانــواده« تأکیــد کــرد و افــزود: 
ــه ای باشــد کــه خانم هــا  ــد به گون ــگاه مــا در ایــن بخــش بای ن
به عنــوان عضــوی از جامعــه هــر کجــا کــه توانمنــدی 
و ظرفیــت آنهــا ایجــاب می کنــد، در جایــگاه و موقعیــت 
خدمتگــزاری و اثربخشــی قــرار گیرنــد و بــه فعالیــت بپردازنــد.

هماهنگــی  خــوب  رونــد  بــه  همچنیــن  غامــی  دکتــر 
ــان در  ــاوران زن ــا مش ــوان ب ــور بان ــوم در ام ــر عل ــاور وزی مش
دانشــگاه ها اشــاره کــرد و گفــت: در دانشــگاه ها و مراکــز 
ــه  ــم ک ــوان را داری ــده ای از بان ــت برگزی ــی جمعی ــوزش عال آم
ــو  ــوان الگ ــتند و به عن ــوردار هس ــی برخ ــای باالی از ظرفیت ه
ــد. ــاب می آین ــه حس ــه ب ــمندی در جامع ــیار ارزش ــع بس و مرج

وزیر علوم، در دومین نشست مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه ها:

برای توسعه جایگاه مدیریتی زنان در جامعه نباید وارد 
چالش رقابت های جنسیتی شویم

دکتــر منصــور غالمــی در دومیــن نشســت مشــاوران امــور زنــان و خانــواده دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کــه در 
بــاغ مــوزه نگارســتان برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه وجــود جمعیــت برگزیــده ای از بانــوان در دانشــگاه ها و موسســات 
ــی کشــور در حوزه هــای دانشــجویی، هیئــت  علمــی و جایگاه هــای مدیریتــی، تصریــح کــرد: دانشــگاه ها  آمــوزش عال
ــای  ــارغ از بحث ه ــا ف ــم و آق ــران خان ــتادان و مدی ــان، اس ــان کارکن ــود می ــکاری موج ــی و هم ــای همدل ــد از فض بای

جنســیتی بیــش از پیــش بهــره گیرنــد و بــه طــور جــدی از چالش هــای رقابــت جنســیتی پرهیــز کننــد.

از  تحصیل کــرده،  بانــوان  میــان  در  مــا  افــزود:  وی 
بــا  و  هســتیم  برخــوردار  قدرتمنــدی  علمــی  جامعــه 
می تــوان  ویــژه  و  کارشناســی  نشســت های  برقــراری 
علمــی  هیئــت  اعضــای  دانشــجویی،  زنــان  جامعــه  از 
و  علمــی  رشــد  جهــت  در  کــه  بخواهیــم  کارکنــان  و 
ــان  ــرده و توانمندی هایش ــتری ک ــاش بیش ــان ت فرهنگی ش
دهنــد. نشــان  جامعــه  در  بســیاری  راه هــای  از  را 

ــگاه ها  ــان در دانش ــاوران زن ــرد: مش ــد ک ــوم تأکی ــر عل وزی
راه توســعه  نــگاه مدیــران در  تــا  بایــد تــاش کننــد 
فعالیت هــای مرتبــط بــا بانــوان تغییــر کنــد؛ چــرا کــه 
پیشــبرد  در  می توانــد  مدیــران  نــگاه  در  تأثیرگــذاری 
ــد. ــر باش ــیار مؤث ــوان بس ــوزه بان ــا ح ــط ب ــای مرتب برنامه ه

وی بــا اشــاره بــه میــزان جــذب اعضــای هیئت علمــی زن در 
ــی  ــای هیئت علم ــذب اعض ــته ج ــت: درگذش ــگاه ها گف دانش
زن در دانشــگاه ها کمتــر از 20 درصــد بــود امــا در ســال های 
9۶ و 97 ایــن آمــار بــه حــدود 27 درصــد رســیده اســت. ایــن 
ــه  ــوم و مجموع ــت در وزارت عل ــگاه مثب ــر نشــان دهنده ن ام
ــت. ــی زن اس ــای هیئت علم ــذب اعض ــی در ج ــوزش عال آم

بهبود نسبی در حوزه مدیریتی زنان در دانشگاه ها

ــوم در امــور  ــر عل ــر زهــرا کیاســاالری، مشــاور وزی در ادامــه، دکت
زنــان و خانــواده، بــا ارائــه گزارشــی در خصــوص وضعیــت زنــان در 
ــاری  ــای آم ــت: نتیجه گیری ه ــی گف ــجویی و مدیریت ــوزه دانش ح
ــبی  ــود نس ــد بهب ــال 1397 پنج درص ــه در س ــد ک ــان می ده نش
ــته ایم.  ــگاه ها داش ــان در دانش ــش زن ــی در بخ ــوزه مدیریت در ح

ســال  در  شــاغل  زنــان  توزیــع  نقشــه  داشــت:  اظهــار  وی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــی و باالت ــات کاردان ــا تحصی 1397 ب
می دهنــد. تشــکیل  زنــان  را  مــا  علمــی  جامعــه  یک ســوم 

دکتر کیاســاالری گفت: در ســال 1397 حدود 323 هزار دانشــجوی 
ــم داشــتیم و تعــداد دانشــجویان  ــا و 353 هــزار دانشــجوی خان آق
دختــر در اغلــب رشــته ها به خصــوص در مقطــع کارشناســی 
بیشــتر از آقایــان بــوده البتــه در حــوزه علــوم انســانی و در مقطــع 
ــد. ــران می باش ــر از پس ــران کمت ــداد دخت ــد، تع ــی ارش کارشناس

مشــاور وزیــر علــوم در امــور زنــان و خانــواده در ادامــه بــه 
ــاره  ــف اش ــع مختل ــر در مقاط ــجویان دخت ــش دانش ــد افزای رون
کــرد و افــزود: بیشــترین میــزان حضــور دانشــجویان دختــر 
مقاطــع  در  به تدریــج  و  می باشــد  کارشناســی  مقطــع  در 
ــته  ــزان کاس ــن می ــی از ای ــرای تخصص ــد و دکت ــی ارش کارشناس
می شــود. همچنیــن بیشــترین حضــور دانشــجویان دختــر در 
ــان  ــان ، خراس ــارس، اصفه ــتان های ف ــپس اس ــران و س ــهر ته ش
ــی در  ــرای تخصص ــه در دکت ــت؛ البت ــدران( اس ــوی و )مازن رض
دانشــجویان دختــر بــا یــک افــت معنــادار مواجــه هســتیم.

در  زن  هیئت علمــی  اعضــای  وضعیــت  درخصــوص  وی 
ــی  ــای هیئت علم ــتان ها، اعض ــی از اس ــت: در برخ ــگاه ها گف دانش
ــای  ــد اعض ــدود 1.9 درص ــم و ح ــتادی نداری ــه اس ــا مرتب زن ب
هیئت علمــی زن در مرتبــه اســتادی و 47.8 درصــد در مرتبــه 

ــی  ــای هیئت علم ــتم اعض ــدود یک بیس ــتند و ح ــتادیاری هس اس
مــا اســاتید زن هســتند کــه یک ششــم آن هــا دانشــیار می باشــند.

ــت:  ــه گف ــواده در ادام ــان و خان ــور زن ــوم در ام ــر عل ــاور وزی مش
نفــر   ۶93 مدیریتــی  حــوزه  در  زن  هیئت علمــی  اعضــای 
هســتند درحالی کــه تعــداد آقایــان در ایــن حــوزه 4520 نفــر 
اســت و در حــوزه کارمنــدی نیــز 1250 مدیــر زن کارمنــد 
می باشــد. نفــر   3794 آقایــان  تعــداد  درحالی کــه  داریــم 

وی گفــت: از بررســی ایــن آمــار مــا بــه تفــاوت معنــی دار ســطح 
ــداد  ــودن نســبت تع ــاال ب ــف کشــور، ب ــاط مختل تحصیــات در نق
ــع  ــبت در مقاط ــن نس ــش ای ــر، کاه ــه پس ــر ب ــجویان دخت دانش
تحصیلــی باالتــر، بهبــود نســبی وضعیــت مدیریتــی زنــان و لــزوم 
تغییــر کیفــی واگــذاری مدیریت هــا بــه زنــان دســت پیــدا می کنیم.

دکتــر کیاســاالری باورهــا، سیاســت ها و رویه های اجتماعــی را جزو 
)دالیــل ایــن آمــار و داده هــا( دانســت و گفــت: جنســیت گاهــی در 
باورهــای اجتماعــی و فرهنگــی منجر به تقســیم نقش هــا و درنتیجه 
ــود . ــاال می ش ــی ب ــای علم ــان در عرصه ه ــارکت زن ــیب مش آس

به عنــوان  دانشــگاهی  محیــط  در  کلــی  اهــداف  بــه  وی 
زنــان  امــور  در  رویه هــا  اصــاح  بــرای  مناســب  انکوباتــور 
اشــاره کــرد و تقویــت بــاور زنــان نســبت بــه توانمنــدی 
کــردن  بالفعــل  و  توانمندی هــا  ارتقــای  خــود،  کارآمــدی  و 
دسترســی  در  فاصله هــا  و  شــکاف ها  برداشــتن  و  آن هــا 
ــت. ــداف دانس ــن اه ــه ای ــات را ازجمل ــع و امکان ــه مناب ــان ب زن

عدالت جنسیتی یکی از شاخص های توسعه انسانی

امــور  در  جمهــور  رئیــس  معــاون  ابتــکار  معصومــه  دکتــر 
سال هاســت  جنســیتی  عدالــت  گفــت:  خانــواده  و  زنــان 
جــزء شــاخص های توســعه انســانی اســت و عــاوه بــرآن 
ــی  ــاخص های ارزیاب ــا ش ــه آن ه ــت ک ــی هس ــاخص های خاص ش
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وضعیــت جنســیت و زنــان در جوامــع اســت. در ایــن راســتا 
ــا همــکاری دســتگاه ها از جملــه  شــاخص های عدالــت جنســیتی ب
ــد. ــاغ گردی ــتگاه ها اب ــام دس ــرای تم ــن و ب ــوم تدوی وزارت عل

ــق  ــران تحق ــادی انقــاب اســامی ای ــرد: هــدف بنی ــان ک وی بی
عدالــت اســت کــه ابعــاد مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و… دارد؛ 
نبایــد مفهــوم عدالــت را تنــزل دهیــم و فقــط توزیــع ثــروت بدانیــم 

بلکــه بایــد همــه ابعــاد را در نظــر بگیریــم.

بــه گفتــه دکتــر ابتــکار یکــی از ابعــاد مهــم عدالــت کــه از ابتــدای 
ــم  ــام معظ ــام )ره( و مق ــه ام ــورد توج ــیار م ــامی بس ــاب اس انق

رهبــری بــوده اســت حــوزه جنســیت، زنــان وخانــواده اســت.

ــان کــرد: خوشــبختانه در حــال حاضــر  معــاون رئیــس جمهــور بی
در اســناد باالدســتی خودمــان غیــر از قانــون اساســی چشــم انــداز 
جمهــوری اســامی ایــران، سیاســت های کلــی ابــاغ مقــام 
معظــم رهبــری را داریــم؛ خصوصــًا در حــوزه خانــواده وهمچنیــن 
ــه  ــه ب ــاده 101 ک ــور در م ــعه کش ــه توس ــم برنام ــون شش در قان
ــت های  ــن سیاس ــاره دارد و همچنی ــیتی اش ــت جنس ــث عدال بح
اختصاصــی موضــوع زنــان و خانــواده کــه دکتــر روحانــی در بحــث 

ــد. ــاغ کردن ــت جنســیتی اب عدال

دکتــر ابتــکار گفــت: بــرای اینکــه حرکــت درســتی انجــام دهیــم 
ــرای آن حرکــت ســنجه داشــته باشــیم و شــاخص هایی را  ــد ب بای
تعریــف کنیــم و بگوییــم در موضــوع عدالــت جنســیتی کــه یکــی از 
مســائل مهــم بحــث عدالــت اســت. چــه شــاخص هایی در کشــور 

ــا وجــود دارد. خودمــان و چــه شــاخص هایی در دنی

ــا در  ــت م ــیر حرک ــه راه و مس ــاخص ها نقش ــن ش ــزود: ای وی اف
همــه حوزه هــای آمــوزش، بهداشــت، 
ــی  ــتغال و مســائل اجتماع ورزش، اش
اســت کــه بســیاری از این شــاخص ها 
بــه کار مــا در حــوزه دانشــگاه ها 
هــم مرتبــط اســت از جملــه شــاخص 
ــت دارد و  ــیار اهمی ــه بس ــامت ک س
اولیــن تقاضــای مــن ایــن اســت کــه 
ــا  ــًا در برنامه ه ــاخص را حتم ــن ش ای
مدنظــر  خودتــان  سیاســت های  و 
قــرار دهیــد؛ کمــا اینکــه بــرای 
ــم و  ــاغ کردی ــتگاه ها اب ــی دس تمام
براســاس قانــون برنامه ششــم توســعه 
ــن شــاخص ها ســامانه ای را  ــرای ای ب
طراحــی می کنیــم کــه دســتگاه ها 
موظف انــد اطاعــات خودشــان را 
در ارتبــاط بــا میــزان پیشــرفت و 
تغییراتــی کــه در ایــن شــاخص ها 

ــد. ــام کنن ــد اع ــاق می افت اتف

دکتــر ابتــکار ادامــه داد: بــرای خانــواده هــم شــاخص هایی هســت 
کــه دانشــگاه ها نقــش کلیــدی در ارائــه راه و نقشــه خــوب بــرای 
ــی  ــر غام ــا دکت ــدوارم ب ــد و امی ــواده دارن ــت خان ــم و تقوی تحکی
ــزی  ــم برنامه ری ــرای دانشــگاه ها بتوانی ــد، ب ــی دارن ــگاه خوب ــه ن ک
ــار  ــیم در کن ــته باش ــواده داش ــث خان ــی را در بح ــتدل و علم مس
ــات  ــه مطالب ــا توجــه ب ــه طــور خــاص؛ ب ــت دوازدهــم ب ــن دول ای
ــات  ــن مطالب ــدا از ای ــا ج ــه م ــود دارد و اینک ــه وج ــی ک اجتماع

ــم. ــت کنی ــم حرک نمی توانی

ــوری در  ــس جمه ــی رئی ــر روحان ــرد: دکت ــان ک ــکار بی ــر ابت دکت
ابتــدای دولــت دوازدهــم بخشــنامه ای را از طریــق شــورای عالــی 
ــد از  ــه 30 درص ــد ک ــاغ کردن ــتگاه ها اب ــه دس ــرای هم اداری ب
ــت  ــان دوره دول ــا پای ــت ت ــه دول ــی مجموع ــت های مدیریت پس
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد البت ــرار بگی ــان ق ــار زن ــد در اختی ــم بای دوازده
ــًا  ــد کام ــی فرمودن ــر غام ــه دکت ــه ک ــن نکت ــتگی و ای شایس
دقیــق اســت کــه مــا اگــر برنامه ریــزی مــی کنیــم بــرای حضــور 
خانم هــا در عرصــه تصمیم ســازی کشــور، شایسته ســاالری را 

ــم. ــرار دهی اصــل ق

ــود تصمیم ســازی در کشــور  ــه بهب ــان ب ــه داد: حضــور زن وی ادام
کمــک مــی کنــد و فقــط بحــث عدالــت جنســیتی و اینکــه نــگاه 
ــگاه  ــان حضــور داشــته باشــند نیســت؛ ن ــه زن ــه هســت ک عادالن
ــرده در  ــد و تحصیل ک ــان توانمن ــه زن ــت ک ــن اس ــمندانه ای هوش
ــه  ــی ک ــی و فرهنگ ــوزه اجتماع ــًا در ح ــازی ها مخصوص تصمیم س
ــته  ــور داش ــد حض ــی در آن دارن ــتعدادهای ذات ــان اس ــر زن ــه نظ ب
ــور از  ــه کش ــت ک ــن اس ــم همی ــمندانه ه ــم هوش ــند. تصمی باش
دیــدگاه زنــان در مدیریت هــا در همــه ســطوح مخصوصــًا ســطوح 

ــاورد. ــود بی ــه وج ــوب ب ــات خ ــد تصمیم ــی می توان عال
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یونیورسیاد دانشجویان جهان ایتالیا؛

ایران در جایگاه نهم جدول رده بندی سی امین دوره یونیورسیاد قرار گرفت

ســی امین  در  کشــورمان  دانشــجویان  ورزشــی  کاروان 
طــا،  مــدال   7  ( مــدال   17 بــا  یونیورســیاد  دوره 
کــرد.  صعــود  نهــم  جایــگاه  بــه  برنــز(   7 و  نقــره   3
در پایــان آخریــن روز از ســی امین دوره یونیورســیاد در ناپــل 
ایتالیــا کاروان ورزشــی ایــران بــا مــدال طــای تیمــی در رشــته 
ــرد. ــود ک ــا صع ــع مدال ه ــدول توزی ــم ج ــه رده نه ــدو ب تکوان

ژاپــن بــا 31 طــا، 21 نقــره و 28 برنــز در صــدر جــدول 
توزیــع مدال هــا ایســتاده اســت. روســیه بــا 21 طــا ،23 
طــا،   21 بــا  آمریــکا  دوم،  جایــگاه  در  برنــز   35 و  نقــره 
بــا 21 طــا،  اســت و چیــن  برنــز ســوم  نقــره و 15   1۶
اســت. ایســتاده  چهــارم  جایــگاه  در  برنــز   8 و  نقــره   13

ــه  ــابقات ب ــن مس ــران در ای ــدال آوران ای م
ــتند: ــر هس ــرح زی ش

*تیراندازی
درســا عربشــاهی در تپانچــه انفــرادی )مــدال طا(، نجمــه خدمتی 
ــدال طــا(، امیرمحمــد  ــار صداقــت در میکــس تفنــگ )م و مهی
ــار صداقــت و هــادی قــره باغــی در بخــش تیمــی  ــام، مهی نکون
تفنــگ )مــدال نقــره(، هانیــه رســتمیان در تپانچــه انفــرادی )مدال 
ــز( ــدال برن ــرادی )م ــه انف ــینی در تپانچ ــجاد پورحس ــره(، س نق

* تیراندازی با کمان
ــی  ــش تیم ــرزان در بخ ــارش ف ــان و کی ــح پالیزب ــد صال محم

ــره( ــدال نق )م

* تکواندو در بخش پومسه
ــا  ــز(، امیررض ــدال برن ــرادی )م ــش انف ــار در بخ ــوروش بختی ک
ــی  ــش تیم ــهرابی در بخ ــی س ــار و عل ــوروش بختی ــان، ک مهرب
)مــدال برنــز(، فاطمــه حســام در بخــش انفــرادی )مــدال برنــز(، 
ــتم  ــی رس ــان تاج ــام و مرج ــه حس ــوری، فاطم ــان سلحش مرج
آبــادی در بخــش تیمــی )مــدال برنــز(، امیررضــا مهربــان 
برنــز( )مــدال  میکــس  بخــش  در  سلحشــوری  مرجــان  و 

 
* تکواندو در بخش مبارزه

ســروش احمــدی نماینــده وزن ۶3 کیلوگــرم )مــدال طــا(، 
ــا(،  ــدال ط ــرم )م ــده وزن ۶8 کلیوگ ــینی نماین ــم حس میرهاش
ــا(،  ــدال ط ــرم )م ــده وزن 74 کیلوگ ــی نماین ــد بخش امیرمحم
ــا( ــدال ط ــرم )م ــده وزن 58 کیلوگ ــور نماین ــادی پ ــن ه آرمی

  
*مدال تیمی تکواندو )طال(

ــز( ــدال برن ــرم )م ــده وزن 73- کیلوگ ــینی نماین ــکا میرحس ملی

ایــران در رتبــه هفدهــم ایســتاد. همچنیــن تیــم والیبــال 
ــجویان  ــتانی دانش ــیاد تابس ــای یونیورس ــن دوره بازی ه ــی امی س
جهــان از 12 تــا 23 تیرمــاه بــا حضــور 127 کشــور جهــان 
در 18 رشــته ورزشــی در شــهر ناپــل ایتالیــا برگــزار شــد و 
ــی  ــته ورزش ــکار در رش ــا 41 ورزش ــران ب ــجویان ای کاروان دانش
ــد(  ــان )کامپون ــا کم ــدازی ب ــارزه(، تیران ــه و مب ــدو )پومس تکوان
و  دختــران  بخــش  دو  در  و طپانچــه(  )تفنــگ  تیرانــدازی  و 
ــت. ــرکت داش ــور ش ــداد مذک ــران در روی ــال پس ــران و والیب پس

ورزش رد آموزش عالیورزش رد آموزش عالی
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ــاب  ــگاران و اصح ــل از خبرن ــم و تجلی ــن تکری آیی
رســانه و نشســت خبــری وزیــر علــوم بــه مناســبت 
1۷ مــرداد، “ روز خبرنــگار” بــا حضــور بیــش از 
ــنبه  ــردار روز یکش ــکاس و تصویرب ــگار، ع 50 خبرن
ــتان  ــوزه نگارس ــاغ م ــل ب ــرداد 1398 درمح ۲0 م

ــد. ــزار ش برگ

ــگار حضــور  ــش از 50 خبرن ــه بی ــه ک ــن نشســت صمیمان در ای
ــگاران پاســخ داد. ــئواالت خبرن ــه س ــوم ب ــر عل ــتند، وزی داش

ــخیص  ــزوم تش ــر ل ــت ب ــن نشس ــی در ای ــور غام ــر منص دکت
ــت  ــت و دق ــت، صح ــا ظراف ــوام ب ــانی ت ــان و اطاع رس مخاطب
دررســانه هــا، ایجــاد گارگاه هــای مهــارت افزایــی دانشــجویان 
در 53 دانشــگاه کشــور، تامیــن نیــاز تخصصــی کشــور از میــان 

دانــش آموختــگان دانشــگاه هــا تأکیــد کــرد.
وی وظیفــه اصحــاب رســانه در تولیــد و انتشــار اخبــار و 
ــه  ــرای ارائ ــزی ب ــب و برنامه ری ــخیص مخاط ــا را تش گزارش ه
صحیــح، مؤثــر و دقیــق اخبــار دانســت. دکتــر غامــی بــا تقدیــر 
از تــاش خســتگی ناپذیر خبرنــگاران در انعــکاس و انتشــار 
ــار  ــور اظه ــاوری کش ــم و فن ــات عل ــار و اطاع ــوب اخب مطل
داشــت: مــا در عصــر انفجــار اطاعــات بــه ســر می بریــم کــه 
ایــن اطاعــات از منابــع مختلــف و به صــورت گســترده منتشــر 
ــف  ــای مختل ــات در حوزه ه ــن اطاع ــذاری ای ــود و اثرگ می ش
علمــی، فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی بســیار 

ــت. ــهود اس مش
ــانی  ــای اطاع رس ــرای حوزه ه ــه ب ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی

توســط مجموعــه نظــام حکومتــی، ســازمان ها و اشــخاص 
برنامه ریزی هــای دقیــق و گســترده ای  حقیقــی و حقوقــی 
ــت: عملکــرد مجموعــه اطاع رســانی در  ــرد، گف صــورت می گی
هــر کشــوری بایــد بــه  صــورت فعــال و پویــا باشــد و نگــرش بــر 
منابــع اطاعاتــی بایــد مبتنــی بــر اهــداف و برنامه هــای خــاص 

ــرد. هــر سیســتم صــورت گی
وی در ادامــه افــزود: وظیفــه و ایفــای نقــش تــک تــک 
خبرنــگاران در انتشــار اطاعــات، تعییــن و تشــخیص مخاطــب 
و برنامــه ریــزی بــرای اثرگــذاری مطلــوب بســیار مهــم اســت.
ــای  ــه اخــاق اســامی در بخش ه ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
مختلــف زندگــی مــا بایــد حضــور پررنــگ داشــته باشــد، تصریح 
ــه رو  ــا بســیاری از بی اخاقی هــا روب ــی ب کــرد: در فضــای جهان
هســتیم؛ امــا قطعــًا اصالــت و تقــدم در نظــام اســامی بــا اخاق 
حرفــه ای اســت و مســلمًا اطاع رســانی در نظــام اســامی بایــد 

باظرافــت و دقــت بیشــتری صــورت گیــرد.
دکتــر غامــی در ادامــه از صداقــت و تــاش فعالیت هــای 

ــرد.  ــر ک ــی  تقدی ــوزش عال ــگاران آم خبرن
ــا  ــگاران ب ــا خبرن ــت ب ــپ و گف ــری از گ ــش دیگ وی در بخ
ــی  ــوزش عال ــه آم ــات مجموع ــتاوردها و توفیق ــر دس ــروری ب م
ــه وزارت  ــت: در زیرمجموع ــر گف ــای اخی ــال ه ــور در س کش
ــد  ــرار دارن ــی ق ــی و غیردولت ــوم بســیاری از دانشــگاه ها دولت عل
کــه شــامل دو هــزار دانشــگاه، مرکــز و موسســه می شــود کــه 
در کنــار این هــا پژوهشــکده ها و پژوهشــگاه های تخصصــی 

ــد. ــت می کنن ــز فعالی نی
زیرمجموعــه،                      ایــن  بعــدی  گــروه  افــزود:  علــوم  وزیــر 

تکریم و زبرگداشتتکریم و زبرگداشت

وزیر علوم در آیین تکریم خبرنگاران و اصحاب رسانه:

نیاز به نیروی انسانی متخصص را از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های خودمان 

تأمین می کنیم

ــان انتقــال  ــاوری کشــور هســتند کــه در جری ــم فن پارک هــای عل
دانــش بــه تولیــد فنــاوری و ثــروت و اشــتغال و کارآفرینــی تــاش 
می کننــد و مراکــز رشــد نیــز گــروه دیگــری هســتند کــه حامیــان 
ــگان و  ــجویان و دانش آموخت ــه دانش ــای فناوران ــا و طرح ه ایده ه

ــتند. ــاتید هس اس
ــواده وزارت  ــان اینکــه در جمــع خان ــا بی ــر منصــور غامــی ب دکت
علــوم، آمــوزش دانشــجویان در مقاطــع مختلــف نیــز وجــود دارد، 
ــادی  ــی و بنی ــه اساس ــواده در جامع ــن خان ــذاری ای ــت: تأثیرگ گف
ــروی متخصــص وظیفــه خــود را  ــا در تربیــت نی اســت. کشــور م
ــه نیــروی  ــاز ب ــه ای کــه تمــام نی خــوب انجــام داده اســت؛ به گون
دانشــگاه های  در  فارغ التحصیــل  ازنیروهــای  را  متخصــص 

ــم. ــن می کنی ــان تأمی خودم
ــاوری کشــور  ــات پژوهــش و فن ــه توفیق ــا اشــاره ب ــوم ب ــر عل وزی
ــادی در  ــاش زی ــی ت ــز علم ــش، مراک ــوزه پژوه ــت: در ح گف
ــام  ــته اند نظ ــته و توانس ــور داش ــاوری کش ــش و فن ــعه پژوه توس
جمهــوری اســامی ایــران را در موقعیــت خوبــی در میــان 

کشــورهای توســعه یافته قــرار دهنــد.
ــران جــزء  ــوری اســامی ای ــون جمه ــان اینکــه هم اکن ــا بی وی ب
ــه  ــن در صحن ــرای گفت ــرف ب ــه ح ــت ک ــان اس ــور جه 1۶ کش
ــتفاده از  ــتای اس ــر درراس ــال های اخی ــت: در س ــی دارد، گف علم
ــای  ــکیل پارک ه ــا تش ــاع، ب ــه اجتم ــی در عرص ــای علم یافته ه
ــال  ــق انتق ــور از طری ــعه کش ــه توس ــک ب ــاوری و کم ــم و فن عل
ــد و 42  ــز رش ــوم 197 مراک ــدیم. در وزارت عل ــه رو ش ــم روب عل

پــارک علــم و فنــاوری داریــم کــه بــا پــارک پردیــس 43 پــارک 
ــکاری  ــان هم ــز دانش بنی ــادی مراک ــداد زی ــا تع ــه ب ــود ک می ش
ــتر  ــر بس ــش ب ــعه دان ــا، توس ــز و تاش ه ــن مراک ــد. ای می کنن
علــم و فنــاوری را رقــم می زننــد. انتظــار رشــد یک شــبه را 
نداریــم ولــی جریــان کنونــی رو بــه رشــد، امیدوارکننــده، مســتمر 

ــد. ــد باش ــا می توان و پوی
ــش  ــال دان ــیر انتق ــرد: در مس ــار ک ــه اظه ــی در ادام ــر غام دکت
ــده  ــام ش ــی انج ــی خوب ــای خیل ــت ه ــه فعالی ــطح جامع ــه س ب
ــت  ــت حمای ــاش در جه ــل ت ــواردی از قبی ــه م ــوان ب ــه می ت ک
از تحقیقــات کاربــردی، حمایــت از پایان نامه هــای دانشــجویی 
بــرای ورود بــه تحقیقــات کاربــردی، ارتقــای اســاتید بــا محوریــت 
و  پژوهشــگران  دانشــجویان،  حضــور  کاربــردی،  پروژه هــای 
اســتادان در حــل مســائل جامعــه ماننــد مشــکات زیســت محیطی 
باهــدف اســتفاده دانشــگاه ها از ایــن گزارش هــا، ارتبــاط بــا 
صنعــت و همــکاری بــا وزارتخانــه هــای صنعــت، معــدن و تجارت، 
ــه  ــا قطع ــکاری ب ــت، هم ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــت و س نف
ــای دانشــگاه ها در نمایشــگاه ها  ــه توانمندی ه ــودرو، ارائ ــازان خ س
ــای  ــت نیازه ــاوره، دریاف ــد مش ــتگاه های نیازمن ــه دس ــک ب و کم
ــرارداد  ــد ق ــگاه ها و عق ــه در نمایش ــف و عرض ــازمان های مختل س

ــا اشــاره کــرد. ــا برخــی ارگان ه ب
وی بــا اشــاره بــه تــاش آمــوزش عالــی در جهــت اینکــه 
ــای  ــن نیازه ــتای تأمی ــق و در راس ــای دانشــگاهی منطب آموزش ه
کارشناســی کشــور صــورت گیــرد، اظهــار داشــت: در ایــن راســتا 
کارگاه هــای مهــارت افزایــی بــرای دانشــجویان را در ســال گذشــته 
در دانشــگاه ها برگــزار کردیــم و تاکنــون 53 دانشــگاه ایــن اقــدام 

ــد را انجــام داده ان
در ادامــه وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه گفت وگــو و پاســخ 

بــه پرســش اصحــاب رســانه حاضــر در ایــن نشســت پرداخــت.
پرســش  بــه  پاســخ  در  وی 
خبرنــگاری مبنــی بــر برداشــتن 
در  تدابیــر  و  دانشــگاه ها  دیــوار 
ــه،  نظــر گرفتــه شــده در ایــن زمین
ــت  ــن اس ــر ای ــا ب ــد م ــت: تأکی گف
ــان  ــه ای کــه می ــوار و فاصل کــه دی
وجــود  دانشــگاه ها  و  جامعــه 
داشــته، برداشــته شــود و هــر فــرد 
ــرای  ــد ب ــه می توان ــادی ک ــا نه ی
حــل مســائل خــود از دانشــگاه 
ــه  ــا مراجع ــه آنج ــرد، ب ــک گی کم
به عنــوان  نیــز  اســاتید  و  کــرده 
مشــاور در کنــار آن هــا قــرار گیرنــد.

وی بــا تأکیــد بــر شــکل گیری 
ارتبــاط نزدیــک بیــن جامعــه و 
ــم کــه الزم اســت بخــش خصوصــی در  ــزود: معتقدی دانشــگاه، اف
ــا یــک مشــکل بــه دانشــگاه رجــوع کنــد و کارشناســان  مواجــه ب
ــرح  ــاتید دانشــگاهی مط ــا اس ــود را ب ــات خ ــز موضوع ــی نی صنعت
کننــد و از ایــن طریــق، تعامــل و ارتباطــی دوطرفــه بیــن بخــش 

ــود. ــاد ش ــگاهی ایج ــی و دانش صنعت
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ــای  ــن دیواره ــن رفت ــزوم از بی ــه ل ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
ــاط  ــد ارتب ــرد: بای ــرح ک ــه، مط ــگاه ها و جامع ــی دانش غیرفیزیک
ــرد و وزارت  ــکل گی ــش ش ــن دو بخ ــن ای ــتمر بی ــیع و مس وس
علــوم نیــز از ایــن امــر حمایــت می کنــد. البتــه در ادامــه 
ــی،  ــت مســائل حفاظت ــا رعای ــوان ب ــاط، می ت ــن ارتب گســترش ای

ــت. ــز برداش ــی را نی ــای فیزیک دیواره
ــنجش و  ــاماندهی س ــوص س ــن درخص ــی همچنی ــر غام دکت
ــار  ــوم، اظه ــرش دانشــجو در دانشــگاه آزاد توســط وزارت عل پذی
ــر  ــا ب ــرش در کشــور تنه ــون، ســنجش و پذی ــق قان داشــت: طب
عهــده ســازمان ســنجش بــوده و ایــن قانــون الزم االجــرا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه آزاد اســامی بــا توجــه بــه 
ــه  ــف ب ــجو موظ ــرش دانش ــنجش و پذی ــورای س ــات ش تصمیم
ــازمان  ــق س ــد از طری ــورا اســت و بای ــن ش ــات ای ــرای مصوب اج
ــال های  ــی در س ــه دالیل ــت: ب ــرد، گف ــجو بپذی ــنجش دانش س
ــرش  ــد پذی ــی از فرآین گذشــته دانشــگاه آزاد اســامی، بخش های
ــن  ــا ای ــم ت ــاش کردی ــا امســال ت دانشــجو را انجــام مــی داد ام
ــق آزمــون دانشــجو  ــی از طری دانشــگاه در همــه مقاطــع تحصیل
ــد  ــد از فرآین ــامی بای ــگاه آزاد اس ــن دانش ــد. همچنی ــذب کن ج
ــرد کــه ایــن هماهنگــی اکنــون  ســازمان ســنجش دانشــجو بگی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
وی در ادامــه افــزود: وظیفــه و ایفــای نقــش تک تــک خبرنــگاران 
در انتشــار اطاعــات، تعییــن و تشــخیص مخاطــب و برنامه ریــزی 

بــرای اثرگــذاری مطلــوب بســیار مهم اســت.

* تأمین بودجه رفاهی و تغذیه ای دانشجویان در سال جدید
ــای  ــی از رؤس ــی برخ ــوص نگران ــه در خص ــوم در ادام ــر عل وزی
ــن  ــوزه تأمی ــد در ح ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ــگاه ها از ش دانش
ــت امســال  ــه ای دانشــجویان، گفــت: دول مســائل رفاهــی و تغذی

ــد  ــل می کن ــی عم ــی ریاضت ــاظ مال ــه لح ب
محدودیت هایــی  آن  مالــی  منابــع  در  و 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــاش م ــا ت وجــود دارد ام
ــی دور  ــن ریاضت دانشــگاه ها را از آســیب چنی
ــا ســازمان  ــن اســاس ب ــر همی ــم ب نگــه داری
ــًا  ــده و قطع ــی ش ــه صحبت های برنامه وبودج
دانشــگاه ها مشــکاتی نخواهنــد داشــت و 

حمایــت می شــوند.
دکتــر غامــی در رابطــه بــا پرســش دیگــری 
ــته  ــاب رش ــام انتخ ــه در ای ــر اینک ــی ب مبن
داوطلبــان تمایــل دارنــد دانشــگاه ها را ببیننــد 
ــجویی  ــتن کارت دانش ــل نداش ــه دلی ــا ب ام
امــکان ورود ندارنــد، چــه برنامــه ای در وزارت 
ــر  ــراد در نظ ــته از اف ــن دس ــرای ای ــوم ب عل
ــز  ــا نی ــرد: م ــرح ک ــت، مط ــده اس گرفته ش

ــوع  ــن موض ــًا ای ــد و حتم ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــتیم ک ــق هس مواف
باقی مانــده  ایــام  در  تــا  دانشــگاه ها هماهنــگ می شــود  بــا 

ــد. ــا ورود کنن ــد در آن ه ــان بتوانن داوطلب
  * در آینده بازار کار خوبی را برای رشته های غیرپزشکی 

خواهیم داشت
وزیــر علــوم در رابطــه بــا میــزان ورود داوطلبــان بــه دانشــگاه ها، 
ــار  ــون سراســری دچ ــال حاضــر بحــث آزم ــار داشــت: در ح اظه
ــاب  ــادی از ب ــورم زی ــی ت ــوم تجرب ــروه عل ــده و گ ــاج ش اعوج
گرایــش داوطلبــان پیــدا کــرده اســت. البتــه ایــن جریــان از مقطــع 
دبیرســتان آغــاز شــده و بایــد آموزش وپــرورش بــرای آن تدبیــری 

بیاندیشــد.
وی افــزود: در آزمــون سراســری تعــدادی از رشــته ها مثــل علــوم 
پزشــکی وجــود دارد کــه متقاضــی بــرای آن هــا زیــاد اســت و 15 
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــگاه ها را ب ــد ورودی دانش درص
ــی در دانشــگاه ها  ــز صندل ــده نی ــرای 85 درصــد باقی مان ــون ب اکن
وجــود دارد البتــه همــه دانشــجویان بــرای آن 15 درصــد شــانس 

ــد. ــان می کنن ــود را امتح خ
ــازار کار دانشــجویان علــوم  دکتــر غامــی درخصــوص فراوانــی ب
تجربــی مطــرح کــرد: ایــن موضــوع یــک پالــس اشــتباهی اســت 
ــت  ــته ظرفی ــن رش ــرا در ای ــود زی ــان داده می ش ــه داوطلب ــه ب ک
پذیــرش محــدود اســت و ایــن به معنای شــاغل شــدن دانشــجویان 
ایــن رشــته نیســت لــذا بــازار کار در طــول زمــان به تدریــج ایجــاد 
می شــود. مــا در آینــده بــازار کار خوبــی را بــرای رشــته های 
ــه در  ــرا جامع ــت زی ــم داش ــته ها خواهی ــر رش ــکی و دیگ غیرپزش
طــول زمــان بــا رشــد و توســعه مشــاغل جدیــد را بــرای رشــته ها 

ایجــاد خواهــد کــرد.
ــی و  ــر علم ــوزه مفاخ ــتان و م ــاغ نگارس ــه ب ــد از مجموع بازدی
ــود. ــن ب ــن آیی ــای ای ــه ه ــه برنام ــگاران از جمل ــگاهی خبرن دانش

تکریم و زبرگداشتتکریم و زبرگداشت
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محققــان پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمي ایــران موفــق شــده انــد 
ــه تولیــد  ــات داخلــي نوعــي از پلیمــر را ب ــا اســتفاده از امکان ــا ب ت
صنعتــي برســانند کــه مــي توانــد در اصــاح ضربــه PVC  بســیار 

موثــر باشــد. 
ــی  ــت: پل ــرح گف ــن ط ــاره ای ــه درب ــي مبارک ــد صالح ــر حمی دکت
ــن  ــام تجــارِی PVC یکــي از پرمصرف تری ــا ن ــد ب ــل کلرای وینی
پلیمرهــاي مصنوعــي اســت. ایــن مــاده در ســاخت پروفیــِل درب و 
ــه واتصــاالت، صفحــات شــفاف و هم چنیــن قطعــات  پنجــره، لول
ــا  ــن پلیمــر ب ــرد دارد. ای ــِي وســایل خانگــي، کارب ــي و بیرون داخل
ــاال، ســخت و شــکننده  برخــورداری از دمــای انتقــال شیشــه اِی ب
ــدید  ــن تش ــای پایی ــوص در دم ــکل، به خص ــن مش ــت و ای اس
ــن نقیصــه کــه نتیجــه  ــع ای ــرای رف ــک روش ب هــم می شــود. ی
ــه  ــای ضرب ــتفاده از اصاح کننده ه ــم دارد اس ــزی ه موفقیت آمی
بــا ســاختار هســته پوســته اســت. تمهیــدی کــه ویژگــي بــارز آن، 
ــوالت PVC در  ــه محص ــه ب ــگام ضرب ــت در هن ــش مقاوم افزای

زمــان وجــوِد دماهــاي بســیار پاییــن و حتــی زیــر صفــر اســت.
پلیمریزاســیوِن  از روش  کار  ایــن  انجــام  بــرای  افــزود:   وي 
امولســیونی در مقیــاس پایلــوت صــد لیتــري اســتفاده شــده کــه 
ــاختار  ــا س ــی ب ــه پی وی س ــده  ضرب ــد اصاح کنن ــه آن تولی نتیج
هســته پوســته اســت  و مبنــای آن متیل متاکریــات، بوتــادی ان، 
 MBS ــواِن ــا عن ــه صــورت اختصــاری ب ــه ب ــتایرن اســت ک اس
شــناخته می شــود. بــرای تولیــد هســته  الســتیکی و ایجــاد 
ام بــی اس از دو »التکــس  پلی بوتــا دی ان« و »التکــس پلــي 
اســتایرن  بوتادیــن  SBR« اســتفاده می شــود؛ و ایــن در حالــی 

ــس  ــری از جن ــته  پلیم ــته ها پوس ــن هس ــر روی ای ــه ب ــت ک اس
»ُپلــی متیــل متاکریــات« ســنتز و بــه عبارتــی دیگــر پیونــد داده 

شــده اســت. 
بــه ایــن ترتیــب می تــوان گفــت آمیــزه ای از پی وی ســی و 
ام بی اس هــا کــه در پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمي ایــران تولیــد 
ــه  ــِش ضرب ــه، آزمای ــی، از جمل ــواص مکانیک ــاظ خ ــده، از لح ش
مــورد مقایســه قــرار گرفتــه کــه نشــان می دهــد ایــن محصــول، 
ــه  ــه ب ــاص داده ک ــود اختص ــه خ ــی اِس را ب ــِد ام ب ــر دو گری ه
ــاب  ــه حس ــازار ب ــود در ب ــارِی موج ــوع تج ــن ن ــی از بهتری عبارت
PVC/ ــزه ی ــی، آمی ــه  پی وی س ــت ضرب ــزاِن مقاوم ــد. می می آی

LG و هم چنیــن PVC/PBR بــه ترتیــب 5.33، 8.۶3 و 11.0۶ 
ــای  ــری نمونه ه ــه برت ــزارش شــده ک ــع گ ــر مترمرب ــو ژول ب کیل
ــن  ــذارد. ای ــش می گ ــه نمای ــوارد ب ــایر م ــر س ــگاهی را ب پژوهش
محصــول،  قابلیــت آن را دارد تــا در صنایــع پروفیــل، درب و 
ــي و  ــات داخل ــه و اتصــاالت، صفحــات شــفاف، قطع پنجــره، لول
بیرونــِي وســایل خانگــي و هم چنیــن صنایــع بســته بندِي دارویــي 

ــرد. ــرار گی مــورد اســتفاده ق
عضــو هیئــت علمــي پژوهشــگاه گفــت:  انحصــاري بــودن 
فرموالســیون، در دســترس بــودن تجهیــزات تولیــد، نزدیکــي بــه 
بازارهــاي هــدف و ســرمایه در گــردش کمتر، در مقایســه بــا نمونه 

ــن طــرح اســت. ــاي ای ــه مزای ــاي خارجــي از جمل ه

جداسازی دی اکسید کربن از جریانات گازی حاصل از احتراق
ــازی  ــا جداس ــیمي  ب ــر  و پتروش ــگاه پلیم ــگران پژوهش پژوهش

جداسازی دی اکسید کربن از جریانات گازی حاصل از احتراق با استفاده از 
تکنولوژی غشایی/ ساخت عروق مصنوعي در مقیاس آزمایشگاهي

گزارشی از دستاوردهای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

گفت و گوی وژیه

دی اکســید کربــن از جریانــات گازی حاصــل از احتــراق بــا 
ــا  ــي را  ب ــرح کان مل ــک ط ــایی ی ــوژی غش ــتفاده از تکنول اس

ــد.  ــرا دارن ــت اج ــت در دس ــش صنع ــکاري بخ هم
ــت:  ــوص گف ــن خص ــرح در ای ــري ط ــي مج ــي قدیم ــر عل دکت
جمهــوری اســامی ایــران جــزو امضــاء کننــدگان تفاهم نامــه آب 
و هوایــی پاریــس و هم چنیــن پروتــکل کیوتــو مبنــی بــر کاهــش 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای می باشــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه در 
حــال حاضــر، ایــران در انتشــار گازهــای گلخانــه ای، به خصــوص 
دی اکســید کربــن، بیــن ده کشــور اول جهــان قــرار دارد کاهــش 
میــزان انتشــار ایــن گازهــا، یکــی از اولویت هــای زیســت محیطی 
ــه فناوری هــای  ــن، دســتیابی ب کشــور محســوب می شــود. بنابرای
ــایی،  ــازی غش ــای جداس ــون فناوری ه ــازی، همچ ــن جداس نوی
جهــت کاهــش میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای در کشــور، بــه 

ــود. ــاس می ش ــدت احس ش
ــی جداســازی و  ــش فن ــه دان ــه منظــور دســتیابی ب ــزود: ب  وي اف
اســتحصال دی اکســید کربــن از گازهــای خروجــی از دودکش های 
ــا اســتفاده از فناوری هــای غشــایی، پژوهشــگاه پلیمــر  ــی ب صنعت
و پتروشــیمی ایــران و شــرکت دانش بنیــان ماشین ســازی گاز 
ــا  ــی و ب ــرارداد پژوهش ــن ق ــب چندی ــهرکرد، در قال ــک ش کربنی
صــرف هزینــه ای معــادل 30 میلیــارد ریــال، طرح هــای مشــترکی 
ــام  ــای انج ــدف طرح ه ــانده اند. ه ــام رس ــه انج ــت ب ــا موفقی را ب
شــده، رســاندن ســطح آمادگــی فنــاوری )TRL( بــه عــدد 5 بوده 
اســت. در حــال حاضــر، بــه منظــور ارتقــا TRL بــه عــدد 8، طرح 
ــن  ــید کرب ــازی دی اکس ــوان »جداس ــا عن ــاوری ب ــی فن کان مل
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــا اس ــراق ب ــل از احت ــات گازی حاص از جریان
ــت  ــت معاون ــا حمای ــرح، ب ــن ط ــت. ای ــده اس ــاز ش ــایی« آغ غش
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاوری معاون ــازی فن ــوآوری و تجاری س ن
ــیمی  ــر و پتروش ــگاه پلیم ــارکت پژوهش ــت جمهوری و مش ریاس
ــک شــهرکرد و شــرکت  ــازی گاز کربنی ــران، شــرکت ماشین س ای

صنایــع غذایــی بــن در حــال انجــام اســت. 
عضــو هیئــت علمــي پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمي ایــران گفت: 

طــرح یادشــده،که اولیــن طــرح غشــایی جداســازی گاز در مقیــاس 
صنعتــی در کشــور  اســت، بــا هزینــه 90 میلیــارد ریــال در مــدت 
24 مــاه انجــام خواهــد شــد. هــدف از انجــام ایــن طــرح، طراحــی 
ــرای اســتحصال گاز دی اکســید  ــک واحــد غشــایی ب و ســاخت ی
کربــن از محصــوالت حاصــل از احتــراق اســت. تمــام مراحــل ایــن 
طــرح، از طراحــی مفهومــی تــا ســاخت و بهره بــرداری، در داخــل 
کشــور، بــدون ذره ای نــگاه بــه خــارج، انجــام خواهــد شــد. بنابراین 
فنــاوری حاصــل از ایــن طــرح از نــگاه طراحــی و ســاخت، بــه طور 
کامــل منحصــر بــه ایــران اســت. ایــن امــر مجریــان ایــن طــرح را 
قــادر خواهــد ســاخت کــه عــاوه بــر تولیــد و فــروش محصــول، 
بــه صــادرات ایــن فنــاوری نیــز فکــر نماینــد.در ایــن طــرح، ابتــدا 
ــایی،  ــای غش ــاها و مدول ه ــاخت غش ــرای س ــتگاه ها ب ــه دس کلی
ــتگاه ها،  ــاخت دس ــس از س ــد. پ ــد ش ــاخته خواه ــی و س طراح
ــه،  ــد. در ادام ــد ش ــد خواهن ــر تولی ــای موردنظ ــاها و مدول ه غش
ــد و در  ــد ش ــاخته خواه ــی و س ــایی، طراح ــد غش ــکید و واح اس
واحــد  نهایــت عملکــرد آن در شــرایط عملیاتــی در محــل 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــورد تســت ق ــردار م بهره ب
ــتحصال  ــازی و اس ــر جداس ــرح ب ــن ط ــی ای ــز اصل ــه تمرک اگرچ
دی اکســید کربــن قــرار دارد امــا، مجریــان طــرح مصمــم هســتند 
کــه بــا اجــرای آن، صنعــت جداســازی غشــایی گازهــا را بــا تکیــه 
ــرای کلیــه فرایندهــای ممکــن،  ــر تــوان متخصصــان داخلــی، ب ب
نظیــر فرایندهــای پتروشــیمیایی و پاالیشــگاهی در داخــل کشــور 

ــد. ــذاری نماین پایه گ

ساخت عروق مصنوعي در مقیاس آزمایشگاهي
ــازار  ــی، و ب ــی و عروق ــای قلب ــاری ه ــیوع بیم ــه ش ــه ب ــا توج ب
مصــرف نســبتا بــزرگ پروتــز هــای عروقــی،  پژوهشــگاه پلیمــر و 
پتروشــیمی ایــران بــر آن شــد تــا گام نخســت را در ایجــاد و بومــی 
ســازی صنعــت تولیــد پلــی تتــرا فلــورو اتیلــن بــا قابلیــت کاربــرد 
در تولیــد پروتــز هــای عروقــی بــردارد.  بــه دلیــل  فقــدان کامــل  
تجهیــزات مربــوط بــه فــراورش  ایــن پلیمــر در گام اول  تجهیــزات 

گفت و گوی وژیه
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ــس از آن،   ــدند.  پ ــاخته ش ــور س ــل کش ــی و در داخ الزم  طراح
فراینــد ســاخت  نمونه هــای اولیــه آغــاز شــد.  خوشــبختانه  نتایــج 
ــر،   ــال حاض ــوده و در ح ــش ب ــد بخ ــیار امی ــده بس ــت آم ــه دس ب
ــی  ــل تکمیل ــگاه مراح ــازگار پژوهش ــت س ــای زیس ــروه پلیمره گ

ســاخت یــک نمونــه پروتــز عروقــی را  طــی مــی کنــد.
دکتــر پرویــن شــکراللهي مجــري ایــن طــرح در ایــن بــاره گفــت: 
بــر اســاس آمــار انجمــن قلــب آمریــکا، هــر ســال بیمــاری هــای 
ــر  ــه 840 هــزار نف ــی مــرگ نزدیــک ب ــت اصل ــی عل ــی عروق قلب
ــورد مــرگ در ســال.  ــر از هــر ســه م ــی یــک نف اســت  کــه یعن
ــر         ــر در اث ــه 1 نف ــر 38 ثانی ــر و ه ــر روز 2300 نف ــع در ه در واق
ــد.   ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــی ج ــی عروق ــای قلب ــاری ه بیم
ــا  ــر ب ــون نف ــش از 92 میلی ــال  2017 بی ــال، در  س ــن ح در همی
مشــکات ناشــی از ایــن بیمــاری هــا دســت بــه گریبــان هســتند. 
در مقیــاس جهانــی نیــز تنهــا در ســاحل 2015 حــدود 18 میلیــون 
نفــر بــر اثــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی جــان خــود را از دســت 
دادنــد.  متاســفانه  انتظــار مــی رود تعــداد مــرگ و میــر ناشــی از 
ایــن بیمــاری تــا ســال 2030 بــه حــدود 24 میلیــون نفــر در  ســال 

برســد.  
عضــو هیئــت علمــي پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمي ایــران افــزود: 
ــامل  ــده ش ــیب دی ــروق آس ــم ع ــرای ترمی ــود ب ــای موج روش ه
اســتفاده از پیونــد رگ صافــن، ســایر  پیوندهــای  عروقــی تجــاری 
موجــود ( شــامل پلــی اســتر، پلــی - تترافلورواتیلــن، پــل ییورتــان، 
ــت )در  ــی باف ــای مهندس ــراً روش ه ــک(، و اخی ــواد بیولوژی و م

ــر مشــکات  ــل کاهــش خط ــه دلی ــی( اســت. ب ــاس تحقیقات مقی
پــس از جراحــی، پیوندهــای عروقــی بیــش از مهندســی بافــت و 

پیونــد رگ صافــن مــورد توجــه انــد.
ــا  ــی ت ــی عروق ــوالت قلب ــازار محص ــود ب ــی ش ــی م ــش بین پی
ــم در  ــن رق ــود. ای ــون دالر ش ــر   3.8  بیلی ــغ ب ــال 202۶ بال س
ــریع  ــد س ــوده و در رش ــون دالر ب ــادل  2.۶7  بیلی ــال 2017مع س
ــر  ــاال، بیماریهــای عــروق کرون ــد فشــار خــون ب ــی مانن آن عوامل
ــن  ــر ای ــاوه ب ــمارند. ع ــی ش ــی را برم ــم قلب )CAD( و آنوریس
ــت و  ــل وراث ــت، عوام ــوی، دیاب ــاد کلی ــای ح ــوارد، بیماری ه م
ــالم،  ــی ناس ــم غذای ــا رژی ــی مث ــالم زندگ ــیوه ناس ــک، ش ژنتی
مصــرف دخانیــات و مــواد مخــدر، و اعتیــاد بــه الــکل نیــز در رشــد 

ــد. ــازار ســهیم ان ــن ب ــریع ای س
ــان  ــکاری می ــه در آن هم ــمالی ک ــکای ش ــال 2017، آمری در س
ســازمان هــای تحقیقاتــی و ســازندگان پیوندهــای عروقــی بســیار 
نزدیــک اســت، بــه تنهایــی 50% ســهم بــازار را در اختیــار داشــت. 
انتظــار مــی رود باالتریــن رشــد در ایــن زمینــه را آســیا و اقیانوســیه 

بــا حــدود 10% رشــد طــی 7 ســال آینــده تجربــه کننــد.  
عمــده تریــن مــوارد مصــرف پیوندهــای عروقــی بیــن ســال هــای 2014 تــا 

2022 عبارتنــد از:
1- پیوند نقطه دسترسی در همودیالیز 

2- پیوند استنت اندودسکوالر
3- پیوند عروق محیطی

4- پیوند باي پس عروق کرونر

ساخت خط تولید غشاهای جداسازی گاز در 
شرکت ماشین سازی گاز کربنیک شهرکرد

کمپرسورهای ساخته شده برای فاز ساخت واحد 
غشایی و بهره برداری طرح

گفت و گوی وژیه

دکتــر منصــور غامــی، وزیر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در آییــن افتتاحیه 
نخســتین نمایشــگاه فرصت هــای ســاخت داخــل و رونــق تولیــد گفــت: در 
حــال حاضــر بیــش از 5000 قــرار داد همــکاری مراکــز علمــی و پژوهشــی 
بــا صنایــع مختلــف کشــور در حــال انجــام اســت کــه 952 میلیــارد تومــان 

مبلــغ ایــن توافق نامه هــای همــکاری مشــترک اســت. 
دکتــر غامــی بــا بیــان اینکــه بــا انتقــال فناوری هــای نویــن بــه حــوزه 
ــار  ــم، اظه ــاد کنی ــور ایج ــد در کش ــغل های جدی ــم ش ــت، می توانی صنع
ــه  ــد ب ــه بای ــم ک ــور داری ــجو در کش ــون دانش ــه 4میلی ــب ب ــت: قری داش
ــز  ــوند. مراک ــوق داده ش ــور س ــای کش ــق نیازمندی ه ــع دقی ــمت رف س
ــش از 13  ــور و بی ــهر های کش ــتر ش ــتان ها و بیش ــز اس ــی در مراک علم
هــزار کارگاه و آزمایشــگاه دانشــگاهی آمادگــی دارنــد در تمامــی حوزه هــای 

تحقیقاتــی بــه تولیــد و صنعــت کمــک کننــد.
ــم و  ــارک عل ــاور در 43 پ ــد فن ــزار واح ــر ۶ ه ــال حاض ــزود: در ح وی اف
فنــاوری کشــور مســتقر هســتند کــه اکثــر آن هــا بــر اســاس شــناخت و 
رفــع نیاز هــای تولیــد و صنعــت شــکل گرفته انــد ودر همیــن راســتا تولیــد 
ــادی،  ــای ب ــزات توربین ه ــاخت تجهی ــی و س ــکی، طراح ــرات پزش تجهی
ماهــواره هــا، پهبادهــا و هواپیماهــای بومــی، انــواع ربات هــای آموزشــی و 
صنعتــی، ســامانه های راداری و پلتفــرم خــودرو در راســتای همکاری هــای 

صنعــت و فنــاوری و تحقیقــات در دســتور کار هســتند.
دکتــر غامــی تصریــح کــرد: محدودیت هــای ایجــاد شــده بــرای 
ــن  ــد از ای ــه بای ــک فرصــت محســوب می شــود ک ــع ی کشــورمان در واق
فرصــت اســتفاده کــرد و در ایــن شــرایط خاصــی کــه بــر کشــور حاکــم 
ــرده و  ــایی ک ــان را شناس ــاط ضعف م ــا نق ــم ت ــعی کنی ــد س ــده، بای ش
ــع  ــای علمــی، پژوهشــی و صنای ــن بخش ه ــای مشــترک بی هماهنگی ه

ــم. ــم آوری ــه را فراه ــن زمین ــف در ای مختل

ــا  ــت ب ــاط صنع ــای ارتب ــش قرارداد ه ــه پای ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
دانشــگاه ها بــرای حصــول ضعف هــا و انجــام حمایت هــا را بررســی 
ــع  ــاوری در رف ــی و فن ــز علم ــدی مراک ــارکت ج ــت: مش ــم، گف می کنی
نیاز هــای کشــور در حــوزه رونــق تولیــد و ســاخت تولیــد را در برنامــه کاری 
ــت  ــای هیئ ــی اعض ــای مطالعات ــام فرصت ه ــش انج ــم و افزای ــود داری خ

ــرد. ــم ک ــری خواهی ــتا پیگی ــن راس ــی را در ای علم
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح افزایــش مهــارت دانشــجویان منطبــق بــا 
ــگاه ها در  ــاش دانش ــته ت ــال گذش ــی دو س ــت: ط ــه، گف ــای جامع نیاز ه
ــا  ــازی آن ه ــه و توانمندس ــای جامع ــا نیاز ه ــجو ها ب ــنایی دانش ــت آش جه
بــوده و در همیــن راســتا فرصت هــای مطالعاتــی جدیــد بــرای دانشــجویان 
دکتــری و اعضــای هیئــت علمــی جدیــد در راســتای همکاری هــای وزارت 

علــوم و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در دســت اجــرا اســت.
ــق و  ــتای تعمی ــگاه در راس ــن نمایش ــزود: ای ــه اف ــی در ادام ــر غام دکت
گســترش همکاری هــای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزارت 
ــی از  ــای بزرگ ــی بخش ه ــوان متول ــه عن ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
ــد را در  ــزار شــده و الزم اســت همــه حوزه هــای تولی اقتصــاد کشــور برگ
تامیــن نیاز هــای داخــل و حضــور در بازار هــای جهانــی سرؤســامان دهیــم.

وی افــزود: وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری بــه همــراه تمامــی 
ــت،  ــت صنع ــار در خدم ــا افتخ ــور ب ــی کش ــز پژوهش ــگاه ها و مراک دانش
تولیــد و شــکوفایی اقتصــاد کشــور اســت؛ مــا همچنیــن آمادگــی داریــم 
مراکــز توســعه صنایــع و r&d هــا را در مراکــز علمــی و فنــاوری مســتقر 

کنیــم. 
دکتــر غامــی در پایــان گفــت: تمــام تــوان خــود را بــرای پویایــی صنایــع 
بــزرگ بــه عنــوان لوکوموتیو هــای اقتصــاد کشــور بــه کار خواهیــم بســت 
و بــا ایــن کار، صنایــع پایین دســت نیــز بــه مراتــب پویا تــر خواهنــد شــد.

انجام بیش از ۵۰۰۰ قرارداد همکاری دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی با صنایع مختلف کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:

ژپوهش و فناوری
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دیدار

گزارشی از دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با آیات عظام قم

مهر تایید مرجعیت بر کارنامه آموزش عالی

ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
فنــاوری، در ســفر بــه اســتان قــم بــا حضــرات آیات 
ــی  ــت اهلل صاف ــکارم شــیرازی، آی ــت اهلل م عظــام آی
ــی،  ــت اهلل اعراف ــبحانی، آی ــت اهلل س ــی، آی گلپایگان
آیــت اهلل علــوی بروجــردی، آیــت اهلل نــوری همدانــی 
ــت اهلل  ــده آی ــتانی، نماین ــالم شهرس و حجت االس

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــران دی ــتانی در ای سیس

ــی  ــر غام ــدار دکت ــیرازی در دی ــکارم ش ــت اهلل م ــرت آی حض
ــوم  ــر عل ــزارش وزی ــه گ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــراه ب ــت هم و هیئ
بســیار  کشــور  عالــی  آمــوزش  پبشــرفت های  درخصــوص 
ــه دیگــران  ــم و تجرب ــردآوری عل ــت: گ ــده اســت گف امیدوارکنن
خــوب اســت، ولــی بایــد بــه دنبــال نــوآوری در علــوم باشــیم و 

ــویم.  ــناخته ش ــوم ش ــرو در عل ــوان پیش ــه عن ب
دانشــگاه بایــد بــا نیازهــای ملمــوس مــردم ارتبــاط داشــته باشــد؛ 
نبایــد این گونــه باشــد کــه دانشــجویان خزینــه ای از علــم باشــند 

ولــی نتواننــد مشــکلی را از جامعــه حــل کننــد. 
بایــد دانشــجویان بــا مباحــث و مفاهیــم قرآنــی آشــنا شــوند تــا 
درک درســت تری از مســائل اجتماعــی و اخاقــی داشــته باشــند.
دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره 
ــور  ــگاه های کش ــجو در دانش ــون دانش ــار میلی ــل چه ــه تحصی ب
ــگاه ها  ــرت در دانش ــرآن و عت ــون ق ــرد: 250 کان ــان ک خاطرنش
در حــال فعالیــت هســتند. کانــون مهدویــت و هیئت هــای 

دانشــجویی ازجملــه نهادهــای فعــال در دانشگاه هاســت کــه بــه 
ــات آزاد دانشــجویان هســتند. ــل اوق ــال تکمی دنب

کرســی های  و  مناظــره  ســخنرانی،  جلســات  و  نشســت ها 
آزاداندیشــی در دو ســال گذشــته، رشــد بســیار چشــمگیری 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــته اس ــگاه ها داش در دانش
مدیریت هــای صــورت گرفتــه، ایــن جلســات بــا کمتریــن تنــش 

ــت. ــده اس ــزار ش برگ

جایگاه علمی ایران در دنیا شناخته شده است
وزیــر علــوم همچنیــن در دیــدار بــا حجــت االســام شهرســتانی، 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــتانی در ای ــت اهلل سیس ــده آی نماین
ــار  ــت اظه ــده اس ــناخته ش ــا ش ــران در دنی ــی ای ــگاه علم جای
ــد  ــی تولی ــط جهان ــامی در متوس ــوری اس ــه جمه ــت: رتب داش
ــدرت و  ــان از ق ــن نش ــت و ای ــانزدهم دنیاس ــگاه ش ــم جای عل
جایــگاه علمــی کشــور اســت. بالــغ بــر ۶5 بنیــاد نیکــوکاری هــم 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــور ایج ــگاه های کش ــون در دانش اکن
ــا اجــرای طرح هــای مختلــف  خیریــن کشــور در حــال حاضــر ب
ــا در  ــی و خوابگاه ه ــی، رفاه ــای آموزش ــعه فض ــب توس در قال
بیــش از 150 هــزار مترمربــع در حــال کمــک بــه وزارت علــوم 
ــد در توســعه زیرســاخت های  هســتند کــه ایــن موضــوع می توان

آموزشــی در کشــور بســیار مؤثــر باشــد.
نماینــده آیــت اهلل ســید علــی سیســتانی در ایــران نیــز در 
ــراد متخصــص  ــا اف ــا مشــورت ب ــان اینکــه ب ــا بی ــدار ب ــن دی ای

دیدار

ــت،  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــادی کنون ــرایط اقتص ــوان ش می ت
گفــت: در مشــورت ضــرر وجــود نــدارد و ایــن مســئله می توانــد 
ــای  ــت نیروه ــد. تربی ــذار باش ــان اثرگ ــی انس ــیر حرکت در مس
ــد  ــه می توان ــت ک ــوم اس ــن کار وزارت عل ــص مهم تری متخص

ــد. ــن کن ــده کشــور را تضمی آین

سوق دادن علوم در جهت حل مشکالت کشور
وزیــر علــوم همچنیــن در دیــدار بــا آیــت اهلل ســبحانی 
خاطرنشــان کــرد: بــه دنبــال آن هســتیم تــا علــوم دانشــگاهی 

ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ــه ب ــکات جامع ــل مش ــت ح در خدم
ــت و  ــام اس ــال انج ــی در ح ــوزش عال ــاماندهی آم ــرح س ط
ــری از  ــی ســازی دانشــگاه ها و جلوگی ــن اســاس کیف ــر همی ب

گســترش دانشــگاه ها دنبــال می شــود. 
در حــال حاضــر 43پــارک علــم و فنــاوری و 197مرکــز رشــد 
بنیــان حمایــت  از شــرکت های دانــش  فعــال هســتند و 
ــکات  ــل مش ــمت ح ــه س ــگاهی ب ــوم دانش ــا عل ــد ت می کنن

ــود.  ــوق داده ش ــه س جامع
ــورت  ــه ص ــامی ب ــورهای اس ــیاری را از کش ــجویان بس دانش
بورســیه جــذب کرده ایــم و بــر همیــن اســاس 35هــزار 
دانشــجوی خارجــی در ایــران مشــغول تحصیــل هســتند؛ 
همچنیــن تبــادل اســاتید بــا دانشــگاه های عــراق و افغانســتان 
ــی  ــات علم ــش ارتباط ــث افزای ــه باع ــد ک ــام می رس ــه انج ب

می شــود.
ــام  ــه انج ــی ک ــا پایش های ــزود: ب ــه اف ــی در ادام ــر غام دکت
شــده اســت، نشــان می دهــد کــه دیانــت و اعتقــادات جوانــان 
در ســطح باالیــی اســت و بــاالی 94 درصــد دانشــجویان بــه 

اســام و مباحــث اعتقــادی، ایمــان کامــل دارنــد. 
در کشــور تعــداد زیــادی دانشــگاه و مجموعــه مســتقل علمــی 
مختــص دختــران داریــم و بــه دنبــال تقویــت و زیرســاخت های 
ــی  ــش و راحت ــا آرام ــوان ب ــا بان ــتیم ت ــگاه ها هس ــن دانش ای

بیشــتری بــه تحصیــل بپردازنــد.
حضــرت آیــت اهلل صافــی گلپایگانــی نیــز در دیــداری بــا دکتــر 
غامــی بــا تأکیــد بــر اینکــه گــزارش وزیــر علــوم از وضعیــت 
آمــوزش عالــی کشــور، موجــب افتخــار اســت، اظهــار داشــت: 
کســب علــم، عبــادت بزرگــی اســت، اظهــار داشــت : از آنجایی 
کــه کســب علــم عبــادت محســوب می شــود، از ایــن منظــر، 

دانشــگاه محــل عبــادت اســت.
ــوت  ــس دع ــه نف ــوا و تزکی ــه تق ــگان را ب ــن هم وی همچنی

ــرد.  ک
در ایــن دیــدار دکتــر غامــی گزارشــی از وضعیــت فرهنگــی، 

ــرد. ــه ک آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ها ارائ

لزوم استفاده از روش های نوین آموزش در دانشگاه ها
ققآیــت اهلل علــوی بروجــردی نیــز در دیــداری بــا وزیــر علــوم 

ــر اســاس سیســتم آموزشــی روز  ــد ب ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب ب
دنیــا پیــش برویــم خاطرنشــان کــرد: در مباحــث علمــی 
ــود  ــت ش ــد کفای ــی نبای ــته ایم ول ــی داش ــرفت های خوب پیش
ــد  ــدا کن ــت پی ــی مرجعی ــث علم ــران در مباح ــت ای و الزم اس
ــردن در  ــروی ک ــه پی ــد؛ البت ــروی کنن ــران پی ــران از ای و دیگ
ــد  ــت و بای ــر نیس ــکان پذی ــول و زور ام ــا پ ــی ب ــث علم مباح

ــم.  ــش دهی ــود را افزای ــی خ ــوان علم ت
ــیاری وارد  ــادی بس ــبهات اعتق ــازی ش ــای مج ــروزه در فض ام
ــن شــبهات  ــه ای ــد پاســخ درســت و مســتدلی ب می شــود و بای
ــیدن دارد و  ــئوال پرس ــق س ــجو ح ــوان و دانش ــود؛ ج داده ش
بایــد بــرای ایــن ســئواالت احتــرام قائــل شــویم و بــه صــورت 

ــم. مناســب پاســخ دهی
ــی  ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــوم و مع ــر عل ــدار وزی ــن دی در ای
ــی  ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــای علم ــت ه ــن وزارت، از فعالی ای

ــد.  ــه کردن ــوطی ارائ ــات مبس ــگاه ها گزارش دانش
ــت اهلل  ــرت آی ــت حض ــالگرد رحل ــا س ــارن ب ــدار مق ــن دی ای
ــورت  ــان  ص ــزل ایش ــور در من ــا حض ــردی و ب ــی بروج العظم
ــه مقــام  ــوم وهیئــت همــراه ب ــدار وزیرعل گرفــت و در ایــن دی

ــد. ــرام کردن ــوار ادای احت ــی بزرگ ــن روحان ــامخ ای ش

دستاوردهای آموزش عالی کشور قابل قبول است
ــا  ــوم ب ــر عل ــا وزی ــدار ب ــز در دی ــی نی ــوری همدان ــت اهلل ن آی
ــی  ــر اینکــه دســتاوردها و پیشــرفت های آمــوزش عال ــد ب تأکی
کشــور قابــل قبــول اســت، افــزود: بســیاری از لغــات در علــوم 
مختلــف، عربــی اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه بنیان گــذار 
ــر  ــی از پیامب ــث فراوان ــد؛ احادی ــلمانان بوده ان ــوم مس ــن عل ای
اکــرم )ص( داریــم کــه فرمودنــد مردمانــی از فــارس علــوم را 
ــد.  ــا هــم باشــد آن را کســب می کنن حتــی اگــر در ســتاره ثری
ــه در  ــانی ک ــد کس ــت و بای ــی اس ــیار مهم ــر بس ــت ام تربی
ــایی  ــًا شناس ــد کام ــت می کنن ــوم فعالی ــه وزارت عل مجموع
و گزینش شــده باشــند؛ زیــرا تربیــت تعــدادی زیــادی از 
ــیار  ــر بس ــن ام ــرار دارد و ای ــان ق ــت آن ــجویان در دس دانش

ــت. ــی اس مهم
آیــت اهلل نــوری همدانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ارتبــاط حــوزه 
ــال  و دانشــگاه خاطرنشــان کــرد: حــوزه و دانشــگاه ماننــد دوب
ــه  ــاز اســت؛ هرچ ــردو نی ــه ه ــرای پیشــرفت ب ــه ب ــتند ک هس
ــتری  ــع بیش ــد، مناف ــش یاب ــگاه افزای ــوزه و دانش ــاط ح ارتب
ــوان در  ــه کشــور خواهــد رســید. قبــل از انقــاب حضــور بان ب
دانشــگاه ها بســیار انــدک بــود ولــی اکنــون بانــوان دوشــادوش 
ــگاه ها  ــد و در دانش ــت می کنن ــی فعالی ــز علم ــردان در مراک م

ــتند. ــل هس مشــغول تحصی
همچنیــن در ایــن دیــدار دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری گزارشــی از پیشــرفت های علمــی کشــور 

و عملکــرد وزارت علــوم در دو ســال گذشــته ارائــه کــرد.
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دیپلماسی علمی

لزوم ورود بنیاد علمی اکو به حوزه های اجرای 
پروژه های مشترک و تبادل دانشجویان

     وزیر علوم در اجالس بنیاد علمی اکو تأکید کرد:

ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غام ــر منص دکت
ــان  ــی دانشــگاه اصفه ــه میزبان ــه ب ــو ک ــی اک ــاد علم اجــاس بنی
ــای  ــه حوزه ه ــو ب ــی اک ــاد علم ــزوم ورود بنی ــر ل ــد، ب ــزار ش برگ
اجــرای پروژه هــای مشــترک، انتقــال فنــاوری، تبــادل دانشــمندان 
ســازمان های  ســایر  تجــارب  از  بهره منــدی  و  دانشــجویان  و 
ــه ای  ــی - منطق ــای بوم ــری آن در زمینه ه ــه ای و به کارگی منطق

ــرد.  ــد ک تأکی
دکتــر غامــی در ایــن اجــاس اظهــار داشــت: بنیــاد علمــی اکــو 
ــذارد. باعــث  ــن ســال فعالیت هــای خــود را پشــت ســر می گ نهمی
ــران  ــامی ای ــوری اس ــم جمه ــام نمای ــه اع ــت ک ــوقتی اس خوش
ــادی  ــکاری اقتص ــازمان هم ــان س ــو و میزب ــو اک ــوان عض به عن
)ECO( بــه همــراه ســایر کشــورها به خصــوص جمهــوری 
ــو  ــی اک ــاد علم ــا بنی ــی ب ــکاری تنگاتنگ ــتان، هم ــامی پاکس اس
ــا  ــی ی ــاوری، میزبان ــوم و فن ــون عل ــای گوناگ ــته و در حوزه ه داش
ــوری  ــت جمه ــر حمای ــار دیگ ــم یک ب ــت. مایل ــرده اس ــت ک حمای
ــاد  ــاوری را از بنی ــات و فن ــوم، تحقیق ــران و وزارت عل ــامی ای اس

ــم. ــراز کن ــو اب علمــی اک
ــون  ــا جمعیــت حــدود 490 میلی ــه اکــو ب ــح کــرد: منطق وی تصری
ــع  ــون دالر و مناب ــی )GDP( ۶.3 تریلی ــص مل ــد ناخال ــر، تولی نف
طبیعــی قابل توجــه، ظرفیــت مناســبی بــرای همــکاری دارد. 
در جهانــی کــه بی ثباتــی، ناامنــی و عــدم اطمینــان ناشــی از 
دوران گــذار بــر آن ســایه افکنــده، همکاری هــای منطقــه ای 

به خصــوص میــان کشــورهای همســایه، راه حلــی پایدارتــر و 
کم هزینه تــر بــرای توســعه و پیشــرفت اســت. همــکاری در حــوزه 
علــوم، فنــاوری و نــوآوری در جهانــی کــه هــر روز شــکاف میــان 
ــر  ــعه و کمت ــورهای درحال توس ــا کش ــعه یافته ب ــورهای توس کش
توســعه یافته بیشــتر می شــود، یکــی از بهتریــن و پایدارتریــن 

ــت. ــه ای اس ــت منطق ــیرهای حرک مس
وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد: دراین بــاره توجــه شــما را بــه چنــد 
نکتــه دربــاره همکاری هــای علمــی و فنــاوری اکــو جلــب می کنــم: 
اول؛ همان گونــه کــه جمهــوری اســامی ایــران در جلســات قبــل 
هیئــت  امنــا تأکیــد کــرده، بنیــاد علمــی اکــو و در ســطحی گســترده 
تــر منطقــه اکــو، نیازمنــد نقشــه راهــی جامــع بــرای همــکاری در 
زمینــه علــوم و فنــاوری اســت. اینکــه علــوم و فنــاوری منطقــه در 
کجــای جهــان امــروز قــرار دارد؟ بایســتی در کــدام مســیر حرکــت 
کنــد و در میان مــدت و بلندمــدت بــه چــه جایگاهــی برســد، 
نیازمنــد یــک نقشــه راه مشــترک در بســتر زمانــی مناســب اســت. 
ــرای  ــت دار ب ــای اولوی ــته حوزه ه ــال های گذش ــی س ــد ط هرچن
ــده  ــو تعیین ش ــی اک ــاد علم ــاوری بنی ــی و فن ــای علم همکاری ه

ــرد. ــی ک ــت اندرکاران آن قدردان ــد از دس ــه بای ک
وی افــزود: نکتــه دوم؛ بنیــاد علمــی اکــو طــی ســال های گذشــته 
ــر اســت.  فعالیت هــای قابل توجهــی انجــام داده کــه شایســته تقدی
بااین حــال، کشــورهای منطقــه نیازمنــد ورود بــه حوزه هــای 
فنــاوری  و  علمــی  همکاری هــای  از  جدی تــری  و  جدیدتــر 
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ــار برگــزاری ســمینارها، کارگاه هــای  مشــترک هســتند. در کن
فعالیت هــای  کــه  بین المللــی  کنفرانس هــای  و  آموزشــی 
ــو  ــی اک ــاد علم ــه بنی ــود ک ــنهاد می ش ــتند پیش ــدی هس مفی
پروژه هــای  اجــرای  ماننــد  جدی تــری  حوزه هــای  وارد 
ــادل دانشــمندان و دانشــجویان  ــاوری، تب مشــترک، انتقــال فن
ــه ای و  ــازمان های منطق ــایر س ــارب س ــتفاده از تج ــود. اس ش
ــن  ــه ای، در ای ــی - منطق ــای بوم ــری آن در زمینه ه به کارگی

ــت اســت. ــز اهمی ــه حائ زمین
دکتــر غامــی بیــان کــرد: نکته ســوم؛ همــه کشــورهای منطقه 
ازجملــه کشــور مــا ایــران، کمابیــش بــا مشــکات اقتصــادی 
دســت وپنجه نــرم می کننــد. تحریم هــای ظالمانــه و ضــد 
ــود  ــواری های موج ــکا دش ــوق بشــری ایاالت متحــده آمری حق
را بیشــتر کــرده اســت. هرچنــد معتقدیــم کــه دانــش، علــم و 
فنــاوری تحریــم کردنــی نیســت و ایــران شــرایط دشــوار امروز 

ــه  ــا و منطق ــی م ــد گذاشــت، ول ــر خواه ــت پشــت س ــا موفقی را ب
اکــو نیازمنــد برنامه ریــزی دقیق تــر، بــر اســاس ظرفیت هــا و 
ــواری ها  ــا و دش ــب از چالش ه ــود و درک مناس ــای موج توانایی ه
ــوآوری در  ــاوری و ن ــوم، فن ــای عل ــتیم. همکاری ه ــش رو هس پی
ــادی  ــای اقتص ــن جنبه ه ــر گرفت ــا در نظ ــتی ب ــو، بایس ــه اک منطق
ــزی  ــه برنامه ری ــرای منطق ــا ب ــادی آن ه ــع اقتص ــد و مناف و عوائ
ــه  ــی مواج ــکات اجرای ــا مش ــی ب ــادالت مال ــه تب ــال ک ــود. ح ش
شــده، مناســب اســت از ظرفیت هــای جایگزیــن کشــورهای عضــو 
ــی  ــی و طرح های ــت مطالعات ــه فرص ــورس، ارائ ــه ب ــون ارائ همچ
ــترک و …  ــاتید مش ــا اس ــی ب ــای تحقیقات ــرای پروژه ه ــد اج مانن

ــم. ــرداری نمائی بهره ب
وی بیــان کــرد: جمهــوری اســامی ایــران بــا جمعیــت دانشــجویی 
4.3 میلیــون نفــر کــه حــدود یک میلیــون نفــر آن هــا در تحصیــات 
تکمیلــی تحصیــل می کننــد، بــر اســاس ایندکس هــای مهــم 
ــا را  ــی دنی ــدات علم ــد در تولی ــترین رش ISI و Scopus ، بیش
ــم و  ــارک عل ــا 41 پ ــران ب ــر داشــته اســت. ای طــی 10 ســال اخی

ــر اســاس رتبه بنــدی تایمــز  فنــاوری و 29 دانشــگاه بزرگــی کــه ب
ــی  ــا تمام ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــر دنی ــگاه های برت ــزء دانش ج
ظرفیت هــای خــود از بنیــاد علمــی اکــو حمایــت و پشــتیبانی 

می نمایــد.

وزرای علوم ایران و پاکســتان بر نقش همکاری های علمی در 
توسعه روابط تأکید کردند

وزیرعلــوم، تحقیقــات و فنــاوری در دیــدار بــا وزیــر علــوم و 
ــر اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی،  ــد ب ــا تأکی ــاوری پاکســتان ب فن
نقــش همکاری هــای علمــی در توســعه روابــط را مهــم و اساســی 

ــتند. دانس
ــوم و  ــر عل ــؤاد حســین، وزی ــا ف ــدار ب ــر منصــور غامــی در دی دکت
ــو در  ــاد علمــی اک ــه در حاشــیه اجــاس بنی ــاوری پاکســتان ک فن
ــا اشــاره بــه اشــتراکات ســازمانی،  دانشــگاه اصفهــان برگزارشــد، ب
فرهنگــی و تاریخــی ایــران و پاکســتان گفــت: تبــادل علمــی، نقــش 
ــد  ــه بای ــد و البت ــازی می کن ــور ب ــان دو کش ــط می ــی در رواب مهم

ــود. ــت ش ــور تقوی ــان دوکش ــکاری می ــای هم زمینه ه
و  وزیرعلــوم  حســین،  فــواد 
ــن  ــز در ای ــاوری پاکســتان نی فن
دیــدار گفــت: روابــط علمــی 
بویــژه  منطقــه  کشــورهای 
نقــش  پاکســتان،  و  ایــران 
مهمــی در فعــال شــدن ســازمان 
ــو(  ــای اقتصــادی )اک همکاری ه
از  وابســته  ســازمان های  و 
ــو دارد. ــی اک ــاد علم ــه بنی جمل

ــتان  ــاوری پاکس ــوم و فن وزیرعل
امیــدواری کــرد کــه  اظهــار 
ــط میــان دو کشــور توســعه  رواب

ــد. یاب
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جامعه هدف همکاری های علمی، تنها غرب نباشد

ــای  ــاوری، رؤس ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــترک وزی ــت مش نشس
ــی کارگــروه  همکاری هــای علمــی بین المللــی و  دانشــگاه های متول
ســفرای کشــورهای هدف، صبح روز دوشــنبه  14مرداد 1398در سالن 
شــهدای جهــاد علمــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری برگزار شــد. 
از مهم تریــن محورهــای ایــن نشســت مــي تــوان بــه حفظ و توســعه 
بســترهای ارتباطــات علمــی - فنــاوری، ایجــاد دوره های مشــترک و 
تأســیس دانشــگاه های مشــترک، تبادل استاد و دانشــجو برای استفاده 
از فرصت هــای مطالعاتــی، انجــام طرح هــای مشــترک تحقیقاتــی و 
چالش هــای احتمالــی و پیشــرو، انتظــارات متقابــل دانشــگاهیان مــا 
ــرد. ــاره ک ــکاری، اش ــدف هم ــورهای ه ــی کش ــای علم از جامعه ه

ــات  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــی بین الملل ــای علم ــز همکاری ه مرک
ــان رؤســای  ــل می ــم آوردن فرصــت تعام ــدف فراه ــاوری، باه و فن
علــم  کنشــگران  پژوهشــی،  و  علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
و فنــاوری و نمایندگی هــای کشــورهای خارجــی، نشســت های 
ــن  ــا از ای ــد ت ــزار می کن ــاوب برگ ــورت متن ــی را به ص ــی علم رایزن
ــرده  ــا بازک ــعه همکاری ه ــرای توس ــدی را ب ــول جدی ــیر، فص مس
و بــا بررســی چالش هــا نیــز بــه رفــع آن هــا اقــدام نمایــد.
ــی در  ــی بین الملل ــات علم ــگاه تعام ــت و جای ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
برنامه هــای وزارت علــوم، این نشســت با حضــور وزیر علــوم، معاونان 
وزارت، رؤســای حــدود 30 دانشــگاه بــزرگ کــه متولــی کارگروه های 
ملــی همکاری هــای علمــی بین المللــی هســتند، برگــزار شــد.

اتریــش،  روســیه،  کشــورهای  ســفرای  نشســت  ایــن  در 
آلمــان،  ســفارتخانه های  معاونــان  همچنیــن  و  فرانســه 
داشــتند. حضــور  نیــز  ترکیــه  و  ســوئیس  مجارســتان، 

همکاری ها را باید در آسیا و سایر کشورهای مطرح پیگیری کنیم
دکتــر منصــور غامــي در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه 
همــکاری هــای علمــی و تحقیقاتــی بــا کشــورهای مختلــف 
جهــان گفــت: در زمینــه همکاری هــای علمــي- بین المللــی 
ــذر  ــی گ ــی و آمریکای ــورهای اروپای ــه کش ــرف ب ــگاه ص ــد از ن بای
ــم.  ــری نمایی ــان پیگی ــر جه ــا را در سراس ــکاری ه ــرده و هم ک
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای راهبــردی سیاســتگذاری 
کان بــرای دانشــجویان خارجــی بــه ریاســت وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری اعــام کــرد: ایــن شــورا بــه تصویــب 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رســیده و بــه مــا کمــک 
می کنــد تــا فعالیت هــا را در ایــن بخــش ســرعت ببخشــیم.

وی دربــاره آمــار مهاجــرت دانشــجویان ایرانــی بــه خــارج از کشــور 
ــه نســبت آمارهــای  ــا ب ــار کشــور م ــح کــرد: خوشــبختانه آم تصری
جهانــی بــاال نیســت و حتــی در ســال های اخیــر توانســته ایم 
از میــزان آن بکاهیــم. در ایــن زمینــه حتــی شــاهد بازگشــت 
دانــش آموختــگان ایرانــی در خــارج بــه کشــور بــوده ایــم.
ــل و  ــط بین المل ــر اینکــه در حــوزه رواب ــد ب ــا تأکی ــر غامــي ب دکت
توســعه روابــط علمــی برنامه ششــم توســعه را در اختیــار داریم گفت: 
در ذیــل همیــن مصوبــه قانونــی، بایــد راهکارهــای جدیــد در توســعه 
همــکاری هــای علمی بین المللی را شناســایی کرده و بــه کار گیریم.
وی افــزود: تعامــات علمــی بیــن المللــی بــر اســاس تــاش اســاتید 
ــتورات  ــا دس ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــی گی ــکل م ش
ــرد  ــکار و رویک ــت. راه ــعه نیس ــل توس ــنامه قاب ــی و بخش تحکم
ــت. ــارت اس ــت و نظ ــش، حمای ــن بخ ــوم در ای ــی وزارت عل اصل

در نشست وزیر علوم با سفیران کشورهای اروپایی مطرح شد؛
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوري بــا اشــاره بــه ضــرورت اشــتراک 
گــذاری تجربیــات دانشــگاه ها در زمینــه توســعه تعامــات و همکاری 
هــای علمــی با دانشــگاه هــای معتبــر جهانــی اظهار داشــت: تک تک 
دانشــگاه ها تجربیــات خوبــی در زمینــه روابــط و ارتباطــات علمــی در 
عرصــه بیــن المللــی دارنــد که بایســتی ایــن تجربیــات را به اشــتراک 
ــد.  ــتفاده کنن ــد از آن اس ــم بتوانن ــگاه ها ه ــر دانش ــا دیگ ــت ت گذاش
یکــی از راهکارهــای ایــن موضــوع تقویــت، توســعه و بــه روز رســانی 
مســتمر وبســایت های دانشــگاه هــا بــه زبــان انگلیســی و دیگــر زبان 
هــای بیــن المللــی بــه عنــوان پنجــره ورود بــه دنیــای مــدرن اســت.

وي خاطرنشان کرد:

ــاد  ــاوری، ایج ــی- فن ــات علم ــترهای ارتباط ــعه بس ــظ و توس حف
دوره هــای مشــترک و تأســیس دانشــگاه های مشــترک، تبــادل 
از فرصت هــای مطالعاتــی،  اســتفاده  بــرای  دانشــجو  اســتاد و 
ــی و  ــای احتمال ــی و چالش ه ــترک تحقیقات ــای مش ــام طرح ه انج
ــی  ــای علم ــا از جامعه ه ــل دانشــگاهیان م ــارات متقاب ــرو، انتظ پیش
ــت  ــای نشس ــن محوره ــکاری، از مهم تری ــدف هم ــورهای ه کش
رؤســای دانشــگاه های متولــی کارگــروه همکاری هــای علمــی 
بین المللــی و ســفرای کشــورهای هــدف بــه شــمار مــی رود.

روند رو به رشد تولیدات علمی 
مشترک با دانشگاه های معتبر جهان 

و سفر دانشمندان و محققان بین 
المللی به ایران 

ــام  ــم مق ــی، قائ ــاالر آمل ــین س حس
بین الملــل  امــور  در  علــوم  وزیــر 
هــای  همــکاری  مرکــز  رئیــس  و 
ــت  ــن نشس ــی، در ای ــی بین الملل علم
از رونــد رو بــه رشــد تولیــدات علمــی 
ــورها  ــایر کش ــا س ــران ب ــترک ای مش
افزایــش ســفرهای علمــی  نیــز  و 
برجســته  دانشــمندان  و  محققــان 
ــر داد. ــور خب ــل کش ــه داخ ــان ب جه
وی در ایــن نشســت گفــت: آمــار افراد 
اعزامــی در چهارماهــه اول ســال جهت 

دوره هــای کوتــاه مدت در ســال 97 تعداد 11۶ نفر و در ســال 98 تعداد 
101 نفــر بــوده اســت و تعــداد اعــزام اعضــای هیئــت علمــی بــرای 
شــرکت در کنفرانس هــای بین المللــی در کل 541 نفــر بــوده اســت.
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملل به 10 کشــور که بیشــترین 
اعــزام محقــق و عضــو هیئــت علمی را در ســال 98 داشــته اند، اشــاره 
کــرد و گفــت: به ترتیــب کشــورهای آلمان، ایتالیا، ســوئیس، فرانســه، 
ســوئد، قزاقســتان، اســپانیا، ترکیــه، چیــن و عــراق در صدر قــرار دارند.

ــه تعــداد اســاتید و محققــان خارجــی کــه  ــا اشــاره ب وي در ادامــه ب
بــه ایــران ســفر کــرده انــد، اظهــار داشــت: در چهــار ماهــه اول ســال 
ــه  ــار ماه ــی و در چه ــت علم ــو هیئ ــق و عض ــداد ۶49 محق 97 تع
اول ســال 98 تعــداد ۶18 نفــر از کشــورهای ایتالیــا، آلمــان، بلژیــک، 
ــد. ــرده ان ــفر ک ــران س ــه ای ــراق ب ــترالیا و ع ــتان، اس ــه، لهس فرانس

ــی  ــای تحقیقات ــوع پروژه ه ــي درخصــوص مجم ــاالر آمل حســین س
مشــترک جــاری بــا دانشــگاه های برتــر دنیــا افــزود: در مجمــوع 273 
ــی،  ــد، ســویس، آفریقــای جنوب ــا کشــورهای پاکســتان، هن ــروژه ب پ
ــدات  ــت و تولی ــام اس ــال انج ــه در ح ــتان و ترکی ــیه، مجارس روس
مشــترک ایــران به تفکیک کشــورهای همــکار در پایــگاه ISI در بازه 
ســال های 2014 تــا 2018 بــا آمریــکا حــدود 12973، کانــادا 578۶، 
ــوده اســت. چیــن 3384، ترکیــه 3081 تولیــدات علمــی مشــترک ب
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل، بــه 10 دانشــگاه برتــر 
ایــران بــه تفکیــک درصــد مقــاالت مشــترک بــا کشــورهای دیگر در 
بــازه ســال های 2014 تــا 2018 اشــاره کــرد و گفــت: دانشــگاه تهران، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی، دانشــگاه صنعتــی شــریف، دانشــگاه صنعتی 
ــدرس،  ــت م ــگاه تربی ــر، دانش ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان، دانش اصفه
دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــگاه تبریــز 
و دانشــگاه شــیراز ده دانشــگاه برتــر کشــور هســتند کــه دارای درصــد 
بــاالی مقــاالت مشــترک علمــی بــا ســایر کشــورهای دنیا می باشــند.

دیپلماسی علمی

در زمینه همکاری های علمی- بین المللی باید 
به جاي نگاه صرف به کشورهای اروپایی و 
آمریکایی، به سراسر جهان توجه نماییم. 

کشورهای آسیایی بسیاری از جمله چین جزو 
موفق ترین نمونه ها هستند.
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دیپلماسی علمی

معرفی ظرفیت دانشگاه ها در عرصه بین المللی؛ زمینه ساز جذب 
عالقه مندان به تحصیل در ایران

معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان، در ادامــه 
ایــن نشســت گفــت: بایــد تــاش کنیــم تــا در عرصه هــای 
ــذب  ــه ج ــم و زمین ــی کنی ــگاه ها را معرف ــت دانش ــی ظرفی بین الملل
ــم.  ــم نمایی ــز فراه ــران را نی ــل در ای ــه تحصی ــدان ب ــه من عاق
مجتبــی صدیقــی بــه بیــان توضیحــات و آمــاری درخصــوص 
ــی  ــورهای خارج ــا کش ــوم ب ــی وزارت عل ــای بین الملل همکاری ه
ــت  ــی و فرص ــجویان خارج ــذب دانش ــث ج ــت: بح ــت و گف پرداخ
ــه  تحقیقاتــی دانشــجویان دوره دکتــرای دانشــگاه های داخــل ازجمل
مباحثــی اســت کــه در حــوزه بین الملــل بــا آن هــا مواجــه هســتیم.
ــجوی  ــذب دانش ــث ج ــه در بح ــدی ک ــه رون ــان اینک ــا بی وی ب
خارجــی داریــم، قابل قبــول اســت، افــزود: بــه نظــر می رســد 
کــه تــا پایــان برنامــه ششــم بتوانیــم بــه هــدف 75 هــزار 
دانشــجو برســیم و شــاید هــم افزایــش داشــته باشــیم و اگــر 
ــید. ــم رس ــش خواهی ــن افزای ــه ای ــم ب ــش بروی ــیب پی ــن ش ــا ای ب

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
حــدود 28 هــزار دانشــجوی بین المللــی به صــورت بورســیه و 
ــری،  ــون سراس ــق آزم ــده از طری ــز پذیرفته ش ــرداز و نی ــهریه پ ش
تحــت پوشــش وزارت علــوم در ایــران مشــغول بــه تحصیــل 
می باشــند، خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر ایــن تعــداد 3هــزار 
بهداشــت،  وزارت  پوشــش  تحــت  دانشــگاه های  در  دانشــجو 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و بیــش از 8 هــزار دانشــجو نیــز 
می باشــند. تحصیــل  بــه  مشــغول  اســامی  آزاد  دانشــگاه  در 

وی تصریــح کــرد: در فرصت هــای تحقیقاتــی دانشــجویان دکتری در 
ســالهای اخیــر رونــد خوبــی داشــته ایم؛ تقریبــاً از شــش ماه دوم ســال 
گذشــته بــا مشــکل ارز و امســال هــم بــا کمبــود ارز و ریــال مواجــه 
هســتیم کــه کار ما را دشــوار کرده اســت. بــا این حال در ســال 1397 
درزمینــه اعــزام بــه خــارج فرصــت هــا افــت داشــتیم، گرچــه جمــع 
فرصــت هــای تحقیقاتــی خــارج و داخــل باهم، مشــابه ســال 9۶ بود.

ــدند  ــق ش ــجویان موف ــال 1397 دانش ــزود: در س ــی اف ــر صدیق دکت
ــرای  ــت ب ــزام را داش ــترین اع ــه بیش ــادا ک ــل کان ــورهایی مث از کش
ــورهای  ــد. کش ــت کنن ــرش دریاف ــه پذی ــی ۶ ماه ــت تحقیقات فرص
ــدی  ــای بع ــپانیا رتبه ه ــا و اس ــان، ایتالی ــکا، آلم ــل آمری ــر مث دیگ
ــی  ــای تحقیقات ــت ه ــه فرص ــی ب ــجویان اعزام ــداد دانش را در تع

خــارج داشــتند. امســال نیــز در 4 ماهــه نخســت، 1۶5 اعــزام 
داشــتیم. داخــل  هــای  فرصــت  در  هــم  نفــر  و 224  خــارج 
مجتبــی صدیقــی در ادامــه افــزود: چنــد ســال اخیــر تــاش کرده ایــم 
ــن،  ــد ژاپ ــورهایی مانن ــم؛ کش ــتفاده کنی ــا اس ــورس دولت ه ــا از ب ت
فرانســه، مجارســتان، یونــان، قبرس، روســیه، چین و اندونــزی ازجمله 
کشــورهایی هســتند کــه از بــورس آن هــا اســتفاده می کنیــم وعمــا 
ــوم  ــایت وزارت عل ــم روی س ــم و ه ــام می کنی ــگاه ها اع ــه دانش ب
قــرار می دهیــم کــه امــکان انتخــاب مســاوی بــرای همــه داوطلبــان 
فراهــم شــود کــه دانشــجویان داوطلــب بتواننــد بــا حداقل هایــی مانند 
داشــتن معــدل 15 در مقطــع کارشناســی و 17 در مقطــع کارشناســی 
ــد. ــتفاده نماین ــان، اس ــاب زب ــد نص ــنی و ح ــرط س ــا ش ــد و ب ارش

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــه راهکارهایــی درزمینــه  بهبــود 
وضعیــت موجــود اشــاره کــرد و گفــت: درزمینــه جــذب دانشــجوی 
بین المللی ســازی  راســتای  در  راه  نقشــه  تدویــن  بــا  خارجــی 
و تنظیــم ســند راهبــردی دانشــگاه ها و بــا ایجــاد زیرســاخت 
بــه  اطاع رســانی  و  دسترســی  جهــت  مناســب  ســامانه ای 
متقاضیــان درخصــوص چگونگــی اخــذ پذیــرش و ثبت نــام در 
ــی در  ــجویان بین الملل ــتی دانش ــر سرپرس ــاد دفت ــگاه ها و ایج دانش
ــد شــرایطی را  ــن حــوزه بای ــور در ای ــه ام ــع کلی دانشــگاه ها و تجمی
ــری مواجــه شــوند. ــا مشــکل کمت ــان ب ــا متقاضی ــم ت فراهــم نمایی

وی بــا بیــان اینکــه بایــد تــاش کنیــم تــا در عرصه هــای 
ــذب  ــه ج ــم و زمین ــی کنی ــگاه ها را معرف ــت دانش ــی ظرفی بین الملل
ــم،  ــم نمایی ــز فراه ــران را نی ــل در ای ــه تحصی ــدان ب ــه من عاق
افــزود: در بحــث فرصت هــای تحقیقاتــی نیــز بایســتی ازنظــر 
بــا  خارجــی  کشــورهای  فی مابیــن  تفاهم نامه هــای  در  کمــی 
ــم. ازنظــر  ــدت را لحــاظ نمایی ــای کوتاه م ــش فرصت ه ــران، افزای ای
کیفــی هــم می توانیــم از طریــق انعقــاد تفاهم نامــه از طریــق 
ــجویان  ــاتید و دانش ــن اس ــاط بی ــد ارتب ــدأ و مقص ــگاه های مب دانش
دو دانشــگاه را تــداوم بخشــیم. در ایــن راســتا، نقــش رایــزن 
ــجویان  ــا دانش ــل ب ــجویان در تعام ــت دانش ــی و سرپرس ــای علم ه
ــت. ــی برخورداراس ــگاه مهم ــز از جای ــور نی ــارج از کش ــی در خ ایران

ظرفیت خوب دانشگاه های ایران برای تبادل تجربه ها با             
دیگر کشورها

محمــود نیلــی احمدآبــادی، رئیــس دانشــگاه تهــران در این نشســت، 
ــران از کشــورهای هــدف  ــه علمــی ای درخصــوص انتظــارات جامع
ــادل  ــرای تب ــی ب ــت خوب ــت: ظرفی ــار داش ــی اظه ــرایط کنون در ش
ــفرای  ــات و س ــای دانشــگاه ها، مقام ــکار رؤس ــه اف ــات و ارائ تجربی
کشــورهای خارجــی در کشــور مهیــا اســت و بین المللی ســازی 
راهــکار بســیار مهمــی اســت کــه از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری بــه کلیــه دانشــگاه ها کشــور ابــاغ شــده اســت.
ــزاری  ــرای برگ ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته ــس دانش رئی
ــادل آرا و  ــو، تب ــزود: گفت وگ ــدارد، اف ــود ن ــکل وج ــت ها مش نشس

دیپلماسی علمی

بیــان افــکار، مــا را بــه ســمت همکاری هــای مؤثــر بــا دانشــگاه هایی 
می دهــد. برخوردارنــد ســوق  باالیــی  دانــش  از ســطح  کــه 

وی در ادامــه افــزود: ســطح بــاالی انتشــارات دانشــگاه ها و موقعیــت 
علمــی دانشــگاه های کشــور در جهــان و همکاری هــای بین المللــی 
دانشــگاه های ایــران بــا ســایر دانشــگاه های جهــان، تبــادل اســتاد، 
بــرای  راهــی  نشســت ها  و  پژوهشــی  آموزشــی،  کارگاه هــای 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــگاه های کش ــای دانش ــش قابلیت ه افزای

محمــود  نیلــی احمدآبــادی بــا تأکیــد بــر ارتقــای ســطح همکاری ها 
ــات  ــام تحقیق ــترک و انج ــای مش ــار پروژه ه ــن اعتب ــت: تأمی گف
ــکاتی  ــزا از مش ــت و وی ــول، اقام ــال پ ــای انتق ــترک، روش ه مش
اســت کــه بــر ســر راه همکاری هــای مشــترک وجــود دارد. 

تأکید رییس دانشگاه شهید بهشتی بر ایجاد مدارس تابستانی با 
همکاری کشورهای اروپایی

ــه  ــتی در ادام ــهید بهش ــگاه ش ــس دانش ــدوق، رئی ــن ص سیدحس
گفــت: دانشــگاه شــهید بهشــتی یکــی از معتبرتریــن و جامع تریــن 
دانشــگاه های ایــران بــه لحــاظ پویایــی آموزشــی بــه شــمار 
مــی رود کــه ازلحــاظ تعــداد دانشــجو، اعضــای هیئت علمــی 
دیگــر  دانشــگاه های کشــورهای  بــا  و همــکاری  متخصــص 
پروژه هــای  انجــام  و  روســیه  کشــور  دانشــگاه های  ازجملــه 
بــا  تابســتانی  مــدارس  ایجــاد  دانشــجو،  تبــادل  مشــترک، 
اســت. داده  انجــام  را  اقدامــات مؤثــری  اروپایــی  کشــورهای 

وی در ادامــه افــزود: تأســیس مرکــز علمــی مشــترک لومونوســف بــا 
دانشــگاه های معتبــر روســیه بــر اســاس توافق نامــه و ایجــاد مرکــز 
علمــی رازی در دانشــگاه دولتــی مســکو در حاشــیه اجــاس رؤســای 
دانشــگاه های برتــر ایــران و روســیه کــه در مســکو بــه امضا رســید و 
تعاماتــی درخصوص تدریس زبان و ادبیات فارســی در دانشــگاه های 
روســیه ازجملــه اقدامــات دانشــگاه شــهید بهشــتی می باشــد.

تعــداد زیــادی از دانشــجویان روســی در رشــته زبان و ادبیات فارســی 
در ایــران تحصیــل مــی کننــد

ــان ســفیر روســیه در  ــوان جاگاری ل
ــار  ــت اظه ــن نشس ــران در ای ته
رؤســای  بــا  دیــدار  از  داشــت: 
ــراز  ــران اب ــر ای ــگاه های برت دانش
خوشــنودی می کنــم و امیــدوارم 
بــا  خوبــی  همکاری هــای 
دانشــگاه های ایران داشــته باشــیم.

ــجویان  ــداد دانش ــه تع ــان ب جاگاری
دانشــگاه های  در  ایرانــی 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  روســیه 
دانشــجو  تبــادالت  درزمینــه  
آســتاراخان  دانشــگاه  بــا 
داشــتیم  خوبــی  همکاری هــای 

ایــران  دانشــگاه های  در  مــا  دانشــجویان  از  زیــادی  تعــداد  و 
مشــغول فراگیــری رشــته زبــان و ادبیــات فارســی هســتند.

و  فنــی  آموزش هــای  علمــی،  مشــترک  دوره هــای  برگــزاری 
حرفــه ای و مهارتــی؛ زمینه ســاز بین المللــی شــدن دانشــگاه ها
علــوم،  وزارت  آموزشــی  معــاون  صدیــق،  خاکــی  علــی 
ــخنرانان  ــر از س ــی دیگ ــوان یک ــز به عن ــاوری نی ــات و فن تحقیق
نشســت لــزوم ایجــاد دوره هــای مشــترک علمــی به صــورت 
میان رشــته ای،  موضوعــات  بــا  بلندمــدت،  و  مــدت  کوتــاه 
داد.  قــرار  اشــاره  مــورد  را  مهندســی  و  چندرشــته ای 
وي بــر همــکاری در زمینه هــای حقوقــی، مدیریــت دولتــی، 
دانشــگاه ها  دانشــجویان  بــرای  و...  محیط زیســت  انــرژی، 
کــرد. تأکیــد  ارشــد  کارشناســی  و  کارشناســی  مقطــع  در 

ــه  ــر ب ــای منج ــاد برنامه ه ــق، ایج ــی صدی ــر خاک ــه دکت ــه گفت ب
ــرای  ــه دکت ــد، برنام ــی ارش ــع کارشناس ــه در مقط ــدرک دوگان م
مشــترک،  انتشــارات  دکتــری،  مشــترک  برنامــه  تــرددی، 
ــی  ــیار خوب ــه بس ــی، زمین ــه ای، مهارت ــی و حرف ــای فن آموزش ه
بــرای بین المللــی شــدن دانشــگاه های کشــور خواهــد بــود.

فعالیت ۱۴ دانشگاه ایرانی در ۱۷ پروژه تحقیقاتی با          
کشور اتریش

پیشــینه  بــه  خوارزمــی  دانشــگاه  رئیــس  حبیبــی،  عزیــزاهلل 
ــگاه  ــی دانش ــی و پژوهش ــی آموزش ــت علم ــال فعالی ــد س یک ص
بین المللــی  همکاری هــای  توســعه  خواســتار  و  کــرد  اشــاره 
ــد. ــان ش ــر جه ــگاه های معتب ــر دانش ــش و دیگ ــور اتری ــا کش ب

کانــون  به عنــوان  خوارزمــی  دانشــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  ایــران  علمــی  همکاری هــای  راهبــری  و  مدیریــت  اصلــی 
ــی  ــی تحقیقات ــروژه علم ــزود: 17 پ ــد اف ــت می کن ــش فعالی اتری
انجــام  حــال  در  اتریــش  معتبــر  دانشــگاه های  بــا  مشــترک 
ــد. ــت دارن ــروژه فعالی ــن پ ــور در ای ــگاه کش ــه 14 دانش ــت ک اس

جمعاً به طور تقریبی حدود 39 هزار 
دانشجوی بین المللی در کشورمان 

تحصیل می کنند.
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رئیــس دانشــگاه خوارزمــی بــا توجــه بــه حضــور اســتفان 
شــلتس ســفیر اتریــش در ایــران، در ایــن نشســت، آمادگــی 
دانشــگاه خوارزمــی را بــرای اعطــای بــورس تحصیلــی بــه 
دانشــجویان متقاضــی اتریــش در ســه حــوزه اسام شناســی، 
کــرد. اعــام  اســامی  حقــوق  و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 

دیپلماسی علمی؛ کلید گشایش بن بست موجود
اســتفان شــلتس، ســفیر اتریــش در ایــران اظهــار داشــت: در زمــان 
ــن شــرایط، دیپلماســی  ــم و در ای ــی بری ــه ســر م و دوره خاصــی ب
ــت. ــود اس ــت موج ــایش بن بس ــد گش ــکار و کلی ــا راه ــی تنه علم
ــه، مشــارکت  ــه وی راهــکاری کــه اتریــش در پیــش گرفت ــه گفت ب
محــدود ولــی راهبردی بــرای حفظ مفــاد پیمان نامه کشــورهای 1+5 
و ایــران بــا اروپــا کــه ماتحــت عنــوان jcpoa می شناســیم، اســت.
تحریمهــا  حــذف  بــر  همچنیــن  ایــران  در  اتریــش  ســفیر 
تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: بــا ایجــاد صنعــت می تــوان 
از  اتریــش ایــن کار را  یــک جامعــه نظام منــد ایجــاد کــرد؛ 

دوجانبــه  مشــارکت  و  همــکاری  شــبکه های  ایجــاد  طریــق 
بــا ســایر بخش هــا و باهــدف جلــب منافــع پیــش می بــرد.

۴۲ پروژه مشترک دانشگاه شریف با دانشگاههای عضو اتحادیه 
اروپا 

ــاره  ــا اش ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش ــی رئی ــود فتوح محم
بــه همکاری هــای مشــترک بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه 
کــرد.  تأکیــد  دانشــگاهها  بــا  تعامــات  برافزایــش  اروپــا 
اروپایــی  کشــورهای  بــا  همــکاری  کــرد:  تصریــح  وي 
می شــود. ســاخته  اروپــا  اتحادیــه  تصمیمــات  اســاس  بــر 

رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف با اشــاره بــه 42 همکاری مشــترک 
بــا دانشــگاههای عضــو اتحادیــه اروپــا، 32 تفاهم نامــه همــکاری بــا 

دانشــگاه های غیــر عضــو، 12 توافقنامــه برنامــه مشــترک دکتــری 
ــا  ــتاد و دانشــجو ب ــادل اس ــرارداد تب ــا و 11 ق ــا دانشــگاه های اروپ ب
دانشــگاههای اروپایــی، عنــوان کــرد: بــرای توســعه ایــن همکاری ها 
بایــد موانــع موجــود در انتقال ارز، انتشــار مقــاالت علمی در نشــریات 
بین المللــی و نیــز ورود تجهیزات دانشــگاهی پیشــرفته برطرف شــود.
فتوحــی در ادامــه بــه برنامه هــای همــکاری علمــی بینالمللــی ایــن 
دانشــگاه اشــاره کــرد و همکاری بــا اتحادیه اروپا در برنامه اراســموس 
پــاس، تبــادل اســتاد و دانشــجو و همــکاری درزمینــه  ابداعــات و 
تبــادل تجربیــات برتــر را ازجملــه ایــن فعالیتهای مشــترک برشــمرد.

لزوم شبکه سازی دانشگاه ها برای پیشبرد تعامالت علمی
محمدتقــی احمــدی، رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا تأکیــد بــر 
رونــد همکاری هــای علمــی ایــران بــا فرانســه و انتظــارات متقابلــی 
ــادل اســتاد و دانشــجو  ــت: تب ــد گف ــه دو کشــور از یکدیگــر دارن ک
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و برگــزاری کارگاههــای مشــترک 
ــرای همــکاری اســت. ــه زمینه هــای موردعاقــه دو طــرف ب ازجمل
ــا  ــکاری ب ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب
اروپــا  مرکــز تحقیقــات علمــی 
کــرد:  خاطرنشــان   )CNRS(
ــرای  ــگاهها ب ــازی دانش ــبکه س ش
بــه  علمــی  تعامــات  پیشــبرد 
توســعه و تقویــت همکاری هــای 
می انجامــد. فرانســه  و  ایــران 

ایجاد دوره دکتری مشترک 
با مدرک دوگانه بین ایران 
و فرانسه؛ زمینه ساز افزایش 

تبادالت دو کشور
فیلیــپ دیــه پــو، ســفیر کشــور 
ضمــن  تهــران  در  فرانســه 
احمــدی  دکتــر  از  قدردانــی 
ــوط  ــات مرب ــر توفیق ــه خاط ــدرس ب ــت م ــگاه تربی ــس دانش رئی
ایجــاد  فرانســه،  و  ایــران  همکاری هــای  و  تعامــات  بــه 
برنامــه جدیــد دکتــری مشــترک بــا مــدرک دوگانــه بیــن 
ــت. ــور دانس ــادالت دو کش ــش تب ــث افزای ــه را باع ــران و فرانس ای
ــداد پروژه هــای مشــترک از  ــش تع ــه ســفیر فرانســه، افزای ــه گفت ب
15 بــه 20 پــروژه و برنامــه جندی شــاپور منجــر بــه همکاری هــای 
اســت. شــده  دانشــگاه ها  بیــن  خوبــی  بســیار  پژوهشــی 
وی برگــزاری کنفرانــس بین المللــی دانشــگاه های فرانســه زبان 
ــته ای  ــش بین رش ــوع چال ــا موض ــاه 1398 ب ــی( در تیرم )فرانکوفون
ــی،  ــن دانشــگاه های ایران ــی و پژوهــش، همــکاری بی ــوزش عال آم
ــای  ــا حمایت ه ــی ب ــای مال ــی و کمک ه ــای علم ــای بورس ه اعط
ســفارت فرانســه، اعزام پژوهشــگران انستیتو پاســتور ایران، همکاری 

دیپلماسی علمی

ــران،  ــتور ای ــتیتو پاس ــا انس ــی ب ــای تحقیقات ــه  پروژه ه درزمین
ــا دانشــمندان  ــرارداد پژوهشــگران انســتیتو پاســتور ب اســتمرار ق
فرانســوی بــرای توســعه روابــط علــوم آزمایشــگاهی را ازجملــه 
ــمرد. ــور برش ــن دو کش ــترک بی ــای مش ــای همکاری ه محوره
ــل  ــوق تجــارت بین المل ــه ایجــاد رشــته حق ــو، ب ــه پ ــپ دی فیلی
و زبــان فرانســه بــرای دومیــن بــار در دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــکاری  ــا هم ــه زودی ب ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــرد و از اج ــاره ک اش
محوریــت  بــا  و  فرانســوی  دانشــگاه های  از  کنسرســیومی 
ــی  ــط علم ــعه رواب ــزوم توس ــر ل ــر داد و ب ــوربن خب ــگاه س دانش
فنــاوری بــا شــرکت های بــزرگ فرانســوی تأکیــد کــرد.

دانشگاه عالمه طباطبائی مبدع گفت وگوهای رؤسای دانشگاه 
های ایران و کشورهای اروپایی در حوزه علوم انسانی و 

اجتماعي 
حســین ســلیمي، رئیــس دانشــگاه عامــه طباطبائــي بــه برنامــه 

هــای موفــق دانشــگاه در گفــت 
ــران  ــای ای ــگاه ه ــای دانش وگوه
و کشــورهای اروپایــی در حــوزه 
ــاره  ــی اش ــانی و اجتماع ــوم انس عل
در  همــکاری  کــرد:  تأکیــد  و 
ــی  ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه عل ح
گوناگــون  دانشــگاه های  بــا 
جهــان در شــرایط کنونــی بــه 
ــدل شــده اســت؛  یــک ضــرورت ب
ــرورت  ــو« ض ــت وگ ــه »گف چراک
امــروز  بن بســت های  گشــایش 
ــر کشورهاســت.  ــا دیگ ــط ب در رواب
در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــه  ــر، دانشــگاه عام ســال های اخی
طباطبائــی در کشــورهای پیرامــون 
ــوریه  ــراق، س ــتان، ع ــد افغانس مانن
و لبنــان توانســته اســت زمینــه 

ــا  ــورها ب ــن کش ــگان ای ــمندان و نخب ــان اندیش ــای می گفتگوه
طرف هــای ایرانــی را فراهــم آورد. در ســال 1398، علیرغــم همــه 
تحریم هــای بین المللــی کــه موجــب کاهــش ســفرهای اســتادان 
ــتیم دو  ــا توانس ــده، م ــورمان ش ــه کش ــی ب ــجویان خارج و دانش
مدرســه تابســتانی را با حضور بیش از ۶0 اســتادان و دانشــجویان 
از 10 کشــور اروپایــی و آســیایی در مرکــز آمــوزش زبــان فارســی 
و ایران شناســی دانشــگاه عامــه طباطبائــی برگــزار کنیــم. 
ــن  ــرد: همچنی ــح ک ــي تصری ــه طباطبائ ــگاه عام ــس دانش رئی
ــگاه های  ــی را در دانش ــز ایران شناس ــه مراک ــده ایم ک ــق ش موف
ــز  ــده مراک ــای آین ــم و در ماه ه ــدازی کنی ــن راه ان ــپانیا و چی اس

ــم کــرد  ــاح خواهی ــه افتت دیگــری در قزاقســتان، روســیه و ترکی
حــوزه علــم و اندیشــه ورزی بــا آخریــن دیدگاه هــای اندیشــمندان 
حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی در جهــان آشــنا می ســازد، بلکه 
زمینــه بســیار مناســبی فراهــم مــی آورد تــا بــا پروژه هایــی ماننــد 
ایــران هراســی و ایــران ســتیزی کــه هم اکنــون علیــه کشــورمان 
در جریــان اســت، رویارو شــویم و اذهان اندیشــمندان کشــورهای 
گوناگــون جهــان را نســبت بــه این تبلیغات نادرســت تغییــر دهیم.
تأکید رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بر لزوم تسهیل در اخذ 
ویزا برای فرصت مطالعاتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی

محمــد کافــی رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد بــر لــزوم درنظر 
گرفتــن فرصت هــای مطالعاتــی بــرای دانشــجویان دوره دکتــری 
ــزا تأکیــد کــرد. و اعضــای هیئــت علمــی و تســهیات اخــذ وی
محمــد کافــی افــزود: عــاوه بــر آســانتر شــدن رونــد اخــذ ویــزا 
بــرای فرصــت مطالعاتــی، هــر 5 ســال بــه مــدت ۶ تــا 12 مــاه 
ــرد. ــرار گی ــی ق ــت علمــی فرصــت مطالعات ــرای اعضــای هیئ ب
بــر اعضــای  وی خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن عــاوه 

هیئــت علمــی، بــرای دانشــجویان دکتــری نیــز 4 تــا 9 
ــود. ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرای آن ه ــی ب ــت مطالعات ــاه، فرص م

تأکید رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر نقش برجسته 
استادان دانشگاه در گسترش روابط علمی بین المللی

ــا  ــر ب ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت ســید احمــد معتمــدی، رئی
ــتادان  ــش اس ــگاه ها نق ــل دانش ــط بین المل ــه در رواب ــان اینک بی
دانشــگاهی بســیار برجســته اســت، گفــت: شــرط اصلــی بهبــود 
ــترده  ــات گس ــگاه ها، ارتباط ــل دانش ــط بین المل ــترش رواب و گس
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اســاتید دانشــگاه های داخــل و خــارج کشــور بــا یکدیگــر اســت 
ــواردی از  ــوان از م ــات می ت ــن ارتباط ــترش ای ــرای گس ــه ب ک
ــی،  ــی بین الملل ــای علم ــته های همکاری ه ــاد هس ــل ایج قبی
کــرد. اســتفاده  مشــوق ها  ســایر  و  مالــی  حمایت هــای 

وی در خصــوص چالش هــای موجــود در گســترش روابــط 
بین الملــل افــزود: در ایــن خصــوص می توان بــه مــواردی از قبیل 
ــا دانشــگاه های برخــی  ــکاری ب ــده در هم بروکراســی های پیچی
ــاعت  ــاوت س ــترده، تف ــی گس ــای مال ــورها، عدم حمایت ه از کش
ــا پروتکل هــا و فرهنگ هــای  و روزهــای کاری، عــدم آشــنایی ب
بعضــی از کشــورها، حضــور کمرنــگ در عرصه هــای بین الملــل، 
عــدم شــناخت کافــی از دانشــگاه های ایــران و نبــود ســازوکاری 
جهــت انتقــال تجربــه ســریع و مؤثــر میــان دانشــگاه ها بــه جهت 
ــرد. ــاره ک ــوزه اش ــن ح ــکات ای ــریع مش ــع س ــی و رف هم افزای

تحصیل دانشجویان ۱۲ کشور در دانشگاه یزد
قاســم بریــد لقمانــی، رئیــس دانشــگاه یــزد بــا اشــاره بــه امضای 
قــرار داد همــکاری هــای علمــی بیــن دو کشــور و ایجــاد ظرفیت 
بــورس تحصیلی در دو کشــور گفت: در این راســتا در اردیبهشــت 
ســال 1397 فراخــوان انجــام پروژه هــای مشــترک انجــام شــد 
و 50 پروپــوزال بــه دانشــگاه های مجارســتان ارســال شــد.

ــزد  ــگاه ی ــور در دانش ــجویان 12 کش ــه دانش ــان اینک وی بابی
تحصیــل می کننــد، افــزود: مجــوز اعطــای بــورس بــرای 
ــزد  ــگاه ی ــل در دانش ــرای تحصی ــی ب ــجوی خارج 150 دانش
دانشــجوی   200 هم اکنــون  و  اخذشــده  علــوم  وزارت  از 
مشــغول اند. تحصیــل  بــه  دانشــگاه  ایــن  در  خارجــی 
رئیــس دانشــگاه یــزد، مشــکات نداشــتن حســاب ارزی و 
عــدم پرداخــت حــق عضویــت بین المللــی بــه دانشــگاه ها 
گســترش  درراه  موجــود  چالش هــای  و  معضــات  از  را 
از  مــواردی  و  کــرد  ذکــر  دانشــگاه ها  بین الملــل  روابــط 
قبیــل توانمندســازی و آمــوزش کارکنــان امــور بین الملــل 

ایجــاد مشــوق های وزارت علــوم درخصــوص  دانشــگاه ها، 
ــی  ــف، اجرای ــورهای مختل ــی از کش ــجوی خارج ــذب دانش ج
و  فنــاوری  حــوزه  در  بین المللــی  تفاهم نامه هــای  شــدن 
نــوآوری و توجــه ویــژه بــه پارک هــای علــم و فنــاوری 
روابــط  گســترش  راه کارهــای  ازجملــه  را  راســتا  ایــن  در 
بین الملــل دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور دانســت.

استفاده از تسهیالت سازمان های بین المللی؛ راهکاری خوب 
برای افزایش همکاری های علمی بین المللی

مصطفــی مطلبــی، رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک 
ــترک  ــای مش ــام پروژه ه ــه انج ــاره ب ــا اش ــت فناوری ب و زیس
ــورهای  ــی کش ــی و پژوهش ــز علم ــا مراک ــگاه ب ــن پژوهش ای
ــاورزی در  ــاد کش ــا وزارت جه ــن ب ــه و همچنی ــادا و فرانس کان
خصــوص پــرورش زیتــون کــه آغــاز ایــن پــروژه هــم بــا انجــام 
ــتای  ــت: در راس ــود، گف ــی ب ــی بین الملل ــای مطالعات فرصت ه
ــه   ــوان ب ــی می ت ــترک بین الملل ــای مش ــترش همکاری ه گس
ــز  ــی و انجــام پایان نامه هــای مشــترک نی فرصت هــای تحقیقات
اشــاره کــرد کــه بــا اســتفاده از امکانــات بین المللــی انجام شــوند.
رئیس پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیــک و زیســت فناوری افزود: 
دانشــجویان و اســاتیدی کــه بــه فرصت هــای مطالعاتــی می روند 
بعدهــا می تواننــد از ایــن فرصت اســتفاده کرده و مــراودات علمی 
خــود را بــا دانشــگاه موردنظــر برقــرار کــرده و گســترش دهنــد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر محمدرضاامیدخــواه، رئیــس 
گفــت:  ایــران  شــیمی  مهندســی  و  شــیمی  پژوهشــگاه 
ظرفیــت  از  بایــد  کشــور  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها 
ــاوری و مراکــز رشــد خــود در ارتباطــات  ــم و فن پارک هــای عل
بین المللــی و پروژه هــای مشــترک بیشــتر اســتفاده کننــد 
ــد و هــم  زیــرا ایــن مراکــز هــم درآمــد و بودجــه مناســبی دارن
 پتانســیل های مناســبی بــرای همکاری هــای بین المللــی دارنــد.

دیپلماسی علمیدیپلماسی علمی

نشست همکاری های علمی بین المللی
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دیپلماسی علمیدیپلماسی علمی



خبرانهم آموزش عالیخبرانهم آموزش عالی

59 58

  بر اساس رتبه بندی جهانی QS سال ۲۰۲۰ اعالم شد؛

ــوم  ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای ــی، سرپرس ــواد دهقان ــر محمدج  دکت
جهــان اســام )ISC( از انتشــار رتبه بنــدی جهانــی کیــو اس 
ســال 2020 خبــر داد و گفــت:  نتایــج رتبه بنــدی ســال 2020  
ــگاه  ــور ۶ دانش ــان از حض ــده نش ــر ش ــی منتش ــه به تازگ QS ک
صنعتــی شــریف بــا رتبــه 407، دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــه ۶50- ــا رتب ــران ب ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــه 489، دانش ــا رتب ب
دانشــگاه های  و   ۶01-۶50 رتبــه  بــا  تهــران  دانشــگاه   ،۶01
ــت.  ــه  1000-801 اس ــا رتب ــیراز  ب ــگاه ش ــتی و دانش ــهید بهش ش
ایــن در حالــی اســت کــه تــا ســال 201۶ فقــط دو دانشــگاه 
صنعتــی شــریف بــا رتبــه 480-471  و دانشــگاه تهــران بــا 
داشــتند. حضــور  رتبه بنــدی  نظــام  ایــن  در   551-۶00 رتبــه 

ــد  ــو ای در ســال 2020 همانن ــدی کی ــار داشــت: در رتبه بن وی اظه
ــد؛ همچنیــن  ــن ۶ دانشــگاه حضــور دارن ــران همی ســال 2019 از ای
ــبت  ــران نس ــر و ته ــی امیرکبی ــریف، صنعت ــگاه هایصنعتی ش دانش
بــه ســال گذشــته دارای رشــد رتبــه بوده انــد. به طــور خــاص 
ــگاه 407  ــه جای ــی شــریف از 432 در ســال 2019 ب دانشــگاه صنعت
ــر از  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــا(،  دانش ــه ارتق ــال  2020  )25 پل در س
ــران از  ــگاه ته ــا( و دانش ــه ارتق ــه 489 )9 پل ــه  رتب ــه 498 ب رتب
بــازه 750-701 بــه بــازه  ۶50-۶01  ارتقــا جایــگاه داشــته اند.
عملکــرد دانشــگاه های کشــور در رتبه بنــدی جهانــی QS در 
ــت. ــده اس ــان داده ش ــماره 1 نش ــدول ش ــف در ج ــال های مختل س

سرپرســت ISC گفت: در میان کشــورهای اســامی، از کشــور مالزی 

20 دانشــگاه، ترکیــه 9 دانشــگاه، امــارات متحــده عربــی 8 دانشــگاه، 
عربســتان 7 دانشــگاه، پاکســتان 7 دانشــگاه، لبنان 7 دانشــگاه، اردن 4 
دانشــگاه، مصــر 5 دانشــگاه، عــراق 3 دانشــگاه، بنــگادش2 دانشــگاه 
و کشــورهای بحریــن، قطــر، عمــان، آذربایجــان، ســریانکا و کویــت 
هــر کــدام بــا یــک دانشــگاه در فهرســت دانشــگاه های برتــر کیو اس 
 )UM( 2020 حضــور دارنــد. شــایان ذکــر اســت که دانشــگاه ماالیــا
بــا رشــد 17 پلــه ای و کســب رتبــه 70 جهانــی در جایــگاه ممتــازی 
در بیــن تمــام دانشــگاه های کشــورهای اســامی قرارگرفتــه اســت.

وی افــزود: موسســه تکنولــوژی ماساچوســت)MIT(، دانشــگاه 
اســتنفورد، دانشــگاه هــاروارد، دانشــگاه آکســفورد، موسســه تکنولوژی 
کالیفرنیــا، موسســه فنــاوری زوریــخ، دانشــگاه کمبریــج، دانشــگاه یــو 
ســی ال، امپریال کالج لندن و دانشــگاه شــیکاگو به ترتیب ده دانشــگاه 
ــدند. ــناخته ش ــو اس ش ــال 2020 کی ــدی س ــان در رتبه بن ــر جه برت

دهقانــی در ادامــه افــزود: رتبه بنــدی QS توســط مؤسســه »کاکارلــی 
ســیموندز« در کشــور انگلســتان صــورت می گیــرد  و عمــًا از ســال 
2010 به صــورت مســتقل دانشــگاه های دنیــا را مــورد ارزیابــی 
ــاس  ــر اس ــی QS ب ــدی جهان ــی رتبه بن ــد. روش شناس ــرار می ده ق
دامنــه گســترده ای از فعالیت هــای دانشــگاهی طراحــی شــده اســت.

 دانشــگاه ها توســط ۶ شــاخص در قالــب چهــار حــوزه کلــی آمــوزش، 
ــازار کار و بین المللــی ســازی ارزیابــی  پژوهــش، قابلیــت جــذب در ب
ــگاه  ــهرت دانش ــی ش ــی QS بررس ــدی جهان ــوند. در رتبه بن می ش
ــای             ــبت اعض ــا وزن 10%، نس ــان ب ــی کارفرمای ــا وزن 40%، ارزیاب ب

ارتقای علمی

حضور 6 دانشگاه از ایران در جدیدترین نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا

هیئــت علمــی بین المللی بــا وزن 5%، نســبت دانشــجویان بین المللی 
بــا وزن 5%، میــزان اســتنادات بــه ازای هــر عضــو هیئــت علمــی بــا 
وزن 20% و نســبت اعضــای هیئــت علمــی به دانشــجو بــا وزن %20 
ــن  ــرده اســت. همچنی ــی عملکــرد دانشــگاه ها بهــره ب جهــت ارزیاب
ــی خــود در شــاخص های مربوطــه  ــدی QS در ارزیاب ــگاه رتبه بن پای
به خصــوص اندازه گیــری تأثیــر پژوهــش، اطاعــات پنج ســاله 

موجــود دانشــگاه ها را در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس مــورد بررســی 
ــده اســت. ــات مربوطــه آم ــر جزئی ــرار می دهــد کــه در جــدول زی ق

منابــع اطاعاتــی مــورد اســتفاده در رتبه بنــدی جهانــی QS در ســال 
2020 شــامل اطاعــات حاصــل از نظرســنجی ها، اطاعات ارائه شــده 
از ســوی دانشــگاه  ها و اطاعات پژوهشــی ســال های  2014-2018 
ــد. ــکوپوس )Scopus( می باش ــتنادی اس ــگاه اس ــگاه ها در پای دانش

ارتقای علمی

جزئیات استخراج شاخص های رتبه بندی جهانی وزن

براساس نظرسنجی علمی جهانی بررسی شهرت علمی %۴۰
 براساس نظرسنجی درمورد کارفرمایان

تحصیات تکمیلی
ارزیابی کارفرمایان %۱۰

اندازه گیری تأثیر پژوهش نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو %۲۰
اندازه گیری تنوع جامعه دانشجویی میزان استناد به اعضای هیئت علمی %۲۰
اندازه گیری تنوع جامعه دانشجویی نسبت دانشجویان بین المللی %۵

اندازه گیری تنوع جامعه اساتید دانشگاهی نسبت اساتید بین المللی %۵

وضعیت دانشگاه های کشور در رتبه بندی جهانی

رتبه سال
۲016

رتبه سال
۲01۷

رتبه سال
۲018

 رتبه سال
۲019

رتبه سال
۲0۲0

نام دانشگاه

471-480 431-440 471-480 432 407  دانشگاه
صنعتی شریف

- 501-550 501-550 498 489 دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

- 491-500 501-550 ۶01-۶50 ۶01-۶50  دانشگاه
علم و صنعت

551-۶00 551-۶00 ۶01-۶50 701-750 ۶01-۶50 دانشگاه تهران

- 701 801-1000 801-1000 801-1000  دانشگاه
شهید بهشتی

- - - 801-1000 801-1000 دانشگاه شیراز

)جدول شماره ۱(

)جدول شماره ۲(
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ــوم  ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای ــی سرپرس ــواد دهقان ــد ج ــر محم دکت
جهــان اســام گفــت: نظــام رتبــه بنــدی الیــدن نتایــج رتبه بنــدی 
دانشــگاه های برتــر دنیــا در ســال 2019 میــادی خود را منتشــر کرد. 
در رتبه بنــدی ســال جــاری ایــن نظام، تعــداد 2۶ دانشــگاه از ایــران در 
جمــع 9۶3 دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفتنــد و ایــن در حالی اســت 
کــه در ســال 2018 ایــن تعــداد برابــر بــا 23 دانشــگاه بــوده اســت. 
دکتــر دهقانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: الیدن یکــی از نظام 
هــای معتبــر ارزیابــی دانشــگاهی اســت کــه هــر ســاله دانشــگاه های 
برتــر دنیــا را بــر اســاس شــاخص هــای معتبــر علــم ســنجی مــورد 
ــرار مــی دهــد. در ســال 2019، دانشــگاه  ــدی ق ــه بن ــی و رتب ارزیاب
هــای دنیــا در 20 شــاخص در قالــب 4 معیــار کلــی مرجعیــت علمــی، 
ــیتی  ــوع جنس ــارات و تن ــه انتش ــی آزاد ب ــی، دسترس ــکاری علم هم
ــا از  ــی ه ــن ارزیاب ــد. ای ــرار گرفتن ــدی ق ــه بن ــورد رتب ــدن م در الی
ــی 2017 از  ــا در ســال هــای 2014 ال ــدات علمــی دانشــگاه ه تولی
ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــی Web of Science اس ــگاه اطاعات پای

ــی( از  ــر علم ــی )تاثی ــت علم ــار مرجعی ــه معی ــان اینک ــا بی وی ب
شــاخص هایی چــون مقــاالت 1% برتــر، مقــاالت 5% برتــر، مقــاالت 
10% برتــر و مقــاالت 50% برتــر بهــره گرفتــه اســت افــزود: معیــار 
ــی چــون همــکاری علمــی،  ــز از شــاخص های همــکاری علمــی نی
ــا  ــی ب ــکاری علم ــی، هم ــکاری صنعت ــی، هم ــن الملل ــکاری بی هم
ــا  ــی ب ــکاری علم ــر و هم ــر از 100 کیلومت ــی کمت ــه جغرافیای فاصل
فاصلــه جغرافیایــی بیشــتر از 5000 کیلومتــر اســتفاده کــرده اســت.
جنســیتی  تنــوع  و  انتشــارات  بــه  آزاد  دسترســی  معیــار 
در  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  هســتند  جدیــدی  معیــار  دو 
انــد. گرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد   2019 بنــدی  رتبــه 
از  الیــدن  بنــدی  رتبــه  در  کشــور  هــای  دانشــگاه  بررســی 
ســال 2012 تــا ســال 2019 نشــان از حضــور دانشــگاه هــای 

ــت. ــوده اس ــدن ب ــدی الی ــه بن ــام رتب ــور در نظ ــتری از کش بیش
  دکتــر دهقانــی گفــت: ایــران همچــون ســال های گذشــته در بیــن 
کشــور هــای اســامی رتبــه نخســت را بــه لحــاظ تعــداد دانشــگاه 
برتــر در اختیــار خــود دارد. همچنیــن ایــران نســبت بــه دیگــر کشــور 
هــای منطقــه همچــون عربســتان، ترکیــه و مالــزی بیشــترین رشــد 
ــته اســت. ــا داش ــر دنی ــای برت ــن دانشــگاه ه ــداد دانشــگاه در بی تع
در رتبــه بنــدی ســال 2019 الیــدن، کشــور ترکیــه دارای 20 
دانشــگاه، مالــزی 5 دانشــگاه، مصــر بــا 5 دانشــگاه، عربســتان دارای 
ــز  ــان و قطــر نی ــس 2 دانشــگاه و از لبن 4 دانشــگاه، پاکســتان و تون
ــت. ــوده اس ــر ب ــال 2019 حاض ــدی س ــه بن ــگاه در رتب ــک دانش ی

بنــدی  رتبــه  در  ایــران  علمــی،  مرجعیــت  معیــار  در 
اســت. دانشــگاه   2۶ دارای  الیــدن   2019 ســال 
 وضعیــت دانشــگاه های کشــور در معیــار مرجعیت علمی ســال 2019
سرپرســت ISC گفــت: دانشــگاه تهــران، صنعتــی امیرکبیــر، 
علــوم پزشــکی تهــران، تربیــت مــدرس، صنعتــی شــریف، صنعتــی 
اصفهــان، علــم و صنعــت ایــران، فردوســی مشــهد، شــیراز، تبریــز، 
ــهید  ــگاه ش ــتی، دانش ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش
ــران،  ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل بهشــتی، دانشــگاه آزاد اســامی واح
ــکی  ــوم پزش ــان، عل ــی، اصفه ــن طوس ــه نصیرالدی ــی خواج صنعت
ــکی  ــوم پزش ــیراز، عل ــکی ش ــوم پزش ــان، عل ــان، کاش ــز، گی تبری
ــی  ــان، بوعل ــر کرم ــهید باهن ــان، ش ــکی اصفه ــوم پزش ــهد، عل مش
ــه اول  ــب رتب ــه ترتی ــور ب ــام ن ــگاه پی ــمنان و دانش ــینا، رازی، س س
تــا بیســت و ششــم را در ایــن معیــار بــه خــود اختصــاص داده انــد.

وضعیت در معیار همکاری های علمی سال ۲۰۱۹
وی افــزود: دانشــگاه تهــران، علوم پزشــکی تهران، صنعتــی امیرکبیر، 
تربیــت مــدرس، صنعتــی شــریف، صنعتــی اصفهــان، علــم و صنعــت 

ارتقای علمی

حضور ۲6 دانشگاه ایران در جمع 
دانشگاه های برتر جهان

بر اساس نظام رتبه بندی الیدن اعالم شد؛

ایــران، علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
علــوم و تحقیقــات تهــران، فردوســی مشــهد، دانشــگاه شــیراز، تبریز، 
شــهید بهشــتی، صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، علوم پزشــکی 
تبریــز، علــوم پزشــکی مشــهد، اصفهــان، علوم پزشــکی شــیراز، علوم 
پزشــکی اصفهــان، گیــان، پیــام نــور، کاشــان، رازی، باهنــر کرمــان، 
بوعلــی ســینا و دانشــگاه ســمنان بــه ترتیــب رتبــه اول تــا بیســت و 
ششــم را در معیــار همــکاری هــای علمی به خــود اختصــاص داده اند.

 
وضعیت دانشگاه های کشور در دسترسی آزاد به انتشارات ۲۰۱۹

ــوم جهــان اســام گفــت: دانشــگاه  ــگاه اســتنادی عل سرپرســت پای
ــت  ــر، تربی ــی امیرکبی ــران، صنعت ــوم پزشــکی ته ــران، عل ــای ته ه
مــدرس، صنعتــی شــریف، صنعتــی اصفهــان، علــم و صنعــت ایــران، 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و 
تحقیقــات تهــران، فردوســی مشــهد، شــیراز، تبریــز، شــهید بهشــتی، 
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، علــوم پزشــکی تبریــز، علــوم 
پزشــکی مشــهد، اصفهــان، علــوم پزشــکی شــیراز، علــوم پزشــکی 
اصفهــان، گیــان، پیــام نــور، کاشــان، رازی، شــهید باهنــر کرمــان، 
بوعلــی ســینا و ســمنان بــه ترتیــب رتبــه اول تــا بیســت و ششــم را 
در معیــار دسترســی آزاد بــه انتشــارات بــه خــود اختصــاص داده انــد.

 
وضعیت دانشگاه های کشور در معیار تنوع جنسیتی سال ۲۰۱۹

دهقانــی بیــان داشــت: دانشــگاه های علــوم پزشــکی تهــران، تهــران، 
صنعتــی امیرکبیــر، علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تربیــت مــدرس، 
صنعتــی اصفهــان، شــریف، علــم و صنعــت ایــران، فردوســی مشــهد، 
شــیراز، علــوم پزشــکی مشــهد، علــوم پزشــکی تبریــز، علوم پزشــکی 
ــگاه آزاد  ــتی، دانش ــهید بهش ــان، ش ــکی اصفه ــوم پزش ــیراز، عل ش
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران، اصفهــان، صنعتــی خواجه 
نصیرالدیــن طوســی، کاشــان، گیــان، بوعلــی ســینا، رازی، پیــام نور، 
شــهید باهنــر کرمــان و ســمنان بــه ترتیــب رتبــه اول تــا بیســت و 
ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــیتی ب ــوع جنس ــار تن ــم را در معی شش

دکتــر دهقانــی گفــت: در ســال 2018 دانشــگاه هــای تهــران، 
ــدرس،  ــت م ــریف، تربی ــی ش ــران، صنعت ــکی ته ــر، پزش امیرکبی

صنعتــی اصفهــان، علــم و صنعــت ایــران، فردوســی مشــهد، 
ــوم تحقیقــات تهــران،  ــز، پزشــکی شــهید بهشــتی، عل شــیراز، تبری
شــهید بهشــتی، صنعتــی خواجــه نصیــر، اصفهــان، گیــان، کاشــان، 
پزشــکی اصفهــان، پزشــکی شــیراز، پرشــکی تبریــز، پزشــکی 
ــد. ــور یافتن ــان حض ــر کرم ــهید باهن ــینا و ش ــی س ــهد، بوعل مش

میــادی،   2017 ســال  در  گفــت:  ادامــه  در   ISC سرپرســت 
ــران،  ــکی ته ــوم پزش ــر، عل ــی امیرکبی ــران، صنعت ــگاه های ته دانش
صنعتــی شــریف، تربیــت مــدرس، صنعتــی اصفهــان، علــم و 
تبریــز،  مشــهد،  فردوســی  شــیراز،  دانشــگاه  ایــران،  صنعــت 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، علــوم و تحقیقــات تهــران، 
ــوم  ــان، عل ــی، اصفه ــن طوس ــه نصیرالدی ــتی، خواج ــهید بهش ش
ــوم پزشــکی شــیراز قــرار گرفتنــد. پزشــکی اصفهــان، گیــان و عل

در رتبه بندی الیدن در ســال 201۶، تعداد 14 دانشــگاه تهران، صنعتی 
امیرکبیــر، علــوم پزشــکی تهــران، صنعتــی شــریف، تربیــت مــدرس، 
علــم و صنعــت ایــران، صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه شــیراز، فردوســی 
مشــهد، تبریز، شــهید بهشــتی، علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، خواجه 
نصیرالدیــن طوســی و اصفهــان در ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد.

در ســال 2015 میــادی تعــداد دانشــگاه های کشــور در ایــن 
ــان،  ــی اصفه ــگاه صنعت ــید. دانش ــگاه رس ــه 13 دانش ــدی ب رتبه بن
ــهید  ــران، ش ــران، ته ــت ای ــم و صنع ــز، عل ــریف، تبری ــر، ش امیرکبی
بهشــتی، تربیــت مــدرس، شــیراز، فردوســی مشــهد، علــوم پزشــکی 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــتی و دانش ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــران، عل ته
در ســال 2015 میــادی در ایــن رتبــه بنــدی حاضــر شــدند.

ایــن  در  حاضــر  ایرانــی  دانشــگاه های  تعــداد  در ســال 2014 
رتبه بنــدی بــه 12 دانشــگاه رســید کــه شــامل دانشــگاه های 
امیرکبیــر، تبریــز، شــریف، علــم و صنعــت ایــران، صنعتــی اصفهــان، 
تهــران، شــهید بهشــتی، تربیــت مــدرس، فردوســی مشــهد، 
ــود. ــامی می ش ــگاه آزاد اس ــران و دانش ــکی ته ــوم پزش ــیراز، عل ش

ــگاهای  ــن دانش ــور در بی ــگاهی از کش ــچ دانش ــال 2012 هی در س
برتــر دنیــا حضــور نداشــت و در ســال 2013 پنــج دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر، شــریف، تربیــت مــدرس، تهــران و علــوم 
ــد. ــای گرفتن ــار ج ــن ب ــرای اولی ــام ب ــن نظ ــران در ای ــکی ته پزش

ارتقای علمی

۲۰۱۹ ۲۰۱8 ۲۰۱۷ ۲۰۱6 ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱3 ۲۰۱۲ سال میالدی

۲6 ۲3 ۱8 ۱۴ ۱3 ۱۲ ۵ ۰
 تعداد

دانشگاه ها

جدول- تعداد دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی الیدن ۲۰۱۲- ۲۰۱۹
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وزارت علوم رتبه دوم ارزیابی بلوغ 
خدمات الکترونیک را کسب کرد

ژپوهش و فناوری

پنجمیــن  ارزیابــی  در  فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
19وزارتخانــه  بیــن  در  الکترونیکــی،  خدمــات  بلــوغ  دوره 
شــد. دوم  رتبــه  کســب  بــه  موفــق  شــده،  ارزیابــی 
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــات الکترونیک ــی خدم ــزارش ارزیاب  گ
ــاوری  ــی فن ــم شــورای اجرای ــه جلســه یازده ــر اســاس مصوب ب
ــاوری  ــازمان فن ــط س ــتمر توس ــور مس ــه ط ــور ب ــات کش اطاع
اطاعــات در جهــت ارزیابــی کیفیــت وب گاه هــا و خدمــات 
ــات  ــنامه خدم ــی دارای شناس ــتگاه های اجرای ــی دس الکترونیک
ــود. ــر می ش ــور منتش ــتخدامی کش ــازمان اداری اس ــوب س مص

ــع و اداره کل  ــت مناب ــی و مدیری ــت اداری، مال ــاش معاون ــا ت ب
ــی  ــوم، در ارزیاب ــات وزارت عل ــاوری اطاع ــول اداری و فن تح
تعاملــی،  وب،  در  حضــور  پنج محــور  در  کــه  پنجــم  دوره 
ــه و  ــن 19 وزارتخان ــارکتی در بی ــی و مش ــی، یکپارچگ تراکنش
ــت  ــه توانس ــن وزارتخان ــد، ای ــام ش ــی انج ــتگاه اجرای 105 دس
در  اول  رتبــه  و  محورهــا  کلیــه  میانگیــن  در  دوم  رتبــه 
ــد. ــب کن ــا را کس ــن وزارتخانه ه ــور در وب در بی ــور حض مح

همچنیــن در ایــن گــزارش بــه رشــد چشــمگیر 35 رتبــه 
وزارت علــوم نســبت بــه ارزیابــی نوبــت چهــارم و رشــد 
ــن کل  ــه در بی ــوغ پنج گان ــل بل ــی مراح ــه در تمام ــل توج قاب
دســتگاه های اجرایــی ارزیابــی شــده، اشــاره شــده اســت.

بــازه  بــه  مربــوط  پنجــم  دوره  ارزیابــی  اســت  گفتنــی 
زمانــی تــا انتهــای فروردیــن 1398 دســتگاه های اجرایــی 
ســازمان  دانشــجویان،  امــور  ســازمان  همچنیــن  و  بــوده 
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــی، صن ــی و صنعت ــای علم پژوهش ه
ایــن  ایــران در  و پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات 
ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــوم م ــه وزارت عل دوره در مجموع

در میان 19 وزارتخانه؛
بــا امضــای تفاهــم نامــه میــان وزارتخانه هــای علــوم،  
دانشــجویان  کشــاورزی،  جهــاد  و  فنــاوری  و  تحقیقــات 
رشــته هــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی دوره کارورزی 
خــود را در وزارت جهــاد کشــاورزی و ســایر دســتگاه های 
گذرانــد.  خواهنــد  مرتبــط  غیردولتــی  و  دولتــی  اجرایــی 
ــره وری  ــش به ــون افزای ــاده »23«  قان ــی م ــه اجرای  تفاهم نام
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی مصــوب مجلــس شــورای 
اســامی بــرای کارورزی دانشــجویان رشــته های کشــاورزی و 
منابــع طبیعــی بین وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری و وزیر جهاد 
کشــاورزی امضــاء و بــه همــراه شــیوه نامه اجرایــی ایــن توافــق 
بــه دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی مجــری برگــزاری 
دوره هــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــرای اجــرا ابــاغ شــد.
وزارت  ظرفیت هــای  از  شــیوه نامه  ایــن  اجــرای  بــا 
اجرایــی  دســتگاه های  ســایر  و  کشــاورزی  جهــاد 
کارورزی  طــرح  اجــرای  در  غیردولتــی  بخــش  و  دولتــی 
شــد. خواهــد  اســتفاده  رشــته ها  ایــن  دانشــجویان 
ــارت  ــب مه ــای کس ــا زمینه ه ــجویان ب ــا دانش ــن دوره ه در ای
و  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  رشــته های  بــا  مرتبــط 
ــازار اشــتغال و کســب و  ــه ب ــرای ورود ب ــان ب توانمندســازی آن
کار و ترغیــب آنهــا بــرای شــناخت ظرفیت هــای خوداشــتغالی 
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی آشــنا خواهنــد شــد.

بهره مندی دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع 
طبیعی از امکانات وزارت جهاد کشاورزی 

با امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارتخانه های 
علوم و جهاد کشاورزی صورت گرفت؛

ــی،  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــوان رئی ــه عن ــاری را ب ــدی غف ــر مه دکت

ــرد. ــوب ک ــتان منص گلس

انتصابات )خرداد، تیر و مردادماه ۹8(

ــس  ــی، رئی ــین میرزای ــر حس ــی دکت ــی در حکم ــور غالم ــر منص دکت
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ایــن وزارتخانــه را بــه عنوان 
رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بین المللــی فارابــی منصــوب کــرد.

ــی،  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
ــگاه  ــت دانش ــمت سرپرس ــه س ــت را ب ــاد یکه یزدان دوس ــر فره دکت

ــرد. ــوب ک ــی منص ــن طوس ــه نصیرالدی خواج

ــی،  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
دکتــر ایــرج کاظمی نــژاد را بــه عنــوان سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری 

خوزســتان منصــوب کــرد.

ــی،  ــاوری، در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــر منصــور غالم دکت
دکتــر علــی خاکی صدیــق را بــه ســمت معــاون آموزشــی منصــوب کــرد.

دکتــر مجتبــی شــریعتی نیاســر، معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقات 
ــرکل  ــه ســمت »مدی ــی را ب ــر عبدالرضــا اوحــدی همدان ــاوری، دکت و فن

دفتــر گســترش آمــوزش عالــی« منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، طــی حکمــی 
ــی و  ــهرک علم ــت ش ــمت »سرپرس ــه س ــری را ب ــر قیص ــر جعف دکت

ــرد. ــوب ک ــان « منص ــی اصفه تحقیقات
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ــی،  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
ــدران  ــگاه مازن ــت دانش ــمت سرپرس ــه س ــوذری را ب ــوروش ن ــر ک دکت

ــرد. ــوب ک منص

ــی،  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
دکتــر علــی محمــد نیــک بخــت را بــه ســمت »سرپرســت پــارک علــم و 

فنــاوری آذربایجــان غربــی« منصــوب کــرد.

ــی،  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
دکتــر منصــور زراءنــژاد را بــه ســمت سرپرســت دانشــگاه علــوم و فنــون 

دریایــی خرمشــهر منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی، وزیر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتر 
قاســم بریدلقمانــی را به ســمت سرپرســت دانشــگاه یــزد منصــوب کرد.

ــی،  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
دکتــر محمدحســن  مــرادی را بــه عنــوان رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 

همــدان منصــوب کــرد.

ــی  ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
دکتــر ناصــر مطیعــی را بــه ســمت »رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان« 

منصــوب کــرد.

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتــر ســیدمهدی ابطحی، 
ــه  ــا حفــظ ســمت ب ــی اصفهــان را ب رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقات

سرپرســتی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان منصــوب کــرد.

ــا  ــر رض ــی، دکت ــاوری در حکم ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غام ــر منص دکت
ــرد. ــوب ک ــان منص ــر اصفه ــگاه هن ــت دانش ــمت سرپرس ــه س ــی را ب ــر اصفهان نص

ــر مصطفــی  ــاوری در حکمــی، دکت ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ــر منصــور غامــی، وزی دکت
مافــی را بــه عنــوان سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری قزویــن منصــوب کــرد.

گزیده  ای از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

)تیر و خرداد و مردادماه ۹8(

معــاون اداری و مالــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی گفت: تصویب طــرح تأمین 
ــر از  ــای تجدیدپذی ــق انرژی ه ــی از طری ــرق مصرف ــد ب ــل 20درص حداق
فعالیت هــای دانشــگاه محقــق اردبیلــی در راســتای اقتصــاد مقاومتی اســت.

ــاد  ــت های اقتص ــرای سیاس ــتای اج ــه در راس ــی ارومی ــگاه صنعت دانش
ــی و  ــتیبانی، پژوهش ــی، پش ــای فرهنگ ــی در حوزه ه ــی، اقدامات مقاومت
ــوع  ــه بومی ســازی 4ن ــق ب ــن موف آموزشــی انجــام داده اســت و همچنی
محصــول درزمینــه نانــو فنــاوری توســط هســته های فنــاور شــده اســت.

صــادرات فرومون هــای جلــب کننــده آفــات، تولیدشــده توســط محققــان 
یکــی از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری البــرز، 

بــه کشــورهای منطقــه آغاز شــد.

پــارک علــم و فنــاوری زنجــان بــا هــدف ارتقــای ســطح کســب و کار نوپا 
و بــه منظــور رشــد محصــوالت فناورانــه کــه نتیجــه آن ایجــاد اشــتغال و 
جلوگیــری از خــروج ارز و نخبــگان از کشــور اســت، اقــدام بــه راه انــدازی 

اکوسیســتم کارآفرینــی در اســتان کــرد.

دانشــگاه صنعتــی قــم درزمینــه مدیریــت ســبز و کاهــش مصــرف انــرژی 
اقدامــات بســیاری را انجــام داده اســت، به نوعــی کــه در بیــن دانشــگاه های 
ــده  ــبز شناخته ش ــت س ــروج صنع ــگاه م ــوان دانش ــعه به عن درحال توس

اســت.

طــی ســال های اخیــر، دانشــگاه یــزد بــه ســمت الکترونیــک کــردن تمــام 
ــر، ماحصــل سیاســت گذاری  ــن ام ــرده اســت و ای ــا حرکــت ک فعالیت ه

صحیــح دانشــگاه بــرای تحقــق اهــداف دولــت الکترونیــک اســت.

ســامانه جامع خریــد و فروش مواد مازاد شــیمیایی، بیولوژیکــی و تجهیزات 
آزمایشــگاهی، » ایــران ایلب« در راســتای تحقــق اهداف اقتصــاد مقاومتی 
ــا تحریم هــا، توســط جمعــی از اســاتید گــروه زیست شناســی  ــه ب و مقابل

دانشــگاه حکیــم ســبزواری راه اندازی شــد.

پژوهشــگران یکــی از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک علــم 
و فنــاوری فــارس، موفــق بــه طراحــی و تولیــد رله هــای اضافــه جریــان، 
رله هــای ولتــاژ و رله هــای کمکــی ایســتگاه های توزیــع، فــوق توزیــع و 

ــدند.  انتقال ش

محققــان دانشــگاه جهــرم، بــا تکیــه بــر توانمندی هــای علمی خــود موفق 
بــه ابــداع روشــی نویــن و کم هزینــه، بــه منظــور مهــار ریزگردهــا شــده اند 
کــه ایــن ابــداع توانســته در کــم کــردن هزینــه دولــت بــرای حــل معضل 

بــزرگ کشــور نقــش اثرگذاری داشــته باشــد.

گروهــی از جوانــان تحصیلکــرده و عاقه منــد در پــارک علــم و فنــاوری 
کرمانشــاه، ضمــن تجاری ســازی ایده  هــای خــود، موفــق بــه خودکفایــی 

کشــور در خــط تولیــد ماشــین آالت کشــت نشــاء شــده اند.
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پژوهشــگران گروه مهندســی مکانیک بیوسیســتم دانشــگاه تربیــت مدرس، 
موفــق بــه طراحــی دســتگاه نمک زدایــی فراصوت شــدند.

محققــان دانشــکده شــیمی دانشــگاه تبریــز موفــق بــه طراحــی و ســاخت 
ســل های مــورد اســتفاده در پیل هــای ســوختی بورهیدریــدی شــدند.

ــا،  ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــران اهواز،ب ــهید چم پژوهشــگران دانشــگاه ش
ــی  ــی معرف ــم گیاه شناس ــه عال ــف و ب ــد را کش ــی جدی ــه گیاه یک گون

ــد. کردن

محققــان دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری، در طرحــی 
تحقیقــی بــر روی محتویــات 30نمونــه از بطری هــای پاســتیکی، 
ــای  ــن افزودنی ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــا، ب ــت فتاالت ه ــه نش ب

پاســتیکی پــی بردنــد.

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا اســتفاده از جوهر زیســتی ترکیبی، 
موفــق بــه ارائــه روشــی بــرای ترمیــم ضایعــات غضروفــی و اســتخوانی 

شدند.

دانشــگاه زنجــان در ائتــاف جهانــی تحلیــل داده هــای تلســکوپ فضایی 
فــرا خورشــیدی جســتجوی ســیارات )TESS( همــکاری می نمایــد.

دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا طراحــی فضاپیمایی کــه امکان 
دسترســی بــه ســطح مــاه را داشــته باشــد، موفــق بــه کســب رتبــه دوم 

مســابقات طراحــی سیســتم های فضایــی آمریــکا شــدند.

دســتگاه بلوغ ســنج بتــن )concrete maturity meter( بــرای اولین 
بــار در کشــور توســط محققــان دانشــگاه صنعتــی خاتم االنبیــای بهبهــان 

ــاخته شد. س

کلینیــک حقوقــی دانشــگاه مراغــه بــه همت گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط با 
صنعــت ایــن دانشــگاه افتتاح شــد.

محققــان دانشــگاه جهــرم، موفــق بــه ابــداع روشــی نویــن و کم هزینــه، به 
منظــور مهــار ریزگردها شــده اند. 

ــینا، به منظــور  ــی س ــای خارجــی دانشــگاه بوعل ــه و زبان ه ــز ترجم مرک
توســعه و تســهیل تولیــد محتــوای علمی بــه زبان هــای رایــج دنیــا، افتتاح 

. شد

محققــان آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه ایــام موفــق بــه اختــراع پمــاد 
حاصــل از عصــاره هیدروالکلــی گیاهــی شــد.

باشــگاه توانمندســازی اســتارتاپ ها )بتــا( و میــز خدمــت الکترونیکــی، بــا 
حضــور اســتاندار و رؤســای دانشــگاه های قــم،در دانشــگاه صنعتــی قــم 

راه انــدازی شــد.

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا همــکاری محققانــی از دانشــگاه 
ــا اســتفاده از ضایعــات پنبــه موفــق بــه تولیــد نانــو  مینه ســوتا آمریــکا ب

ــدند. ــا ش ــرد در زخم پوش ه ــرای کارب ــی ب ــد میکروب ــای ض الیاف ه

توســط پژوهشــگران دانشــگاه محقــق اردبیلــی، نقــش ذرات کوانتومــی 

کربــن در مســیر حســگرهای دارویــی و بیولوژیکــی مــورد بررســی قــرار 
گرفــت.

اپلیکیشــن »تشــخیص زانــوی پرانتــزی«، به منظور تشــخیص درســت و 
بــه موقــع مشــکات حرکتــی در افــراد دارای پــای پرانتــزی و کمــک بــه 
بهبــود آنهــا، توســط پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه طراحــی و 

ــد. تولید ش

پژوهشــگران دانشــگاه کاشــان بــرای نخســتین بــار در کشــور، موفــق بــه 
طراحــی زبــان برنامه نویســی ایرانــی شــدند.

دســتگاه شبیه ســاز مخــازن نفتــی مــورد اســتفاده در پــروژه هــای نفــت و 
گاز بــرای اولیــن بــار در کشــور در پــارک علــم و فنــاوری البــرز تولیــد شــد.

ــم و  ــارک عل ــتقر در پ ــان مس ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــان یک محقق
فنــاوری اســتان اردبیــل، موفــق بــه تولیــد و تجاری ســازی چهــار رقــم بذر 
گنــدم مقــاوم بــه کم آبــی و ســازگار بــا مناطــق کــم آب کشــور شــدند.

ســوزن های بیوپســی مغــز اســتخوان بــرای اولیــن بــار در کشــور، توســط 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــان مس ــرکت های دانش بنی ــی از ش یک

خراســان تولیــد و رونمایــی شــد.

ــل  ــد مکم ــه تولی ــق ب ــدران موف ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل ــان پ محقق
ــدند. ــان ش ــی ایرانی ــادت خوراک ــا ع ــب ب ــای متناس پروبیوتیک ه

محققــان دانشــگاه الزهــرا)س(، موفــق بــه طراحــی و ســاخت قوی تریــن 
دســتگاه لیــزر دی اکســید کربــن در آزمایشــگاه های ایــن دانشــگاه شــدند.

پژوهشــگران دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تربیت مدرس، 
ــار در کشــور، موفــق بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه  بــرای نخســتین ب

تحریــک الکتریکــی مغــز )tDCS( ســازگار بــا MRI شــدند.

ــه طراحــی و  ــق ب ــی )ره(موف ــام خمین ــی ام ــان دانشــگاه بین الملل محقق
ســاخت ســازه ای مکانیکی-هیدرولیکی بــرای توزیع عادالنــه آب زیرزمینی 

ند. شد

نیــروگاه فتوولتائیــک دانشــگاه بیرجنــد باهــدف توســعه کاربــرد فنــاوری 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، ایجــاد بســتر مناســب بــرای پژوهــش و توســعه 
دانــش و کاربــرد انــرژی فتوولتائیــک )خورشــیدی( و ایجاد پایــگاه داده برای 
تحلیــل اقتصــادی و فنی نیروگاه، تاکنون توانســته اســت بخشــی از انرژی 

مــورد نیــاز دانشــگاه بیرجنــد را تولیــد کند.

ســامانه جامــع خریــد و فــروش مــواد مــازاد شــیمیایی، بیولوژیکــی و 
تجهیــزات آزمایشــگاهی، » ایــران ایلــب« در راســتای تحقــق اهداف 
اقتصــاد مقاومتــی و مقابلــه بــا تحریم هــا، توســط جمعــی از اســاتید 

گــروه زیست شناســی دانشــگاه حکیــم ســبزواری راه انــدازی شــد.

ــارک  ــتقر در پ ــان مس ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــگران یک پژوهش
ــای  ــد رله ه ــی و تولی ــه طراح ــق ب ــارس، موف ــاوری ف ــم و فن عل
ــتگاه های  ــی ایس ــای کمک ــاژ و رله ه ــای ولت ــان، رله ه ــه جری اضاف

توزیــع، فــوق توزیــع و  انتقــال شــدند.
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اداره کل روابط عمومی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


