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هفته معلم گرامی باد

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی: 

رفــع عمــده نیازهــای کشــور در بخش هــای درمانی و حفاظتــی در موضــوع بیماری 
کرونــا، بیانگــر قــدرت علمــی و تــوان کشــور در رســیدن بــه خودکفایــی و اقتصــاد 
ــردن  ــم ک ــان فراه ــا و هم زم ــن نیازه ــن ای ــت و تامی ــور اس ــان کش ــش بنی دان
زمینــه صــادرات بســیاری از محصــوالت از جملــه ماســک و ضدعفونــی کننده هــا 
ــود. ــور ب ــک کش ــی ی ــه مل ــرت مومنان ــش غی ــور، نمای ــتگاه های ونتیالت  و دس

»جلســه هم اندیشــی بــا روســای پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان 
کشــور- 8 اردیبهشــت1399«

حضرت آیت اهلل خامنه ای:

شــرکت های  برخــی  و  دانشــگاهی  مراکــز  تحقیقاتــی  و  علمــی  تالش هــای 
دانش بنیــان  بــرای شــناخت رفتــار ایــن ویــروس متقلــب و پیــدا کــردن 
ــت و  ــان اس ــار ایرانی ــری از افتخ ــد دیگ ــا، بُع ــا کرون ــه ب ــن و داروی مقابل واکس
ــه  ــن زمین ــر در ای ــه زودت ــر چ ــد ه ــن بتوانن ــمند میه ــان دانش ــدوارم جوان امی
ــد. ــا نشــان دهن ــه دنی ــر ب ــار دیگ ــی را ب ــتعداد ایران ــد و اس ــار بیافرینن ــز افتخ  نی

ارتباط تصویری ستاد ملی مبارزه با کرونا با رهبر معظم انقالب - 21 اردیبهشت1399
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معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای توســعه کشــور و 
ــد توســعه علمــی  ــران نیازمن ــش روی ای ــا و مشــکالت پی ــور از تنگنا ه عب
هســتیم، گفــت: بایــد مراکــز علمــی و دانشــگاه های کشــور بتواننــد بــرای 

ــه دهنــد.  آینــده و حــل مشــکالت کشــور راهکار هــای علمــی ارائ
ــوم،  ــد وزارت عل ــران ارش ــا مدی ــت ب ــری در نشس ــحاق جهانگی ــر اس دکت
ــی  ــز علم ــگاه ها و مراک ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن تحقیق
ــش رو  ــکالت پی ــل مش ــرای ح ــی ب ــای بزرگ ــتاوردها و کاره ــور دس کش
انجــام داده انــد، گفــت: نتایــج و بــرون داد تحقیقــات و پژوهش هــای 
ــه مــردم ایــران هدیــه می کنــد و  دانشــگاه ها امیــد،  نشــاط و دلگرمــی را ب

ــازد. ــدوار می س ــبین و امی ــور خوش ــده کش ــه آین ــبت ب ــا را نس آن ه
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه تبلیغــات منفــی و ســیاه نمایی های 
انجــام شــده از ســوی رســانه های بیگانــه بــرای ناامیدکــردن مــردم ایــران 
ــده  ــه در دانشــگاه های کشــور انجــام ش ــی ک ــای بزرگ ــرد: کاره ــد ک تاکی
یــا در حــال انجــام اســت بایــد بــه اطــالع مــردم رســانده شــود تــا آن هــا 

بداننــد کــه چــه آینــده روشــنی بــرای ایــران رقــم خواهــد خــورد.
ــا و  ــش از کرون ــم در دوران پی ــی ه ــز علم ــگاه ها و مراک ــزود: دانش وی اف
ــتند  ــی داش ــات خوب ــر توفیق ــم گی ــاری عال ــن بیم ــیوع ای ــم در دوران ش ه
ــی، منطقــه ای و  ــا افتخــار در ســطح مل ــد کارنامــه درخشــان آن هــا ب و بای

ــود. ــه ش ــی ارائ بین الملل
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه تعبیــر امــام خمینــی )ره( مبنــی بــر اینکــه 
»دانشــگاه مبــدأ تحــوالت در کشــور اســت« گفــت: رهبــر معظــم انقــالب 
ــت«  ــام اس ــدار نظ ــه اقت ــور مای ــی کش ــدار علم ــد » اقت ــه معتقدن ــز ک نی
ــام  ــا تم ــده اند و ب ــاوری در کشــور ش ــی و فن ــعه علم ــی توس ــان بان خودش

ــه گفتمانــی  ــاوری ب ــد اینکــه تولیــد علــم و فن ــه صحنــه آمده ان ظرفیــت ب
قالــب تبدیــل شــده بــه دلیــل ایــن اســت کــه در باالتریــن ســطح کشــور 
پرچــم برافراشــته شــده و مــا بایــد ایــن پرچــم را همیشــه بــاال نگــه داریــم.

وی از دانشــگاه های کشــور به عنــوان مغــز متفکــر اصلــی توســعه و عبــور 
ــگاه های  ــت: دانش ــرد و گف ــاد ک ــا ی ــکالت و تنگناه ــردم از مش دادن م
ــتند و  ــا گذاش ــه ج ــود ب ــانی از خ ــه درخش ــا کارنام ــور در دوران کرون کش
مــردم مــی تواننــد بــه برخــورداری از چنیــن ظرفیــت بزرگــی افتخــار کننــد.

ــن  ــران ای ــاوری، مدی ــات و فن ــوم،  تحقیق ــر عل ــری از وزی ــر جهانگی دکت
ــز  ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــارک ه ــگاه ها،  پ ــای دانش ــه، رؤس وزارتخان
رشــد بــه خاطــر عملکــرد درخشــان در مقطــع شــیوع کرونــا قدردانــی کــرد 
ــا تمــام ظرفیــت خــود  ــا ب ــزان در شــرایط شــیوع کرون ــن عزی ــزود: ای و اف
پــای کار آمدنــد و بــا اتــکا بــه توانمنــدی آن هــا توانســتیم از بحرانــی بــزرگ 

بــا ســرفرازی عبــور کنیــم.
ــدر  ــر ق ــی و سیاســی کشــور اگ ــر اینکــه مســئولین اجرای ــد ب ــا تاکی وی ب
مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــور را بداننــد و نســبت بــه تثبیــت خدمــات 
ــد،  ــام داده ان ــور انج ــرای کش ــدگار ب ــی مان ــد، خدمت ــالش کنن ــا ت آن ه
خاطرنشــان کــرد: مســئولین کشــور اگــر بــه دلیــل تعــدد مشــکالت و یــا 
کــم توجهــی بــه مراکــز علمــی و پژوهشــی، خدمــات ایــن بخــش را نادیــده 
بگیرنــد و آن طــور کــه الزم اســت ایــن خدمــات را تثبیــت و پایــدار نکننــد، 

ــود. ــد ب ــخ مســئول خواهن در پیشــگاه تاری
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه های کشــور نیــز بــه دلیــل 
حساســیت های موجــود نســبت بــه ســالمت اســاتید و دانشــجویان تعطیــل 
ــزرگ  ــد تهدیــدی ب ــم و آمــوزش می توان شــدند، گفــت: تعطیــل شــدن عل

معاون اول رییس جمهوری در نشست با مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

عملکرد دانشگاه ها در دوران کرونا درخشان و افتخار آمیز است

گزارش خبری
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ــرای بخــش  ــان ب ــن می ــه در ای ــی ک ــا فرصت ــر کشــور باشــد ام ــرای ه ب
آمــوزش کشــور ایجــاد شــد فرصتــی اســتثنایی بــود تــا از طریــق آمــوزش 
مجــازی و آنالیــن،   دانشــگاه ها و مــدارس فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد و 

در واقــع راه چنــد ســاله را یــک شــبه طــی کردنــد.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه تبعــات و پیامدهــای کرونــا گفــت: 
شــرایط پســاکرونا موضوعــی بســیار جــدی اســت کــه مــورد توجــه همــه 
سیاســتمداران و نخبــگان در جهــان قــرار گرفتــه اســت چــرا کــه در ابعــاد 

مختلــف اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اثرگــذار اســت.
ــز  ــاکرونا متمرک ــرایط پس ــر ش ــد ب ــور بای ــگاه های کش ــزود: دانش وی اف
شــوند و بــرای همــه پیامدهــای آن حتــی در حــوزه هــای مذهبــی و فکــری 
راهــکار ارائــه دهنــد تــا از آثــار منفــی آن کاســته شــده و تبدیــل بــه فرصت 

شــود. ایــن مســئله درخواســت جــدی دولــت از دانشــگاه ها اســت.
ــن از  ــد ت ــاوری چن ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل در ایــن جلســه همچنیــن وزی
ــان  ــز معاون ــور و نی ــاوری کش ــی و فن ــز علم ــگاه ها و مراک ــای دانش رؤس

ایــن وزارتخانــه بــه طــور جداگانــه گزارشــی از 
میــزان اشــتغال بــه تحصیــل در دانشــگاه های 
ــوزه  ــده در ح ــام ش ــای انج ــور،  فعالیت ه کش
تقویــت مهــارت،  طــرح آمایــش آمــوزش 
ــی، محقــق کــردن اهــداف محــول شــده  عال
در اقتصــاد مقاومتــی، وضعیــت دانشــگاه ها 
ــیوع  ــران در دوران ش ــی و ای ــطح جهان در س
ــا، آمــوزش الکترونیــک، توســعه زیســت  کرون
ــتغال  ــد اش ــان،  رص ــش بنی ــاد دان ــوم اقتص ب

فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها،  احــداث پارک هــای علــم و فنــاوری و 
میــزان درآمدزایــی آن هــا و نیــز عملکــرد مراکــز علمــی در مقابلــه بــا کرونــا 
نظیــر تولیــد تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی و تحقیقاتــی و درمانــی و طــرح 

ــد. ــه کردن ــی ارائ ــی ردیاب مل

و  جامعه محــور  ایــران؛  در  دانشــگاه ها  »آینــده  بیانیــه 
کارآفریــن« رونمایــی شــد

بیانیــه »آینــده دانشــگاه ها در ایــران؛ جامعه محــور و کارآفریــن« بــا 
حضــور دکتــر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهــوری و دکتــر 

ــد. ــی ش ــاوری رونمای ــات و فن ــوم ، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم منص
در پایــان نشســت مدیــران ارشــد ایــن وزارت بــا معــاون اول رئیــس جمهــور 
ــا حضــور رؤســای دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور در ســالن  کــه ب
همایش هــای شــهدای علمــی وزارت علــوم بــه صــورت حضــوری و 
ــور و  ــران جامعه مح ــگاه ها در ای ــده دانش ــه آین ــد، بیانی ــزار ش ــازی برگ مج
کارآفریــن، بــا اســتناد بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم 
بــرای حرکــت دانشــگاه ها بــه ســمت قله هــای علمــی، رفــع مشــکالت و 

معضــالت جامعــه رونمایــی شــد.
ــا توجــه بــه شــرایط کشــور تدویــن شــده و محتــوای آن بــر  ایــن ســند ب
ــر  ــای کالن موث ــد، رونده ــی نموده ان ــگاه ها ط ــه دانش ــی ک ــاس راه اس
ــده  ــر آین ــر ب ــای کالن موث ــی، رونده ــده دانشــگاه ها در ســطح مل ــر آین ب
ــده دانشــگاه ها،  ــرات محــوری در آین ــی، تغیی دانشــگاه ها درســطح بین الملل
ــده، سیاســت های کالن و مســیر  ــر دانشــگاه ها در آین ارزش هــای حاکــم ب

پیــش روبــرای رفــع معضــالت جامعــه تنظیــم شــده اســت.

ــک  ــه ی ــگاه ها ب ــا در دانش ــاری کرون ــد بیم ــون تهدی اکن
ــت ــده اس ــل ش ــت تبدی فرص

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: در حــال 
حاضــر تهدیــد بیمــاری کرونــا بــرای کشــور در دانشــگاه ها بــه یــک فرصــت 
ــق  ــور از طری ــوزش کش ــث آم ــدی را در بح ــاختار جدی ــده و س ــل ش تبدی

ــرده اســت.  ــوژی ایجــاد ک ــاتید و دانشــجویان از تکنول ــدی اس بهره من
ــه  ــدم ب ــکر و خیرمق ــن تش ــم ضم ــن مراس ــدای ای ــی در ابت ــر غالم دکت
ــی  ــی ط ــوزش عال ــای آم ــه رویکرده ــر تاریخچ ــذری ب ــا گ ــران، ب حاض
دهه هــای اخیــر گفــت: در طــول اســتقرار آمــوزش عالــی و بعــد از 
ــت  ــه ســمت تربی ــی ب ــز اصل ــش و تمرک ــالب اســالمی، گرای ــروزی انق پی
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــه اول بع ــود و در ده ــانی ب ــروی انس نی
ــی  ــای کارشناس ــی نیازه ــًا تمام ــائل، تقریب ــی از مس ــود برخ ــم وج ــه رغ ب
ــه طــوری کــه  ــود ب کشــور برطــرف شــده ب
اغلــب دســتگاه های اجرایــی از نظــرات و 
فارغ التحصیــالن  و  کارشناســان  ایده هــای 
ــره  ــکالت به ــائل و مش ــل مس ــی در ح داخل

می گرفتنــد.
وی افــزود: از اوایــل دهــه هفتــاد بحــث 
ــت  ــکل گرف ــی ش ــوزش عال ــش در آم پژوه
کــه بــا شــروع مقطــع تحصیــالت تکمیلــی و 
ــای  ــمت فعالیت ه ــه س ــگاه ها ب ــد، دانش ارش
پژوهشــی گســترده تر در حــل مســائل و مشــکالت روی آوردنــد کــه 
حاصــل آن ایــن شــد کــه در اواســط دهــه ۸۰، رتبــه علمــی قابــل توجهــی 
را در مجامــع علمــی جهانــی کســب کردیــم. ایــن رتبــه عمومــًا براســاس 
ــن  ــز ای ــون نی ــرد و اکن ــورت می گی ــی ص ــای پژوهش ــی برون داده ارزیاب

ــا داشــته اســت. ــه ارتق ــک پل ــگاه حفــظ و در ســال جــاری ی جای
ــه  ــگاه ها ب ــرد دانش ــز رویک ــه ۹۰ نی ــل ده ــه داد: از اوای ــوم ادام ــر عل وزی
ــن  ــر همی ــه ب ــرد ک ــت ک ــا حرک ــعه فناوری ه ــائل و توس ــل مس ســمت ح
اســاس، در حــال حاضــر از ۴۳ پــارک علــم و فنــاوری موجــود در کشــور، ۳۷ 
پــارک ذیــل وزارت علــوم و در کنــار دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی حضــور 
ــگاه ها  ــز در دانش ــد نی ــز رش ــادی مرک ــداد زی ــر آن تع ــالوه ب ــد و ع دارن

وجــود دارد.
ــاوری  ــعه فن ــه توس ــه ورود ب ــرد مرحل ــه عملک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر غالم دکت
ــان در  ــرکت دانش بنی ــزار ش ــج ه ــود پن ــی و وج ــز آموزش ــوی مراک از س
ــائل و  ــل مس ــا در ح ــن مجموعه ه ــرد و اراده ای ــرد: عملک ــان ک ــور بی کش

ــود. ــده می ش ــوح دی ــه وض ــا ب ــژه کرون ــاص بوی ــای خ بحران ه
ــری در توجــه مراکــز  ــام معظــم رهب ــد مق ــه تاکی ــا اشــاره ب ــوم ب ــر عل وزی
آمــوزش عالــی بــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی گفــت: امــروزه حرکــت و 
ــه ســمت جامعــه محــوری اســت و تمرکــز و توجــه  رویکــرد دانشــگاه ها ب

مراکــز علمــی بــه مســائل اقتصــادی و اجتماعــی بیــش از پیــش اســت.
ــرد:  ــرح ک ــور مط ــی در کش ــای علم ــود ظرفیت ه ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
خوشــبختانه امــروزه در کشــور مجموعــه ای از پتانســیل های اســاتید، 
ــی را  ــی و غیردولت ــی در دانشــگاه های دولت ــالت تکمیل دانشــجویان تحصی
ــا تــالش خــود، جایــگاه علمــی کشــور را تاکنــون  ــار داریــم کــه ب در اختی

گزارش خبری

    وزیر علوم می گوید: تهدید بیماری 
کرونا برای کشور در دانشگاه ها به یک 

فرصت تبدیل شده و ساختار جدیدی را 
در بحث آموزش کشور از طریق بهره مندی 
اساتید و دانشجویان از تکنولوژی ایجاد 

کرده است. 
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ــرم در  ــت محت ــنهادی دول ــتی و پیش ــر درخواس ــًا ه ــد و قطع ــظ کرده ان حف
حــوزه تحقیــق و فنــاوری داشــته باشــد علــی رغــم وجــود شــرایط نابرابــر 
ــر  ــده آن ب ــا از عه ــر ظرفیت ه ــه ب ــا تکی ــه علمــی کشــور ب ــی، جامع جهان

خواهــد آمــد.
وزیــر علــوم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تغییــر فضــای 
امــروز دانشــگاه ها گفــت: در حــال حاضــر فضــای دانشــگاه بــه نوعــی اســت 
کــه همــکاران طــی ایــن مــدت تــالش می کننــد کمتــر صحبــت کننــد و 
ــد  ــا باعــث توســعه امی ــا و فعالیت ه ــه نمــود عملکرده ــد ک بیشــتر کار کنن

ــود. ــه می ش در جامع
دکتــر غالمــی با بیــان اینکــه براســاس گزارش هــای دریافتــی از دانشــگاه ها 
ــگان و  ــارت دانش آموخت ــه مه ــه ب ــث توج ــروزه بح ــی، ام ــز آموزش و مراک
اشــتغال پذیری موضوعــی بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت، افــزود: یکــی 
از موضوعاتــی کــه درحــال حاضــر به صــورت جــدی در حــال انجــام اســت، 
ــورای  ــه ش ــاس مصوب ــر براس ــن ام ــه ای ــت ک ــی اس ــوزش عال ــش آم آمای
ــرح آن  ــه و ط ــکل گرفت ــته ش ــال گذش ــی، در ۲ س ــالب فرهنگ ــی انق عال

ــت  ــده اس ــاده ش ــرا آم ــرای اج ب
ــر مأموریت گرایــی،  کــه مشــتمل ب
شبکه ســازی  و  کیفی ســازی 
و  اســت  کوچــک  واحدهــای 
بــه منظــور تحقــق ایــن امــر 
ــتاندارها  ــت اس ــه حمای ــد ب نیازمن
و هماهنگــی ائمــه محتــرم جمعــه 

ــتیم. هس
وی بــا بیــان اینکــه در بحــث 
کیفــی  ســرفصل ها،  بازنگــری 
ســازی انجــام شــده و تهدیــد 
کشــور  بــرای  کرونــا  بیمــاری 
ــک  ــه ی ــگاه ها ب ــون در دانش اکن
فرصــت تبدیــل شــده، مطــرح 
کــرد: شــرایط فعلــی ســبب ایجــاد 
ــد در  ــاختاری جدی ــکل گیری س ش
ــای  ــد و اعض ــوزش ش ــث آم بح
بهره منــدی  بــا  علمــی  هیئــت 
ــن  ــی نوی ــوژی وارد فضای از تکنول

ــه  ــه وجــود دارد ب ــن زمین ــی هــم در ای شــدند کــه نمونه هــای بســیار خوب
ــی از  ــوی یک ــده از س ــه ش ــی از دروس ارائ ــال، یک ــرای مث ــه ب ــوری ک ط
اســاتید جــوان، ۱۲ هــزار بــار در فضــای مجــازی توســط مخاطبــان دانلــود 

ــت. ــده اس ش
ــف ادامــه داد:  ــزوم حمایــت بخش هــای مختل ــر ل ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل وزی
ــث  ــات را در بح ــت وزارت ارتباط ــا حمای ــم ت ــار داری ــر انتظ ــال حاض در ح
تأمیــن و کاهــش هرینه هــای اینترنــت در حــوزه آمــوزش را داشــته باشــیم. 
ــه  ــی بســیار مهــم اســت ک ــز غیردولت ــه مراک ــوزش توجــه ب در بخــش آم
هــم اکنــون ایــن مراکــز بــه دلیــل عــدم حمایــت کافــی در معــرض آســیب 
هســتند کــه بایــد مســائل و مشــکالت مربوطــه هرچــه زودتــر مرتفــع شــود 

ــن مجموعه هــا را حفــظ کــرد. ــوان ای ــا بت ت
دکتــر غالمــی اظهارداشــت: آنچــه وزارت علــوم در جهــت حفــظ آن تــالش 

ــم  ــت کنی ــت و حمای ــتاوردها را تثبی ــم دس ــه بتوانی ــن اســت ک ــد ای می کن
و ایــن افتخــارات بــه عنــوان دســتاوردهای دولــت یازدهــم و دوازدهــم در 

مراکــز علمــی و ســطح کشــور مانــدگار شــود.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه لــزوم حمایــت از صنــدوق پژوهــش و 
ــع  ــردن مناب ــر هدفمندک ــی ب ــوان تضمین ــه عن ــت ب ــاوری از ســوی دول فن
پژوهشــی گفــت: انتظــار داریــم تــا اعتمــاد و حمایــت دانشــگاه ها از ســوی 
بخش هــای مختلــف بــا توجــه بــه برون دادهــا و دســتاوردها افزایــش یابــد 

ــز محقــق شــود. ــی نی ــوزش عال ــا ســاماندهی آم ت

ــا  ــت ب ــه فرص ــا ب ــد کرون ــل تهدی ــوم تبدی ــت وزارت عل سیاس
الکترونیکــی آموزش هــای  جایگزینــی 

ــات و  ــوم، تحقیق ــاون آموزشــی وزارت عل ــق، مع ــی خاکــی صدی ــر عل دکت
ــس  ــاون اول رئی ــا مع ــن وزارت ب ــد ای ــران ارش ــت مدی ــاوری در نشس فن
جمهــوری گفــت: سیاســت وزارت علــوم تبدیــل معضــل کرونــا بــه فرصــت 

بــا جایگزینــی آموزش هــای الکترونیکــی بــوده و در راه تبدیــل آموزش هــای 
حضــوری بــه آموزش هــای الکترونیکــی و مجــازی، قدم هــای بســیار موثــر 

و مفیــدی برداشــته اســت.
ــی  ــل دسترس ــر قاب ــک زی ــق در لین ــی صدی ــر خاک ــخنان دکت ــل س ــن کام مت

ــت: اس

https://www.msrt.ir/fa/news/55293

۱۳,۲۳۴میلیــارد تومــان فــروش ســاالنه و ۹۹ میلیــون دالر میــزان 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــتقر در پارک ه ــرکت های مس ــادرات ش ص

کشــور در ســال ۱۳۹۸

دکتــر مســعود برومنــد، معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری در ایــن نشســت اعــالم کــرد: ۴۳پــارک علــم و فنــاوری کشــور 

گزارش خبری
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ــرکت  و  ــا تعداد۹۲۱۳ش ــه ب ــادی منطق ــعه اقتص ــرم توس ــوان پالتف ــه عن ب
ــرکت   ــرکت ها و ۱۶۸۲ ش ــن ش ــاغل در ای ــاور ش ــاور ،۵۹۸۸۳ فن ــد فن واح
دانش بنیــان مســتقر در ایــن پارک هــا بــه فروشــی معــادل ۱۳۲۳۴ میلیــارد 
تومــان در ســال ۱۳۹۸ دســت یافتنــد و میــزان صادرات شــان نیــز در همیــن 

ســال ۹۹ میلیــون دالر بــوده اســت.

متن کامل سخنان دکتر برومند در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.msrt.ir/fa/news/55298

تجهیــز مرکــز تشــخیص مولکولــی کرونــا/ انجــام ۹ هــزار تســت 
تشــخیص کرونــا

ــک و  ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل ــس پژوهش ــی ریی ــی مطلب ــر مصطف دکت
ــات  ــوم، تحقیق ــران ارشــد وزارت عل ــز در نشســت مدی ــاوری نی زیســت فن
و فنــاوری بــا دکتــر جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری، بــه تشــریح 
دســتاوردهای ایــن پژوهشــگاه در زمینــه مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا پرداخت.

متن کامل سخنان دکتر مطلبی در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.msrt.ir/fa/news/55297

از ســامانه تشــخیص بیمــاری بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی تــا 
تولیــد اپلیکیشــن ماســک

رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف در نشســت مدیــران ارشــد وزارت علــوم 
ــن دانشــگاه در  ــات ای ــه تشــریح اقدام ــاون اول رئیــس جمهــوری ب ــا مع ب
زمینــه مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا و دســتاوردهای واحدهــای فنــاور پرداخت.

متن کامل سخنان دکتر فتوحی در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.msrt.ir/fa/news/55296

ــور  ــتگاه ونتیالت ــه دس ــور ب ــه کش ــاز روزان ــد نی ــد ۷۵ درص تولی
ــوی ــان رض ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــط پ توس

ــوی از  ــان رض ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــس پ ــری رئی ــا قنب ــر رض دکت
ــور ICU و  ــد دســتگاه های ونتیالت ــارک در تولی ــن پ ــاوران ای ــت فن موفقی

ــر داد. ســی تــی اســکن خب
متن کامل سخنان دکتر قنبری در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.msrt.ir/fa/news/55295

ــد  ــی مانن ــر حوادث ــور در براب ــوی کش ــاخت های ق ــود زیرس وج
ــا کرون

ــر در  ــر کبی ــی امی ــگاه صنعت ــس دانش ــدی رئی ــد معتم ــید احم ــر س دکت
نشســت مدیــران ارشــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا دکتر اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور در 
ــود  ــت: وج ــت، گف ــاوم اس ــا مق ــا و تحریم ه ــد کرون ــی مانن ــل حوادث مقاب

ــداد  ــش تع ــجو، افزای ــری دانش ــد ۵ براب ــص، رش ــانی متخص ــروی انس نی
ــرکت های  ــرمایه گذاری در ش ــالب، س ــل از انق ــه قب ــبت ب ــجویان نس دانش
ــکالت  ــر مش ــور در براب ــوی کش ــاخت های ق ــان از زیرس ــاور و دانش بنی فن

اســت. 
متن کامل سخنان دکتر معتمدی در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.msrt.ir/fa/news/55294

ــا   ــان شــیوع کرون ــزاری ۴۲ هــزار و ۴۰۸ کالس برخــط از زم برگ
در دانشــگاه تهــران

ــا اشــاره بــه اقدامــات دانشــگاه تهــران  دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی ب
در جهــت مســئولیت های اجتماعــی گفــت: اقدامــات ایــن دانشــگاه در ســه 
محــور آمــوزش، بین الملــل و پژوهــش انجــام شــده کــه بــر همیــن اســاس 
در حــوزه آمــوزش بیــش از ۴۶۰ هــزار کاربــران برخــط، بیــش از ۳۷ هــزار 
ــن از ۱۰  ــزار و ۴۰۸ کالس آنالی ــی ۴۲ ه ــور کل ــو و بط ــل دانل ــیو قاب آرش

اســفندماه تــا ۱۰ خردادمــاه برگــزار شــده اســت.

متــن کامــل ســخنان دکتــر نیلــی احمدآبــادی در لینــک زیــر قابــل 
اســت: دسترســی 

https://www.msrt.ir/fa/news/55299

تولیــد ۱۱۴ محصــول فناورانــه بــه همــت پژوهشــگران دانشــگاه 
خلیج فــارس

رئیــس دانشــگاه خلیج فــارس گفــت: از ســال ۱۳۹۳ تاکنــون ۱۱۴ محصــول 
فناورانــه تولیــد شــده و ۳۵ هســته نــوآور و کارآفریــن و ۳۱ شــرکت فنــاور در 

ایــن دانشــگاه شــکل گرفته اســت.
متن کامل سخنان وی در لینک زیر قابل دسترسی است:

https://www.msrt.ir/fa/news/55300

ــرح  ــای مط ــل بحث ه ــات کام ــخنرانی ها و جزئی ــروح س مش
شــده در ایــن نشســت بــزودی در مجموعــه جداگانــه ای  در 

اختیــار مخاطبــان عزیــز قــرار خواهــد گرفــت.

گزارش خبری
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گفت وگوی وژیه

گزارش اقدامات پژوهشی و فناورانه دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر در ارتباط با بیماری ویروس کرونا 

ــا  ــل نوآوری ه ــدف تبدی ــا ه ــوآوری ب ــعه ن ــاوری و توس ــت فن  مدیری
و دســتاوردهای علمــی بــه فناوری هــا و محصــوالت مــورد نیــاز 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــان ایج ــرکت های دانش بنی ــکل دهی ش ــور و ش کش
ایــن مدیریــت از ســه بخــش مراکــز نــوآوری و کارآفرینــی، مرکــز رشــد 
ــن  ــه و ضم ــکیل یافت ــان تش ــرکت های دانش بنی ــت ش ــز هدای و مرک
ــا  ــد ت ــالش می کن ــگاه ت ــطح دانش ــی در س ــگ کارآفرین ــج فرهن تروی
ــای  ــاب و انجــام حمایت ه ــای ن ــد ایده ه ــگان و صی ــا شناســایی نخب ب
ــرکت  ــه ش ــا ب ــل آن ه ــرای تبدی ــات الزم ب ــوی، مقدم ــادی و معن م
دانش بنیــان موفــق را فراهــم آورد. همچنیــن بــا ایجــاد زیرســاخت الزم 
ــا را در  ــان آن ه ــر شــرکت های دانش بنی ــه همــراه پشــتیبانی های مؤث ب
جهــت تجاری ســازی موفــق محصــوالت و خدماتشــان یــاری نمایــد و 
بدیــن ترتیــب هــم دانشــگاه و هــم کارآفرینــان از منافع مــادی و معنوی 
دســتاوردهای حاصــل بهره منــد گردنــد. ایــن مدیریــت در ابتــدا و طــی 
ــط  ــی فق ــد و کارآفرین ــز رش ــوان مرک ــت عن ــال های ۸۳ و ۸۴ تح س
ــای  ــعه فعالیت ه ــا توس ــود. ب ــزی در دانشــگاه ب ــر مرک ــک دفت دارای ی
آن و جــذب واحدهــای فنــاور، از ســال ۹۳ ایــن مدیریــت در ســاختمان 
بــرج فنــاوری ابــن ســینا مســتقر و در حــال حاضــر فعالیت هــای مرتبــط 
بــا توســعه نــوآوری دانشــگاه عــالوه بــر بــرج ابــن ســینا در بــرج هــای 
ــاوری  ــت فن ــز در حــال اجــرا اســت. مدیری ــاوری ۲ و ۳ دانشــگاه نی فن
ــر ۲۲۷  ــال حاض ــر در ح ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــوآوری دانش ــعه ن و توس
ــط،  ــکده های مرتب ــی در دانش ــوآوری تخصص ــز ن ــاور، ۵ مرک ــد فن واح
۴ شــتابدهنده خصوصــی و ۱۰ مرکــز تحقیــق و توســعه زیــر مجموعــه 
خــود دارد. بــا توجــه بــه تــوان شــرکت های دانش بنیــان ایــن مدیریــت 
ــاور  ــرکت فن ــا، ۲۸ ش ــرل کرون ــاری کنت ــگیری از بیم ــتای پیش در راس

در گفت وگو با دکتر معتمدی تشریح شد؛

ــیر        ــران س ــا در ای ــروس کرون ــری وی ــاره: همه گی         اش
ــل  ــه دلی ــر ب ــا نف ــه صده ــه و روزان ــود گرفت ــه خ ــدی ب تصاع
ــد.  ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــروس ج ــن وی ــه ای ــال ب ابت
کشــورهای جهــان بــرای مقابلــه بــا توســعه ایــن ویــروس در 
ــتثنی  ــر مس ــن ام ــز از ای ــران نی ــتند. ای ــاش هس ــال آماده ب ح

ــت. ــش اس ــه افزای ــدت رو ب ــان به ش ــار مبتالی ــوده و آم نب
ــز  ــژه مراک ــور بوی ــه کل کش ــت ک ــی اس ــرایط در حال ــن ش ای
ــا  ــه ب ــت مقابل ــور جه ــگاه های کش ــی و دانش ــی، تحقیقات علم

ــده اند.  ــیج ش ــاک بس ــروس خطرن ــن وی ای
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز بــه عنــوان یکــی از بازو هــای 
ــرکت های  ــان و ش ــط محقق ــور توس ــوان کش ــر ت ــی پ علم
ــگیری و  ــه پیش ــوالت در زمین ــه محص ــه ارائ ــود ب ــاور خ فن
ــورت  ــات ص ــت. اقدام ــه اس ــاری پرداخت ــن بیم ــخیص ای تش
گرفتــه در ایــن حــوزه در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
دو بخــش توســعه محصــوالت فناورانــه در شــرکت های 
ــکده های  ــی در دانش ــات پژوهش ــه و اقدام ــان تابع ــش بنی دان
ــی از  ــد گزارش ــی می آی ــه در پ ــت. آنچ ــز اس ــگاه متمرک دانش
ــس  ــدی ریی ــر معتم ــان دکت ــه از زب ــام گرفت ــای انج فعالیت ه

ــت.  ــگاه اس ــن دانش ای

اقدامات در حوزه محصوالت فناورانه

ــرکت های  ــه از ش ــر ک ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــای دانش ــی از بخش ه یک
ــت  ــد، مدیری ــت می کن ــا حمای ــاری کرون ــال در دوران بیم ــاور فع فن
فنــاوری و توســعه نــوآوری اســت کــه زیــر مجموعــه معاونــت پژوهــش 

ــد. ــگاه می باش ــاوری دانش و فن
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هم راســتا بــا پزشــکان و پرســتاران و در راســتای رفــع نیازهــای کشــور 
ــی  ــه اصل ــردی در دو زمین ــد و کارب ــای جدی ــتفاده از فناوری ه ــا اس و ب

ــد: ــه محصــوالت خــود پرداخته ان ــت و ارائ ــه فعالی ــر ب زی

• مقابله با بیماری کووید-۱۹ و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا 
• تشخیص بیماری ناشی از ویروس کرونا 

ــا  ــت ب ــن مدیری ــن، برخــی از شــرکت های مســتقر در ای ــر ای عــالوه ب
فراهــم آوردن زیرســاخت الزم از جملــه نــرم افــزار وبینار و ...، مســئولیت 
ــد-۱۹ انجــام  ــاری کووی ــا بیم ــه ب اجتماعــی خــود را درخصــوص مقابل
داده انــد و بــا ایجــاد امنیــت روانــی برای جامعــه تاثیــر اجتماعی مناســبی 
ــن  ــرآورد موجــود در ای ــه، ب ــوان نمون ــه عن ــه داشــته اند. ب ــن زمین در ای
ــرکت های  ــتقیم ش ــر مس ــت غی ــه فعالی ــد ک ــان می ده ــوص نش خص
ــان  ــا پای ــدای اســفند ۱۳۹۸ ت ــر، از ابت ــی امیرکبی ــه دانشــگاه صنعت تابع
اردیبهشــت ۱۳۹۹ نیــاز بــه بیــش از ۲,۵۰۰,۰۰۰ ســفر شــهری را در کل 

کشــور از بیــن بــرده اســت.

گفت وگوی وژیه

نمونه ای از محصوالت شرکت های تابعه مدیریت فناوری و توسعه 
نوآوری دانشگاه در زمینه مقابله و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا
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نمونه ای از محصوالت شرکت های تابعه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه در زمینه مقابله و پیشگیری از 
انتقال ویروس کرونا

دستگاه ضدعفو�ن کننده سطوح و کاالها با استفاده از تکنولوژی 
کت پارس پالسما تابان ازن با نام تجاری ppt-oz 100 �ش

دستگاه ازن ژنراتور ویژه ضدعفو�ن هوا 

گفت وگوی وژیه
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کت شاره فراز پایدار دستگاه ازنایزر جهت تولید آب ازن دار �ش

نمونه ای از محصوالت شرکت های تابعه مدیریت فناوری و توسعه 
نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه تشخیص ویروس کرونا

GSN-Fev101 تب سنج سبك و دس�ت با دقت با نام تجاری
ان صنایع پارس( کت گس�ت گروه صنع�ت هوشمند آسیا )�ش

کت مپوا پالس اکسیم�ت انگش�ت �ش
 

کت پرتو پرداز مهر ری مادون قرمز�ش ن تب سنج ل�ی

گفت وگوی وژیه
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شــایان ذکــر اســت کــه محصــول شــرکت ســالمت یــار دایــان 
)Realtime PCR kit( توانایــی تشــخیص ویــروس کرونــا در 
۵۵ دقیقــه را داشــته کــه در نــوع خــود منحصــر بــه فــرد اســت. ایــن 
محصــول دارای موافقــت اولیــه از انیســتیتو پاســتور بــوده و در صــورت 
ــت در  ــا ۵۰۰۰۰ کی ــد ت ــت تولی ــرکت قابلی ــای الزم، ش ــذ حمایت ه اخ
روز را دارد. ایــن کیــت هــم اکنــون بــه گــروه هتل هــای همــا معرفــی 
شــده و چندیــن تولیدکننــده خارجــی محصــوالت مرتبــط نیــز بــه دنبــال 

ــند. ــرکت می باش ــه از ش ــانس مربوط ــن لیس گرفت

شرکت های فناور که به صورت غیرمستقیم در حوزه تاثیر اجتماعی و ایجاد امنیت روانی برای جامعه فعالیت می کنند

گفت وگوی وژیه
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*نمونه ای از پژوهش های مرتبط با بیماری کرونا در دانشکده ها

ــر روی  ــق ب ــز تحقی ــر نی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــکده های دانش در دانش
محصوالتــی بــا قابلیــت تجــاری شــدن و مرتبــط بــا بیمــاری کرونــا در 
حــال پیگیــری اســت. نمونــه ای از ایــن تحقیقــات بــه شــرح زیــر اســت.

- سامانه هوشمند تشخیص بیماری کرونا: 
ــوش  ــگاه ه ــی آزمایش ــم تحقیقات ــا، تی ــاری کرون ــی بیم ــی اپیدم در پ
محاســباتی دانشــکده مهندســی بــرق، پــس از مطالعــات اولیــه و امــکان 
ــا بهره گیــری از الگوریتم هــای  ســنجی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ب
مصنوعــی  هــوش  در  عمیــق  شــبکه های  و  ماشــین  یادگیــری 
ــر  ــا ب ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــت تشــخیص بیم ــوان سیســتمی جه می ت
ــراد  ــه اف ــای CT و X-Ray ری ــا در عکس ه ــایی الگوه ــه شناس پای
مشــکوک بــه ایــن بیمــاری ارائــه کــرد. در ایــن راســتا، پــس از طراحــی 
سیســتم مذکــور و آمــوزش آن بــه وســیله داده هــای واقعــی موفــق بــه 
تشــخیص ایــن بیمــاری بــا دقــت بــاالی ۹۰ درصــد شــده اند. از جملــه 
کاربردهــای ایــن سیســتم، اتوماســیون فرآینــد تشــخیص بیمــاری پــس 
از عکس بــرداری بیمــاران مشــکوک و دارای عالئــم ریــوی بــدون نیــاز 

ــون  ــه دوره کم ــه ب ــا توج ــد. ب ــه حضــور پزشــک متخصــص می باش ب
ــط، تســریع  ــن بیمــاری و خطــر انتشــار راحــت آن در محی ــی ای طوالن
ــد  ــی توان ــس از تشــخیص م ــی پ ــات درمان ــد تشــخیص و اقدام فرآین
کمــک شــایانی بــه کنتــرل ایــن بیمــاری در جامعــه جهانــی نمایــد. از 
مزایــای ایــن سیســتم طراحــی شــده می تــوان بــه تشــخیص بیمــاری 

بــا ســرعت بــاال در کســری از ثانیــه اشــاره کــرد. 
ایــن سیســتم هــم اکنــون بــا بررســی بیــش از ۲۰۰۰ تصویــر دریافتــی 
از کشــورهای اروپایــی و آمریــکا، مــورد آمــوزش و آزمایــش قــرار گرفتــه 

. ست ا

گفت وگوی وژیه
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ــری مخــاط دســتگاه تنفســی انتهــای  - ســامانه نمونه گی
نــای:

بــا توجــه بــه اپیدمــی ناشــی از کرونــا ویــروس ۲۰۱۹ در ســطح جهــان و 
عــدم شــناخت کافــی از ایــن ویــروس، از راه هــای موثــر در کنتــرل ایــن 

بیمــاری، تشــخیص بــه موقــع و زود هنــگام مبتالیــان اســت.
ــدم  ــی، ع ــخیص قطع ــای تش ــود در روش ه ــکالت موج ــی از مش یک
ــام  ــت. در انج ــت PCR  اس ــت های کی ــج تس ــاال در نتای ــان ب اطمین
ایــن آزمایــش مهم تریــن موضــوع نحــوه و محــل جمــع آوری ترشــحات 
مخاطــی اســت. بــر ایــن اســاس در حــال حاضــر نمونه گیــری به وســیله 
ــه  ــراد مشــکوک ب ــی اف ــق و بین ــی از حل ــا پوشــش های کتان swab ب
ــش  ــای افزای ــن راه ه ــی از اصلی تری ــرد. یک ــورت می گی ــاری، ص بیم
ــن  ــمت های پایی ــه از قس ــع آوری نمون ــت، جم ــج تس ــان از نتای اطمین
ــاز  ــوق و نی ــات ف ــه موضوع ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــدای ری ــای و ابت ن
ــری  ــرای نمونه گی ــر ب ــک روش ســریع ارزان و موث ــه ی ــی ب کادر درمان
ــت  ــدی جه ــنهاد جدی ــرح پیش ــن ط ــای، در ای ــی ن ــاط انتهای از مخ

ــت. ــده اس ــه ش ــری ارائ اندازه گی
ــا  ــه تراشــه ب تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای هــر شــخص شــامل لول
ســایز مناســب، کاتیتــر ادراری دوراهــی بــا ســایز مناســب )بــه طــوری 
ــر باشــد(  ــه تراشــه کمت ــی لول ــر از قطــر داخل کــه قطــر خارجــی کاتیت
ــر   ــاد شــونده کاتیت ــر روی قســمت ب ــل نصــب ب ــی قاب و پوشــش کتان

اســت.

روش اســتفاده بدیــن گونــه اســت کــه ابتــدا پوشــش کتانــی مصنوعــی 
ــه  ــپس لول ــردد. س ــب می گ ــر نص ــونده کاتیت ــاد ش ــمت ب ــر روی قس ب
ــای  ــی ن ــای باالی ــاری از مخاط ه ــیر ع ــک مس ــاد ی ــرای ایج ــه ب تراش
ــه  ــل آن ب ــر از داخ ــان کاتیت ــم زم ــه و ه ــرار گرفت ــرد ق ــوی ف در گل
ــک  ــای بــه کم ــای ن ــود. در انته ــوای وارد می ش ــیر ه انتهــای مس
ســرنگ، تــو پــی انتهــای کاتیتــر بادشــده و پوشــش کتانــی را در تمــاس 
بــا جــداره نــای قــرار می دهــد. می تــوان بــا کشــیدن کاتیتــر بــه میــزان 
چندمیلیمتــر از جمــع آوری مخــاط اطمینــان حاصــل کــرد. بعــد از تمــاس 
پوشــش کتانــی بــا جــداره نــای، هــوای درون توپــی کاتیتــر تخلیه شــده، 
بــه میــزان چنــد ســانتیمتر بــه داخــل لولــه تراشــه کشــیده می شــود تــا 
از پوشــش کتانــی آغشــته بــه مخــاط محافظــت شــود. در انتهــا هــر دو 
لولــه خــارج شــده و پوشــش کتانــی بــه مخــاط انتهــای نــای، بــه عنــوان 

ــرد.  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــرای تســت PCR م ــه ب نمون
ــا  ــخیص ب ــد تش ــرد رون ــش ب ــریع در پی ــور تس ــه منظ ــن روش ب ای
کمتریــن هزینــه قابــل انجــام اســت و بــرای پیاده ســازی آن بــه 
ــه  ــف ک ــایزهای مختل ــه س ــی ب ــش های کتان ــوان پوش ــادگی می ت س
قابلیــت نصــب آســان بــر روی کاتیتــر داشــته باشــد را تولیــد و عرضــه 

ــرد.  ک

گفت وگوی وژیه

لوله تراشه

کاتیتر ادراری
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قواعد برگزاری آزمون پایان 
نیمسال دانشگاه ها

دکتر آهنچیان
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم 

قواعد برگزاری آزمون پایان نیمسال دانشگاه ها

* ســوال: آزمــون نیمســال جــاری چه تفاوتــی با نیمســال های 
دارد؟ گذشته 

** پاســخ: تفــاوت تنهــا در روش برگــزاری آن بخــش از ارزشــیابی 

ــه صــورت غیرحضــوری و  ــر دانشــگاه ب ــه تشــخیص ه ــه ب اســت ک
ــود. ــام می ش ــی انج ــًا الکترونیک عمدت

* حد نصاب قبولی تغییر کرده است؟

** خیــر. حــد نصاب هــا همان هــا اســت کــه در آیین نامه هــای 
ــود دارد. ــی وج آموزش

ــون  ــواری آزم ــطح دش ــی س ــیابی الکترونیک * در ارزش
ــد؟ ــی یاب ــش م ــا افزای ــش ی کاه

ــد  ــز مانن ــی نی ــیابی الکترونیک ــون در ارزش ــواری آزم ــطح دش ** س
آزمون هــای حضــوری در اختیــار اســتاد هــر درس اســت کــه بــر حســب 

ــود. ــن می ش ــجو تعیی ــتاد از دانش ــارات اس ــای درس و انتظ هدف ه

* آیین نامه هــای انضباطــی در ارزشــیابی نیمســال جــاری 
بــه قــوت خــود باقــی اســت؟

** در مقایســه بــا ســال های گذشــته، هیــچ تفاوتــی در اجــرای 
معاونــت  اختیــار  در  کــه  دانشــجویان  انضباطــی  آیین نامه هــای 

دانشــجویی اســت، ایجــاد نشــده اســت.

* چــه نســبتی از نمــره پایانــی دانشــجو بــه آزمــون پایان 
ــال اختصاص دارد؟ نیمس

ــده  ــن ش ــد تعیی ــه ۴۰ درص ــبت ۶۰ ب ــابق نس ــای س ** در آیین نامه ه
بــود. بــه ایــن معنــی کــه در نظــام نمره دهــی صفــر تــا ۲۰، ۱۲ نمــره 
بــه آزمــون پایانــی اختصــاص یابــد و ۸ نمــره بــه ارزشــیابی مســتمر و 
تکالیــف و پــروژه هــای دانشــجویی در طــول نیمســال اختصــاص پیــدا 

کنــد. 
ــه  ــار تهی ــه دانشــگاه های دارای اختی ــن قاعــده ب ــه ۱۳۹۷ ای در آیین نام
ــاس  ــر اس ــگاه ب ــر دانش ــت و ه ــده اس ــول ش ــی مح ــیوه نامه آموزش ش
ــم  ــود تصمی ــی خ ــورای آموزش ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــات و ب اقتضائ

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی تشریح کرد؛

گپ و گفت

اشاره

ــرایط  ــور در ش ــاده کش ــت فوق الع ــال وضعی ــه دنب ب
ــه  ــای درس ب ــزاری کالس ه ــا و برگ ــا کرون ــه ب مقابل
ــاره  ــی درب ــا و ابهام های ــک، دغدغه ه ــورت الکترونی ص
ــات  ــزاری امتحان ــی و برگ ــیابی تحصیل ــی ارزش چگونگ
پایــان نیمســال تحصیلــی در میــان دانشــجویان و 

ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــتادان ب اس
ــای  ــع ابهام ه ــا و رف ــن دغدغه ه ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
موجــود، خبرنــگار اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــر  ــرکل دفت ــان، مدی ــر محمدرضــا آهنچی ــا دکت ــوم ب عل
ــته  ــو نشس ــه گفت وگ ــی ب ــوزش عال ــزی آم برنامه ری

ــت.  اس
ــال  ــون نیمس ــاوت آزم ــن تف ــان، مهم تری ــر آهنچی دکت
ــا  ــا را »تنه ــیوع کرون ــرایط ش ــی در ش ــاری تحصیل ج
ــف  ــیابی« توصی ــش از ارزش ــزاری آن بخ در روش برگ
ــورت  ــه ص ــگاه ب ــخیص دانش ــه تش ــه »ب ــد ک ــی کن م
غیرحضــوری و عمدتــا الکترونیکــی انجــام مــی شــود.«

ــوزش  ــزی آم ــه ری ــر برنام ــرکل دفت ــا مدی ــو ب ــت وگ ــروح گف مش
ــد: ــی آی ــه م ــوم در ادام ــی وزارت عل عال
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می گیــرد.

* نقــش اســتاد در تعییــن نمــره نهایــی دانشــجو در هــر 
درس چیســت؟

** ذیــل قوانیــن و مقــررات آموزشــی وزارت علوم و هر دانشــگاه، اســتاد 
ــن  ــی، تعیین کننده تری ــاده کنون ــت فوق الع ــادی و در وضعی در شــرایط ع

نقــش را در ارزشــیابی دانشــجو و در تعییــن نمره نهایــی وی دارد.

* تــا چــه انــدازه می تــوان بــه اعتبــار ارزشــیابی 
ــتاد  ــر، اس ــارت دیگ ــه عب ــرد؟ ب ــاد ک ــی اعتم الکترونیک
ــره  ــه نم ــد ک ــته باش ــان داش ــد اطمین ــه می توان چگون
دانشــجو در پایــان نیمســال جــاری، کــه آمــوزش و 
ارزشــیابی عمدتــاً الکترونیکــی بــوده اســت، نمــره دقیقــی 
بــه دانشــجو داده اســت؟ یــا دانشــجوی او نمــره واقعــی 

ــت؟ ــرده اس ــب ک کس

ــی  ــرای طراح ــزی ب ــتادان برنامه ری ــوار اس ــف دش ــی از وظای ** یک
و اجــرای آزمــون تحصیلــی »روا« و 
ــا« اســت. در نظــام حضــوری هــم  »پای
اســتادان اغلــب، ارزشــیابی را منــوط بــه 
ــال  ــان نیمس ــون پای ــه آزم ــک مرحل ی
ــال  ــول نیمس ــراً در ط ــد و اکث نمی کنن
از طریــق آزمون هــای پیاپــی؛ ارائــه 
محول کــردن  و  تمریــن  و  تکلیــف 
پــروژه؛ توانایــی و کوشــش دانشــجویان 
خــود را بــرای یادگیــری درس ارزشــیابی 

 . می کنــد
در وضعیــت فوق العــاده کنونــی نیــز 
نامه هــای  طــی  آموزشــی  معاونــت 
ســال  فروردین مــاه  از  شــده  صــادر 
جــاری از دانشــگاه ها خواســته اســت 
ــه  ــال ب ــان نیمس ــیابی پای ــرای ارزش ب
ــره  ــه نم ــد ک ــزی کنن ــوی برنامه ری نح
ــک  ــق ی ــا از طری ــجو تنه ــی دانش نهای
آزمــون پایانــی تعییــن نشــود و اســتادان 

در طــول نیمســال بــه روش هایــی کــه وجــود دارد، تصویــر روشــنی از 
ــند. ــته باش ــود داش ــجویان کالس خ ــت دانش وضعی

ــب  ــکان تقل ــی ام ــیابی الکترونیک ــیوه ارزش ــا در ش * آی
ــود دارد؟ وج

** در هــر شــیوه آمــوزش امــکان مشــاهده رفتــار ناهنجــار وجــود دارد. 
ــل  ــه حداق ــار ب ــن رفت ــروز ای ــکان ب ــط، ام ــاط برخ ــای ارتب در روش ه
ــتمر  ــیابی مس ــه ارزش ــه ب ــه توصی ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــود می رس خ
ــتنی  ــده ناخواس ــن پدی ــرل ای ــرای کنت ــن راه ب دانشــجویان، مطمئن تری

ــت.  ــان اس ــی جه ــوزش عال ــای آم در نظام ه

* آیا نکته دیگری وجود دارد که بیان کنید؟

ــوال  ــه س ــخ ب ــر، در پاس ــی اخی ــای رادیوی ــی از مصاحبه ه ** در یک
مجــری برنامــه کــه دربــاره ابتــکار عمــل وزارت علــوم بــرای پیشــگیری 
ــن  ــی از بهتری ــه یک ــخ دادم ک ــد پاس ــوال ش ــجویان س ــب دانش از تقل
روش هــا، در همــه کشــورهای دنیــا، ارزشــیابی مســتمر دانشــجو اســت. 
ــره کل  ــبت نم ــه نس ــد ک ــار دارن ــگاه ها اختی ــل دانش ــن دلی ــه همی ب
دانشــجو از آزمــون پایانــی و ارزشــیابی مســتمر را تعییــن کننــد. بــرای 
مثــال یکــی از دانشــگاه ها، بــر اســاس مصوبــه شــورای آموزشــی خــود، 
۵ نمــره را بــرای آزمــون پایانــی و بقیــه را بــرای ارزشــیابی مســتمر در 

نظــر گرفتــه اســت. 
ــه از وزارت  ــی ک ــر حســب اختیارات ــر دانشــگاه ب ــه ه ــن اســت ک روش
ــد ایــن نســبت را بــه صورت هــای  علــوم دریافــت کــرده اســت می توان
مختلــف دیگــر تعییــن کنــد.  بــار دیگــر تاکیــد می کنــم کــه ارزشــیابی 
مســتمر بهتریــن روش بــرای اطمینــان از اعتبــار نتیجــه عملکــرد 
ــجو  ــت دانش ــه سرنوش ــود ک ــث می ش ــرا باع ــت، زی ــجویان اس دانش

ــه یــک آزمــون وابســته نباشــد و از ســوی دیگــر اگــر فــردی قصــد  ب
اســتفاده از روش هــای ناهنجــار بــرای قبولــی در یــک درس را داشــت، 

ــن کار نشــود. ــه ای موفــق ب
دانشــجویان عزیــز مــا بــا همــت و پشــتکار خــود می تواننــد در امتحانــات 
ــا رضایــت پشــت ســر  ــی هــم موفــق باشــند و ایــن نیمســال را ب پایان

بگذارنــد.

گپ و گفت
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ــزان  ــا و می ــاری کرون ــه بیم ــال در زمین ــرکت های فع ــی ش ــار کل آم
ــد آن هــا: تولی

از زمــان اعــالم عمومــی انتشــار ویــروس کرونــا در کشــور، بــه طــور 
کلــی ۳۰ شــرکت فنــاور در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در 
حــوزه پیشــگیری، مقابلــه و درمــان بیمــاری کرونــا فعالیــت کرده انــد 
ــه شــرح  ــر اســاس حــوزه فعالیــت ب کــه آمــار آنهــا تفکیکــی آنهــا ب

ــد: ــر می باش زی

* ۴ شرکت ماسک نانو بیمارستانی
*۱۰  شرکت مواد ضدعفونی کننده

* ۴ شرکت دستگاه های ضدعفونی کننده
* ۱ شرکت خط تولید ماسک

IT ۴ شــرکت سامانه های برخط و خدمات *
* 1 شرکت دوربین غیرتماسی تب سنج

* 6 شــرکت تجهیزات بیمارستانی و تنفسی

اقدامات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 در مقابله با کرونا و تقویت شرکت های فناور

آمار کلی تولید این شرکت ها به شرح زیر است:

*۳۰ شرکت فناور تولید روزانه
* ۵۲ هزار لیتر ضدعفونی

* ۱۵۰ هزار ماسک سه الیه
* ۱۹ هزار ماسک نانو
* ۷۲ دستگاه و تجهیز

 حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع 
پیش روی شرکت ها

ــه  ــه ماه ــا در س ــه فضاه ــاره ماهان ــد از اج ــودگی ۳۰ درص *بخش
ــرداد ۹۹ ــت و خ ــفند ۹۸، اردیبهش اس

*بخشــودگی اجاره فضاها در فروردین ماه سال ۹۹

ــاوری جهــت  ــدوق پژوهــش و فن ــا صن *همــکاری و هماهنگــی ب
تامیــن ســرمایه در گــردش و تامیــن تجهیــزات شــرکت  های 

ــط  مرتب

*انجــام آزمایشــات فیلتراســیون، بیوتکنولــوژی، نانــو، شــیمی، مــواد 
و الکترونیــک جهــت صحت ســنجی و تاییــد عملکــرد محصــوالت

ــال  ــرای انتق ــتقیم ب ــه مس ــی ب ــی داخل ــای تلفن ــل تماس ه *تبدی
الکترونیکــی  بــه خدمــات  دسترســی  در  تســهیل  و  تماس هــا 

ــهرک ش

*انتخــاب ۴ فنــاوری کلیــدی مــورد نیــاز کشــور در شــرایط کنونــی 
ــابقه  ــا س ــرکت های ب ــکل از ش ــای کاری متش ــکیل گروه ه و تش
ــا و  ــن فناوری ه ــه ای ــت یابی ب ــی و دس ــت هماهنگ ــط جه مرتب

محصــوالت 

ــا تشــویق دورکاری و تعبیــه دســتگاه های  *حفاظــت از کارکنــان ب

گزارش وژیه

شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــه عنــوان 
نخســتین ســازمان موســِس مراکــز رشــد و پارک هــای 
ــت از ایجــاد  ــا هــدف حمای ــاوری در کشــور ب ــم و فن عل
ــروت از  ــد ث ــان و تولی ــرکت های دانش بنی ــعه ش و توس
علــم راه انــدازی شــده اســت. شــهرک، فعالیــت اجرایــی 
ــدازی  ــا راه ان ــدی ب ــور ج ــه ط ــال ۱۳۸۰ ب ــود را از س خ
ــت و  ــدف حمای ــا ه ــور و ب ــد در کش ــز رش ــن مرک اولی
ــه  ــی ک ــا دانش بنیان ــک و نوپ ــرکت های کوچ ــت ش هدای
ــات الزم  ــته و امکان ــه داش ــه و فناوران ــای نوآوران ایده ه
جهــت عملیاتــی نمــودن آن را ندارنــد، آغــاز کــرد و بــه 
عنــوان حلقــه ی واســط میــان دولــت، صنعــت و دانشــگاه 
بــه توســعه اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش و نهایتــا تبدیــل 
علــم بــه ثــروت در کشــور ایفــای نقــش کــرده اســت.در 
دوران شــیوع و همــه گیــري بیمــاري کرونــا در ایــران و 
ورود جــدي و موفــق دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــي و 
فناورانــه وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري 
ــا  در زمینــه تولیــد تجهیــزات و فنــاوري هــاي مرتبــط ب
تشــخیص، کنتــرل و مقابلــه بــا ویــروس کوویــد-۱۹ در 
کشــور، شــهرک علمــي و تحقیقاتــي اصفهــان نیــز فعــال 
ــاي  ــه ه ــان و مجموع ــش بنی ــاي دان ــرکت ه ــردن ش ک
ــت  ــت فعالی ــته اس ــه توانس ــن عرص ــود در ای ــاور خ فن
ــردم  ــه و م ــت، جامع ــه دول ــي ب ــر و امیدبخش ــاي موث ه

ارائــه کنــد. 
در گــزارش پیــش رو، اهــم اقدامــات و فعالیــت هــاي 
شــهرک علمــي و تحقیقاتــي اصفهــان و شــرکت هــاي 
وابســته در زمینــه مقابلــه بــا کرونــا معرفــي مــي شــود.

اشاره
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ضدعفونــی کننــده و تب ســنج در ورودی ســاختمان های اصلــی و 
ــه  ــار در روز و ســاختمان ها ب ــه صــورت دوب ــا ب ــی اتوبوس ه ضدعفون

صــورت روزانــه

*بــاال بــردن ســرعت خدمــات الکترونیکــی و تقویــت بســتر فنــاوری 
اطالعــات و کــم کــردن بروکراســی در شــهرک

*هماهنگ ســازی و تقویــت روابــط همــکاری بیــن شــرکت های 
ــد ــای تولی ــریع زنجیره ه ــل س ــاد و تکمی ــت ایج ــهرک جه ش

*یافتــن شــرکای تجــاری و بازرگانــی بــرای شــرکت های تولیدکننــده 
محصــوالت مقابلــه بــا کرونــا

اقدامات آموزشی انجام گرفته درخصوص پایداری کسب و 
کارها در شرایط خاص مقابله با بیماری کرونا

ــوص  ــی در خص ــردی و تخصص ــب کارب ــات و مطال ــار اطالع انتش
پایــداری کســب   وکارهــا و مدیریــت بحــران در ســطح مدیــران 

کت ها شــر

تشــویق شــرکت ها بــه دادن مرخصــی بــه پرســنل و اخــراج نکــردن 
ــا اســتفاده از حمایت هــای مالــی دولــت آنهــا ب

انجــام دورکاری جهــت  اطالعــات و مطالــب در مــورد  انتشــار 
بیمــاری شــیوع  کنتــرل  و  هزینه هــا  کم کــردن 

تعامالت ویژه با نهادهای ذی ربط و سایر اقدامات صورت 
گرفته در خصوص مقابله با بیماری کرونا

گزارش وژیه

*ارســال نامــه و ارائــه حضــوری محصــوالت و خدمــات شــرکت های 
مرتبــط بــا ایــن موضــوع در ســتاد کرونــا اســتان اصفهــان

ــوم  ــذا و دارو دانشــگاه عل ــت غ ــی و شــفاهی از معاون ــری  کتب *پیگی
پزشــکی اصفهــان و نیــز اداره کل اســتاندارد اســتان جهــت تســریع در 
ــرای شــرکت های واجــد شــرایط اخــذ مجــوز و اســتانداردهای الزم ب

مراجــع  بــه  شــرکت   ۱۹ بــرای  معرفی نامــه  ارســال  و  *تهیــه 
ذی صــالح و نیــز پیگیــری درخواســت های کتبــی مجــوز ۱۹ شــرکت

پیشنهادات و گام های آتی در راستای حمایت جامع از 
اقتصاد و تولید دانش بنیان و فناورانه:

اعطــای  و  ســرمایه گذاری  بــرای  نیــاز  مــورد  منابــع  *تأمیــن 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــعه ش ــق و توس ــی در تحقی ــای حمایت گرنت ه

ــاور و فن

از  حمایــت  در  شــکوفایی  و  نــوآوری  منابــع صنــدوق  *توســعه 
و  پژوهــش  صندوق هــای  و  دانش بنیــان  و  فنــاور  شــرکت های 

فنــاوری

مجامــع  در  عتــف  وزارت  فنــاوری  و  پژوهــش  حــوزه  *حضــور 
اقتصــاد و  تولیــد و  اشــتغال،  تصمیم گیــری ملــی در حوزه هــای 

اســتانی مجامــع  در  پارک هــا  همچنیــن حضــور 
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گزارش وژیه
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گزارش وژیه

ن اندیش ن به�ی بهبود تجه�ی
ضدعفو�ن کننده سطوح

زیست فراورده سپاهان
الکل و محلول ضدعفو�ن کننده

نمونه ای از محصوالت تولید شده اشاره شده در جدول:
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آرین تجارت ماندگار
دستگاه ضدعفو�ن کننده محیط

برنا بینش درخشان
آالت هوشمند تولیدکننده ش�ی

ان زمهریر آسمان پی�ش
ن بیمارستا�ن ش مخازن اکس�ی

نیک اندیشان نوآور
ی دمان بدن تمایس اندازه گ�ی ن های غ�ی دورب�ی

، نانو تارپاک ن ن س�ب الیاف توانمند، کاراپاالیه، اکس�ی
)N99 ,N95( ماسک نانو بیمارستا�ن

ن آب زنده رود به�ی
الکیل ضدعفو�ن کننده غ�ی

گزارش وژیه
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گنبد سپید
بیمارستان پیش ساخته 400 تخت خوابی

پیام مشرق
سامانه رهتاب )راهکار هوشمندانه تنظیم بازار(

پیام پرداز سامانه دورکاری کیهان

هوشیار صنعت اسپادانا
کنترل باکس و هندست تخت بیمارستان

گزارش وژیه

پروشات فیلتر
فیلترهای با راندمان باال برای فیلتراسیون انواع ویروس برای 
استفاده در بیمارستان ها، فرودگاه ها و کارخانجات داروسازی
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گزارش وژیه
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گزارش وژیه
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علمی - ژپوهشی

از جملــه اقدامــات واحدهــای فنــاور مســتقر در کنتــرل و پیشــگیری 
از ویــروس کرونــا می تــوان بــه فعالیت هــای شــرکت دانــش 
ــن  ــاخت اولی ــی و س ــبالن طراح ــردازش س ــک پ ــان الکترونی بنی
ربــات کمــک پرســتار جهــت فعالیــت در بخــش کرونــا در کشــور و 
ــن  ــردار جهــت تامی ــه ۱۰ هــزار ماســک فیلت ــد روزان ــن تولی همچنی

ــزی  ــون مال ــورهایی همچ ــه کش ــادرات ب ــی و ص ــاز کادر درمان نی
ــرد. ــاره ک ــان اش ــزی و آذربایج اندون

ــش  ــال در بخ ــمان فع ــت هوش ــن صنع ــان رادی ــش بنی ــرکت دان ش
ــاخت  ــی و س ــه طراح ــبت ب ــرفته نس ــزات پیش ــین آالت و تجهی ماش
ــه و  ــه جامع ــه منظــور کمــک ب ــه زن ماســک n۹۵ ب دســتگاه بدن
ــدگان  ــد کنن ــاز تولی ــورد نی ــن خطــوط م ــن تســهیل در تامی همچنی
ــروش بیــش از ۴۰ دســتگاه  ــه ف ــدام و موفــق ب اقــالم بهداشــتی اق
ــه مخصــوص کادر  شــده اند. کابیــن ضدعفونــی کننــده، لبــاس ایزول
درمــان و دســتگاه ویدئــو الرینگوســکوپ، سیســتم حرارتــی افزایــش 
ــط  ــده توس ــاخته ش ــی و س ــوالت طراح ــز از محص ــه نی ــای ری دم
ــوزه  ــال در ح ــالمت فع ــر س ــش تصوی ــان پوی ــش بنی ــرکت دان ش
ــی  ــامانه اینترنت ــدازی س ــود. راه ان ــوان نم ــکی عن ــزات پزش تجهی
غربالگــری کرونــا، ســامانه تشــخیص ویــروس کوویــد ۱۹ بــا اشــعه 
ایکــس و ســامانه خدمــات پزشــکی آنالیــن از جملــه محصــوالت و 
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــتقر در ح ــاور مس ــای فن ــات واحده خدم

ــی باشــد. ــا م ــرل و پیشــگیری کرون ــه کنت ــات در زمین ارتباط
ــی و  ــن گراف ــاخت موش ــی و س ــا طراح ــز ب ــی نی ــد فرهنگ در بع
انیمیشــن بــا محتــوای پیشــگیری و کنتــرل  شــعار در خانــه بمانیــم 
توســط یکــی از واحدهــای فنــاور فعــال در حــوزه بازی هــای 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــی موث ــه ای اقدامات رایان
ــی و  ــال در طراح ــوی فع ــای ق ــالم دانه ه ــای س ــه ه ــرکت دان ش
ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات فــرآوری و صنایــع تبدیلــی و 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــی نی ــع غذای ــاورزی و صنای ــش کش ــی بخ تکمیل
بحــران ایجــاد شــده بــه منظــور تامیــن خطــوط ماســک ســه الیــه 

تولید محصوالت، خدمات فناورانه و نوآورانه به همت پارک علم و فناوری 
استان اردبیل در راستای کنترل و پیشگیری از کرونا 

ــری  ــره گی ــا به ــل ب ــتان اردبی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
از ظرفیت هــای واحدهــای فنــاور مســتقر در راســتای 
جهــاد همــه جانبــه مقابلــه و پیشــگیری از ویــروس کرونــا 
ــم«  ــا میروی ــت کرون ــه شکس ــاوری ب ــا فن ــعار »ب ــا ش ب
ــتند  ــه توانس ــن زمین ــده در ای ــالم ش ــوان اع ــس از فراخ پ
و  شناســایی  از  حمایــت  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
توانمنــد ســازی و تولیــد  بیــش از ۵۰ طــرح فراهــم آورنــد. 
ــم  ــف اع ــای مختل ــوزه ه ــتقر در ح ــاور مس ــای فن ــد ه واح
ــین آالت و  ــک ماش ــرق و الکترونی ــای ب ــخت افزاره از س
تجهیــزات پیشــرفته و ماشــین آالت و تجهیــزات پزشــکی 
ــتی و  ــای زیس ــاوری ه ــات فن ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
انمیشــن و هنرهــای دیجیتــال توانســتند بــا تشــکیل تیم هــا 
تحقیــق و توســعه مشــترک نســبت بــه مهندســی معکــوس 
ــورد  ــه م ــه و نوآوران ــوالت فناوران ــد محص ــن تولی و همچنی
ــی و جامعــه جهــت پیشــگیری از شــیوع و  ــاز کادر درمان نی
ابتــال اقــدام نمایــد. گزارشــی از اهــم اقدامــات پارک هــای 

ــد: ــه می آی ــل در ادام ــاوری اردبی ــم و فن عل

اشاره
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علمی - ژپوهشی

پزشــکی بــا تغییــر عمــده ماهیــت فعالیــت شــرکت اقــدام بــه طراحی 
و ســاخت دســتگاه ماســک جراحــی نمودنــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ــد  ــه عق ــق ب ــرکت موف ــن ش ــده، ای ــاخته ش ــوط س ــای خط و مزای
ــل  ــرای داخ ــتگاه ب ــش از ۱۵ دس ــزان بی ــه می ــروش ب ــرارداد ف ق

ــدند. ــور ش ــارج از کش ــرای خ ــتگاه ب ــته دس ــور رش کش
سنســور گویــای آسانســور نیــز بــا توجــه بــه اســتفاده اکثریــت مــردم 
ــرای پیشــگیری از  ــات ب ــن طبق ــی بی ــرای جابجای ــیله ب ــن وس از ای
ــون و  ــزل گ ــرکت ق ــط ش ــطوح توس ــرل از س ــروس کنت ــال وی انتق
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــم روز مس ــفان عل ــرکت مکتش ش

ســاخته شــد.
دســتگاه ضدعفونی کننــده کفــش و دســت، طراحــی و ســاخت 
ــا،  ــتم های atm بانک ه ــرای سیس ــده ب ــتگاه های ضدعفونی کنن دس
وســایل  ســطوح  ضدعفونی کننــده  هوشــمند  و  بهینــه  سیســتم 
نقلیــه، دســتگاه ضدعفونی کننــده دســت و اشــیا دســتی، تونــل 
ضدعفونی کننــده هوشــمند، ســاخت دســتگاه ضدعفونــی کننــده 
پالســما ازون، ضدعفونی کننــده اشــیا مبتنــی بــر المــپ uv از دیگــر 
محصــوالت پــارک بــود کــه توســط فنــاوران طراحــی و ســاخته شــد.

طراحــی و ســاخت دســتگاه ضدعفونی کننــده تمــام اتوماتیــک 
ــده در  ــواد ضدعفونی کنن ــی از م ــتفاده حداقل ــت اس ــا قابلی ــهری ب ش

ــد. ــی می کن ــطح را ضدعفون ــر س ــن حداکث ــان ممک ــل زم حداق
ژل ضدعفونی کننــده بــر پایــه گیاهــی و تجهیــزات کمــک بــه کادر 
ــی و  ــک طب ــورت و عین ــظ ص ــه محاف ــیلد ایزول ــد ش ــان مانن درم
ــدی  ــوالت تولی ــم محص ــز از اه ــرف نی ــار مص ــتکش های یک ب دس
واحــد هــای فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان اردبیــل 
ــه  ــه ب ــا توج ــل ب ــتان اردبی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــد. پ می باش
ــش  ــای نق ــور ایف ــه منظ ــود ب ــه خ ــای محول ــالت و مأموریت ه رس
بنیادیــن خــود در ســطح اســتان و کشــور توانســته اســت بــا تکمیــل 
ــا  ــازار ب ــن دانشــگاه صنعــت و ب ــه بی ــی اتصــال حلق ــره حمایت زنجی
ــات  ــد محصــوالت و خدم ــه تولی ــد ب ــاوری در ســال جهــش تولی فن
ــرل و پیشــگیری از شــیوع  ــه کنت ــاال ب ــاوری ســطح ب ــا فن ــوع ب متن

ــد. ــا کمــک شــایان نمای ویــروس کرون
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ــوم،  ــات وزارت عل ــاوری اطالع ــرکل فن ــپور، مدی دکترمقصودعباس
ــگاه ها از  ــتفاده دانش ــکان اس ــوص ام ــاوری در خص ــات و فن تحقیق
ــتفاده  ــکان اس ــر ام ــال حاض ــرد: در ح ــالم ک ــگان اع ــت رای اینترن
ــگاه ها و  ــاق دانش ــه اتف ــب ب ــر قری ــرای اکث ــگان ب ــت رای از اینترن

ــده اســت. ــم ش ــی فراه ــوزش عال ــز آم مراک
ــگاه ها  ــتفاده دانش ــکان اس ــی ام ــوص چگونگ ــپور درخص دکترعباس
از اینترنــت رایــگان اظهــار داشــت: در فــاز نخســت ایجــاد شــرایط 
اینترنــت رایــگان، جمــع آوری اطالعــات ســایت های آمــوزش 
مجــازی دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی، از تاریــخ ۱۰ 
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــران عل ــتور وزی ــا دس ــفند ۱۳۹۸ ب اس
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات آغــاز گردیــد و بــا معرفــی ۲ متولــی، 
کارگــروه آمــوزش الکترونیکــی معاونــت آموزشــی و اداره کل فناوری 
اطالعــات در محــل وزارت علــوم فعــال و درخصــوص فعالیــت ایــن 

ــه شــد. ــی مکاتب ــا تمــام موسســات آمــوزش عال کارگــروه ب
ــگاه  ــات ۱۰۵ دانش ــرح، اطالع ــن ط ــت ای ــاز نخس ــزود: در ف وی اف
ــا ۲۰  ــخ ۱۰ اســفند۹۸ ت ــی از تاری ــر دولت ــی و ۸۳ دانشــگاه غی دولت
ــا همــکاری کارگــروه آمــوزش الکترونیــک  اردیبهشــت ماه امســال ب
ــم  ــازمان تنظی ــه س ــع آوری و ب ــات جم ــاوری اطالع و اداره کل فن

ــی ارســال شــد. ــاط رادیوی ــررات و ارتب مق
دکتــر عباســپور در ادامــه گفــت: در فــاز دوم از تاریــخ ۲۰ اردیبهشــت 
ــه دلیــل مشــغله کارگــروه آمــوزش الکترونیکــی، تمامــی  تاکنــون ب
ــای  ــرات Ip ه ــالم تغیی ــات و اع ــع آوری اطالع ــامل جم ــور ش ام

اشــکاالت  رفــع  و  دانشــگاه ها  مجــازی  آمــوزش  ســامانه های 
ــط  ــگان توس ــت رای ــدن اینترن ــال نش ــر اعم ــی ب ــگاه ها مبن دانش
برخــی اپراتورهــا، توســط اداره کل فنــاوری اطالعــات وزارت علــوم 
انجــام شــد و در طــول ایــن مــدت تاکنــون اطالعــات ۶۰ دانشــگاه 
ــی  ــای هفتگ ــات در بازه ه ــاوری اطالع ــازمان فن ــه س ــز ب ــر نی دیگ

ارســال شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توافــق انجــام شــده توســط وزیــران علــوم و 
ــا خردادمــاه نیــز ادامــه داشــته  ــه اینترنــت رایــگان ت ارتباطــات، ارائ
ــگان توســط  ــت رای ــال نشــدن اینترن ــزود: اشــکاالت اعم اســت، اف
برخــی اپراتورهــا از طریــق ایمیــل بــا مشــارکت همــکاران ســازمان 
فنــاوری اطالعــات و ادارات فنــاوری اطالعــات موسســات آمــوزش 
عالــی و همــکاران اداره کل فنــاوری اطالعــات وزارت علــوم پیگیری 

ــود. ــع می ش و رف
ــتعالم  ــوص اس ــوم درخص ــات وزارت عل ــاوری اطالع ــرکل فن مدی
مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی از طریــق ســامانه الکترونیکــی اظهــار 
داشــت: بــا مشــخص شــدن پروژه هــای اولویــت دار دولــت در ســال 
۱۳۹۷ و پی گیری هــای بــه عمــل آمــده، زیرســاخت ســرویس 
تبــادالت  )درگاه   GSB بســتر  در  تحصیلــی  مــدرک  اســتعالم 
ــک  ــت الکترونی ــه راه دول ــه نقش ــه ب ــا توج ــت ( ب ــی دول الکترونیک
ــات  ــوم، تحقیق ــات وزارت عل ــادل اطالع ــوان »درگاه تب ــت عن تح
ــت  ــه راه دول ــه نقش ــه ب ــا توج ــده و ب ــدازی ش ــاوری« راه ان و فن
الکترونیــک و مصوبــه شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات و دســتور 
مســتقیم وزیــر علــوم در بهمــن ۱۳۹۶ اتصــال ســامانه های آموزشــی 
ــات  ــتور کار موسس ــی در دس ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس دانش
آمــوزش عالــی قــرار گرفــت و ســرویس اســتعالم مــدرک تحصیلــی 
ــدازی  ــت راه ان ــگاه در GSB دول ــال۴۰ دانش ــکاری و اتص ــا هم ب

شــد.
دکتــر عباســپور در ادامــه گفــت: ایــن ســرویس بــا همــکاری 
ــداد ۲۰۰ دانشــگاه  ــا تع ــی در ســال ۱۳۹۷ ب ــوزش عال موسســات آم
ــر  ــام از ۵زی ــر نظ ــال ۳زی ــراه اتص ــه هم ــور ب ــگاه کش از ۵۰۰ دانش
نظــام آموزشــی شــامل دانشــگاه های پیــام نــور، فنــی و حرفــه ای و 

ــه داد.  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــان ب فرهنگی
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــکاری صن ــال ۱۳۹۸، هم ــزود: در س وی اف
ــرای صحــت ســنجی  ــوم ب ــاوری اطالعــات وزارت عل و اداره کل فن
اطالعــات دانشــجویان جهــت ارائــه و تســویه وام هــای دانشــجویان، 
منجــر بــه اتصــال ۹۰ درصــد دانشــگاه ها و تمــام زیرنظام هــا 
ــالمی  ــگاه آزاداس ــب دانش ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــتم ش ــن سیس ــه ای ب
ــوم و  ــه درگاه وزارت عل ــز ب ــردی نی ــی کارب ــع علم ــگاه جام و دانش

ــدند. ــل ش ــت متص GSB دول
ــوری  ــت جمه ــتور ریاس ــه دس ــه ب ــان اینک ــا بی ــپور ب ــر عباس دکت
تمامــی موسســات تــا پایــان خردادمــاه بایــد بــه درگاه دولــت متصــل 
ــی و  ــر انتفاع ــگاه غی ــدادی از دانش ــون تع ــم اکن ــت: ه ــوند، گف ش
ــن سیســتم  ــه ای ــوز ب برخــی پژوهشــگاه ها و موسســات وابســته هن
متصــل نشــده اند کــه بــا مکاتبــات انجــام شــده ایــن مراکــز نیــز در 

حــال اتصــال هســتند.

استعالم مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق 
درگاه تبادالت الکترونیکی دولت 

مدیرکل فناوری اطالعات وزارت علوم اعالم کرد؛
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ایمونوپاتولوژي کووید-۱۹
غیرحفاظتــی  و  نامناســب  رفتــار  بــه  ایمونوپاتولــوژي 
ــاختار و  ــاري در س ــب ناهنج ــه موج ــی ک ــتم ایمن سیس
عملکــرد زیســتی بافــت می شــود، اطــالق می گــردد. بررســی ها و 
ــرد  ــه عملک ــاري کووید-۱۹نشــان داده اســت ک ــود در بیم شــواهد موج
ــی و کشــندگی  ــل بیماري زای ــن دلی ــی اصلی تری نامناســب سیســتم ایمن
ــک در  ــم ایمونولوژی ــل مه ــد عام ــه چن ــر ب ــت. در زی ــاري اس ــن بیم ای
ــم. ــاره می کنی ــد SARS-CoV-۲ اش ــروس جدی ــا کروناوی ــه ب مقابل

پاســخ هاي  تنظیم کننــده  ژن هــاي  پلی مورفیســم   •
ــی ایمن

 
ــازگاري  ــاي س ــط آنتی ژن ه ــه توس ــی ک ــت اپیتوپ های ــت و کمی کیفی
 HLA-Antigen Leukocyte Human انســان)  نســجی 
ــیت هاي  ــخ لنفوس ــت پاس ــوع و فعالی ــد ن ــر پیام ــود ب ــه می ش )  عرض

Thelper
و cytotoxic T در افــراد مختلــف تاثیرگــذار اســت.)۱( اگرچــه هنــوز 
الل هــاي پرریســک HLA در عفونــت کوویــد-۱۹ مشــخص نشــده اند، 
 A-HLA*۰۲۰۱ــاي ــی الل ه ــش حفاظت ــی، نق ــی هاي قبل ــا بررس ام
HLA-HLA ،Cw1502-،DR0301 و نقــش افزایــش اســتعداد 

ــای ــال را در الل ه ــه ابت ب
و    ۰۷۰۳*H>LAB  ,۱۲۰۲*HLA-DRB۱  ,۴۶۰۱*HLA-B
HLA-CW*۰۸۰۱ در عفــوت ســارس )SARS-CoV-۲( نشــان 

ــد.)۳( داده ان

• لنفوپنی 

نشــان دهنده  لیتــر،  در  ســلول  بــه۱۰  لنفوســیت ها  تعــداد  کاهــش 
لنفوپنــی اســت کــه درتشــخیص آزمایشــگاهی ابتــال بــه عفونــت نقــش 
ــرت  ــی، مهاج ــون محیط ــیت هاي خ ــداد لنفوس ــش تع ــل کاه دارد. دلی
ــرگ  ــش م ــا افزای ــی و ی ــاي لنف ــوده و اعض ــاي آل ــه بافت ه ــا ب آنه
لنفوسیت هاســت. بررســی هاي انجــام شــده در کوویــد-۱۹، ارتبــاط 
ــل  ــد. عام ــد می نمای ــاري را تأیی ــت بیم ــا وخام ــیت ها ب ــش لنفوس کاه
اصلــی لنفوپنــی در کوویــد-۱۹ افزایــش ســایتوکاین هاي التهابــی و 

ــد.)۶-۴(  ــروس می باش ــط وی ــوز توس ــاي آپوپت الق
 T cell exhaustion)T( فرسودگی سلول •

ــلول هاي  ــذف س ــبب ح ــیک ، س ــیت هاي T سیتوتوکس ــرد لنفوس عملک
ــرد  ــر عملک ــود. اگ ــروس می ش ــار وی ــش ب ــروس و کاه ــه وی ــوده ب آل
ــا مقادیــر بــاالي ویــروس، حضــور  ــه دلیــل مواجهــه ب ایــن ســلول ها، ب
 Tim3 ( ــی و افزایــش پذیرنده هــاي مهــاري ســایتوکاین هاي ضدالتهاب
ــت  ــا عفون ــردد، ب ــل گ ــلول مخت ــطح س ،NKG2A و PD-۱ )در س
ــیت هاي  ــودگی لنفوس ــود. فرس ــم ب ــه خواهی ــی مواج ــده ویروس پیش رون
ــد-۱۹ اســت.  ــان کووی ــاري در مبتالی ــت بیم ــل وخام ــه دالی T ،از جمل
 Y-IFN ــد ــش تولی ــاري و کاه ــاي مه ــش پذیرنده ه ــی ها، افزای بررس
،IL ،α-TNF-۲ و گرآنزیــم B را در لنفوســیت هاي سیتوتوکســیک 
مبتالیــان کوویــد-۱۹ نشــان می دهــد کــه پــس از بهبــودي بــه حالــت 

ــد.)۷و۸ ( ــادي بازمی گردن ع

)Pathogenic Antibodies( آنتی بادي هاي بیماري زا •
آنتی بادي هــاي  تولیــد  و  همــورال  ایمنــی  پاســخ  شــکل گیري   
ــه ویروس هــا، از پاســخ هاي حفاظتــی مهــم و از اهــداف  ــزان علی نوترالی
بــا  می شــود.  محســوب  ویروســی  عفونت هــاي  در  واکسیناســیون 

دیده بانی علمی کووید-19

کاربرد درمانی سلول بنیادي مزانشیمی در کووید-19

ــه  اشاره         ــن سلســله از مباحــث علمــی، ارائ هــدف ای
اطالعــات معتبر، دارای شناســنامه و تهیه شــده 
توســط اســاتید دربــاره کوویــد-۱۹ می باشــد. 
ایــن گــزارش توســط دکتــر ســارا صعــودي، دکتــر احمــد 
ــوم  ــی شناســی، دانشــکده عل زواران حســینی گــروه ایمن

پزشــکی دانشــگاه تربیــت مــدرس انجــام شــده اســت. 
سالهاســت کــه اســتفاده از ســلول هاي بنیــادي بــا منشــأ 
جنینــی یــا بالغیــن در درمــان بســیاري از بیماري هــا 
ــوارد  ــن م ــام ای ــت. در تم ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ســلول هاي بنیــادي یــا نقــش بازســازي بافــت و ترمیــم را 
بــه عهــده دارنــد یــا بــا جهت دهــی و تنظیــم پاســخ هاي 
ایمنــی بــه بهبــود آســیب وارده کمــک می نماینــد. امــروزه 
ســلول هاي بنیــادي مزانشــیمی کاربــرد رو به گسترشــی در 
درمــان بیماري هــاي حاصــل از عملکــرد نادرســت سیســتم 
بیماري هــاي  خودایمــن،  بیماري هــاي  نظیــر  ایمنــی 
ــه  ــد. اگرچ ــده گرفته ان ــا برعه ــن و عفونت ه ــی مزم التهاب
اثربخشــی اســتفاده از ایــن ســلول ها صــد درصــد نیســت، 
امــا بــه دلیــل نتایــج امیدوارکننــده اي کــه در کارآزمایی هاي 
بالینــی عفونت هــاي شــایع انگلــی، باکتریایــی و ویروســی 
داشــتند، کاندیــداي مناســبی در درمــان بیماري هــاي 
ــوند.)۱و۲(  ــوب  می ش ــد-۱۹ محس ــد کووی ــور مانن نوظه
در ادامــه ابتــدا بــه ایمونوپاتولــوژي در بیمــاري کوویــد-۹ 
می پردازیــم، ســپس اثــرات ایمونوتراپــی ســلول هاي 
ــه  ــادي مزانشــیمی را توضیــح می دهیــم و در نهایــت ب بنی
ــاره  ــام اش ــال انج ــی درح ــاي بالین ــه کارآزمایی ه خالص

خواهیــم نمــود.
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ایــن حــال شــواهد بســیاري نشــان می دهنــد کــه آنتی بادي هــاي 
 FC اختصاصــی و غیراختصاصــی می تواننــد از طریــق پذیرنده هــاي
و پذیرنده هــاي کمپلمــان، زمینــه انتقــال ویــروس بــه ســلول هاي 
میزبــان را فراهــم آورنــد. ایــن پدیــده بــه جــاي مهــار عفونــت ویروســی 

ــد.  ــک می کن ــاري کم ــت بیم ــروس و وخام ــترش وی ــه گس ب
ــش  ــن افزای ــت بی ــاط مثب ــود ارتب ــف، وج ــی هاي مختل ــفانه بررس متأس
ــش روي  ــا پی ــت SARA-CoV2 را ب ــه عفون ــادي IgG علی آنتی ب

ــد. ــد کرده ان ــه کووید-۱۹تأیی ــان ب ــاري در مبتالی بیم

)Cytokine Storm( طوفان سایتوکاین •
شــکل گیري پاســخهاي ایمنــی غیرحفاظتــی در عفونت هــا، ســبب 
افزایــش کموکاین هــا و  و  التهابــی سیســتمیک  پاســخ هاي  القــاي 
ــام دارد.  ــایتوکاینی ن ــان س ــه طوف ــردد ک ــی می گ ــایتوکاین هاي التهاب س
ــا در  ــیت ها و نوتروفیل ه ــایتوکاینی، منوس ــان س ــداد طوف ــان رخ در زم
ــا ایجــاد پاســخ ایمنــی و ترشــح  ــان خــون محیطــی فعال شــده و ب جری
ــده  ــروق ش ــوم ع ــب اندوتلی ــث تخری ــی باع ــایتوکاین هاي پیش التهاب س
و وارد بافت هــا می گردنــد. در نهایــت، فعالیــت التهابــی ســلول هاي 
ــت  ــت و از دس ــب باف ــبب تخری ــت، س ــر در باف ــاکن و مهاج ــی س ایمن
عامــل  متعــدد،  بررســی هاي  می شــود.  ارگان هــا  عملکــرد  رفتــن 

از بیــن رفتــن عملکــرد ریــه در  اصلــی 
بیمــاري کوویــد-۱۹ را طوفــان ســایتوکاینی 
می داننــد کــه در صــورت عــدم کنتــرل 

ــردد. ــار می گ ــرگ بیم ــه م ــر ب منج
بخــش  در  کــه   ۱۹ کوویــد-  مبتالیــان 
شــده اند،  بســتري  ویــژه  مراقبت هــاي 
ســطح ســرمی باالیــی از میانجی گرهــاي 
التهابــی شــاملIL- ،IL   IP-۲-10 و 

دارنــد.   ۶،  GCSF،  1-MCP

تنظیم پاسخ هاي ایمنی به واسطه 
سلول هاي بنیادي مزانشیمی

 • مهاجرت به بافت هدف 
از  عمــده اي  بخــش  ســالم،  افــراد  در 
از  پــس  مزانشــیمی  بنیــادي  ســلول هاي 
ــس  ــه می شــوند و پ ــدي وارد ری ــق وری تزری

از چنــد روز توقــف در ریــه، از ایــن عضــو خــارج شــده و وارد طحــال و 
ــود  ــاب وج ــا الته ــت ی ــون عفون ــدن، کان ــه در ب ــوند. چنانچ ــد می ش کب
داشــته باشــد، ســلول هاي بنیــادي مزانشــیمی پــس از خــروج از ریــه در 
ــه ســمت  ــد شــده، ب ــی و ســایتوکاینی تولی ــه شــیب کموکاین واکنــش ب
ــه  ــه ب ــا توج ــن رو ب ــد. از ای ــت می کنن ــت حرک ــاب و عفون ــل الته مح
ــه نظــر می رســد مقادیــر  التهــاب ریــه در زمــان عفونــت کوویــد-۱۹، ب
ــد-۱۹،  ــان کووی ــق شــده در مبتالی ــادي تزری ــی از ســلول هاي بنی باالی
ــد. ــی بمانن ــان عضــو باق ــه شــده و در هم ــی ری ــر یعن وارد عضــو درگی

• مهار آپوپتوز
ــف  ــا ترشــح فاکتورهــاي رشــد مختل ــادي مزانشــیمی ب  ســلول هاي بنی
مانــع القــاي آپوپتــوز در اثــر هیپوکســی، پرتوهــا، مــواد شــیمیایی 
ترشــح  بــا  می تواننــد  دیگــر  ســوي  از  می شــوند؛  عفونت هــا  و 
نیــز  لنفوســیت ها  آپوپتــوز  از  رشــد،  فاکتورهــاي  و  ســایتوکاین ها 
جلوگیــري کــرده و مانــع لنفوپنــی شــوند و همچنیــن بــا مهــار آپوپتــوز 
ســلول هاي بافــت ریــه و اندوتلیــوم عــروق مانــع تخریــب بافــت آلــوده 

ــد. گردن

• مهار پاسخ هاي التهابی
 ســلول هاي بنیــادي مزانشــیمی می تواننــد از راه تمــاس مســتقیم 
-1،  PDL-۱ ماننــد  غشــایی  واســطه هاي  بــا  سلول-ســلول 

VCAM و Gal-۱ و یــا از طریــق ترشــح فاکتورهــاي محلــول ماننــد 
ــدن  ــع فعال ش IL-10 ، IDO،β-TGF ،HLAG5 و PGE2 مان
ــلول ها  ــن س ــوند. ای ــی ش ــایتوکاین هاي التهاب ــح س ــیت ها و ترش لنفوس
 TH2 بــه رده T در شــرایط التهابــی زمینــه تمایــز لنفوســیت هاي
و Treg را فراهــم می آورنــد. مهــار بلــوغ ســلول هاي دندریتیــک 
ــپ  ــه فنوتی ــا ب ــک و ماکروفاژه ــلول هاي دندریتی ــز س ــک تمای و تحری
ضدالتهابــی )M2 )از جملــه ویژگی هایــی اســت کــه آنهــا را بــه عنــوان 

کاندیــداي خوبــی در درمــان آثــار مخــرب طوفــان ســایتوکاینی و التهــاب 
ــددي  ــی متع ــد. کارآزمایی هــاي بالین ناشــی از سپســیس مطــرح می نمای
ــاد تنفســی ناشــی از  ــندرم ح ــان س ــلول ها را در درم ــن س اثربخشــی ای

ــد. ــد کرده ان ــزا تأیی ــر آنفلوان ــی نظی ــاي ویروس عفونت ه

• تولید فرآورده هاي ضدمیکروبی
ســلول هاي بنیــادي مزانشــیمی بــا داشــتن حســگرهاي میکروبــی 
ــدام  ــا، اق ــیدنوکلئیکی ویروس ه ــاي اس ــایی توالی ه ــا شناس ــد ب می توانن
ــا القــاي بیــان ده هــا  ــه تولیــد اینترفــرون بتــا کننــد. اینترفــرون بتــا ب ب

رپونده وژیه
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ژن ضدویــروس )genes stimulated interferon، شــبکه اي از 
ــد. ــال می کن ــان فع ــلول هاي میزب ــی را در س ــد ویروس ــاع ض دف

• ترمیم بافت آسیب دیده
 ســلول هاي بنیــادي مزانشــیمی بــا کاهــش التهــاب و ترشــح فاکتورهــاي 
رشــد، زمینــه را بــراي ترشــح ماتریکــس خــارج ســلولی و رشــد و تمایــز 

ــد.  ــت هــدف فراهــم می آورن ــه باف ســلول هاي پیش ســاز ب
ــلول هاي  ــتفاده از س ــه اس ــت ک ــان داده اس ــی نش ــاي بالین کارآزمایی ه
ــه  ــم بافــت ری ــادي مزانشــیمی در عفونت هــاي تنفســی، ســبب ترمی بنی
ــد  ــلول ها می توانن ــن س ــن ای ــود. همچنی ــرد آن می ش ــی عملک و بازیاب
بــه ترمیــم آثــار مخــرب ناشــی از ســندرم حــاد تنفســی شــامل تخریــب 

ــد. ــک نماین ــتیس کم ــالزي و پنوموسیس ــا، ادم، هایپرپ ــواره نایژه ه دی

• کارآزمایی هاي بالینی 

ــش  ــتري در بخ ــد-۱۹ بس ــه کووی ــال ب ــراد مبت ــی از اف ــداد کم در تع
مراقبت هــاي ویــژه کــه عالیــم ســندرم حــاد تنفســی داشــتند، کارآزمایــی 
ــادي مزانشــیمی صــورت  ــا اســتفاده از ســلول هاي بنی ــی ب ســلول درمان
گرفــت. ســلول درمانــی در ایــن افــراد منجــر بــه بازیابــی عملکــرد ریــه، 
کاهــش واســطه گرهاي التهابــی )ماننــد ســایتوکاین هاي التهابــی و

CRP در ســرم افــراد(، افزایــش لنفوســیت هاي خــون محیطــی و 
افزایــش ســایتوکاین هاي ضدالتهابــی و در نهایــت بهبــود افــراد گردیــد. 
ــی و  ــخ هاي التهاب ــرل پاس ــن روش در کنت ــی ای ــه توانای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــون بیــش از بیســت کارآزمای ــه، اکن ــی عملکــرد ری ــه بازیاب کمــک ب
بالینــی در سراســر جهــان در حــال انجــام اســت و همچنــان آمــار ایــن 

شــیوه درمانــی رو بــه افزایــش اســت. در جــدول زیــر بــه خالصــه اي از 
ــود.  ــاره می ش ــده اش ــت ش ــی ثب ــاي بالین ــج کارآزمایی ه نتای

پیــام بــرای سیاســت گذاران و مدیــران: بــا توجــه به اثربخشــی 
ــف،  ــای مختل ــیمی در بیماری ه ــادی مزانش ــلول های بنی ــا س ــان ب درم
ــه شــکل گیری بانــک ســلول های بنیــادی  ــا نســبت ب ضــروری اســت ت
مزانشــیمی در کشــور و همچنیــن بانــک اطالعاتــی جامــع، جهــت ثبــت 
ــا و  ــده از کارآزمایی ه ــت آم ــه دس ــگاهی ب ــی و آزمایش ــای بالین داده ه

ــردد. ــدام گ ــوردی اق پژوهش هــای م

پیــام بــراي پژوهشــگران: بــا توجــه بــه اینکــه منشــأ ســلول هاي 
ــا  ــلول ی ــز س ــیر تجوی ــز، مس ــات تجوی ــداد دفع ــیمی، تع ــادي مزانش بنی
التهابــی  مزانشــیمی و وضعیــت  بنیــادي  فرآورده هــاي ســلول هاي 
ــا  ــد، الزم اســت ت ــی دارن ــر بســیاري در نتیجــه ســلول درمان بیمــار تأثی
پژوهشــگران مــوارد فــوق را در طراحــی کارآزمایی هــاي بالینــی مدنظــر 
ــوابق  ــی س ــی و بررس ــاي تخصص ــکیل کارگروه ه ــا تش ــرار داده و ب ق
ــی را  ــی بیمــاران در کشــور، پروتکل هــاي درمان موجــود از ســلول درمان
تعریــف و از هرگونــه آزمــون و خطــا در ایــن خصــوص پرهیــز نماینــد .

ــیمی  ــادي مزانش ــلول هاي بنی ــتفاده از س ــوم: اس ــراي عم ــام ب پی
ــریع  ــراي تس ــی ب ــی کمک ــک روش درمان ــا ی ــاي آن، تنه و فرآورده ه
رونــد بهبــود و بازیابــی عملکــرد صحیــح سیســتم ایمنــی و عضــو درگیــر 
ــه  ــا توج ــی ب ــلول درمان ــان س ــن رو متخصص ــود. از ای ــوب می ش محس
بــه شــرایط بالینــی بیمــار درخصــوص ضــرورت اســتفاده از ایــن روش، 
تصمیم گیــري می نماینــد. همچنیــن، ایــن شــیوه درمانــی بایــد در 
ــان  ــر نظــر متخصصی ــی، زی ــر ســلول درمان بیمارســتان ها و مراکــز معتب
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جدول شماره 1 :خالصه اي از کارآزمایی هاي بالینی سلول هاي بنیادي مزانشیمی
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بیمــاري خامــوش باشــد. سیســتم رنین-آنژیوتانســین-آلد وســترون 
ــارخون،  ــته از فش ــور پیوس ــه ط ــه ب ــوردي ک ــا بازخ )RAAS( ب
ــد،  ــت می کن بارورســپتورها و ســطح ســدیم و پتاســیم خــون دریاف
ــگاه  ــی ن فشــارخون و ســطح پالســمایی ســدیم را در ســطح طبیع

ــی دارد.  م
ســلول هاي مجــاور گلومرولــی در پاســخ بــه کاهــش جریــان 
خــون کلیــه و کاهــش ســدیم در توبول هــاي دیســتال کلیــه، 
ــین  ــه آنژیوتانس ــینوژن را ب ــه آنژیوتانس ــد ک ــح می کنن ــن ترش رنی

می کنــد.  متابولیــزه   I
ســپس کلیــه و ریه هــا بــا ترشــح آنزیــم مبــدل آنژیوتانســین 
ــال  ــک غیرفع ــر فیزیولوژی ــه از نظ ــین I را ک )ACE(، آنژیوتانس
 II تبدیــل می کننــد. آنژیوتانســین II اســت، بــه آنژیوتانســین
موجــب انقبــاض عــروق، پاســخ قلــب و ترشــح هورمون هــاي 
ــذب آب  ــال آن بازج ــه دنب ــه ب ــود ک ــترون و ADH می ش آلدس
و ســدیم در کلیه هــا رخ داده و در نهایــت فشــارخون افزایــش 
یــک   )ACE2( آنژیوتانســین۲  تبدیل کننــده  آنزیــم  می یابــد. 
ــه  ــین II ب ــل آنژیوتانس ــبب تبدی ــه س ــت ک ــیپپتیداز اس کربوکس

می شــود. آنژیوتانســین 
ــبب  ــروق، س ــادکنندگی ع ــی و گش ــر ضدالتهاب ــا اث ــین ب آنژیوتانس
ــیب  ــود و از آس ــین II می ش ــیگنالینگ آنژیوتانس ــیر س ــل مس تعدی

ــد.  ــري می نمای ــدن جلوگی ــاي ب ــه ارگان ه ب
I-(ــین ــدل آنژیوتانس ــم مب ــده آنزی ــاي مهارکنن ــروه از داروه دو گ

ــده  ــدگان گیرن ــا مهارکنن ــل و ی ــل، اناالپری ــد کاپتوپری ACE( مانن
ــه دلیــل  ــان ب ــان و والزارت آنژیوتانســین II )ARBs( ماننــد لوزارت
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ــبه  ــی و ش ــات علم ــه از اطالع ــازی آمیخت ــای مج فض
ــی  ــر درگم ــث س ــد باع ــه می توان ــت ک ــی اس علم
از  سلســله  ایــن  هــدف  شــود.  اســتفاده کنندگان 
دارای  معتبــر،  اطالعــات  ارائــه  علمــی،  مباحــث 
ــاره  ــاتید درب ــط اس ــده توس ــه ش ــنامه و تهی شناس
ــر  ــط دکت ــزارش توس ــن گ ــد. ای ــد-۱۹ می باش کووی
ــر فرشــید ملکــی گــروه ســم  محســن رضایــی و دکت
شناســی دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه تربیــت 

ــت.  ــده اس ــام ش ــدرس انج م
 sars-cov-۲ ــام علمــی ــا ن ــد ب ــروس جدی ــا وی کرون

ــد-۱۹ اســت. عامــل بیمــاري کووی
بــا  افــراد  در  بیمــاري  ایــن  ابتــالي  ریســک   
بیماري هــاي زمینــه اي قلبــی، دیابــت، پرفشــاري 
ــام  ــاي انج ــت. در پژوهش ه ــی باالس ــون و چاق خ
ــد-۱۹ ،%۱6,۲  ــه کووی ــال ب ــار مبت ــده از ۱۰۹۹ بیم ش
آنهــا مبتــال بــه پرفشــاري خــون و در تحقیقــی دیگــر 
ــا  ــد - ۱۹ ،۳۰% آن ه ــه کووی ــال ب ــار مبت از ۱۴۰ بیم

ــد. ــون بوده ان ــاري خ ــه پرفش ــال ب مبت

پرفشاري خون 
پرفشــاري خــون یــک بیمــاري کاردیومتابولیــک بــا دالیــل 
 - رنیــن  سیســتم  در  نقــص  اســت.  پیچیــده  و  ناشــناخته 
ایــن  علــل  از  یکــی  می توانــد  آلدوســترون  آنژیوتانســین- 

رپونده وژیه

  دیده بانی علمی کووید-19

اثر داروهاي ضد پرفشاري 
خون در کووید -19
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ــاي  ــه بیماري ه ــا از جمل ــایر بیماري ه ــه در س ــدي ک ــرات مفی اث
ــون  ــاري خ ــرل پرفش ــراي کنت ــد، ب ــت دارن ــی و دیاب قلبی-عروق

ــوند. ــز می ش ــز تجوی نی

داروهاي ARBs /ACE-I و کووید-۱۹

ــر در  ــاي درگی ــار آنزیم ه ــا مه ــاي ACE-I و ARBs ب داروه
سیســتم رنیــن -آنژیوتانسین-آلدوســت رون ســبب افزایــش بیــان 
ــد  ــاي پیشــین نشــان می دهن ــوند. یافته ه ــده ACE2 می ش گیرن
کــه مصــرف لیزینوپریــل ســبب افزایــش پنــج برابــري و لوزارتــان 

ــده ACE2 می شــود. ــزان گیرن ــري می ســبب افزایــش دو براب
 ACE2 از طریــق گیرنده sars-cov-۲ از آنجایــی کــه ویــروس
ــود  ــان می ش ــن گم ــود، بنابرای ــل میش ــان متص ــلول میزب ــه س ب
ــت  ــد عفون ــاي I-ACE/ARBs می توان ــتفاده از داروه ــه اس ک
کوویــد-۱۹ را تشــدید نمایــد. امــا چندیــن پژوهــش خــالف ایــن 
ــد  ــتدالل میکنن ــی اس ــه برخ ــراي نمون ــد. ب ــان نموده ان ــا را بی ادع
 ACE/angiotensin مســیر گیرنــده ACE-I کــه اســتفاده از
ــالل  ــت، اخت ــد و درنهای ــل می کن II/angiotensin-۱ را مخت
ــه  ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــیر ACE2 اس ــی مس در یکپارچگ
کاهــش تولیــد ACE2 و کاهــش ورود sars-cov-۲ بــه درون 

ــود. ــلول ها ش س
ــه  ــراد داراي پرفشــاري خــون ک ــر روي اف ــه ای ب ــن، مطالع در چی
ــده  ــد ش ــه روش CT و PCR تأیی ــا ب ــد-۱۹ آنه ــاري کووی بیم
ــزارش  ــت و گ ــام گرف ــد انج ــتري بودن ــتان بس ــود و در بیمارس ب
ARBs / شــد کــه میــزان مــرگ ومیــر در افــرادي کــه داروهــاي

ــد 3.7%و  ACE-I را جهــت پرفشــاري خــون مصــرف می کردن
ــد  ــرف نمی کردن ــا را مص ــن داروه ــه ای ــرادي ک ــر اف ــرگ ومی م
ــن  ــر ای ــه ب ــورت گرفت ــد ص ــک نق ــت.)۹( در ی ــوده اس ۹,۸% ب
مطالعــه، بیــان شــده اســت کــه هــر چنــد در ایــن مطالعــه عواملــی 
ماننــد عــدم تطابــق ســن، جنــس، مارکرهــاي التهابــی سیســتمیک 
بیــن بیمــاران و همچنیــن مشــخص نبــودن مــدت زمــان مصــرف 
داروهــاي ARBs /ACE-I مــورد بررســی قــرار نگرفتــه 
ــد  ــن داروهــا در بیمــاري کووید-۱۹می توان ــا مصــرف ای اســت، ام

ــدون ضــرر باشــد. ــا حداقــل ب ــده ی محافظــت کنن
ــه ســطح پالســمایی  ــزارش شــده اســت ک در پژوهشــی دیگــر گ
ــال  ــان مبت ــه زن ــه کووید۱۹نســبت ب ــال ب ــردان مبت ACE2 در م
بیشــتر اســت و احتمــااًل علــت شــدیدتر بــودن بیمــاري در 
 ACE2 ــمایی ــطح پالس ــش س ــان، افزای ــه زن ــبت ب ــردان نس م
ــا هیچ کــدام از داروهــاي ARBs /ACE-I ســبب  می باشــد. ام
افزایــش ســطح پالســمایی ACE2 نمی شــود.  از ســوي دیگــر، 
درگــزارش پایــگاه پزشــکی Medscape آمــده اســت کــه آنزیــم 
ADAM-۱۷ ســبب تنظیــم ســطح ACE2 در بافــت و پالســما 
ــان اســت و  ــردان بیشــتر از زن ــم درم ــن آنزی ــت ای می شــود. فعالی

ACE2 ــرم ــه ف ــی ب ســبب شکســته شــدن ACE2 بافت

رپونده وژیه

ــورت  ــه ص ــم ب ــن آنزی ــدن ای ــال ش ــود. فع ــمایی می ش پالس
مســتقیم ســبب پاســخ پیــش التهابــی و کاهــش اثــرات حفاظــت 
ــی ACE2 می شــود. افزایــش ســطح پالســمایی و کاهــش  قلب
افزایــش فعالیــت سیســتم  ACE2 موجــب  بافتــی  ســطح 
ــی  ــاران قلب ــال بیم ــت ح ــود و در نهای ــین می ش رنین-آنژیوتانس

بدتــر می گــردد. 
ــتفاده از  ــاي اس ــه مزای ــت ک ــده اس ــاره ش ــزارش اش ــن گ در ای
ــه ــت و ب ــب آنهاس ــتر از معای ــاي ARBs/ACE-I بیش داروه

بــه  می تواننــد   ARBs/ACE-I داروهــاي  دلیــل  همیــن 
ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــت کنن ــک محافظ ــوان ی عن

عــالوه برایــن، در گزارشــی دیگــر از همیــن پایــگاه آمــده 
ــده  ــان ده هــزار بیمــار کوویــد-۱۹ مصــرف کنن اســت کــه از می
ــروه  ــاي گ ــکا، داروه ــون در آمری ــاري خ ــد پرفش ــاي ض داروه
ACE-I ســبب کاهــش قابــل توجــه دوره بســتري افــراد مســن 
 ARBs در بیمارســتان ها شــده اســت و نیــز مصــرف داروهــاي
ــدن  ــد-۱۹ و بدترش ــه کووی ــال ب ــش ابت ــث افزای ACE-I/ باع

ــود. ــا نمی ش ــاري آنه بیم
نتایــج مطالعــه دیگــر بــر روي افــراد مبتــال بــه آنفلوآنــزاي نــوع 
A نشــان داد کــه اختــالل در گیرنــده ACE2 و کاهــش بیــان 
آن ســبب آســیب بــه ریــه می شــود. در ایــن مطالعــه اشــاره شــده 
ــده  ــاران مصرف کنن ــاري در بیم ــالي بیم ــک ابت ــه ریس ــت ک اس
داروهــاي ARBs/ACE-I ریســک ابتــالي نســبت بــه افرادي 

ــد. ــر می باش ــد، کمت ــا را مصــرف نمی نماین ــن داروه ــه ای ک

ــوان  ــون به عن ــاري خ ــردم: پرفش ــوم م ــراي عم ــام ب پی
قاتــل خامــوش شــناخته می شــود و عامــل اصلــی مــرگ زودرس 
در سراســر جهــان اســت. ســازمان بهداشــت جهانــی بیــان 
می کنــد کــه پرفشــاري خــون بــه طــور معنــاداري ســبب افزایــش 
ــه  ــان ب ــود. مبتالی ــوي می ش ــی و کلی ــزي، قلب ــاي مغ بیماري ه
ــر در  ــارد نف ــه ۱,۱۳ میلی ــک ب ــی نزدی ــه رقم ــون ب پرفشــاري خ

ــیده اند.  ــان رس ــر جه سراس
اکنــون کــه در پاندمــی کوویــد-۱۹ هســتیم، نبایــد تــرس نابجــا 
مانــع از مصــرف داروهــاي مفیــد ARBs/ACE-I بــراي 
ــه  ــا توج ــروز و ب ــه ام ــا ب ــود. ت ــاال ش ــون ب ــار خ ــرل فش کنت
ــا  ــه تنه ــا ن ــن داروه ــرف ای ــده مص ــاي انجام ش ــه پژوهش ه ب
ــت  ــته اس ــد-۱۹ نداش ــه کووی ــال ب ــاران مبت ــراي بیم ــرري ب ض
ــن  ــرف ای ــون از مص ــاري خ ــابقه پرفش ــا س ــاران ب ــه بیم بلک

داروهــا ســود برده انــد.



خبرانهم آموزش عالی

33

رئوس دستاوردهای برجسته دانشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه های 
کشور در راستای مقابله با ویروس کرونا
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اشاره:
ــا، دانشــگاه ها،  ــان اعــالم شــیوع بیمــاری کرون  از زم
ــر  ــاوری سراس ــم و فن ــای عل ــگاه ها و پارک ه پژوهش
کشــور بــا ایجــاد بســترهای الزم بــه ســرعت 
فعالیت هــای خــود را در زمینــه تولیــد ملزومــات 
مرتبــط بــا تشــخیص و مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد 19 

ــد. ــاز کردن آغ
دســتاوردهای آمــوزش عالــی بــا هماهنگــی و مدیریت 
ــش  ــاوری در چهاربخ ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
ــط،  ــی و مرتب ــتگاه های جانب ــی، دس ــواد ضدعفون م
ــه  ــد و  عرض ــخیص تولی ــت تش ــک و کی ــد ماس تولی
ــود.  ــه می ش ــا پرداخت ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــد ک ش

ــه  ــتاوردهای مجموع ــم دس ــش رو، اه ــزارش پی در گ
ــوم در  ــه وزارت عل ــته ب ــور وابس ــی کش ــوزش عال آم
ــل  ــت و در ذی ــده اس ــه ش ــر ارائ ــاه اخی ــک م ــی ی ط
ــل  هــر مطلــب نیــز جزئیــات بیشــتر دســتاوردها قاب

مشــاهده می باشــد.

دستاوردهای حوزه کیت تشخیص
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*ســاخت کیــت تشــخیص کرونــا در دانشــگاه های اســتان 
ــرقی آذربایجان ش

ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــس دانش ــی زاده رئی ــن ول ــر حس دکت
بــه تشــریح دســتاوردهای دانشــگاه های اســتان از جملــه ســاخت 
ــا  ــو ب ــده نان ــواد ضدعفونی کنن ــد م ــا تولی ــا ت ــخیص کرون ــت تش کی

ــت. ــازگار پرداخ ــت س ــاد و زیس ــدگاری زی مان

https://www.msrt.ir/fanews/54227

ــخیص  ــای تش ــازی کیت ه ــای تجاری س ــد نمونه ه *تولی
کرونــا از ســوی اتحادیــه دانشــگاه های ســاحلی و دریایــی 

سراســر کشــور 

ــی  ــی اقیانوس شناس ــگاه مل ــس پژوهش ــی رئی ــروز ابطح ــر به دکت
اتحادیــه  متعــدد  فعالیت هــای  از  گزارشــی  جــوی  علــوم  و 
دانشــگاه های ســاحلی و دریایــی سراســر کشــور در زمینه هــای 
ــا  ــه ب ــتای مقابل ــی در راس ــی و اجتماع ــاوری، فرهنگ ــی، فن پژوهش

ــرد. ــه ک ــا ارائ ــاری کرون ــیوع بیم ش

https://www.msrt.ir/fa/news/54077

*تولیــد کیت هــای تشــخیصی بــه روش االیــزا در واحدهای 
فنــاور مرکــز رشــد ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتی

رشــد  مرکــز  در  مســتقر  فنــاور  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــران  ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــاور س ــای فن واحد ه
ــه صــورت شــبانه روزی در  ــا ب ــا ویــروس کرون ــه ب در جهــت مقابل

حــال فعالیــت می باشــند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54219

ــاوران  ــول توســط فن ــت تشــخیص ســریع متان ــد کی *تولی
ــی ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل پ

یکــی از واحدهــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان 
غربــی کــه در زمینــه تولیــد کیت هــای آزمایشــگاهی فعــال اســت 
ــریع  ــخیص س ــت تش ــور، کی ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــت ب توانس

متانــول را تولیــد کنــد. 

https://www.msrt.ir/fa/news/54286

ــا در  ــروس کرون ــص RNA وی ــت تخلی ــوه کی ــد انب *تولی
ــدرس ــت م ــگاه تربی ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ

ــتا  ــتاب دهنده رس ــکاری ش ــا هم ــا ب ــوآوران آزم ــا ن ــرکت دیب ش
ــا  ــدرس ب ــت م ــگاه تربی ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــه پ ــته ب وابس
تولیــد انبــوه کیــت ســتونی اســتخراج RNA ویروســی بهینه شــده 
گام مهمــی در تشــخیص بیمــاران آلــوده بــه کرونــا برداشــته اســت.
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https://www.msrt.ir/fa/news/54333
 

*رونمایــی از28 محصــول دانش بنیــان دانشــگاه صنعتــی 
ــا ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــوزه مقابل ــر در ح امیرکبی

ــم  ــای عل ــان پارک ه ــش بنی ــوالت دان ــی از محص ــم رونمای در مراس
ــور  ــا حض ــه ب ــا ک ــروس کرون ــا وی ــه ب ــت مقابل ــا محوری ــاوری ب و فن
ــد، از ۲۸  ــزار ش ــس برگ ــو کنفران ــورت ویدئ ــه ص ــور ب ــس جمه رئی
ــز رونمایــی شــد. ــر نی ــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبی محصــول دانش بنی

https://www.msrt.ir/fa/news/54430

ــوآوری  ــد و ن ــز رش ــتاوردهای مرک ــگاه دس ــاح نمایش *افتت
ــا ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب ــز در مقابل ــگاه تبری دانش

ــز در  ــگاه تبری ــوآوری دانش ــد و ن ــز رش ــتاوردهای مرک ــگاه دس نمایش
مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونا بــا حضــور اســتاندار آذربایجان شــرقی، 
رئیــس دانشــگاه تبریز،رئیــس دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، 

ــاح شــد. ــز افتت ــران دانشــگاه تبری ــان و مدی جمعــی از معاون

https://www.msrt.ir/fa/news/54736

ــارک  ــا در پ ــخیص کرون ــای تش ــد کیت ه ــی و تولی *طراح
ــران ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن عل

پــارک  در  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی  *محققــان 
ــد کیــت  ــه طراحــی و تولی ــق ب ــاوری دانشــگاه تهــران، موف ــم و فن عل

ــدند. ــا ش ــخیص کرون تش

https://www.msrt.ir/fa/news/54524

ــه  ــا در ۵۵ دقیق ــی کرون ــخیص مولکول ــت تش ــاخت کی *س
ــر ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش ــط محقق توس

ــه  ــد ک ــی کردن ــی را طراح ــر کیت ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
ــد. ــخیص ده ــا را تش ــروس کرون ــه وی ــرض ۵۵ دقیق ــد در ع می توان

/https://www.msrt.ir/fa/news/55043

*اجــرای موفــق آموزش هــای مجــازی آنالیــن در دانشــگاه 
علــم و فنــاوری مازنــدران

ــروس  ــترده وی ــیوع گس ــا ش ــدران، ب ــاوری مازن ــم و فن ــگاه عل دانش
کوویــد ۱۹ و پــس از تعطیلــی فعالیت هــای آموزشــی حضــوری 
ــامانه  ــرداری از س ــه بهره ب ــدام ب ــور، اق ــر کش ــگاه های سراس در دانش

ــت. ــوده اس ــی نم ــوزش الکترونیک ــی آم اختصاص

https://www.msrt.ir/fa/news/54037

 Clean ــگ ــمند مانیتورین ــتم هوش *طراحــی و ســاخت سیس
Room )اتــاق تمیــز( توســط محققــان دانشــگاه محقــق 

ــی اردبیل

ــاخت  ــی و س ــه طراح ــق ب ــی موف ــق اردبیل ــگاه محق ــان دانش محقق
سیســتم هوشــمند مانیتورینــگ Clean Room )اتــاق تمیز( شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54045

*طراحــی دســتگاه ونتیالتــور خانگــی، گالیدوســکوپ و 
ســاخت فیلتــر ماســک در دانشــگاه اصفهــان

شــرکت دانــش بنیــان چــکاد طــب ادریــن متشــکل از اعضــای هیئــت 
علمــی و دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان در راســتای وظیفــه اجتماعــی 
و علمــی خــود اقــدام بــه طراحــی دســتگاه ونتیالتــور خانگــی، 
دانشــگاه  در  ماســک  فیلتــر  ســاخت  و  قالــب  گالیدوســکوپ، 

ــرد. ــان ک اصفه

https://www.msrt.ir/fa/news/54046

کرونایــی  بیمــاران  بســتری  بخــش  تجهیــزات  *تعمیــر 
ــم  ــگاه حکی ــد دانش ــز رش ــط مرک ــبزوار توس ــتان س بیمارس

ســبزواری

ــبزوار  ــعی س ــتان واس ــورهای MAQUET Mini بیمارس کمپرس
ــز  ــتقر در مرک ــرکت های مس ــان ش ــان و متخصص ــط کارشناس توس

دستاوردهای حوزه جانبی و مرتبط
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ــر شــدند. ــم ســبزواری تعمی رشــد دانشــگاه حکی

https://www.msrt.ir/fa/news/54054
 

*دســتگاه آنتــی ویــروس سیســتم تهویــه مطبــوع توســط 
محققــان دانشــگاه مازنــدران ســاخته شــد

محققــان دانشــگاه مازنــدران، بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور و بــا 
ــه ســاخت دســتگاه  ــق ب ــا، موف ــروس کرون ــا شــیوع وی ــه ب هــدف مقابل
آنتــی ویــروس سیســتم تهویــه مطبــوع بــا قابلیــت نصــب بــر روی پنــل 

اســپلیت شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54110
 

ــات  ــواع ملزوم ــون و ۵۰۰ هــزار ان ــد بیــش از یــک میلی *تولی
ــه ای ــی و حرف پزشــکی و بهداشــتی از ســوی دانشــگاه فن

دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور اقــدام بــه تولیــد بیــش از یــک میلیــون 
و ۵00 ملزومــات پزشــکی و بهداشــتی از جملــه طراحــی و ســاخت 
ــد  ــده، تولی ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــد م ــتانی، تولی ــوای بیمارس ــه ه تصفی
ماســک های اســتاندارد،گان جراحــی، لبــاس محافــظ پزشــکی و لبــاس 

ایزولــه کــرده اســت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54121

ســاخت ســامانه خالص ســازی هــوا بــر مبنــای نانــو ذرات 
ــرا )س( ــگاه الزه ــان دانش ــط محقق توس

دکتــر عزیــز اهلل شــفیع خانــی عضــو هیئــت علمــی و پژوهشــگر 
آزمایشــگاه کربــن دانشــکده فیزیــک دانشــگاه الزهــرا)س( در ســومین 
ــر  ــر اث ــوا ب ــص ســازی ه ــه ســاخت ســامانه خال ــق ب ــراع خــود موف اخت

ــد. ــوم ش ــید تیتانی ــوذرات دی اکس ــتی نان فوتوکاتالیس

https://www.msrt.ir/fa/news/54134

راه انــدازی ســامانه جدیــد آمــوزش مجــازی در دانشــگاه 
مازنــدران

دکتــر کــوروش نــوذری رئیــس دانشــگاه مازنــدران از راه انــدازی 

ســامانه جدیــد آمــوزش مجــازی در ایــن دانشــگاه خبــر داد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54144
 

ســاخت دســتگاه تنفــس مصنوعــی بــرای بیمــاران مبتــال بــه 
ویــروس کرونــا توســط پژوهشــگران دانشــگاه تهــران

گروهــی از محققــان دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتر دانشــگاه 
تهــران، بــا همــکاری پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران، موفــق 
ــاران  ــتفاده بیم ــرای اس ــی ب ــس مصنوع ــتگاه تنف ــاخت دس ــه س ب

دارای مشــکالت تنفســی مبتــال بــه ویــروس کوویــد۱۹ شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54174

*ساخت سیستم کمک تنفس مصنوعی در دانشگاه تهران

تهــران،  دانشــگاه  پژوهشــی  معــاون  رحیمیــان  محمــد  دکتــر 
ــا را  ــاری کرون ــوص بیم ــران درخص ــگاه ته ــژه دانش ــات وی اقدام

ــرد. ــریح ک تش

https://www.msrt.ir/fa/news/54183

ــک در  ــوزش الکترونی ــت آم ــامانه مدیری ــدازی س  راه ان
ــرفته ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی دانش

ــالت  ــگاه تحصی ــک در دانش ــوزش الکترونی ــت آم ــامانه مدیری س
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در راســتای تــداوم فعالیت های 

آموزشــی ایــن دانشــگاه راه انــدازی شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54207

*پژوهــش مشــترک آیلو-یونســکو در مــورد آموزش هــای 
ــد  ــان کووی ــا در زم ــعه مهارت ه ــه ای و توس ــی و حرف فن

19-

ــی و  ــای فن ــورد آموزش ه ــکو در م ــترک آیلو-یونس ــش مش پژوه
ــت  ــه هم ــد -۱۹ ب ــان کووی ــا در زم ــعه مهارت ه ــه ای و توس حرف
ــان  ــترس مخاطب ــد و در دس ــه ش ــه ای ترجم ــی و حرف ــگاه فن دانش

ــت. ــرار گرف ق
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https://www.msrt.ir/fa/news/54218

ــاتید  ــکاری اس ــا هم ــا ب ــات کرون ــز مطالع ــدازی مرک *راه ان
ــرگان  ــی گ ــع طبیع ــاورزی ومناب ــوم کش عل

مرکــز مطالعــات و ســنجش پیامدهــای شــیوع کرونــا، بــا هــدف اخــذ 
نظــرات نخبــگان و اســاتید، جمع بنــدی و ســنجش صحیــح پیامدهــا و 
ــگاه  ــجویان دانش ــاتید و دانش ــکاری اس ــا هم ــا و ب ــق داده ه ــل دقی تحلی

ــدازی شــد. ــع طبیعــی گــرگان راه ان ــوم کشــاورزی ومناب عل

https://www.msrt.ir/fa/news/54221

*ســاخت دســتگاه پالــس اکســیمتر جهــت پایــش مبتالیــان بــه 
کرونــا بــه همــت پژوهشــگران دانشــگاه حکیــم ســبزواری

پژوهشــگران دانشــگاه حکیــم ســبزواری موفــق بــه طراحــی و ســاخت 
دســتگاه پالــس اکســیمتر بــرای پایــش وضعیــت ســالمت افــراد بویــژه 

مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54223

ــوی  ــتفاده از پرت ــا اس ــده ب ــتگاه ضدعفونی کنن ــاخت دس *س
ــان ــی اصفه ــگاه صنعت ــان دانش ــط محقق ــش توس فرابنف

محققــان دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــه  ــش را ب ــو فرابنف ــر پرت ــی ب ــل مبتن ــده پرتاب ــی کنن ــتگاه ضدعفون دس
منظــور پاکســازی واگن هــای قطــار شــهری و دیگــر اماکــن عمومــی 

ــد. ــد کردن ــی و تولی طراح

https://www.msrt.ir/fa/news/54225

ــط از  ــوا و محی ــده ه ــه کنن ــاژوالر تصفی ــتم م ــاخت سیس *س
عوامــل بیماری  زا توســط پژوهشــگران دانشــگاه محقــق اردبیلی

سیســتم مــاژوالر تصفیه کننــده هــوا و محیــط از عوامــل بیمــاری  زا 
)UMFILTER( در راســتای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، توســط 
ــی  ــق اردبیل ــگاه محق ــاوری دانش ــای فن ــد واحده ــز رش ــاوران مرک فن

ــد. ــاخته ش س

https://www.msrt.ir/fa/news/54243

ــا در  ــاره بیمــاری کرون *بررســی تحلیل هــای داده ای درب
میزگــردی بــه صــورت مجــازی در دانشــگاه شــیراز

میزگــرد تخصصــی کرونــا، مدل ســازی شــیوع و تحلیل هــای 
داده ای دربــاره بیمــاری کرونــا، بــا حضــور ســه پژوهشــگر حــوزه 
ــیراز  ــگاه ش ــازی در دانش ــورت مج ــاوری، به ص ــازی و فن مدل س
برگــزار شــد و ابعــاد مختلــف شــیوع ایــن بیمــاری و نحــوه کنتــرل 

آن مــورد بررســی قــرار گرفــت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54247

ــاوران  ــط فن ــی توس ــای ضدکرونای ــوه تونل ه ــد انب تولی
ــرز ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ

تولیــد انبــوه تونل هــای ضدکرونایــی توســط یکــی از شــرکت های 
دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری البــرز آغاز شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54026

ــکی  ــات پزش ــن خدم ــی اپلیکیش ــی و برنامه نویس *طراح
ــاوری اردبیــل ــم و فن ــارک عل ــاوران پ آنالیــن توســط فن

فنــاوران یکــی از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان اردببــل موفــق بــه طراحــی و برنامه نویســی 
ــه  ــور ارائ ــه منظ ــرو ب ــن آس ــکی آنالی ــات پزش ــن خدم اپلیکیش

ــدند. ــا ش ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــن مب ــات آنالی خدم

https://www.msrt.ir/fa/news/54055

* ســاخت تونل ضدعفونی کننده و دستگاه ضدعفونی کننده 
کــِف کفــش توســط فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری اســتان 

قزوین

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــاور مس ــرکت های فن ــی از ش یک
ــرل ویــروس  ــیوع و کنت ــن، بــرای جلوگیــری از ش ــتان قزوی اس
کرونــا موفــق بــه ســاخت تونــل ضــد عفونــی کننــده تمــام 
اتوماتیــک و و دســتگاه ضدعفونی کننــده کــِف کفــش شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54079
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ــردی در  ــده ف ــی کنن ــل ضدعفون ــاخت تون ــی و س *طراح
ــرم ــد جه ــز رش مرک

ــتقر در  ــاور مس ــای فن ــیان از واحده ــاوران پارس ــته فن ــالش هس ــا ت ب
مرکــز رشــد جهــرم تونــل )گیــت( ضدعفونــی کننــده فــردی طراحی 

و تولیــد شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54082

ــک  ــده اتوماتی ــی کنن ــین ضدعفون ــاخت ماش ــی و س *طراح
ــاوری اردبیــل ــم و فن ــارک عل ــاوران پ شــهری  توســط فن

فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل در راســتای مقابلــه بــا شــیوع 
ــی  ــین ضدعفون ــاخت ماش ــی و س ــه طراح ــق ب ــا، موف ــروس کرون وی

کننــده اتوماتیــک شــهری  شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54135

*برگــزاری اولیــن همایــش مجــازی ابعــاد انســانی-اجتماعی 
کرونــا در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی

اولیــن نشســت علمــی پیــش  همایــش ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا 
در ایــران، بــا موضــوع: »تأمــالت فلســفی دربــاره بحــران کرونــا« در 
ــه کوشــش پژوهشــکده دانشــنامه  روز چهارشــنبه ۲۷ فروردیــن ۹۹ ب

نــگاری بــه  صــورت مجــازی برگــزار مــی  شــود.

https://www.msrt.ir/fa/news/54143

*گــزارش »شــیوع کرونــا و تجــارب جهانــی اداره مؤسســات 
آموزشــی« در پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی

 
مؤسســات  اداره  جهانــی  تجــارب  و  کرونــا  »شــیوع  گــزارش 
ــات فرهنگــی و اجتماعــی  ــه همــت پژوهشــکده مطالع آموزشــی«، ب

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری منتشــر شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54181

*ســاخت دســتگاه تنفــس مصنوعــی مکانیکــی بــرای کمــک 
ــم و  ــارک عل ــان پ ــط محقق ــی توس ــاران کرونای ــه بیم ب

ــان ــاوری کرم فن

و  علــم  پــارک  در  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی 
ــزات  ــد تجهی ــوزه تولی ــن در ح ــش از ای ــه پی ــان ک ــاوری کرم فن
ــه  ــدام ب ــادی اق ــت جه ــک حرک ــرد در ی ــت می ک ــکی فعالی پزش
تولیــد دســتگاه تنفــس مصنوعــی مکانیکــی بــرای بیمــاران کرونایی 
ــه خارجــی  ــه بســیار پایین تــر از هزینــه خریــد نمون ــا صــرف هزین ب

کــرد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54214

*ســاخت دســتگاه تنفــس مصنوعــی ونتیالتــور توســط 
فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران

و  علــم  پــارک  در  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی 
فنــاوری مازنــدران کــه پیــش از ایــن در حــوزه الکترونیــک فعالیــت 
می کــرد در یــک حرکــت جهــادی اقــدام بــه تولیــد دســتگاه 
ــرف  ــا ص ــی ب ــاران کرونای ــرای بیم ــور ب ــی ونتیالت ــس مصنوع تنف

ــرد. ــی ک ــه خارج ــد نمون ــه خری ــر از هزین ــیار پایین ت ــه بس هزین

https://www.msrt.ir/fa/news/54231

*طراحــی و ســاخت گیــت رفــع آلودگــی از افــراد توســط 
فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری کردســتان

گیــت رفــع آلودگــی از افــراد بــا محلــول ضدعفونــی کننده توســط 
فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری کردســتان طراحــی و ســاخته شــد 

و در بخــش کرونــای بیمارســتان توحیــد ســنندج نصــب گردیــد. 

https://www.msrt.ir/fa/news/54250

*ســاخت دســتگاه ماســک ســه الیه پزشــکی توســط فنــاوران 
پــارک علــم و فنــاوری اردبیل

ــا  ــارزه ب ــتای مب ــل در راس ــاوری اردبی ــم و فن ــارک عل ــاوران پ فن
ــه ســاخت دســتگاه ماســک ســه  ــق ب ــا، موف ــروس کرون شــیوع وی
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ــدند.  ــکی ش ــه پزش الی

https://www.msrt.ir/fa/news/54278

ــط  ــعه x توس ــا اش ــد 19 ب ــخیص کووی ــامانه تش ــی س *طراح
ــل ــاوری اردبی ــم و فن ــارک عل ــاوران پ فن

فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل بــا همــکاری تیــم مشــترکی 
ــت  ــمند جه ــامانه ای هوش ــی س ــه طراح ــق ب ــادا موف ــان و کان از آلم
ــه  ــس ری ــاس عک ــر اس ــان ب ــن زم ــد۱۹ در کم تری ــخیص کووی تش

شــدند.
 

https://www.msrt.ir/fa/news/54320

*ســاخت دســتگاه تــب ســنج و راه انــدازی ســامانه تشــخیص 
هوشــمند کوویــد 19توســط فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری 

خراسان شــمالی

دســتگاه تــب ســنج غیرتماســی هوشــمند بــه همــت فنــاوران پــارک 
علــم و فنــاوری خراســان شــمالی بــا قابلیــت اندازه گیــری 0.۲ درجــه 

ســانتی گــراد دمــای بــدن افــراد ســاخته و بــه بــازار معرفــی شــد. 

https://www.msrt.ir/fa/news/54355

ــره  ــول ب ــد محل ــا تولی ــه ت ــاس کاورال ایزول ــد لب *از تولی
ــم  ــارک عل ــدن در پ ــی ب مــوم جهــت تقویــت سیســتم ایمن

ــدان ــاوری هم و فن

در پــی شــیوع ویــروس کرونــا، پیشــگیری و مبــارزه بــا ایــن ویــروس 
فراگیــر و پرمخاطــره در ســطح پــارک و جامعــه در دســتور کار 
قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه نیــاز گســترده و شــدید کشــور بــه اقــالم 
بهداشــتی، تولیــد محصــوالت فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان 
ــاوری همــدان، در  ــم و فن ــارک عل ــاور مســتقر در پ ــای فن و واحده

ــر کــرد.  ــا ایــن ویــروس تغیی ــارزه ب جهــت مب

https://www.msrt.ir/fa/news/54369

*تولیــد تب ســنج غیرتماســی بــا دقــت بــاال در پــارک علــم 

ــی ــاوری آذربایجان غرب و فن

میــزان خطــا توســط  بــا کمتریــن  تب ســنج غیرتماســی دســتی 
ــم  ــارک عل ــان مســتقر در پ ــان یکــی از شــرکت های دانش بنی محقق

ــد.  ــد ش ــی تولی ــان غرب ــاوری آذربایج و فن

https://www.msrt.ir/fa/news/54428

ــی  ــتاندارد، محصول ــن اس ــداری واکس ــال نگه ــد یخچ *تولی
بــرای دوران پســاکرونا در پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران

فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران، موفــق بــه یخچــال 
ــا  ــرای دوران پســا کرون ــی ب نگهــداری واکســن اســتاندارد، محصول

ــدند.  ش

https://www.msrt.ir/fa/news/54445

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــده در پ ــن ضدعفونی کنن ــد کابی *تولی
قزویــن

دو شــرکت دانش محــور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 
در قالــب یــک پــروژه همــکاری مشــترک، موفــق بــه تولیــد کابیــن 

ضدعفونــی کننــده شــدند. 

https://www.msrt.ir/fa/news/54447

ــم و  ــارک عل ــان پ ــه محقق ــول فناوران ــی از 9 محص *رونمای
ــاری  ــا بیم ــه ب ــوزه مقابل ــرقی در ح ــان ش ــاوری آذربایج فن

ــا کرون

دکتــر پورمحمــدی اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا حضــور جمعــی 
ــی اســتان، از ۹ محصــول  ــران و مســئوالن دســتگاه های اجرای از مدی
ــا کــه توســط  ــرل بیمــاری کرون ــت و کنت ــه در حــوزه مدیری فناوران
ــاوری آذربایجــان شــرقی  ــم و فن ــارک عل شــرکت های مســتقر در پ

طراحــی و تولیــد شــده اســت، رونمایــی کــرد. 

https://www.msrt.ir/fa/news/54469



خبرانهم آموزش عالی

40

دستاوردهای حوزه تولید  ماسک

دستاورداهدستاورداه

40

*ســاخت دســتگاه افشــانه اتوماتیــک توســط پژوهشــگران 
دانشــگاه مازنــدران

راســتای  در  دیسپنســر  اتوماتیــک  یــا  اتوماتیــک  افشــانه  دســتگاه 
پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، توســط پژوهشــگران دانشــگاه 

مازنــدران تولیــد و بــه بهره بــرداری رســید.

https://www.msrt.ir/fa/news/54282

*راه اندازی سامانه آموزش مجازی در دانشگاه بناب

ــامانه  ــدازی س ــاب از راه ان ــگاه بن ــی دانش ــی و پژوهش ــاون آموزش مع
ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــازی در ای ــوزش مج آم

https://www.msrt.ir/fa/news/54321

ــاوران  ــط فن ــعه UV توس ــا اش ــتریل ب ــس اس ــاخت باک *س
ــمنان ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ

فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان، در جهــت پیشــگیری 
از شــیوع ویــروس کرونــا، موفــق بــه طراحــی و ســاخت باکس اســتریل 

بــا اشــعه UV شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54358
 

ــد  ــز رش ــان مرک ــط محقق ــور توس ــتگاه ونتیالت ــاخت دس *س
ــان ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش

محققــان مرکــز رشــد دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان، در راســتای 
مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا موفــق بــه ســاخت دســتگاه ونتیالتــور 

شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54424

*ساخت دستگاه کمک کننده تنفسی در دانشگاه سمنان

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ســمنان از ســاخت دســتگاه 
ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــگران ای ــط پژوهش ــی توس ــده تنفس کمک کنن

https://www.msrt.ir/fa/news/54425

 BIPAP ــی ــس مصنوع ــتگاه تنف ــاخت دس ــی و س *طراح
توســط فنــاوران مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری دانشــگاه 

ــی محقــق اردبیل

ــاوری  ــای فن ــس مرکــز رشــد واحده ــد صالحــی رئی ــر برومن دکت
ــس  ــتگاه تنف ــاخت دس ــی و س ــی از طراح ــق اردبیل ــگاه محق دانش
مصنوعــی BIPAP توســط فنــاوران مرکــز رشــد واحدهــای 

ــر داد. ــی خب ــق اردبیل ــگاه محق ــاوری دانش فن

https://www.msrt.ir/fa/news/54446

*اعــالم آمادگــی کامــل دانشــگاه ها بــرای پشــتیبانی 
ــارزه  ــاوری و فکــری از دولــت و ســتاد ملــی مب علمــی، فن

ــا ــا کرون ب

ــالس  ــی اج ــه پایان ــور در بیانی ــزرگ کش ــگاه های ب ــای دانش رؤس
ــا و  ــاری کرون ــیوع بیم ــوص ش ــه ای در خص ــار بیانی ــا انتش ــود ب خ
ــرای کشــور، آمادگــی کامــل دانشــگاه هــا  شــرایط ایجــاد شــده ب
را بــرای پشــتیبانی علمــی، فنــاوری و فکــری از دولــت و ســتاد ملــی 

ــد. ــا اعــالم کردن ــا کرون مبــارزه ب

https://www.msrt.ir/fa/news/54475

ــط  ــده توس ــی کنن ــواج ضدعفون ــن ام ــاخت کابی *س
ــبزواری ــم س ــگاه حکی ــگران دانش پژوهش

ــی  ــار ویروس ــش ب ــت کاه ــده جه ــی کنن ــواج ضدعفون ــن ام کابی
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــری از ش ــی و جلوگی ــز درمان ــنل مراک پرس
توســط پژوهشــگران دانشــگاه حکیــم ســبزواری طراحــی و ســاخته 

شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54481

*تولیــد پالســمای ســرد حــاوی عوامــل ضدمیکروبــی 
ــی و  ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــان دانش ــط محقق توس

ــرفته ــاوری پیش فن
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دکتــر گنجویــی عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده فوتونیک دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا همــکاری 
محققــان دانشــگاه های شــهید باهنــر و علــوم پزشــکی کرمــان موفــق 

ــی شــدند. ــد پالســمای ســرد حــاوی عوامــل ضدمیکروب ــه تولی ب

https://www.msrt.ir/fa/news/54482
 

*تولیــد تونل هــای مه پــاش توســط فنــاوران پــارک علــم و 
ــگاه تهران ــاوری دانش فن

فنــاوران یکــی از شــرکت های دانش محــور مســتقر در پــارک علــم 
ــاش  ــای مه پ ــد تونل ه ــه تولی ــق ب ــران، موف ــگاه ته ــاوری دانش و فن

شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54561

*ســاخت دســتگاه تولیــد اشــعه UVC در پــارک علــم و 
فنــاوری دانشــگاه ســمنان

فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان موفــق بــه طراحی و 
ســاخت دســتگاه تولیــد اشــعه UVC بــرای از بیــن بــردن باکتری هــا 

و ویروس هــا شــدند .

https://www.msrt.ir/fa/news/54566

ــط  ــمند توس ــی هوش ــن حرارت ــاخت دوربی ــی و س *طراح
ــی ــق اردبیل ــگاه محق ــگران دانش پژوهش

ــی  ــق اردبیل ــگاه محق ــاور دانش ــای فن ــد واحده ــز رش ــاوران مرک فن
موفــق بــه طراحــی و ســاخت دوربیــن حرارتــی هوشــمند بــه منظــور 

ــا شــدند. ــروس کرون تشــخیص بیمــاران ناشــی از وی

https://www.msrt.ir/fa/news/54618

*اجــرای طــرح پژوهشــی راهکارهــای جمهــوری اســالمی 
ــا  ــکا در مواجهــه ب ــا تحریم هــای امری ــه ب ــرای مقابل ــران ب ای

کرونــا 

دکتــر حســین ســلیمی رئیــس دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، فعالیت هــای 
ــا را  ــاری کرون ــران ج ــا بح ــی ب ــگاه در رویاروی ــن دانش ــی ای پژوهش

اعــالم کــرد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54624

ــه  ــری ب ــی و هن ــی، اجتماع ــنواره فرهنگ ــزاری 12 جش *برگ
ــاری ــال ج ــازی در س ــورت مج ص

ــه  ــا توج ــور ب ــگاه پیام ن ــی دانش ــری و اجتماع ــی، هن ــنواره فرهنگ جش
بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور در بســتر وب و بــه میزبانــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاری برگ ــال ج ــول س ــف در ط ــتان های مختل اس

https://www.msrt.ir/fa/news/54688
 

هوشــمند  ضدعفونی کننــده  گیــت  ســاخت  و  *طراحــی 
توســط پژوهشــگران دانشــگاه جیرفــت

پژوهشــگران دانشــگاه جیرفــت در ســال جهــش تولیــد و جهــت 
مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا، موفــق بــه طراحــی و ســاخت گیــت 

ضدعفونی کننــده هوشــمند شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54694

ــط  ــک توس ــده اتوماتی ــی کنن ــد عفون ــتگاه ض ــاخت دس *س
ــاه ــی کرمانش ــگاه صنعت ــگران دانش پژوهش

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه در راســتای مقابلــه بــا شــیوع 
بیمــاری کرونــا، موفــق بــه ســاخت دســتگاه ضــد عفونــی کننــده 

ــدند. ــک ش اتوماتی

https://www.msrt.ir/fa/news/54699

*طراحــی و ســاخت ســامانه هوشــمند پــردازش تصاویــر 
پزشــکی توســط پژوهشــگران دانشــگاه محقــق اردبیلــی

دکتــر برومنــد صالحــی رئیــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی از طراحــی و ســاخت ســامانه هوشــمند 
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انعطاف پذیــر  پلتفــرم  مبنــای  بــر  پزشــکی  تصاویــر  پــردازش 
)COVIEW( توســط فنــاوران مرکــز رشــد این دانشــگاه در راســتای 

تشــخیص بیمــاران ناشــی از ویــروس کرونــا خبــر داد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54766

ــط  ــی توس ــنج غیرتماس ــتگاه تب س ــاخت دس ــی و س *طراح
ــل ــیروانی باب ــی نوش ــگاه صنعت ــگران دانش پژوهش

شــرکت فرابینــای هوشــمند نوشــیروانی مســتقر در مرکــز رشــد فنــاوری 
دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل موفــق بــه طراحی و ســاخت دســتگاه 

تب ســنج غیرتماســی شــده اســت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54770

*کارگاه هــای آموزشــی تخصصــی آنالیــن ویــژه کارشناســان 
ــزار  ــور برگ ــگاه های کش ــاوره دانش ــز مش ــان مراک و متخصص

می شــود

و  کارشناســان  ویــژه  آنالیــن  تخصصــی  آموزشــی  کارگاه هــای 
ــز  ــت مرک ــه هم ــور، ب ــگاه های کش ــاوره دانش ــز مش ــان مراک متخصص

مشــاوره دانشــگاه تهــران برگــزار می شــود.

https://www.msrt.ir/fa/news/54793

*پیــام همبســتگی دانشــگاه اصفهــان بــا دانشــگاه های بین المللــی 
همــکار در مــورد بحــران کرونا

دکتــر هوشــنگ طالبــی رییــس دانشــگاه اصفهــان طــی نامه هــای 
ــه بیــش از پنجــاه دانشــگاه همــکار بین المللــی در مــورد  جداگانــه ای ب
بحــران کرونــا بــا جامعــه دانشــگاهی دنیــا اعالم همــدردی و همبســتگی 

نمــوده اســت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54794

پیگیــری  آموزش،پشــتیبانی،  یکپارچــه  ســامانه  *طراحــی 
امیرکبیــر بیمــاران در دانشــگاه صنعتــی 

ــامانه ای  ــی س ــه طراح ــق ب ــر موف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق

شــدند کــه بیمــار و پزشــک بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند و 
ــه  ــودی ب ــه بهب ــتیبابی ب ــا دس ــر ت ــری موث ــوآپ و پیگی ــات فال خدم

بیمــاران ارائــه می کنــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54825

ــون  ــزاری آزم ــامانه برگ ــن س ــدازی اولی ــی و راه ان *طراح
برخــط در دانشــگاه گلســتان

پژوهشــگران دانشــگاه گلســتان بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونا و 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در محیــط هــای علمــی و پژوهشــی 
و در راســتای شــعار جهــش تولیــد، موفــق بــه طراحــی و راه انــدازی 

ســامانه مدیریــت و برگــزاری آزمــون بــه صــورت برخــط شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54883

*تولیــد نانــو پوشــش ضــد ویــروس کرونــا توســط محققــان 
دانشــگاه اراک

محققــان دانشــگاه اراک در راســتای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 
کرونــا، موفــق بــه تولیــد نانــو پوشــش ضــد ویــروس کرونــا شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54932

ــگران  ــط پژوهش ــن توس ــامانه دورکاری ام ــدازی س *راه ان
ــان ــگاه اصفه دانش

بــا  امنیــت اطالعــات  ارتباطــی و  گــروه پژوهشــی ســامانه های 
نــوآوری  ناحیــه  در  مســتقر  شــرکت های  از  یکــی  همــکاری 
ــود  ــی خ ــی و علم ــه اجتماع ــتای وظیف ــان، در راس ــگاه اصفه دانش
ــدازی  ــه راه ان ــا، اقــدام ب ــا شــیوع ویــروس کرون ــه ب ــه منظــور مقابل ب

ســامانه دورکاری امــن کــرده اســت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54941

*طراحــی و ســاخت دســتگاه ضدعفونی کننــده پالســما 
ازون توســط فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری اســتان اردبیل

دســتگاه ضدعفونــی کننــده پالســما ازون بــه همــت فنــاوران پــارک 
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علــم و فنــاوری اســتان اردبیــل طراحــی و ســاخته شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54536

*طراحــی و ســاخت دســتگاه تــک نفــره وینتیالتــور توســط 
فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری گیــالن

ــم و  ــارک عل ــتقر در پ ــاور مس ــرکت های فن ــی از از ش ــاوران یک فن
فنــاوری گیــالن موفــق بــه طراحــی و ســاخت نمونــه اولیــه دســتگاه 

ــا فنــاوری بومــی شــدند. تــک نفــره وینتیالتــور ب

https://www.msrt.ir/fa/news/54628
 

*تولیــد دروازه ضدعفونــی کننــده خــودکار توســط فناوران 
پــارک علــم و فنــاوری یزد

هم زمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، یکــی از شــرکت های 
دانش محــور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــا همــت 
شــبانه روزی تیــم متعهــد و توانمنــد تحقیــق و توســعه خویــش، موفــق 
بــه طراحــی خــاص و تولیــد پیشــرفته ترین دروازه ضدعفونــی کننــده 

خــودکار شــده اســت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54654

ــرای بیمــاران کرونایــی توســط  ــد دارویــی گیاهــی ب *تولی
ــاوری کرمانشــاه ــم و فن ــارک عل ــاوران پ فن

ــم  ــارک عل ــت پ ــت حمای ــور تح ــرکت های دانش مح ــی از ش یک
ــه  ــق ب ــتان، موف ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــاه و دانش ــاوری کرمانش و فن
ــرای  ــی ب ــتقات گیاه ــه مش ــر پای ــد ب ــی جدی ــول داروی ــتیابی فرم دس

ــدند. ــی ش ــاران کرونای ــان بیم درم

https://www.msrt.ir/fa/news/54700
 

*ســنجش و آنالیــز محلول هــای ضدعفونــی کننــده بــا پایــه 
GC-MASS ــتگاه ــیله دس ــی به وس الکل

فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم 
پایــه زنجــان صــورت موفــق بــه ســنجش و آنالیــز محلول هــای 

 GC-MASS ضدعفونــی کننــده بــا پایــه الکلــی به وســیله دســتگاه
شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54787

*طراحــی ســامانه یادگیــری الکترونیکــی و آمــوزش مجــازی 
ــتان ــاوری کردس ــم و فن ــارک عل ــاوران پ ــط فن ــی توس  بوم

ــط  ــی توس ــازی بوم ــوزش مج ــی و آم ــری الکترونیک ــامانه یادگی س
جوانــان و نخبــگان یکــی از شــرکت های دانش محــور مســتقر در 

ــد. ــی ش ــتان طراح ــاوری کردس ــم و فن ــارک عل پ

https://www.msrt.ir/fa/news/54911

*تقدیــر دکتــر نوبخــت از تولیــد دســتگاه ضدویــروس کرونــا 
توســط محققــان پــارک علــم و فنــاوری گیــالن

دکترمحمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ســومین 
روز از ســفر بــه اســتان گیــالن، بــا همراهــی دکترارســالن زارع 
اســتاندار گیــالن از مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور شهرســتان رودســر 

بازدیــد کــرد.

/https://www.msrt.ir/fa/news/55019

ــط  ــر خ ــای ب ــامانه آزمون ه ــرداری از س ــی و بهره ب *طراح
دانشــگاه ســمنان

ــدازی  ــاوری اطالعــات دانشــگاه ســمنان از طراحــی و راه ان ــر فن مدی
ســامانه آزمون هــای برخــط دانشــگاه بــه همــت کارشناســان فنــاوری 

اطالعــات فعــال در ایــن دانشــگاه خبــر داد.

/https://www.msrt.ir/fa/news/55049
 

ــوی  ــتفاده از پرت ــا اس ــتریلیزه کننده ب ــتگاه اس ــاخت دس *س
ــد ــگاه بیرجن ــان دانش ــط محقق ــش توس فرابنف

محققــان دانشــگاه بیرجنــد بــه منظــور پیشــگیری و مبــارزه بــا شــیوع 
ــا  ــده ب ــی کنن ــتگاه ضدعفون ــاخت دس ــه س ــق ب ــا موف ــروس کرون وی

ــوی فرابنفــش شــدند.   اســتفاده از پرت
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/https://www.msrt.ir/fa/news/55103

*ســاخت تونــل ضدعفونی کننــده افراد توســط پژوهشــگران 
ــگاه الزهرا )س( دانش

ــا ویــروس  ــه ب پژوهشــگران دانشــگاه الزهــرا)س( در راســتای مقابل
ــا و تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی، موفــق بــه ســاخت تونــل  کرون

ــدند. ــراد ش ــده اف ضدعفونی کنن

/https://www.msrt.ir/fa/news/55105

بــرای ضدعفونی کــردن  »ازنایــزر«  دســتگاه  *ســاخت 
ــر ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش ــط محقق توس

محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان در بــرج فنــاوری دانشــگاه 
ــه تولیــد دســتگاه »ازنایــزر« شــده اســت  صنعتــی امیرکبیــر موفــق ب

کــه بــرای ضدعفونــی کــردن اماکــن مختلــف بــه کار مــی رود.

/https://www.msrt.ir/fa/news/55133

ــم  ــان کرســی ارتباطــات عل *انعقــاد قــرارداد همــکاری می
و فنــاوری یونســکو در دانشــگاه عالمــه طباطبائــی و ســازمان 

جهانــی بهداشــت

ــه  ــگاه عالم ــکو در دانش ــاوری یونس ــم و فن ــات عل ــی ارتباط کرس
ــرارداد همــکاری امضــاء  ــی بهداشــت ق ــی و ســازمان جهان طباطبائ

ــد. کردن

/https://www.msrt.ir/fa/news/55158

دســت  اتوماتیــک  ضدعفونی کننــده  دســتگاه  *تولیــد 
ــن ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل ــاوران پ ــط فن توس

فنــاوران یکــی از واحدهــای فنــاور مســتقر در پــارک علــم و 
فنــاوری قزویــن، موفــق بــه تولیــد دســتگاه ضدعفونــی کننــده 

اتوماتیــک دســت بــا اســپری شــدند.

/https://www.msrt.ir/fa/news/55159

ــط  ــده uv توس ــی کنن ــات ضدعفون ــاخت رب ــی و س *طراح
ــت ــگاه جیرف ــگران دانش پژوهش

ربــات ضدعفونــی کننــده uv، بــا همــت و تــالش پژوهشــگران 
دانشــکده فنــی مهندســی دانشــگاه جیرفــت در ســال جهــش تولیــد و 

ــا، طراحــی و ســاخته شــد. ــا بیمــاری کرون ــارزه ب در راســتای مب

/https://www.msrt.ir/fa/news/55188

ــگران  ــط پژوهش ــده توس ــی ضدعفونی کنن ــد افزودن *تولی
ــتان ــگاه ُکردس دانش

محققــان دانشــگاهی و گــروه شــیمی دانشــگاه ُکردســتان، بــه منظــور 
مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا موفق بــه تولیــد افزودنــی ضدعفونی 
 quot;Quaternary ammonium& عنــوان  بــا  کننــده  
 ;compound based on ion-liquid polymers&quot

شــدند.

https://www.msrt.ir/fa/news/54047

ــل  ــت و مح ــده دس ــول ضدعفونی کنن ــوه محل ــد انب *تولی
ــی ــق اردبیل ــگاه محق ــاوران دانش ــط فن ــق توس تزری

ــاوری  ــای فن ــد واحده ــز رش ــس مرک ــی رئی ــد صالح ــر برومن دکت
ــده  ــول ضدعفونی کنن ــوه محل ــد انب ــی از تولی ــق اردبیل دانشــگاه محق
ــرم از  ــازی آرتاس ــرکت داروس ــط ش ــق توس ــل تزری ــت و مح دس
ــاوری  ــای فن ــد واحده ــز رش ــش مرک ــت پوش ــاور تح ــای فن واحده

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ای

https://www.msrt.ir/fa/news/54073

*تولیــد ژل ضدعفونــی کننــده دســت توســط پژوهشــگران 
دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل

ــش  ــه ده روز پی ــل ک ــیروانی باب ــی نوش ــگاه صنعت ــگران دانش پژوهش
موفــق بــه تولیــد الــکل طبــی ۷0 درصــد شــده بودنــد در ادامــه 
ضدعفونــی  ژل  فرموالســیون  بــه  توانســتند  خــود  پژوهش هــای 
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ــد. ــت یابن ــز دس ــده نی کنن

https://www.msrt.ir/fa/news/54116

*تولید اسپری ضدعفونی کننده دست در دانشگاه مراغه
اســپری ضدعفونــی کننــده دســت، در راســتای جلوگیــری از شــیوع 
ویــروس کرونــا، توســط محققــان گــروه شــیمی دانشــکده علــوم پایه 

دانشــگاه مراغــه تولیــد و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54187

*تولید اتانل زیستی توسط پژوهشگران دانشگاه زنجان

دانشــگاه  زیســتی  نویــن  فناوری هــای  پژوهشــکده  پژوهشــگران 
ــه  ــق ب ــا موف ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب ــتای مقابل ــان، در راس زنج

ــدند. ــتی ش ــل زیس ــد اتان تولی

https://www.msrt.ir/fa/news/54251

ــده  ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــر م ــزار لیت ــه 4 ه ــد روزان *تولی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاوران پ ــت فن ــه هم ــی ب ضدکرونای

ــرز الب

ــی از  ــط یک ــی توس ــد کرونای ــده ض ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــد م تولی
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــان مس ــرکت های دانش بنی ش

ــر در روز رســید. ــزار لیت ــار ه ــه حــدود چه ب

https://www.msrt.ir/fa/news/54147

ــور  ــده کش ــی کنن ــواد ضدعفون ــاز م ــد نی ــن 30 درص *تامی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــان پ ــرکت های دانش بنی ــط ش توس

ــتان گلس

ــی  ــواد ضدعفون ــت: م ــتان گف ــاوری گلس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
کننــده تولیــد شــده در پــارک علــم و فنــاوری گلســتان، حــدود ۶0 
درصــد مصــرف بیمارســتان ها و ۳0 درصــد مصــرف کل کشــور را 

ــد. ــن می کن تامی

https://www.msrt.ir/fa/news/54206

*تولیــد روزانــه 20 تــن فــرآورده ضدعفونــی کننــده 
ــزد  ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــاوران پ ــط فن توس

و  علــم  پــارک  در  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی 
فنــاوری یــزد بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور اقــدام 
بــه تولیــد روزانــه ۲0 تــن فرآورده هــای ضدعفونــی کننــده ســطوح 

و دســت کــرده اســت. 

https://www.msrt.ir/fa/news/54262

*تولیــد روزانــه بیــش از 50هــزار لیتــر محلــول و ژل ضــد 
ــدران ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل ــده در پ عفونی کنن

ــده  ــی کنن ــر محلــول و ژل ضــد عفون ــه بیــش از ۵0 هــزار لیت روزان
ــدران  ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل توســط شــرکت های مســتقر در پ

ــود.  ــد می ش تولی

https://www.msrt.ir/fa/news/54335

*تولیــد بیــش از 800 هــزار لیتــر مــواد ضدعفونــی کننــده 
طــی دو مــاه در اســتان گلســتان

ــده  ــوی زن ــتان در گفت وگ ــاوری گلس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
بــا رئیــس جمهــوری، بــا بیــان اینکــه در برخــی روزهــای اوج 
کرونــا تــا ۵0 هــزار لیتــر در روز مــواد ضدعفونــی کننــده از ســوی 
 ۸۵ گفــت:  می شــود،  تولیــد  اســتان  دانش بنیــان  شــرکت های 
درصــد مــواد تولیــد شــده بــه اســتان های دیگــر فرســتاده می شــود. 

https://www.msrt.ir/fa/news/54411

ــر و  ــی، بی خط ــده طبیع ــی کنن ــول ضدعفون ــد محل *تولی
ــان ــگاه کاش ــگران دانش ــط پژوهش ــدار توس پای

ــی  ــئولیت اجتماع ــتای مس ــان در راس ــگاه کاش ــگران دانش پژوهش
ــول  ــد محل ــه تولی ــق ب ــد ۱۹، موف ــا کووی ــه ب ــن دانشــگاه در مقابل ای

ــدند. ــدار ش ــر و پای ــی، بی خط ــده طبیع ــی کنن ضدعفون
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https://www.msrt.ir/fa/news/54257

*تولیــد محلول هــای ضدعفونی کننــده پایــه آب و پایــه 
اتانــول در دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری

ــاوری طبرســتان  ــای فن ــه همــت پژوهشــگران مرکــز رشــد واحده ب
ــرکت  ــاری دو ش ــی س ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل در دانش
مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری طبرســتان موفــق بــه تولیــد 

ــدند. ــول ش ــه اتان ــه آب و پای ــده پای ــای ضدعفونی کنن محلول ه

https://www.msrt.ir/fa/news/54313

بایواتانــول از ضایعــات کشــاورزی در دانشــگاه  *تولیــد 
آمــل نویــن  فناوری هــای  تخصصــی 

ــه  ــق ب ــل موف ــن آم ــای نوی ــی فناوری ه ــگاه تخصص ــان دانش محقق
ــدند. ــاورزی ش ــات کش ــد از ضایع ــول ۷0 درص ــد بایواتان تولی

https://www.msrt.ir/fa/news/54347

ــید  ــطوح سیلوکس ــده س ــی کنن ــول ضدعفون ــد محص *تولی
ــه ــگاه مراغ ــان دانش ــط محقق توس

محققــان دانشــگاه مراغــه بــه منظــور مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونا، 
ــید  ــطوح سیلوکس ــده س ــی کنن ــول ضدعفون ــد محص ــه تولی ــدام ب اق

کردنــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54389

*تولیــد الــکل 87 درصــد و مــواد ضدعفونــی کننــده در 
ــاه ــی کرمانش ــگاه صنعت دانش

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه، بــا توجــه بــه نیــاز کشــور 
ــد رشــیدی،  ــر حام ــا سرپرســتی دکت ــده، ب ــی کنن ــواد ضدعفون ــه م ب
ــه  ــدام ب ــگاه، اق ــیمی دانش ــی ش ــروه مهندس ــی گ ــت علم ــو هیئ عض

ــد. ــد کردن ــکل ۸۷ درص ــده و ال ــواد ضدعفونی کنن ــد م تولی

https://www.msrt.ir/fa/news/54493

ــد در  ــول 75 درص ــا اتان ــده ب ــی  کنن ــواد ضدعفون ــد م *تولی

ــتان ــگاه کردس دانش

پژوهشــگران دانشــگاه کردســتان در راســتای مقابلــه بــا شــیوع 
ویــروس کرونــا موفــق بــه تولیــد مــواد ضدعفونــی  کننــده بــا اتانــول 

ــدند. ــد ش ۷۵درص

https://www.msrt.ir/fa/news/54644

ــت در  ــط زیس ــتدار محی ــی دوس ــول ضدعفون ــد محل *تولی
ــر ــگاه امیرکبی دانش

ــان  ــرکت دانش بنی ــک ش ــر در ی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
موفــق بــه تولیــد محلــول ضدعفونــی کننــده دوســتدار محیــط زیســت 

شــدند کــه شــیمیایی نبــوده وآســیبی بــه افــراد وارد نمی کنــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54686

ــگاه  ــان دانش ــط محقق ــت توس ــی دس ــد ژل ضدعفون *تولی
ــد بیرجن

شــیوع  از  پیشــگیری  به منظــور  دســت،  ژل ضدعفونــی  محلــول 
ویــروس کرونــا بــا حمایــت معاونــت پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری 
ــد شــد . ــد  تولی ــه همــت شــبکه آزمایشــگاهی در دانشــگاه بیرجن و ب

https://www.msrt.ir/fa/news/54949

ــگران  ــط پژوهش ــده توس ــی کنن ــول ضدعفون ــد محل *تولی
ــتان ــگاه گلس دانش

ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــتان، ب ــگاه گلس ــیمی دانش ــی ش ــروه مهندس گ
ــه  ــازار ب ــاز ب ــل اســفند ۱۳۹۸ در کشــور و نی ــا از اوای ــروس کرون وی

ــد. ــد کردن ــول را تولی ــن محل ــول، ای ــی اتان ــول ضدعفون محل

/https://www.msrt.ir/fa/news/54990

*تولیــد و تجاری ســازی دســتگاه ضدعفونــی کننده هوشــمند 
توســط فنــاوران مرکز رشــد دانشــگاه گلســتان

ــی از  ــط یک ــده SMARTSEPT-T توس ــتگاه ضدعفونی کنن دس
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شــرکت های دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه گلســتان 
تولیــد و تجــاری ســازی شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54737

ــی در  ــع غذای ــات صنای ــماند کارخانج ــکل از پس ــد ال *تولی
ــی ــع غذای ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش موسس

رئیــس موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی گفت: این موسســه 
از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور بــه منظــور بهره گیــری از 
امکانــات داخلــی بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری، اقــدام بــه تولیــد الــکل 

از پســماند کارخانجــات صنایــع غذایــی کــرد.

/https://www.msrt.ir/fa/news/54980

ــده  ــی کنن ــول ضدعفون ــر ژل و محل ــزار لیت ــد 200 ه *تولی
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاوران پ ــط فن ــطوح توس ــت و س دس

ــتان لرس

ــاوری اســتان لرســتان از تولیــد روزانــه  ــم و فن ــارک عل رئیــس پ
ــطوح  ــت و س ــده دس ــول ضدعفونی کنن ــک، ژل و محل ــکل، ماس ال

ــر داد. ــارک خب ــن پ ــتقر در ای ــاور مس ــرکت های فن ــط ش توس

https://www.msrt.ir/fa/news/54023

ــا فنــاوری  *تولیــد محلــول ضدعفونی کننــده بســیار قــوی ب
نانــو توســط محققــان دانشــگاه تبریــز

شــرکت های  از  یکــی  در  مســتقر  تبریــز  دانشــگاه  پژوهشــگران 
ــده  ــی کنن ــول ضدعفون ــد محل ــه تولی ــق ب ــتان موف ــان اس ــش بنی دان
قــوی دســت و ســطوح بــا اســتفاده از نانــوذرات نقــره، اکســید روی 

ــدند. ــوذرات ش ــر نان و دیگ

/https://www.msrt.ir/fa/news/55080

ــان  ــط محقق ــظ توس ــیلد محاف ــزار ش ــش از 130 ه ــد بی تولی
ــران ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش

یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه 
علــم و صنعــت ایــران و رشــد یافتــه در زیســت بــوم فنــاوری ایــن 
دانشــگاه، موفــق بــه تولیــد بیــش از ۱۳0 هــزار عــدد شــیلد محافــظ 
بــرای کادر درمانــی و مدافعــان ســالمت کشــور در طــول یــک مــاه 

گذشــته شــده اســت.

https://www.msrt.ir/fa/news/54038

ــش  ــه افزای ــق ب ــتی موف ــهید بهش ــگاه ش ــان دانش *محقق
فنــاوری  بــا  ماســک های کادر درمانــی  جــذب ذرات 

ــدند ــما ش پالس

محققــان دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا صنعتی ســازی دســتگاه پالســما، 
ــک  ــد ماس ــرای تولی ــتگاه ب ــن دس ــا از ای ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ب
ــمایی  ــک های پالس ــد ماس ــب ش ــر موج ــن ام ــه ای ــد ک ــره بردن به

ــاالی ذرات را داشــته باشــد. تولیدشــده جــذب ب

https://www.msrt.ir/fa/news/54308

آغــاز تولیــد ماســک n9۵ توســط محققــان دانشــگاه محقــق 
بیلی د ر ا

ــنج  ــتگاه تب س ــی از دس ــن رونمای ــک N۹۵ و همچنی ــد ماس تولی
ــتانی  ــئوالن اس ــتاندار و مس ــور اس ــا حض ــمند، ب ــز هوش ــادون قرم م
در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری دانشــگاه محقــق اردبیلــی آغــاز 

شــد.

https://www.msrt.ir/fa/news/54353

ــاف  ــی نانوالی ــتگاه الکتروریس ــازی دس ــد و تجاری س *تولی
ــان ــی اصفه ــد ماســک N9۵ در دانشــگاه صنعت جهــت تولی

بــا طراحــی، ســاخت و  محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، 
تجــاری ســازی دســتگاه صنعتــی الکتروریســی نانــو الیــاف، ضمــن 
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راه انــدازی خــط تولیــد کامــل ماســک هــای اســتاندارد N۹۵، روزانــه 
ــد. ــد مــی کنن ــوع ماســک را تولی ــن ن ــش از ۱۵ هــزار عــدد از ای بی

https://www.msrt.ir/fa/news/54374

*دستگاه تولید ماسک N9۵ طراحی و ساخته شد

ــا شــیوع  ــه ب ــالن در راســتای مقابل ــاوری گی ــم وفن ــارک عل ــاوران پ فن
ــه طراحــی و ســاخت دســتگاه تولیــد ماســک  ــا موفــق ب بیمــاری کرون

ــدند. N۹۵ ش

https://www.msrt.ir/fa/news/54529

*تولیــد ماســک های ســه الیــه اســتریل در مرکــز رشــد 
ــان ــای بهبه ــی خاتــم االنبی دانشــگاه صنعت

ــا شــیوع ویــروس  ــه اســتریل در راســتای مقابلــه ب ماســک های ســه الی
کرونــا، توســط محققــان یکــی از شــرکت های دانش محــور مســتقر در 

مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی خاتــم االنبیــاء بهبهــان تولیــد شــد.

/https://www.msrt.ir/fa/news/55122
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دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران مبتال به ویروس کرونا 
توسط پژوهشگران دانشگاه تهران

دستگاه ضدعفونی کننده با استفاده از پرتوی فرابنفش 
توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

تقدیر دکتر نوبخت از تولید دستگاه ضدویروس کرونا توسط محققان
 پارک علم و فناوری گیالن
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از همدلی، مشارکت فعاالنه و همراهی همه نخبگان علمی، اندیشمندان، پژوهشگران، مسئوالن و دست 
اندرکاران خانواده بزرگ آموزش عالی کشور در جهت کمک به پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19 

قدردانی نموده و خرسندیم که در روز و روزگار بحران کرونا در دنیا توانسته ایم به عنوان جامعه علمی و 
نخبگانی ایران زمین در کنار دولت محترم و جامعه پزشکی و کادر درمان گام های موثر و مطلوبی برداریم.
امیدواریم به همت جامعه علمی نخبگان ارجمند در شماره های بعدی خبرنامه آموزش عالی مشحون از 

گزارش ها و دستاوردهای نویدبخش و سربلندی هرچه بیشتر دانشگاهیان عزیز در خدمت به جامعه باشیم. 
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