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وزیر علوم در پیامی به کنگره همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت:

توسعه مراکز هدایت شغلی و کارآموزی به توسعه ارتباط دانشگاه ها و صنعت کمک می کند

پیامــی  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
سراســری  کنگــره  چهارمیــن  و  بیســت  بــه 
صنعــت  و  دانشــگاه  دولــت،  همکاری هــای 
بــرای توســعه ملــی بــر ایجــاد مراکــز هدایــت 
ــی،  ــوزش عال ــز آم ــوزی در مراک ــغلی و کارآم ش
ــای  ــاد فرصت ه ــگاه ها، ایج ــی دانش مأموریت گرای
مطالعاتــی بــرای اعضــای هیئــت علمــی در صنایــع 
و تقاضامحــور کــردن پایان نامه  هــا و رســاله های 
ــگاه ها و  ــر دانش ــکاری مؤث ــرای هم ــجویی ب دانش

ــرد. ــد ک ــت تأکی صنع

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علوم 
متــن پیــام دکتــر محمدعلــی زلفــی گل بــه »بیســت 
همکاری هــای  سراســری  کنگــره  چهارمیــن  و 
دولــت، دانشــگاه و صنعــت بــرای توســعه ملــی« بــه 

شــرح ذیــل اســت:
»بسمه تعالی«

»برقــراری ارتبــاط منســجم و ســازمان یافته بیــن 
مــورد  همــواره  دانشــگاه ها  و  جامعــه  صنایــع، 
ــامی  ــاب اس ــه انق ــم و فرزان ــر حکی ــد رهب تاکی
ــک  ــگاه ها کم ــه دانش ــاط ب ــن ارتب ــت. ای ــوده اس ب
می کنــد تــا فعالیت هــای پژوهشــی خــود را در 
راســتای رفــع مشــکات موجــود در صنایــع و 
نیازهــای جامعــه جهت دهــی کــرده و متخصصانــی 
همــکاری  ایــن  در  دهنــد.  پــرورش  توانمنــد 
نیــز  اجرایــی  دو جانبــه صنایــع و دســتگاه های 
ــق و  ــورت دقی ــه ص ــود را ب ــی خ ــای پژوهش نیازه
علمــی در قالــب ایــن ارتبــاط بــرآورده می ســازند. 
ــان( در  ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ ــیس س تاس
ــن  ــام ) ISC ( در ای ــان اس ــتنادی جه ــگاه اس پای

می باشــد. راســتا 
ــی بســیار  ــر رشــد کمــی و کیف ــه اخی ــد ده در چن
کشــور  علمــی  حوزه هــای  تمامــی  در  خوبــی 
صــورت گرفتــه و زیرســاخت دانشــی مطلوبــی 
فراهــم شــده و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه شــرایط 
خــاص کشــور و مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی 

بــرای  گســترده ای  نیازهــای  زیســت محیطی،  و 
مشــارکت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور 
در حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه ایجــاد شــده 

ــت. اس
و  مســتمر  ارتبــاط  برقــراری  اســاس،  ایــن  بــر 
هماهنگی هــای الزم میــان دانشــگاه ها و مراکــز 
ــواره  ــی هم ــای صنعت ــی و واحده ــی، پژوهش علم
ــذا  ــت، ل ــوده اس ــوردار ب ــاص برخ ــت خ از اهمی
ــرای  ــی ب ــات مدون ــا و اقدام ــت برنامه ه ضروریس
ــه  ــر دو ســمت ب ــاط و تشــویق ه ــن ارتب تســهیل ای

ــود. ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــترده تر ب ــل گس تعام
ایــن  در  کشــور  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها 
می کننــد،  ایفــا  را  بســزایی  نقــش  همــکاری 
ــزی  ــدون برنامه ری ــداف ب ــن اه ــق ای ــن تحق بنابرای
و  پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها،  مــدون  و  دقیــق 
مراکــز آمــوزش عالــی میســر نخواهــد بــود. توجــه 
ــی دانشــگاه ها، شناســایی نیازهــا  ــه ماموریت گرای ب
و اســتفاده از مزیت هــای اســتانی، همــکاری بــا 
صنایــع بــرای بهبــود مســتمر کیفیــت تولیــدات 
داخلــی و رقابــت بــا تولیدکننــدگان خارجــی، 
شناســایی و رفــع مشــکات صنعــت و جامعــه 
ــای  ــی اعض ــت مطالعات ــای فرص ــق دوره ه از طری
ــت از  ــت، حمای ــه و صنع ــی در جامع ــات علم هی
توســعه  تقاضامحــور،  رســاله ها ی  و  پایان نامــه 
مراکــز هدایــت شــغلی و ســاماندهی دوره هــای 
ــت،  ــه صنع ــود رابط ــد در بهب ــوزی می توان کارآم

ــوند. ــع ش ــر واق ــیار موث ــگاه بس ــه و دانش جامع
ــز  ــت نی ــا صنع ــاط ب ــای ارتب ــاماندهی قرارداده س
بســیار حائــز اهمیــت اســت. آمارهــای موجــود 
و  صنایــع  ارتبــاط  قراردادهــای  خصــوص  در 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  بــا  اجرایــی  دســتگاه های 
پژوهشــی کشــور، خوشــبختانه رشــد ایــن مهــم را 
ــی  ــای تحقیقات ــذاری پروژه ه ــد. واگ ــان می ده نش
ــگاه های  ــگاه ها و پژوهش ــی، دانش ــز علم ــه مراک ب
کشــور و امضــای تفاهم نامــه بــا وزارتخانه هــا و 
ــن  ــود ای ــه بهب ــد ب ــی، می توان ــتگاه های اجرای دس

امــر کمــک کنــد. خوشــبختانه تعــداد قراردادهــای 
ارتبــاط بــا صنعــت نشــان از رشــد نســبی ایــن 
ــه ســال های گذشــته دارد، امــا بایــد  مهــم نســبت ب
ــت  ــن صنع ــر بی ــاط بهت ــاد ارتب ــا ایج ــود ب ــعی ش س
ــدا  ــری پی ــش جدی ت ــار افزای ــن آم ــگاه، ای و دانش

ــد. کن
ــن  ــاط منطقــی بی ــه مهــم دیگــر در ایجــاد ارتب نکت
ــاوری  ــم، فن ــان حــوزه عل ــه بازیگــران و ذینفع کلی
هســتند.  فرادســتگاهی  نهادهــای  نــوآوری،  و 
عــاوه بــر مجلــس شــورای اســامی، شــورای 
ــن  ــی تعیی ــوان متول ــه عن ــی انقــاب فرهنگــی ب عال
و تبییــن سیاســت های کان کشــور نقــش بــی 
ــت، صنعــت  ــن دول ــی در ایجــاد همــکاری بی بدیل
و دانشــگاه دارد و مســئولین مربوطــه می بایســت 
ــری  ــتمر و جلوگی ــی، مس ــاط منطق ــاد ارتب ــه ایج ب
از مــوازی کاری توجــه بیشــتری داشــته باشــند. 
فعالیــت بیشــتر شــورای عالــی عتــف بــا ماموریــت 
تدویــن سیاســت های اجرایــی و ایجــاد همگرایــی 
و هم افزایــی بیــن نهادهــای مجــری نیــز از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
نیــز  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
آمادگــی دارد از همــه توانمندی هــا و امکانــات 
یــک  در  خــود  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 
ــا وزارتخانه هــا  ــت ب ــزا، ســازنده و مثب تعامــل هم اف
بهبــود  در  و  اســتفاده  اجرایــی  دســتگاه های  و 
بــه  کشــور  اقتصــادی  و  اجتماعــی  وضعیــت 

مســئولیت خــود عمــل نمایــد.
ــگاه  ــا دانش ــاط ب ــه ارتب ــری نتیج ــوآوری و نوپذی ن
اســت، کــه موجــب تولیــد محصــوالت منحصــر بــه 
ــر می شــود. یعنــی مزیت ســازی  ــرد و رقابت ناپذی ف

ــرد. ــورت می پذی ص
کننــدگان  برگــزار  از  تشــکر  پایــان ضمــن  در 
و  نشســت ها  اینگونــه  امیــدوارم  کنگــره،  ایــن 
جهــت  در  مهمــی  گام  بتوانــد  گردهمایی هــا 
توســعه همکاری هــای عمیق تــر بیــن دانشــگاه، 

جامعــه و صنعــت حاصــل کنــد. »

رئیس سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران

آمــاده ایجــاد پردیــس صنعــت خــودرو 
بــا همــکاری ســایپا هســتیم

ــی  ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه ــس س رئی
ــرکت  ــن ش ــتقرار چندی ــه اس ــاره ب ــا اش ــران ب ای
ایــن  فنــاوری  و  علــم  پــارک  در  دانش بنیــان 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــه تولی ــه در زمین ــازمان ک س
فعالیــت می کننــد، گفــت: آمــاده ایجــاد پردیــس 
خــودرو بــا همــکاری ســایپا در ایــن ســازمان 

ــتیم. هس
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــس ســازمان  ــر علیرضــا عشــوری رئی ــوم، دکت عل
پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران در نشســت 
توســعه همکاری هــای دانشــگاه ها بــا شــرکت 
ســایپا بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن ســازمان در 
حــوزه خــورو گفــت: در پــارک علــم و فنــاوری 
ــه از  ــم ک ــاور داری ــن ســازمان ۱۴۵ شــرکت فن ای
ایــن تعــداد ۹۳ شــرکت، دانش بنیــان هســتند و 
گــردش شــرکت های مســتقر در ایــن ســازمان 
 ۶۳۴ تاکنــون  و  اســت  تومــان  میلیــارد   ۲,۲۰۰
ــازی  ــرکت ها تجاری س ــن ش ــط ای ــاوری توس فن

شــده اســت.
وی ســاخت ســامانه آزمــون، تولیــد شــیرهای 
موتورهــای  تعمیــر  و  طراحــی  ســلوئیدی، 
پیســتونی، تولیــد سنســورهای هــوا و اکســیژن 
و گرمکن هــای نانویــی صندلــی خــودرو را از 
ــادآور  ــرد و ی ــام ب ــازمان ن ــن س ــتاوردهای ای دس
کنتــرل،  کــروز  پیشــرفته  عملگرهــای  شــد،: 
لیتیــوم_  باتری هــای  تولیــد  اتوماتیــک،  کاچ 
ــی رادار از دیگــر  ــاب خــودرو جی_ت ــون، ردی ی
محصــوالت تولیــد شــده در ایــن ســازمان اســت.

پردیــس  تشــکیل  جلســه  ایــن  در  عشــوری 
مشــترک تخصصــی صنعــت خــودرو در ایــن 
ســازمان را ارائــه داد و گفــت: امیدواریــم بــا نظــر 
مثبــت مدیرعامــل ســایپا ایــن پردیــس تخصصــی 
ــم  ــی داری ــا آمادگ ــود و م ــاد ش ــازمان ایج در س
کــه از ســرمایه دانشــی در راســتای رفــع نیازهــای 
ســایپا و ارتقــا کیفیــت خودروهــای تولیــدی ایــن 

ــم. ــره ببری ــرکت به ش
دفتــر  سرپرســت  رضایی فــر،  امیــد  دکتــر 
وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  امــور  پشــتیبانی 
بــر  تأکیــد  بــا  نشســت  ایــن  در  نیــز  علــوم 
ضــرورت همکاری هــای ســایپا بــا بخش هــای 
دانشــگاهی و تحقیقاتــی افــزود: بــرای ایجــاد ایــن 
ارتبــاط و فرهنگ ســازی در حــوزه نــوآوری و 
ــایپا  ــرای س ــخص ب ــنهاد مش ــازی ۳ پیش تجاری س

داریــم.
ــه  ــاوری را از جمل ــم و فن ــس عل ــاد پردی وی ایج
ــا  ــن پیشــنهادات دانســت و خاطرنشــان کــرد: ب ای
ــم و  ــارک عل ــک پ ــب ی ــایپا صاح ــدام س ــن اق ای

ــد شــد. ــاوری خواه فن
رضایی فــر ادامــه داد: عــاوه بــر آن بــه ســایپا 
پیشــنهاد می شــود کــه ســایپا در جهــت مشــارکت 
در طرح هــای گرنــت فنــاوری و ایجــاد صنــدوق 

ــد. ــدام کن ــر اق ــرمایه گذاری خطرپذی س
و  فنــاوری  امــور  پشــتیبانی  دفتــر  سرپرســت 
ــادآور شــد: کلیــد واژه  ــوآوری وزارت علــوم ی ن
ــوآوری  ــر »ن ــی ب ــوآوری مبتن ــا ن ــن همکاری ه ای
بــاز« اســت تــا از ایــن طریــق ســرمایه دانشــی 
دانشــگاه ها بــه ســمت صنعــت هدایــت شــود.
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بــه گــزارش گــروه علــم و آمــوزش ایرنــا، دکتــر 
محمدعلــی زلفــی گل در آییــن افتتاحیــه بیســت و 
ــیمی  ــن ش ــی انجم ــیمی آل ــس ش ــتمین کنفران هش
ایــران بــه صورت برخــط افــزود: در تاریــخ معاصر 
می بینیــم کــه در ســال ۱۳۶۵ اســاتید رشــته شــیمی 
ــرای تخصصــی  ــن دوره دکت دانشــگاه شــیراز اولی
را در کشــور راه انــدازی کردنــد و راه انــدازی 
ــیراز در  ــگاه ش ــی از دانش ــه تاس ــا ب ــته ه ــن رش ای

ســایر دانشــگاه هــا نیــز ادامــه یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال ۲۰۲۱ حــدود ۷۶ 
در  ایرانــی  دانشــمندان  از  علمــی  ســند  هــزار 
ــه شــده اســت،  ــتنادی اســکوپوس نمای ــگاه اس پای
گفــت: دانشــمندان و محققــان شــیمی نقــش بســیار 
پررنگــی در جایــگاه علمــی ایــران در دنیــا دارنــد.

ــان  ــمندان و محقق ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
رشــته های مرتبــط بــا علــم و مــواد شــیمیایی و 
رشــته های فنــی مهندســی نقــش مهمــی در ارتقــاء 

تولیــدات علمــی ایــران در دنیــا دارنــد گفــت: در 
ــز انتظــار مــی رود کــه دانشــمندان  ــرن حاضــر نی ق
ملــی  و  جهانــی  ســطح  در  شــیمی  رشــته های 
قله هــای  بــه  و  باشــند  مرزشــکن  و  خط شــکن 

ــوند. ــک ش ــش نزدی ــع دان رفی
ــه  ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــه  ــا نحــوه ب اینکــه در رشــته شــیمی دانشــجویان ب
چالــش کشــیدن چالش هــای علمــی و مســائل 
ــای  ــت: در دوره ه ــوند گف ــه رو می ش ــوار روب دش
نــگارش  مراحــل  در  و  تکمیلــی  تحصیــات 
ــجویان،  ــه دانش ــد ب ــرا بای ــاله دکت ــه و رس پایان نام
ــم  ــاد بدهی ــور را ی ــش آموزش مح ــارت پژوه مه
ــدف  ــد و ه ــق کنن ــه تحقی ــه چگون ــم ک و بیاموزی
اصلــی در پایــان ایــن مقاطــع، آمــوزش روش 
تحقیــق کــردن و مواجهــه بــا مســائل جدیــد اســت.

ــم  ــی عل ــبکه جهان ــا ش ــروز ب ــرد: ام ــد ک وی تاکی
در دنیــا روبــرو هســتیم و مــا هــم تــاش می کنیــم 

در اقیانــوس علــم دنیــا مشــارکت کنیــم؛ هــم 
ــتراک  ــه اش ــران ب ــا دیگ ــود را ب ــتاوردهای خ دس
بگذاریــم و هــم از دســتاوردهای دیگــران اســتفاده 
کنیــم و روشــن اســت کــه علمــی کــه حصــار بــه 
دور خــود تنیــده باشــد بــرای هیچ کــس فایــده ای 

نخواهــد داشــت.
ــه  ــال ۲۰۲۲ ب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی گل ب زلف
نامگــذاری  پایــه  علــوم  جهانــی  ســال  عنــوان 
ــوم  ــته های عل ــتر رش ــت: در بیش ــت، گف ــده اس ش
پایــه، ایــران جایــگاه باالیــی دارد بــرای مثــال 
در رشــته های شــیمی و ریاضــی در دنیــا رتبــه 
و   ۱۶ زمین شناســی   ۱۴ فیزیــک  رشــته  در   ،۱۲
زیست شناســی ۱۳ دنیــا را داریــم کــه بســیار قابــل 

ــت. ــده اس ــین و ارزن تحس
وی ابــراز امیــدواری کــرد: ترتیبــی در کشــور 
اتخــاذ شــود کــه عاقمنــدان بــه رشــته های علــوم 
پایــه ادامــه تحصیــل خــود را در همــان رشــته های 
ــازار  ــه ب ــه ب ــل عاق ــه دلی خــود داشــته باشــند و ب

ــی خــود خــارج نشــوند. کار از رشــته اصل
زلفــی گل از برگــزار کننــدگان بیســت و هشــتمین 
ــه  ــه کمیت ــران از جمل ــی ای ــیمی آل ــس ش کنفران
شــیمی آلــی انجمــن شــیمی و پژوهشــگاه شــیمی 

ــی کــرد. و مهندســی شــیمی ایــران قدردان
بــه گــزارش وزارت علــوم، بیســت و هشــتمین 
کنفــران      س شــیمی آلــی انجمــن شــیمی ایــران 
از تاریــخ ۱۰ تــا ۱۲ اســفند بــه همــت پژوهشــکده 
و  شــیمی  پژوهشــگاه  نویــن  فناوری هــای 
ــن  ــکاری انجم ــا هم ــران و ب ــیمی ای ــی ش مهندس
شــیمی ایــران بــه صــورت مجازی-حضــوری 
توســط پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی 

ــود.  ــی ش ــزار م ــران برگ ای

افتتاحیه شانزدهمین 
گردهمایی بین المللی انجمن ترویج 

زبان و ادب فارسی

رئیــس مرکــز همــکاری هــای علمــی 
ــر تقویت  بیــن المللــی وزارت علــوم ب
ــای  ــا انجمن ه ــز ب ــن مرک ــاط ای ارتب
تخصصــی زبــان فارســی تأکیــد کــرد

رئیــس مرکــز همــکاری هــای علمــی بیــن المللــی 
وزارت علــوم در ارتبــاط مجــازی بــا اســتادان 
حاضــر در افتتاحیــه شــانزدهمین گردهمایــی بیــن 
ــان و ادبیــات فارســی،  المللــی انجمــن ترویــج زب
ــا انجمــن هــای  ــاط ایــن مرکــز ب ــر تقویــت ارتب ب

ــد کــرد. ــان فارســی تأکی تخصصــی زب

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــکاری  ــی، هم ــاالر آمل ــین س ــر حس ــوم، دکت عل
مســتمر و مؤثــر بــا انجمن هــا بــرای گســترش 
در  ایران شناســی  و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
خــارج از کشــور را یــک اصــل مهــم بــرای ایــن 
مرکــز اعــام کــرد و افــزود: انجمن هــای علمــی 
از جملــه نهادهایــی اســت کــه هــم توانایــی بالقــوه 
تولیــد علــم و دانــش و هــم توانایــی افزایــش 

ــد. ــه را دارن ــی در جامع ــوذ علم ــری و نف کارب
ــات  ــان و ادبی ــترش زب ــت گس ــزود: معاون وی اف
ــه عنــوان رکــن ســتادی  فارســی و ایران شناســی ب
می بایســتی نقــش نظارتــی و حمایتــی ایفــا کنــد و 
ــازوی اجرایــی داشــته باشــند. دانشــگاه ها نقــش ب

رئیــس مرکــز همکاری هــای علمــی بیــن المللــی 
وزارت علــوم گفــت: بخــش مهمــی از پیشــرفت 
کشــور در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا توســعه علمــی و 
اجتماعــی اســت و در ایــن میــان نهادهــای علمــی 

ــتند. ــعه یافتگی هس ــون توس کان
وی اظهــار داشــت: انجمن هــای علمــی بــه خاطــر 
ــدرت اداری و دوری  ــزه، دوری از ق ــود انگی وج
ــن  ــذرا، مهمتری ــی گ ــیب های سیاس ــراز و نش از ف
فعالیت هــای  متوازن کننــده  و  جهت دهنــده 
علمــی هســتند و نهــادی شــدن علــم از جملــه بهــا 
و میــدان دادن بــه انجمن هــای علمــی در پیدایــش 
هنجارهــا، ایجــاد منزلــت واقعــی و اثرگــذاری در 

ــز اهمیــت اســت. جامعــه حائ
در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر ســاالر آملــی ضمــن 
ــت  ــت معاون ــای فعالی ــه ای از آماره ــه خاص ارائ
گســترش زبــان و ادبیــات فارســی و ایران شناســی 
ــی وزارت  ــی بین الملل ــای علم ــز همکاری ه مرک
علــوم، بــر حمایــت از اعطــای بورســیه بــرای 
تربیــت اســتادان بومــی و همچنیــن برگــزاری 
ــت  ــرد و از دس ــد ک ــوزی تأکی ــای بازآم دوره ه
ــر  ــزاری بهت ــرای برگ ــه ب ــت ک ــدرکاران خواس ان
ــان  ــای زب ــتاندارد مهارت ه ــنجش اس ــون س آزم

ــد. ــاش کنن ــامفا( ت ــی )س فارس

با حکم معاون پژوهشی وزارت علوم؛

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم منصوب شد

و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ــر »یعقــوب فتــح  ــا صــدور حکمــی دکت ــاوری ب فن
اللهــی ننه کــران« را بــه عنــوان »مدیــرکل دفتــر 
حمایــت و پشــتیبانی امــور پژوهشــی« منصــوب 

ــرد. ک

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــی  ــان صالح ــر پیم ــی دکت ــم اباغ ــوم در حک عل
اســت:  آمــده  اللهــی  فتــح  بــه دکتــر  خطــاب 
انتظــار مــی رود بــا نصــب العیــن قــرار دادن قوانیــن 
اســناد قوانیــن و اســناد باالدســتی در حــوزه علــوم 
و  دانشــگاه ها  بــا  ســازنده  تعامــل  فنــاوری  و 
ــات  ــگاه ها موسس پژوهش
آمــوزش عالــی و مراکــز 
گام هــای  و  پژوهشــی 
ــل  ــت نی ــری در جه موث
بــه اهــداف عالــی نظــام و 
ــه گام  ــاد بیانی ــرای مف اج
اســامی  انقــاب  دوم 

برداریــد.
ــاب  ــم انتص ــن حک در ای
انــدازی  راه  بــر 
علمــی  شــبکه ای 
فعال ســازی  کشــور، 
آزمایشــگاه های  شــبکه 
و  ایــران شــعاع  علمــی 
ایجــاد  آزمایشــگاهی،  ملــی  شــبکه  راه انــدازی 

بازیگــران  کلیــه  بیــن  هم افزایــی  و  هم گرایــی 
ــدوده  ــاوری در مح ــم و فن ــوزه عل ــان ح و ذی نفع
پشــتیبانی  و  حمایــت  اداره کل  مأموریت هــای 
امــور پژوهــش و توجــه ویــژه بــه دیپلماســی علــم و 
فنــاوری و جــذب منابــع مالــی از نهادهــای علمــی 
مشــترک  طرح هــای  اجــرای  بــرای  بین المللــی 

اســت. شــده  تأکیــد  فرامــرزی 
ترویــج  بــرای  برنامه ریــزی  صالحــی،  دکتــر 
فعالیت هــای  فرهنگ ســازی  و  علمــی  گفتمــان 
پژوهشــی در ســطح ملــی و بین المللــی، ارتبــاط 
ــزی  ــذاری، برنامه ری ــای قانون گ ــا نهاده ــتمر ب مس
بــه  بــرای تخصیــص بودجه هــای الزم  مالــی  و 
فعالیت هــای پژوهشــی را از مــوارد مــورد انتظــار از 
مدیــرکل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی امــور پژوهــش 

ــت. ــرده اس ــر ک ذک
دکتــر یعقــوب فتــح اللهــی اســتاد دانشــکده علــوم 
رشــته  در  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  پزشــکی 
فیزیولوژی اســت و از ســوابق اجرایــی وی می توان 
بــه تصــدی معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
ــای  ــر همکاری ه ــدرس و سرپرســتی دفت ــت م تربی

ــن دانشــگاه اشــاره کــرد. ــل ای ــن المل علمــی و بی
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و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  پژوهشــی  معــاون   
ــر در  ــمندان برت ــر از دانش ــن تقدی ــاوری در آئی فن
ــه  ــان اینک ــا بی ــت، ب ــه و صنع ــا جامع ــکاری ب هم
نظــام حــل مســئله بایــد بــه یــک نظــام سیســتماتیک 
ــا  ــاط ب ــای ارتب ــت: در قرارداده ــود، گف ــل ش تبدی

ــتیم. ــی هس ــال اثربخش ــه دنب ــت ب صنع
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــر از  ــن تقدی ــی در آیی ــان صالح ــر پیم ــوم، دکت عل
دانشــمندان برتــر در همــکاری بــا جامعــه و صنعــت 
کــه امــروز )شــنبه ۱۴ اســفندماه( در ســالن شــهدای 
ــن  ــد، ضم ــزار ش ــن وزارت برگ ــی ای ــاد علم جه
تبریــک اعیــاد شــعبانیه اظهــار داشــت: همــواره در 
ــرادی  ــور اف ــده در کش ــزار ش ــنواره های برگ جش
ــال  ــازی فع ــم و تجاری س ــد عل ــه تولی ــه در زمین ک
ــر  ــد و کمت ــرار گرفته ان ــر ق ــورد تقدی ــد م ــوده ان ب
بــه دانشــمندانی کــه در حــوزه همــکاری دانشــگاه 
ــد توجــه شــده  ــوده ان ــا جامعــه و صنعــت فعــال ب ب

اســت.
وی افــزود: کســانی کــه در حــوزه تولیــد علــم 
و فنــاوری فعالیــت دارنــد بحــث فنــاوری را در 
ــه در  ــانی ک ــد، کس ــر دارن ــن ت ــطوح TRL پایی س
ــه  ــوالت را ب ــد محص ــت دارن ــازی فعالی تجاری س
ــازار می رســانند و همچنیــن کســانی کــه در ایــن  ب
ــرادی  ــد اف ــت دارن ــاوری فعالی ــطوح فن ــن در س بی
هســتند کــه قراردادهــای ارتبــاط بــا جامعــه و 

ــم. ــا داری ــا آنه ــت را ب صنع
داد:  ادامــه  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
بســیاری از ایــن قراردادهــا در حــوزه حــل مســئله، 
ــاد  ــات ایج ــئله، موضوع ــاوره و مس ــای مش طرح ه
فنــاوری و برخــی نیــز خدمــات تخصصــی و فــوق 
ــم.  ــرداران می دهی ــه بهره ب ــه ب ــت ک ــی اس تخصص
در ایــن حــوزه بایــد توجــه بیشــتری مبــذول کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۳هــزار 
میلیــارد تومــان قــرارداد ارتبــاط بــا صنعــت و 
ــه  ــا توج ــزان ب ــن می ــزود: ای ــته ایم اف ــگاه داش دانش
بــه زیرســاخت هــا و ظرفیت هــای دانشــگاه های 

ــت. ــم اس ــیار ک ــورمان بس کش
دکتــر صالحــی تصریــح کــرد: در ســال ۱۳۹۹، 
ــگاه ها  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــزار عض ــدود ۵ ه ح
ــات  ــوم، تحقیق ــه وزارت عل و موسســات وابســته ب
ــت  ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــرارداد ارتب ــاوری، ق و فن
داشــته اند کــه ایــن میــزان تــا حــد مطلــوب فاصلــه 
ــا  ــاخت ه ــر از زیرس ــذا اگ ــادی دارد. ل ــیار زی بس
بهره منــد شــویم و نیــروی عظیــم انســانی را بــه 
حــل  در  اثربخشــی  قطعــاً  درآوریــم  حرکــت 

ــود. ــد ب ــتر خواه ــور بیش ــائل کش مس
وی بــا بیــان اینکــه در قراردادهــای ارتبــاط بــا 
صنعــت بــه دنبــال اثربخشــی هســتیم، عنــوان کــرد: 
نظــام حــل مســئله بایــد بــه یــک نظــام سیســتماتیک 
ــر در اکوسیســتم  ــد ســال اخی ــل شــود. در چن تبدی
ــم  ــی فراه ــت بوم ــه زیس ــده ک ــعی ش ــاوری س فن
شــود کــه بــه ســؤاالت مطــرح شــده از طریــق 
ــود. ــخ داده ش ــه آن پاس ــان ب ــت بوم دانش بنی زیس

دکتــر صالحــی افــزود: ارتبــاط بــا مــا بــا دانشــگاه ها 
بــا جامعــه و صنعــت  ارتبــاط  از طریــق دفاتــر 
فنــاوری  و  پژوهــش  معاونت هــای  همچنیــن  و 
ــز  ــگاه ها و مراک ــته هایی در دانش ــد هس اســت و بای
ــرکت های  ــش ش ــه نق ــرد ک ــکل گی ــی ش پژوهش
دانش بنیــان در فنــاوری را هســته ها و قطب هــای 

ــد. ــا کنن ــوم ایف ــا در وزارت عل م
وی خاطرنشــان کــرد: قطب هــای علمــی وظایــف 
خــود را دارنــد و بیشــتر بــه تولیــد علــم توجــه 
می کننــد تــا حــل مســئله؛ در ایــن راســتا بایــد 

در  پژوهشــی  هســته های  دگردیســی،  یــک  بــا 
شــکل  دانشــگاه ها  در  تخصصــی  حوزه هــای 

گیــرد.
ادامــه  در  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ــاوی  ــم و فن ــوزه عل ــت: در ح ــود گف ــخنان خ س
ســازمان های مختلفــی در ســطح کشــور داریــم 
خاصــی  مســئولیت های  خــود  ســطح  در  کــه 
دارنــد ماننــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، امــا 
ایجــاد هماهنگــی و قانــون گــذاری در ســطح کان 
ــن بازیگــران در  ــا همــه ای ــم ت ــاد ببری ــد از ی را نبای

ــد. ــت کنن ــگ فعالی ــام هماهن ــک نظ ی
بــر مجلــس شــورای  بایــد عــاوه  افــزود:  وی 
اســامی، بیــش از پیــش از ظرفیــت شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی در جهــت مأموریت هــای خــود 
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــویم. وظیف ــد ش بهره من
ــی خــود را از  حــل مســائل کشــور، نیازهــای قانون

ــم. ــن کنی ــن شــورا تأمی ــق ای طری
دکتــر صالحــی بــا بیــان اینکــه شــورای عالــی 
ــی  ــت خوب ــز ظرفی ــاوری نی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
جهــت سیاســت گذاری در حوزه هــای اجرایــی 
قوانیــن دارد، بیــان کــرد: در برنامه هــای خــود 
قصــد داریــم بــه اثربخشــی حــوزه آمــوزش عالــی 
ــی  ــطح زندگ ــای س ــائل، ارتق ــل مس ــور در ح کش
مــردم، ایجــاد ثــروت و حــل معضــات اجتماعــی 

ــیم. برس
وی یــادآور شــد: ســال ۱۴۰۰ حــوزه پژوهشــی 
نداشــت  خوبــی  وضعیــت  مالــی  لحــاظ  از 
و  حمایت هــا  بــا  آینــده  ســال  امیدواریــم  امــا 
پژوهــش  بــرای  گرفتــه  صــورت  پیگیری هــای 

باشــد. بهتــری  کشــور ســال 
بخــش  در  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ــان اینکــه ظرفیــت  ــا بی دیگــری از ســخنان خــود ب
فــوق العــاده ای در حــوزه تحصیــات تکمیلــی 
ــادی دانشــجو در  ــم، گفــت: تعــداد بســیار زی داری
ــرا و پســادکترا  دوره هــای کارشناســی ارشــد، دکت
داریــم کــه بهره منــدی از ایــن ظرفیــت و هدفمنــد 
کــردن پایان نامه هــا و رســاله ها امــری ضــروری 

ــت. اس
دکتــر صالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از ظرفیــت 
دانشــجویان کارشناســی ارشــد، دکتــرا و پســادکترا 
ــن  ــزود: در ای ــویم اف ــد ش ــن بهره من ــو احس ــه نح ب

ــای  ــه قرارداده ــده ک ــه ش ــه ای تهی ــتا آیین نام راس
ــن دســتگاهی را  ــه و صنعــت و بی ــا جامع ــاط ب ارتب
رســاله های  و  نامه هــا  پایــان  و  پروژه هــا  بــرای 
کارشناســی ارشــد و دکتــرا تســهیل کنیــم. بــه 
ــا وزارت  ــی ب ــازمان های بیرون ــاط س ــی ارتب عبارت
طریــق  از  را  مسئله هایشــان  حــل  بــرای  علــوم 

پایان نامه هــا تســهیل کــرده ایــم.
وی خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه مســیرمان در بخــش 
تحقیقــات بنیــادی ســرعت بخشــیده و جایــگاه 

ــود ببخشــیم. ــر ســاله بهب خــود را ه
دکتــر صالحــی در پایــان ســخنان خــود اظهــار 
داشــت: برگــزاری ایــن جلســه پیامــی اســت از 
ــاوری کــه  ــات و فن ســوی وزارت علــوم، تحقیق
همــان گونــه کــه تولیــد علــم و تجاری ســازی 
ــی دارد،  ــتم های علم ــی در اکوسیس ــگاه رفیع جای
پیشــتازان و دانشــمندان برتــر مــا در ارتبــاط بــا 
ــد و  ــژه ای دارن ــگاه وی ــز جای ــت نی ــه و صنع جامع
ــراد را هــر ســاله  ــن اف ــم تعــداد ای ــم بتوانی امیدواری
در جهــت ارتقــای اثربخشــی و حــل معضــات 

ــم. ــش دهی ــور افزای کش
ضــرورت بــه رســمیت شــناخته شــدن فعالیت هــای 

ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت در دانشــگاه ها
ــاط  ــر ارتب ــر محمدســعید ســیف مدیــرکل دفت دکت
ــات و  ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــه و صنع ــا جامع ب
فنــاوری نیــز در ایــن آییــن، درخصــوص ضــرورت 
و روش هــای همــکاری بــا جامعــه و صنعــت اظهــار 
داشــت: در چنــد ســال اخیــر بحــث فنــاوری و 
ــری  ــه صــورت جــدی پیگی ــوآوری در کشــور ب ن
ــا  ــاط ب ــای در ارتب ــن فعالیت ه ــود. همچنی ــی ش م
ــه  ــا ب ــگاه ه ــد در دانش ــز بای ــت نی ــه و صنع جامع
ــق  ــر محق ــن ام ــر ای ــود و اگ ــناخته ش ــمیت ش رس
همانــا  کــه  خــود  رســالت  از  دانشــگاه  نشــود 
ــخگویی  ــص، پاس ــانی متخص ــروی انس ــت نی تربی
ــه نیازهــای کشــور و اثربخشــی اســت برنخواهــد  ب

ــد. آم
ــر در  ــر از دانشــمندان برت ــان اینکــه تقدی ــا بی وی ب
ــته  ــال گذش ــت از س ــه و صنع ــا جامع ــکاری ب هم
آغــاز شــده اســت، تصریــح کــرد: در ســال قبــل از 
۱۵ نفــر از دانشــمندان برتــر در همــکاری بــا جامعــه 

و صنعــت تقدیــر بــه عمــل آمــد.
دکتــر ســیف افــزود: در ســال جــاری دانشــگاه 
ــت  ــی و ســوابق اعضــای هیئ ــر اســاس ارزیاب ــا ب ه

علمــی خــود ۱۳۴ نفــر را بــه دفتــر ارتبــاط بــا جامعه 
و صنعــت وزارت علــوم معرفــی کردنــد کــه از 
ایــن تعــداد ۹ نفــر در رشــته هــای مختلــف علمــی 
بــه عنــوان دانشــمندان برتــر در همــکاری بــا جامعــه 
ــد. ــرار مــی گیرن ــر ق و صنعــت امــروز مــورد تقدی

مدیــر کل دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت 
ــو  ــزار عض ــرد: ۲۸ ه ــان ک ــوم خاطرنش وزارت عل
هیئــت علمــی در ســطح دانشــگاه هــای دولتــی 
مشــغول فعالیــت هســتند کــه از ایــن تعــداد ۵هــزار 
نفــر در همــکاری هــای تقاضامحــور درگیر هســتند 
و امیدواریــم باالگــو قــرار دادن اعضــای هیئــت 
ــم  ــا بتوانی ــارب آنه ــتفاده از تج ــر و اس ــی برت علم
شــاهد اثربخشــی بیشــتر دانشــگاه هــا در حــل 

ــیم. ــور باش ــائل کش مس
ــن از دانشــمندان  ــن آیی ــان ای ــی اســت در پای گفتن
ــل  ــت تجلی ــه و صنع ــا جامع ــکاری ب ــر در هم برت

ــر اســت: ــه شــرح زی ــان ب شــدند کــه اســامی آن
ــی  ــوزه تخصص ــیار ح ــدی دانش ــین بلن ــر حس دکت

ــران ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــرق دانش ب
ــوزه  ــی ح ــت علم ــو هیئ ــی عض ــد بنیس ــر صم دکت
دانشــگاه  معدنــی  مــواد  فــرآوری  تخصصــی 

کرمــان شــهیدباهنر 
دکتــر محســن دانــش مســگران عضــو هیئــت 
علمــی حــوزه تخصصــی کشــاورزی دانشــگاه 

مشــهد فردوســی 
دکتــر حمیدرضــا ربیعــی عضــو هیئــت علمــی 
ــوم داده  ــی و عل ــوش مصنوع ــی ه ــوزه تخصص ح

ــریف ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــی  ــت علم ــو هیئ ــا عض ــم رهنم ــر محمدرحی دکت
حــوزه تخصصــی برنامــه ریــزی دانشــگاه فردوســی 

مشــهد
دکتــر ســیدحمیدرضا صادقــی عضــو هیئــت علمــی 
ــت  ــگاه تربی ــی دانش ــع طبیع ــی مناب ــوزه تخصص ح

مــدرس
ــت  ــو هیئ ــژاد عض ــی ن ــیدعلیرضا طباطبای ــر س دکت
علمــی حــوزه تخصصــی مهندســی نفــت دانشــگاه 

صنعتــی ســهند
منتظــری قهجاورســتانی عضــو  دکتــر مرتضــی 
هیئــت علمــی حــوزه تخصصــی مکانیــک دانشــگاه 

ــران ــت ای ــم و صنع عل
دکتــر محســن میــوه چــی دانشــیار حــوزه تخصصی 

بــرق دانشــگاه اصفهان

معاون پژوهشی وزارت علوم:

در قراردادهای ارتباط با صنعت به دنبال اثربخشی هستیم
دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت تجلیل شدند
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ــای  ــز هیئت ه ــس مرک ــوم و رئی ــر عل ــم وزی    قائ
امنــا و هیئت هــای ممیــزه وزارت علــوم گفــت: 
جهت دهــی  در  مهمــی  نقــش  امنــا  هیئت هــای 
اقدامــات و فعالیت هــای دانشــگاه ها، موسســات 
و  دارنــد  پژوهشــی  مراکــز  و  عالــی  آمــوزش 
ــه  ــکان ب ــد ام ــات در ح ــن جلس ــرورت دارد ای ض
صــورت ماهانــه تشــکیل شــود تــا ضمــن تعییــن و 
ــز  ــا نی ــرد آنه ــا، عملک ــات و برنامه ه ــیم اقدام ترس

ــرد. ــرار گی ــتمر ق ــی مس ــورد ارزیاب م
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
علــوم، دکتــر محمــد ســلیمانی در نشســت شــورای 
وزارت  کیفیــت  تضمیــن  و  ارزیابــی  نظــارت، 
علــوم کــه بــرای ارزیابــی عملکــرد ســه ســاله 
ــات فرهنگــی و اجتماعــی تشــکیل  مؤسســه مطالع
شــد؛ اظهــار داشــت: موضــوع ارزیابــی مســئله 
در  مــا  مشــکات  از  بســیاری  و  اســت  مهمــی 
ــان  ــی برنامه هایم ــدم ارزیاب ــی از ع ــتگاه ها ناش دس
ــد موضــوع نظــارت و  ــل بای ــن دلی ــه همی اســت. ب
ارزیابــی را بــا جدیــت پیگیــری کــرد و بــر اســاس 
چارچوبــی علمــی و شــفاف برنامه هــا و مؤسســه ها 
ــت در  ــن الزم اس ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــی ک را ارزیاب
ــق اقدامــات  ــه تطاب ــی عملکــرد مؤسســات ب ارزیاب
انجــام شــده بــا اساســنامه هــر مؤسســه تأکیــد 

ــژه شــود. وی

ــب اساســنامه ها  ــر اینکــه در تصوی ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرا  ــت اج ــه قابلی ــم ک ــات مه ــه اقدام ــد ب ــز بای نی
داشــته باشــد، اشــاره شــود، گفــت: بــه جــای 
ــا دو  ــک ی ــد ی ــجم، بای ــدف نامنس ــا ه ــن ده ه تعیی
هــدف مهــم و راهبــردی در اساســنامه ها بــه عنــوان 

ــود. ــر ش ــی ذک ــاد علم ــر نه ــی ه ــت اصل مأموری
رئیس مرکز هیئت های امنا و 

ــت:  ــار داش ــوم اظه ــزه وزارت عل ــای ممی هیئت ه
اگــر بعــد از گذشــت چندیــن ســال مشــاهده 
کردیــم کــه بــا توجــه بــه تغییــرات جامعــه و 
تحوالتــی کــه در نــوآوری و فنــاوری رخ داده 
اســت اساســنامه دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی 
نیــاز بــه بازنگــری دارد، نســبت بــه ایــن بازبینــی و 

ــم. ــدام کنی ــری اق بازنگ

ارزیابی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مطالعــات  مؤسســه  ارزیابــی  درخصــوص  وی 
بــا  اگــر  گفــت:  نیــز  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــاختار  ــر س ــه تغیی ــاز ب ــده نی ــام ش ــی های انج بررس
و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مطالعــات  مؤسســه 
ــای پژوهشــی  ــر گروه ه ــا تغیی ــش ی ــن افزای همچنی
ایــن موسســه نیــز وجــود دارد در گــزارش شــورای 

نظــارت بــه آن اشــاره شــود.
ــوع  ــه ن ــاتی ک ــت: در مؤسس ــلیمانی گف ــر س دکت
کار آنهــا فرهنگــی یــا پژوهشــی اســت یــا فعالیــت 
آموزشــی انجــام می دهنــد بایــد نقــش بخش هــای 
ــگ  ــوزش، فرهن ــوزه آم ــا ح ــط ب ــازمانی مرتب س
بخش هــای  و  باشــد  پررنگ تــر  پژوهــش  و 
پشــتیبانی و اداری در مرحلــه بعــدی قــرار بگیرنــد 
ــی  ــت اداری و مال ــه معاون ــازی ب ــًا نی ــاید اص و ش
نداشــته باشــیم. بلکــه بایــد بیشــترین تأکیــد بــر آن 
بخشــی از مؤسســات انجــام شــود کــه در راســتای 

ــتند. ــه هس ــی مؤسس ــت اصل مأموری
ــی از  ــئله را یک ــاز و مس ــخص نی ــف مش وی تعری
مشــکات عمــده جامعــه دانســت و گفــت: در 
ــک  ــد ی ــز بای ــی نی ــات پژوهش ــای مؤسس برنامه ه

ــرد  ــا عملک ــود ت ــف ش ــی تعری ــاز اصل ــد نی ــا چن ی
ــورد  ــاز م ــق آن نی ــزان تحق ــاس می ــر اس ــه ب موسس

ــرد. ــرار گی ــی ق ــی و ارزیاب بررس

مدل ارزیابی مؤسسه های پژوهشی کشور
ــارت،  ــز نظ ــس مرک ــر رئی ــی منتظ ــر غامعل دکت
در  علــوم  وزارت  کیفیــت  تضمیــن  و  ارزیابــی 
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه ارزیابــی مؤسســه 
ــر اســاس  ــوم اجتماعــی ب مطالعــات فرهنگــی و عل
الگــوی ارزیابــی مؤسســات پژوهشــی گونــه علــوم 
انســانی و اجتماعــی کــه بــه تصویــب شــورای 
ــده  ــام ش ــیده، انج ــی وزارت رس ــارت و ارزیاب نظ
ــاط  ــه نق ــاره ب ــی اش ــدف ارزیاب ــت: ه ــت گف اس
قــوت و نقــاط ضعــف مؤسســات اســت تــا نســبت 
بــه اصــاح عملکــرد بــرای حصــول بــه نتایــج 

ــد. ــدام کنن ــوب اق مطل
ــا اعــام اینکــه ارزیابــی مؤسســات  ــر منتظــر ب دکت
منبعــث  و  بومــی  مــدل  اســاس  بــر  پژوهشــی 
صــورت  داخلــی  و  المللــی  بیــن  مطالعــات  از 
مــدل،  ایــن  اســاس  بــر  گفــت:  می پذیــرد؛ 
عملکــرد مؤسســات پژوهشــی بــر اســاس اهــداف، 
نیازهــا، درون دادهــا، فرآیندهــا و پیامدهــا صــورت 
سیاســت گذاران،  رضایــت  میــزان  و  می گیــرد 
از  مــردم  عمــوم  و  بهره منــدان  پژوهشــگران، 
عملکــرد  ســودمندی  و  اثربخشــی  کارایــی، 

مؤسســه، مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.
رئیــس مرکــز نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت 
ــات  ــی موسس ــدل ارزیاب ــت: م ــوم گف وزارت عل
پژوهــش کشــور در کتابــی بــا عنــوان »دســت 
نامــه ســنندج« توســط وزارت علــوم و مرکــز نشــر 
دانشــگاهی در ســال ۱۳۹۸ منتشــر شــده اســت و در 
ــان، موسســات و مراکــز دانشــگاهی  ــار محقق اختی

ــرار دارد. ق
ــی  ــل ارزیاب ــزارش مفص ــت گ ــن نشس ــه ای در ادام
عملکــرد مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی 
مرکــز  معــاون  داســتانی  دکتــر  خانــم  توســط 

ــراد  ــک از اف ــر ی ــد و ه ــه ش ــارت ارائ نظ
حاضــر در نشســت، دیدگاه هــای خــود را 

در خصــوص گــزارش ارزیابــی ارائــه دادنــد.  
در  علــوم  وزارت  کیفیــت  تضمیــن  و  ارزیابــی 
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه ارزیابــی مؤسســه 
ــر اســاس  ــوم اجتماعــی ب مطالعــات فرهنگــی و عل
الگــوی ارزیابــی مؤسســات پژوهشــی گونــه علــوم 
انســانی و اجتماعــی کــه بــه تصویــب شــورای 
ــده  ــام ش ــیده، انج ــی وزارت رس ــارت و ارزیاب نظ
ــاط  ــه نق ــاره ب ــی اش ــدف ارزیاب ــت: ه ــت گف اس
قــوت و نقــاط ضعــف مؤسســات اســت تــا نســبت 
بــه اصــاح عملکــرد بــرای حصــول بــه نتایــج 

ــد. ــدام کنن ــوب اق مطل
ــا اعــام اینکــه ارزیابــی مؤسســات  دکتــر منتظــر ب
منبعــث  و  بومــی  مــدل  اســاس  بــر  پژوهشــی 
صــورت  داخلــی  و  المللــی  بیــن  مطالعــات  از 
مــدل،  ایــن  اســاس  بــر  گفــت:  می پذیــرد؛ 
عملکــرد مؤسســات پژوهشــی بــر اســاس اهــداف، 
نیازهــا، درون دادهــا، فرآیندهــا و پیامدهــا صورت 
سیاســت گذاران،  رضایــت  میــزان  و  می گیــرد 
از  مــردم  عمــوم  و  بهره منــدان  پژوهشــگران، 
عملکــرد  ســودمندی  و  اثربخشــی  کارایــی، 

مؤسســه، مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.
رئیــس مرکــز نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیت 
ــات  ــی موسس ــدل ارزیاب ــت: م ــوم گف وزارت عل
پژوهــش کشــور در کتابــی بــا عنــوان »دســت 
نامــه ســنندج« توســط وزارت علــوم و مرکــز نشــر 
دانشــگاهی در ســال ۱۳۹۸ منتشــر شــده اســت و در 
ــار محققــان، موسســات و مراکــز دانشــگاهی  اختی

ــرار دارد. ق
ــی  ــل ارزیاب ــزارش مفص ــن نشســت گ ــه ای در ادام
عملکــرد مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی 
مرکــز  معــاون  داســتانی  دکتــر  خانــم  توســط 
نظــارت ارائــه شــد و هــر یــک از افــراد حاضــر در 

نشســت، دیدگاه هــای خــود را در خصــوص 
ــد.  ــه دادن ــی ارائ گــزارش ارزیاب

قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های امنا تأکید کرد:
ضرورت افزایش جلسات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات برای سیاست گذاری و ارزیابی عملکرد

با حضور دکتر شمسی پور در استان گلستان؛

آیین افتتاح پروژه محوطه سازی و سر در شمالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد
ســردر  و  محوطه ســازی  پــروژه  افتتــاح  آییــن 
شــمالی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــاور  ــی پور، مش ــر شمس ــور دکت ــا حض ــرگان، ب گ
وزیــر و سرپرســت حــوزه وزارتــی، رییــس و 
جمعــی از اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان ایــن 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ دانش

ببــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
علــوم بــه نقل از دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابع 
ــازی را  ــی پور انسان س ــی شمس ــر عل ــی، دکت طبیع
ــمرد  ــگاه ها برش ــف دانش ــن وظای ــی از مهم تری یک
بایــد از نــگاه عقیدتــی،  و گفــت: دانشــجویان 
ــد  علمــی و مهارتــی در دوران دانشــجویی، بهره من
ــا بتواننــد در حــل مشــکات جامعــه مفیــد  شــده ت

واقــع شــوند.
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل وی دانش
گــرگان را یکــی از دانشــگاه های پیشــتاز در زمینــه 
ــبختانه  ــرد: خوش ــد ک ــت و تاکی ــم دانس ــد عل تولی
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  علــوم  دانشــگاه 
ــگاه  ــم، از جای ــد عل گــرگان از لحــاظ ســرانه تولی

ــن دانشــگاه های کشــور برخــوردار  ــی در بی مطلوب
بــوده کــه ایــن مهــم، حاصــل تــاش همــه اعضــای 
ایــن  دانشــجویان  و  کارمنــدان  علمــی،  هیــأت 

ــت . ــه اس مجموع
وی تولیــد علــم را یکــی از افتخــارات بــزرگ 
کشــور در جمهــوری اســامی بیــان و تصریــح 
کــرد: بحــث فنــاوری و حــل مســائل جامعــه، 
نتیجــه تولیــد علــم اســت و در وزارت علــوم، 
ــا تشــکیل  ــن اصــل، ب ــه ای ــاوری، ب ــات و فن تحقیق

ــت. ــده اس ــژه ش ــه وی ــاوری توج ــت فن معاون
آب  مدیریــت  انجــام  پایــان  در  پــور  شمســی 
در دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
گــرگان را بــه عنــوان یــک طــرح موفــق در کشــور 
عنــوان و خاطــر نشــان کــرد: ایــن طــرح می توانــد 
در تمامــی دانشــگاه های کشــور اجــرا شــده و 
ــور  ــت آب کش ــه مدیری ــری در زمین ــک موث کم

ــد. باش
رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
گــرگان در ایــن مراســم ضمــن تبریــک اعیــاد 
و  طبیعــی  منابــع  هفتــه  بزرگداشــت  و  شــعبانیه 
روز درختــکاری گفــت: پــروژه محوطه ســازی 
و ســردر شــمالی دانشــگاه کــه در محوطــه اصلــی 
دانشــگاه و همچنیــن در ورودی شــهر گــرگان 
فضاســازی  و  ســازی  زیبــا  هــدف  بــا  اســت، 
مطلــوب بــرای شــهر گــرگان و بــه عنــوان نمــادی 
بــرای آمــوزش عالــی اســتان و کشــور انجــام شــد.

ــا تشــکر از تــاش و زحمــات تمــام کســانی  وی ب

کــه در احــداث ایــن پــروژه نقــش داشــتند گفــت: 
ــروژه  ــن پ ــای مهمــی کــه در ای یکــی از ویژگی ه
ــی از ســطوح  ــه آن توجــه شــده، اســتفاده حداقل ب
غیــر قابــل نفــوذ اســت تــا روان  آب کمتــری ایجــاد 

شــود.
رئیــس دانشــگاه گــرگان خشکســالی و کــم آبــی 
و همچنیــن پرآبــی و ســیل دو موضــوع بــا اهمیــت 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب در اســتان و کشــور اســت و اف
ــت  ــودن مدیری ــری ب ــد متغی ــی و چن ــد مجهول چن
آب، بایــد بــه طــور همزمــان مدیریــت روان آب و 
ذخیره ســازی آب هــای حاصــل از بارندگــی زیــاد 

انجــام شــود.
دانشــگاه  در  کــرد:  تصریــح  نجفی نــژاد  دکتــر 
ــع طبیعــی گــرگان بحــث  علــوم کشــاورزی و مناب
مدیریــت همزمــان روان آب هــا و ذخیره ســازی 
ــبز در  ــت س ــه مدیری ــتای برنام ــاران در راس آب ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوم ص وزارت عل
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها بایــد منشــأ تحــوالت 
ــت آب،  ــئله مدیری ــت: مس ــند گف ــه باش در جامع
اکنــون بــه عنــوان مســئله همگانــی در جامعــه 
ــر در  ــن ام ــق ای ــه اجــرای موف ــا توجــه ب اســت و ب
دانشــگاه، دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی گــرگان می توانــد الگــوی مناســبی در 

ــد. ــه باش ــرای جامع ــت آب ب ــه مدیری زمین
دکتــر نجفــی نــزاد خاطرنشــان کــرد: ســاالنه حدود 
۱۰۰ هــزار متــر مکعــب در پردیــس دانشــگاه آب 
حاصــل از بارندگــی وجــود دارد کــه اگــر ۲۰ الــی 

ــر  ــود تاثی ــت ش ــدار مدیری ــن مق ــد از ای ۳۰ درص
ــع آبــی شــهر و همچنیــن  باالیــی در مدیریــت مناب

مدیریــت ســبز خواهــد داشــت.
ــداث  ــازی و اح ــروژه محوطه س ــت؛ پ ــی اس گفتن
ســردر شــمالی دانشــگاه بــا اعتبــار ۳۲ میلیــارد 
ــارات محوطه ســازی دانشــگاه  ــال از محــل اعتب ری

ــد. ــاح ش ــع افتت ــر مرب ــاحت ۳۹۵۶ مت ــا مس ب
شــایان ذکــر اســت؛ از جملــه ویژگی هــای ســردر 
علــوم کشــاورزی  دانشــگاه  در  شــده  احــداث 
و منابــع طبیعــی گــرگان می تــوان از توجــه بــه 
اصــول سلســله مراتــب محــور و تقــارن در ترکیــب 
کالبــدی، شــکل گیــری تناســبات طــرح بــا لحــاظ 
اهمیــت بــه عنــوان نشــانه شــهری شــاخص و خوانــا 
در ســیمای شــهر، بــه کارگیــری قــوس بــه عنــوان 
ــنتی  ــاری س ــای معم ــاخص ترین نماده ــی از ش یک
کشــور، اســتفاده از بتــن خــود متراکــم بــه صــورت 
نمایــان در انــدام طــرح بــا توجــه بــه شــکل پذیری، 
عوامــل  برابــر  در  مقاومــت  قبــول،  قابــل  دوام 
جــوی، صرفــه اقتصــادی و ســهولت تهیــه در عیــن 
ــار  ــت در کن ــادگی و صداق ــم س ــاب مفاهی اکتس
اهمیــت بــه طبیعــت و حفــظ منابــع طبیعــی بــه 
ــن رســالت های آموزشــی  ــوان یکــی از مهمتری عن
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گرگان 
ــا اســتفاده از  و همچنیــن تحقــق مفهــوم شــفافیت ب
ــرح  ــردی ط ــاز کارب ــا نی ــب ب ــه متناس ــه و البت شیش

اشــاره کــرد.
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معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
علــوم بــا اشــاره به رتبــه اول ایــران در منطقــه از نظر 
تولیــد علــم گفــت: در راســتای اســتفاده مطلــوب از 
ــش  ــوذ دان ــب نف ــد ضری ــش کشــور بای ــم و دان عل
را  خودروســازی  صنایــع  جملــه  از  صنایــع  در 

ــم. ــش دهی افزای
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــی در جلســه هماهنگــی  ــی خطیب ــر عل ــوم، دکت عل
ــئوالن وزارت  ــا مس ــایپا ب ــازی س ــروه خودروس گ
منظــور  بــه  کــه  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
و  دانشــگاه  و  صنعــت  همکاری هــای  توســعه 
بررســی راهکارهــای تســهیل ایــن ارتبــاط برگــزار 
شــرکت های  و  صنایــع  اســتقبال  گفــت:  شــد، 
نشــان  ایرانــی  دانش آموختــگان  از  بین المللــی 
می دهــد کــه ســطح ســواد و دانــش کیفیــت علــم 
در دانشــگاه های مــا باالســت و بایــد از ایــن دانــش 
در صنایــع داخــل از جملــه خودروســازی اســتفاده 
کنیــم و فاصلــه صنعــت خودروســازی را بــا دانــش 

ــم. ــم کنی ــا ک دنی
ارکان  عنــوان  بــه  دانشــگاهیان  مــا  افــزود:  وی 
آمــوزش عالــی کشــور در خصــوص مســائلی 
کــه در جامعــه وجــود دارد احســاس مســئولیت 
می کنیــم و وقتــی رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــر 
ضــرورت ارتقــاء کیفیــت صنعــت خــودرو تأکیــد 
کردنــد؛ مــا دانشــگاهیان نیــز خــود را مســئول 
ــار خودروســازان کشــور باشــیم و  می دانیــم در کن
ــش  ــه افزای ــگان ب ــم و دانش آموخت ــه عل ــکا ب ــا ات ب

ــم. ــک کنی ــوالت کم ــت محص کیفی
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
علــوم گفــت: رهبــر معظــم انقــاب اســامی تأکیــد 
دارنــد کــه اقتصــاد بایــد نســبت بــه تکانه هــای 
اقتصــاد  پایــه  ایشــان  باشــد.  مقــاوم  بین المللــی 
ــد  ــه بای ــذا هم ــد. ل ــان می دانن ــی را دانش بنی مقاومت

ــم. ــاش کنی ــه ت ــن اندیش ــق ای ــتای تحق در راس

ــران در  ــه اینکــه علــت موفقیــت ای ــا اشــاره ب وی ب
ــگاه ها و  ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــی اس ــع دفاع صنای
حرکــت در مــرز دانــش روز جهــان اســت گفــت: 
در ســایر صنایــع نیــز بایــد ایــن الگــو را ادامــه 

ــم. دهی
نظــر  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خطیبــی  دکتــر 
نمایه هــای معتبــر جهانــی، مــا در تولیــد علــم رتبــه 
۱۶ را در دنیــا و رتبــه اول را در منطقــه داریــم 
گفــت: در اســتفاده از تــوان علمــی و مصــرف 
ــا رضایــت عمومــی  ــم ت ــم خــوب عمــل نکردی عل

ــود. ــل ش حاص
ــی  ــم برخ ــه تحری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محصــوالت ماننــد ماســک باعــث شــد از 
تــوان دانشــگاه ها اســتفاده شــود و امــروز 
صادرکننــده ماســک هســتیم افــزود: بایــد 
ــی و  ــش داخل ــتفاده از دان ــگ اس فرهن
ــوالت  ــل واردات محص ــت در مقاب مقاوم

ــه شــود. خارجــی در کشــور نهادین

معــاون وزیــر علــوم خطــاب بــه مدیــران 
ســایپا گفــت: بــه دانشــگاه ها اعتمــاد 
ــیمان  ــاد پش ــن اعتم ــًا از ای ــد و قطع کنی

ــد. ــد ش نخواهی
دکتــر خطیبــی راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری 
صنعــت خــودرو در راســتای اســتقرار شــرکت های 
دانــش بنیــان مرتبــط بــا صنایــع خــودرو و اعطــای 
گرنــت پژوهشــی و فنــاوری توســط خودروســازان 
ــای  ــه راهکاره ــگاهی را از جمل ــان دانش ــه محقق ب
عملــی ارتبــاط دانشــگاه ها و صنایــع خودروســازی 

ماننــد ســایپا ذکــر کــرد.
بــا  بــرای همــکاری  آمادگــی ســایپا 

ه ها نشــگا دا
محمدعلــی تیمــوری، مدیرعامــل ســایپا نیــز در 
ــژه  ــودرو بوی ــت خ ــت: در صنع ــت گف ــن نشس ای
در بخــش قطعــات الکترونیــک نیازمنــد همــکاری 
دانشــگاه ها هســتیم و آمادگــی قــرارداد بســته و 
ــم  ــت کنی ــه را پرداخ ــرح هزین ــرفت ط ــق پیش طب

تــا هــم صنعــت خــودرو مــا رشــد کنــد، هــم 
ــی  ــش فن ــم دان ــود و ه ــتر ش ــردم بیش ــت م رضای
ــی  ــود را ط ــی خ ــد طبیع ــیر رش ــگاه ها مس در دانش

ــد. کن
دانشــگاه های  نشســت، رؤســای  ایــن  ادامــه  در 
اینکــه  اعــام  بــا  نشســت  در  حاضــر  کشــور 
مؤسســات  و  بــرق  مکانیــک،  دانشــکده های 
در کشــور وجــود  زیــادی  تحقیقاتــی خــودرو 
دارد و دانــش فنــی مرتبــط بــا صنعــت خــودرو در 
ــاده  ــد آم ــت گفتن ــی اس ــد باالی ــگاه ها در ح دانش
ــتیم و  ــایپا هس ــرکت س ــا ش ــک ب ــکاری نزدی هم
ــگاه ها  ــایپا در دانش ــرکت س ــری از ش ــاد دفات ایج
ــه تحقــق ایــن همــکاری کمــک کنــد. ــد ب می توان

مالــی  اداری،  معــاون  نشســت،  ایــن  پایــان  در 
رؤســای  و  علــوم  وزارت  منابــع  مدیریــت  و 
مختلــف  بخش هــای  از  حاضــر،  دانشــگاه های 
شــرکت ســایپا از جملــه خــط تولیــد خــودرو 

کردنــد. بازدیــد  شــاهین 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

دانشجویان میدان داران اصلی تحوالت کشور هستند
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بــا بیــان 
ــوالت  ــی تح ــداران اصل ــجویان میدان ــه دانش اینک
ــه آنهــا میــدان عمــل داده  ــد ب کشــور هســتند و بای
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــار داش ــود، اظه ش
صــورت عملــی بــه ایــن موضــوع اهتمــام دارنــد و 
بــرای همیــن هــر ســاله در نشســت های مختلفــی بــا 
ــف  ــائل مختل ــد و مس ــرکت می کنن ــجویان ش دانش

ــد. ــن می نماین ــا تبیی ــرای آنه ــور را ب کش

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علوم 
بــه نقــل از دانشــگاه ایــام، دکتــر عبدالحســین 
ــران  ــن و مدی ــری در نشســت شــورای معاونی کانت
ــج  ــه پن ــگاه های منطق ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
ــوری  ــه غیرحض ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــور در دانش کش
بــه  دانشــگاه ها  آموزشــی  کاس هــای  شــدن 
علــت پدیــده کوویــد ۱۹ در دو ســال اخیــر، بیــان 

فعالیت هــای  مــدت  ایــن  در  متأســفانه  داشــت: 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــی کمت ــی و اجتماع فرهنگ
گرفتنــد و بودجــه حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی بــه 

بخش هــای دیگــری اختصــاص یافــت.
ــرای  ــی ب ــه خوب ــد ب ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
حضــوری شــدن دانشــگاه ها در آینــده نزدیــک 
آمادگــی پیــدا کنیــم، گفــت: توســعه برنامه هــا 
بــه  بایــد  اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  و 
صــورت جــدی در کانــون توجــه قــرار گیــرد، تــا 

ــود. ــم ش ــگاه ها حاک ــر دانش ــاط ب ــور و نش ش
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، افزود: 
بــرای حضــوری شــدن و ایجــاد شــور و نشــاط در 
ــجویان عضــو  ــگاه ها، بایــد از پتانســیل دانش دانش
علمــی  انجمن هــای  دانشــجویی،  تشــکل های 
خوبــی  بــه  مذهبــی  و  فرهنگــی  کانون هــای  و 
اســتفاده کــرد، تــا بــه نتیجــه مطلــوب دســت یافــت.

ــه تأکیــد مقــام معظــم  ــا اشــاره ب دکتــر کانتــری ب
ــت:  ــان داش ــن، بی ــاد تبیی ــت جه ــر اهمی ــری ب رهب
مجاهــدت  واســطه  بــه  اســامی  ایــران  امنیــت 
ســربازان وطــن، از بســیاری کشــورهای جهــان 
ــن  ــیار پایی ــت بس ــاس امنی ــا احس ــت، ام ــر اس باال ت
ــع  ــا تبییــن درســت موضــوع مان اســت، کــه بایــد ب
از هرگونــه تخریــب و شــایعه ســازی دشــمنان شــد.

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، بــا 

ــژه  ــه صــورت وی ــد ب ــن بای ــاد تبیی ــان اینکــه جه بی
ــت:  ــرد، گف ــرار گی ــه ق ــورد توج ــگاه ها م در دانش
ــن موضــوع در  ــه ای ــرای اهتمــام ب شــیوه نامه هایی ب
ــد توســعه  ــا رون ــن شــده ت ســطح دانشــگاه ها تدوی
و  فرهنگــی  مســائل  اهمیــت  و  کشــور  علمــی 
اجتماعــی بصــورت دقیــق مــورد تبییــن قــرار گیــرد 
ــه  ــن زمین ــامی در ای ــاب اس ــتاوردهای انق و دس

ــردم تشــریح شــود. ــرای م ب
میدانــداران  دانشــجویان  اینکــه  بیــان  وویبــا 
ــه  ــد ب ــذا بای ــتند و ل ــور هس ــوالت کش ــی تح اصل
آنهــا میــدان عمــل داده شــود، اظهــار داشــت: 
ــن  ــه ای ــی ب ــه صــورت عمل ــری ب ــام معظــم رهب مق
ــاله  ــر س ــن ه ــرای همی ــد و ب ــام دارن موضــوع اهتم
ــرکت  ــجویان ش ــا دانش ــی ب ــت های مختلف در نشس
ــرای آنهــا  می کننــد و مســائل مختلــف کشــور را ب

می نماینــد. تبییــن 
سرپرســت دانشــگاه ایــام نیــز در ایــن نشســت 
اقدامــات و فعالیت هــای  تأثیــر  اینکــه  بیــان  بــا 
فرهنگــی و اجتماعــی نامحســوس و درازمــدت 
در  دانشــجویی  جامعــه  داشــت:  اظهــار  اســت، 
و  زبانــی  فرهنگــی،  تنــوع  دارای  هــا  دانشــگاه 
فکــری اســت، لــذا بــرای دســتیابی بــه نتیجــه 
مطلــوب در برنامه هــا و فعالیت هــای فرهنگــی و 
ــیب ها و  ــط، آس ــناخت محی ــه ش ــاز ب ــی نی اجتماع

ــت. ــان اس ــایق مخاطب ــود و س ــای موج چالش ه
گروهــی  کار  بــه  اهتمــام  علی محمــدی  دکتــر 
را یکــی دیگــر از عوامــل اصلــی موفقیــت در 
انجــام اقدامــات و برنامه هــای فرهنگــی دانســت 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  حــوزه  داشــت:  بیــان  و 
ظرافت هــای  و  پیچیدگی هــا  حساســیت ها، 
خــاص خــود را دارد و بدیــن لحــاظ بایــد بــا دوری 
ــی و  ــری و هم افزای ــردی، همفک ــدن از کار ف گزی
اهتمــام در کار جمعــی و رعایــت ملزومــات آن، بــه 

ــت. ــی پرداخ ــت فرهنگ فعالی
وی مقابلــه بــا شــبیخون فرهنگــی غــرب را یکــی از 
وظاایــف اصلــی دانشــگاهیان عنــوان کــرد و گفت: 
ــگردهای  ــتفاده از ش ــا اس ــازی و ب ــای مج در فض
ــورد  ــی م ــامی و انقاب ــای اس ــف، ارزش ه مختل
ــد  ــتا بای ــن راس ــرار دارد و در ای ــمن ق ــه دش هجم
ــع از تأثیرگــذاری  ــن، مان ــاد تبیی ــام در جه ــا اهتم ب
مُخــرب شــبیخون دشــمن در بیــن جوانــان شــویم.

افــزود: دانشــجویان  ایــام  سرپرســت دانشــگاه 
آینــده ســازان ایــران اســامی هســتند و بدیــن 
ــتر  ــدی، بس ــا هنرمن ــد ب ــر بای ــئولین ام ــاظ مس لح
ــان  ــرای هدایــت فعالیت هــای مختلــف آن الزم را ب
ــاده  ــامی آم ــی و اس ــای انقاب ــمت ارزش ه ــه س ب
ــرای  ــد را ب ــص و متعه ــی متخص ــا مدیران ــد، ت کنن

ــوند ــت ش ــه تربی ــده جامع آین

معاون اداری، مالی وزارت علوم در بازدید از سایپا

باید ضریب نفوذ دانش در صنایع را افزایش دهیم/پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری خودرو
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

معاونت علمی و فناوریمعاونت علمی و فناوری

در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

- ۱۳۰ متخصــص ایرانــی خــارج از کشــور در زیســت بوم 
می کننــد. خدمت رســانی  نــوآوری 

-  ۹۱۱ ابــزار آزمایشــگاهی بــه اشــتراک گذاشــته شــد و 
کیفیــت پژوهش هــای فضایــی افزایــش یافــت.

و  خــاق  خانــه  ایجــاد  مشــترک؛  تفاهم نامــه  امضــای   -
نــوآوری متــرو اســتارت خــورد.

- آینــده شــرکت های خــاق حــوزه تولیــد محتــوا روشــن و 
پرامیــد اســت.

- بازگردانــی روغن هــای ســوخته بــه چرخــه اســتفاده بــا خــط 
بازپاالیــش داخلــی ممکن شــد

ــع؛  ــردی صنای ــات راهب ــه قطع ــات ب ــن ضایع ــل ۵۰۰ ت - تبدی
۲۵۰ هــزار دالر صرفه جویــی ارزی شــد.

بنیــادی توســعه  - تجاری ســازی محصــوالت ســلول های 
می یابــد.

ــنگی در  ــام س ــی اجس ــزات جابجای ــازی -  تجهی - تجاری س
کارگاه هــا بومــی ســازی شــد.

- توســعه زیســت بوم نــوآوری در خراســان شــمالی؛ بجنــورد 
میزبــان معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری شــد

- تولید کودها و آفت  کش های زیستی توسعه یافت

- حوزه سامت با اجرای پروژه های ملی توسعه یافت؛

ایران ســاخت در  فنــاوری  نــوآوری و صــادرات  - خانــه 
ــد ــاح ش ــه افتت ترکی

- ترغیب بازار داخلی به خرید تولیدات ایران ساخت.

ــان و  ــرکت های دانش بنی ــکل گیری ش ــدا ش ــگاه ها مب - دانش
ــتند. خاق هس

ــات  ــه کاهــش تخلف ــای پاک خــوان هوشــمند ب - دوربین ه
کمــک کــرد؛ طراحــی ۷ محصــول ایران ســاخت.

- از خــط تولیــد ســاخت پلیمرهــای مهندســی بــا خــواص بــاال 
و دو آنزیــم بیولــوژی ایران ســاخت رونمایــی شــد.

- توانمندی هــای زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری عرضــه 
شــد.

- سامانه کنترل کیفیت آب تجاری شد.

نارســایی های  درمــان  کمــک  بــه  بنیــادی  ســلول های   -
می آینــد. قلبــی  پیشــرفته 

ــه  - ســهم ایــران در پذیــرش و ارســال نیــروی انســانی چگون
اســت.

و ...     

جذب سرمایه های انسانی توانمند؛

130 متخصــص ایرانــی خــارج از کشــوردر زیســت بوم 
می کننــد خدمت رســانی  نــوآوری 

توانمنــدی  از  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی خــارج  تخصصــی و دانشــی متخصصــان ایران

شــدند. بهره منــد  کشــور  از 

برنامــه  در  مدنظــر  طرح هــای  از  یکــی 
ــی  ــان ایران ــا متخصصــان و کارآفرین همــکاری ب
زیســت  بوم  بهره منــدی  کشــور،  از  خــارج 
تخصصــی  ظرفیــت  از  نــوآوری  و  فنــاوری 
دانش آموختــگان، متخصصــان، کارآفرینــان و 
اســاتید ایرانــی خــارج از کشــور اســت که ســاکن 
ــه  ــا ب ــت آنه ــخ بازگش ــا از تاری ــتند ی ــران نیس ای
کشــور بیــش از دو ســال نگذشــته باشــد و حداقل 
ــه مــدت یــک ســال خــارج از کشــور فعالیــت  ب

ــند. ــرده باش ک
اشــتغال  از  حمایــت  طــرح  قالــب  در  امســال 
ــش از  ــور، بی ــارج از کش ــی خ ــان ایران متخصص
۱۳۰ نفــر از ایــن افــراد در حوزه هــای فناورانــه ای 
ــت فناوری،  ــاوری، زیس ــی تی، نانوفن ــون آی س چ
شــرکت های  در  بنیــادی  ســلول های  و  دارو 
دانش بنیــان و خــاق مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

در ایــن برنامــه، بــرای ایــن افــراد شــرایطی فراهــم 
ــتغال  ــا اش ــود را ب ــکاری خ ــا هم ــت ت ــده اس ش
نــوآوری  مراکــز  و  فنــاور  شــرکت های  در 
مشــاور  مربــی،  عنــوان  بــه  شــتابدهنده ها  و 
بنگاه هــای  ایــن  توســعه  و  تحقیــق  در حــوزه 

اقتصــادی آغــاز کننــد.
ایــن کار هــم بــه متخصصــان ایرانــی خــارج 
تــا مهارت هــا،  از کشــور کمــک مــی کنــد 
روش هــا و قابلیت هــای خدماتــی نویــن خــود 
را بــه داخــل کشــور انتقــال دهنــد و هــم شــرایط 
بــرای اســتفاده از ظرفیــت علمــی و حرفــه ای 
ــاوری و  ــی، فن ــز علم ــا در مراک ــان آنه متخصص

ــد. ــی کن ــم م ــور فراه ــی کش صنعت

سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

200 نخبه غیر ایرانی در کشور اقامت گرفتند

ــس مرکــز ارتباطــات و اطالع رســانی  رئی
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــگان  ــت از نخب ــاره حمای ــوری درب جمه
غیــر ایرانــی، گفــت: بیــش از ۴۵۰ نفــر از 
متخصصــان غیــر ایرانــی حاضر در کشــور 
ــه کمیســیون  ــرای اقامــت ب شناســایی و ب
ویــژه اقامــت و تســهیالت معرفــی و بیــش 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــا موف ــر از آنه از ۲۰۰ نف

ــت مذکــور شــدند. حمای
پرویــز کرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه مهاجــرت یکــی 
از فرصــت هــا و تهدیــدات جــدی ایــن روزهــای 
کشــورهای مهاجرفرســت و مهاجرپذیــر اســت، 
ــه نحــو مناســبی  ــده ای کــه اگــر ب ــان کــرد: پدی بی
ــع  ــورها مناف ــرای کش ــد ب ــود می توان ــت ش مدیری
ــران  ــد. ای ــته باش ــراه داش ــه هم ــانی ب ــی و انس مال
ــا برخــی کشــورها  ــه همجــواری ب ــا توجــه ب هــم ب
ــت  ــالها اس ــه دارد س ــی ک ــای مختلف ــه ه ــا جاذب ی
ــت  ــف اس ــورهای مختل ــی از کش ــان مهاجران میزب
کــه برخــی از آنهــا نخبــگان علمــی و دانشــی 

ــتند. هس
ســخنگوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــه ۴  ــران نزدیــک ب ــه گفــت: ای جمهــوری در ادام
ــران را  ــی از مهاج ــت باالی ــه جمعی ــت ک ــه اس ده
ــا  ــران ب ــن مهاج ــیاری از ای ــد. بس ــی می کن میزبان
ــل  ــر راه تحصی ــه س ــادی ک ــکات زی ــود مش وج

بــود توانســتند  ایــران  و کســب و کارشــان در 
ــه عنــوان  موفقیــت هــای باالیــی کســب کننــد و ب
ــد. ــران بمانن ــی در ای ــی و تخصص ــگان دانش نخب

ــت  ــن ظرفی ــت از ای ــتفاده درس ــزود: اس ــی اف کرم
عظیــم انســانی بــه دغدغــه ای بــدل شــده بــود کــه 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــا اجــرای برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و 
و  داد  پاســخ  آن  بــه  بین المللــی  کارآفرینــان 
و  متخصصــان  بــرای  را  ویــژه ای  حمایت هــای 
کارآفرینــان غیرایرانــی در نظــر گرفــت. در قالــب 
ــات و تســهیات  ــه مجموعــه ای از خدم ــن برنام ای
بــرای مهاجــران نخبــه و کارآفریــن، تعریــف شــد 
کــه یکــی از ایــن تســهیات، ارائــه دفترچــه اقامــت 

ــج ســال اســت. ــا پن ــه مــدت ســه ت ــژه  ب وی
بــه گفتــه مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، آنهــا 
ــه  ــژه، ب ــا داشــتن دفترچــه اقامــت وی ــد ب مــی توانن
جــز حــق رای؛ از همــه حقــوق شــهروندی در 

ــوند. ــوردار ش ــران برخ ای
ــای موجــود؛  ــر اســاس آماره ــه داد: ب ــی ادام کرم
همــکاری  برنامــه  ســامانه  طریــق  از  تاکنــون 
المللــی  بیــن  کارآفرینــان  و  متخصصــان  بــا 
از  نفــر   ۴۵۰ از  بیــش   iConnect.isti.ir
کشــور  در  حاضــر  ایرانــی  غیــر  متخصصــان 
شناســایی و بیــش از ۲۰۰ نفــر از متقاضیــان موفــق 

بــه دریافــت حمایــت مذکــور شــدند.
ســخنگوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــه  ــن برنام ــرد: در ای ــان ک ــن بی ــوری همچنی جمه
ــگان  ــی از نخب ــی و انگیزش ــای پژوهش »حمایت ه
ــک  ــای بروکراتی ــهیل فرآینده ــی«، »تس ــر ایران غی
بــه  شــهروندی  پایــه  خدمــات  اعطــای  بــرای 
ــزه  ــاد انگی ــژه«، »ایج ــت وی ــدگان کارت اقام دارن
ــع  ــهیل موان ــرای تس ــی ب ــش دولت ــران بخ در مدی
مجــوز  »اخــذ  افــراد خارجــی«،  کار  و  کســب 
»تملــک  و  مطــب«  احــداث  و  کار   و  کســب 

دارایی هــا« نیــز تعریــف شــده اســت.

به همت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری:

۹11 ابــزار آزمایشــگاهی بــه اشــتراک 
ــای  ــت پژوهش ه ــد و کیفی ــته ش گذاش

فضایــی افزایــش یافــت

ــی  ــهیل دسترس ــی؛ تس ــر صنعت ــعه ه ــای توس زیربن
ــت.  ــگاهی اس ــت های آزمایش ــزات و تس ــه تجهی ب
ــد. ــر و مســتندتر می کن ــا را دقیق ت ــن کار پژوه ه ای

بــرای  نیــاز  مــورد  زیرســاخت های  تامیــن 
ــه از  ــف فناوران ــای مختل ــگران در عرصه ه پژوهش
ــی اســت کــه شــبکه آزمایشــگاهی  ــه اقدامات جمل
و  علمــی  معاونــت  راهبــردی  فناوری هــای 
فنــاوری ریاســت جمهــوری انجــام مــی دهــد. 
ــای  ــب مجموعه ه ــا ترغی ــز ب ــاس نی ــن اس ــر همی ب
ــی؛  ــگاهی و دولت ــی، دانش ــگاهی خصوص آزمایش
کاربــردی  تجهیــزات  گذاشــتن  اشــتراک  بــه 
دســتگاه های  بــه  دسترســی ها  حــوزه،  ایــن  در 

آزمایشــگاهی را تســهیل کــرده اســت.
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــه ای ک ــای فناوران ــی از حوزه ه یک
از ایــن حمایت هــا در مســیر توســعه یافتگــی قــرار 
پژوهشــگران،  اســت.  فضایــی  صنعــت  گرفتــه 
ایــن  فعــاالن  و  دانشــجویان  اســاتید،  فنــاوران، 
حــوزه بــا اســتفاده از تجهیــزات موجــود توانســتند 
ــری  ــت باالت ــت و دق ــا کیفی ــود را ب ــات خ تحقیق

ــد. ــام دهن انج
ــوره  ــه »ک ــوان ب ــی ت ــزات م ــن تجهی ــه ای از جمل
ــی ال دی«،  ــای ت ــتال ه ــی کریس ــات حرارت عملی
افــزار  »نــرم  اتمــی«،  نیــروی  »میکروســکوپ 
و  توجــه  پیوســته  عملکــرد  بررســی  آزمــون 
ــه  ــه درج ــت س ــاز حرک ــبیه س ــز ش ــز«، »می تمرک
ــمای  ــد پاس ــانتریفیوژ«، »مول ــرو س آزادی«، »میک
تونــل بــاد مــادون صــوت«، »میــز آزمــون محفظــه 
احتــراق توربیــن گاز«، »منبــع نــوری کالیبراســیون 
لیــزری  روبشــی  »میکروســکوپ  طیفــی«، 
ــادون  ــاد م ــل ب ــمای تون ــد پاس ــون«، »مول هم کان
صــوت«، »مولــد تابــع دلخــواه دوتایی«، »فشارســنج 
پاســمون  تشــدید  ســنج  »طیــف  تفاضلــی«، 
ســطحی موضعــی« و غیــره مــی تــوان اشــاره کــرد.

ــگاهی در  ــه آزمایش ــر ۳۹ مجموع ــال حاض در ح
ــکاری  ــگاهی هم ــبکه آزمایش ــا ش ــوزه ب ــن ح ای
»مرکــز  آزمایشــگاه های  کــه  می کننــد. 
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــیخ بهای ــی ش ــش مل ابررایان
اصفهــان«، »آزمایشــگاه آکوســتیک و ارتعاشــات 
ارتباطــات  »آزمایشــگاه  نیــرو«،  پژوهشــگاه 
ارتباطــات  فنــاوری  پژوهشــکده  ماهــواره ای 
اطاعــات«،  فنــاوری  و  ارتباطــات  پژوهشــگاه 
»آزمایشــگاه اپتیــک غیرخطــی دانشــکده فیزیــک 
پردیــس علــوم دانشــگاه تهــران«، »آزمایشــگاه 
ــران«،  ــر و پتروشــیمی ای مرکــزی پژوهشــگاه پلیم
هوافضــا«،  پژوهشــگاه  مرکــزی  »آزمایشــگاه 
ــای  ــامانه ه ــکده س ــزی پژوهش ــگاه مرک »آزمایش
حمــل و نقــل فضایــی پژوهشــگاه فضایــی ایــران« 

از جملــه آنهــا هســتند.
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ســتاد  میــان  مشــترک  همــکاری  تفاهم نامــه 
معاونــت  خــاق  صنایــع  و  نــرم  فناوری هــای 
ــرکت  ــوری و ش ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــا هــدف  ــرداری راه  آهــن شــهری تهــران ب بهــره ب
ــرم  توســعه کســب وکارهای حــوزه فناوری هــای ن

ــد. ــا ش ــاق امض ــع خ و صنای
تفاهم نامــه ای کــه بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف 
و  نــوآوری  نظــام  تقویــت  زمینــه  در  مشــترک 
کارهــای  و  کســب  ســازی  تجــاری  و  توســعه 
ــای  ــاز و کاره ــاذ س ــان، اتخ ــش بنی ــاق و دان خ
الزم بــرای مشــارکت نخبــگان شــهر تهــران و 
بهره منــدی از قابلیــت هــا و توانمنــدی هــای آنــان 
ــات  ــرای تصمیم ــازی و اج ــم س ــان تصمی در جری
بــه  فعالیــت هــای راه آهــن شــهری  در حــوزه 
ــای  ــتاد فناوری ه ــر س ــی دبی ــز کرم ــای پروی امض
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاق معاون ــع خ ــرم و صنای ن
ریاســت جمهــوری و مهــدی شایســته اصــل مدیــر 
ــهری  ــن ش ــرداری راه آه ــره ب ــرکت به ــل ش عام

ــید. ــران رس ته
کرمــی در آییــن امضــای تفاهم نامــه همــکاری 
بیــن ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  خــاق  
آهــن  راه  بهره بــرداری  شــرکت  و  جمهــوری 
ــروی تهــران  ــا تشــبیه مت ــه ب شــهری تهــران و حوم
بــه شــهر زیرزمینــی، گفــت: ایــن شــهر ظرفیــت و 
مزیــت هــای باالیــی بــرای بــازار ســازی در حــوزه 
فنــاوری هــای نــرم و و صنایــع فرهنگــی و خــاق 
دارد. بــا شــکل گیــری پلتفــرم خانــه خــاق و 
نــوآوری متــرو در کنــار شــکل دهــی بــه شــرکت 
ــه  ــب ب ــهیات مناس ــی تس ــاق و فرهنگ ــای خ ه

ــود. ــی ش ــه م ــرو ارائ ــافران مت ــردم و مس م
ملی  توسعه  سند  ســازی  اجرایــی  ســتاد  رئیــس 
فناوری های نرم همچنیــن بیــان کــرد: روزانــه ۳ 
میلیــون مســافر در متــروی تهــران جــا  بــه جــا مــی 
شــوند ایــن ظرفیــت بــاال مــی توانــد فضایــی بــرای 
ــد و  ــرم باش ــاق و ن ــای خ ــب و کاره ــغ کس تبلی
ــد از  ــاق بتوانن ــان و خ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ایــن فرصــت ایجــاد شــده بــرای توســعه کســب و 
کار خــود بهــره بگیرنــد و بــازار کار شــرکت های 
ــرد. ــق گی ــرم و خــاق رون ــع ن ــال حــوزه صنای فع

کرمــی افــزود: در شــهر زیرزمینــی متــروی تهــران 
خــاق  هــای  شــرکت  اســتقرار  بــا  می تــوان 
ــال و  ــای دیجیت ــب و کار ه ــرای کس ــی ب فضاهای
ــی  ــازی و فیزیک ــی مج ــز معرف ــی و نی ــتارت آپ اس
محصــوالت و خدمــات ایــن شــرکت ها ایجــاد 
ــی  ــوان از فناوری های ــی ت ــن کار م ــرای ای ــرد. ب ک
چــون هــوش مصنوعــی، AR، VR، اینترنــت اشــیا و 
مــوزه مجــازی و گالری و فروشــگاه مجــازی  غیره 
ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه متــروی  ــرد. مــا ب بهــره ب
ــری  ــه گال ــورها ب ــیاری از کش ــد بس ــران را مانن ته
ــا  ــای دانش بنیان ه ــه توانمندی ه ــرای ارائ ــیاری ب س

تبدیــل  خاق هــا  و 
ــه  ــه ایــن کار ب ــم. البت کنی
و  بصــری  ظرافت هــای 
ــا و  ــتفاده از خاقیت ه اس
ــا  ــا، نوآوری ه ــاوری ه فن
ــا مســافران را  ــاز دارد ت نی

ــد. ــذب کن ج
ــای  ــتاد فناوری ه ــی س دب
صنایــع  توســعه  و  نــرم 
ــی  ــت علم ــاق  معاون خ
ریاســت  فنــاوری  و 
اشــاره  بــا  جمهــوری 
خــاق  شــرکت های  فعالیــت  حوزه هــای  بــه 
در کشــور، بیــان کــرد: در حــال حاضــر ایــن 
شــرکت ها در ۲۰ حــوزه مختلــف ماننــد فیلــم، 
ــازی، ســرگرمی، ورزش و تندرســتی،  انیمیشــن، ب
ــای  ــوآوری ه ــی، ن ــان داروی ــاس، گیاه ــد و لب م
هنرهــای  یادگیــری  و  آموزشــی  و  اجتماعــی 
تجســمی و گردشــگری و غیــره ارائــه خدمــت 
می کننــد. ایــن شــرکت ها می تواننــد در حــوزه 
کاری و جغرافیایــی هــم در ایســتگاه و  هــم در 
واگــن متــروی تهــران هــم توانمندی هــای خــود را 

ارائــه کننــد و در معــرض دیــد قــرار دهنــد.
کرمــی افــزود: معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــک ش ــا کم ــوری ب جمه
مختلفراهبــردی  زمینه هــای  در  خــود  خــاق  و 
ــزات و  ــاخت تجهی ــران س ــرو ای ــاخت مت ــون س چ
دســتگاه های کاربــردی در متــرو، نیرومحرکــه، 
تعمیــر  و  نگهــداری  کابیــن ،  واگــن،  ســاخت 
ــرداری  ــره ب ــرکت به ــا ش ــرو ب ــای مت لوکوموتیوه
راه آهــن شــهری همــکاری می کنــد. امــا در حــوزه 
صنایــع نــرم و خــاق تاکنــون همــکاری مشــترکی 
نداشــتند کــه امیدواریــم در قالــب ایــن تفاهم نامــه 
ــن  ــه ای ــرو ب ــوآوری مت ــاق و ن ــه خ ــاد خان و ایج
حــوزه نیــز ورود کنیــم و شــاهد اتفاقــات خــوب، 

ــیم. ــه باش ــه و خاقان نوآوران
رئس ســتاد اجرایی ســازی سند توسعه ملی فناوری 
بــا  شــرکت ها  امیدواریــم  داد:  ادامــه  نرم  های 
برنامه ریــزی بــه ایــن حــوزه ورود و از مزیت هــای 
ــازار  ــات از ب ــن خدم ــد. ای ــتفاده کنن ــن کار اس ای
ــی  ــی درآمدزای ــات و آگه ــروش، تبلیغ ــی و ف یاب
ــات  ــری از امکان ــره گی ــا به ــود ت ــی ش ــروع م ش
فناورانــه ای چــون AR، VR، اینترنــت اشــیا و هــوش 
مصنوعــی درون کابیــن هــای متــرو بــه شــکلی 
ایســتگاه هایی کــه ازدحــام  تــا  شــکیل و زیبــا 

ــه دارد. ــد، ادام ــری دارن کمت
ــاق  ــای خ ــرکت ه ــت: ش ــن گف ــی همچنی کرم
بــرای  بــازاری  بنیــان مــی تواننــد در  و دانــش 
ــم  ــاع آن ه ــه انتف ــد ک ــاد کنن ــود ایج ــت خ فعالی
ــرو و  ــرکت مت ــم ش ــت و ه ــهروندان اس ــرای ش ب
ــده  ــه ای ــاوری ک ــاق و فن ــای خ ــرکت ه ــم ش ه
دارنــد و مــی تواننــد در ایــن حــوزه فعالیــت کننــد. 
معاونــت علمــی و فنــاوری در حــوزه فنــاوری های 
ــرو  ــا مت پیشــرفته در قالــب طرح هــای کان ملــی ب
همــکاری داشــته و یــک رام قطــار مترویــی را ۸۵ 
درصــد در تمــام تجهیــزات، ایــران ســاخت کنــد. 
در حــال حاضــر نیــز قطــار مترویــی ایــران ســاخت 
در حــال پــاس کــردن اســتاندارد هــا و تســت گــرم 
خــود را در خطــوط متــروی تهــران طــی مــی کنــد.

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری 
ــود  ــی ش ــار م ــوار قط ــافری س ــی مس ــزود: وقت اف
در  را  خــود  وقــت  از  بخشــی  بــه  ناخــودآگاه 

ایــن مــکان صــرف مــی کننــد شــرکت هــای 
ــت اشــیا، هــوش مصنوعــی، کســب  حــوزه، اینترن
و کارهــای دیجیتــال و فنــاوری هــای نــرم در 
و  ایســتگاه ها  در  تواننــد  مــی   AR، VR حــوزه 
کابیــن متــرو پذیــرای ذهــن، چشــم و دل مســافران 
ــغ  ــم تبلی ــانی، ه ــاع رس ــه اط ــم از جنب ــند. ه باش
بســیاری  متــروی  در  نوآوری هــای روز.  هــم  و 
از کشــورها گالــری هــای ســیاری کــه ایجــاد 
مــی شــود در حــوزه فیلــم، انیمیشــن، هنرهــای 
تجســمی و غیــره کارهــای خــود را کمــک همیــن 
ــب و  ــازار کس ــد و ب ــی کنن ــه م ــا عرض فناوری ه

کار ایجــاد کننــد.
ــی کــه شــما در منــزل هســتید  کرمــی افــزود: زمان
تلویزیــون آگهــی هــای پحــش مــی کنــد کــه 
ــا  ــب و کاری ی ــمت کس ــه س ــما را ب ــه ای ش لحظ
ــی در  ــه راحت ــن ب ــد، ای موضوعــی جــذب مــی کن
ــری  ــا بهره گی ــرو و ب ــار مت ــن قط ــتگاه ها و کابی ایس
ــم  ــا داری ــل اجــرا اســت. م ــز قاب ــاوری روز نی از فن
پلــت فرمــی آمــاده مــی کنیــم تحــت عنــوان خانــه 
خــاق و نــوآوری متــرو کــه قــرار اســت نــوآوری 
ــذب  ــو را ج ــای ن ــده ه ــد و ای ــای روز را بشناس ه
ــد و  ــرورش ده ــک شــرکت پ ــب ی ــد و در قال کن
ــرای  ــی ب ــز محل ــن مرک ــد. ای ــه کن ــه ارائ ــه جامع ب
ورود ایــده هــای جوانــان مبتکــر و خــاق در 
راســتای اهــداف ســتاد فناوری هــای نــرم و صنایــع 
خــاق و شــرکت بهــره بــرداری راه آهــن شــهری 
خواهــد بــود. مــا کمــک خواهیــم کــرد ایــن ایــده 
ــا  ــات ی ــک خدم ــب ی ــد و در قال ــرورش یاب ــا پ ه

ــه شــود. ــه ارائ ــه جامع محصــول ب
ملی  توسعه  سند  ســازی  اجرایــی  ســتاد  رئیــس 
فناوری های نرم همچنیــن بیــان کــرد: فنــاوری 
ــد  ــر ندارن ــا عم ــوآوری ه ــا ن ــد ام ــر دارن ــا عم ه
ــکان و  ــر م ــتند اگ ــر هس ــرای بش ــی ب ــه اله و ودیع
حمایــت درســتی باشــد پــرورش خواهــد یافــت و 
بــه شــکل محصــول یــا خدمــت شــکل مــی گیــرد 

ــوند. ــد ش ــره من ــردم از آن به ــا م ت

ــه  ــه و نوآوران ــوالت خالقان ــه محص عرض
ــران ــروی ته در مت

بهــره  شــرکت  عامــل  مدیــر  شایســته  مهــدی 
بــرداری راه آهــن شــهری نیــز در ایــن مراســم، 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  گفــت: 
جمهــوری نزدیــک بــه یــک دهــه اســت کــه 
خدمــات ویــژه ای بــرای توســعه خدمــات شــرکت 
هــای دانــش بنیــان و خــاق در نظــر گرفتــه اســت. 
امــا یــک حــوزه مغفــول مانــده در ایــن زمینــه بــود 
کــه بــه همــت جنــاب آقــای کرمــی بــه ایــن حــوزه 
نیــز ورود شــده اســت آن هــم فنــاوری هــای نــرم و 
صنایــع خاقــی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد کســب 
ــه  ــور ب ــرای کش ــی ب ــزوده باالی ــا ارزش اف و کار ب

ــرد. ــرار گی ــت ق ــد در اولوی ــراه دارد و بای هم
ــام  ــوزه اهتم ــن ح ــی در ای ــای کرم ــزو: آق وی اف
ــی  ــای قانون ــی خاه ــی برخ ــد و حت ــژه ای دارن وی
ــری  ــخصا پیگی ــز ش ــه را نی ــن زمین ــود در ای موج
و  خــوب  اتفاقــات  بــروز  موجــب  و  می کننــد 
ــرار  ــروز ق ــد. ام ــده ان ــوزه ش ــن ح ــداری در ای پای
ــم  ــرایطی فراه ــور ش ــه مذک ــم نام ــا تفاه ــت ب اس
شــود کــه شــرکت های فعــال حــوزه صنایــع نــرم و 
ــد شــوند  ــروی تهــران بهره من ــای مت خــاق از مزای
ــا  ــن فض ــود را در ای ــات خ ــوالت و خدم و محص

ــد. ــغ کنن ــه و تبلی ارائ
بــه گفتــه شایســته، اســتفاده از شــرکت هایــی 

کــه در حــوزه فناوری هــای هــوش مصنوعــی، 
ــتارت  ــو و اس ــای ن ــب و کاره ــیا کس ــت اش اینترن
متــرو  در  کاربــردی  فناوری هــای  دیگــر  آپیــو 
اســت  تهــران  تاکیــد شــخص شــهردار  مــورد 
ــه  ــا کمــک ایــن خان ومــا هــم تــاش مــی کنیــم ب
ــرای توســعه  خــاق و نــوآوری فضایــی مناســب ب
ــان و خــاق ایجــاد  ــت شــرکت های دانش بنی فعالی
کنیــم. متــروی تهــران بــه عنــوان یــک زیرســاخت 
محیطــی  مــردم،  آمــد  و  رفــت  بــرای  خــوب 
ایجــاد خواهــد کــرد کــه در ضمــن ایــن ترددهــا؛ 
ــن  ــز تامی ــهروندان نی ــر ش ــای دیگ ــی از نیازه بخش
ــه  ــات و ارائ ــه خدم ــرای عرض ــی ب ــود و فضای ش
ــع  ــوزه صنای ــال ح ــای فع ــرکت ه ــوالت ش محص
نــرم و خــاق فراهــم شــود. در واقــع مــا بســتر 

ــتیم. ــا هس ــرکت ه ــن ش ــه ای عرض
وی افــزود: در روزهــای آینــده نمایشــگاهی بــرای 
عرضــه ایــن محصــوالت تعریــف کــرده ایــم 
ــه  ــف ب ــای مختل ــتگاه ه ــد در ایس ــا بتوانن ــا آنه ت
شــکل گردشــی خدمــات و توانمنــدی هــای خــود 
را عرضــه کننــد. ایــن کار قطعــا کیفیــت ارائــه 

ــد داد. ــا خواه ــم ارتق ــرو را ه ــات مت خدم
مدیــر عامــل شــرکت بهــره بــرداری راه آهــن 
ــع  ــال صنای ــور مث ــه ط ــت: ب ــن گف ــهری همچنی ش
اســباب بــازی در دنیــا فــروش باالیــی دارد. در 
ــای  ــد ســالی اســت کــه شــرکت ه ــز چن ــران نی ای
ــرده  ــا ورود ک ــه آنه ــا ب ــان م ــش بنی ــاق و دان خ
ــاد  ــا ایج ــه آنه ــرای عرض ــی ب ــر فضای ــا اگ ــد. م ان
کنیــم اتفــاق خوبــی در معرفــی صنعــت کشــورمان 
ــا  ــرای م ــد. در حــال حاضــر ۱۰ صنعــت ب ــی افت م
ــم و  ــی کنی ــردم معرف ــه م ــا ب ــت ت ــت اس در اولوی
ایــن شــرکت هــا از طریــق خانــه خــاق و نــوآوری 

ــوند. ــی ش ــائی م ــرو شناس مت
ــران  ــی ای ــار مل ــد قط ــه تولی ــاره ب ــا اش ــته ب شایس
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا حمای ــاخت ب س
ریاســت جمهــوری بیــان کــرد: ارتقــای قطارهــای 
دی ســی بــه ای ســی را نیــز بــا همــکاری معاونــت 
ــه ای  ــم نام ــته تفاه ــاه گذش ــم. م ــرده ای ــروع ک ش
۳ جانبــه میــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، متــرو و جهــاد دانشــگاهی منعقــد شــد 

ــکار انجــام شــود. ــا این ت

ــاد  ــه ایج ــم نام ــی تفاه ــای اصل محوره
ــوآوری ــالق و ن ــه خ خان

کمــک بــه توســعه زیســت بــوم صنایــع فرهنگــی، 
نــرم وخــاق بــا اســتفاده از ظرفیــت طرفیــن و نیــز 
تقویــت همــکاری بــه منظــور توســعه اقتصــاد دانش 
بنیــان و صنایــع فرهنگــی ، نــرم و خــاق، کمــک 
ــه حــل مســائل شــهری و شــهروندی و راه آهــن  ب
شــهری بــا اســتفاده از تــوان شــرکتهای خــاق 
ــت همــکاری در بازارســازی  ــان، تقوی ــش بنی ودان
بنیــان  دانــش  محصــوالت  بــرای  بازاریابــی  و 
وخــاق در حــوزه مدیریــت راه آهــن شــهری، 
اســتعدادهای  از  بهره گیــری  بــرای  زمینه ســازی 
مختلــف  حوزه هــای  در  خــاق  و  درخشــان 
شــهروندی و راه آهــن شــهری، ایجــاد زمینه هــای 
ــری  ــرورش و بهره گی ــایی، پ ــرای شناس ــب ب مناس
ــهر  ــگان ش ــان و نخب ــی کارکن ــتعداد و توانای از اس
بــرای مســائل مدیریــت راه آهن شــهری و اســتفاده 
ــانی  ــدف خدمت رس ــل باه ــای متقاب ــت ه از ظرفی
بهینــه، کارآمــد و بــه روز بــه شــهروندان از جملــه 
محورهــای اصلــی ایــن تفاهــم نامــه مشــترک 

اســت.
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

ــوا  ــد محت ــوزه تولی ــالق ح ــرکت های خ ــده ش آین
ــت ــد اس ــن و پرامی روش

رییس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــینمایی از  ــای س ــم ه ــش فیل ــاح پخ ــم افتت درمراس
ــینمایی  ــم س ــن فیل ــران آنای ــا اک ــه ب ــون ک تلوبی
ــرای توســعه  ــا ب ــود، از حمایت ه ــراه ب منصــور هم
زیســت بوم صنایــع خــاق ایــن حــوزه گفــت.

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
ســتاد  دبیــر  کرمــی  پرویــز  و  رییس جمهــوری 
ــرم توســعه صنایــع خــاق معاونــت  فناوری هــای ن
ــوری  ــا ن ــی غامرض ــا همراه ــاوری ب ــی و فن علم
معــاون فضــای مجازی صداوســیما و ســعید مقیســه 
قائم مقــام معــاون فضــای مجــازی صداوســیما، 
تلویزیون هــای  مرکــز  مختلــف  بخش هــای  از 
تعاملــی صداوســیما و پلتفــرم تلوبیــون در مجموعــه 

ــد. ــد کردن ــا بازدی تکت

 حمایت از شرکت های خاق
شــب  در  را  مرکــز  ایــن  در  حضــور  ســتاری، 
علــی  حضــرت  امیرالمومنیــن  حضــرت  میــاد 
ــت  ــک گرف ــال نی ــه ف ــدر ب ــام و روز پ ــه الس علی
تعاملــی  تلویزیــون  کــه  خوشــحالم  گفــت:  و 
تلوبیــون، ســایت ســوم کشــور از لحــاظ ترافیــک 
شــده اســت و امیــدوارم رشــد ایــن شــرکت خــاق 

در ابعــاد بین المللــی ادامــه پیــدا کنــد.
رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون   
در  خوبــی  خیلــی  آینــده  این کــه  بیــان  بــا 
حــوزه  در  فعــال  خــاق  شــرکت های  انتظــار 
اســت،  محتــوا  وتولیــد  تعاملــی  تلویزیون هــای 
افــزود: حمایــت هــای تعریــف شــده معاونــت 
ــع  ــعه صنای ــرم وتوس ــای ن ــتادفناوری ه ــی وس علم
ــد  ــرار خواه ــه ق ــن مجموع ــار ای ــاق در اختی خ
گرفــت. مناســب اســت کــه به خصــوص، ظرفیــت 
متعــدد  شــرکت های  و  نــوآوری  زیســت بوم 
ــه  خــاق کــه در ایــن چرخــه فعالیــت می کننــد، ب
شــبکه ای کــه در ایــن مرکــز وجــود دارد، متصــل 

ــود. ش
شــرکت های  توســعه  در  داد:  ادامــه  ســتاری   
ــوزه  ــه در ح ــان ک ــرکت های دانش بنی ــاق و ش خ
ــت  ــن حــوزه فعالی ــا ای ــط ب ــاوری مرتب ــوا و فن محت
ــه  ــی مجموع ــاخت های فیزیک ــد، از زیرس می کنن
تکتــا در قالــب یــک خانــه خــاق ونــواوری 

ــد. ــد ش ــتفاده خواه اس

ایجاد خانه خاق و نوآوری تلوبیون
پرویزکرمــی دبیــر ســتاد فنــاوری هــای نــرم و 
توســعه صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری 
اعــام  گزارشــی  در  هــم  جمهــوری  ریاســت 
کــرد کــه در تعامــل بــا مســئولین معاونــت فضــای 
مجــازی ســیما و تلوبیــون، مقــرر شــد آنهــا در 
ــوآوری،  ــاق و ن ــای خ ــاد خانه ه ــوص ایج خص
تولیــد محتــوا  در محــل شــرکت تکتــا و با اســتفاده 
از امکانــات و مزایــای تلوبیــون وصــدا وســیما اغــاز 
کننــد ومقدمــات اجرایــی شــدن ایــن مهــم بــا ایــن 

ــدار اغــاز شــده اســت. دی

 ایجــاد خانــه خــاق و نــوآوری تولیــد محتــوا 
ــت ــروری اس ض

مجــازی  فضــای  معــاون  نــوری  غامرضــا 
ــه  ــاد خان ــنهاد ایج ــتقبال از پیش ــا اس ــیما ب صداوس
خــاق و نــوآوری تولیــد محتــوا گفــت: بــا توجــه 
ــون،  ــد در تلوبی ــی تولی ــی و کیف ــای کم ــه ارتق ب
ــوآوری و ایجــاد  ــه خــاق و ن ــه ایجــاد خان ــاز ب نی
شــرکت های خــاق در حــوزه تولیــد محتــوا، 
ــرای مــا الزم اســت کــه درصــدد  بیــش از پیــش ب
ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــک س ــا کم ــا ب ــتیم ت هس
نــرم معاونــت علمــی ، اقــدام بــه ایجــاد ایــن خانــه 
خــاق و نــوآوری تولیــد محتــوا کنیم.وهمیــن جــا 
از دکتــر ســتاری ومجموعــه معاونــت تقاضــای 
ــی  ــم ودرپ ــاعدت داری ــک ومس ــکاری وکم هم
ایجــاد شــرکت هــای خــاق ذیــل ایــن خانــه 

ــتیم. هس

 بزرگ ترین آرشیو حرفه ای کشور هستیم
ــا اعــام  ــون ب احمــد خورشــیدی مدیرعامــل تلوبی
اینکــه ۷۰ شــبکه، پخــش زنــده در تلوبیــون انجــام 
ــد  ــه مناســبت های مختلــف مانن ــا ب می شــود کــه بن
المپیــک، بــر تعــداد ایــن شــبکه افــزوده می شــود، 
گفــت: آرشــیو ســاعتی فــراوان، آرشــیو محتوایــی 
فــراوان و . . . ســبب شــده تــا بزرگ تریــن آرشــیو 
حرفــه ای کشــور باشــیم چــرا کــه ۵۰۰ هــزار 
ــت.  ــون اس ــل تلوبی ــه ای داخ ــوای حرف ــه محت قطع
ــت،  ــودک اس ــوای ک ــزار محت ــن، ۷۰ ه ــن بی از ای
۱۲۰ هــزار قســمت ســریال اســت، حــدود ۲۰ 
ــای  ــت، برنامه ه ــینمایی اس ــم س ــمت فیل ــزار قس ه

ــت. ــدی و . . . اس ــی، تولی ورزش
ــون در ســال ۹۰  ــان اینکــه تلوبی ــا بی  خورشــیدی ب
راه انــدازی شــد و شــروع صنعــت وی اودی بــا ایــن 
ــی  ــون، دسترس ــا در تلوبی ــت: م ــود، گف ــانه ب رس
ــم  ــی داری ــرویس های داخل ــام س ــه تم ــدود ب نامح
ــه  ــزود اســت و ماهان کــه تعــداد آن ۵۰۰ هــزار اپی
حــدود ۲۰ هــزار قســمت جدیــد آرشــیو می شــود.

 بیــش از ۱۹ میلیــون نصــب اپلیکیشــن تلوبیــون 
اســت کــه ۱۷ میلیــون، نصــب جدیــد اســت و 

ــت. ــی اس ــز قدیم ــب نی ــون نص ــم میلی ۲ونی
 مدیرعامــل تلوبیــون بــا اعــام اینکــه ایــن رســانه، 
۱۶ میلیــون کاربــر منحصربــه فــرد ماهانــه دارد، 
گفــت: از ایــن تعــداد، حــدود ۲ میلیــون آنهــا 
ایرانیــان خــارج از کشــور هســتند. بــر اســاس 
آمارهــای مســتند، تلوبیــون پــس از گــوگل و 
دیجــی کاال، ســوم ســایت پرطرفــدار و پرمخاطــب 

ــت. ــران اس ای
 

تلویبیــون  در  »منصــور«  آنایــن  اکــران  آغــار 
پــاس

حضــور  بــا  هم زمــان  بازدیــد،  ایــن  پایــان  در 
ــن  ــران آنای ــتاری«، اک ــور س ــهید »منص ــد ش فرزن
ــون  ــور« در تلوبی ــینمایی »منص ــم  س ــگان فیل و رای
ــریال  ــم و س ــی فیل ــرویس تخصص ــه س ــاس  ک پ
ــوم  ــرای عم ــت، ب ــون اس ــی تلوبی ــون تعامل تلویزی

ــد. ــاز ش ــران آغ کارب

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

ــا  ــتفاده ب ــه اس ــه چرخ ــوخته ب ــای س ــی روغن ه بازگردان
ــد ــن ش ــی ممک ــش داخل ــط بازپاالی خ

بــه ســاخت  یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق 
دســتگاه هایی شــده اســت کــه می توانــد بــا حفــظ 
ــی  ــا روش ــوخته را ب ــای س ــت، روغن ه محیط زیس

ــد. ــتفاده برگردان ــه چرخــه اس پیشــرفته مجــدداً ب

ــان  ــرکت دانش بنی ــل ش ــان مدیرعام ــن قدری محس
ــط  ــن خ ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــاد خراس ــرو نم نی
بازپاالیــش، بــدون هیــچ آســیبی بــه محیط زیســت 
ــل  ــل اســتفاده تبدی ــه روغــن قاب روغن ســوخته را ب
ــای  ــی روغن ه ــه غیراصول ــت: تصفی ــد، گف می کن
ســوخته خــارج شــده از موتــور اتومبیــل می توانــد 

ــود. ــاک ش ــای آب وخ ــث آلودگی ه باع
 

در  صرفه جویــی  و  محیط زیســت  از  حفاظــت 
انــرژی

اثــر  در  کار،  حیــن  در  معدنــی  روغن هــای 
واکنــش بــا اکســیژن و تجزیــه براثــر حــرارت، 
ــفالتی  ــی و آس ــده قطب ــباع نش ــات اش ــد ترکیب تولی
می کننــد. همچنیــن بــا مــواد خارجــی دیگــر ماننــد 
گردوخــاک، انــواع ســوخت، کربــن و ذرات فلــز 
ــود را  ــی خ ــوند و کارای ــوط می ش ــته و مخل آغش
ــن  ــی، روغ ــن روغن ــه چنی ــد، ب ــت می دهن از دس
یــا  و  تعویــض  بایــد  می گویندکــه  کارکــرده 

ــرد. ــورت بگی ــه ص تصفی
کارکــرده  روغــن  مجــدد  پاالیــش  اهمیــت  از 
می تــوان بــه حفــظ منابــع طبیعــی نفــت خــام، 
ــن  ــرای تأمی ــع خارجــی ب ــه مناب ــر ب وابســتگی کم ت
ــت محیطی،  ــرات زیس ــش خط ــه، کاه ــن  پای روغ
حفــظ منابــع آب زیرزمینــی و اکوسیســتم اقیانــوس  
ــه  هــا، دریاچــه  هــا و طبیعــت، صرفــه   هــا، رودخان
جویــی در انــرژی و جلوگیــری از تولیــد گازهــای 

ــرد. ــاره ک ــه  ای اش گلخان
 

بهره گیری از روش پیشرفته
بازپاالیــش روغــن کارکــرده بــه روش هــای تصفیه 
با اســید و خــاک رنگبــر، تصفیه با روش اســتخراج 
بــا حــال و تصفیــه  روغــن بــه روش پیشــرفته  تقطیر 

مولکولــی در خــاء انجــام می شــود.
ایــن خــط بــاز پاالیــش بــه روش تقطیــر مولکولــی 
در خــاء و فیلــم نــازک انجــام می شــود کــه عــدم 
ــال،  ــتفاده از ح ــدم اس ــزات و ع ــی تجهی خوردگ

ــاال  ــت ب ــان و کیفی ــی و راندم ــاد آلودگ ــدم ایج ع
ــی دارد. را در پ

کــه   )ATFE( خــاء  در  نــازک  فیلــم  فنــاوری 
بــا  ســازگار  و  مقرون به صرفــه  فرآینــد  یــک 
روغــن  اســت،  زیســت محیطی  اســتانداردهای 
افزودنــی  هیچ گونــه  بــدون  را  کارکــرده 
شــیمیایی )اســید و خــاک( بازیابــی می کنــد و 
یــا   API اســتاندارد  بــا  مطابــق  روغن پایه هایــی 

می کنــد. تولیــد   ACEA
 

صرفه اقتصادی و حذف مواد سمی و بدبو
از ویژگــی  هــای خــط بازپاالیــش روغــن کارکرده 
ــا  ــاس ب ــن در تم ــان کم روغ ــه مدت زم ــوان ب می ت
ســطح داغ، تبخیــر در دمــای کــم، ضرایــب انتقــال 
ــر،  ــان تبخی ــاال، افــت فشــار کــم در زم ــی ب حرارت
نگه داشــتن خــواص و کیفیــت روغــن، قابلیــت 
بــرای مایعــات  خــود تمیزکنندگــی و مناســب 

ــرد. ــاره ک ــاال اش ــکوزیته ب دارای ویس
دارای  بازپاالیــش  خــط  ایــن  همچنیــن 
اســتانداردهای  بــا  ســازگار  اقتصــادی،  صرفــه 
زیســت محیطی، مصــرف کــم انــرژی، بازدهــی 
ــمی و  ــواد س ــذف م ــرل و ح ــد و کنت ــاالی تولی ب

بدبــو نیــز بــه دنبــال دارد.
 

جلوگیــری از خــروج ارز و قطــع وابســتگی بــه 
کشــورهای خارجــی

شــرکت  ایــن  در  نفــر   ۱۵۰ حاضــر  حــال  در 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند و هــر خــط بازپاالیــش 
و  دارد  نیــاز  نیــرو   ۴۴ بــه  مســتقیم  به صــورت 
ــرای در حــدود ۱۰۰  به صــورت غیرمســتقیم هــم ب

می کنــد. ایجــاد  اشــتغال زایی  نفــر 
نمــاد  نیــرو  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
ــر  ــاخت ه ــرای س ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب خراس
پاالیشــگاه نیــاز بــه حــدود یــک ســال زمــان اســت، 
افــزود: هزینه هــای ســاخت خــط بازپاالیش توســط 
ــی و  ــورهای آمریکای ــر از کش ــرکت کمت ــن ش ای
ــی ارزی  ــته صرفه جوی ــه توانس ــت ک ــی اس اروپای
باالیــی بــه همــراه داشــته باشــد و همچنیــن باعــث 
در  خارجــی  کشــورهای  بــه  وابســتگی  قطــع 

ــود. ــم ش ــرایط تحری ش
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تجاری سازی محصوالت 
سلول های بنیادی توسعه 

می یابد

ــوالت و  ــازی محص ــعه تجاری س ــور توس ــه منظ ب
فرآورده هــای مبتنــی بــر ســلول و بافــت، حمایــت 
از تولیدکننــدگان ایــن حــوزه و در نهایــت توســعه 
کشــش بــازار، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

اســت.

بنــا بــر اهمیــت ایــن موضــوع، ۱۰ برنامــه و اقــدام 
فناوری هــای  از ســوی ســتاد توســعه علــوم و 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــادی در نظ ــلول های بنی س

ایــن برنامه هــا و اقدامــات شــامل نیازســنجی بــازار 
محصــوالت در کشــور، حمایــت از تبــادل دانــش 
از کشــور،  از خــارج  فنــاوری  انتقــال  و  فنــی 
ــن متخصصــان و هلدینگ هــای  ــاط بی ایجــاد ارتب
ــت از جــذب ســرمایه های  ســرمایه گذاری، حمای
بــه افــراد و  ایرانیــان مقیــم خــارج و کمــک 
از  تســهیات  دریافــت  جهــت  شــرکت ها 

می شــود. ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
همچنیــن دیگــر ایــن برنامه هــا و اقدامــات شــامل 
در  فناورانــه  محصــوالت  تولیــد  از  حمایــت 
کشــور، حمایــت از ایجــاد اتحادیــه شــرکت های 
مرتبــط و تعامــل بــا اتاق هــای بازرگانــی، حمایــت 
ــای  ــراد و شــرکت ها جهــت کســب مجوزه از اف
تولیــد، کمــک بــه استانداردســازی فرآینــد تولیــد 
و اســتقرار تحقیــق و توســعه و شــرایط خــوب 
ــتابدهنده ها  ــکل گیری ش ــت از ش ــد، و حمای تولی
ــر تجاری ســازی  و موسســه های مشــاوره ای در ام

ــت. ــا اس ایده ه
ــال  ــال در س ــارد ری ــش از ۲۰۰ میلی ــاص بی اختص

گذشــته
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه وضعیــت طرح هــای 
ســتاد  در  مصــوب  فنــاوری  و  زیرســاختی 
دانشــگاه های  همچنیــن  و  بنیــادی  ســلول های 
ایــن  داخلــی  بــازار  میــزان  کشــور  سراســر 
ــت  ــی اس ــد آن واردات ــه ۹۰ درص ــوالت ک محص
ــدود ۱۵۰۰  ــه ح ــی ب ــر ریال ــال ۱۴۰۴ از نظ ــا س ت

میلیــارد ریــال خواهــد رســید.
میلیــارد   ۲۰۰ از  بیــش   ،۱۳۹۹ ســال  در  تنهــا 
ریــال تســهیات مالــی از ســوی ســتاد در اختیــار 
اجــرای  جهــت  دانش بنیــان  شــرکت های 

گرفــت. قــرار  فناورانــه  طرح هــای 

تبدیل 500 تن ضایعات به قطعات راهبردی صنایع؛ 250 هزار دالر صرفه جویی ارزی شد

ــدی  ــا فرآین ــع ب ــاز صنای ــورد نی ــات م ــی قطع برخ
ــور  ــده در کش ــد ش ــات تولی ــان، از ضایع دانش بنی
ــل  تامیــن می شــود. کاری کــه از خــروج عــدد قاب

ــت. ــرده اس ــگیری ک ــور پیش ــی ارز از کش توجه
ــزرگ در  ــات ب ــد قطع ــاخته تولی ــزوده س ارزش اف
ــون  ــت و تاکن ــاد اس ــیار زی ــی بس ــات حرارت عملی
۵۰۰ تــن ضایعــات فلــزی بــه قطعــات مفیــدی بــرای 
ــرای کشــور یــک میلیــون و  ــدل و ب شــرکت هــا ب

ــته اســت. ــزار دالر منفعــت ارزی داش ۲۵۰ ه
توســعه صنعــت آزمایشــگاهی و اتصــال آن بــه 
ــی  ــه بزرگ ــتاوردهای فناوران ــف دس ــع مختل صنای
بــرای کشــور دارد و عوائــد آن در کنــار ســوددهی 
بــرای فعــاالن ایــن حــوزه؛ نصیــب بخــش اقتصادی 
ــی  ــال بازیاب ــور مث ــه ط ــود. ب ــی ش ــم م ــور ه کش
قطعــات  بــه  آنهــا  تبدیــل  و  صنایــع  ضایعــات 
تســت های  و  آزمون هــا  انجــام  بــا  راهبــردی 
قطعــات  تولیــد  و  شــد  میســر  آزمایشــگاهی 
کاربــردی در صنایــع را فناورانــه کــرد. ایــن اتفــاق 
کمــک کــرده اســت تــا ۵۰۰ تــن ضایعــات فلــزی 
ــرکت ها  ــرای ش ــردی ب ــد و کارب ــات مفی ــه قطع ب

ــود. ــل ش تبدی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه 

ــای  ــرکت ها و مجموعه ه ــی ش ــی اصل ــوان حام عن
حرارتــی  عملیــات  شــرکت  از  دانش بنیــان، 
کاوه کهــن دژ، بــرای طراحــی بومــی »فرآینــد 
ــزرگ«  ــات ب ــی قطع ــات حرارت ــی عملی دانش بنیان
ــات  ــطه آن قطع ــا به واس ــت ت ــرده اس ــت ک حمای
ــاز شــرکت ها و صنایــع  بــزرگ و خــاص مــورد نی

ــود. ــد ش تولی
عملیــات حرارتــی فرآیند گرمایــش و خنک  کاری 
ــر ســاختار و ویژگــی  ــرای تغیی کنترل شــده مــواد ب
آن هــا اســت. از آنجایــی کــه توســط عملیــات 
ــی  ــی و مکانیک ــواص فیزیک ــوان خ ــی می  ت حرارت
مــواد را تغییــر داد و هــم از آنجایــی کــه ایــن 
در  خاصــی  تغییــر  باعــث  خــواص  در  تغییــر 
شــکل قطعــات نمی  شــود، عملیــات حرارتــی را 
ــای  ــن فرآینده ــن و پرکاربردتری ــی از مهم   تری یک
ــی  ــات حرارت ــد عملی ــد. در فرآین ــی می دانن صنعت
ــد از  ــرد بای ــورت می گی ــی ص ــه روش القای ــه ب ک
ــدی خــاص اســتفاده  ــاژی در فرآین کوره هــای آلی

شــود.
 صرفه جویی ۸۰ میلیارد تومانی ارزی

تاکنــون ۲۰۰ قطعــه بــزرگ بــه روش عملیــات 
ــوالد  ــفراین، ف ــای اس ــرکت ه ــرای ش ــی ب حرارت
بیــش از ۱۰  غــرب و فــوالد گیــان ســاخته و 
فرصــت شــغلی نیــز ایجــاد شــده اســت. در شــرکت 
فــوالد مبارکــه اصفهــان معــادل ۸۰ میلیــارد تومــان 
بواســطه ســاخت قطعــه توســط عملیــات حرارتــی 
صرفــه جویــی ارزی انجــام شــد کــه مشــخصا 
ــم  ــن حج ــی ای ــش داخل ــه دان ــکا ب ــا ات ــوان ب می ت

را افزایــش داد.
ــتحکام  ــش اس ــت افزای ــه عل ــی ب ــات حرارت عملی

برابــر  در  آن  مقاومــت  و  آلومینیــوم  ســختی  و 
خوردگــی، بــاال بــردن قابلیــت شــکل  پذیــری 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــوم و ب ــاژ آلومینی ــی آلی و نرم
ــکاری  ــات جوش ــده در عملی ــاد ش ــای ایج تنش ه
ــرد. ــی گی ــرار م ــتور کار ق ــری در دس ــا ریخته گ ی

ــازی  ــجم س ــرای منس ــوالد ب ــی ف ــات حرارت عملی
خــواص  بهبــود  و  تنش زدایــی  مولکولــی، 
از  مــی  شــود.  انجــام  مغناطیســی  و  الکتریکــی 
ــد  ــواص جدی ــزودن خ ــای آن، اف ــر کاربرده دیگ
ــاال و  ــه فــوالد همچــون انعطــاف، ضربه  پذیــری ب ب

مقاومــت در برابــر فرســایش اســت.
ــزرگ توســط  ــا قطــر ب ــات ب ــد قطع  تولی

ــی ــات حرارت عملی
تولیــد قطعــات بــا قطــر عظیــم کــه معمــوال در 
غلتک هــا بــه کار مــی رونــد نیــز مــی تــوان از 
عملیــات حرارتــی اســتفاده کــرد. چنــد ســال پیــش 
ــدید  ــور تش ــه کش ــا علی ــم ه ــه تحری ــی ک و زمان
ــم  ــازه ندادی ــی اج ــات حرارت ــطه عملی ــد، بواس ش
ــف  ــوالد متوق ــای ف ــرکت ه ــد ش ــوط تولی ــا خط ت

ــود. ش
ــزرگ در  ــات ب ــد قطع ــاخته تولی ــزوده س ارزش اف
ــون  ــت و تاکن ــاد اس ــیار زی ــی بس ــات حرارت عملی
۵۰۰ تــن ضایعــات فلــزی بــه قطعــات مفیــدی 
ــرای  ــه ب ــت ک ــده اس ــدل ش ــا ب ــرکت ه ــرای ش ب
ــت  ــزار دالر منفع ــون و ۲۵۰ ه ــک میلی ــور ی کش
ارزی داشــته اســت. عــدم صــادرات غلتــک از 
کشــورهای دیگــر بــه ایــران در زمــان تحریــم مــی 
توانســت خســارت های زیــادی بــه صنعــت کشــور 
تحمیــل کنــد امــا ایــن امــر بواســطه عملیــات 

ــورد. ــم نخ ــی رق حرارت

تجاری سازی| تجهیزات جابجایی اجسام سنگین در کارگاه ها بومی سازی شد

دســتگاه های کمکــی کــه بــرای جابجایــی اجســام 
کارآیــی  کارگاهــی  محوطه هــای  در  ســنگین 
دارنــد، کشــور را از واردات ایــن محصــول بی نیــاز 

کــرده اســت.
 بــا توجــه بــه گســترش و تنــوع اجســام و قطعــات 
در صنایــع مختلــف، نیــاز بــه ابزارهایــی بــرای 
جابجایــی انــواع اجســام و قطعــات جهــت تعویــض 

ــود. ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــر، بی و تعمی
بــرای  کــه  هســتند  دســتگاه هایی  هندلرهــا 
ــبک  ــنگین و س ــنگین، نیمه س ــام س ــی اجس جابجای

می شــوند. اســتفاده  مختلــف  محیط هــای  در 

 به عنوان الحاقیه
روی  بــر  الحاقیــه  به عنــوان  دســتگاه ها  ایــن 
ــوند  ــوار می ش ــودر و . . س ــراک، ل ــر، لیفت تله هندل
و عملیــات تعویــض و جابجایــی را در معــادن، 
صنایــع، کشــاورزی و . . . ســرعت می بخشــند.

بنــا بــه گفتــه مصطفــی میرحســینی مدیرعامــل 
ــر، هندلرهــا  ــاوران طیــف صنعــت کوی شــرکت فن
هندلــر،  ســیلندر  هندلــر،  اســتروت  شــامل 
تایرهندلــر، بلــت هندلــر، کابــل هندلــر، ویــل 

موتــور هندلــر، پایــپ هندلــر و راد هندلــر و انــواع 
وینــچ،  و  هندلــر، جیــب  ریــب  کلمپر)گیــره(، 
کویــل هندلــر و پلتفــرم و دیگــر لــوازم جانبــی 
مشــابه هســتند کــه هرکــدام بــا توجــه بــه عملکــرد، 

کاربــرد متفاوتــی دارنــد.
 

افزایش بهره وری
از هندلرهــا موجــب  اســتفاده  کاربــر همچنیــن 
افزایــش بهــره وری، ایمنــی و کاهــش زمــان و 

می شــود. صنعــت  در  هزینــه 
هم اکنــون برخــی از ایــن دســتگاه ها به صــورت 
مــوردی ســاخته شــده و در اختیــار شــرکت ها قــرار 
ــاوران  ــرکت فن ــان ش ــاش محقق ــت. ت ــه اس گرفت
ــدی از  ــه نســل جدی ــر ارائ ــر ب طیــف صنعــت کوی
ــرای  ــا، ب ــن دســتگاه ها اســت کــه برخــی از آنه ای
نخســتین بار اســت کــه در کشــور بــه مرحلــه تولیــد 
می رســند. ایــن رونمایــی، در ماه هــای ابتدایــی 

ســال آینــده انجــام داده خواهــد شــد.
 

اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر
عمــده ایــن دســتگاه ها، از قیمتــی حــدود نیمــی از 
قیمــت نمونه هــای مشــابه خارجــی برخــوردار بــوده 
و صرفه جویــی ارزی مناســبی را نصیــب کشــور 
ــد،  ــد تولی ــن فرآین ــه در ای ــن اینک ــد. ضم می کنن
بــرای ۲۰ نفــر بــه شــکل مســتقیم اشــتغال زایی 

شــده اســت.
طــرح تولیــد هندلــر، با دریافــت تســهیات مصوب 
فنــاوری  تجاری ســازی  و  نــوآوری  معاونــت 
ریاســت جمهوری،  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد حمای م
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

توسعه زیست بوم نوآوری در خراسان شمالی؛ بجنورد میزبان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری شد

معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری وارد 
اســتان خراســان شــمالی شــد تــا بــا افتتــاح  مراکــز 
شــرکت های  رونــق  بــرای  زمینــه  نــوآوری، 

دانش بنیــان و خــاق اســتان فراهــم شــود.
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
مراکــز  افتتــاح  هــدف  بــا  رییس جمهــوری 
نــوآوری، خانه هــای خــاق و نــوآوری،  وارد 
اســتان خراســان شــمالی شــد و مــورد اســتقبال 

گرفــت. قــرار  اســتانی  مقامــات  و  اســتاندار 
ــا فعــاالن دانــش  وی ضمــن افتتــاح ایــن مراکــز، ب
ــتاوردهای  ــدار و از دس ــتانی دی ــاق اس ــان و خ بنی

ــد. ــد می کن ــان بازدی آن
 

بازدیــد از ســاختمان مرکــز نــوآوری دانشــگاه 
بجنــورد

ســتاری در نخســتین بخش از این ســفر یــک روزه، 
از دســتاوردهای فعــاالن دانــش بنیــان دانشــگاه 
ــاور  ــاق و فن ــتاوردهای خ ــگاه دس ــه در نمایش ک
ــت،  ــده اس ــه ش ــورد ارائ ــگاه بجن ــای دانش واحده
بازدیــد می کنــد و در جریــان رونــد توســعه مرکــز 
نــوآوری دانشــگاه بجنــورد قــرار خواهــد گرفــت.

فنــاور  واحدهــای  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در 
مســتقر دانشــگاه بجنــورد، ۱۴ دســتاورد از  ۹ واحــد 

ــد. ــد ش ــه خواه ــورد ارائ ــگاه بحن ــاور دانش فن
 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوآوری پ ــز ن ــاح مرک افتت
ــمالی ــان ش خراس

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســفر  ادامــه  در 
نــوآوری  و  فنــاوری  مجتمــع  رییس جمهــوری، 
خراســان  اســتان  فنــاوری  پــارک  پردیــس  در 
شــمالی افتتــاح می شــود. ایــن مجموعــه ۳۲۰۰ متــر 

ــت  ــی اس ــای اداری و کارگاه ــر فضاه ــتمل ب مش
کــه در بســتر پردیــس ۷ هکتــاری پــارک اســقرار 

دارد.
ــگاه  ــز از نمایش ــن مرک ــاح ای ــن افتت ــتاری، ضم س
ــاق  ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــتاوردهای ش دس
ــد و  ــد می کن ــاوری اســتان بازدی ــم و فن ــارک عل پ
بــا فعــاالن فنــاور و خــاق مســتقر بــه گفــت و گــو 

خواهــد نشســت.
 

شــرکت های  فعالیــت  بــرای  بســتری  ایجــاد 
پزشــکی علــوم  دانش بنیــان 

ــوم پزشــکی  ــوآوری دانشــگاه عل ــاح مرکــز ن  افتت
واحدهــای  از  بازدیــد  و  شــمالی  خراســان 
مســتقر در ایــن مرکــز نــوآوری، از برنامه هــای 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  یــک روزه  ســفر 

اســت. بجنــورد  بــه  رئیس جمهــوری 
بــرای راه انــدازی مرکــز نــوآوری دانشــگاه بــا 
 ۷۰ بالغ بــر  اعتبــاری  مترمربــع،   ۱۵۰۰ متــراژ 
میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت. در ایــن مرکــز، 
ــای  ــال در حوزه ه ــرکت  فع ــتقرار ۲۰ ش ــه اس زمین
پزشــکی، زیســت فنــاوری و آزمایشــگاهی فراهــم 

ــد. ــد ش خواه
 

افتتاح خانه خاق و نوآوری شیروان
 خانــه خــاق و نــوآوری بــه عنــوان مرکــزی 
جامــع بــرای واحدهــای خــاق، بســتری بــرای 
شــرکت های فعــال در حــوزه هــای گوناگــون 

ــت. ــرم اس ــای ن ــاوری ه فن
ــتان  ــوآوری اس ــاق ون ــه خ ــتا خان ــن راس در همی
خراســان شــمالی در شــیروان فعالیــت خــود را 
آغــاز مــی کنــد. ایــن خانــه خــاق و نــوآوری، از 

ــتایی  ــوالت روس ــه محص ــی ک ــرکت های خاق ش
ــد. ــی کن ــت م ــد، حمای ــعه می دهن را توس

صنایــع   بخش هــای  در  خــاق  محصــوالت 
ــع  ــروری، صنای ــرم، کشــاورزی، دامپ فرهنگــی و ن
دســتی، گردشــگری، کســب و کارهــای دیجیتــال، 
ــده  ــه ش ــی ارائ ــه ای و موبایل ــای رایان ــرم افزاره ن

ــد. ان
 در حــال حاضــر ۴۹ شــرکت خــاق و نــوآور در 
مجموعــه پذیرفتــه شــده انــد کــه در ایــن ســاختمان 
۱۴ واحــد اســتقرار یافتــه و از فضــای فعالیــت 
نــوآوری  انــد. خانــه خــاق و  بهره منــد شــده 
ــی ۲۶۰۰  ــا و در فضای ــر زیربن ــیروان در ۷۵۰ مت ش

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــر مربع مت

 
افتتاح مراکز نوآوری خراسان شمالی

فنــاوری رییس جمهــوری در   معــاون علمــی و 
ادامــه ســفر یــک روزه بــه اســتان خراســان شــمالی، 
بــا حضــور در نشســت شــورای اداری اســتان، 
مراکــز نــوآوری را در نقــاط مختلــف ایــن اســتان 

افتتــاح می کنــد. 
افتتــاح دو مرکــز نــوآوری اســفراین، افتتــاح مرکــز 
نــوآوری مانــه و ســملقان، افتتــاح مرکــز نــوآوری 
ــگاه  ــد از نمایش ــورد و بازدی ــر بجن ــگاه کوث دانش
دســتاوردهای مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی 
بجنــورد، از دیگــر برنامه هــای ســفر یــک روزه 
بــه  فنــاوری رییس جمهــوری  معــاون علمــی و 

اســتان خراســان شــمالی اســت.

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

تولید کودها و آفت  کش های زیستی توسعه یافت

ــوری وارد  ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
اســتان خراســان شــمالی شــد تــا بــا افتتــاح  مراکــز 
شــرکت های  رونــق  بــرای  زمینــه  نــوآوری، 

ــود. ــم ش ــتان فراه ــاق اس ــان و خ دانش بنی
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
مراکــز  افتتــاح  هــدف  بــا  رییس جمهــوری 
نــوآوری، خانه هــای خــاق و نــوآوری،  وارد 
ــتقبال  ــورد اس ــد و م ــمالی ش ــان ش ــتان خراس اس

گرفــت. قــرار  اســتانی  مقامــات  و  اســتاندار 
وی ضمــن افتتــاح ایــن مراکــز، بــا فعــاالن دانــش 
بنیــان و خــاق اســتانی دیــدار و از دســتاوردهای 

ــد. ــد می کن ــان بازدی آن
 

بازدیــد از ســاختمان مرکــز نــوآوری دانشــگاه 
ــورد بجن

ــک  ــفر ی ــن س ــش از ای ــتین بخ ــتاری در نخس س
بنیــان  دانــش  فعــاالن  دســتاوردهای  از  روزه، 
دانشــگاه کــه در نمایشــگاه دســتاوردهای خــاق 
و فنــاور واحدهــای دانشــگاه بجنــورد ارائــه شــده 
رونــد  جریــان  در  و  می کنــد  بازدیــد  اســت، 
ــرار  ــورد ق ــگاه بجن ــوآوری دانش ــز ن ــعه مرک توس

ــت. ــد گرف خواه
فنــاور  واحدهــای  دســتاوردهای  نمایشــگاه  در 
از  ۹  بجنــورد، ۱۴ دســتاورد  مســتقر دانشــگاه 
واحــد فنــاور دانشــگاه بحنــورد ارائــه خواهد شــد.

 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوآوری پ ــز ن ــاح مرک افتت

ــمالی ــان ش خراس
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســفر  ادامــه  در 
رییس جمهــوری، مجتمــع فنــاوری و نــوآوری 
اســتان خراســان  فنــاوری  پــارک  پردیــس  در 
شــمالی افتتــاح می شــود. ایــن مجموعــه ۳۲۰۰ 
متــر مشــتمل بــر فضاهــای اداری و کارگاهــی 
ــارک  ــاری پ اســت کــه در بســتر پردیــس ۷ هکت

دارد. اســقرار 
ــگاه  ــز از نمایش ــن مرک ــاح ای ــن افتت ــتاری، ضم س
ــاق  ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــتاوردهای ش دس
پــارک علــم و فنــاوری اســتان بازدیــد می کنــد و 
بــا فعــاالن فنــاور و خــاق مســتقر بــه گفــت و گــو 

خواهــد نشســت.
 

شــرکت های  فعالیــت  بــرای  بســتری  ایجــاد 
پزشــکی علــوم  دانش بنیــان 

 افتتــاح مرکــز نــوآوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
واحدهــای  از  بازدیــد  و  شــمالی  خراســان 
ــای  ــوآوری، از برنامه ه ــز ن ــن مرک ــتقر در ای مس
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  یــک روزه  ســفر 

اســت. بجنــورد  بــه  رئیس جمهــوری 
ــا  ــگاه ب ــوآوری دانش ــز ن ــدازی مرک ــرای راه ان ب
 ۷۰ بالغ بــر  اعتبــاری  مترمربــع،   ۱۵۰۰ متــراژ 

میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت. در ایــن مرکــز، 
ــای  ــال در حوزه ه ــتقرار ۲۰ شــرکت  فع ــه اس زمین
پزشــکی، زیســت فنــاوری و آزمایشــگاهی فراهــم 

ــد. ــد ش خواه
 

افتتاح خانه خاق و نوآوری شیروان
 خانــه خــاق و نــوآوری بــه عنــوان مرکــزی 
جامــع بــرای واحدهــای خــاق، بســتری بــرای 
شــرکت های فعــال در حــوزه هــای گوناگــون 

ــت. ــرم اس ــای ن ــاوری ه فن
ــتان  ــوآوری اس ــاق ون ــه خ ــتا خان ــن راس در همی
خراســان شــمالی در شــیروان فعالیــت خــود را 
آغــاز مــی کنــد. ایــن خانــه خــاق و نــوآوری، از 
ــتایی  ــوالت روس ــه محص ــی ک ــرکت های خاق ش

ــد. ــی کن ــت م ــد، حمای ــعه می دهن را توس
صنایــع   بخش هــای  در  خــاق  محصــوالت 
ــرم، کشــاورزی، دامپــروری، صنایــع  فرهنگــی و ن
دســتی، گردشــگری، کســب و کارهــای دیجیتال، 
ــده  ــه ش ــی ارائ ــه ای و موبایل ــای رایان ــرم افزاره ن

ــد. ان

 در حــال حاضــر ۴۹ شــرکت خــاق و نــوآور در 
مجموعــه پذیرفتــه شــده انــد کــه در این ســاختمان 
۱۴ واحــد اســتقرار یافتــه و از فضــای فعالیــت 
بهره منــد شــده انــد. خانــه خــاق و نــوآوری 
ــی ۲۶۰۰  ــا و در فضای ــر زیربن ــیروان در ۷۵۰ مت ش

ــی ایجــاد شــده اســت. ــر مربع مت
 

افتتاح مراکز نوآوری خراسان شمالی
 معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری در 
ادامــه ســفر یــک روزه بــه اســتان خراســان شــمالی، 
بــا حضــور در نشســت شــورای اداری اســتان، 
مراکــز نــوآوری را در نقــاط مختلــف ایــن اســتان 

افتتــاح می کنــد. 
افتتــاح دو مرکــز نــوآوری اســفراین، افتتــاح مرکــز 
نــوآوری مانــه و ســملقان، افتتــاح مرکــز نــوآوری 
ــگاه  ــد از نمایش ــورد و بازدی ــر بجن ــگاه کوث دانش
دســتاوردهای مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی 
ــای ســفر یــک روزه  بجنــورد، از دیگــر برنامه ه
بــه  معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری 

اســتان خراســان شــمالی اســت.
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خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت 
در ترکیه افتتاح شد

پنجمیــن خانــه نــوآوری و صــادرات فنــاوری 
ــه  ایران ســاخت در شــهر اســتانبول ترکیــه آغــاز ب
ــاق  ــان و خ ــوالت دانش بنی ــا محص ــرد ت کار ک

ــود. ــور متصــل ش ــن کش ــازار ای ــه ب ــورمان ب کش
روز گذشــته همزمــان بــا مبعث رســول اکرم)ص(، 
پنجمیــن خانــه نــوآوری و صــادرات فنــاوری 
و  از چیــن، کنیــا، روســیه  پــس  ایران ســاخت 
ــس  ــور ریی ــا حض ــه ب ــتانبول ترکی ــوریه؛ در اس س
فنــاوری  و  علــم  بین المللــی  تعامــات  مرکــز 
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــع  ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه ــر س دبی
خــاق، سرکنســولگری ایــران در اســتانبول و ۳۰ 
دانش بنیــان و  نماینــدگان شــرکت های  از  نفــر 

ــد. ــایی ش ــاق بازگش خ
تعامــات  مرکــز  رییــس  قلعه نــوی  مهــدی 
بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری در آییــن بازگشــایی 
خانــه نــوآوری و صــادرات فنــاوری ایران ســاخت 
اولویت هــای  از  یکــی  گفــت:  ترکیــه،  در 
ــوری،  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
جهانــی کــردن و توســعه صــادرات محصــوالت و 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــان ایران ــای دانش بنی فناوری ه

راه هــم همــه تــاش خــود را می کنیــم.
وی افــزود: در حــال حاضــر زیســت بــوم فنــاوری 
ــزار و ۵۰۰  ــان حــدود ۶ ه ــران میزب ــوآوری ای و ن
شــرکت دانش بنیــان و ۱ هــزار و ۵۰۰ شــرکت 
خــاق کــه بیشــتر در حــوزه تولیــد محتــوا فعالیــت 
مــی کننــد، اســت. یعنــی حــدود  ۸ هــزار شــرکت 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  حمایت هــای  از 

بهره منــد هســتند.
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــوی، معاون ــه قلعه ن ــه گفت ب

ریاســت جمهــوری در زمینــه توانمندســازی و 
کمــک بــه ایــن شــرکت ها بــرای اتصــال بــه 
ــا  ــد و برنامه ه ــی کن ــت م ــی فعالی ــازار بین الملل ب
بــه  و  کــرده  انتخــاب  را  متنوعــی  راه هــای  و 
ــه  ــال تجرب ــه دنب ــز ب ــروز نی ــت. ام ــرده اس ــش ب پی
ــی  ــرایط سیاس ــرا ش ــت. زی ــن اس ــای نوی روش ه
ــه  ــت؛ ب ــر اس ــال تغیی ــم در ح ــژه و دائ ــران وی ای
ــن  ــای متنوعــی در ای ــد از مدل ه ــل بای ــن دلی همی

ــم. ــره ببری راه به
ــرای  ــن ب ــای مطمئ ــی از راه ه ــه داد: یک وی ادام
اتصــال شــرکت های دانش بنیــان و خــاق بــه 

نــوآوری  بازارهــای جهانــی، ایجــاد خانه هــای 
ــه  ــت ک ــاخت اس ــران س ــاوری ای ــادرات فن و ص
آغــاز  را  خــود  فعالیــت  ۴ کشــور  در  تاکنــون 
کرده انــد و کشــور ترکیــه نیــز بــه جمــع آنهــا 
پیوســت. تــا ۳ مــاه دیگــر نیــز کشــورهای عــراق و 

می شــوند. خانه هــا  ایــن  مقصــد  ارمنســتان 
ــرای  ــرایط ب ــز؛ ش ــن مراک ــزود: در ای ــوی اف قلعه ن
ــان  اســتقرار موقــت و دائــم ۵۰ شــرکت دانــش بنی
و خــاق ایرانــی فراهــم شــده اســت تــا از امکانــات 
مختلــف آن هم چــون فضــای کار اشــتراکی و 
اختصاصــی، شــوروم، اتــاق جلســات و کنفرانــس 
ــزاری همچــون انجــام تحقیقــات  و خدمــات نرم اف
بــازار، ثبــت محصــول در کشــور مــورد نظــر، 
ــردن  ــدا ک ــورها و پی ــتانداردهای کش ــت اس دریاف

ــوند. ــد ش ــاری بهره من ــرکای تج ش
رییــس مرکــز تعامــات بین المللــی علــم و فنــاوری 
ــا  معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ب
ــه  ــچ مداخل ــی هی ــت علم ــه معاون ــه اینک ــاره ب اش
ــدارد و تنهــا  مســتقیمی در ایــن کســب و کارهــا ن
در زمینــه سیاســتگذاری و تامیــن زیرســاخت ها 
ــا  ــن فعالیت هــا ب ــد، گفــت: همــه ای کمــک می کن
کمــک مــادی و معنــوی بخــش خصوصــی انجــام 

شــده اســت.

خــالق  و  دانش بنیــان  شــرکت های   
تضمیــن  را  ایــران  آینــده  اقتــدار 

می کننــد
نــرم  فناوری هــای  ســتاد  دبیــر  کرمــی  پرویــز 
گفــت:  مراســم،  ایــن  در  خــاق  صنایــع  و 
بــه  کــه  خاقــی  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
نمایندگــی از جمــع کثیــری از شــرکت های فعــال 
ــورمان  ــوآوری کش ــاوری و ن ــوم فن ــت ب در زیس
ــده تجــارت و  ــد، آین ــن جلســه حضــور دارن در ای

فنــاوری و بازرگانــی ایــران اســامی هســتند.
ســخنگوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری افــزود: شــرکت هــای خــاق و دانــش 

بنیانــی کــه در کنــار ســایر مراکــز اعــم از مراکــزی 
و  نــوآوری«  و  خــاق  هــای  »خانــه  همچــون 
ــای نــوآوری«، »مراکــز نــوآوری«،  »کارخانــه ه
»دانشــگاه هــا« و ســایر عناصــر زیســت بوم فنــاوری 
و نــوآوری تــاش می کننــد، آینــده ایــران فنــاور و 

ــد. ــی دهن ــکل داده و م ــدر را ش مقت
کرمــی ادامــه داد: در آغــاز ایــن راه، جوانــان 
میلیــارد  هــزار   ۲۲۰ توانســتند  ایرانــی  توانمنــد 
تومــان گــردش مالــی و ۳۵۰ هــزار نفــر شــغل 
مســتقیم را در کنــار ســایر مشــاغل در ایــران ایجــاد 
کننــد. راه طوالنــی اســت و دســتاوردها ادامــه داد. 

اگــر کنســولگری ایــران بخواهــد موفقیتــی کســب 
ــی  ــی و تخصص ــروی دانش ــن نی ــه ای ــد ب ــد بای کن

ــد. ــکا کن ات
دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع 
ــاغل  ــر مش ــرف ب ــه ص ــه تکی ــان اینک ــا بی ــاق ب خ
در  زیرزمینــی  منابــع  و  فروشــی  خــام  ســنتی، 
پایــان دوره خــود رســیده  بــه  ایــران و جهــان 
اســت، بیــان کــرد: راه بــرون رفــت از ایــن شــرایط، 
اتــکا بــه توانمنــدی و ظرفیــت علمــی و تخصصــی 
اســت.  خــاق  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
مجموعه هایــی کــه طــی چنــد ســال اخیــر ظرفیــت 
ــد. ــات کرده ان ــران اثب ــه و مدی ــه جامع ــود را ب خ

ــی  ــت علم ــا در معاون ــت: م ــن، گف ــی همچنی کرم
خــود را موظــف بــه حمایــت از ایــن شــرکت 
هــا مــی دانیــم و کمــک بــه آنهــا کمــک بــه 
ــم  ــی کن ــش م ــن خواه ــت و م ــامی اس ــران اس ای
ــا  ــرکت ه ــن ش ــرای ای ــفارت ب ــولگری و س کنس
وقــت بگذارنــد و از شــرکت هــا هــم مــی خواهــم 
کــه منافــع خــود را منافــع ایــران بداننــد. اگــر 
در ایــن مســیر مشــکلی یــا مضیقــه ای می بیننــد 

ــند. ــر باش ــا پیگی ببخشــند و از م
رییــس مرکــز ارتباطــات و اطــاع رســانی معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکه 
ــش  ــد کــرده ام کــه شــرکت هــای دان بارهــا تاکی
فنــاوری  و  معاونــت علمــی  از  بنیــان و خــاق 
طلبــکار نیســتند امــا معاونــت علمــی بــه نمایندگــی 
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــا اســت، بی ــکار آنه ــت بده از دول
ــده  ــت آین ــر رقاب ــای پ ــران در دنی ــت ای ــرار اس ق
مســیر رو بــه جلویــی داشــته باشــد بایــد بــه شــرکت 

ــد. ــه کن ــان و خــاق تکی ــش بنی هــای دان

ــوالت  ــات و محص ــه خدم ــی ها ب  دسترس
ــد ــهیل ش ــه تس ــان در ترکی دانش بنی

ــودی  ــم، جــواد معب ــن مراس ــن در ای همچنی
فــر سرکنســول ایــران در اســتانبول، بــا اشــاره 
ــادرات  ــوآوری و ص ــه ن ــاد خان ــروری ایج ــه ض ب

فنــاوری ایران ســاخت در اســتانبول، گفــت: بــا 
ایــن کار دسترســی مــا و فعــاالن فنــاور بــه خدمــات 
ایرانــی  خــاق  و  دانش بنیــان  محصــوالت  و 
تســهیل شــد. ایرانیــان مقیــم شــهر ازمیــر و فعــاالن 
ــن  ــه ای ــز متقاضــی دسترســی ب ــن شــهر نی ــاور ای فن

ــتند. ــات هس خدم
ــه  ــاح ایــن خان ــان کــرد: قطعــا افتت وی همچنیــن بی
ــم در  ــا ه ــت و م ــز اس ــت آمی ــتانبول موفقی در اس
ایــن شــهر بــرای حمایــت از صادرکننــدگان و 
تجــار ایرانــی همــکاری مــی کنیــم تــا تســهیل 

ــیم. ــا باش ــده کاره کنن

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

حوزه سالمت با اجرای پروژه های ملی توسعه یافت

اولیــه  مــواد  بیولوژیــک،  داروهــای  تولیــد 
تجهیــزات  و  انســانی  واکســن های  دارویــی، 
ــرای ارتقــای  ــروژه ای هســتند کــه ب پزشــکی، ۴ پ

بخــش یامــت حمایــت شــدند.

تعریــف  ســامتی  تامیــن  بــرای  بســته هایی   
زیرســاخت های  »تقویــت  بــا  کار  ایــن  شــدند 
ارزبــری  فلوچــارت  »رســم  ســامت«،  حــوزه 
ســامت«،  حــوزه  بنــدی  اولویــت  احصــاء  و 
ــای  ــا نهاده ــکاری ب ــای هم ــای تفاهم نامه ه »امض
مرتبــط«، »انتشــار فراخوان هــا« و در نهایــت ایجــاد 
زمینــه مناســب بــرای اجرایــی شــدن ایــن بســته ها 
ــعه  ــتاد توس ــط س ــه توس ــد. کاری ک ــی ش عملیات
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  فنــاوری  زیســت 

ــد. ــرا درآم ــه اج ــوری ب ــت جمه ریاس
بســته  در  محصــول   ۷ تولیــد  طــرح،  ایــن  در 
ــی  ــود. محصوالت ــر ب ــک مدنظ ــای بیولوژی داروه
کــه بیــش از ۷۴ میلیــون دالر کاهــش ارزبــری را 
بــرای کشــور بــه همــراه داشــتند. 
ــه  ــواد اولی ــد م ــته تولی ــه بس تهی
 ۷۵ تولیــد  بــا  نیــز  دارویــی 
محصــول اجرایــی شــد. ایــن کار 
ــش  ــون دالر کاه ــم ۱۱۶ میلی ه
بــه  بــرای کشــور  را  ارزبــری 

همــراه داشــت.
واکســن های  تولیــد  بســته 
 ۶۰ و  محصــول   ۵ بــا  انســانی 
میلیــون دالر کاهــش ارزبــری و 
ــون  ــول و ۲۴ میلی ــا ۳ محص ــکی ب ــزات پزش تجهی
دالر کاهــش خــروج ارز از کشــور، دیگــر طــرح 

ــود. ــدف ب ــن ه ــق ای ــرای تحق ــر ب ــای مدنظ ه
ــا، ۹۰  ــن طرح ه ــل ای ــرای کام ــا اج ــت ب در نهای
محصــول تولیــد شــد کــه از خــروج بیــش از 
۲۴۷ میلــون دالر ارز کشــور پیشــگیری کرده انــد. 
اتفاقــی کــه بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و تقویــت 
زیرســاخت های زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری 
حــوزه ســامت در کشــور کمــک کــرده اســت.
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

طراحــی صنعتــی محصــوالت دانش بنیــان«، 
نمایشــی)دمو(  نمونــه  ســاخت  و  »طراحــی 
فنــی  توســعه  مشــاوره  »ارائــه  و  تولیــدات« 
محصــوالت«، خدماتــی اســت کــه بــرای حمایــت 
ارائــه  دانش بنیــان  محصــوالت  گســترش  از 

. د می شــو
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــت ک ــالی اس ــد س چن
ــور  ــزرگ و کان کش ــدگان ب ــار تولیدکنن در کن
بــه دانــش و تخصــص  اتــکا  بــا  ایســتاده اند و 
خــود، نقشــی موثــر در توســعه علمــی و بــازار 

ایــن  امــا  می کننــد.  بــازی  داخلــی؛ 
ــد  ــازار نیازمن ــا در ب ــرای بق ــا ب مجموعه ه
حمایت هــای مــادی و معنــوی هســتند. 
ــه  ــی اســت کــه ب ــا، خدمات ــن حمایت ه ای
ــا منجــر  ــدی آنه توســعه محصــوالت تولی

می شــود.
  

۱. طراحــی صنعتــی محصــوالت 
نش بنیــان دا

ــده  ــه ش ــی و ارائ ــات طراح ــی از خدم یک
طراحــی  بــه  مربــوط  حــوزه  ایــن  در 
صنعتــی محصــوالت دانش بنیــان اســت. 
طراحــی صنعتــی بــا تاثیــر در کیفیــت، 

عملکــرد، ارگونومــی، شــکل ظاهــری، گرافیــک 
و بســته بندی محصــوالت نقــش مهمــی در جلــب 
ــی محصــول  رضایــت مصرف کننــدگان و بازاریاب

ایفــا می کنــد.
دارای  بســته بندی  و  صنعتــی  طراحــی  بنابرایــن 
بازارســازی  و  بازاریابــی  در  مهمــی  جایــگاه 
ــن اســاس  ــر همی محصــوالت شــرکت ها اســت. ب
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــدف  ــا ه ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم

ــان، بخشــی از  ــازار محصــوالت دانش بنی توســعه ب
هزینــه هــای طراحــی صنعتــی ایــن محصــوالت را 

می کنــد. حمایــت 
 

نمونــه  ســاخت  و  طراحــی   .۲
محصــوالت نمایشــی)دمو( 

یکــی از راه هــای معرفــی و نمایــش عملکــرد 
محصــول بــه ســرمایه گذاران و مشــتریان، طراحــی 
ــه  ــه نمایشــی)دمو( اســت ک ــک نمون و ســاخت ی
ویژگی هــا و کارکردهــای اصلــی محصــول را بــه 

نمایــش می گــذارد.
دمــو، نمونــه ای از محصــول اصلــی یــا بخشــی 
از آن اســت کــه در اختیــار مشــتری قــرار داده 
ظاهــر،  بــا  زمــان،  کمتریــن  در  تــا  می شــود 
ــی  ــول اصل ــات محص ــرد و امکان ــی، عملک ویژگ
آشــنا شــود و بــر ایــن اســاس بتوانــد ارزیابــی 

باشــد. داشــته  محصــول  از  دقیق تــری 
در همیــن راســتا معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــوری علم جمه

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف 
توســعه بــازار محصــوالت دانش بنیــان، بخشــی 
ــن  ــوی ای از هزینه هــای طراحــی و ســاخت دم

ــد. محصــوالت را حمایــت می کن
 

۳. مشاوره توسعه فنی محصوالت
کســب وکارهای موفــق بــه منظــور پیشــبرد 
اهــداف فنــی و تخصصــی خــود، دســتیابی 
بــه جایــگاه مــورد نظرشــان در بــازار و بــه 
نیازمنــد  فنــی،  دســتاوردهای  روزرســانی 
بهره گیــری از تــوان فنــی و تخصصــی 
تیم هــای مشــاور هســتند تــا عــاوه بــر 
عبــور از گلــوگاه هــا و چالــش هــای 
تخصصــی، بــا مشــاوره بــه کمــک 
افــراد کارآزمــوده و بــا تجربــه، تــوان 
ــود را  ــای خ ــی نیروه ــی و تخصص فن

ــد. ــش دهن افزای
هــا  شــرکت  از  بســیاری  همچنیــن 
در زمینــه مدیریــت فنــی و توســعه 
محصــوالت خــود دچــار ابهامــات 
ــبرد  ــرای پیش ــوند و ب ــددی می ش متع
اهدافشــان بدنبــال راه حــل مناســب و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه هســتند. ب کــم هزین
راهنمایــی شــرکت هــا در ایــن حــوزه مــی 
توانــد موجــب رشــد و افزایــش توانمنــدی 
ــا  ــرکت ه ــز ش ــن رو، مرک ــود. ازای ــا ش آن ه
و موسســات دانــش بنیــان معاونــت علمــی 
هــدف  بــا  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
توانمندســازی شــرکت هــا اقــدام بــه ارائــه 

خدمــات مشــاوره فنــی کــرده اســت.

توسعه محصوالت دانش بنیان با ۳ خدمت تسهیل شد

ترغیب بازار داخلی به خرید تولیدات ایران ساخت

دانشگاه ها مبدا شکل گیری شرکت های دانش بنیان و خالق هستند

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در 
ــور در  ــا حض ــرز ب ــتان الب ــه اس ــک روزه ب ــفر ی س
ــوآوری و  ــاق و ن ــه خ ــی، خان ــگاه خوارزم دانش
ــاح  ــگاه را افتت ــن دانش ــوآوری ای ــد و ن ــز رش مرک

ــرد. ک
ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س
مبــدا  دانشــگاه ها  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری 
شــکل گیری شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
هســتند، گفــت: ادبیــات جدیــدی وارد زیســت بوم 
دانشــگاهی و پژوهشــگاهی کشــور شــده اســت که 
بــر مبنــای آن، پژوهــش و دانــش بــه خلــق محصول 
ــز  ــود. مراک ــی می ش ــه منته ــازی از جامع ــع نی و رف
ــوآوری  ــاق و ن ــای خ ــوآوری و خانه ه ــد و ن رش
ــات هســتند و  ــن ادبی ــت پیوســتن ای ــه واقعی ــدا ب مب
بــا ریــل گــذاری بــرای تبدیــل ایــده هــای نوآورانه 
ــوی  ــه س ــود ب ــگان خ ــجویان و دانش آموخت دانش
ــی  ــق م ــد را تحق ــن رون ــت؛ ای ــا خدم ــول ی محص

بخشــند.
ــت  ــری زیس ــکل گی ــه از ش ــان اینک ــا بی ــتاری ب س
بــوم خاقیــت، نــوآوری و فنــاوری در دانشــگاه ها 
حمایــت مــی کنیــم، ادامــه داد: اســتان البــرز یکــی 
از قطب هــای فنــاوری و نــوآوری در کشــور اســت 
ــی؛  ــه خوارزم ــتان از جمل ــن اس ــگاه های ای و دانش
اندوختــه ارزشــمندی از ســرمایه های انســانی را 

داده  جــای  خــود  در 
بــه کمــک  انــد کــه 
ایجــاد زیرســاخت هایی 
خانه هــای  چــون 
نــوآوری  و  خــاق 
و  می شــوند  شــکوفا 
در مســیر رشــد و رونــق 
دانش بنیــان  اقتصــاد 
برمــی  گام  کشــور 

دارنــد.
۳۵ محصول خالق

ســتاری از محصــوالت 
شــرکت  خدمــات  و 
مســتقر  خــاق  هــای 

ــذاران و  ــا بنیانگ ــرد و ب ــد ک ــه بازدی ــن خان در ای
ــت و  ــه گف ــوالت ب ــن محص ــدگان ای ــعه دهن توس

ــت. ــو نشس گ
 ۴۳ تــاش  حاصــل  کــه  خــاق  محصــول   ۳۵
شــرکت خــاق و فرهنگــی اســت بــا  حضــور 
جمهــوری  رییــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــوآوری در  ــاق و ن ــه خ ــن خان ــد. ای ــی ش رونمای
بســتر دانشــگاه خوارزمــی زمینــه تولیــد و تجــاری 
ســامت،  حوزه هــای  در  محصوالتــی  ســازی 

فناوری هــای  ســرگرمی،  گردشــگری، 
فراهــم  را  شــناختی، اطاعــات وارتباطــات 

کــرده اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در 
ادامــه ســفر یــک روزه خــود بــه اســتان البــرز با 
حضــور در شــهرک صنعتــی بهارســتان؛ ضمــن 
بازدیــد از شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر، 
از خطــوط تولیــد محصــوالت ایران ســاخت 
و  مولکولــی  و  ســلولی  فنــاوری،  زیســت 
اپتیــک و فوتونیــک، رونمایــی خواهــد کــرد.

دوربین های 
پالک خوان هوشمند به 
کاهش تخلفات کمک 

کرد؛ طراحی ۷ محصول 
ایران ساخت

۷ دوربیــن پاک خــوان هوشــمند ایران ســاخت 
ــت و  ــا دق ــی ب ــات رانندگ ــا تخلف ــد ت ــی ش طراح

ــود. ــری ش ــت و پیگی ــتری ثب ــت بیش کیفی

ســرعت)پردازش  تخلفــات  ثبــت  »ســامانه 
تخلفــات ســرعت  ثبــت  »ســامانه  تصویــری(«، 
»ثبــت  ترافیــک«،  محــدوده  »پایــش  راداری«، 
تخلــف چــراغ راهنمایــی«، »ثبــت تخلــف عبــور از 
نواحــی ممنــوع«، »ثبــت تــردد و عــوارض« و »ثبت 
تــردد و پارکینــگ« محصــوالت دانش بنیــان و 
ــی  ــه طراح ــن زمین ــه در ای ــتند ک ــمندی هس هوش

شــده اند.  
خوانــی،  پــاک  قابلیــت  بــا  دوربین هــای 
دوربین هــای مداربســته تخصصــی هســتند کــه 
ــایی و  ــرای شناس ــی ب ــزار داخل ــک نرم اف دارای ی
ضبــط پــاک خودروهــا حتــی در هنــگام حرکــت 
ترافیکــی توســط  هســتند. تجهیــز سیســتم های 
ــه و  ــکان تجزی ــاک، ام ــای تشــخیص پ دوربین ه
ــر  ــه را در ه ــایل نقلی ــاک وس ــط پ ــل و ضب تحلی
شــرایط چالش برانگیــزی چــون آب و هــوای بــد، 
ســرعت بــاال و مشــکات مربــوط بــه تداخــل نــور 

چــراغ ماشــین ها میســر می کنــد.
تفــاوت ایــن دوربیــن هــا بــا دوربیــن هــای معمولی 
ــوان  ــای پاک خ ــن ه ــه دوربی ــت ک ــن اس در ای
ــافت های  ــا را از مس ــت خودروه ــد حرک می توانن
دور و در ســرعت های بــاال و نــور آزاردهنــده 
ــات  ــی اطاع ــد. تمام ــط کنن ــودرو ضب ــراغ خ چ
خودروهــا بــا اســتفاده از اطاعــات زمانــی یــا 

ــتند. ــتجو هس ــل جس ــاک قاب ــات پ اطاع
پاک خــوان  مداربســته  دوربین هــای  به وســیله 
می تــوان پارکینگ هــای عمومــی را بــه نحــوی 
مدیریــت کــرد کــه  پرداخــت وجــه و ورود و 
خــروج خودروهــا تســهیل شــود. ایــن دوربین هــا 
می تواننــد عملکــرد هشــداری داشــته باشــند و در 

ــه غیرمجــاز هشــدارهای  ــگام ورود وســیله نقلی هن
ــد. الزم را بدهن

ــی و  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــوالت ب ــن محص ای
فنــاوری ریاســت جمهــوری تولیــد شــده و در 
اســتان های تهــران، اصفهــان، مشــهد و جاده هــای 
قــرار  اســتفاده  مــورد  برون شــهری  و  درون 

می گیرنــد.
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معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

بــر دانــش بــر عهــده  تولیــد محصــول مبتنــی 
متخصصــان و توانمنــدان داخلــی و بازارســازی 
ــار بخــش دولتــی اســت  ایــن محصــوالت در اختی
ــه خدمــات حمایتــی میســر مــی  ــا ارائ کاری کــه ب

ــود. ش
ــازار  ــرای توســعه ب ــر همیــن اســاس ۵ خدمــات ب ب
داخلــی و خارجــی ایــن محصــوالت ایران ســاختی 
تعریــف شــده اســت. خدماتــی چــون »تدویــن 
گــزارش تحقیقــات بــازار«، »تدویــن و اجــرای 
ــه  ــال«، »تهی ــی دیجیت ــی«، »بازاریاب ــه بازاریاب برنام
ــای  ــاخت ه ــر س ــاد زی ــی« و »ایج ــه بازاریاب برنام

ــی«. تبلیغات
شــده اند  طراحــی  گونــه ای  بــه  خدمــات  ایــن 
ــش  ــر دان ــی ب ــوالت مبتن ــازار محص ــد ب ــه بتوانن ک
ــردم  ــد و م ــعه دهن ــور توس ــص را در کش و تخص
ــی  ــد. حمایت های ــب کنن ــا ترغی ــد آنه ــه خری را ب
موسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  توســط  کــه 
و  علمــی  معاونــت  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــه  ــان ارائ ــه متقاضی ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس فن

ــود. ــی ش م
 

تدوین گزارش تحقیقات بازار
ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــب ب ــتراتژی مناس ــن اس تدوی
مخاطبــان  شناســایی  بخش بنــدی،  طریــق  از 
رقبــا،  تحلیــل  محصــول،  مصرف کننــدگان  و 
ــهم  ــازار و س ــش ب ــزان کش ــح از می ــن صحی تخمی
قابــل کســب از آن و ســایر پارامترهــای تاثیرگــذار 
در ایــن زمینــه از جملــه مهمتریــن الزامــات پیــش از 

ــت. ــد اس ــازار جدی ــر ب ــه ه ورود ب
در همیــن راســتا معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
ــوالت  ــازار محص ــعه ب ــدف توس ــا ه ــوری ب جمه
تخصصــی  گزارش هــای  تهیــه  از  دانش بنیــان، 
تحقیقــات بــازار و تأمیــن بخشــی از هزینه هــای 

ــد. ــت می کن ــه آن حمای ــوط ب مرب
 

تدوین و اجرای برنامه بازاریابی
مهم تریــن  از  یکــی  بــازار  توســعه  و  بازاریابــی 
و  کســب  موفقیــت  در  تاثیرگــذار  بخش هــای 

کارهــای دانش بنیــان و فنــاوری محــور اســت. 
ــوع  ــن موض ــوال ای ــه معم ــت ک ــی  اس ــن در حال ای
کمتــر مــورد توجــه و تمرکــز فنــاوران و صاحبــان 
شــرکت های دانــش بنیــان بــوده و عمومــا در ایــن 

ــتند. ــف هس ــش و ضع ــار چال ــش دچ بخ
و  بــازار  توســعه  بــه ضــرورت  توجــه  بــا  لــذا 
ــان  ــوالت دانش بنی ــروش محص ــطح ف ــش س افزای
ــاوری ریاســت  ــی و فن ــت علم در کشــور، معاون
ــن  ــت از تدوی ــرای حمای ــه ای ب ــوری، برنام جمه
ــرده  ــم ک ــوالت فراه ــن محص ــی ای ــه بازاریاب برنام

ــت. اس
 

بازاریابی دیجیتال
از  یکــی  دانش بنیــان  شــرکت های  عارضه  یابــی 
مهم تریــن عوامــل شــناخت عوامــل تاثیرگــذار 
و  دانش بنیــان  کارهــای  و  کســب  موفقیــت  در 

ــت. ــور اس ــاوری مح فن
بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه ضــرورت توســعه 
محصــوالت  فــروش  ســطح  افزایــش  و  بــازار 
دانش بنیــان در کشــور، معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــت از  ــرای حمای ــه ای ب ــوری، برنام ــت جمه ریاس
ــف  ــان تعری ــش بنی ــی شــرکت هــای دان عارضه یاب

کــرده اســت.
 

تهیه برنامه بازاریابی
مهم تریــن  از  یکــی  بــازار  توســعه  و  بازاریابــی 
و  کســب  موفقیــت  در  تاثیرگــذار  بخش هــای 
کارهــای دانش بنیــان و فنــاوری محــور مــی داننــد؛ 
ــق  ــه دقی ــود برنام ــت وج ــر اهمی ــوارد پ ــی از م یک
ــت. ــرکت اس ــب و کار ش ــدل کس ــی و م بازاریاب

ــن  ــت ای ــم اهمی ــا علیرغ ــرکت ه ــی از ش ــا برخ ام
ــی  ــی توجــه م ــه بازاریاب ــه برنام ــر ب موضــوع، کمت
ــای  ــاخت ه ــت زیرس ــور تقوی ــه منظ ــذا ب ــد. ل کنن
ــت  ــان معاون ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــی ش بازاریاب
علمــی وفنــاوری ریاســت جمهــوری حمایــت 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــی را در نظ های
 

ایجاد زیر ساخت های تبلیغاتی
در راســتای کاهــش هزینــه هــای تبلیغاتــی شــرکت 
ــه  ــای تهی ــه ه ــی از هزین ــان، بخش ــش بنی ــای دان ه
ــی  ــانی و بازاریاب ــاع رس ــی اط ــای تبلیغات ــزار ه اب
تبلیغاتــی،   CD بروشــور،  کاتالــوگ،  شــامل 
وبســایت و امثالهــم بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــی شــود. پرداخــت م
ایــن حمایــت در راســتای ایجــاد توانمنــدی هــای 
شــرکت هــا و بمنظــور تامیــن الزامــات اولیــه 
تبلیغــات و بازاریابــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

سهم ایران در پذیرش و ارسال نیروی انسانی چگونه است

مهاجرت

و  توســعه  ســرمایه های  مهم تریــن  از  یکــی 
ــه  ــوری ب ــر کش ــانی ه ــروی انس ــاد، نی ــق اقتص رون
ــه  ــناخت آن ب ــه ش ــی ک ــی  رود. موضوع ــمار م ش
برنامه ریــزی و سیاســتگذاری صحیــح در جــذب و 

مانــدگاری ایــن ســرمایه کمــک می کنــد.
مهاجرفرســتی و مهاجرپذیــری، دو مؤلفــه ای اســت 
کــه در شــاخص ســرمایه انســانی کشــورها، اهمیت 
ــوط  ــای مرب ــا و پایش ه ــاً در تحلیل ه دارد و عمدت
ــدگاری  ــذب و مان ــورها در ج ــدی کش ــه توانمن ب

اســتعدادها مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
در حالــی کــه آمارهــای مختلفــی دربــاره وضعیــت 
ایــران در ایــن دو مؤلفــه بیــان شــده اســت، ســالنامه 
ــان جایــگاه واقعــی کشــور  ــه بی ــران ب مهاجرتــی ای

در ایــن حــوزه پرداختــه اســت.
بــر اســاس آمارهــای ایــن ســالنامه، پــس از بررســی 
جمعیــت ایرانیــان ســاکن خــارج از کشــور در 
بــا ســایر کشــورها،  مقایســه  ســال ۲۰۲۰ و در 

مشــخص شــد کــه ایــران در مقایســه بــا ۲۳۲ 
کشــور، در جایــگاه ۵۴ قــرار دارد. همچنیــن رتبــه 

مهاجرپذیــری کشــور، ۲۳ اســت.
 

جذب و ارسال دانشجویان
و  مقیــم  غیــر  ایرانــی  دانشــجویان  تعــداد  امــا 
نیــز دو  ایــران  ایرانــی مقیــم  دانشــجویان غیــر 
معیــار دیگــری هســتند کــه میــزان دانشجوفرســتی 
ــخص  ــاس آن مش ــر اس ــران ب ــجوپذیری ای و دانش
آمارهــای  آخریــن  اســاس  بــر  می شــود. 
نوزدهــم  جایــگاه  در  ایــران  منتشرشــده، 
دانشجوفرســتی و رتبــه ۳۱ در پذیــرش دانشــجویان 
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب ــر ایران غی
موضوعــی کــه نشــان می دهــد ایــران علیرغــم 
ــانی و  ــروی انس ــذب نی ــوه در ج ــای بالق ظرفیت ه
تربیــت دانش آموختــگان، بایــد در مســیر اســتفاده 
ــر  ــر از ســرمایه های انســانی بومــی و غی هرچــه بهت

بومــی حرکــت کنــد.
ایــن اقــدام بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری در قالــب برنامــه جــذب و 
همــکاری بــا ایرانیــان متخصــص خــارج از کشــور، 
ایجــاد بســتر حمایتــی بــرای جــذب نیــروی انســانی 
نخبــه و اشــتغال در مراکــز علمــی، پژوهشــی، 
تحقــق  خــاق  و  دانش بنیــان  کســب وکارهای 

ــه اســت. یافت

دانش بنیان| ماشین آالت 
مورد نیاز صنایع چوب 

در داخل ساخته شد
یــک شــرکت دانش بنیــان محصولــی ســاخته کــه 
کاربــرد آن حکاکــی، منبــت کاری و بــرش در 

ــع چــوب اســت. صنای
ــان  ــرکت دانش بنی ــل ش ــعدانی مدیرعام ــد س جاه
فنــی مهندســی فرســاد صنعــت البــرز بــا بیــان اینکــه 
دســتگاه ســی ان ســی در ســه مــدل تخــت، منبــت 
و حکاکــی محصــول تولیــدی این شــرکت اســت، 
گفــت: ایــن ماشــین آالت در صنایــع چــوب و 
ــرای حکاکــی، بــرش زدن  کارگاه هــای نجــاری ب
ــگاری روی ام دی اف و  ــش و ن ــر نق ــاد ه و ایج

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوب م چ
 

سرعت و دقت باالی ماشین آالت
ــوب  ــع چ ــول در صنای ــن محص ــرد ای ــده کارب عم
ــواع  ــل ان ــی از قبی ــد محصوالت ــرای تولی ــوده و ب ب
ضــد  درب  انــواع  اداری،  مســکونی،  مبلمــان 
ســرقت، اتاقــی، کابینــت ســازی، سیســمونی بچــه، 
انــواع میــز کمــد و صندلــی از ایــن محصــول 

می شــود. اســتفاده 
دســتگاه ســی ان ســی هماننــد یــک روبــات ســه یــا 
چهــار محــور عمــل می کنــد و بــا دقــت و ســرعت 
ــاال در حکاکــی، منبــت کاری و همچنیــن  بســیار ب
ــتفاده  ــورد اس ــوب و ام دی اف م ــواع چ ــرش ان ب

ــرد. ــرار می گی ق
اپراتــور به وســیله کامپیوتــر طــرح مــورد نظــر 
ــتگاه،  ــر دس ــق کنترل ــرده و از طری ــی ک را طراح
ــال  ــی دســتگاه انتق ــه سیســتم کنترل اطاعــات را ب
طــرح  دســتگاه،  اســتارت  از  بعــد  می دهــد. 
ــود. ــاد می ش ــه کار ایج ــر روی قطع ــتی ب درخواس

 
طراحی با توجه به نیاز مصرف کننده

ــده  ــاز ش ــول آغ ــن محص ــد ای ــال ۱۳۹۲ تولی از س
و در حــدود ۳۵ نفــر در ایــن شــرکت مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند امــا بــا اســتقرار در محــل 
افزایــش  می دهــد،  رخ  بــه زودی  کــه  جدیــد 
ظرفیــت صــورت می گیــرد. خدمــات پــس از 
فــروش مناســب یکــی از مهم تریــن عوامــل بــرای 
ــن ماشــین آالت محســوب می شــود کــه  ــد ای خری

ــت. ــت اس ــن مزی ــی دارای ای ــول داخل محص
ــده  ــاز مصرف کنن ــه نی ــه ب ــا توج ــول ب ــن محص ای
داخلــی طراحــی و ســاخته شــده و توانســته صرفــه 
جویــی ارزی خوبــی بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــتند  ــی هس ــت باالی ــین آالت دارای کیفی ــن ماش ای
ــی  ــای خارج ــه نمونه ه ــبت ب ــی نس ــت پایین و قیم

ــد. ــود دارن خ
مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان فنــی مهندســی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  البــرز  صنعــت  فرســاد 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
شــرکت های  از  خوبــی  بســیار  حمایت هــای 
ــی  ــد، افــزود: از تســهیات خوب ــان می کن دانش بنی
ارائــه می دهــد تخصیــص  ایــن مجموعــه  کــه 

جــواز و خدمــات فــروش لیزینگــی اســت.
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

از خط تولید ساخت پلیمرهای مهندسی با خواص باال و دو آنزیم بیولوژی 
ایران ساخت رونمایی شد

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری 
ــد پلیمرهــای  رییس جمهــوری خــط تولی
مهندســی و مرکــز تولیــد آنزیم هــای 
و  زیســت فناوری  ایران ســاخت 

مولکولــی افتتــاح و رونمایــی شــد.
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
روزه  یــک  ســفر  ادامــه  در  رییس جمهــوری 
بــه اســتان البــرز بــرای افتتــاح زیرســاخت های 
رونمایــی  و  نوآورانــه  ایده هــای  از  حمایــت 
بــا  ایران ســاخت،  دانش بنیــان  محصــوالت  از 
تحقیقاتــی  دانش بنیــان  شــرکت  در  حضــور 
تولیــدی و صنعتــی کرانگیــن، پایلــوت خــط تولیــد 
ــتروژن را  ــه روش اکس ــدی ب ــی آمی ــای پل آمیزه ه

افتتــاح کــرد.
ســاخت پاســتیک ها بــر اســاس نیــاز بــازار و 
مشــتری در کوتــاه زمــان و حداقــل هزینــه در 
راســتای حفــظ محیــط زیســت، حائــز اهمیتــی 
بــاال اســت. بســیاری از پاســتیک ها، می تواننــد بــه 
جــای تولیــد در واحدهــای عظیــم و رآکتورهــای 
بــزرگ صنعتــی، در تجهیــزات پیشــرفته کــه ابعــاد 
ــر و ســرعتی  ــه کم ت ــا هزین ــد، ب ــری دارن کوچک ت

ــوند. ــد ش ــر تولی باالت
ــق  ــان موف ــرکت دانش بنی ــن ش ــتا ای ــن راس در همی
ــد  ــی تولی ــش فن ــه دلن ــتیابی ب ــا دس ــت ب ــده اس ش
پلیمرهــا بــه ایــن روش، پلــی اتیلن هــای بــا خــواص 
بــاال، انــواع پلــی آمیدهــا و پاســتیک هــا را تولیــد 
ــی از  ــه برخ ــی ب ــاز داخل ــن نی ــن تامی ــد و ضم کن

کشــورهای همســایه صــادرات داشــته باشــد.
 

توانمنــدی در تولیــد پلــی اتیلــن بــا 
ــاال ــواص ب خ

شــرکت دانش بنیــان تحقیقاتــی تولیــدی و صنعتــی 
پلــی  از  تولیــد ۱۰هزارتــن  کرانگیــن، ظرفیــت 
اتیلــن بــا خــواص بــاال را دارد و ضمــن ایجــاد 
ــور  ــتقیم، کش ــور مس ــه ط ــر ب ــرای ۲۵ نف ــتغال ب اش
ــای  ــول ج ــن محص ــده ای ــمار ۵ تولیدکنن را در ش

داده اســت.
ارزش افــزوده حاصــل از تولیــد پلــی اتیلــن بــا 
خــواص بــاال یــا pert موجــب حفــظ حداقــل 
۶ میلیــون دالر ســرمایه هــای ارزی در کشــور 

خواهــد شــد.
 

افتتــاح مرکــز توســعه آنزیم هــای زیســتی 
ــاخت ــای ایران س ــی از آنزیم ه و رونمای

 
همزمــان بــا افتتــاح مرکز توســعه ســویه شــتابدهنده 
مولکولــی  بیولــوژی  آنزیم هــای  از  پایــاژن 
ایران ســاخت رونمایــی شــد. ایــن مرکــز، امکانــات 
الزم بــرای دســتکاری ژنتیکــی، کشــت و خالــص 
ســازی فــرآورده هــای زیســتی را بــه فعــاالن فنــاور 

ــد. ــه می ده ارائ
 

توسعه فناوری دو آنزیم پرکاربرد
آنزیم هایــی    Reverse transcriptase آنزیم هــای 
 RNA از روی DNA ــنتز ــت س ــا قابلی ــه ب ــتند ک هس
ویــروس هــای بیمــاری زای RNA دار همچــون 

کوویــد۱۹ را شناســایی می کننــد.
آنزیــم   DNA Polymerase مقــاوم بــه دمــا نیــز 
ــخیص  ــرای تش ــش PCR ب ــتفاده در واکن ــرای اس ب
مولکولــی و مهندســی ژنتیــک تولیــد می شــود.

 
تولیــد  بــا  واردات  بــه  نیــاز  رفــع 

خت ن ســا ا یر ا
ــن  ــی تامی ــورت واردات ــه ص ــه ب ــم ک ــن دو آنزی ای
می شــوند و اکنــون بــا توجــه بــه همــه گیــری 
بیمــاری کرونــا مصــرف قابــل توجهــی نیــز دارنــد، 
ــه  ــده روان ــاه آین ــد و از م ــز تولی ــن مرک ــط ای توس

ــد شــد. ــازار خواه ب
مرکــز تولیــد مــواد موثــره پپتیــدی ایــن شــتابدهنده 
از فناوری هــای بســتر جامــد بــرای تولیــد ایــن 
ــتگاه  ــز دس ــن مرک ــد. در ای ــتفاده می کن ــواد اس م
هــای تمــام خــودکار ســنتز پپتیــد آزمایشــگاهی و 
ــص ســازی  ــای خال ــی aapptec و دســتگاه ه صنعت
ــره  ــاده موث ــد م ــرای تولی ــود دارد و ب ــاص وج خ
پپتیــدی بــا خلــوص بــاال و در شــرایط ایمــن بــرای 

ــده اســت. ــم ش ــدگان فراه تولیدکنن
ــره  ــاده موث ــا، م ــت ه ــن فعالی ــت ای ــاز نخس در ف
ــک  ــه ی ــتی ghk-cu ک ــی و بهداش ــدی آرایش پپتی
تــری پپتیــد دارای خــواص بهبــود زخــم و بیمــاری 
هــای پوســتی، جــوان ســازی پوســت و تولیــد 

ــد. ــی ش ــت رونمای ــتین اس کاژن و االس
بهداشــتی،  و  آرایشــی  پپتیدهــای  بــر  عــاوه 
عنــوان  بــه  کاربــرد  دارای  پپتیــدی  داروهــای 
کننــده  آزاد  هورمــون  آگونیســت های 
ــن مرکــز  ــد ای ــت تولی ــز در اولوی ــن نی گنادوتروپی
قــرار گرفتــه اســت کــه در صــورت تولیــد آن هــا 
پتاســنیل کاهــش ارزبــری ۱۰ میلیــون دالری بــرای 

کشــور متصــور اســت.

 
ــردن  ــم ک ــدف فراه ــا ه ــوآوری M.I.C ب ــز ن مرک
ــای  ــده ه ــدن ای ــی ش ــرای اجرای ــب ب ــتر مناس بس
بــا ســرمایه گــذاری  فنــاوران حــوزه ســامت 
داروســازی تســنیم در زمینــی بــه مســاحت ۱۲ هزار 
 M.I.C مترمربعتاســیس و راه انــدازی شــد. مجموعه
ــه دارد زیرســاخت  ــج ســاله برنام در یــک دوره پن
ــای  ــاوری ه ــازی فن ــاری س ــت تج ــای الزم جه ه
حــوزه تولیــد فــراورده هــای زیســتی، ســنتز مــواد 
موثــره پپتیــدی، فرموالســیون دارو، فــراورده هــای 
آرایشــی و بهداشــتی و مــواد غذایــی را فراهــم 

ــد. کن
ــتابدهنده  ــط ش ــا، توس ــن فعالیت ه ــت ای ــاز نخس ف
متــر مربــع  بــر ۵۰۰  بالــغ  پایــاژن در مســاحتی 
مشــتمل بــر فضــای کار اشــتراکی و مرکــز توســعه 
ســویه و مرکــز تولیــد مــواد موثــره پپتیــدی امــروز 
ــرم  ــاون محت ــه دســت مع ــارک فجــر ب ــه مب در ده
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب
ــه  ــای عاق ــم ه ــذب تی ــرای ج ــتابدهنده ب ــن ش ای
منــد بــرای فعالیــت در حــوزه هــای زیســتی و 

دارد. آمادگــی  مولوکلــی 

ــه  ــوری ک ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ــرز ســفر کــرده اســت  ــه اســتان الب ــروز ب ــح ام صب
ــاح  ــن افتت ــود ضم ــفر خ ــش از س ــتین بخ در نخس
ــی، از  ــگاه خوارزم ــوآوری دانش ــای و ن ــه خ خان
شــهرک  در  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــرد. ــد ک ــتان بازدی ــی بهارس صنعت
دانش بنیــان  شــرکت   از  نیــز  ادامــه  در  ســتاری 
ایــن  کــرد.  بازدیــد  منــگان  ماشین ســازی 
تولیــد  زمینــه  در  دانش بنیــان  شــرکت 
ســاخت  و  طراحــی  توربوماشین های ســانتریفوژ، 
کارخانجــات گــچ ، ســیمان ، آهــک و نمــک 
بــا  انــواع خشــک کــن  - طراحــی و ســاخت 
بندرگاه هــا،  تجهیــزات  و  مختلــف  ظرفیتهــای 
معــادن و برداشــت و باطله هیــا معدنــی فعالیــت 

. می کنــد
همچنیــن فعــاالن فنــاور شــرکت دانش بنیــان ویســتا 
تجهیــز احیــا کــه تعمیــرات اساســی تجهیــزات 
ــد،  ــام می دهن ــی انج ــاوری  بوم ــا فن ــکی را ب پزش
در  توانمندی هایشــان  و  دســتاوردها  آخریــن 
راه انــدازی خطــوط تعمیــر اساســی تجهیــزات 

ــرد. ــو ک ــت و گ ــده گف بازاحیاش

توانمندی های زیست بوم 
فناوری و نوآوری عرضه شد

معــاون  و  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
از  جمهــوری  رییــس  اقتصــادی 
دســتاوردهای فناورانــه ایســتگاه نــوآوری 
شــریف، بــرج نــوآوری بنتــک و کارخانــه 

کردنــد. بازدیــد  آزادی  نــوآوری 

ــامی؛  ــاب اس ــر انق ــه فج ــام ده ــا ای ــان ب همزم
ــور  ــوآوری کش ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــاالن زیس فع
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــان س میزب
رییــس  اقتصــادی  معــاون  رضایــی  محســن  و 
جمهــوری شــدند تــا توانمندی هــا و دســتاوردهای 
فناورانــه خــود را عرضــه و حمایت هــای مــورد 
ــه  ــود را ارائ ــب و کار خ ــعه کس ــرای توس ــاز ب نی

ــد. کنن
دانــش  بنیــان  شــرکت های  از  بازدیدهــا  ایــن 
دهنده هــای  شــتاب  و  اســتارتاپ ها  خــاق،  و 
آغــاز  شــریف  نــوآوری  ایســتگاه  در  مســتقر 
پرســیس ژن،  چــون  مجموعه هایــی  و  شــد 
ایســتگاه نــوآوری شــریف، امین فنــاور شــریف 
رییس جمهــوری،  معاونــان  از  میزبانــی  بــا  و... 
دســتاوردهای فناورانــه خــود را ارائــه کردنــد.

دربــاره  همچنیــن  زیســت بوم،  ایــن  فعــاالن 
ــب وکارهای  ــش روی کس ــع پی ــکات و موان مش
فناورانــه و نوآورانــه موجــود بــا معــاون اقتصــادی 

دولــت گفت وگــو کردنــد.
نــوآوری  هلدینــگ  بازدیدهــا  ایــن  ادامــه  در 
ــش  ــاوری بخ ــرج فن ــتین ب ــوان نخس ــه عن ــک ب بنت
ــه  ــریف و کارخان ــوآوری ش ــه ن ــی ناحی خصوص
مجتمــع  بزرگتریــن  بایوتکــس،  نــوآوری 
ــات و  ــز خدم ــور نی ــت فناوری کش ــوآوری زیس ن
دســتاوردهای فناورانــه خــود را ارائــه کردنــد.

بازدیــد از زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری بــا 
حضــور در کارخانــه نــوآوری آزادی ادامــه یافــت 
و فضــای کار اشــتراکی زاویــه، شــتاب دهنــده 
کارگاه  فارمــد،  هنــام  شــتاب دهنده  ویکســت، 
ــی  ــوآوری عل ــوآوری هفــت و هشــت، مرکــز ن ن
بابــا مســتقر در ایــن کارخانــه محصــوالت خــود را 
ــادی  ــاون اقتص ــاوری و مع ــی و فن ــاون علم ــه مع ب

ــد. ــی کردن ــوری معرف ــس جمه ریی
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تصفیــه  مجموعه هــای  در  آب  کیفــی  کنتــرل 
ــود را  ــاح موج ــزا و ام ــرل اج ــه کنت ــده وظیف کنن
ــون دالر  ــه ۸ میلی ــه ای ک ــده دارد، مجموع ــر عه ب

ــت. ــال داش ــه دنب ــور ب ــرای کش ــه ارزی ب هزین
یکــی از مهــم تریــن اجزایــی کــه در ایســتگاه های 
قــرار  اســتفاده  مــورد  آب  شناســایی  و  پایــش 
می گیــرد و بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری تجاری ســازی شــده اســت، 
ــر،  ــزان کل ــد می ــی مانن ــتند و عوامل ــگرها هس حس
اســیدی و بــازی بــودن و مــواد موجــود در آب 
ــتخرها  ــامانه در اس ــن س ــد. از ای ــرل می کنن را کنت
ــوان  ــز مــی ت ــان نی ــرورش آبزی ــا مجموعه هــای پ ی

ــرد. بهــره ب
 

تامین نیاز صنعت آب
ــت  ــت معاون ــا حمای ــان ب ــول دانش بنی ــن محص ای
توســط  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
شــرکت دانش ینیــان ســیال ابــزار دقیــق میهــن 
تجاری ســازی شــده اســت . تحلیل گــر کنتــرل 
کیفــی آب بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن بخــش 

ــود. ــی ش ــرح م ــاب مط ــش آب و پس ــا در پای ه
برخــورداری از اطاعــات کافــی در خصــوص 
ــی و  ــع آب ــت مناب ــذار در وضعی ــر گ ــای اث معیاره
ــم  ــد در تصمی ــع، مــی توان پســاب حاصــل از صنای
ــن  ــت ای ــوص وضعی ــم در خص ــای مه ــری ه گی
منابــع اثرگــذار باشــد و ایــن اطاعــات، بــا اســتفاده 
از رصــد و پایــش آنایــن، آســیان تر و دقیق تــر 

شــده اســت.

 توسعه فناوری حسگرهای کیفیت سنج
قابلیــت  داری  ایران ســاخت  حســگرهای 
ســنجش وضعیــت منبــع آبــی مــورد نظر هســتند. 
ــره شــرکت  ــات مدی ــدری عضــو هی ــد حی وحی
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ــزار دقیــق میهــن ب ســیال اب
دقــت و اندازه گیــری ایــن حســگرها عنــوان 
می کنــد قابلیت هایــی ماننــد کیفیــت تصویــر 
دیجیتالــی بــا رزولوشــن باال،زمــان پاســخگویی 

ــن  ــرد ای ــی، در عملک ــکل خروج ــدک و پروت ان
ــد. ــا می کن ــی ایف ــش مهم ــگرها نق حس

ــای داده  ــود ثبت کننده ه ــاور از وج ــال فن ــن فع ای
می دهــد:  ادامــه  و  می گویــد  ســامانه  ایــن  در 
دیتاالگرهــا اطاعــات خــام را بــه واحــد هــای 
دارای  اجــزا  ایــن  می کننــد.  تبدیــل  مهندســی 
مختلــف  سیســتم های  و  بــوده  داخلــی  حافظــه 
خروجــی دارنــد. عــاوه بــر ایــن بــر اســاس نیــازی 
کــه از ســوی متقاضــی ارائــه می شــود، انــواع 
گوناگونــی از دیتاالگرهــا بــا صفحــه نمایــش و 
صفحــه کلیــدی فیزیکــی یــا لمســی تجاری ســازی 

ــت. ــده اس ش
 

مطابق با استانداردهای بین المللی
ــوالت  ــاخت محص ــه س ــتاندارد در زمین ــود اس وج
دانــش بنیــان از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت 
ارتقــای کیفیــت  بــا هــدف  ایــن محصــول،  و 
محصــوالت موجــود در بــازار تجاری ســازی شــده 
ــرل  ــزر کنت ــد آنای ــود، تولی ــن وج ــا ای ــت؛ ب اس
ــون  ــا ۸ میلی ــروج ۴ ت ــع خ ــاالنه مان ــی آب س کیف

ــود. ــی ش ــور م دالر ارز از کش
آب  کیفــی  کنتــرل  آنایــزر  تولیــد  همچنیــن 
ســبب شــده اســت تــا ۲۴ فرصــت شــغلی بــه 
صــورت مســتقیم و ۱۲ فرصــت شــغلی بــه صــورت 
قابــل  امــر  ایــن  ایجــاد شــود کــه  غیرمســتقیم 
توســعه اســت. هــم اکنــون یــک هــزار مرکــز 
ــی آب  ــرل کیف ــزر کنت ــور از آنای ــطح کش در س
ــرکت  ــن ش ــط ای ــده توس ــد ش ــاخت تولی ایران س

می کننــد. اســتفاده  دانش بنیــان 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا حمای ب
آب  کیفــی  کنتــرل  آنایــزر  جمهــوری، 
بازارهــای  در  رقابتــی  قیمتــی  بــا  ایران ســاخت 
خارجــی عرضــه شــده و مــورد اســتقبال قــرار 
گرفتــه اســت چراکــه اســتفاده آن بــرای مجموعــه 
هــای مختلــف صرفــه اقتصــادی دارد.ایــن محصول 
دانش بنیــان ایــران ســاخت، بــه کشــورهای روســیه 
و جمهــوری آذربایجــان نیــز صــادر شــده اســت و 
در ایــن کشــورها مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

قانون جهش تولید دانش بنیان به زیست بوم نوآوری رونق می دهد

ستاری در نمایشگاه فناوری های ایران ساخت

ــاون  ــوری و مع ــاون اول رئیس جمه ــد مع در بازدی
ــگاه  ــوری در نمایش ــاوری رییس جمه ــی و فن علم
فناوری هــای ایران ســاخت، شــرکت های دانــش  
بنیــان و خــاق دستاوردهایشــان را عرضــه کردنــد.

ــاخت  ــران س ــای ای ــاوری ه ــگاه ۲ روزه فن نمایش
ــاون اول و  ــی مع ــر دزفول ــد مخب ــد محم ــا بازدی ب
ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س

ــد. ــاح ش ــوری افتت جمه
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در 
بازدیــد از نمایشــگاه فناوری هــای ایران ســاخت 
ــوری از  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن معاون
همــت دولــت ســیزدهم بــرای حمایــت از زیســت 
ــرد:  ــد ک ــت و تاکی ــوآوری گف ــاوری و ن ــوم فن ب
قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان مصــوب مجلــس 
شــورای اســامی راه گشــای فعالیــت شــرکت هــای 

دانش بنیــان و خــاق اســت.
ــاره  ــا اش ــداد ب ــن روی ــاح ای ــن افتت ــتاری در آیی س
فناوری هــای  دائمــی  نمایشــگاه  این کــه  بــه 
ایران ســاخت محلــی بــرای عرضــه محصــوالت 

و توانمنــدی شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
ــن  ــدازی ای ــدت راه ان ــی م ــرد: ط ــان ک ــت، بی اس
مرکــز، میزبــان هیــات هــای خارجــی زیــادی 
بودیــم تــا مســیر عرضــه محصــوالت دانــش بنیــان 
تســهیل شــود. ایــن نمایشــگاه میزبــان محصــوالت 
متنوعــی در حــوزه تجهیــزات پزشــکی، تجهیــزات 
فناوری هــای  کشــاورزی،  دارو،  آزمایشــگاهی، 
خــاق،  فناوری هــای  ارتباطــات،  و  اطاعــات 
ماشین ســازی و بســیاری از حــوزه هــای دیگــر کــه 
ــل  ــد قاب ــان رش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوذ ش ــا نف ب

ــت. ــده اس ــش درآم ــه نمای ــد ب ــی دارن توجه
 

توسعه زیست بوم خالق و فناور
ــدوارم  ــه داد: امی ــگان ادام ــی نخب ــاد مل ــس بنی ریی
بــوم  زیســت  از  حمایــت  بــرای  کــه  حرکتــی 
فنــاوری و نــوآوری آغــاز شــده اســت بــا حمایــت 
ــه اتفاقــات خوبــی  هــای جــدی دولــت ســیزدهم ب
ــی در  ــل توجه ــی قاب ــاهد جهش ــود و ش ــر ش منج

ــیم. ــان باش ــش بنی ــاد دان ــوزه اقتص ح
ســتاری همچنیــن گفــت: قانــون جدیــدی کــه 
در مجلــس شــورای اســامی بــرای حمایــت از 
ــه  ــده و ب ــوب ش ــان مص ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــب خواهــد  ــان هــم تصوی زودی در شــورای نگهب
شــد اتفاقــات خوبــی بــرای شــرکت هــا رقــم 

خواهــد زد.
ــت علمــی  ــه معاون نمایشــگاه دســتاوردهای فناوران
 ۱۵۰ حضــور  بــا  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و 

ــه  ــاز ب ــروز آغ ــاق از ام ــان، خ ــرکت دانش بنی ش
ــرد. کار ک

ــا  نمایشــگاه دســتاوردهای ایران ســاخت همزمــان ب
ــاعت ۹  ــدت ۳ روز از س ــه م ــر ب ــه فج ــام اهلل ده ای
صبــح تــا ۱۹ بعدازظهــر میزبــان مســئوالن، مدیــران، 
فعــاالن فنــاور و خــاق، مســئوالن کشــوری و 

ــدان اســت. ســایر عاقمن
و  دانش بنیــان  شــرکت های  رویــداد،  ایــن  در 
خــاق منتخــب حــوزه فناوری هــای پزشــکی، 
ــلول های  ــتی، س ــای زیس ــان، فناوری ه دارو و درم
بنیــادی، فنــاوری هــای نــرم و خــاق، فناوری هــای 
فضایــی، حمــل و نقــل پیشــرفته، اقتصــاد دیجیتــال 
و  علــوم  فوتونیــک،  و  لیــزر  و هوشمندســازی، 
ــط  ــناختی، آب و محی ــاب و ش ــای اعص فناوری ه
ــایر  ــاوری و س ــو فن ــی، نان ــان داروی ــت، گیاه زیس
ــت. ــده اس ــش درآم ــه نمای ــه ب ــای فناوران حوزه ه

در قالــب ایــن رویــداد، بیــش از ۱۵۰ شــرکت 
نمایشــگاه،  در  حاضــر  خــاق  و  دانش بنیــان 
را  دستاوردهایشــان  و  خدمــات  محصــوالت، 
ــه مــدت ۳ روز، دســتاوردهای  ــد و ب معرفــی کردن
در  فعــال  خــاق  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
در  کشــور  نــوآوری  و  فنــاوری  زیســت بوم 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــرض دی ــدد در مع ــای متع حوزه ه

اســت.

سلول های بنیادی به کمک 
درمان نارسایی های 
پیشرفته قلبی می آیند

ــاال و  ــیوع ب ــل ش ــه دلی ــی ب ــرفته قلب ــایی پیش نارس
عدم روش هــای درمانــی مطمئــن، ســبب شــده 
ــراغ  ــه س ــا آن، ب ــه ب ــرای مقابل ــگران ب ــا پژوهش ت

برونــد. بنیــادی  ســلول های 
 

قلبــی در کشــورهای  آمــار همه گیــری حملــه 
مختلــف، میــان ۲/۵ تــا ۵/۵ درصــد در نوســان 
ــد از  ــدود ۴۲درص ــزان، ح ــن می ــه از ای ــت ک اس
ایــن آمــار، پیــش از رســیدن بــه اورژانــس و بیــن ۱ 
الــی ۱۰درصــد نیــز بعدهــا در اثــر آســیب وارده بــه 

ــد. ــت می رون ــب، از دس ــه قل ماهیچ
 

خطر ابتال برای سالمندان
نارســایی قلبــی نیــز کــه اغلــب بــه عنــوان نارســایی 
به عنــوان  می شــود،  شــناخته  قلــب  احتقانــی 
عدم توانایــی قلــب بــرای تامیــن جریــان خــون 
تعریــف  بــدن  نیازهــای  تامیــن  کافــی جهــت 
می شــود و یــک اختــال شــایع، ناتوان کننــده، 

پرهزینــه  و بــا قابلیــت مــرگ اســت.
و  درصــد   ۲ بالغیــن،  در  بیمــاری  ایــن  شــیوع 
ــد  ــا ۱۰ درص ــال، ۶ ت ــاالی ۶۵ س ــالمندان ب در س
اســت. تنهــا درمــان قابــل دســترس بــرای نارســایی 
ــت  ــب اس ــک قل ــد ارتوتوپی ــی، پیون ــرفته قلب پیش
کــه به دلیــل کمبــود دهنــده مناســب، هزینــه، 
ــده،  ــه ای گیرن ــای زمین ــنی و بیماری ه ــرایط س ش

ــدارد. ــرد ن ــاران کارب ــه بیم ــرای هم ب
 

تحقیقات بر روی روش درمانی نوین
ــی و  ــر، مطالعــات پیش بالین در طــول ۱۵ ســال اخی
بالینــی بســیاری انجــام شــده اســت کــه بــه بررســی 
بنیــادی  ســلول های  گوناگــون  توانمندی هــای 
مختلــف از جملــه ســلول های بنیــادی مشــتق از 
ــی و قلــب در بهبــود  ــه، مغــز اســتخوان، چرب عضل
عملکــرد قلــب، کاهــش تغییــر شــکل بطــن و 
ــه  ــی پرداخت ــایی قلب ــواع نارس ــازی آن در ان بازس
اســت کــه نتایــج قابــل قبولــی از ایــن شــیوه 
ــه  ــدواری را ب ــن امی ــت و ای ــده اس ــت آم ــه دس ب
وجــود آورده کــه درصــد بهبودیافتــگان مبتــا 
بــه نارســایی های قلبــی، بــه طــرز چشــمگیری 

ــد. ــش یاب افزای
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

صنعت کشاورزی و محیط  زیست به یاری 21۷ مجموعه آزمایشگاهی در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفت
یکــی از صنایــع بهره منــد از خدمات آزمایشــگاهی 
حــوزه کشــاورزی و محیــط زیســت اســت کــه بــا 
بــه اشــتراک گــذاری ۵ هــزار و ۴۸۸ دســتگاه 

تخصصــی؛ رشــد کــرده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
خدمــات آزمایشــگاهی بــه نوعــی زیربنــای توســعه 
می شــوند.  محســوب  مختلــف  صنایــع  علمــی 
یافتگــی در  توســعه  توانــد  مــی  خدماتــی کــه 
کشــور را بــر پایــه اصــول و مبانــی درســت علمــی 
ــق  ــی محق ــل و بین الملل ــول م ــای مقب و آزمایش ه
کنــد. بــر همیــن اســاس شــبکه آزمایشــگاهی 
و  علمــی  معاونــت  راهبــردی  فناوری هــای 
ــت  ــالی اس ــد س ــوری چن ــت جمه ــاوری ریاس فن
کــه بــا حمایــت از اشــتراک گذاری دســتگاه ها 
ــعه  ــه توس ــد ب ــعی می کن ــه س ــزات فناوران و تجهی

ــد. ــتاب ده ــع ش ــی صنای علم
ــه  ــا ب در همیــن راســتا نیــز طــی چنــد ســال اخیــر ب
اشــتراک گذاری ۵ هــزار و ۴۸۸ دســتگاه و فعالیت 

۲۱۷ مجموعــه آزمایشــگاهی در حــوزه کشــاورزی 
ــن فعالیت هــا  ــق گرفت و محیــط زیســت شــاهد رون
در ایــن دو حــوزه هســتیم. پژوهشــگران، اســاتید و 
ــزات در  ــن تجهی ــدی از ای ــه بهره من ــجویان ب دانش
تــاش هســتند تــا ایــن دو صنعــت مــادر و پایــه را 

در کشــور توســعه دهنــد.
»کولیــس دیجیتــال«، »یــوک مغناطیســی«، »کــوره 
الکتریکــی«، »کــوره حمــام نمــک«، »کانــال روبــاز 
طیــف  مایــع  »کروماتوگــراف  آزمایشــگاهی«، 
ســنج جرمــی طیــف ســنج جرمــی«، »کشــنده 
اتوماتیــک  تراکــم  »چکــش  پیپــت«،  میکــرو 
خــاک«، »ژرمیناتــور«، »کارخانــه گیاهــی«، »پمــپ 
نمونــه بــردار هــوا«، »ویــکات ســیمان«، »پردازشــگر 
ویــن«،  ون  گــراب  بــردار  »نمونــه  فراصــوت«، 
روبشــی  »میکروســکوپ  مغناطیســی«،  »همــزن 
ــکوپ  ــوکال(«، »میکروس ــون )کانف ــزری هم کان لی
پروبــی روبشــی« و غیــره از جملــه ایــن محصــوالت 

ــتند. هس
مشــارکت  و  همــت  بــه  کــه  تجهیزاتــی 

آزمایشــگاه هایی چــون »شــرکت تحقیقاتــی علــوم 
حیاتــی فاروق«، »آزمایشــگاه شــرکت پرتــو آزمون 
ــردوس  ــرکت ف ــگاه ش ــان«، »آزمایش ــه خراس جوان
طــب شــفاء، آزمایشــگاه آب و فاضــاب دانشــکده 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه آزاد اســامی 
ــگاه  ــران«، »آزمایش ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل واح
میــوه  و  مرکبــات  پژوهشــکده  بیوتکنولــوژی 

ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــیری موسس ــه گرمس ــای نیم ه
ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــی س باغبان
و  دام  بیوتکنولــوژی  »آزمایشــگاه  کشــاورزی«، 
طیــور آبزیــان پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری 
ــاورزی« و  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــور پژوهش کش

ــده اند. ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــره ب غی

1۸ طرح کالن ملی فناوری در حوزه تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته با اعتبار ۸1 میلیاردتومان حمایت شد

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

۸ طرح کالن ملی فناوری در حوزه دیجیتال و هوشمندسازی با اعتبار 23 میلیاردتومان حمایت شد

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

بــا توجــه بــه گســتردگی و اهمیــت حــوزه دیجیتــال 
ــرح کان  ــور، از ۸ ط ــرای کش ــازی ب و هوشمندس
ایــن حــوزه بــا اعتبــار ۲۳ میلیــارد تومــان، حمایــت 

شــد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
فناوری هــای نوظهــور دیجیتــال از قبیــل هــوش 
مصنوعــی، کان داده هــا و پــردازش ابــری، اینترنت 

فناوری هــای  بلوکــی،  زنجیره هــای  اشــیاء، 
هوشمندســازی،  سیســتم های  و  مجازی ســازی 
به صورتــی گســترده، در حــال شــکل دادن بــه 
ــی  ــتند. دنیای ــه هس ــاد فناوران ــد از ابع ــی جدی دنیای
کــه بــه احتمــال فــراوان، ششــمین مــوج بلنــد 
ــه، اجتماعــی و اقتصــادی را  ــرات فناوران تغیی
بــا خــود بــه همــراه مــی آورد و بــر شــانه های 
دو مــوج قبلــی یعنــی الکترونیــک و فنــاوری 

اطاعــات و ارتباطــات ســوار می شــود.
ــت  ــم، معاون ــوع مه ــن موض ــور ای ــه فراخ ب
ــاش  ــت جمهوری  ت ــاوری ریاس ــی و فن علم
می کنــد راه را بــرای ورود نوآوری هــا بــه 
حــوزه دیجیتــال و هوشمندســازی، بــا ایجــاد 
ــه  ــه کار بســتن قابلیت هــای فناوران ــرای ب بســتری ب
در نقــاط کلیــدی زنجیــره ارزش ایــن صنعــت 

ــد. همــوار کن
ــدف  ــا ه ــاوری ب ــی فن ــای کان مل ــز طرح ه مرک

تحقــق اهــداف ایــن معاونــت، اقــدام بــه شناســایی 
ــوزه در  ــن ح ــه ای ــای فناوران ــت از طرح ه و حمای
۳ بخــش اصلــی الکترونیــک و میکروالکترونیــک، 

ــرات و شــبکه کــرده اســت. رباتیــک و مخاب
ســهم ۱۸ میلیــاردی معاونــت علمــی و 

فنــاوری ریاســت جمهــوری
طــرح   ۱۲ مجمــوع  از  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
مرکــز  کار  بــه  آغــاز  زمــان  از  حمایت شــده 
در  طــرح   ۸ فنــاوری،  ملــی  کان  طرح هــای 
بــازه زمانــی ســال های ۱۳۹۲ الــی ۱۴۰۰ مــورد 
ــه اســت. مجموعــا در حــدود  ــرار گرفت ــت ق حمای
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــار ب ــان اعتب ــارد توم ۲۳ میلی
ــزان،  ــن می طرح هــا مصــوب شــده اســت کــه از ای
رقمــی در حــدود ۱۸ میلیــارد تومــان ســهم معاونــت 
ــروژه و  ــن حســب پیشــرفت پ ــوده اســت. همچنی ب
تعیین شــده،  عملکــرد  کلیــدی  شــاخص های 
ــارد تومــان از  تاکنــون اعتبــاری در حــدود ۱۴ میلی

ــت. ــده اس ــت ش ــت پرداخ ــهم معاون س
بیشــترین حجــم اعتبــار بــرای الکترونیــک 

و میکروالکترونیــک
طــرح   ۸ مجمــوع  از  می دهــد  نشــان  تحلیل هــا 
بخــش  و  رباتیــک  بخــش  حمایت شــده، 
ــا ۳  ــر کــدام ب ــک ه ــک و میکروالکترونی الکترونی
طــرح، بیشــترین تعــداد طرح هــای مــورد حمایــت 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــا  ــی طرح ه ــع ریال ــبت توزی ــی نس ــن بررس همچنی
ــارد  ــوع ۲۳ میلی ــه از مجم ــت ک ــی از آن اس حاک
الکترونیــک و  اعتبــار مصــوب، بخــش  تومــان 
میکروالکترونیــک بــا رقمــی در حــدود ۱۱ میلیــارد 
تومــان، بیشــترین میــزان ریالــی حمایــت را بــه 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
سرمایه گذاری شــده  طرح هــای  تمامــی  تاکنــون 

ــوده اســت. ــا موفقیــت همــراه ب در ایــن حــوزه، ب

ــواد،  ــوزه م ــاختی ح ــای زیرس ــل اهمیت ه ــه دلی ب
ــرح  ــرفته، از ۱۸ ط ــین آالت پیش ــزات و ماش تجهی
کان ایــن حــوزه بــا اعتبــار ۸۱ میلیــارد تومــان 

ــد. ــت ش حمای
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
ســاخت  صنعــت  شــامل  ماشین ســازی  حــوزه 
و  تولیــد،  خطــوط  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
مــواد، همــواره به عنــوان یــک صنعــت زاینــده 

و زیربنایــی شــناخته می شــود کــه وضعیــت آن 
در هــر کشــوری، یکــی از شــاخص های مهــم 
توســعه یافتگی صنعتــی اســت و ایــن مهــم جــز 
بــا برنامه ریــزی ویــژه و ســرمایه گذاری جــدی 
در راســتای تقویــت توانمندی هــای بومــی ممکــن 

ــود. ــد ب نخواه
ــی از  ــور حاک ــازی کش ــت ماشین س ــی صنع بررس
ــم  ــت، علیرغ ــن صنع ــه ای ــت ک ــوع اس ــن موض ای
و  بــاال  انســانی  ظرفیت هــای  از  برخــورداری 

در  مناســب  بــازار  و  صنعتــی  فرصت هــای 
داخــل و منطقــه، بــا چالش هــای مختلفــی 
در زمینــه دســتیابی بــه فناوری هــای نویــن 

روبــه رو اســت.
بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع، معاونــت 
ــاش  ــت جمهوری، ت ــاوری ریاس ــی و فن علم
می کنــد راه را بــرای ورود نوآوری هــا بــه 
حــوزه انــرژی بــا ایجــاد بســتری بــرای بــه کار 
بســتن قابلیت هــای فناورانــه در نقــاط کلیــدی 
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ــد. ــن صنعــت همــوار کن ــره ارزش ای زنجی
۴۰ میلیارد تومان سهم معاونت

ــدف  ــا ه ــاوری ب ــی فن ــای کان مل ــز طرح ه مرک
تحقــق اهــداف ایــن معاونــت، اقــدام بــه شناســایی 
و حمایــت از طرح  هــای فناورانــه ایــن حــوزه در ۳ 
ــزات و ماشــین آالت پیشــرفته  ــی تجهی بخــش اصل
صنعتــی، فوتونیــک و لیــزر و مــواد پیشــرفته کــرده 

اســت.
بررســی ها نشــان می دهــد از مجمــوع ۱۸ طــرح 
مرکــز  کار  بــه  آغــاز  زمــان  از  حمایت شــده 
ــا در  ــی آنه ــاوری، تمام ــی فن ــای کان مل طرح ه
بــازه زمانــی ســال های ۱۳۹۲ الــی ۱۴۰۰ مــورد 
ــه اســت. مجموعــا در حــدود  ــرار گرفت حمایــت ق
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــار ب ــان اعتب ــارد توم ۸۱ میلی
ــزان،  ــن می طرح هــا مصــوب شــده اســت کــه از ای
رقمــی در حــدود ۴۰ میلیــارد تومــان ســهم معاونت 
ــروژه  ــرفت پ ــب پیش ــن حس ــت. همچنی ــوده اس ب
و شــاخص های کلیــدی عملکــرد تعییــن شــده، 
تاکنــون اعتبــاری در حــدود ۱۱ میلیــارد تومــان از 

ــت. ــده اس ــت ش ــت پرداخ ــهم معاون س
پیشــتازی بخــش تجهیزات و ماشــین آالت پیشــرفته 

صنعتی
آمارهــا بیانگــر آن اســت از مجمــوع ۱۸ طــرح 
ــین آالت  ــزات و ماش ــش تجهی ــده، بخ حمایت ش
ــترین  ــرح، بیش ــداد ۱۰ ط ــا تع ــی  ب ــرفته صنعت پیش
تعــداد طرح هــای مــورد حمایــت را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
ــا  ــی طرح ه ــع ریال ــبت توزی ــی نس ــن بررس همچنی
ــارد  ــوع ۸۱ میلی ــه از مجم ــت ک ــی از آن اس حاک
و  تجهیــزات  بخــش  مصــوب،  اعتبــار  تومــان 
ماشــین آالت پیشــرفته صنعتــی بــا رقمــی در حــدود 
ریالــی  میــزان  بیشــترین  تومــان،  میلیــارد   ۲۴/۵

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــت را ب حمای
طرح هــای  از  درصــد   ۹۶ تاکنــون 
سرمایه گذاری شــده در ایــن حــوزه بــا موفقیــت 

اســت. بــوده  همــراه 

و  نــوآوری  کارخانه هــای  کرمــی: 
نــوآوری جایــی  و  خانه هــای خــالق 
ــتند ــتغال هس ــروت و اش ــق ث ــرای خل ب

 بــا حضــور دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه 
صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فناوری، نخســتین 
ــی  ــه میزبان ــر ب ــرز ونچ ــرمایه گذاری الب ــداد س روی
صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری، اســتارتاپ هــا 

و شــرکت های خــاق برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، ایــن 
رویــداد توســط  صنــدوق پژوهــش وفنــاوری البــرز 
ــتاد  ــت س ــرز و حمای ــاوری الب ــم وفن ــارک عل و پ
فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق معاونــت 
ــاق  ــع خ ــر صنای ــز ب ــا تمرک ــاوری ب ــی و فن علم
کســب وکارهای دیجیتــال، فنــاوری آموزشــی، 
صنایــع دیــداری و شــنیداری، گردشــگری و صنایع 
دســتی، هنرهــای تجســمی و نمایشــی، چــاپ و 
نشــر، طراحــی، مــد و پوشــاک، اســباب بازی و 
ســرگرمی و پلتفرم هــای نشــر و توزیــع میزبــان 

ــت. ــده اس ــد ش ــرمایه گذاران عاقمن س
پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و 
ــاوری  توســعه صنایــع خــاق معاونــت علمــی و فن
ــوغ  ــل و بل ــه تکام ــاره ب ــا اش ــوری ب ــت جمه ریاس
بخش هــای گوناگــون زیســت بــوم نــوآوری و 
ــروز در  ــدی  کــه ام ــوغ و توانمن خــاق گفــت: بل
ــی شــود  ــواوری کشــور مشــاهده م ــوم ن زیســت ب
ماحصــل  یــک تــاش ده ســاله در حوزه هــای 
ــت؛  ــه اس ــاختی و فناوران ــی، زیرس ــی ،فرهنگ علم

دهــه  یــک  از  کم تــر 
پیــش مفاهیــم ایــن حــوزه 
ــود.  ــرح ب ــناخته ومط کمترش
عنــوان  بــه  هــا  دانشــگاه 
مرکــز اصلــی تولیــد علــم 
ــانی و  ــروی انس ــرورش نی وپ
پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــوم  ــت ب ــی از زیس ــز جزئ نی
ــرح  ــوآوری مط ــاوری و ن فن
بودنــد، امــا امــروز شــاهد 
هســتیم کــه ســایر عناصــر و 
بخش هــای افــزوده شــده این 
زنجیــره شــرکت هــای دانش 
ــان شــرکت هــای خــاق  بنی
شــتابدهنده  اپــه  اســتارت 
و  نــواوری  صنــدوق  هــا 
صندوق هــای  و  شــکوفایی 
پژوهــش و فنــاوری شــکل 
گرفتــه و زیســت بــوم خــاق 
و نــوآوری، بــه بلــوغ رســیده 
اســت. امــروز در نظــام مالــی 

صنــدوق هــای خطــر پذیــر وجســورانه مــا بیــش از 
ــش  ــی بخ ــور و برخ ــر کش ــدوق در سراس ۶۰ صن
هــای تخصصــی ماننــد نانــو بایــو ســلولهای بنیــادی 
ــرای  ــورانه را ب ــدوق جس ــا صن ــاق م ــع خ و صنای
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــا ب ــی پروژه ــن مال تامی

خصوصــی را داریــم.
 ضرورت وجود زیرساخت ها

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری 
ــرفت  ــرای پیش ــا ب ــهرهای م ــتان ها وش ــت: اس گف
ــه نیازمنــد زیرســاخت هایــی تحــت عنــوان  فناوران
ــاق و  ــای خ ــه ه ــوآوری و خان ــای ن ــه ه کارخان
ــا  ــم همســو و هــم گام ب ــا بتوانی ــوآوری هســتند ت ن
ــیر  ــن مس ــی در ای ــه جهان ــای نوآوران ــرفت ه پیش

ــم. حرکــت کنی
ــوم  ــت ب ــن زیس ــای ای ــر بخش ه ــه دیگ ــی ب کرم
۶۰۰۰شــرکت  از  بیــش  وگفــت:  کــرد  اشــاره 
ــه  ــاق، ۹ کارخان ــان، ۱۴۵۰ شــرکت خ ــش بنی دان
ــان امســال هــر اســتان  ــا پای ــم کــه ت ــوآوری داری ن
یــک کارخانــه نــوآوری خواهــد داشــت. همچنیــن 
۷۰ خانــه خــاق و نــوآوری در سراســر کشــور 
داریــم کــه  بــرای کمــک بــه نهــاد ســازی و ورود 
ــرم  ــای ن ــاوری ه ــوزه فن ــی در ح ــش خصوص بخ
وصنایــع خــاق شــکل گرفتــه ودر اجرایــی ســازی  
ــق  ــرم  و تحق ــای ن ــاوری ه ــعه فن ــی توس ــند مل س
ــول در  ــل قب ــگاه قاب ــب جای ــند و کس ــداف س اه
ــازار واشــتغال ایــن صنایــع محــور اصلــی ونقطــه  ب

ــود . ــد ب ــکا خواهن ات
و  خــاق  خانه هــای  این کــه  بیــان  بــا  وی 
توســعه  بســتر  و  مبــدا  نــوآوری  کارخانه هــای 
شــرکتهای دانش بنیــان و خــاق هســتند ادامــه داد: 
ــاق،  ــان و خ ــش بنی ــرکت های دان ــدواژه ش ۴ کلی
کارخانــه نــوآوری و خانــه خــاق و نــوآوری 

بســتر توســعه فناورانــه کشــور خواهنــد بــود.
بــوم  زیســت  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمــی 
نبــوده  تنهــا هزینه بــر  نــه  دانش بنیــان و خــاق 
بلکــه ارزش افــزوده و اشــتغال ایجــاد کــرده اســت 
افــزود : بیــش از ۳۰۰هــزار نیــروی انســانی بــه مــدد 
ایــن زیســت بــوم اشــتغال یافتــه انــدو بیــش از ۳۵۰ 
ــان  ــه ارمغ ــی ب ــردش مال ــان گ ــارد توم ــزار میلی ه

آورده انــد.
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری 
ــا اشــاره بــه ظرفیت هــای اســتان البــرز در توســعه  ب
ــزود:  ــاق اف ــع خ ــان و صنای ــرکت های دانش بنی ش
زیســت  در حــوزه  مــا  هــای  بهتریــن شــرکت 

فنــاوری در اســتان البــرز مســتقر هســتند و باتوجــه 
بــه ظرفیــت هــای اســتان نقــش صنایــع خــاق نیــز 

ــر بایــد شــود  در ایــن اســتان پررنگت
ــعه  ــی توس ــند مل ــازی س ــی س ــتاد اجرای ــس س ریی
رویــداد  نــرم گفــت:  و  فرهنگــی  فناوری هــای 
ــاد  ــرم ایج ــتاد ن ــت س ــا حمای ــه ب ــر ک ــرز ونچ الب
ــزوده  ــتغال و ارزش اف ــاد اش ــه ایج ــر ب ــده، منج ش
می شــود و ایــن کســب و کارهــا می تواننــد در 
قالــب حمایــت مــادی و معنــوی ســرمایه گــذاران 

ــد. ــدا کنن ــازار راه پی ــه ب ــا ب وصندوقه
کرمــی ادامــه داد: معاونــت علمــی در راســتای 
توســعه صــادرات محصــوالت ایــران ســاخت، 
پایــگاه هــای صادراتــی را تحــت عنــوان آی هیــت 
یــا خانــه نــوآوری و صــادرات ایــران ســاخت 
ــرای  ــد ب ــتری باش ــا بس ــت ت ــرده اس ــدازی ک راه ان
ــای  ــه بازاره ــاخت ب ــوالت ایران س ــی محص معرف

ــی. ــن الملل بی
 گستردگی صنایع خالق و فرهنگی

دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع 
ــا اشــاره بــه ایــن کــه حــوزه فناوری هــای  خــاق ب
ــه  ــدود ب ــوده و مح ــاال ب ــتردگی ب ــرم دارای گس ن
ــع  ــوزه صنای ــه داد: ح ــت ادام ــتی نیس ــع دس صنای
دســتی و فرهنگــی تنهــا یکــی از ۲۰ شــاخه صنایــع 
خــاق اســت و تنهــا در حــوزه اســباب بــازی، 
بــازاری ۱۰۰ میلیــارد دالری را در دنیــا شــاهد 
هســتیم کــه گــردش مالــی ان در ایــران   ۳۵۰ 
ــا از طریــق قاچــاق  میلیــون دالر را دارد کــه عمدت
یــا وارداتــی اســت؛ امــا ۱۵ میلیــون دالر ســهم 
ــوان  ــران ســاخت هســتیم کــه میت ــازی ای اســباب ب
بــا ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان وخــاق ایــن 
حــوزه وبــه کمــک ســرمایه گــذاران بــزرگ، ایــن 

ــد. ــش یاب ــهم راافزای س
ــارد دالری  ــازار ۲۷۰۰ میلی ــه ب ــاره ب ــا اش ــی ب کرم
گــردش مالــی فنــاوری هــای نــرم در دنیــا گفــت: 
ــرم و  ــای ن ــاوری ه ــه فن ــت گان ــای بیس ــوزه ه ح
ــی  ــد درصــد خوب ــران میتوان ــع خــاق، در ای صنای

از درآمــد جهانــی را تامیــن می کننــد .
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه توجــه و تمرکــز صنایــع 
نــرم و خــاق بر نــوآوری اســت ادامــه داد: فناوری 
دارای عمــری محــدود و کوتــاه اســت امــا نوآوری 
صنایــع  حــوزه  در  و  نــدارد  محدودیتــی  هیــچ 
ــای  ــد خانه ه ــوآوری محــور اســت و بای خــاق، ن
خــاق و نــوآوری، بســتری بــرای پاالیــش داده هــا 
ــق  ــوا و خل ــاد محت ــه اقتص ــل آن ب ــوا و تبدی و محت

ــند. ــزوده باش ارزش اف
ســخنگوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
افــزوده  ارزش  بــه خلــق  اشــاره  بــا  جمهــوری 
از هنــر بــا ایجــاد شــرکت های خــاق گفــت: 
ــا  ــم ام ــور داری ــد مح ــوالت هنرمن ــاو محص کاره
ــرکت  ــای  ش ــر مبن ــور ب ــاق و هنرمح ــت خ صنع
ــرای  ــت. ب ــه اس ــکل نگرفت ــری ش ــاق هن ــای خ ه
تحقــق ایــن مهــم الزم اســت ســرمایه گــذاران 
بخــش خصوصــی بــه نقــش آفرینــی در ایــن حــوزه 

ــند. ــته باش ــدی داش ــی ج اهتمام
کرمــی بــا بیــان ایــن کــه البــرز ونچــر بــه دنبــال بــه 
ــذاری  ــرمایه گ ــگ س ــج فرهن ــانی و تروی ــم رس ه
در زیســت بوم نــوآوری و خــاق اســت ادامــه داد: 
ایــن رویــداد، عناصــری را گــرد هــم مــی آورد تــا 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــای ش ــر مبن ــاق ب ــاد خ اقتص

بنیــان و خــاق توســعه یابــد.
 

عرضه ۳۰ طرح خالق و داوری ۷ طرح 
بــه  بــا توجــه  البــرز ونچــر   نخســتین رویــداد 
فناوری هــای  و  هــای خــاق  شــرکت  اهمیــت 
ــای  ــتاد فناوری ه ــت س ــا حمای ــی ب ــرم و فرهنگ ن
ــی و  ــت علم ــاق معاون ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ن
ــش  ــدوق پژوه ــوری و صن ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــرکت ها و  ــور ش ــا حض ــرز ب ــتان الب ــاوری اس و فن

ــد. ــزار  ش ــوزه برگ ــن ح ــردازان ای ــده پ ای
ــه  ــید ک ــداد رس ــن روی ــه ای ــه دبیرخان ــرح ب ۳۰ ط
ــروز  ــرح  ام ــت ۷ ط ــا در نهای ــی ه ــس از بررس پ
ارائــه شــد. پــس از ارایــه و داوری هــای اولیــه برای 
ــی  ــرح توجیه ــک ط ــا ی ــرح ه ــن ط ــدام از ای هرک

ــد. ــد ش ــن خواه ــل تدوی کام
در ایــن رویــداد ایــده هــای خــاق پالســی نــو 
پاراکلینیکــی،  دهــی  نوبــت  هوشــمند  ســامانه 
در  آن  توســعه  و  مجــازی  واقعیــت  پلتفــرم 
ــن  ــروش آنای ــایت ف ــه وب س ــاورس، ای تحف مت
ســوغات و صنایــع دســتی در ســطح کشــوری، 
ــازی  ــت مج ــت واقعی ــتفاده از قابلی ــا اس ــی ب طراح
و واقعیــت افــزوده، فروشــگاه آنایــن محصــوالت 
محتــوای  ارائــه  بســتر  لگونیــک  دانش بنیــان، 
ــرح  ــف ط ــه تعری ــا زمین ــد ت ــه ش ــی، ارائ آموزش
تجــاری  و  ســرمایه گذاری  تفصیلــی،  توجیهــی 

ســازی آن هــا فراهــم شــود.
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

کاستی های فناورانه در حوزه داده را شرکت های دانش بنیان رفع می کنند و کشور را در مسیر توسعه این 
فناوری قرار می دهند

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  حضــور  بــا 
ــاوری هــای  ــوآوری فن رییس جمهــوری مرکــز ن
داده محــور مهــام گشــایش یافــت و از مرکــز 
داده قابــل حمــل توســعه پذیــر ایران ســاخت 

شــد. رونمایــی 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولت بــه نقل 
ــور،  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــت علم از معاون
فناورانــه  محصــوالت  جدیدتریــن  از  یکــی  
شــرکت  دانش بنیــان مهیمــن کــه بــا حضــور 
رییس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
رونمایــی شــد، محصــول جعبــه آبــی، مرکــز 
داده قابــل حمــل توســعه پذیــر بــه شــکل کانتینــر 
ــار  ــا در اختی ــاوری پیشــرفته ای کــه تنه اســت. فن

معــدودی از کشــورهای دنیــا قــرار دارد.
ــود  ــای خ ــعه فعالیت ه ــرای توس ــرکت ب ــن ش ای
ــرای  ــه را ب ــا، زمین ــری توانمندی ه و رشــد دوبراب
انســانی  نیــروی  ظرفیــت  دوبرابــری  افزایــش 
ایجــاد کــرده اســت. در ایــن توســعه، مرکــز 
نــوآوری مرکــز نــوآوری فنــاوری هــای داده 
محــور مهــام بــرای اســتقرار هســته های خــاق و 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۲۲۰۰ مت ــی ب ــاور در فضای فن
ــر ۲۲۰  ــغ ب ایجــاد شــده کــه پذیــرای ظرفیتــی بال

ــر اســت. نف
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
مرکــز  افتتــاح  آئیــن  در  رییس جمهــوری 
و  مهــام  محــور  داده  هــای  فنــاوری  نــوآوری 
رونمایــی از محصــول ایران ســاخت مرکــز داده 
قابــل حمــل توســعه پذیــر در شــرکت فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات امــن مهیمــن ، از توانمنــدی 
ــای  ــعه فناوری ه ــان در توس ــرکت های دانش بنی ش
داده محــور گفــت و ادامــه داد: بــا ایــن زیرســاخت 
ــد، شــاهد نوآوری هــای جدیــدی در توســعه  جدی
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات خواهیــم بــود، 
کســب وکارهای  بــرای  زمینــه  طوری کــه  بــه 
دانش بنیــان و خــاق تازه نفــس در ایــن حــوزه 

ــد. ــد ش ــم خواه ــاوری فراه فن
رفع نیاز کشور و ورود به بازارهای صادراتی

معــاون  علمــی و فنــاوری رییس جمهوری، از رشــد 
قابــل توجــه شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری  اطاع ــوزه فن ــال در ح فع
ــای  ــا در حوزه ه ــرکت های م ــزود: ش ــت و اف گف
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات اکنــون بــه ســطحی 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــد ک ــت یافته ان ــوغ دس ــد و بل از رش
ــدا  ــی پی ــای صادرات ــور، ظرفیت ه ــاز کش ــن نی تامی

کرده انــد.
ــرکت ها در  ــن ش ــش ای ــر نق ــد ب ــا تأکی ــتاری ب س
فــروش شــرکت های دانش بنیــان و ســهم آن هــا 
را  شــرکت ها  ایــن  گفــت:  کشــور  توســعه  از 
ــل توجهــی  نبایــد ســاده گرفــت چراکــه نقــش قاب
ــا  ــق ســایر کســب و کاره در توســعه کشــور، رون
و خلــق ارزش افــزوده و اشــتغال ایفــا می کننــد. 

بــرای پیمــودن مســیر موفقیــت ایــن کســب وکارها 
بســتری فراهــم شــده اســت تــا امــروز شــاهد 
ــه  ــان کــه زمین ــن پیشــرفت هایی باشــیم، همچن چنی
ــز  ــده نی ــرفت در آین ــرای پیش ــی ب ــت خوب و ظرفی

وجــود دارد.
ظرفیت درخور توجه نیروی انسانی

ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــعه س ــتاد توس ــس س رئی
حــوزه اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی با اشــاره 
بــه اینکــه نیــروی انســانی فــوق العــاده و خروجــی 
دانشــگاه هــا، پیمــودن ایــن مســیر را هموارتــر مــی 
ــا  ــات ســبب مــی شــود ت ــن امکان ــزود: ای ــد، اف کن
توســعه شــرکت و  توســعه نــوآوری و محصــوالت 
ــذاری  ــرمایه گ ــاد و س ــت ایج ــه قابلی ــدی ک جدی

داشــته باشــد، در مســیر بهتــری قــرار بگیــرد.
بــر  تأکیــد  بــا  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  رییــس 
در  دانش بنیــان  شــرکت های  تمرکــز  این کــه 
حوزه هــای ســخت افــزاری کــه کشــور در آن 
ــی دارد،  از نیازهــای مهــم امــروز  عقب ماندگی های
اســت، گفــت: یکــی دیگــر از حــوزه هایی کــه نیاز 
ــک  ــوزه میکروالکترونی ــم، ح ــدی داری ــه کار ج ب
ــعه  ــادی دارد. توس ــای زی ــه پیچیدگی ه ــت ک اس
ســوی  از  جمعــی  اراده  یــک  بــه  حــوزه  ایــن 
مدیریــت باالدســت و شــرکت های فعــال ایــن 

حــوزه نیــاز دارد.
ــرکت های  ــعه ش ــه از توس ــان این ک ــا بی ــتاری ب س
ــات و  ــاوری اطاع ــوزه فن ــال در ح ــان فع دانش بنی
ــور  ــخت افزارهای داده مح ــژه س ــه وی ــات ب ارتباط
ــه در  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــم اب ــت می کنی حمای
قالــب اتفاقاتــی کــه بــا راه انــدازی بتواننــد حمایــت 
هــای جــدی از ایــن شــرکت بــزرگ داشــته باشــند.

فناوری هــای  حــوزه  در  کشــور  راه  آغــاز 
ده محــور ا د

ــی  ــز مل ــس مرک ــادی رئی ــن فیروزآب سیدابوالحس
بــه اهمیــت  بــا اشــاره  ایــران  فضــای مجــازی 
داده  حــوزه  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های  ورود 
ــروز شــرکتی  ــه کــه ام ــن حــوزه فناوران گفــت: ای
ــت در  ــرده اس ــعه آن ورود ک ــه توس ــان ب دانش بنی
ــه  ــره فناوری هــای فضــای مجــازی، در مرحل زنجی
نهایــی قــرار دارد؛ هــر آن چــه فنــاوری اســت، 
ــه داده مــی شــود. از فــرآوری داده هــای  مربــوط ب
متراکــم و انباشت شــده در پایــان کار، بــرای بنــگاه 

ــد. ــی کن ــروت م ــد ث ــت، تولی ــور و مل ــا، کش ه
رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی ایــران بــا 
اشــاره بــه این کــه در آغــاز راه قــرار گرفته ایــم 
و بــرای اســتمرار حرکــت در ایــن  مســیر، بــه 
انســانی  نیــروی  افــزود:  داریــم،  نیــاز  لوازمــی 
متخصــص و کارآمــد یکــی از همیــن الزمه هــا 
بــه شــمار مــی رود؛ دومیــن  الزمــه، داشــتن شــرکت  
هــای دانــش  بنیــان اســت و در نهایــت، شــکل 
گرفتــن  شــرکت  هــای بســیار بــزرگ کــه بتواننــد 
ــای داده ای  ــرآورده ه ــن  ف ــره وری الزم را از ای به

ــد. ــم کنن ــور فراه ــرای کش ب
ضمــن  مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  دبیــر 
و  علمــی  معاونــت  حمایت هــای  از  قدردانــی 
فنــاوری ریاســت جمهــوری در شــکل گیــری 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــه ورود ب ــه مقدم ــی ک ــرکت های ش
ــش روز هســتند، گفــت:  ــر دان ــی ب ــه و مبتن فناوران
بایــد همانطــور کــه بــه اســتانداردهای ســخت 
ــا  ــی شــود، در حــوزه داده کــه ب ــزاری توجــه م اف
ــت  ــزان دق ــن می ــز همی ــده نمــی شــود نی چشــم دی

ــدای راه  ــود. در ابت ــرج داده ش ــه خ ــیت ب و حساس
هســتیم و بایــد مراکــز داده بــزرگ در کشــور 

ــد. ــکل بگیرن ش
یک دهه تاش ۵۰۰ نیروی انسانی متخصص

عبــاس عســگری مدیرعامــل شــرکت مهیمــن هــم، 
ــفافیت  ــاخت های ش ــاد زیرس ــه ایج ــام اینک ــا اع ب
ــازار  ــران ب ــا رهب ــه ب ــاد ک ــا فس ــارزه ب ــن  و مب آفری
ــت باشــند، در دســتور کار  ــل رقاب ــی قاب ــن الملل بی
ــرد:  ــوان ک ــت عن ــوده اس ــرکت ب ــن ش ــاالن ای فع
توســعه فعالیــت هــا را در حــوزه تحلیــل داده و 
کان داده آغــاز کرده ایــم و بــا حضــور در عرصــه 
ــن  ــه، ای ــک و بیم ــادی، بان ــی، اقتص ــای مخابرات ه

ــم. ــه دادی مســیر را ادام
ایــن فعــال فنــاور بــا اشــاره به آغــاز ایــن حرکت در 
مســیر شــفافیت نظــام مالیاتــی گفــت: ایــن حرکــت 
مهــم، گامــی  بــزرگ  بــرای مقابلــه بــا فــرار مالیاتــی 
خواهــد بــود  کــه اثــرات آن در ســالیان آینــده 
مشــخص خواهــد شــد. ایجــاد زیرســاخت جدیــد 
ــی، دو کان   ــان مالیات ــگ مودی کشــور و پروفایلین
ــرای اصــاح نظــام  مالیاتــی  پــروژه ایــن شــرکت ب
ــت علمــی و  ــت معاون ــا حمای کشــور اســت کــه ب
ــی  ــاوری ریاســت جمهــوری، در ســازمان مالیات فن

در حــال انجــام اســت.
ایــن شــرکت دانش بنیــان کــه توســط جمعــی 
داده  حــوزه  در  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان  از 
ــل کان  ــه تحلی ــت، در زمین ــده اس ــدازی ش راه ان
کســب وکار،  فرآیندهــای  ســامان دهی  داده، 
ــایبری و  ــت س ــی، امنی ــات اجتماع ــاوری ارتباط فن

فنــاوری ابــری فعالیــت می کنــد. 
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جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
در خبرگــزاری فــارس گفــت: کلیــد حرکــت 
دانش بنیــان  ســمت  بــه  بــزرگ  بنگاه هــای 
ــی را  ــه اول طراح ــه در مرحل ــت ک ــن اس ــدن ای ش
ــه  ــت ب ــدی حرک ــدم بع ــد. ق ــام دهن ــان انج خودش
ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــه بای ــت ک ــوآوری اس ــمت ن س

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
کارآمــد  دانش بنیــان  شــرکت های  »معتقــدم 
صنایــع  در  را  مــا  نیازهــای  می تواننــد  داخلــی 
ــن  ــد بنابرای ــرآورده کنن ــت ب ــون نف ــزرگ همچ ب
نبایــد تصــور شــود کــه ارتقــای فنــاوری در صنایــع 
ــرکت های  ــور ش ــه حض ــوط ب ــط من ــون فق گوناگ
ــرد  ــی از راهب ــه بخش ــن جمل ــت.« ای ــی اس خارج
زیســت بوم  بــرای  انقــاب  رهبــر  اســتراتژیک 
دانش بنیــان کشــور اســت کــه در دیــدار اخیــر 
ــه آن  ــی ب ــدگان و فعــاالن صنعت ــا تولیدکنن خــود ب
ــد. راهبــردی کــه نتیجــه ی آن امــروز  اشــاره کردن
در قالــب بیــش از ۶ هــزار شــرکت دانش بنیــان 
نمایــان شــده و توانســته اســت عــاوه بــر رفــع 
نیازهــا و حــل مشــکات کشــور، نقــش بســیار 
ــد. ــا کن ــا ایف ــازی تحریم ه ــی را در خنثی س پررنگ

ــاد  ــان از اقتص ــرکت های دانش بنی ــهم ش ــروز س  ام
کشــور از ۹۰۰ هــزار میلیــارد 
ــه اســت و  از  ــر رفت ــم فرات ه
رشــدی  تاکنــون   ۹۸ ســال 
را  درصــدی   ۴۵۰ از  بیــش 
تجربــه کرده اســت. از ایــن 
ــا  ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش رو ب
دســتاوردها و پیشــرفت های 
دانش بنیــان  بــوم  زیســت 
کشــور بــا ســورنا ســتاری 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
جمهــوری  ریاســت 
در  کردیــم.  گفت و گــو 
را  آن  کامــل  متــن  ادامــه 

: نیــد ا می خو
ــدی  ــاس کارآم ــارس: اس  ف
علــم و فنــاوری، پاســخگویی 
مســائل  و  نیازهــا  بــه  آن 
زیســت بوم  اســت.  کشــور 
دانش بنیــان تــا چــه انــدازه 
مشــکات  اســت  توانســته 
ــرای  ــد؟ ب کشــور را حــل کن
ــه  ــر چ ــات دیگ ــل معض ح

دارد؟ راهــکاری 
 ســتاری: زیســت بوم دانش بنیــان کشــور یــک 
زیســت بوم نوپاســت، ولــی تاکنــون توانســته اســت 
ــد. تصــور  ــی از مشــکات کشــور را حــل کن خیل
اینکــه یــک روزی مــردم نتواننــد از ســرویس های 
ــد  ــتفاده کنن ــاق اس ــان و خ ــرکت های دانش بنی ش
ــا  ــون ه ــا در روز میلی ــت. م ــن اس ــا غیرممک تقریب

تراکنــش بانکــی داریــم کــه بــدون هیچگونــه خطــا 
و مشــکلی در شــرایطی کــه بــا حمله هــای ســایبری 
زیــادی رو بــه رو هســتیم، توســط فینتک هــا اتفــاق 
ــاوری در  ــه فن ــا ک ــت مثال ه ــن دس ــد. از ای می افت
زندگــی روزمــره مــردم نقــش پررنگــی دارد بســیار 

زیــاد اســت.
ســهم ۳ درصــدی اقتصــاد دانش بنیــان از تولیــد 

ــی ــص مل ناخال
در میــان صنایــع بــزرگ، صنایعــی کــه خصوصــی 
هســتند نســبتا بــا اســتقبال خوبــی مواجهــه شــده اند. 
ــوآوری  ــوازم خانگــی مراکــز ن ــا در صنعــت ل مث
حــوزه  در  کــه  اســت  شــده  تاســیس  زیــادی 
تکنولــوژی اتفاقــات بســیار خوبــی را رقــم زده انــد. 
ــش از ۳  ــور بی ــان کش ــت بوم دانش بنی ــروز زیس ام
درصــد از تولیــد ناخالصــی ملــی را تامیــن می کنــد. 
و مــا برنامه ریــزی کرده ایــم کــه بتوانیــم ســهم 
دانش بنیان هــا را بــه بــاالی ۵ درصــد برســانیم و 
در افقــی کــه بــرای خودمــان در نظرگرفته ایــم 
بایــد ســهممان از تولیــد ناخالصــی ملــی بــه بــاالی 
۱۰ درصــد برســد کــه نتایــج مثبــت آن در جامعــه 

مشــخص شــود.
 * فــارس: رهبــر انقــاب در دیــدار اخیرشــان 
ــع  ــدن صنای ــان ش ــه دانش بنی ــدگان ب ــا تولیدکنن ب

بــزرگ اشــاره کردنــد کــه متاســفانه مغفــول مانــده 
اســت. بــرای تحقــق ایــن راهبــرد کلیــدی معاونــت 

ــرد؟ ــش می گی ــتی را در پی ــه سیاس ــی چ علم
 استقبال از نوآوری رمز موفقیت صنایع است

بخصــوص  کشــور  بــزرگ  صنایــع  ســتاری: 
آن هایــی کــه پیشــینه دولتــی دارنــد در زیســت 
بــوم دیگــری رشــد کرده انــد و بــه ایــن نقطــه 

ــر  ــد مگ ــدا نمی کن ــق پی ــن کار تحق ــیده اند. ای رس
اینکــه دیــدگاه  و فرهنــگ آن عوض شــود. توســعه 
بیــش از هــر چیــزی یــک مفهــوم فرهنگــی اســت. 
ــن اســت کــه چــرا  ــد ای ــی کــه می زنن همیشــه مثال
نمی توانیــد مشــکات خــودرو را برطــرف کنیــد؟ 
ــی کــه نحــوه برخــورد خودروســازها  ــا زمان ــا ت ام
اســتقبال از نــوآوری نباشــد ایــن سیســتم رشــد 
ــتم  ــن سیس ــه از روز اول ای ــرا ک ــرد چ ــد ک نخواه
ــی  ــت و اتفاق ــت اس ــاژکاری حرک ــاس مونت براس
کــه همیشــه بــرای آن افتــاده اســت ایــن اســت کــه 
تــا قبــل از تحریــم بــا فرانســوی ها کار کنــد و بعــد 

ــد. ــا کار کن ــا چینی ه ــم ب ــم ه از تحری
 *چــرا مشــکات خودروســازی در ایــران برطرف 

ــود؟ نمی ش
ــاوت  ــه تف ــت و کارخان ــن صنع ــه ام بی ــا گفت باره
کارخانجــات  واقــع  در  مــا  دارد.  وجــود 
خودروســازی  صنعــت  داریــم،  خودروســازی 
نداریــم. صنعــت جایــی اســت کــه در آن طراحــی 
ــه  ــی ب ــن جای ــود. چنی ــام می ش ــازی انج و ماشین س
دانشــگاه و نیــروی انســانی تحصیــل کــرده احتیــاج 
دارد. ولــی وقتــی کــه هزینه هــای R&D و تعــداد 
ــکار هســتند را  مهندســینی کــه در آنجــا مشــغول ب
ــیار  ــا بس ــداد آن ه ــد تع ــد، می بینی ــی می کنی بررس

کــم و ناچیــز اســت. چنیــن بنگاهــی در حــوزه 
ــدارد، و نتیجــه اش  ــی ن ــوآوری فعالیت طراحــی و ن
ــا  ــی کــه در خودروســازی م ــن اتفاق می شــود همی

رخ داده اســت.
کارخانــه  دنیــا  کشــورهای  از  بســیاری  در   
خودروســازی وجــود ندارنــد، امــا طراحــی خودرو 
انجــام می دهنــد. مــن نمی گویــم ایــن اتفــاق بایــد 

ــد در  ــا بای ــم م ــد، بلکــه می گوی ــران هــم بیفت در ای
کشــورمان صنعــت خودروســازی داشــته باشــیم و 
تــا زمانــی کــه ایــن اتفــاق نیوفتــد مــا بــه آن نقطــه 
ــک  ــه ی ــاق ب ــن اتف ــق ای ــیم. تحق ــوب نمی رس مطل
ــون  ــا اکن ــاج دارد کــه متاســفانه م زیســت بوم احتی
در حــوزه خودروســازی فاقــد ایــن زیســت بوم 

ــتیم. هس
 *صنایــع بــزرگ چگونــه در مســیر دانش بنیــان 

برمی دارنــد؟ شــدن گام 
درواقــع کلیــد حرکــت بنگاه هــای بــزرگ بــه 
ســمت دانش بنیــان شــدن ایــن اســت کــه در مرحله 
اول طراحــی را خودشــان انجــام دهنــد. قــدم بعدی 
حرکــت بــه ســمت نــوآوری اســت کــه بایــد اتفاق 
ــای بــزرگ در  ــان شــدن بنگاه ه بیافتــد. دانش بنی
اختیــار خودشــان اســت و تــا ایــن صنایــع احســاس 
خطــر نکننــد از اینکــه اگــر بــه ســمت دانش بنیــان 
شــدن حرکــت نکننــد نابــود می شــوند چنیــن 
ــم  ــا امیدواری ــود. م ــده نمی ش ــا دی ــازی در آن ه نی

ــد. ــن اتفــاق بیافت ــت ای ــا کمک هــای دول کــه ب
ــا  ــری از واردات ب ــم و جلوگی *خنثی ســازی تحری

کمــک دانش بنیان هــا
شــرکت های  تعــداد  کــه  حــوزه ای  هــر  در 
میــزان  بیشــترین  بــوده  کــم  مــا  دانش بنیــان 
بیشــترین  و  واردات 
بحــث   در  تاثیرگــذاری 
تحریــم را داریــم. مثــا 
کشــاورزی  حــوزه  در 
ــار  ــی دچ ــت غذای و امنی
چــرا  هســتیم  مشــکل 
ــرکت های  ــداد ش ــه تع ک
کــم  دانش بنیانمــان 
ــت  ــوزه امنی ــت. در ح اس
دالر  میلیاردهــا  غذایــی 
بــرای واردات چیزهــای 
هزینــه  ســاده  بســیار 
می شــود. درحالــی کــه 
ظرفیت هــای  کشــور 
زیــادی  بســیار  علمــی 
ــائل را  ــن مس ــه ای دارد ک
حــل کنــد. مــا بــا پتانســیل 
رشــد  و  بــاال  علمــی 
تکنولــوژی کــه داریــم 
ــیم  ــی برس ــه جای ــد ب نبای
غــذای  بخواهیــم  کــه 
وارد  را  موردنیازمــان 
کنیــم. توســعه زنجیره هــای تامیــن موادغذایــی 
ــده  ــای آین ــی اســت در برنامه ه یکــی از موضوعات
معاونــت علمــی در دســتور کار قــرار دارد.هــا

 ســهم قابــل توجــه زیســت فناوری از صــادرات 
دانش بنیــان  محصــوالت 

مســئله دیگــر ایــن اســت کــه مــا تجربــه صادراتــی 
قدیمــی نداریــم و در ایــن حــوزه شــرکت های 
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ــیار  ــات بس ــر اتفاق ــالیان اخی ــم. در س ــوی نداری ق
و  داده  رخ  نفتــی  غیــر  صــادرات  در  خوبــی 
ــوز  ــا هن ــده اند ام ــاد ش ــی ایج ــرکت های بزرگ ش
دانش بنیــان  حــوزه  در  داریــم.  راه  خیلــی  مــا 
هــم همینطــور اســت. امــروز عمــده صــادرات 
محصــوالت دانش بنیــان مــا در حــوزه بیوتــک 
اتفــاق می افتــد. زیســت فنــاوری در کشــورما یــک 
ــت  ــوآور اس ــاق و ن ــیار خ ــای بس ــت بوم نوپ زیس
ــی  ــن الملل ــای بی ــح بازاره کــه درحــال رشــد و فت

ــت. اس
 فــارس: بــه طــور مثــال برای  حــل مشــکل آلودگی 
ــی  ــان محصــول صنعت هــوا یــک شــرکت دانش بنی
ــرمایه  ــا س ــه ب ــد ک ــت و می گوی ــرده اس ــد ک تولی
گــذاری بخــش دولتــی می توانــد ایــن مشــکل 
ــهرداری  ــل ش ــای قب ــا در دوره ه ــد. ام ــل کن را ح
موانعــی جــدی بــرای اســتفاده از ایــن فنــاوری 
وجــود داشــت. چــرا وقتــی راه حــل مشــکات در 
کشــور وجــود دارد مســئولین دولتــی ایــن راه حــل 

نمی پذیرنــد؟ را 
 

وقتــی فرهنــگ واردات بــر فرهنــگ 
می شــود حاکــم  صــادرات 

ــه  ــم ک ــی می کنی ــوری زندگ ــا درکش ــتاری: م س
بیــش از ۱۰۰ ســال  اســت نفتــش را می فروشــد 
ــن  ــد. ای ــور می کن ــس وارد کش و در ازای آن جن
مســئله  یــک ســاختار را در کشــور بــه وجــود 
آورده اســت کــه شــرکت ها صادراتــی مــا ضعیــف 
وارداتیمــان  شــرکت های  کــه  درحالــی  باشــند 
بســیار قــوی هســتند.این موضــوع حتــی در ســاختار 
ــی کــه  ــز مشــهود اســت.ما وقت ــران نی ــی ای مهاجرت
ــاح  ــا افتت ــران را در کنی ــوآوری ای ــه ن ــن خان اولی
کردیــم در کل شــرق آفریقــا ۱۰۰ ایرانــی هــم 
ــزاران  ــا ه ــه در آنج ــی ک ــت، درحال ــود نداش وج
تــرک و میلیون هــا چینــی زندگــی می کردنــد. 
ــت.  ــی نیس ــا صادرات ــور م ــاختار کش ــه س ــرا ک چ
ــد  ــه بتوانی ــرای اینک ــد ب ــا می روی ــه آفریق ــما ب ش
ــتفاده  ــا اس ــام آنج ــع خ ــد و از مناب ــادرات کنی ص
ــرای اینکــه صنعتتــان را توســعه دهیــد و از  کنیــد ب
ــر  ــوع تفک ــن ن ــد. ای ــاد کنی ــزوده ایج آن ارزش اف
متاســفانه در ایــن ســال ها در ایــران شــکل نگرفتــه 
ــان و  ــی زم ــن فرهنگ ــردن چنی ــوض ک ــت و ع اس

انــرژی زیــادی می بــرد.
 

مبــارزه بــا فســاد اداری بــا توســعه دولــت 
الکترونیــک محقــق می شــود

مبــارزه در حــوزه اقتصــادی و کاهــش تــورم و فقــر 
ــل اول،  ــاده دارد. راه ح ــل س ــور دو راه ح در کش
ــش  ــه بخ ــت ک ــب و کار اس ــط کس ــاح محی اص
عمــده ی آن از بیــن بــردن فســاد اداری اســت. 
ــت.  ــدان اس ــر ثروتمن ــات ب ــز مالی ــل دوم نی راه ح
ــیار  ــود بس ــه می ش ــه ارائ ــه ای ک ــای یاران راه حل ه
ــرات  ــز اث ــد مــدت نی ــاه مــدت اســت و در بلن کوت
وحشــتناکی دارد. مبــارزه بــا فســاد اداری بــا توســعه 
ــد.  ــاق می افت ــک اتف ــمند و الکترونی ــت هوش دول

ــرای برخــی  ــا ســالیان ســال اســت ب ــزی کــه م چی
از کارهــای ابتدایــی آن مشــکل داریــم. وقتــی 
از فســاد اداری می گوییــم منظورمــان فســادهای 
ــن  ــاق و قوانی ــای چ ــه دولت ه ــت؛ بلک ــی نیس مال
تــو در تویــی اســت کــه مشــکل ســاز شــده اســت. 
همــه مــا زیــر میزمــان دو کشــو داریــم؛ یــک کشــو 
ــا کار  ــطه آن ه ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ــر از قوانین پ
ــی  ــر از قوانین ــم پ ــو ه ــک کش ــی رود و ی ــش م پی
ــه صــورت  ــوان کار را ب ــا می ت ــا آن ه اســت کــه ب
ــام اداری   ــود آن نظ ــن می ش ــرد. ای ــل ک ــل قف کام
ــازه  ــا اج ــا و نوآوری ه ــه ایده ه ــه ب ــو ک ــو در ت ت

رشــد نمی دهــد.
 

زیســت بوم  بــه جلــوی  رو  *حرکــت 
کشــور دانش بنیــان 

ــم  ــه کنی ــش مقایس ــال پی ــا ۷ ۸ س ــروز را ب ــر ام اگ
خواهیــم دیــد کــه یــک زیســت بوم فعــال در ایــن 
حــوزه شــکل گرفتــه اســت. امــروز در مجلــس مــا 
حــدود ۳۰ نماینــده داریــم کــه موضوعــات حــوزه 
درک  خوبــی  بــه  را  دانش بنیــان  شــرکت های 
می کننــد. در چندســال گذشــته لغــات زیــادی 
مثــل کارخانــه نــوآوری، ناحیــه نــوآوری، پــارک 
ــان  ــای دانش بنی ــرکت ه ــاوری، ش ــم وفن ــای عل ه
ــاوری کشــور  ــم و فن ــات عل ــه ادبی و خــاق و ... ب
اضافــه شــده اســت. بــه هــر حــال در ایــن ســال هــا 
ــا  ــت ام ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــیار خوب ــات بس اتفاق
ــاره  ــه اش ــواردی ک ــن م ــا ای ــود ب ــه بش ــرای اینک ب
کردیــد مقابلــه کــرد بایــد ایــن رونــد شــتاب 

ــرد. ــتری بگی بیش
ــات  ــوزه خدم ــی در ح ــت علم ــا معاون ــارس: آی ف
ســرویس  پیام رســان ها،  ماننــد  کاربــردی  پایــه 
ایمیــل، فضــای ابــری و ... ورود پیــدا کــرده اســت؟

بومــی  نوآوری هــای  از  *بکارگیــری   
ــردی ــه کارب ــات پای ــاء خدم ــرای ارتق ب

در  جــدی  مصوبــات  حــوزه  ایــن  در  ســتاری: 
ــرای  شــورای عالــی فضــای مجــازی داریــم، امــا ب
رشــد آن بــه یــک زیســت بــوم احتیــاج داریــم کــه 
ــم آن را  ــد. اگــر بخواهی ــاق بیافت ــش اتف در آن زای
مصنوعــی درســت کنیــم شکســت می خوریــم. بــه 
نظــر مــن وظیفــه دولــت ایــن نیســت کــه بگویــد از 
ایــن خــاک چــه چیــزی خــارج شــود، بلکــه وظیفه 
دولــت ایــن اســت کــه خــاک و آب و گلخانــه را 
ــان بگــذارد، اینکــه  آمــاده کنــد و در اختیــار جوان
ــه  ــت ک ــی اس ــود اتفاق ــد ش ــی تولی ــه محصول چ
بایــد در آن زیســت بوم شــکل بگیــرد. امــا دولــت 
می توانــد بــرای اینکــه در ایــن حــوزه تغییــر ایجــاد 
کنــد، مشــوق هایی را قــرار دهــد تــا  ســرمایه 
گــذاری بخــش خصوصــی افزایــش پیــدا کنــد.در 
ــن  ــد ای ــز بای ــان ها و... نی ــد پیامرس ــی مانن حوزه های

اتفــاق بیافتــد.
و  ذاتــی  ظرفیت هــای  کشــورمان  در  مــا   
نوآوری هــای  منحصربفــرد خودمــان را داریــم. 
ــی  ــا اتفاقات ــه ب ــیم راه مقابل ــته باش ــه داش ــد توج بای

کــه جامعــه مــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، 
تقلیــد از روش هــای دیگــر کشــورها نیســت؛  بلکــه 
ــر  ــم و اگ ــعه دهی ــان را توس ــوآوری خودم ــد ن بای
قــرار اســت از روش هــای دیگــران اســتفاده کنیــم 
ــازی  ــورمان بومی س ــاختار کش ــا س ــق ب آن را مطاب

ــم. کنی
ــی  ــایت های داخل ــه س ــل توج ــهم قاب  س

ــرد در ایــران از ۲۰ ســایت پرکارب
دوره ای  یــک  در  نیــز  پیامرســان ها  حــوزه  در 
متاســفانه  امــا  افتــاد  خوبــی  بســیار  اتفاقــات 
ســرکوب شــد. اگــر آن رونــد ادامــه پیــدا می کــرد 
ــا شــرایط  ــا پیامرســان هایی داشــتیم کــه ب ــروز م ام
بومــی کشــورمان توســعه پیــدا کــرده بــود. بــه 
ــرد  ــت نک ــمت حرک ــه آن س ــرایط ب ــال ش ــر ح ه
ــز در بحــث سیاســت گــذاری  ــت علمــی نی .معاون
آن  وظیفــه ی  و  نــدارد  نقشــی  موضــوع  ایــن 
ــه در آن  ــت ک ــت بوم اس ــک زیس ــردن ی ــال ک فع
نــوآوری و زایــش اتفــاق بیافتــد. همیــن حــاال نیــز 
ــد  ــتفاده می کنن ــادی اس ــرویس های زی ــردم از س م
کــه کامــا بومــی هســتند. چیــزی کــه جالــب 
ــا   ــورهای دنی ــر کش ــه در اکث ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــا  ــود. ام ــرار می ش ــرد و اول تک ــایت پرکارب ۲۰ س
در ایــران از ۲۰ ســایت اول مــورد اســتفاده کاربران 
ــه  ــل توجهــی از آن هــا ایرانــی هســتند. ب تعــداد قاب
نظــر مــن ایــن موضــوع یــک افتخــار بــرای کشــور 
اســت و مــا جــزو معــدود کشــورهایی هســتیم کــه 
ــاوران  ــاش فن ــه ت ــن نتیج ــی دارد و ای ــن حالت چنی

ــت. ــی اس ــوان ایران ج
 فــارس: مســئله ای کــه نخبــگان و شــرکت های 
ــتند  ــدوار هس ــی امی ــه آن خیل ــبت ب ــان نس دانش بنی
ــن  ــت. در ای ــان اس ــد دانش بنی ــش تولی ــرح جه ط
طــرح قــرار اســت کــدام دســته از مشــکات ایــن 

شــرکت ها برطــرف شــود و فکــر می کنیــد 

کمکــی  چــه  قانــون  ایــن  اجــرای 
بــه زیســت بــوم دانش بنیــان کشــور 

؟ می کنــد
کشــور  آینــده  بــرای  *ریل گــذاری 
دانش بنیــان« تولیــد  درقانون»جهــش 

 ۸۹ ســال  در  مترقــی  قانــون  یــک  ســتاری: 
قانــون حمایــت از شــرکت های  تحــت عنــوان 
ــزو  ــه ج ــد ک ــب ش ــس تصوی ــان در مجل دانش بنی
معــدود قوانینــی بــود کــه بنــده می توانــم ادعــا 
کنــم بــاالی ۹۵ درصــد آن در کشــور اجرایــی 
ــچ اســمی از  ــی کــه در آن هی شــده اســت، درحال

معاونــت علمــی نیامــده بــود.
نیــز جــزو  دانش بنیــان   تولیــد  قانــون جهــش   
ــال  ــدود ۳ س ــه ح ــت ک ــر اس ــیار موث ــن بس قوانی
کرده ایــم  تــاش  و  هســتیم  آن  درگیــر  اســت 
مشــکاتی را کــه در ایــن ســال ها داشــتیم در ایــن 
طــرح برطــرف کنیــم. نمی توانــم بگویــم تمــام 
ــا ایــن طــرح حــل می شــود ولــی ایــن  مشــکات ب
ــده  ــال آین ــرای ۲۰ س ــذاری ب ــک ریل گ ــرح ی ط
ــدوار  ــرح امی ــن ط ــه ای ــی ب ــا خیل ــت. م ــور اس کش

هســتم و جــزو یکــی از مــواردی اســت کــه از 
ــد  ــادگار خواهن ــه ی ــی ب ــت علم ــس و معاون مجل

ــد. مان

ســمت  بــه  کشــور  *جهت گیــری   
قانون»جهــش  بــا  اقتصاددانش بنیــان 

دانش بنیــان« تولیــد 
قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان جهت گیــری 
ــه  ــت ک ــان اس ــاد دانش بنی ــمت اقتص ــه س ــور ب کش
ــال  ــدی را در چندس ــیار ج ــات بس ــاءاهلل اتفاق ان ش
آینــده رقــم خواهــد زد. و در واقــع همــان فرهنگــی 
ــور  ــردم و کش ــت ک ــاره آن صحب ــه درب ــت ک اس
بایــد بــه ســمت  آن حرکــت کنــد. مشــکات 
ــزی  ــش از هــر چی ــز بی ــان نی شــرکت های دانش بنی
اســت. کشــوری کــه  فرهنگــی  مشــکل  یــک 
ــد  ــخیص می ده ــک اداره تش ــناس آن در ی کارش
محصولــی را از خــارج تامیــن کنــد و از محصــول 
داخــل کشــور اســتفاده نمی کنــد یــک مشــکل 
در  مشــکات  ایــن  از  خیلــی  اســت.  فرهنگــی 
ایــن ســال هــا بهبــود پیــدا کــرده اســت امــا قانــون 
اتفاقــات  می توانــد  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش 

ــد. ــم بزن ــوزه رق ــن ح ــی را در ای ــیار خوب بس
 قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان جهت گیــری 
ــه  ــت ک ــان اس ــاد دانش بنی ــمت اقتص ــه س ــور ب کش
ــال  ــدی را در چندس ــیار ج ــات بس ــاءاهلل اتفاق ان ش

ــد زد. ــم خواه ــده رق آین
ــاوری  ــم و فن ــرفت عل ــی پیش ــه اصل ــارس: ریش  ف
ــن  ــرای ای ــی را ب ــه افق ــود و چ ــه ب ــور چ در کش

می کنیــد؟ پیش بینــی  زیســت بوم 

تاســیس معاونــت علمــی و فنــاوری ابتــکار 
رهبــری بــود

ســتاری: مهمتریــن چیــز همــان فرهنگــی اســت کــه 
ــش از  ــاب پی ــت. رهبرانق ــرده اس ــدا ک ــعه پی توس
دیگــران و خیلــی ســال پیــش از اقتصــاد دانش بنیــان 
ــن فرهنــگ را در جامعــه  ــد و ای صحبــت می کردن
ــاحل  ــار س ــه در کن ــی ک ــد کس ــد مانن ــکل دادن ش
نشســته اســت و بــه آینــده نــگاه می کنــد. تاســیس 
ــود.  ــری ب ــکار رهب ــاوری ابت ــی و فن ــت علم معاون
ــاد؟ بخاطــر اینکــه در کشــور  ــاق افت ــن اتف چــرا ای
ــاوری و  ــم و فن ــه اش عل ــه دغدغ ــد ک ــی باش جای
ــه وزارت  ــرا ک ــد چ ــان باش ــرکت های دانش بنی ش
ــره  ــر امــور روزم ــا فقــط درگی خانه هــای متعــدد م
بــه آینــده و  نــگاه رهبــری  خودشــان هســتند. 
دانش بنیــان  و شــرکت های  از جوانــان  اســتفاده 
ایــن اتفــاق را رقــم زده اســت کــه  امــروز در ایــن 

ــی  هســتیم. حــوزه شــاهد دســتاوردهای خوب
اقتصــاد  ســهم  امــروز  اینکــه  از  خوشــحالم   
ــه ۳ درصــد  ــی ب ــص مل ــد ناخال ــان از تولی دانش بنی
ــه  ــه ب ــه باتوج ــم از اینک ــا ناراحت ــت. ام ــیده اس رس
ــش از ۱۰  ــد بی ــهم بای ــن س ــور ای ــای کش ظرفیت ه
درصــد باشــد و تاثیرگــذاری آن روی ســایر بخــش 
ــه هــر حــال  ــر باشــد. ب ــز جــدی ت هــای اقتصــاد نی
حرکــت حرکــت رو بــه جلویــی اســت کــه ان 
ــت  ــا همــکاری و کمــک همــکاران دول شــاءاهلل ب

ــد. ــدا کن ــود پی ــت بهب وضعی
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ــر ازبکســتان و معــاون علمــی  معــاون نخســت وزی
از  ایــران  اســامی  رییس جمهــوری  فنــاوری  و 
ایران ســاخت  فناوری هــای  دائمــی  نمایشــگاه 

ــد. ــد کردن بازدی
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س
اف  زاق  عمــر  ســردار  بازدیــد  در  جمهــوری 
ــرمایه گذاری و  ــر س ــر و وزی ــت وزی ــاون نخس مع
تجــارت خارجــی ازبکســتان از نمایشــگاه دائمــی 
فناوری هــای ایران ســاخت، بــا اشــاره بــه آغــاز 
بــا کســورهای  همــکاری   از  تــازه ای  ســرفصل 
ــت:  ــاوری گف ــوآوری و فن ــر ن ــی ب ــایه مبتن همس
ــعه  ــرای توس ــود ب ــزم خ ــردن ع ــزم ک ــا ج ــران ب ای

فنــاوری  زیســت بوم 
جــزم  نــوآوری  و 
اقتصــاد  و  کــرده 
دانــش بنیــان، خــاق و 
نــوآور را محــور خــود 

قــرار داده اســت.
این کــه  بیــان  بــا  وی 
اقتصــاد  توســعه 
خــاق  و  نــوآور 
جــزو اولویــت هــای 
کشــور قــرار گرفتــه 
اســت، گفــت: اکنــون 
محورهــای  از  یکــی 
ــورهای  ــا کش ــل ب تعام
ــور در  ــایه و حض همس
بین المللــی،  عرصــه 
محصــوالت، خدمــات 
ــت  ــی اس و فناوری های
کــه توســط شــرکت 
دانش بنیــان و خــاق 
عرضــه شــده اســت.

صــدر  در  ایــران 
بهتریــن زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری منطقــه

و ۵۰۰  نقش آفرینــی ۶هــزار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــزار و ۵۰۰  ــش از یک ه ــان و بی ــرکت دانش بنی ش
شــرکت خــاق گفــت: در حــال حاضــر بیــش 
ــه در  ــم ک ــور داری ــتارتاپ در کش ــزار اس از ۱۰ ه
ــاوری جــزو  حــوزه هــای گوناگــون، در حــوزه فن
ــت  ــتند و زیس ــه هس ــتارتاپ های منطق ــن اس برتری
بــوم لنــاوری و نــوآوری ایــران را در صــدر بهتریــن   

ــتند. هس
بهتریــن  ایــران  این کــه  بیــان  بــا  ســتاری 
حــوزه  در  منطقــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
زیســت فناوری را داراســت، ادامــه داد: بیــش از ۹۸ 
ــاش شــرکت های  ــا ت درصــد داروهــای کشــور ب
دانش بنیــان در داخــل کشــور تولیــد می شــود. 
اکنــون توانمندتریــن شــرکت هــای دانش بنیــان 
ــایر  ــه س ــه ب ــم ک ــه را داری ــاوری منطق ــت فن زیس

کشــورها صــادرات دارنــد.
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی ریی
آفرینــی نســل نویــن کارآفریــن و جــوان در اقتصاد 
ــوآوری،  ــاوری و ن ــوم فن کشــور گفــت: زیســت ب
ــی  ــه و خــاق ایران ــش آموخت ــان دان توســط جوان
ــه و بخــش کوچکــی از دســتاوردهای  توســعه یافت
از  فنــاوری  گوناگــون  حوزه هــای  در  را  آنــان 
تجهیــزات آزمایشــگاهی، پزشــکی و تخصصــی 
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــوزه نف ــوالت ح ــا محص ت
ــد  عرضــه شــده اســت. دســتاوردهایی کــه می توان
محــور همکاری هــای مشــترک قــرار بگیــرد و 
ــد  ــد، رون ــن مســیر جدی ــا در ای ــم ت آمادگــی داری

ــم. ــاز کنی ــاوری  را آغ ــازه ای از فن ت
رییس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 

اشــتراکات فرهنگــی، تاریخــی و بومــی دو کشــور 
و  دانســت  همکاری هــا  توســعه  ســاز  زمینــه  را 
ــل  ــرای تعام ــه را ب ــد زمین ــا می بای ــت: دولت ه گف
ــان و  ــان، متخصص ــه کارآفرین ــی فناوران و هم افزای
ــاوران دو طــرف ایجــاد کننــد و در ایــن مســیر،  فن
ــم.  ــا زمینه ســازی الزم را صــورت دهی ــم ت آماده ای
کشــور ازبکســتان دارای فرهنــگ و تاریخــی غنــی 
اســت و عاقمنــد هســتم کــه از دو شــهر ســمرقند 
ــن  ــدوارم کــه روزی ای ــم و امی ــدن کن و بخــارا دی

فرصــت، ایجــاد شــود.

راه  نقشــه  مبنــای  بــر  همکاری هــا  توســعه 
ازبکســتان و  ایــران  فناورانــه  همکاری هــای 

ســردار عمــر زاق اف معــاون نخســت وزیــر و وزیر 
ازبکســتان  ســرمایه گذاری و تجــارت خارجــی 
دســتاوردهای ایــران در حــوزه فنــاوری، نــوآوری 

شایســته  را  دانش بنیــان  شــرکت های  توســعه  و 
قدردانــی دانســت و گفــت: اطمینــان یافته ایــم کــه 
ــم  ــی در عل ــل توجه ــتاوردهای قاب ــه دس ــران ب ای
ــی  ــوی تمام ــت. از س ــه اس ــت یافت ــاوری دس و فن
ــر  ــه معــاون وزی اعضــای هیئــت ازبکســتان از جمل
معــاون  و  تهــران  در  ازبکســتان  ســفیر  انــرژی، 
وزیــر خارجــه و ســایر اعضــای هیئــت اعــام مــی 
ــش  ــه نمای ــه دســتاوردهای ب ــا توجــه ب ــم کــه ب کن
ــن نمایشــگاه، فرصــت بســیار  گذاشــته شــده در ای
مغتنــم و خوبــی بــرای همکاری هــای فناورانــه 
میــان دو کشــور فراهــم اســت و آمــاده تعامــل در 

حوزه هــای فناورانــه هســتیم.
بــه شــکل گیری وزارت توســعه  بــا اشــاره  وی 
نــوآوری در ســاختار دولــت ازبکســتان گفــت: این 

ــا و جــوان، آمــاده همــکاری  ــه نســبتاً نوپ وزارتخان
ــوده و  ــوآوری ب ــاوری و ن ــوزه فن ــران در ح ــا ای ب
ــی  ــور، در صورت ــن دو کش ــی بی ــود نزدیک ــا وج ب
ــه  ــاً ب ــم قطع ــاز کنی ــه را آغ ــکاری فناوران ــه هم ک
ــز  ــتان نی ــید. در ازبکس ــم رس ــی خواهی ــج خوب نتای
ــاور  ــرکت های فن ــاوری، ش ــم و فن ــای عل پارک ه
ــتردگی آن  ــزان و گس ــا می ــم ام ــتارتاپ داری و اس
در مقایســه بــا ایــران، زیــاد نیســت و تجربــه ایــران 
ــتان و  ــش در ازبکس ــن بخ ــعه ای ــه توس ــد ب می توان
تولیــد مشــترک محصــوالت مشــترک بــرای ورود 

ــازار منجــر شــود. ــه ب ب
می بایــد  این کــه  بیــان  بــا  اف  زاق  عمــر 
دســتاوردهای علمــی و تحقیقاتــی بــه بــازار برســد، 
ادامــه داد: بایــد دانــش و تحقیقــات توســعه یابــد و 
ــن  ــم ای ــا مه ــود ام ــای علمــی طراحــی ش طــرح ه
اســت کــه ایــن طــرح هــا تجــاری شــوند و در 

ــد. ــدا کنن ــق پی ــد تحق ــوزه تولی ح

تعامل دو کشور در مسیر علم و فناوری
خارجــی  تجــارت  و  ســرمایه گذاری  وزیــر 
ازبکســتان بــا اشــاره بــه تعریــف ایجــاد نقشــه راهــی 
دو  گســترده  همکاری هــای  شــکل گیری  بــرای 
کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری گفــت: پیشــنهاد 
ــدگان کســب و  ــی مرکــب از نماین ــم هیئت مــی کن
کارهــا، فعــاالن فنــاور، شــرکت هــا و مراکــز فعــال 
در پژوهــش، فنــاوری و صنعتــاز دســتاوردهای 
ایــران دیــدن کننــدو در ســفر ایــن هئیــت بــه 
ــران، طرفیــن تمامــی زمینه هــای همــکاری را در  ای
حــوزه هــای گوناگــون دانــش، فنــاوری و صنعــت، 
بررســی کــرده تــا یــک تقشــه راه را در ایــن حــوزه 

ــد. ــف کنن تعری
ــه داد: در  وی ادام
همــکاری  ایــن 
و  محورهــا 
ت  عــا ضو مو
ــف  ــی تعری مختلف
مثــا  شــود 
محصوالتــی کــه 
خریــد آن بــرای 
ســودمندتر  مــا 
یــا  اســت 
محصوالتــی کــه 
مشــترک  تولیــد 
هــر  بــرای  آن 
طــرف  دو 
باشــند.  ســودمند 
در  همچنیــن 
آمــوزش  حــوزه 
ــت  ــن ظرفی ــز ای نی
دارد  وجــود 
همــکاری  کــه 
صــورت بگیــرد. 
ایــن  اســاس  بــر 
ــم همــکاری هــای مختلــف را  نقشــه راه مــی توانی
مبتنــی بــر اولویــت هــای دو طــرف مــورد حمایــت 

دهیــم. قــرار 
ســردار عمــر زاق اف ضمــن دعــوت از معــاون 
ــرای حضــور  ــاوری رییس جمهــوری ب علمــی و فن
درهمایــش ســرمایه گــذاری تاشــکند و بازدیــد از 
ازبکســتان گفــت: از حضــور معــاون محتــرم علمــی 
و فنــاوری رییس جمهــوری در ازبکســتان اســتقبال 
و ایشــان را بــه کشــورمان دعــوت می کنــم در 
ــان وهمــراه  صــورت حضــور ایشــان، شــخصاً میزب

ایشــان خواهــم بــود.
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در ایــن 
ــای  ــاره محوره ــو درب ــت و گ ــن گف ــد ضم بازدی
ــری  ــکل گی ــرورت ش ــر ض ــه، ب ــات فناوران تعام
ــای دو  ــعه همکاری ه ــرای توس ــترک ب ــه مش کمیت

ــد. ــد کردن ــه تاکی جانب
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فناوری همگرا| نرم افزار کمک تشخیصی بیماران حوزه روان ساخته شد
ــوزه  ــاران ح ــرای بیم ــخیصی ب ــزار کمک تش نرم اف
روان کــه بــا فرآیندهــای پیشــرفته، بــه ابعــاد کمتــر 
ــا ورود  ــن بیماری ه ــنتی ای ــان س ــده درم پرداخته ش

می کنــد.
ایـــن دستاورد شـــامل برنامـــه ای جامـــع در حـــوزه 
تشـــخیص و درمـــان بیماری هـای مرتبـــط بـا روان 

ــرداری  ــی تصویربـ ــاس ارزیابـ ــه براسـ ــت کـ اسـ
از سیســـتم مغـــز و اعصـــاب بـــه کمـــک تصاویـــر 
ام آر آی، پروتـــکل درمانـــی دقیــق و متناســب بــا 
هــر فــرد ارائــه داده و بــه عنــوان ابــزار کمــک 

ــد. ــل می کن ــخیصی عم تشــ
 

کارایی در ۶ حوزه بیماری
شــامل  بیمــاری   حــوزه   ۶ در  نرم افــزار  ایــن 
اختــال  حــاد،  اضطــراب  شــدید،  افســردگی 
دوقطبــی، بیش فعالــی، وســواس و اســکیزوفرنی 

می پــردازد. تشــخیص  ارائــه  بــه 
ــات  ــو هی ــم زاده عض ــا ناظ ــه محمدرض ــق گفت طب
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، مجموعـــه 
داده ای از بیمـــاران مختلـــف مبتـــا بـــه اختـاالت 
ایــــن حــــوزه جمــــع آوری می شــــود کــــه ایــن 
داده هــا شــامل تصاویــر ســاختاری، عملکــردی، 

ارتباطــــات ســاختاری و عملکــــردی اســت.
 

پیشنهاد پروتکل درمانی مناسب
ایــــن تصاویــر بــه کمــــک ام آر آی ثبــت شــده 
ــیب دیده در  ــی آسـ ــی، نواحــ ــس از ارزیابــ و پــ
ــاس  ــپس براسـ ــود. سـ ــن می شـ ــار تعییـ ــر بیمـ هـ
ویژگی هـای فـردی هـر بیمـار ماننـد نـوع بیمـاری، 

ناحیـــه آسـیب دیـــده در مغـــز و حتـــی شـکل سـر، 
پروتـــکل درمانـی مناسـب بـرای او پیشـنهاد شــده 

و تحــــت درمــــان قــــرار می گیــرد.
  

مکمل شیوه های درمان های سنتی
بیشــتر می شــود  ایــن نرم افــزار زمانــی  اهمیــت 
تمامــی  روان،  ســامت  حــوزه  در  بدانیــم  کــه 
شــیوه ها، ســنتی و تشــخیص ها بــر اســاس مصاحبــه 
ــورت  ــناس ص ــط روانش ــت توس ــوری و ویزی حض
می گیــرد درحالی کــه بــا ایــن شــیوه، ام آر آی، 
ــک داده  ــه پزش ــری ب ــات دقیق ت ــر و اطاع تصاوی
ــاال  ــا کیفیــت ب و زمینه هــای درمــان بیمــاری کــه ب
رونــد  اســت،  همــراه  پیشــرفته  پروتکل هــای  و 

می کنــد. پیــدا  ســریع تری  و  علمی تــر 
نرم افــزار  ایــن  قابلیت هــــای  و  کاربردهــــا  از 
تشــخیص  تشــخیصی،  خدمــات  بــه  می تــوان 
ــر  ــان موثرت ــه درم ــا و ارائ ــن بیماری ه ــی بی افتراق

اشــاره کــرد.
 

در زمره معدود کشورهای دارای این فناوری
ــب  ــن ترتی ــه ای ــزار ب ــن نرم اف شــکل توســعه یافته ای
اســت کــه از هــر حــوزه، از ۵ بیمــار، تصویربرداری 
قبــل و بعــد از درمــان صــورت می گیــرد تــا عــاوه 
ــی  ــا مدل های ــان، آن را ب ــرات درم ــاهده اث ــر مش ب
ــت  ــوزه اس ــن ح ــی ای ــاران ایران ــص بیم ــه مخت ک
تطبیــق داده شــود کــه ایــن امــکان در ماه هــای 
ایــن  نســخه کنونــی  بــه  ابتدایــی ســال آینــده 

نرم افــزار اضافــه می شــود.
بــا افــزده شــدن ایــن امــکان، ایــران در زمــره 
ــن  ــه از ای ــرد ک ــرار می گی ــورهایی ق ــدود کش مع

فنــاوری برخــوردار اســت.
ــخیص و  ــی در تشـ ــوش مصنوعـ ــری ه به کارگیـ
ــق  ــوزه روان، از مصادیـ ــای حـ ــان بیماری هـ درمـ
نرم افــزار  اســـت.  همگــرا  فناوری هـــای 
مرکــز  حمایت هــای  بــا  ســایکورادیولوژی 
ــد  ــه تولی ــه مرحل ــرا ب ــای همگ ــردی فناوری ه راهب
ــال  ــعه آن در ح ــد توس ــون فرآین ــیده و هم اکن رس

انجــام اســت.

پیــروزی  ســالگرد  دومیــن  و  چهــل 
انقــاب اســامی بــا برگــزاری نمایشــگاهی از 
توانمندی هــای زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری 

بــود. همــراه 
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
حمیــد ذوالفقــاری رییــس نمایشــگاه فناوری هــای 
ایــن رویــداد،  ایران ســاخت دربــاره برگــزاری 
گفــت: ایــن نمایشــگاه بــه همــت معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری در نمایشــگاه دائمــی 
ــان  ــد و میزب ــزار ش ــاخت برگ ــوالت ایران س محص
ــوم  ــت ب ــاالن زیس ــیزدهم، فع ــت س ــئوالن دول مس
ــا  ــئول روزنامه ه ــران مس ــوآوری، مدی ــاوری و ن فن
ــود. ــره ب ــگاه ها و غی ــای دانش ــات، روس و مطبوع

ــد  ــور محم ــا حض ــگاه ب ــن نمایش ــزود: ای وی اف

ــتاری  ــورنا س ــاون اول و س ــر مع مخب
رییــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــرد  ــاز ک ــود را آغ ــوری کار خ جمه
و بــه  مــدت ۲ روز محصــوالت و 
ــرکت های  ــه ش ــتاوردهای فناوران دس
دانش بنیــان و خــاق را در معــرض 

ــت. نمایــش گذاش
ایــن  در  ذوالفقــاری،  گفتــه  بــه 
کشــوری  مســئوالن   نمایشــگاه 
از  بازدیــد  ضمــن  لشــگری  و 
محصــوالت دانــش بنیــان؛ در جریــان 

آخریــن پیشــرفت ها، دســتاوردها و محصــوالت 
شــرکت های  فناورانــه  صادراتــی  و  تولیــدی 

گرفتنــد. قــرار  خــاق  و  دانش بنیــان 
راهبــردی  فناوری هــای  توســعه  مرکــز  رئیــس 

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــه  ــگاه ک ــن نمایش ــه داد: ای ــزاری ادام ــاره برگ درب
بــا حضــور ۱۵۰ شــرکت دانش بنیــان و خــاق، 
از ۱۹ تــا ۲۰ بهمن مــاه بــه مــدت ۲ روز برگــزار 

شــد، فرصتــی مناســب بــرای معرفــی و عرضــه 
محصــوالت و دســتاوردهای فناورانــه و نوآورانــه 
ایــن شــرکت هــا فراهــم کــرد؛ تــا ضمــن معرفــی 
ــئوالن  ــا مس ــل ب ــرای تعام ــی ب ــا، مجال توانمندی ه
و دســت اندکاران دولــت بــرای رفــع موانــع و 

باشــد. دانش بنیــان  شــرکت های  چالش هــای 
ذوالفقــاری همچنیــن بیــان کــرد: در ایــن رویــداد 
از آخریــن دســتاوردهای شــرکت های  بخشــی 
و  فنــاوری  زیســت بوم  در  فعــال  دانش بنیــان 
و  پیشــران  حوزه هــای  در  کشــور  نــوآوری 
ــان ۱۵۰  ــد و میزب ــش درآم ــه نمای ــن ب اقتدارآفری
محصــول و شــرکت دانش بنیــان و خــاق بــود. 
محصوالتــی کــه بــا اتــکا بــه تــوان دانشــی و 
ــت علمــی  ــا حمایــت معاون تخصصــی داخلــی و ب

ــد شــده اند. ــاوری ریاســت جمهــوری تولی و فن

نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندی های علمی و فناورانه ایران ساخت شرکت های 
دانش بنیان و خالق؛ 150 محصول عرضه شد

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانش بنیان ها نیازهای فناورانه سازمان هواشناسی را پاسخ می دهند

ــع  ــردی در صنای ــزات کارب ــن قطعــات و تجهی تامی
مختلــف از جملــه نیازهــای زیرســاختی اســت 
ــور را از  ــد کش ــی توان ــا م ــی آنه ــن داخل ــه تامی ک

ــد. ــا کن ــازار واردات ره ــه ب ــتگی ب وابس
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت بــه نقــل 
از معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
صنایــع مختلفــی در کشــور فعالیــت می کننــد کــه 
ــرای ادامــه حیــات خــود نیازمنــد تامیــن قطعــات  ب
و تجهیزاتــی هســتند کــه خریــد آنهــا از بــازار 
جهانــی پرهزینــه و ســخت اســت؛ امــا حمایــت از 
ــی  ــای دانش ــه توانمندی ه ــاور ب ــی و ب ــد داخل تولی
ایرانــی،  متخصصــان  و  جوانــان  تخصصــی  و 
ــه کاهــش  ــد ب ــن کاری اســت کــه می توان مهم تری
ــکلی  ــه ش ــا ب ــن نیازه ــازار واردات و تامی ــهم ب س

ــد. ــک کن ــی کم بوم
ــازمان  ــه س ــای فناوران ــن نیازه ــال تامی ــور مث ــه ط ب
کیفیــت  و  دقــت  بــه  می توانــد  هواشناســی 
کمــک  بــه  و  کمتــر  هزینــه  بــا  تشــخیص ها 
معاونــت  شــود.  منجــر  داخلــی  محصــوالت 

ــت  ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــوان  ــه عن ــز ب ــوری نی جمه
محصــوالت  حامــی 
تــاش  در  ایران ســاخت 
اجــرای  بــا  تــا  اســت 
پروژه هــای  و  برنامه هــا 
ــن  ــق ای ــه تحق ــون ب گوناگ
کنــد. کمــک  موضــوع 

چــون  پروژه هایــی 

یکپارچــه  ســامانه  ســازی  پیــاده  و  »طراحــی 
بــرای  وب  تحــت  مکانی-زمانــی  اطاعــات 
ــز  ــی«، »تجهی ــط هواشناس ــش برخ ــی و پای پیش بین
و ســاخت ایســتگاه خــودکار هواشناســی«، »تجهیــز 
و ســاخت ســنجنده اندازه گیــری ذرات و گازهــا«، 

ــز  ــد«، »تجهی ــز و ســاخت دیدســنج روی بان »تجهی
و ســاخت ســیلومتر«، »رادار هواشناســی بانــد x بــا 
ــی«،  ــوند هواشناس ــو س ــر«، »رادی ــرد ۱۵۰ کیلومت ب
»رادار هواشناســی بانــد c بــا بــرد ۲۵۰ کیلومتــر« و 
»رادار مــوج ســاحلی« در ایــن زمینــه بــا همــکاری 
ــل و  ــی و حم ــای فضای ــاوری ه ــعه فن ــتاد توس س
نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

ــت. ــرا اس ــال اج ــوری در ح جمه
ــا اســتفاده از ظرفیــت ۹ شــرکت  طرح هایــی کــه ب
دانش بنیــان  »شــرکت صاشــیراز«، »شــرکت طیــف 
ــش  ــژوه«، »تاب ــاور پ ــت فن ــوب«، »حج ــاط جن ارتب
نــگاران فنــاور آرســین«، »مــوج پــرداز دانــش 
پــژوه«، »پایشــگران جــو بــاال«، »مــوج پــژوه آزمــا« 
و »ارتعــاش الکترونیــک آروج« اجرایــی می شــود.



پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی 

و پارک های علم و فناوریو پارک های علم و فناوری
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گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش

در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

- نقــش پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در برنامــه 

توســعه کشــور

میــراث  جامــع  پایــگاه  ســامانه  از  رونمایــی   -

فنــون  و  علــوم  مکتــوب 

- رونمایــی از ســامانه رایمــگ: ســامانه جامــع 

نشــریات علمــی کشــور

- نتایــج رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان اســام 

ISC-۲۰۲۱ اعــام شــد

ــران  ــی ای ــت و دیپلماس ــت، کیفی ــت کمی - وضعی

ــن  ــاس معاونی ــن اج ــا در ۵۵ امی در دوران کرون

پژوهشــی دانشــگاه هــا و روســای پژوهشــگاه هــای 

سراســر کشــور

ــد-۱۹  ــر کووی ــامانه نماگ ــی س ــزارش تحلیل - گ

ــران ــا و ای ISC در دنی

تایمــز ۲۰۲۲ فهرســت ۵۳۹  نظــام رتبه بنــدی   -

ــا قدمتــی زیــر ۵۰ ســال را  دانشــگاه  برتــر جــوان ب

ــرد ــر ک منتش

- دانشگاه هاي دارای بیشترین ثبت پارسا

و...     

پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی 
و پارک های علم و فناوری

نقش پژوهشگاه مواد و انرژی در برنامه توسعه کشور

دکتر حمید امیدوار 
سرپرست پژوهشگاه

رســالت  بــا  کــه  انــرژی  و  مــواد  پژوهشــگاه 
مشــارکت در ارتقــا و بهبــود شــرایط زندگــی 
بنیادیــن  پژوهش هــای  انجــام  طریــق  از  مــردم 
ــاوری برســد،  ــه فن ــد علمــی کــه ب ــه منظــور تولی ب
انجــام تحقیقــات کاربــردی منجــر بــه کســب 
فناوری هــای مرتبــط بــا تولیــد و مصــرف انــرژی و 
توســعه مــواد پیشــرفته، تجاری ســازی فناوری هــا و 
ارائــه دســتاوردها بــه جامعــه و تربیــت پژوهشــگران 
خبــره، خــاق، کارآفریــن و کارآمــد، فعالیــت 
ــه  ــی در عرص ــتاوردهای بزرگ ــه دس ــد، ب ــی کن م

ــت. ــیده اس ــاوری رس ــش و فن پژوه
ــرژی،  حــدود ۴۷ ســال قبــل پژوهشــگاه مــواد و ان
ــدی و  ــواد کلی ــوزه م ــت در ح ــت فعالی ــا ماموری ب
ــتای  ــر در راس ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ــژه و ان ِوی
ــی  ــد و ط ــیس ش ــور تاس ــعه کش ــه توس ــک ب کم
ــت و  ــه ماموری ــه ب ــا توج ــون ب ــا تاکن ــال ه ــن س ای
چشــم انــدازی کــه بــرای آن تعریــف شــده اســت 

ــد.  ــی کن ــی م ــرای کشــور نقــش آفرین ب
بــا توجــه بــه اینکــه حــدود ۷ درصــد ذخائــر 
ــه  ــه ب ــدن و چ ــورت مع ــه ص ــه ب ــا چ ــی دنی معدن
صــورت شــورآبه در ایــران وجــود دارد و ایــن 
ــورمان  ــت کش ــز نف ــه ج ــر ب ــی نظی ــروت ب ــک ث ی
اســت، الزم بــود ســازمانی ایجــاد شــود کــه بتوانــد 
ــته  ــی داش ــده پژوه ــع آین ــری و در واق ــده نگ آین
ــه  ــه در زمین ــور چ ــعه کش ــت توس ــد و در جه باش
ــت  ــروت حرک ــد ث ــه تولی ــه در زمین ــتغال و چ اش
ــه  ــه ب ــزی ک ــی از مراک ــتا، یک ــن راس ــد؛ در ای کن
ــد،  ــت کن ــه فعالی ــن زمین ــد  در ای ــی توان ــی م خوب
ــن  ــر ای ــا ب ــت و م ــرژی اس ــواد و ان ــگاه م پژوهش
ــه  ــم ک ــف کردی ــداز تعری ــم ان ــک چش ــاس ی اس
ایــن چشــم انــداز، بــی نظیــر در غــرب آســیا و بــی 

ــت. ــور اس ــل در کش بدی
در چشــم انــداز ســال ۱۴۰۴ خورشــیدی )۲۰۲۵ 
ــری،  ــام معظــم رهب ــا سیاســتگذاری مق ــادی( ب می
ــاورزی،  ــی، کش ــعه صنعت ــر توس ــی نظی ــه های برنام
رفــاه و ... تعریــف شــده اســت که ما در پژوهشــگاه 
مــواد و انــرژی متناســب بــا ایــن چشــم انــداز پیــش 
مــی رویــم و هــدف گــذاری مــی کنیــم و بــر ایــن 
ــه  ــدی ک ــر کلی ــادر و عناص ــواد ن ــاس روی م اس
منجــر بــه ثــروت آفرینــی مــی شــود، اشــتغال زایــی 
ــت  ــت فعالی ــط زیس ــده ای محی ــن آالین و همچنی

مــی کنیــم.

پژوهشــگاه مــواد و انــرژی نــگاه ویــژه ای 
بــه مســائل زیســت محیطــی دارد چــرا کــه 
پژوهشــگاه بــا ایــن نیــاز تشــکیل شــد کــه بتوانــد بــه 
توســعه کشــورمان در حــوزه هــای انــرژی پــاک و 
ــواد از  ــتحصال م ــوزه اس ــع در ح ــره وری صنای به
منابــع اولیــه )معــادن و شــورابه هــا( و منابــع ثانویــه 
)لجــن هایــی کــه از فنــاوری بــه دســت مــی آیــد(، 

کمــک کنــد.
همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری امســال را ســال 
ــع  ــرای صنای ــکات ب ــع مش ــا و رف ــی ه ــع زدای مان
دیــده انــد، امســال و حتــی ســال هــای آینــده 
تــاش مــی کنیــم در حــوزه هــای متفــاوت در 
کنــار صنایــع دولتــی و خصوصــی کشــور و حتــی 
شــهرهای صنعتــی بــه طــور جــدی فعالیــت کنیــم .

ــرژی در  ــواد و ان ــگاه م ــه پژوهش ــرز ک ــتان الب اس
ــای  ــتان ه ــن اس ــی تری ــی از غن ــرار دارد یک آن ق
ــدن  ــاورزی و مع ــت، کش ــوزه صنع ــور در ح کش
ــه جــز  ــه طــوری کــه حــدود ۵۵ معــدن )ب اســت ب
ــوز روی آن  ــی هن ــی کــه شناســایی شــده ول معادن
کار نشــده اســت( و بیــن ۱۲ تــا ۱۵ شــهر صنعتــی را 
در خــود جــای داده اســت کــه بــرای حــدود ۳۵۰ 
تــا ۵۰۰ هــزار خانــواده، تنهــا در شــهرهای صنعتــی 
ــای  ــش ه ــت. بخ ــده اس ــی ش ــتغال زای ــتان اش اس
ــواد  ــدن و بیوم کشــاورزی، صنعــت، پزشــکی، مع
ــد در توســعه کشــور کمــک  ایــن اســتان مــی توان
بزرگــی باشــد. پژوهشــگاه مــواد و انــرژی کــه 
محــل اتصــال علــم بــه عمــل اســت و بــر تحقیقــات 
ــه  ــردی تمرکــز دارد؛ تحقیقاتــی کــه منجــر ب کارب
ــا  ــرز ب ــتان الب ــود، در اس ــی ش ــازی م ــاری س تج
توجــه بــه ظرفیــت و وســعت اســتان، مــی توانــد بــه 

توســعه آن، تثبیــت اشــتغال و پــس از آن، 
تثبیــت و توســعه صنعتــی در حــوزه مــواد 
و انــرژی هــای تجدیــد پذیــر کمــک کنــد.

ــگاه  ــای پژوهش ــی ه ــنهادات و رایزن ــی از پیش یک
مــواد و انــرژی بــا مســئولین اتــاق بازرگانــی البــرز، 
ــر  ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــتفاده از ان اس
بــرای کاهــش هزینــه قیمــت تمــام شــده 

ــی اســت.  محصــوالت صنعت
پژوهشــگاه همچنیــن مــی توانــد در حــوزه انــرژی 
ــن  ــه در ای ــر ک ــرژی صف ــاختمان ان ــد س ــبز مانن س
ــرداری  ــره ب ــه به ــاخته و ب ــی، س ــگاه طراح پژوهش

رســیده اســت، بــه اســتان کمــک کنــد. بطــور مثــال 
مــی تــوان در ســاخت ســقف ســوله هــا از جنــس 
فتوولتائیــک و تامیــن انــرژی از خورشــید، کمــک 

کــرد. 
یکــی دیگــر از توانائــی هــای مهــم پژوهشــگاه 
بــرای کشــور و اســتان بــا توجــه بــه مشــکل آب در 
ســطح کشــور، اســتفاده مجــدد از آب هــای 

صنعتــی و برگردانــدن آن بــه ســیکل تولیــد 
ــاورزی  ــتفاده آن در کش ــه آب و اس ــت. تصفی اس
ــه  ــث صرف ــه از آب، باع ــتفاده بهین ــر اس ــاوه ب ع
جویــی در هزینــه هــا نیــز خواهــد شــد کــه در ایــن 
ــگاه  ــن پژوهش ــط محققی ــی توس ــرح های ــتا ط راس
طراحــی، ســاخته و در مراکــز صنعتــی مختلــف در 

حــال اجــرا مــی باشــد.
نگاهــی  بــا  نیــز  پژوهشــگاه  رشــد  مرکــز  در 
متفــاوت بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه شــرکت هــای 
فنــاور را در راســتای حــل نیازهــای صنعتــی کشــور 
و  نیــز در منطقــه غــرب آســیا در آینــده، در حــوزه 
ــت  ــر و زیس ــای تجدیدپذی ــرژی ه ــه، ان ــواد اولی م
محیطــی و  همچنیــن بیــو مــواد و مــواد زیســتی، در 

ایــن مرکــز جمــع کنیــم .
ــع  ــعه مناب ــرژی در توس ــواد و ان ــگاه م پژوهش
ــد  ــی باش ــک بزرگ ــد کم ــی توان ــز م ــانی نی انس
ــا مراکــز صنعتــی  چــرا کــه مــا در ایــن مجموعــه ب
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دنیــا و کشــور ارتبــاط داریــم. یکــی از مســائلی کــه 
ــا مطــرح اســت، دانشــگاه  ــارم در دنی در نســل چه
ــل  ــه را ح ــاز جامع ــه نی ــتند ک ــاوری هس ــای فن ه
ــت  ــا در پژوهشــگاه در حــوزه تربی ــد و م ــی کنن م
نیــروی انســانی بــا ایــن نــگاه پیــش مــی رویــم و در 
ایــن خصــوص پــروژه هــای مشــترکی بــا دانشــگاه 
ــی  ــای تخصص ــوزه ه ــور در ح ــی کش ــای صنعت ه
ــذب  ــن ج ــم. همچنی ــزی کردی ــه ری ــه برنام مربوط
برنامــه  در  را  خارجــی  اســاتید  و  دانشــجویان 
ــی کــه در  ــی بدیل ــت ب ــه ظرفی ــا توجــه ب ــم. ب داری
توجــه  بــا  و همچنیــن  دارد  پژوهشــگاه وجــود 
بــا  ارتبــاط  بــرای  بــه هــدف گــذاری کشــور 
ــرای  ــترکی را ب ــای مش ــود، دوره ه ــایگان خ همس
اســاتید دانشــگاه هــای کشــورهای همســایه؛ پــروژه 
ــاتید  ــی اس ــت مطالعات ــرای فرص ــترک ب ــای مش ه
ــا  ــور ی ــش مح ــرای پژوه ــای دکت ــروژه ه ــز پ و نی
کارشناســی ارشــد پژوهــش محــور را تعریــف 

ــم. کردی
رشــد  مرکــز  انــدازی  راه  حــال  در  همچنیــن 
موتورهــای دوار یــا توربیــن هــا در پژوهشــگاه 
هســتیم کــه بــرای تولیــد انــرژی اســتفاده می شــود.

در راســتای چشــم انــداز پژوهشــگاه، بــا هماهنگــی 
و درخواســت وزیــر محتــرم علــوم، ســاخت 
۲ پژوهشــکده دیگــر در پژوهشــگاه بــا 
هــای  فنــاوری  »پژوهشــکده  عنــوان 
ســاخت« و »پژوهشــکده سیاســتگذاری 
ــم.  ــرا داری ــت اج ــرژی« را در دس ــواد و ان م
ــا  ــرز« ب ــاوری الب ــم و فن ــه عل ــاد »پهن ــن ایج همچنی
ــرح  ــتان مط ــگاه در اس ــن پژوهش ــری ای ــی گ متول
اســت کــه در ایــن خصــوص طــی جلســات متعــدد 
بــا وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و همچنیــن 

و  فنــاوری  و  علــم  مســئولین 
صنعــت اســتان البــرز، بــه توافــق 
رســیده و درصــدد اجــرای آن 

ــتیم. هس
در پژوهشــکده فنــاوری هــای 
مباحثــی  روی  بیشــتر  ســاخت 
ــی کار  ــاخت افزایش ــون س همچ
انقــاب  در  کــرد.  خواهیــم 
صنعــت   ۱۰ صنعتــی،  چهــارم 
ــی از  ــه یک ــد ک ــرح ش ــر مط برت
آنهــا ســاخت افزایشــی اســت 
ــه  ــر پای ــد ب ــر تولی ــی دیگ و یک
ــاس  ــن اس ــر ای ــت و ب ــبکه اس ش
ــور  ــا کش ــم ت ــک کنی ــد کم بای
مــوازی  گــذاری  ســرمایه  از 
جلوگیــری کنــد و بــرای ایــن 
ــد  کار ضــروری اســت کــه تولی
ــن  ــه شــبکه باشــد. همچنی ــر پای ب
ــی  ــاخت افزایش ــا س ــرای م ب
بعــدی  ســه  پرینتــر  و 
ــوزه  ــت. در ح ــم اس ــزی مه فل

تولیــد قطعــات بــه روش پرینتــر ســه بعــدی فلــزی 
مــی بایســت پــودر آن را هــم داشــته باشــیم کــه این 
برمــی گــردد بــه ماموریــت اصلــی پژوهشــگاه کــه 
همــان مــواد اولیــه اســت. در حــوزه ســخت افــزار 
ــور  ــا در کش ــی از کاره ــدی، خیل ــه بع ــر س پرینت
انجــام شــده و در پژوهشــگاه بــه دنبــال آن هســتیم 
ــم؛ در  ــت کنی ــم آن را ســاماندهی و تثبی کــه بتوانی

واقــع آن را توســعه بدهیــم.
ــکده  ــه در پژوهش ــی ک ــث های ــر از بح ــی دیگ یک
ــای  ــث فراینده ــم بح ــاخت داری ــای س ــاوری ه فن
پیشــرفته ســاخت اســت و همانطــور کــه مــی دانیــم 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد ب ــای تولی ــز روش ه ــا نی در دنی
ــه قیمــت  ــاال ببــرد و هزین ــا بهــره وری را ب اســت ت

ــد. تمــام شــده را کاهــش ده
ــرژی  ــواد و ان ــذاری م ــت گ ــکده سیاس در پژوهش

و  مــواد  فنــاوری  مدیریــت  همچــون  مباحثــی 
انــرژی، آینــده پژوهــی حــوزه مــواد و انــرژی، 
حکمرانــی، سیاســت گــذاری و مطالعــات بیــن 
الملــل در ایــن حــوزه مــورد مطالعــه و تحقیــق 
قــرار خواهــد گرفــت. همچنیــن موضــوع نــوآوری 
ــن  ــرژی در ای ــواد و ان ــوزه م ــی در ح و کارآفرین

ــرد. ــی گی ــرار م ــق ق ــورد تحقی ــکده م پژوهش
ــای  ــروژه ه ــذ پ ــرژی در اخ ــواد و ان ــگاه م پژوهش
ــر دانشــگاهی  ــن ۱۰ مجموعــه برت ــراردادی در بی ق

ــی باشــد. و پژوهشــگاهی کشــور م
ــام  ــام و انج ــال انج ــای در ح ــروژه ه ــی از پ برخ
ــل  ــرح ذی ــه ش ــرژی ب ــواد و ان ــگاه م ــده پژوهش ش

ــد: ــی باش م
ــت ســه بعــدی  ــی پرین ــش فن ــال دان -ایجــاد و انتق

یــک خانــه یــک طبقــه« بــا شــرکت ســیمان ســپهر.
-تحقیقــات جهــت انتخــاب متریــال و روش شــکل 
ــس  ــع م ــا صنای ــتیل« ب ــازل اس ــاخت ن ــی و س ده

ــر.  باهن
-انجــام پژوهــش و پیــاده ســازی دانــش فنــی، 
ــه  ــر اجــرا و آمــوزش یــک واحــد تصفی نظــارت ب
خانــه فاضــاب بــه روش ترکیبــی بیولوژیکــی 
ــی هــوازی- هــوازی و شــیمیایی جهــت حــذف  ب
دار  نیتــروژن  ترکیبــات  و  آلــی  مــواد  رنــگ، 
)رنگــرزی  کــردان  رنــگ  بتــون  شــرکت  در 
ــه ظرفیــت ۴۰۰ متــر مکعــب در روز  تکمیلیــران( ب
ــتفاده  ــت اس ــا قابلی ــابی ب ــه پس ــتیابی ب ــت دس جه
ــگ  ــون رن ــرکت بت ــا  ش ــاورزی ب ــدد در کش مج

کــردان.
ســیمان  فنــی  مشــخصات  بررســی  و  -ســاخت 
اســتخوانی مــورد اســتفاده در کرانیــو 
پاســتی بــا شــرکت شــیر پــارس 

خورشــید.
ســازی  پیــاده  پژوهــش،  انجــام   -
نظــارت  و  طراحــی  فنــی،  دانــش 
ــاب  ــه فاض ــه خان ــاخت تصفی ــر س ب
شــرکت پدیــده شــیمی قــرن واقــع در 
ــوآوران  ــی ن ــهرک صنعت ــان ش زنج
بــه ظرفیــت ۱۰۰ متــر مکعــب در روز 
جهــت دســتیابی بــه پســابی بــا قابلیــت 
اســتفاده مجــدد در کشــاورزی بــا 

ــرن.  ــیمی ق ــده ش ــرکت پدی ش
ــه مــواد  ــق و پژوهــش در زمین -تحقی
دســت  بــر  تاکیــد  بــا  بلــور  شــبه 
یابــی بــه فنــاوری ســاخت مــواد و 
ــا کنسرســیوم  ــور ب ــای شــبه بل آلیاژه
معاونــت علمــی و صنایــع دفاعــی.

-انجــام پژوهــش، مشــاوره، ســاخت 

و احــداث، تامیــن تجهیــزات، نصــب و راه انــدازی، 
فاضــاب  تصفیه خانــه  راهبــری  و  بهره بــرداری 
ــرکت  ــه ای در ش ــتر و پنب ــه پلی اس ــرزی پارچ رنگ
تهــران پایــون بــه ظرفیــت ۲۰ متــر مکعــب در روز 

ــون.  ــا شــرکت تهــران پای ب
فاضــاب،  مشــخصه یابی  پژوهــش،  -انجــام 
نقشــه های  ســازه ای و ســایت  ارائــه  طراحــی و 
ــی اصــاح سیســتم ســاختمانی  ــان طــرح تکمیل پ
در  موجــود  فاضــاب  تصفیه خانــه  فرآینــدی  و 
شــرکت صنعــت غذایــی کــورش تاکســتان بــه 
ظرفیــت ۲۴۰ متــر مکعــب در روز بــا شــرکت 

صنعــت غذایــی کــورش. 
-حــذف فلــزات ســنگین از پســاب نیــروگاه تولیــد 
بــا  ســرامیکی  نانوجاذب هــای  به کمــک  بــرق 

ــرو. ــگاه نی پژوهش
ــارت  ــی، نظ ــی، نقشه کش ــش، طراح ــام پژوه -انج
بتنــی  تصفیه خانــه  راه انــدازی  و  ســاخت  بــر 
فاضــاب شــوینده گــروه صنعتــی پاکشــو واقــع در 
خرمدشــت تاکســتان بــه ظرفیــت  ۴۰۰ متــر مکعــب 
در روز در مرحلــه عقــد قــرارداد بــا  شــرکت گروه 

ــگ(.  ــی گلرن ــی پاکشــو ۲ )گــروه صنعت صنعت
-مدلینــگ، نقشــه بــرداری، آنالیــز شــیمیایی و 
ــدی و  ــته بن ــات بس ــه قطع ــنجی مجموع ــختی س س
VCN- شــرکت صنایــع و فــرآورده هــای غذایــی 

ــز. مزم
ــر ســاخت  -انجــام پژوهــش، طراحــی و نظــارت ب
شــیمی  پدیــده  شــرکت  فاضــاب  تصفیه خانــه 
غــرب واقــع در زنجــان شــهرک صنعتــی نــوآوران 
بــه ظرفیــت ۱۵۰  متــر مکعــب در روز جهــت 
دســتیابی بــه پســابی بــا قابلیــت اســتفاده مجــدد در 
ــا شــرکت  ــرارداد ب ــه عقــد ق کشــاورزی، در مرحل

ــیمی. ــده ش پدی
-توســعه دانــش فنــي تولیــد پــودر YSZ و انتخــاب 
بهینــه تریــن روش بــرای تولیــد بــا پژوهشــگاه نیــرو.

ــا  ــد گاز ب ــی مجموعــه مول ــق حرارت -پوشــش عای
ــی. ــع شــهید بابای صنای

ــا  ــان ب ــابه داروی آبراکس ــیون مش ــه فرموالس -تهی
شــرکت بیــن المللــی ســرمایه گــذاری توســعه 

تجــارت هیرمنــد.
-تولیــد نانــو پوشــش آنتــي وایــرال کرونــا ویــروس 
ــه   ــک و البس ــتفاده در ماس ــت اس ــد- ۱۹ جه کوی
ــت  ــک و زیس ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل ــا پژوهش ب

ــاوری. فن
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تغییر رویکرد توسعه مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان براساس دانشگاه کارآفرین و جامعه محور

 حرکــت بســوی دانشــگاه نســل ســوم و چهــارم در 
ــا  دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، از ســال ۱۳۹۰ ب
تاســیس مرکــز رشــد دانشــگاه آغــار شــده اســت. 
در ســال ۱۳۹۷ بــه منظــور اســتفاده هــر چــه بیشــتر 
ــای موجــود در دانشــگاه  ــا و توانایی ه از ظرفیت ه
و واحدهــای پژوهشــی و توســعه فضــای نــوآوری 
ــا  ــتان ب ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــی، دانش وکارآفرین
کمــک معاونــت فنــآوری ریاســت جمهــوری 
اقــدام بــه راه انــدازی مجتمــع نــوآوری و فنــاوری 
کــرد. در ســال ۱۳۹۹ مرکــز نــوآوری اجتماعــی به 
ــات علمــی و  ــاط بیشــتر همــکاران هی منظــور ارتب
ــا جامعــه، در مجتمــع  ــوم انســانی ب دانشــجویان عل
ــع  ــن مجتم ــی در ای ــور کل ــد. بط ــیس گردی تاسس
ــوآوران، پژوهشــگران، دانشــجویان  از محققــان، ن
و حتــی دانــش آمــوزان عاقمنــد کــه بــه صــورت 
ــی  ــای تحقیقات ــت ه ــرادی فعالی ــا انف ــی و ی گروه
هــای  حمایــت  می دهنــد،  انجــام  پژوهشــی  و 
پشــتیبانی، ســاختاری، آموزشــی و مالــی بعمــل می 
ــری  ــکل گی ــت ش ــا به جه ــت ه ــن حمای ــد. ای آی
ایــده اولیــه )کســب اطاعــات اولیــه درخصــوص 
مشــخصات علمــی و فنــی ، امــکان پذیــری اجرائــی 
ــره(  ــازار و غی ــرا، ب ــابقه اج ــی و س ــده، چگونگ ای
ــر  ــه ذک ــردد. الزم ب ــی گ ــه م ــان ارائ ــه متقاضی ب
ــن بخــش قشــر اســاتید،  ــن ای ــر مخاطبی اســت اکث
دانشــجویان و دانــش آمــوزان مــی باشــند کــه 
ــه  ــه دارای توجی ــده فناوران ــتن ای ــورت داش در ص
اقتصــادی، مــی واننــد پــس از بررســی اولیــه ایــده 
ــه  ــی و توجی ــه لحــاظ فن و امــکان ســنجی طــرح ب
اقتصــادی ، در صــورت پذیــرش جهــت بهــره 
ــع  ــر، در مجتم ــای مورد نظ ــت ه ــرداری از حمای ب
ــه  مســتقر شــوند.گفتنی اســت در ایــن وبینــار نمون
هایــی از روش هــای اســتفاده از امکانــات پایــگاه 

ــران نمایــش داده شــد. ــه کارب ب

دکتر غامرضا رضایی
رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان

اولین گام: جذب هسته ها و واحد های فناور با برنامه مشترک پارک علم و فناوری و دانشگاه

ــه منعقــد  پــس از همــکاری مشــترک و تفاهــم نام
شــده در خصــوص مدیریــت مشــترک مرکــز 
و  علــم  پــارک  بیــن  فنــاور  واحدهــای  رشــد 
فنــاوری سیســتان و بلوچســتان و دانشــگاه سیســتان 
ــی و گام  ــزام اجرای ــه ال ــام س ــا انج ــتان ب و بلوچس
ــی باشــتاب بســوی یــک دانشــگاه  اساســی، حرکت

کارآفریــن و جامعــه محــور در دانشــگاه سیســتان و 
بلوچســتان آغــاز شــد. اســتان سیســتان و بلوچســتان 
بــا برخــورداری از  پتانســیل هــا و مزیــت هــای 
ــان  ــاورزی و گیاه ــم از کش ــه ای اع ــی و منطق بوم
دارویــی، صنایــع دســتی و گردشــگري و فــارغ 
ــی  ــه م ــتعداد و نخب ــا اس ــگاهی ب ــان دانش التحصی

ــی  ــا رشــد پرشــتاب و مســتمر اقتصــاد مبتن ــد ب توان
بــر فنــاوری و نــوآوری در ســطح منطقــه ای، ملی و 
فــرا ملــی بــا ارتقــاء ســطح تولیــد ثــروت در اســتان 
و حرکــت در مســیر  اشــتغال پایــدار و مولــد تبدیــل 
ــه کریــدور بیــن المللــی تولیــد و انتقــال فنــاوری  ب

شــود.

واحدها و هسته های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان بلوچستان
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خالق/ هسته فناور 

خالق / واحد فناور
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1400 1399

دومین گام: برگزاری رویدادهای جامعه محور با هدف رسوخ کارآفرینی در شهر و روستاهای استان

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان دانشــگاه 
مــادر در جنــوب شــرق ایــران در راســتای اهــداف 
جامعــه محــوری خــود اولیــن همایــش کارآفرینــی 
ــه  ــوالت نوآوران ــت محص ــا محوری ــتایی را ب روس
بومــی و بــا مشــارکت ۴۵۰ نفــر از دهیــاران و 
ــخ ۱۵ آذر  ــتان در تاری ــتایی اس ــان روس کارآفرین
ــای  ــخنرانی ه ــامل س ــه ش ــرد ک ــزار ک ۱۴۰۰ برگ
تخصصــی، کارگاه هــای توانمندســازی، وبینــار 

و نشســت انتقــال تجربــه، هــم اندیشــی و اســتارت 
ــه  ــد از مجموع ــش بازدی ــس از همای ــود. پ ــل ب پن
و کارهــای  توســعه کســب  ) خوشــه  دهســتان 
ــوآوری  ــاق و ن ــه خ ــتایی( و خان ــی و روس خانگ
دانشــگاه شــکل گرفــت و همچنیــن ســه نمایشــگاه 
صنایــع دســتی و توانمندی هــای زنــان و جشــنواره 
ــا  ــاه هــای آذر ت ــدرن طــی م ــی و م غذاهــای محل
ــاوری و  ــع فن ــاری در مجتم ــال ج ــاه س ــفند م اس

ــورای  ــای ش ــور اعض ــا حض ــگاه ب ــوآوری دانش ن
شــهر زاهــدان برگــزار شــد .در ایــن ســه بازارچــه 
و جشــنواره، بانــوان زاهدانــی بــه نمایــش هنرهــای 
ــن  ــد. ای ــود پرداختن ــی خ ــتی و خانگ ــع دس صنای
بــا هــدف تقویــت برنامــه هــای  بازارچــه هــا 
کارآفرینانــه اجتماعــی در دســتور کار مرکــز رشــد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــگاه ق دانش
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مجتمــع فنــاوری و نــوآوری بــا هــدف ایجاد شــبکه 
بیــن نقش آفرینــان کلیــدی، فرآینــد تجاری ســازی 
نــوآوری را تســهیل مــی کنــد لــذا از نهــاد و ارگان 
ــد  ــدی دارن ــش کلی ــم نق ــن مه ــه در ای ــی ک های
دعــوت مــی شــود تــا جهــت انتقــال تجربــه و 
از  فنــاور  واحدهــای  محصــوالت  از  حمایــت 

ــرای  ــد. ب ــوآوری بازدیــد کنن ــاوری و ن مجتمــع فن
ــازی  ــدف توانمندس ــا ه ــتا ب ــن راس ــال در همی مث
دانشــجویان یــک دوره ۵۰ ســاعته راه انــدازی 
کســب و کارهــای گیاهــان دارویــی بــا توجــه 
بــه مزیــت هــای منطقــه ای اســتان سیســتان و 
بــرای  همچنیــن  گردیــد.  برگــزار  بلوچســتان 

ــا  دانشــجویان جدیــد الــورود دوره هــای کاملــی ب
ــر ۴  ــاق ه ــن خ ــی کارآفری ــارت افزای ــوان مه عن
مــاه در مرکــز رشــد برگــزار شــد کــه باعــث رشــد 
ــی و  ــای کم ــای آماره ــرش و ارتق ــذب و پذی ج

ــت. ــده اس ــد گردی ــز رش ــی مرک کیف

سومین گام: ارتباط با نهاد ها و سازمان ها در سطح استان و برنامه های توانمندسازی

ــتقرار  ــده و اس ــیم ش ــعه ترس ــدل توس ــاس م براس
ــد  ــز رش ــد در مرک ــای جدی ــته ه ــا و هس واحده
دردســترس،  و  موجــود  فضاهــای  ماهیــت  و 
ــته  ــا و هس ــتقرار واحده ــا و اس ــدی فض ــیم بن تقس
ــر  ــی مدنظ ــای موضوع ــف در زون ه ــای مختل ه
ــوان  ــه نســبت هــر موضوعــی بت ــا ب ــه ت ــرار گرفت ق
مــدل حمایتــی مناســبی بــرای هــر زون ارائــه داد. 
بــر همیــن اســاس فضایــی بــا متــراژ ۵۵۰ متــر  
ــاور کــه در جــوار  ــای فن ــرای اســتقرار هســته ه ب
ــش و  ــه، همای ــای جلس ــالن ه ــاالی س ــه ب و طبق
ــرار  ــا ق ــا و هســته ه ــار واحده ــتارتاپی در اختی اس
گرفــت تــا بتواننــد بــه نحــو احســن از برنامــه هــای 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــازی و ترویج توانمندس
همچنیــن فضایــی بــا درب مســتقل بــه خیابــان 
اصلــی شــهر زاهــدان در جــوار دانشــکده هنــر بــا 
ــای  ــته ه ــا و هس ــرای واحده ــر، ب ــراژ ۱۱۰۰ مت مت
ــاوه  ــا ع ــد ت ــه ش ــر گرفت ــاق در نظ ــع خ صنای
ــم  ــکان تی ــه و ام ــاد جامع ــر آح ــی بهت ــر دسترس ب
ــر  ــکده هن ــای دانش ــت ه ــا ظرفی ــری ب ــازی هن س
بتواننــد امــکان تجــاری ســازی محصــوالت خــود 
را در فضــای فیزیکــی دفاتــر، کارگاه هــا و دفاتــر 

ــند. ــته باش ــود داش ــروش خ ف
پــس از بررســی هــای صــورت گرفتــه و پذیــرش 
ــه  ــتن مجموع ــه داش ــاز ب ــف، نی ــای مختل واحده
ــاس  ــن اس ــر همی ــد و ب ــده ش ــی دی ــای کارگاه ه
مجموعــه هایــی در ســطح دانشــگاه تحــت عنــوان 
ــاص داده  ــر اختص ــن ام ــه ای ــی ب ــای کارگاه فض

شــد.
ــر  ــراژ ۸۰۰ مت ــا مت ــم ب ــیس ه ــای جدیدالتاس فض
ــاوری و  ــتم فن ــب اکوسیس ــم غال ــاس پارادای براس
ــوزره  ــته-های ح ــا و هس ــرای واحده ــوآوری ب ن
تجــارت الکترونیــک درنظــر گرفتــه شــد تــا ایــن 
ــر حــوزه  ــا در توســعه تخصصــی ه ــدی ه زون بن
تســهیلگر فرایندهــای حمایتــی مرکــز رشــد باشــد.

چهارمین گام: نهادسازی تخصصی موضوع محور و زون بندی نهادهای زیر مجموعه مرکز رشد
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تیم و شرکت  3  

و  پــارک علــم  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فنــاوری دانشــگاه تهــران، دکتــر ســید محمــد 
مقیمــی رئیــس دانشــگاه تهــران طــی حکمــی 
دکتــر هــادی غفوریــان یاورپنــاه را بــه عنــوان 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــی و فن ــاون اجرای مع

دانشــگاه تهــران منصــوب کــرد.
متن این حکم به شرح زیر است:

احترامــاً، نظــر بــه مراتــب تعهــد، دانــش و تجــارب 
ارزنــده جنابعالــی و بنــا بــه پیشــنهاد سرپرســت 
بــه  دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم  پــارک  محتــرم 
موجــب ایــن حکــم بــه مــدت ســه ســال بــه عنــوان 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی پ ــی و فن ــاون اجرای مع
دانشــگاه تهــران منصــوب مــی شــوید. انتظــار 
ــم  ــارک عل ــان پ ــا ذینفع ــل ب ــی رود ضمــن تعام م
ــی  ــرای اجرای ــات الزم ب ــام اقدام ــاوری، انج و فن
ــارک  ــوب پ ــای مص ــت ها و برنامه ه ــدن سیاس ش
زمینــه،  ایــن  در  الزم  نظارت هــای  اعمــال  و 
حمایــت و پشــتیبانی از مراکــز نــوآوری و فنــاوری 
و فراهــم آوردن امکانــات الزم بــرای توســعه بســتر 
تحقیقــات، کارآفرینــی و نــوآوری، برنامــه ریــزی 
در رابطــه بــا جلــب مشــارکت مراکز دانشــگاهی و 
فنــاوری بــه منظــور تجمیــع امکانــات و توانمنــدی 
هــای آنــان در راســتای اهــداف پــارک و رعایــت 
ــارک  ــای پ ــد قرارداده ــی در عق ماحظــات قانون
ــرای  ــی ب ــاد علم ــق جه ــاوری را از طری ــم و فن عل
تحقــق دانشــگاه کارآفریــن بــا رویکــرد مســئولیت 

ــد. ــرار دهی ــورد اهتمــام ق ــری اجتماعــی م پذی
ــام  ــه نظ ــت ب ــی در خدم ــات جنابعال ــد توفیق مزی
مقــدس جمهــوری اســامی و تحقــق اهــداف 
ــی  ــی را ظــل توجهــات حضــرت ول ــت مردم دول
حضــرت  حکیمانــه  رهبــری  و  )عــج(  عصــر 
ــی( از  ــه العال ــه ای )مدظل ــی خامن ــت اهلل العظم آی

درگاه خداونــد متعــال خواســتارم.

دکتر هادی غفوریان یاورپناه 
به عنوان معاون اجرایی و 
فنی پارک علم و فناوری 

دانشگاه تهران منصوب شد.
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گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش

رونمایی از سامانه پایگاه جامع میراث مکتوب علوم و فنون 
با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ــای  ــکاری ه ــی و هم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علمــی بیــن المللــی موسســه اســتنادی علــوم و 
ــر  ــا حضــور دکت ــاوری )ISC(، ب ــم و فن پایــش عل
ــوم،  ــی وزارت عل ــاون پژوهش ــی مع ــان صالح پیم
تحقیقــات و فنــاوری و دکتــر محســن شــریفی 
ــر برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری  مدیــرکل دفت
ــع  ــگاه جام ــف، از پای ــی وزارت عت ــور پژوهش ام
میــراث مکتــوب علــوم و فنــون در مرکــز منطقــه ای 
ــع  ــا و مان ــتیبانی ه ــد، پش ــق تولی ــتای تحق در راس
ــه جامعــه علمــی  زدایــی هــا در خدمــات رســانی ب
کشــور در تاریــخ ۱۸ بهمــن ۱۴۰۰ رونمایــی شــد.

در ایــن جلســه، دکتــر محمدجــواد دهقانــی رییــس 
ــاوری  ــم و فن ــوم و پایــش عل موسســه اســتنادی عل
ــی  ــاون پژوهش ــی مع ــان صالح ــر پیم )ISC(، دکت
دکتــر  فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــزی و  ــه ری ــر برنام ــرکل دفت ــریفی مدی ــن ش محس
ــف،  ــور پژوهشــی وزارت عت ــذاری ام سیاســت گ
دکتــر محمــد موذنــی رییــس دانشــگاه معین اســتان 
ــان مهــر رییــس  ــر محمدمهــدی علوی ــارس، دکت ف
اســتانداری  نماینــده  شــیراز،  صنعتــی  دانشــگاه 
فــارس، دکتــر محمــد صادقــی سرپرســت دانشــگاه 
ــران  ــی مدی ــه ISC و برخ ــت رئیس ــزگان، هیئ هرم

ــتند.  ــور داش ــای ISC حض ــروه ه گ
دهــه  ا...  ایــام  تبریــک  دهقانــی ضمــن  دکتــر 
مبــارک فجــر انقــاب اســامی گفــت: نســخه های 
ــام  ــوب اس ــراث مکت ــی از می ــش مهم ــی بخ خط
بــه شــمار می آینــد. مرکــز منطقــه ای  ایــران  و 
در  )رایسســت(  فنــاوری  و  علــوم  اطاع رســانی 
ــی و انجــام رســالت  راســتای تحقــق اهــداف متعال
و  پژوهــش  و  آمــوزش  از  حمایــت  در  خــود 
ــی  ــع اطاعات ــن مناب ــه جامع تری ــی ب ــاد دسترس ایج
چندزبانــه علمــی و فنــی در ســطح ایــران و منطقــه 
ــش  ــازماندهی دان ــه و س ــش، تهی ــن گزین و همچنی
ــوم و  ــوزه عل ــه ای در ح ــی و منطق ــوب داخل مکت
ــه  ــدام ب ــران، در حــدود ســال ۱۳۸۲ اق ــون در ای فن
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه میکروفیش ه ــداری مجموع خری

ــا نمــوده  ــه بریتانی نســخ خطــی موجــود در کتابخان
ــت.  اس

عربــي  خطــي  نســخ  مجموعــه  افــزود:  وی 
ارائه شــده  توضیحــات  طبــق  بریتانیــا  کتابخانــه 
ــی در  ــی عرب ــخ خط ــی نس ــای موضوع در »راهنم
به عنــوان  جهــان  ســطح  در  بریتانیــا«  کتابخانــه 
مجموعه هــا  بهتریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــي 
در اروپــا و آمریــکاي شــمالي مشــهور اســت. 
در  کــه  منحصربه فــردی  و  متعــدد  گنجینه هــای 
آن موجــود اســت و وســعت دامنــه موضوعــی آن، 
از مهم تریــن  به عنــوان یکــی  را  ایــن مجموعــه 
ــوم،  ــوزه عل ــوب در ح ــراث مکت ــای می مجموعه ه
فرهنــگ و تمــدن اســام و ایــران در جهــان مطــرح 
کــرده اســت. ایــن مجموعــه شــامل حــدود ۱۴۰۰۰ 
عنــوان نســخه خطــی )حــدود ۴۶۰۰۰ میکروفیــش، 
بیــش از چهــار و نیــم میلیــون صفحــه( در ۴۰ حوزه 
موضوعــی در زمینه هــای علــوم و فنــون، علــوم 

ــت.  ــامی و ... اس ــارف اس ــانی، مع انس
ــگاه  ــی »پای ــت: طراح ــه گف ــس ISC در ادام ریی
در  فنــون«  و  علــوم  مکتــوب  میــراث  جامــع 
بــا  ابتــدا  از ســال ۱۳۹۹ و در  مرکــز منطقــه ای 
دیجیتال ســازی مجموعــه میکروفیش هــای نســخ 
ــا  ــه بریتانی ــی خریداری شــده از کتابخان خطــی عرب
آغــاز شــد. چشــم انداز طراحــی ایــن پایــگاه و 
دغدغــه اصلــی آن، نــه صرفــاً دیجیتال ســازی و 
نمایــش منابــع میــراث مکتــوب، بلکــه احیــای ایــن 
ــا  ــل آن ه ــی و اصی ــوای غن ــون محت ــع و بازنم مناب
و  آموزشــی  بدنــه  در  مؤثــر  کاربــرد  به منظــور 
پژوهشــی کشــور و همچنیــن اســتناد بــه ایــن منابــع 
ارزشــمند توســط پژوهشــگران در کنــار ســایر 
ــق ایجــاد شــبکه  ــی، از طری ــی کنون ــع اطاعات مناب

ــت.  ــی اس ــخ خط ــات نس ــع اطاع جام
وی افــزود: بــرای طراحــی ایــن پایــگاه، در گام اول 
بــا توجــه بــه تعلــق ایــن پایــگاه بــه »مرکــز منطقه ای 
حوزه هــای  فنــاوری«،  و  علــوم  اطاع رســانی 
علــوم و فنــون، شــامل پزشــکی، نجــوم، ریاضیــات، 
و  دایره المعارف هــا،  غریبــه،  علــوم  جغرافیــا، 
دروندهــی  و  فهرست نویســی  بــرای  ُجنگ هــا 
ــاز  ــه در ف ــه البت ــد ک ــه ش ــر گرفت ــات در نظ اطاع
ــز  ــون نی ــوم و فن ــع عل ــایر مناب ــرح، س ــی ط تکمیل
ــگاه  ــن پای ــه ای ــی ب ــی تحلیل ــر دانش شناس ــی ب مبتن
ــز از  ــود نی ــه موج ــد و مجموع ــد ش ــزوده خواه اف
طریــق همــکاری و ارتبــاط بــا ســایر مراکــز ذیربــط 

ــت.  ــد یاف ــترش خواه گس
دهقانــی ادامــه داد: فرآینــد طراحــی پایــگاه بــا 
شناســایی بالــغ بــر ۷۰ عنصــر فــراداده ای بــرای 
ــکاری  ــا هم ــی، ب ــخ خط ــون نس ــف و بازنم توصی
کارشــناس نســخ خطــی انجــام شــد تــا بتوانــد 

ــورد هــر نســخه  ــد را در م بیشــترین اطاعــات مفی
در اختیــار کاربــران قــرار دهــد. طراحــی ایــن 
و  »شناســایی  شــامل  مرحلــه  هفــت  در  پایــگاه 
خطــی،  نســخ  میکروفیش هــای  ســازماندهی 
شناســایی عناصــر فــراداده ای بــرای توصیــف نســخ 
خطــی، شناســایی نرم افــزار مناســب و طراحــی 
ــا،  ــه میکروفیش ه ــازی مجموع ــگاه، دیجیتال س پای
مستندســازی و فهرست نویســی نســخ خطــی، ورود 
اطاعــات نســخ خطــی در پایــگاه، و ویرایــش 

ــام شــد. ــات واردشــده در پایــگاه« انج اطاع
دســتاوردهای  طــرح،  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ارزشــمندی همچــون ایجــاد بانــک اطاعاتی نســخ 
خطــی، تجهیــز و راه انــدازی واحــد نســخ خطــی در 
ــا  ــکاری ب ــای هم ــاد زمینه ه ــه ای، ایج ــز منطق مرک

ســایر مراکــز نســخ خطــی در 
کشــور، برگــزاری کارگاه هــای 
نیــروی  آمــوزش  و  آموزشــی 
ــی  ــخ خط ــوزه نس ــانی در ح انس

ــت.  ــراه داش ــه هم را ب
رییــس ISC گفــت: طراحــی 
دســترس پذیر  و  پایــگاه  ایــن 
ارزشــمند  مجموعــه  نمــودن 
نســخ خطــی کتابخانــه بریتانیــا و 
ســایر منابــع علمــی و فنــی اصیــل 
ــه  ــدن ب ــزوده ش ــال اف ــه در ح ک

مجموعــه موجــود اســت، می توانــد جایــگاه مرکــز 
منطقــه ای را بــرای دسترســی کاربــران بــه مجموعــه 
میــراث مکتــوب در ســطح ایــران و منطقــه افزایــش 
ــا  ــه فعالیت ه داده و نقــش بســزایی در توســعه دامن
ــش  ــترش پوش ــه ای و گس ــز منطق ــات مرک و خدم

ــد.  ــته باش ــی آن داش ــع اطاعات مناب
ــات  ــه خدم ــر ارائ ــاوه ب ــگاه ع ــن پای ــن ای همچنی
فراهــم  بــا  کاربــران،  مختلــف  گروه هــای  بــه 
ــخ  ــل نس ــن کام ــه مت ــط ب ــی برخ ــودن دسترس نم
خطــی می توانــد به عنــوان پشــتوانه ای آموزشــی 
ــگران  ــی و پژوهش ــز علم ــرای مراک ــی ب و پژوهش
ــگاه  ــن پای ــرد. ای ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م کش
http://search.ــق آدرس ــون از طری ــم اکن ه
ricest.ac.ir  در دســترس عمــوم قــرار دارد. 
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر پیمــان صالحــی معــاون 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  پژوهشــی وزارت 
ضمــن تبریــک ایــام خجســته دهــه فجــر گفــت: در 
وزارت عتــف اســتراتژی هایــی همچــون مرجعیــت 
علمــی و دیپلماســی علــم و فنــاوری جهــت پیشــبرد 
هرچــه بیشــتر اهــداف مطــرح مــی باشــد. در همیــن 
ــه  ــر چ ــامانه ای ه ــن س ــی چنی ــا رونمای ــتا، ب راس
بیشــتر مــی توانیــم در جهــت مرجعیــت علمــی 
کشــور گام بــر داریــم و در جوامــع علمــی قــدرت 
ــش  ــاوری افزای ــم و فن ــی عل ــود را در دیپلماس خ

دهیــم.  
وی گفــت: ایــن ســامانه کــه توســط مرکــز منطقــه 
ای تهیــه شــده اســت نســخ خطــی بســیار ارزشــمند 
ــی  ــرار م ــترس ق ــران را درس ــای دور ای ــته ه گذش

دهــد کــه جــای قدردانــی دارد. 
وی افــزود: احیــا، گــردآوری، ســاماندهی و طبقــه 
بنــدی این میــراث مکتــوب بســیار کار ارزشــمندی 
ــن ســازمان انجــام شــده  مــی باشــد کــه توســط ای
اســت. همچنیــن در دســترس بــودن ایــن مســتندات 
بســیار  و خارجــی  داخلــی  پژوهشــگران  بــرای 
ــرح در  ــن ط ــت ای ــد اس ــادی دارد. امی ــت زی اهمی
فازهــای بعــدی بــا حمایــت معاونــت پژوهشــی 
ــن  ــه ای از ای ــا گنجین ــد ت ــا یاب ــف ارتق وزارت عت
ــرای در دســترس قــرار دادن عمــوم داشــته  نســخ ب

باشــیم. 
صالحــی گفــت: از مــوارد مهــم دیگــری کــه 
معاونــت پژوهشــی وزارت عتــف بــه طــور جــدی 
ــه ســازی  در حــال پیگیــری آن اســت، بحــث نمای

نشــریات در داخــل کشــور اســت. در کشــور بیــش 
 ISC کــه  دارد  علمــی وجــود  نشــریه  از ۱۴۰۰ 
در رتبــه بنــدی ایــن نشــریات همــکاری بســیار 

ــف دارد. ــی عت ــت پژوهش ــا معاون ــی ب نزدیک
 وی گفــت: رتبه نشــریات علوم انســانی و اجتماعی 
ــه نمایــه ســازی هــای بیــن المللــی بایــد  ــا ورود ب ب
ارتقــا یابــد کــه بــرای ایــن امــر الزم اســت برخــی 
ــون  ــود همچ ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــای مه پارامتره
ــه  ــاپ ب ــی، چ ــن الملل ــه بی ــت تحریری ــتن هیئ داش
ــاالت و  ــخص داوری مق ــیر مش ــریات، مس روز نش
ــن مــوارد  ســاماندهی داوری مقــاالت کــه همــه ای
ــت  ــتم مدیری ــوان سیس ــا عن ــتمی ب ــب سیس در قال
ــد یکدســت و یکپارچــه شــود.  ــی توان مجــات م
بــر  کــه  خوشــحالیم  بســیار  گفــت:  صالحــی 
ــه ای و  ــز منطق ــه مرک ــی ک ــت های ــاس ماموری اس
ــی و  ــامانه ای را طراح ــن س ــه چنی ــد، ب ISC دارن
ــر  ــت در ام ــد اس ــد و امی ــرار داده ان ــترس ق در دس
مدیریــت نشــریات کشــور نیــز بتوانیــم از پتانســیل 
ایــن دو ســازمان اســتفاده کنیــم تــا از گنجینــه 
ــوان در  نشــریات علمــی کشــور هــر چــه بیشــتر بت
ســطح بیــن المللــی بهــره الزم را ببریــم و ایــن 

ــانیم.  ــت برس ــه فعلی ــت را ب ظرفی
ــن زیرســاخت هایــی  ــا چنی ــان گفــت: ب وی در پای
کــه در مرکــز منطقــه ای و ISC فراهــم شــده 
ــت  ــت مرجعی ــم در جه ــت بتوانی ــد اس ــت، امی اس
علمــی و ارتقــای ســطح علمــی کشــور در جایــگاه 
علمــی                        دیپلماســی  موضــوع  در  المللــی  بیــن 

گام هــای موثــری برداریــم. 
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و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
همــکاری هــای علمــی بیــن المللــی 
موسســه اســتنادی علــوم و پایــش 
ــور  ــا حض ــاوری )ISC(، ب ــم و فن عل
معــاون  صالحــی  پیمــان  دکتــر 
ــات  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل پژوهش
ــر محســن شــریفی  ــاوری و دکت و فن
و  ریــزی  برنامــه  دفتــر  مدیــرکل 
سیاســت گــذاری امــور پژوهشــی 
ــگ:  ــامانه رایم ــف، از س وزارت عت
ســامانه جامــع نشــریات علمی کشــور 
راســتای  در  منطقــه ای  مرکــز  در 
ــع  ــا و مان ــد، پشــتیبانی ه ــق تولی تحق
ــه  ــانی ب ــات رس ــا در خدم ــی ه زدای
جامعــه علمــی کشــور در تاریــخ ۱۸ 

بهمــن ۱۴۰۰ رونمایــی شــد. 
ــواد  ــر محمدج ــه، دکت ــن جلس در ای
دهقانــی رییــس موسســه اســتنادی 
فنــاوری  و  علــم  پایــش  و  علــوم 

)ISC(، دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر محســن 
ــت  ــزی و سیاس ــه ری ــر برنام ــرکل دفت ــریفی مدی ش
گــذاری امــور پژوهشــی وزارت عتــف، دکتــر محمد 
موذنــی رییــس دانشــگاه معیــن اســتان فــارس، دکتــر 
محمدمهــدی علویــان مهــر رییــس دانشــگاه صنعتــی 
شــیراز، نماینــده اســتانداری فــارس، دکتــر حبیــب ا... 
ــاوری اطاعــات و  اصغــری ریاســت پژوهشــکده فن
ارتباطــات جهــاد دانشــگاهی، دکتــر محمــد صادقــی 
سرپرســت دانشــگاه هرمــزگان، هیئــت رئیســه ISC و 
برخــی مدیــران گــروه هــای ISC حضــور داشــتند. 
دکتــر دهقانــی ضمــن تبریــک ایــام ا... دهــه مبــارک 
ــامانه  ــگ ، س ــت: رایم ــامی گف ــاب اس ــر انق فج
یکپارچــه نشــریات ادواری علمــی کشــور بــه همــراه 
ــر  ــه ب ــد ک ــی باش ــریات م ــارات نش ــت انتش مدیری
ــه ای اطــاع  ــان مرکــز منطق ــه می ــم نام اســاس تفاه
رســانی علــوم و فنــاوری و بــا همــکاری  پژوهشــکده 
ــگاهی   ــاد دانش ــات جه ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن

ایجــاد شــده اســت. 
وی افــزود: در ســامانه  رایمــگ تمامــی فرآیندهــای 
دریافــت مقالــه، ارزیابــی و داوری، ویراســتاری، 
چاپــی  و  الکترونیکــی  انتشــار  و  صفحه آرایــی 
نشــریات علمــی را دربرگرفتــه اســت. ایــن ســامانه بــه 
منظــور مدیریــت بهینــه نشــریات علمــی بــا اســتفاده 
از نرم افزارهــای متــن بــاز و براســاس اســتاندارد 
ــازی  ــی و پیاده س ــی طراح ــر بین الملل ــریات معتب نش
شــده اســت. یکــی از مهمتریــن ویژگــی ایــن ســامانه، 
ــی ،  ــان فارس ــه زب ــه س ــریات ب ــایت نش ــی س طراح
ــتری  ــن بس ــگ اولی ــت. رایم ــی اس ــی و عرب انگلیس
اســت کــه بــه زبــان عربــی از اخــذ مقالــه تــا انتشــار 
آن بــرای نشــریات عربــی در کشــور طراحــی و پیــاده 

ــت.  ــده اس ــازی ش س
رییــس ISC گفــت: رایمگ، نخســتین ســامانه جامع 
نشــریات علمــی کشــور اســت کــه تمــام فرایندهــای 
مرتبــط بــا نشــریات )از ارســال مقاله توســط نویســنده 
ــه صــورت متمرکــز پوشــش  ــا چــاپ نشــریه( را ب ت
مــی دهــد. رایمــگ ، تمام نشــریات علمی کشــور در 
حــوزه هــای مختلــف موضوعــی را در بــر مــی گیرد، 
ــات  ــتفاده از گزارش ــا اس ــد. ب ــی توان ــامانه م ــن س ای
رایمــگ،  مدیریــت  ســطح  در  موجــود  متنــوع 

ــد انتشــارات نشــریات  ــل رون ــه و تحلی ــکان تجزی ام
ــر در  ــان ام ــه متولی علمــی کشــور وجــود داشــته و ب
شــناخت مســائل و اعمــال سیاســت گــذاری هــا در 
جهــت ارتقــای کمــی و کیفــی انتشــارات نشــریات 
علمــی کشــور کمــک مــی نمایــد. هــدف آن اســت 
کــه ســامانه متمرکــز رایمــگ بتوانــد مرجعــی بــرای 
مدیریــت نشــریات علمــی کشــور باشــد. دسترســی 
 rimag.ricest.ac.ir بــه ســامانه از طریــق نشــانی

امــکان پذیــر مــی باشــد.
ــای  ــی ه ــی از ویژگ ــی برخ ــه معرف ــه ب وی در ادام

رایمــگ پرداخــت و گفــت:  
ــر نشــریه  ــرای مدی ــامانه ب ــای س - برخــی از ویژگیه
شــامل امــکان  ایجــاد صفحــات دینامیکــی در نشــریه 
و شــخصی ســازی صفحــه نشــریه در بســتر ســامانه 
رایمــگ بــر اســاس شــاخص هــای ارزیابی نشــریات، 
ــه  ــی ب ــراه وزن ده ــه هم ــواالت داوری ب ــف س تعری
ســواالت، امــکان تهیــه گزارشــات متنــوع از نشــریه 
ــان داوری،  ــن زم ــار میانگی ــرخ پذیرش؛آم ــار ن )آم
اســاس دوره زمانی،گــزارش  بــر  مقــاالت  آمــار 
داوران فعــال در هــر ســال،.....( جهــت ارزیابــی و 

ــه نشــریه ــت بهین مدیری
ــنده  ــرای نویس ــامانه ب ــای س ــی ه ــی از ویژگ - برخ
از  پیــش  مقالــه  گیــری  بازپــس  امــکان  شــامل 
شــروع فراینــد داوری، تعامــل ســامانه بــا نویســنده از 
طریــق ارســال پســت الکترونیکــی در هــر مرحلــه از 
فراینــد و نیــز مشــاهده وضعیــت مقالــه در هــر زمــان 
از طریــق پنــل نویســنده، امــکان بازبینــی نهایــی 
درخواســت  یــا  و  تاییــد   ،)Proofreading(
نویســنده،  توســط  مقالــه  در  نهایــی  اصاحــات 
ــنده ــل نویس ــه در پن ــاپ مقال ــی چ ــت گواه دریاف

- امــکان عضویــت کاربــران در سیســتم بــه صــورت 
بــه  مقــاالت  ارســال   ،)integrated( مجتمــع 
نشــریات مختلــف بــا یــک کــد کاربــری و همچنیــن 
امــکان اســتفاده از نقــش هــای گوناگــون )داور، 
سردبیر؛نویســنده،....( در نشــریات متفــاوت  بــا یــک 

ــری  کــد کارب
دیجیتــال  شناســاگر  کــد  اختصــاص   -
ــه  DOR)Digital Object Recognizer(  ب
مقــاالت پذیرفتــه شــده نشــریات بــه صــورت رایگان 
ــر اســاس ویژگــی هــای مــورد  - طراحــی ســامانه  ب

ــی نشــریات علمــی کشــور ــاز در نظــام ارزیاب نی

ــرای  ــه ب ــد زبان ــورت چن ــه ص ــایت ب ــی س - طراح
نشــریات )فارســی ، انگلیســی و عربــی و ...( 

- اســتفاده از ماجــول مشــابهت یــاب در زمــان ارســال 
له مقا

- امــکان انتقــال ســریع داده هــای نشــریات از ســایر 
بســترها بــه بســتر رایمــگ

- گــزارش گیــری از ســامانه بــر اســاس ویژگــی های 
مختلــف در دو ســطح مدیریــت رایمــگ و مدیریــت 

ــریه هر نش
- انتشار الکترونیکی نشریات 

- ثبــت خــودکار تمــام وقایــع و فراینــد جامــع مرتبط 
بــا داوری مقــاالت 

ــه  ــد ب ــر فراین ــس از ه ــل پ ــودکار ایمی ــال خ - ارس
ــط  ــراد مرتب اف

- ارائــه فهرســت مقاالت آماده انتشــار و منتشــر شــده 
و پربازدیــد در نشــریات مختلف 

- نمایــش پــر بازدیدتریــن نشــریات و پربازدیدتریــن 
مقــاالت در ســطح مدیریــت رایمــگ
- جستجوی ساده و پیشرفته در سامانه 

- ایجــاد خروجــی XML جهــت اســتفاده در ســامانه 
…,ISC, Pubmed هــای مختلــف نظیــر

- تولیــد شــیوه هــای مختلــف اســتناد دهــی مقــاالت 
 ,APA,Vancouver,Mendeley( منتشر شده

)…
RSS ایجاد خروجی -

- لینــک نمایــه نشــریات در پایــگاه هــای اســتنادی و 
تخصصی

ــی نویســندگان و داوران در  - ایجــاد بانــک اطاعات
حــوزه هــای تخصصــی مربوطــه 

- آرشیوسازی خودکار شماره های پیشین مجله 
ــا موضــوع  - معرفــی مقــاالت چــاپ شــده مرتبــط ب
مقــاالت جدیــد بــه عنــوان منبــع بــه منظــور افزایــش 

ضریــب تاثیــر نشــریه 
- امکان دریافت داده ها با فرمتهای استاندارد 

 Google جســتجوی عنــوان مقالــه از طریــق -
 Scholar

 Google در  مقالــه  نویســندگان  جســتجوی   -
 Scholar, Pubmed

- ایجــاد گواهــی داوری در کارتابــل داور بــرای هــر 
مقالــه داوری شــده

ــر اســاس هــر شــماره از  - ایجــاد فهرســت داوران  ب

نشــریه 
ــه داور جهــت  ــادآور ب ــل ی - ارســال ایمی

ــام داوری انج
- ایجــاد نمایــه نویســندگان بــرای هــر 

ــریه نش
- ایجــاد فهرســت نویســندگان بــر اســاس 

هــر شــماره از نشــریه 
برنامه های آتی رایمگ

ــاپ و  ــت چ ــب جه ــتر مناس ــاد بس - ایج
ــا ماحظــات حــق مولــف،  نشــر کتابهــا ب
ــش در  ــده و دان ــادل ای ــج تب ــت تروی جه

همــه رشــته هــا 
- توســعه ســامانه رایمــگ بــه منظــور 
تبدیــل ســامانه بــه پرتــال نشــریات علمــی 
در جهــت ایجــاد درگاه واحــد بــه منظــور 
ــی  ــریات علم ــر نش ــارت ب ــی و نظ ارزیاب

ــور  کش
ــه فرمتهــای رایــج جهــت  - تهیــه ISO ب
انتقــال ســریع داده هــا میــان ســامانه هــای 

مختلــف 
- ارزیابی داوران بر اساس پارامترهای گوناگون 

- امــکان بهــره منــد شــدن کاربــران از خدمــات 
ســامانه ژورنــال یــاب مرکــز منطقــه ای اطاع رســانی 

ــاوری  ــوم و فن عل
- اتصــال بــه ســامانه شناســاگر ســرقت علمــی مرکــز 

منطقــه ای اطــاع رســانی علــوم و فنــاوری 
- فراهــم کــردن دسترســی بــه شــاخصهای علــم 

ISC ســنجی نشــریات در
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر پیمــان صالحــی معــاون 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  پژوهشــی 
ضمــن تبریــک ایــام خجســته دهــه فجــر و میزبانــی 
ــن جلســه گفــت: در وزارت  ــرای تشــکیل ای ISC ب
ــی همچــون مرجعیــت علمــی  عتــف اســتراتژی های
و دیپلماســی علــم و فنــاوری جهــت پیشــبرد هرچــه 

ــی باشــد. بیشــتر اهــداف مطــرح م
وی گفــت: بــا رونمایــی از چنیــن طــرح هایــی امیــد 
اســت هرچــه بیشــتر شــاهد مرجعیت علمی در ســطح 
بیــن المللی باشــیم  تا پژوهشــگران داخلــی و خارجی 
ــد از چنیــن ســامانه هــای ارزشــمندی اســتفاده  بتوانن

یند.  نما
در ادامــه دکتــر اصغــری ضمــن تشــکر از همــکاری 
صمیمانــه ریاســت ISC و همــکاران مرکــز منطقه ای 
بــرای طراحــی ایــن ســامانه کــه بطــور مشــترک بیــن 
مرکــز منطقــه ای اطــاع رســانی علــوم و فنــاوری و 
ــاد  ــات و ارتباطــات جه ــاوری اطاع پژوهشــکده فن
دانشــگاهی انجــام گرفتــه اســت گفــت: از طریــق این 
ســامانه زمــان الزم بــرای داوری مقــاالت بــا فراینــدی 

بســیار   کوتــاه تــری انجــام خواهــد شــد. 
ــا رایمــگ ســردبیران نشــریات، فراینــد  وی افــزود: ب
ــز تســهیل خواهــد یافــت.  ــه ســازی نشــریات نی نمای
عــاوه بــر ایــن، در رایمــگ بــا بهــره منــدی از هــوش 
مصنوعــی، محققــان بــا جســتجوی کلیــدواژه مــورد 
نظــر خــود، نشــریات مــورد هــدف در زمینــه تحقیــق 

خــود را مشــاهده کنــد. 
ــز  ــالت مرک ــه رس ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف وی در ادام
منطقــه ای بــه منظــور خدمــات رســانی به کشــورهای 
ــی و  ــی، عرب ــان فارس ــه زب ــا س ــگ ب ــه، رایم منطق
ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــی توان ــی م انگلیس
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نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم ISC-2021 اعالم شد
حضور 5۸ دانشگاه از ایران در میان 3۹۸ دانشگاه کشورهای اسالمی

ــای  ــکاری ه ــی و هم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علمــی بیــن المللــی موسســه اســتنادی علــوم و 
پایــش علــم و فنــاوری )ISC(، دکتــر محمدجــواد 
دهقانــی ریاســت ISC گفــت: نتایــج »رتبــه  بنــدی 
 Islamic World( دانشــگاه  هــای جهان اســام
 ۲۰۲۱ ســال  در   »)University Rankings
انتشــار یافتــه و ۵۸ دانشــگاه از ایــران در میــان ۳۹۸ 
دانشــگاه از ۲۸ کشــور اســامی در لیســت مربوطــه 
ــن و  حضــور دارد. دانشــگاه های کشــورهای بحری
موزامبیــک امســال بــرای اولیــن بــار در ایــن رتبــه 

بنــدی حضــور دارنــد.
دهقانــی اظهــار داشــت: رتبــه بنــدی دانشــگاه  
هــای جهــان اســام از ســوی ISC می توانــد نقــاط 
ضعــف و قــوت دانشــگاه ها را براســاس هــر معیــار 

نشــان دهــد. 

ــه  ــق ب ــا متعل ــگاه  ه ــور دانش ــداد حض ــترین تع بیش
می باشــد  مالــزی  و  ایــران  ترکیــه،  کشــورهای 
ــن  ــگاه در ای ــب ۱۰۱، ۵۸ و ۳۱ دانش ــه ترتی ــه ب ک

دارنــد.  رتبه بنــدی 
ــامی  ــورهای اس ــایر کش ــت س ــت: وضعی وی گف
ــه   ــه لحــاظ تعــداد دانشــگاه  هــای حاضــر در رتب ب
ــه ترتیــب تعــداد دانشــگاه بدیــن صــورت  بنــدی ب
 ،)۲۹( پاکســتان  دانشــگاه(،   ۳۰( مصــر  اســت: 
ــر  ــزی )۲۸(، عربســتان ســعودی )۲۶(، الجزای اندون
)۱۴(، مراکــش )۱۲(، نیجریــه )۱۱(، عــراق )۹(، 
ــر  ــارات )ه ــگادش )۷(، اردن و ام ــس )۸(، بن تون
ــان و قطــر )هــر کــدام ۴(، قزاقســتان  کــدام ۶(، لبن
ــی،  ــن، برونئ ــان، بحری ــدا )۲(، آذربایج )۳(، اوگان
ــنگال،  ــان، س ــک، عم ــت، موزامبی ــرون، کوی کام

ــگاه(.  ــدام ۱ دانش ــر ک ــودان )ه س

ــداد ۵۸  ــران تع ــت: از ای ــه گف ــس ISC در ادام ریی
دانشــگاه در ایــن رتبــه بنــدی حضــور دارنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه در رتبــه بنــدی جهــان اســام 
ISC ســال ۲۰۲۰ از ایــران ۴۶ دانشــگاه حضــور 

ــتند. داش
ــوم  ــگاه عل ــد دانش ــی ده ــان م ــج نش ــی نتای بررس
ــرار  ــر ق پزشــکی تهــران در زمــره ۱۰ دانشــگاه برت
دارد. پــس از آن دانشــگاه هــای تهــران، علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، تربیــت مــدرس، صنعتــی 
ایــران،  پزشــکی  اصفهــان،  صنعتــی  شــریف، 
صنعتــی امیرکبیــر، پزشــکی اصفهــان، پزشــکی 
ــه دانشــگاه هــای  ــز از جمل مشــهد و پزشــکی تبری
ــه بنــدی  ــن رتب ــر ۵۰( حاضــر در ای ــه زی ــر )رتب برت

ــتند. هس
وی افــزود: براســاس مأموریــت هــای دانشــگاه 
هــا، تعــداد ۲۸ دانشــگاه جامــع کشــور در ایــن 
رتبــه بنــدی حضــور دارنــد. دانشــگاه هــای جامــع 
ــد از: دانشــگاه  ــدی عبارتن ــه بن ــن رتب حاضــر در ای
ــهد،  ــی مش ــدرس، فردوس ــت م ــران، تربی ــای ته ه
ــان،  ــان، اصفه ــز، گی شــهید بهشــتی، شــیراز، تبری
ســمنان،  رازی،  ســینا،  بوعلــی  کاشــان،  یــزد، 
ــه  ــه، عام ــان، کردســتان، ارومی ــر کرم شــهید باهن
طباطبایــی، الزهــرا، بیــن المللــی امــام خمینــی، 
ــران  ــهید چم ــاهد، ش ــارس، ش ــج ف ــتان، خلی لرس
ــهرکرد،  ــی، ش ــهید رجای ــر ش ــت دبی ــواز، تربی اه

مازنــدران، محقــق اردبیلــی و یاســوج. 
از دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی نیــز ۱۹ دانشــگاه 
حضــور داشــتند کــه شــامل: دانشــگاه هــای علــوم 
پزشــکی تهــران، پزشــکی شــهید بهشــتی، پزشــکی 
مشــهد،  پزشــکی  اصفهــان،  پزشــکی  ایــران، 

پزشــکی تبریــز، پزشــکی شــیراز، پزشــکی جنــدی 
ــه  شــاپور اهــواز، پزشــکی کرمانشــاه، پزشــکی بقی
اهلل، پزشــکی کرمــان، پزشــکی مازنــدران، پزشــکی 
ــدان،  ــکی زاه ــن، پزش ــکی قزوی ــتان، پزش کردس
پزشــکی  ســمنان،  پزشــکی  لرســتان،  پزشــکی 

ــوند.   ــی ش ــه م ــکی ارومی ــهرکرد و پزش ش
از دانشــگاه هــای صنعتــی نیــز ۱۱ دانشــگاه شــامل: 
دانشــگاه هــای صنعتــی شــریف، صنعتــی اصفهــان، 
صنعتــی امیرکبیــر، علــم و صنعــت ایــران، صنعتــی 
ــی نوشــیروانی  ــن طوســی، صنعت خواجــه نصیرالدی
تکمیلــی  تحصیــات  شــاهرود،  بابــل، صنعتــی 
صنعتــی  کرمــان،  پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــن  ــه در ای ــی ارومی ــی شــیراز و صنعت ســهند، صنعت

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــه بن نظــام رتب
در جــدول زیــر تعــداد و رتبه¬ هــای دانشــگاه 
هــای ایــران در رتبــه  بنــدی دانشــگاه ¬هــای جهــان 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــام ISC-۲۰۲۱ نش اس
دهقانــی گفــت: الزم بــه ذکــر اســت کــه دانشــگاه 
هایــی کــه رتبــه بنــدی آنهــا در بــازه یکســان 
ــب اســامی  ــوده و ترتی ــه ب هســتند همگــی هــم رتب
ــامانه  ــا س ــق ب ــزارش مطاب ــن گ ــده در ای ــر ش ذک
)بــه  الفبــا  براســاس حــروف   ISC بنــدی  رتبــه 

ــت.  ــن( اس التی
پزشــکی  دانشــگاه   ۱۲ بنــدی  رتبــه  ایــن  در 
ــی،  ــه طباطبای ــن، عام ــکی قزوی ــتان، پزش کردس
ــکی  ــتان، پزش ــان، لرس ــی کرم ــات تکمیل تحصی
لرســتان، خلیــج فــارس، پزشــکی ســمنان، تربیــت 
دبیــر شــهید رجایــی، پزشــکی شــهرکرد، پزشــکی 
ارومیــه و صنعتــی ارومیــه بــرای اولیــن بــار در ایــن 

ــد.  ــور دارن ــدی حض ــه بن رتب
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رییــس ISC گفــت: در »رتبــه  بنــدی دانشــگاه  
ــورد  ــگاه هایی م ــام ISC«، دانش ــان اس ــای جه ه
بررســی قــرار می گیرنــد کــه حداقــل ۵۰۰ مــدرک 
آو  وب  پایــگاه  در   ۲۰۱۷-۲۰۱۹ ســال های  در 

ــند. ــانیده باش ــت رس ــه ثب ــاینسWoS( ( ب س
پایگاه هــای  از  رتبه بنــدی  ایــن  اطاعــات   
 USPTO، WoS، المللــی  بیــن  اطاعاتــی 

اســت. شــده  گــرد آوری   Incite
ــاوری  موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فن
ــان  ــگاه های جه ــدی دانش ــور رتبه بن ــه منظ )ISC( ب
ــت  ــن مأموری ــود، مهم تری ــای خ ــام در معیاره اس
ــا وزن۶۰  ــش )ب ــد از پژوه ــه عبارتن ــگاه ها ک دانش
درصــد(، نــوآوری )بــا وزن ۱۵ درصــد(، آمــوزش 
)بــا وزن ۱۰ درصــد( و فعالیت هــای بین المللــی 
ــن  ــر ای ــه و ب ــر گرفت ــد( در نظ ــا وزن ۱۵ درص )ب
را  اســامی  کشــورهای  دانشــگاه های  اســاس 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــنجش و ارزیاب ــورد س م
شــده  اعتبــار  ســلب  مقــاالت  تعــداد  محاســبه 
ــی  ــره منف ــا نم ــا ب ــگاه ه )Retractions( دانش
اســت کــه در شــاخصی تحــت عنــوان اعتبــار 

شــود.  مــی  آورده   )Neg Rep( منفــی 
بنــدی  رتبــه  کــه  تفاوتــی  گفــت:  دهقانــی 

ــه  ــت ک ــن اس ــش دارد ای ــای پی ــال ه ــا س ۲۰۲۱ ب
ــد  ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــگاه های دانش
کــه حداقــل تعــداد ۵۰۰ مقالــه در پایــگاه وب 
آو ســاینس)WoS (بــه ثبــت رســانیده باشــند، 
ــش  ــای پی ــال ه ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بــازه  در  مقالــه  تعــداد ۸۰۰  مقالــه  حدآســتانه 
ــدی  ــه بن ــور در رتب ــت حض ــاله جه ــه س ــی س زمان

در نظــر گرفتــه میشــد.
ــا  ــت ه ــی از اولوی ــت: یک ــان گف ــی در پای دهقان
کشــورهای  ســاله   ۱۰ برنامــه  هــای  توصیــه   و 
ــتان  ــتانه - قزاقس ــاس آس ــوب )اج ــامی مص اس
در ســال ۲۰۱۷( حضور ۵۰ دانشــگاه از کشــورهای 
ــای  ــام ه ــر۵۰۰ در نظ ــای زی ــه ه ــامی در رتب اس
رتبــه  بنــدی بیــن المللــی اســت. بــر همیــن اســاس 
و نیــز بــا توجــه بــه مأموریــت ISC مبنــی بــر پایــش 
ــام،  ــان اس ــای جه ــگاه ه ــگاه دانش ــد جای و رص
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــی توانن ــور م ــای کش ــگاه ه دانش
نتایــج »رتبــه بنــدی دانشــگاه  هــای جهــان اســام« 
نقــاط ضعــف و قــوت خــود را براســاس هــر معیــار 
ــورهای  ــن کش ــود را در بی ــگاه خ ــخص و جای مش
اســامی ارتقــا داده و مــوارد را در هــدف گــذاری 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــود م ــت گذاری خ و سیاس

روش شناسی رتبه بندی

 
 

 ISC-2021 اخص ها رتبه بندی رتبه بندی جهان اسالممعیارها و ش

 معیار وزن شاخص وزن
52  A1 کمیت حجم پژوهش 

 پژوهش 06
 A2 کیفیت تعداد استناد به مقاالت 55
 A3 کیفیت تاثیر استنادی نرمال شده 5
 A4 کیفیت تأثیر استنادی نسبت به کل جهان 4
برترتعداد مقاالت نشریات  55  A5 کیفیت 
 B2 تعداد اعضای هیات علمی پر استناد 5 آموزش B1 06 نسبت دانشجو به عضو هیات علمی 5
همکاری دانشگاه در انتشار مقاالت بین المللیتعداد  51  C1 

فعالیت  01
المللیبین  

 C2 تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی 4
 C3 میزان شهرت دانشگاه 5
2.5-  C4 مقاالت سلب اعتبار شده 
انتشاری با صنعتدرصد هم 5 نوآوری D1 01 تعداد پروانه های ثبت اختراع 51  D2 

در جدول زیر شاخص های مورد استفاده در
 »رتبه بندی جهانی ISC« نشان داده شده است.

وضعیت کمیت، کیفیت و دیپلماسی ایران در دوران کرونا در 55 امین اجالس 
معاونین پژوهشی دانشگاه ها و روسای پژوهشگاه های سراسر کشور

جایگاه سوم بین المللی در رشد کمیت پژوهش در میان 20 کشور برتر دنیا 
ارتقای 6 پله ای در کیفیت پژوهش های انجام شده

ــای  ــکاری ه ــی و هم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علمــی بیــن المللــی موسســه اســتنادی علــوم و 
پایــش علــم و فنــاوری )ISC(، دکتــر محمدجــواد 
معاونــان  اجــاس  در    ISC ریاســت  دهقانــی 
پژوهشــی دانشــگاه هــای و روســای پژوهشــگاه 
هــای کشــور گفــت: بررســی هــا نشــان مــی دهــد 
ــه  کــه در ســال ۲۰۲۱ تعــداد مــدارک علمــی نمای
شــده ایــران در اســکوپوس بــه ۷۷۳۵۱ مــدرک 
ــا  ــر ب رســیده اســت. ایــن رقــم در ســال ۲۰ ۲۰ براب
ــزان ۶۴۹۸۸  ــه می ــورد و در ســال ۲۰۱۹ ب ۷۱۹۷۱ م

ــود. ــدرک ب م
بــه  الزم  گفــت:  ســخنرانی  ادامــه  در  دهقانــی 
ذکــر اســت کــه اطاعــات ســال ۲۰۲۱ در پایــگاه 
هــای اســتنادی هنــوز تکمیــل نشــده اســت و رقــم 
ــت. در  ــد یاف ــش خواه ــدداً افزای ــده مج ــر ش ذک
حالــی کــه مقــاالت علمــی و آخریــن یافتــه هــای 
ــی در ســال ۲۰۱۹ حــدود  ــان ایران پژوهشــی محقق
اســتناد  المللــی  بیــن  متوســط  از  بیــش   %0.08

ــه  ــم ب ــن رق ــال ۲۰۲۰ ای ــرد در س ــی ک ــت م دریاف
ــت.  ــه اس ــش یافت 14% افزای

وی ادامــه داد: بنابرایــن، تحقیقــات و پژوهــش های 
انجــام شــده محققــان ایرانــی در ســال ۲۰۲۰ کیفــی 
تــر شــده اســت. همچنیــن فعالیــت هــای پژوهشــی 

ــران در ســال  ــی ای ــن الملل ــه از مشــارکت بی حاصل
ــه  ــال ۲۰۲۰ ب ــه در س ــود ک ــدود 27.4% ب ۲۰۱۹ ح
ــک  ــاالت ی ــهم مق ــت. س ــه اس ــش یافت 30.7% افزای

 ۲۰۱۹ ســال  در  ایــران  پراســتناد  برتــر  درصــد 
بــه میــزان 1.2% بــود کــه در ســال ۲۰۲۰ بــه %1.3 
ــترین  ــاالت بیش ــروه از مق ــن گ ــت. ای ــیده اس رس
تعــداد اســتنادها در دنیــای علــم را کســب مــی 
کننــد. همچنیــن ســهم مقــاالت ایــران از نشــریات 
چــارک اول در ســال ۲۰۱۹ برابــر بــا ۳۸,۷ درصــد 
ــد  ــزان ۴۱,۸ درص ــه می ــال ۲۰۲۰ ب ــه در س ــود ک ب

ــت . ــیده اس رس
رشد کمیت علم در سال ۲۰۲۰

رییــس ISC گفــت: نتایــج حاصلــه از بررســی هــا 
ــه  ــی نمای ــدارک علم ــه کل م ــد ک ــی ده ــان م نش
شــده در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس از ایــران 
ــا ۲۰۲ ســال(  ــخ )۲۰۲۰-۱۸۱۸ تقریب در طــول تاری
برابــر بــا ۶۶۳۰۷۷ مــورد بــوده کــه حــدود ۴۴۰۹۳۴ 
مــورد آن یعنــی حــدود ۶۶ درصــد آن در ســخت 
ــی  ــور یعن ــه کش ــه جانب ــم هم ــرایط تحری ــن ش تری

ــوده اســت. ــر )۲۰۲۰-۲۰۱۳( ب ســال هــای اخی
وی ادامــه داد:  هــر چنــد هنــوز اطاعــات ۲۰۲۱ در 
ــا  پایــگاه هــای اســتنادی در حــال تکمیــل اســت ب
اینحــال ایــران در ســال ۲۰۲۱ تعــداد ۷۷۱۷۷ مــورد 

ــا  ــر ب ــم در ســال ۲۰۲۰ براب ــن رق رســیده اســت. ای
۷۱۹۷۱ مــدرک بــود و در ســال ۲۰۱۹ برابــر بــا 
۶۴۹۸۸ مــدرک بــود. بــر ایــن اســاس میــزان رشــد 
علمــی کشــور در ســال ۲۰۲۰ نســبت بــه ســال 

ــت.  ــدود 10.7% اس ۲۰۱۹ ح
ــا،  ــر دنی ــور برت ــان ۲۰ کش ــزود: در می ــی اف دهقان
ــزان رشــد تعــداد مــدارک در  ــه از لحــاظ می ترکی
اســکوپوس در جایــگاه نخســت قــرار دارد. از ایــن 
ــال  ــداد ۵۶۶۴۲ و در س ــال ۲۰۲۰ تع ــور در س کش
۲۰۱۹ تعــداد ۵۰۷۲۵ مــدرک در مجــات پایــگاه 
اســتنادی اســکوپوس نمایــه شــده اســت. بنابرایــن، 

رشــد ایــن کشــور 11.7% اســت. ایتالیــا، چیــن، 
اســپانیا و برزیــل کشــورهای دیگــری هســتند کــه 
در ســال ۲۰۲۰ در رده هــای بعــدی از لحــاظ رشــد 
ــه  ــد. ایــن کشــورها ب کمیــت علــم قــرار مــی گیرن
رشــد   %7.5 و   10%  ،10.2%  ،11.4% حــدود  ترتیــب 
ــه،  ــتان، فرانس ــور انگلس ــد. ۵ کش ــته ان ــی داش علم
ــی  ــد علم ــن رش ــکا کمتری ــن و آمری ــان، ژاپ آلم
را در بیــن ۲۰ کشــور برتــری کــه بیشــترین کمیــت 
ــد. ایــن ۵  ــد داشــته ان ــد مــی کنن ــا را تولی علــم دنی
ــی  ــب 2.2%، 0.6%، 0.3%، 0.3% و منف ــه ترتی ــور ب کش

ــد. 0.8% رشــد داشــته ان
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رشد کیفیت علم در سال ۲۰۲۰
رییــس ISC در ادامــه گفــت: متوســط اســتناد نرمــال شــده مقــاالت ایــران در اســکوپوس در ســال ۲۰۲۰ 
هــم اکنــون ۱,۱۴ اســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه مقــاالت ایــران 14% بیــش از متوســط بیــن المللــی 
اســتناد دریافــت مــی کننــد. اســتنادها بــه صــورت مرتــب در حــال تغییــر هســتند. بنابرایــن، ایــن شــاخص 

نیــز بــه صــورت مرتــب در حــال تغییــر اســت. 
وی افــزود: هــم اکنــون میــزان شــاخص متوســط اســتناد نرمــال شــده بــرای مقــاالت ایــران در ســال ۲۰۱۹ 
در اســکوپوس ۱,۰۸ اســت، ایــن بــدان معنــی اســت کــه مقــاالت ایــران درســال ۲۰۱۹ حــدود 0.08% بیــش 
از متوســط بیــن المللــی اســتناد دریافــت کــرده انــد. بنابرایــن در ســال ۲۰۲۰ مقــاالت ایــران 0.06% بیــش از 
ســال ۲۰۱۹ اســتناد دریافــت کــرده انــد. اگــر ایــن مقــدار را بــه تعــداد اســتنادها تبدیــل کنیــم مــی بینیــم 
کــه میــزان اســتنادهای ســال ۲۰۲۰ کمتــر از ســال ۲۰۱۹ اســت، امــا در شــاخص متوســط اســتناد نرمــال 
ــداد  ــت تع ــده اس ــی ش ــوان Field weighted citation impact معرف ــا عن ــکوپوس ب ــه در اس ــده ک ش

اســتنادها بــر حســب رشــته و ســال انتشــار مقالــه نرمــال ســازی مــی شــود. 
دهقانــی اظهــار داشــت: مقالــه ای کــه در ســال ۲۰۱۹ منتشــر شــده بــا مقــاالت ۲۰۱۹ و مقالــه ای کــه در 
ســال ۲۰۲۰ منتشــر شــده بــا مقــاالت ســال ۲۰۲۰ مقایســه مــی شــود. بعبــارت دیگــر مقالــه ای کــه در ســال 
۲۰۱۹ منتشــر شــده فرصــت بیشــتری بــرای دریافــت اســتناد داشــته تــا مقالــه ای کــه در ســال ۲۰۲۰ منتشــر 

شــده اســت. 

وی افــزود: بررســی رتبــه جهانــی ایــران از نظــر شــاخص اســتناد نرمــال شــده در طــول ۱۰ ســال گذشــته 
نشــان مــی دهــد کــه کشــور در ســال ۲۰۱۱ در جایــگاه ۲۲ بــود کــه بــه تدریــج ایــن جایــگاه بهبــود یافتــه 
ــگاه ۱۶  ــه جای ــال ۲۰۲۰ ب ــا در س ــگاه ۱۷ و نهایت ــال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در جای ــه در س ــوری ک ــه ط ــت. ب اس

ارتقــا یافتــه اســت. 
دهقانــی ادامــه داد: بنابرایــن ایــران در بعــد کیفیــت پژوهــش در طــول ۱۰ ســال گذشــته ۶ پلــه ارتقــا داشــته 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه جایــگاه کشــور از نظــر کمیــت و حجــم انتشــارات علمــی در همیــن ســال 
۱۵ مــی باشــد و ایــن حاکــی از توجــه بیشــتر و تاکیــد بــر کیفیــت در مقایســه بــا کمیــت و حجــم تولیــدات 

علمــی در ســال هــای اخیــر مــی باشــد.

رییــس ISC در ادامــه گفــت: بــر ایــن اســاس، جمهــوری اســامی ایــران بــه ســرعت در حــال رشــد اســت، 
امــا بــه هــر ترتیــب کشــور نیازمنــد بــه تقویــت خــود در حــوزه مرجعیــت علمــی اســت. ایــران براســاس 
اســتناد نرمــال شــده در ســال ۲۰۱۹ رتبــه ۱۷ و در ســال ۲۰۲۰ رتبــه ۱۶ دنیــا را در اختیــار دارد. کشــورهای 
ــکا،  ــادا، آمری ــش، کان ــا، اتری ــوئد، ایتالی ــتان، س ــترالیا، انگلس ــک، اس ــد، بلژی ــارک، هلن ــوئیس، دانم س

آلمــان، فرانســه، اســپانیا، تایــوان بــه مراتــب اســتنادهای بیشــتری نســبت بــه ایــران دریافــت مــی کننــد. 
مرجعیــت علمــی اولیــن بنــد از ســند سیاســت هــای علــم و فنــاوری اباغــی توســط مقــام معظــم رهبــری 
را تشــکیل مــی دهــد و تقویــت آن بــا هــدف توســعه قلمروهــای علــم کشــور از اهمیــت برخــوردار اســت. 
ــه اســتنادی کشــور نشــان مــی دهــد کــه تــاش روز افــزون در  ــه هرحــال رشــد ایــران و همچنیــن رتب ب

جهــت کســب مرجعیــت در حــال رشــد اســت.

رشد مشارکت های بین المللی در علم در سال ۲۰۲۰
ــی انجــام  ــن الملل ــی اظهــار داشــت: یکــی از شــاخص هــای رشــد مشــارکت علمــی در ســطح بی دهقان

ــه  ــه ب ــا توج ــاالت ب ــق مق ــت از طری ــه در نهای ــت ک ــور اس ــد کش ــا چن ــن دو ی ــترک بی ــات مش تحقیق
وابســتگی ســازمانی ذکــر شــده بــر روی آنهــا قابــل شــمارش اســت. جمهــوری اســامی ایــران در ســال 
۲۰۲۰ بیــش از یــک ســوم مقاالتــش در اســکوپوس بــا مشــارکت بیــن المللــی بــه رشــته تحریــر درآمــده 

اســت کــه ایــن رقــم حــدود 30.7% اســت. 
وی ادامــه داد: در ســال ۲۰۱۹ میــزان مقــاالت بــا مشــارکت بیــن الملــل ایــران بــه 27.4% رســید، بنابرایــن در 
مقایســه بــا ســال ۲۰۱۹ پژوهشــگران ایــران حــدود 3.3% بــه مشــارکت هــای بیــن المللــی شــان اضافــه شــده 
اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه در ســال ۲۰۲۰ مقــاالت بیشــتری در ســطح بیــن المللــی از پژوهشــگران 

ایرانــی منتشــر شــده اســت ولــی بــا ایــن حــال میــزان مشــارکت هــای بیــن المللــی افزایــش یافتــه اســت.

رشد تعداد مقاالت یک درصد برتر پراستناد پایگاه وب آو ساینس در سال ۲۰۲۰
دهقانــی ادامــه داد: ســهم مقــاالت ایــران از مقــاالت یــک درصــد برتــر پراســتناد در اســکوپوس در ســال 
ــک  ــاالت ی ــداد مق ــن تع ــود. بنابرای ــم 1.2% ب ــن رق ــال ۲۰۱۹ ای ــه در س ــت ک ــیده اس ــه 1.3% رس ۲۰۲۰ ب
ــرای انتخــاب مقــاالت یــک درصــد  ــه اســت. ب ــش یافت ــران حــدود 0.1% افزای ــر پراســتناد ای درصــد برت
برتــر پراســتناد، در گام نخســت اســکوپوس، مقــاالت را بــر حســب رشــته هــای موضوعــی در هــر ســال 

تفکیــک مــی کنــد. علــت ایــن امــر تفــاوت تعــداد اســتنادهای دریافتــی در رشــته هــای مختلــف اســت. 
انــدازه و فرهنــگ در رشــته هــای مختلــف عامــل اصلــی تفــاوت در تعــداد اســتنادهای دریافتــی اســت. 

 

رشد تعداد مقاالت ایران در نشریات چارک اول ) Q1( در سال ۲۰۲۰
رییــس ISC در ادامــه افــزود: در ســال ۲۰۲۰ حــدود 42% مقــاالت ایران در نشــریات Q1 اســکوپوس منتشــر 
شــده انــد. ســهم مقــاالت ایــران در مجــات Q1 در ســال ۲۰۱۹ حــدود 39% بــود. بنابرایــن پژوهشــگران 

ایرانــی در ســال ۲۰۲۰ نســبت بــه ۲۰۱۹ حــدود 3% بیشــتر در نشــریات Q1 مقالــه منتشــر کــرده انــد. 
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ــای  ــکاری ه ــی و هم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علمــی بیــن المللــی موسســه اســتنادی علــوم و 
پایــش علــم و فنــاوری )ISC(، دکتــر محمدجــواد 
دهقانــی ریاســت ISC گفــت: اطاعــات مســتخرج 
 19-ISC COVID( ۱۹-از ســامانه نماگرکوویــد
جمعیــت  کــه  دهــد  مــی  نشــان   )Visualizer

بیمــاران جدیــد کشــور کــه از ۲۳۲ هــزار نفــر 
ــزار  ــه ۶۰ ه ــر در آذر و ب ــزار نف ــه ۹۸ ه ــان ب در آب
ــه  ــاه ب ــود در بهمــن م ــه ب ــر در دی کاهــش یافت نف
۶۸۹ هــزار نفــر )۱۱ برابــر( افزایــش یافتــه و بدیــن 
ــر  ــا آخ ــور ت ــار در کش ــت بیم ــب کل جمعی ترتی
بهمــن بــه بیــش از ۶ میلیــون و ۹۲۵ هــزار نفــر 

ــت.  ــیده اس رس
ــزان  ــی اســت کــه می ــن در حال ــی گفــت: ای دهقان
بیمــاران جدیــد در دنیــا در آذر از ۱۸ میلیــون نفــر 
در دی مــاه بــه ۶۶ میلیــون نفــر و در بهمــن بــه 
ــزان  ــر رســیده اســت و در نتیجــه می ــون نف ۸۰ میلی
ــه بیــش  از  ــا آخــر بهمــن ب ــا ت کل بیمــاران در دنی
۴۲۳ میلیــون نفــر رســیده و در نتیجــه ۱۹ درصــد از 
ایــن کل جمعیــت بیمــار دنیــا، در بهمــن مــاه بــوده 

اســت.
ــزان متوســط رشــد  ــد کاهشــی می وی گفــت: رون
ــد،  ــان ۰,۱۴ درص ــور در آب ــاری کش ــه بیم روزان
آذر  ۰,۰۶ درصــد، دی مــاه  ۰,۰۴ درصــد متوقــف 
ــه  ــری ب ــش ۱۰ براب ــا جه ــاه ب ــن م ــده و در بهم ش
ــا ایــن  ۰,۳۵ درصــد رســیده اســت و البتــه ایــران ب
متوســط رشــد روزانــه بیمــاری در میان کشــورهای 
ــد  ــار کووی ــان در انتش ــور همزم ــان )۱۳ کش همزم
اســپانیا،  برزیــل،  -۱۹: چیــن، روســیه، ترکیــه، 
آمریــکا، فرانســه، ایــران، کانــادا، انگلیــس، آلمــان، 
ــرار  ــدول ق ــر ج ــوز در آخ ــا( هن ــتان و ایتالی پاکس

ــه اســت.  گرفت
ــه  ــد روزان ــط رش ــن متوس ــاع در بهم ــت اط جه
ــه  ــد، فرانس ــان ۱,۶ درص ــورهای آلم ــاری کش بیم
ــه  ــوده و ب ــد ب ــیه ۱,۱۱ درص ــد و روس ۱,۱۹ درص
ترتیــب در ردیــف هــای اول الــی ســوم کشــورهای 
ــزان متوســط  ــا می ــد. ضمن ــرار داشــته ان ــان ق همزم
رشــد روزانــه بیمــاری دنیــا در بهمــن مــاه بــه ۰,۷۱ 

درصــد رســیده اســت.
دهقانــی ادامــه داد: بررســی هــا حاکــی از آن اســت 
کــه ایــران در میــان کشــورهای بــا جمعیــت بیش از 
۲ میلیــون بیمــار )۳۹ کشــور( از نظــر متوســط رشــد 
روزانــه بیمــاری در بهمــن در جایــگاه ۳۵ قــرار 
گرفتــه اســت. کشــورهای ژاپــن بــا ۲,۶۶ درصــد، 
دانمــارک بــا ۲,۳۱ درصــد، رژیــم اشــغالگر قــدس 
بــا ۱,۷۵ درصــد، اطریــش بــا ۱,۶۵ و هلنــد بــا ۱,۶۴ 

درصــد جــزء  ۵ کشــور اول مــی باشــند. 
ــران  ــی ای ــار فوت ــزود: آم ــه اف ــس ISC در ادام ریی
کــه در آبــان ۴۰۲۸ نفــر، آذر ۲۲۱۱ نفــر و در دی 
مــاه بــه ۹۸۵ نفــر کاهــش یافتــه بــود، در بهمــن بــه 
ــر ایــن اســاس،  ــه اســت. ب ۲۶۴۶ نفــر افزایــش یافت

ــه  ــور ب ــی کش ــت فوت ــن کل جمعی ــان بهم ــا پای ت
ــن،  ــت. همچنی ــیده اس ــر رس ــزار و ۷۹۸ نف ۱۳۴ ه
نــرخ متوســط رشــد فوتــی روزانــه کشــور کــه در 
آبــان ۰,۱۱ درصــد، آذر ۰,۰۶ درصــد و در دی 
بــه ۰,۰۳ درصــد کاهــش یافتــه بــود، در بهمــن بــه 

ــه اســت.  ــش یافت ۰,۰۷ افزای
فوتــی  متوســط  رشــد  میــزان  اطــاع،  جهــت 
روزانــه کشــورهای کانــادا ۰,۳۸ درصــد، آمریــکا 
ــه  ــوده و ب ــد ب ــه ۰,۲۶ درص ــد و ترکی ۰,۲۸ درص
ترتیــب در ردیــف هــای اول الــی ســوم کشــورهای 
ــرخ رشــد  ــزان متوســط ن ــد. می ــرار دارن همزمــان ق
فوتــی دنیــا در آذر ۰,۱۴ درصــد، دی ۰,۱۳ درصــد 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ ــن ۰,۱۸ درص و در بهم
ــه در  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــن، بررس همچنی
ایــران در میــان همــه کشــورهای  بهمــن مــاه، 
ــون بیمــار )۳۹ کشــور(، از  ــش از ۲ میلی ــا بی ــا ب دنی
نظــر متوســط نــرخ رشــد روزانــه فوتــی تقریبــا در 

ــرار دارد.  ــورها ق ــن کش ــدول ای ــای ج انته
ــا  ــترالیا ب ــورهای اس ــن کش ــاع، در بهم ــت اط جه
ــی ۱,۷۶ درصــد،  ــه فوت ــرخ رشــد روزان متوســط ن
ــم اشــغالگر قــدس  دانمــارک ۰,۶۳ درصــد و رژی
ــه ترتیــب در جایــگاه هــای اول  ــا ۰,۵۵ درصــد ب ب

تــا ســوم دنیــا قــرار دارنــد.
 نتیجــه بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه ایــران بــا 
رشــد ناگهانــی بیمــاری و نیــز فوتــی در بهمــن وارد 
ــا  ــت ب ــه الزم اس ــده ک ــاری ش ــد بیم ــک جدی پی
ــیوه نامه ها  ــت ش ــز رعای ــیون و نی ــداوم واکسیناس ت
بــه  نســبت  ســابق  تجربــه  و  دســتورالعمل ها  و 
کنتــرل وضعیــت در سراســر کشــور اقــدام گــردد. 

الف- بررسی آمار شیوع بیماری
ســامانه  آمــار  و  نتایــج  گفــت:   ISC رییــس 
ــه ای  ــای مقایس ــل ه ــراه تحلی ــه هم ــد-۱۹ ب کووی
وضعیــت بیمــاری در کشــور و دنیــا در ادامــه آمــده 
اســت. رونــد آمــار انتشــار بیمــاری در کشــورهای 
همزمــان بــا جمعیــت بیمــاران کمتــر از ۱۵ میلیــون 
نفــر بــرای یکســال کامــل در نمــودار ۱ نشــان داده 
شــده اســت. در ایــن نمــودار محــور افقــی بیانگــر 
روز و از اول اســفند ۹۹ تــا اول اســفند ۱۴۰۰ و 

ــی باشــد. ــار م ــت بیم محــور عمــودی جمعی
 همــان طــور کــه در نمــودار  نشــان داده شــده 
اســت کشــورهای همزمــان بــا جمعیــت بیمــار 
ــه  ــا اول اســفند ۱۴۰۰ ب ــون نفــر ت ــر از ۱۵ میلی کمت
ترتیــب صعــودی عبــارت از آلمــان، ترکیــه، ایتالیا، 
ــوده  ــن ب ــتان و چی ــادا، پاکس ــران، کان ــپانیا، ای اس
ــل،  ــکا، برزی ــا ۵ کشــور دیگــر )آمری اســت. ضمن
جمعیــت  دارای  انگلیــس(  و  فرانســه  روســیه، 
بیمــار بــاالی ۱۵ میلیــون بــوده و در نمــودار ظاهــر 
نشــده اند. جهــش شــیب بســیار زیــاد و ناگهانــی ۴ 
کشــور آلمــان، ترکیــه، ایتالیــا و اســپانیا از دی مــاه 
۱۴۰۰ کامــا مشــهود بــوده و ایــن رونــد کمــاکان 

ــه دارد. ادام

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-ISC 1۹ در دنیا و ایران-بهمن 1400 
روند افزایش رشد بیماری و فوتی در بهمن ماه    

ــران از  ــد شــیب افزایشــی ای ــا ســایر کشــورها، رون ــد کــه در مقایســه ب بررســی نمــودار ۱ نشــان می ده
بهمــن مــاه آغــاز شــده اســت.  

دهقانــی گفــت: بــه منظــور بررســی دقیــق تــر، آمــار کل بیمــاران و آمــار بیمــاران جدیــد در ســه مــاه آذر، 
دی و بهمــن در ســال ۱۴۰۰ بــرای کشــورهای همزمــان در جــدول ۱ نشــان داده شــده اســت. همانطــور 
کــه ماحظــه می شــود، تعــداد کل بیمــاران جدیــد دنیــا کــه در دی ۶۶ میلیــون و ۴۲۳ هــزار نفــر بــود در 

بهمــن بــه ۸۰ میلیــون و ۵۸۱ هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت.
ــرای برخــی  ــه دی ب ــد در بهمــن نســبت ب ــان، افزایــش تعــداد بیمــاران جدی ــان کشــورهای همزم  در می
کشــورها از جملــه برزیــل، روســیه، آلمــان، ترکیــه، ایــران و پاکســتان صــورت گرفتــه اســت. بــه طــور 
خــاص افزایــش ســه برابــری در برزیــل )از ۱,۳ میلیــون نفــر بــه ۴,۵ میلیــون نفــر(، ۷ برابــری در روســیه 
)۶۰۰ هــزار نفــر بــه ۴,۲ میلیــون نفــر(، افزایــش ســه برابــری کشــور آلمــان )از ۱,۵ بــه ۵,۱ میلیــون نفــر ( 

و یــازده برابــری کشــور ایــران )از ۶۰ هــزار نفــر بــه ۶۸۰ هــزار نفــر( مشــاهده مــی شــود. 

جدول 1: میزان افزایش بیماران در آذر ، دی و بهمن ماه 1400 در کشورهای همزمان 

کشور
آمار بیماران 

جدید 

درآذر 1400

آمار بیماران جدید 

در دی 1400

آمار بیماران 
جدید 

در بهمن 1400

آمار کل بیماران تا 
آخر بهمن 1400

کل دنیا 18,729,400 66,423,115 80,580,996 423,572,386

آمریکا 3,661,038 18,291,014 9,527,699 80,072,561

برزیل 202,201 1,369,444 4,578,666 28,167,587

فرانسه 1,298,785 6,886,891 6,627,179 22,227,826

انگلیس 1,696,651 4,071,140 2,966,773 18,580,056

روسیه 936,561 670,542 4,261,459 15,199,720

آلمان 1,491,303 1,527,833 5,100,972 13,498,300

ترکیه 638,186 1,526,475 2,697,915 13,434,130

ایتالیا 510,455 3,982,113 3,009,638 12,427,894

اسپانیا 504,391 3,249,309 1,974,859 10,809,222

ایران 98,344 60,785 688,918 6,925,485

کانادا 143,368 959,547 369,668 3,238,490

پاکستان 9,865 54,064 152,875 1,498,676

چین 2,000 4,944 2,101 107,512

نمــودار ۲ میــزان بیمــاران کشــور را در طــول یکســال گذشــته و در هــر مــاه نشــان مــی دهــد. همــان طــور 
کــه ماحظــه مــی شــود، بیشــترین میــزان افزایــش آمــار بیمــاران در مــرداد برابــر بــا ۱ میلیــون و ۵۳ هــزار 
نفــر بــوده کــه در شــهریور بــه ۸۰۰ هــزار نفــر رســیده اســت. ایــن میــزان در آذر بــه ۹۸ هــزار نفــر و در 
دی مــاه بــه ۶۰ هــزار نفــر یعنــی کمتریــن میــزان رســیده بــود کــه در بهمــن بــا جهــش زیــاد بــه ۶۸۸ هــزار 

نفــر یعنــی بیــش از ۱۱ برابــر رســیده اســت. 
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ــاری  ــل آم ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ــزود: ب وی اف
ــه ۱۳ کشــور همزمــان  ــوط ب بیشــتر، اطاعــات مرب
ــن  ــی بهم ــفند۹۹ ال ــته )اس ــال گذش ــول یکس در ط
۱۴۰۰( در جــدول ۲ آمــده اســت. ایــن اطاعــات 
ــاری در  ــه بیم ــد روزان ــط رش ــزان متوس ــامل می ش
ــده در  ــبه ش ــر محاس ــام مقادی ــوده و تم ــاه ب ــر م ه
ــودی  ــب صع ــه ترتی ــاه( ب ــن م ــر )بهم ــتون آخ س

ــت.   ــده اس ــب ش مرت
دهقانــی ادامــه داد: میــزان نــرخ رشــد متوســط 
ــازه  ــر روی ب ــرک ب ــط گیری متح ــع متوس در واق
زمانــی هــر مــاه مــی باشــد. بدیــن ترتیــب بــا 
عملکــرد  بــه  می تــوان  شــاخص  ایــن  مقایســه 
ــز  ــاری و نی ــار بیم ــد انتش ــرل رون ــورها در کنت کش
مقابلــه بــا بیمــاری پــی بــرد. همــان طــور کــه 
ــزان متوســط رشــد بیمــاری  ماحظــه می شــود، می
درصــد،   ۱,۶ آلمــان  کشــورهای  در  بهمــن  در 
فرانســه ۱,۱۹ درصــد و روســیه ۱,۱۱ درصــد بــوده 
و بــه ترتیــب در جایــگاه اول تــا ســوم کشــورهای 

ــد. ــرار دارن ــان ق همزم
ــط  ــه متوس ــد ک ــی ده ــان م ــدول ۲ نش ــج ج  نتای
ــرای  ــاه ب ــن م ــاری در بهم ــه بیم ــد روزان ــرخ رش ن
همــه کشــورها بجــز آلمــان، روســیه، ترکیــه، 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــران کاه ــتان و ای ــل، پاکس برزی
بــه طــور خــاص میــزان نــرخ متوســط رشــد روزانــه 
بیمــاری در کشــور آلمــان از ۰,۶ بــه ۱,۶ درصــد، 
ــه از ۰,۵۲  ــه ۱,۱۱ درصــد، ترکی روســیه از ۰,۲۲ ب
ــد،  ــه ۰,۶ درص ــل از ۰,۲ ب ــد، برزی ــه ۰,۷۶ درص ب
پاکســتان از ۰,۱۴ بــه ۰,۳۶ درصــد و ایــران از ۰,۰۴ 

ــه اســت.  ــش یافت ــه ۰,۳۵ درصــد افزای ب
دهقانــی افــزود: بدیــن ترتیــب، رونــد کاهشــی 
نــرخ متوســط رشــد روزانــه بیمــاری ایــران در 
ــد، دی ۰,۰۴  ــد، آذر ۰,۰۶ درص ــان ۰,۱۴ درص آب
درصــد کــه در بهمــن مــاه متوقــف و بــه ۰,۳۵ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. علیرغــم ایــن ایــران 
از ایــن نظــر در انتهــای کشــورهای همزمــان و البتــه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــل از چی قب

ب- بررسی آمار فوتی و بهبودی 

ــه  ــودار ۳، مقایس ــت: نم ــه گف ــس ISC در ادام ریی
میــزان  بــا  همزمــان  کشــورهای  فوتــی  میــزان 
جمعیــت فوتــی بیــش از ۹۰ هــزار نفــر و کمتــر از 
ــی  ۲۰۰ هــزار نفــر )۶ کشــور( از اول اســفند ۹۹ ال
اول اســفند۱۴۰۰ را نشــان می دهــد. کشــورهای 
ــزار  ــل )۶۴۳ ه ــی(، برزی ــزار فوت ــکا )۹۵۹ ه آمری
فوتــی( و روســیه )۳۴۴ هــزار فوتــی( و نیــز کانــادا 

)۳۶ هــزار فوتــی(، پاکســتان )۳۰ هــزار فوتــی( 
و چیــن )۴۶۳۶ فوتــی( در نمــودار فــوق ظاهــر           

ــد.  نشــده ان

ــا  همــان طــور کــه از نمــودار مشــاهده می شــود، ت
ــا و  ــس، ایتالی ــور انگلی ــه کش ــفند ۱۴۰۰ س اول اس
فرانســه در صــدر کشــورهای مــورد نظــر بــه لحــاظ 
تعــداد فوتــی قــرار دارنــد. از نمــودار پیداســت کــه 
رونــد افزایشــی میــزان فوتــی ایــران از اردیبهشــت 

جدول 2: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری )درصد(  در 12  ماه گذشته 
در 13 کشور همزمان )کشورهای همزمان در شیوع بیماری(

بهمن

00

دی

00

آذر

00

آبان 

00

مهر

00

شهریور

00

مرداد

00

تیر

00

خرداد

00

اردیبهشت

00

فروردین

00

اسفند

99
کشور

0.710.730.240.190.190.270.310.250.240.480.490.26
کل دنیا

آلمان1.60.680.820.630.220.250.10.030.080.450.580.29

فرانسه1.191.970.540.140.170.170.360.10.110.150.740.44

روسیه1.110.220.320.450.360.270.350.430.210.180.20.17

0.931.850.330.140.070.120.140.060.240.240.480.48
ایتالیا

ترکیه0.760.520.240.320.40.360.360.120.130.541.240.36

0.681.550.320.060.070.120.380.110.190.190.220.02
اسپانیا

برزیل0.60.20.040.050.070.110.170.380.420.420.530.43

انگلیس0.591.020.540.420.480.480.480.620.130.050.080.1

آمریکا0.431.010.250.170.220.390.30.080.060.130.220.15

کانادا0.411.370.270.140.220.260.10.040.140.560.660.25

0.360.140.040.040.10.30.390.170.20.50.680.25
پاکستان

0.350.040.060.140.220.520.830.520.310.680.790.34
ایران

چین0.070.170.070.070.030.050.080.030.030.020.020.01

ســال ۱۴۰۰ آغــاز شــده و آمــار فوتــی کشــور در 
خردادمــاه از اســپانیا و ســپس در مــرداد از آلمــان 

و در مهــر از فرانســه بیشــتر شــده اســت. 

ــان کاهــش  ــی از آب ــد فوت خوشــبختانه شــیب رون
یافتــه و ایــن رونــد در آذر، دی و حتــی بهمــن نیــز 
ادامــه یافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه رونــد 
افزایشــی میــزان فوتــی در ســایر کشــورها از جملــه 
انگلیــس، ایتالیــا، فرانســه، آلمــان، اســپانیا و ترکیــه 
ــاه گذشــته در نمــودار مشــاهده می شــود. از دو م

ــاری  ــل آم ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ــزود: ب وی اف
بیشــتر، اطاعــات مربــوط بــه ۱۳ کشــور همزمــان 
ــی بهمــن  در طــول یکســال گذشــته )اســفند۹۹ ال
۱۴۰۰( در جــدول ۲ آمــده اســت. ایــن اطاعــات 
ــاری در  ــه بیم ــد روزان ــط رش ــزان متوس ــامل می ش
ــده در  ــبه ش ــر محاس ــام مقادی ــوده و تم ــاه ب ــر م ه
ــودی  ــب صع ــه ترتی ــاه( ب ــن م ــر )بهم ــتون آخ س

ــب شــده اســت.   مرت

دهقانــی ادامــه داد: میــزان نــرخ رشــد متوســط 
روی  بــر  متحــرک  متوســط گیری  واقــع  در 
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــی باش ــاه م ــر م ــی ه ــازه زمان ب
ــرد  ــه عملک ــوان ب ــاخص می ت ــن ش ــه ای ــا مقایس ب
ــز  ــد انتشــار بیمــاری و نی ــرل رون کشــورها در کنت
مقابلــه بــا بیمــاری پــی بــرد. همــان طــور کــه 
ــزان متوســط رشــد بیمــاری  ماحظــه می شــود، می
آلمــان ۱,۶ درصــد،  بهمــن در کشــورهای  در 
فرانســه ۱,۱۹ درصــد و روســیه ۱,۱۱ درصــد بــوده 
و بــه ترتیــب در جایــگاه اول تــا ســوم کشــورهای 

ــد. ــرار دارن ــان ق همزم

ــط  ــه متوس ــد ک ــی ده ــان م ــدول ۲ نش ــج ج  نتای
ــرای  ــاه ب ــه بیمــاری در بهمــن م ــرخ رشــد روزان ن
همــه کشــورها بجــز آلمــان، روســیه، ترکیــه، 
برزیــل، پاکســتان و ایــران کاهــش یافتــه اســت. بــه 
ــه  ــد روزان ــط رش ــرخ متوس ــزان ن ــاص می ــور خ ط
بیمــاری در کشــور آلمــان از ۰,۶ بــه ۱,۶ درصــد، 
ــه از ۰,۵۲  ــه ۱,۱۱ درصــد، ترکی روســیه از ۰,۲۲ ب
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ــد،  ــه ۰,۶ درص ــل از ۰,۲ ب ــد، برزی ــه ۰,۷۶ درص ب
پاکســتان از ۰,۱۴ بــه ۰,۳۶ درصــد و ایــران از ۰,۰۴ 

ــه اســت.  ــه ۰,۳۵ درصــد افزایــش یافت ب
دهقانــی افــزود: بدیــن ترتیــب، رونــد کاهشــی 
نــرخ متوســط رشــد روزانــه بیمــاری ایــران در 
ــد، دی ۰,۰۴  ــد، آذر ۰,۰۶ درص ــان ۰,۱۴ درص آب
درصــد کــه در بهمــن مــاه متوقــف و بــه ۰,۳۵ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. علیرغــم ایــن ایــران 
از ایــن نظــر در انتهــای کشــورهای همزمــان و البتــه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــل از چی قب
 ۳ جــدول  از  کــه  همانطــور  گفــت:  دهقانــی 
ماحظــه مــی شــود، رونــد افزایشــی میــزان فوتــی 

ــان و  ــیه، آلم ــز روس ــورها بج ــه کش ــا در هم تقریب
چیــن وجــود داشــته اســت. بیشــترین تعــداد فوتــی 
ــه  ــت ک ــکا اس ــور آمری ــه کش ــوط ب ــن مرب در بهم
ــر  ــزار نف ــه حــدود ۷۵ ه ــر در دی ب ــزار نف از ۵۲ ه
در بهمــن رســیده اســت. بیشــترین افزایــش تعــداد 
فوتــی در بهمــن نســبت بــه دی، در کشــور برزیــل 
از ۴۲۶۰ نفــر بــه بیــش از ۲۱ هــزار نفــر و ایــران از 

ــوده اســت.  ــر ب ــش از ۲۶۰۰ نف ــه بی ــر ب ۹۸۵ نف
همچنیــن از جــدول ۳ مشــاهده مــی شــود کــه 
آمــار بهبــودی در کل دنیــا در دی برابــر بــا ۲۸ 
ــون  ــه ۷۲ میلی ــن ب ــه در بهم ــوده ک ــر ب ــون نف میلی
نفــر افزایــش یافتــه اســت. بدیــن ترتیــب کل بهبــود 

یافتــگان در دنیــا تــا آخــر بهمــن بــه بیــش از  ۳۴۸ 
ــت. ــیده اس ــر رس ــون نف میلی

ــه  ــود یافت ــزان جمعیــت بهب رییــس ISC گفــت: می
در بهمــن نســبت بــه دی در اغلــب کشــورهای 
ــه اســت.  ــش یافت ــادی افزای ــزان زی ــه می ــان ب همزم
بــه طــور خــاص میــزان بهبــودی کشــور برزیــل از 
۴۳۷ هــزار نفــر بــه ۳ میلیــون نفــر )حــدود ۸ برابــر(، 
ــر) ۴,۵  ــون نف ــه ۹ میلی ــر ب ــون نف ــه از ۲ میلی فرانس
ــدود ۳  ــه ح ــر ب ــزار نف ــپانیا از ۴۰۰ ه ــر( و اس براب
میلیــون نفــر )۷ برابــر( رســیده اســت. تعــداد بهبــود 
یافتــگان ایــران در دی مــاه  ۶۰ هــزار نفــر بــود کــه 
در بهمــن بــه ۳۸۰ هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت.

جدول 3: میزان فوتی و بهبودی در دی و بهمن 1400 و نیز آمار کل تا پایان بهمن 1400 در کشورهای همزمان 

کشور
آمار 

فوتی)دی(
آمار فوتی 

)بهمن(

کل فوتی تا 
پایان بهمن کشور

آمار بهبودی

)دی(

آمار بهبودی

)بهمن(

کل بهبودی تا 
پایان بهمن

کل دنیا 208,296 307,642 5,900,558 کل دنیا 28,292,258 72,239,116 348,549,774

آمریکا 52,913 75,227 959,130 آمریکا 3,246,567 7,497,052 51,544,851

برزیل 4,260 21,687 643,938 برزیل 437,604 3,097,860 24,949,782

روسیه 24,811 20,695 344,755 روسیه 895,134 2,267,609 12,217,942

انگلیس 5,769 7,305 160,507 انگلیس 1,977,776 4,761,121 16,611,995

ایتالیا 6,659 10,25 152,848 آلمان 1,272,900 4,311,522 10,905,147

فرانسه 6,168 8,480 136,594 فرانسه 2,241,534 9,076,696 18,921,627

ایران 985 2,646 134,798 ترکیه 1,149,967 2,584,538 12,570,134

آلمان 7,285 4,782 121,826 ایران 60,717 385,217 6,458,629

اسپانیا 2,712 6,399 97,998 اسپانیا 425,356 2,909,567 8,326,793

ترکیه 4,641 6,769 92,188 ایتالیا 1,677,557 4,311,522 10,905,147

کانادا 2,135 3,796 36,016 کانادا 733,300 536,773 3,074,848

پاکستان 160 934 29,976 پاکستان 12,367 133,335 1,399,000

وی ادامــه داد: نمــودار ۴ میــزان فوتــی هــای جدیــد 
کشــور را در طــول ســال گذشــته )بهمــن ۹۹ الــی 
بهمــن ۱۴۰۰( نشــان می دهــد. همــان طــور کــه 
ــا  ــاه ۱۴۰۰ ب ــران در مردادم ماحظــه مــی شــود، ای
۱۳ هــزار و ۹۷۵ فوتــی و در شــهریور ۱۴۰۰ بــا 
تعــداد فوتــی ۱۶۱۵۳ نفــر باالتریــن فوتــی را داشــته 

اســت. رونــد کاهشــی از مهــر آغــاز شــده و تعــداد 
فوتــی ۴۰۲۸ نفــر در آبــان بــه  ۲۲۱۱ نفــر در آذر و 
بــه ۹۸۵ نفــر در دی مــاه یعنــی کمتریــن میــزان در 
ــار  ــن آم ــی ای ــود ول طــول ســال گذشــته رســیده ب
بــه ۲۶۴۶ نفــر در بهمــن مــاه افزایــش یافتــه اســت.

وی ادامــه داد: جــدول ۴ میــزان نرخ رشــد متوســط 
ــفند ۹۹  ــان از اس ــور همزم ــی ۱۳ کش ــه فوت روزان
الــی بهمــن ۱۴۰۰ را نشــان می دهــد. الزم بــه ذکــر 
اســت تمــام مقادیــر محاســبه شــده در بهمــن ۱۴۰۰ 
ــه ترتیــب صعــودی مرتــب شــده  )ســتون آخــر( ب
اســت. همــان طــور کــه از جــدول پیداســت میــزان 
ــان ۰,۱۵  ــا در آب ــی دنی ــه فوت متوســط رشــد روزان
، آذر ۰,۱۴ درصــد و دی مــاه بــه ۰,۱۳ درصــد 
کاهــش یافتــه و مجــددا در بهمــن بــه ۰,۱۸ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت. 

دهقانــی گفــت: در بهمــن مــاه، میــزان رشــد 
ــادا ۰,۳۸  ــورهای کان ــه کش ــی روزان ــط فوت متوس
درصــد، آمریــکا ۰,۲۸ درصــد و ترکیــه ۰,۲۶ 
ــای اول  ــف ه ــب در ردی ــه ترتی ــوده و ب ــد ب درص
الــی ســوم کشــورهای همزمــان قــرار دارنــد. 
میــزان نــرخ متوســط رشــد فوتــی روزانــه ایــران در 
آبــان  ۰,۱۱ درصــد، در آذر ۰,۰۶ درصــد، دی  
۰,۰۳ درصــد و در بهمــن بــه ۰,۰۷ درصــد رســیده 

ــت.   اس

ــورهای  ــایر کش ــت س ــی وضعی ج- بررس
ــان  جه

ــی  ــزود: برخ ــه اف ــس ISC در ادام ریی  
ــا  ــا ب مشــخصات آمــاری وضعیــت کشــورهای دنی
ــان  ــا پای ــور( ت ــار )۳۹ کش ــون بیم ــش از دو میلی بی
بهمــن۱۴۰۰ در جــدول ۵ نشــان داده شــده اســت. 
ــا در  ــد در دنی ــاران جدی ــت بیم ــزان کل جمعی می
آذر  ۱۸ میلیــون و ۷۲۹ هــزار نفــر بــود کــه در 
دی بــا افزایــش ناگهانــی بیــش از ســه برابــر بــه ۶۶ 
میلیــون و ۴۲۳ هــزار نفــر رســید و در بهمــن  بــه ۸۰ 
میلیــون و ۵۸۰ هــزار نفــر بیمــار رســیده و در نتیجــه 
جمعیــت کل بیمــاران در دنیــا تــا آخــر بهمــن بــه 
بیــش از ۴۲۳ میلیــون و ۵۷۲ هــزار نفــر رســیده 
ــت  ــن کل جمعی ــد از ای ــع ۱۹ درص ــت. در واق اس

ــت. ــوده اس ــاه ب ــن م ــا، در بهم ــار دنی بیم
ــران  ــار در ای ــت بیم ــزان کل جمعی ــزود: می وی اف
بــا افزایــش ۶۸۸ هــزار نفــر در بهمــن بــه بیــش از ۶ 
ــن  ــان ای ــون و ۹۲۵ هــزار نفــر رســیده و در می میلی
ــاس  ــر اس ــرار دارد. ب ــگاه ۱۲ ق ــورها در جای کش
ایــن گــزارش، ایــران در بهمــن بــا میــزان متوســط 
ــگاه  ــد در جای ــاری ۰,۳۵ درص ــه بیم ــد روزان رش

ــرار دارد.  ــدول ق ۳۵ ج
در بهمــن مــاه، کشــورهای ژاپــن بــا میزان متوســط 
رشــد روزانــه بیمــاری ۲,۶۶ درصــد، دانمــارک بــا 
۲,۳۱ درصــد، رژیــم اشــغالگر قــدس بــا ۱,۷۵ 
درصــد، اطریــش بــا ۱,۶۵ درصــد و هلنــد بــا 
۱,۶۴ درصــد بــه ترتیــب در جایــگاه هــای اول تــا 
پنجــم دنیــا قــرار دارنــد و تقریبــا اکثــر کشــورهای 

ــد. ــرار دارن ــی در نیمــه اول جــدول ق اروپای
ــان  ــران کــه در آب ــی ای ــار فوت ــی گفــت: آم دهقان
۴۰۲۸ نفــر، آذر ۲۲۱۱ نفــر و در دی  بــه ۹۸۵ نفــر 
کاهــش یافتــه بــود در بهمــن بــه ۲۶۴۶ نفــر افزایش 
و بــر ایــن اســاس تــا پایــان بهمــن آمــار کل فوتــی 

کشــور بــه ۱۳۴ هــزار و ۷۹۸ نفــر رســیده اســت.
ــران کــه در  ــی ای ــه فوت ــرخ متوســط رشــد روزان ن
آبــان ۰,۱۱ درصــد، در آذر  ۰,۰۶ درصــد و در 
دی  بــه ۰,۰۳ درصــد کاهــش یافتــه در بهمــن بــه 
ــر در  در  ــن نظ ــران از ای ــه و ای ــش یافت ۰,۰۷ افزای
انتهــای جــدول )جایــگاه ۳۶(  قــرار گرفتــه اســت.

بهمــن  در  اطــاع،  جهــت  داد:  ادامــه  وی 
کشــورهای اســترالیا بــا متوســط نــرخ رشــد روزانــه 
ــد و  ــارک ۰,۶۳ درص ــد، دانم ــی ۱,۷۶ درص فوت
رژیــم اشــغالگر قــدس بــا ۰,۵۵ درصــد بــه ترتیــب 
ــد.  ــرار دارن ــا ق ــا ســوم دنی ــگاه هــای اول ت در جای
میــزان متوســط نــرخ رشــد فوتــی دنیــا کــه در آذر 
۰,۱۴ بــود بــا اندکــی کاهــش بــه ۰,۱۳ درصــد در 
ــت.  ــیده اس ــد رس ــه ۰,۱۸ درص ــن ب دی و در بهم
مؤسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری 
)ISC(، جهــت تســریع فراینــد اطــاع رســانی 
در زمینــه یافتــه هــای جدیــد علمــی در مــورد 
ــه پژوهشــگران،  ویــروس کوویــد-۱۹ و کمــک ب
سیاســت گذاران حــوزه ســامت و عمــوم مــردم و 
نیــز پاســخ دهــی مطلــوب بــه همــه گیــری جهانــی، 
 19-ISC COVID( ۱۹-ســامانه نماگرکوویــد
Visualizer( را از ابتــدای بــروز بیمــاری راه 
انــدازی کــرده اســت. اطاعــات ایــن پایــگاه 
شــامل جدیدتریــن مقــاالت علمــی تمــام متــن 
ــوط  ــار مرب ــز آم ــاپ و نی ــش چ ــده و پی ــر ش منتش
بــه وضعیــت انتشــار بیمــاری بــر اســاس نقشــه 
بیمــاری  همه گیــری  وضعیــت  از  جهانــی 
کوویــد-۱۹ بــوده و بــا جســتجو در آن تــازه تریــن 
آمــار مبتایــان، مــرگ و میــر، درمان شــدگان 
ــه  ــت ب ــه جمعی ــا ب ــای ابت ــبت ه ــن نس و همچنی
تفکیــک هــر کشــور و مقایســه بــر اســاس نمــودار 
آدرس  اســت.  مشــاهده  قابــل  زمانی-مکانــی 
https://maps.isc.ac/ ــگاه ایــن ســامانه وب

covid19/(( بــوده کــه از طریــق وبــگاه اصلــی 
موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری 
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جدول 4: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 متوسط نرخ رشد روزانه فوتی )درصد( از اسفند 99 الی بهمن 1400 
در 13 کشور همزمان )کشورهای همزمان در شیوع بیماری( 

بهمن

00

دی

00

آذر

00

آبان

00

مهر

00
شهریور00

مرداد

1400

تیر

1400

خرداد

1400

اردیبهشت

1400
فروردین

1400

اسفند

99
کشور

0.18 0.13 0.14 0.15 0.16 0.21 0.23 0.22 0.38 0.42 0.38 0.35 کل دنیا

0.38 0.23 0.07 0.09 0.15 0.09 0.04 0.05 0.08 0.2 0.15 0.18 کانادا

0.28 0.21 0.16 0.17 0.26 0.27 0.1 0.05 0.08 0.12 0.16 0.32 آمریکا

0.26 0.19 0.25 0.3 0.33 0.44 0.24 0.11 0.23 0.76 0.65 0.25 ترکیه

0.24 0.16 0.07 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02 0.06 0.21 0.38 0.33 ایتالیا

0.23 11 .0 0.05 0.03 0.05 0.12 0.08 0.03 0.05 0.11 0.19 0.3 اسپانیا

0.22 0.17 0.1 0.03 0.04 0.09 0.06 0.03 0.07 0.22 0.32 0.34 فرانسه

0.21 0.27 0.42 0.49 0.44 0.43 0.49 0.52 0.31 0.35 0.38 0.49 روسیه

0.16 0.13 0.09 0.11 0.09 0.1 0.07 0.03 0.01 0.02 0.04 0.19 انگلیس

0.14 0.22 0.33 0.14 0.08 0.05 0.02 0.04 0.12 0.27 0.25 0.36 آلمان

0.12 0.03 0.03 0.05 0.08 0.1 0.16 0.28 0.38 0.56 0.84 0.62 برزیل

0.11 0.02 0.03 0.04 0.12 0.31 0.27 0.14 0.3 0.67 0.57 0.34 پاکستان

0.07 0.03 0.06 0.11 0.19 0.48 0.48 0.2 0.2 0.5 0.3 0.14 ایران

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چین

)ISC( https://www.isc.ac(( در دســترس 
می باشــد.

 ایــن ســامانه همچنیــن بــه درخواســت ســازمان 
ــو دی  ــورهای عض ــادی کش ــای اقتص ــکاری ه هم
هشــت )D8( بــرای بهــره بــرداری کشــورهای 
حضــور  بــا   ۱۳۹۹ مــاه  فروردیــن  در  عضــو، 
نماینــدگان کشــورهای عضــو ایــن ســازمان بــه 
دعــوت مرکــز بهداشــت و حمایــت اجتماعــی 
ســازمان HSP-D8( D8( و نیــز مرکــز بهداشــت 

بــه  لنــدن   )Chatham House( جهانــی 
صــورت ویدیوکنفرانــس رونمایــی و در وبــگاه آن 
.http://developing8( ســازمان بــه آدرس

org/( قــرار گرفــت.

از  مــدرک   ۱۸۰۰۹ حــدود  حاضــر  حــال  در 
آخریــن یافتــه هــای علمــی در خصــوص ویــروس 
کوویــد-۱۹ در قالــب مقالــه تمــام متــن چاپ شــده 
و پیــش چــاپ در ایــن ســامانه در دســترس محققان 
ــات  ــن اطاع ــه ای ــرار دارد و البت ــگران ق و پژوهش

ــه روز رســانی می شــود. از ایــن  ــه ب ــه طــور روزان ب
تعــداد پژوهــش، کشــورهای آمریــکا، چیــن و 
انگلیــس بــه ترتیــب بــا ۲۸۱۲، ۲۴۰۶ و ۱۲۲۴ مقالــه 
ــا ســایر  بیشــترین مشــارکت علمــی را در مقایســه ب
ــایر  ــته اند. س ــوزه داش ــن ح ــا در ای ــورهای دنی کش
کشــورها از جملــه ایتالیــا )۱۱۷۹ مــدرک(، فرانســه 
)۴۴۷ مــدرک(، کانــادا )۴۳۹ مــدرک(، هنــد )۴۱۷ 
مــدرک(، آلمــان )۴۱۲ مــدرک( و اســترالیا )۳۳۵ 
مــدرک( بــه ترتیــب در جایــگاه هــای چهــارم 
ــا  ــران ب ــور ای ــا کش ــد. ضمن ــرار دارن ــم ق ــی نه ال

ــش و  ــا را در پژوه ــم دنی ــگاه ده ــه جای ۲۸۳ مقال
تحقیــق و یافته هــای جدیــد در خصــوص ویــروس 
همچنیــن  ســامانه  ایــن  در  دارد.  کوویــد-۱۹ 
پروتکل هــای  و  دســتورالعمل ها  از  مجموعــه ای 
دنیــا  معتبــر  توســط ســازمان های  صــادر شــده 
 )WHO( از جملــه ســازمان بهداشــت جهانــی
ــیوع  ــا ش ــه ب ــامت و مقابل ــت، س ــوزه بهداش در ح
بیمــاری کوویــد –19  قــرار دارد کــه می توانــد 

ــرد.  ــرار گی ــوم ق ــتفاده عم ــورد اس م
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جدول 5: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19:  آمار کل بیماران و  بهبود یافتگان،  متوسط نرخ رشد روزانه بیماری، متوسط نرخ 
رشد روزانه فوتی در بهمن 1400 برای کشورهای با جمعیت بیمار بیش از 2 میلیون نفر )39 کشور(

نرخ رشد روزانه فوتی )درصد( 
- بهمن

میزان کل  فوتی 

تا آخر بهمن 
نرخ رشد روزانه بیماری )بهمن( 

میزان کل بهبودی

تا آخر بهمن
کل بیماران تا 

آخر بهمن

بیمار جدید در 
بهمن  ردیف

0.18 کل دنیا 5,900,558 کل دنیا 0.71 کل دنیا 348,549,774 423,572,386 80,580,996 کل دنیا

1.76 استرالیا 959,130 آمریکا 2.66 ژاپن 51,544,851 80,072,561 9,527,699 آمریکا 1

0.63 دانمارک 643,938 برزیل 2.31 دانمارک 42,086,383 42,822,473 4,256,446 هند 2

0.55 رژ اشغالگر 511,935 هند 1.75 رژ اشغالگر 24,949,782 28,167,587 4,578,666 برزیل 3

0.5 ژاپن 344,755 روسیه 1.65 اطریش 18,921,627 22,227,826 6,627,179 فرانسه 4

0.41 یونان 315,055 مکزیک 1.64 هلند 16,611,995 18,580,056 2,966,773 انگلیس 5

0.38 کانادا 209,298 پرو 1.6 آلمان 12,217,942 15,199,720 4,261,459 روسیه 6

0.28 آمریکا 160,507 انگلیس 1.46 پرتغال 9,594,900 13,498,300 5,100,972 آلمان 7

0.28 ویتنام 152,848 ایتالیا 1.34 استرالیا 12,570,134 13,434,130 2,697,915 ترکیه 8

0.26 ترکیه 146,202 اندونزی 1.3 شیلی 10,905,147 12,427,894 3,009,638 ایتالیا 9

0.26 سوئد 137,996 کلمبیا 1.24 سوئیس 8,326,793 10,809,222 1,974,859 اسپانیا 10

0.24 ایتالیا 136,594 فرانسه 1.19 فرانسه 8,564,650 8,823,054 1,246,719 آرژانتین 11

0.23 اسپانیا 134,798 ایران 1.11 روسیه 6,458,629 6,925,485 688,918 ایران 12

0.23 پرتغال 125,185 آرژانتین 1.11 سوئد 3,726,636 6,046,118 2,325,302 هلند 13

0.22 فرانسه 121,826 آلمان 1.03 بلژیک 5,861,641 6,043,661 388,635 کلمبیا 14

0.21 روسیه 109,792 لهستان 1.02 رومانی 4,824,210 5,540,154 1,133,601 لهستان 15

0.21 لهستان 104,366 اکراین 0.93 ایتالیا 4,632,641 5,387,854 892,544 مکزیک 16

0.19 اکراین 98,617 آفریقای ج 0.92 یونان 4,481,909 5,149,021 871,377 اندونزی 17

0.18 آرژانتین 97,998 اسپانیا 0.9 ج چک 3,926,496 4,703,323 903,941 اکراین 18

0.17 آفریقای ج 92,188 ترکیه 0.9 ویتنام 3,455,831 4,334,739 2,361,846 ژاپن 19

0.17 رومانی 62,473 رومانی 0.77 لهستان 3,521,246 3,657,091 84,231 آفریقای ج 20

0.16 هند 55,607 فیلیپین 0.77 پرو 3,532,301 3,650,491 326,013 فیلیپین 21

0.16 انگلیس 41,196 شیلی 0.76 ترکیه 3,382,734 3,535,062 1,431,117 رژ اشغالگر 22

0.16 کلمبیا 39,423 ویتنام 0.72 اکراین 3,286,805 3,497,856 819,089 ج چک 23

0.16 فیلیپین 38,207 ج چک 0.68 اسپانیا 2,491,576 3,494,223 918,910 بلژیک 24

0.15 شیلی 36,016 کانادا 0.62 اندونزی N/A 3,490,988 710,939 پرو 25

0.15 اطریش 32,310 مالزی 0.61 مکزیک 3,074,848 3,238,490 369,668 کانادا 26

0.14 مکزیک 29,920 بلژیک 0.6 برزیل 2,919,196 3,194,848 373,921 مالزی 27

0.14 آلمان 25,260 یونان 0.59 انگلیس 2,653,048 3,178,029 1,118,434 پرتغال 28

0.14 بلژیک 24,851 عراق 0.51 آرژانتین 2,791,833 3,014,660 988,370 استرالیا 29

0.12 برزیل 22,597 تایلند 0.46 تایلند 1,875,455 2,820,984 904,462 شیلی 30

0.12 سوئیس 21,475 هلند 0.43 آمریکا 2,268,020 2,740,293 645,491 ویتنام 31

0.11 ج چک 21,433 ژاپن 0.42 مالزی 2,513,269 2,693,362 340,300 تایلند 32

0.1 تایلند 20,796 پرتغال 0.41 کانادا 2,279,015 2,655,933 691,912 رومانی 33

0.09 پرو 16,817 سوئد 0.35 هند 1,807,046 2,652,931 819,488 سوئیس 34

0.08 عراق 14,562 اطریش 0.35 ایران 2,140,712 2,451,024 947,356 اطریش 35

0.07 ایران 13,117 سوئیس 0.32 فیلیپین 1,875,157 2,432,777 1,205,882 دانمارک 36

0.05 اندونزی 9,842 رژ اشغالگر 0.24 عراق 1,725,058 2,422,856 681,146 سوئد 37

0.05 مالزی 4,880 استرالیا 0.23 کلمبیا 2,216,765 2,290,011 152,744 عراق 38

0.05 هلند 4,278 دانمارک 0.08 آفریقای ج 2,042,311 2,289,330 546,967 یونان 39
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نظام رتبه بندی تایمز 2022 فهرست 53۹ دانشگاه  برتر جوان با قدمتی زیر 50 سال را منتشر کرد
حضور 3۷ دانشگاه از ایران در این رتبه بندی

ــای  ــکاری ه ــی و هم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علمــی بیــن المللــی موسســه اســتنادی علــوم و 
پایــش علــم و فنــاوری )ISC(، دکتــر محمدجواد 
دهقانــی ریاســت ISC گفــت: پایــگاه رتبه بنــدی 
ــوان  ــگاه های ج ــال ۲۰۲۲ دانش ــت س ــز فهرس تایم
ــی کمتــر از ۵۰ ســال شــامل  ۵۳۹  ــا بــا قدمت دنی
ــا را اعــام نمــوده اســت.  دانشــگاه در سراســر دنی
دهقانــی اظهــار داشــت: در ایــن نظــام رتبــه بنــدی 
۲۵۱ دانشــگاه بــا عنــوان »Reporter« آورده 
شــده اســت و بــه ایــن معنــی اســت کــه اطاعــات 
ــی  ــد ول ــرده ان ــل ک ــز را تکمی ــدی تایم ــه بن رتب
حدنصــاب قابــل قبــول بــرای حضــور در رتبــه 

ــد.  ــته ان ــدی را نداش بن
 ۴۷۵ تعــداد    ،۲۰۲۱ ســال  در  اطــاع  جهــت 
دانشــگاه در ایــن نظــام رتبــه بنــدی حضــور داشــته 
اســت.  ایــن یازدهمیــن فهرســت دانشــگاه های 
برتــر جــوان اســت کــه در دنیــا از ســال ۲۰۱۲ 
تــا کنــون بــه صــورت ســاالنه توســط پایــگاه 

رتبه بنــدی تایمــز انجــام شــده اســت. 
وی گفــت: در بیــن ۵۳۹ دانشــگاه کــه در ایــن 
رتبــه بنــدی حضــور دارنــد، ســهم جمهــوری 
ــر  ــوان و برت ــای ج ــگاه ه ــران از دانش ــامی ای اس
دنیــا ۳۷ دانشــگاه بــوده اســت. دو دانشــگاه علــوم 
ــا رتبــه ۶۷ و دانشــگاه علــوم  پزشــکی کردســتان ب
پزشــکی مازنــدران بــا رتبــه ۷۲ دانشــگاه هــای اول 
و دوم ایــران و در بیــن صــد دانشــگاه برتــر دنیــا در 

ــن فهرســت مــی باشــند.  ای

ــر  ــای حاض ــگاه ه ــایر دانش ــه داد: س ــی ادام دهقان
ــران  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــدی، دانش ــه بن در رتب
ــه )۱۳۳(،  ــکی ارومی ــوم پزش ــگاه عل )۱۱۱(، دانش
 ،)۱۳۶( آبــاد  نجــف  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
دانشــگاه صنعتــی شــیراز )۱۴۰(، دانشــگاه کاشــان 
)۱۴۸(، دانشــگاه محقــق اردبیلــی )۱۵۷(، دانشــگاه 
علوم پرشــکی کاشــان )۱۷۴(، دانشــگاه کردســتان 
ــی آذربایجــان )۱۹۱(،  )۱۸۹( دانشــگاه شــهید مدن
دانشــگاه صنعتــی ســهند )۱۹۳(، دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان )۲۵۰-

۲۰۱(، دانشــگاه مراغــه، دانشــگاه صنعتی شــاهرود، 
ــوم توانبخشــی و ســامت اجتماعــی،  دانشــگاه عل
ــان،  ــگاه گی ــوج )۳۰۰-۲۵۱( دانش ــگاه یاس دانش
ــگاه  ــدران، دانش ــگاه مازن ــتان، دانش ــگاه لرس دانش
شــهرکرد، دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان )۳۵۰-

۳۰۱(، دانشــگاه دامغــان، دانشــگاه رازی، دانشــگاه 
ســمنان، دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی 
ــد،  ــگاه بیرجن ــگاه اراک، دانش )۴۰۰-۳۵۱(، دانش
دانشــگاه بوعلــی ســینا، دانشــگاه حکیم ســبزواری، 
دانشــگاه خلیــج فــارس، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و خدمــات درمانــی ســمنان، دانشــگاه شــاهد، 
ــر کرمــان، دانشــگاه سیســتان  دانشــگاه شــهید باهن

ــزد )+۴۰۱(. ــگاه ی ــتان، دانش و بلوچس
پزشــکی  مازنــدران،  پزشــکی  هــای  دانشــگاه 
پزشــکی  آبــاد،  نجــف  اســامی  آزاد  ارومیــه، 
کاشــان، صنعتــی ســهند، مراغــه، علــوم توانبخشــی 
ــان،  ــان، دامغ ــکی زنج ــی، پزش ــامت اجتماع و س
خلیــج فــارس و علــوم پزشــکی ســمنان بــرای 
اولیــن بــار در ایــن نظــام رتبــه بنــدی حضــور یافتــه 

ــد.  ان
ــای  ــگاه ه ــاالنه دانش ــرد س ــر عملک ــدول زی در ج
کشــور در رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جــوان 

ــت. ــش داده شــده اس ــز نمای تایم
ــه ذکــر اســت از ســال  رییــس ISC گفــت: الزم ب

2017 2018 2019 2020 2021 2022 نام دانشگاه  ردیف

- - - - - 72 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2
- - 250-201 200-151 127 111 دانشگاه علوم پزشکی ایران 3
- - - - - 133 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4
- - - - - 136 دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 5
- - 200-151 200-151 123 140 دانشگاه صنعتی شیراز 6
- - 150-101 150-101 114 148 دانشگاه کاشان 7
- - - 155 157 دانشگاه محقق اردبیلی 8
- - - - - 174 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 9
- - - 300-251 165 189 دانشگاه کردستان 10
- - 300-251 350-301 300-251 191 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 11
- - - - - 193 دانشگاه صنعتی سهند 12

150-101 150-101 150-101 200-151 145 250-201 دانشگاه صنعتی اصفهان 13
- - - - 300-251 250-201 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 14
- - - - - 300-251 دانشگاه مراغه 15
- - +301 350-301 300-251 300-251 دانشگاه صنعتی شاهرود 16
- - - - - 300-251 ســالمت  و  توانبخشــی  علــوم  دانشــگاه 

عــی جتما ا 17
- - - 150-101 146 300-251 دانشگاه یاسوج 18
- 250-201 300-251 300-251 350-301 350-301 دانشگاه گیالن 19
- - - - 300-251 350-301 دانشگاه لرستان 20
- - 250-201 250-201 300-251 350-301 دانشگاه مازندران 21
- - - 350-301 350-301 350-301 دانشگاه شهرکرد 22
- - - - - 350-301 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 23
- - - - - 400-351 دانشگاه دامغان 24
- - - - 350-301 400-351 دانشگاه رازی 25
- - - 300-251 300-251 400-351 دانشگاه سمنان 26
- - - - 350-301 400-351 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 27
- - - - 400-351 +401 دانشگاه اراک 28
- - - 401+ 401+ +401 دانشگاه بیرجند 29
- - - 300-251 350-301 +401 دانشگاه بوعلی سینا 30
- - - - 400-351 +401 دانشگاه حکیم سبزواری 31
- - - - - +401 دانشگاه خلیج فارس 32
- - - - - +401 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 33
- - - 400-351 400-351 +401 دانشگاه شاهد 34
- - 301+ 400-351 400-351 +401 دانشگاه شهید باهنر کرمان 35
- - - - 401+ +401 دانشگاه سیستان و بلوچستان 36

200-151 - 301+ 400-351 400-351 +401 دانشگاه یزد 37

ــال  ــا س ــد ت ــاز ش ــدی آغ ــه بن ــن رتب ــه ای ۲۰۱۲ ک
۲۰۱۶، دانشــگاه صنعتــی شــریف در ایــن رتبــه 
ــت  ــه عل ــدی حضــور داشــت و از ســال ۲۰۱۷ ب بن
اینکــه قدمــت ایــن دانشــگاه از ۵۰ ســال بیشــتر 

شــد در ایــن رتبــه بنــدی حضــور نــدارد. همچنیــن، 
ــزرگ کشــور همچــون دانشــگاه  دانشــگاه هــای ب
تهــران، علــوم پزشــکی تهــران، دانشــگاه شــیراز و 
ــدی  ــه بن ــی کــه در دیگــر رتب دیگــر دانشــگاه های

ــی  ــد، دارای قدمت ــته ان ــور داش ــز حض ــای تایم ه
ــد در  ــی توانن ــذا نم ــتند و ل ــال هس ــش از ۵۰ س بی
ــد. ــه بنــدی دانشــگاه هــای جــوان حضــور یابن رتب
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عملکرد کشورهای اسالمی در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز 2022

دهقانــی در ادامــه گفــت: در رتبــه بنــدی دانشــگاه 
هــای جــوان تایمــز ۲۰۲۲، تعــداد ۱۷۳ دانشــگاه از 
۱۹ کشــور اســامی حضــور دارنــد کــه کشــورهای 
ترکیــه، ایــران بــه ترتیــب بــا ۴۰ و ۳۷ دانشــگاه بــه 

لحــاظ تعــداد دانشــگاه هــای حاضــر در رتبــه 
ــر  ــور مص ــد و کش ــه اول و دوم را دارن ــدی، رتب بن

ــرار دارد. ــه ســوم ق ــا ۱۷ دانشــگاه در رتب ب
بــه لحــاظ رتبــه دانشــگاهی نیــز دانشــگاه الفیصــل 

 ،)۴۳( قطــر  دانشــگاه   ،)۳۶( ســعودی  عربســتان 
دانشــگاه خلیفــه امــارات متحــده عربــی )۴۷( و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان ایــران )۶۷( 
ــن  ــارم را در بی ــا چه ــای اول ت ــه ه ــب رتب ــه ترتی ب

کشــورهای اســامی دارنــد. جــدول زیــر وضعیــت 
دانشــگاه هــای کشــورهای اســامی را در ایــن 

ــد. ــی ده ــان م ــدی نش ــه بن رتب

شاخص های رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز

رییــس ISC در ادامــه گفــت: رتبــه بنــدی تایمــز 
یکــی از مشــهورترین نظــام هــای رتبــه بنــدی 
ــای  ــر ســاله دانشــگاه ه ــی اســت کــه ه ــن الملل بی
ــردی  ــاخص عملک ــاس ۱۳ ش ــر اس ــا را ب ــر دنی برت

پژوهــش،  آمــوزش،  کلــی  معیــار   ۵ قالــب  در 
ــی  ــن الملل ــه بی ــی و وج ــد صنعت ــتنادات، درآم اس
جهــت انجــام مقایســه هــای جامــع و متــوازن مــورد 
ــی  ــد. دهقان ــی ده ــرار م ــدی ق ــه بن ــی و رتب ارزیاب

شاخص های رتبه بندی دانشگاه های جوان در تایمز

وزن 
معیار

وزن شاخصمعیار
شاخص

آموزش%30

10٪بررسی شهرت: آموزش

نســبت مــدرک دکتــری بــه تعــداد اعضــای هیــأت 
علمــی

٪8

نســبت تعــداد کل دانشــجویان بــه اعضــای هیــأت 
علمــی

٪6

ــه  ــی ارائ ــه کارشناس ــری ب ــدرک دکت ــبت م نس
ــه ــط موسس ــده توس ش

٪3

درآمــد موسســه نســبت بــه تعــداد اعضــای هیــأت 
علمی

٪3

پژوهش%30

12٪بررسی شهرت: پژوهش

9٪درآمد پژوهش

ــای  ــه ازای اعض ــده ب ــر ش ــاالت منتش ــداد مق تع
ــی ــأت علم هی

٪9

تأثیــر- میانگیــن تعــداد اســتنادها بــه ازای مقاالت استنادات%30
ــر شده منتش

٪30

درآمد %2.5
صنعتی

ــه ازای  ــت )ب ــل از صنع ــی حاص ــد پژوهش درآم
ــی( ــات علم ــای هی اعض

٪2.5

وجهه %7.5
بینالمللی

ــه  ــی ب ــی بین الملل ــأت علم ــای هی ــبت اعض نس
ــی بوم

٪2.5

2.5٪نسبت دانشجویان بین المللی به بومی

ســهم مقــاالت منتشــر شــده مشــترک بــا 
بین المللــی همــکار  نویســندگان 

٪2.5

افــزود: در ارزیابــی دانشــگاه هــای جــوان، جهــت 
ــاخص  ــه ش ــر، ب ــوب ت ــای مطل ــی ه ــام بررس انج
هــای نظرســنجی شــهرت دانشــگاهی وزن کمتــری 
اختصــاص داده شــده اســت. همچنیــن در رتبــه 

ــامل: ــی ش ــع اطاعات ــه منب ــز از س ــدی تایم بن
 -۲ هــا،  نظرســنجی  از  حاصــل  اطاعــات   -۱
اطاعــات ارائــه شــده از ســوی دانشــگاه هــا، 
ــگاه  ــا در پای ــگاه ه ــی دانش ــات پژوهش ۳- اطاع
اســتنادی اســکوپوس جهــت محاســبه شــاخص هــا 

ــت.  ــده اس ــه ش ــره گرفت ــرات به و نم
 Paris Sciences and در ســال ۲۰۲۲ دانشــگاه
 Letters - PSL Research University Paris
ــد.  ــی باش ــا م ــوان دنی ــگاه ج ــن دانش ــوان برتری عن
ــه  ــز رتب ــنگاپور حائ ــگ س ــی نانیان ــگاه صنعت دانش
دوم و دانشــگاه علــم و صنعــت هنــگ کنــگ 
ــا را از آن  ــوم دنی ــه س ــته رتب ــال گذش ــد س همانن

ــد. خــود کــرده ان

مهندسی برق همچنان پیشرو در ثبت پارسای بیرون از کشور

ســه ســال پــس از آغــاز ثبــت برخــط پایان نامه هــا 
ــرون از  ــی بی ــگان ایران ــاله های دانش آموخت و رس

کشــور، مهندســی بــرق همچنــان پیشروســت.
بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه علــوم و 
فنــاوری اطاعــات ایــران« در ســه ســاِل نخســت و 
از ۲۸ آبــان ۱۳۹۷ تــا ۲۸ آبــان ۱۴۰۰، دو هــزار 
ــجویان  ــور دانش ــازمان ام ــد س ــا تأیی ــا ب و ۱۹ پارس
ــنهاده ها، پایان نامه هــا،  ــت پیش ــی ثب ــامانة مل در س
SABT.IRANDOC. نشــانی  )در  رســاله ها  و 

AC.IR( ثبــت شــد کــه ۱,۱۵۸ رســالة دکتــری 

کارشناســی  پایان نامــة   ۸۶۱ و  درصــد(   ۵۷,۳۵(
ــان  ــد. از می ــر دارن ــد( را در ب ــد )۴۲,۶۴ درص ارش
ــن  ــی ۳۲۸ تَ ــازة زمان ــن ب ــگان در ای دانش آموخت
)۱۶,۲۴ درصــد(، زن و ۱,۶۹۱ )۸۳,۷۵ درصــد( 
تَــن، مــرد بوده انــد. جــدول زیــر شــمار پارســاهای 
ــة جنســیت دانش آموختــگان  ــر پای ثبــت شــده را ب

ــر دارد. ــان در ب ــل ایش ــع تحصی و مقط

جنسیت

دانش آموختگان

شمار پارسا در مقطع

درصدهمهدکتری تخصصیکارشناسی ارشد

7259661.69183.75مرد

13619232816.24زن

8611.1582.019100جمع

جدول زیر نیز شمار پارساهای ثبت  شده را بر پایة هفت گروه آموزشی نشان می دهد 

درصدشمار پارساگروهرتبهدرصدشمار پارساگروهرتبه

311.53كشاورزي1.16057.455فني و مهندسي1

190.94علوم پزشكي41520.556علوم انساني2

10.04دامپزشكی25512.637علوم پايه3

2.019100جمع-1386.83هنر4

 بیشــترین دانش آموختــگان در ایــن بــازة زمانــی از کشــور ایتالیــا بوده انــد و کشــورهای مالــزی، کانــادا،
 آمریــکا، و انگلیــس در جایــگاه دوم تــا پنجــم هســتند. جــدول زیــر شــمار پارســاها را بــرای ۱۰ کشــور

.نخســت نشــان می دهــد
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رتبه

شمار کشور

دانشگاه

درصدهمهشمار پارسا در مقطعشمار پارسا در گروه

فنی و

مهندسی

علوم

انسانی

علوم

پایه

علومدامپزشکیکشاورزیهنر

پزشکی

کارشناسی

ارشد

دکتری

تخصصی

۲۹۱۷۳۳۰۱۵۵۸۱۰۱۲۱۴۶۴۲۷۸۱۳,۷۷ایتالیا۱

۷۱۳۸۷۱۳۰۱۱۵۰۵۸۲۱۷۸۲۶۰۱۲,۸۸مالزی۲

۳۰۱۶۲۱۲۲۸۶۱۰۰۹۳۱۱۶۲۰۹۱۰,۳۵کانادا۳

۷۲۱۴۴۱۳۲۹۸۱۰۱۴۳۱۵۳۱۹۶۹,۷۱آمریکا۴

۴۷۶۲۴۰۱۴۷۰۰۴۶۹۵۸۱۲۷۶,۲۹انگلیس۵

۱۹۱۵۸۸۱۰۶۲۰۲۳۵۸۸۱۲۳۶,۰۹هندوستان6

۴۰۵۴۱۱۲۳۲۱۱۱۵۱۴۲۹۳۴,۶۱آلمان۷

۱۱۳۸۲۲۷۱۰۷۰۰۳۸۴۶۸۴۴,۱۶ترکیه۸

24489832001753703.47استرالیا9

393026940011852703.47فرانسه10

شمار پارسا در مقطعرشتهرتبه

کارشناسی

ارشد

دکتری 

تخصصی

همه

92149241مهندسی برق1
98125223مهندسی مکانیک2
73120193مهندسی عمران3
495099مدیریت4
375390مهندسی کامپیوتر5
642286معماری6
393473علوم کامپیوتر7
214667مهندسی شیمی8
173552زبان و ادبیات خارجی9
172946زیست شناسی10

دانشگاه های برگزیده در ثبت پایان نامه ها، رساله ها، و 

پیشنهاده ها اعالم شدند

بــرق  مهندســي  رشــتة  زمانــی،  بــازة  ایــن  در 
رشــته های  و  اســت  داشــته  را  پارســا  بیشــترین 
مهندســي مکانیــک، مهندســي عمــران، مدیریــت، 

تــا  دوم  جایگاه هــای  در  کامپیوتــر  مهندســي  و 
پنجــم هســتند. جــدول زیــر، شــمار پارســاها را 

بــرای ۱۰ رشــتة نخســت نشــان می دهــد.

هــزار  ده هــا  بی ماننــِد  آرشــیو  اســت  گفتنــی 
ایرانــی  دانش آموختــگان  رســالة  و  پایان نامــه 
نخســتیِن  کــه  ایرانــداک  در  از کشــور  بیــرون 
بازمی گــردد،  میــادی   ۱۹۲۰ ســال  بــه  آن هــا 
ــان  ــیاری از ایرانی ــل بس ــر از تحصی ــه ای فراگی آیین

در کشــورهای دیگــر اســت. تحلیــل اطاعــات 
ــم  ــه سیاســت گذاران عل ــد ب ــدارک می توان ــن م ای
و فنــاوری، دســت مایه های ارزشــمندی را بــرای 
ــی  ــوزش عال ــش از آم ــن بخ ــی عملکــرد ای ارزیاب

ــد. ــور بده کش

پایان نامه هــا،  ثبــت  در  برگزیــده  دانشــگاه های 
تحصیلــی  ســال  در  پیشــنهاده ها  و  رســاله ها، 

شــدند. اعــام   ۱۴۰۰-۱۳۹۹
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ب
قانــون  پایــة  بــر  ایــران«  اطاعــات  فنــاوری  و 
پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی 
)مصــوب ســال ۱۳۹۶ مجلــس شــورای اســامی( و 
آیین نامــة اجرایــی آن )مصــوب ســال ۱۳۹۸ هیئــت 
و  پژوهشــگاه ها،  دانشــگاه ها،  همــة  وزیــران(؛ 
مؤسســه های آمــوزش  عالــی، پژوهشــی، و فنــاوری 
ــا(  ــنهاده ها )پروپوزال ه ــن پیش ــد تمام مت ــور بای کش
)پارســاهای(  رســاله های  و  پایان نامه هــا  و 
تحصیــات  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
ــتند،  ــدی هس ــدون طبقه بن ــه ب ــود را ک ــی خ تکمیل
فنــاوری  و  علــوم  پژوهشــگاه  ســامانه های  در 

اطاعــات ایــران )ایرانــداک( همانندجویــی و ثبت 
کننــد. بــرای انجــام ایــن قانــون، ایرانــداک »ســامانة 
ــنهاده« را در  ــاله، و پیش ــه، رس ــت پایان نام ــی ثب مل
نشــانی SABT.IRANDOC.AC.IR راه انــدازی 
کــرده اســت کــه در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
ــا آن همــکاری داشــته  و  روی هــم ۴۵۸ مؤسســه ب
ــزار  ــش از ۴۷ ه ــا و بی ــزار پارس ــه ۷۰ ه ــک ب نزدی

پیشــنهاده را در آن ثبــت کرده انــد. 
جدول هــای زیــر نیــز آمــار ثبــت پارســا را در 
ــج  ــرای پن ــی، ب ــوزش عال ــش آم ــة آمای ــر منطق ه
ــد. ــان می دهن ــرد نش ــترین عملک ــا بیش ــگاه ب دانش

دانشگاه هاي دارای بیشترین ثبت پارسا 
در سال تحصیلی 13۹۹-1400 در مناطق آمایش آموزش عالی

منطقة

آمایش

شمار ثبت دانشگاهرتبه
پارسا

2.094شهید بهشتی11

1.824علم و صنعت ايران 2

1.512عالمه طباطبائی 3

1.445پیام نور استان تهران4

1.397تربیت مدرس5

914گیالن 21

569مازندران2

470علوم و فنون مازندران3

نوشــیروانی 4 صنعتــی 
بابــل

342

واحــد 5  . اســالمی  آزاد 
ا معه ســر صو

293

1.896تبريز31

942ارومیه2

685زنجان 3

625محقق اردبیلی4

واحــد 5  . اســالمی  آزاد 
اردبیــل

617

المصطفــي 41 جامعــه 
لمیــه  لعا ا

1.719

704قم 2

واحــد 3  . اســالمی  آزاد 
نــراق

685

امــام 4 بین المللــي 
خمینــي

582

494كار قزوين5

645رازي 51

630كردستان 2

443لرستان3

واحــد 4  . اســالمی  آزاد 
ايــالم

337

299ايالم5

1.003اصفهان 61

834يزد 2

671صنعتي اصفهان 3

واحــد 4  . اســالمی  آزاد 
يــزد

475

456علم و هنر يزد5

690شیراز 71

واحــد 2  . اســالمی  آزاد 
مرودشــت

405

واحــد 3  . اســالمی  آزاد 
ن ا ر گچســا

308

258پیام نور استان بوشهر4

221خلیج فارس5

836شهید باهنر كرمان 81

786سیستان و بلوچستان2

واحــد 3  . اســالمی  آزاد 
س عبــا ر بند

583

اســتان 4 نــور  پیــام 
ن گا مــز هر

254

217هرمزگان5

1.980فردوسي مشهد91

بین المللــی امــام رضــا 2
)ع(

706

686سمنان3

واحــد 4  . اســالمی  آزاد 
شــاهرود

579

437صنعتي شاهرود5

867شهید چمران اهواز101

اســتان 2 نــور  پیــام 
ن  ســتا ز خو

159

ــاپور 3 ــدی ش ــی جن صنعت
ــول دزف

69

ــی 4 ــون درياي ــوم و فن عل
خرمشــهر

59

خاتم االنبیــاء 5 صنعتــی 
بهبهــان

38
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دانشگاه هاي دارای بیشترین ثبت پیشنهاده 
در سال تحصیلی 13۹۹- 1400 در مناطق آمایش آموزش عالی

منطقة

آمایش

شمار ثبت دانشگاهرتبه
پیشنهاده

۱.۸۴۵تربیت مدرس ۱۱

۱.۵۸۴شهید بهشتي۲

۴99هنر تهران۳

۴۴۲خاتم ۴

ــوم پزشــکی ۵ عل
اســالمی  آزاد 

تهــران

۳۴۷

علــوم و فنــون ۲۱
مازنــدران

۱.۵۲9

۸۰۵مازندران ۲

صنعتــي ۳
ني  ا و شــیر نو

بــل  با

۳6۳

۳۱۷مهر آستان۴

۲9۱طبرستان ۵

۱.۰۳۷محقق اردبیلی۳۱

۱.۰۰۸ارومیه۲

6۴۵زنجان۳

۴ . اســالمی  آزاد 
ــل ــد اردبی واح

۵۰۸

۳۷۷صنعتی سهند۵

۸۴۷قم ۴۱

۲ . اســالمی  آزاد 
ــراق ــد ن واح

6۳۰

و ۳ ادیــان 
هــب ا مذ

۳۸۴

۳6۵اراک۴

۲۰۰بوعلی سینا۵

۷۰۰رازي ۵۱

۵۸۴کردستان۲

۳۰۵ایالم۳

۲۰9باختر ایالم ۴

اهلل ۵ آیــت 
لعظمــی  ا
ی د جــر و بر

۱۷۴

96۰اصفهان6۱

9۳۸هنر اصفهان۲

۸۲۵یزد۳

هنــر ۴ و  علــم 
د یــز

6۲۲

۳۰۵کاشان۵

۳۰۰خلیج فارس ۷۱

۲۲۴صنعتي شیراز۲

۱6۰خرد بوشهر ۳

۱۳6زند شیراز۴

۸۴پاسارگاد۵

و ۸۱ سیســتان 
ن چســتا بلو

۴۷۳

ت ۲ تحصیــال
تکمیلــی 

 . . . صنعتــی
ن مــا کر

۱6۱

عصــر ۳ ولــي 
)عــج( رفســنجان

۱۳9

۱۳۲کرمان۴

۱۱6بعثت کرمان۵

۵.۸۷۵فردوسی مشهد9۱

لمللــی ۲ بین ا
ــا )ع( ــام رض ام

99۷

حکیــم ۳
ي  ر ا و ســبز

۳۳۴

صنعتــی ۴
د و هر شــا

۲۵۵

۱6۱تابران۵

صنعتــي جنــدي ۱۰۱
شــاپور دزفــول

۵6

علــوم و فنــون ۲
یــي  یا ر د

مشــهر خر

۵۵

۲۲اروندان۳

ــام نور اســتان ۴ پی
خوزستان

۲۱

منیــن ۵ لمؤ ا میر ا
صنعتــی  و  )ع( 
ء  نبیــا ال تم ا خا

ن بهبهــا

۳

پایان نامه هــا،   همانندجویــی در  برگزیــده  دانشــگاه های 
شــدند اعــالم  پیشــنهاده ها  و  رســاله ها، 

 همانندجویــی در  برگزیــده  دانشــگاه های 
ســال  در  پیشــنهاده ها  و  رســاله ها،  پایان نامه هــا، 

شــدند. اعــام   ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تحصیلــی 
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ب
قانــون  پایــة  بــر  ایــران«  اطاعــات  فنــاوری  و 
آثــار  تهیــة  در  تقلــب  بــا  مقابلــه  و  پیشــگیری 
علمــی )مصــوب ســال ۱۳۹۶ مجلــس شــورای 
)مصــوب  آن  اجرایــی  آیین نامــة  و  اســامی( 
ســال ۱۳۹۸ هیئــت وزیــران(؛ همــة دانشــگاه ها، 
آمــوزش  عالــی،  مؤسســه های  و  پژوهشــگاه ها، 
تمام متــن  بایــد  کشــور  فنــاوری  و  پژوهشــی، 
پایان نامه هــا  و  )پروپوزال هــا(  پیشــنهاده ها 
و  دانشــجویان  )پارســاهای(  رســاله های  و 
دانش آموختــگان تحصیــات تکمیلــی خــود را 
کــه بــدون طبقه بنــدی هســتند، در ســامانه های 
ایــران  فنــاوری اطاعــات  پژوهشــگاه علــوم و 

ــرای  ــد. ب ــت کنن ــی و ثب ــداک( همانندجوی )ایران
انجــام ایــن قانــون، ایرانــداک ســامانة »همانندجــو« 
ــتوانة  ــا پش ــانی TIK.IRANDOC.AC.IR ب را در نش
ــوان  ــزار عن ــش از ۴۰۰ ه ــن بی ــزوِن تمام مت روزاف
پارســا، بیــش از ۹۰ هــزار عنــوان پیشــنهاده، و 
ــه در دســترس  ــوان مقال ــه ۲۸۰ هــزار عن نزدیــک ب
کشــور  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها  همــة 
ــه ۴۵ هــزار  گــذارده اســت کــه اکنــون نزدیــک ب
اســتاد و ۲۶۰ هــزار دانشــجو در آن عضــو هســتند. 
دانشــگاه های  ۱۳۹۹-۱۴۰۰؛  تحصیلــی  ســال  در 
رتبه هــای  شــیراز  و  مشــهد،  فردوســی  تهــران، 
بــه دســت  را  تــا ســوم همانندجویــی  نخســت 
آورده انــد. جــدول زیــر شــمار درخواســت های 
همانندجویــی را بــرای ۱۰ دانشــگاه نخســت نشــان 

می دهــد.

 دانشگاه هاي دارای بیشترین
درخواست همانندجویی در سال تحصیلی 1400-13۹۹

شمار درخواست های همانندجوییدانشگاهرتبه

11.708تهران 1

7.942فردوسی مشهد 2

5.319شیراز 3

4.474عالمه طباطبائی 4

4.434تربیت مدرس 5

4.429محقق اردبیلی6

4.096شهید چمران اهواز7

4.034اصفهان8

3.826تبريز9

3.604مازندران10

ســامانة  عضــو  علمــی  نشــریه های  میــان  در 
همانندجــو؛ نشــریة فقــه و مبانــی حقــوق اســامی، 
روان شــناختی،  کاربــردی  پژوهش هــای  نشــریة 
امــام حســین )ع(؛  و نشــریات دانشــگاه جامــع 
و  همانندجویــی  ســوم  تــا  نخســت  رتبه هــای 
ــن دانشــگاهی در  ــی پژوهش هــای نوی همایــش مل

ــی  ــی مهندس ــره مل ــران، کنگ ــاری و عم ــر معم هن
عمــران دانشــگاه شــیراز، و کنگــرة ملــی مهندســی 
عمــراِن دانشــگاه صنعتــی ســهند نیــز در میــان 
ــن  ــای عضــو ســامانة همانندجــو، باالتری همایش ه
ــی ۱۳۹۹- ــال تحصیل ــی را در س ــة همانندجوی رتب

ــد. ــت آورده ان ــه دس ۱۴۰۰ ب



44اسفند ماه 14000- شماره 53 )ویژه نامه نوروز(

گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش

شمار پایان نامه های زنان در علوم پایه، 
علوم پزشکی، و هنر از مردان بیشتر است

آمــار پایان نامه هــا و رســاله های ثبــت شــده در 
ــگان در  ــة جنســیت دانش آموخت ــر پای ــداک ب ایران

ــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ منتشــر شــد. ســال تحصیل
پژوهشــگاه  عمومــی  »روابــط  گــزارش  بــه 
علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران« در ســامانة 
ملــی ثبــت پایان نامــه، رســاله، و پیشــنهاده )در 
از  یکــی  SABT.IRANDOC.AC.IR(؛  نشــانی 
ــدارک از  ــن م ــت ای ــگام ثب ــه هن ــش هایی ک پرس
ــود،  ــی می ش ــات تکمیل ــگان تحصی دانش آموخت
ــه در  ــی ک ــة داده های ــر پای ــت. ب ــیت آن هاس جنس
ســال تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در ایــن ســـامانه وارد 
رســالة  و  پایان نامــه   ۶۶۷ و  هــزار   ۶۹ از  شــده، 
پارســا   ۵۹۲ و  هــزار   ۲۹ شــده،  ثبــت  )پارســا( 
زن  دانش آموختــگان  بــرای  درصــد(   ۴۲/۴۷(
و ۴۰ هــزار و ۷۵ پارســا )۵۷/۵۲ درصــد( بــرای 

بوده انــد. مــرد  دانش آموختــگان 

جدول ۱. شمار پارساهای ثبت شده بر پایة جنسیت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99 

همهرسالهپایان نامهجنسیت

26.2973.29529.592زن

34.9715.10440.075مرد

61.2688.39969.667همه

ثبــت  پارســا   ۲۹,۵۹۲ زنــان  دوره،  ایــن  در 
ــه و  ــا، پایان نام ــد آن ه ــه ۸۸/۸۶ درص ــد ک کرده ان
۱۱/۱۳ درصــد آن هــا، رســاله بوده انــد. مــردان نیــز 
۴۰,۰۷۵ پارســا ثبــت کرده انــد کــه ۸۷/۲۶ درصــد 
ــاله  ــا، رس ــد آن ه ــه و ۱۲/۷۳ درص ــا، پایان نام آن ه

ــوده اســت. ب
ــای  ــان در گروه ه ــاهای زن ــمار پارس ــن ش همچنی
مــدرک،   ۴,۵۳۴ بــا  پایــه  علــوم  آموزشــی 
ــا ۲,۲۷۲  ــر ب ــدرک، و هن ــا ۷۴۵ م ــکی ب علوم پزش
مــدرک از پارســاهای مــردان بیشــتر اســت. شــمار 

پارســاهای مــردان در دیگــر گروه هــای آموزشــی 
ــت. ــتر اس ــان بیش ــاهای زن از پارس

جــدول ۲. شــمار پارســاهای ثبــت  شــده در گروه هــای آموزشــی بــر پایــة جنســیت در ســال 
  ۱۴۰۰-۱۳99 تحصیلی 

گروه

آموزشی

علوم 

انسانی

علوم

پايه

فنی

و مهندسی

علوم

كشاورزی

دام

پزشكی

علوم

پزشكی
همههنر

2.27229.592*745*4.5344.6611.755198*15.427زن

19.9653.21212.3402.0933444461.67540.075مرد

35.3927.74617.0013.8485421.1913.94769.667همه

  * در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

شــمار پایان نامه هــای زنــان در گــروه آموزشــی 
ــا  ــکی ب ــدرک، علوم پزش ــا ۳,۷۱۲ م ــه ب ــوم پای عل
۱۷۷ مــدرک، و گــروه هنــر بــا ۲,۲۰۱ مــدرک از 
پایان نامه هــای مــردان بیشــتر اســت. رســاله های 

ــا ۸۲۲  ــان نیــز در گــروه آموزشــی علــوم پایــه ب زن
مــدرک و علوم پزشــکی بــا ۵۶۸ مــدرک بیشــتر از 

ــت. ــوده اس ــردان ب ــاله های م رس

ــة  ــر پای ــی ب ــای آموزش ــده در گروه ه ــت  ش ــاله های ثب ــا و رس ــمار پایان نامه ه ــدول ۳. ش ج
جنســیت در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳99  

رسالهپایان نامهجنسیتگروه آموزشیرسالهپایان نامهجنسیتگروه آموزشی

علوم انسانی

14.434993زن

علوم پایه

822*3.712*زن

2.504708مرد17.9142.051مرد

6.2161.530همه32.3483.044همه

فنی و مهندسی

4.336325زن

علوم کشاورزی

1.373382زن

1.567526مرد11.1821.158مرد

2.940908همه15.5181.483همه

دامپزشکی

64134زن

علوم پزشکی

568*177*زن

120326مرد94250مرد

297894همه158384همه

هنر

2.20171*زن

همه

26.2973.295زن

34.9715.104مرد1.59085مرد

61.2688.399همه3.791156همه

  * در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

شــمار پارســاهای ثبــت شــدة زنــان در وزارت 
ــا ۲۱۸  ــکی ب ــوزش پزش ــان، و آم ــت، درم بهداش
ــردان  ــدة م ــت ش ــاهای ثب ــتر از پارس ــدرک، بیش م
اســت و شــمار پایان نامه هــای ثبــت شــدة زنــان در 
وزارت بهداشــت، درمــان، و آمــوزش پزشــکی بــا 
ــدة  ــت ش ــای ثب ــتر از پایان نامه ه ــدرک، بیش ۹۶ م

مــردان اســت. شــمار رســاله های ثبــت شــدة زنــان 
ــا ۵۱۸ مــدرک و  ــز در دانشــگاه آزاد اســامی ب نی
وزارت بهداشــت، درمــان، و آمــوزش پزشــکی بــا 
۱۲۲ مــدرک، بیشــتر از رســاله های ثبــت شــدة 

مــردان اســت.

ــتگی  ــیت و وابس ــة جنس ــر پای ــده ب ــت  ش ــاله های ثب ــا و رس ــمار پایان نامه ه ــدول ۴. ش ج
ــی ۱۴۰۰-۱۳99   ــال تحصیل ــازمانی در س س

وابستگی سازمانی
همهمردزن

همهرسالهپایان نامههمهرسالهپایان نامههمهرسالهپایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات، 
13.3522.42915.78115.8823.89619.77829.2346.32535.559و فناوری

2.7151122.8272.8252193.0445.5403315.871دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمی 
101101202كاربردی

000000000دانشگاه فنی و حرفه ای

360364814984185دانشگاه فرهنگیان

وزارت بهداشت، 
درمان، و آموزش 

پزشكی
*96*122*21871110181167232399

ساير دستگاه های 
3623139359766663959971.056اجرايی

5183.1294.5504244.9747.1619428.103*2.611دانشگاه آزاد اسالمی

مؤسسه های 
آموزش عالی 

غیردولتی غیرانتفاعی و 
جهاد دانشگاهی

7.124837.20710.99738811.38518.12147118.592

000000000حوزه های علمیه

26.2973.29529.59234.9715.10440.07561.2688.39969.667همه

  * در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

جنســیت  پایــة  بــر  ایرانــداک،  در  شــده  ثبــت  رســاله های  و  پایان نامه هــا  آمــار  گــزارش  ریــز 
دانش آموختــگان در ســال تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، در نشــانی irandoc.ac.ir/about/report در دســترس 

ــت اس
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گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش
@atfiran.ir

در سال تحصیلی گذشته، نزدیک به ۷00 پایان نامه  و رساله  

دانش آموخته ایرانی بیرون از کشور ثبت شد

پایان نامه هــا،  پیشــنهاده ها،  ثبــت  ملــی  ســامانة 
 ،۱۴۰۰-۱۳۹۹ تحصیلــی  ســال  در  رســاله ها  و 
پذیــرای ثبــت برخــط ۶۹۴ نســخة الکترونیکــی 
ــرون  ــی بی ــه ایران ــاله  دانش آموخت ــه  و رس پایان نام

ــد.  ــور ش از کش
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ب
قانــون  پایــة  بــر  ایــران«  اطاعــات  فنــاوری  و 
پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی 
ــامی(  ــورای اس ــس ش ــال ۱۳۹۶ مجل ــوب س )مص
و آیین نامــة اجرایــی آن )مصــوب ســال ۱۳۹۸ 
ــران(؛ همــة دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها،  هیئــت وزی

و  پژوهشــی،  آمــوزش  عالــی،  مؤسســه های  و 
پیشــنهاده ها  تمام متــن  بایــد  کشــور  فنــاوری 
رســاله های  و  پایان نامه هــا  و  )پروپوزال هــا( 
دانش آموختــگان  و  دانشــجویان  )پارســاهای( 
بــدون  کــه  را  خــود  تکمیلــی  تحصیــات 
پژوهشــگاه  ســامانه های  در  هســتند،  طبقه بنــدی 
علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران )ایرانــداک( 
همانندجویــی و ثبــت کننــد. بــرای انجــام ایــن 
ــجویان؛  ــور دانش ــازمان ام ــکاری س ــا هم ــون، ب قان
پایان نامه هــا،  پیشــنهاده ها،  ثبــت  ملــی  ســامانة 
ــط  ــت برخ ــرای ثب ــان ۱۳۹۷ پذی ــاله ها از آب و رس
رســاله های  و  پایان نامه هــا  الکترونیکــی  نســخة 
ــد.  ــور ش ــرون از کش ــی بی ــگان ایران دانش آموخت
ــد  ــداک و تأیی ــرل ایران ــن مــدارک پــس از کنت ای
تحصیلــی  ســال  در  می شــوند.  ثبــت  ســازمان، 
۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۶۹۴ پارســا در ایــن ســامانه ثبــت 
شــده اند. جــدول زیــر شــمار ثبــت پارســای بیــرون 
نشــان  نخســت  ۱۰ کشــور  بــرای  را  از کشــور 

می دهــد.

شمار ثبت پارساي بیرون از کشور برای ده کشور نخست
 در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99

شمارکشوررتبه

131ايتالیا 1

89آمريكا2

86كانادا3

63مالزی4

48انگلیس 5

43آلمان 6

30هندوستان7

27سوئیس8

26تركیه9

26فرانسه10

نزدیک به 12 هزار پایان نامه  و رساله  ثبت شده در سال 

تحصیلی 13۹۹-1400 دارای قلمرو جغرافیایی بودند

آمــار پایان نامه هــا و رســاله های ثبــت شــده بــا 
قلمــرو جغرافیایــی در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
نشــان داد، ۱۱ هــزار و ۶۶۲ پارســا )۱۶/۶۹ درصــد( 
دارای قلمــرِو فرامــرزی،  ملــی، اســتانی، یــا شــهری 

بوده انــد.
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ب
ملــی  ســامانة  در  ایــران«  اطاعــات  فنــاوری  و 
SABT.( پیشــنهاده  و  رســاله،  پایان نامــه،  ثبــت 

IRANDOC.AC.IR(؛ یکــی از پرســش هایی کــه 

ــگان  ــدارک از دانش آموخت ــن م ــت ای ــگام ثب هن
تحصیــات تکمیلــی می شــود، قلمــرو جغرافیایــی 
آنهاســت. بــر پایــة داده هایی کــه در ســال تحصیلی 
ــن ســامانه وارد شــده اند، از ۶۹  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در ای
هــزار و ۸۶۲ پایان نامــه و رســاله )پارســا( ثبــت 
شــده، ۱۱ هــزار و ۶۶۲ پارســا )۱۶/۶۹ درصــد( 
دارای قلمــرِو فرامــرزی،  ملــی، اســتانی، یــا شــهری 
ماننــد  مدارکــی  نمونــه،  عنــوان  بــه  بوده انــد. 
ــد  ــا تأکی ــت ب ــات فراغ ــات اوق ــل مطالع »فراتحلی
بــر فعالیــت بدنــی و ورزش« قلمــرو جغرافیایــی 
ندارنــد و مدارکــی ماننــد »بررســی رابطــة مدیریت 
بانک هــای شــهر  تغییــر در  دانــش و مدیریــت 
در  هســتند.  جغرافیایــی  قلمــرو  دارای  کازرون« 
ایــن میــان،  مدارکــی ماننــد »بررســی نقــش سیاســی 
شــیعیان عــراق در نظــام سیاســی عــراق نویــن« 
دارای قلمــرو »برون مــرزی«؛ »بررســی وضعیــت 
قلمــرو  ایــران« دارای  فــات  آب  و هوایــی در 
ــارک  ــی«؛ »پتانسیل ســنجی ژئوتوریســم و ژئوپ »مل
در اســتان کرمانشــاه« دارای قلمــرو »اســتانی«؛ و 
»تحلیــل جغرافیایــی مســکن در شــهر کاشــان« 

ــن،  ــر ای ــزون ب ــتند. اف ــهری« هس ــرو »ش دارای قلم
ــر داشــته  اگــر یــک مــدرک،  چنــد اســتان را در ب
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــی« ب ــرو »مل ــد،  دارای قلم باش
اگــر مدرکــی،  چنــد شــهر را در بــر داشــته باشــد،  
دارای قلمــرو »اســتانی« اســت. اگــر یــک مــدرک، 
منطقــه ای کوچک تــر از شــهر )ماننــد یــک یــا 
چنــد روســتا( را در بــر داشــته باشــد، اســتان و شــهر 
همســان بــا آن بــه کار مــی رود. اگــر مدرکــی، بــه 
یــک پدیــدة طبیعــی )ماننــد کــوه، دریــا، دریاچــه، 
خلیــج، آتشفشــان، بیابــان، تنگــه، جزیــره، جنــگل، 
آبشــار، چشــمه، خــور، دره، دماغــه، و...( در یــک 
ــه باشــد،  قلمــرو »اســتانِی«  ــا اســتان پرداخت شــهر ی
آن بــه کار مــی رود. اگــر یــک مــدرک، بــه یــک 
ــد،  ــه باش ــتان پرداخت ــد اس ــی در چن ــدة طبیع پدی
دارای قلمــرو »ملــی« اســت. جدول هــای پیوســت، 
ــد.  ــان می دهن ــدارک را نش ــن م ــات ای ــز اطاع ری

شمار پارساهای ثبت  شده با قلمرو جغرافیایی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99

درصد نسبی پارساها با قلمرو شمار پارساها با قلمرو جغرافیاییقلمرو جغرافیاییشماره
جغرافیایی

4774/09برون مرزی۱

1.83815/76ملی۲

3.88133/28استانی۳

5.46646/87شهری۴
11.662100جمع

شــمار پارســاهای ثبــت  شــده بــا قلمــرو اســتانی یــا شــهری در مناطــق آمایــش آمــوزش عالــی 
ــال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99   در س

در ســال تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۴۷۷ پارســا بــا 
قلمــرو برون مــرزی، ۱,۸۳۸ پارســا بــا قلمــرو ملــی، 
۳,۸۸۱ پارســا بــا قلمــرو اســتانی و ۵,۴۶۶ پارســا بــا 

ــه،  ــت پایان نام ــی ثب ــامانة مل ــهری در س ــرو ش قلم
ــده اند. ــنهاده، وارد ش ــاله، و پیش رس

پارساها در قلمرو منطقهمنطقهپارساها در قلمرو منطقهمنطقهپارساها در قلمرو منطقهمنطقه

درصد نسبیشماردرصد نسبیشماردرصد نسبیشمار

5796/19چهار1.09711/74دو1.55516/64يک

3703/96ده8579/17هشت1.24913/36نُه

9.347100جمع7938/48پنج1.15312/34سه

5816/22هفت1.11311/91شش

در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۹,۳۴۷ پارسا با قلمرو استانی یا شهری در مناطق آمایش آموزش عالی ثبت شده که ۱,۵۵۵ پارسا در منطقه یک آمایش آموزش عالی بوده است.
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شمار پارساهای ثبت  شده با قلمرو استانی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99  

شماراستانش.

پارساها

درصد

نسبی

شماراستانش.

پارساها

درصد

نسبی

شماراستانش.

پارساها

درصد

نسبی

741/91بوشهر1293/3223آذربايجان غربی47812/3212تهران1

721/86لرستان1293/3224سیستان و بلوچستان2747/0613اصفهان2

681/75چهارمحال و بختیاری1273/2725گلستان2325/9814مازندران3

591/52همدان1253/2226كرمانشاه2165/5715گیالن4

521/34خراسان جنوبی1022/6327قم1754/5116خوزستان5

501/29خراسان شمالی902/3228هرمزگان1734/4617خراسان رضوی6

441/13سمنان882/2729كردستان1664/2818يزد7

340/88مركزی842/1630قزوين1574/0519آذربايجان شرقی8

270/70كهگیلويه و بويراحمد792/0431ايالم1483/8120كرمان9

3.881100جمع782/01زنجان1443/7121فارس10

741/91البرز1333/4322اردبیل11

همچنین در این بازه زمانی، ۳,۸۸۱ پارسا با قلمرو استانی ثبت شده که استان تهران با ۴۷۸ پارسا پیشتاز است.

شمار پارساهای ثبت  شده با قلمرو شهری برای ۵۰ شهر نخست در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳99

شمارقلمروشماره

پارساها

شمارقلمروشماره

پارساها شهراستانشهراستان

40شاهرودسمنان80426تهرانتهران1

39همدانهمدان52227مشهدخراسان رضوي2

خراسان 23328اصفهاناصفهان3
رضوي

36سبزوار

سیستان و 16629تبريزآذربايجان شرقي4
بلوچستان

36چابهار

خراسان 16630شیرازفارس5
شمالي

33بجنورد

33زنجانزنجان12631ارومیهآذربايجان غربي6

31بوشهربوشهر10632يزديزد7

خراسان 9033رشتگیالن8
جنوبي

25بیرجند

سیستان و 8534كرجالبرز9
بلوچستان

25زابل

25جیرفتكرمان8535بندرعباسهرمزگان10

25سیرجانكرمان8536اردبیلاردبیل11

25آملمازندران7837اهوازخوزستان12

سیستان و 13
بلوچستان

خراسان 6938زاهدان
رضوي

24تربت حیدريه

خراسان 6639ايالمايالم14
رضوي

23نیشابور

22بندر انزليگیالن6340قمقم15

19بهبهانخوزستان6141كرمانكرمان16

18دزفولخوزستان6142كرمانشاهكرمانشاه17

18رفسنجانكرمان6043اراکمركزي18

چهارمحال و 5444گرگانگلستان19
بختیاري

17شهركرد

17سقزكردستان5445خرم آبادلرستان20

شمارقلمروشماره

پارساها

شمارقلمروشماره

پارساها شهراستانشهراستان

آذربايجان 5264سنندجكردستان12
غربي

16میاندوآب

16اردكانيزد5174قزوينقزوين22

15مريوانكردستان4848بابلمازندران23

15بابلسرمازندران4749ساريمازندران24

15كیشهرمزگان4650كاشاناصفهان25

گفتنــی اســت شــمار پارســاهای ثبــت  شــده بــا قلمــرو شــهری بــرای ۵۰ شــهر نخســت در ســال تحصیلــی 
۱۳۹۹-۱۴۰۰، نشــان می دهــد کــه شــهر تهــران بــا ۸۰۴ پارســا شــهر نخســت درقلمــرو جغرافیایــی 

اســت. پایان نامه هــا 

دو طرح  ایرانداک در میان طرح های صنعتی 
برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

ــق  ــی صدی ــی نعیم ــر عل ــور دکت ــرح تقاضامح ط
ــای  ــان، اعض ــا حس ــر رض ــی دکت ــرح پژوهش و ط
طرح هــای  میــان  در  ایرانــداک،  هیئت علمــی 
صنعتــی برگزیــده دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های 

ــدند. ــی ش ــور معرف کش
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ب
ــور  ــرح  تقاضامح ــران«، ط ــات ای ــاوری اطاع و فن
ــداک  ــتادیار ایران ــق، اس ــی نعیمــی صدی ــر عل دکت
پایــگاه  بازاریابــی  برنامــه  »تدویــن  عنــوان  بــا 
ــای  ــه نیازمندی ه ــاس( برپای ــنجی کاال )پ اصالت س
محمــد  دکتــر  همــکاری  بــا  و  کار«  و  کســب 
ــتادیاران  ــاجدی نژاد اس ــان س ــر آرم ــی و دکت ربیع
و  ارزیابــی  مدیــر  احمــد گنجــی  و  ایرانــداک 
تحــول اداری ایرانــداک و کارفرمایــی شــرکت 
ــی  ــرح  پژوهش ــش و ط ــک کی ــات انفورماتی خدم
دکتــر رضــا حســان، اســتادیار ایرانــداک بــا عنــوان 
»تحلیــل سیســتمی و طراحــی سیاســت های ارتبــاط 

صنعــت و دانشــگاه در ایــران« و بــا همــکاری 
ــداک  ــتادیار ایران ــریف زاده اس ــان ش ــر رحم دکت
ــده دانشــگاه ها  ــی برگزی ــان طرح هــای صنعت در می
ــی  ــدند. گفتن ــی ش ــور معرف ــگاه های کش و پژوهش
ــا  ــاوری، ب ــات، و فن ــوم، تحقیق ــت وزارت عل اس
 ۱۵۲ کاربــردی،  دســتاوردهای  ترویــج  هــدف 
پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها  برگزیــده  طــرح 
ــت. ــرده اس ــی ک ــال ۱۴۰۰ را معرف ــور در س کش
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5۹ مؤسسۀ ایرانی در میان برترین مؤسسه های جهان

نظــام  میــادی  ســال ۲۰۲۱  پایــة گــزارش  بــر 
ــة عملکــرد علمــی«  ــر پای ــدی دانشــگاه ها ب »رتبه بن
یــا »یــوَرپ« ۵۹ مؤسســة ایرانــی در میــان ۳۰۰۰ 

ــتند. ــان هس ــر جه ــة برت مؤسس
ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ب
ــی  ــگاه صنعت ــران«، »دانش ــات ای ــاوری اطاع و فن
خاورمیانــه« در ترکیــه ایــن نظــام رتبه بنــدی را 
ــد. در ویرایــش ۲۰۲۱  مدیریــت و روزآمــد می کن
»یــوَرپ«، دانشــگاه تهــران بــا رتبــة ۲۴۸ جهانــی در 

ــه اســت. ــی جــای گرفت ــگاه نخســت مل جای
»یــوَرپ« از نظام هــای رتبه بنــدی جهانــی اســت 

و  شناســایی  را  جهان تــراز  مؤسســه های  کــه 
برابــر یک دیگــر ارزیابــی  جایــگاه آنهــا را در 
ــمار  ــتنادها، ش ــمار اس ــا، ش ــمار مقاله ه ــد. ش می کن
کل انتشــارات، بهــره وری علمــی، تأثیــر پژوهشــی، 
ــدی نظــام  ــی؛ شــش ســنجة کلی و همــکاری جهان
»یــورپ« بــرای ارزیابــی مؤسســه های آمــوزش 
عالــی هســتند. در جــدول یــک، امتیــاز کل و رتبــة 
جهانــی مؤسســه های ایرانــی برتــر و در جــدول 
دو، امتیــاز مؤسســه ها در ســنجه های گوناگــون 

ــت. ــده اس آم

جدول ۱. رتبة مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »یورپ« در سال ۲۰۲۱ میالدی

رتبة جهانیرتبة ملیامتیاز کلنام مؤسسه

۴۰۴.۹۳۱۲۴۸دانشگاه تهران

۳۸۸.۰۸۲۳۱۳دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۴۳.۱۶۳۴۹۸دانشگاه تربیت مدرس

۳۴۰.۱۹۴۵۱۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۳۵.۱۴۵۵۳۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۲۹.۳۶۵۵۲دانشگاه صنعتی شریف

۳۲۳.۴۴۷۵۸۹دانشگاه تبریز

۳۱۹.۵۴۸۶۰۸دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۱۳.۰۴۹۶۳۱دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۰۷.۱۸۱۰۶۶۲دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۰۵.۷۱۱۱۶۷۳دانشگاه شیراز

۳۰۰.۷۴۱۲۷۰۴دانشگاه فردوسی مشهد

۲۹۵.۱۳۱۳۷۳۵دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۹۳.۶۱۱۴۷۴۸دانشگاه شهید بهشتی

۲۹۲.۰۴۱۵۷۶۲دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۷۵.۹۲۱۶۸۷۱دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۶۳.۳۳۱۷۹۵۷دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۶۳.۳۱۸۹۵۸دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه *

۲۶۲.۷۶۱۹۹۶۳دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۵۹.۳۹۲۰۹۸۹دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۵۶.۴۸۲۱۱۰۲۴دانشگاه کاشان

۲۵۳.۳۸۲۲۱۰۶۶دانشگاه گیان

۲۴۳.۹۲۲۳۱۱۵۵دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

۲۴۳.۵۳۲۴۱۱۵۸دانشگاه اصفهان

۲۴۱.۰۲۲۵۱۱۸۱دانشگاه محقق اردبیلی

۲۴۰.۴۹۲۶۱۱۸۶دانشگاه پیام نور

۲۳۷.۱۴۲۷۱۲۱۱دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲۳۷.۰۴۲۸۱۲۱۳دانشگاه سمنان

۲۳۶.۸۹۲۹۱۲۱۵دانشگاه ارومیه

۲۳۲.۱۷۳۰۱۲۷۴دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۲۳۱.۷۸۳۱۱۲۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۳۱.۱۵۳۲۱۲۸۳دانشگاه رازی

رتبة جهانیرتبة ملیامتیاز کلنام مؤسسه

۲۲۶.۲۱۳۳۱۳۲۷دانشگاه صنعتی شاهرود

۲۲۵.۷۸۳۴۱۳۳۴دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲۲۲.۳۵۳۵۱۳۷۵دانشگاه بوعلی سینا

۲۱۶.۴۹۳۶۱۴۲۸دانشگاه صنعتی سهند

۲۱۲.۰۲۳۷۱۴۶۷دانشگاه زنجان

۲۱۰.۳۷۳۸۱۴۸۶دانشگاه یاسوج

۲۰۹.۹۵۳۹۱۴۹۱دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۰۶.۰۶۴۰۱۵۵۱دانشگاه خوارزمی

۲۰۴.۷۳۴۱۱۵۶۷دانشگاه بین المللی امام خمینی

۲۰۴.۲۱۴۲۱۵۷۹دانشگاه مازندران

۲۰۲.۴۵۴۳۱۵۹۷دانشگاه شهرکرد

۲۰۱.۷۴۴۴۱۶۰۲دانشگاه یزد

۲۰۱.۵۴۵۱۶۰۴دانشگاه صنعتی شیراز

۲۰۰.۲۲۴۶۱۶۱۹دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱۸۲.۳۷۴۷۱۸۲۸دانشگاه لرستان

۱۷۳.۲۳۴۸۱۹۳۹دانشگاه تحصیات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

۱۶۹.۹۴۹۱۹۷۶دانشگاه الزهرا )س(

۱۶۹.۶۵۰۱۹۷۷دانشگاه اراک

۱۶۴.۵۱۵۱۲۰۵۷دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۱۵۶.۶۵۵۲۲۱۶۳دانشگاه شاهد

۱۴۹.۰۶۵۳۲۲۶۶دانشگاه خلیج فارس

۱۴۰.۲۷۵۴۲۳۹۵دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۱۴۰.۱۳۵۵۲۳۹۹دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۳۷.۳۴۵۶۲۴۴۰دانشگاه صنعتی ارومیه

۱۲۵.۰۳۵۷۲۶۰۵دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۲۳.۸۶۵۸۲۶۲۲دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۱۰۴.۳۷۵۹۲۹۰۰دانشگاه عامه طباطبائی

جــدول ۲. امتیــاز مؤسســه های ایرانــی در ســنجه های گوناگــون نظــام رتبه بنــدی »یــورپ« 
ــال ۲۰۲۱ میالدی در س

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه ها

بهره وری انتشاراتاستنادمقاله ها
علمی

تأثیر

پژوهشی
همکاری 

جهانی

85.0886.3340.5475.5160.2157.26دانشگاه تهران

74.3486.4339.487460.5353.29دانشگاه علوم پزشکی تهران

69.8775.1534.2465.2652.9645.68دانشگاه تربیت مدرس

66.4174.1734.1865.9353.545.99دانشگاه صنعتی امیرکبیر

60.9375.8933.9265.1854.4344.79دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

64.3872.0132.7363.3751.5145.28دانشگاه صنعتی شریف

63.470.330.7461.6452.145.27دانشگاه تبریز

65.0269.4731.6862.0950.6240.66دانشگاه علم و صنعت ایران

55.3671.4829.9961.653.4941.11دانشگاه علوم پزشکی ایران

56.1267.9230.9560.1249.7942.28دانشگاه صنعتی اصفهان

60.6566.6530.1858.2947.9841.97دانشگاه شیراز

59.9165.5730.5957.0746.3741.22دانشگاه فردوسی مشهد

45.0670.5727.8758.2852.6740.69دانشگاه علوم پزشکی مشهد

57.3164.5129.4556.0446.2440.05دانشگاه شهید بهشتی

52.7268.6229.2354.8746.2940.32دانشگاه علوم پزشکی تبریز

49.8662.6727.6753.6245.3436.76دانشگاه علوم پزشکی شیراز

49.7857.4426.6451.2742.535.71دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

37.4863.0722.4554.1153.732.5دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه *

44.7460.3425.8851.6744.3635.77دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

40.4661.6921.8653.9350.7730.67دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

43.0559.7223.2553.2648.328.89دانشگاه کاشان

46.556.8224.8950.2342.9332.01دانشگاه گیالن

23.7462.6520.253.7755.6727.9دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا

45.5654.0624.8547.3838.7832.9دانشگاه اصفهان
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نام مؤسسه

امتیاز در سنجه ها

بهره وری انتشاراتاستنادمقاله ها
علمی

تأثیر

پژوهشی
همکاری 

جهانی

39.2153.7219.9949.8649.2528.98دانشگاه محقق اردبیلی

41.2456.5724.1847.8341.2229.44دانشگاه پیام نور

27.8358.2118.9751.1953.5527.39دانشگاه علوم پزشکی مازندران

42.3254.122.7447.9441.5928.34دانشگاه سمنان

44.3253.223.545.8939.230.78دانشگاه ارومیه

30.8557.220.9549.5747.0126.58دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

43.6651.623.545.1437.5230.36دانشگاه شهید باهنر کرمان

39.6952.8122.6446.1239.4730.41دانشگاه رازی

43.2949.9121.642.7436.3632.31دانشگاه صنعتی شاهرود

33.0754.5820.3547.1143.826.87دانشگاه علوم پزشکی کرمان

39.5350.4721.7243.5737.4229.64دانشگاه بوعلی سینا

35.6150.0319.8545.5240.9524.54دانشگاه صنعتی سهند

35.0448.3520.242.2437.1929.01دانشگاه زنجان

30.6849.8218.4544.2742.2724.88دانشگاه یاسوج

36.2947.420.842.2636.5326.67دانشگاه شهید چمران اهواز

35.3346.8520.141.1235.4827.18دانشگاه خوارزمی

33.3248.2918.7441.9938.4123.98دانشگاه بین المللی امام خمینی

31.347.2819.5642.6337.8125.63دانشگاه مازندران

31.847.1818.9441.3437.5425.65دانشگاه شهرکرد

36.1644.4121.1339.2632.8527.93دانشگاه یزد

33.7844.6518.2240.6136.6227.62دانشگاه صنعتی شیراز

17.4951.2214.0645.145121.31دانشگاه علوم پزشکی کردستان

26.9842.9416.1837.4335.6623.19دانشگاه لرستان

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
20.7542.8915.1537.6936.8119.93پیشرفته

25.3141.6316.6934.6631.8219.8دانشگاه الزهرا )س(

29.2739.2316.4733.7729.7221.14دانشگاه اراک

11.6541.8311.7537.7141.819.77دانشگاه علوم پزشکی قزوین

24.2736.6816.8632.5127.1119.22دانشگاه شاهد

23.1134.2114.1329.8827.0520.69دانشگاه خلیج فارس

16.9635.4113.0128.0226.8820دانشگاه علوم پزشکی سمنان

15.9834.4411.1229.5230.5718.5دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

18.432.1311.9829.8828.2116.74دانشگاه صنعتی ارومیه

12.1932.9510.4427.2327.5514.67دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

12.4632.6612.5825.8923.816.47دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

5.3325.129.2423.524.2616.92دانشگاه عالمه طباطبائی

ــدی  ــدی رتبه بن ــام رتبه بن ــی در نظ ــر ایران ــة برت ــی ۱۰ مؤسس ــی و جهان ــه مل ــدول ۱. رتب ج
ــة ۲۰۲۲ میــالدی »وبومتریکــس« ویرایــش ژانوی

 »Harvard University« ،»ــوَرپ ــر »ی ــدی فراگی ــام رتبه بن ــادی نظ ــال ۲۰۲۱ می ــزارش س ــة گ ــر پای ب
 University of Toronto«، »University College London«، »Stanford« ــت و ــان اس ــگام جه پیش
 University«، »University of Oxford«، »Johns Hopkins University«، »University of

 Tsinghua« و ،»Cambridge«، »University of Michigan«، »University of Washington Seattle

ــا دهــم هســتند. ــگاه دوم ت University« در جای

ایــن گــزارش در ســامانة »نمــا« در پیونــد B2N.IR/URAP2021 در دســترس اســت. ســامانه »نمــا« کــه 
پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران )ایرانــداک( راه انــدازی کــرده اســت، بــه پایــش و گــزارش 
ــزارش  ــش و گ ــا پای ــامانه ب ــن س ــردازد. ای ــان می پ ــران در جه ــوآوری ای ــاوری و ن ــم، فن ــگاه عل جای
نزدیــک بــه ۹۰ شــاخص جهانــی، در نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دســترس همــگان اســت.

6۹4 مؤسسۀ ایرانی در میان برترین های وبومتریکس جای گرفتند

رتبه بنــدی  ســامان  ژانویــة  ویرایــش  پایــة  بــر 
»وبومتریکــس« )یــا رتبه بنــدی وب دانشــگاه ها( 
ــی در  ــة ایران ــادی، ۶۹۴ مؤسس ــال ۲۰۲۲ می در س
ــتند. ــامان هس ــن س ــه ای ای ــزار مؤسس ــیاهة ۳۰ ه س

ــوم  ــگاه عل ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ب
ــران«  ــگاه ته ــران«، »دانش ــات ای ــاوری اطاع و فن
ــیاهه  ــن س ــه در ای ــت ک ــی اس ــر ایران ــة برت مؤسس
در رتبــة ۳۰۸ جهــان و نخســت ملــی جــای گرفتــه 
اســت. پــس از ایــن، دانشــگاه های »علــوم پزشــکی 
تهــران«، »صنعتــی شــریف«، »علــوم پزشــکی شــهید 
ــدرس«،  ــت م ــر«، »تربی ــی امیرکبی ــتی«، »صنعت بهش
صنعــت  و  »علــم  اصفهــان«،  پزشــکی  »علــوم 
ایــران«، »فردوســی مشــهد«، و »علــوم پزشــکی 
ــتند. ــی هس ــم مل ــا ده ــای دوم ت ــز« در رتبه ه تبری

هــدف کلیــدی از انتشــار »وبومتریکــس«، نــه تنهــا 
انتشــارات  بهبــود  بلکــه  وبگاه هــا،  رتبه بنــدی 

ــی اســت. آزمایشــگاه »ســایبرمتریکس« ســاالنه  وب
ــای  ــس« در ماه ه ــام »وبومتریک ــش از نظ دو ویرای
پشــتیبانی  می کنــد.  منتشــر  جــوالی  و  ژانویــه 
بــه  الکترونیکــی  دسترســی  آزاد،  دسترســی  از 
ــی بــه دیگــر منابــع  ــی، و دسترس ــارات علم انتش
نظــام  ایــن  از نخســتین هدف هــای  دانشــگاهی 
مشــاهده پذیری(،  )یــا  تأثیــر  اســت.  رتبه بنــدی 
ــودن(، و ســرآمدی  ــاز ب ــا شــفافیت/ ب دسترســی )ی
)پژوهــش( ســنجه هایی هســتند کــه »وبومتریکــس« 
ــرد.  ــه کار می ب ــگاه مؤسســه ها ب ــی وب ــرای ارزیاب ب
در جــدول  یــک، رتبــة ملــی و جهانــی ۱۰ مؤسســة 
ــنجه های  ــا در س ــی آنه ــة جهان ــی و رتب ــر ایران برت
گوناگــون ایــن نظــام رتبه بنــدی گــزاش شــده 
اســت. ســیاهة همــة مؤسســه های ایرانــی را در 
ــانی  ــا« در نش ــامانة »نم ــدی در س ــام رتبه بن ــن نظ ای

ببینیــد.  NEMA.IRANDOC.AC.IR

نام مؤسسه
رتبة

ملی

رتبة

جهانی

رتبه در سنجه ها

سرآمدیدسترسیتأثیر

1308520422238دانشگاه تهران

25041387284342دانشگاه علوم پزشکی تهران

36821705632511دانشگاه صنعتی شریف

46971708480561دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

57492516617467دانشگاه صنعتی امیرکبیر

68093163542486دانشگاه تربیت مدرس

789713557281041دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

89103510708572دانشگاه علم و صنعت ایران

99302592687763دانشگاه فردوسی مشهد

109523567651612دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ــس« در  ــدی »وبومتریک ــزارش رتبه بن ــة گ ــر پای ب
 »Harvard University« ،ژانویــة ۲۰۲۲ میــادی
 Stanford پیشــگام جهــان اســت و پــس از آن
 University««، »MIT«، »University of

 California Berkeley«، »University of

 Oxford«، »University of Michigan«،

 »University of Washington«، »Cornell

 ،»University«، »Columbia University NY

و »Johns Hopkins University« در جایــگاه 

ــتند. ــم هس ــا ده دوم ت
B2N.IR/ ایــن گزارش در ســامانة »نمــا« در پیونــد

ــا«  ــامانه »نم ــت. س ــترس اس WM2022JA در دس
کــه پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران 
)ایرانــداک( راه انــدازی کــرده اســت، بــه پایــش و 
گــزارش جایــگاه علــم، فنــاوری و نــوآوری ایــران 
بــا پایــش  ایــن ســامانه  در جهــان می پــردازد. 
و گــزارش نزدیــک بــه ۹۰ شــاخص جهانــی، 
در   NEMA.IRANDOC.AC.IR نشــانی  در 

ــگان اســت. دســترس هم
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هم اندیشی روسای جشنواره با دکتر پرویز سروری

جلســه هــم اندیشــی بــا حضــور آقــای دکتــر 
عالــی  شــورای  )رئیــس  ســروری  پرویــز 
جمیلــی  ابراهیــم  مهنــدس  آقــای  اســتان ها(، 
ــر  ــای دکت ــت گذاری(، آق ــورای سیاس ــس ش )رئی
ــی  ــروه صنعت ــادن گ ــر مع ــن )مدی ــرج تاج الدی ای
معدنــی زریــن(، آقــای دکتــر ناصــر غامــی )دبیــر 
و  برنامه ریــزی جشــنواره(  و  مدیریــت  شــورای 
ــی  ــر اجرای ــودب )مدی ــروش م ــدس س ــای مهن آق

جشــنواره( برگــزار گردیــد.
جمیلــی،   مهنــدس  آقــای  جلســه  ابتــدای  در 
ــش رو  و  ــای پی ــی در خصــوص برنامه ه توضیحات
ادوار گذشــته جشــنواره،  بــه صــورت مجــزا ارائــه 
نمــود و یکــی از مهم تریــن اهــداف جشــنواره 
را »حمایــت از دانشــجویان و نخبــگان کشــور« 

برشــمرد.
در ادامــه ایشــان خاطرنشــان کردنــد کــه جشــنواره 
اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان از لحــاظ علمــی 
ــد و  ــور می باش ــر کش ــگاه معتب ــد دانش ــورد تایی م
روســای ایــن دانشــگاه ها نیــز جــز اعضــای اصلــی 

ــند. ــنواره می باش ــت گذاری جش ــورای سیاس ش
دکتــر تاج الدیــن بــا دیــد اســتانی جشــنواره را 

پیشــنهادی  راســتا  همیــن  در  و  نمــود  بررســی 
ــر اینکــه جشــنواره در ســطح  مطــرح کــرد مبنــی ب
کــه  گــردد  معرفــی  اســتان ها  در  گســترده تری 
ایــن مهــم نیازمنــد همــکاری و حمایــت »شــورای 
عالــی اســتان هــا« را دارد تــا بــا دانشــگاه های برتــر 
ــرار گــردد و جشــنواره  ــاط برق ســطح کشــور ارتب

ــود. ــی ش ــا معرف ــه آن ه ب
در پایــان آقــای دکتــر ســروری جهــت همــکاری 
ــا جشــنواره اعــام آمادگــی نمــود و پیشــنهادات  ب
خــود را جهــت پشــبرد اهــداف جشــنواره بــه شــرح 

ذیــل بیــان کــرد:
1- برگــزاری جلســه بــا شــهردار محتــرم تهــران بــه 

همــراه اســاتید نمونــه منتخــب جشــنواره
ــتان ها و  ۲- اطــاع رســانی گســترده در ســطح اس

در ابتــدای امــر تمرکــز بــر روی کان شــهرها
۳- برگــزاری جلســه مشــترک بــا روســای محتــرم 

ــتان ها ــورای اس ش
۴- برگــزاری جلســه بــا رئیــس محتــرم کمیســیون 
ــگان  ــاتید و نخب ــور اس ــا حض ــس ب ــوزش مجل آم

ــنواره  جش

    جلسه هم اندیشی معرفی جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان

ــی  ــادی جمیل ــر ش ــم دکت ــور خان ــا حض ــتی ب نشس
آقــای  جشــنواره(،  دائمــی  دبیرخانــه  )رئیــس 
اجرایــی  )مدیــر  مــودب  ســروش  مهنــدس 
عمیــدی  علــی  مهنــدس  آقــای  و  جشــنواره( 
ــراد(   ــرمایه گذاری کارن ک ــروه س ــل گ )مدیرعام

شــد. برگــزار  جشــنواره  دبیرخانــه  در 
ــی  ــادی جمیل ــر ش ــم دکت ــه، خان ــدای جلس در ابت
ــدی،  ــی عمی ــدس عل ــه مهن ــدم ب ــر مق ــن خی ضم
گزارشــی اجمالــی از فرآیندهــای ۵ دوره گذشــته 
ــاوری و  ــم و فن ــز عل ــا مراک ــاط ب ــنواره و ارتب جش
و  فعالیت هــا  پیشــبرد  جهــت  در  شــتابدهنده ها 
همراهــی تــا تجاری ســازی ایده هــای برگزیــدگان 

ــه نمــود. ارائ

ــار  ــه آم ــودب ب ــدس ســروش م ــای مهن ســپس آق
ثبت نامــی  پورتــال  در  شــده  ثبــت  ایده هــای 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــود و اب ــاره نم ــنواره اش جش

خواهیــم  تــاش  در  ششــم  جشــنواره  در  کــه 
معرفــی  بــرای  فرصت هــای جدیــدی  تــا  بــود 
برگزیــده  جشــنواره  در  کــه  ایده پردازانــی 

کنیــم. ایجــاد  را  نشــده اند 
ــوص  ــدی در خص ــی عمی ــدس عل ــه، مهن در ادام
و  کــراد  کارن  مجموعــه  شــکل گیری  رونــد 
مجموعــه  ایــن  در  کــه  ســرمایه گذاری هایی 

صــورت می پذیــرد، توضیحاتــی را مطــرح نمــود، 
ــی  ــه تلویزیون ــوص برنام ــن در خص ــان هم چنی ایش
ــود  ــی خ ــرد و آمادگ ــان ک ــی را بی ــا نکات کاروی
و  بیش تــر جشــنواره  چــه  هــر  معرفــی  جهــت 
ــردازان  ــای ایده پ ــر روی طرح ه ــرمایه گذاری ب س

ــود. ــام نم را اع

  جلسه هم اندیشی مشاورین شتابدهنده ماینتک
 و ارکان جشنواره

شــادی  دکتــر  خانــم  حضــور  بــا  نشســتی 
جشــنواره(،  دائمــی  دبیرخانــه  جمیلی)رئیــس 
آقــای مهنــدس ســروش مودب)مدیــر اجرایــی 
جشــنواره(، خانــم الهــام معینــی فرد)مدیرعامــل 
شــتابدهنده ماینتــک(، مهنــدس محمــد مهــدی 
آقــای  ماینتــک(،  داخلــی  کارآموزیان)مدیــر 
ــب و کار( و  ــفی)منتور کس ــن یوس ــدس محس مهن
آقــای مهنــدس صابــر صیادی)منتور کســب و کار( 

گردیــد. برگــزار 
در ابتــدای جلســه خانــم دکتــر شــادی جمیلــی 
از مهنــدس محســن یوســفی و مهنــدس صابــر 
ماینتــک،  شــتابدهنده  منتورهــای  صیــادی 
و  مــدرس  عنــوان  بــه  آنــان  همراهــی  بابــت 
مشــاور در ادوار گذشــته جشــنواره و هم چنیــن 
ــد و  ــت رش ــان در جه ــای تخصصی ش راهنمایی ه
ــی جشــنواره،  ــدگان نهای ــای برگزی توســعه  ایده ه

تشــکر و قدردانــی نمــود.
ســپس آقــای مهندس ســروش مــودب در خصوص 
برنامه هــای پیــش روی جشــنواره و فعالیت هــای 
صــورت گرفتــه در جهــت بیــن المللــی شــدن 
در  هم چنیــن  نمــود. وی  مطــرح  را  نکاتــی  آن 
برگزیــدگان،  حمایتــی  فرآیندهــای  خصــوص 
ارتبــاط بــا مراکــز علــم و فنــاوری و شــتابدهنده ها 
و  برگزیــدگان  فعالیت هــای  پیشــبرد  در جهــت 

حضــور منتــور و شــتابدهنده تخصصــی جهــت 
همراهــی و مشــاوره اجرایــی فرآیندهــای کســب و 
ــه  ــی را ارائ ــردازان توضیحات ــار ایده پ کاری در کن

داد.
و  یوســفی  محســن  مهنــدس  آقــای  ادامــه  در 
مهنــدس صابــر صیــادی در خصــوص فرآیندهــای 
اجرایــی ایده پــردازان و نقــاط ضعــف و قــوت 
تیم هــا در ادوار گذشــته جشــنواره نکاتــی را ارائــه 
ــد، ســپس پیشــنهاداتی را در جهــت توســعه  نمودن
فعالیــت تیم هــا و نیــز لــزوم ارائــه آمــوزش حــوزه 
کســب و کار و تشــکیل کمیتــه تخصصــی مربیــان 

ــتند. ــروری دانس ــم و ض ــیار مه را بس
ــک  ــتابدهنده ماینت ــای ش ــه، منتوره ــان جلس در پای
ــد  ــنواره همانن ــا جش ــود ب ــکاری خ ــی هم آمادگ

ــد. ــام نمودن ــته را اع ادوار گذش

جلسه ارکان جشنواره قرن
 با معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم

نشســتی بــا حضــور دکتــر علــی خیرالدیــن )معــاون 
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری وزارت علــوم(، مهنــدس ابراهیــم جمیلــی 
جشــنواره(،  سیاســت گذاری  شــورای  )رئیــس 
مدیریــت  کمیتــه  )دبیــر  غامــی  ناصــر  دکتــر 
جمیلــی  شــادی  دکتــر  خانــم  برنامه ریــزی(،  و 
)رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره(، خانــم دکتــر 
فاطمــه محمــدی پنــاه )دبیــر کمیتــه بین الملــل 
)مدیــر  مــودب  ســروش  مهنــدس  جشــنواره(، 
ــر  ــی )مدی ــام طالب ــر بهن ــنواره(، دکت ــی جش اجرای

کل دفتــر سیاســت گذاری، 
معاونــت  برنامه ریــزی 
دیــن دار  دکتــر  فنــاوری(، 
)مدیــر کل دفتــر پشــتیبانی 
ــوآوری و  ــاوری و ن ــور فن ام
ــازی  ــروه تجاری س ــر گ مدی
مهنــدس  و  علــوم(  وزارت 
عبدالحســینی  محمــد 
خیریــن  ســتاد  )نماینــده 
محــل  در  علــوم(،  وزارت 
برگــزار  علــوم  وزارت 

گردیــد.
ــن  ــی ضم ــر غام ــر ناص ــه، دکت ــدای جلس در ابت
نحــوه  خصــوص  در  جشــنواره،  ارکان  معرفــی 
شــکل گیــری، ســاختار، اهــداف و کمیته هــای 
زیــر مجموعــه جشــنواره مطالبــی را مطــرح نمــود. 
وی هم چنیــن بــه نقــش موثــر حامیــان معنــوی 
ــرد.  ــاره ک ــداف آن اش ــبرد اه ــنواره در پیش جش

خانــم دکتــر شــادی جمیلــی در خصــوص باشــگاه 
ایــده تــا کســب و کار جشــنواره مــواردی را بیــان 
نمــود و خاطرنشــان کــرد، پیــرو تفاهم نامــه بــا 
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ــب و  ــا کس ــده ت ــگاه ای ــه زودی باش ــکو، ب یونس
ــکو  ــه یونس ــر مجموع ــنواره زی ــه جش کار علوم پای
تحــت عنــوان باشــگاه علــم و تکنولــوژی فعالیــت 

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــود را آغ خ
ــاه در خصــوص  ــه محمــدی پن ــر فاطم ــم دکت خان
وجــه تمایــز ایــن جشــنواره بــا ســایر جشــنواره های 
کشــور نکاتــی را مطــرح کــرد و نقــش جشــنواره 
آموزش هــای  و  معنــوی  و  مالــی  حمایــت  در 
تخصصــی کســب و کاری ایده پــردازان در مســیر 
پیشــرفت ایــده را موثــر و تاثیرگــذار دانســت. 
ــی شــدن جشــنواره  ــن الملل ــن هــدف از بی هم چنی
ــر  ــن دانشــجویان غی ــر بی ــاط موث ــراری ارتب را، برق
ــم  ــی مقی ــم کشــور و دانشــجویان ایران ــی مقی ایران
ــای  ــه جلســه، آق خــارج از کشــور اســت. در ادام
در  را  توضیحاتــی  جمیلــی،  ابراهیــم  مهنــدس 
ــته  ــش رو  و ادوار گذش ــای پی ــوص برنامه ه خص

ــود. ــه نم ــزا ارائ ــورت مج ــه ص ــنواره، ب جش
جشــنواره،  سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
ضمــن اشــاره بــه تعــداد ایده هــای ارســالی بــه 
بــا  رایزنی هــای صــورت گرفتــه  از  جشــنواره، 
شــورای  رئیــس   و  کشــاورزی  محتــرم  وزیــر 
ــای  ــت از ایده ه ــت حمای ــتان ها در جه ــی اس عال
ادوار گذشــته جشــنواره  کشــاورزی و شــهری 
ــیه  ــوص بورس ــن در خص ــان هم چنی ــر داد. ایش خب
ــه کشــور  ــری علوم پای ــر از دانشــجویان دکت ۱۰ نف
در جلســه بــا دکتــر زلفــی گل وزیــر محتــرم علــوم 

ــود. ــان نم ــی را بی مطالب
مهنــدس ابراهیــم جمیلــی در پایــان ســخنان خــود، 
ــوان  ــا عن ــی ب ــوش مصنوع ــه ه ــیس مدرس ــه تاس ب
نــوآوری  کارخانــه  در  کــه  آن ســو  آکادمــی 
آزادی مســتقر اســت، اشــاره نمــود و از تــاش 
خــود جهــت برقــراری ارتبــاط بیــن صنعــت و 

دانشــگاه خبــر داد.
دکتــر علــی خیرالدیــن ضمــن خوشــآمدگویی 
ــت  ــی ارکان معاون ــه معرف ــه، ب ــان جلس ــه میهمان ب
ــت وی  ــوم پرداخ ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
ــعه  ــای ایجــاد، رشــد و توس ــه فرآینده ــا اشــاره ب ب
ــتر  ــذاری بیش ــان اثرگ ــور خواه ــوآوری در کش ن

ــد. ــش ش ــن بخ ــن در ای خیری
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم خیریــن را 
از اجــزای مهــم و تاثیــر گــذار نــوآوری و فنــاوری 
ــوت  ــرای دع ــوم ب ــزم وزارت عل ــر ع ــت و ب دانس
ــه منظــور توســعه و ارتقــای  از حامیــان نــوآوری ب

ــر داد. ــوآوری خب ن
ــن،  ــی خیرالدی ــر عل ــات دکت ــل توضیح در تکمی
ــت از  ــود را حمای ــه خ ــی دغدغ ــام طالب ــر بهن دکت
ــت.  ــان داش ــده بی ــق ای ــه خل ــجویان در مرحل دانش
در ادامــه، دکتــر دیــن دار بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســرمایه گذاران خطر پذیــر  عنــوان  بــه  خیریــن 
می تواننــد در ایجــاد فنــاوری و بــه کارگیــری 
نوآوری هــای آن در صنعــت مشــارکت کننــد، 
ــت  ــه چرخــه حمای ــر بازگشــت پذیری ســرمایه ب ب
ــع نیازهــای  ــه اشــتغال تخصصــی و رف و کمــک ب
نقــش  و  کــرد  تاکیــد  طریــق  ایــن  از  صنایــع 
شــبکه های اجتماعــی جهــت معرفــی جشــنواره در 
مجامــع بیــن المللــی را مهــم و ضــروری دانســت.

در پایــان جلســه، مهنــدس ابراهیــم جمیلــی از 
در حــوزه  مشــارکت  بــرای  آمادگــی خیریــن 
ــه منظــور کاهــش ریســک  فنــاوری و نــوآوری، ب
نــوآوری خبــر داد و از جشــنواره اندیشــمندان 
و دانشــمندان جــوان بــه عنــوان الگویــی بــرای 
رویدادهــای  برگــزاری  در  خیریــن  مشــارکت 
ــن  ــر الدی ــی خی ــر عل ــاد کــرد.  دکت ــن حــوزه ی ای
نیــز آمادگــی ایــن معاونــت در جهــت تعامــل، 
ــام  ــنواره را اع ــا جش ــانی ب ــکاری و اطاع رس  هم

ــت. داش
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نشســتی بــا حضــور دکتــر عبدالحمیــد علیــزاده 
ســازمان های  و  علمــی  همکاری هــای  )معــاون 
علمــی  همکاری هــای  مرکــز  تخصصــی 
بین المللــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
شــورای  )رئیــس  جمیلــی  ابراهیــم  مهنــدس   ،)
ــادی  ــر ش ــم دکت ــنواره(، خان ــت گذاری جش سیاس
جمیلــی )رئیــس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره(، 
ــه  ــر کمیت ــاه )دبی ــدی پن ــه محم ــر فاطم ــم دکت خان
ــودب  ــروش م ــدس س ــنواره(، مهن ــل جش بین المل
)مدیــر اجرایــی جشــنواره( در محــل وزارت علــوم 

برگــزار گردیــد.
برگــزاری  از  هــدف  جمیلــی  ابرایــم  مهنــدس 
جشــنواره را، احیــای نــام دانشــجو و باالبــردن 
جایــگاه ایــران در حــوزه علــم، اشــتغال زایــی، 
ــف  ــروت توصی ــه ث ــم ب ــل عل ــی و تبدی کارآفرین
ــدی  نمــود و بخشــی از موفقیــت خــود را بهــره من
از دانــش و تجربیــات نخبــگان جــوان دانســت. 
در ادامــه ایشــان بــه نقــش مهــم علوم پایــه در 
خصــوص  در  و  نمــود  اشــاره  بشــر  زندگــی 

در  جشــنواره  متعــدد  برنامه هــای  برگــزاری 
ــی را  ــال ۲۰۲۲ توضیحات ــور در س ــتان های کش اس

مطــرح کــرد.
 وی خاطرنشــان کــرد کــه جشــنواره اندیشــمندان 
و دانشــمندان جــوان از لحــاظ علمــی مــورد تاییــد 
ــای  ــد و روس ــور می باش ــر کش ــگاه های معتب دانش
ایــن دانشــگاه ها نیــز جــز اعضــای اصلــی شــورای 

سیاســت گذاری جشــنواره می باشــند.
ســپس خانــم دکتــر فاطمــه محمــدی پنــاه در 
پیــش روی  بین المللــی  فعالیت هــای  خصــوص 
هــدف  و  کــرد  تشــریح  را  مطالبــی  جشــنواره، 
آشــنایی  را،  جشــنواره  شــدن  المللــی  بیــن  از 
ــی،  ــان فارس ــا زب ــور ب ــم کش ــر مقی ــجویان غی دانش
ــا  ــان و برقــراری ارتبــاط موثــر ب تســهیل اقامــت آن
ــان  ــور بی ــارج از کش ــم خ ــی مقی ــجویان ایران دانش

ــود. نم
در ادامــه جلســه، دکتــر عبدالحمیــد علیــزاده ضمــن 
جهــت  جلســه،  میهمانــان  بــه  خوشــآمدگویی 
ــا جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان  همــکاری ب

ــام  ــدن آن اع ــی ش ــن الملل ــتای بی ــوان در راس ج
ــود. ــی نم آمادگ

ــروه  ــه کارگ ــت دبیرخان ــه ریاس ــان اینک ــا بی وی ب
ــان خــارج  ــی ایرانی علمــی، آموزشــی شــورای عال
ــن  ــاش ای ــده دارد، از ت ــر عه ــز ب ــور را نی از کش
معاونــت جهــت توســعه زیرســاخت های آموزشــی 

ــر داد. ــم کشــور، خب ــر مقی ــرای دانشــجویان غی ب
ــزاده پیشــنهاداتی را جهــت  ــد علی ــر عبدالحمی دکت
ــن المللــی جشــنواره  ــود و پیشــرفت اهــداف بی بهب
برگــزاری  بــه  اشــاره  ضمــن  و  نمــود  ارائــه 
و  کشــور  دانشــگاه های  در  المللــی  بیــن  روز 
ــفیران  ــم، س ــر مقی ــجویان غی ــان آن ) دانش میهمان
و رایزن هــای فرهنگــی و بیــن المللــی( افــزود: 
جشــنواره بــا برقــراری ارتبــاط و انعقــاد تفاهم نامــه 
بــا دانشــگاه ها )امیرکبیــر، خواجــه نصیرالدیــن 
فردوســی  خمینــی،  امــام  خوارزمــی،  طوســی، 
مشــهد و…(، در ایــن رویداد هــا حضــور داشــته 
باشــد و اهــداف جشــنواره را بــه آنــان معرفــی 
نمایــد. وی هم چنیــن پیشــنهاد نمــود کــه جشــنواره 
نمایشــگاهی از دســتاوردهای ادوار گذشــته خــود 
را در ایــن روز جهــت آشــنایی ایــن دانشــجویان بــا 
جشــنواره در نظــر گیــرد و از ایــن طریــق مخاطبیــن 
ــد  ــذب خواهن ــور ج ــارج از کش ــادی را در خ زی

شــد.
ســخنان  پایــان  در  علیــزاده  عبدالحمیــد  دکتــر 
خــود، ضمــن ابــراز آمادگــی ایــن معاونــت در 
ــا جشــنواره، از  جهــت اطاع رســانی و همــکاری ب
ــال  ــی در س ــن الملل ــی و بی ــروه مل ــکیل کارگ تش
۲۰۲۲ در وزارت علــوم خبــر داد و از تــاش در 
جهــت برقــراری ارتبــاط موثــر بیــن جشــنواره 
و انجمن هــای علمــی علــوم پایــه ای فعــال زیــر 
ــی در  ــای آت ــی هفته ه ــت ط ــن معاون ــه ای مجموع
جهــت پیشــبرد اهــداف بین المللــی جشــنواره خبــر 

داد.

قرارگیری اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ 
در لیست 2% دانشمندان برتر جهان

کمــال  در  رنــگ  پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط 
ــای  ــامی اعض ــاند اس ــتحضار میرس ــه اس ــرت ب مس
هیــات علمــی پژوهشــگاه رنــگ، آقایان: پروفســور 
ــرام رمضــان زاده،  ــر به نیازمحمــد محمــودی، دکت
دکتــر محمــد مهدویــان و ســرکارخانم دکتــر 
ــر  ــمندان برت ــان 2% دانش ــو در می ــاز قراگوزل مهرن

ــت. ــرار گرف ــان ق جه
براســاس  و   Elsevier BV توســط  لیســت  ایــن 
ارجاعــات،  شــده  استانداردســازی  اطاعــات 
مقــاالت  بــه  ارجاعــات   ،h-index، hm-index
بــا جایــگاه متفــاوت نویســندگان و یــک شــاخص 

ــت. ــده  اس ــه ش ــی تهی ترکیب
کمــال  در  رنــگ  پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط 
ــک  ــتاوردها را تبری ــن دس ــه ای ــتیابی ب ــار دس افتخ
ــل  ــزان در مراح ــن عزی ــرای ای ــوده و ب ــرض نم ع
ســربلندی                           و  موفقیــت  آرزوی  رو،  پیــش 

مــی نمائیــم.
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عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ در میان پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی قرار گرفت

پایــگاه  رتبه بنــدی  نتایــج  آخریــن  اســاس  بــر 
اســتنادی علــوم جهــان اســام، نــام »پروفســور 
علمــی  هیــأت  عضــو  محمــودی«،  نیازمحمــد 
ــت  ــان لیس ــت، در می ــط زیس ــگ و محی ــروه رن گ
ــی  ــر ایران ــد برت ــتناد یک درص ــگران پراس پژوهش

ــت. ــرار گرف ق
ــگ:  ــگاه رن ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نظام هــای  معتبرتریــن  از   ESIرتبه بنــدی نظــام 
پایــگاه  در  شــده  نمایــه  انتشــارات  رتبه بنــدی 
علمــی ISI اســت کــه مقــاالت را بــر اســاس تعــداد 
ــخصی  ــی مش ــازه زمان ــده در ب ــت ش ــتناد دریاف اس
نســبت بــه مقــاالت هــم موضــوع خــود رتبه بنــدی 
می کنــد و بــرای قــرار گرفتــن پژوهشــگران در 
ایــن فهرســت، تمــام فعالیت هــای علمــی آنهــا 
ــی، همچــون  ــر در ســطح بین الملل در ده  ســال اخی
تعــداد مقــاالت، اســتنادات، مقــاالت پــر اســتناد و 
اســتناد بــه مقــاالت پــر اســتناد مــورد بررســی قــرار 

ــرد. ــی گی م
بــا  و  ایشــان  درایــت  و  عــزم  بــه  اســت  امیــد 
ــم،  ــحاب عل ــر اصـ ــم اندیشي سـایـ ــي و هـ همراه
شاهـــد موفقیت هــاي روزافــزون همــه خــردورزان 

ــیم. ــامي باش ــز اس ــران عزی ای

کسب عنوان کارشناس منتخب شبکه آزمایشگاهی 
فناوریهای راهبردی توسط سرکار خانم خدیجه 

موسي زادگان
 از پژوهشگاه رنگ

راهبــردی،  فناوری هــای  آزمایشــگاهی  شــبکه 
فعال تریــن کارشناســان مراکــز آزمایشــگاهی را 
ــان  ــا و کارشناس ــگاه ه ــرد آزمایش ــاس عملک براس
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــی ک ــال ۱۳۹۹، معرف ــا در س آنه
فناوری هــای  آزمایشــگاهی  شــبکه  دبیرخانــه 
متخصصیــن  و  کارشناســان  راهبــردی، 
آزمایشــگاهی، نقشــی اثربخــش در افزایــش دقــت 
ــدی  ــت و کارآم ــود کیفی ــا و بهب ــج آزمون ه نتای
آن جایی کــه  از  می کننــد.  ایفــا  پژوهش هــا 
دانــش آموختــه و متخصــص،  انســانی  نیــروی 
ــه  ــق و ارائ ــای دقی ــام آزمایش ه ــی انج ــن اصل رک
مطلــوب خدمــات بــه فعــاالن زیســت بــوم پژوهش 
فناوری هــای  آزمایشــگاهی  شــبکه  اســت، 
ــت و تشــویق  ــت، هدای ــا هــدف حمای ــردی ب راهب

ــرد  ــاله عملک ــراد، هرس ــن اف ای
مراکــز  کارشــناس  صدهــا 
شــبکه  عضــو  آزمایشــگاهی 
ارزیابــی کــرده،  و  را رصــد 
اســامی افــراد منتخــب را اعــام 

. می کنــد
 در ســال جــاری نیــز، رتبــه 
مراکــز  کارشناســان  بنــدی 
آزمایشــگاهی  شــبکه  عضــو 
صــورت گرفت و اســامی آنان 
ــان  ــن کارشناس ــد. ای ــام ش اع
ســال  عملکــرد  اســاس  بــر 
۱۳۹۹ آزمایشــگاه هــای عضــو 

ــاب و  ــا، انتخ ــان آنه ــن کارشناس ــبکه و همچنی ش
معرفــی شــدند. شــبکه آزمایشــگاهی فنــاوری هــای 
ــوزش و  ــج، آم ــا فرهنگ ســازی، تروی ــردی ب راهب
افزایــش  تشــویق، اعضــای شــبکه را در مســیر 
آگاهــی، ارتقــای مهــارت هــا، بــه روز رســانی 
دانــش و بهبــود مشــتری مداری هدایــت مــی کنــد.

بــر همیــن اســاس، ســرکار خانــم خدیجــه موســي 
رنگــزاي  مــواد  زادگان کارشــناس آزمایشــگاه 
برتــر  کارشناســان  از  یکــي  عنــوان  بــه  آلــي 
آزمایشــگاه هــای عضــو شــبکه آزمایشــگاهی 
ــر اســاس عملکــرد ســال  ــردی ب فناوری هــای راهب

۱۳۹۹ معرفــي شــده انــد. 

پارک علم و فناوری البرز؛  
پارک ایران کوچک

ارائــه دســتاوردهای یــک شــرکت دانش بنیــان 
البــرز در نمایشــگاه و  پــارک علــم و فنــاوری 

کنگــره ملــی فیزیوتراپــی ایــران
الکترونیــک  تجهیــز  دانش بنیــان  شــرکت 
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل اکســون مســتقر در پ
دســتاوردهای خــود را در نمایشــگاه و کنگــره 
علمــی و تخصصــی فیزیوتراپــی ایــران ارائــه کــرد.

مهنــدس حســن فــدوی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
برگــزاری ســی و دومیــن کنگــره ســالیانه انجمــن 
ــن  ــا ۱۵ بهم ــای ۱۳ ت ــران در روزه ــی ای فیزیوتراپ
ــمپوزیوم های  ــب س ــدت ۳ روز در قال ــه م ۱۴۰۰ ب
علمــی اشــاره کــرد و افــزود: نمایشــگاه تجهیــزات 
ــز در  ــع وابســته نی توان بخشــی، فیزیوتراپــی و صنای
ــود تــا دســتاوردهای  کنــار ایــن کنگــره فرصتــی ب
ــک اکســون  ــز الکترونی ــان تجهی شــرکت دانش بنی
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری البــرز را بــه 
و  اندیشــمندان  متخصصــان،  دیــد  معــرض  در 

ــم. ــرار دهی ــش ق ــن بخ ــت اندرکاران ای دس
پزشــکی  تجهیــزات  شــرکت  اســت؛  گفتنــی 
اکســون )Exon( یــک شــرکت دانش بنیــان اســت 
کــه از تیمــی از متخصصــان درزمینــه الکترونیــک، 
طراحــی  مکانیــک،  پزشــکی،  مهندســی 
صنعتــی، MBA، فیزیوتراپــی و گــروه مشــاوره 
تجهیــزات  کــه  اســت  تشکیل شــده  پزشــکی 
آرایشــی  زمینه هــای  در  را  دســتگاه هایی  و 

)پاســمایی، کربوکســیتراپی، RF(، فیزیوتراپــی 
ــایر  ــدرت( و س ــزر پرق ــوک، لی ــوج ش )Tecar، م
 Hifo Nom Tumor( تحقیقاتــی  پروژه هــای 

می کننــد. تولیــد   )Cancer Therapy

برگزاری رویداد البرز وینچر با 

حمایت پارک علم و فناوری البرز

رویــداد البــرز وینچــر بــا حضــور دکتر کرمــی دبیر 
ــاق  ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه س
ریاســت جمهوری،  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــی ریی ــدس عباس مهن
صنــدوق  مدیرعامــل  باباخــان  دکتــر  و  البــرز 
پژوهــش و فنــاوری اســتان البــرز در کــرج برگــزار 

شــد.

صنایــع نــرم و خــالق در جایــگاه صنعــت 
نفــت دیــده شــود

ــدس مهــدی عباســی  ــداد مهن ــن روی ــدای ای در ابت
ــداد  ــرز در روی ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
البــرز وینچــر بــا تاکیــد بــر پتانســیل غیرقابــل انــکار 
ــوص  ــور به خص ــاوری کش ــم و فن ــای عل پارک ه
پــارک علــم و فنــاوری البــرز خاطرنشــان کــرد: در 
ــال  ــه دنب ــا ب ــود کــه م گذشــته تصــور کلــی ایــن ب
دزدیــدن فنــاوری هایتــک از کشــور های خارجــی 
هســتیم در حالــی کــه در دیــدار بــا برخــی روســای 
پــارک هــای علــم و فنــاوری جهــان ، متوجــه 
شــدیم کــه آن هــا معتقــد هســتند  بــا پتانســیل 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  در  کــه  باالیــی 
ــال  ــه دنب ــد ب ــا بای ــی ه ــود دارد، خارج ــران وج ای

ســرمایه گذاری در آن باشــند.
از حمایــت هــای  بــا تشــکر  مهنــدس عباســی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
توســعه  و  نــرم  فناوری هــای  ســتاد  بویــژه 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  خــاق  صنایــع 
وینچــر،   البــرز  رویــداد  از  ریاســت جمهوری 
ــع  ــوزه صنای ــی در ح ــیل باالی ــا پتانس ــه داد: م ادام
ــن پتانســیل در کشــور های  ــم، اگــر ای خــاق داری
ــاده ای  خارجــی وجــود داشــت، خروجــی فوق الع
از صنایــع فرهنگــی و خــاق آن هــا بــه دســت 
ــات کشــورهای دیگــر را  ــد تجربی ــا بای ــد. م می آم
بــه تجربیــات خــود افــزوده و از آن اســتفاده کنیــم 
و از آن بــرای تبدیــل ظرفیت هــای بالقــوه خــود بــه 

ــم. ــره ببری ــل به بالفع
ــد  ــا تاکی ــرز ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
بــر اینکــه  مــا نبایــد راه را گــم کنیــم و بــرای 
ــه  ــد ب ــت در عرصــه فناوری هــای خــاق بای موفقی
ــه دنبــال تحقیــق و پژوهــش باشــیم  طــور مســتمر ب
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خاطرنشــان کــرد:  صنایــع فرهنگــی از اهمیــت 
زیــادی در همــه نقــاط دنیــا برخوردارنــد و مــا نیــز 
کــه ظرفیت هــای فوق العــاده ای در ایــن زمینــه 
داریــم نبایــد از توجــه بــه آن غافــل شــویم. صنایــع 
نــرم و خــاق بایــد تــا جایــی پیشــرفت کننــد کــه 
هــم راســتا و هــم رده بــا صنعــت نفــت جلــو بروند.

ــرح  ــر، ط ــرز وینچ ــداد الب ــاس در روی ــن اس برای
ــر ســه اســاس طــرح هــای طایــی، نقــره ای  هــا ب
ــای  ــرح ه ــد و ط ــده ان ــدی ش ــم بن ــزی تقس و برن
ــن حــداق ۲۰ درصــد ســرمایه  ــی شــامل تامی طای
مــورد نیــاز از طــرف صنــدوق البــرز و طــرح 
هــای نقــره ای نیــز از ضمانــت اصــل مبلــغ ســرمایه 
ــی  ــوردار م ــرز برخ ــدوق الب ــط صن ــذاری توس گ

ــوند. ش

معرفی واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری 
البرز به مراجع استعالم داوری اختراع 

پایــگاه دارایــی  امکانــات  بــا  وبینــار »آشــنایی 
فکــری دارکــوب« بــه منظــور اســتفاده مراجــع 
اســتعام داوری اختــراع جهــت جســتجو در اســناد 
اختراعــات ثبــت شــده در ایــران بــا هماهنگــی 
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معاونــت 

تحقیقــات و فنــاوری کشــور برگــزار شــد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
فنــاوری البــرز، بیــژن نصیــری اعظــم مدیــر عامــل 
ــرز مســتقر  ــی الب ــن حام ــان نوف ــش بنی موسســه دان
، کارگــزار  البــرز  فنــاوری  و  علــم  پــارک  در 
ارائــه خدمــات مالکیــت فکــری و بنیــان گــزار 
پایــگاه دارایــی فکــری دارکــوب کــه ایــن وبینــار 
ــی  ــاش م ــگاه ت ــن پای ــرد ای ــام ک ــزار اع را برگ
کنــد خدمــات تخصصــی دیگــری را نیــز در کنــار 
خدمــت جســتجو پیشــرفته بــه کاربــران ارائــه دهــد. 
ایــن وبینــار بــا حضــور کارشناســان مراجــع داوری 
اختــراع از پــارک هــای علــم و فنــاوری چهارمحال 
و بختیــاری، لرســتان، ســمنان، کرمانشــاه، قزویــن، 
پــارک دانشــگاه ســمنان و همچنیــن دانشــگاه هــای 
صنعتــی شــیراز و شــیراز، بنیــاد ملــی نخبــگان یــزد، 
پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی، 

شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، مرکــز 
ــع طبیعــی  تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و مناب
ــال  ــای فع ــدادی از شــرکت ه ــن و تع اســتان قزوی

ــد. ــاوری برگــزار گردی در حــوزه فن
ــتجو  ــل جس ــای قاب ــد ه ــا فیل ــدگان ب ــرکت کنن ش
در اســناد اختراعــات ثبــت شــده ایــران در پایــگاه 
ــای  ــت ه ــن قابلی ــده و همچنی ــنا ش ــوب آش دارک
بــه  عملگرهــا  از  اســتفاده 
منظــور جســتجوی دقیــق تــر 
ــر  ــد. از دیگ ــش داده ش نمای
قابلیــت هــای پایــگاه دارایــی 
امــکان  دارکــوب  فکــری 
جســتجو در خاصــه اختــراع 
امــر  ایــن  کــه  باشــد  مــی 
امــکان جســتجوی ســریع تــر 
ــران  ــه کارب ــر را ب ــق ت و دقی

ــد. ــی ده م
یــا  جســتجو  شــرطی  گــزاره  نمایــش  امــکان 
ــج  ــداد نتای ــن تع ــان Search Query رو همچنی هم
ــا  ــر ه ــه متغیی ــه ب ــا توج ــده، ب ــدا ش ــات پی اختراع
ــش از  ــر پی ــط کارب ــده توس ــام ش ــات انج و تنظیم
آغــاز جســتجو، از دیگــر قابلیــت هــای پایــگاه 
دارکــوب مــی باشــد کــه ســرعت و دقــت جســتجو 
ــه  ــر افزون ــوی دیگ ــد داد. از س ــش خواه را افزای
ــکان را  ــن ام ــوب ای ــات دارک ــتجوی اختراع جس
ــه  ــن افزون ــب ای ــا نص ــا ب ــد ت ــی ده ــه داوران م ب
ــس، از  ــر فاک ــروم و فای ــای ک ــر روی مرورگره ب
ــور  ــه منظ ــرفته ب ــتجوهای پیش ــور جس ــدرت موت ق
جســتجو در اســناد اختراعــات در ســایت دارکــوب 

ــد. ــتفاده کنن اس
گفتنــی اســت در ایــن وبینــار نمونــه هایــی از روش 
ــران  ــه کارب ــگاه ب ــات پای ــتفاده از امکان ــای اس ه

ــد. ــش داده ش نمای

گزارش عملکردی پارک علم و فناوری البرز

۱-تعــداد ۲۴ شــرکت دانــش بنیــان در پــارک 
۵۵ درصــد شــرکت هــای پــارک دانــش بنیــان 

هستند
ــا  ــرکت ه ــدگان ش ــورای نماین ــکیل ش ۲-تش
ــتقر در  ــای مس ــرکت ه ــل ش ــران عام از مدی

ــارک پ
۳-فروش شرکت های مستقر در پارک 

انتظامــی اســتان،  بــا  فرماندهــی   نامــه  تفاهــم 
 ۱۴۰۰ /۰۹

ــرز براســاس اظهارنامــه  ــاوری الب ۳- علــم و فن
ــان  ــارد توم ســال ۱۳۹۹: ۱۴۴۰ میلی

۴-امضــای تفاهــم نامــه هــای مشــترک بــا 
مراکــز علمــی، پژوهشــی و اجرایــی دولتــی و 

ــی خصوص
بــه  پایــه جعالــه  قــرارداد تســهیات  ۵-انعقــاد 
مبلــغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــال و خــط اعتبــاری 
اســتقرار  و  ریــال   ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پایــه 
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریــال بــا صنــدوق نــوآوری و 

شــکوفایی کشــور
ــوآوری  ــز ن ــاختمان مرک ــل س ــاخت و تکمی ۶-س
ــش و  ــدوق پژوه ــتقرار صن ــلیمانی و اس ــهید س ش

ــرز ــتان الب ــاوری اس فن
۷-ارائــه هفــت محصــول در خصــوص مبــارزه 
ــارک و  ــرکتهای پ ــط ش ــا توس ــاری کرون ــا بیم ب
ــارک هــای علــم و  ــان پ ــه چهــارم در می اخــذ رتب

ــور  ــاوری کش فن
ــرکت  ــرای ش ــان ب ــارد توم ــب ۱۱۸ میلی ۸-تصوی
هــای اســتان البــرز در قالــب تســهیات تبصــره ۱۸

ــای  ــرکت ه ــتقیم در ش ــتغال مس ــر اش ۹-۱۲۰۶ نف
ــرز ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ

۱۰-۱۰۰ هزار دالر صادرات شرکت ها
هــای  دوره  نفرســاعت   ۱۴۸۷۶ ۱۱-برگــزاری 

آموزشــی
۱۲-تدوین ۳ رویداد ملی 

برنامه های آتی
۱-راه انــدازی دبیرخانــه ســرمایه گــذازی شــرکت 
هــای فنــاور و دانــش بنیــان در پــارک علــم و 

ــرز  ــاوری الب فن
ــا دانشــگاه هــای  ــارک ب ۲-گســترش ارتباطــات پ
اســتان در قالــب ســاختارهای فنــاوری، گرنــت 
فنــاوری اعضــای هیــات علمــی و دســتیار فنــاوری

آمریــکا،  از  اکســیژن)پس  سنســور  ۳-تولیــد 
دســتگاه  بزرگتریــن  آلمــان(،  و  انگلســتان 
پاســمای کشــور، کیــت تشــخیص کرونــا بــدون 
نیــاز بــه فریــزر و دقــت بــاالی ۹۶ درصــد توســط 

شــرکت هــای پــارک علــم و فنــاوری البــرز
ــان در  ــش بنی ــاد دان ــژه اقتص ــتاد وی ــکیل س  ۴-تش

ــرز اســتان الب
و  علــم  پــارک  فیزکــی  ســاختار  ۵-گســترش 

البــرز فنــاوری 
ــی  ــش بنیان ــهرک دان ــتین ش ــدازی نخس ۶-راه ان

ــور کش
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و  پــارک علــم  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فنــاوری دانشــگاه تهــران، دکتــر ســید محمــد 
مقیمــی رئیــس دانشــگاه تهــران طــی حکمــی 
علمــی  هیــات  عضــو  الــه دادی  ایــرج  دکتــر 
ــعه  ــاون توس ــوان مع ــه عن ــان را ب ــس ابوریح پردی
ــاوری دانشــگاه تهــران  ــم و فن ــارک عل ــاوری پ فن

منصــوب کــرد.
متن این حکم به شرح زیر است:

احترامــاً، نظــر بــه مراتــب تعهــد، دانــش و تجــارب 
ارزنــده جنابعالــی و بنــا بــه پیشــنهاد سرپرســت 
محتــرم پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه بــا حفــظ 
ــن  ــب ای ــه موج ــی ب ــی و پژوهش ــف آموزش وظای
حکــم بــه مــدت ســه ســال بــه عنــوان معــاون 
توســعه فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
رود  مــی  انتظــار  می شــوید.  منصــوب  تهــران 
از طریــق  ثــروت  تولیــد  بــرای  ریــزی  برنامــه 
ســازی  تجــاری  دانش محــور،  اقتصــاد  توســعه 
ــاط  ــراری ارتب ــگاهی، برق ــات دانش ــج تحقیق نتای
و  تولیــدی  تحقیقاتــی،  بخش هــای  بیــن  مؤثــر 
و  رقابــت  قــدرت  افزایــش  جامعــه،  خدماتــی 
رشــد شــرکت های متکــی بــر دانــش، کمــک بــه 
ــی و  ــرمایه های بین الملل ــی و س ــش فن ــذب دان ج
داخلــی، افزایــش حضــور و مشــارکت تخصصــی 
شــرکت های فنــاور داخلــی در ســطح بین المللــی، 
حمایــت از ایجــاد و توســعه هســته های نــوآوری، 
ــی  ــرکت های تحقیقات ــه ها و ش ــت از موسس حمای
ــاوری و  ــعه فن ــدف توس ــا ه ــوآور ب ــی ن و مهندس
طریــق  از  مذکــور  معاونــت  در  را  کارآفرینــی 
ــن  ــگاه کارآفری ــق دانش ــرای تحق ــی ب ــاد علم جه
ــورد  ــی م ــری اجتماع ــئولیت پذی ــرد مس ــا رویک ب

ــد. ــرار دهی ــام ق اهتم
ــام  ــه نظ ــت ب ــی در خدم ــات جنابعال ــد توفیق مزی
مقــدس جمهــوري اســامي و تحقــق اهــداف 
ــی  ــی را ظــل توجهــات حضــرت ول ــت مردم دول
حضــرت  حکیمانــه  رهبــری  و  )عــج(  عصــر 
ــی( از  ــه العال ــه ای )مدظل ــی خامن ــت اهلل العظم آی

درگاه خداونــد متعــال خواســتارم.

دکتر ایرج اله دادی به عنوان 
معاون توسعه فناوری پارک 

علم و فناوری دانشگاه تهران 
منصوب شد.

بهبود مهارت های نرم، فرصتی
 برای ارتقای تعامالت میان متخصصان

دکتــر هــادی مــرادی مدیرعامــل شــرکت فنــاوران 
شــناختی پــارس مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
ــانه  ــم رس ــا تی ــو ب ــت وگ ــران در گف ــگاه ته دانش
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا اشــاره 
ــای  ــرکت در زمینه ه ــت ش ــوزه فعالی ــه ح ــه اینک ب
ــا،  ــل داده ه ــی، تحلی ــناختی، روان شناس ــوم ش عل
ــت:  ــت، گف ــازی اس ــازی س ــی و ب ــوش مصنوع ه
ــب بســته هایی  ــای شــناختی شــرکت در قال بازی ه
در بســتر وب و بــه منظــور ارزیابــی و ارتقــای 
ارائــه  مشــتریان  بــرای  شــناختی  علمکردهــای 
ــه صــورت مســابقاتی در  ــا ب ــن بازی ه می شــود. ای
ــای  ــنجش پارامتره ــی و س ــت ارزیاب ــدارس جه م
ــان  ــودکان و نوجوان ــه ک ــز و حافظ ــه، تمرک توج
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. همچنیــن ایــن 
اختــال  دارای  کــه  کودکانــی  بــرای  بازی هــا 
هایــی ماننــد اختــال یادگیــری یــا بیش فعالــی 
وکمبود توجــه بوده انــد در قالــب پکیــج هایــی 
آن هــا  شــناختی  عملکردهــای  ارتقــای  بــرای 
ــرار  ــه شــده و در کلینیک هــا مــورد اســتفاده ق ارائ

می گیــرد.
دکتــر مــرادی در توضیــح مزایــای رقابتــی شــرکت 
ــی  ــه توانای ــناختی ک ــای ش ــت: بازی ه ــار داش اظه
ــارج  ــد خ ــا تولی ــند، عمدت ــته باش ــی را داش ارزیاب
بــوده و بــا حداقــل هزینــه هــم گــران هســتند، 
ــابه  ــوالت مش ــه محص ــبت ب ــرکت نس ــول ش محص
محصول هــای  همچنیــن  دارد.  کمتــری  هزینــه 
بــا جامعه هــای  را  خارجــی وضعیــت کاربــران 
نرمــال شــده در خــارج از کشــور مقایســه می کننــد 
ــران  ــه ای ــا جامع ــی ب کــه ممکــن اســت تفاوت های
داشــته باشــند، امــا محصــوالت شــرکت، وضعیــت 
شــناختی افــراد را بــر اســاس افــراد در جامعــه 
ایــران ســنجش می کننــد کــه ایــن خــود می توانــد 
ــابه  ــوالت مش ــه محص ــبت ب ــا نس ــی م ــت رقابت مزی

ــد. ــی باش ــناختی خارج ش
وی در ادامــه افــزود: در کلینیک هــا بــرای ارتقــای 
ــوالت  ــن از محص ــناختی مراجعی ــای ش علمکرده
مشــابه خارجــی اســتفاده می شــود کــه عــاوه 
بــر هزینه هــای بســیار بــاال، صرفــا فقــط بــرای 
اســتفاده  قابــل  کلینیــک  حضــوری  مراجعیــن 
اســت. امــا محصــول شــرکت کــه بــا عنــوان 
ــه بســیار  ــر هزین ــه شــناخته میشــود، عــاوه ب مغزین
کمتــر نســبت بــه رقبــای خارجــی خــود، گرافیــک 
جذاب تــری داشــته و همچنیــن مراجعیــن میتواننــد 
ــورت  ــه ص ــم ب ــوری و ه ــورت حض ــه ص ــم ب ه
ــد. ــره ببرن ــول به ــن محص ــات ای ــن از خدم آنای

پــارس  شــناختی  فنــاوران  شــرکت  مدیرعامــل 
خاطرنشــان کــرد؛ آنایــن بــودن مزیتــی اســت کــه 
امــکان اســتفاده از محصــول را در تمامــی زمــان هــا 
بــرای مراجعیــن فراهــم می کنــد و درمانگــران نیــز 
بــه صــورت آنایــن می تواننــد فعالیت هــای انجــام 
ــکان  ــن ام ــد و ای ــاهده کنن ــن را مش ــده مراجعی ش
اســتفاده روزانــه تــوان ارتقــای مراجعیــن را بســیار 
ــط  ــه فق ــی ک ــه در محصول های ــد ک ــتر می کن بیش
ــتفاده  ــل اس ــی قاب ــوری و فیزیک ــورت حض ــه ص ب

ــوان مشــاهده نمی شــود. ــچ عن ــه هی هســتند، ب
ــال های  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرادی ب ــر م دکت
ابتدایــی بیشــتر مــوارد تحقیقاتــی پــروژه هــا مــورد 
بررســی و اصــاح قــرار گرفتــه اســت، گفــت: 
محصــوالت شــرکت بــه تازگــی بــه بــازار مــدارس 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــا وارد ش ــک ه و کلین
پیش بینی هــای انجــام شــده تــا ۱۸ مــاه آینــده 
دســتیابی،  قابــل  بــازار  درصــد   ۱۰ بــه  میتــوان 

ــرد. ــدا ک ــی پی دسترس
ــای  ــه بازی ه ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــرادی ب م
ــز و  ــه، ، تمرک ــوزه توج ــرکت در ح ــناختی ش ش
ــی  ــتاندارد جهان ــت های اس ــای تس ــر مبن ــه ب حافظ
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــی اس ــده  و فرافرهنگ ــی ش طراح
ــای  ــتفاده در بازاره ــت اس ــوالت قابلی ــن محص ای
بــه  را  خاورمیانــه  و  فارســی زبان  کشــورهای 
صــورت عمــده دارد و ایــن محصــول توانایــی 
مــدارس  آموزشــی  سیســتم های  در  اســتفاده 

خــارج از کشــور را نیــز دارا می باشــد.
ــا  ــارس ب ــناختی پ ــاوران ش ــرکت فن ــل ش مدیرعام
یــادآوری ایــن نکتــه کــه شــرکت های حــوزه 
ــف  ــای مختل ــه تخصص ه ــرا ب ــای همگ فناوری ه
نیــاز دارنــد، گفــت: دسترســی بــه افــراد مناســب و 
ــکل  ــوزه مش ــن ح ــرکت های ای ــرای ش ــد ب کارآم
ــا  ــراد ب ــن اف ــان ای ــن تعامــات می می باشــد. همچنی
ــای  ــوزه  ه ــه از ح ــل اینک ــه دلی ــی ب یکدیگرگاه
ــد.  ــش می رس ــه چال ــوند، ب ــی ش ــف وارد م مختل
بــه همیــن علــت بهبــود مهارت هــای نــرم و ایجــاد 

ــت. ــم اس ــیار مه ــکاری بس ــکان هم ام
مــرادی در توضیــح چالش هــای کســب وکاری 
کــه شــرکت بــا آن هــا مواجــه شــده گفــت: تعامــل 
ــاوت و عــدم  ــا تخصص هــای متف ــی ب ــا حوزه های ب
بــه بازارهــای  توانایــی درک یکدیگــر و ورود 
ناشــناخته از جملــه چالش هــای کســب وکاری 
ــرای حــل ایــن چالش هــا  شــرکت بــود. شــرکت ب
ــا حــوزه هــای  ــد آشــنا شــدن ب ــی مانن از روش های
ــوزه در  ــه آن ح ــنا ب ــراد آش ــتفاده از اف ــد، اس جدی
تیــم، تعامــل جــدی بــا مشــتریان در بازارهــای 
ــی  ــل و گاه ــاد درک متقاب ــعی در ایج ــد، س جدی

ــت. ــرده اس ــره ب ــراد به ــی اف جایگزین

تامین مالی راه حل های 
صنعت فوالد مبارکه، هدف 
نهایی رویداد ریورس پیچ 

فوالد
مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا همــکاری 
در  تهــران،  دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
جشــنوراه ملــی فــوالد، رویــداد ریــورس پیــچ 
ــه صــورت  ــخ ۲۰ بهمــن ۱۴۰۰ ب ــوالد را در تاری ف
حضــوری و مجــازی در محــل هتــل المپیــک 

برگــزار کــرد.
مدیرعامــل  پالیــزدار،  یحیــی  رویــداد  ایــن  در 
ــوآوری  ــاوری و ن ــعه فن ــتیبانی و توس ــرکت پش ش
ــع  ــن مجتم ــدف ای ــح ه ــه در توضی ــوالد مبارک ف
بــه افــراد  گفــت:” فــوالد مبارکــه می خواهــد 
صنعــت  مســائل  حــل  بــرای  توانمنــد  نــوآور 
کمــک کنــد تــا راه حــل خــود را عملیاتــی کننــد. 
ــی  ــن مال ــز تامی ــد نی ــن فرآین ــش ای ــن بخ مهم تری

ایــن راه حل هــا اســت.”
وی در ادامــه بــه تشــریح صنعــت فــوالد پرداخــت 
و اظهــار کــرد: “صنایــع هــم تامیــن کننــدگان 
ــر  ــال ه ــه دو ب ــتریان ک ــم مش ــد و ه ــی دارن اصل
ــر باشــد  صنعــت هســتند. هرچــه صنعــت پیچیده ت
صرفــا نیــاز بــه تامیــن تجهیــز یــا مــواد اولیــه نداریم 
بلکــه بــه افــرادی نیــاز داریــم کــه مســائل پیچیــده 
مــا را حــل کننــد. ایــن مســائل پیچیــده لزومــا بــرای 
افــراد خــارج از صنعــت آشــکار نیســت. یکــی از 
ــده را  ــائل پیچی ــن مس ــد ای ــه می توان ــی ک ابزارهای
ــوآور  ــراد ن ــی اف ــب یعن ــه مخاط ــطح جامع ــه س ب
مرتبــط وارد کنــد رویدادهــای ریــورس پیــچ 

ــتند.” هس
و  متخصصــان  رویــداد،  دیگــر  بخــش  در 
کارشناســان فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه تشــریح و 
ارائــه اطاعــات تکمیلــی مرتبــط بــا چالــش هــای 

فــوالد پرداختنــد.

تبدیل غبارات ناشی از حمل مواد و 
کوره های قوس به بریکت قابل شارژ

ــن  ــریح اولی ــه تش ــی ب ــم روح الله ــدس ابراهی مهن
چالــش فــوالد مبارکــه بــا عنــوان » تبدیــل غبــارات 
ــای  ــه کوره ه ــواد اولی ــارژ م ــل و ش ــی از حم ناش
قــوس الکتریــک فــوالد مبارکــه بــه بریکــت قابــل 
شــارژ بــا نــوار نقالــه« پرداخــت و گفــت: در ناحیــه 
ــه  ــانتره ب ــدا کنس ــه ابت ــوالد مبارک ــازی ف ــن س آه
ــودول  ــط ۸ م ــپس توس ــده و س ــل ش ــه تبدی گندل
احیــا بــه آهــن اســفنجی تبدیــل می شــود. در 
ناحیــه  در  اســفنجی  آهــن  ایــن  بعــد  مرحلــه 
ــی  ــوس الکتریک ــوره ق ــط ۸ ک ــازی توس فوالدس
ــداوم  ــه واحــد ریخته گــری م ــی ب و ۶ کــوره پاتیل
ــق ۵ ماشــین دو  ــت از طری ارســال شــده و در نهای
خــط بــه تختــال تولیــد می شــود. پــس از ایــن 
مرحلــه تختــال تولیــد شــده بــه ناحیــه نــورد گــرم و 

ــود.” ــا وارد می ش ــایر فراینده ــرای س ــرد ب س
وی در ادامــه افــزود: “هنــگام حمــل مــواد از ناحیــه 
ــای  ــط نواره ــازی توس ــه فوالدس ــازی ب ــن س آه
نقالــه و ســپس از کوره هــای قــوس الکتریکــی 
ــه  ــود ک ــع آوری می ش ــده جم ــاد ش ــارات ایج غب
مقــدار آن بــرای کوره هــای قــوس ۱۱۰ هــزار 
تــن در ســال و بــرای حمــل مــواد ســاالنه ۲۰ هــزار 
ــوالد مبارکــه  ــل ف ــن دلی ــه همی ــار اســت. ب ــن غب ت
ــن  ــدار ای ــش مق ــن کاه ــا ضم ــت ت ــاش اس در ت

ــد.” ــتفاده کن ــی و اس ــا را بازیاب ــارات، آن ه غب
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ایجاد دانش فنی طراحی و تولید پودر قالب 
با توجه به پارامترهای ماشین ریخته گری و 

نوع محصوالت تولیدی فوالد مبارکه

مهنــدس منصــور ســنایی نــژاد ایــن چالــش را 
ــه گــری مــداوم دانســت  ــا قســمت ریخت ــط ب مرتب
ــب  ــودر قال ــمت پ ــن قس ــت:” در ای ــار داش و اظه
ــوالد  ــاده مهــم باعــث ایجــاد ف ــوان یــک م ــه عن ب
ــوالد  ــرکت ف ــود. ش ــت آن می ش ــش کیفی و افزای
مبارکــه بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد فوالدســاز در 
کشــور کــه از روش ریخته گــری پیوســته پیــروی 
می کنــد نیــاز بــه بیــش از ۴ هــزار تــن پــودر قالــب 

دارد.”

بــرای  مناســب  راهکارهــای  ارائــه  و  بررســی 
ــل  ــل حم ــرباره در پاتی ــم س ــف و حج ــش پ کاه
ســرباره مربــوط بــه کوره هــای قــوس الکتریکــی، 
ســومین چالــش رویــداد بــود کــه توســط مهنــدس 

ــد. ــه ش ــی ارائ ــم روح الله ابراهی
“ورودی  گفــت:  چالــش  ایــن  تشــریح  در  وی 
شــامل  عمدتــا  الکتریکــی  قــوس   کوره هــای 
و  اســفنجی  قراضــه، آهــن  مثــل  مــواد آهنــی 
ــای ســرباره ســاز آهــک  چــدن اســت. افزودنی ه
ــرباره  ــت. س ــان و کک و… اس ــت و مت و دولومی
کمــک زیــادی در طــی فرآینــد می کنــد و قــوس 
الکتریکــی را پایــدار، اتاف حــرارت، زمان ذوب 
ــد.  ــش می ده ــی را کاه ــوس الکتریک ــدای ق و ص
ایــن ســرباره پفکــی بــا دو روش در فرآینــد تولیــد 
می شــود. اگرچــه وجــود ایــن ســرباره بــرای تولیــد 
ــرباره  ــل س ــه پاتی ــه ب ــی ک ــا زمان ــت ام ــد اس مفی
ــا  ــه دلیــل محدودیــت گنجایــش ب وارد می شــود ب
مشــکل رو بــه رو می شــویم بنابرایــن بایــد آن هــا را 
جمــع آوری کــرد. در ایــن مرحلــه نیــاز بــه آنتــی 
فومــی اســت کــه بتوانــد پــس از خــروج از کــوره 
ــف را  ــن پ ــرباره، ای ــل س ــه پاتی ــگام ورود ب و هن

ــم.” ــش دهی کاه

راهکارهای مناسب برای کاهش پف و حجم 
سرباره کوره های قوس

تالش برای حذف پارگی ورق در کوره مافل

چالــش  ارائــه  در  شــیخ  حمیدرضــا  مهنــدس 
ــب،  ــاخت، نص ــی، س ــوع »طراح ــا موض ــارم ب چه
راه انــدازی، تضمیــن عملکــرد و آمــوزش سیســتم 
بــه صفــر  منظــور  بــه  ویبــره  عیــب  شناســایی 
رســاندن پارگــی ورق در کــوره مافــل قلــع انــدود« 
ــوط  ــی از خط ــدود یک ــع ان ــط قل ــرد: خ ــار ک اظه
تکمیلــی در زنجیــره ارزش افــزوده فــوالد مبارکــه 
و هــدف آن ایجــاد الیــه قلــع روی ورق فــوالدی 
بــه منظــور افزایــش مقاومــت نســبت بــه خوردگــی 

ــت. ــیمیایی اس ش
وی در تکمیــل صحبــت هــای خــود افــزود:” 
ــد  ــی فرآین ــذرا در ط ــی و گ ــای مقطع اختاف ه
ــت ورق  ــان در ضخام ــود نوس ــکان وج ــورد ام ن
شــناخته  »ویبــره«  عنــوان  بــا  کــه  دارد  وجــود 
مقطعــی  تغییــر  ویبــره موجــب  ایــن  می شــود. 
دیــده  آن  عــرض  در  و  شــده  ورق  ضخامــت 
ــث  ــوره باع ــور از ک ــر در عب ــن تغیی ــود. ای می ش
ــدود  ــع ان ــط قل ــی ورق در خ ــدن و پارگ ذوب ش
ــه  ــد را ب ــط تولی ــراری خ ــف اضط ــود و توق می ش

دارد.” دنبــال 

امکان سنجی افزایش توان خروجی نیروگاه 
بخار فوالد مبارکه

مهنــدس محســن غامــی در توضیــح پنجمیــن 
ــا عنــوان »امــکان ســنجی افزایــش تــوان  چالــش ب
ــوالد مبارکــه« گفــت:  ــروگاه بخــار ف خروجــی نی
ــه  ــه وظی ــوالد مبارک ــیاالت ف ــرژی و س ــد ان “واح
تولیــد و تامیــن انــرژی و ســیاالت را بــرای نواحــی 
تولیــدی بــر عهــده دارد و متشــکل از چنــد واحــد 

ــت.” ــروگاه اس ــد نی ــه واح از جمل
غامــی در ادامــه افــزود:” در ایــن نیــروگاه دو 
ــت ۱۲۳.۴  ــا ظرفی واحــد دارد. نیروگاهــی گازی ب
مــگاوات و راندمــان ۳۲.۵ درصــد اســت. نیــروگاه 
بــا  ســاعت  مــگاوات   ۶۷ واحــد   ۳۴ بــا  بخــار 
راندمــان ۳۰ درصــد اســت. المان هــای اصلــی آن 
از ۵ بویلــر ۲۰۰ تــن بــرای تولیــد بخــار و ۳ توربیــن 
بخــار بــا ظرفیــت ۶۷ مــگاوات اســت. چالــش 
گرفتــن  قــرار  ســرویس  در  کــه  اســت  اینجــا 
ــل  ــه دلی ــار ب ــد ۲ بخ ــد، واح ــر ۳ واح ــان ه همزم
ــد و  ــد می کن ــری تولی ــرق کمت ــوم ب ــش وکی افزای

تــوان خروجــی کاهــش می یابــد.”

فرآیند پوسته زدایی EPS به عنوان جایگزین 
فرایند اسیدشویی

ســازی  شــفاف  در  وهمــن  میــاد  مهنــدس 
اطاعــات ششــمین چالــش ایــن رویــداد بــا عنــوان 
ــن  ــوان جایگزی ــه عن ــد پوســته زدایی EPS ب »فرآین
ــدای  ــت:” در ابت ــار داش ــویی« اظه ــد اسیدش فراین
ــا  ــاس ب ــوالدی در تم ــرد، ورق ف ــورد س ــه ن ناحی
ــه اکســیدی در ســطح  ــط دچــار الی اکســیژن محی
ــن پوســته اکســیدی هــم از  خــود می شــود کــه ای
نظــر کیفیــت ظاهــری و انجــام فرآیندهــای بعــدی 
بــرای مــا مشــکل ســاز اســت. بــه همیــن دلیــل رفــع 

ــزام اســت.” ــک ال ــن پوســته اکســیدی ی ای
“بــه  افــزود:  خــود  توضیحــات  ادامــه  در  وی 
صــورت معمــول ایــن الیــه بــا فرآینــد اسیدشــویی 
از بیــن مــی رود و پــس از آن ورق بــا آب شستشــو 
ــطح ورق  ــید روی س ــده اس ــی مان ــا باق ــود ت می ش
فرآیندهــا  انجــام ســایر  بــرای  و  رفتــه  بیــن  از 
روش  ایــن  مشــکات  از  یکــی  شــود.  آمــاده 
مصــرف بــاالی آب و امــکان تشــکیل مجــدد الیــه 
ــن  ــود دارد. بنابرای ــان وج ــرور زم ــه م ــیدی ب اکس
ــی از  ــه نازک ــویی الی ــس از اسیدش ــت پ الزم اس
روغــن بــر ســطح ورق پاشــیده شــود کــه ایــن هــم 
هزینه بــر خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــه 
دلیــل خاصیــت خورندگــی اســید، بــرای اســتفاده 
ــت  ــوالدی محدودی از آن در برخــی گریدهــای ف

وجــود دارد.”
 EPS فرآینــد  امــروزه  کــرد:”  بیــان  وهمــن 
معمولــی  اسیدشــویی  جایگزیــن  عنــوان  بــه 
تاکنــون   ۲۰۰۸ ســال  از  کــه  می شــود  مطــرح 
در شــرکت های فــوالدی مــورد اســتفاده قــرار 
 EPS یــک ســلول فرآینــد  ایــن  می گیــرد. در 
وجــود دارد کــه مشــابه مخــازن اسیدشــویی اســت. 
حجــم ایــن خــط نیــز یــک دوم خــط اسیدشــویی 
ــته زدایی  ــت پوس ــاوه کیفی ــه ع ــت. ب ــداوم اس مت
در ایــن روش باالتــر از روش اسیدشــویی معمولــی 
اســت و ۲۵ درصــد هزینــه تعمیــرات کمتــری 
ــوان  ــن روش می ت ــات ای ــن از ضایع دارد. همچنی

ــرد.” ــتفاده ک ــد اس ــه تولی ــاره در چرخ دوب

هیدروژن سبز؛ فوالد سبز

ــا عنــوان »هیــدروژن  چالــش هفتــم ایــن رویــداد ب
ســبز؛ فــوالد ســبز« توســط مهنــدس ســید شــهاب 
ــا اشــاره  ــه خــود ب ــان شــد. وی در ارائ حســینی بی
ــرد: در روش  ــار ک ــبز اظه ــوالد س ــت ف ــه اهمی ب
تولیــد فــوالد ســبز واحدهــای آهــن ســازی و احیــا 
مســتقیم درگیــر هســتند. کاهــش تولیــد گازهــای 
گلخانــه ای امــروز یکــی از چالش هــای جهــان 
ــید  ــرب دی اکس ــرات مخ ــه اث ــه ب ــا توج ــت. ب اس
کربــن سیاســت های بین المللــی بــرای کاهــش 
روش هــای  در  اســت.  شــده  وضــع  آن  تولیــد 
ــه ازای تولیــد هــر تــن فــوالد ۲ تــن دی  قدیمــی ب

ــود. ــد می ش ــن تولی ــید کرب اکس
ــرژی از ۱۹  ــدت ان ــدار ش ــه داد: مق ــینی ادام حس
ــن و  ــر ت ــگاژول ب ــه ۱۶ گی ــن ب ــر ت ــگاژول ب گی
ــه  ــن ب ــه ای از ۱.۴ ت ــای گلخان ــر گازه ــدار نش مق
ــال  ــا س ــن ت ــه ۱.۱ ت ــد ب ــوالد بای ــن ف ــر ت ازای ه
بــه کمــک  فــوالد ســبز  یابــد.  ۲۰۵۰ کاهــش 
انــرژی الکتریکــی تجدیدپذیــر و هیــدروژن ســبز 
تولیــد فــوالد را از مبــدا تولیــد عــاری از گازهــای 

می کنــد. گلخانــه ای 

بومی سازی تجهیزات اندازه گیری اپتیکی؛ 
رفع نیاز کشور در حوزه تکنولوژی های 

تحریمی اندازه گیری

و  پــارک علــم  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فنــاوری  شــرکت  تهــران،  دانشــگاه  فنــاوری 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــا مس ــا کهرب خ
ــاخت  ــی س ــوژی بوم ــه تکنول ــران ب ــگاه ته دانش
ــت  ــری دس ــدازه گی ــوزه ان ــزات ح ــد تجهی و تولی
ــد  ــن محصــوالت مشــابه خارجــی ندارن ــت. ای یاف
ــس از  ــات پ ــده، خدم ــام ش ــه تم ــاظ هزین و از لح
فــروش، کیفیــت و دقــت انــدازه گیــری دارای 

ــتند. ــی هس ــت رقابت مزی
ــرکت  ــل ش ــور مدیرعام ــح پ ــی صال ــدس عل مهن
فنــاوری خــا کهربــا در گفــت وگــو بــا پانزدهمین 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــانه پ ــاق رس Park Talk ات
ــت و  ــرکت پرداخ ــت ش ــه فعالی ــی زمین ــه معرف ب
گفــت:” شــرکت در حــوزه انــدازه گیری ســطحی 
و ابعــادی و همچنیــن ارتعــاش ســنجی بــا اســتفاده 
از روش هــای اپتیکــی بــه فعالیــت مشــغول اســت.”

صالــح پــور در ادامــه بــه معرفــی و شــرح تعــدادی 
از محصــوالت شــرکت پرداخــت.

رویه نگار لیزری سطوح

مهنــدس صالــح پــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت رعایــت 
اســتانداردها در طراحــی و ســاخت قطعــات گفت: 
ــوزه  ــه ح ــطوح ب ــزری س ــگار لی ــه ن ــتگاه روی دس
ــری  ــت میکرومت ــا دق ــطحی و ب ــری س ــدازه گی ان
ــزر  ــوژی لی ــتفاده از تکنول ــا اس ــت و ب ــط اس مرتب
ــه و در  ــات پرداخت ــه قطع ــی روی ــه بررس ــی ب مثلث
نهایــت مشــخصات ســطحی از جملــه زبــری، 
توپوگرافــی، ارتفــاع، عمــق و… را ارائــه می دهــد. 
ایــن اطاعــات را مــی تــوان بــا نقشــه اولیــه قطعات 
مقایســه کــرده و قطعــات را بــا رعایــت معیارهــای 

ــد کــرد. ــق اســتاندارد طراحــی و تولی دقی
ــز مشــابه دیگــری  ــه تجهی ــا اشــاره ب ــور ب ــح پ صال
ارائــه  نانومتــری  دقــت  بــا  را  اطاعــات  کــه 
ــر طراحــی و  می دهــد، گفــت:” شــرکت عــاوه ب
تولیــد تجهیــزات، خدمــات انــدازه گیــری ســطوح 

ــد.” ــی ده ــه م ــود ارائ ــتریان خ ــه مش ــز ب را نی

ضخامت سنج الیه های نازک

صالــح پــور بــا بیــان اینکــه ســاخت دســتگاه 
ــده  ــازک از یــک ای ــه هــای ن ضخامــت ســنج الی
ــدارد،  ــی ن ــابه خارج ــه و مش ــات گرفت ــی نش داخل
ــیاری از  ــد بس ــی و تولی ــت:” در طراح ــار داش اظه
محصــوالت، ســنجش ضخامــت الیــه هــا اهمیــت 
ــت  ــری ضخام ــدازه گی ــه ان ــتگاه ب ــن دس دارد. ای
الیــه هــای نشــانده شــده بــر روی ســطوح تــا 
دقــت دو نانومتــر می پــردازد. درحــال حاضــر ایــن 
تجهیــز در بســیاری از دانشــگاه هــای کشــور مــورد 

ــت.” ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس

دستگاه ارتعاش سنج

ــه  ــا از ب ــا کهرب ــاوری خ ــرکت فن ــل ش مدیرعام
کارگیــری شــیوه جدیــدی در ســنجش ارتعاشــات 
ــن  ــاخت ای ــی و س ــزود:” در طراح ــرد و اف ــاد ک ی
 )moire pattern( مــاره  تکنیــک  از  تجهیــز 
اســتفاده شــده اســت. در ایــن تکنیــک، از بــر هــم 
نهــی دو ســاختار تکــراری کــه دوره تنــاوب آنهــا 
برابــر و یــا نزدیــک بــه هــم باشــد، ســاختار تناوبــی 
جدیــدی در عبــور و یــا بازتــاب ظاهــر مــی شــود 
کــه دوره تنــاوب آن خیلــی بزرگتــر از دوره هــای 
تنــاوب اولیــه مــی باشــد. بــه آن هــا فریزهــای مــاره 
مــی گوینــد. در واقــع بــه گونــه ای بزرگنمایــی در 

حرکــت و جابجایــی ایجــاد مــی شــود.”
صالــح پــور بــا تاکیــد بــر بومــی بــودن ایــده 
ســاخت ایــن تجهیــز گفــت:” ایــن دســتگاه بــرای 
ــا  ــات از راه دور ب ــنجش ارتعاش ــار در س ــن ب اولی
اســتفاده از تکنیــک مــاره و بــرای شــرکت راه 
آهــن طراحــی و تولیــد گردیــد و امــروزه در 
حــوزه هــای دیگــر از جملــه ارتعــاش ســنجی 
ــا و…  ــرج ه ــدها، ب ــد س ــزرگ مانن ــای ب ــازه ه س
ــتگاه  ــن دس ــرد. ای ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
قــادر اســت ارتعاشــات را از فاصلــه ۸۰ تــا ۹۰ 

ــد.” ــری کن ــدازه گی ــری ان مت
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ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــح پ ــدس صال مهن
دســتگاه از میــدان نزدیــک کار مــی کنــد، تشــریح 
کــرد:” ایــن دســتگاه در حــوزه تجهیــزات پزشــکی 
بســیار پرکاربــرد اســت. ارتعاشــات تجهیــزات 
پزشــکی مــی توانــد عــاوه بــر از بیــن بــردن 
آرامــش مخاطــب بــه تجهیــز نیــز آســیب برســاند.”

ــه محصــوالت و خدمــات  ــه ب ــور در ادام ــح پ صال
افــزود:”  و  کــرد  اشــاره  شــرکت  سفارشــی 
بــه صــورت  بســیاری  محصــوالت و خدمــات 
ــه مــی شــود. از جملــه  ــه مشــتریان ارائ سفارشــی ب
می تــوان بــه ضخامــت ســنجی آنایــن اشــاره 
ــن  ــنجش آنای ــر س ــاوه ب ــتگاه ع ــن دس ــرد. ای ک
خروجــی خطــوط تولیــد از ایجــاد ضایعــات و 
توقــف در خــط تولیــد جلوگیــری مــی کنــد. 
ایــن موضــوع بــه صرفــه جویــی در مصــرف مــواد 
اولیــه، کاهــش هزینــه هــای تولیــد و افزایــش 

کیفیــت محصــوالت مــی انجامــد.
بــا  کهربــا  فنــاوری خــا  شــرکت  مدیرعامــل 
تصریــح ایــن نکتــه کــه محصــوالت شــرکت 
ــابه  ــزات مش ــی از تجهی ــی و در برخ ــابه داخل مش
ــت در  ــن اس ــت:” ممک ــدارد، گف ــز ن ــی نی خارج
ــیوه  ــا و ش ــوژی، ابزاره ــورها از تکنول ــر کش دیگ
ــنجش  ــری و س ــدازه گی ــرای ان ــری ب ــای دیگ ه
ســطحی و ارتعاشــی اســتفاده شــود.”وی در ادامــه 
ــی  ــراع خارج ــت اخت ــرای ثب ــی ب ــزود:” اقدامات اف
)یــو اس پتنــت( آن دســته محصوالتــی کــه نمونــه 

ــم.” ــورت داده ای ــدارد، ص ــی ن ــابه خارج مش
رقابتــی  هــای  مزیــت  موضــوع  پــور  صالــح 
چنــد  از  را  شــرکت  خدمــات  و  محصــوالت 
ــت:”  ــار داش ــت و اظه ــی دانس ــل بررس ــه قاب جنب
هــای  مزیــت  از  یکــی  بــودن  الوصــول  ســهل 
ــه  ــا توج ــوع ب ــن موض ــت. ای ــرکت اس ــی ش رقابت
و  دسترســی  عــدم  و  هــا  تحریــم  شــرایط  بــه 
واردات تکنولــوژی هــای زیــر یــک میکــرون 
بســیار اهمیــت یافتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، ارائــه 
خدمــات پــس از فــروش و مقــرون بــه صرفــه 
بــودن تجهیــزات نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه از 
ــی از  ــت. برخ ــرکت اس ــی ش ــای رقابت ــر مزای دیگ
نمونــه هــای مشــابه بیــش از ۲ تــا ۳ برابــر گــران تــر 
ــند.” ــی رس ــروش م ــه ف ــرکت ب ــوالت ش از محص

مهنــدس صالــح پــور از توســعه بــازار محصــوالت 
ــال  ــای فع ــرکت ه ــر ش ــزود:” دیگ ــرد و اف ــاد ک ی
حــوزه انــدازه گیــری را بــه عنــوان رقیــب در 
ــن  ــف و یافت ــا، تعری ــز م ــم. تمرک ــر نمی گیری نظ
ــرکت و  ــوالت ش ــرای محص ــد ب ــای جدی بازاره

ــت.” ــازار اس ــعه ب توس
ــه  ــادرات ب ــتن ص ــه داش ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــن موضــوع  کشــور عــراق از محدودیــت هــای ای
صحبــت کــرد و گفــت:” در شــرایط تحریــم 
بــر آنکــه امــکان واردات محصــوالت  عــاوه 
محدودیــت  نــدارد،  وجــود  هــا  تکنولــوژی  و 
ــوالت  ــادرات محص ــرای ص ــز ب ــیاری نی ــای بس ه
و تکنولــوژی هــا بــه دیگــر کشــورها تعریــف 
شــده اســت. بــه همیــن دلیــل در تاشــیم تــا 
بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
شــرکتی در بوســنی تاســیس کــرده و از ایــن مســیر 

بــه صــادرات بپردازیــم.”
ــه  ــرکت ب ــازار ش ــهم ب ــریح س ــور در تش ــح پ صال

تنــوع و گســتردگی مشــتریان حــوزه انــدازه گیری 
ــه تنــوع فعالیــت  اشــاره کــرد و افــزود:” باتوجــه ب
تــوان  نمــی  انــدازه گیــری،  بــا  مرتبــط  هــای 
مشــتریان ثابتــی بــرای ایــن حــوزه تعریــف کــرد، 
ــا توجــه  ــر ایــن بســیاری از محصــوالت ب عــاوه ب
بــه نیــاز بــازار و براســاس خواســته مشــتری طراحی 
و تولیــد مــی شــود. بــه همیــن جهــت، بیــان میــزان 
ســهم بــازار بــه صــورت درصــدی ســخت اســت.”

محصــوالت  مشــتریان  پــور  صالــح  مهنــدس 
ــی  ــای داد و در معرف ــروه ج ــرکت را در دو گ ش
ــی  ــای دولت ــازمان ه ــی از س ــت:” برخ ــا گف آن ه
در زمــره مشــتریان مــا قــرار دارنــد. تجهیــزات 
ســاخته شــده شــرکت در بســیاری از دانشــگاه هــا 
ــک،  ــد فیزی ــگاهی مانن ــای دانش ــگاه ه و آزمایش
ــکی  ــی پزش ــرق، مهندس ــورژی، ب ــک، متال مکانی
و… مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. عــاوه بــر 
ایــن، در صنایــع و در بخــش هــای مرتبــط بــا 
ــط  ــزات مرتب ــوان از تجهی ــی ت ــت م ــرل کیفی کنت
ــوالد مبارکــه،  ــری اســتفاده کــرد. ف ــدازه گی ــا ان ب
ــب  ــع مخاط ــه صنای ــا و… از جمل ــن، مپن ذوب آه

ــتند.” ــرکت هس ش
وی در تکمیــل معرفــی مشــتریان شــرکت تشــریح 
کــرد:” شــرکت عــاوه بــر فــروش تجهیــز بــه ارائه 
خدمــات انــدازه گیــری نیــز میپــردازد. شــرکت بــا 
داشــتن آزمایشــگاهی در شــبکه آزمایشــگاهی 
ــه  ــکان ارائ ــری )labsnet( ام ــای راهب ــاوری ه فن
ــی را  ــطحی و ارتعاش ــری س ــدازه گی ــات ان خدم
ــه دانشــجویان  ــان از جمل ــرای بســیاری از مخاطب ب

ــا فراهــم آورده اســت.” و شــرکت ه
صالــح پــور چالــش بــزرگ فعالیــت هــای شــرکت 
دانســت و تصریــح کــرد:”  اعتمــاد  مبحــث  را 
بســیاری از ســازمانها، صنایــع و شــرکت هــای 
داخلــی، بــه دلیــل تحریــم هــا و عــدم دسترســی بــه 
محصــوالت خارجــی بــه خریــد تجهیــزات ایرانــی 
می پردازنــد. در حقیقــت خریــد تولیــدات داخــل، 
ــاد  ــه ایج ــوع ب ــن موض ــت. ای ــا نیس ــت آن ه الوی
جــو اعتمــاد نیــاز دارد تــا بتوانیــم تکنولوژی هــای 

ــه فــروش برســانیم.” ــز ب داخلــی را نی
در  کهربــا  خــا  فنــاوری  شــرکت  مدیرعامــل 
تشــریح حمایــت هــای دریافتــی بــه نمایشــگاه 
ایــن  گفــت:”  و  کــرد  اشــاره  ایــران  ســاخت 
ــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری  نمایشــگاه ب
ریاســت جمهــوری برگــزار مــی شــود. بــه منظــور 
ــه  ــوالت ارائ ــل، محص ــدات داخ ــت از تولی حمای
دســته  ســطح  چهــار  در  نمایشــگاه  در  شــده 
ــی  ــطح ارزیاب ــب س ــه برحس ــوند ک ــی ش ــدی م بن
ــوند.  ــی ش ــوض م ــت باع ــمول حمای ــده، مش ش
ــه  ــک و دو طبق محصــوالت شــرکت در ســطح ی
بنــدی شــده و بــه ترتیــب شــامل ۴۰ و ۲۵ درصــد 
تخفیــف مــی باشــند و ایــن امــر قیمــت تجهیــزات 
ــای مشــابه خارجــی بســیار  ــه ه ــه نمون را نســبت ب

می دهــد.” کاهــش 
وی در توضیــح ســایر حمایــت هــای دریافتــی 
ــا ســازمان هــا و صنایــع  افــزود:” انعقــاد قــرارداد ب
از طریــق پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
را مزیتــی دانســت کــه در اعتمادســازی نقــش 

پررنگــی ایفــا می کنــد.”
ــرکت در  ــه ش ــان اینک ــا بی ــور ب ــح پ ــدس صال مهن
ــیر  ــی مس ــری اپتیک ــدازه گی ــزات ان ــوزه تجهی ح
ــز  ــک تجهی ــال ی ــر س ــا ه ــه و تقریب ــود را یافت خ
می کنــد،  اضافــه  خــود  تولیــدات  بــه  جدیــد 

ــه  ــی از س ــده یک ــا در آین ــیم ت ــت:” در تاش گف
تجهیــزات               حــوزه  در  کشــور  برتــر  شــرکت 

انــدازه گیــری باشــیم.

بــه کمــک ایــن تکنولــوژی مــی تــوان تــاب آوری 
ــا داد. ــهر را ارتق ــرزه ای کل ش ل

دکتــر امیــن موســوی مدیرعامل شــرکت بهســازان 
 Park لــرزه دوام در گفــت وگــو بــا چهاردهمیــن
Talk اتــاق رســانه پــارک علــم و فناوری دانشــگاه 
ــوری  ــران کش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــن اش ــران ضم ته
ــر  ــه طــور متوســط ه ــز اســت، گفــت: ب ــرزه خی ل
ــه قــوی در کشــور  ــار، یــک زلزل ۱۰ ســال یــک ب
ــده یــک  ــم در دهــه آین ــا می دانی رخ می دهــد و م
زلزلــه خواهیــم داشــت، امــا زمــان و محــل وقــوع 
ــت  ــروری اس ــس ض ــم. پ ــه را نمی دانی ــن زلزل ای

کــه خــود را بــرای ایــن اتفــاق آمــاده کنیــم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســاختمان هــای 
موجــود در کشــور بــه علــت عــدم رعایــت نــکات 
فنــی مشــکاتی دارنــد، افــزود: بخشــی از ضعــف 
ــن  ــه آیی ــا ب ــی ســاختمان ه کشــور در بحــث ایمن
ــر  ــال حاض ــردد. درح ــود برمی گ ــای موج ــه ه نام
ــی  ــی جان ــن ایمن ــه تامی ــرزه ای ب ــای ل آیین نامه ه
تاکیــد دارد و حفــظ ســاختمان پــس از زلزلــه 
مــورد توجــه نیســت. بــه همیــن دلیــل پــس از 
ــه، کســب وکارهــا و چرخــه زندگــی  ــوع زلزل وق

ــود. ــی ش ــظ نم ــهری حف ش
موســوی در تکمیــل صحبــت هــای خــود بــه 
تکنولــوژی میراگرویســکوز اشــاره کــرد و گفــت: 
ــول  ــر غ ــک فن ــک کم ــد ی ــول همانن ــن محص ای
ــی  ــات ناش ــده و ارتعاش ــب ش ــازه نص ــر در س پیک
از بارهــای دینامیکــی هماننــد زلزلــه، بــاد، انفجــار، 
ضربــه و … را مســتهلک مــی کنــد. بــه بیــان 
ــودرو،  ــای خ ــک فنره ــه کم ــور ک ــر همانط دیگ
ضربــات ناشــی از ناهمــواری هــای راه را کاهــش 
ــی  ــات ناش ــز ضرب ــکوز نی ــد، میراگرویس ــی دهن م
از زلزلــه را کاهــش داده و ارتعاشــات ســازه را 

ــازد. ــی س ــتهلک م مس
تــاب  ارتقــای  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  موســوی 
آوری لــرزه ای کل شــهر امــری ضروریســت، 
از تکنولوژی هایــی کــه  اظهــار داشــت: یکــی 
ــد، محصــول  ــر کمــک کن ــن ام ــه ای ــد ب ــی توان م
میراگرویســکوز اســت. شــبیه ســازی هــای انجــام 
ــر  ــاوه ب ــه، ع ــن قطع ــه ای ــد ک ــان میده ــده، نش ش
بهبــود  بــر  ای،  اجــزای ســازه  ایمنــی  ارتقــای 
عملکــرد لــرزه ای اجــزای غیرســازه ای ماننــد 
دیوارهــا، پارتیشــن هــا، ســقف کاذب و… نیــز 

ــت. ــر اس موث
مدیرعامــل شــرکت بهســازان لــرزه دوام بــا اشــاره 
بــه اینکــه میراگرویســکوز محصولی بــا تکنولوژی 
بــاال و بیــن رشــته ای و چندرشــته ای اســت، گفت: 
ــدارد و در  ــی ن ــابه داخل ــه مش ــول نمون ــن محص ای
تولیدکننــده  تنهــا  مــا  شــرکت  حاضــر،  حــال 
صنعتــی و تجــاری ایــن محصــول اســت و توانســته 

ــه دانــش بومــی آن دســت یابــد. ب
وی کیفیــت ایــن محصــول را هماننــد نمونــه هــای 
تشــریح کــرد:  و  دانســت  آن  مشــابه خارجــی 
ســطح کیفیــت ایــن محصــوالت بــه دلیــل رعایــت 
پروتــکل هــای اســتاندارد مشــابه نمونــه هــای 
خارجــی اســت. حتــی در مقایســه میراگرویســکوز 
ایرانــی بــا نمونــه برنــد آمریکایــی آن، متوجــه 
عملکــرد مشــابه و حتــی بهتــر نمونــه ایرانی شــدیم. 
میراگرویســکوز ایرانــی در بخشــی از بحــث هــای 
فنــی مرتبــط بــا لــوپ هــای ایــن تجهیــز، پایــداری 
بیشــتری نســبت بــه نمونــه آمریکایــی خــود داشــته 

اســت.
ــد  ــکوز تولی ــت میراگرویس ــزود: قیم ــوی اف موس
ــن  ــد پایی ــا ۴۰ درص ــرکت، ۳۰ ت ــط ش ــده توس ش
ــت.  ــود اس ــی خ ــابه خارج ــای مش تــر از نمونه ه
ــه شــرابط تحریــم هــا  ــا توجــه ب ــر ایــن، ب عــاوه ب
ــاله،  ــی ۲۵ س ــه گارانت ــا ارائ ــرکت ب ــران، ش در ای
ــراد در  ــه اف ــروش و مشــاوره ب ــس از ف ــات پ خدم
ــد. ــن کن ــود را تضمی ــری خ ــا برت ــت ت ــاش اس ت

ادامــه اظهــار داشــت: درحــال حاضــر  وی در 

دانش بومی بهسازی لرزه ای اجزای سازه 
ای و غیرسازه ای؛ حفاظت از چرخه زندگی 

شهری در هنگام زلزله

و  پــارک علــم  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فنــاوری دانشــگاه تهــران، شــرکت بهســازان لــرزه 
ــاوری دانشــگاه  ــم و فن ــارک عل دوام مســتقر در پ
ســاخت  و  طراحــی  بومــی  دانــش  بــه  تهــران 
ــدن  ــز ش ــا مجه ــت. ب ــت یاف ــکوز دس میراگرویس
ســاختمان هــا بــه ایــن تجهیــز هنــگام وقــوع زلزلــه، 
عــاوه بــر حفــظ جان انســان هــا، اجــزای ســازه ای 
و غیرســازه ای ســاختمان نیــز حفــظ شــده و تــداوم 
یافتــن چرخــه زندگــی شــهری تضمیــن مــی شــود. 
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میراگرویســکوز  بــه  ســاختمان   ۴ کشــور  در 
مجهــز شــده انــد کــه بــرج نوبینــاد تهــران بــا 
ــز شــده اســت و در  ــی تجهی میراگرویســکوز ایران
مابقــی ســاختمان هــا از نمونــه هــای مشــابه چینــی 

و ایتالیایــی اســتفاده شــده اســت.
و  ســازه  ســازندگان  اینکــه  بیــان  بــا  موســوی 
محصــول  ایــن  مشــتریان  جملــه  از  ســاختمان 
محســوب مــی شــوند، تشــریح کــرد: ایــن سیســتم 
ــا و  ــل ه ــا، پ ــاختمان ه ــر روی س ــوان ب ــی ت را م
ســازه هــای دریایــی نیــز اســتفاده کــرد. ســازه های 
در  پتروشــیمی،  و  نفتــی  شــرکت های  دریایــی 
ــیکل  ــا س ــرض میلیون ه ــود در مع ــر خ ــول عم ط
ــر  ــا عم ــوج ه ــن م ــد، و ای ــی گیرن ــرار م ــوج ق م
مفیــد ســازه را کاهــش داده و تــرک هــای ریــزی 
در اتصــاالت ایجــاد مــی کننــد. مطابــق شــبیه 
ســازی ها، میراگرویســکوز مــی توانــد عمــر مفیــد 

ــد. ــا ده ــر ارتق ــا ۲ براب ــی را ت ــای دریای ــازه ه س
گفــت:  خــود  هــای  تکمیــل صحبــت  در  وی 
ســازندگان ســاختمان هــای مهــم از جملــه ســازمان 
ــا و  ــتان ه ــازندگان بیمارس ــدارس، س ــازی م نوس
فروشــگاه هــای بــزرگ از جملــه مشــتریان بالقــوه 

ــد. ــی آین ــه شــمار م ــوژی ب ــن تکنول ای
ــا  ــه در دنی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوی ب ــر موس دکت
ــه  ــوژی دســت یافت ــن تکنول ــه ای فقــط ۹ کشــور ب
انــد، ســاخت ایــن محصــول را بســیار چالــش 
ــه  ــتیابی ب ــرد: دس ــح ک ــت و تصری ــز دانس برانگی
دانــش فنــی ایــن تکنولــوژی از جملــه چالــش 
ــول در  ــن محص ــی ای ــود. طراح ــرکت ب ــای ش ه
تمــام دنیــا بــه صــورت محرمانــه صــورت می گیــرد 
ــه صــورت عمومــی منتشــر نمــی  ــات آن ب و جزیی
و  تــا صــد طراحــی، ســاخت  از صفــر  شــود. 
توســعه میراگرویســکوز توســط شــرکت صــورت 
گرفتــه و موفــق شــدیم بــه دانــش بومــی آن بــدون 
اســتفاده از شــیوه مهندســی معکــوس دســت یابیــم.

ایــن  امیــن موســوی، عــدم آگاهــی از تولیــد 
محصــول در ایــران را یــک چالش کســب وکاری 
بــرای شــرکت تعریــف کــرد و افــزود: در تاشــیم 

ــم. ــازار معرفــی کنی ــه ب ــا ایــن محصــول را ب ت
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه آییــن نامــه هــای 
داخلــی بــه طــور مختصــر و جزیــی بــه ایــن گــروه 
ــث  ــت: بح ــد، گف ــه ان ــا پرداخت ــوژی ه از تکنول
آییــن نامــه هــای لــرزه ای از جملــه چالــش هایــی 
اســت کــه بــا آن مواجــه شــده ایــم. در حــال 
ــت  ــی معاون ــررات مل ــر مق ــاش دفت ــا ت ــر ب حاض
راه و شهرســازی،  و ســاختمان وزارت  مســکن 
آییــن نامــه ایــی مرتبــط بــا ســاختمان هــای مجهــز 
ــال  ــای آن در ح ــابه ه ــوژی و مش ــن تکنول ــه ای ب

ــت. ــن اس تدوی

را  شــرکت  عمومــی  هــدف  موســوی  دکتــر 
ایــن تکنولــوژی در سراســر کشــور  گســترش 
شــدن  مجهــز  بــا  داشــت:  اظهــار  و  دانســت 
ســاختمان هــا بــه ایــن محصــول، تــاب آوری 
امــروز  دنیــای  یابــد. در  مــی  بهبــود  ای  لــرزه 
صــرف حفــظ ســامت اســکلت ســاختمان در 
ــزای  ــه اج ــت ک ــت و ضروریس ــی نیس ــه کاف زلزل
غیرســازه ای و تجهیــزات داخــل ســاختمان نیــز 
ــهرها و  ــات ش ــه حی ــا چرخ ــد ت ــی بمانن ــالم باق س
کســب وکارهــا پــس از وقــوع زلزلــه ادامــه یابــد.

دکتر مهدی فکور؛ حل مسائل و مشکالت 
شرکت ها، گامی در جهت

 حفظ نیروی انسانی در کشور

و  علــم  پــارک  سرپرســت  مشــترک  نشســت 
فنــاوری دانشــگاه تهــران و مدیــران عامــل شــرکت 
هــای عضــو و مســتقر در پــارک بــه صــورت 
ــد. ــزار ش ــاه برگ ــازی ۲۰ دی م ــوری و مج حض

ــم و  ــارک عل ــت پ ــور سرپرس ــدی فک ــر مه دکت
ــاوری دانشــگاه تهــران در ابتــدای ایــن نشســت  فن
مشــکات  و  مســائل  از  آگاهــی  اهمیــت  بــه 
ــران  ــگاه ته ــت: دانش ــرد و گف ــاره ک ــود اش موج
ــایر  ــوی س ــی و الگ ــوزش عال ــاد آم ــوان نم ــه عن ب
ــی  ــا، م ــری ه ــم گی ــات در تصمی ــز و موسس مراک
بایســت همــواره پیشــرو باشــد. آگاهــی از مســائل 
ــه تصمیــم گیــری هــای  ــد ب و مشــکات مــی توان

ــود. ــر ش ــور منج ــق ام ــرای موف ــر و اج بهت
دکتــر فکــور بــه تشــریح نســل هــای مختلــف 
ــح کــرد: در دانشــگاه  دانشــگاه پرداخــت و تصری
هــای نســل یــک، مبحــث آمــوزش مــورد توجــه 
ــی از  ــه خوب ــز ب ــور نی ــگاه های کش ــت و دانش اس
عهــده ایــن موضــوع برآمــده انــد. دانشــجویان 
ســایر  و  تهــران  دانشــگاه  التحصیــان  فــارغ  و 
ــا از جایــگاه خوبــی  دانشــگاه هــای کشــور در دنی
ــان در  ــور ایش ــرای حض ــا ب ــد و تقاض برخوردارن
ــود  ــل وج ــه تحصی ــرای ادام ــف و ب ــع مختل مقاط
ــث  ــه مبح ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض دارد. ای
ــی  ــام م ــی انج ــه خوب ــا ب ــگاه ه ــوزش در دانش آم

ــود. ش

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در نســل دو دانشــگاه 
هــا بحــث پژوهشــی مــورد توجــه اســت، گفــت: 
دانشــگاه هــای کشــور در فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــات  ــام تحقیق ــد، انج ــرده ان ــل ک ــق عم ــز، موف نی
مــرز دانشــی و داشــتن رتبــه خــوب در منطقــه 

ــن امــر اســت. نشــانه ای
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه کلیــه امــور مرتبــط بــا 
ــت،  ــته اس ــگاه وابس ــه دانش ــش ب ــوزش و پژوه آم
بعــدی دانشــگاه  اظهــار داشــت: تحقــق نســل 

مرتبــط  دانشــگاه  از  خــارج  عوامــل  بــه  هــا، 
ــی،  ــاوری، کارآفرین ــا فن ــط ب اســت. مباحــث مرتب
نــوآوری، کســب وکار و ایجــاد اشــتغال از جملــه 
ــی از  ــت بخش ــی بایس ــه م ــت ک ــی اس موضوعات
ــط  ــر آن توس ــش دیگ ــگاه و بخ ــط دانش آن توس
ــه شــرکت های  عوامــل بیــرون از دانشــگاه از جمل

ــود. ــام ش ــده انج ــب ای ــن و صاح کارآفری
دکتــر فکــور بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف دانشــگاه 
ــه  ــه جامع ــت ب ــارم خدم ــوم و چه ــل س ــای نس ه
اســت، گفــت: در دانشــگاه هــای نســل ســوم 
وجــود  اجتماعــی  مســئولیت پذیری  چهــارم،  و 
در  شــود.  مــی  شــنیده  جامعــه  حــرف  و  دارد 
واقــع صنعــت بــه دانشــگاه و علــم تولیــد شــده در 

دانشــگاه نیــاز پیــدا می کنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه تهــران 
و پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران جــدا از 

ــر ایــن  یکدیگــر نیســتند، اظهــار داشــت: تــاش ب
ــار  ــری را در اختی ــات بهت ــم امکان ــا بتوانی ــت ت اس
ــرار داده و از ظرفیــت هــای ایشــان  شــرکت هــا ق
ــی  ــم و خروج ــتفاده کنی ــن اس ــو احس ــه نح ــز ب نی
خوبــی را از لحــاظ علمــی و نیــروی انســانی بــرای 

شــرکت هــای عضــو و مســتقر فراهــم آوریــم.
ــس  ــی ریی ــر مقیم ــل از دکت ــه نق ــور ب ــر فک دکت
دانشــگاه تهــران، ایــن نکتــه را تصریــح کــرد 
کــه امکانــات دانشــگاه تهــران را صــرف تجــاری 

ــم کــرد کــه  ــای پژوهشــی خواهی ــه ه ســازی یافت
بخــش عمــده آن بــه شــرکت هــای عضــو و 

ــردد. ــر میگ ــتقر ب مس
واحدهــای  از  حمایــت  بــر  تاکیــد  بــا  فکــور 
ــان  ــان و صاحب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــاور، ش فن
ــکات  ــائل و مش ــدن مس ــرح ش ــت: مط ــده گف ای
شــرکت هــا و تــاش بــرای رفــع آن هــا، مــا را بــه 
ــه  ــه خدمــات بیشــتر ب ــه ارائ دســتاوردهایی از جمل
بــازار، اشــتغال زایــی افــراد مســتعد و حفــظ نیــروی 
ــن  ــی رســاند و ای انســانی متخصــص در کشــور م
ــرای دانشــگاه تهــران و  ــه افتخــاری ب موضــوع مای

ــود. ــد ب ــی خواه ــوزش عال آم
ــائل و  ــرح مس ــه ط ــت ب ــن نشس ــر ای ــش دیگ بخ
مشــکات مدیــران عامــل و پاســخ بــه ایشــان 

یافــت. اختصــاص 

طراحی و ساخت دستگاه سورتر هوشمند، 
تحولی بزرگ در صنعت تفکیک

 و دسته بندی کشور

و  پــارک علــم  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
رباتیــک  شــرکت  تهــران،  دانشــگاه  فنــاوری 
ــه  ــق ب ــوژان موف ــی ن ــوش مصنوع ــیون و ه اتوماس
ــمندی  ــورتر هوش ــتگاه س ــاخت دس ــی و س طراح
شــد کــه بــا اســتفاده از الگوریتم هــای هــوش 
مصنوعــی و بــا رعایــت اســتانداردهای حــوزه 
غذایــی محصــوالت را تفکیــک و دســته بندی 
ــاورزی را  ــت کش ــدات صنع ــار تولی ــرده و اعتب ک

می کنــد. تضمیــن 
مدیرعامــل  فرحنــاک  محمدرضــا  مهنــدس 
شــرکت رباتیــک اتوماســیون و هــوش مصنوعــی 
 Park Talk نــوژان در گفــت وگــو بــا ســیزدهمین
اتــاق رســانه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــت  ــروع فعالی ــیر ش ــه مس ــاره ب ــن اش ــران ضم ته
شــرکت، از ســاخت محصــوالت متنــوع صحبــت 
کــرد و افــزود: شــرکت طــی چهــار ســال گذشــته 
بــه طــور اختصاصــی بــر روی محصول ســورتر کار 

ــت. ــرده اس ک
ــان اینکــه محصــول ســورتر جــز صنایــع  ــا بی وی ب
ــار داشــت: در  ــی شــود، اظه ــی محســوب م تبدیل
صنایــع تبدیلــی، محصولــی کــه بــه مرحلــه قیمــت 
گــذاری رســیده اســت، بــا کمــک دســتگاهی بــه 
دو بخــش ارزشــمند تــر و بخــش بــا ارزش کمتــر 
تقســیم مــی شــود. در واقــع بــا یــک تبدیــل و 
فراینــد ســاده، ارزش افــزوده ای بــه کاال اضافــه 
مــی شــود و در نهایــت آورده بیشــتری بــرای 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــده ایج ــد کنن تولی
ــنهادی  ــریح ارزش پیش ــاک در تش ــدس فرحن مهن
ــاژ  ــت، تن محصــول ســورتر گفــت: افزایــش کیفی
ســورتر  محصــول  مشــخصه های  از  ســرعت  و 
ــوان  ــی ت ــول م ــن محص ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب اس
ــر  اســتانداردهای غذایــی را تضمیــن کــرد و از زی
ــاورزی  ــت کش ــد صنع ــار تولی ــن اعتب ــوال رفت س

ــرد. ــری ک ــور جلوگی کش
مدیرعامــل شــرکت رباتیــک اتوماســیون و هــوش 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــت ش ــوژان مزی ــی ن مصنوع
بنیــان را ایجــاد یــک دانــش خــاص و تمرکــز بــر 
ــتگاه  ــد دس ــی و تولی ــزود: طراح ــت و اف آن دانس
ســورتر را بــا تمرکــز بــر پســته بــه عنــوان محصــول 
مخصــوص ایــران شــروع کردیــم. در این دســتگاه 
از هــوش مصنوعــی بــرای تفکیــک و دســته بنــدی 

ایــن دانــه اســتفاده مــی شــود.
قابلیــت  ســورتر  دســتگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتفاده بــرای محصــوالت دیگــر را نیــز دارد، 
تاکیــد کــرد: بــا اســتفاده از دســتگاه ســورتر، 
ــق  ــدی را دقی ــته بن ــک و دس ــد تفکی ــوان فراین میت
ــات  ــه خدم ــام داد. ارائ ــر انج ــمندانه ت ــر و هوش ت
ــی را از  ــت رقابت ــده و قیم ــد کنن ــه تولی ــب ب مناس

ــت. ــتگاه اس ــن دس ــای ای ــر مزای دیگ
ــمند  ــورترهای هوش ــازار س ــاک، ب ــدس فرحن مهن
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را یــک بــازار جدیــد دانســت و گفــت: ایــن 
ــه  ــی ب ــه تازگ ــوده و ب ــد ب ــال رش ــول در ح محص
بــازار شناســانده شــده اســت. خلــق بــازار جدیــدی 
ــزان ســهم  ــن می ــرای ســورترهای هوشــمند، تعیی ب
ــت. ــاخته اس ــوار س ــول را دش ــن محص ــازار ای از ب

وی در تکمیــل صحبــت هــای خود به ســورترهای 
معمولــی اشــاره کــرد و افــزود: فراینــد و خروجــی 
ســورترهای رنگــی موجــود در بــازار، بــا دســتگاه 
ســورتر هوشــمند متفــاوت اســت. ســورترهای 
معمولــی براســاس رنــگ و یــا یــک مشــخصه 
ــد.  ــی پردازن ــدی م ــته بن ــک و دس ــه تفکی ســاده ب
ــا  ــوژان کــه ب امــا ســورترهای هوشــمند شــرکت ن
ــتفاده از  ــا اس ــوند، ب ــناخته می ش ــد ISorter ش برن
ــوالت را  ــی، محص ــوش مصنوع ــای ه الگوریتم ه

ــد. ــد مــی کن ــرای تفکیــک و دســته بنــدی تایی ب
فرحنــاک بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه تکنولــوژی 
هــای جدیــد، بایــد بــرای مشــتریان شــرح داده 
ــده  ــدار ش ــا بی ــاز در آن ه ــاس نی ــا احس ــوند ت ش
تشــریح  شــوند،  محصــول  اهمیــت  متوجــه  و 
ــاورزی  ــوالت کش ــدگان محص ــد کنن ــرد: تولی ک
ــه  ــورتینگ دان ــوزه س ــاالن در ح ــکبار و فع و خش
ــی  ــوب م ــمند محس ــورتر هوش ــتریان س ــا از مش ه
شــوند. قــرار گرفتــن ایــن دانــش در کنــار صنعــت 
کشــاورزی مــی توانــد بــه یــک هــم افزایــی 

ــود. ــر ش ــزرگ منج ب
ــد  ــوع در تولی ــه تن ــا اشــاره ب ــاک ب ــدس فرحن مهن
انــواع دســتگاه هــای ســورتر گفــت: درحــال 
ــه تجــاری ســازی رســیده  حاضــر ســورتر پســته ب

و در بــازار در دســترس اســت.
وی دریافــت ایــده اولیــه طراحــی و تولیــد ســورتر 
پســته از ســمت بــازار را یــک اتفاق خوب دانســت 
و اظهــار داشــت: همراهــی یکــی از تولیدکنندگان 
ــه شناســایی بهتــر نیــاز  پســته در ایــن امــر مســیر، ب
ــرکت و  ــرای ش ــک ب ــد ارگانی ــتن رش ــازار، داش ب

خلــق هــم افزایــی منجــر شــد.
فرحنــاک از وجــود چالــش هــای متعــدد بــه 
خصــوص در مســیر رشــد کســب وکار یــاد کــرد 
و افــزود: چالــش هــای مســیر رشــد کســب وکار، 
از جنــس نیــاز شــرکت بــرای رشــد اســت. نیــاز بــه 
ــازار و  ــه ایجــاد ب ــاز ب ــروی انســانی، نی ســرمایه، نی

تامیــن فضــای کار از جملــه ایــن چالــش هاســت.
ــاوری دانشــگاه  ــارک علــم و فن وی اســتقرار در پ
تهــران را یــک حمایــت دانســت و گفــت: پــارک 
ــا ایفــای نقــش  ــاوری دانشــگاه تهــران ب ــم و فن عل
فضــای  دادن  قــرار  اختیــار  در  و  تســهیلگری 
کارگاهــی بــه رشــد شــرکت کمــک کرده اســت.

مهنــدس فرحنــاک در توضیــح چشــم انــداز و 
ــوالت  ــیاری از محص ــت: بس ــرکت گف ــدف ش ه
ــی  ــه م ــام فروخت ــورت خ ــه ص ــور ب ــدی کش تولی
شــود. کمــک بــه بخش هــای دیگــر صنایــع و 
خلــق ارزش افــزوده بــرای محصــوالت تولیــد 
اختیــار  در  دانــش  طریــق  از  کشــور  در  شــده 
شــرکت از جملــه اهدافــی اســت کــه بــرای تحقــق 
ــرد  ــرد ب ــازی ب آن تــاش مــی کنیــم. ایــن یــک ب
بــرای کشــور و صاحبــان دانــش در کشــور اســت.

خالصه عملکرد و دستاوردهای برتر پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران در سال 1400

برگزاری رویداد کانکت دی پارک علم و فناوری استان سمنان

در  ســمنان  اســتان  فنــاوری  علــم   پــارک 
توســعه  زمینــه  در  خــود  فعالیت هــای  ادامــه 
بین المللــی  رویــداد  اولیــن  بین الملــل،  روابــط 
عنــوان  تحــت  صــادرات  و  ســرمایه گذاری 

را  دی«  »کانکــت 
ــداد  ــن روی ــود. ای ــزار نم ــمنان برگ ــتان س  در اس
اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  محــل  در 
شــرکت های  مدیــران  حضــور  بــا  و  ســمنان 
پــارک  و  مرســین  تکنوپــارک  از  دانش بنیــان 
نیــده و ســرمایه گذارانی از کشــور ترکیــه برگــزار 
ــم  ــارک عل ــس پ ــری، ریی ــن نظ ــد.دکتر محس ش
از  اصلــی  هــدف  ســمنان،  اســتان  فنــاوری  و 
برگــزاری ایــن رویــداد را افزایــش تعامــات 
کشــور  دو  میــان  فنــاوری  انتقــال  بین المللــی، 
و توســعه صــادرات محصــوالت شــرکت های 
پارکــی عنــوان نمــود. در ایــن ویــداد یــک روزه 
ــران شــرکت های  ــن مدی نشســت های متعــددی بی
اســتان ســمنان و شــرکت های ترکــی  پــارک 
برگــزار شــد. همچنیــن دفتــر تکنوپــارک مرســین 
ترکیــه در پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان 
ــس  ــن، ریی ــان گولتکی ــر احس ــد. دکت ــاح ش افتت
تکنوپــارک مرســین ترکیــه نیــز بــا ابراز خرســندی 
از حضــور شــرکت های ترکیــه در ایــن رویــداد از 
افتتــاح دفتــر پــارک علــم و فناوری اســتان ســمنان 
در پــارک مرســین ترکیــه در آینــده نزدیــک خبــر 
ــن و  ــر گولتکی ــداد، دکت ــن روی داد. در حاشــیه ای
مدیــران شــرکت های ترکــی از واحدهــای فنــاور 
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان 
ــا توانمندی هــا و ظرفیت هــای موجــود  بازدیــد و ب

ــدند.  ــنا ش ــتان آش ــارک اس در پ
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رییس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه  تاکید کرد:
تالش برای توسعه بازارهای صادراتی شرکت های فناور و دانش بنیان

ــاه  ــتان کرمانش ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
افتتــاح بزرگتریــن بــرج فنــاوری کشــور در اســتان 
را یکــی از مهــم تریــن دســتاوردهای ایــن مجموعه 
زیرســاخت های  توســعه  وافــزود:  عنــوان کــرد 
ــاوری  ــوم فن ــاز توســعه زیســت ب ــش نی ــاوری پی فن
ــش  ــاد دان ــعه اقتص ــت توس ــی جه ــی اساس و الزام

ــان مــی باشــد. بنی

دکتــر ســیامک آزادی در گفــت و گــو بــا روابــط 
عمومــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمانشــاه،  
مهــم تریــن دســتاورد پــارک علــم و فنــاوری 
و  فنــاوری  بــوم  زیســت  توســعه  را   کرمانشــاه 
ــتا  ــن راس ــزود: در همی ــوان کــرد و اف ــوآوری عن ن
ــوآوری، ســه  هفــت مرکــز رشــد، هشــت مرکــز ن
کانــون شــکوفایی و خاقیــت و ســه شــتاب دهنــده 

ــم. ــرده ای ــدازی ک ــتان راه ان در اس
وی افــزود: پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه طــی 
مــدت فعالیــت خــود از بیــش از ۶۵۰ واحــد فنــاور 
و دانــش بنیــان حمایــت نمــوده اســت کــه حقیقتــا 

دســتاورد بزرگــی اســت.
آزادی بــه فعالیــت هــای پــارک در حــوزه توســعه 
زیرســاخت هــای فنــاوری اســتان هــم اشــاره کــرد 
و افــزود: یکــی از اقدامــات مهــم در حــوزه توســعه 
زیرســاخت هــای فنــاوری، راه انــدازی مجتمــع 
ــی  ــع م ــر مرب ــزار مت ــاحت ۱۲ ه ــا مس ــوآوری ب ن

باشــد.
وی افــزود: ایــن مجتمــع زمینــه فعالیــت ۲۴ واحــد 
کارگاهــی را فراهــم مــی کنــد کــه هــم اکنــون ۱۷ 

واحــد آن بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
آزادی از افتتــاح بزرگتریــن بــرج فنــاوری کشــور 
بــه عنــوان دســتاور مهــم دیگــر جهــاد دانشــگاهی 
ــتای  ــاه در راس ــاوری کرمانش ــم و فن ــارک عل و پ
توســعه زیرســاخت هــای فنــاوری اســتان یــاد کــرد 
و افــزود: ایــن بــرج بــا مســاحت ۲۰ هــزار مترمربــع 

در ۱۶ طبقــه احــداث شــده اســت.
کرمانشــاه  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رییــس 
ــاخت ها در  ــن زیرس ــعه ای ــرد: توس ــان ک خاطرنش
ــاوری و  ــوم فن ــه توســعه زیســت ب ــت منجــر ب نهای
نــوآوری اســتان و پیامــد آن توســعه اقتصــاد دانــش 

ــد. ــد ش ــتان خواه ــان در اس بنی
ــوب  ــات خ ــه تعام ــاره ب ــا اش ــه ب آزادی در ادام
پــارک علــم و فنــاوری بــا دســتگاه هــای مختلــف 
بــا  پــارک  خــوب  تعامــات  گفــت:  اســتان، 
دســتگاه های مختلــف در نهایــت منجــر بــه جــذب 
حمایــت هــای ویــژه بــرای توســعه زیرســاخت های 
فنــاوری در اســتان شــده اســت کــه نتیجــه آن 
ــی از  ــدازی یک ــوآوری و راه ان ــع ن ــل مجتم تکمی
ــتان  ــور دراس ــاوری کش ــای فن ــرج ه ــن ب بزرگتری

ــت. ــوده اس ب
ــوب  ــات خ ــه تعام ــن در نتیج ــزود: همچنی وی اف
پــارک بــا ســایر دســتگاه هــا توانســته ایــم جــذب 
حمایــت هــای مالــی بــرای واحدهــای فنــاور و 
دانــش بنیــان را از طریــق صنــدوق پژوهــش و 

ــیم. ــته باش ــرس داش ــاوری زاگ فن
رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه در ادامــه 
در تشــریح برخــی اقدامــات شــاخص پــارک علــم 
و فنــاوری در یکســال گذشــته، یکــی از کارهــای 
شــاخص ایــن مجموعــه را فعالیــت ۱۴ واحــد فنــاور 
پــارک در تولیــد انــواع محصــوالت مــورد نیــاز در 

زمینــه مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا عنــوان کــرد.
آزادی کار شــاخص دیگــر پــارک در یــک ســال 
ــرج هــای  گذشــته را افتتــاح یکــی از بزرگتریــن ب
ــرج  ــن ب ــزود: ای ــوان کــرد واف ــاوری کشــور عن فن
زمینــه فعالیــت حداقــل ۱۱۰ شــرکت دانــش بنیــان 

و فنــاور را فراهــم مــی کنــد.
در  فنــاوری کرمانشــاه  و  علــم  پــارک  رییــس 
ادامــه در تشــریح برنامــه هــای آتــی ایــن مجموعــه 
بــا  فناورانــه تخصصــی  از توســعه ســاختارهای 
مشــارکت بخــش خصوصــی و موسســات فنــاور و 
ــوان یکــی از مهــم تریــن ایــن  ــه عن ــان ب دانــش بنی
برنامــه هــا یــاد کــرد و افــزود: ایــن برنامــه بــا هــدف 
ــه و  ــتان و منطق ــع اس ــه صنای ــای فناوران ــع نیازه رف
ــز توســعه فنــاوری در بخــش هــای اولویــت دار  نی
اســتان در دســتور کار قــرار خواهــد گرفتــه اســت.

بــازار  بــه توســعه  وی همچنیــن توجــه جــدی 
شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان بــا اولویــت 
بازارهــای صادراتــی و نیــز توســعه تعامــات ملــی 
و بیــن المللــی بــا هــدف ســرمایه گــذاری بــه 
منظــور توســعه زیرســاخت های فنــاوری اســتان 
و همچنیــن جــذب ســرمایه گــذاران و توســعه 
ــان  ــش بنی ــاور و دان ــای فن ــرکت ه ــرای ش ــازار ب ب
را از جملــه دیگــر برنامــه هــای آتــی پــارک علــم 
و فنــاوری کرمانشــاه عنــوان کــرد. وی افــزود: 
ــر  ــه اث ــر ب ــت منج ــا در نهای ــن برنامه ه ــی ای تمام
ــان در  ــش بنی ــاد دان ــش اقتص ــش از پی ــذاری بی گ

ــد. ــد ش ــتان خواه ــعه اس توس
بــازار  توســعه  بــرای  ریــزی  برنامــه  از  وی 
واحدهــای فنــاور خبــر داد و افــزود: در حــال 
ــد  ــش از ۲۰ واح ــدی بی ــوالت تولی ــر محص حاض
فنــاور تحــت حمایــت پــارک، بــه کشــورهای 
مختلــف از جملــه ترکیــه، عــراق، قطــر، افغانســتان، 
ســوریه، ازبکســتان، ارمنســتان و برخــی کشــورهای 

ــود. ــی ش ــادر م ــی ص اروپای
ــزود:  ــاوری کرمانشــاه اف ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
در حــال حاضربرنامــه داریــم کــه بتوانیــم بصــورت 
ســاختارمند بحــث توســعه صــادرات محصــوالت 
ــن  ــم و در ای ــال کنی ــان را دنب ــش بنی ــاور و دان فن
ــی  ــرای ســال آت ــژه ای را ب ــای وی ــه ه راســتا برنام

ــم. ــن نمــوده ای تدوی
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد ســاختارهای الزم در 
ایــن زمینــه در حــال پیگیــری اســت، گفــت: ســال 
آینــده ســاختار الزم بــرای فعــال نمــودن صــادرات  
محصــوالت دانــش بنیــان کشــور بــه عــراق فراهــم 

مــی شــود.

امضای یک قرارداد بزرگ صنعتی با بخش خصوصی
 همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در ازای دریافت رویالر تی با شرکت 

گازکربنیک شهرکرد
پتروشــیمی  و  پلیمــر  پژوهشــگاه 
گازکربنیــک  شــرکت  و   ایــران 
یــک  خــاص(  شهرکرد)ســهامي 
امضــا  بــه  را  ســاله   ۲۰ قــرارداد 

انــد. رســانده 
ــش  پژوهــش در راســتاي توســعه دان

فنــی و تجــاری ســازی بــرای ســاخت 
پلیمــری  الیــه  چنــد  غشــاهای 
موضــوع قــرارداد ۲۰ ســاله ای اســت 
ــیمی  ــر و پتروش ــگاه پلیم ــه پژوهش ک
ــه  ــک ب ــا شــرکت گاز کربنی ــران ب ای

ــت.  ــانده اس ــا رس امض

بــر اســاس ایــن قــرارداد کــه بــه 
قانعــی  مجیــد  دکتــر   امضــای 
فنــاوری   معاونــت  سرپرســت 
پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران 
بنــي  ســلیمي  بهــروز  مهنــدس  و  
گازکربنیــک  شــرکت  مدیرعامــل 

گاز  شــرکت  اســت،  رســیده 
از  ســال   ۲۰ مــدت  بــه  کربنیــک 
۵۰۲ متــر فضــاي کارگاهــي واقــع 
بــا  ســازی  تجــاري  ســاختمان  در 
ــرداری  ــره ب ــا به ــاره به ــت اج پرداخ
ــک درصــد از  ــادل ی ــد و مع ــی کن م

ناخالــص فــروش محصــوالت ایــن شــرکت بابــت 
ــه پژوهشــگاه  ــرارداد ب ــي در طــول مــدت ق رویالت
پلیمــر و پتروشــیمی ایــران  پرداخــت خواهــد شــد. 
ــا  ــود ب ــکاری خ ــه هم ــک ک ــرکت گاز کربنی ش
پژوهشــگاه را از ســال۱۳۹۶به منظــور تولیــد دانــش 
فنــی  ســاخت غشــاهای جــدا ســازی گاز کربنیک 
ــز  ــت آمی ــان موفقی ــس از پای ــود، پ ــاز کــرده ب آغ
ایــن طــرح، بــا قــرارداد جدیــد در راســتای انجــام 
ــی  ــه م ــکاری ادام ــن هم ــه ای ــر  ب ــای زی ــرح ه ط

دهــد؛

ــای  ــیمی ه ــع پتروش ــن در مجتم ــت اتیل ۱- بازیاف
ــن ــی اتیل ــده پل ــد کنن تولی

۲- بازیافــت پروپیلــن در مجتمــع پتروشــیمی هــای 
تولیــد کننــده پلــی پروپیلــن

- بازیافــت منومــر وینیــل اســتات )VAM( و اتیلــن 
اکســاید در مجتمــع هــای پتروشــیمیایی

در   )VCM( کلرایــد  ونیــل  منومــر  بازیافــت   -
مجتمــع پتروشــیمی هــای تولیــد کننــده پلــی ونیــل 

ــد کلرای

- تغلیــظ گازهــای اتافــی در مراکــز پتروشــیمیایی 
بــا هــدف رســیدن بــه اســتاندارد گازهــای ســوختی

ــدف  ــا ه ــی ب ــروژن از گاز طبیع ــازی نیت - جداس
ــع  ــی در صنای ــی گاز طبیع ــش ارزش حرارت افزای

پاالیشــگاهی

-  بازیافــت هیدروکربــن هــای ســنگین )LPG( در 
صنایــع پاالیشــگاهی

در                گازوییــل  و  بنزیــن  بخــارات  بازیافــت   -
ــادر و کشــتیرانی( ــال )ســازمان بن ــه هــای انتق پایان
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رویالتی یا بهره مالکانه

*تدویــن و گــردآوری: طاهــره 
مســئول  کارشــناس  خالقجــو 
روابــط عمومــی پژوهشــگاه پلیمــر و 

پتروشــیمی ایــران

ــی)Royalty( را  ــه رویالت ــش کلم ــا کمابی ــه ی م هم
ــت؟  ــن وازه چیس ــرد ای ــا و کارب ــنیده ایم.اما معن ش
ــی  ــی مبلغ ــا رویالت ــه ی ــره مالکان ــف، به ــق تألی ح
اســت کــه بــه منظــور بهــره بــرداری از امتیــاز منابــع 
ــن از  ــره گرفت ــرای به ــا ب ــادی ی دارای ارزش اقتص
امتیــاز حقــوق مالکیــت معنــوی و حــق تکثیــر 
ــا  ــاری ی ــانه تج ــاز، نش ــق امتی ــت(، ح ــی رای )کپ
ــک  ــا مال ــت ی ــه دول ــوژی ب ــی و تکنول ــش فن دان

می شــود.  پرداخــت 
ــتفاده  ــرد و اس ــر کارب ــی ب ــت مبتن ــی پرداخ رویالت
ــرای  ــده ب ــاز دهن ــه امتی ــاز ب ــده امتی اســت کــه دارن
مواقــع  برخــی  در  و  دارائــی  یــک  از  اســتفاده 
نوعــا  پــردازد. رویالتــی  مــی  مالکیــت فکــری 
ــی  ــص ناش ــا خال ــص ی ــروش ناخال ــدی از ف درص
ــه ازای  ــی ب ــغ ثابت ــا مبل ــی و ی ــتفاده از دارائ از اس

ــت. ــول اس ــد از محص ــر واح ــروش ه ف
ــاز« شــرایطی کــه تحــت  ــرارداد حــق امتی یــک »ق
آن شــرایط حــق اســتفاده از یــک دارائــی یــا 
منبــع ماننــد پتنــت، مــارک تجــاری، حــق تکثیــر و 
انتشــار، مــواد معدنــی و نفــت توســط یــک طــرف 
بــه طــرف دیگــر واگــذار مــی شــود را بــدون 
محدودیــت و یــا همــراه بــا شــرایط محــدود کننــده 
)از نظــر کســب و کار، محــدوده جغرافیایــی نــوع 
ــت  ــد. موافق ــی کن ــخص م ــره( مش ــول و غی محص
ــت  ــه دول ــی ک ــژه زمان ــه وی ــاز ب ــای امتی ــه ه نام

ــود. ــد ش ــه من ــتی ضابط ــت بایس ــک اس مال
ــار  ــان آث ــه صاحب ــی ب ــه در ازای رویالت ــی ک مبلغ
ــد  ــدی از درآم ــوالً درص ــود، معم ــه می ش پرداخت
ناخالــص یــا خالــص حاصــل از اســتفاده از دارایــی 
ــن حــال، ممکــن اســت  ــا ای را تشــکیل می دهــد. ب
طرفیــن نمونــه قــرارداد رویالتــی ، ایــن مبلــغ را 
ــت خــود  ــا رضای ــق ب ــوردی و مطاب ــه صــورت م ب
مــورد توافــق قــرار دهنــد. در ایــن خصــوص ایــن 
امــکان بــرای مالــک اصلــی یــک اثــر وجــود دارد 
کــه اثــر خــود را در ازای درآمدهایــی کــه ممکــن 
ــه شــخص  اســت آن اثــر در آینــده ایجــاد کنــد، ب
ثالــث اعطــا نمایــد. بــه عنــوان مثــال تولیدکننــدگان 
ــه در  ــی ک ــتم عامل ــتفاده از سیس ــق اس ــه، ح رایان
ــه شــرکِت  رایانه هــای خــود اســتفاده می کننــد را ب

مالــک آن می پردازنــد.
بــه طــور کلــی، حــق امتیــاز می توانــد شــامل 

ــاز  مــواردی از قبیــل حــق ثبــت اختــراع، حــق امتی
عامــت تجــاری، حــق امتیــاز انتشــار کتــاب، حــق 
ــاز هنــر شــود. در ایــن  ــاز موســیقی و حــق امتی امتی
زمینــه، طراحــان مــد نیــز قادرنــد کــه بــرای اســتفاده 
از نــام و طرح هــای خــود، مــا بــه ازایــی را دریافــت 
شــرکت ها  گاز،  و  نفــت  بخش هــای  در  کننــد. 
ــع طبیعــی از  ــرای دریافــت مجــوز اســتخراج مناب ب
ــی را  ــه ازای ــا ب ــکان، م ــش مال ــت پوش ــی تح دارای

ــد. ــا می پردازن ــکان آن ه ــه مال ب
نمونــه قــرارداد رویالتــی ، فــی مــا بین مجــوز دهنده 
)شــخص دریافــت کننــده حــق امتیــاز( و متقاضــی 
ــده حــق  دریافــت مجــوز )شــخصی پرداخــت کنن
ــب  ــن قــرارداد موج ــرد. ای ــکل می گی ــاز( ش امتی
مالکیــت  از  اســتفاده  اعطــای مجــوز در زمینــه 
ــاص و  ــرایط خ ــت ش ــده، تح ــوز دهن ــوی مج معن
ــه طــور  ــاز می شــود. ب در ازای پرداخــت حــق امتی
ــاد اســت  ــل انعق ــی قاب ــرارداد زمان ــن ق معمــول، ای
ــره  ــق به ــد ح ــی بخواه ــک دارای ــب ی ــه صاح ک
بــرداری از اثــر خــود را بــه شــخص دیگــری اعطــا 
ــوب  ــرارداد، چهارچ ــن ق ــتا ای ــن راس ــد. در ای کن
ــا شــرایط پرداخــت  ــاز ی ــر نــرخ حــق امتی حاکــم ب

آن را مشــخص می کنــد.
دهنــده  مجــوز  بــه   ، رویالتــی  قــرارداد  انعقــاد 
ــارش  ــتفاده از آث ــرای اس ــه ب ــد ک ــک می کن کم
بــه بــازار جدیــدی دسترســی پیــدا کنــد. در مقابــل، 
ــن  ــده مجــوز، ای ــرای دارن ــرارداد ب ــن ق امضــای ای
بســتر را فراهــم می کنــد کــه بــه آثــاری دسترســی 
ــر  ــرارداد حاض ــاد ق ــا انعق ــز ب ــه ج ــد ک ــته باش داش

ــود. ــن نب ممک
همانطــور کــه بیــان شــد، رویالتــی انــواع مختلفــی 
از  برخــی  می دهــد.  پوشــش  را  دارایی هــا  از 
زمینه هایــی  در  رویالتــی ،  انــواع  رایج تریــن 
ــرا،  ــاز اج ــق امتی ــاب، ح ــاز کت ــق امتی ــون ح همچ
ــی  ــاز معدن ــق امتی ــراع و ح ــت اخت ــاز ثب ــق امتی ح
برخــی  قســمت،  ایــن  در  می شــوند.  پرداخــت 
از ایــن مــوارد را مــورد بحــث و بررســی قــرار 

. هیــم می د
    حق امتیاز کتاب:

 ایــن حــق امتیــاز، از ســوی ناشــران بــه نویســندگان 
حــق،  ایــن  موجــب  بــه  می شــود.  پرداخــت 
نویســنده کتــاب مــورد نظــر، مبلــغ توافــق شــده ای 
را در مقابــل هــر کتابــی کــه فروختــه شــده اســت، 

ــرد. ــد ک ــت خواه دریاف
    حــق امتیــاز اجــرا: در ایــن حالــت، هــر زمــان کــه 
موســیقی یــا آهنگــی توســط یــک شــبکه رادیویــی 
ــث  ــا توســط اشــخاص ثال ــم پخــش شــود ی ــا فیل ی
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، صاحــب موســیقی مــا 

بــه ازای آن را دریافــت خواهــد کــرد.

    امتیاز ثبت اختراع:
 اگــر شــخص ثالثــی بخواهــد از محصــول اختــراع 
شــده توســط شــخص دیگــری بهــره بــرداری کند، 
ابتــدا بایــد بــه موجــب انعقــاد یــک قــرارداد، حــق 

امتیــازی را بــه مالــک آن پرداخــت کنــد.

    حق امتیاز فرانشیز:
ــد  ــخصی بخواه ــر ش ــی، اگ ــوع رویالت ــن ن  در ای
تحــت نــام و اعتبــار تجــاری یــک شــخص دیگــر، 
ــد  ــدا بای ــد، ابت ــدازی کن ــب و کاری را راه ان کس
حــق امتیــازی را بــه فرانشــیز دهنــده بپــردازد. 
ــه ای تحــت  ــر مقال ــه ذکــر اســت کــه پیش ت الزم ب
ــی رکا  ــه حقوق ــیز در مجل ــرارداد فرانش ــوان ق عن
ــما  ــه ش ــدن آن را ب ــه خوان ــت ک ــده اس ــر ش منتش

می کنیــم. پیشــنهاد 
  

  امتیاز معدنی:
 ایــن حــق امتیــاز، توســط اســتخراج کننــدگان مواد 
ــه  ــتخراجی پرداخت ــع اس ــان مناب ــه صاحب ــی ب معدن
می شــود. در ایــن حالــت، معمــوال طرفــی کــه 
کنــد،  اســتخراج  را  معدنــی  مــواد  می خواهــد 
مبلغــی را بــر اســاس درآمــد یــا واحدهایــی ماننــد 
بشــکه نفــت یــا زغــال ســنگ را بــه صاحــب منبــع 

می پــردازد.
در اکثــر قراردادهــای موجــود در ایــن زمینــه، 
ــروش  ــدی از ف ــوان درص ــه عن ــاز ب ــق امتی ــرخ ح ن
ــل  ــف می شــود. عوام ــر واحــد تعری ــه ازای ه ــا ب ی
متعــددی وجــود دارد کــه می توانــد بــر نــرخ حــق 
امتیــاز تأثیــر بگــذارد. ایــن عوامــل عبارتنــد از: 
انحصــار حقــوق، ریســک های موجــود، تقاضــای 

ــر. ــورد نظ ــی م ــوآوری دارای ــطوح ن ــازار و س ب
ارکان یــک قــرارداد رویالتــی، شــامل مــوارد زیــر 

می شــود:

  مشخصات طرفین قرارداد؛
ــن  ــه طرفی ــرارداد ب ــب ق ــه موج ــه ب ــی ک     حقوق

می شــود؛ اعطــا 
    بــازه زمانــی کــه دارنــده مجــوز می توانــد از 

ــد؛ ــتفاده کن ــوی اس ــت معن مالکی
از  اســتفاده      محــدوده جغرافیایــی کــه حــق 
دارایــی مجــوز دهنــده در آنجــا وجــود دارد؛

    نرخ حق امتیاز و روش پرداخت آن؛
    پایــه حــق امتیــاز )بــه عنــوان مثــال درآمــد 

ناخالــص(؛ یــا  خالــص 
    شرایط حاکم بر هر گونه هزینه اضافی.

ــه  ــرارداد ب ــن ق ــم ای ــان تنظی ــر را در زم ــکات زی ن
ــید! ــته باش ــر داش خاط

ــر  ــرارداد را در نظ ــخ ق ــر فس ــم ب ــرایط حاک     ش
بگیریــد: تعییــن شــرایط فســخ در ایــن قــرارداد 
ــد  ــخ بتوان ــق فس ــده ح ــه دارن ــود ک ــث می ش باع
ــورت  ــه ص ــرارداد را ب ــرایط، ق ــری ش ــت یکس تح

ــاند. ــام برس ــه اتم ــه ب ــک جانب ی
    ضمانــت اجراهایــی را بــرای قــرارداد خــود 
ایــن  در  اجــرا  ضمانــت  تعییــن  کنیــد:  تعییــن 
قــرارداد، از وقــوع تاخیرهــای احتمالــی در اجــرای 
تعهــدات طرفیــن جلوگیــری می کنــد. معمــوال 
ضمانــت اجراهــا، در قالــب جریمه هــای نقــدی 
دیرکــرد مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. بــرای 
ــق  ــت ح ــوز در پرداخ ــده مج ــر دارن ــال، تاخی مث
ــه پرداخــت جریمــه نقــدی  ــاز، او را مکلــف ب امتی

ــرد. ــد ک ــرارداد خواه ــرر در ق مق
ــی  ــاوی ناش ــل دع ــل و فص ــر ح ــم ب ــرایط حاک ش
ــد: از  ــخص کنی ــی را مش ــرارداد رویالت ــه ق از نمون
دیگــر مــوارد قابــل توجــه در ایــن قــرارداد، تعییــن 
ــما  ــه ش ــت. ب ــات اس ــل اختاف ــل و فص ــع ح مراج
اطمینــان  کســب  بــرای  کــه  می کنیــم  توصیــه 
ــان دو مرجــع داوری و دادگاه، یکــی  بیشــتر، از می
ــن  ــود تعیی ــرارداد خ ــرای ق ــق ب ــب تواف ــر حس را ب
ــوان  ــه عن ــورت، دادگاه ب ــن ص ــر ای ــد. در غی کنی

ــود. ــناخته می ش ــیدگی ش ــه رس ــح ب ــع صال مرج
ــر  ــه اث ــر ب ــت منج ــا در نهای ــن برنامه ه ــی ای تمام
ــان در  ــش بنی ــاد دان ــش اقتص ــش از پی ــذاری بی گ

ــد. ــد ش ــتان خواه ــعه اس توس
بــازار  توســعه  بــرای  ریــزی  برنامــه  از  وی 
افــزود: در حــال  واحدهــای فنــاور خبــر داد و 
ــد  ــش از ۲۰ واح ــدی بی ــوالت تولی ــر محص حاض
فنــاور تحــت حمایــت پــارک، بــه کشــورهای 
مختلــف از جملــه ترکیــه، عــراق، قطــر، افغانســتان، 
ســوریه، ازبکســتان، ارمنســتان و برخــی کشــورهای 

ــود. ــی ش ــادر م ــی ص اروپای
ــزود:  ــاوری کرمانشــاه اف ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
در حــال حاضربرنامــه داریــم کــه بتوانیــم بصــورت 
ســاختارمند بحــث توســعه صــادرات محصــوالت 
ــن  ــم و در ای ــال کنی ــان را دنب ــش بنی ــاور و دان فن
ــی  ــرای ســال آت ــژه ای را ب ــای وی ــه ه ــتا برنام راس

ــم. ــن نمــوده ای تدوی
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد ســاختارهای الزم در 
ایــن زمینــه در حــال پیگیــری اســت، گفــت: ســال 
آینــده ســاختار الزم بــرای فعــال نمــودن صــادرات  
محصــوالت دانــش بنیــان کشــور بــه عــراق فراهــم 

مــی شــود.
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دیدار رئیس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری با 
معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف جهت پیگیری راه اندازی 

مرکز رشد مشترک با دانشگاه فنی و حرفه ای استان و راه اندازی 
پردیس مشترک پارک با شرکت شهرک های صنعتی 

و  علــم  پــارک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
فنــاوری دکتــر پیرعلــی در ایــن دیــدار کــه در 
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــت فن ــر معاون محــل دفت
علــوم تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد بــا اشــاره 
ــه ای و  ــی و حرف ــگاه فن ــی دانش ــام آمادگ ــه اع ب
ایــن  در  موجــود  بالقــوه  ظرفیت هــای  وجــود 
ــه  ــب، ب ــی مناس ــای فیزیک ــود فض ــگاه و وج دانش
اقدامــات صــورت گرفتــه در اســتان در خصــوص 
ــم  ــارک عل ــترک پ ــد مش ــز رش ــدازی مرک راه ان
و فنــاوری بــا دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اشــاره 

ــتند. داش
از دیگــر موضوعــات مــورد بحــث در ایــن جلســه 
و  علــم  پــارک  مشــترک  پردیــس  راه انــدازی 
فنــاوری بــا شــرکت شــهرک¬های صنعتــی اســتان 
ــازی  ــور بهینه س ــه  منظ ــد ب ــادآور ش ــان ی ــود. ایش ب
ــا اســتفاده  ــوآوری ب ــای ن ــت و ارتق ــروز خاقی و ب
از ظرفیت هــا و امکانــات موجــود و در راســتای 
کمــک بــه توســعه شــرکت های دانش بنیــان و 
فنــاور و نیــز بــه  منظــور جلوگیری از مــوازی کاری، 

ــع  ــای زیرســاخت و تجمی ــی در هزینه ه صرفه جوی
اســتان  در  ســازمانی  بیــن  مالــی  حمایت هــای 
پیگیــری الزم جهــت راه انــدازی پردیــس مشــترک 
ــا شــرکت شــهرک های  ــاوری ب ــم و فن ــارک عل پ

ــه اســت. ــی اســتان صــورت پذیرفت صنعت
ــن  ــن ضم ــی خیرالدی ــر عل ــت دکت ــن نشس  در ای
مثبــت ارزیابی کــردن فعالیت¬هــای انجــام شــده در 
پــارک علم و فنــاوری اســتان چهارمحال وبختیاری 
در خصــوص ایجــاد مرکــز رشــد مشــترک بــا 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و ســفر بــه اســتان جهــت 
بازدیــد از آخریــن اقدامــات پــارک علــم و فناوری 
در حــوزه فنــاوری و نــوآوری قــول مســاعد دادنــد. 
انــدازی پردیــس  و در ادامــه در خصــوص راه 
مشــترک بــا شــرکت شــهرک¬های صنعتــی اشــاره 
ــن مــدل در اســتان چهارمحــال  داشــتند اجــرای ای
ــبی  ــت مناس ــوت فرص ــوان پایل ــه عن ــاری ب و بختی
بــرای ســایر اســتان هــا جهــت ایجــاد ایــن پردیــس 

هــا در کشــور خواهــد بــود. 

نشست رئیس پارک علم و فناوری با سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری چهارمحال وبختیاری جهت پیگیری 

برنامه های توسعه پارک علم و فناوری

و  علــم  پــارک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ــای  ــور آق ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس ــاوری در ای فن
سرپرســت  منــزوی  محمدکاظــم  مهنــدس 
ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
چهارمحال وبختیــاری در دفتــر ریاســت پــارک 
برنامه هــای  شــد  برگــزار  فنــاوری  و  علــم 
ــث و  ــاوری موردبح ــم و فن ــارک عل ــعه ای پ توس

بررســی قــرار گرفــت
ــن  ــدای ای ــاوری در ابت ــم و فن ــارک عل ــس پ  رئی
جلســه بــه ارائــه وضــع موجــود پــارک و وضعیــت 
ــتان،  ــان اس ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ــی ش فعل
گــردش مالــی، میــزان صــادرات، اشــتغال و نیازهــا 

پرداخــت.
ــی  ــرد حمایت ــه رویک ــزوی ب ــدس من ــه مهن در ادام
ــتاندار  ــادی و اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ معاون
و  پیشــنهادی  برنامه هــای  از  اســتان  محتــرم 
توســعه ای پــارک علــم و فنــاوری و حــوزه توســعه 
ــه در اســتان اشــاره  زیســت بوم کارآفرینــی فناوران

ــود. نم

 در ایــن جلســه مقــرر شــد تســریع و پیگیــری الزم 
جهــت تکمیــل ســاختمان چنــد مســتاجره پــارک 
علــم و فنــاوری و واگــذاری زمیــن موردنیــاز 
در  موجــود  اراضــی  از  مســتقر  هــای  شــرکت 
ــه شــرکت های  ــاوری ب ــارک علــم و فن پردیــس پ

ــرد. ــام گی ــی انج متقاض
همچنیــن نســبت بــه تســریع در واگــذاری اراضــی 
دانش بنیــان صنعتــی  و  فنــاور  شــرکت های  بــه 
ــا همــکاری شــرکت شــهرک های صنعتــی  ســاز ب
ــدام الزم  ــهرکرد اق ــی ش ــهرک صنعت ــع در ش واق

ــرد. صــورت پذی
در پایــان باتوجه بــه لــزوم هدایــت ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاری  جهــت  خصوصــی  بخــش 
از  پــس  گردیــد  مقــرر  دانش بنیــان  بخــش  در 
ــداث  ــوان »اح ــا عن ــرمایه گذاری ب ــته س ــه بس تهی
ــع  ــگاه مرج ــوت و آزمایش ــمند پایل ــه هوش گلخان
ــت  ــق معاون زیســت فناوری« اقدامــات الزم از طری
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری جهــت 
معرفــی و جــذب ســرمایه گذاری صــورت پذیــرد.

رتبه بندی آکادمیک )شانگهای( 
علی اکبر سبزی، احمد جمعه

ــان  ــگاه های جه ــک دانش ــدی آکادمی ــام رتبه بن نظ
یــا شــانگهای  بــرای اولیــن بــار در ســال ۲۰۰۳ 
ــن(  ــگ چی ــو تون ــانگهای جیائ ــگاه ش )و در دانش
دانشــگاه ها را در ســطح جهــان، قــاره و کشــور 
رتبه بنــدی نمــود و از ســال ۲۰۰۹ بــه صــورت 
ســاالنه منتشــر شــد. ایــن نظــام رتبه بنــدی از شــش 
ــدی  ــرای رتبه بن ــار( ب ــار معی ــل چه ــاخص )ذی ش
کــه  می کنــد،  اســتفاده  جهــان  دانشــگاه های 

عبارتنــد از:
ــل و  ــزه نوب ــده جای ــان برن ــداد فارغ التحصی ۱.تع

ــدز؛ ــدال فیل م
۲.تعــداد کارکنــان )اعضــای هیئــت علمــی( برنــده 

جایــزه نوبــل و مــدال فیلــدز؛
۳.تعــداد محققــان پراســتناد انتخــاب شــده توســط 

Clarivate Analytics؛

مجــات  در  شــده  منتشــر  مقــاالت  ۴.تعــداد 
Science؛ و   Nature

ــه اســتنادی  ــه شــده در نمای ــاالت نمای ــداد مق ۵.تع
ــوم اجتماعــی؛ ــوم و عل عل

۶.عملکرد سرانه یک دانشگاه. 
 ARWU هــر ســاله بیــش از ۲۰۰۰ دانشــگاه توســط
رتبــه بنــدی مــی شــوند و ۱۰۰۰ دانشــگاه برتــر 

منتشــر مــی شــوند.
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تعریف شاخص ها

تعاریفشاخص ها

فارغ التحصیالن

ــارغ  ــدز. ف ــدال فیل ــل و م ــز نوب ــده جوای ــان برن ــارغ التحصی ــداد کل ف تع
التحصیــان بــه کســانی گفتــه می شــود کــه مــدرک لیســانس، فــوق 
ــف  ــای مختل ــد و در وزن ه ــذ می کنن ــه اخ ــرا را از موسس ــا دکت ــانس ی لیس
ــرای  ــه دوره هــای اخــذ مــدرک تنظیــم می شــوند. وزن %۱۰۰ ب ــا توجــه ب ب
فــارغ التحصیــان مــدرک تحصیلــی پــس از ۲۰۱۱، %۹۰ بــرای فــارغ 
ــان  ــارغ التحصی ــرای ف ــدرک در ۲۰۱۰-۲۰۰۱، %۸۰ ب ــذ م ــان اخ التحصی
اخــذ مــدرک در ســال هــای ۱۹۹۱-۲۰۰۰ و ... و در نهایــت %۱۰ بــرای 
فــارغ التحصیــان اخــذ مــدرک در ســال هــای ۱۹۲۱-۱۹۳۰ می باشــد. اگــر 
فــردی بیــش از یــک مــدرک از یــک موسســه کســب کنــد، موسســه فقــط 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــار در نظ ــک ب ی

جوایز

ــده  ــه برن ــه ک ــک موسس ــی( ی ــأت علم ــای هی ــان )اعض ــداد کل کارکن تع
ــدز در  ــدال فیل ــاد و م ــکی و اقتص ــیمی، پزش ــک، ش ــل در فیزی ــز نوب جوای
ــان  ــه در زم ــود ک ــه می ش ــرادی گفت ــه اف ــان ب ــده اند. کارکن ــات ش ریاضی
برنــده شــدن جایــزه در موسســه کار می کننــد. وزن هــای مختلــف بــا 
توجــه بــه دوره هــای برنــده شــدن جوایــز تعییــن می شــود. وزن %۱۰۰ بــرای 
برنــدگان پــس از ۲۰۱۱، %۹۰ بــرای برنــدگان در ۲۰۰۱-۲۰۱۰، %۸۰ بــرای 
برنــدگان در ســال ۱۹۹۱-۲۰۰۰، %۷۰ بــرای برنــدگان در ســال هــای -۱۹۹۰

۱۹۸۱ و ...، و در نهایــت %۱۰ بــرای برنــدگان در ۱۹۲۱-۱۹۳۰. اگــر برنــده 
ای بــه بیــش از یــک مؤسســه وابســته باشــد، تعــداد مؤسســات متقابــًا بــه هــر 
ــن  ــزه بی ــک جای ــر ی ــل، اگ ــز نوب ــرای جوای ــد. ب ــاص می یاب ــه اختص مؤسس
ــزه  ــر اســاس نســبت جای ــدگان ب بیــش از یــک نفــر تقســیم شــود، وزن برن

ــود. ــن می ش تعیی

محققان پراستناد

ــت  ــده Clarivate Analytics. فهرس ــتناد برگزی ــر اس ــان پ ــداد محقق تع
پژوهشــگران پــر اســتناد صــادر شــده در نوامبــر ۲۰۲۰ بــرای محاســبه 
 )ARWU( ــان ــای جه ــگاه ه ــی دانش ــدی علم ــه بن ــاخص HiCi در رتب ش
ســال ۲۰۲۱ اســتفاده شــد. فقــط وابســتگی های اولیــه محققــان پــر اســتناد در 

ــوند. ــه می ش ــر گرفت نظ

نیچر و ساینس

تعــداد مقــاالت منتشــر شــده در Nature and Science بیــن ســال های 
۲۰۱۶ و ۲۰۲۰. بــرای تشــخیص ترتیــب affiliation نویســنده، وزن ٪۱۰۰ 
ــنده  ــرای نویس ــنده اول، ۲۵٪ ب ــرای نویس ــئول، ۵۰٪ ب ــنده مس ــرای نویس ب
ــه  ــی ک ــود. هنگام ــن می ش ــر تعیی ــنده های دیگ ــرای نویس ــدی، و ۱۰٪ ب بع
ــه  ــن نویســنده ب ــک نویســنده مســئول وجــود داشــته باشــد، اولی ــش از ی بی
ــه  ــه می شــود و ســایر نویســنده های مســئول ب ــوان مســئول در نظــر گرفت عن
ــط  ــوند. فق ــه می ش ــر گرفت ــنده دوم و ... در نظ ــنده اول، نویس ــوان نویس عن

ــوند. ــه می ش ــر گرفت ــا” در نظ ــار “مقاله ه انتش

PUB
تعــداد کل مقــاالت نمایــه شــده در نمایــه اســتنادی علــوم و علــوم اجتماعــی 
ــگام  ــوند. هن ــه می ش ــر گرفت ــا” در نظ ــار “مقاله ه ــط انتش ــال ۲۰۲۰. فق در س
محاســبه تعــداد کل مقــاالت یــک موسســه، وزن ویــژه »دو« بــرای مقــاالت 

نمایــه شــده در نمایــه اســتنادی علــوم اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــد.

PCP

نمــرات وزنــی پنــج شــاخص فــوق تقســیم بــر تعــداد کارکنــان دانشــگاهی 
معــادل تمام وقــت، نمــرات PCP را می دهــد. در صورتــی کــه تعــداد 
ــی  ــازات وزن ــد، از امتی ــت نیای ــور بدس ــک کش ــات ی ــی موسس هیات علم
ــدی علمــی دانشــگاه های  ــوق اســتفاده می شــود. در رتبه بن ــج شــاخص ف پن
معــادل  دانشــگاهی  کارکنــان  تعــداد   ،۲۰۲۱ ســال   )ARWU( جهــان 
ــن،  ــتان، چی ــکا، انگلس ــده آمری ــاالت متح ــات ای ــرای موسس ــت ب تمام وق
ــادا، ژاپــن، ایتالیــا، اســترالیا، هلنــد، ســوئد، ســوئیس، بلژیــک،  فرانســه، کان
ــروژ،  ــی، چــک، نیوزلنــد، عربســتان ســعودی، اســپانیا، اتریــش، ن کره جنوب

ــد. ــه دســت آم ــدس و ...  ب ــم اشــغالگر ق ــتان، رژی لهس

نتیجه کلی برای دانشگاه های برتر ایران در سال های اخیر
 در نظام رتبه بندی شانگهای در جدول زیر آمده است.

عنوان دانشگاه و

رتبه در ایران )2021(

رتبه کلی دانشگاه ها در نظام رتبه بندی شانگهای

2018201920202021

400-301)1(400-301)1(400-301)1(400-1301دانشگاه تهران

600-501)3(600-501)2(500-401)3(600-2501دانشگاه صنعتی شریف

600-501)4(600-501)5(600-501)6(700-3601دانشگاه تربیت مدرس

600-501)5(600-501)3(500-401)4(600-4501دانشگاه علوم پزشکی تهران

700-601)2(600-501)4(600-501)2(500-5401دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
800-701)6(800-701)7(800-701-6بهشتی

800-701)7(800-701)12(1000-901)11(900-7801دانشگاه شیراز

900-801)10(1000-901)9(900-801)5(700-8601دانشگاه علم و صنعت

900-801)9(900-801)13(1000-901)12(900-9801دانشگاه تبریز

1000-901)8(900-801)6(700-601)10(900-10801دانشگاه فردوسی مشهد

1000-901--)13(900-11801دانشگاه علوم پزشکی ایران

--)8(900-801)7(800-701دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-)11(1000-901)10(900-801)8(800-701دانشگاه صنعتی اصفهان

--)11(1000-901)9(800-701دانشگاه شهید بهشتی

-)12(1000-901--دانشگاه گیالن

در جــدول زیــر امتیازهــای دانشــگاه اول تــا پنجــم 
رتبه بنــدی شــانگهای  تــا ۱۰۰  و همین طــور ۹۶ 
ــده اند  ــه ش ــور مقایس ــر کش ــگاه  برت ــج دانش ــا پن ب
ــران  ــر ای ــا مشــخص شــود کــه دانشــگاه های برت ت

تــا نیــل بــه جمــع ۱۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا چقــدر 
ــی  ــوت و ضعف ــاط ق ــه نق ــد؟ و از چ ــه دارن فاصل

ــد؟ برخوردارن

امتیاز نام دانشگاهرتبه
کل

فارغ 

التحصیالن
محققان جوایز

پراستناد
نیچر و 
PUBPCPساینس

دانشگاه هاروارد 1
10010010010010010080.5)امریکا(

دانشگاه استنفورد 2
75.94591.375.17976.455.1)امریکا(

دانشگاه کمبریج 3
70.678.898.25057.971.358.7)انگلستان(

دانشگاه ام آی تی 4
69.571.685.153.17061.870.1)امریکا(

دانشگاه کالیفرنیا، 5
6663.88057.464.861.355.9برکلی )امریکا(

دانشگاه وسترن 96
26.12013.623.115.249.932.4استرالیا

دانشگاه کارنگی ملون 97
2629.730.519.316.732.227.8)امریکا(

دانشگاه دولتی مسکو 97
2638.931.9011.451.426.8)روسیه(

دانشگاه فلوریدا 97
2616023.118.666.223.3)امریکا(

دانشگاه کالیفرنیا 100
25.913.1024.226.658.422.1دیویس )امریکا(

11.9013.245.318.3*دانشگاه تهران301-400

دانشگاه صنعتی 501-600
15.107.32.928.912.6*شریف

007.33.833.113.5*دانشگاه تربیت مدرس501-600

دانشگاه علوم پزشکی 501-600
0002.939.915.9*تهران

دانشگاه صنعتی 601-700
0010.3030.712.9*امیرکبیر

•از رتبه 100 به بعد امتیاز كل محاسبه نشده است.

ــاال مشــخص اســت ایــن اســت  آنچــه از جــدول ب
 PUB کــه ۵ دانشــگاه برتــر ایــران متمرکــز بــر
ــایر ارکان  ــتند و در س ــده( هس ــه ش ــاالت نمای )مق
جــای کار بســیاری دارنــد و بــا برنامه ریــزی دقیــق 
ــر  ــه جمــع ۱۰۰ دانشــگاه برت می بایســت خــود را ب

ــد.  ــک نماین ــا نزدی دنی
البتــه ایــن رتبه بنــدی کلــی اســت و دانشــگاه ها در 
ــدی  ــام رتبه بن ــل نظ ــی ذی ــای تخصص رتبه بندی ه
ــه  ــری برنام ــور دقیق ت ــه ط ــد ب ــانگهای می توانن ش
ــزی  ــدف طرح ری ــن ه ــه ای ــل ب ــت نی ــود را جه خ
ــور  ــر کش ــگاه برت ــه  ۵ دانش ــن رتب ــد. در ضم نماین
رتبه بنــدی  نظــام  تخصصــی  بخش هــای  در 
ــی  ــش و ارزیاب ــاالنه پای ــزارش س ــانگهای در گ ش

علــم، فنــاوری و نــوآوری شــورای عالــی عتــف در 
دســترس اســت.

ترجمــه و گــردآوری: علــی اکبــر ســبزی۱، احمــد 
جمعــه۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

ارزیابــی  پایــش و  ۱ کارشــناس مســئول ســتاد 
ــئول  ــناس مس ــوآوری، ۲ کارش ــاوری و ن ــم، فن عل

کمیســیون دائمــی

شورای عالی عتف
/https://www.shanghairanking.com :منبع
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گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش

تقویت اقتصاد دانش بنیان با حمایت صحا از صنایع پیشرفته

از  حمایــت  صنــدوق  مادرتخصصــی  شــرکت 
پیشــرفته)صحا(،  صنایــع  توســعه  و  تحقیقــات 
شــرکتی دولتــی و مــادر تخصصــی وابســته بــه 
ــه  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت کــه ب
ــرفته  ــع پیش ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق حمای
ــردازد.  ــی می پ ــی و تعاون ــای خصوص در بخش ه
عنــوان  تحــت  صنــدوق  ایــن  تأســیس  قانــون 
ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
ــس  ــب مجل ــه تصوی الکترونیــک در ســال ۱۳۷۵ ب
ــال  ــنامه آن در س ــید و اساس ــامی رس ــورای اس ش
۱۳۷۶ مــورد موافقــت هیئــت محتــرم وزیــران قــرار 
ــش از  ــت بی ــته اس ــال آن توانس ــه دنب ــت و ب گرف

ــت  ــک فعالی ــع الکترونی ــوزه صنای ــه در ح دو ده
مأموریــت  تغییــر  باشــد.  داشــته  چشــمگیری 
ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
ــال  ــرفته در س ــع پیش ــوزه صنای ــه ح ــک ب الکترونی
ــکام  ــون اح ــاده ۶۹ قان ــد ۲ م ــاس بن ــر اس ۱۳۹۷ ب
برنامه هــای توســعه ای کشــور مصــوب  دائمــی 
ســال ۱۳۹۵- صــورت گرفــت کــه هیئــت محتــرم 
تخصصــی  مــادر  شــرکت  آیین نامــه  وزیــران 
ــع  ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق ــدوق حمای صن
پیشــرفته را مصــوب و اساســنامه آن را پــس از 
تائیــد شــورای نگهبــان در خــرداد ۱۳۹۸ ابــاغ 

ــرد. ک

صنایع تحت حمایت صحا

خدمات و موضوع حمایت

خدمــات صحــا طبــق اساســنامه آن عبــارت اســت 
از:

خدمــات کارشناســی و حمایــت مالــی و اعتبــاری 
از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته توســط 
اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی در بخــش خصوصی 
ــا نــرخ  و تعاونــی  بــه  صــورت اعطــای تســهیات ب
ــتقیم  ــر غیرمس ــرمایه گذاری خطرپذی ــی،  س ترجیه
شــرکت ها  طریــق  از  تخصصــی  بیمه هــای   ،
کمک هــای  مربــوط،   بیمــه ای  مؤسســات  و 
 باعــوض، پرداخــت یارانــه ســود تســهیات و 

زیــر: زمینه هــای  در  صــدور ضمانت نامــه 
- خریــد، انتقــال ، جــذب و توســعه فن آوری هــای 

پیشــرفته 
ــردی  ــادی ، کارب - مطالعــه و تحقیقــات اعــم از بنی

و توســعه ای 
- خدمات مهندسی و طراحی 

- سرمایه گذاری خطرپذیر
- نمونه ســازی )آزمایشــگاهی، نیمــه صنعتــی و 

ــی( صنعت
- تولید نیمه صنعتی، صنعتی و انبوه 

- ارائــه خدمــات تخصصــی، نصــب و راه انــدازی، 
کاروری )اپراتــوری(، پشــتیبانی و نگهــداری

بازاریابــی،  نمایشــگاه ها،  در  شــرکت   -
و  بین المللــی  اقتصــادی  و  فنــی  همکاری هــای 

مرتبــط خدمــات  و  صــادرات  ارتقــای 
- برگــزاری و شــرکت در همایش هــا، رویدادهــا، 

ــنواره ها ــابقات و جش مس
انباشــت و  - آمــوزش، اطاع رســانی، تدویــن، 

ــی ــش فن ــاعه دان اش
- جذب سرمایه گذاری خارجی 

- اخــذ عاملیــت مالــی و مشــارکت کارگــزاری در 
راســتای اهــداف صنــدوق

شمای کلی خدمات صحا

مزیت های صحا

و  شــرکت ها  از  حمایــت  منظــور  بــه  صحــا 
بــر  ســرمایه گذاران در حــوزه صنایــع پیشــرفته 
اســاس فلســفه وجــودی و نقــش حمایتــی در قبــال 
در  نســبی  مزیت هــای  دارای  پیشــرفته،  صنایــع 
مقایســه بــا بســیاری از نهادهــای مالــی و بــا شــرایط 

می باشــد: ذیــل 
۱.ارائه تسهیات به طرح ای با ریسک باال

۲.سرعت باال در ارائه خدمات
۳.نظارت فنی و دقیق در طول اجرای طرح 

منظــور  بــه  الزم  هــای  مشــاوره  ۴.ارائــه 
فراینــد  حیــن  در  هــا  شــرکت  توانمندســازی 

طــرح اجــرای  و  ارزیابــی 
و  بانکــی  شــبکه  هــای  محدودیــت  ۵.حــذف 

از: اعــم  اعتبــاری  و  مالــی  مؤسســات 
- عــدم نیــاز بــه مســدود نمــودن نقدینگــی و 

قبلــی گــذاری  ســپرده 

- توجــه بیشــتر بــه ابعــاد فنــی، توانمنــدی متقاضــی، 
نــوآوری و ارزش افــزوده بــه جــای توجــه صــرف 

بــه منافــع اقتصــادی بــاالی پــروژه 
-  حمایت از شرکت های کوچک و نوپا

۶.تسهیل در اخذ تضامین 
۷.نــرخ ترجیحــی وام و ارائــه بــازه نــرخ تســهیات 
ــا توجــه بــه ماهیــت طــرح هــا، ســطح فنــاوری و  ب

ــی ــت های حمایت سیاس
ــات  ــه ادبی ــنا ب ــرب و آش ــی، مج ــان فن ۸.کارشناس

ــرفته ــع پیش ــاوری و صنای ــوزه فن ح
۹.صــدور انــواع ضمانت نامه هــای پیمــان بــدون 
اخــذ ســپرده و کارمزدهــای کمتــر از شــبکه بانکــی

بــه  اســتان ها  نمایندگــی در  دفاتــر  ۱۰.تأســیس 
ــهیل فراینــد بهره منــدی از تســهیات  ــور تس منظ

مالــی و اعتبــاری)در حــال گســترش(

شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از 
ــتای  ــرفته در راس ــع پیش ــعه صنای ــات و توس تحقیق
ــات  ــه خدم ــکان ارائ ــاد ام ــی و ایج ــز زدای تمرک
ــات  ــال ۹۸ اقدام ــتان ها در س ــایر اس ــه س ــتر ب بیش
ــر  ــه و مذاکــرات الزم را جهــت تأســیس دفات اولی
نمایندگــی در برخــی اســتان های کشــور آغــاز 

کــرد کــه ایــن برنامــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ منجــر 
ــر نمایندگــی در محــل ســازمان  ــه تأســیس ۷ دفت ب
ــان  ــور )آذربایج ــف کش ــتان های مختل ــت اس صم
بوشــهر،  هرمــزگان،  غربــی،  شــرقي،آذربایجان 

ــد.  ــل( گردی ــن و اردبی ــارس ، قزوی ف

دفاتر نمایندگی صحا در  استانهای کشور

رر طبــق بررســی بــه عمــل آمــده طبــق آمــار 
عملکــرد ۵ ســال گذشــته صنــدوق در بخــش 
ــد ۱۵  ــرخ رش ــن ن ــی دارای میانگی ــهیات مال تس
درصــدی ســالیانه و در بخــش ضمانــت نامــه دارای 
میانگیــن نــرخ رشــد ۳۵ درصــدی مــي باشــد.پیش 
بینــی مــی گــردد در ســال ۱۴۰۰ عملکــرد صحــا در 
خصــوص تســهیات مالــی و اعتبــاری  از مجمــوع 
۲۵۰۰ میلیــارد ریــال مصوبــات، بالــغ بــر۲۰۰۰ 

ــد. ــده باش ــرارداد منعق ــال ق ــارد ری میلی

ــل  ــی جهــت تکمی ــات حمایت ــوع خدم افزایــش تن
چرخــه فعالیــت کســب و کارهــا در حــوزه صنایــع 
ــای  ــه ه ــعه زمین ــاد و توس ــدد ایج ــه م ــرفته ب پیش
ــر  ــذاری خط ــرمایه گ ــم از س ــد اع ــی جدی حمایت
ــی  ــن مال ــای نوی ــن اتخــاذ روش ه ــر و همچنی پذی
در کنــار افزایــش منابــع صنــدوق از مهمتریــن 
ــد در  ــی باش ــال ۱۴۰۱ م ــا در س ــای صح ــه ه برنام
ایــن خصــوص افزایــش ســرمایه صنــدوق بالــغ بــر 
ــده  ــذاری گردی ــدف گ ــال ه ــارد ری ۲۰۰۰۰ میلی

ــت. اس

سال 1400 در یک نگاه
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رونمایی از دستاوردهای شرکت مستقر درپارک علم و فناوری فارس
 با حضور معاون اول رئیس جمهور

همزمــان بــا  ایــام اهلل دهــه فجــر انقاب اســامی،در 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــتاوردهای فناوران ــگاه دس نمایش
دانــش بنیــان و خــاق   بــا حضــور محمــد مخبــر، 
ــتاری  ــورنا س ــوری و س ــس جمه ــاون اول رئی مع
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری برنامــه 
ــرکت  ــط ش ــارس توس ــمان پ ــاوری آس ــعه فن توس
فنــاور هوشــمند ســازه اوج آســمان ارائــه گردیــد. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک فــارس: 
همزمــان بــا  دهــه فجــر انقــاب اســامی  بــا 
ــاون  ــاون اول رئیــس جمهــوری و  مع حضــور  مع
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری در نمایشــگاه 
دســتاوردهای فناورانــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــل  ــن ،در مح ــای ۱۹ و ۲۰ بهم ــاق در روزه و خ
ــوآوری و  ــه ن ــی تهــران ، خان ــن الملل نمایشــگاه بی
ــارس  ــه آســمان پ ــران ، نقشــه راه برنام ــاوری ای فن

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد بازدی م

 

برنامــه آســمان پــارس شــامل طراحی،ســاخت 
ــای  ــا هواپیماه ــط ب ــای مرتب ــاوری ه ــعه فن و توس
ــا سیســتم پیشــرانش گســترده اســت. الکتریکــی ب

شــرکت فنــاور هوشــمند ســازه اوج آســمان بعنوان 
ــا  ــارس ب ــه آســمان پ ــده و مجــری برنام ــه دهن ارائ
حمایــت بخــش هوایــی ســتاد توســعه فنــاوری 
ــای حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و  ه
فنــاوری ، بــا بهــره منــدی از محققــان برجســته 
ــا  ــگام ب ــور،  هم ــی کش ــت هوای ــرگان صنع و خب
ــي  ــه بوم ــق ب ــي موف ــرفته جهان ــاي پیش ــاوري ه فن
ــاي  ــاوري هواپیماه ــعه فن ــی و توس ــازي طراح س
در  گســترده  پیشــرانش  سیســتم  بــا  الکتریکــي 

ــت. ــده اس ــور گردی ــل کش داخ
ــاس  ــدل مقی ــای م ــت ه ــگاه ، قابلی ــن نمایش  در ای
شــده پــروازی هواپیمــای چهــار نفــره بــرای ارائــه 

خدمــات تاکســی هوائــی بــرای مســافت هــای 
ــه  ــرد توســط طراحــان شــرکت ب ــان ب ــاه و می کوت
مصــرف  کاهــش  شــد.  ارائــه  بازدیدکننــدگان 
انــرژی، کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی، 
ــه هــای عملیاتــی و افزایــش قابلیــت  کاهــش هزین
از مهمتریــن ویژگــی هــای هواپیمــای  اعتمــاد 
الکتریکــی بــا سیســتم پیشــرانش گســترده مــی 

ــد. باش
عــاوه بــر ایــن ، قابلیــت هــای مــدل شــتابان 
ــت  ــرواز جه ــود پ ــین عم ــدون سرنش ــای ب هواپیم
ــی  ــول م ــن محص ــد. از ای ــه گردی ــار  ارائ ــل ب حم
تــوان  جهــت حمــل بســته هــای پســتی ،امــدادی و 
پزشــکی  در شــرایط عــادی و اضطــراری همچــون 
ــژه در مناطــق  ــه و آتــش ســوزی... بوی ســیل، زلزل
ــر  ــر ۱۰۰ کیلومت ــعاع حداکث ــا ش ــور ت ــب العب صع

ــود. ــتفاده نم اس
تصویربــرداری،  تجهیــزات  حمــل  قابلیــت 
سنســورهای زمیــن شناســی معــادن و میــدان هــای 
نفــت و گاز، تجهیــزات بازرســی از خطــوط انتقــال 
نفــت و گاز  و شــبکه انتقــال بــرق، تجهیــزات 
هــای  نقشــه  تهیــه  و  هوشــمند  کشــاورزی 
جغرافیایــی از مهمتریــن ویژگــی هــای پــروازی و 

عملیاتــی ایــن محصــول مــی باشــد.
همچنیــن معــاون اول رئیــس جمهــوری ضمــن 
اســتقبال از دســتاوردهای فنــاوری ارائــه شــده،  
بــر حمایــت دولــت از برنامــه آســمان پــارس 
جهــت توســعه هواپیماهــای الکتریکــی بــا پیشــران 

گســترده در کشــور تاکیــد نمودنــد. 
ــمند  ــاور هوش ــرکت فن ــه ش ــت ک ــر اس ــل ذک  قاب
ســازه اوج آســمان، مســتقر در پــارک علــم و 

ــد.  ــی باش ــارس م ــاوری ف فن

در دیدار رئیس طرح رصدخانه ملی از موزه ملی علوم و فناوری مطرح شد:

ساخت و نمایش ماکت رصدخانه ملی در ساختمان جدید موزه
پژوهشــگاه  فنــاوری  معــاون  بازدیــد  در 
ــه  ــرح رصدخان ــس ط ــادی و رئی ــای بنی دانش ه
ملــی از مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری، امــکان 
ــاخت  ــه س ــه در زمین ــن دو مجموع ــکاری ای هم
ــه ملــی در ســاختمان  و نمایــش ماکــت رصدخان
ایــران  فنــاوری  و  علــوم  ملــی  مــوزه  جدیــد 
در منطقــه گردشــگری-تفریحی عبــاس آبــاد 

بررســی شــد. 
ــوم  ــی عل ــوزه مل ــی م ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــاهی،  ــب خسروش ــر حبی ــران، دکت ــاوری ای و فن
ــادی  ــای بنی ــگاه دانش ه ــاوری پژوهش ــاون فن مع
و رئیــس طــرح رصدخانــه ملــی در بازدیــدی کــه 
از ســاختمان های مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری در 
ــگری-تفریحی  ــه گردش ــی تیر و منطق ــان س خیاب

فصل جدید »سار« با تمرکز 
بر فناوری و تکنولوژی های 

آینده در راه است
فصــل جدیــد ســار بــا تمرکــز موضوعــی بــر روی 
فنــاوری و تکنولوژی هــای آینــده و بیــان آنهــا 
ــه نوعــی  ــرای عامــه مــردم کــه ب ــان ســاده ب ــه زب ب
ــاوری  ــم و فن ــه عل ــری در عرص ــج آینده نگ تروی

ــد.  ــت می کن ــه فعالی ــروع ب ــت، ش اس
ــوم  ــی عل ــوزه مل ــی م ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدای  ــار از ابت ــخنرانی های س ــران، س ــاوری ای و فن
ســال ۹۵ کلیــد خــورده اســت بــا همه گیــری 
ــه  ــه ب ــی ب ــای فیزیک ــاد محدودیت ه ــا و ایج کرون
ــای  ــار در روزه ــی س ــن هفتگ ــای آنای گفتگوه
جمعــه تغییــر ماهیــت داد و در رویکــرد جدیــد بــار 
دیگــر بــه صــورت فصلــی و بــا تمرکــز موضوعــی 
از  آینــده  تکنولوژی هــای  و  فنــاوری  روی  بــر 

ــود. ــروع می ش ــفند ۱۴۰۰ ش ــه اس نیم
ــل  ــار در فص ــروژه س ــزارش، پ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ســوم فعالیــت خــود بــا تمرکــز روی ایده هــای 
ــده  ــگام آین ــاورس« پیش ــه »مت ــه و نوآوران خاقان
پژوهشــی و معرفــی تکنولــوژی هــای آینــده و 
ــا توجــه  ــه عمــوم جامعــه بــوده و ب کاربــرد آنهــا ب
جدیــد  فصــل  همه گیــری  کرونــا  شــرایط  بــه 
ــزار  ــن برگ ــورت آنای ــتر وب و به ص ــز در بس نی

می شــود.  

ــر ســیف اله  ــا دکت ــاد داشــت، نشســتی ب ــاس آب عب
جلیلــی، رئیــس مــوزه و اســماعیل کاظمــی، معاون 
نمایشــگاهی برگــزار و در ایــن جلســه امــکان 
پژوهشــگاه  ســویه  دو  مشــترک  همکاری هــای 
ــد. ــی ش ــوم بررس ــوزه عل ــادی و م ــای بنی دانش ه

ــر  ــه دکت ــن جلس ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
جلیلــی جایــگاه و اهمیــت مــوزه را در عرصــه 
نظــام علــم و فنــاوری کشــور بیــان و در مــورد 
ــر  ــرد. دکت ــه ک ــی را ارائ ــوزه توضیحات ــابقه م س
اقدامــات  خصــوص  در  نیــز  خسروشــاهی 
ــی  ــه مل ــروژه رصدخان ــن پ ــگاه و  همچنی پژوهش

ایــران نکاتــی را یــادآور شــد. 
در پایــان جلســه در خصــوص تشــکیل کارگروهی 
ــکان  ــه جهــت بررســی دو موضــوع ام مشــترک ب
ســنجی جهــت ایجــاد گالــری »از رصدخانــه مراغه 
ــکان  ــن ام ــران«  و همچنی ــی ای ــه مل ــا رصدخان ت
ســنجی و همــکاری مشــترک در خصــوص ایجــاد 
ــوزه مســتقر در  ــد م ــه در ســاختمان جدی رصدخان

عبــاس آبــاد تأکیــد شــد.
شــایان ذکــر اســت، مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری 
ــد  ــای جدی ــاخت بن ــال ۱۴۰۰ س ــران از آذر س ای
ــاس  ــگری-تفریحی عب ــه گردش ــود را در منطق خ

ــاد آغــاز کــرده اســت.  آب



64اسفند ماه 14000- شماره 53 )ویژه نامه نوروز(

گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش

برگزاری نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری مشارکت دستگاه های 
اجرایی در مراکز استان و شهرستان ها را می طلبد

اسماعیل کاظمی، معاون نمایشگاهی موزه ملی علوم و فناوری

مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری یکــی از معــدود 
برگــزاری  رونــد  اســت کــه  ایــران  موزه هــای 
ــم را در  ــا عل ــط ب ــای مرتب ــگاه ها و رویداده نمایش
ــه  ــن زمین ــش داد و در ای ــف افزای ــهرهای مختل ش
ــجم ترین  ــی از منس ــت. یک ــگامان اس ــی از پیش یک
ــن رویدادهــای برگــزار شــده از ســوی  و منظم تری
نمایشــگاه ســیار در اســتان ها و  برپایــی  مــوزه، 

ــت. ــران اس ــف ای ــهرهای مختل ش
بــا توجــه بــه اینکــه ســاختمان مرکــزی مــوزه ملــی 
علــوم و فنــاوری در تهــران مســتقر هســت و در 
ــدارد  حــال حاضــر شــعبه ای در شــهرهای دیگــر ن
ــاش کــرده اســت  ــه ت ــن مجموع ــن خاطــر ای بدی
شــهرهای  در  ســیار  نمایشــگاه های  برپایــی  بــا 

کشــور فرصــت آشــنایی بــا اهــداف و آثــاری کــه 
ــه مخاطبانــی  ــه می شــود را ب در ایــن مجموعــه ارائ
کــه امــکان دسترســی بــه ایــن مــوزه ندارنــد فراهــم 

ــد. کن
 در واقــع نمایشــگاه ســیار، نوعــی از نمایشــگاه 
افــراد  توســط  بازدیــد  هــدف  بــا  کــه  اســت 
مختلــف  نقــاط  در  گوناگون تــری  و  بیش تــر 
ــادی  ــداد زی ــگاه تع ــن نمایش ــود. ای ــزار می ش برگ
بازدیدکننــده را بــه خــود جلــب کــرده و  بارهــا  بــه 
آن هــا فرصــت دیــدن اشــیاء نــادر و گران بهــا و یــا  
ایجــاد  دیــدگاه  جدیــد  نســبت  بــه  اشــیاء  مــورد  
تمرکــز را  فراهــم  می کنــد. موضوع هــای مختلفــی 

ایــن  بــرای  را 
نمایشگاه ها  

می توان 
کــرد  انتخــاب 
آمــوزش  در  و 
مــردم  عمومــی 
ــان  ــد و ایش گنجان
و  شــناخت  در  را 
انــواع  ارزیابــی 
ــگ   ــم  و  فرهن عل
و  هنــِر  گذشــته، 
آینــده  و  حــال  
کــرد.  کمــک 

نمایشگاه های 
ــا و  ــه برنامه ه ــی در زمین ــیار موفق ــه بس ــیار تجرب س
ــوع  ــن ن ــا ای ــت. ب ــوزه ای اس ــرون م ــای ب فعالیت ه

ــی  ــة جغرافیای ــه در حیط ــی ک ــگاه، مخاطبان نمایش
ــوزه  ــار م ــد از آث ــز می توانن ــد نی ــرار ندارن ــوزه ق م
بیشــتری  بهره منــد شــده و دسترســی مخاطبــان 

مــوزه  مجموعه هــای  بــه  را 
می ســازد. پذیــر  امــکان 

ــاوری  ــوم و فن ــی عل ــوزه مل م
و  وظایــف  شــرح  براســاس 
ــا  ــود و ب ــازمانی خ ــالت س رس
ــاال دســتی  ــه اســناد ب ــت ب عنای
توســعه عدالــت  منظــور  بــه 
بــه  کمــک  و  آموزشــی 
متفکــِر  انســان های  پــرورش 
از ســال  خــاِق جســتجوگر 
برگــزاری  بــه  اقــدام   ۱۳۹۱
نمایشــگاه های ســیار در ســطح 
کشــور نمــوده و بــا افتخــار تــا 
پیــش از همــه گیــری کوویــد 
شــهر   ۲۰ از  بیــش  بــه   ۱۹
کشــور هــم چــون همــدان، 
ســبزوار، شــاهرود، کرمانشــاه، 
بابــل، آمــل، زنجــان و... ســفر 
ــگاه  ــن نمایش ــت. ای ــرده اس ک
مختلــف  شــکل های  در 
ــی و متناســب  نمایشــی و تعامل
بــا نیــاز و فرهنــگ ایرانــی و در 
ــی  ــف علم ــای مختل موضوع ه

ــامی،  ــی- اس ــمندان ایران ــی دانش ــون معرف هم چ
ــن به صــورت  ــوم نوی ــز عل ــی و نی فناوری هــای بوم

می شــود. برگــزار  مشــارکتی 
نمایشــگاه ســیار مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری 
ــه  ــتر جنب ــه بیش ــت ک ــگاهی اس ــور نمایش ــران، ت ای
آموزشــی دارد و در آن ســعی شــده اســت کــه 
تمامــی آثــار بــه نمایــش درآمــده بــه شــکل تعاملی 

باشــند. در ایــن نمایشــگاه از تصاویــر و ویدئوهایــی 
جهــت معرفــی آثــار اســتفاده می شــود. نحــوه 
بازدیــد از نمایشــگاه بــه شــکل 
ــه  ــا ب ــده و ی ــت ش ــای هدای توره
صــورت عــادی اســت کــه بــا 
توضیــح کارشناســان و راهنمایــان 

ــت ــراه اس ــگاه هم نمایش
از اهــداف نمایشــگاه می تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
- ترویج علم و اشاعه آن

ــاوری  ــناخت و خودب ــاد ش - ایج
ــی ــن ایران در مخاطبی

- معرفــی دســتاوردهای قدیمــی و 
بومــی ایــران بــه نســل های جدیــد

- در دســترس قــراردادن آثــار مــوزه ای جهــت 
ــر ــناخت بهت ــل و ش تعام

ــدن و  - فراهــم کــردن فضــای مناســب جهــت دی

عید نوروز همراه با موزه 
ملی علوم و فناوری ایران:

 کسب دیدی متفاوت به موزه و 
علم با چاشنی تعامل و تجربه

فصــل جدیــد ســار بــا تمرکــز موضوعــی بــر روی 
فنــاوری و تکنولوژی هــای آینــده و بیــان آنهــا 
ــه نوعــی  ــرای عامــه مــردم کــه ب ــان ســاده ب ــه زب ب
ــاوری  ــم و فن ــه عل ــری در عرص ــج آینده نگ تروی

ــد.  ــت می کن ــه فعالی ــروع ب ــت، ش اس
ــوم  ــی عل ــوزه مل ــی م ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدای  ــار از ابت ــخنرانی های س ــران، س ــاوری ای و فن
ســال ۹۵ کلیــد خــورده اســت بــا همه گیــری 
ــه  ــه ب ــی ب ــای فیزیک ــاد محدودیت ه ــا و ایج کرون
ــای  ــار در روزه ــی س ــن هفتگ ــای آنای گفتگوه
جمعــه تغییــر ماهیــت داد و در رویکــرد جدیــد بــار 
دیگــر بــه صــورت فصلــی و بــا تمرکــز موضوعــی 
از  آینــده  تکنولوژی هــای  و  فنــاوری  روی  بــر 

ــود. ــروع می ش ــفند ۱۴۰۰ ش ــه اس نیم
ــل  ــار در فص ــروژه س ــزارش، پ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ســوم فعالیــت خــود بــا تمرکــز روی ایده هــای 
ــده  ــگام آین ــاورس« پیش ــه »مت ــه و نوآوران خاقان
پژوهشــی و معرفــی تکنولــوژی هــای آینــده و 
ــا توجــه  ــه عمــوم جامعــه بــوده و ب کاربــرد آنهــا ب
جدیــد  فصــل  همه گیــری  کرونــا  شــرایط  بــه 
ــزار  ــن برگ ــورت آنای ــتر وب و به ص ــز در بس نی

می شــود.  

ــه کــردن  تجرب
- ایجــاد فضــای مناســب بــرای مخاطبــان خــارج از 
ــی مــوزه جهــت آشــنایی و بهــره  حــوزه جغرافیای

بــردن از آثــار مــوزه
تــا کنــون میزبــان نمایشــگاه های ســیار مــوزه ملــی 
ــای  ــران، دانشــگاه ها، پارک ه ــاوری ای ــوم و فن عل
و  آمــوزش  شــهرداری ها،  فنــاوری،  و  علــم 
پــرورش، شــوراهای شــهر، بنیــاد نخبــگان و... 
بوده انــد. بــرای آن کــه ایــن نمایشــگاه بتوانــد 
در اقصــی نقــاط کشــور عزیــز ایــران برگــزار 
ــتان ها  ــی اس ــتگاه های متول ــزم و اراده دس ــود ع ش
و شهرســتان ها را می طلبــد تــا بــا مشــارکت و 
ــهر  ــردم ش ــرای م ــم ب ــر بتوانی ــی یکدیگ هم افزای
ــی و  ــداد علم ــن روی ــزاری ای ــود برگ ــار خ و دی
تأثیر گــذار بــه ویــژه بــرای دانــش آمــوزان و 
ــور  ــن کش ــازان ای ــا آینده س ــه همان دانشــجویان ک

ــم.  ــم نمایی ــتند را فراه هس
دریافــت  بــرای  می تواننــد  عاقه منــدان  تمــام 
نمایشــگاه های  خصــوص  در  بیشــتر  اطاعــات 
ســایت   بــه  آن  جانبــی  برنامه هــای  و  ســیار 

کننــد. مراجعــه   traveling.inmost.ir
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موزه ملی علوم و فناوری ایران 
در یک نگاه

مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری یکــی از مکان هایــی 
ــان  ــودکان، نوجوان ــد ک ــرای بازدی ــه ب ــت ک هس
و خانــواده توصیــه می شــود. ایــن مــوزه تنهــا 
مــوزه ای اســت کــه زیــر نظــر وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری بــوده و  فعالیــت خــود را 
ــم  ــج عل ــت. تروی ــرده اس ــاز ک ــال ۱۳۸۴ آغ از س
و تســهیل ارتبــاط شــهروندان بــا علــم، پاسداشــت 
و  اســامی  ایرانــی   دانشــمندان  دســتاوردهای 
ــن  ــان مهم تری ــی ایرانی ــای بوم ــی فناوری ه بازنمای

ــت. ــوزه اس ــداف م اه
ــتاوردهای  ــوان دس ــا عن ــوزه ب ــگاه م ــن نمایش اولی
دانشــمندان ایــران و اســام در آبــان مــاه ۱۳۸۹ در 
ــه ملــی افتتــاح شــد و مجموعــة  ســاختمان کتابخان
ــود را  ــت خ ــاه ۱۳۹۱ فعالی ــر م ــوزه از مه ــی م فعل

آغــاز کــرده اســت. 
گالری های موزه:

مــوزه  فعــال  گالــری  شــش  حاضــر  حــال  در 
از: عبارتنــد 

گالری کهن  بوم  و  بر:
ــاری  ــای معم ــی از فناوری ه ــری برخ ــن گال در ای
ــه  ــه ب ــی، عصارخان ــر، یخچــال، آســیاب آب )بادگی
ــران  ــی( در ای ــا مدل هــای تعامل صــورت ماکــت ی

بــه نمایــش درآمــده اســت.

گالری ابزارهای نجوم قدیم:
در ایــن گالــری اطاعــات مربــوط بــه رصــد کردن 
آســمان در رصدخانه هــای مشــهور دورة اســامی 
ســمرقند،  و  مراغــه  رصدخانه هــای  جملــه  از 
ــن مرکــزی، صــور فلکــی  ــة زمی ــا نظری آشــنایی ب
ــاری  ــش آث ــا و نمای ــتان آن ه ــه و داس دوازده گان
ماننــد اُســطرالب، کــرة ســماوی، ذاُت  الحلــق و... 

ارائــه می شــود.

گالری ابزارهای جراحی قدیم: 

در ایــن گالــری بــا نمایــش بیــش از ۴۰ ابــزار 
مربوطــه،  اطاعــات  به همــراه  قدیــم  جراحــی 
بخشــی از اوج پیشــرفت جراحــی در تمــدن ایــران 
و اســام از قــرن ۴ تــا ۱۰ هجــری قمــری بازنمایــی 

ــت.  ــده اس ش

گالری مورس تا موبایل:
ــی و  ــایل ارتباط ــول وس ــیر تح ــری س ــن گال در ای
ــان و  ــات در جه ــاوری ارتباط ــش و فن ــعه دان توس
ــش داده  ــر نمای ــی بش ــش آن در زندگ ــران و نق ای
شــده  اســت. مجموعــه مــورس، تلفن هــای قدیمــی 
و گرامافــون، رادیوهــای المپــی، تلــه تایپ هــا، 
ــار  ــراه و... از آث ــی های هم ــخصی، گوش ــه ش رایان

ــری هســتند. ــن گال ای

گالری دنیای حرکت:
معرفــی  بــرای  آزمایش هایــی  گالــری  ایــن  در 
ــا حرکــت  ــط ب ــم و جنبه هــای مختلــف مرتب مفاهی
ــی  ــه  ای طراح ــه گون ــار ب ــت. آث ــده اس ــم ش فراه
ــا  ــی ب ــورت تعامل ــده به ص ــا بازدیدکنن ــده اند ت ش
آن هــا ارتبــاط برقــرار کنــد. انــواع آونگ هــا، 
چالــه گرانــش، براکیســتوکرونها، دوک و ریــل 
ــری  ــن گال ــذاب ای ــار ج ــه آث ــیبدار و... از جمل ش

ــتند. هس
گالری نورشناسی:

در ایــن گالــری، ماهیــت و خصوصیــات نــور، 
از  بشــر  تحــول شــناخت  زمــان  نمایــش خــط 
انیشــتین معرفــی  نــور، از ابن هیثــم تــا  ماهیــت 
در  جذابــی  آزمایش هــای  همچنیــن  می شــود. 
مــورد ترکیــب رنگ هــا و نورهــای رنگــی، طــرز 
ــوالر، قطعــات اپتیکــی، جــذب  کار عینک هــای پ
نــور، هولوگرافــی، تصاویــر آنامورفیــک و... بــرای 

ــت.  ــده اس ــی ش ــدگان طراح بازدیدکنن

فعالیت های ترویجی و رویدادها
مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری یکــی از معــدود 
برگــزاری  اســت کــه رونــد  ایــران  موزه هــای 
ــم را در  ــا عل ــط ب ــای مرتب ــگاه ها و رویداده نمایش
ــه  ــن زمین ــش داد و در ای ــف افزای ــهرهای مختل ش
یکــی از پیشــگامان اســت. ایــن مــوزه معمــوالً در 
ــف  ــای مختل ــواع رویداده ــف، ان ــای مختل زمینه ه

مناســبتی برپــا می کنــد کــه عبارتنــد از:
مراکــز  و  تهــران  در  ســیار  نمایشــگاه های   -

ن ها ســتا ا
- جشنواره »علم برای همه«

- جشــنواره های تابســتانی)تو مغــزت چخبــره؟، 
ــیم و ...( ــنگ بپرس ــف، بیازس جدولی

- ُجنگ های علمی
)ارائــه  »ســار«  راهبــر  اندیشــه های  ســخنگاه   -
ــم و  ــوزة عل ــاالن ح ــا و فع ــخنرانی کارآفرین ه س
فنــاوري بــا هــدف گســترش ایده هــای نوآورانــه و 

تجربه هــای زیســتة موفــق(
- نشست های تخصصی علمی

تفاهم  نامــه   امضــای  و  بین المللــی  رتباطــات   -
همــکاری بــا موزه هــای علــم دنیــا

- نشست های ترویج علم 
ــم  ــم، مفاهی ــج عل ــاب  در حــوزة تروی - انتشــار کت
مرتبــط بــا موزه هــا و مراکــز علــم، ارتباطــات علــم 
ــول  ــیر تح ــان، س ــی ایرانی ــراث علم ــه، می و جامع
علــم و فنــاوری در ایــران و جهــان و آمــوزش علــم 

ــان و فنــاوری بــه کــودکان و نوجوان
فعالیت های مجازی موزه

ــظ  ــور حف ــه منظ ــا و ب ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ب
ارتبــاط و مشــارکت مخاطبــان، مــوزه از امکانــات 
فضــای مجــازی بــرای تولیــد محتــوا اســتفاده 
بخــش  ایــن  در  مــوزه  فعالیت هــای  می کنــد. 

از: عبارتنــد 
بــرای  محیط زیســتی  )قصه هــای  دادارچــه   -
کــودکان بــه زبان هــا و گویش هــای مختلــف(

کنشــگران  فعالیــت  از  )فیلم هایــی  بوم رنــگ   -
 ) یســت محیط ز

- ســاده رنگ )ســاخت کاردســتی بــرای آمــوزش 
مفاهیــم علمــی( 

و  تجربه هــا  )شــامل  علــم  بــا  هم نشــینی   -
و  روزمــره  زندگــی  بــا  مرتبــط  آزمایش هایــی 

آن هــا( بــا  مرتبــط  علمــی  مفاهیــم 
- راشــگو )پادکســت هایی بــا نــگاه جامعه شناســانه 
ــم علمــی طــرح شــده  ــرای نقــد و بررســی مفاهی ب

ــی(  ــی تخیل ــتان های علم در داس
ساختمان جدید موزه:

ــت  ــف و مدیری ــری وزارت عت ــاش و پی گی ــا ت ب
مــوزه در ســال ۱۳۹۹ بــا تصویــب هیئــت وزیــران، 
ــر  ــزار مت ــی در حــدود ۳۰ ه ــا زیربنای ســاختمانی ب
ــاد  مربــع در منطقــه فرهنگی-گردشــگری عباس آب
ــات ســاخت  ــت. عملی ــرار گرف ــوزه ق ــار م در اختی
ــوزه از اول آذر ۱۴۰۰ شــروع شــده  ــای فاخــر م بن

اســت.
ساعات کاری و راه های ارتباطی: 

مــوزه در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه شــرایط 
کرونــا بــه صــورت گروهــی و انفــرادی بــا ظرفیــت 
 ۹ ســاعت  از  تــا چهارشــنبه  شــنبه  از  محــدود، 
ــدان  ــت و عاقه من ــان اس ــرای مخاطب ــی ۱۵ پذی ال
رزرو  و  هماهنگــی  اطــاع،   بــرای  می تواننــد 
 www.inmost.ir بازدیــد بــه وبــگاه رســمی مــوزه
ــا شــماره تلفن هــای  ۶۶۷۲۴۶۹۴ و  ــا ب مراجعــه و ی
۰۹۱۹۸۹۶۲۰۰۷- ۰۹۱۹۸۹۶۲۰۰۸ تمــاس بگیرنــد.

بازدیدهای عید نوروز: 

از  پــس  ایــران  فنــاوری  و  علــوم  ملــی  مــوزه 
دوســال وقفــه در بازدیدهــای نــوروزی بــه خاطــر 
ــر  ــار دیگ ــوروز ۱۴۰۱ ب ــا، در ن ــری کرون همه گی
آمــاده پذیرایــی از مهمانــان و عاقه منــدان بــه 
علــم و فنــاوری خواهــد بــود و بازدیدکننــدگان از 
ــدت ۱۰  ــه م ــن ب ــم فروردی ــا دوازده ــوم ت روز س
ــت  ــا رعای ــد ب ــی ۱۷ می توانن ــاعت ۱۰ ال روز از س
فــردی،  صــورت  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مــوزه  گالری هــای  از  خانوادگــی  و  گروهــی 
ــا  ــاوری ب ــم و فن ــه عل ــدی متفــاوت ب ــد و دی بازدی
چاشــنی تعامــل تجربــه و آزمایــش کســب کننــد.

شبکه های مجازی موزه: 
www.inmost.ir وبگاه 

inmost_ir تلگرام
inmost.ir اینستاگرام

inmost_ir توییرت
inmost یوتیوب
inmost آپارات

 Infoinmost@gmail.com ایمیل

بازدید معاون نوآوری و 
فناوری وزارت علوم، از محل 
احداث پردیس فناوری آبیک

و  نــوآوری  معــاون  خیرالدیــن  علــی  دکتــر 
ــاوری از  ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل فن
ــد  ــاوری آبیــک بازدی محــل احــداث پردیــس فن

ــرد.  ک

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری قزویــن؛ 
اســتان  فنــاوری  و  علــم  آمایــش  ســند  طبــق 
قزویــن، ایــن اســتان در ســال ۱۴۰۴ بایســتی جــزو 
ــع  ــتقرار صنای ــوزه اس ــور در ح ــتان اول کش ۵ اس

ــرد. ــرار گی ــان ق ــش بنی دان
فنــاوری  پردیــس  ایجــاد  لــذا در ســال ۱۳۹۹ 
بــا  هکتــار   ۷۲ تقریبــی  وســعت  بــه  آبیــک 
مشــارکت اســتانداری قزویــن، ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان، معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــات و  ــوم، تحقیق ریاســت جمهــوری، وزارت عل
ــه  ــن )ب ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل ــاوری و پ فن
ــورای  ــاوری(، در ش ــس فن ــری پردی ــوان مج عن

ــد. ــوب ش ــتان مص ــزی اس ــه ری برنام
فــاز نخســت طــرح جامــع ایــن پردیــس به وســعت 
ــار در بهــار ۱۴۰۰ از ســوی پــارک علــم  ۱۵ هکت
و فنــاوری قزویــن انجــام و در شــهریور ۱۴۰۰ بــه 
ــزی اســتان رســید و  ــه ری تصویــب شــورای برنام
ــرح،  ــی ط ــرفت عمران ــا پیش ــق ب ــد مطاب ــرر ش مق
ــس  ــت پردی ــاز نخس ــی ف ــه اراض ــه مرحل ــی س ط
فنــاوری تحویــل پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 

شــد.
گفتنــی اســت در اســفند ۱۴۰۰، ۵ هکتــار اول فــاز 
نخســت پردیــس، تحویــل پــارک علــم و فنــاوری 

ــد. قزوین ش
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ماموریت اصلی پارک علم و فناوری قزوین: حمایت از ایجاد و تقویت شرکت های دانش بنیان و 
واحدهای فناور با تاکید بر ارتقای سطح فناوری استان

تهیه کننده: مصطفی مافی رییس پارک علم و 
فناوری قزوین

پــارک علــم و فنــاوری قزویــن در ســال ۱۳۸۹ 
ــر  ــار توســط وزی ــه مســاحت ۳۰ هکت ــی ب در فضای
وقــت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری افتتــاح گردیــد. 
ــی در  ــاظ جغرافیای ــه لح ــارک ب ــن پ ــت ای موقعی
نزدیکــی ۲ مرکــز مهــم دانشــگاهی اســتان انتخــاب 
ــا نزدیکتریــن شــهرک  ــه آن ت شــده اســت و فاصل
صنعتــی کمتــر از ۱۵ کیلومتــر اســت. پــارک علــم 
ــات  ــه منوی ــن در راســتای عمــل ب ــاوری قزوی و فن
مقــام معظــم رهبــری و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان 
ــردی پنج ســاله  ــه راهب ــن برنام ــا تدوی ــی ب و مقاومت

۱۴۰۰ تــا ۱۴۰۵، »حمایــت از ایجــاد و تقویــت 
شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور بــا 
تاکیــد بــر ارتقــای ســطح فنــاوری اســتان از طریــق 
توســعه همکاری هــای ملــی و بین المللــی، تســهیل 
فراینــد تجاری ســازی و نقش آفرینــی موثــر در 
ماموریــت  بــه عنــوان  را  نــوآوری«  زیســت بوم 
ــر،  ــی دیگ ــه عبارت ــت. ب ــرده اس ــف ک ــود تعری خ
دارد  نظــر  در  قزویــن  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
ــی  ــعه کم ــوری و توس ــه مح ــر عرض ــز ب از تمرک
ــه  ــرده و ب ــور ک ــان عب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــی  ــوری و اثربخش ــا مح ــر تقاض ــز ب ــمت تمرک س
در حــل مســائل اساســی اســتان و کشــور حرکــت 
ــارک  ــات پ ــای و اقدام ــی فعالیته ــذا تمام ــد. ل کن
در ســال گذشــته، ناظــر بــر تحقــق ماموریــت 
ــی و  ــه صــورت اجمال فــوق اســت کــه در ادامــه ب

ــد: ــد ش ــان خواهن ــروار، بی تیت

۱- توانمندســازی و افزایــش حمایــت 
و  فنــاور  واحدهــای  از  مســتقیم 

ن نش بنیــا ا د

ــت  ــدی حمای ــدود ۵۰ درص ــد ح - رش
محــل  از  فنــاور  واحدهــای  از  مســتقیم 

اعتبــارات پــارک علــم و فنــاوری قزویــن در ســال 
۱۴۰۰ نســبت بــه ســال ۱۳۹۹و اعطــای بیــش از 

تســهیات  ریــال   ۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمایــت مســتقیم از واحدهــای فنــاور )میلیــون 
ــالهای  ــی س ــارک ط ــارات پ ــل اعتب ــال( از مح ری

۱۳۹۸ تــا ۱۴۰۰

صنــدوق  راه انــدازی  و  تاســیس   -

ــرمایه  ــا س ــتان ب ــاوری اس ــش و فن پژوه
اولیــه ۵۰ میلیــارد ریــال و اعطــای بیــش 
ــه  ــهیالت ب ــال تس از ۳9.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری

ــدوق  ــاور از محــل ســرمایه صن ــای فن واحده
در ســال ۱۴۰۰

- ارایــه تســهیالت تجــاری ســازی تــا 
ســقف ۲۰۰۰ میلیــون ریــال بــه ازا هــر واحــد فنــاور 
از محــل اعتبــارات ســی میلیــارد ریالــی ســیدمانی 
مصوبــه ســفر معــاون محتــرم علمــی و فنــاوری 
ــه واحدهــای  ریاســت جمهــوری در ســال ۱۴۰۰ ب

ــتان ــر اس ــان سراس ــش بنی ــر دان ــاور غی فن
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- معرفــی واحدهــای فنــاور بــه بانک های 
ــه  ــهیالت ب ــت تس ــت دریاف ــتان جه اس
ــال از  ــغ بیــش از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری مبل
ــش و  ــدوق پژوه ــاب صن ــای حس ــده ه ــل مان مح

ــن  ــتان قزوی ــدوق اس ــی صن ــاوری غیردولت فن

- اجــرای طــرح پایــش واحدهــای فنــاور 
و موسســات مســتقر پــارک: در ایــن طــرح که 
ــای  ــی  واحده ــرای تمام ــن ۱۴۰۰ ب ــدای بهم از ابت
فنــاور مســتقر در پــارک، در حــال اجراســت، هــر 
واحــد فنــاور توســط چهــار ارزیــاب در محورهــای 
و  استاندارد ســازی  مالــی،  تامیــن  دانش بنیانــی، 
ــد.  ــرار می گیرن ــش ق ــورد پای ــی م ــه بازاریاب برنام
در انتهــای طــرح، کارنامــه اختصاصــی بــه هــر 
واحــد فنــاور ارائــه می گــردد. همچنیــن نتایــج 
ارزیابی هــای تجمیعــی تمــام واحدهــای فنــاور 
ــزی  ــای برنامه ری ــه و مبن ــرار گرفت ــل ق ــورد تحلی م
خدماتــی خواهــد بــود کــه در ســال آتــی بــه 

ــد. ــد ش ــه خواه ــاور ارائ ــای فن واحده

- راه انــدازی اولیــن مرکــز مالکیــت 
فکــری اســتان قزویــن:  بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــری  ــت فک ــوق مالکی ــت از حق ــزون حمای روز اف
و  بنیــان  دانــش  و  محــور  دانایــی  اقتصــاد  در 
ــه  ــوالت و ب ــن محص ــازی ای ــاری س ــت تج مدیری
منظــور حفــظ و صیانــت از دســتاوردهای علمــی و 
پژوهشــی اســاتید، مخترعیــن و مبتکــران و همچنین 
قــراردادن دســتاوردهای پژوهشــی حاصله در مســیر 
ــم و  ــارک عل ــروت، پ ــد ث ــازی و تولی ــاری س تج
فنــاوری قزویــن بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای اســتان 
قزویــن ) ۸ شــهرک صنعتــی و ۶ ناحیــه صنعتــی و 
بیــش از ۳۴۰۰ واحــد تولیــدی و همچنیــن وجــود 
۶۰ مرکــز آمــوزش عالــی و ۷۹۰۰۰ دانشــجو از 
اقصــی نقــاط کشــور( اقــدام بــه راه انــدازی مرکــز 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــری ب ــت فک مالکی
ــال  ــه در س ــود ک ــوری نم ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــه  ــز ب ــن مرک ــید. ای ــرداری رس ــره ب ــه به ۱۴۰۰ ب
عنــوان مرجــع جامــع داوری اختراعــات در ســطح 
اســتان از ســوی اداره اختراعــات ســازمان ثبــت 

ــود.  ــی ش ــناخته م ــور ش ــاک کش ــناد و ام اس

- برگــزاری دومیــن رویــداد »اســتان  
آپ« بــا مشــارکت صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی کشــور در اســتان قزویــن 
بــا هــدف بسترســازی جهــت ایجــاد کســب و 
ــا،  ــرکت های نوپ ــایی ش ــه، شناس ــای فناوران کاره
دانــش بنیــان و گروه هــای صاحــب ایــده در ســطح 
طرح هــای  و  اســتارت آپ ها  شناســایی  اســتان، 
ــه منظــور ســرمایه گذاری جســورانه  ســرمایه پذیر ب

در آبــان ۱۴۰۰

- راه انــدازی میــز خدمــت صنــدوق 
ــل  ــور در مح ــکوفایی کش ــوآوری و ش ن
ــت  ــن جه ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل پ
و  نــوآوری  صنــدوق  خدمــات  نفــود  تعمیــق 

شــکوفایی کشــور در ســطح اســتان

۲-توســعه زیرســاخت هــای فنــاوری 
جهــت تامیــن فضــای اســتقرار بــرای 
واحدهــای فنــاور، خــالق و دانــش بنیــان  

ــا ــف آنه ــای مختل ــه نیازه ــه ب ــا توج ب
ــن  ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل ــر پ ــال حاض در ح
بــا دارا بــودن دو ســاختمان اداری و دو فضــای 
ــای  ــه زیربن کارگاهــی، جمعــا فضــای مفیــدی را ب
ــاور  ــای فن ــتقرار واحده ــت اس ــع جه ۷۰۰۰مترمرب
و  واحــد  میزبــان ۱۲۱  حــال حاضــر  در  و  دارد 
هســته فنــاور اســت. در راســتای افزایــش فضــا 
ــا توجــه  ــرای واحدهــای فنــاور ب جهــت اســتقرار ب
ــش  ــرکتهای دان ــاوران و ش ــوع فن ــای متن ــه نیازه ب
ــروژه هــای زیرســاختی مختلفــی طــی دو  ــان، پ بنی
ســال گذشــته در پــارک علــم و فنــاوری قزویــن، 
ــام  ــه اتم ــی ب ــه برخ ــد ک ــده ان ــاز ش ــف و آغ تعری
رســیده و برخــی در دســت اقــدام اســت کــه ذیــا 

ــی گــردد: ــاره م ــا اش ــی از آنه ــه برخ ب

ــارک  ــی پ ــکل اراض ــع مش ــری رف - پیگی
علــم و فنــاوری قزویــن جهــت واگذاری 
بــه واحدهــای فنــاور: از زمــان شــکل گیــری 
ــام  ــات انج ــن، توافق ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل پ
شــده جهــت تامیــن اعتبــار بــه منظــور انتقــال 
ــه  ــی ب ــام خمین ــی ام ــن الملل ــگاه بی ــی دانش اراض
پــارک علــم و فنــاوری قزویــن، از ســوی نهادهــای 
ــارک را  ــعه پ ــا توس ــده و عم ــل مان ــتانی، معط اس
متوقــف نمــوده بــود کــه خوشــبختانه بــا مســاعدت 
وقــت مســوولین وزارت عتــف و دانشــگاه بیــن 
ــک  ــاد ی ــا انعق ــم ب ــن مه ــی، ای ــام خمین ــی ام الملل
و  علــم  پــارک  مابیــن  فــی  ســاله   ۹۹ قــرارداد 
فنــاوری قزویــن و دانشــگاه بیــن المللــی امــام 

ــد.   ــع گردی ــار ۱۴۰۰، مرتف ــی در به خمین

- آمــاده ســازی ۵ هکتــار از اراضــی 
پــارک علــم و فنــاوری قزویــن فراخــوان 
واگــذاری فــاز اول اراضــی: بــا مرتغــع 
شــدن مشــکل واگــذاری اراضــی، بازنگــری و 
تصویــب طــرح جامــع ســایت ۳۰ هکتــاری پــارک 
ــه ســرانجام رســیده و در  علــم و فنــاوری قزویــن ب
ــازی  ــاده س ــه آم ــوط ب ــای مرب ــار ۱۴۰۰ فعالیته به
زیرســاخت اراضــی پــارک قزویــن و شناســایی 
شــرکتهای توانمنــد جهــت واگــذاری اراضــی 
ــارات الزم در  ــر، اعتب ــال حاض ــد. در ح ــاز ش آغ
ــن زیرســاخت از محــل حمایتهــای  خصــوص تامی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
تامیــن شــده و پــس ارزیابــی فنــی از ســوی کمیتــه 
ــرکت  ــده ش ــارک، هف ــی پ ــذاری اراض ــی واگ فن
واجــد شــرایط واگــذاری شــدند. طبــق برنامــه 
زمــان بنــدی، بهــار ۱۴۰۱ آغــاز عملیــات طراحــی 
ــاور توانمنــد در  ــی واحدهــای فن معمــاری و عمران
محــل اراضــی پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 
ــرکتهای  ــا ش ــره ب ــایی و مذاک ــود. شناس ــد ب خواه
ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی جهــت احــداث 

ــت.  ــوزه اس ــه ح ــاوری ب ــرج فن ب

ــالق در  ــه خ ــن خان ــدازی اولی - راه ان

ــیده(  ــازار سرپوش ــلطنه )ب ــرای سعدالس س
ــتاد  ــا س ــده ب ــام ش ــات انج ــق توافق ــن: طب قزوی
توســعه فنــاوری هــای نــرم و هویــت ســاز معاونــت 
بــا  و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
مســاعدت ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
ــع در  ــاحت ۱۴۰۰ مترمرب ــه مس ــی ب ــن، فضای قزوی
ســرای سعدالســلطنه در اختیــار پــارک علــم و 
فنــاوری قزویــن قــرار گرفــت کــه در حــال حاضــر 
ــاق در  ــه خ ــن خان ــداث ای ــی اح ــات عمران عملی
ــدی در  ــه زمانبن ــق برنام ــت. طب ــدام اس ــت اق دس
بهــار ۱۴۰۱، اولیــن خانــه خــاق قزویــن بــه منظــور 
ــطح  ــاق س ــای خ ــاوران و واحده ــت از فن حمای
اســتان، آمــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد. برنامــه 
ــوم  ــای عل ــوآوری ه ــت از ن ــت حمای ــزی جه ری
انســانی و اجتماعــی از دیگــر اقداماتــی اســت کــه 
از ســوی مجــری ایــن خانــه خــاق، در دســت 

ــت. ــدام اس اق

گــزارش تصویــری پیشــرفت عمرانــی خانــه خــاق 
ــلطنه قزوین سعدالس

و  تولیــدی  پردیــس  انــدازی  راه   -
ــت  ــا حمای ــنپور ب ــهید حس ــی ش کارگاه
علمــی،  بســیج  ســازمان  مشــارکت  و 
بــه  پژوهشــی و فنــاوری اســتان:  نظــر 
افزایــش تعــداد واحدهــای فنــاور و شــرکتهای 
دانــش بنیــان نــوع تولیــدی در پــارک قزویــن کــه 
ــع شــیمیایی و شــوینده هــا  ــا در حــوزه صنای عمدت
ــاد  ــرورت ایج ــتند، ض ــال هس ــازی فع ــه س و قطع
یــک پردیــس کارگاهــی و تولیــدی در محــل 
شــهرکهای صنعتــی اســتان احســاس گردیــد. پــس 
ــاوری  ــی و فن ــی، پژوهش ــج علم ــا بس ــه ب از مکاتب
بیــش از دو  اســتان موافقــت شــد کــه فضــای 
ــوزه  ــابقا در ح ــه س ــان ک ــار ایش ــاری در اختی هکت
ــر  ــن ام ــه ای ــت، ب ــوده اس ــال ب ــازی فع ــات س مهم
اختصــاص یافــت. در زمســتان ۱۴۰۰، موافقــت نامه 
ســه جانبــه، فــی مابیــن معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــم  ــارک عل ــتان و پ ــپاه اس ــوری، س ــت جمه ریاس
ــع  ــن مجتم ــاز اول اولی ــد و ف ــد ش ــاوری منعق و فن
ــی حــدود  ــا زیربنای ــاوری اســتان ب کارگاهــی و فن
۲۵۰۰ مترمربــع در بهــار ۱۴۰۱ آمــاده بهــره بــرداری 
ــک  ــدی در ی ــان بن ــه زم ــق برنام ــد. طب ــد ش خواه
ــقف در  ــای مس ــوله ه ــی س ــاله، تمام ــه س ــازه س ب
ــع،  ــدود ۱۰۰۰۰ مترمرب ــای ح ــا زیربن ــه ب ــن ناحی ای
ــش  ــاور و دان ــار واحدهــای فن بازســازی و در اختی

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتان، ق ــان اس بنی
- طراحــی معمــاری ســاختمان اداری 

پردیــس کارگاهــی شهیدحســنپور پــارک 
ــن ــاوری قزوی ــم و فن عل

ــک:  ــاوری آبی ــس فن ــدازی پردی - راه ان

نظــر بهاینکــه طبــق ســند آمایــش علــم و فنــاوری، 
اســتان قزویــن در ســال ۱۴۰۴ بایســتی جــزو ۵ ســال 
ــرد،  ــرار گی ــا ق ــش بنیانه اول کشــور در حــوزه دان
ــعت ۷۲  ــه وس ــک ب ــاوری آبی ــس فن ــاد پردی ایج
ــا مشــارکت اســتانداری قزویــن، ســازمان  هکتــار ب
مذیریــت و برنامــه ریــزی اســتان، معاونــت علمــی 
علــوم،  ریاســت جمهــوری، وزارت  فنــاوری  و 
تحقیقــات و فنــاوری و پــارک علــم و فنــاوری 
قزویــن )بــه عنــوان مجــری پردیــس فنــاوری(، 
ــد.  ــوب ش ــتان مص ــزی اس ــه ری ــورای برنام در ش
طراحــی جامــع ایــن پردیــس بــه وســعت ۱۵ هکتــار 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوی پ ــار ۱۴۰۰ از س در به
ــب  ــه تصوی ــهریور ۱۴۰۰ ب ــام و در  ش ــن انج قزوی
ــفند  ــید. در اس ــتان رس ــزی اس ــه ری ــورای برنام ش
۱۴۰۰، ۵ هکتــار اول ایــن پردیــس تحویــل پــارک 

ــن شــد.  ــاوری قزوی ــم و فن عل

رشــد  مرکــز  اولیــن  انــدازی  راه   -

اقمــاری پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 
در شهرســتان آبیــک: نظــر بــه جمعیــت حــدود 
صــد هــزار نفــری شهرســتان آبیــک و مراجعــه 
شــهر  بــه  ایــن شهرســتان  از  بســیاری  فنــاوران 
قزویــن جهــت بهــره منــدی از حمایــت هــای 
ــا حمایــت و مشــارکت  ــاوری، ب ــم و فن ــارک عل پ
ــال ۱۴۰۰  ــانی، در س ــن کاش ــاث الدی ــگاه غی دانش
ــن در  ــارک قزوی ــاری پ ــد اقم ــز رش ــن مرک اولی
محــل ایــن دانشــگاه بــرای فنــاوران شهرســتان 
آبیــک در فضایــی بــه مســاحت ۱۰۰۰ مترمربــع راه 

ــد. ــدازی ش ان

و  فنــاوری صنایــع  ۳-ارتقــای ســطح 
کشــاورزی اســتان از طریــق اجــرای 
ــه و  ــای فناوران ــع نیازه ــای رف رویداده
ــی ــوآوری تخصص ــز ن ــدازی مراک راه ان

ــی  ــز تخصص ــن مرک - راه انــدازی اولی
ــرکت  ــران در ش ــس ای ــوآوری گیربک ن
ــرو محرکــه قزویــن: هــدف از ایجــاد ایــن  نی
ــاور و  ــای فن ــت از واحده ــوآوری، حمای ــز ن مرک
ــعه  ــداز توس ــم ان ــا چش ــان ب ــش بنی ــرکتهای دان ش
ایــده  ســازی  تجــاری  و  مدیریــت  نــوآوری، 
هــا و توســعه فنــاوری هــای نویــن در صنعــت 
گیربکــس کشــور اســت. اولیــن مرکــز تخصصــی 
ــا مشــارکت شــرکت  ــران ب ــوآوری گیربکــس ای ن
صنعتــی نیــرو محرکــه در شــهر صنعتــی البــرز و بــا 
حمایــت مالــی و معنــوی ســتاد فضایــی و حمــل و 
ــاوری ریاســت  نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فن
قزویــن  فنــاوری  و  علــم  پــارک  و  جمهــوری 
در دســت احــداث اســت کــه انشــاهلل در بهــار 
ــه  ــانی ب ــت رس ــد و خدم ــد ش ــاح خواه ۱۴۰۱ افتت
واحدهــای فنــاور فعــال در حــوزه گیربکــس و 
سیســتم هــای انتقــال قــدرت آغــاز خواهــد نمــود. 
اولیــن رویــداد فناورانــه سیســتم های انتقــال قــدرت 
و گیربکــس خــودرو روز پنجــم اســفند در محــل 
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ــه  ــرو محرک ــرکت نی ــوآوری در ش ــز ن ــن مرک ای
برگــزار شــد کــه در بخــش ایده پــردازی، از میــان 
ــداد مســتقر در  ــه روی ــه دبیرخان ــه ب ایده هــای واصل
پــارک علــم و فنــاوری قزویــن، ایــده »گیربکــس 
مغناطیســی« ارســالی از ســوی احمدرضــا افســری 
از دانشــگاه کاشــان بــه عنــوان رتبــه اول، ایــده 
»دســتگاه عیــب یــاب و تســت آزمــون گیربکــس 
اتوماتیــک« ارســالی از ســوی اســماعیل حــق گــو 
از گیــان بــه عنــوان رتبــه دوم و ایــده »گیربکــس 
ــوی  ــالی از س ــرعت« ارس ــده س ــیدی افزاین خورش
ــوان  ــه عن ــوی ب ــان رض ــریعت از خراس ــین ش افش

ــه ســوم معرفــی شــدند.  رتب
در بخــش رفــع نیازهــای فناورانــه، کــه »شــبکه 
ــدوق  ــوآوری بوم رنــگ« کارگــزار صن خدمــات ن
را  آن  اجــرای  کشــور،  شــکوفایی  و  نــوآوری 
عهــده دار بــود در گام اول، نیازهــای فناورانــه 
ــگر  ــه؛ چرخش ــرو محرک ــی نی ــرکت های صنعت ش
سیســتم های  حــوزه  در  موتــور  کرمــان  و 
و  شــد  تدویــن  گیربکــس،  و  قــدرت  انتقــال 
طــی فراخوانــی بــه اطــاع تمامــی دانشــگاهها، 
ــرکت های  ــاور و ش ــای فن ــگاهها و واحده پژوهش
ــه  ــن مرحل ــد. در ای ــانده ش ــور رس ــان کش دانش بنی
بیــش از ۴۰۰ واحــد فنــاور توانمنــد در حــوزه 
رفــع نیازهــای صنعــت گیربکــس کشــور شناســایی 
شــد کــه نهایتــاً پــس از غربالگــری از ۳۶ شــرکت 
جهــت  پورپوزال هایــی  فنــاور،  و  دانش بنیــان 
ــع نیازهــای فراخــوان شــده، دریافــت شــد کــه  رف
ــات  ــزاری جلس ــه برگ ــال مرحل ــک در ح ــم این ه
اســت.  قراردادهــا  ســازی  نهایــی  جهــت   B2B
ــن شــرکتهای  ــده بی ــای منعق ــی از قرارداده رونمای
ــه،  ــی نیرومحرک ــای صنعت ــان و واحده ــش بنی دان
چرخشــگر و کرمــان موتــور از برنامــه هــای افتتــاح 
ــور در  ــس کش ــی گیربک ــوآوری تخصص ــز ن مرک

ــود. ــد ب ــال ۱۴۰۱ خواه ــار س به

نمایی از فضای داخلی مرکز نوآوری
 تخصصی گیربکس کشور

رفــع  رویــداد  اولیــن  برگــزاری   -
ــتان: اســتان  ــوینده اس ــع ش ــای صنای نیازه
قزویــن قطــب صنایــع شــوینده و بهداشــتی کشــور 
اســت. لــذا پــارک علــم و فنــاوری قزویــن در 
ــا هــدف حمایــت  راســتای ماموریــت خویــش و ب
دانش بنیــان  شــرکت های  تقویــت  و  ایجــاد  از 
ــطح  ــای س ــر ارتق ــد ب ــا تاکی ــاور ب ــای فن و واحده
ــرداد ۱۴۰۰  ــداد را در م ــن روی ــتان، ای ــاوری اس فن
برگــزار نمــود. ایــن رویــداد از سلســله رویدادهــای 
زنجیــره هــای ارزش اســت کــه بــا محورهــای 
ــرد  ــا رویک ــول ب ــد اتان ــن تولی ــای نوی ــاوری ه فن
اقتصــادی، فــرآوری وینــاس، مکانیــکال ســیل، 
اتوماســیون ماشــین آالت خــط تولیــد، کاهــش 
ــواع  ــیون ان ــن، فرموالس ــدن پارافی ــری ش ــای اب دم
اســانس بــرای کاربــرد شــوینده و بــا همــکاری 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
بنیــاد ملــی نخبــگان قزویــن، شــبکه فنــاوری و 
ــا و موسســات  ــران، مرکــز شــرکت ه ــوآوری ای ن
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــان معاون ــش بنی دان
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق  جمهــوری، 
و  قزویــن  نــوآوری  شــبکه  اســتان،  غیردولتــی 
ایــوان فنــاوری و نــوآوری افــرا برگــزار شــد و 
هــم اکنــون در مرحلــه انعقــاد قــرارداد فــی مابیــن 

ــوینده  ــده ش ــزرگ تولیدکنن ــی ب ــای صنعت واحده
ــت. ــاور اس ــای فن ــا و واحده ه

ــره  ــداد زنجی ــرای روی ــزی اج - برنامه ری
توســعه  راســتای  در  انگــور  ارزشــی 
اســتان  در  دانش بنیــان  کشــاورزی 
قزویــن: رویــداد زنجیــره ارزشــی انگــور بــا 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه و تحقیق ــه مطالع ــه ب توج
ــتان  ــمش در اس ــور و کش ــت انگ ــورد وضعی در م
قزویــن و در ایــران، تعــدادی از محورهــای اصلــی 

کشــمش  و  انگــور  حــوزه  فناورانــه  نیازهــای 
شناســایی را کــرده اســت و در ســال آینــده برگــزار 

ــد. ــد ش خواه

ــطح  ــوآوری در س ــگ ن ــعه فرهن ۴-توس
ــه  ــای فناوران ــی توانمندیه ــه و معرف جامع

ــتان اس
- تامیــن اعتبــار ۷۰۰۰ میلیــون ریالــی 
ــه  ــت جوان ــه گرن ــرای برنام ــت اج جه
در سراســر دانشــگاههای دولتــی و آزاد اســتان 
ــاوری  ــور فن ــزی ام ــه ری ــر برنام ــارکت دفت ــا مش ب
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و عاملیــت 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی اســتان 
نامــه  پایــان   ۲۵ از  مالــی  )حمایــت  قزویــن 
ــرد  ــا رویک ــری ب ــاله دکت ــد و رس ــی ارش کارشناس
ــاوری و بازارگــرا طــی دو فراخــوان در  توســعه فن

)۱۴۰۰ ســال 

- اجــرای طــرح صــدف بــا رویکــرد 
و  التحصیــالن  فــارغ  توانمندســازی 
ــای  ــگاه ه ــر دانش ــال آخ ــجویان س دانش
اســتان بــرای ورود بــه حــوزه کســب و کارهــای 
ــش  ــرکتهای دان ــتغال در ش ــور و و اش ــش مح دان
بنیــان بــا حمایــت پــارک فنــاوری پردیــس در 

فناورانــه( )کارورزی   ۱۴۰۰ تابســتان 

ــوآوران نوجــوان  ــداد ن - برگــزاری روی
دوم  دوره  آمــوزان  دانــش  )مختــص 
نوجوانــان  رویــداد  ایــن  در  دبیرســتان(: 
ــوآور را  مهارت هــای ایجــاد یــک کســب و کار ن
ــد و ایده هــای خــود  ــی کنن ــه م طــی دو روز تجرب
ــه داوران  ــی ب ــای تخصص ــی منتوره ــا راهنمای را ب
ــای  ــداد، از تیم ه ــای روی ــد. در انته ــه ی نماین ارائ
برگزیــده در زمینه هــای ایــده و خاقیــت و کار 
تیمــی و ارائــه بــا اهــدای هدایایــی تقدیــر مــی 

ــود. ش

- برگــزاری یلــدای کارآفرینــی: ایــن 
رویــداد همــه ســاله همزمــان بــا شــب یلــدا بــا 

هــدف ترویــج فرهنــگ نــوآوری و کارآفرینــی بــا 
مشــارکت پــارک علــم و فنــاوری قزویــن برگــزار 

می گــردد. 

رویداد نوآوران نوجوان   آبان ۱۴۰۰

یلدای کارآفرینی  - آذر ۱۴۰۰

ــگاه  ــاح نمایش ــز، و افتت ــی، تجهی - طراح
ــا  ــتان:  ب ــه اس ــوالت فناوران ــی محص دائم
ــوالت  ــرای محص ــوروم ب ــک ش ــاد ی ــدف ایج ه
ــی  ــگاه دایم ــن نمایش ــن، ای ــتان قزوی ــه اس فناوران
ــی  ــا طراح ــع ب ــعت ۲۵۰ مترمرب ــه وس ــی ب در فضای
ــم و  ــارک عل ــل پ ــرد، داخ ــه ف ــر ب ــی منحص داخل
فنــاوری قزویــن اجــرا شــده اســت و در بهــار ســال 

ــید.  ــرداری رس ــره ب ــه به ۱۴۰۰ ب

- حضــور در نمایشــگاه هــا و گردهمایــی 
معرفــی  منظــور  بــه  فناورانــه  هــای 
محصــوالت فناورانــه اســتان و شــبکه-

سازی:

نمایشگاه دائمی محصوالت فناورانه استان قزوین مسقر در 
پارک علم و فناوری قزوین

حضور در اولین نمایشگاه دستاوردها وتوانمندی 
های جهادی کشور و مسوول طراحی، اجرا و 

راهبری پاویون استان قزوین از سوی استانداری  
بهمن ۱۴۰۰

اختصاصــی  درآمدهــای  افزایــش   -۵
پــارک و متنــوع ســازی آن 

ــزی  ــه ری ــا برنام ــا ۱۴۰۰، ب ــالهای ۱۳۹۸ ت ــی س ط
ــم و  ــارک عل ــی پ ــای اختصاص ــب، درآمده مناس
ــال  ــال در س ــون ری ــن از ۸۰۰۰ میلی ــاوری قزوی فن
۱۳۹۸ )۳۰ درصــد نســبت بــه اعتبــارات هزینــه 
ای( بــه بیــش از ۵۰۰۰۰ میلیــون ریــال در ســال 
ــارات  ــه اعتب ــبت ب ــد نس ــش از ۴۵ درص ۱۴۰۰ )بی
هزینــه ای( افزایــش یافتــه اســت. افزایــش درآمــد 
اعتبــارات  از ۶۰ درصــد  بیــش  بــه  اختصاصــی 
ــه ســهم ۷۵  ــه ای در ســال ۱۴۰۱ و دســتیابی ب هزین
درصــدی نســبت بــه اعتبــارات هزینــه ای در ســال 
ــه  ــه جانب ــای س ــش قرارداده ــق افزای ۱۴۰۲ از طری
رفــع نیازهــای فناورانــه فــی مابیــن واحدهــای 
فنــاور مســتقر، پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 
ــدازی  ــتان، راه ان ــت اس ــا مزی ــادر و ب ــع  م و صنای
مرکــز نــوآوری دارویــی و زیســتی پــارک قزویــن 
در   ۱۴۰۱ ســال  در  مترمربــع   ۵۰۰ زیربنــای  بــا 
ــرمایه  ــن و س ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل ــل پ مح
ــای  ــرح ه ــا و ط ــده ه ــر روی ای ــذاری خطرپذی گ
ــوم  ــه حــوزه غــذا و دارو، توســعه زیســت ب فناوران
ــاد  ــور و انعق ــس کش ــاوری گیربک ــوآوری و فن ن
ــا  ــوزه )ب ــن ح ــاوری در ای ــال فن ــای انتق قرارداده
ــرکت  ــس، ش ــوآوری گیربک ــز ن ــت مرک محوری
صنعتــی نیرومحرکــه و ســایر فعــاالن زنجیــره تولیــد 
گیربکــس و سیســتم هــای انتقــال قــدرت کشــور( 
ــت  ــعه زیس ــت توس ــزی جه ــه ری ــن برنام و همچنی
بــوم نــوآوری و فنــاوری لــوازم خانگــی در تعامــل 
بــا صنایــع بــزرگ تولیدکننــده لــوازم خانگــی 
اســتان، هــدف هــای برنامــه ریــزی شــده در برنامــه 
راهبــردی پــارک علــم و فنــاوری قزویــن بــرای دو 

ــی اســت. ســال آت

برنامه های شاخص پارک 
علم و فناوری قزوین در 

سال 1400
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پژوهشکده آمار 

آشنایی با پژوهشکده آمار:

نیازهــای  از  بخشــی  بــه  پاســخگویی  به منظــور 
پژوهشــی در نظــام آمــاری کشــور، پژوهشــکده ی 
اســاس مجــوز  بــر  آمــار در ســال ۱۳۷۸/۷/۱۸ 
شــماره ی ۱۷۴۵۱۸/۲۲شــورای گســترش آمــوزش 

ــت. ــده اس ــیس ش ــی تأس عال

چشم  اندار:
مــا، مهمتریــن پشــتیبان علمــی نظــام آمــاری ایــران 
بــا جایــگاه برتــر پژوهــش و آمــوزش آمــار رســمی 

در آســیا هســتیم.

ماموریت:
ــار  ــکده آم ــم انداز، پژوهش ــن چش ــق ای ــرای تحق ب
نیازهــای پژوهشــی و  ماموریــت خــود را رفــع 
آموزشــی نظــام آمــاری ایــران و تولیــد و گســترش 

ــد. ــار می دان ــوزه آم ــش در ح ــتمر دان مس

اهداف پژوهشکده: 
ــار و  ــار آم ــد و انتش ــد تولی ــت فراین ــاي کیفی ارتق

ــران  ــار ای ــی آم ــام مل ــات در نظ اطاع
دســت یابي بــه بهتریــن و مناســب ترین فنــون و 
روش هــاي تولیــد و انتشــار آمــار و مســائل مربــوط 
بــه آن، شــناخت مشــکات و ارائــه ي طریــق بــراي 

رفــع آن هــا 
در  کشــور  پژوهشــي  توانمندي هــاي  ارتقــاي 

زمینــه ي مســائل مربــوط بــه آمــار 
همــکاري پژوهشــي بــا مؤسســات آموزشــي و 
پژوهشــي کشــور بــه منظــور ارتقــاي کیفیــت 

پژوهشــي  فعالیت هــاي 

وظایف پژوهشکده: 
در  پژوهشــي  اولویت هــاي  تعییــن  و  مطالعــه 

آمــار  زمینــه ی 
زمینه هــاي  در  پژوهشــي  طرح هــاي  اجــراي 
تحلیــل  آمــار،   تولیــد  روش هــاي  بــه  مربــوط 
و  آمــار  اســتخراج  و  پــردازش  آمــاري، 

آمــاري اطاع رســاني 
بــا  همــکاري  بــراي  مناســب  زمینــه ی  ایجــاد 
ــي،  ــرکت هاي دولت ــازمان ها و ش ــا،  س وزارتخانه ه
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي در جهــت 

ــي  ــات پژوهش ــاد امکان ایج
برقــراري ارتبــاط بــا مؤسســات علمــي و پژوهشــي 
داخــل و خــارج کشــور بــا رعایــت ضوابــط و 

ــوط ــررات مرب مق
در  پژوهشــي  و  علمــي  برگــزاري همایش هــاي 

چارچــوب ضوابــط و مقــررات مربــوط 
ــا  ــط ب ــاي مرتب ــریه در زمینه ه ــاب و نش ــار کت انتش
فعالیت هــاي پژوهشــکده طبــق ضوابــط و مقــررات 

مربــوط 
نیــاز  مــورد  آمارهــاي  جدیدتریــن  ارائــه ی 

ن  ا هشــگر و پژ

طرح هاي پژوهشي: 
در  پژوهشــي  طــرح  از۳۵۵  بیــش  کنــون  تــا 
ایــن  اســت.  شــده  اجــرا  آمــار  پژوهشــکده ی 
ــاری  ــع نیازهــای آم ــرای رف طرح هــای پژوهشــی ب
ــن  ــه عناوی ــور ک ــمی کش ــای رس ــژ ه آماره ــه وی ب
و  ســازمانی  درون  طرح هــا  همــه  خاصــه  و 
ــه  ــار ب ــکده آم ــازمانی در وب گاه پژوهش ــرون س ب

نشــانی  www.Srtc.ac.ir بخــش پژوهــش، آرشــیو 
ــدان  ــترس عاقه من ــل دس ــی قاب ــای پژوهش طرح ه

ــت.   اس

گزارش های تحلیلی: 

و  علمــی  بــازوی  به عنــوان  آمــار  پژوهشــکده 
نظــام آمــاری کشــور و در راســتای  پژوهشــی 
آمــار  ملــی  ســوم  برنامــه  احــکام  و  تکالیــف 
کشــور گزارش هــای تحلیلــی و کارشناســی بــر 
اســاس داده هــا و اطاعــات آمــاری تهیــه و منتشــر 
اســتفاده  به منظــور  گزارش هــا  ایــن  می کنــد. 
هرچــه بهتــر سیاســت گزاران، محققیــن و ســایر 
ــن   ــه همی ــت. ب ــور اس ــای مذک ــران از آماره کارب
ــی  ــزارش تحلیل ــون بیــش از ۲۵گ ــا کن ــور ت منظ
متناســب بــا مســائل روز کشــور تهیــه و در وب گاه 
پژوهشــکده آمــار، بخــش پژوهــش، گزارش هــای 
ــرار  ــدان ق ــترس عاقمن ــر و در دس ــی، منتش تحلیل

ــت. ــه اس گرفت

مجله ها: 
ــی  ــه ی  علم ــار ۲ مجل ــا انتش ــار ب ــکده ی آم پژوهش
»بررســی های  و  ایــران«  آمــاری  »پژوهش هــای 
آمــار رســمی ایــران« ایــن امــکان را در اختیــار 
تــا  می دهــد  قــرار  کارشناســان  و  پژوهشــگران 
ــن  ــال آخری ــه انتق ــد ب ــز بتوانن در داخــل کشــور نی
پایه هــای  تقویــت  خویــش،  علمــی  یافته هــای 
حــوزه  در  فرهنگ ســازی  و  کشــور  علمــی 

آمارهــای رســمی بپردازنــد.

پژوهش هــاي  علمــی  مجلــه ي 
ایــران:  آمــاري 

ــوان  ــا عن ــه اي علمــی را ب پژوهشــکده ي آمــار مجل
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــران« ب ــاري ای ــاي آم »پژوهش ه
ــی  ــد. تمام ــر مي کن ــه منتش ــورت دوفصل نام به ص
jsri. مقاله هــای منتشــر شــده، در مجلــه وب گاه

دســترس  در  رایــگان  صــورت  به   srtc.ac.ir
اســت.

از:  عبارت انــد  مجلــه  ایــن  فعالیــت  زمینه هــاي 
آمــار نظــري، آمــار کاربــردي، احتمــال، آمــار 
سیســتم هاي  و  آمــار  آمــار،  آمــوزش  رســمي، 
ــار و  ــار، آم ــت آم ــاد، زیس ــار در اقتص ــازي، آم ف

فنــاوري و ســایر زمینه هــاي آمــاري.

ــار  ــه ي علمــی بررســي هاي آم مجل
رســمي ایــران: 

بــا  را  دیگــري  مجلــه ي  آمــار  پژوهشــکده ي 
بــا  ایــران«  آمــار رســمي  »بررســي هاي  عنــوان 
هــدف گســترش روش شــناختي و سیاســت هاي 
ــه  ــل، ارائ ــردازش، تحلی ــه گــردآوري، پ ــوط ب مرب
آمــاري در حــوزه ي  داده هــاي  اطاع رســاني  و 

مي کنــد.  منتشــر  رســمي  آمارهــاي 
ــه وب گاه  تمامــی مقاله هــای منتشــر شــده، در مجل
در  رایــگان  صــورت  بــه   ijoss.srtc.ac.ir

دســترس اســت.

کتاب هاي منتشر شده: 
روش شناسي آمارگیري 

واژه ها و اصطاحات آماري )ویرایش سوم( 
فرهنگ دانشنامگي آمار)جلد اول(

نمونه گیري: روش ها و کاربردها 
روش شناسي نمونه گیري و کاربردهاي آن 

ــه کمــک  ــي ب ــل ســري هاي زمان ــا تحلی آشــنایي ب
 S-PLUS

مطالعــات  در  گسســته  چندمتغیــره ی  تحلیــل 
طولــي و  مقطعــي 

نظریه و روش هاي نمونه گیري
روش هاي براورد کوچک ناحیه اي

گزیده ی نماگرهاي جمعیتي شهرهاي کشور
آمار محاسباتی: روش های بهینه سازی عددی

SAS در مدیریــت داده هــا، تحلیــل  از  اســتفاده 
گرافیک هــا و  آمــاری 

آمار محاسباتی)روش های بهینه سازی عددی(
بــرای  آمــاری  روش هــای  ثبتی مبنــا:  آمارهــای 

اداری داد هــای 
دانشنامه ی جمعیت شناسی

جمعیت شناسی ایران)جلد اول و دوم(
روش های آمارگیری

دانشنامه ی جمعیت شناسی
جمعیت شناسی جلد اول و دوم

زیســت محیطی-اقتصادی  حســابداری  سیســتم 
محــوری چارچــوب 

روش هــای جمعیت شــناختی بــرای ســازمان های 
آمــاری

چارچوب آمارهای یونسکو
)اداره  منطقــه ای  حســاب های  تهیــه  روش هــای 

اروپــا-۲۰۱۳( اتحادیــه 
آشنایی با مفاهیم و روش  های داده کاوی

اقتصاد دیجیتال )جلد اول و دوم(

دوره ها و کارگاه های آموزشی: 
ســطح  ارتقــای  به منظــور  آمــار  پژوهشــکده ی 

ــاد  ــور و ایج ــاری کش ــام آم ــان نظ ــی کارکن علم
آخریــن  تبــادل  و  انتقــال  براي  مناسب  زمینهي 
ــمی  ــار رس ــوزه ی آم ــی در ح ــتاوردهای علم دس
و  وبینارها،دوره هــا  مرتبــط،  موضوعــات  و 
کارگاه هــای آموزشــی را بــرای وزارت خانه هــا، 
و  دانشگاهها  دولتي،  شــرکت های  و  سازمانها 
ــا مجــوز رســمی از مرکــز  مؤسســات خصوصــی ب
آمــوزش دولتــی و اســتانداری تهــران برگــزار 

ــت .  ــوده اس نم
ــون  ــا کن ــار ت ــکده  آم ــوص پژوهش ــن خص در ای
کارگاه هــای  آموزشــي،  دوره ي   ۵۸۱ از  بیــش 
اســت.  کــرده  برگــزار  را  وبینــار   و  آموزشــی 
و  دوره هــا  وبینارهــا،  ایــن  عناویــن  فهرســت 
کارگاه هــای آموزشــی ســال جــاری در بخــش 
ــترس  ــار در دس ــکده آم ــوزش وب گاه پژوهش آم

 . شــد می با
تفاهم نامه های پژوهشکده ی آمار

پژوهشــکده ی آمــار بــه منظــور همکاری پژوهشــی 
بــا مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی کشــور در 
ــی  ــای پژوهش ــت فعالیت ه ــای کیفی ــتای ارتق راس
ــوده  ــد نم ــرارداد منعق ــک ق ــه  و ی ــار تفاهم نام چه

اســت.

مؤسســة  بــا  همــکاری  نامــه  تفاهــم  -انعقــاد 
مطالعــات و مدیریــت جامــع و تخصصــی جمعیــت 

کشــور
ــا انجمــن آمــار       -انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری ب

ایــران
ــار  ــز آم ــن مرک ــکاری بی ــه هم ــاد تفاهم نام -انعق

دانشــگاه خوارزمی و  ایــران 
انجمــن  بــا  همــکاری  نامــه  تفاهــم  -انعقــاد 

ســی جمعیت شنا
ــاوری  ــازمان فن ــان س ــکاری می ــادل قراردادهم -تب

ــار ــکده ی آم ــران و پژوهش ــات ای اطاع

کتابخانه:
به منظــور  و  آمــار  پژوهشــکده ي  کتابخانــه ي 
تهیــه ی  بــه  اقــدام  پژوهشــگران،   نیــاز  تأمیــن 
ــار، اقتصــاد  ــه ی آم ــاي تخصصــي در زمین کتاب ه
و جمعیت شناســی کــرده اســت و در حــال حاضــر 
ــوان  ــاب و ۴۸ عن ــوان کت ــش از ۳۷۳۸ عن داراي بی

ــت.  ــه اس مجل
بــراي  کتابخانــه  منابــع  از  اســتفاده  امــکان 
دانشــجویان و پژوهشــگران خــارج از پژوهشــکده، 
در محــل کتابخانــه وجــود دارد. جســتجوي منابــع 
موجــود از طریــق وب گاه کتابخانــه،  بــه نشــاني 
http://library.srtc.   :اســت امکان پذیــر  زیــر 

ac.ir
و  محصــوالت  الکترونیکــی  فــروش  واحــد 
انتشــارات پژوهشــکده ی آمــار )نرم افــزار، کتــاب، 
طرح هــای پژوهشــی( در وب گاه ایــن پژوهشــکده 
ــه  ــل ب ــورت تمای ــت. در ص ــده اس ــدازی ش راه ان
www.srtc.ac.ir/ :ــه نشــانی دریافــت اطاعــات ب

fa/contents/shop.html مراجعــه و یــا بــا شــماره 
خانــم   ۱۱۵ داخلــی   ۸۸۷۲۵۱۵۳-۴ تلفن هــای 
ــه،  صادقــی، واحــد فــروش محصــوالت و کتابخان

ــد. ــل فرمایی ــاس حاص تم
      وب گاه پژوهشکده آمار:

http://www.srtc.ac.ir 
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گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم خبر داد:
گروه مالکیت فکری در وزارت علوم ایجاد شد

ــام  ــوم اع ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
کــرد: بــرای اولیــن بــار در وزارت علــوم بــه طــور 
ــم  رســمی گــروه مالکیــت فکــری را ایجــاد کردی
ــوزه در  ــن ح ــت ای ــان از اهمی ــم نش ــن مه ــه ای ک

برنامه هــای معاونــت فنــاوری و نــوآوری دارد. 

وزارت  عمومــی  روابــط  اداره کل  گــزارش  بــه 
و  دغدغه هــا  بــه  پرداختــن  راســتای  در  علــوم، 
مســائل مالکیــت فکــری در پارک هــای علــم و 
ــاوری و  ــاون فن ــور مع ــا حض ــه ای ب ــاوری جلس فن
ــری  ــت فک ــاون مالکی ــوم و مع ــر عل ــوآوری وزی ن
ــه صــورت مجــازی برگــزار  وزارت دادگســتری ب

ــد. ش
دکتــر علــی خیرالدیــن، معــاون فنــاوری و نــوآوری 
وزارت علــوم در ایــن جلســه گفــت: در چنــد ســال 
ــل توجهــی در ثبــت اختراعــات  گذشــته رشــد قاب
بــه ویــژه در خــارج از کشــور داشــتیم، بــه صورتــی 
ــن آمــار تقریبــاً ســه  ــال اخیــر ای کــه در ســه س
برابــر شــده اســت، امــا هنــوز بــا کشــورها و حتــی 
ــی بســیار  ــن الملل ــال در عرصــه بی شــرکت های فع

فاصلــه داریــم.
وی افــزود: بــرای اولیــن بــار بــه طــور رســمی 
گــروه مالکیــت فکــری را ایجــاد کردیــم کــه ایــن 
ــای  ــن حــوزه در برنامه ه ــت ای ــم نشــان از اهمی مه
ــه  ــن ب ــوآوری دارد. همچنی ــاوری و ن ــت فن معاون
دارایــی  تجاری ســازی  فرآینــد  بهبــود  منظــور 
ــر گرنــت مالکیــت فکــری  فکــری طرح هایــی نظی

ــا  ــاءهلل ب ــه ان ش ــم ک ــرار دادی ــتور کار ق را در دس
مجموعه هــای  و  دادگســتری  وزارت  همــکاری 
اجــرا  علــوم  وزارت  پژوهشــی  و  آموزشــی 

می شــوند.
فکــری  مالکیــت  معــاون  حکمت نیــا،  دکتــر 
ــس از  ــت پ ــن نشس ــز در ای ــتری نی وزارت دادگس
ــری و  ــت فک ــواع مالکی ــع از ان ــرحی جام ــه ش ارائ
ــا؛  ــت از آنه ــت و حمای ــب حفاظ ــگاه و مرات جای
از پیــش رفتــن رونــد تصویــب قانــون جدیــد 

داد. خبــر  صنعتــی  طرح هــای 
وی همچنیــن از تهیــه نقشــه جامــع مالکیــت فکــری 
در وزارت دادگســتری خبــر داد کــه در ایــن نقشــه 
جایــگاه و ابزارهــای سیاســتی و حاکمیتــی مرتبــط 
ــده  ــان ش ــل بی ــورت کام ــه ص ــتگاه ب ــر دس ــا ه ب

اســت.
و  معاونیــن  از  تعــدادی  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــیری  ــاوری مس ــم و فن ــای عل ــان پارک ه کارشناس
ــت  ــه مدیری ــیدن ب ــجام بخش ــتای انس ــه در راس ک
و  تشــریح  را  کرده انــد  طــی  فکــری  مالکیــت 
مطــرح  را  پارک هــا  روی  پیــش  چالش هــای 
ــر  ــرح زی ــه ش ــا ب ــن چالش ه ــم ای ــه اه ــد ک کردن

ــد؛ ــر ش ذک
 توانمنــدی ضعیــف حقوقــی پارک هــا در حمایــت 

از شــرکت ها در مدیریــت دارایی هــای فکــری
ــدم  ــل ع ــه دلی ــات ب ــای اطاع ــواس در افش     وس

ــری ــت فک ــوق مالکی ــی از حق ــی کاف آگاه

    عــدم ایجــاد دفتــر مالکیــت فکــری و پســت 
ســازمانی مرتبــط در پــارک هــا

    نبــود شــیوه نامه هــا و فرآیندهــای مرتبــط بــا 
ــاوری ــم و فن ــای عل ــری در پارک ه ــت فک مالکی

    لــزوم برقــراری دیپلماســی و تعامــات بیــن 
المللــی و انتخــاب و آمــوزش داوران زبــده بــه 

منظــور ارزیابــی اختراعــات
در ادامــه جلســه دکتــر امیــد رضایــی فر، سرپرســت 
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــور فن ــتیبانی ام ــر پش دفت

علــوم بــه برنامه هــای آتــی در راســتای توســعه 
نظــام مالکیــت فکــری اشــاره کــرد و گفــت: 
اجــرای طــرح گرنــت مالکیــت فکــری و برگــزاری 
ــگاهیان از  ــرای دانش ــری ب ــت فک ــای مالکی دوره ه

ــت. ــن برنامه هاس ــه ای جمل
نماینــدگان  جلســه  پایــان  در  اســت؛  گفتنــی 
پارک هــای علــم و فنــاوری بــر لــزوم ورود وزارت 
ــازی  ــذاری و تجاری س ــه ارزش گ ــه مقول ــوم ب عل
آییــن  تدویــن  در  فعــال  و حضــور  اختراعــات 

نامه هــا تأکیــد کردنــد.

ا حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار شد؛
نشست مشترک معاونان وزرای علوم و جهاد کشاورزی با سرپرست و مدیران دانشگاه گیالن

ــوآوری  ــاوری و ن ــاون فن ــی مع ــت هم اندیش نشس
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و معــاون وزیر 
جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان تحقیقــات 
ــه  ــأت رئیس ــا هی ــاورزی ب ــج کش ــوزش و تروی آم
دانشــگاه گیــان و مدیــران و نخبــگان دانشــگاهی 
بررســی  هــدف  بــا  کشــاورزی،  بخــش  در 
زمینه هــای همــکاری مشــترک ایــن ســازمان و 
ــا دانشــگاه گیــان  مراکــز تحقیقاتــی کشــاورزی ب

و همچنیــن شناســایی و حــل چالش هــای موجــود 
بخــش کشــاورزی اســتان، در دانشــگاه گیــان 

ــد.  ــزار ش برگ
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ایــن  در  گیــان،  دانشــگاه  از  نقــل  بــه  علــوم 
ــک  ــن تبری ــن، ضم ــی خیرالدی ــر عل ــت دکت نشس
اعیــاد شــعبانیه و ابــراز خرســندی از حضــور در 
ــد  ــت را تأکی ــن نشس ــزه ای ــان، انگی ــگاه گی دانش

ریاســت جمهــور در ســفر اخیــر اســتانی بــه گیــان 
و تأکیــد بــر رفــع مشــکات کشــاورزی و اســتفاده 

ــت. ــه دانس ــن زمین ــگاه در ای ــت دانش از ظرفی
وی در ادامــه اســتان گیــان را دارای ظرفیــت 
باالیــی در حــوزه نــوآوری و فنــاوری بــه ویــژه در 
بخــش کشــاورزی دانســت و خواســتار فعــال شــدن 

ایــن ظرفیــت شــد.
تأکیــد  بــا  و  ادامــه  در  خیرالدیــن  دکتــر 
خواســتار  دانــش  بــر  مبتنــی  کشــاورزی  بــر 
آسیب شناســی وضــع موجــود و ارائــه نقشــه راهــی 

شــد. بخــش  ایــن  در  مشــکات  رفــع  بــرای 
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری بــا پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه ای 
جهــاد  وزارت  نماینــده  از  متشــکل  نفــره  ســه 
نماینــده  و  علــوم  وزارت  نماینــده  کشــاورزی، 
ــری مســائل مطــرح شــده  دانشــگاه خواســتار پیگی

و تصمیمــات اخــذ شــده شــد.
دکتــر خیرالدیــن در ادامــه ایجــاد مراکــز نــوآوری 
در دانشــکده ها را از اقدامــات مفیــدی دانســت 
ــد  ــز رش ــه مرک ــان ب ــرور زم ــه م ــد ب ــه می توان ک
ــل  ــاوری تبدی ــم و فن ــس عل ــه پردی ــت ب و در نهای

شــود.
دکتــر ســیدمجتبی خیــام نکویــی معــاون وزیــر 
جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان تحقیقــات 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ضمــن تبریــک 
اعیــاد شــعبانیه و ابــراز خرســندی از حضــور در 
ــور  ــی کش ــت غذای ــن امنی ــان، تأمی ــگاه گی دانش
را مســتلزم تعامــل بیشــتر دســتگاه های اجرایــی 

ــوزش  ــای آم ــش مجموعه ه ــت و نق ــور دانس کش
ــت. ــته دانس ــه برجس ــن زمین ــی را در ای عال

دکتــر خیــام نکویــی در ادامــه عــدم تربیــت نیــروی 
جامعــه  نیــاز  بــا  متناســب  دانشــگاهی  انســانی 
فــارغ  اشــتغال  عــدم  دالیــل  عمده تریــن  از  را 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــگاهی دانس ــان دانش التحصی
ــاورزی  ــای کش ــان در زمینه ه ــتان گی ــت اس ظرفی
خواســتار در اولویــت قــرار گرفتــن مشــکات 

کشــاورزی اســتان در دانشــگاه شــد.
وی در ادامــه اســتفاده بهینــه از تجهیــزات موجــود 
و بــه کار گرفتــن دانــش و فنــاوری را باعــث ایجــاد 
بهــره وری محصــوالت کشــاورزی  انقابــی در 
ــران  ــگاه مدی دانســت و شــرایط امــروز جامعــه و ن
عالــی کشــور در ایــن حــوزه را نگاهــی تعاملــی و 

مثبــت ارزیابــی کــرد.
دکتــر فریــد نجفــی سرپرســت دانشــگاه گیــان در 
ایــن نشســت ضمــن خیــر مقــدم بــه معاونــان وزاری 
ــگاه  ــی دانش ــه معرف ــاورزی ب ــاد کش ــوم و جه عل

ــت. ــود پرداخ ــای موج ــان و ظرفیت ه گی

دکتــر نجفــی ابــراز امیــدواری کــرد دانشــگاه 
گیــان بتوانــد بــا همــکاری بــا مراکــز کشــاورزی 
ــتان  ــعه اس ــد و توس ــزایی در رش ــش بس ــتان نق اس

ــد. ــته باش ــاورزی داش ــه کش ــان در زمین گی

گفتنــی اســت در ایــن نشســت ســایر مدیــران 
ــود  ــرات خ ــان نظ ــه بی ــز ب ــتانی نی ــگاهی و اس دانش

پرداختنــد.
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وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: هــدف 
ــی  ــط معرف ــی فق ــنواره خوارزم ــزاری جش از برگ
در  بلکــه  نیســت  علمــی  نخبــگان  و  ســرآمدان 
ــور و  ــک ش ــنواره ی ــن جش ــزاری ای ــد برگ فرآین
ــد  ــاق می افت ــی اتف ــه علم ــی در جامع ــاط خاص نش
ــی  ــرآمدان علم ــه از س ــدگان ک ــی برگزی و معرف
و  ملــی  هویــت  تقویــت  بــه  هســتند،  کشــور 

ــد.  ــی کن ــک م ــاوری کم خودب

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
آئیــن  در  زلفــی گل  محمدعلــی  دکتــر  علــوم، 
جــوان  جشــنواره  ســومین  و  بیســت  اختتامیــه 
خوارزمــی و ســی و پنجمیــن جشــنواره بین المللــی 
خوارزمــی کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــران برگ ــاس س ــالن اج س
اینکــه اســتقال سیاســی بــرای کشــور نعمت بســیار 
بزرگــی اســت گفــت: رســیدن بــه جایــگاه علمــی 
ایــران در راســتای همیــن اســتقال سیاســی اتفــاق 
افتــاده و یکــی از بهتریــن مســیرهایی کــه می تــوان 
اســتقال سیاســی را تقویــت کــرد، تقویــت کشــور 

ــت. ــی اس ــد علم ــاظ رش از لح
ــه  ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
رتبــه ۱۶ علمــی ایــران در نمایــه isi و رتبــه ۶۰ 

از لحــاظ نــوآوری گفــت: از لحــاظ نــوآوری 
بایــد بــه جایــگاه مطلــوب خــود کــه همتــراز 
ــب  ــم و کس ــت یابی ــد دس ــا باش ــی م ــگاه علم جای
جایگاه هــای بــاال از لحــاظ علمــی در دنیــا بهتریــن 
نمــاد و نشــانه بــرای تقویــت قــدرت نــرم جمهوری 

ــت. ــران در دنیاس ــامی ای اس
دکتــر زلفــی گل بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از 
ــاوری اســتفاده  ــه علــم و فن ــا در زمین تجربیــات دنی
کنیــم گفــت: بایــد از تــوان و رشــد داخلــی بــرای 
رشــد علمــی بهــره ببریم و در ایــن راه از مســیرهای 
ــی از  ــه یک ــم ک ــتفاده کنی ــازده اس ــر و زودب میانب
ــاوری و  ــه فن ــژه ب ــه وی ــیرها توج ــن مس ــن ای بهتری

ــت. ــوآوری اس ن
ــیزدهم  ــت س ــت: در دول ــار داش ــوم اظه ــر عل وزی
ــود  ــوآوری وج ــاوری و ن ــه فن ــژه ای ب ــه وی توج
ــن  ــوم در اولی ــتا وزارت عل ــن راس دارد و در همی
و  فنــاوری  معاونــت  تأســیس  بــه  اقــدام  گام 
ــز  ــرم نی ــور محت ــس جمه ــرده و رئی ــوآوری ک ن
ــوم، تحقیقــات  ــی عل ــون تأســیس صنــدوق عال قان
ــز  ــه ۱۴۰۱ نی ــرد و در الیح ــاغ ک ــاوری را اب و فن

بــرای آن بودجــه پیش بینــی شــد.
بــه  امیــدواری  ابــراز  ضمــن  زلفــی گل  دکتــر 
تســریع در تدویــن و ابــاغ ســند ملــی نــوآوری و 
فنــاوری گفــت: مقدمــات تدویــن ایــن ســند آغــاز 

شــده اســت.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۲۰ 
ــم گفــت:  ــون تحصیل کــرده دانشــگاهی داری میلی
بایــد بتوانیــم از تــوان و ظرفیــت ایــن جامعــه 
ــه  ــن نکت ــه ای ــن ب ــم و همچنی ــتفاده کنی ــی اس علم

ــن تعــداد از تحصیل کــردگان  ــم کــه ای توجــه کنی
ــت. ــه اس ــی جامع ــد فرهنگ ــانه رش ــگاهی نش دانش

وزیــر علــوم گفــت: امــروز عــاوه بــر کســب 
جهانــی  معتبــر  نمایش هــای  در  بــاال  جایــگاه 
ــا  ــی در دنی ــت علم ــه مرجعی ــامی ب ــوری اس جمه
نزدیــک شــده و در راســتای همیــن مرجعیــت 
اســت کــه دانشــمندان سراســر دنیــا بــه شــرکت در 
خوارزمــی  ماننــد جشــنواره های  جشــنواره هایی 

رغبــت دارنــد و در آن شــرکت می کننــد.
وی خطــاب بــه برگزیــدگان جشــنواره جــوان 
نیــز گفــت:  و جشــنواره بین المللــی خوارزمــی 
موفقیــت ایــن عزیــزان حاصــل فعالیــت گروهــی و 
جمــع بزرگــی از همــکاران، معلمــان، دانشــجویان 
ــت و  ــوده اس ــزان ب ــن عزی ــه ای ــک ب ــراد نزدی و اف

ــود  ــه خ ــه نوب ــز ب ــزان نی ــن عزی ــه ای ــای دارد ک ج
مســیر تعالــی و رشــد را بــرای دیگــران فراهــم 

ــد. کنن
را  خوارزمــی  بین المللــی  جــوان  جشــنواره  وی 
جشــنواره ای دانســت کــه در آن بــه تحقیقــات 
تحقیقــات  و  کاربــردی  توســعه ای،  توصیــه ای، 
ــت  ــتای اهمی ــود و در راس ــه می ش ــی توج زیربنای
و جایــگاه بــاالی ایــن جشــنواره در دنیــا اســت کــه 
ــنواره  ــن جش ــه ای ــورها ب ــر کش ــمندان سراس دانش

ــد. ــت دارن ــگاه مثب ن
و  علــم  خــود  ســخنان  پایــان  در  علــوم  وزیــر 
فنــاوری را بهتریــن ابــزار و راهــکار بــرای تقویــت 
و افزایــش قــدرت نــرم کشــور و اقتــدار جمهــوری 

ــرد. ــام ک ــا اع ــران در دنی ــامی ای اس

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران:
جشنواره خوارزمی نمادی از پشتکار، خالقیت و پویایی جامعه علمی ایران است

رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی 
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره خوارزمــی در 
ســال ۱۳۶۶ بنیــان نهــاده شــده اســت، گفــت: ایــن 
جشــنواره قدیمی تریــن جشــنواره علمــی ایــران 
پــس از انقــاب اســامی و نمــادی از پشــتکار، 
ــت.  ــران اس ــی ای ــه علم ــی جامع ــت و پویای خاقی

وزارت  عمومــی  روابــط  اداره کل  گــزارش  بــه 
علــوم، دکتــر علیرضــا عشــوری در آییــن اختتامیــه 

خوارزمــی  بین المللــی  جشــنواره  ســی و پنچمین 
کــه بــا حضــور رئیس جمهــور و وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری در محــل ســالن اجــاس 
انــواع  علیرغــم  گفــت:  شــد،  برگــزار  ســران 
جمهــوری  دشــمنان،  توطئه هــای  و  تحریم هــا 
اســامی از لحــاظ علــم و فنــاوری بــه جایــگاه 
بســیار باالیــی رســیده اســت کــه باعــث غــرور ملــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــار جامع و افتخ
بین المللــی  جشــنواره  ســی و پنجمین  دبیــر 

ــه اینکــه هــدف از تأســیس  ــا اشــاره ب خوارزمــی ب
ــی  ــای پژوهش ــل از فعالیت ه ــنواره تجلی ــن جش ای
اثربخــش و مهــم بنیان گــذاری اســت، گفــت: ایــن 
جشــنواره امــروز بــه نهــال بســیار قــوی و توانمنــدی 
تبدیــل شــده اســت کــه دانشــمندان بین المللــی نیــز 

ــد. ــزه دارن ــت و انگی ــرکت در آن رغب ــه ش ب
رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی 
بین المللــی  جشــنواره  برگــزاری  افــزود:  ایــران 
خوارزمــی باعــث شــده اســت بانــک بســیار قــوی 
ــرآمدان  ــگان و س ــامل نخب ــی ش ــات علم از اطاع
ــش  ــم و اثربخ ــی مه ــرح پژوهش ــا ط ــی و ده ه علم
تهیــه شــود کــه می تــوان مســیر رشــد و علــم 
و فنــاوری کشــور را مــرور کــرده و وضعیــت 
پژوهش هــای علمــی در کشــور را رصــد کــرد.

تأکیــد  خوارزمــی  بین المللــی  جشــنواره  دبیــر 
ــی و  ــانه پویای ــنواره نش ــن جش ــزاری ای ــرد: برگ ک
نشــاط علمــی در جامعــه علمــی ایــران و توانایی هــا 
جامعــه  فرهیختــگان  و  نخبــگان  ظرفیت هــای  و 
ــعه  ــه توس ــیدن ب ــیر رس ــه در مس ــت ک ــی اس ایران
پایــدار در حــال تــاش و پژوهــش مســتمر هســتند.

اینکــه در ادوار  بــه  بــا اشــاره  دکتــر عشــوری 
برگــزاری جشــنواره خوارزمــی، از حــدود یکصــد 
ــی و مؤسســات  ــی و غیردولت ــاد و ســازمان دولت نه
ایــن  از  بین المللــی  و  ملــی  پژوهشــی  و  علمــی 

جشــنواره حمایــت مــادی و معنــوی کرده انــد، 
گفــت: ایــن حجــم از حمایــت نشــانه دیگــری 
بین المللــی  جشــنواره  اثرگــذاری  و  پویایــی  از 

خوارزمــی اســت.
بین المللــی  جشــنواره  ســی وپنجمین  دبیــر 
خوارزمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره از 
جشــنواره ۲۰۷ طــرح داخلــی و ۴۸ طــرح خارجــی 
بــرای حضــور در جشــنواره ثبت نــام کــرده بودنــد 
گفــت: پــس از بررســی های چنــد ماهــه داوران 
در گروه هــای تخصصــی ۲۲ طــرح بــه بخــش 
نهایــی جشــنواره راه یافــت کــه در نهایــت ۹ طــرح 
داخلــی و ۳طــرح خارجــی از ایتالیــا، فرانســه و 
چیــن بــرای معرفــی در آییــن اختتامیــه بــا حضــور 

ــدند. ــاب ش ــور انتخ ــس جمه رئی
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گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری ژپوهش

با حکم وزیر علوم؛
رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی منصوب شد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا صــدور 
ــه  ــی شــهرابی« را ب ــر »مســعود میرزای حکمــی دکت
ــان  ــاوری خراس ــم و فن ــارک عل ــس پ ــوان »رئی عن

ــرد.  ــوب ک ــوی« منص رض

وزارت  عمومــی  روابــط  اداره کل  گــزارش  بــه 
علــوم، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در ایــن حکــم 
انتصــاب خطــاب بــه دکتــر میرزایــی شــهرابی 
ــص  ــد، تخص ــب تعه ــه مرات ــر ب ــت؛ نظ آورده اس
پیشــنهاد  بــه  عنایــت  بــا  و  تجربــه جنابعالــی  و 
ــب  ــه موج ــوآوری، ب ــاوری و ن ــرم فن ــاون محت مع
ــس  ــوان رئی ــه عن ــال ب ــدت ۴ س ــه م ــم ب ــن حک ای
پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی منصــوب 

می شــوید.
امیــد اســت بــا توجــه بــه راهبردهــای اساســی 
دولــت مردمــی نقشــی شایســته در تحقــق اهــداف 
ــژه توســعه  ــه وی ــوآوری ب ــاوری و ن ــم، فن نظــام عل
ــش  ــکات پی ــل مش ــد و ح ــز رش ــارک و مراک پ
ــتقر  ــان مس ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس روی ش

ــد. ــا نمائی ــارک ایف در پ
انتظــار مــی رود مــوارد ذیــل در اولویــت کارهــای 

اجرایــی جنابعالــی قــرار گیــرد:
اســتانداری،  بــا  هم افــزا  تکامــل  و  تعامــل   -
ــع  دانشــگاه ها و ســایر دســتگاه های اجرایــی، صنای

خصوصــی و دولتــی

ــارک  ــرای پ ــب ب ــاخت های مناس ــاد زیرس - ایج
بــه منظــور ارتقــای کمــی و کیفــی خدمــات مــورد 
نیــاز توســعه کســب و کار شــرکت ها و واحدهــای 

فنــاور
ــرای  ــخت افزاری ب ــزاری و س ــازی نرم اف - بسترس

ظهــور و بــروز نــوآوری
- مشــارکت و ایفــای نقــش مؤثــر در ارتقــای 

زیســت بــوم نــوآوری و فنــاوری منطقــه
- طراحــی ســاز و کار الزم جهــت تربیــت نیــروی 
حوزه هــای  و  ســطوح  در  متخصــص  انســانی 

ــاوری ــم و فن ــارک عل ــاز پ ــورد نی ــف م مختل
- توجــه ویــژه بــه معضــل بیــکاری و تــاش بــرای 
و  دانش بنیــان  اشــتغال زایی  طرح هــای  ایجــاد 

ــی ــه کارآفرین ــی ب ــگ کارجوئ ــر فرهن تغیی
- تدویــن ســاز و کار عملیاتــی جهــت تحقــق 
و  نــوآوری  و  فنــاوری  دیپلماســی  و  مرجعیــت 

نوظهــور فناوری هــای  رصــد 
- بهره گیــری از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی و 

غیردولتــی در راســتای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان
ــارک و  ــی پ ــت گرای ــت مأموری ــاش در جه - ت

ایجــاد قطب هــای فنــاوری
ــن  ــذب ف ــزی و ج ــه ری ــت گذاری، برنام - سیاس

ــاوری ــادکتری فن ــتیار و پس ــوز، دس آم
- مهندســی پروژه هــای کان فنــاوری و تبدیــل 
آنهــا بــه ریــز پروژه هــا و واگــذاری آنهــا بــه 

اجــرا جهــت  دانش بنیــان  شــرکت های 
امیــد اســت بــا اســتعانت از خــدای ســبحان، درایت 
جنابعالــی و همــکاری و همراهــی بــا ســایر رؤســای 
ــاوری، نقشــی  ــم و فن دانشــگاه ها و پارک هــای عل
شایســته در تحقــق اهــداف نظــام علــم و فنــاوری و 

ارتقــای عملکــرد ایــن حــوزه ایفــا نمائیــد.
گفتنــی اســت؛ وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
در نامــه  ای جداگانــه از خدمــات و تاش هــای 
دکتــر »رضــا قنبــری« رئیــس ســابق پــارک علــم و 
فنــاوری خراســان رضــوی در مــدت تصــدی ایــن 

ــی کــرد. مســئولیت قدردان
دکتــر مســعود میرزایــی شــهرابی )زاده تهــران 
ــو  ــی، عض ــیمی معدن ــرای ش _ ۱۳۵۹( دارای دکت
هیئــت علمــی بــا مرتبــه اســتادی دانشــگاه فردوســی 
مشــهد اســت. وی همچنیــن شــیمیدان برجســته 
کشــور در ســال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ جــزو 
یــک درصــد دانشــمندان پراســتناد جهــان در ســال 
بیرونــی در  ابوریحــان  برگزیــده جایــزه   ،۲۰۲۱
ــر دانشــگاه  ســال ۱۳۹۸ و پژوهشــگر و محقــق برت
فردوســی مشــهد و رئیــس انجمــن زئولیــت ایــران 

اســت.

معرفی فناوران برتر آذربایجان شرقی:

برترین فناوران آذربایجان شرقی در سال 1400 
طی مراسمی معرفی و تجلیل شدند.

برتــر  فنــاوران  از  تجلیــل  آییــن  دومیــن  در 
آذربایجــان شــرقی شــرکت صنایــع پمــپ ســازی 
نویــد ســهند بــه عنــوان شــرکت دانــش بنیــان 
ــرا  ــت وی ــا صنع ــتر بین ــن گس ــرکت بهی ــر و ش برت
بــه عنــوان شــرکت دانــش بنیــان نوپــای برگزیــده 

معرفــی شــدند.
صنعت،پــرداد  پژوهــش  شــیمی  شــرکتهای 
بندی،نــوآوران  بســته  کهربا،دورنمــای  رنــگ 
افــزار  کنتــرل  ارک،شــرکت  گســتر  زیســت 
تبریز،صنعتگــران ســهند توان آذربایجان،نشــانگران 
فردا،دانــا  هنــر  خــاق  سیســتم،نوآوران  دقیــق 
ارس،شــیمی  مهرتجــارت  دارو،پــارس  الهیــج 
لطیــف  یــاران  سهند،ســامت  رشــد  صنعــت 
کارآفرین،ســالم  طــب  پــردازان  نظافت،ایــده 
ــه  ــز ب پوشــو زیســت اندیشــان بهفــر آذربایجــان نی
عنــوان شــرکت هــای برتــر مســتقر در مراکــز رشــد 
و نــوآوری پــارک علمــش و فنــاوری آذربایجــان 

شــرقی تجلیــل شــدند.
ــرزه  ــت و ل ــن آورا صنع ــز ف ــای تجهی ــرکت ه ش

پایــدار آذربایجــان از دانشــگاه تبریــز ،شــرکت 

هــای بهبــود عضــو ثانی،رایــان طــب پیشــگام 

ــگاه  ــان از دانش ــوار آذربایج ــش ان ــس و تاب پارمی

علــوم پزشــکی تبریــز ،شــرکت هــای مشــاور 

متالــوژی آراد و برنــا شــیمی آریــا از دانشــگاه 

صنعتــی ســهند و شــرکت ســفال آبــی فــام معاصــر 

از دانشــگاه هنــر اســامی هــم بــه عنــوان واحدهای 

فنــاور برگزیــده مراکــز رشــد دانشــگاه های اســتان 

ــدند. ــر ش ــی و تقدی معرف

در ایــن مراســم همچنیــن از ۱۰ نفــر  شــرکت  

حامــی و خیــر حــوزه  فنــاوری اســتان و ۳ شــرکت  
ــاوری را در  ــرارداد انتقــال فن کــه بیشــترین عقــد ق

ــد. ــی ش ــتند قدردان ــاری داش ــال ج س
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صندوق نوآوری و شکوافیی

در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

-نگاهــی بــه عملکــرد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
در ســالی کــه گذشــت

مســابقه  فصــل  نخســتین  پخــش  تکــرار   -
افــق شــبکه  از  تلویزیونی»کارویــا« 

-بازدیــد رئیــس صنــدوق نــوآوری از محصــوالت 
ــان ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی

رویــداد  ســیزدهمین  در  اســتارت آپ ها  -کــدام 
»پیونــد« در حــوزه »انیمیشــن و وب ســریز« حضــور 

داشــتند؟

رویــداد  ســیزدهمین  در  اســتارت آپ ها  کــدام   -
»پیونــد« در حــوزه »انیمیشــن و وب ســریز« حضــور 

داشــتند؟

  

و...     

صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری

نگاهی به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در سالی که گذشت

علی وحدت
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

مقدمه
اقتصــاد  توســعه  سیاســت های  ســابقه  گرچــه 
دانش بنیــان در کشــورمان، بــه توســعه آمــوزش 
ــاز  ــامی ب ــاب اس ــدو انق ــی در ب ــی و عال عموم
می گــردد، امــا تدویــن و تصویــب قانــون حمایــت 
از شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان در ســال 
۱۳۸۹ در مجلــس شــورای اســامی، نقطــه عطفــی 
کنــون  تــا  زمــان  آن  از  بــود.  عرصــه  ایــن  در 
از ۶۵۰۰ شــرکت دانش بنیــان در کشــور  بیــش 
شناســایی شــده اســت کــه در سراســر کشــور 
فنــاوری،  و  صنعــت  مختلــف  حوزه هــای  در  و 
تــا  گرفتــه  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  از 
مــواد پیشــرفته و فناوری هــای شــیمیایی، دارو و 
ــد محصــوالت و  ــه تولی ــزات پزشــکی و ... ب تجهی

خدمــات فناورانــه مشــغولند.
برخــاف بــاور نادرســت برخــی از شــهروندان کــه 
شــرکت های  عمدتــاً  دانش بنیــان  »شــرکت های 
ــر در  ــی موث ــوان از نقش آفرین ــا و نات ــه نوپ ریزجث
صنعــت و اقتصــاد کشــور هســتند«، اینــک بســیاری 
از شــرکت های دانش بنیــان، وارد زنجیــره ارزش 
صنایــع مختلــف داخلیـ  از نفت، گاز و پتروشــیمی 
گرفتــه تــا خــودرو، بانــک و بیمــه، لــوازم خانگــی، 
معــدن، هوایــی، بهداشــت و درمــان، و کشــاورزی 
ـ شــده اند و تعــداد قابــل توجهــی از آن هــا نیــز 
و  یافتــه  دســت  صادراتــی  توانمندی هــای  بــه 
وارد بازاهــای بین المللــی شــده اند. شــرکت های 
دانش بنیــان بــا تولیــد اقــام مبتنــی بــر فنــاوری 
پیشــرفته، نــه تنهــا از خــروج ارز جلوگیــری کــرده 
ــتغال  ــاد اش ــا ایج ــه ب ــد، بلک ــا ارزآوری می کنن ی
بــرای دانش آموختــگان جــوان دانشــگاه ها، بــه 
خلــق ثــروت اجتماعــی نیــز کمــک می کننــد. 
بحــران  در  دانش بنیــان  شــرکت های  درخشــش 
کرونــا و تولیــد اقــام ضــروری و مــورد نیــاز نظــام 
ــاز،  ــور، اکسیژن س ــد ونتیات ــور، مانن ــامت کش س

کیت هــای تشــخیص، و انــواع ماســک و مــواد 
صــادرات  بعدتــر،  کمــی  و  ضدعفونی کننــده، 
ــوغ  ــی بل ــه خوب ــور، ب ــارج کش ــه خ ــام ب ــن اق ای
آن  از  حاکــی  و  داد  نشــان  را  دانش بنیان  هــا 
بایــد روی دانش بنیان هــا  بــود کــه »می تــوان و 

ــرد«.  ــاب ک حس

تصویــب قانــون جهــش تولیــد؛ ســوغات 
ــان ــاد دانش بنی ــرای اقتص ــال ۱۴۰۰ ب س

امــا دومیــن نقطــه عطــف تاریــخ اقتصــاد دانش بنیان 
جهــش  قانــون  »تصویــب  بایــد  را  کشــورمان 
تولیــد« در مجلــس شــورای اســامی در ســال 
دانســت.  مانع زدایی هــا«  پشــتیبانی ها،  »تولیــد، 
ــای  ــر درس آموخته ه ــه ب ــا تکی ــه ب ــون ک ــن قان ای
۱۰ ســال اجــرای قانــون دانش بنیــان بــه همــت 
ــا مشــارکت دولــت  نماینــدگان محتــرم مجلــس، ب
ــان  ــت اندرکاران و ذی نفع ــایر دس ــری س و همفک
ــه  ــد، ب ــب ش ــن و تصوی ــان تدوی ــاد دانش بنی اقتص
ــاوری و  ــت بوم فن ــوده زیس ــای مفق ــت حلقه ه دق

ــت.  ــانه گرف ــور را نش ــوآوری کش ن
ــد، خاءهــای  ــون جهــش تولی ــان دیگــر، قان ــه بی ب
سیاســتی مهــم اقتصــاد دانش بنیــان، از حفاظــت 
هوشــمندانه از بــازار داخــل گرفتــه تــا تقویــت 
ــاب آوری کشــور و اســتقرار زنجیره هــای تامیــن  ت
ــان  ــرکت های دانش بنی ــوان ش ــه ت ــردی برپای راهب
و فنــاور، تســهیل اســتقرار و تامیــن فضــای فیزیکــی 
ــه  فعالیت هــای دانش بنیــان، رســیدگی تخصصــی ب
دانش بنیــان،  دعــاوی حقوقــی کســب وکارهای 
تزریــق ســرمایه های بخــش خصوصــی و بانک هــا 
تشــویق  نوآورانــه،  و  فناورانــه  فعالیت هــای  بــه 
توســعه  در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
فنــاوری از طریــق ســازوکارهایی ماننــد اعتبــار 
ــار  ــاب، انتظ ــن حس ــا ای ــش داد. ب ــی را پوش مالیات
ــان، رشــد  ــون دانش بنی مــی رود همان طــور کــه قان

ــه  ــور در ده ــوآوری کش ــاوری و ن ــت بوم فن زیس
ــز  ــد« نی ــون »جهــش تولی ۹۰ را پشــتیبانی کــرد، قان
بــه گســترش کیفــی و کمــی زیســت بوم ظــرف ۱۰ 

ــد.   ــده کمــک شــایانی کن ســال آین
قانــون،  ایــن  از  بندهایــی  در  مثــال،  بــرای 
پیش بینی هــای الزم بــرای تقویــت جــدی منابــع 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی انجــام شــده اســت 
ــی  ــن مال ــمگیری در تامی ــر چش ــد تاثی ــه می توان ک
زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری کشــور داشــته 
ــا  ــون، بانک ه ــن قان ــر اســاس ای ــن ب باشــد. همچنی
ــدوق  ــا صن ــترک ب ــرمایه گذاری مش ــه س ــاز ب مج
نــوآوری در طرح هــای دانش بنیــان هســتند کــه 
ــت  ــی هنگف ــع مال ــق مناب ــاز تزری ــد زمینه س می توان
نــوآوری  و  فنــاوری  زیســت بوم  بــه  بانک هــا 

ــد.  ــور باش کش

درباره این یادداشت
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، یــک نهــاد مالــی 
تخصصــی اســت کــه به موجــب قانــون حمایــت از 
شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان، وظیفــه تامیــن 
مالــی ایــن شــرکت ها را برعهــده دارد. صنــدوق بــه 
ــاش کــرده اســت  ــر، ت ــژه طــی ســه ســال اخی وی
ــد  ــات جدی ــا طراحــی و عملیاتی ســازی خدم ــا ب ت
همپــای نیازهــای شــرکت های دانش بنیــان و بــا 
ــوآوری  ــت بوم ن ــران زیس ــایر بازیگ ــکاری س هم
مراکــز  فنــاوری،  پارک هــای  شــامل  کشــور، 
و  بانک هــا  دانشــگاه ها،  شــتابدهنده ها،  و  رشــد 
ــش از پیــش  ــاوری، بی صندوق هــای پژوهــش و فن
خدمات رســانی  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه 

ــد.  کن
صنــدوق یــک نهــاد عمومــی اســت و همــواره 
ــی  ــتریان اصل ــر مش ــاوه ب ــا ع ــت ت ــیده اس کوش
خــود، بــاب گفتگــو بــا ســایر ذی نفعــان را نیــز بــاز 
نــگاه دارد. از ایــن رو، بــه انتشــار گزارش هــای 
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عملکــرد اهتمــام ویــژه ای دارد، زیــرا بــر ایــن 
ــازنده،  ــد س ــاً نق ــو و متعاقب ــه گفتگ ــت ک ــاور اس ب
مــداوم  یادگیــری  می توانــد زمینه ســاز رشــد و 

ــد.  باش
از  پیــش رو داریــد، گزارشــی اجمالــی  آنچــه 
در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  عملکــرد 
تقریبــاً ســه ســال گذشــته ـ آذر ۹۷ تــا اســفند 
ــد  ــزارش بتوان ــن گ ــت ای ــد اس ــت. امی ۱۴۰۰ ـ اس
و  اقدامــات  برنامه هــا،  کلیــات  از  تصویــری 
عملکــرد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی طــی 
ایــن مــدت بــه خواننــدگان ارجمنــد دنیــای اقتصــاد 

ــد.  ــه نمای ارای

نگاهــی بــه سیاســت ها و رویکردهــای 
کالن صنــدوق

رشــد عملکــرد صندوق نــوآوری و شــکوفایی طی 
چنــد ســال گذشــته کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم 
ــد رویکــرد  ــد ناشــی از اتخــاذ چن پرداخــت را بای
و سیاســت مهــم دانســت کــه مهمتریــن آن هــا 
ــده  ــدوق از تامین کنن ــش صن ــر نق ــد از تغیی عبارتن
ــر  ــهیل گر و تنظیم گ ــه تس ــی ب ــع مال ــتقیم مناب مس
ــران  ــا بازیگ ــری ب ــکاری حداکث ــی، هم ــن مال تامی
از  کشــور،  نــوآوری  و  فنــاوری  زیســت بوم 
ــتابدهنده ها،  ــا ش ــه ت ــا گرفت ــگاه ها و پارک ه دانش
ــه  ــا ب ــاوری و بانک ه ــش و فن ــای پژوه صندوق ه
ــای  ــرداری از ظرفیت ه ــی و بهره ب ــور هم افزای منظ
بــا  عدالت گســتری  و  تمرکززدایــی  متقابــل، 
ــرکت های  ــه ش ــات ب ــوازن خدم ــه مت ــدف ارای ه
ــر  ــان در سراس ــا ذی نفع ــکاری ب ــان و هم دانش بنی
کشــور، مردمی ســازی و جلــب مشــارکت بخــش 

بــا  نــوآوری  فنــاوری و  خصوصــی در توســعه 
بــا ابزارهــای مختلــف، حفــظ و توســعه بــازار 
عمــودی  مداخــات  دانش بنیــان،  شــرکت های 
ــاوری و  ــعه فن ــه توس ــه ب ــرد فعاالن ــاذ رویک و اتخ
ــوآوری  ــاوری، ن ــعه فن ــت از توس ــوآوری، حمای ن
و طراحــی خدمــات  مالــی  ارایــه خدمــات  در 
ــه  ــخگویی ب ــل و پاس ــاً تعام ــد، و نهایت ــی جدی مال

ذی نفعــان.  ســایر  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

۱-  حوزه تسهیالت
خدمــات صنــدوق در حــوزه تســهیات متنــوع 
تامیــن  هــدف  )بــا  نمونه ســازی  از  و  اســت 
شــرکت های  توســعه  و  تحقیــق  هزینه هــای 
دانش بنیــان( تــا پیــش از تولیــد و تولیــد صنعتــی )به 
ــا توســعه خطــوط  منظــور تامیــن هزینــه  احــداث ی
ــزات،  ــاخت تجهی ــد و س ــر خری ــتمل ب ــد، مش تولی
لــوازم و ماشــین آالت تولیــد(، ســرمایه در گــردش 
)نقدینگــی الزم بــرای تولیــد، بازاریابــی و فــروش 
در شــرکت های دانش بنیــان(، فــروش اقســاطی 
یــا لیزینــگ )بــا هــدف تامیــن نقدینگــی الزم 
ــان،  ــوالت دانش بنی ــتریان محص ــا مش ــداران ی خری
تــا کمبــود نقدینگــی مشــتریان مانعــی بــرای فروش 
محصــوالت دانش بنیــان نباشــد(، تامیــن ودیعــه 
رهــن )بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط 
ــتفاده  ــتیجاری اس ــای اس ــه از فض ــا ک ــاً نوپ عمدت
می کننــد(، خریــد فضــای کار )بــرای شــرکت هایی 
ــی  ــا کارگاه ــای اداری ی ــد فض ــد خری ــه نیازمن ک
ــا هــدف  ــز تســهیات اشــتغال زایی )ب هســتند( و نی
کمــک بــه پایــداری اشــتغال دانش آموختــگان 
جــوان دانشــگاه ها در شــرکت های دانش بنیــان( 

شــکل ۱. عملکــرد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در حــوزه تســهیالت )از 
آذر 9۷ تــا اســفند ۱۴۰۰(

را در بــر می گیــرد. 
همان طــور کــه شــکل ۱ نشــان می دهــد، عملکــرد 
حــوزه  در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
تســهیات طــی ۳ ســال گذشــته رشــد چشــمگیری 
مجمــوع   ،۱۴۰۰ اســفندماه  و  اســت  داشــته 
شــرکت های  بــه  صنــدوق  اعطایــی  تســهیات 
دانش بنیــان از مــرز ۱۴هــزار میلیــارد تومــان عبــور 

ــت. .  ــرده اس ک
۲-حوزه ضمانت نامه

از  نــوع   ۳ شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
شــرکت های  نیــاز  مــورد  ضمانت نامه هــای 
ــار  ــی در اختی ــبکه بانک ــق ش ــان را از طری دانش بنی
آن هــا قــرار می دهــد: ضمانت نامــه شــرکت در 
دریافــت  ضمانت نامــه  مزایده هــا،  و  مناقصه هــا 
ــام کار.  ــن انج ــه حس ــت، و ضمانت نام پیش پرداخ

ــدوق  ــوی صن ــه از س ــی ک ــرکت های دانش بنیان ش
ــوع  ــن ن ــت ای ــرای دریاف ــکوفایی ب ــوآوری و ش ن
معرفــی  عامــل  بانک هــای  بــه  ضمانت نامه هــا 
و ۳۰  ســپرده کمتــر  بــا ۵۰ درصــد  می شــوند، 
ــه  ــزد ضمانت نام ــرخ کارم ــف در ن ــد تخفی درص
ــرکت ها  ــه ش ــت ب ــن خدم ــن ای ــد. بنابرای می گیرن
اجــازه می دهــد ۵۰ درصــد ســپرده الزم بــرای 
ضمانت نامــه را بــدون هزینــه، دوبــاره وارد چرخــه 

ــد.  ــد کنن تولی
می دهــد،  نشــان   ۲ شــکل  کــه  همان طــور 
در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  عملکــرد 
ــد  ــته رش ــال گذش ــی ۳ س ــه ط ــوزه ضمانت نام ح
قابــل توجهــی داشــته اســت و اســفندماه ۱۴۰۰، 
ارزش مجمــوع ضمانت نامه هایــی کــه صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی از طریــق بانک هــای عامــل 

شــکل ۲. عملکــرد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در حــوزه ضمانت نامــه 
)از آذر 9۷ تــا اســفند ۱۴۰۰(

ــت،  ــرده اس ــه ک ــان ارای ــرکت های دانش بنی ــه ش ب
ــت. ــیده اس ــان رس ــارد توم ــه ۶۵۰۰ میلی ب

۳. حوزه سرمایه گذاری
ریســک  فنــاوری  تجاری ســازی  و  توســعه 
دارد و ابــزار مناســب تامیــن مالــی بســیاری از 
شــرکت های  و  فنــاور  هســته های  فنــاوران، 
مــدل   کــه  آن هایــی  ویــژه  بــه  و  دانش بنیــان، 
ــهیات،  ــه تس ــد، ن ــتارت آپی دارن ــب وکار اس کس
بلکــه ســرمایه گذاری اســت. در ســرمایه گذاری 
ــی در ســود  ــن مال ــاد تامی ــا همــان مشــارکت، نه ی
و زیــان یــک طــرح یــا کســب وکار شــریک 
را  کســب وکار  ریســک  از  بخشــی  و  می شــود 

می دهــد.  پوشــش 
ــال  ــه س ــی س ــکوفایی ط ــوآوری و ش ــدوق ن صن
را  خــود  ســرمایه گذاری  خدمــات  گذشــته، 
فعــال کــرده اســت. امــا نــه بــه طــور مســتقیم، 
بازیگــران  مشــارکت  بــا  و  غیرمســتقیم  بلکــه 
ســرمایه گذاری  در  حــوزه.  ایــن  تخصصــی 
مســتقیم، ایــن صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
اســت کــه بــه عنــوان یــک نهــاد عمومــی، بخشــی 
یــا  فنــاور  دانش بنیــان،  شــرکت های  ســهام  از 
اســتارت آپ ها را تملــک کــرده، و در ازای آن، 
ــد.  ــق می کن ــب وکار تزری ــه آن کس ــی ب ــع مال مناب

ــی  ــاد عموم ــک نه ــه ورود ی ــت ک ــه پیداس ناگفت
و  نــوآوری  صنــدوق  ویژگی هــای  بــا  بــزرگ 
شــکوفایی بــه جمــع ســهامداران یــک کســب وکار 
ــادی و  ــای اقتص ــاف آموزه ه ــر خ ــی، ب خصوص
ــان و مصــداق  ــت کســب وکارهای دانش بنی مدیری

ــت. ــی اس ــش عموم ــگاه داری بخ ــی بن عین
ســرمایه گذاری  بــرای  صنــدوق  رو،  ایــن  از 
رویکــرد  از  دانش بنیــان  کســب وکارهای  در 
اســتفاده  »هم ســرمایه گذاری«  یــا  غیرمســتقیم 
هم ســرمایه گذاری،  رویکــرد  در  می کنــد. 
عامــان  اختیــار  در  را  مالــی  منابــع  صنــدوق 
همــان  کــه  می دهــد  قــرار  ســرمایه گذاری 
بخــش  چابــک  و  خبــره  ســرمایه گذاران 
خصوصــی هســتند. در واقــع در ایــن رویکــرد، 
ســرمایه گذاران عاقمنــد بــه ســرمایه گذاری در 
ــرمایه  ــی از س ــد بخش ــان، می توانن ــوزه دانش بنی ح
ــن  ــکوفایی تامی ــوآوری و ش ــدوق ن الزم را از صن
ــن  ــت ای ــدوق در مدیری ــدون آن کــه صن ــد، ب کنن
ــه خاصــی داشــته  ــا مداخل کســب وکارها و طرح ه

باشــد. 
 )Seed صنــدوق در مرحلــه بــذری )یــا همــان 
کســب وکارهای  پیدایــش  مرحلــه  نخســتین  ـ 
دانشــی کــه بــه »دره مــرگ« نیــز موســوم اســتـ  بــا 
شــتابدهنده های دانش بنیــان، و در مراحــل اولیــه 

ــرمایه گذاری  ــکوفایی در هم س ــوآوری و ش ــدوق ن ــرد صن ــکل ۳. عملک ش
ــفند ۱۴۰۰( ــا اس ــان )ت ــتابدهنده های دانش بنی ــا ش ب
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ــرمایه گذاری  ــکوفایی در هم س ــوآوری و ش ــدوق ن ــرد صن ــکل ۴. عملک ش
بــا صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری )تــا اســفند ۱۴۰۰(

)یــا همــان Series A( بــا صندوق هــای پژوهــش و 
فنــاوری غیردولتــی هم ســرمایه گذاری می کنــد. 
شــکل های ۳ و ۴، عملکــرد عمومــی صنــدوق 
شــتابدهنده های  بــا  هم ســرمایه گذاری  و 

می دهــد.  نشــان  را  دانش بنیــان 

امــا عــاوه بــر هم ســرمایه گذاری، صنــدوق در 
ایــن حــوزه خدمــات دیگــری نیــز ارایــه می کنــد. 
ــای  ــیس صندوق ه ــال، مشــارکت در تاس ــرای مث ب
جســورانه و خصوصــی بورســی، خدمــت مهــم 
ــارکت بیشــتر  ــت کــه بــه مش ــری بــوده اس دیگ
ــان  ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــی در توس ــش خصوص بخ
ــا  ــدوق ت ــوزه صن ــن ح ــت. در ای ــده اس ــر ش منج
 ۳۱۷ مشــارکت  ارزش  بــه  مصوبــه   ۱۱ کنــون 

میلیــارد تومــان داشــته کــه بــا همــکاری ســایر 
بازیگــران، منجــر بــه تجهیــز منابعــی معــادل ۱۴۵۰ 
ــر  ــرمایه گذاری خطرپذی ــرای س ــان ب ــارد توم میلی
شــده اســت. ظرفیتــی کــه در آینــده نزدیــک بســیار 
در مــورد آن شــنیده خواهــد شــد و می توانــد 
موجــب تحــول جــدی در حــوزه ســرمایه گذاری 
ــا  ــن صندوق ه ــه ای ــود. گرچ ــور ش ــر کش خطرپذی
بــه تازگــی توســعه یافتــه و در آغــاز راه هســتند، اما 
در همیــن مــدت کوتــاه نیــز اقدامــات مهمــی انجام 
ــزرگ  ــتارت آپ های ب ــی اس ــن مال ــد و تامی داده ان
و مطرحــی از محــل ایــن صندوق هــا صــورت 
گرفتــه اســت. شــکل ۵، عملکــرد صنــدوق در 
ــی  ــورانه بورس ــای جس ــکیل صندوق ه ــوزه تش ح

را نشــان می دهــد.

شــکل ۵. عملکــرد صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در تشــکیل صندوق هــای 
جســورانه بورســی )تا اســفند ۱۴۰۰(

 

یکــی دیگــر از خدمــات ارزنــده و جدیــد صنــدوق 
ــوآوری و شــکوفایی در حــوزه ســرمایه گذاری،  ن
ــان  ــی جمعــی کســب وکارهای دانش بنی ــن مال تامی
اســت کــه یادداشــت دیگــری در همیــن ویژه نامــه 
بــا جزئیــات بــه آن پرداختــه اســت. اســتفاده از 
ســایر ظرفیت هــای بــازار ســرمایه ماننــد ایجــاد 
ــرکت های  ــروژه و ش ــام پ ــهامی ع ــرکت های س ش
ــز از دیگــر  ــوآوری نی ســرمایه گذاری تخصصــی ن
ــته در  ــال گذش ــک س ــی ی ــدوق ط ــات صن اقدام
محســوب  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  حــوزه 
می شــود. در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 
اســت کــه طــی ایــن مــدت، اقدامــات جــدی 

ــگام  ــی هم ــن مال ــن تامی ــای نوی ــعه ابزاره در توس
بــا تزریــق منابــع جدیــد انجــام گرفتــه کــه در 
آینــده نزدیــک، فرصــت بی نظیــری در اختیــار 

ــد داد. ــرار خواه ــان ق کارآفرین

۴. حوزه توانمندسازی
بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان، بیــش و پیــش 
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــد خدمات ــی، نیازمن ــن مال از تامی
ــه  ــتند. ب ــود هس ــازار خ ــعه ب ــی و توس ــه مدیریت بنی
ــود  ــا وج ــا، ب ــان نوپ ــرکت های دانش بنی ــژه ش وی
ــازی،  ــوان تجاری س ــمگیر، از ت ــه چش ــه فناوران بنی
ــتند.  ــوردار نیس ــی برخ ــروش چندان ــی و ف بازاریاب
ــوع  ــن ن ــه ای ــن هزین ــا، تامی ــرای بســیاری از آن ه ب

ــات  ــوزه خدم ــکوفایی در ح ــوآوری و ش ــدوق ن ــرد صن ــکل 6. عملک ش
ــفند ۱۴۰۰( ــا اس ــازی )آذر 9۷ ت توانمندس

خدمــات نیــز آســان نیســت. بنابرایــن صنــدوق 
ــازی«،  ــه »توانمندس ــوم ب ــی موس ــب خدمات در قال
ضمــن ارایــه انــواع خدمــات تجاری ســازی بــه 
شــرکت های دانش بنیــان از طریــق کارگــزاران 
باتجربــه خصوصــی، بخشــی از هزینــه دریافــت 
بــه  بــه طــور باعــوض  نیــز  ایــن خدمــات را 

می پــردازد. دانش بنیــان  شــرکت های 
خدمــات توانمندســازی پایــه صنــدوق از آمــوزش 
تــا مشــاوره )کمــک باعــوض بــرای دریافــت 
تخصصــی  و  عمومــی  مشــاوره های  انــواع 
تــا  گرفتــه  مالیــات  و  بیمــه  از  کســب وکار، 
ــت  ــی(، دریاف ــال و مســائل حقوق ــی دیجیت بازاریاب
گواهینامه هــا  و  تاییدیه هــا  اســتانداردها،  انــواع 
و  محصولــی  تــا  مدیریتــی  اســتانداردهای  )از 
صادراتــی(، و حفاظــت از مالکیــت فکــری )ثبــت 
اختــراع، نشــان تجــاری و طــرح صنعتــی در داخــل 
ــواع  ــگارش ان ــت، ن ــل پتن ــور، تحلی ــارج کش و خ
ــامل  ــت و ...( را ش ــا و رقاب ــع افش ــای من قرارداده

می شــود. 

ــدوق،  ــازی صن ــات توانمندس ــی از خدم ــا بخش ام
توســعه بــازار شــرکت های دانش بنیــان را نشــانه 
فنــاوری«  تبــادل  »رویدادهــای  اســت.  گرفتــه 
حرفــه ای  کارگــزاران  توســط  کــه  صنــدوق 
ــی  ــای دســتگاه های اجرای ــزار می شــود، نیازه برگ
ــاع  ــه اط ــا و ب ــور را احص ــزرگ کش ــع ب و صنای
ــس،  ــاند، و بالعک ــان می رس ــرکت های دانش بنی ش
دســتگاه های اجرایــی و صنایــع بــزرگ را )بــه 
ــا توانمندی هــا  ــاوری( ب ــوان طــرف تقاضــای فن عن
)بــه  دانش بنیــان  شــرکت های  دســتاوردهای  و 
ــد.  ــنا می کن ــاوری( آش ــه فن ــرف عرض ــوان ط عن
ــزاری  ــا برگ ــدوق ب ــته، صن ــال گذش ــه س ــی س ط
بــا مشــارکت ۱۸۵  ایــن دســت  از  ۲۸ رویــداد 
ــاز  ــی، ۲۰۴۹ نی ــرکت صنعت ــی و ش ــتگاه اجرای دس
فناورانــه را بــه اطــاع شــرکت های دانش بنیــان 
ــارد  ــدود ۴۸۰۰ میلی ــه، ح ــت. در نتیج ــانده اس رس
تومــان تفاهم نامــه مابیــن طرف هــای عرضــه و 
ــارد  ــون ۶۹۰ میلی ــا کن ــه ت ــده ک ــا ش ــا امض تقاض
ــس  ــل شــده اســت. پ ــرارداد تبدی ــه ق ــان آن ب توم

از انعقــاد قــرارداد، صنــدوق بــا ابزارهایــی از قبیــل 
مالــی  تامیــن  تســهیات،  انــواع  و  ضمانت نامــه 

آن  هــا را بــر عهــده می گیــرد.
شــرکت های  حضــور  از  همچنیــن  صنــدوق 
نمایشــگاه های   ۲۰۰ حــدود  در  دانش بنیــان 
ــای  ــی و ۲۰۰ نمایشــگاه خارجــی در حوزه ه داخل
ــه  ــد ک ــت می کن ــازار حمای ــاوری و ب ــف فن مختل
ــی  ــی و خارج ــازار داخل ــعه ب ــدف از آن، توس ه
ــان اســت. اعــزام و پذیــرش  شــرکت های دانش بنی
اســت  دیگــری  خدمــت  تجــاری،  هیات هــای 
کــه شــرکت های دانش بنیــان را بــا مشــتریان و 
ســرمایه گذاران بالقــوه خارجــی روبــرو کــرده 
می کنــد.  صــادرات  مــدار  وارد  را  آن هــا  و 
حمایــت از حضــور شــرکت های دانش بنیــان در 
ــان در  نمایشــگاه های دائمــی محصــوالت دانش بنی
ســایر کشــورها و همــکاری آن هــا بــا کارگــزاران 
ــه  ــه از س ــت ک ــدی اس ــت جدی ــی، خدم صادرات
و  صــادرات  بــه  و  شــده  آغــاز  گذشــته  ســال 
کمــک  زیــادی  شــرکت های  صادراتی شــدن 
کــرده اســت. شــکل ۶، عملکــرد صنــدوق در 
ــات توانمندســازی را نشــان می دهــد.  حــوزه خدم

. سخن آخر
بــه واســطه بیــش از ۴ دهــه سیاســتگذاری و تــاش 
ــور  ــوآوری کش ــاوری و ن ــت بوم فن ــتمر، زیس مس

ــی،  ــا دانشــگاه و مرکــز تحقیقات ــر صده مشــتمل ب
ــی و  ــف فن ــته های مختل ــجو در رش ــزاران دانش ه
مهندســی، علــوم پزشــکی، و علــوم انســانی و هنــر 
ــا  ــی، صده ــات تکمیل ــع تحصی ــژه در مقط ــه وی ب
ــاوری،  ــارک فن ــتابدهنده، ۴۵ پ ــد و ش ــز رش مرک
فنــاوری،  و  پژوهــش  صنــدوق   ۶۵ از  بیــش 
ده هــا ســرمایه گذار جســورانه اعــم از مســتقل و 
ــان،  ــزار شــرکت دانش بنی ــش از ۱۰ ه شــرکتی، بی
فنــاور، خــاق و اســتارت آپ، بــه یــک جثــه 
بحرانــی رســیده و اکنــون در آســتانه یــک تحــول 

ــرار دارد. ــی ق اساس
همان طــور کــه ایــن گــزارش نشــان داد، صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی بــه ویــژه طــی ۳ ســال 
ــرد  ــر عملک ــی از منظ ــل توجه ــد قاب ــته رش گذش
داشــته اســت. تصویــب قانــون »جهــش تولیــد« در 
ــا«، عــاوه  ــد، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ه ســال »تولی
ــوری  ــت جمه ــزم حاکمی ــر ع ــار دیگ ــه ب ــر آنک ب
ــان  ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــرای توس ــران ب ــامی ای اس
را نشــان داد، انــرژی تــازه ای در کالبــد زیســت بوم 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــد. صن ــوآوری دمی ن
ــه  ــی رود ک ــد م ــال جدی ــتقبال س ــه اس ــی ب در حال
بــا اتــکا بــه فرصت هــای جدیــد ناشــی از تصویــب 
ــرای  ــدی ب ــات جدی ــا و خدم ــون، برنامه ه ــن قان ای
شــرکت های دانش بنیــان تــدارک دیــده اســت. 
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صندوق نوآوری و شکوافیی
@atfiran.ir

تکرار پخش نخستین فصل مسابقه تلویزیونی»کارویا« از 
شبکه افق

»کارویــا«  تلویزیونــی  مســابقه  فصــل  نخســتین 
ــه  ــر هفت ــنبه ه ــنبه و یکش ــای ش ــاعت ۲۱ روزه س
بعــد ســاعت ۱۳:۴۵ ظهــر  بازپخــش آن روز  و 
و ۲ صبــح از شــبکه افــق بــا هــدف شناســایی 
شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارت  آپ هــای 
ــرکت ها  ــن ش ــاز ای ــرمایه موردنی ــن س ــر و تامی برت

می شــود. پخــش 
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محوریــت  بــا  »کارویــا«  مســابقه  شــکوفایی،  و 
ــدد  ــاه( درص ــیار کوت ــوری )بس ــای آسانس ارائه ه
ــی کــه  ــا و طرح های ــا شناســاندن ایده ه ــا ب اســت ت
ــر  ــاوه ب ــیده اند، ع ــات رس ــا خدم ــول ی ــه محص ب
ــرمایه گذاری  ــت س ــا، فرص ــی از آنه ــت مال حمای

ــد.  ــم کن ــز فراه ــی را نی مردم
ایــن مســابقه بــه همــت اســتودیو نوبیــن و بــا 
حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهــوری ســاخته شــده و در آن بیــش از ۱۰۰ 
ــا  ــه رقابــت ب ــان و اســتارت آپ ب شــرکت دانش بنی
یکدیگــر پرداختــه تــا طرح هــای برتــر شناســایی و 

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای م
مســابقه  فصــل  نخســتین  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
تلویزیونــی »کارویــا« ســاعت ۲۱ روزهــای شــنبه و 
یکشــنبه هــر هفتــه و بازپخــش آن روز بعــد ســاعت 
ــدف  ــا ه ــق ب ــبکه اف ــح از ش ــر و ۲ صب ۱۳:۴۵ ظه
ــتارت  ــش بنیــان و اس ــرکت های دان ــایی ش شناس
ــن  ــاز ای ــرمایه موردنی ــن س ــر و تامی ــای برت  آپ ه

می شــود. پخــش  شــرکت ها 
ــات  ــوالت و خدم ــره محص ــا ثم ــتر ب ــنایی بیش آش
اســتارت آپ های  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــن  ــران، مهمتری ــادی ای ــای اقتص ــق و مزیت ه موف
ــی  ــابقه تلویزیون ــن مس ــه در ای ــت ک ــه ای اس نکت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
اطــاع  کســب  جهــت  می تواننــد  عاقه منــدان 
و آشــنایی بــا شــرکت های حاضــر در نخســتین 
فصــل مســابقه تلویزیونــی »کارویــا« بــه آدرس 
@karoya.tv و یــا صفحــه  www.karoya.tv اینترنتــی

ــد. ــه کنن مراجع

تولید »مرکب های HOT STAMP« با حمایت صندوق نوآوری

ــا حمایــت  ــان ب ــش بنی یــک شــرکت دان
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه 
در   »HOT STAMP »مرکب هــای  تولیــد 

کشــور شــد.
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل  قوطی ســاز،  علیرضــا  شــکوفایی،  و 
ــا«، در  ــگ کهرب ــرداد رن ــان »پ ــش بنی ــرکت دان ش
گفــت:   »HOT STAMP »مرکب هــای  مــورد 
ایــن مرکب هــا مخصــوص چــاپ توســط دســتگاه 
روتوگــراور هســتند و بــه روش چــاپ ترانســفر بــر 
روی قطعاتــی کــه انعطــاف پذیــر نیســتند و امــکان 
می شــوند  اســتفاده  ندارنــد،  را  مســتقیم  چــاپ 
نهایــی شــامل دیوارپــوش،  کــه ســطح چاپــی 
قطعــات پلــی اســتایرن، فلــز نــازک صــاف و بــراق 
ــز در  ــتقیم نی ــه روش مس ــا ب ــن مرکب ه ــت. ای اس
دســتگاه های چــاپ مناســب قابــل اســتفاده اســت.

قابــل  را   »HOT STAMP »مرکب هــای  وی 

ــرای دیوارپــوش، پارکــت، قرنیــز و لبــه  اســتفاده ب
نــوارpvc ، قطعــات پلــی اســتایرن و فلــزات نــازک 
ــه  ــول ب ــن محص ــزود: ای ــرد و اف ــام ک ــاف اع ص
دو روش حرارتــی و ســرد بکارگرفتــه می  شــود 
ــوژی مشــتری  ــوع سیســتم و تکنول ــه ن و بســتگی ب

دارد.
ــگ  ــرداد رن ــان »پ ــش بنی ــرکت دان ــل ش  مدیرعام
ــای رقابتــی ایــن محصــول  ــا« ادامــه داد: مزای کهرب
ــات  ــاال، ثب ــش ب ــب، پوش ــبندگی مناس ــامل چس ش
مقاومــت  تولیــدی،  بچ هــای  در  رنــگ  شــید 
ــدن و  ــدم گچی ش ــب، ع ــوری مناس ــی و ن حرارت

پوســته زدن اســت و ارزبــری نــدارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه قبــل از تولیــد ایــن 
محصــوالت در شــرکت پــرداد رنــگ کهربــا، ایــن 
مرکب هــا از کشــور چیــن وارد می شــد کــه باعــث 

ــد. ــور می ش ــروج ارز از کش خ

وی در مــورد صــادرات ایــن محصــول نیــز اظهــار 
کــرد: در حــال حاضــر، معرفــی محصــول شــرکت 
بــه بــازار انجــام شــده و بــازار رو بــه رشــد اســت و 
ــه عــراق و  حتــی مذاکراتــی در مــورد صــادرات ب
اربیــل داشــته ایم تــا بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری 
حاضــر  نیــز  کشــورها  ایــن  نمایشــگاه های  در 

شــویم.
ــگ  ــرداد رن ــان »پ ــش بنی ــرکت دان ــل ش مدیرعام
کهربــا« تســهیات اعطایــی صنــدوق نــوآوری 
 »HOT STAMP »مرکب هــای  تولیــد  بابــت 
ــب  ــهیات در قال ــان تس ــارد توم ــامل دو میلی را ش
ــا  ــرکت م ــزود: ش ــرد و اف ــوان ک ــاله عن وام یکس
بــا تولیــد ایــن محصــول، اشــتغالزایی ایجــاد و 
تعــدادی پرســنل را بــه ایــن مجموعــه اضافــه کــرده 

ــت.  اس
در  شــرکت  ایــن  چشــم انداز  بــه  قوطی ســاز 

ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــود اش ــوالت خ ــد محص تولی
خوش بیــن هســتیم کــه بــا کاهــش نــرخ دالر، 
دهیــم و  توســعه  را  می توانیــم محصــول خــود 
ــه  ــادرات ب ــه ص ــرا ک ــیم؛ چ ــته باش ــادرات داش ص

می کنــد. کمــک  محصوالتمــان  رشــد 
ــا در  ــگ کهرب ــرداد رن ــرکت پ ــت، ش ــی اس گفتن
ســال ۱۳۹۲ فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد 

مرکــب و ســایر مــوارد موردنیــاز صنعــت چــاپ و 
بســته بنــدی آغــاز کــرد. ایــن شــرکت بــا پشــتوانه 
ــان بســیار  ــی موسســان خــود در زم علمــی و تجرب
محــدود توانســت بــه نیــاز کیفــی شــرکت های 
چــاپ و بســته بندی در ســطح کشــور پاســخ دهــد. 

صادرات نرم افزارهای مهندسی سازه با حمایت صندوق نوآوری

ــان،  ــتقر در اصفه ــان مس ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق 
بــه صــادرات نرم افزارهــای مهندســی ســازه بــه 

خــارج از کشــور شــد.
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و شــکوفایی، محمدرضــا جمشــیدیان، مدیرعامــل 
شــرکت دانــش بنیــان »نرم افــزاری ســازه اســپادانا« 
گفــت:  شــرکت  ایــن  محصــوالت  مــورد  در 
ــر  ــی نظی ــای مختلف مهندســی ســاختمان از بخش ه
معمــاری، ســازه، تاسیســات مکانیکــی و تاسیســات 
برقــی تشــکیل شــده اســت. مــا در فیلــد مشــخص 

ــم. ــت می کنی ــازه فعالی ــی س ــش مهندس در بخ
از ۲۵ ســال گذشــته،  مــا  افــزود: شــرکت  وی 
ســازه  مهندســی  بخــش  در  را  نرم افزارهایــی 
نرم افزارهــا  ایــن  کــه  اســت  کــرده  طراحــی 
خدمــات بســیاری بــه صنعــت ساختمان ســازی 
ــا  ــا در دنی ــرکت م ــوالت ش ــد. محص ــه می ده ارائ
ــکات  ــیاری از مش ــد بس ــت و می توان ــر اس بی نظی

ــد. ــع کن ــا را رف ــازه در دنی س
مدیرعامــل شــرکت نرم افــزاری ســازه اســپادانا 
ــا  ــرکت م ــول ش ــی محص ــه کیفیت ــه داد: فاصل ادام
ــور  ــل کش ــابه در داخ ــوالت مش ــه محص ــبت ب نس
بســیار اســت و نــوع و دیــدگاه آن نســبت بــه 

ــت.  ــاوت اس ــز متف ــی نی ــابه خارج ــای مش نمونه ه
ــرکت از  ــن ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدیان ب جمش
تســهیات ســرمایه در گــردش صنــدوق نــوآوری 
محصــوالت  صــادرات  بابــت  شــکوفایی  و 
خــود اســتفاده کــرده اســت، گفــت: شــرکت 
مــا صــادرات خــود را از بــازار چیــن و حــوزه 
ــا  ــول م ــت. محص ــرده اس ــاز ک ــارس آغ ــج ف خلی
ــال  ــا در ح ــی دارد ام ــورها کارای ــه کش ــرای هم ب
ــم  ــت می کنی ــک فعالی ــای کوچ ــر در بازاره حاض
تــا بازخــورد مدنظــر خــود را نســبت بــه محصــول 

ــم. ــذ کنی اخ
وی بــازار هــدف محصــوالت شــرکت دانــش 
شــامل  را  اســپادانا«  ســازه  »نرم افــزاری  بنیــان 
مهندســین ســازه سراســر دنیــا و  حجــم بــازار 
ــه  ــدود س ــوالت را ح ــن محص ــده ای ــرآورده ش ب

میلیــارد دالر اعــام کــرد.
گفتنــی اســت، شــرکت نرم افــزاری ســازه اســپادانا 
ــت آن از  ــیده و فعالی ــت رس ــه ثب ــال ۱۳۸۶ ب در س
نــوع تحقیــق و توســعه و طراحــی مهندســی اســت. 
ایــن شــرکت هــدف خــود را دسترســی آســان 
همــه مهندســین بــه اطاعــات و نرم افزارهایــی 
می دانــد کــه فرآیندهــای مهندســی را برایشــان 

ــازد. ــی می س ــاده و عملیات ــق، س دقی
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صندوق نوآوری و شکوافیی

بازدید رئیس صندوق نوآوری از محصوالت یک شرکت 
دانش بنیان

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از شــرکت 
ــرا از  ــه اخی ــتم« ک ــده ورزان سیس ــان »ای ــش بنی دان
ــدوق  ــن صن ــی ای ــد صنعت ــل از تولی ــهیات قب تس
 DevOps و  Cloud بــه منظــور افــزودن خدمــات
ــد و از  ــرده، بازدی ــتفاده ک ــود اس ــول خ ــه محص ب
ــرکت  ــن ش ــای ای ــان توانمندی ه ــک در جری نزدی

ــت. ــرار گرف ــان ق ــش بنی دان

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
ــی  ــر عل ــد، دکت ــن بازدی ــان ای ــکوفایی، در جری ش
وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری در جریــان 
فناورانــه  محصــوالت  و  توانمندی هــا  ایده هــا، 
شــرکت دانــش بنیــان »ایــده ورزان سیســتم« قــرار 
ــو  ــه گفتگ ــرکت ب ــن ش ــران ای ــا مدی ــت و ب گرف

ــت. پرداخ
نرم افــزار  شــامل  شــرکت  ایــن  محصــوالت 
مدیریــت پــروژه  IPMPاســت کــه بــا دو رویکــرد 

بــه  ســازمانی  پروژه هــای  کنتــرل  و  مدیریــت 
می شــود. عرضــه   B۲G و   B۲B صــورت 

ماهیــت ایــن نرم افــزار تحــت وب و چندزبانــه 
 ،Task ،ــت ــروژه، WBS، گان ــک پ ــف ی ــز تعری نی
اســناد  آرشــیو  و  مســتندات  پــروژه،  وضعیــت 
ــه  پــروژه، محاســبه پیشــرفت پــروژه و وزن دهــی ب
فازهــای اجرایــی، تعریــف و شناســایی ریســک ها 
و مشــکات پــروژه، گزارش ســازی از مراحــل 
ــروژه  ــف Workflow در پ ــروژه و تعری ــف پ مختل
 MSP داده از  Import اســت و در نهایــت امــکان
وPrimavera  را نیــز فراهــم می کنــد چــرا کــه 
ــان  ــودن زب ــر دارا ب ــاوه ب ــی ع ــن نرم افزارهای چنی
 ،PMBOK  فارســی و وجــود اســتانداردهایی چــون
ــع داده هــای  ــا تجمی هــوش تجــاری محصــوالت ب
دیگــر نرم افزارهــا و ترکیــب آن بــا دیتــای پــروژه، 
ــر پروژه هــا  امــکان داشبوردســازی و مدیریــت بهت
ــرای شــرکت ها فراهــم مــی آورد. و فرآیندهــا را ب

ــرکت  ــی ش ــتریان اصل ــت، مش ــر اس ــه ذک الزم ب
ــال  ــنل در ح ــا ۴۰ پرس ــه ب ــتم ک ــده ورزان سیس ای
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تامی ــامل س ــت ش ــت اس فعالی
بیمــه دی، مبیــن نــت، مخابــرات ایــران، مپنــا، 
ــور، وزارت  ــاک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب س

ــت. ــران اس ــهرداری ته ــاد، ش اقتص

دکتر ملکی فر:
شرکت های دانش بنیان ایرانی آماده همکاری های 

فناورانه با سایر کشورها هستند

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
در  ایرانــی  بنیــان  دانــش  شــرکت های  گفــت: 
پیشــرفته،  فناوری هــای  مختلــف  حوزه هــای 
ــین آالت،  ــزار، ماش ــات، نرم اف ــای اطاع فناوری ه
مــواد  مخابــرات،  الکترونیــک،  ســخت افزار، 
تجهیــزات  شــیمیایی،  فناوری هــای  پیشــرفته، 
ــه  پزشــکی، ســامت و ... آمــاده همــکاری فناوران

ــتند. ــورها هس ــایر کش ــا س ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
ــن  ــر در دومی ــیاوش ملکی ف ــر س ــکوفایی، دکت ش
روز از چهارمیــن رویــداد ســرمایه گذاری بــا ۸ 
ــته  ــال گذش ــی ۴۰ س ــت: ط ــامی گف ــور اس کش
ــای بســیاری در جهــت توســعه  ــران، تاش ه در ای
علــم، فنــاوری و نــوآوری انجــام شــده اســت. 
رشــد،  مراکــز  ایجــاد  زیرســاخت ها،  تقویــت 
پارک هــای فنــاوری، شــتابدهنده ها و نهادهــای 
ــاوری  ــای پژوهــش و فن ــه صندوق ه ــی از جمل مال
خطرپذیــر،  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  و 
ــش  ــرکت های دان ــت از ش ــون حمای ــب قان تصوی
ــدوق  ــیس صن ــته و تاس ــال گذش ــی ۱۱ س ــان ط بنی
ــه اقدامــات اساســی  ــوآوری و شــکوفایی از جمل ن
ــوده  ــاوری ب ــرای توســعه تجاری ســازی فن ــران ب ای

ــت.  اس
وی بــا بیــان اینکــه امــروز ایــران از اکوسیســتم 
فنــاوری قــوی برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: 
در حــال حاضــر در ایــران از صدهــا دانشــگاه، ۴۵ 
پــارک علــم و فنــاوری، حــدود ۲۰۰ مرکــز رشــد 

و بیــش از ۱۰۰ شــتابدهنده برخورداریــم و حاصــل 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــش از ۶۵۰۰ ش ــود بی آن وج
فعــال اســت کــه تعــدادی از ایــن شــرکت ها وارد 
ــده اند.  ــاوری  ش ــادرات فن ــی و ص ــه بین الملل عرص
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
در  ایرانــی  بنیــان  دانــش  شــرکت های  افــزود: 
پیشــرفته،  فناوری هــای  مختلــف  حوزه هــای 
ــین آالت،  ــزار، ماش ــات، نرم اف ــای اطاع فناوری ه
مــواد  مخابــرات،  الکترونیــک،  ســخت افزار، 
تجهیــزات  شــیمیایی،  فناوری هــای  پیشــرفته، 
پزشــکی و ســامت و ... فعــال و آمــاده همــکاری 

ــتند. ــورها هس ــایر کش ــا س ــه ب فناوران
ملکی فــر در ادامــه بــه خدمــات صنــدوق نــوآوری 
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  بــه  شــکوفایی  و 
فنــاور اشــاره کــرد و گفــت: ایــن صنــدوق از 
ــوژی  ــرای توســعه تکنول همــه ابزارهــای ممکــن ب
و شــرکت های دانــش بنیــان اســتفاده می کنــد کــه 
ایــن ابــزار شــامل اعطــای تســهیات و وام هــای کم  
و  توانمندســازی  بهــره، ضمانت نامــه، خدمــات 

هــم  ســرمایه گذاری بــا شــرکت ها اســت.
وی هــدف صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از ارائه 
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــازی ب ــات توانمندس خدم
ــرای  بنیــان را ارتقــای توانمنــدی ایــن شــرکت ها ب
توســعه بــازار محصوالتشــان اعــام کــرد و افــزود: 
ــورد  ــرمایه م ــن س ــی تامی ــرکت ها آمادگ ــن ش ای
ــرمایه گذاری  ــای س ــواع روش ه ــا ان ــود ب ــاز خ نی
و ایده هــای موردنیــاز ســرمایه گذاران را دارنــد.

رویــداد  چهارمیــن  حاشــیه  در  اســت،  گفتنــی 
ســرمایه گذاری بــا ۸ کشــور اســامی مصــر، کنیــا، 
ــزی  ــزی، مال ــگادش، اندون ــتان، بن ــه، پاکس ترکی
ــرمایه  ــذب س ــیل های ج ــگاه پتانس ــران، نمایش و ای
ــان  ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص ــی و ص بین الملل
بــا حضــور ۳۳ شــرکت دانــش بنیــان ایرانــی برپــا و 

ــال آن جلســات B۲B برگــزار شــد. ــه دنب ب

کدام استارت آپ ها در سیزدهمین رویداد »پیوند« در 
حوزه »انیمیشن و وب سریز« حضور داشتند؟

ــا هــدف بهم رســانی  ــد« ب رویــداد »پیون
فنــاور  هســته های  و  شــتاب دهنده ها 
ــا حضــور ۱۰ اســتارت آپ در حــوزه  ب
شــد  برگــزار  وب ســریز  و  انیمیشــن 
اســتارت آپ  ها  ایــن  آن  طــی  کــه 
ویژگی هــای محصــول و مــدل کســب 
و کار خــود را بــه شــتاب دهنده های 
ارائــه  رویــداد  وبینــاری  و  حاضــر 

کردنــد.
هام سا 

اســتارت آپ »هــام ســا« اولیــن تیــم 
ارائــه دهنــده در حــوزه انیمیشــن و وب ســریز بــود 
ــاوت از  ــبک متف ــوان س ــا عن ــود را ب ــده خ ــه ای ک
انیمیشــن بــه صــورت تلفیقــی )انیمیشــن دو بعــدی 
فــرم  اســتاپ موشــن(، طراحــی کارکتــر در  و 
گرافیک هــای بومــی جدیــد و حمایــت از محیــط 

ــرد. ــی ک ــت معرف زیس
پنج سنگ 

اســتارت آپ »پنــج ســنگ« دومیــن تیــم ارائــه 
ــود کــه ایــده آن شــامل  دهنــده در ایــن رویــداد ب
ــی،  ــگ مل ــاس فرهن ــر اس ــی ب ــاطیر ایران ــق اس خل
ــر مــدرن،  ــر اســاس هن ــورآالت ســنتی ب ــد زی تولی
ــه شــکلی  ــی ب ــم اخاق ــا مفاهی آشــنایی نوجــوان ب

ــود.  ــده ب ــرگرم کنن ــذاب و س ج
جیراف 

اســتارت آپ »جیــراف« ســومین تیــم ارائــه دهنــده 
ــده  ــه ای ــود ک ــریز ب ــن و وب س ــوزه انیمیش در ح

داســتان جــذاب، طراحــی  در حــوزه  را  خــود 
خاقانــه و بــازی کاراکترهــای معلــول معرفــی 

ــرد. ک
رویاشهر 

ارائــه  تیــم  »رویاشــهر« چهارمیــن  اســتارت آپ 
ــود کــه  دهنــده در حــوزه انیمیشــن و وب ســریز ب
ــتان  ــازی و داس ــوزه قهرمان س ــود را در ح ــده خ ای

ــرد. ــی ک ــودن معرف ــور ب مح
حامی رسانه  نواندیش 

ــن  ــش« پنجمی ــانه نواندی ــی رس ــتارت آپ »حام اس
حــوزه  پیونــد  رویــداد  در  دهنــده  ارائــه  تیــم 
ــا  ــود را ب ــده خ ــه ای ــود ک ــریز ب ــن و وب س انیمیش
ــی، کاهــش  ــوای فرهنگــی بوم ــد محت ــوان تولی عن
زمــان تولیــد و قیمــت پاییــن تولیــد معرفــی کــرد.

گسترش حرفه ای های رسانه فیروزه 
اســتارت آپ »گســترش حرفــه ای هــای رســانه 

ایــن  در  دهنــده  ارائــه  تیــم  ششــمین  فیــروزه« 
ــد  ــکان تولی ــامل ام ــده آن ش ــه ای ــود ک ــداد ب روی

بــود. بــه زبان هــای خارجــی  انیمیشــن 
نارگل و بابایی

اســتارت آپ »نــارگل و بابایــی« هفتمیــن تیــم ارائــه 
ــود کــه  دهنــده در حــوزه انیمیشــن و وب ســریز ب
ایــده خــود را بــا عنوان آمــوزش حقوق شــهروندی 
بــه زبانــی ســاده، آگاهــی از اصــول بــه زبــان طنــز و 

معرفــی دســتگاه ها و مشــاغل معرفــی کــرد.
افسانه گرگران 

اســتارت آپ »افســانه گرگــران« هشــتمین تیــم ارائه 
ــرگرمی  ــده آن س ــه ای ــود ک ــداد ب ــده در روی دهن
ــذاب،  ــت ج ــانه، روای ــکات روانشناس ــی ن و آگاه

ــود. ــی ب ــوالت جانب ــز محص ــکان مرچندای ام
دوکارد

اســتارت آپ »دوکارد« نهمیــن تیــم ارائــه دهنده در 
حــوزه انیمیشــن و وب ســریز بــود کــه ایــده خود را 
بــا عنــوان برقــراری ارتبــاط راحت تــر پــدر و مــادر 
بــا کــودکان، توجــه بــه تخیــات ذهنــی کــودک و 
ــد مهارت هــای  افزایــش ســایر مهارت هــای او مانن
ــط زیســت در  ــه محی ــی - اجتماعــی، توجــه ب زبان

خانواده هــا و کــودکان معرفــی کــرد.
موسسه صبیان

و  دهمیــن  صبیــان«  »موسســه  اســتارت آپ 
آخریــن تیــم ارائــه دهنــده در حــوزه انیمیشــن 
و وب ســریز بــود کــه ایــده ایــن تیــم شــامل 
ماجراجویانــه،  و  قهرمانانــه  انیمیشــن  ســاخت 
ترویــج فرهنــگ و گفتمان ســازی حرکت هــای 
ــز  ــت مرچندای ــی و قابلی ــادی و محرومیت زدای جه

بــود. شــخصیت ها 
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دکتــر بغــدادی در ســیزدهمین رویــداد »پیونــد« در حوزه 
ــن و وب سریز«: »انیمیش

ایده های خالق و هویت ساز ایرانی پتانسیل عرضه در 
بازارهای بین المللی را دارند

نــوآوری  صنــدوق  اکوسیســتم  توســعه  مدیــر 
از  را  فرهنگــی  صنایــع  حــوزه  شــکوفایی،  و 
ــوان  ــادی عن ــاالی اقتص ــیل  ب ــا پتانس ــای ب حوزه ه
کــرد و گفــت: ایده هــای مطــرح در حــوزه صنایــع 
فرهنگــی و خــاق در ایــران پتانســیل ورود بــه 

دارنــد. را  بین المللــی  بازارهــای 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، دکتــر مصطفــی بغدادی در ســیزدهمین 
رویــداد »پیونــد« در حــوزه »انیمیشــن و وب ســریز« 
ــه  ــد« ب ــان اینکــه مجموعــه رویدادهــای »پیون ــا بی ب
منظــور بهم رســانی صاحبــان ایــده و مجموعه هــای 
برگــزار  اســتارت آپی  کســب و کارهای  حامــی 
و  ایــده  صاحــب  افــراد  گفــت:  می شــود، 
ــای  ــازی ایده ه ــرای تجاری س ــاور ب ــته های فن هس
ــذا مــا  خــود نیازمنــد خدمــات شــتابدهی هســتند ل
در صنــدوق نــوآوری آنهــا را بــه مراکــز نــوآوری 
عــاوه  تــا  می کنیــم  متصــل  شــتاب دهنده ها  و 
ــه  ــده ب ــل ای ــرای تبدی ــذری ب ــر جــذب ســرمایه ب ب
ــاز  ــتابدهی موردنی ــات ش ــه، از خدم ــول اولی محص

ــد.  ــتفاده کنن ــز اس ــا نی ــن مجموعه ه ای
ــای  ــزاری رویداده ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
منظــور  بــه   ۱۴۰۰ ســال  ابتــدای  از  »پیونــد« 
بهم رســانی صاحبــان ایــده بــا مجموعه هــای حامــی 
تکمیــل  نیــز  و  اســتارت آپی  کســب و کارهای 
کســب وکارهای  ایــن  از  حمایتــی  زنجیره هــای 
ــا در دل  ــت: م ــت، گف ــده اس ــاز ش ــه آغ نوآوران
ایــن رویــداد، رویــداد »فرنــو« را بــرای توســعه 
هویت ســاز  و  خــاق  فرهنگــی،  نــرم،  صنایــع 
برگــزار کردیــم چــرا ایــن صنایــع، صنایــع مهمــی 

در حــوزه فرهنگــی بشــمار می آینــد.
مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نــوآوری و 
آن  از  را  فرهنگــی  صنایــع  حــوزه  شــکوفایی، 
حوزه هایــی دانســت کــه از پتانســیل های بــاالی 
اقتصــادی برخوردارنــد کــه کمتــر بــه آن پرداختــه 
شــده اســت و گفــت: ایده هــای مطــرح در حــوزه 

ــر  ــاوه ب ــران ع ــاق در ای ــی و خ ــع فرهنگ صنای
ــور  ــل کش ــی در داخ ــازار خوب ــد ب ــه می توانن اینک
بازارهــای  بــه  ورود  پتانســیل  باشــند،  داشــته 

دارنــد. را  بین المللــی 
ــدوق  ــه صن ــه برنام ــاره ب ــا اش ــن ب ــدادی همچنی بغ
کــردن  فعــال   بــرای  شــکوفایی  و  نــوآوری 
بازیگــران مطــرح در توســعه صنایــع فرهنگــی 
ــاد  ــا بنی ــن مجموعه ه ــی از ای ــت: یک ــور، گف کش
ســپهر انقــاب اســامی اســت کــه برگــزاری 
ــن  ــروز پنجمی ــنهاد داد و ام ــو« را پیش ــداد »فرن روی
انیمیشــن و وب ســریز  بــه حــوزه  رویــداد آن 

دارد. اختصــاص 
وی بــا بیــان اینکــه رویدادهــای »فرنــو« بــا رویکــرد 
ــه  ــا ب ــت ت ــده اس ــی ش ــردازی طراح ــگاه بازارپ ن
ایجــاد زنجیره هــای ارزش در صنایــع خــاق و 
ــداد  ــار روی ــت: چه ــد، گف ــک کن ــی کم فرهنگ
ــک  ــی عروس ــای طراح ــو« در حوزه ه ــین »فرن پیش
بازی هــای  و  نوشــت افزار  اســباب بازی،  و 

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــاب تعامل ــی و کت ویدئوی
مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نــوآوری و 
ــتیوال  ــز فس ــده نی ــال آین ــزود: در س ــکوفایی اف ش
ســپهر  بنیــاد  همــکاری  بــا  را  پــردازی  بــازار 
انقــاب اســامی برگــزار می کنیــم کــه در آن 
ــز  ــازار تمرک ــعه ب ــرمایه و توس ــذب س ــر روی ج ب
ــا  ــد ت ــک می کن ــئله کم ــن مس ــرد. ای ــم ک خواهی
صاحبــان ایده هــای فرهنگــی و خــاق بتواننــد 
خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــرای تجاری ســازی 

ایده هایشــان بــه دســت آورنــد.
نــوآوری  بغــدادی، صنــدوق  بــه گفتــه دکتــر 
بــا  هم ســرمایه گذاری  طریــق  از  شــکوفایی  و 
تــا ۸۰ درصــد  عامــان ســرمایه گذاری خــود، 
ــای  ــازی ایده ه ــرای تجاری س ــاز ب ــورد نی ــع م مناب
و  فرهنگــی، خــاق  نــرم،  در صنایــع  فناورانــه 

کــرد.  خواهــد  تامیــن  را  هویت ســاز 

تقدیر از ورود دولت به حوزه حمایت
 از ایده های ساخت انیمیشن

در ادامــه ایــن رویــداد نیــز امیــر دهســتانی، معــاون 
انیمیشــن مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی 
ــوآوری  ــدوق ن ــر از ورود دولت)صن ــن تقدی ضم
و شــکوفایی( بــه حــوزه حمایــت از ایده هــای 
ــا  ــروز ب ــت: ام ــور، گف ــن در کش ــاخت انیمیش س
توجــه بــه مســائل اقتصــادی و وضعیــت بــازار، 
ــه  ــن صرف ــه انیمیش ــی از جمل ــد کاالی فرهنگ تولی
ــر اســت ســرمایه گذاری  ــذا بهت ــدارد ل اقتصــادی ن
ــاب  ــای ن ــر و ایده ه ــد فک ــه تولی ــوزه ب ــن ح در ای

ــود. ــوف ش معط
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در رقابــت نابرابــری در 
ــل  ــه دلی ــزود: ب ــم، اف ــر می بری ــن بس ــوزه انیمیش ح

ایــران  در  انیمیشــن  ســاخت  هزینه هــای  اینکــه 
باالســت بهتــر اســت تولیــد آن را در خــارج از 
ــپاری  ــی آن را برون س ــه نوع ــری و ب ــور پیگی کش
ــر و  ــد فک ــوزه، تولی ــن ح ــا در ای ــت م ــم. مزی کنی

ــده اســت.   ای

امیدواریم شعار »انیمیشن، چاه نفت جدید ایرانی است« 
محقق شود

ــی،  ــم لیوان ــز محمدرحی ــداد نی ــن روی ــه ای در ادام
رئیــس مرکــز پویانمایــی صبــا بــا تاکیــد بــر اینکــه 
صنعــت انیمیشــن در ایــران در حــال پیمــودن مســیر 
ــش از  ــا پی ــا ت ــت: م ــت، گف ــرفت اس ــد و پیش رش
مجموعه هــای  تولیــد  ظرفیــت  و  پتانســیل  ایــن 
ــه  ــم ک ــار می کنی ــا االن افتخ ــتیم ام ــد را نداش بلن
ــه  ــه مجموع ــبک از جمل ــن س ــی از ای مجموعه های
»مهارت هــای زندگــی« را داریــم کــه بیــش از 
مجموعــه  بــه  و  شــده  تولیــد  آن  قســمت   ۶۵۰
ــی  ــک درس ــوان کم ــه عن ــرورش ب ــوزش و پ آم

می رســاند.  یــاری 
 ۳۰ از  بیــش  هم اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مجموعــه در حــال همــکاری بــا مرکــز پویانمایــی 
ــا  ــز ب ــی نی ــد مدت ــای بلن ــتند و قرارداده ــا هس صب
ایــن مرکــز دارنــد، گفــت: ایــن نــوع قراردادهــای 
ــن  ــاخت های انیمیش ــت زیرس ــه تقوی ــدت ب بلندم
ــا  ــارات م ــی از افتخ ــد. یک ــک می کن ــور کم کش
ــی  ــه حت ــت ک ــن اس ــا ای ــی صب ــز پویانمای در مرک
ــده  ــد نش ــه تولی ــل مجموع ــن در داخ ــک انیمیش ی
و همگــی در بخــش خصوصــی تولیــد شــده اســت.

لیوانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت ســاخت 
ــران در حــال پیشــرفت اســت و در  انیمیشــن در ای
ــت،  ــه اس ــی گرفت ــرعت خوب ــر س ــال اخی ــج س پن

مجلــس  همــکاری  بــا  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
شــورای اســامی و ســازمان صداوســیما مشــکات 
ــاخت  ــوی س ــت معن ــای مالکی ــی و بحث ه حقوق
انیمیشــن حــل شــود تــا شــاهد تحولــی بــزرگ در 

ــیم. ــور باش ــز« کش »مرچندای
رئیــس مرکــز پویانمایــی صبــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــت واردات ــک صنع ــن ی انیمیش
برخــی مجموعه هــای ســازنده انیمیشــن در داخــل 
را  خارجــی  کاراکترهــای  عیــن  دقیقــا  کشــور 
ــه بنــده می گویــد آنچــه  تولیــد می کننــد امــا تجرب
انیمیشــن های ایرانــی را در دنیــا برجســته کــرده 
ــای  ــی و قصه ه ــت فرهنگ ــر هوی ــد ب ــت، تاکی اس
ایرانــی اســت. اگــر امــروز می بینیــم کــه مجموعــه 
دلیــل  بــه  داشــته  فــروش خوبــی  »شکرســتان« 
ــن  ــی در ای ــاس ایران ــا و لب ــگ، فض ــش فرهن نمای
مجموعــه اســت و ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت 
ــت.  ــذاب اس ــی ج ــای خارج ــرای طرف ه ــه ب ک
وجــود  از  بیشــتر  خارجــی  طرف هــای  امــروز 
مضامیــن تربیتــی و ســبک زندگــی ایرانــی در 

تولیــد انیمیشــن اســتقبال می کننــد. 
ــعار  ــه ش ــرد ک ــدواری ک ــزار امی ــان اب وی در پای
ــه  ــت« ب ــی اس ــد ایران ــت جدی ــاه نف ــن چ »انیمیش

زودی محقــق شــود.
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موفقیت کمپین تامین مالی جمعی طرح »کیت تشخیص 
مولکولی کرونا« در جذب سرمایه مردمی تنها در 10 دقیقه

ــی  ــخیص مولکول ــت تش ــرح »کی ط
کرونــا« محصــول شــرکت توپــاز 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ژن کاوش ک
طرح هــای ارائــه شــده در مســابقه 
تلویزیونــی »کارویــا« و برنــده کارت 
طایــی برگزیــده شــده بــود، توســط 
دقیقــه   ۱۰ طــی  ســرمایه گذار   ۳۷
یــک  ســرمایه  جــذب  بــه  موفــق 
تامیــن  بــه روش  تومانــی  میلیــارد 

ــد. ــی ش ــی جمع مال
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراد  ــی )ک ــی جمع ــن مال ــکوفایی، روش تامی و ش
فاندینــگ( ابتــکاری جدیــد از ســوی صنــدوق 
ســرمایه گذاری  امــکان  کــه  اســت  نــوآوری 
ــان  ــای دانش بنی ــودآورترین طرح ه ــی در س عموم
فرابــورس  مســیر  از  مــردم  عمــوم  بــرای  را 
ــول  ــل پ ــن روش اص ــت. در ای ــرده اس ــم ک فراه
و  نــوآوری  صنــدوق  توســط  ســرمایه گذاران 

شــکوفایی بیمــه شــده اســت.
بــرای ایــن منظــور مســابقه ای تلویزیونــی بــا عنــوان 
»کارویــا« بــه همــت صنــدوق نــوآوری تولیــد 
شــده اســت کــه طــی آن ۱۰۰ شــرکت دانــش 
ــد  ــر می پردازن ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ــان در آن ب بنی
ــد و در نهایــت  ــه می کنن و طرح هــای خــود را ارائ
خواهنــد  انتخــاب  داوران  توســط  شــرکت   ۲۴
ــی جمعــی  ــن مال ــق ســکوهای تامی ــا از طری شــد ت
شــرکت ها  ایــن  طرح هــای  در  بتواننــد  مــردم 

کننــد. ســرمایه گذاری 
تلویزیونــی  مســابقه  از  قســمت  هفدهمیــن  در 
ژن  » توپــاز  دانش بنیــان  شــرکت  »کارویــا«، 
ــا طــرح  کاوش« بــه عنــوان برنــده کارت طایــی ب
رأی  بــا  کرونــا«  مولکولــی  تشــخیص  »کیــت 
داوران، از میــان پنــج تیــم شــرکت کننــده بــه 
عنــوان تیــم برگزیــده انتخــاب و ایــن طــرح جهــت 
ســرمایه گذاری عمــوم مــردم روی ســکوی تامیــن 

مالــی جمعــی کارن کــراد قــرار گرفــت.
پــس از قــرار گرفتــن طــرح »کیــت تشــخیص 
کــراد،  کارن  ســکوی  در  کرونــا«  مولکولــی 
ــس از  ــن طــرح، پ ــی ای ــی جمع ــن مال ــش تامی پوی
ــا« از شــبکه اول ســیما، در  پخــش مســابقه »کاروی
ــا تامیــن ســرمایه موردنیــاز  تاریــخ ۲۵ بهمــن مــاه ب
بــا  بــا مشــارکت ۳۷ ســرمایه گذار  ایــن طــرح 
ــت  ــا موفقی ــان ب ــارد توم ســرمایه گذاری یــک میلی

ــد. ــل ش تکمی
ــاز  ــان »توپ ــرکت دانش بنی ــاز ش ــورد نی ــرمایه م س
ژن کاوش«، مبلــغ یــک میلیــارد تومــان بــود و 
ایــن شــرکت دانــش بنیــان در نظــر دارد اصــل ایــن 
ــه  ــاه ب ــس از ۶ م ــا ۲۵ درصــد ســود پ ســرمایه را ب

مشــارکت کنندگان پرداخــت کنــد.
تشــخیص  »کیــت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
اداره  از  الزم  مجوزهــای  کرونــا«  مولکولــی 
تجهیــزات پزشــکی، وزارت بهداشــت و ســایر 
ــت  ــال اس ــتر از یکس ــرده و بیش ــذ ک ــع را اخ مراج
ســایر  و  بیمارســتان ها  آزمایشــگاه ها،  در  کــه 
ــی و PCR را  ــت مولکول ــه تس ــی ک ــز درمان مراک
ــورد  ــد، م ــام می دهن ــی انج ــاران کرونای ــرای بیم ب
روش  شــرکت  ایــن  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده 
را  خــا(  در  شــده  )خشــک  لیوفیلیــزه  تولیــد 
جایگزیــن کیت هــای معمــول کــه بــه صــورت 

مایــع هســتند، کــرده اســت.

طــرح »دســتگاه شــتابدهنده خطــی« شــرکت بهیــار 
صنعــت ســپاهان کــه بــه عنــوان یکــی از طرح هــای 
»کارویــا«  تلویزیونــی  مســابقه  در  شــده  ارائــه 
ــرمایه گذار  ــط ۱۱۱ س ــود، توس ــده ب ــده ش برگزی
ــه  ــرمایه س ــذب س ــه ج ــق ب ــاعت موف ــی ۱۲ س ط
ــن  ــه روش تامی ــی ب ــارد و ۷۰۰ میلیــون تومان میلی

ــد. ــی ش ــی جمع مال
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراد  ــی )ک ــی جمع ــن مال ــکوفایی، روش تامی و ش
فاندینــگ( ابتــکاری جدیــد از ســوی صنــدوق 
ســرمایه گذاری  امــکان  کــه  اســت  نــوآوری 
ــان  ــای دانش بنی ــودآورترین طرح ه ــی در س عموم
فرابــورس  مســیر  از  مــردم  عمــوم  بــرای  را 
ــول  ــل پ ــن روش اص ــت. در ای ــرده اس ــم ک فراه
و  نــوآوری  صنــدوق  توســط  ســرمایه گذاران 

شــکوفایی بیمــه شــده اســت.
بــرای ایــن منظــور مســابقه ای تلویزیونــی بــا عنــوان 
»کارویــا« بــه همــت صنــدوق نــوآوری تولید شــده 
اســت کــه طــی آن ۱۰۰ شــرکت دانــش بنیــان 

در آن بــه رقابــت بــا یکدیگــر 
خــود  طرح هــای  و  می پردازنــد 
را ارائــه می کننــد و در نهایــت ۲۴ 
ــاب  ــط داوران انتخ ــرکت توس ش
طریــق  از  تــا  شــد  خواهنــد 
ســکوهای تامیــن مالــی جمعــی 
طرح هــای  در  بتواننــد  مــردم 
ایــن شــرکت ها ســرمایه گذاری 

ــد. کنن
در هجدهمیــن قســمت از مســابقه 
شــرکت  »کارویــا«،  تلویزیونــی 

ســپاهان«  صنعــت  بهیــار  » شــرکت  دانش بنیــان 
بــا طــرح »دســتگاه شــتابدهنده خطــی« بــا رأی 
داوران، از میــان پنــج تیــم شــرکت کننــده بــه 
عنــوان تیــم برگزیــده انتخــاب و ایــن طــرح جهــت 
ســرمایه گذاری عمــوم مــردم روی ســکوی تامیــن 

ــت. ــرار گرف ــراد ق ــی کارن ک ــی جمع مال

ــن طــرح »دســتگاه شــتابدهنده  ــرار گرفت پــس از ق
ــن  ــش تامی ــراد، پوی ــکوی کارن ک ــی« در س خط
مالــی جمعــی ایــن طــرح، پــس از پخــش مســابقه 
»کارویــا« از شــبکه اول ســیما، در تاریــخ ۲۶ بهمــن 
ــا  ــرح ب ــن ط ــاز ای ــرمایه موردنی ــن س ــا تامی ــاه ب م
مشــارکت ۱۱۱ ســرمایه گذار بــا ســرمایه گذاری 
ــت  ــا موفقی ــی ب ــون تومان ــارد و ۷۰۰ میلی ــه میلی س

ــل شــد. تکمی
ــار  ــان »بهی ــرکت دانش بنی ــاز ش ــورد نی ــرمایه م س
 ۷۰۰ و  میلیــارد  یــک  مبلــغ  ســپاهان«  صنعــت 
ــان  ــش بنی ــن شــرکت دان ــود و ای ــان ب ــون توم میلی
ــا ۱۸ درصــد  در نظــر دارد اصــل ایــن ســرمایه را ب
مشــارکت کنندگان  بــه  مــاه   ۶ از  پــس  ســود 

پرداخــت کنــد.
ــتابدهنده  ــتگاه ش ــزارش، »دس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
انــرژی  الکترون هــا،  دادن  شــتاب  بــا  خطــی« 
را افزایــش می دهــد و بــر ایــن اســاس باریکــه 
ــورت  ــه ص ــا ب ــرون ی ــورت الکت ــه ص ــی ب الکترون

فوتــون بــه تومــور ســرطانی هدایــت می شــود و بــا 
ــق  ــل دقی ــکن، مح ــر سی تی اس ــتفاده از تصاوی اس
ــار را  ــدن بیم ــرطانی در ب ــور س ــن توم ــرار گرفت ق
مشــخص می کنــد تــا پرتــو درمانــی طــی جلســاتی 

ــود. ــام ش ــار انج ــرای بیم ــخص ب مش

موفقیت کمپین تامین مالی جمعی طرح »دستگاه 
شتابدهنده خطی« در جذب سرمایه مردمی در 12 ساعت

موفقیت کمپین تامین مالی جمعی طرح »روانکار صنعتی کوانتومی« در جذب سرمایه مردمی تنها در 20 دقیقه

شــرکت  کوانتومــی«  صنعتــی  »روانــکار  طــرح 
شــیمی صنعــت رشــد ســهند کــه بــه عنــوان یکــی 
از طرح هــای ارائــه شــده در مســابقه تلویزیونــی 
ــده  ــده ش ــی برگزی ــده کارت طای ــا« و برن »کاروی
بــود، توســط ۶۰ ســرمایه گذار طــی ۲۰ دقیقــه 
موفــق بــه جــذب ســرمایه یــک میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون تومانــی بــه روش تامیــن مالــی جمعــی شــد.

ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراد  ــی )ک ــی جمع ــن مال ــکوفایی، روش تامی و ش
فاندینــگ( ابتــکاری جدیــد از ســوی صنــدوق 
نوآوری اســت کــه امــکان ســرمایه گذاری عمومی 
ــرای  ــان را ب ــای دانش بنی ــودآورترین طرح ه در س
عمــوم مــردم از مســیر فرابــورس فراهــم کــرده 
ــرمایه گذاران  ــول س ــل پ ــن روش اص ــت. در ای اس
توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بیمــه شــده 

اســت.

بــرای ایــن منظــور مســابقه ای تلویزیونــی بــا عنــوان 
»کارویــا« بــه همــت صنــدوق نــوآوری تولیــد 
شــده اســت کــه طــی آن ۱۰۰ شــرکت دانــش 
ــد  ــر می پردازن ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ــان در آن ب بنی
ــت  ــد و در نهای ــه می کنن و طرح هــای خــود را ارائ
خواهنــد  انتخــاب  داوران  توســط  شــرکت   ۲۴
ــی جمعــی  ــن مال ــق ســکوهای تامی ــا از طری شــد ت
شــرکت ها  ایــن  طرح هــای  در  بتواننــد  مــردم 

کننــد. ســرمایه گذاری 
تلویزیونــی  مســابقه  از  قســمت  هجدهمیــن  در 
ــت  ــیمی صنع ــان » ش ــرکت دانش بنی ــا«، ش »کاروی
صنعتــی  »روانــکار  طــرح  بــا  ســهند«  رشــد 
شــش  میــان  از  داوران،  رأی  بــا  کوانتومــی« 
تیــم شــرکت کننــده بــه عنــوان تیــم برگزیــده 
جهــت  طــرح  ایــن  و  انتخــاب  طایــی  کارت 
ســرمایه گذاری عمــوم مــردم روی ســکوی تامیــن 

مالــی جمعــی کارن کــراد قــرار گرفــت.
پــس از قــرار گرفتــن طــرح »روانــکار صنعتــی 
کوانتومــی« در ســکوی کارن کــراد، پویــش تامیــن 
ــابقه  ــش مس ــس از پخ ــرح پ ــن ط ــی ای ــی جمع مال
»کارویــا« از شــبکه اول ســیما، در تاریــخ ۲۶ بهمــن 
ــا  ــرح ب ــن ط ــاز ای ــرمایه موردنی ــن س ــا تامی ــاه ب م
ســرمایه گذاری  بــا  ســرمایه گذار   ۶۰ مشــارکت 

یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومانــی بــا 
ــد. ــل ش ــت تکمی موفقی

ســرمایه مــورد نیــاز شــرکت دانش بنیــان 
»شــیمی صنعــت رشــد ســهند«، مبلــغ یــک 
ــن  ــود و ای ــان ب ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی میلی
ــل  ــر دارد اص ــان در نظ ــش بنی ــرکت دان ش
ــس  ــود پ ــد س ــا ۵۰ درص ــرمایه را ب ــن س ای
از ۱۲ مــاه بــه مشــارکت کنندگان پرداخــت 

ــد. کن

صنعتــی  »روانــکار  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــال  ــه دنب ــرف را ب ــزان مص ــش می ــی« کاه کوانتوم
باعــث کمتــر شــدن هزینــه صنعــت  دارد کــه 
ایــن محصــول و جایگزینــی  بــرای خریــداری 
آن می شــود و همچنیــن از کیفیــت باالتــری در 

اســت. برخــوردار  ماشــین کاری  فرایندهــای 
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توسعه تولید دستگاه تست و شبیه ساز مخازن هیدروکربنی با حمایت صندوق نوآوری
یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز 
محمدشــهر  خمینــی)ره(  امــام  عالــی  آمــوزش 
کــرج، موفــق بــه طراحــی و تولیــد دســتگاه »تســت 
و شبیه ســاز مخــازن هیدروکربنــی« در کشــور شــده 
اســت و قصــد دارد بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری، 

ــد. ــعه بخش ــد آن را توس تولی
ــوآوری  ــدوق ن ــی   صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل  ســناجیان،  رضــا  شــکوفایی،  و 
ــورد  ــی فل ــای صنعت ــان طرح ه ــش بنی ــرکت دان ش
در مــورد دســتگاه »تســت و شبیه ســاز مخــازن 
ــکان  ــه عــدم ام ــا توجــه ب ــی« گفــت: ب هیدروکربن
ــه لحــاظ یکســری  تولیــد ایــن دســتگاه در ایــران ب
ســال   ۱۵ از  بعــد  مــا  شــرکت  محدودیت هــا، 
تحقیــق و توســعه توانســت در ســال ۹۳ نســخه 
ــن  ــروز ای ــا ام ــد کــه ت ــد کن ــه دســتگاه را تولی اولی
دســتگاه در حــال پیشــرفت و توســعه اســت و هــر 
روز نیــز قابلیــت جدیــدی بــه ایــن دســتگاه اضافــه 

می شــود. 
وی افــزود: در حــال حاضــر ایــن دســتگاه می توانــد 
پارامترهــای  ســنجش  بــا  مرتبــط  تســت های 
ــا   ــاط ب ــار آن در ارتب ــر رفت ــنگ و تغیی ــی س مقاوت

ــد. ــام ده ــزن را انج ــرایط مخ ــیال در ش س
طرح هــای  بنیــان  دانــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــت و  ــتگاه »تس ــدف دس ــازار ه ــورد ب ــی فل صنعت
شبیه ســاز مخــازن هیدروکربنــی« را توســعه پایــدار 
و مدیریــت ازدیــاد و بهینــه برداشــت میادیــن نفتــی 
گفــت:  و  کــرد  اعــام  زیرزمینــی  آب هــای  و 
ــه  ــتگاه ب ــن دس ــده از ای ــت آم ــه دس ــات ب اطاع

ــت  ــار برداش ــا در کن ــد ت ــک می کن ــان کم طراح
دیــواره  پایــداری  آب،  و  نفتــی  میادیــن  بهینــه 
چاه هــا و الیه هــای زمیــن نیــز بررســی شــود و 
در کنــار ازدیــاد برداشــت، محیــط زیســت نیــز 
حفاظــت شــده و توســعه پایــدار ایــن صنعــت 

ــود.  ــم ش فراه
داشــت کــه  توجــه  بایــد  داد:  ادامــه  ســناجیان 

دســتگاه ســاخت شــرکت فلــورد مرتــب در حــال 
به روزرســانی اســت و هــر روز بــه  قابلیت هــای 
ایــن دســتگاه اضافــه می شــود و از کیفیــت باالیــی 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اســت،  برخــوردار 
ــور  ــه کش ــارج ب ــتگاه ها از خ ــی دس ــفانه برخ متاس

وارد می شــوند و از رده خــارج هســتند.
از  را جلوگیــری  شــرکت  ایــن  وی چشــم انداز 
ــی اعــام کــرد و  ــازار داخل ــن ب خــروج ارز و تامی
افــزود: تــاش می کنیــم تــا »تســت و شبیه ســاز 
ــی  ــته اصل ــوان هس ــه عن ــی« ب ــازن هیدروکربن مخ
شــرکت قــرار بگیــرد و همچنیــن نــگاه به صــادرات 

ــا اســت.  ــن دســتگاه از دیگــر اهــداف م ای
طرح هــای  بنیــان  دانــش  شــرکت  مدیرعامــل 
صنعتــی فلــورد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت از 
تســهیات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در قالب 
وام کرونایــی بــرای حفــظ و توســعه ایــن دســتگاه 
اســتفاده کــرده اســت، گفــت: در حــال حاضــر نیــز 
درخواســت دریافــت تســهیات بــرای توســعه ایــن 

ــم. ــه کرده ای ــدوق ارائ ــن صن ــه ای ــتگاه را ب دس

دکتر ناظمی خبر داد:
تامین سرمایه 1۸ طرح دانش بنیان با روش تامین مالی جمعی در مسابقه »کارویا«

نــوآوری   صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
گذشــته  مــاه  دو  طــی  گفــت:  شــکوفایی  و 
مالــی  تامیــن  روش  بــا  بنیــان  دانــش  ۱۸طــرح 
مســابقه  طریــق  از  جمعی)کرادفاندینــگ( 
شــدند. ســرمایه  تامیــن  »کارویــا«  تلویزیونــی 

ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــون  ــی در تلویزی ــی ناظم ــر عل ــکوفایی، دکت و ش
و  »نــوآوری  موضــوع  بــا  »بورســان«  اینترنتــی 
بــورس« بــه فعالیــت صنــدوق نــوآوری اشــاره 
کــرد و افــزود: صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
ســال ۸۹ بــه موجــب قانــون حمایــت از شــرکت ها 
تجاری ســازی  و  بنیــان  دانــش  مؤسســات  و 
ــت  ــد و فعالی ــاد ش ــات، ایج ــا و اختراع نوآوری ه
ــزار  ــه ه ــه س ــرمایه اولی ــا س ــال ۹۲ ب ــود را از س خ

ــرد.  ــاز ک ــی آغ ــارد تومان میلی
و  نــوآوری  صنــدوق  خدمــت  ادامــه  در  وی 
شــکوفایی بــه شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور را 
شــامل چهــار محــور تســهیات بــا نــرخ ترجیحــی 
توانمندســازی  ضمانت نامــه،  انــواع  اعطــای 
بــه عنــوان ارائــه خدمــات باعــوض همچــون 
نمایشــگاه های  در  حضــور  مشــاوره،  آمــوزش، 
خارجــی و داخلــی جهــت ثبــت اســتاندارد، پتنــت 
ــراع و ســرمایه گذاری کــه صنــدوق در ایــن  و اخت
ــهیم  ــاور س ــای فن ــان طرح ه ــود و زی ــا س ــوزه ب ح

می شــود، اعــام کــرد.
ــت از  ــار خدم ــن چه ــی ای ــر ناظم ــه دکت ــه گفت ب
بــه  بانکــی  شــبکه  نــوآوری،  صنــدوق  طریــق 
ــه  ــرمایه ب ــازار س ــتقیم و ب ــتقیم و غیرمس ــور مس ط

می شــود. ارائــه  دانش بنیان هــا 
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــداد ش ــه تع ــکوفایی ب ش
در کشــور اشــاره و عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 
ــغول  ــور مش ــان در کش ــش بنی ــرکت دان ۶۵۰۰ ش
ــی اســت کــه تعــداد  فعالیــت هســتند، ایــن در حال
ایــن شــرکت ها در ابتــدای ســال ۹۲ حــدود ۵۰ 

ــود. ــرکت ب ش
بــه  گفتگــو  ایــن  دیگــر  بخــش  در  ناظمــی 
ســال   ۲۰ در  دنیــا  برتــر  شــرکت های  مقایســه 
ــدای  ــر در ابت ــرد: اگ ــان ک ــت و بی ــته پرداخ گذش
برتــر  شــرکت های  ســراغ  بــه  میــادی   ۲۰۰۰
دنیــا برویــم و آن هــا را بــا شــرکت های امــروز 
 ۲۰ شــرکت های  کــه  می بینیــم  کنیــم،  مقایســه 
ســال گذشــته تقریبــا کنــار رفته انــد. در حــال 
بــر  مبتنــی  اســتارت آپی،  شــرکت های  حاضــر 
نــوآوری و شــرکت هایی کــه از فنــاوری بهــره 
ــته  ــاله گذش ــرکت های ۲۰ س ــای ش ــد، ج ــی برن م
ــه ایــن مــوج  ــر ب ــا تاخی ــد کــه مــا ب ــا را گرفته ان دنی

یم.  پیوســته ا
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
شــکوفایی ادامــه داد: کارآفرینــی و نــوآوری مســیر 
ــوزه  ــن ح ــه وارد ای ــرادی ک ــت و اف ــاده ای نیس س
شــده اند، بــا چالش هــای بســیاری جنگیده انــد، 
ــرکت ها  ــن ش ــا از ای ــر دولت ه ــال حاض ــا در ح ام
ــت  ــع فعالی ــا مان ــن چالش ه ــد و ای ــت می کنن حمای

ــا نشــده اســت. کســب و کاره
بــازار  در  مــا  امــروز  کــرد:  تصریــح  ناظمــی 

ســرمایه از ابزارهــای تخصصــی بــرای حمایــت 
از شــرکت های دانــش بنیــان برخورداریــم کــه  

انتظــار مــی رود ایــن ابزارهــا گســترش یابــد.
دارایی هــای  میــزان  مقایســه  بــه  ادامــه  در  وی 
ــی  ــی و نفت ــی، معدن ــزرگ خودروی شــرکت های ب
بــا شــرکت های دانــش بنیــان اشــاره کــرد و افــزود: 
بنیــان  دانــش  شــرکت های  دارایی هــای  میــزان 
ــی،  ــزرگ خودروی ــرکت های ب ــا ش ــه ب در مقایس
معدنــی و نفتــی کمتــر اســت امــا مهمتریــن دارایــی 
ــا اســت  ــا، دارایی هــای فکــری آن ه ــش بنیان ه دان
ــا  ــان آنه ــزوده در می ــاد ارزش اف ــث ایج ــه باع ک

شــده اســت.
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
را  بــورس  بــه  اســتارت آپ ها  شــکوفایی، ورود 
موجــب تغییــر ســهامداری و ســرمایه گذاری در 
ــن  ــد ای ــر می توان ــن ام ــت: ای ــت و گف ــا دانس آنه

ــه  ــد ک ــرمایه گذاران بده ــی س ــه مابق ــیگنال را ب س
کننــد.  ســرمایه گذاری  زیســت بوم  ایــن  در 

ــا  ــورانه ب ــرمایه گذاری جس ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــح  ــد، تصری ــه وجــود می آی ــن ریســک ها ب پذیرفت
کــرد: بایــد ایــن واقعیــت را پذیرفــت کــه ۹۰ 
درصــد اســتارت آپ ها از بیــن می رونــد و تنهــا 

ــد. ــی می مانن ــا باق ــد آنه ــک درص ی
نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
دو  طــی  شــد:  یــادآور  پایــان  در  شــکوفایی  و 
تامیــن مالــی  بــا روش  مــاه گذشــته ۱۸ طــرح 
تلویزیونــی  مســابقه  در  جمعی)کرادفاندینــگ( 
»کارویــا« از ســوی افــراد حقیقــی و حقوقــی تامیــن 
ســرمایه شــدند و در ایــن میــان صنــدوق نــوآوری 
نیــز در ایــن روش، اصــل پــول مــردم را بیمــه کــرده 

ــت. اس
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طرح »تولید شتابدهنده خطی پزشکی« برنده قسمت هجدهم مسابقه کارویا/ زنگ طالیی 
داوران برای 2 شرکت دانش بنیان

طــرح دانــش بنیــان »تولیــد شــتابدهنده خطــی 
پزشــکی« بــه عنــوان برگزیــده هجدهمیــن قســمت 
از مســابقه تلویزیونــی »کارویــا« کــه بــه همــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از شــبکه یــک 
ــال جــذب ســرمایه  ــه دنب ســیما پخــش می شــود، ب

ــت. ــی اس ــی جمع ــن مال ــق تامی از طری
ــدوق  ــی    صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نــوآوری و شــکوفایی، این صنــدوق در 
ــکان ســرمایه گذاری  ــازه، ام ــکاری ت ابت
عمومــی  در ســودآورترین طرح هــای 
دانش بنیــان را در قالــب تامیــن مالــی 
ــیر  ــگ( و از مس ــراد فاندین ــی )ک جمع

ــورس فراهــم کــرده اســت. فراب
بــرای ایــن منظــور مســابقه ای تلویزیونــی 
و  نــوآوری  صنــدوق  همــت  بــه 
و  جمهــوری  ریاســت  شــکوفایی 
ســازمان  و  فرابــورس  همــکاری  بــا 
نوبیــن  اســتودیو  توســط  صداوســیما 
ــی آن ۱۰۰  ــه ط ــت ک ــده اس ــد ش تولی
شــرکت دانــش بنیــان بــه رقابــت بــا 

یکدیگــر پرداختــه و طرح هــای خــود را ارائــه 
ــد و در نهایــت ۲۴ شــرکت توســط داوران  می کنن
انتخــاب خواهنــد شــد تــا از طریــق ســکوهای 
ــای  ــد در طرح ه ــردم بتوانن ــی م ــی جمع ــن مال تامی

کننــد. ســرمایه گذاری  شــرکت ها  ایــن 

ــی دوشــنبه ها و سه شــنبه های  ــن مســابقه  تلویزیون ای
ــش  ــیما پخ ــبکه اول س ــاعت ۲۳ از ش ــه س ــر هفت ه

می شــود.
در طــرح جدیــد صنــدوق نــوآوری، اگــر بــه 
آن  در  کــه  دانش بنیانــی  طــرح  دلیــل،  هــر 

نرســد،  ســودآوری  بــه  شــده  ســرمایه گذاری 
شــکوفایی  و  نــوآوری  حــال صنــدوق  هــر  در 
ــرای ســرمایه گذاران  بازگشــت اصــل ســرمایه را ب
ــرمایه گذاران  ــرده و س ــت ک ــرح ضمان ــن ط در ای
ــن طــرح ضــرر  ــچ وجــه از مشــارکت در ای ــه هی ب

نخواهنــد کــرد.
ســرمایه گذاری  معــاون  ناظمــی ،  علــی  دکتــر 
ــکوفایی و عضــو هیــات  صنــدوق نــوآوری و ش
علمی دانشــگاه خوارزمــی، دکتــر مهــدی محمــدی 
دبیــر ســابق ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد 

هیــات  عضــو  و  هوشمندســازی  و  دیجیتــال 
مدیرعامــل  ســینا  ویــدا  تهــران،  علمی  دانشــگاه 
مرکــز تحقیقــات صنایــع انفورماتیــک، فاطمــه 
و  یــاب  ســهام  ســایت  بنیان گــذار  جعفــری 
هیــات  عضــو  ســعدآبادی  علی اصغــر  دکتــر 

ــل اول  ــتی، داوران فص ــهید بهش ــگاه ش علمی  دانش
هســتند. »کارویــا«  تلویزیونــی  مســابقه 

تلویزیونــی  مســابقه  از  قســمت  هجدهمیــن  در 
»کارویــا« شــش شــرکت »آتیه ســازان اقتصــاد شــهر 
راز« بــا طــرح »ســایت اپلیکیشــن درمــان شــیرین«، 
ــرح  ــا ط ــن« ب ــتارت آپ گاردی ــرکت »اس ش
رانندگــی«،  تصادفــات  از  »پیشــگیری 
ــا طــرح  ــار صنعــت ســپاهان« ب شــرکت »بهی
پزشــکی«،  خطــی  شــتابدهنده  »تولیــد 
شــرکت »تعاونــي پســت پیشــگامان بادپــا« بــا 
ــت«،  ــرم اکوپس ــازار و پلتف ــعه ب ــرح »توس ط
ســهند  رشــد  صنعــت  »شــیمی  شــرکت 
ــد  ــرح » تولی ــا ط ــی(« ب ــده کارت طای )برن
شــرکت  و  نانــو«  صنعتــی  روانکارهــای 
هومــان  صنعــت  ورنــا  پــردازش  »نویــن 
ــتم  ــرح »سیس ــا ط ــی(« ب ــده کارت طای )برن
هوشــمند مدیریــت زنبورســتان کنــدووان 
ــه  ــد ک ــت پرداختن ــه رقاب ــم ب ــا ه ــاس« ب پ
در نهایــت طــرح »تولیــد شــتابدهنده خطــی 
ــن  ــده هجدهمی ــوان برگزی ــه عن ــکی« ب پزش
ــاب  ــا« انتخ ــی »کاروی ــابقه تلویزیون ــمت از مس قس
شــد. ایــن طــرح بــه دنبــال جــذب ســرمایه ۳ 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومانــی از طریــق تامیــن 

ــت. ــی اس ــی جمع مال

جزئیات طرح »تولید شتابدهنده خطی پزشکی«

ــی  ــادی، کارشــناس بازرگان ــی داوری دولت آب عل
»بهیــار  بنیــان  دانــش  شــرکت  مالــی  تامیــن  و 
هجدهــم  برنــده  عنــوان  بــه  ســپاهان«  صنعــت 
»تولیــد  طــرح  مــورد  در  »کارویــا«  مســابقه 
شــتابدهنده خطــی پزشــکی« گفــت: ایــن دســتگاه 
ــا  ــاران مبت ــی بیم ــرای پرتودرمان ــتفاده ب ــل اس قاب
ــای ســرطانی  ــده توموره ــن برن ــه ســرطان و از بی ب

ــت. اس
ــن  ــرکت چهارمی ــن ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــکی  ــی پزش ــتابدهنده خط ــتگاه ش ــده دس تولیدکنن
خطــی  »شــتابدهنده  افــزود:  اســت،  دنیــا  در 
ــرژی را  ــا، ان ــتاب دادن الکترون ه ــا ش ــکی« ب پزش
افزایــش می دهــد و باریکــه الکترونــی بــه صــورت 
تومــور  بــه  فوتــون  بــه صــورت  یــا  الکتــرون 
ســرطانی هدایــت می شــود. بنابرایــن ایــن دســتگاه 
محــل  سی تی اســکن،  تصاویــر  از  اســتفاده  بــا 
دقیــق قــرار گرفتــن تومــور ســرطانی در بــدن بیمــار 

می کنــد  مشــخص  را 
تــا پرتــو درمانــی طــی 
جلســاتی مشــخص بــرای 

ــود. ــام ش ــار انج بیم
بازرگانــی  کارشــناس 
ــرکت  ــی ش ــن مال و تامی
»بهیــار  بنیــان  دانــش 
بــا  ســپاهان«  صنعــت 
بیــان اینکــه مــا اولیــن 
بنیــان  دانــش  شــرکت 
ســال  در  کــه  هســتیم 
ــی  ــن مال ــا شــرکت کارن کــراد، از روش تامی ۹۹ ب
بــرای تولیــد دســتگاه رادیولــوژی بــدون ضمانــت 
ــرمایه گذاران  ــول س ــل پ ــوآوری از اص ــدوق ن صن
اســتفاده کردیــم و موفــق شــدیم، بیــان کــرد: 
ــت  ــن اس ــی ای ــی جمع ــن مال ــدف از روش تامی ه
پروژه هــای  به ســوی  مردمــی  ســرمایه های  کــه 
ــن  ــه ای ــی ک ــود؛ در حال ــت ش ــان هدای ــش بنی دان
شــرکت های  یــا  تولیدکننده هــا  بــرای  روش 
ــه ســایر روش هــا همچــون  ــان، نســبت ب ــش بنی دان

اســت.  هزینه بــر  بانکــی  وام 
ــارد و  ــرح را ۳ میلی ــن ط ــاز ای ــرمایه موردنی وی س
ــتگاه  ــک دس ــد ی ــت تولی ــان باب ــون توم ۷۰۰ میلی
ــه  ــروژه را ۶ ماه ــن پ ــا ای ــت: م ــرد و گف ــام ک اع
بــه همــراه اصــل ســرمایه و ســود آن تضمیــن 
می کنیــم و ۱۸ درصــد ســود را بــه ســمت مــردم و 

می دهیــم.  انتقــال  ســرمایه گذاران 

جزئیات طرح » تولید روانکارهای صنعتی نانو« 
برنده کارت طالیی قسمت هجدهم »کارویا«

تلویزیونــی  مســابقه  از  قســمت  هجدهمیــن  در 
»کارویــا« همچنیــن طــرح دانــش بنیــان » تولیــد 
روانکارهــای صنعتــی نانــو« به عنــوان برنــده کارت 
طایــی انتخــاب شــد. ایــن طــرح بــه دنبــال جــذب 
ــی از  ــون تومان ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ــرمایه ی س

ــت. ــی اس ــی جمع ــن مال ــق تامی طری
اشــکان شــمالی، مدیرعامــل شــرکت »صنعــت 
رشــد ســهند« در مــورد »روانکارهــای صنعتــی 
ــل  ــن ح ــی روغ ــا نوع ــول م ــت: محص ــو« گف نان
شــونده اســت کــه در صنایــع ماشــین کاری اعــم از 
ــز مــورد اســتفاده  ــراش و فل دســتگاه های CNC، ت
قــرار می گیــرد و عمدتــا کاربــرد صنعتــی دارد.

را  شــونده  حــل  روغن هــای  ایــن  وظیفــه  وی 
کــرد  اعــام  حرارتــی  هدایــت  و  روانــکاری 
بــه  نســبت  محصــول  ایــن  ویژگــی  افــزود:  و 
محصــوالت مشــابه ایــن اســت کــه از طــول عمــر 
باالتــری برخــوردار اســت و تولیــد پســماند و 
ــه  ــز ب ــری را نی ــی پایین ت ــت محیط ــکات زیس مش

دارد. دنبــال 
مدیرعامــل شــرکت »صنعــت رشــد ســهند« ادامــه 
داد: طــرح » تولیــد روانکارهــای صنعتــی نانــو« 
کاهــش میــزان مصــرف را بــه دنبال دارد کــه باعث 
کمتــر شــدن هزینــه صنعــت بــرای خریــداری ایــن 
محصــول و جایگزینــی آن می شــود و همچنیــن 
ــین کاری  ــای ماش ــری در فراینده ــت باالت از کیفی

برخــوردار اســت. 
ــز  ــی نی ــی جمع ــن مال ــورد روش تامی شــمالی در م
بیــان  کــرد: ایــن روش مــردم را درگیــر پروژه هــا و 

ــث  ــد و باع ــان می کن ــاور و دانش بنی ــای فن طرح ه
ــرکت ها  ــه ش ــبت ب ــه نس ــتر در جامع ــناخت بیش ش
و محصــوالت دانــش بنیــان می شــود. همچنیــن 
ایــن فرصــت را بــرای فارغ التحصیــان دانشــگاهی 
ــد،  ــا اگــر طرحــی در ذهــن دارن فراهــم می کنــد ت

ــه ایده هایشــان، تشــویق شــوند. ــرای ارائ ب
بــرای  را  جمعــی  مالــی  تامیــن  روش  وی 
و  ســرمایه گذاران  بنیــان،  دانــش  شــرکت های 
و  کــرد  ارزیابــی  مثبــت  نــوآوری  اکوسیســتم 
گفــت: ایــن روش می توانــد مشــکل نقدینگــی 

کنــد.  رفــع  را  شــرکت ها 
مدیرعامــل شــرکت »صنعــت رشــد ســهند« ســرمایه 
ــاز ایــن محصــول را یــک میلیــارد و ۵۰۰  مــورد نی
میلیــون تومــان اعــام کــرد و گفــت: مــا ایــن پروژه 
ــود آن  ــرمایه و س ــل س ــراه اص ــه هم ــه ب را ۱۲ ماه
تضمیــن می کنیــم و تــا ســقف ۵۰ درصــد ســود را 
بــه ســمت مــردم و ســرمایه گذاران انتقــال دهیــم. 
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جزئیات طرح »سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان 
کندووان پالس« برنده کارت طالیی قسمت هجدهم کارویا

مســابقه  از  قســمت  هجدهمیــن  در 
طــرح  همچنیــن  »کارویــا«  تلویزیونــی 
ــان »سیســتم هوشــمند مدیریــت  دانــش بنی
ــوان  ــه عن ــاس« ب ــدووان پ ــتان کن زنبورس
ــد.  ــاب ش ــی انتخ ــده دوم کارت طای برن
ــال جــذب ســرمایه  ــه دنب ــز ب ایــن طــرح نی
ــی  ــن مال ــق تامی ــی از طری ــارد تومان ۳ میلی

ــت. ــی اس جمع
شــرکت  مدیرعامــل  شــهرداد،  مهــدی 
ورنــا  پــردازش  »نویــن  بنیــان  دانــش 
صنعــت هومــان« در مــورد طــرح »سیســتم 
ــدووان  هوشــمند مدیریــت زنبورســتان کن
ــه نوعــی  ــن محصــول ب ــاس« گفــت: ای پ
IOT ویــژه کندوهــای زنبــور اســت و 
ــن  ــتم ای ــن سیس ــی ای ــا از طراح ــدف م ه

ــورداری  ــه زنب ــد ب ــرادی کــه عاقمن اســت کــه اف
هســتند، بــا مشــکات کمتــری بــه ایــن مــورد 
ــد. در ایــن محصــول بردهایــی تعبیــه شــده  بپردازن
ــات  ــق آن از اتفاق ــورداران از طری ــه زنب ــت ک اس

داخــل کندوهــا مطلــع می شــوند.
وی بــازار هــدف »سیســتم هوشــمند مدیریــت 
زنبــورداری  را  پــاس«  کنــدووان  زنبورســتان 
تفریحــی و شــهری اعــام کــرد و افــزود: در حــال 
ــی و  ــابه داخل ــه مش ــول از نمون ــن محص ــر ای حاض

ــت. ــوردار نیس ــی برخ خارج
شــهرداد در ادامــه در مــورد روش تامیــن مالــی 
ــه درســتی  ــن روش ب ــان کــرد: اگــر ای ــی، بی جمع
ــود چــرا  ــد ب اجــرا شــود، بســیار کارســازی خواه

کــه معمــوال طرح هــای اســتارت آپی بــرای تامیــن 
ــتند.  ــه هس ــکل مواج ــا مش ــود ب ــی خ ــع مال مناب

مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان »نویــن پــردازش 
ورنــا صنعــت هومــان« ســرمایه موردنیــاز ایــن 
طــرح را ۳ میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: مــا 
ایــن پــروژه را یــک ســاله بــه همــراه اصــل ســرمایه 
ــود  ــد س ــم و ۵۰ درص ــن می کنی ــود آن تضمی و س
انتقــال  ســرمایه گذاران  و  مــردم  ســمت  بــه  را 

می دهیــم. 
و  بیشــتر  اطاعــات  کســب  بــرای  عاقمنــدان 
ســرمایه گذاری در ایــن طرح هــا می تواننــد بــه 
ــن  ــی ای ــن مال ــکوی تامی ــگاه karoya.tv  و س وب
ــه آدرس  ــراد ب ــام کارن ک ــا ن ــه ب ــمت از برنام قس
کننــد.ر مراجعــه    www.karencrowd.com

دکتر ملکی فر خبر داد:
تسهیالت بذری 500 میلیون تومانی صندوق نوآوری در 

خدمت توسعه کسب و کارهای استارت آپی
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
عاملیــت  بــه  شــتابدهنده   ۱۵ تاکنــون  گفــت: 
هم ســرمایه گذاری  بــرای  نــوآوری  صنــدوق 
درآمده انــد کــه بــرای آنهــا ۴۲ میلیــارد تومــان بــه 
ــرمایه گذاری  ــرای هم س ــدوق ب ــهم صن ــوان س عن

ــت. ــده اس ــب ش تصوی

ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
در  ملکی فــر  ســیاوش  دکتــر  شــکوفایی،  و 
رویــداد  اولیــن  و  پیونــد  رویــداد  دوازدهمیــن 
ــی گفــت:  تخصصــی در حــوزه حســابداری و مال
رویدادهــای پیونــد بــه منظــور تکمیــل اکوسیســتم 
از ســوی  ایده هــا  ارائــه طرح هــا و  نــوآوری و 
ــا  ــال آن ه ــکوفایی و اتص ــوآوری و ش ــدوق ن صن
بــه شــتابدهنده طراحــی شــده اســت کــه از ابتــدای 
ــای  ــداد در حوزه ه ــون ۱۱ روی ــاری تاکن ــال ج س
صنایــع خــاق، ســاختمان، جلبــک، کتــاب و 
ــی برگــزار  کــودک، معــدن و روانکارهــای صنعت

ــت.  ــده اس ش
وی افــزود: طــی ۱۱ رویــداد پیونــد، صنــدوق 
نــوآوری میزبــان حــدود ۱۰۰ تیــم بــرای ارائــه 
ــور  ــود در حض ــه خ ــه و نوآوران ــای فناوران ایده ه

اســت. بــوده  شــتابدهنده ها  و  ســرمایه گذاران 
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــان  ــش بنی ــه اینکــه هــر شــتابدهنده دان ــا اشــاره ب ب
میلیــون   ۵۰۰ بــذری  تســهیات  از  می توانــد 
درصــد   ۲ کارمــزد  بــا  ایــن صنــدوق  تومانــی 
بــر روی قــرارداد شــتابدهی بــا اســتارت آپ ها 
ــدود ۷/۵  ــون ح ــرد: تاکن ــد، اظهارک ــتفاده کن اس
ــرای  ــهیات ب ــس تس ــن جن ــان از ای ــارد توم میلی
نــوآوری  صنــدوق  ســوی  از  شــتابدهنده ها 

مصــوب شــده اســت.
 ۱۵ تاکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  ملکی فــر 
ــرای  ــوآوری ب ــدوق ن ــت صن ــه عاملی شــتابدهنده ب
هم ســرمایه گذاری درآمده انــد کــه بــرای آنهــا 
۴۲ میلیــارد تومــان بــه عنــوان ســهم صنــدوق بــرای 
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــب ش ــرمایه گذاری تصوی هم س
اضافــه کــردن ســهم شــتابدهنده ها، ۶۳ میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذاری بــر روی اســتارت آپ ها 
ــه اســت و نشــان از پتانســیل بالقــوه  صــورت گرفت

ــت. ــرمایه گذاری اس ــرای س ــوزه ب ــن ح ای
هم ســرمایه گذاری  طرح هــای  تعــداد  وی 
صنــدوق نــوآوری بــا شــتابدهنده ها را بیــش از ۵۰ 

ــرد. ــام ک ــرح اع ط
ملکی فــر بــه دوازدهمیــن رویــداد پیونــد در حــوزه 
حســابداری و مالــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
رویــداد بــا همــکاری دانشــگاه آزاد واحــد تهــران 
ــداد  ــن روی ــد ای غــرب برگــزار شــده اســت. فراین

ــا  ــام تیم ه ــس از ثبت ن ــد و پ ــاز ش ــاه آغ از دی م
و برگــزاری کارگاه هــای توانمندســازی و پــس از 
ــه  ــرای ارائ ــم ب ــت تی ــه، هش ــش ارائ ــه پی دو جلس

انتخــاب شــدند.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
بیــان  بــا  از ســخنان خــود  در بخــش دیگــری 
دو  روز  هــر   ۲۰۲۱ ســال  اول  نیمــه  در  اینکــه 
»تــک شــاخ« )اســتارت آپ هایی بــا بیــش از یــک 
ــتارت آپ ها  ــوزه اس ــه ح ــد( ب ــارد دالر درآم میلی
معرفــی می شــوند، گفــت: آمریــکا در معرفــی 
را  دوم  رتبــه  و چیــن  اول  رتبــه  شــاخ ها  تــک 
کســب کرده انــد. طبــق آمارهــای موجــود در 
دنیــا، ســرمایه گذاری بــر روی اســتارت آپ های 
مبتنــی بــر فنــاوری رشــد بیشــتری نســبت بــه 
اســتارت آپ های معمــول دارد، بــه طــوری کــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــون ب ــل هیلت ــرد هت ــی عملک بررس
اســتارت آپ رگوالتــور و معمــول و Airbnb بــه 
عنــوان یــک اســتارت آپ فناورانــه نشــان می دهــد 
کــه هتــل هیلتــون بعــد از ۹۶ ســال بــه چنیــن 
ســاختاری رســیده، ولــی Airbnb بعــد از ۴ ســال بــه 

ــت. ــه اس ــت یافت ــد دس رش
ــا بیــان اینکــه رونــد ســرمایه گذاری بــر  ملکی فــر ب
روی اســتارت آپ های »ژرف فــن« رو بــه افزایــش 
اســت، تصریــح کــرد: اســتارت آپ ها بــه دو دســته 
ــی  ــتارت آپ های مبتن ــور و اس ــارف و رگوالت متع
ــوند.  ــیم بندی می ش ــن( تقس ــاوری )ژرف ف ــر فن ب
ــی  ــب و کارهای ــور کس ــتارت آپ های رگوالت اس
موجــود  پلتفرم هــای  اســاس  بــر  کــه  هســتند 
خدمــات آنایــن ارائــه می دهنــد کــه آمارهــا 
نشــان می دهــد در نیمــه اول ســال ۲۰۲۰ میــزان 
ــتارت آپ های »ژرف  ــر روی اس ــرمایه گذاری ب س
ــارد یــورو رســیده اســت چــرا کــه  ــه ۹ میلی فــن« ب
ــا  ــد ت ــور تــاش می کن یــک اســتارت آپ رگوالت
یــک طــرح و کســب و کار را ثابــت و بعــد رشــد 
 کنــد، ایــن در حالــی اســت کــه  اســتارت آپ های 
»ژرف فــن« بــر تحقیــق و توســعه متمرکــز شــده اند.

حــوزه  در  ســرمایه گذاری  بــه  ادامــه  در  وی 
ــزود: در حــال حاضــر  ژرف فــن اشــاره کــرد و اف
ــه  ــن در اتحادی ــوزه ژرف ف ــرمایه گذاری در ح س
ســرمایه گذاری  کل  چهــارم  یــک  بــه  اروپــا 

جســورانه رســیده اســت.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــر  ــد تــک« کــه ب ــو ان ــان اینکــه شــرکت »بای ــا بی ب
متمرکــز  ســرطان  شخصی ســازی  درمــان  روی 
شــده بــود، نمونــه اســتارت آپ »ژرف فــن« اســت، 
اظهــار کــرد: ایــن اســتارت آپ از ســال ۲۰۰۸ 
تــا ۲۰۱۸ حــدود ۹/۴ میلیــون یــورو گرنــت از 
ــد از آن  ــود و بع ــت کــرده ب ــا دریاف ــه اروپ اتحادی
ــن  ــر روی ای ــورو ب ــون ی ــزر ۴۲۵ میلی ــرکت فای ش
ــن  ــات ای ــرد و تحقیق ــرمایه گذاری ک ــرکت س ش
شــرکت بــه ســمت تولیــد واکســن آنفلوآنــزا 
هدایــت شــد و بــا ایــن میــزان ســرمایه گذاری، 
ــید. ــارد دالر رس ــه ۲۲ میلی ــرکت ب ــن ش ارزش ای

برقراری زیست بوم های نوآوری در واحدهای دانشگاه 
آزاد در دستور کار قرار دارد

در ادامــه ایــن رویــداد، دکتــر پرویــن داداندیــش، 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران غــرب 

در ســخنانی گفــت: معاونــت علمــی و فنــاوری 
گســترده ای  فعالیت هــای  جمهــوری  ریاســت 
ــه در  ــاوری ک ــوآوری و فن ــوالت ن ــا تح ــته ت داش
ــد و  ــال ده ــور انتق ــه کش ــد را ب ــاق می افت ــا اتف دنی
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز منابــع خوبی را 
در اختیــار اکوسیســتم نــوآروی کشــور قــرار داده 

ــر دارد. اســت کــه جــای تقدی
وی افــزود: اگــر پیونــد و ارتباطــات در کشــور 
ــم،  ــل کنی ــره ای عم ــور جزی ــرد و به ط ــکل نگی ش
ــه نتیجــه نخواهیــم  در مســیر نــوآوری و فنــاوری ب

ــید.  رس
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران غــرب 
ــرد:  ــان ک ــگاه بی ــن دانش ــای ای ــورد فعالیت ه در م

دانشــگاه بایــد تغییــرات جدیــدی را در مســیر 
ــراری  ــه برق ــوآوری انجــام دهــد و البت تحــوالت ن
ــگاه  ــای دانش ــوآوری در واحده ــت بوم های ن زیس

ــرار دارد. ــتور کار ق ــامی در دس آزاد اس
داداندیــش ادامــه داد: مــا در دانشــگاه ۴۰ نیــاز 
اساســی کشــور را بــه صــورت مکتوب گــردآوری 
ــرای انتخــاب موضــوع  ــا دانشــجویان ب ــم ت کرده ای
موضوعــات  ایــن  از  بتواننــد  خــود  پایان نامــه 
تحولــی  ســند  از  همچنیــن  کننــد.  اســتفاده 
ــج ســال چرخــش  ــد طــی پن ــم کــه بای برخورداری

ــیم.  ــته باش داش
وی در ادامــه رویدادهــای پیونــد را بــه عنــوان 
جوانــان  بــرای  مناســب   کوچــک،  الگوهــای 
ــرداد  ــا در خ ــت: م ــرد و گف ــوان ک ــورمان عن کش
مــاه ۱۴۰۱ همزمــان بــا چهلمیــن ســال تاســیس 
ــد را  دانشــگاه آزاد اســامی، رویــداد بــزرگ پیون

می کنیــم. برگــزار 
گفتنــی اســت، در حاشــیه دوازدهمیــن رویــداد 
ــراردادی  ــی، ق ــابداری و مال ــوزه حس ــد در ح پیون
ــامی و  ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش ــز ن ــان مرک می
ــی  ــر عل ــور دکت ــا حض ــک ب ــتارت آپ بی ریس اس
وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه 

امضــاء رســید.
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صندوق نوآوری و شکوافیی

در دیدار رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیرعامل بانک ملت مطرح شد؛
4 مدل صندوق نوآوری برای همکاری های مشترک با بانک ها برای توسعه زیست بوم 

نوآوری کشور/ توسعه دامنه خدمات بانک ملت به شرکت های دانش بنیان
در دیــدار رئیــس هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی و جمعــی از معاونــان ایــن صنــدوق بــا 
ــره  ــات مدی ــن از اعضــای هی ــد ت ــل و چن مدیرعام
بانــک ملــت، بــر توســعه دامنــه خدمــات ایــن 
بانــک بــه شــرکت های دانــش بنیــان تاکیــد و 
چهــار مــدل همــکاری مشــترک بــرای توســعه 
زیســت بوم نــوآوری کشــور مــورد بحــث و تبــادل 

ــت.. ــرار گرف ــر ق نظ

ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات  ــر علــی وحــدت رئیــس هی و شــکوفایی، دکت
ــدار  ــکوفایی در دی ــوآوری و ش ــدوق ن ــل صن عام
ــت،  ــک مل ــل بان ــادی مدیرعام ــا دولت آب ــا رض ب
ارائــه تاریخچــه ای از همــکاری شــبکه  ضمــن 
بانکــی کشــور بــا صنــدوق نــوآوری بــرای توســعه 
زیســت بوم نــوآوری کشــور، بــر خوش حســاب 
ــت  ــان در بازپرداخ ــش بنی ــرکت های دان ــودن ش ب

تســهیات و عمــل بــه تعهــدات خــود تاکیــد کــرد 
و گفــت: امــروز شــبکه بانکــی کشــور نقــش مهمی 
در اقتصــاد کان کشــور ایفــا می کنــد و بــه تاســی 
از آن نقــش مهمــی در توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان 

ــده دارد. برعه
و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس  دیــدار  ایــن  در 
ملــت  بانــک  فعال تــر  حضــور  بــر  شــکوفایی 
بــه  خدمــت  ارائــه  و  نــوآوری  اکوسیســتم  در 
شــرکت های دانــش بنیــان در کشــور و توســعه 
ــد  ــن شــرکت ها تاکی ــه ای ــک ب ــات بان ــه خدم دامن
کــرد کــه ایــن مســئله بــا اســتقبال مدیرعامــل 
ــت  ــک مل ــد بان ــرر ش ــه و مق ــت مواج ــک مل بان
بــه  بانکــی  شــبکه  از خدمــات  بیشــتری  ســهم 
ــه خــود اختصــاص  ــان را ب ــش بنی شــرکت های دان

ــد. ده
ــریع  ــع تس ــع موان ــر رف ــن ب ــدت همچنی ــر وح دکت
ــق  ــان از طری ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــات ب خدم
دفتــر نــوآوری بانــک ملــت کــه در ســاختمان 
صنــدوق نــوآوری دایــر شــده اســت، تاکیــد و 
اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن دفتــر بتوانــد 
بــدون طــی کــردن پروســه شــبکه بانکــی در اســرع 
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــری ب ــات بهت ــت خدم وق

ــد.  ــه کن ــان ارائ بنی
در ادامــه ایــن جلســه نیــز مدیرعامــل بانــک ملت بر 
آمادگــی ایــن بانــک بــرای ایفــای نقــش بیشــتر در 

توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــه در  ــی ک ــل توجه ــای قاب ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ب
ــتردگی  ــی و گس ــع مال ــث مناب ــت از حی ــک مل بان
انــواع خدمــات وجــود دارد، ایــن امــکان را داریــم 
ــوان بازیگــر  ــه عن کــه بتوانیــم حضــور فعال تــری ب
ــش  ــاد دان ــعه اقتص ــه توس ــک ب ــوزه کم اول در ح

بنیــان داشــته باشــیم. 
در ایــن جلســه همچنیــن طرفیــن بــر ضــرورت 
اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای پیش بینــی شــده 
بــرای  بنیــان  دانــش  تولیــد  جهــش  قانــون  در 
و  ســرمایه گذاری  فضــای  در  بانک هــا  حضــور 
مشــارکت در طرح هــای دانــش بنیــان و فنــاور 
تاکیــد کردنــد؛ بــر ایــن اســاس صنــدوق نــوآوری 
ــود در  ــده خ ــدون ش ــدل  م ــار م ــکوفایی، چه و ش
در طرح هــای  مشــترک  ســرمایه گذاری  حــوزه 
دانــش بنیــان و فنــاور را اعــام کــرد کــه با اســتقبال 
مدیــران بانــک ملــت مواجــه و مقــرر شــد در مــورد 
جزئیــات آن طرفیــن بــه تبــادل نظــر بــا یکدیگــر بــه 
منظــور رســیدن بــه یــک مــدل همــکاری دوطرفــه 

ــد. بپردازن
ــل  ــت تعام ــر تقوی ــن ب ــدار طرفی ــن دی ــان ای در پای
ســازنده، بلندمــدت و پایــدار و تــداوم همکاری هــا 
ــوآوری کشــور و  ــه منظــور توســعه اکوسیســتم ن ب

توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد کردنــد.

به دنبال افزایش فروش 
محصوالت نوآورانه در 

کشور هستیم

در ادامــه ایــن رویــداد نیــز زمانــی، معــاون ســتاد 
ــت  ــرم و هویت ســاز معاون توســعه فناوری هــای ن
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز در 
ســخنانی برگــزاری اولیــن رویــداد تخصصــی 
صنایــع خــاق را کاری پســندیده و خــوب اعــام 
کــرد و گفــت: مــا بــه دنبــال افزایــش محصــوالت 

ــه در کشــور هســتیم.  نوآوران
وی همچنیــن از برگزارکننــدگان رویــداد پیونــد 
صنــدوق  از  اعــم  خــاق  صنایــع  حــوزه  در 
نــوآوری و خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق 

ــرد. ــکر ک تش

امضای دو قرارداد 
شتابدهی بین شرکت های 

دانش بنیان و خانه خالق و 
نوآوری اشراق

گفتنــی اســت، در حاشــیه یازدهمیــن رویــداد 
پیونــد و اولیــن رویــداد تخصصــی حــوزه صنایــع 
ــپهر  ــو س ــان »آک ــش بنی ــرکت دان ــاق، دو ش خ
پارســیان« و »بهتریــن فــردا« قــرارداد شــتابدهی بــا 
خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق امضــاء کردنــد.

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛
رونمایی از پلتفرمی برای ثبت تخلفات ساکن بر روی 

موتورسیکلت
شــتابدهنده  کمــک  بــه  اســتارت آپ  یــک 
بــا  کــه  قــم  اســتان  در  مســتقر  بنیــان  دانــش 
صنــدوق نــوآوری در طــرح هم ســرمایه گذاری 
مشــارکت داشــته، موفــق بــه طراحــی پلتفــرم 
»موتوپــاس« بــرای ثبــت تخلفــات ســاکن بــر 
اســت.  شــده  کشــور  در  موتورســیکلت  روی 
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل  هدایت جــو،  مجیــد  شــکوفایی،  و 
بــه  اشــاره  بــا  آراد  بنیــان  دانــش  شــتابدهنده 
ــدوق  ــا صن ــتابدهنده ب ــن ش ــرمایه گذاری ای هم س
نــوآوری و شــکوفایی، بیــان کــرد مجموعــا حدود 
دو میلیــارد و پانصــد میلیــون تومــان بــرای توســعه 

بــرای  اســتارت آپ ها  در  نوآورانــه  ایده هــای 
ــه شــده  ــه محصــول نهایــی در نظــر گرفت تبدیــل ب
ــاس«  ــرم »موتوپ ــورد پلتف ــن در م ــت. همچنی اس
کــه در شــهرداری قــم بــا حضــور شــهردار و 
ــار کــرد:  ــی شــد، اظه ــم رونمای مســئولین شــهر ق
پلتفــرم »موتوپــاس« بــه عنــوان یکــی از ایده هــای 
خدمــات  حــوزه  در  می توانــد  بــازار،  مناســب 
ــا توجــه  ــن محصــول ب شــهری کارگشــا باشــد. ای
بــه دیتابیــس عظیــم جمــع آوری شــده و بــا نصــب 
ــو  ــال شــاتر( در جل ــن مخصــوص )گلوب دو دوربی
ــه  ــادر ب ــاک، ق ــت پ ــت ثب ــور جه ــب موت و عق
ــه  ــت، ب ــیار باالس ــت بس ــا دق ــاک ب ــخیص پ تش

ــه  ــه ب ــین هایی ک ــاک ماش ــی پ ــه حت ــی ک صورت
ــده اند را  ــارک ش ــاده راه پ ــورب در پی ــورت م ص

نیــز تشــخیص می دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از چالش هــای 
ــارک  ــاکن و پ ــات س ــه تخلف ــهرها مقول ــه ش هم
دوبــل وســایط نقلیــه اســت، اظهــار کــرد: بــا 
ــرای  ــات ب ــن امکان ــه اینکــه اســتفاده از ای توجــه ب
شــهرداری ها گــران اســت، بــه دنبــال راه حــل 
بــدون  بتوانیــم  تــا  بودیــم  صرفــه  بــه  مقــرون 
ــن  ــه همی ــود ب ــام ش ــات انج ــت تخلف ــک، ثب ترافی

منظــور پلتفــرم »متوپــاس« طراحــی شــد.
ــد  ــان آراد، فراین ــش بنی مدیرعامــل شــتابدهنده دان
ــن،  ــب دوربی ــامل نص ــاس« را ش ــی »موتوپ طراح
برق کشــی، کامپیوتــر موتــور و ســایر امکاناتــی 
ــرد،  ــرار بگی ــیکلت ق ــر روی موتورس ــد ب ــه بای ک
اعــام کــرد و گفــت کــه همــه ایــن فرایندهــا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــت و خط ــورد تس م
هدایت جــو بــه ســایر قابلیت هــای »موتوپــاس« 

اشــاره  کــرد و گفــت: ایــن محصــول در مدیریــت 
ــازمان  ــه س ــوزی ب ــوع آتش س ــام وق ــران و اع بح
ــز  ــرد دارد. همچنیــن تجهی ــز کارب آتــش نشــانی نی
ــه سیســتم پهپــادی جهــت  کــردن ایــن محصــول ب
ــعه ای  ــای توس ــر برنامه ه ــک از دیگ ــرل ترافی کنت

ــاس« اســت. »موتوپ
در  آراد  بنیــان  دانــش  شــتابدهنده  مدیرعامــل 
معــدود  از  را  »موتوپــاس«  اســتارت آپ  ادامــه 
شــهرداری  بــا  کــه  دانســت  اســتارت آپ هایی 
اســتان قــم قــراردادی بــرای ثبــت تخلفــات ســاکن 
بــر روی موتورســیکلت امضــاء کــرده اســت و در 
حــال حاضــر نیــز در ســطح شــهر در حــال فعالیــت 

ــت.  اس
گفتنــی اســت، مجموعــه شــتابدهنده دانــش بنیــان 
ــوی  ــال ۹۸ از س ــیس و در س ــال ۹۴ تاس آراد از س
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه 
ــی و  ــا و فن ــوا و فض ــوزه ه ــتابدهنده ح ــوان ش عن

ــم شــناخته شــده اســت. مهندســی در اســتان ق
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ثبت عالمت تجاری یک شرکت دانش  بنیان در اتحادیه اروپا با حمایت صندوق نوآوری

یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا کمــک یکــی 
از کارگــزاران صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
موفــق بــه ثبــت عامــت تجــاری شــرکت خــود در 

ــد. ــا ش ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض کش

بــه گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق نــوآوری و 
ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام ــن رضای ــکوفایی، محس ش
مــورد  در  ســورنا  اطاعــات  فنــاوری  توســعه 
محصــول ایــن شــرکت گفــت: شــرکت مــا در 
ســال ۸۴ تاســیس شــده اســت و در حــوزه توســعه 
محصــول در فضــای مجــازی فعالیــت می کنــد. 
بخــش نرم افــزاری شــرکت کــه محصــوالت مــورد 
نیــاز مــا را  تولیــد می کــرد، پــس از مدتــی شــاهد 
ــر  ــود، ب ــزاری ب ــد محصــوالت نرم اف جذابیــت تولی
ایــن اســاس اقــدام بــه توســعه نرم افــزار بــه ســفارش 
راهکارهــای  ارائــه  مدتــی  از  پــس  و  مشــتری 

کردیــم. نرم افــزاری 
کارخانــه  یــک  را  »کوآکینــو«  نرم افــزار  وی 

تولیــد نرم افــزار تحــت وب دانســت و افــزود: ایــن 
محصــول شــامل ســه نرم افــزار در داخــل آن اســت 
کــه ایــن ســه، نرم افزارهــای تعاملــی تحــت وب را 
ــل  ــکتاپ، موبای ــف دس ــای مختل ــرای خروجی ه ب

و وب قــرار می دهــد.
مدیرعامــل شــرکت توســعه فنــاوری 
و  هــدف  بــازار  ســورنا  اطاعــات 
ــول  ــن محص ــی ای ــده نهای ــتفاده کنن اس
افــراد حقیقــی  را همــه ســازمان ها و 
نیازمنــد  کــه  دانســت  حقوقــی  و 
وب ســایت ها،  ســازمانی،  پرتال هــای 
نرم افزارهــای  حتــی  و  فروشــگاه ها 
و  هســتند  موبایلــی  وب  تحــت 
خــود  نهایــی  محصــول  می خواهنــد 
ــاز،  ــورد نی ــات م ــت، امکان ــا کیفی را ب
توســعه پذیر و ســریع تولیــد نماینــد.

همچنیــن وی اظهــار کــرد: ایــن محصــول بــه 
ــرای آن،  ــرای اج ــد و ب ــده ای دارن ــه ای ــرادی ک اف
ممکــن اســت بارهــا دچــار تغییــرات شــوند و 
آن هــا  نیــاز  پاســخگوی  کنونــی  نرم افزارهــای 
نیســت، ایــن امــکان را می دهــد تــا بتواننــد بــا 
هزینــه کــم و ســرعت بــاال بــه تغییــرات ظاهــری و 

بپردازنــد. نرم افــزار  منطــق 
ــی  ــخه نهای ــعه نس ــه در توس ــان اینک ــا بی ــی ب رضای
عامــل  مــا  بــرای  زمــان  »کوآکینــو«  نرم افــزار 
ــوآوری  ــود و تســهیات صنــدوق ن تاثیرگــذاری ب
و  کرونــا  ایــام  در  خصــوص  بــه  شــکوفایی  و 
ــد  ــت ش ــا پرداخ ــه م ــی ب ــای کرونای محدودیت ه
ــدون  ــود، ب ــعه ب ــال توس ــه در ح ــی ک ــش فن و بخ

دغدغــه مالــی توانســت نســخه خوبــی از نرم افــزار 
ــدوق  ــد. تســهیات صن ــل کن را در ســال ۹۹ تکمی
در اوج کرونــا و تحریم هــا بــه مــا کمــک کــرد تــا 
ســال ۱۴۰۰ را بــا نســخه نهایــی »کوارکینــو« شــروع 

ــم.  کنی
وی در مــورد اشــتغالزایی ایــن محصــول نیــز گفت: 
ــاز  ــر آغ ــکاری دو نف ــا هم ــو« ب ــی »کوآکین طراح
ــتقیم  ــه طورمس ــر ب ــدود ۲۴ نف ــروز ح ــا ام ــد ام ش
ــن  ــرای ای ــتقیم ب ــور غیرمس ــه ط ــر ب ــدود ۸ نف و ح
منظــور مشــغول بــه فعالیــت هســتند. انتظــار مــی رود 
طــی دو ســال آینــده میــزان اشــتغالزایی مــا بــه بیــش 

از ۲۰۰ نفــر شــغل مســتقیم برســد. 
مدیرعامــل شــرکت توســعه فنــاوری اطاعــات 
ســورنا گفــت: محصولــی را کــه در داخــل ایــران، 
ــت  ــی اس ــول بین الملل ــک محص ــم ی ــد کردی تولی
و قابلیــت عرضــه و رقابــت در سراســر دنیــا را 
ــرکت را  ــک ش ــه ی ــال ۲۰۱۸ در ترکی دارد. در س
ثبــت کردیــم و بــا اســتفاده از تســهیات صنــدوق 
برنــد خــود را در کشــورهای عضــو  نــوآوری 
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــاندیم ت ــت رس ــه ثب ــا ب ــه اروپ اتحادی
داشــتن یــک برنــد معتبــر اروپایــی بــدون نگرانــی 
در خصــوص کپی رایــت و برنــد اقــدام بــه عرضــه 

ــم.  آن نمایی
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه از مــاه آینــده کارهــای 
تبلیغاتــی محصــول در ســطح بیــن المللــی را آغــاز 
ــن،  ــر از اوکرای ــال حاض ــزود: در ح ــم، اف می کنی
انگلســتان و امــارات مشــتریانی بــرای ایــن محصول 

داریــم.

ثبت عالمت تجاری یک شرکت دانش  بنیان در اتحادیه اروپا با حمایت صندوق نوآوری
ــا دریافــت تســهیات ۱۰  یــک شــرکت تولیــدی ب
میلیــارد تومانــی از صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
موفــق بــه تولیــد محصــوالت »پیشــرفته ترمیــم 

ــد. ــور ش ــم« در کش زخ
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
ــل شــرکت  ــازی مدیرعام شــکوفایی، محمــود قفق
ــوالت  ــورد محص ــا( در م ــر )تریت ــت پلیم طبازیس
»پیشــرفته ترمیــم زخــم« گفــت: ایــن شــرکت کــه 
در حــوزه پزشــکی و مهندســی پلیمــر فعالیــت 
ــم« را  ــم زخ ــرفته ترمی ــوالت »پیش ــد، محص می کن
بــا ســاختاری شــبیه بــه پوســت انســان بــه صــورت 
پانســمان هــای ورقــه ای طبــادرم ، طبــادرم پــاس ، 

طبابــرن و پانســمان هایــی بــرای پاکســازی و کنترل 
ــپت و  ــپری طباس ــورت اس ــه ص ــم ب ــت زخ عفون
طباســپت ژل ایکــس تولیــد کــرده اســت .کــه 
ــر کاهــش زمــان و هزینــه بیمــاران، در  ــاوه ب ع
درمــان زخم هایــی همچــون دیابــت و زخــم بســتر 

ــر اســت. ــز موث ــت هســتند نی کــه دارای عفون
ایــن محصــوالت در ســال ۱۳۹۷ بــه منظــور درمــان 
ــت، زخــم بســتر، زخم هــای ســوختگی  زخــم دیاب
بــه  منجــر  و  شــده  تولیــد  مزمــن  جراحــات  و 
جلوگیــری از قطــع عضــو و مــرگ بســیاری از 

ــت.                 ــده اس ــراد ش اف
 همچنیــن وی بــه محصــول طبــادرم بــه عنــوان یکی 
از محصــوالت ایــن شــرکت اشــاره کــرد و افــزود: 
تحقیــق و توســعه بــرای پانســمان طبــادرم کــه 
ــت  ــان دارد ، هش ــت انس ــه پوس ــبیه ب ــاختاری ش س
ســال زمــان بــرده اســت و بعــد از انجــام مطالعــات 
بیمــاران  بــرروی  بالینــی 
دیابتــی  پــای  زخــم  بــا 
ایــن مطالعــات در کشــور 
انگلســتان تائیــد و اثبــات 
شــد کــه طبــادرم محصولــی 
ــان زخــم مــی  ــر دردرم موث
باشــد و بــا درمــان اولیــن 
تریتــا  شــرکت   ، کیــس 
ــازی  ــاری س ــمت تج ــه س ب

محصــوالت رفــت.
عفونــی  بــه  توجــه  بــا   
ــا و  ــم ه ــی زخ ــودن برخ ب
ــازار محصــول بعــدی شــرکت تریتــا همــراه  نیــاز ب
ــاس ،  ــادرم پ ــام طب ــا ن ــره ب ــتال نق ــو کریس ــا نان ب

شــد. داده  توســعه 
ــه  ــول ب ــن محص ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازی ب  قفق

ــان  ــه، آذربایج ــراق، ترکی ــزی، ع ــورهای مال کش
و عمــان نیــز صــادر شــده اســت، گفــت : مــا 
ــی  ــورهای اروپای ــه کش ــول را ب ــای محص نمونه ه
نیــز ارســال کرده ایــم و حتــی یکــی از توزیــع 
کننــدگان کشــور آلمــان آمادگــی خــود را فراهــم 
آوردن زمینــه صــادرات محصــول بــه اتحادیــه اروپا 
ــرکت  ــط ش ــای الزم توس ــذ مجوزه ــرط اخ ــه ش ب

ــت.  ــرده اس ــام ک ــا را اع تریت
وی در ادامــه در مــورد اســتفاده از نانــوذرات طــا 
در محصــول طبابــرن گفــت: مطالعــات طبابــرن 
ــرای درمــان زخم هــای  ــا ب ــار در دنی ــرای اولیــن ب ب
ــرات ســمی ب  ســوختگی انجــام شــده اســت و اث
ــه نانــوذرات  ودن ســلولی نانــوذرات طــا نســبت ب
ــر  ــت. از نظ ــر اس ــی( کمت ــت مصنوع ــره )پوس نق
خــواص درمانــی نیــز نانــوذرات طــا حــاوی اثرات 
آنتــی  اکســیدانی اســت کــه تاثیــر ضدالتهابــی 
بــرای درمــان بیمــاران بــا زخــم ســوختگی و ســایر 
ــود. ــش درد می ش ــب کاه ــته و موج ــا داش زخم ه

مدیرعامــل شــرکت طبازیســت پلیمــر در ادامــه 
ــرن خــود کــه  ــد محصــول طباب ــا در تولی ــزود: م اف
ــا  ــده، در دنی ــتفاده ش ــا در آن اس ــوذرات ط از نان
پیشــرو هســتیم و بــا هــدف جلوگیــری از قطــع 
ــه زخــم،  عضــو و کاهــش مــرگ بیمــاران مبتــا ب

ــده ایم.  ــول ش ــن محص ــد ای ــه تولی ــق ب موف
 

وضــع  از  پیــش   : گفــت  ادامــه  در  قفقــازی 
تحریم هــا از مــا درخواســت انتقــال تکنولــوژی 

ــتان  ــورهای قزاقس ــد در کش ــط تولی ــداث خ و اح
ــن  ــا ای ــل تحریم ه ــه دلی ــا ب ــتند ام ــزی را داش و مال
مســئله امــکان پذیــر نشــد، و مــا در تــاش هســتیم 
تــا بــه عنــوان قطــب ترمیــم زخــم در جهــان مطــرح 

ــویم. ش
 )EB( وی در ادامــه گفــت: بــرای بیماران پروانــه ای
برنامــه ای داریــم و شــرکت تریتــا در حــال تحقیــق 
ــه  ــه نمون ــی اســت ک ــر روی محصوالت ــعه ب و توس
ــم در ســال های  ــه آن ســاخته شــده و امیدواری اولی
ــاران  ــمانی بیم ــی پانس ــبد حمایت ــم س ــده بتوانی آین

پروانــه ای را در داخــل کشــور  توســعه بخشــیم. 
قفقــازی ضمــن اشــاره بــه تســهیات اعطایــی 
تولیــد  بــرای  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
صنــدوق  افــزود:  زخــم   ترمیــم  محصــوالت 
ــوالت  ــادرات محص ــه ص ــا را در زمین ــوآوری م ن
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم و معاون
ــن  ــزو بی ــز در خصــوص اســتقرار سیســتم های ای نی

ــت قــرار دادنــد. ــورد حمای ــی م الملل
ــده  ــا تولیدکنن ــرکت تریت ــت، ش ــر اس ــه ذک الزم ب
و ارائــه دهنــده محصــوالت پیشــرفته ترمیــم زخــم 
ــت،  ــمان های باکیفی ــی پانس ــم انداز نوآفرین ــا چش ب
فعالیــت خــود را از ســال ۹۴ در کشــور آغــاز 
کــرده و طــی هشــت ســال پژوهــش و تحقیــق، بــه 
ــی و  ــه طراح ــرفته ای در زمین ــای پیش تکنولوژی ه
ــان زخــم دســت   ــد محصــوالت پیشــرفته درم تولی
یافتــه اســت و از تســهیات ۱۰ میلیــارد تومانــی 

ــت. ــده اس ــد ش ــز بهره من ــوآوری نی ــدوق ن صن

موتوپالس« همه تخلفات را 
ثبت می کند

رضــا مســتی، مدیــر اســتارت آپ »موتوپــاس« نیز 

در مــورد این پــروژه گفت: بــر روی »موتوپاس« 

ــده و  ــزاری کار ش ــخت افزاری و نرم اف ــر س از نظ

ــن  ــی ای ــای فن ــخت افزاری و کاره ــای س هزینه ه

ــا  ــان آراد ب ــتابدهنده دانش بنی ــز ش ــول را نی محص

ــل  ــوآوری تقب ــدوق ن ــا صن ــرمایه گذاری ب هم س

کــرده اســت.

وی افــزود: بــا نصــب دو دوربیــن در جلــو و 

عقــب موتورســیکلت، ایــن پلتفــرم از نظــر قانونی 

ــد و  ــد همــه تخلفــات ســاکن را ثبــت کن می توان

ــول  ــن محص ــر روی ای ــه ب ــیمی ک ــودم بیس ــا م ب

تعبیــه شــده، اطاعــات تخلفــات را در لحظــه 

بــه همــراه لوکیشــن بــه ســرور ارســال کنــد و در 

ــود. ــت می ش ــن ثب ــل ادمی ــت در پن نهای

داد:  ادامــه  »موتوپــاس«  اســتارت آپ  مدیــر 

ــاه  ــاس« از خــرداد م طراحــی و ســاخت »موتوپ

ــه طــول انجامیــده اســت. ســال جــاری تاکنــون ب
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صنــدوق  تجاری ســازی  و  تســهیات  معــاون 
تســهیات  پرداخــت  از  شــکوفایی  و  نــوآوری 
بــه  کار  محــل  رهــن  ودیعــه  قرض الحســنه 
ــران  ــتان ته ــارج از اس ــان خ ــرکت های دانش بنی ش

خبــرداد.
ــوآوری  ــدوق ن ــی  صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا اعــام  ــر روح اهلل ذوالفقــاری ب و شــکوفایی، دکت
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرد: ش ــار ک ــر اظه ــن خب ای
ــه دفتــر کار و فضــای  ــاز ب ــرای کار و فعالیــت، نی ب
کارگاهــی دارنــد امــا شــرکت های نوپــا بــه دالیــل 
مختلــف نیــاز دارنــد کــه دفتــر کار یــا فضــای 
ــن  ــه ره ــن ودیع ــد. تامی ــاره کنن ــی را اج کارگاه
ایــن فضاهــا، بــه ویــژه در شــهرهای بــزرگ و 
در ســال های اول تشــکیل کســب وکار ســرعت 
و  می کنــد  کنــد  را  کارهــا  و  کســب  رشــد 
موجــب می شــود بــه جــای تخصیــص منابــع مالــی 
کارآفرینــان بــه فعالیــت هــای اصلــی و ارزش 

ــود. ــل کار ش ــن مح ــرف تامی ــن ص آفری
وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
بــرای کمــک بــه ایــن شــرکت ها بــا هــدف تامیــن 
ودیعــه رهــن محــل اســتقرار تســهیات قــرض 
الحســنه ودیعــه محــل کار را در نظــر گرفتــه اســت، 
ــن تســهیات، شــامل شــرکت هایی مــی  ــزود: ای اف
شــود کــه قصــد توســعه کسب وکارشــان را دارنــد 
و صنــدوق نــوآوری ۷۰ درصــد مبلــغ ودیعــه رهــن 

ــد. ــن می کن ــی را تامی ــرکت های متقاض ش

تجــاری ســازی صنــدوق  و  تســهیات  معــاون 
ــهیات را  ــن تس ــدف ای ــکوفایی ه ــوآوری و ش ن
ــرعت  ــت و س ــب موفقی ــش ضری ــه افزای ــک ب کم

رشــد شــرکت ها عنــوان کــرد.
دکتــر ذوالفقــاری بــا بیــان اینکــه ســقف ایــن 
تســهیات در کان شــهرها ۴۰۰ میلیــون تومــان 
ــان  ــون توم ــور ۲۵۰ میلی ــهرهای کش ــایر ش و در س
اســت،تصریح کــرد: تســهیات ودیعــه رهــن محــل 
کار، قرض الحســنه و کارمــزد آن ۴ درصــد اســت. 
ایــن تســهیات یــک ســاله اســت، امــا در صورتــی 
کــه شــرکت ها بــه اهــداف توســعه ای از پیــش 
تعییــن شــده خــود برســند، تــا دو ســال دیگــر هــم 

ــود. ــد خواهــد ب ــل تمدی قاب
بــه گفتــه معــاون تســهیات و تجــاری ســازی 
ــه ۲۱۱  ــر ب ــال اخی ــی دو س ــوآوری ط ــدوق ن صن
ــش از  ــغ بی ــه مبل ــور، ب ــان کش ــش بنی ــرکت دان ش
۶۶ میلیــارد تومــان ایــن تســهیات پرداخــت شــده 

ــت. اس
دکتــر ذوالفقــاری خاطــر نشــان کــرد: شــرکت های 
ــتان  ــارج از اس ــتقر در خ ــی مس ــان متقاض دانش بنی
تهــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه غــزال 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــکوفایی نس ــوآوری و ش ــدوق ن صن

ــد. ــدام کنن درخواســت اق

معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد:
اعطای تسهیالت قرض الحسنه ودیعه رهن محل کار به شرکت های دانش بنیان خارج از استان تهران

نمایشگاه دائمی  و پایگاه صادراتی محصوالت دانش بنیان ایرانی در 
کشور هندوستان آغاز به کار کرد

نمایشــگاه دائمــی  و پایــگاه صادراتــی محصــوالت 
دانش بنیــان ایرانــی بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری 
ــتان  ــور هندوس ــا کش ــت ادیش ــکوفایی در ایال و ش

فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
ــگاه صــادرات  شــکوفایی، نمایشــگاه دائمــی  و پای
ــرکت های  ــور ش ــا حض ــان ب ــوالت دانش بنی محص
ــه  ــازار کشــور هندوســتان آغــاز ب ــان در ب دانش بنی

کار کــرد.
ــت  ــی ایال ــی در بخــش صنعت ــگاه صادرات ــن پای  ای
تولیدکننــدگان  انجمــن  همــکاری  بــا  اودیشــا 
فضــای   )OASME( اودیشــا  کوچــک  صنایــع 
ــرای محصــوالت دارای پتانســیل  نمایشــگاهی را ب
صادراتــی در نظــر گرفتــه اســت و ایــن فضــا 
امــکان ایجــاد ارتبــاط بــا صنایــع کوچــک هنــد را 

ــت. ــوده اس ــهیل نم تس
منظــور  بــه  برنامه ریزی هایــی  اســت  گفتنــی 
بــا بخــش دولتــی هنــد و  همــکاری مشــترک 
ــع  ــی صنای ــازمان مل ــازمان NSIC )س ــژه س ــه وی ب
صنایــع  وزارت  بــه  وابســته  هنــد،  کوچــک 
کوچــک و متوســط هنــد( صــورت گرفتــه اســت 
تعامــات  و  موفقیت آمیــز  حضــور  رونــد  تــا 
اقتصــادی شــرکت های ایرانــی در ایــن کشــور 

تســریع و تســهیل شــود.
و  موجــود  مالــی  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
دانش بنیــان  شــرکت های  فناورانــه  توانمنــدی 
ــا هــدف گســترش و توســعه  ایرانــی، ایــن مرکــز ب

در  ایرانــی  محصــوالت  بــازار 
شــد. راه انــدازی  هندوســتان 

شــامل  خدماتــی  مرکــز،  ایــن  در 
شــرکت ها  محصــوالت  نمایــش 
ــگاه  ــال در نمایش ــک س ــدت ی ــه م ب
بازارســازی  و  بازاریابــی  دائمــی، 
محصــوالت در کشــور هندوســتان، 
ــه  ــت اولی ــز قیم ــازار و آنالی ــد ب رص
مشــاوره  و  مشــابه  محصــوالت 
ــت ها  ــزاری نشس ــذاری، برگ قیمت گ
و مذاکــرات تجــاری بــا شــرکت های 
هنــدی، مشــاوره اخــذ گواهینامه هــا و 
اســتانداردهای محصــوالت در ایــن 

ــص  ــاب متخص ــروی بازاری ــاص نی ــور، اختص کش
بومــی مشــترک و اختصاصــی، تســهیل نقــل و 
انتقــال ارز، مشــاوره حمــل کاال و محصــوالت بــه 
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــدف ب ــور ه کش

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
و  نــوآوری  صنــدوق  همــکاری  بــا  تاکنــون 
ــرب  ــتیل غ ــان اس ــرکت دانش بنی ــکوفایی ۱۰ ش ش
آســیا، بهپــو فنــاوری نویــن، رایــکا پژوهــش، پلیمــر 
ــگاه  ــه، پ ــا تراش ــی کهرب ــی مهندس ــا، فن ــان آری بنی
داده کاوان شــریف، دیبــا انــرژی پــگاه، دارو و 
درمــان ســلفچگان، پویــا بــرش اراک و پــاالر 
ــگاه  ــن پای ــات از ای ــت خدم ــرای دریاف ــت ب صنع

صادراتــی درخواســت داده انــد.

ــی  ــد فرصت ــری هن ــارد نف ــش از ۱,۳ میلی ــازار بی ب
بــرای معرفــی و فــروش محصــوالت  بی بدیــل 
ایرانــی  شــرکت های  اختیــار  در  را  دانش بنیــان 
قــرار داده اســت. درحــال حاضــر حجــم تبــادالت 
ــال ۲۰۲۰ در  ــتان در س ــران و هندوس ــور ای دو کش
حــدود ۲,۱ میلیــارد دالر اســت کــه صــادرات 
 ۳۳۰ حــدود  در  هنــد  بــه  ایرانــی  محصــوالت 

میلیــون دالر  را شــامل می شــود.
بــرای  می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــرایط  ــی از ش ــتر و آگاه ــات بیش ــت اطاع دریاف
بــا شــماره  پایــگاه صادراتــی  ایــن  و خدمــات 
۰۲۱۶۶۵۶۱۴۶۶ داخلــی ۱۰۴ )شــرکت تجــارت 
ــوآوری و  ــدوق ن ــزار صن ــراد( کارگ ــمند هی هوش

شــکوفایی تمــاس بگیرنــد.

جهش ایده؛ برنامه 
معاونت سرمایه گذاری 
جهت حمایت از کسب و 

کارهای نوپا 

و  مجامــع  امــور  مدیــر  صمیمــی  ســیاوش 
توضیــح  ســرمایه گذاری ضمــن  صندوق هــای 
برنامه هــای معاونــت ســرمایه گذاری صنــدوق 
توســعه  مــا در  بیــان کــرد؛ هــدف  نــوآوری 
کســب  از  حمایــت  هم ســرمایه گذاری  مــدل 
مراحــل  در  دانش بنیــان  و  نوپــا  کارهــای  و 
ــه  ــت ک ــب و کار اس ــر کس ــه عم ــف چرخ متخل
در برنامــه جهــش ایــده معاونــت ســرمایه  گذاری 
ــه  ــدف در مرحل ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب
ــا  ــذاری ب ــرمایه گ ــم س ــدل ه ــه، م ــذری و اولی ب
پیــش  از حــدود یــک ســال  شــتابدهنده ها را 
دنبــال می کنیــم کــه تاکنــون حــدود ۵۰ میلیــارد 
و  نــوآوری  صنــدوق  تعهــد  مجمــوع  تومــان 
دانش بنیــان  شــتاب دهنده های  و  شــکوفایی 

ــت. ــوده اس ــرارداد ب ــرف ق ط
جملــه  از  آراد  شــتابدهنده  داد  ادامــه  وی 
شــتابدهنده هــای مســتقر در مراکــز اســتان طــرف 
قــرارداد بــا صنــدوق نــوآوری اســت کــه بــه 
شــناخته  تخصصــی  شــتابدهنده  یــک  عنــوان 
ــی،  ــدت کوتاه ــت در م ــته  اس ــود و توانس می ش
ــا قــرارداد  ــق ب ــل قبولــی مطاب ســبد مشــارکت قاب
ــوآوری پــس  ــدوق ن ــا صن ــرمایه گذاری ب هم س
جــاری،  ســال  خــرداد  در  قــرارداد  انعقــاد  از 
معرفــی و پذیــرش نماینــد. حــوزه همــکاری 
صنــدوق نــوآوری و شــتابدهنده آراد محــدود 
بــه حــوزه خاصــی نشــده اســت و تاکنــون هشــت 
ــرش  ــتابدهی پذی ــد ش ــرمایه پذیر در فراین ــم س تی

شــده اند.
بــه موفقیــت موتوپــاس  بــا اشــاره  صمیمــی 
افــزود؛ اســتارتاپ موتوپــاس کــه بعــد از مدتــی 
از قــرارداد و بــه عنــوان جایگزیــن اســتارتاپی 
دیگــر بــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی معرفــی 
شــد، بــرای توســعه محصــول خــود بــه ۲۴۰ 
میلیــون تومــان ســرمایه بــه منظــور تجــاری ســازی 
ــا  ــاز داشــته اســت و توانســته ب محصــول خــود نی
شــناخت مناســب نیــاز بــازار و توســعه دانــش 
ــه از اســتارتاپ های مــدل  ــن نمون ــی جــزء اولی فن
ــاد  ــه انعق ــق ب ــه موف ــد، ک ــرمایه گذاری باش هم س
ــم  ــم می  شــود. امیدواری ــا شــهرداری ق ــرارداد ب ق
کــه بــا توجــه بــه مــدل درآمــدی ایــن اســتارتاپ 
ــد  ــن رون ــه ای ــت ب ــورت B to B  اس ــه ص ــه ب ک
ســرعت بخشــیده شــود و بــا سایردســتگاه های 
شــامل  را  شــهرداری ها  بیشــتر  کــه  مرتبــط 

ــته باشــد.  ــارکت داش می شــود، بتوانــد مش
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تولید هواپیمای تمام کامپوزیت در کشور با حمایت صندوق نوآوری
ــهرک  ــتقر در ش ــان مس ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
ــد  ــه طراحــی و تولی ــق ب ــاد موف ــی شــمس آب صنعت
پیــکا ۲ )پرنــده  »هواپیمــای تمــام کامپوزیــت« 

آزاد( در کشــور شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، یعقــوب انتصــاری، مدیرعامل شــرکت 
دانــش بنیــان هوافضایــی درنــا، در مــورد هواپیمــای 
تمــام کامپوزیــت پیــکا ۲ )پرنــده آزاد( گفــت: این 
ــامانه  ــوع س ــای دارای دو ن ــا هواپیم محصــول، تنه
کنتــرل، اســتیک یــا یــوک و صندلــی قابــل تنظیــم 
ــای  ــت. از مزیت ه ــت اس ــام کامپوزی ــازه تم ــا س ب
ــت  ــتحکام و مقاوم ــه اس ــوان ب ــا می ت ــن هواپیم ای
در برابــر عوامــل محیطــی، هزینــه عملیــات پاییــن، 
دارا بــودن تجهیــزات الزم بــرای آمــوزش خلبانــی 
ــم رده در  ــای ه ــا هواپیماه ــودن ب ــت ب ــل رقاب و قاب

جهــان اشــاره کــرد.
ــق در کشــور توانســته  ــن طــرح موف ــزود: ای وی اف
ــه  ــاخت نمون ــعه، س ــق و توس ــل تحقی ــام مراح تم
اولیــه، تولیــد انبــوه و بهره بــرداری، فارغ التحصیلــی 
دانشــجویان خلبانــی، خدمــات پــس از فــروش 
و اســتمرار صاحیــت پــرواز را بــا تــداوم و بــا 
دفتــر  و  پــرواز  اســتاندارد  معاونــت  همــکاری 
ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــاژ، ب ــی و مونت طراح

ــد. ــپری کن س

مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان هوافضایــی درنــا، 
بــازار هــدف ایــن هواپیمــا را شــامل افــراد حقیقــی 
مراکــز  خلبانــی،  آموزشــگاه های  حقوقــی،  و 
توریســتی، تفریحــی و باشــگاه های هوانــوردی 
و ارگان هایــی نظیــر ســازمان حفاظــت محیــط 

ــرد. ــام ک ــت و ... اع ــت، وزارت نف زیس
ــی هواپیمــای تمــام  ــه مزیت هــاي رقابت انتصــاری ب
کامپوزیــت اشــاره کــرد و گفــت: قیمــت ایــن 
از مشــابه  پایین تــر  اســپورت،  محصــول در رده 
ــازنده در  ــه س ــود کارخان ــت و از وج ــی اس خارج
ــریعتر و  ــروش س ــس از ف ــات پ ــز خدم ــران و نی ای

به موقــع برخــوردار اســت.
ــا  ــول ب ــن محص ــاطی ای ــد اقس ــورد خری وی در م
ــوآوری  ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــدک ب ــزد ان کارم
و شــکوفایی، اظهــار کــرد: ایــن امــکان بــرای 
ــه  ــده ک ــم ش ــا فراه ــای درن ــداران هواپیماه خری
ــد  ــول، بتوانن ــودن محص ــان ب ــش بنی ــل دان ــه دلی ب
و  نــوآوری  صنــدوق  لیزینــگ  تســهیات  از 
شــکوفایی اســتفاده کــرده و هواپیمــا را خریــداری 
کننــد. در عیــن حــال یــک فرونــد هواپیمــای تمــام 
کامپوزیــت، پیــکا ۲ )پرنــده آزاد( در حــال فــروش 
بــا اســتفاده از تســهیات لیزینــگ صنــدق نــوآوری 

ــت. اس
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان هوافضایــی درنــا 

در ادامــه هــدف از طراحــی »هواپیمــای تمــام 
فراهــم آوردن زیرســاخت الزم  را  کامپوزیــت« 
بــرای توســعه فنــاوری در صنایــع هوایــی و ایجــاد 

ــرد. ــام ک ــتغال اع اش

انتصــاری افــزود: گرچــه قیمــت مــواد اولیــه و 
محصــوالت مــورد نیــاز در طراحــی و ســاخت 
هواپیمــا افزایــش پیــدا کــرده اســت، امــا شــرکت 
مــا بــا حمایت هــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
بــا ارائــه تســهیات الزم، از جملــه لیزینــگ بــا 
ــل توجــه بازپرداخــت  ــن و مــدت قاب کارمــزد پایی
آن، ایــن امــکان را دارد کــه شــرایط خریــد را در 
مقایســه بــا نمونه هــای خارجــی رقابتــی نمــوده 
و امــکان خریــد آن را بــرای مــدارس آمــوزش 
ــد  ــرادی کــه درنظــر دارن ــی، شــرکت ها و اف خلبان
ــد،  ــداری کنن ــا خری ــخصی هواپیم ــورت ش ــه ص ب

ــت. ــرده اس ــم ک فراه

ــا  ــت ب ــدت در نشس ــر وح دکت
ــوم: ــر عل وزی

صندوق نوآوری از 
120 طرح کالن ملی 

به ارزش حدود 1400 
میلیارد تومان حمایت 

کرده است

ــا اشــاره  ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــس صن رئی
طرح هــای  از  صنــدوق  ایــن  حمایت هــای  بــه 
ــون  ــوآوری تاکن ــدوق ن ــت: صن ــی، گف کان مل
ــدود ۱۴۰۰  ــه ارزش ح ــی ب ــرح کان مل از ۱۲۰ ط

ــت. ــرده اس ــت ک ــان حمای ــارد توم میلی
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در نشســت 
فنــاوری ضمــن  بــا وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
ــوآوری  ــدوق ن ــات و تســهیات صن تشــریح خدم
ــل  ــت: تعام ــور، گف ــوآوری کش ــت بوم ن ــه زیس ب
ــی  ــن مال ــام تامی ــا ارکان نظ ــوآوری ب ــدوق ن صن
کشــور شــامل بــازار پــول، بــازار ســرمایه، نهادهــای 
واســط و ســایر نهادهــای فعــال در اکوسیســتم 

ــت. اس
ــای  ــه توســعه همکاری ه ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــا شــبکه بانکــی  ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن صن
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــت از ش ــور در حمای کش
و فنــاور، اظهــار کــرد: بانک هــا در بــازار پــول 
نــوآوری  صنــدوق  بــا  جــدی  همکاری هــای 
داشــتند و مــا هم اکنــون بــا ۱۵ بانــک در حــال 
ــرکت  ــا از ش ــت ه ــعه حمای ــرای توس ــکاری ب هم
همــکاری  دفاتــر  هســتیم.  بنیــان  دانــش  هــای 
بانک هــا نیــز در صنــدوق نــوآوری تشــکیل شــده 
اســت و ایــن مســئله بــه تســهیل امــور کمــک 
ــه تمایــل همــکاری  ــا توجــه ب می کنــد. همچنیــن ب

ــکاری  ــوآوری، هم ــدوق ن ــا صن ــی ب ــبکه بانک ش
ــره ۱۶  ــدن تبص ــی ش ــا در اجرای ــا بانک ه ــی ب خوب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه ۱۴۰۰ ص ــون بودج قان
بــه  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
حمایت هــای ایــن صنــدوق از طرح هــای کان 
ــون از ۱۲۰  ــت: تاکن ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــی نی مل
طــرح کان ملــی بــه ارزش حــدود ۱۴۰۰ میلیــارد 

ــت.  ــده اس ــت ش ــان حمای توم
دکتــر وحــدت در ادامــه بــا تشــریح بســته خدمــات 
صادراتــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، گفــت: 
مــا در عیــن حــال کــه بــه شــرکت های دانــش 
بنیــان کمــک می کنیــم تــا محصــوالت خــود 
ــا  ــدن آنه ــی ش ــه صادرات ــانند ب ــروش برس ــه ف را ب
ــه  ــوم ب ــای موس ــزاری رویداده ــب برگ ــز در قال نی

می کنیــم. کمــک  صادراتــی«  »یک شــنبه های 
و  تســهیات  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
بــه  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  خدمــات 
شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور گفــت: مــا 
خدمــات خــود را در چهــار حــوزه تســهیات، 
ســرمایه  گذاری  ضمانت نامــه،  توانمندســازی، 
نــوآوری  اکوسیســتم  بــه  هم ســرمایه گذاری  و 

می کنیــم. ارائــه  کشــور 
ــن  ــکوفایی همچنی ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــن  ــعه ای ــق و توس ــت تحقی ــت گرن ــورد خدم در م
صنــدوق، اظهــار کــرد: خدمــت گرنــت تحقیــق و 
ــای  ــک انجــام فعالیت ه ــول ریس ــی قب ــعه نوع توس

تحقیقاتــی اســت کــه بــا هــدف توســعه فنــاوری در 
کســب و کارهــای دانــش بنیــان از ســوی صنــدوق 

نــوآوری طراحــی و اجرایــی شــده اســت.
وحــدت، تعــداد صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 
ــت:  ــرد و گف ــام ک ــدوق اع ــور را ۶۵ صن در کش
در  فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای  امــروز 
ــن  ــده و ضم ــکیل ش ــور تش ــتان های کش ــه اس هم
طریــق  از  نــوآوری  صنــدوق  تســهیات  ارائــه 
ایده هــای  و  طرح هــا  اســتانی،  صندوق هــای 
مبتنــی بــر فنــاوری و نــوآوری بــا همــکاری و 
مشــارکت ایــن صندوق هــا در قالــب مشــارکت 
در ســود و زیــان طرح هــا، تامیــن مالــی می شــوند.

ــان  ــکوفایی در پای ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
جمعی)کرادفاندینــگ(  مالــی  تامیــن  روش  بــه 
ــرد  ــاره ک ــور اش ــان در کش ــش بنی ــای دان طرح ه
ــته  ــال گذش ــی یکس ــن روش ط ــتر ای ــزود: بس و اف
ــا« در کشــور  در قالــب مســابقه تلویزیونــی »کاروی
فراهــم شــده کــه فصــل اول آن نیــز در حــال 
ــد  ــردم می توانن ــن روش م ــت. در ای ــزاری اس برگ
از ۵۰۰ هــزار تومــان، اقــدام بــه ســرمایه گذاری 
در ایــن طرح هــا کننــد و صنــدوق نــوآوری اصــل 

پــول ســرمایه گذاران را بیمــه می کنــد.
گفتنــی اســت، در پایــان ایــن نشســت نیــز معاونــان 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه ارائــه گــزارش 
عملکــرد ایــن صنــدوق در دوره هیــات عامــل 
ــد. ــون( پرداختن ســوم ایــن صنــدوق )آذر ۹۷ تاکن

تولید پلتفرم 
»کنترل و مدیریت هوشمند 

کنتورهای گاز«
میانــه  صنعــت  اتصــال  بنیــان  دانــش  شــرکت 
و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت  بــا   )ESM(
ــاوری  ــرکت های فن ــا ش ــه ب ــارکت چهارجانب مش
ــاپ(،  ــا )فن ــارگاد آری ــات پاس ــات و ارتباط اطاع
کنتــرل گاز اکباتــان و ایرانســل موفــق بــه طراحــی 
ــرل و مدیریــت هوشــمند کنتورهــای  پلتفــرم »کنت

گاز« در کشــور شــد. 
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و شــکوفایی، محســن ابوئــی مهریــزی، رئیــس 

هیــات مدیــره شــرکت اتصــال صنعــت میانــه 
)ESM( کــه شــرکتش پیشــتر نیــز بابــت تولیــد 
تســهیات  از  خــور«  کارت  ســیم  »مودم هــای 
بــه مبلــغ ۸ میلیــارد و ۲۰۰  صنــدوق نــوآوری 
میلیــون تومــان نیــز بهره منــد شــده اســت، در 
هوشــمند  مدیریــت  و  »کنتــرل  پلتفــرم  مــورد 
ــروز  ــن شــرکت کــه عصــر ام کنتورهــای گاز« ای
چهارشــنبه ۱۳ بهمــن مــاه جــاری در دانشــگاه 
خاتــم رونمایــی شــد، گفــت: در اواخــر ســال ۹۶ 
ــی، از شــرکت ها  ــی گاز طــی فراخوان شــرکت مل
ــه منظــور کنتــرل و  ــی ب ــه منظــور تولیــد محصول ب
ــه  ــوت ب ــای گاز دع ــمند کنتوره ــت هوش مدیری
عمــل آورد کــه شــرکت مــا نیــز در ایــن فراخــوان 
شــرکت کــرده و موفــق بــه عقــد قــرارداد شــدیم؛ 
ــا  ــده، ب ــام ش ــای انج ــا آزمایش ه ــول ب ــن محص ای

ــت. ــده اس ــل ش ــت تکمی موفقی
هوشمندســازی  تفــاوت  دربــاره  ادامــه  در  وی 
کنتورهــای گاز بــا کنتورهــای بــرق و آب گفــت: 
در پــروژه هوشمندســازی کنتورهــای گاز، مــا بــه 
ــی و  ــی و امنیت ــاالی حفاظت ــتانداردهای ب ــل اس دلی
ــتیم  ــار هس ــرق و ... ناچ ــودن ب ــترس نب ــز در دس نی
IoT اســتفاده  بــر  ارتباطــی مبتنــی  از بســترهای 
ــذا امــکان اســتفاده از شــبکه های موجــود  ــم ل کنی
ــری  ــای اندازه گی ــایر حوزه ه ــه در س ــی ک موبایل

ــدارد. ــود ن ــود، وج ــتفاده می ش اس
ــت  ــال صنع ــرکت اتص ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
میانــه )ESM( ادامــه داد: مــا از اوایــل ســال ۱۳۹۷، 
ــرکت  ــا ش ــترک ب ــکاری مش ــه هم ــی تفاهم نام ط
کنتــرل گاز اکباتــان کــه در همــدان مســتقر اســت 
ــل، کار  ــبکه ایرانس ــی NB-IoT  ش ــتر ارتباط و بس
مشــترکی را بــا ایــن شــرکت ها آغــاز کردیــم 
اکوسیســتم  می کنــد  تــاش  مجموعــه  ایــن  و 
بــه  را  اندازه گیــری  بخــش  در  هوشمندســازی 
ــرای  ــرده و راه را ب ــازی ک ــکل پیاده س ــن ش بهتری

ــد. ــاز کن ــا ب ــایر ورتیکال ه ــه س ورود ب
مشــارکت  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  ابوئــی 
ــه  ــت میان ــال صنع ــرکت اتص ــن ش ــه بی چهارجانب
و  اطاعــات  فنــاوری  شــرکت های  و    )ESM(
ــرل گاز  ــاپ(، کنت ــا )فن ــارگاد آری ــات پاس ارتباط
اکباتــان و ایرانســل منعقــد شــده و آمادگــی داریــم 
کــه پــس از تاییــد شــرکت ملــی گاز کــه مشــتری 
ــی آن اســت، محصــول کنتورهــای هوشــمند  نهای
گاز را در ســطح مشــترکین موردنظــر کارفرمــا 

ارائــه پیاده ســازی کنیــم.
وی یادآورشــد: شــرکت فنــاپ بــه عنــوان مجــری 
و برگزارکننــده آییــن رونمایــی از پلتفــرم »کنتــرل 
و مدیریــت هوشــمند کنتورهــای گاز« درصــدد 
اســت تــا عــاوه بــر ارائــه توانمنــدی ایــن مجموعه 
ــران  ــن بازیگ ــی بی ــاد همگرای ــا ایج ــارکتی، ب مش
ــن  ــازی ای ــرای عملیاتی س ــه را ب ــوزه، زمین ــن ح ای

پــروژه ملــی فراهــم کنــد.
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صندوق نوآوری و شکوافیی

وزیر علوم در نشست با رئیس هیات و معاونان عامل صندوق نوآوری:
رشد فروش شرکت های دانش بنیان، حاصل تالش های صندوق نوآوری و شکوفایی است

ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و شــکوفایی، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در 
نشســت بــا رئیــس هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری 
ــا بیــان اینکــه افزایــش دانایــی و اســتفاده از علــم  ب
و فنــاوری بــرای رونــق تولیــد بــا ارائــه آسانســوری 
پلکانــی  و  تدریجــی  بلکــه  نیســت،  امکانپذیــر 
اســت، گفــت: یکــی از ویژگی هــای عالمــان، 
بــه  بــرای رســیدن  انتخــاب کوتاه تریــن مســیر 
ــوآوری  ــدوق ن ــن راســتا صن اهــداف اســت. در ای
ــن مســیر  ــه ای ــات نوآوران ــا خوش فکــری و اقدام ب
ــای  ــه ج ــرده ک ــی ک ــال ط ــه س ــاله را در س ۲۰ س

تقدیــر دارد. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
بــه راهکارهــای توســعه فنــاوری در کشــور گفــت: 
ــق  ــرای رون در زمینــه اســتفاده از علــم و فنــاوری ب
تولیــد دو دیــدگاه وجــود دارد؛ یکــی رفــع موانــع 
ایده هــا و دیگــری  از ســر راه توســعه  موجــود 
ــم  ــل مه ــر دو عام ــه ه ــع ک ــرش از موان ــد و پ تولی

ــید. ــی اندیش ــرای آن راهکارهای ــد ب ــتند و بای هس
وزیــر علــوم افــزود: بــرای اینکــه کشــورمان از 
ــوردار  ــی برخ ــاوری جامع ــی و فن ــخصیت علم ش
باشــد، بایــد بــه دنبــال چــاره باشــیم تــا نخبــه، 
ــد  ــودش بمان ــهر خ ــا در ش ــجوی م ــا دانش ــتاد ی اس
ــای  ــد ایده ه ــه می توان ــد ک ــته باش ــان داش و اطمین
ــعه و  ــرای توس ــرح و ب ــه را مط ــه و فناوران نوآوران
ــوآوری  ــدوق ن ــات صن ــازی آن از خدم تجاری س
ــه  ــه مراجع ــازی ب ــود و نی ــد ش ــکوفایی بهره من و ش

بــه تهــران یــا هــر شــهر دیگــری بــرای اســتفاده از 
ایــن خدمــات نیســت. در عیــن حــال ارائــه خدمــت 
ــگاهی  ــن دانش ــای بی ــدازی طرح ه ــت و راه ان گرن
نیــز می توانــد بــه ایــن مهــم کمــک کنــد. ایــن کار 
توزیــع عادالنــه امکانــات در سراســر کشــور اســت. 
هرجــا عدالــت نباشــد، سیســتم بــه مــرور بــا مشــکل 
ــد.  ــت می انجام ــه شکس ــا ب ــده و طرح ه ــه ش مواج
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــه ب ــی گل در ادام ــر زلف دکت
ــور،  ــان در کش ــش بنی ــرکت دان ــش از ۶۵۰۰ ش بی
ــش  ــرکت های دان ــه ش ــش هرچ ــرای زای ــت: ب گف

ــته  ــی داش ــه خوب ــد و برنام ــر جدی ــد فک ــان بای بنی
ــا در ایــن حــوزه، یــک هم افزایــی شــکل  باشــیم ت

ــرد. بگی
تامیــن  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــاور،  ــان و فن ــش بنی ــای دان ــی طرح ه ــی جمع مال
در  تولیــدی  ایده هــای  از  مردمــی  حمایت هــای 
ــوان کــرد و  ــری مهــم و پســندیده عن کشــور را ام
گفــت: بــرای ایــن حمایــت بهتــر اســت از پتانســیل 
ــه  ــئله ب ــن مس ــد ای ــود. بای ــتفاده ش ــیما اس صداوس
ــه در  ــی ک ــک ریال ــر ی ــه ه ــود ک ــا ش ــردم الق م

ذخیــره  نخبــگان  ایده هــای  از  حمایــت  قلــک 
ــد و اشــتغال بیشــتر فرزندانشــان  ــه تولی ــد، ب می کنن
ــث  ــن کار باع ــت ای ــد و در نهای ــد ش ــر خواه منج
ــاور در  ــه و فن ــان نخب ــگان و جوان ــدگاری نخب مان

می شــود.  کشــور 
توســعه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  علــوم  وزیــر 
ــه  ــور ب ــاوری در کش ــش و فن ــای پژوه صندوق ه
عنــوان یکــی از برنامــه هــای موفــق و قابــل تقدیــر 
ایــن  گفــت:  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
ــهیات  ــع تس ــت در توزی ــه عدال ــر ب ــعه منج توس
اکوسیســتم  بــه  نــوآوری  و خدمــات صنــدوق 

فنــاوری در سراســر کشــور شــده اســت.
دکتــر زلفــی گل در بخــش دیگــری از ســخنان 
ملــی،  کان  طرح هــای  اینکــه  بیــان  بــا  خــود 
ــه حمایت هــای  ــد، ب ــم را متحــول می کن ــای عل دنی
طرح هــای  از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
ــل  ــرد و آن را قاب ــاره ک ــور اش ــی در کش کان مل

ــت. ــر دانس تقدی
وی همچنیــن فــروش و بازاریابــی محصــوالت 
ــت:  ــرار داد و گف ــاره ق ــورد اش ــان را م ــش بنی دان
بخــش مهمــی از توســعه فــروش شــرکت های 
دانش بنیــان حاصــل تاش هــای صنــدوق نــوآوری 

و شــکوفایی اســت.
وزیــر علــوم در پایــان آمادگــی ایــن وزارتخانــه را 
بــرای همراهــی بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
در راســتای توســعه اکوسیســتم نــوآوری و جهــش 

تولیــد اعــام کــرد. 

دکتر بغدادی در برنامه »چشم انداز« شبکه ایران کاال اعالم کرد:
تخصیص 22 هزار میلیارد تومان خدمات مالی به اکوسیستم نوآوری از سوی صندوق نوآوری طی سه سال اخیر

ــوآوری  ــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق ن مدی
ــن  ــه در تامی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکوفایی ب و ش
ــه  ــوز ب ــان هن ــش بنی ــرکت های دان ــی ش مال
مرحلــه ایــده آل نرســیده ایم در عیــن حــال 
گفــت کــه ایــن صنــدوق ســه ســال گذشــته 
ــات  ــان خدم ــارد توم ــزار میلی ــر ۲۲ ه ــغ ب بال
مالــی بــه اکوسیســتم نــوآوری تخصیــص داده 

اســت.
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مصطفــی  دکتــر  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
انــداز« شــبکه  بغــدادی در برنامــه »چشــم 
ایــران کاال بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
ــان  حاضــر بیــش از ۶۵۰۰ شــرکت دانــش بنی
ــتند، در  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــور مش در کش
مــورد موانــع رشــد و توســعه ایــن شــرکت ها 
ــازی  ــی و تیم س ــف مدیریت ــرد: ضع ــار ک اظه
عوامــل  مهمتریــن  از  بازاریابــی  جنــس  از 

و  نوپــا  کســب وکارهای  خــروج  و  شکســت 
کوچــک از بــازار اســت. 

ــی و تیم ســازی  ــان اینکــه ضعــف مدیریت ــا بی وی ب
ــت،  ــا اس ــب و کاره ــای کس ــن چالش ه از مهمتری
گفــت: حــدود ۲۵ درصــد کســب و کارهــای نوپــا 
در دنیــا طــی یــک ســال ابتدایــی از بــازار خــارج و 
دچــار شکســت می شــوند و ۷۵ درصــد آن هــا نیــز 

در پایــان ســال دهــم در بــازار حضــور ندارنــد کــه 
وقتــی دالیــل شکســت آن هــا را بررســی می کنیــم، 
ــت،  ــی نیس ــن مال ــط تامی ــکل فق ــه مش ــم ک می بینی

ــی و تیم ســازی اســت.  بلکــه ضعــف مدیریت
مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نــوآوری و 
ــی  ــن مال ــه در تامی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکوفایی ب ش
شــرکت های دانــش بنیــان در کشــور هنــوز بــه 
مرحلــه ایــده آل نرســیده ایم، گفــت: البتــه بحرانــی 

ــدارد.  ــود ن ــیر وج ــن مس ــم در ای ه
بغــدادی تصریــح کــرد: صنــدوق نــوآوری از آذر 
ــارد  ــزار میلی ــدود ۲۲ ه ــان دی ۱۴۰۰ ح ــا پای ۹۷ ت
ــهیات(  ــه و تس ــات مالی)ضمانت نام ــان خدم توم
بــه اکوسیســتم نــوآوری اختصــاص داده کــه از 
ایــن رقــم ۱۴ هــزار میلیــارد تومــان از طریــق شــبکه 

بانکــی، اهــرم شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــکل گرفتــن صندوق هــای 

پژوهــش و فنــاوری در تمامــی اســتان های 
کشــور گفــت، در حــال حاضــر ۶۵ صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری در سراســر اســتان های 
کشــور فعالیــت می کننــد کــه بیــش از ۱۰۰۰ 
ــوآوری  ــدوق ن ــوی صن ــان از س ــارد توم میلی
گرفتــه  قــرار  ایــن صندوق هــا  اختیــار  در 

اســت.
مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن صندوق 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــش بنیان ه ــطه دان ــه واس ب
شــده  تاســیس  مالــی  تامین کننــده  نهــاد 
خدمــات  از  بخشــی  اظهارکــرد:  اســت، 
ایــن صنــدوق شــامل ارائــه ضمانت نامــه ، 
خدمــات توانمندســازی، ســرمایه گذاری و 
هم ســرمایه گذاری اســت کــه جملگــی در 
در  نــوآوری  زیســت بوم  توســعه  خدمــت 
ــت. ــده اس ــازی ش ــی و پیاده س ــور طراح کش

نــوآوری  بغــدادی خاطرنشــان کــرد: صنــدوق 
از آذر مــاه ۹۷ تاکنــون حــدود ۱۸ هــزار فقــره 
میلیــارد   ۶۵ ارزش  بــه  توانمندســازی  خدمــت 
تومــان بــه دانــش بنیان هــا ارائــه کــرده و بیــش از ۶ 
هــزار میلیــارد تومــان نیــز ضمانــت نامــه بــرای ایــن 

شــرکت ها صــادر کــرده اســت.
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موفقیت کمپین تامین مالی جمعی طرح »تولید الکترود مسی یکپارچه حفره دار« 
در جذب سرمایه مردمی تنها در 1۷ دقیقه

ــرود مســی یکپارچــه حفــره دار  ــد الکت طــرح »تولی
دریچــه ســرباره بــا قابلیــت هدایــت حرارتــی« 
شــرکت دانش بنیــان دانــش پرتــو نقــش جهــان 
کــه بــه عنــوان یکــی از طرح هــای ارائــه شــده 
ــده  ــده ش ــا« برگزی ــی »کاروی ــابقه تلویزیون در مس
ــی  ــود، توســط ۷۴ ســرمایه گذار حقیقــی و حقوق ب
و تنهــا در مــدت زمــان ۱۷ دقیقــه موفــق بــه جــذب 

ــد. ــی ش ــی جمع ــن مال ــه روش تامی ــرمایه ب س
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــراد  ــی )ک ــی جمع ــن مال ــکوفایی، روش تامی و ش
فاندینــگ( ابتــکاری جدیــد از ســوی صنــدوق 
نوآوری اســت کــه امــکان ســرمایه گذاری عمومی 
ــرای  ــان را ب ــای دانش بنی ــودآورترین طرح ه در س
عمــوم مــردم از مســیر فرابــورس فراهــم کــرده 

ــرمایه گذاران  ــول س ــل پ ــن روش اص ــت. در ای اس
توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بیمــه شــده 

اســت.
بــرای ایــن منظــور مســابقه ای تلویزیونــی بــا عنــوان 
»کارویــا« بــه همــت صنــدوق نــوآوری تولیــد 
شــده اســت کــه طــی آن ۱۰۰ شــرکت دانــش 
ــد  ــر می پردازن ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ــان در آن ب بنی
ــت  ــد و در نهای ــه می کنن و طرح هــای خــود را ارائ
خواهنــد  انتخــاب  داوران  توســط  شــرکت   ۲۴
ــی جمعــی  ــن مال ــق ســکوهای تامی ــا از طری شــد ت
شــرکت ها  ایــن  طرح هــای  در  بتواننــد  مــردم 

کننــد. ســرمایه گذاری 
تلویزیونــی  مســابقه  از  قســمت  پانزدهمیــن  در 
پرتــو  »دانــش  دانش بنیــان  شــرکت  »کارویــا«، 

ــی  ــرود مس ــد الکت ــرح  »تولی ــا ط ــان« ب ــش جه نق
یکپارچــه حفــره دار دریچــه ســرباره بــا قابلیــت 
ــج  ــان پن ــا رأی داوران، از می ــی«  ب ــت حرارت هدای
تیــم شــرکت کننــده بــه عنــوان تیــم برگزیــده 
ســرمایه گذاری  جهــت  طــرح  ایــن  و  انتخــاب 
ــی  ــی جمع ــن مال ــکوی تامی ــردم روی س ــوم م عم

کارن کــراد قــرار گرفــت.
پــس از قــرار گرفتــن طــرح »تولیــد الکتــرود مســی 
یکپارچــه حفــره دار دریچــه ســرباره بــا قابلیــت 
هدایــت حرارتــی«در ســکوی کارن کــراد، پویــش 
ــش  ــس از پخ ــرح، پ ــن ط ــی ای ــی جمع ــن مال تامی
ــخ  ــیما، در تاری ــبکه اول س ــا« از ش ــابقه »کاروی مس
ــن طــرح تنهــا  ــاز ای ــاه ســرمایه موردنی ۱۱ بهمــن م
ســرمایه گذار   ۷۴ مشــارکت  بــا  دقیقــه   ۱۷ در 
ــا  ــان ب ــارد توم ــغ ۴ میلی ــه مبل ــی  ب حقیقــی و حقوق

ــد. ــل ش ــت تکمی موفقی
ــش  ــان »دان ــرکت دانش بنی ــاز ش ــورد نی ــرمایه م س
پرتــو نقــش جهــان« بــرای ســاخت ایــن محصــول، 
ایــن  و  اســت  تومــان  تومــان  میلیــارد   ۴ مبلــغ 
شــرکت دانــش بنیــان در نظــر دارد اصــل ایــن 
ســرمایه را بــا ۴۲ درصــد ســود پــس از ۱۲ مــاه بــه 

کنــد. پرداخــت  مشــارکت کنندگان 
مســی  »الکتــرود  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
یکپارچــه حفــره دار دریچــه ســرباره بــا قابلیــت 
هدایــت حرارتــی« کــه از کوره هــای ذوب نشــات 
ــازی  ــع فوالدس ــتفاده در صنای ــل اس ــرد، قاب می گی

ــت. ــور اس کش

دکتر بغدادی خبر داد:  
اختصاص 42 میلیارد تومان از سوی صندوق نوآوری در قالب هم سرمایه گذاری

 به شتابدهنده های دانش بنیان
روابــط  گــزارش  بــه 
صنــدوق  عمومــی 
و شــکوفایی،  نــوآوری 
دکتــر مصطفــی بغــدادی 
ســه  امــروز  صبــح 
مــاه  بهمــن   ۱۲ شــنبه 
یازدهمیــن  در  جــاری 
ــن  ــد و اولی ــداد پیون روی
تخصصــی  رویــداد 
حــوزه صنایــع خــاق، 
برگــزاری  کــرد:  بیــان 
پیونــد  رویدادهــای 
نــوآوری  صنــدوق  در 
بــه  کمــک  قصــد  بــه 
کســب و کارهــای نوپــا، 
و  نــوآور  هســته های 

اســتارت آپ ها طراحــی شــده اســت تــا ایــن افــراد 
ــانی  ــازی، بهم رس ــم تجاری س ــچ و خ ــیر پی در مس
ــل و  ــتابدهنده ها وص ــه ش ــند ب ــته باش ــی داش خوب
ــیر  ــن مس ــق ای ــود از طری ــذری خ ــه ب ــرمایه اولی س

شــود. تامیــن 
وی بــا اشــاره بــه خدمــات صنــدوق نــوآوری 
نــوآوری  کســب وکارهای  بــه  شــکوفایی  و 
ــتند  ــوردار نیس ــی برخ ــش بنیان ــوان دان ــه از عن ک
نــوآوری  صنــدوق  خدمــات  از  نمی تواننــد  و 
ــق ســایر  ــا از طری ــد شــوند، اظهــار کــرد: م بهره من

ــان و  ــش بنی ــا همچــون شــتابدهنده های دان روش ه
ــراد  ــن اف ــه ای ــاوری ب ــش و فن ــای پژوه صندوق ه

ارائــه می کنیــم. خدمــات 
ــکوفایی در  ــوآوری و ش ــدوق ن ــعه صن ــر توس مدی
ــتابدهنده های  ــدوق از ش ــن صن ــت ای ــورد حمای م
نــوآوری  صنــدوق  گفــت:  نیــز  بنیــان  دانــش 
ــان  ــه شــتابدهنده های دانــش بنی ــا ب تــاش کــرده ت
ــارد  ــقف ۳ میلی ــا س ــتقرار، ت ــای اس ــراه فض ــه هم ب
ــد  تومــان تســهیات ســرمایه در گــردش اعطــا کن
تــا از طریــق تســهیات ارزان قیمــت تجهیــزات 

موردنیــاز خــود را تامیــن 
ــد. کنن

بــه  اشــاره  بــا  بغــدادی 
ســرمایه  تامیــن  اینکــه 
اســتارت آپ ها  بــذری 
روش  دو  طریــق  از 
اســت،  امکانپذیــر 
دو  ایــن  کــرد:  اظهــار 
اعطــای  شــامل  روش 
ــنه  ــهیات قرض الحس تس
۵۰۰ میلیــون تومانــی از 
ســوی صنــدوق نــوآوری 
بــه  ســاالنه  طــور  بــه 

شتابدهنده های 
و  بنیــان  دانــش 

هم سرمایه گذاری 
ــت. ــان اس ــش بنی ــتابدهنده های دان ــا ش ــدوق ب صن

هم اکنــون  نــوآوری  صنــدوق  وی،  گفتــه  بــه 
ــل  ــوان عام ــه عن ــان ب ــش بنی ــتابدهنده دان ــا ۱۵ ش ب

دارد. همــکاری  هم ســرمایه گذاری 
نــوآوری و شــکوفایی  مدیــر توســعه صنــدوق 
ــه  ــدوق ب ــن صن ــت ای ــت گرن ــه خدم ــه ب در ادام
و  کــرد  اشــاره  بنیــان  دانــش  شــتابدهنده های 
ــت در قالــب گرنــت  ــج خدم ــت: ســالیانه پن گف
ــان  ــون توم ــزان ۳۰۰ میلی ــه می ــعه ب ــق و توس تحقی
نــوآوری  صنــدوق  ســوی  از  شــتابدهنده ها  بــه 

تخصیــص می یابــد تــا بــه توســعه نــوآوری و 
تبدیــل ایــده بــه محصــول کمــک کنــد.

نــوآوری  صنــدوق  شــد:  یــادآور  بغــدادی 
همچنیــن تاکنــون ۴۲ میلیــارد تومــان در قالــب 
شــتابدهنده های  اختیــار  در  هم ســرمایه گذاری 
دانــش بنیــان قــرار داده کــه ایــن عــدد بــا ســرمایه 
خــود شــتابدهنده ها بــه ۶۳ میلیــارد تومــان رســیده 

ــت. اس
وی بــه برگــزاری رویدادهــای پیونــد اشــاره کــرد 
ــد  ــداد پیون ــزود: پیشــتر شــاهد برگــزاری روی و اف
کــودک،  و  کتــاب  مختلــف  حوزه هــای  در 
صنــدوق  در   ... و  روانــکار  معــدن،  خــاق، 
نــوآوری بوده ایــم. در کشــور از نوآوری هــای 

برخورداریــم اجتماعــی 
در ادامــه ایــن رویــداد پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد 
توســعه فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــاق 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــب آن  ــازی و متعاق ــاهد نهادس ــروز ش ــت: ام گف
شــکل گیری ســند توســعه فناوری هــای نــرم و 
ــی  ــل بذرهای ــر حاص ــن ام ــه ای ــتیم ک ــاق هس خ
اســت کــه طــی ســال های گذشــته، کاشــته شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاســیس خانــه خــاق و نــوآوری 
ــاق  ــه خ ــبکه خان ــود ش ــا وج ــزود: ب ــراقی، اف اش
و نــوآوری در کشــور، امــروز از نوآوری هــای 

ــم. ــز برخورداری ــی نی اجتماع

شتاب فناوری ها در 
کشور افزایش یافته 

است

اولیــن  و  پیونــد  رویــداد  یازدهمیــن  ادامــه  در 
خــاق،  صنایــع  حــوزه  تخصصــی  رویــداد 
قطبــی  محمــد  حجت االسام والمســلمین 
اشــراق  نــوآوری  و  خــاق  خانــه  مدیرعامــل 
و  پشــتیبانی  امــروز  کــرد:  اظهــار  ســخنانی  در 
شــکوفایی  راســتای  در  خوبــی  حمایت هــای 
ســال  از  و  می شــود  انجــام  در کشــور  ایده هــا 
جــاری بایــد شــاهد شــتاب بیشــتر ایــن حمایت هــا 

باشــیم. ایده هــا  شــکوفایی  و 
ــی  ــاخت های خوب ــا و زیرس ــزود: ظرفیت ه وی اف
ــته های  ــگان، هس ــا نخب ــده ت ــم ش ــور فراه در کش
را  خــود  خاقیت هــای  و  ایده هــا  و...  نــوآور 
عرضــه کننــد و بــا حضــور در رویدادهــای پیونــد، 
بــرای کســب و کار خــود و  را  آغــاز خوبــی 

ــد. ــم بزنن ــتم رق ــعه اکوسیس توس
ــا  ــراق ب ــوآوری اش ــاق و ن ــه خ ــل خان مدیرعام
ــاق  ــه خ ــن خان ــمی ای ــاح رس ــه از افتت ــان اینک بی
ــزان  ــروز می ــرد: ام ــار ک ــذرد، اظه ــال می گ یکس
ــا  ــه ام ــش یافت ــور افزای ــا در کش ــتاب فناوری ه ش
ــه  ــا ب ــل ایده ه ــد تبدی ــدت نیازمن ــه ش ــان ب همچن

ــتیم.  ــول هس محص
قطبــی ادامــه داد: نظــام جمهــوری اســامی تــاش 
ــل  ــه محصــول تبدی ــان ب ــا ایده هــای جوان کــرده ت
شــود. مــا نیــز در خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق 
ــا در ســایر حوزه هــا در  ــم ت ــن آمادگــی را داری ای
قــاب کوچکتــر و عمــق بیشــتر، چنیــن رویدادهایی 

را برگــزار کنیــم.
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صندوق نوآوری و شکوافیی

دکتر وحدت در نشست مشترک صندوق نوآوری و بانک تجارت: 
صندوق نوآوری از همه ظرفیت ها برای شکل دهی نظام تامین مالی نوآوری استفاده می کند

ــت:  ــکوفایی گف ــوآوری وش ــدوق ن ــس صن رئی
ــن  ــوآوری از همــه ظرفیت هــای تامی ــدوق ن صن
نظــام  شــکل دهی  منظــور  بــه  کشــور  مالــی 

ــد. ــتفاده می کن ــوآوری اس ــی ن ــن مال تامی
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــه  ــدت در جلس ــی وح ــر عل ــکوفایی، دکت و ش
مشــترک صنــدوق نــوآوری و بانــک تجــارت، 
ــوآوری منحصــرا در  ــدوق ن ــان اینکــه صن ــا بی ب
حــوزه نــوآوری فعالیــت و بــه شــرکت های 
دانــش بنیــان و فنــاور تســهیات و خدمــات 
ارائــه می  کنــد، اظهــار کــرد: تــاش مــا اســتفاده 
بــرای  مالــی  تامیــن  ظرفیت هــای  همــه  از 
نــوآوری در  مالــی  تامیــن  نظــام  شــکل دهی 
ــه  ــور ب ــی کش ــای مال ــا بخش ه ــت ت ــور اس کش
دانــش بنیان هــا وصــل شــوند و ایــن شــرکت ها 
ــه حــد اســتانداردی برســانند کــه  نیــز خــود را ب

ــد.  ــتفاده کنن ــا اس ــن ظرفیت ه ــد از ای بتوانن
ــرای شــرکت های  وی ظرفیت هــای فراهــم شــده ب
بــازار  بانکــی،  شــبکه  شــامل  را  بنیــان  دانــش 
ــای  ــورانه و صندوق ه ــای جس ــرمایه، صندوق ه س
پژوهــش و فنــاوری اعــام کــرد و افــزود: حضــور 
سراســر  در  فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای 
کشــور بســیار موثــر بــوده کــه بــه نوعــی بازوهــای 
اجرایــی صنــدوق نــوآوری در اســتان هــا محســوب 

مــی شــوند.
ــه  ــکوفایی در ادام ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــا شــبکه بانکــی  ــوآوری ب ــه تعامــات صنــدوق ن ب
کشــور اشــاره کــرد و گفــت: در ســال هــای 
صنــدوق  بیــن  خوبــی  همکاری هــای  گذشــته 
اســت  گرفتــه  شــکل  هــا  بانــک  و  نــوآوری 
در  را  بانک هــا  اعتمــاد  توانســتیم  بــه طوریکــه 
ــرای  ــه ب ــدور ضمانت نام ــهیات و ص ــای تس اعط

شــرکت های دانــش بنیــان جلــب کنیــم تــا بتوانیــم 
کارهــای بزرگتــری را در اکوسیســتم نــوآوری 

ــانیم. ــرانجام رس ــه س ــور ب کش
ــوآوری  ــدوق ن ــات صن ــورد تعام ــدت در م وح
بــا بانــک تجــارت نیــز اظهــار کــرد: یــک چهــارم 
نــوآوری  بانکــی صنــدوق  خدمــات ترجیحــی 
بــرای اعطــای تســهیات و ضمانت نامــه بانکــی 
بــه شــرکت های دانــش بنیــان از طریــق بانــک 
ــک  ــن بان ــت. بنابرای ــه اس ــورت گرفت ــارت ص تج
تجــارت در مــورد اعطــای تســهیات در رتبه ســوم 
شــرکت های  بــرای  ضمانت نامــه  صــدور  در  و 

ــرار دارد. ــه اول ق ــان در رتب ــش بنی دان
 وی اضافــه کــرد: صنــدوق نــوآوری در ســال 
ــره ۱۶  ــوص تبص ــاص در خص ــور خ ــاری به ط ج
ــی  ــای خوب ــال ۱۴۰۰ همکاری ه ــه س ــون بودج قان
بانــک تجــارت داشــته اســت و تســهیات  بــا 

ــک  ــا بان ــا ب ــای م ــن همکاری ه ــی از اولی ترجیح
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــت. ش ــوده اس ــارت ب تج
خدمــات  از  ســرعت  بــه  می تواننــد  همچنیــن 

ــد. ــتفاده کنن ــک اس ــن بان ــگ ای لیزین
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن ــه رئی ــه گفت ب
ضمانت نامــه  نــوآوری  صنــدوق  در  تاکنــون 
شــرکت های  و  نداشــتیم  بانک هــا  از  برگشــتی 
ــتریان  ــاب ترین مش ــوش حس ــزء خ ــان ج دانش بنی

ــد. ــی رون ــمار م ــه ش ــا ب ــک ه بان
وحــدت در ادامــه بــه تصویــب قانــون جهــش 
ــس شــورای اســامی  ــان در مجل ــش بنی ــد دان تولی
اشــاره کــرد و گفــت: مــاده ۱۸ ایــن قانــون امــکان 
ســرمایه گذاری مشــترک بانک هــا بــا صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی را فراهــم کــرده اســت. 
البتــه پیــش از تصویــب ایــن قانــون، صنــدوق 
ــرده  ــاز ک ــا آغ ــا بانک ه ــود را ب ــای خ همکاری ه

بــود امــا تصویــب قانــون جهــش تولیــد 
دانــش بنیــان، ظرفیــت خوبــی را بــرای 
کــه  اســت  کــرده  مهیــا  بانک هــا 
می توانیــم تعامــات موثرتــری را بــا 

بانک هــا داشــته باشــیم.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
همــکاری  ســابقه  شــد:  یــادآور 
بانکــی کشــور  بــا شــبکه  صنــدوق 
نــوآوری  صنــدوق  کــه  داده  نشــان 
بــرای  اطمینانــی  قابــل  شــریک 
ــه  ــی ب ــتم بانک ــت و سیس ــا اس بانک ه
مشــارکت  وارد  می توانــد  راحتــی 
حــوزه  پروژه هــای  و  طرح هــا  در 

شــود. صنــدوق  بــا  نــوآوری 
وحــدت در ادامــه از تقویــت منابــع 
ســال  در  نــوآوری  صنــدوق  مالــی 
ــون در  ــت: تاکن ــر داد و گف ــده خب آین
ــه ای  ــه کشــور تعرف حــوزه واردات ماشــین آالت ب
وجــود نداشــت امــا مجلــس در بودجــه ســال 
ــن  ــا ای ــت ت ــرده اس ــف ک ــت را موظ ــده دول آین
ــزی  ــا چی ــرآورد م ــه ب ــد ک ــف کن ــه را تعری تعرف
ــان اســت.  ــارد توم ــا ۳۰ هــزار میلی در حــدود ۲۵ ت
ــال  ــه در س ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــن پیش بین بنابرای
آینــده، جهــش منابــع مالــی خواهیــم داشــت؛ البتــه 
ایــن مســئله بدیــن معنــی نیســت کــه بــرای اهرمــی 

کــردن منابــع خــود ســراغ بانک هــا نرویــم.
وی همچنیــن بــر تکمیــل زنجیــره تامیــن مالــی 
کارگــروه  تشــکیل  و  بانک هــا  کمــک  بــه 
مشــترک بیــن حــوزه ســرمایه گذاری بانــک و 
منظــور  بــه  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری 
تامیــن مالــی پروژه هــای فناورانــه تاکیــد کــرد.

استقبال بانک تجارت از سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری در طرح های دانش بنیان

هــادی  نیــز  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــارت  ــک تج ــل بان ــر عام ــی مدی اخاق
ــروژه  ــام دهــه فجــر ۱۱۰ پ گفــت: در ای
مــورد حمایــت بانــک تجــارت از طریق 
رســانه هــا اطــاع رســانی خواهــد شــد.

ــل  ــارت در تعام ــک تج ــزود: بان وی اف
ــا صنــدوق نــوآوری بــه دســتاوردهای  ب
ــا  ارزشــمندی رســیده اســت کــه بایــد ب

ــد. ــدا کن ــاب پی شــتاب بیشــتری بازت
حــوزه  در  ســرمایه  تامیــن  اخاقــی، 
نــوآوری را از جملــه نیازهــای ضــروری 
کشــور اعــام کــرد و گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه مجلــس هــم بــرای ســال 
ــی  ــا مبن ــه بانک ه ــوزی را ب ــده مج آین
در  مشــترک  ســرمایه گذاری  بــر 
اســت،  بنیــان داده  دانــش  طرح هــای 
ایــن  اتفــاق  ایــن  از  اســتقبال  ضمــن 

ــوان شــریکی کــه  ــه عن ــا ب آمادگــی وجــود دارد ت
بــا بــازار ســرمایه ارتبــاط تنگاتنــگ دارد، از منظــر 
ــوآوری و  ــدوق  ن ــا صن ــی ب ــی و تخصص کارشناس

شــکوفایی ارتبــاط داشــته باشــیم.
وی در مــورد شــیوه های تامیــن مالــی طــرح دانــش 
بنیــان در کشــور، بیــان کــرد: در ایــن زمینــه تامیــن 

مالــی بــه شــیوه های متــداول جوابگــو نخواهــد 
بــود چــرا کــه ایــن حــوزه بــا ابزارهــای نوینــی کــه 
ــد  ــت، می توان ــه اس ــکل گرفت ــرمایه ش ــازار س در ب

اثرگــذاری بیشــتری داشــته باشــد. 
ادامــه  تجــارت  بانــک  عامــل  مدیــر 
ظرفیت هــای  حاضــر  حــال  در  داد: 
مالــی  تامیــن  بــرای  توجهــی  قابــل 
شــرکت های دانــش بنیــان در کشــور 
بــازار  دیگــر  و  اســت  شــده  ایجــاد 
شــرکت ها  ایــن  از  نمی توانــد  پــول 
حمایــت کنــد، چــرا کــه بــازار پــول بــا 
محدودیــت مواجــه اســت. امــروز بــازار 
بیشــتری  ســرمایه می توانــد جذابیــت 
 ۵۰ از  بیــش  کــه  پروژه هایــی  بــرای 
درصــد ســرمایه گذاری در آن صــورت 

گرفتــه اســت، ایجــاد کنــد. 
ســرمایه گذاری  مــورد  در  اخاقــی 
ــک  ــا بان ــوآوری ب ــدوق ن ــترک صن مش
فناورانــه  طرح هــای  در  تجــارت 
گفــت: امــکان ایــن کار مشــترک را بــا 
ــخگویی  ــت پاس ــره جه ــان خب ــی کارشناس همراه
ســریع و تســریع در انجــام امــور فراهــم آورده ایــم.
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ــر  ــی مدی ــز هــادی اخاق ــن نشســت نی ــه ای در ادام
عامــل بانــک تجــارت گفــت: در ایــام دهــه فجــر 
۱۱۰ پــروژه مــورد حمایــت بانــک تجــارت از 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــاع رس ــا اط ــانه ه ــق رس طری
وی افــزود: بانــک تجــارت در تعامــل بــا صنــدوق 
نــوآوری بــه دســتاوردهای ارزشــمندی رســیده 
ــدا  ــاب پی ــا شــتاب بیشــتری بازت ــد ب اســت کــه بای

ــد. کن
اخاقــی، تامیــن ســرمایه در حــوزه نــوآوری را 
ــرد  ــام ک ــور اع ــروری کش ــای ض ــه نیازه از جمل
ــرای  ــس هــم ب ــه اینکــه مجل ــا توجــه ب و گفــت: ب
ــر  ــی ب ــا مبن ــه بانک ه ــوزی را ب ــده مج ــال آین س
دانــش  ســرمایه گذاری مشــترک در طرح هــای 
ــاق  ــن اتف ــتقبال از ای ــن اس ــت، ضم ــان داده اس بنی
ایــن آمادگــی وجــود دارد تــا بــه عنــوان شــریکی 
کــه بــا بــازار ســرمایه ارتبــاط تنگاتنــگ دارد، 
از منظــر کارشناســی و تخصصــی بــا صنــدوق  

ــیم. ــته باش ــاط داش ــکوفایی ارتب ــوآوری و ش ن
وی در مــورد شــیوه های تامیــن مالــی طــرح دانــش 
بنیــان در کشــور، بیــان کــرد: در ایــن زمینــه تامیــن 
مالــی بــه شــیوه های متــداول جوابگــو نخواهــد 
بــود چــرا کــه ایــن حــوزه بــا ابزارهــای نوینــی کــه 
ــد  ــت، می توان ــه اس ــکل گرفت ــرمایه ش ــازار س در ب

اثرگــذاری بیشــتری داشــته باشــد. 
ــال  ــه داد: در ح ــارت ادام ــک تج ــل بان ــر عام مدی
ــن  ــرای تامی ــی ب ــل توجه ــای قاب ــر ظرفیت ه حاض
مالــی شــرکت های دانــش بنیــان در کشــور ایجــاد 
شــده اســت و دیگــر بــازار پــول نمی توانــد از ایــن 
شــرکت ها حمایــت کنــد، چــرا کــه بــازار پــول بــا 
ــرمایه  ــازار س ــروز ب ــت. ام ــه اس ــت مواج محدودی
می توانــد جذابیــت بیشــتری بــرای پروژه هایــی 
کــه بیــش از ۵۰ درصــد ســرمایه گذاری در آن 

ــه اســت، ایجــاد کنــد.  صــورت گرفت
مشــترک  ســرمایه گذاری  مــورد  در  اخاقــی 
صنــدوق نــوآوری بــا بانــک تجــارت در طرح های 
ــا  ــترک را ب ــن کار مش ــکان ای ــت: ام ــه گف فناوران
ــخگویی  ــت پاس ــره جه ــان خب ــی کارشناس همراه
ســریع و تســریع در انجــام امــور فراهــم آورده ایــم.
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ــی،  ــی ناظم ــر عل ــز دکت ــت نی ــن نشس ــه ای در ادام
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
شــکوفایی در ســخنانی بــا اشــاره به تصویــب قانون 
ــت:  ــس گف ــان در مجل ــش بنی ــد دان ــش تولی جه
تصویــب ایــن قانــون ظرفیتــی بــرای بانک هــا مهیــا 
ــم در چهــار محــور تعامــات  کــرد کــه مــی توانی

ــیم. ــته باش ــا داش ــا بانک ه ــری ب موث
وی بــه محــور اول جهــت تعامــات صنــدوق 
ــزود: در  ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــا بانک ه ــوآوری ب ن
مــورد شــرکت ســهامی عــام پــروژه، ســازمان 
بــورس ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا اگــر 
پیشــرفت  و  مانــده  باقــی  نیمــه کاره  پــروژه ای 
فیزیکــی آن ۵۰ درصــد باشــد، امــکان تامیــن مالــی 
ــود  ــروژه وج ــرای آن پ ــرمایه ب ــازار س ــتر ب از بس
ــی  ــاره پذیره نویس ــن ب ــا در ای ــه م ــد ک ــته باش داش
داشــته  پیشــرفت  درصــد   ۵۰ کــه  را  پــروژه ای 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــرا ک ــم چ ــاز کردی ــت را آغ اس
می توانیــم به طــور مشــترک حــدود ۱۵ درصــد 
منابــع آن را تامیــن کنیــم و مابقــی را از بســتر بــازار 
ــی  ــروژه اجرای ــا پ ــم ت ــم آوری ــی فراه ــن مال تامی

ــود. ش
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
شــکوفایی محــور دوم تعامــات صنــدوق نوآوری 

ــا را تاسســیس شــرکت ســرمایه گذاری  ــا بانک ه ب
ــاد  ــت: ابع ــرد و گف ــام ک ــترک اع ــوآوری مش ن
ایــن شــرکت هنــوز بــزرگ نیســت امــا اگــر 
شــرکت ســرمایه گذاری هلدینــگ نــوآوری را 
تاســیس کنیــم، بــه طــور مجــدد پروژه هــای دانــش 
ــوند. ــدان می ش ــتارت آپ ها وارد می ــا و اس بنیان ه

تعامــات  مــورد  در  ســوم  محــور  بــه  ناظمــی 
صنــدوق نــوآوری بــا بانک هــا اشــاره کــرد و 
ــرمایه گذاری  ــدوق س ــون ۱۰ صن ــا تاکن ــزود: م اف
جســورانه تشــکیل داده ایــم کــه از ایــن صندوق هــا 
ــد، حمایــت می شــود.  کــه در گذشــته فعــال نبودن
قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان بــه طــور صریــح 
بــه ایــن مــورد اشــاره کــرده کــه بــه تاســیس ایــن 
نــوآوری  طرفیت هــای  عنــوان  بــه  صندوق هــا 
امــکان  صندوق هــا  ایــن  کــه  چــرا  بپردازیــم، 
بــازار فراهــم می کننــد و  ســرمایه گذاری را در 
ــود و   ــرم می ش ــز اه ــری نی ــور حداکث ــه ط ــول ب پ
قطعــا حضــور بانــک بــه حــوزه نــوآوری همچــون 
خواهــد  کمــک  فین تــک  مانننــد  حوزه هایــی 

ــرد. ک
ــدوق  ــات صن ــارم تعام ــور چه ــه مح وی در ادام
ــن ســرمایه ای  ــا را شــامل تامی ــا بانک ه ــوآوری ب ن
ــرمایه  ــن س ــای نوی ــد از الگوه ــه بتوان ــت ک دانس
مــورد  ایــن  افــزود:  و  کنــد  اســتفاده  شــرکتی 
وجــود  کشــور  نــوآوری  حــوزه  در  تاکنــون 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــتر ش ــت. پیش ــته اس نداش
برخــورد  ســقفی  یــک  بــه  اســتارت آپ ها  و 
ــتر از آن  ــتند بیش ــر نمی توانس ــه دیگ ــد ک می کردن
رشــد کننــد امــا امیدواریــم بــا ایــن روش بــه رشــد 

ــم. ــک کنی ــا کم ــتر آنه بیش

امضای الحاقیه شماره 2 تفاهم نامه همکاری مشترک 
صندوق نوآوری با بانک تجارت

مشــترک  جلســه  حاشــیه  در  اســت،  گفتنــی 
صنــدوق نــوآوری و بانــک تجــارت، الحاقیــه 
شــماره ۲ تفاهم نامــه همــکاری مشــترک صنــدوق 
نــوآوری بــا بانــک تجــارت در ســال ۹۸ در زمینــه 
اعطــای تســهیات لیزینگ)فــروش اقســاطی( و 

صــدور ضمانت نامــه بــرای شــرکت های دانــش 
ــه همــراه  ــدوق ب ــی شــده از ســوی صن ــان معرف بنی
ضوابــط و دســتورالعمل های داخلــی بانــک ضمــن 

ــد. ــاء ش ــاری امض ــت اعتب ــت بهداش رعای

نمایش توانمندی  های شرکت های  دانش بنیان »ایران توانا«
مستند ده قسمتی »ایران توانا« در ایام دهه فجر به همت صندوق نوآوری پخش می شود.

ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا هــدف  ــا« کــه ب ــران توان و شــکوفایی مســتند »ای
ــب  ــی در قال ــان ایران ــای جوان ــش توانمندی ه نمای
شــرکت های دانــش بنیــان بــه همــت صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی تهیــه و تولیــد شــده اســت، 
طــی روزهــای ۱۲ تــا ۲۲ بهمــن و همزمــان بــا 
روز  هــر  اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد 
پخــش  ســیما  چهــار  شــبکه  از   ۱۹:۵۵ ســاعت 

می شــود.
ــا« ۱۰ شــرکت  ــران توان در مســتند ۱۰  قســمتی »ای
دانــش بنیــان بــه ارائــه توانمندی هــای فناورانــه 

خــود می پردازنــد.
شــرکت های دانــش بنیانــی کــه در ایــن مســتند بــه 
ــن  ــه ای ــد ب عرضــه توانمندی هــای خــود می پردازن
ــت و  ــوزه گاز، نف ــام« در ح ــت: »گهرس ــرح اس ش
ــرق،  ــت ب ــوزه صنع ــرس« در ح ــیمی، »پایاپ پتروش
ــا«  ــوگا« از »گــروه مپن نفــت، گاز و پتروشــیمی، »ت
در حــوزه توربین هــای بــزرگ گازی، »چابــک 
ــک،  ــع الکترونی صنعــت پیشــگام« در حــوزه صنای
ــدنا« در  ــروه س ــت و گاز، »گ ــی، نف ــکی، ریل پزش
ــه  هوشــمند، ترموســتات های هوشــمند  حــوزه خان
حــوزه  در  روژه«  »گــروه  کولــر،  کلید هــای  و 
ــاوری، شــرکت »چوبســان شــرق« در  زیســت فن

حــوزه طراحــی و ســاخت دســتگاه های تولیــد 
ــرکت  ــی، ش ــده حرارت ــراوری ش ــوب ف ــوه چ انب
ــرواز ســیمرغ ســها« در حــوزه صنعــت  ــاوری پ »فن
ــدون  ــای ب ــی پرنده ه ــده بوم ــا و تولیدکنن هوافض
پایــش  نقشــه برداری،  کاربــری  بــا  سرنشــین 
هوایــی، سمپاشــی کشــاورزی و آنالیــز آفــات 
کشــاورزی، شــرکت »میــم دارو« در حــوزه تولیــد 
داروی درمــان میگــرن، شــرکت »احیــا درمــان 
پیشــرفته« در حــوزه تولیــد دســتگاه های ونتیاتــور 
و مراقبت هــای ویــژه و ماشــین های بیهوشــی در 

ــران. ای
در ایــن مســتند جوانــان ایرانــی باورمنــدی و اعتماد 
بــه شــرکت های دانــش بنیــان ایرانــی را بــه نمایــش 
ــد در  ــر ایــن موضــوع تاکیــد کردن گذاشــته اند و ب
صــورت اعتمــاد کامــل بــه ایــن شــرکت ها در 
ــف  ــای مختل ــی در حوزه ه ــات خوب ــور، اتفاق کش
ــی  ــکی و صنعت ــای پزش ــوص در حوزه ه ــه خص ب

در کشــور رقــم خواهــد خــورد.
ــبکه  ــش ش ــروه دان ــش گ ــه کوش ــا« ب ــران توان »ای
چهــار ســیما از ســه شــنبه ۱۲ بهمــن ســاعت ۱۹:۵۵ 
پخــش و در ســاعت هــای ۱:۵۵ و ۱۱:۵۵ بازپخــش 

مــی شــود.
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تولید عایق های حرارتی و برودتی آیروژل با فناوری نانو در یک شرکت دانش بنیان با حمایت نوآوری

ــهرک  ــتقر در ش ــان مس ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
صنعتــی شــماره یــک زنجــان کــه از حمایــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز برخــوردار 
بــوده اســت، موفــق بــه تولیــد عایق هــای حرارتــی 
ــور  ــو در کش ــاوری نان ــا فن ــروژل ب ــی آی و برودت
عمومــی  صنــدوق  روابــط  گــزارش  بــه  شــد. 
نــوآوری و شــکوفایی، حســن برگزیــن، مدیرعامل 
شــرکت دانــش بنیــان پــاکان آتیــه نانــو دانــش در 
ــا  ــرکت م ــت: ش ــرکت گف ــن ش ــت ای ــورد فعالی م
ــر  ــی ب ــرفته مبتن ــای پیش ــد عایق ه ــور تولی ــه منظ ب
ــوالت آن  ــدازی و محص ــن راه ان ــای نوی فناوری ه
بــه عنــوان قویتریــن عایق هــای حرارتــی و برودتــی 

ــت. ــده اس ــناخته ش ش
شــامل  را  شــرکت  ایــن  محصــوالت  وی 
گرانــول  آیــروژل،  تــا  منعطــف  بلنکت هــای 
یــا  آیــروژل  بلنکت هــای صفحــه ای  آیــروژل، 
غیرمنعطــف آیــروژل و عایق هــای ژاکتــی توربیــن 
گازی حــاوی بلنکــت آیــروژل اعــام کــرد و 
ــوان  ــا عن ــدی ب ــول جدی ــز محص ــرا نی ــزود: اخی اف
رنگ هــای عایــق حــرارت آیــروژل در دســت 
ــه دســتیابی  ــق ب ــن محصــول موف ــم کــه در ای داری
دانــش فنــی آن شــده ایم و بــه زودی وارد بــازار 

خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان پــاکان آتیــه نانــو 
دانــش ادامــه داد: در حــال حاضــر شــرکت مــا بــه 
ــواع محصــوالت  عنــوان تولیدکننــده انحصــاری ان
ــت  ــال اس ــران فع ــروژل در ای ــی آی ــق حرارت عای
و موفــق بــه اخــذ گواهینامه هــای نانومقیــاس از 
ــوع  ــدی ن ــی تولی ــش بنیان ــو و دان ــژه نان ــتاد وی س
یــک و بیــش از ۱۰ نــوع اســتاندارد ASTM مطابــق 
محصــوالت  بــرای  بین المللــی  اســتانداردهای 

خــود شــده اســت.
برگزیــن در مــورد عایق هــای برودتــی و حرارتــی 
آیــروژل ایــن شــرکت بیــان کــرد: ایــن عایق هــای 
نســل جدیــد بــر مبنــای فنــاوری نانــو توســعه یافتــه 
شــده اســت و مزایــای متعــددی دارد کــه موجــب 
ــورت  ــه ص ــا ب ــرفته دنی ــورهای پیش ــا کش ــده ت ش
بــه  عایق هــا  ایــن  از  روزافــزون  و  تصاعــدی 
ــای ســنتی ســرد و گــرم  ــن عایق ه ــوان جایگزی عن
همچــون پشــم ســنگ، پشــم شیشــه، فــوم گلــس و 

ــد. ــتفاده کنن ــر اس ــنتی دیگ ــای س عایق ه

بــارز عایق هــای آیــروژل  بــه ویژگی هــای  وی 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ویژگی هــا شــامل 
کمتریــن ضریــب انتقــال حــرارت در بــازه دمایــی 
منفــی ۲۰۰ تــا مثبــت ۶۵۰ درجــه سلســیوس و 
همچنیــن ضریــب انتقــال حــرارت عایق هــا حــدود 
بلنکت هــای  بــرای  کلویــن  بــر  وات  دوصــدم 
منعطــف آیــروژل بــوده و ۱۷ هــزارم وات بــر 
کلویــن در دمــای ۲۰ درجــه سلســیوس بــرای 

اســت. صفحــه ای  عایق هــای 
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان پــاکان آتیــه نانــو 
ــز  ــرکت نی ــاص ش ــای خ ــزود: گرانول ه ــش اف دان
ضریــب انتقــال حرارتــی در حــدود ۱۲ هــزارم 
وات بــر کلویــن دارنــد کــه ایــن خصوصیــت 
باعــث می شــود بــا کمتریــن ضخامــت عایــق، 
ــرا  ــیم چ ــته باش ــی را داش ــترین کارای ــم بیش بتوانی
ــد آب  ــا ض ــورت کام ــه ص ــا ب ــای م ــه عایق ه ک
ــب  ــا موج ــودن آن ه ــدآب ب ــود و ض ــد می ش تولی
می شــود تــا بــه مــرور زمــان جــذب رطوبــت 

ــیم. ــته باش نداش
برگزیــن بــازار هــدف محصــوالت ایــن شــرکت را 
شــامل صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، ســاختمان، 
نظامــی، دفاعــی، پوشــاک، دریایــی، فــوالد و 
نیروگاه هــا اعــام کــرد و گفــت: شــرکت مــا 
ــا همــکاری  موفــق بــه انجــام پروژه هــای صنعتــی ب
مپنــا، پاالیشــگاه ها، نیروگاه هــا، شــرکت فــوالد 
ــت.  ــده اس ــی  ش ــع نظام ــان و صنای ــه اصفه مبارک
ــوزه  ــود در ح ــای موج ــع چالش ه ــن در رف همچنی

عایق هــا نیــز موفــق عمــل کرده ایــم.
دانــش  از  تولیــد آیروژل هــا  اظهــار کــرد:  وی 
فنــی خاصــی برخــوردار اســت کــه موجــب شــده 
ــا کیفیــت  ــا فقــط چنــد کشــور ایــن عایق هــا را ب ت
ــن  ــا همچنی ــوالت م ــد. محص ــد کنن ــب تولی مناس
ــه  ــرار گرفت ــزرگ ق ــرکت های ب ــد ش ــورد تأیی م
یکســری  باعــث شــده  مســئله  و همیــن  اســت 
جایگزیــن  را  مــا  محصــوالت  شــرکت ها،  از 

کننــد. آمریکایــی  نمونه هــای 
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان پــاکان آتیــه نانــو 
دانــش گفــت: یکــی از بزرگتریــن مزیت هــای 
محصــول مــا نســبت بــه محصــول خارجــی اختاف 
قیمــت آن اســت، بــه طــوری کــه کشــورهایی 
همچــون ترکیــه و تعــدادی از کشــورهای اروپایــی 
ــا  ــم ت ــا هســتند کــه امیدواری متقاضــی محصــول م
ــوالت  ــادرات محص ــه ص ــق ب ــال موف ــط امس اواس

ــه خــارج شــویم. شــرکت ب
برگزیــن در ادامــه بــا بیــان اینکــه کشــور مــا جــزو 
ــرژی،  کشــورهایی اســت کــه متوســط مصــرف ان
گاز طبیعــی و فرآورده هــای فســیلی و نفتــی در آن 
ــن  ــر میانگی ــاال اســت و حــدود هفــت براب بســیار ب
نفتــی  فرآورده هــای  برابــر  ســه  و  طبیعــی  گاز 
نســبت بــه دنیــا مصــرف می کنیــم، اظهارکــرد: 
و  زمیــن  گرمایــش  محیطــی،  زیســت  مســایل 
معضاتــی همچــون خشکســالی، کمبــود آب، 
تــا  شــده  ســبب   ... و  جنگل هــا  آتش ســوزی 
کنتــرل مصــرف و کاهــش مصــرف انــرژی در دنیــا 
ــه روز  ــای ب ــتفاده از عایق ه ــد. اس ــم باش ــیار مه بس
آیــروژل بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن راهکارهــای 
کاهــش مصــرف ســوخت و انــرژی امــروز در دنیــا 
ــی مطــرح اســت. ــا گرمایــش جهان ــه ب ــرای مقابل ب

وی خاطرنشــان کــرد: تصــور مــا ایــن اســت کــه در 
ــا  ــن عایق ه ــی ای ــا معرف ــم ب ــده بتوانی ســال های آین
بــه تمامــی  صنایــع کشــور بــه خصــوص در صنعــت 
کاهــش  در  توجــه  قابــل  ســهمی   ســاختمان، 
مصــرف انــرژی در کشــور داشــته باشــیم چــرا کــه 
بیــش از ۴۰ درصــد مصــرف انــرژی کشــور در 

ــت. ــاری اس ــکونی و تج ــای مس ــوزه واحده ح
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان پــاکان آتیــه 
نانــو دانــش همچنیــن اشــاره کــرد کــه تمامــی 
عایــق  ضدحریــق،  شــرکت  ایــن  عایق هــای 
صوتــی عالــی، مانــع از خوردگــی زیــر ســطح 
ــاره،  ــن ب ــاز و بســته کــردن چندی ــت ب ــق، قابلی عای
مقاومــت مکانیکــی کششــی و فشــاری بســیار بــاال، 
قابلیــت نصــب آنایــن ســرد و گــرم، قابلیــت بــرش 
و نصــب در هــر هندســه ای، طــول عمــر مفیــد 
بیــش از ۳۰ ســال، زیســت ســازگار و بســیار ســبک 

ــتند. هس

رئیس سازمان فضایی ایران:
راه پیشرفت در حوزه فضایی کشور، حضور بخش خصوصی و دانش بنیان ها است

ــور  ــت: حض ــران گف ــی ای ــازمان فضای ــس س رئی
کشــور  فضایــی  حــوزه  در  ایرانــی  نخبــگان 
انگیزه بخــش اســت و کمــک می کنــد تــا ایــن 
مســیر پیچیــده بــا ســرعت بیشــتری طــی شــود

ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
معــاون  ســاالریه،  حســن  دکتــر  شــکوفایی،  و 
ــس  ــات و رئی ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ســازمان فضایــی ایــران در رویــداد ایده هــای فضــا 
ــان  ــا بی ــه از مجموعــه رویدادهــای »ســتکس« ب پای
ــوده و از  اینکــه حــوزه فضایــی کشــور، هایتــک ب
تکنولــوژی باالیــی برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: 
ــردی  ــزی راهب ــران برنامه ری ــی ای در ســازمان فضای
ــا نیازهــای  ــژه ای برخــوردار اســت ت از اهمیــت وی

کشــور را در ســال های آتــی رصــد و بــرای آن 
برنامه ریــزی کنیــم.

وی از آمادگــی ســازمان فضایــی کشــور بــرای رفع 
ــرکت های  ــور و ش ــاوری کش ــش فن ــای بخ نیازه
دانــش  بنیــان در حــوزه فضایــی خبــر داد و گفــت: 
ــم شــرکت های  ــا کمــک کنی ــم ت ــه داری ــا وظیف م

ــت  ــا موفقی ــخت را ب ــن دوران س ــان ای ــش بنی دان
ســپری کننــد چــرا کــه در حوزه هــای دانــش 
بنیــان، هــر چــه مســائل هایتــک باشــد، ایــن بخــش 

ــود. ــه می ش ــی مواج ــختی و پیچیدگ ــا س ب
فنــاوری اطاعــات  ارتباطــات و  معــاون وزیــر 
راه  کــه  اســت  ایــن  مــن  اعتقــاد  داد:  ادامــه 
پیشــرفت در حــوزه فضایــی کشــور حضــور بخــش 
ــه  ــرا ک ــت چ ــان اس ــرکت های بنی ــی و ش خصوص
حضــور نخبــگان ایرانــی در حــوزه فضایــی کشــور 
انگیزه بخــش اســت و کمــک می کنــد تــا ایــن 

ــود. ــی ش ــتری ط ــرعت بیش ــا س ــده ب ــیر پیچی مس
ــال  ــی ۱۵ س ــر ط ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاالریه ب س

ــه ســرمایه گذاری در بخــش زیرســاختی  گذشــته ب
ــدا  ــه بخــش خصوصــی ورود پی کشــور توجــه و ب
می کردیــم، شــاهد عملکــرد بهتــری در حــوزه 
فضایــی کشــور می بودیــم، افــزود: مــا تــاش 
نــگاه  آینــده  ســال  چهــار  طــی  تــا  می کنیــم 
ویــژه ای بــه ورود بــه بخــش خصوصــی در توســعه 
مســایل فنــی و تکنولــوژی داشــته باشــیم چــرا کــه 
اگــر بخــش دولتــی در آن بــازه زمانــی بتوانــد برای 
ــه خــود  ــروی نخب توســعه اقتصــاد و نگهداشــت نی
ــه  ــد ب ــم می توان ــن مه ــد، ای در کشــور کمــک کن
ــن  ــای کشــور در ای ــوان یکــی از برگــه برنده ه عن

بخــش باشــد. 

گفتگوی رو در روی رییس 
صندوق نوآوری و شکوفایی 
با مدیران عامل تعدادی از 

شرکت های دانش بنیان

عامــل  مدیــران  دیدارهــای  سلســله  ادامــه  در 
صنــدوق  رئیــس  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
ریاســت جمهوری،  شــکوفایی  و  نــوآوری 
بعدازظهــر امــروز دوشــنبه ۲۷ دی مــاه جــاری، 
مدیــران عامــل هفــت شــرکت دانش بنیــان بــا 
ــوآوری  ــدوق ن ــس صن ــی  وحــدت، ریی ــر عل دکت
دیــدار کــرده و مشــکات خــود را مطــرح کردنــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
ــدار  ــن دی ــر در ای ــرکت های حاض ــکوفایی، ش ش
کــه بــه صــورت حضــوری و آنایــن حضــور 
ــرکت  ــتا ژن دارو«، »ش ــد از: »رس ــتند، عبارتن داش
ــین  ــودر آتش ــوژی پ ــا«، »متال ــد پوی ــی فرای مهندس
پنجــه «، »چــکاد طــب آدریــن«، »نرم افــزاری ســازه 

ــون« . ــک اکس ــز الکترونی ــپادانا«و »تجهی اس
در ایــن دیــدار درخواســت ها و موضوعاتــی در 
ــهیات  ــق، تس ــرکت ها، وثای ــکات ش ــه مش زمین
معرفــی  و  لیزینــگ  و  گــردش  در  ســرمایه 
فعالیت هــای شــرکت و اخــذ مشــورت مطــرح 
ــوآوری  ــدوق ن ــر وحــدت رییــس صن شــد و دکت
ــری و  ــرای پیگی ــتورات الزم را ب ــکوفایی دس و ش

رفــع مشــکات ایــن شــرکت ها صــادر کــرد.
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در نشست بانوان مدیرعامل شرکت های دانش بنیان با رئیس مجلس مطرح شد؛
دانش بنیان ها توان رفع چالش های کشور در حوزه های مختلف را دارند

در نشســت بانــوان مدیرعامــل شــرکت های دانــش 
بنیــان بــا رئیــس مجلــس مطــرح شــد؛

ــوان رفــع چالش هــای کشــور در  دانــش بنیان هــا ت
ــد حوزه هــای مختلــف را دارن

در ســالروز والدت باســعادت حضــرت فاطمــه 
زهــرا)س( و گرامیداشــت مقــام زن، جمعــی از 
ــا  ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ــل ش ــوان مدیرعام بان
رئیــس مجلــس شــورای اســامی دیــدار و ضمــن 
ایــن شــرکت  ها تــوان رفــع  بــر اینکــه  تاکیــد 
چالش هــای مختلــف کشــور بــه خصــوص در 
حــوزه تولیــد را دارنــد، اعــام کردنــد کــه این کار 
ــه  ــور ب ــف کش ــای مختل ــاد بخش ه ــتلزم اعتم مس

دانــش و تخصــص 
ن هــا  نش بنیا ا د

ــت.   اس
گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
نــوآوری  صنــدوق 
شــکوفایی،  و 
دیــدار  ایــن  در 
مدیرعامــل  بانــوان 
ی  کت ها شــر
ــان ضمــن  ــش بنی دان
گزارشــی  ارائــه 
دســتاوردهای  از 
خــود در اکوسیســتم 
کشــور،  فنــاوری 
قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان را نقطــه عطفــی 
ــکوفایی  ــان و ش ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتم  ــال در اکوسیس ــرکت های فع ــتر ش ــه بیش هرچ
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــد ک ــام کردن ــمردند و اع برش
ایــن شــرکت ها و  ارتقــای  باعــث  قانــون  ایــن 

می شــود. کشــور  صنعــت 
ــر  در ایــن نشســت حاضــران در جلســه همچنیــن ب
شــرکت های  از  دولتــی  دســتگاه های  حمایــت 
و  نــوآوری  صنــدوق  کنــار  در  بنیــان  دانــش 
شــکوفایی بــرای تقویــت تولیــد داخــل تاکیــد 
ــش  ــرکت های دان ــل ش ــوان مدیرعام ــد. بان کردن
بنیــان همچنیــن بــر ایــن نکتــه تاکیــد کردنــد کــه به 

دلیــل فقــدان متولــی متخصــص، عــدم یکپارچگــی 
از  حمایــت  مشــخص،  سیاســتگذاری  نبــود  و 
دانــش بنیان هــا در بخش هــای مختلــف کشــور 
بــه خصــوص از جانــب حــوزه صنعــت بــا مشــکل 

ــت.  ــه اس مواج
شــرکت های  ایــن  عامــل  مدیــران  ادامــه  در 
ــرکت ها  ــن ش ــه ای ــد ک ــد کردن ــان تاکی ــش بنی دان
بــه دلیــل دانــش محــور بــودن فعالیت هایشــان، 
تــوان رفــع چالش هــای مختلــف بــه خصــوص 
ــتلزم  ــن کار مس ــا ای ــد، ام ــد را دارن ــوزه تولی در ح
ــش و  ــه دان ــور ب ــف کش ــای مختل ــاد بخش ه اعتم
ــاس  ــن اس ــر ای ــت و ب ــا اس ــص دانش بنیان ه تخص
از رئیــس مجلــس خواســتند در ایــن زمینــه تدبیــری 

ــود. ــیده ش ــس اندیش در مجل
بنیــان  دانــش  شــرکت های  مدیرعامــل  بانــوان 
ــوآوری  ــه نقــش تاثیرگــذار صنــدوق ن ــن ب همچنی
فنــاوری کشــور و  و شــکوفایی در اکوسیســتم 
حمایت هــای مالــی و معنــوی ایــن صنــدوق از 
ــد  شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور اشــاره کردن
ــن  ــه از رئیــس مجلــس خواســتند کــه ای و در ادام
قــوه در بخــش صیانــت از شــرکت های دانــش 

ــود. ــال ش ــی فع ــای جهان ــان در بازاره بنی
ترغیــب  اولیــه،  مــواد  واردات  تســهیل 
بــرای  دولتــی  دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا 
ــش  ــرکت های دان ــا ش ــاتB2B  ب ــزاری جلس برگ
بنیــان، تســهیل رونــد اخــذ مجوزهــا و تائیدیه هــای 
کیفیــت  ارزیابــی  و  شــرکت ها  ایــن  موردنیــاز 

محصــوالت وارداتــی و تولیــدی از دیگــر مســائل 
و درخواســت هایی بــود کــه بانــوان مدیرعامــل 
ــس  ــا رئی ــت ب ــان در نشس ــش بنی ــرکت های دان ش

مجلــس شــورای اســامی مطــرح کردنــد.
ــدت  ــی وح ــر عل ــن دکت ــت همچنی ــن نشس در ای
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، دکتــر 
محســن دهنــوی رئیــس فراکســیون اقتصــاد دانــش 
بنیــان مجلــس و عضــو هیــات امنــای صنــدوق 
آمــوزش،  کمیســیون های   روســای  نــوآوری، 
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــاوری و صنای ــات و فن تحقیق
ــخنانی  ــس در س ــان مجل ــیون زن ــای فراکس و اعض
از شــرکت های دانــش  بــر ضــرورت حمایــت 
بنیــان و تولیدکننــدگان محصــوالت فناورانــه بــرای 
ــش  ــد دان ــش تولی ــون جه ــد و قان ــادرات تاکی ص
بنیــان را از افتخــارات مجلــس یازدهــم عنــوان 

ــد. کردن
ــران  ــد مدی ــده ۱۲ درص ــام ش ــای اع ــر آماره بناب
ــره ۶۵۰۰  ــات مدی عامــل و ۲۰ درصــد اعضــای هی
ــکیل  ــان تش ــور را زن ــان در کش ــرکت  دانش بنی ش

می دهنــد. 
ــرکت های  ــگاه ش ــز نمایش ــت نی ــن نشس ــس از ای پ
برنامه هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  بنیــان  دانــش 
ــان  ــش بنی ــن دان ــان کارآفری ــنواره زن ــن جش دومی
شــرکت   ۲۷ آن  طــی  و  افتتــاح  ایران)چیســتا( 
عرضــه  و  توانمندی هــا  ارائــه  بــه  دانش بنیــان 
محصــوالت خــود بــه نماینــدگان مــردم در مجلس 

شــورای اســامی پرداختنــد.

دکتر وحدت در دیدار بانوان مدیرعامل شرکت های دانش بنیان با رئیس مجلس:
ضریب نفوذ خدمات صندوق نوآوری در استان ها به ۷0 درصد رسیده است

ــاره  ــا اش ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــس صن رئی
بــه نقش آفرینــی زنــان در حــوزه دانــش بنیــان 
بخــش  و  دانش بنیــان  حــوزه  در  زنــان  گفــت: 

مدیریتــی شــرکت ها، نقــش محــوری دارنــد.
ــوآوری  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در نشســت 
بــا  بانــوان مدیرعامــل شــرکت های دانش بنیــان 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی کــه در ســالروز 
والدت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( برگــزار شــد، 
نقــش  زنــان در اکوسیســتم فنــاوری کشــور را نقش 
محــوری عنــوان کــرد و گفــت: قابلیت هــای زنــان 
در حــوزه دانش بنیــان مشــهود اســت و ایــن بخــش 
از جامعــه، نقشــی اساســی در ایــن اکوسیســتم ایفــا 

کــرده اســت.
وی در مــورد قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 
رئیــس صنــدوق  عنــوان  بــه  نــه  بنــده  گفــت: 
ــی  ــن مال ــه تامی ــه وظیف ــکوفایی ک ــوآوری و ش ن
اکوسیســتم فنــاوری کشــور را برعهــده دارد بلکــه 
بــه عنــوان یــک شــهروند بابــت تصویــب ایــن طرح 
ــر  ــز دکت ــات و نی ــوزش و تحقیق ــیون آم از کمیس
دهنــوی رئیــس فراکســیون اقتصــاد دانش بنیــان 
ــوب  ــی مص ــخه نهای ــم. نس ــکر می کن ــس تش مجل
ایــن قانــون بــا نســخه اولیــه آن کــه پیشــتر بــه 
دســت مــا رســیده بــود، قابــل مقایســه نیســت و در 
ــه تصویــب رســید بســیاری از  ــد کــه ب طــرح جدی
ــان  ــای حــوزه دانش بنی ــرای ارتق ــی کــه ب آرزوهای

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتیم، در نظ داش
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا اشــاره به 
اهمیــت داخلی ســازی در صنایــع مختلــف کشــور، 
گفــت: ماشین ســازی پایــه حــوزه صنعــت اســت و 
ــه  ــان ب ــد دانش بنی ــش تولی ــرح جه ــب ط ــا تصوی ب

ــن حــوزه  ــی جــدی در ای طــور قطــع شــاهد تحول
خواهیــم بــود.

خــود  ســخنان  از  دیگــر  بخشــی  در  وحــدت 
دســتگاه ها  پرهیــز  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا 
ســرمایه گذاری  از  دولتــی  ســازمان های  و 
ــوزه  ــژه در ح ــی به وی ــش خصوص ــتقیم در بخ مس
دانش بنیــان گفــت: بهتــر اســت ایــن ســازمان ها 
در قالــب هم ســرمایه گذاری بــا ســایر نهادهــای 
زیســت بوم نــوآوری بــه توســعه تولیــد داخــل 

کمــک کننــد.
حــوزه  در  ســرمایه گذاری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نــوآوری، محدودیــت نــدارد، بیــان کــرد: صنــدوق 
ــاد  ــن نه ــوان مهمتری ــه عن ــکوفایی ب ــوآوری و ش ن
تامیــن مالــی اکوسیســتم نــوآوری، بــر اســاس قانون 
مصــوب مجلــس در کنــار نهــاد سیاســتگذاری 
ــوری(  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم )معاون
ــوآوری از  ــی ن ــذا تامیــن مال ــه اســت، ل ــرار گرفت ق

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
ــه  ــکوفایی در ادام ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــر اینکــه تامیــن مالــی حــوزه نــوآوری  ــا تاکیــد ب ب
از طریــق روش هــای عــادی محقــق نمی شــود، 
ــن  ــاد تامی ــن نه ــوآوری مهمتری ــدوق ن ــت: صن گف
مالــی نــوآوری در ایــران اســت کــه بودجــه اولیــه 
ــود  ــرار ب ــود و ق ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــه ه آن س
ســاالنه نیــم درصــد از بودجــه عمومــی دولــت 
ــی کــه  ــه شــود، در حال ــدوق اضاف ــه ســرمایه صن ب
تاکنــون کل مبلغــی کــه طــی ســال هــای گذشــته 
ــارد  ــه، ۲۶۰۰ میلی ــرار گرفت ــدوق ق ــار صن در اختی
تومــان اســت. البتــه مــا در ایــن مــدت بیــش از ۲۳ 
ــی و تســهیات  ــارد تومــان خدمــات مال هــزار میلی
شــامل  بازیگــران  از  شــبکه ای  همــکاری  بــا 

بانک هــا و دســتگاه های 
اکوسیســتم  در  اجرایــی 
نــوآوری  و  فنــاوری 
ــرکت های  ــه ش ــور ب کش
اعطــا  دانش بنیــان 

کردیــم.
بــا  ادامــه  در  وحــدت 
ضریــب  اینکــه  بیــان 
ــدوق  ــات صن ــوذ خدم نف
شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــش از  ــا پی ــتان ها ت در اس
ــه ۳۸  ســال ۹۷ حداکثــر ب

ــوذ  ــب نف ــن ضری ــروز ای ــا ام درصــد می رســید، ام
بــه حــدود ۷۰ درصــد رســیده اســت، اظهــار کــرد: 
ــعه  ــه توس ــان ب ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه در قان
ــوآوری اشــاره شــده کــه  ــدوق ن ــای صن ظرفیت ه
ــور  ــاوری کش ــتم فن ــت اکوسیس ــعه و تقوی در توس

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
ــان  ــکوفایی در پای ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــرای  ــت ب ــتگاه ها خواس ــازمان ها و دس ــه س از هم
دانش بنیــان  اقتصــاد  بیشــتر  هرچــه  شــکوفایی 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــی ب ــکاری تنگاتنگ هم
ــد  ــت از تولی ــرای حمای ــند و ب ــته باش ــاور داش و فن
داخلــی از محصــوالت ایــن شــرکت ها خریــداری 
کننــد و تصریــح کــرد: هفتــه گذشــته مــا رویــداد 
»تبــادل فنــاوری در صنعــت بیمــه« را بــا همــکاری 
بیمــه مرکــزی و شــرکت های بیمه گــر برگــزار 
کردیــم. در ایــن رویــداد تاکیــد شــد کــه می تــوان 
بــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان 
ــون  ــه هم اکن ــور را ک ــه در کش ــوذ بیم ــب نف ضری
ــه ۷ درصــد برســانیم، کــه در  ۲,۵ درصــد اســت ب

ــه آن اشــاره شــده اســت. ــز ب ــون نی قان
مدیرعامــل  بانــوان  دیــدار  در  اســت  گفتنــی 
قالیبــاف،  دکتــر  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
جمعــی از معاونــان صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، 
دکتــر محســن دهنــوی رئیــس فراکســیون اقتصــاد 
امنــای  هیــات  عضــو  و  مجلــس  دانش بنیــان 
کمیســیون های   روســای  نــوآوری،  صنــدوق 
آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری و صنایــع و معــادن 
ــز  ــس نی ــان مجل ــس و اعضــای فراکســیون زن مجل

حضــور داشــتند.
در حاشــیه ایــن دیــدار نیــز بــا حضــور رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی، نمایشــگاه شــرکت های 
برنامه هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  دانش بنیــان 
دومیــن جشــنواره زنــان کارآفریــن دانش بنیــان 
ایــران )چیســتا( افتتــاح شــد. در ایــن نمایشــگاه 
ــا و  ــه توانمندی ه ــه ارائ ــان ب ــرکت دانش بنی ۲۷ ش
عرضــه محصــوالت خــود بــه نماینــدگان مــردم در 

ــد. ــامی پرداختن ــورای اس ــس ش مجل
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صندوق نوآوری و شکوافیی

رئیس مجلس در نشست جمعی از زنان کارآفرین و مدیران عامل شرکت های دانش بنیان:
 حضور بانوان در سطوح عالی شرکت های دانش بنیان، فرصتی برای جامعه است

نشســت  در  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
جمعــی از بانــوان مدیــر عامــل شــرکت هــای دانش 
ــه قــدرت فعالیــت هــای دانــش  ــا اشــاره ب ــان، ب بنی
ــا  ــا، ناعدالتی ه ــه نابرابری ه ــان دادن ب ــان در پای بنی
و فســادها؛ ریشــه مقاومــت هــا در مقابــل شــرکت 
ایــن  قــدرت  بنیــان را در همیــن  هــای دانــش 
شــرکت هــا دانســت و تاکیــد کــرد: مــا در مجلــس 
ــه تحــول و کارآمــدی بــه کمــک مجموعه هــای  ب
ایمــان داریــم و می دانیــم علــم در  دانش بنیــان 
بــا  بــه ثــروت در کوتاه تریــن زمــان و  تبدیــل 
ــک  ــه کم ــه ب ــن هزین ــی و کمتری ــترین بازده بیش
ــر  ــورد. دکت ــم بخ ــد رق ــا می توان ــن مجموعه ه ای
محمدباقــر قالیبــاف در نشســت بــا زنــان کارآفریــِن 
بــه  بنیــان  مدیــر عامــل شــرکت هــای دانــش 
مناســبت والدت حضــرت زهــرا )س( و روز زن 
ــت  ــک و تهنی ــرض تبری ــن ع ــد، ضم ــزار ش برگ
بــه زنــان کارآفریــن کشــور گفــت: در شــخصیت 
امــروز  کــه  )ره(  امــام  و  زهــرا )س(  حضــرت 
والدت ایشــان هــم هســت، یــک نکتــه بســیار مهــم 
ــارف،  ــه، ع ــام فقی ــه ام ــود دارد ک ــی وج و اساس
فیلســوف و مســلط بــه حــوزه دینــی و ابعــاد فقهــی 
مــا در ایــن خصــوص می فرماینــد »حضــرت زهــرا 
)س( یــک رهبــر واقعــی و الگــو بــرای همــه جامعه 
ــان در بعــد اجتماعــی و ســایر  اعــم از مــردان و زن
ابعــاد بودنــد« بنابرایــن افتخــار می کنیــم کــه چنیــن 
روزی بــه نــام روز زن و مــادر انتخــاب شــده اســت 
و در ایــن حــوزه بــاور داریــم کــه در بعــد انســانی و 
حتــی اجتماعــی هیــچ تفاوتــی بیــن مــردان و زنــان 

ــدارد. وجــود ن
ــث  ــزود: بح ــامی اف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
جنســیت در جامعــه مــا موضوعیتــی نــدارد و زنــان 
ــگ  ــه فرهن ــد ک ــر چن ــند ه ــال باش ــد فع می توانن
ــت  ــان اس ــردواری در زن ــگاه م ــال ن ــه دنب ــرب ب غ
ــدا  ــردان را پی ــت م ــان برخــی خصل ــی اگــر زن یعن
ــی  ــن دیدگاه ــا چنی ــا م ــوند، ام ــده می ش ــد دی کنن
ــأن  ــی را در ش ــن موضوع ــم و چنی ــول نداری را قب

زنــان نمی دانیــم.
ــود در  ــهم خ ــه س ــا ب ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
مجلــس و همــه مســئوالن نبایــد زنــان جامعــه را در 
دوراهــی مشــارکت اجتماعــی یــا خانــه داری قــرار 
دهیــم، اظهــار کــرد: بایــد بــه خانم هــا قــدرت 
انتخــاب و فرصــت نقــش آفرینــی داده شــود، 
اثربخشــی و مدیریــت زنــان در ابعــاد مختلــف 
کاری مشــخص اســت ، بــه عنــوان مثــال در نیــروی 
انتظامــی بــا شــکل گیری پلیــس زن تــاش کردیــم 
تــا از ظرفیــت زنــان اســتفاده کنیــم و تحــول و 

ــم.   ــاهد بودی ــز ش ــا را نی ــی آنه پویای
قالیبــاف یــادآور شــد: بــه عنوان مثــال مــا در نیروی 
انتظامــی بــاور داشــتیم کــه زنــان نــه تنهــا بــه عنــوان 
کارمنــد بلکــه در ســطح یــک افســر می تواننــد 
ــه در  ــی ک ــا در جایگاه ــوند ام ــه کار ش ــغول ب مش
ــی  ــه برخ ــم ک ــاور داری ــا ب ــد؛ م ــان باش ــان زن ش
از کارهــا حتــی در حوزه هــای فنــی، علمــی و 
مدیریتــی بــه کمــک زنــان می توانــد انجــام شــود.

ــار اســتفاده از  ــه آم ــا اشــاره ب ــه ب ــوه مقنن ــس ق رئی
ــان  ــای دانش بنی ــوزه فعالیت ه ــان در ح ــت زن ظرفی

گفــت: نقش آفرینــی زنــان در اکثــر مقاطــع کمتــر 
از ۱۰ درصــد اســت امــا خوشــبختانه در حــوزه 
فعالیت هــای دانــش بنیــان شــاهد حضــور پررنــگ 
ــای هیــأت  ــی و اعض ــطوح مدیرعامل زنــان در س
علمــی شــرکت های دانش بنیــان هســتیم و ایــن 
نشــان می دهــد کــه مــا بایــد از فرصتــی کــه بــرای 
جامعــه وجــود دارد اســتفاده کنیــم و بپذیریــم کــه 
پویایــی جامعــه در گــرو پویایــی خانــواده اســت و 

ــان هســتند. ــواده، زن ســتون خان
کــه  می افتــد  اتفــاق  زمانــی  جامعــه  پویایــی 
ــواده در  ــی خان ــوند و پویای ــا ش ــا پوی ــواده ه خان
گــرو پویایــی زنــان و مــادران خانــواده اســت

ــن  ــان ای ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــان در  ــی زن ــای نقش آفرین ــد فرصت ه ــا بای ــه م ک
ــم  ــم کنی ــی را فراه ــی و اجتماع ــای علم عرصه ه
اتفــاق  پویایــی جامعــه زمانــی  تصریــح کــرد: 
ــی  ــوند و پویای ــا ش ــا پوی ــواده ه ــه خان ــد ک می افت
خانــواده در گــرو پویایــی زنــان و مــادران خانــواده 
ــات را در  ــن موضوع ــه ای ــه هم ــی ک ــت. زمان اس
کنــار هــم و بــه صــورت جامــع بنگریــم، می توانیــم 
آثــار رشــد و پیشــرفت را در جامعــه شــاهد باشــیم.

بــا ظهــور شــرکت هــای دانــش بنیــان مســابقه 
ایــن  بــا  و  نوآغــاز شــده  از  دنیــا  پیشــرفت در 
ــا را  ــی ه ــب ماندگ ــم عق ــی توانی ــا م ــرکت ه ش

جبــران کنیــم
اداری  بروکراســی  وضعیــت  یــادآوری  بــا  وی 
حــوزه صنعــت در ســده گذشــته و نقص هایــی 
ــروزه  ــت: ام ــود دارد، گف ــه وج ــن زمین ــه در ای ک
ــه  ــی را در جامع ــان فرصت ــش بنی ــرکت های دان ش
ــه  ــد ک ــاد کردن ــورها ایج ــا و کش ــرای ملت ه و ب
ــوان  ــود، می ت ــتفاده ش ــتی از آن اس ــه درس ــر ب اگ
ــران کــرد.  تمــام عقب ماندگی هــای گذشــته را جب
در واقــع مســابقه در دنیــا از نــو شــروع شــده و بایــد 
بدانیــم کــه در ایــن خــط آغــاز جدیــد، ســرعت از 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی
مقاومــت هــا در مقابــل شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــا فســاد و  ــه ب ــرای مقابل ــدرت آن هــا ب ریشــه در ق

نابرابــری هاســت
ــه از  ــی ک ــه زمان ــان اینک ــا بی ــه ب ــاف در ادام قالیب
مــی  صحبــت  دانش بنیــان  فعالیت هــای  حــوزه 

کنیــم یعنــی بــه اصــل هوشمندســازی، شــفاف 
ســازی و مردمــی ســازی اعتقــاد داریــم و می دانیــم 
کــه ایــن نســل جدیــد بــا کمــک  فنــاوری می توانــد 
ــد  ــان ده ــاد را پای ــا و فس ــا و ناعدالتی ه نابرابری ه
تاکیــد کــرد: مقاومــت هــا در مقابــل شــرکت هــای 
دانــش بنیــان ریشــه در همیــن قــدرت ایــن شــرکت 

هــا دارد.
ــه  ــد ب ــا بای ــرد: م ــه ک ــه اضاف ــن زمین وی در همی
ــی از  ــچ افق ــم و هی ــان دهی ــز پای ــی نی اقتصــاد دولت
پیشــرفت را در آینــده نخواهیــم دیــد مگــر آن کــه 
ــتفاده  ــان اس ــرکت های دانش بنی ــای ش از ظرفیت ه

کنیــم.
ــان از  ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه ــان قان در جری
تجربــه یــک دهــه ایــن حــوزه اســتفاده شــده اســت

جهــش  قانــون  طــرح  بــه  مقننــه  قــوه  رئیــس 
در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  دانش بنیــان  تولیــد 
از تجربــه یــک  قانــون  ایــن  جریــان تصویــب 
ــدگان در  ــم و نماین ــتفاده کردی ــته اس ــه گذش ده
کمیســیون های تخصصــی و هیــأت رئیســه الزم 
ــوالت  ــاد تح ــرعت زی ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
ــک  ــال ی ــه س ــا س ــر دو ی ــاید ه ــون را ش ــن قان ای
ــه روز رســانی کننــد. مــا معتقدیــم کــه اگــر  ــار ب ب
ــن مجموعه هــا کامــل نباشــد و  ــره فعالیــت ای زنجی
ــاوری و  ــم و فن زیرســاخت های الزم در حــوزه عل
منابــع مالــی فراهــم نشــود و بروکراســی را کنتــرل 
ــه کمــک هوشمندســازی، شفاف ســازی  ــم، ب نکنی
ــال و  ــای فع ــوان مجموعه ه ــازی نمی ت و مردمی س

پویــای دانش بنیــان داشــته باشــیم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
عرصــه و نســل رقابــت اســت، افــزود: در ایــن 
عرصــه مــکان موضوعیــت نــدارد و فرصــت بــرای 
همــه فراهــم اســت، شــاید در حــوزه تحریــم 
محدودیت هایــی بــرای برخــی حوزه هــا وجــود 
ــس  ــا در مجل ــن مبن ــر همی ــا ب ــه م ــد ک ــته باش داش
خنثی ســازی  و  تحریــم  رفــع  مســئله  یازدهــم 
تحریم هــا را دنبــال مــی کنیــم و هســته خنثی ســازی 
ــا  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــت ش ــا را فعالی تحریم ه

ــم. ــان می دانی ــت جوان ــر ظرفی ــه ب تکی
مــا در مجلــس بــه تحــول و کارآمــدی بــه کمــک 

ــم ــان داری ــان ایم ــای دانش بنی مجموعه ه

ــات  ــت موضوع ــت جامعی ــر اهمی ــد ب ــا تأکی وی ب
مرتبــط بــا ایــن حــوزه یــادآور شــد: مــا در مجلــس 
ــه تحــول و کارآمــدی بــه کمــک مجموعه هــای  ب
ایمــان داریــم و می دانیــم علــم در  دانش بنیــان 
بــا  بــه ثــروت در کوتاه تریــن زمــان و  تبدیــل 
ــک  ــه کم ــه ب ــن هزین ــی و کمتری ــترین بازده بیش

ایــن مجموعه هــا می توانــد رقــم بخــورد.
قالیبــاف همچنیــن ادامــه داد: بــا توجــه بــه جمعیــت 
کشــور، افــق آینــده کمــی نگران کننــده اســت 
امــا بدانیــد کــه بزرگتریــن ســرمایه را در بیــن 
کشــورهای دنیــا داریــم و از نعمــت جوانــی مبتنــی 
بــر دانــش اعــم از جوانــان زن و مــرد در همــه ابعــاد 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــئوالن بای ــم و مس برخورداری

توجــه داشــته باشــند.
هم اجرا و هم اجرایی سازی قانون مهم است

رئیــس قــوه مقننــه بــا بیــان اینکــه حتمــاً در برخــی 
ــا  ــود دارد ب ــکاالتی وج ــا و اش ــن ضعف ه از قوانی
اشــاره بــه دو مفهــوم اجــرا و اجرایــی ســازی قانــون 
گفــت: اجــرای قانــون بــه عهــده ســایر قــوا اســت 
ــه  ــت ک ــس اس ــده مجل ــه عه ــازی ب ــا اجرایی س ام
اگــر بــه آن توجــه نکنیــم و زمینــه اجــرای قوانیــن 
را پیــش از تصویــب و ابــاغ آن فراهــم نکنیــم 

ــود. ــم ب ــا خواهی ــود م ــکن خ ــن قانون ش اولی
ــرد:  ــح ک ــامی تصری ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــذاری  ــه قانون گ ــن وظیف ــس بی ــروز در مجل ــا ام م
ــر  ــم و ب ــرار دادی و نظــارت، اولویــت را نظــارت ق
ــه  ــای س ــی روزه ــت های علن ــاس نشس ــن اس همی
شــنبه را بــه موضوعــات نظارتــی اختصــاص دادیــم. 
جدیــت  بــا  کمیســیون ها  در  نیــز  نماینــدگان 

ــد. ــی کنن ــال م ــی را دنب ــات نظارت موضوع
قالیبــاف در پایــان یــادآور شــد: بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضوعــات پیشــنهاد می کنــم کــه بــه 
ــوزش و  ــدگان در کمیســیون های آم کمــک نماین
تحقیقــات و صنایــع و هیــأت رئیســه چنین جلســات 
ــم و در  ــزار کنی ــار برگ ــک ب ــی ی ــل فصل را حداق
ــته  ــه داش ــات توج ــن موضوع ــه ای ــز ب ــا نی بازدیده
ــی  ــن گفت وگوهای ــرا کــه اســتمرار چنی باشــیم زی
می توانــد موجــب حــل مشــکات و چالش هــا 

شــود./
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صندوق نوآوری و شکوافیی
@atfiran.ir

به همت صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت؛
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در مجلس شورای اسالمی

نمایشــگاه شــرکت های دانش بنیــان در مجلــس 
ــوآوری و  ــدوق ن ــت صن ــه هم ــامی ب ــورای اس ش
شــکوفایی در محــل مجلــس شــورای اســامی برپــا 

شــد.

گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق نــوآوری و 
ــا  ــان ب ــه  همزم ــگاه ک ــن نمایش ــکوفایی، در ای ش
دومیــن  و  زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  والدت 
بنیــان  دانــش  کارآفریــن  زنــان  جشــنواره 
ــش  ــرکت دان ــد، ۲۷ ش ــزار ش ــتا( برگ ایران)چیس
بنیانــی کــه مدیرعاملشــان زنــان بودنــد بــا حمایــت 
و  محصــوالت  نمایــش  بــه  نــوآوری  صنــدوق 
ایــن  پرداختنــد.  خــود  توانمندی هــای  عرضــه 
ــس  ــا ۱۶ در محــل مجل نمایشــگاه از ســاعت ۱۲ ت

شــورای اســامی برپــا شــده اســت.
در  حاضــر  بنیــان  دانــش  اســامی  شــرکت های 
کارآفریــن  زنــان  جشــنواره  دومیــن  نمایشــگاه 
دانــش بنیــان ایران)چیســتا( بــه ایــن ترتیــب اســت:

در  حاضــر  بنیــان  دانــش  اســامی  شــرکت های 
دومیــن نمایشــگاه »چیســتا« بــه ایــن ترتیــب اســت:

ارمغان سالمت زاگرس
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون 
شــامل »کپســول ســنگ کلیــه تهیــه شــده از عصــاره 
ــیاه،  ــرب س ــیر، ت ــه، س ــیاه دان ــاه س ــی ۴ گی اتانول

کارده در مقیــاس آزمایشــگاهی« اســت.

آرام طب آروند
ــده  ــه ش ــول ارائ ــن« محص ــد درد آرژی ــه ض »کیس
ایــن شــرکت در پاویــون دومیــن نمایشــگاه چیســتا 

اســت.

آوان طب
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون 

شــامل »الکتروکوتــر« اســت.

پارس بافت گلستان
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون 
شــامل دســتگاه اتوماتیــک تــوری فنــس و دســتگاه 

ــت. ــی اس ــوری پرس ــک ت اتوماتی

مهندسی و ساخت پترو فرزان آپادانا 
»حســگر لیــزری لکــه نفتــی از راه دور تــا فواصــل 
۶ متــر، بــا اســتفاده از اثــر فلورســنس و دیــود لیــزر 
ــده  ــه ش ــول ارائ ــی وات« محص ــوان ۳۰۰ میل ــا ت ب
ایــن شــرکت در پاویــون نمایشــگاه چیســتا اســت.

سبز سالمت ویستا 
ایــن  در  شــرکت  ایــن  شــده  ارائــه  محصــول 
پاویــون نیــز شــامل »بیومــس اســپیرولینا در مقیــاس 

آزمایشــگاهی ۲۰ لیتــری« و »بیومــس کلــرال در 
مقیــاس آزمایشــگاهی ۲۰ لیتــری« اســت.

ســازنده  و  طــراح  مهندســی  و  فنــی 
هونــام جنــوب  تصفیه گســتر 

ایــن شــرکت محصــوالت خــود را بــا عنــوان 
»لولــه، اتصــاالت و مخــازن اپوکســی بــا فشــار 
ــرد  ــا کارب ــه GRE  ب ــتر از ۳۰bar« ، »لول کاری بیش
ــی  ــازن کامپوزیت ــاالت و مخ ــه ، اتص ــاص«، »لول خ
هیبریــدی و هــدر آنولیــت واحــد کلروآلکالــی« و 
ــِر حفــاری چــاه«  »لوله هــای کامپوزیتــی مغــزی گی

ــرد. ــه ک ــون ارائ ــن پاوی در ای

ــای  ــت آزم ــگاهی کیفی ــع آزمایش  مجتم
ــوب جن

ایــن  در  شــرکت  ایــن  شــده  ارائــه  محصــول 
پاویــون هــم شــامل »کروماتوگرافــی مایــع بــا 
ــف  ــه روش طی ــز ب ــاال)UPLC(«، »آنالی ــرد ب عملک
 ،»)AAS(کــوره و  شــعله  اتمــی  جــذب  ســنج 
ــی گازی  ــتگاه کروماتوگراف ــه روش دس ــز ب »آنالی
بــه  »آنالیــز   ،  »GAS CHROMATOGRAPHY

 MASS جرمــی  کروماتوگرافــی  دســتگاه  روش 
روش  بــه  »آنالیــز  و   »  CHROMATOGRAPHY

تبدیــل  دســتگاه  قرمــز  مــادون  ســنج  طیــف 
اســت.  »)FTIR(فوریــه

هامین دارو طب
آنتــی  مقاومــت  ســرکوبگر  دارویــی  »مکمــل 
بیوتیکــی ناشــی از آنزیــم تجزیــه کننــده  آنتــی 
بیوتیک هــای بتاالکتــام )رایبوتــک( در مقیــاس 
آزمایشــگاهی« نیــز عنــوان محصــول ایــن شــرکت 

کــه در نمایشــگاه چیســتا حضــور دارد. 

هوپاد گستر صنعت
ایــن شــرکت نیز محصــوالت خــود در ایــن پاویون 
ــمند  ــه هوش ــاژول خان ــتور، م ــوان »ترمیس ــا عن را ب
BMS منطبــق بــا CONTROL۴«، »دســتگاه هوشــمند 

موتورخانــه«، »مــاژول خانــه هوشــمند BMS منطبــق 
بــا CONTROL۴« و»دســتگاه هوشــمند موتورخانــه« 

ارائــه کــرده اســت.

هزاره سوم علوم ملل
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در ایــن پاویــون 
ــه منظــور  ــر ریزجلبــک Chlorella sp ب شــامل تکثی
ــی  ــاس صنعت ــه در مقی ــک یاخت ــن ت ــد پروتئی تولی

اســت.

نبوغ آفرینان آریا
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در ایــن پاویــون 
ــوچ  ــت ک ــامانه تلن ــامانه IranTalent و س ــامل س ش

اســت.

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
ــون  ــه شــده ایــن شــرکت در پاوی محصــوالت ارائ
»آزمــون  شــامل  چیســتا  نمایشــگاه  دومیــن 
)EMC(«، »آزمــون  الکترومغناطیســی  ســازگاری 
ارزیابــی  شــبکه،  امنیــت  و  شــبکه  تجهیــزات 
امنیــت وب، نرم افزار،کاینــت ســرور، ســورس 
کــد، ارزیابــی  کیفیــت نرم افــزار«، »آزمایشــگاه 
ــی«،  ــگاه ارزیاب ــای PKI آزمایش ــی قابلیت ه ارزیاب
بانکــی«،  حــوزه  تجهیــزات  هوشــمند،   »کارت 
هویــت«،  احــراز  و  رمزنــگاری  »تجهیــزات 
ــژه  ــذب وی ــرخ ج ــزان ن ــری می ــون اندازه گی »آزم
)SAR(«، »آزمــون ارتعــاش سینوســی و تصادفــی«، 
»آزمــون ایمنــی تجهیــرات پزشــکی«، »آزمایشــگاه 
ارتباطــات«  و  اطاعــات  آوری  فــن  تجهیــزات 
و »لــوازم خانگــی، آزمــون تجهیــزات رادیــو و 

آزمــون تجهیــزات لیــزر« اســت. 

نوآوری زیستی گویا
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در ایــن پاویــون 
ــو اســید،  ــات آمین ــا ترکیب ــط کشــت ب شــامل محی
ویتامیــن، فاکتورهــای رشــد و هورمــون جهــت 
رشــد، تکثیــر و بیــان ژنــی ســلول های خــاص 

نوترکیــب )CHOMAX( اســت.

تحقیق و توسعه یسنا پارس
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در ایــن پاویــون 
شــامل »پلتفــرم نرم افــزاری تصمیم ســازی معیــار 
انتخــاب )تســما(«، »پلتفــرم مدیریــت پــروژه مــپ۲« 
و »مــاژول دیتاماینینــگ بــا هــوش مصنوعی)مــاژول 
ــزان  ــی می ــاژول بررس ــران و م ــار کارب ــش رفت پای

ــت. ــر(« اس ــر یکدیگ ــاخص ها ب ــر ش تاثی

ــاوری  ــش و فن ــی پژوه ــدوق غیردولت صن
اســتان ســمنان

صنــدوق غیردولتــی پژوهــش و فنــاوری اســتان 
ســمنان نیــز در ایــن پاویــون بــا هــدف معرفــی 
تســهیات  ارائــه  قبیــل  از  صنــدوق  خدمــات 
ــرکت های  ــرای ش ــه ب ــدور ضمانت نام ــی و ص مال

دارد.  حضــور  دانش بنیــان 

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیــر دولتــی 
اســتان خراســان رضــوی

اینصنــدوق نیــز بــه منظــور معرفــی خدمــات خــود 
بــه شــرکت های دانــش بنیــان نظیــر ارائــه تســهیات 
فنــی  ارزیابــی  و  ضمانت نامــه  صــدور  مالــی، 
ــوآوری  ــدوق ن ــوی صن ــی از س ــای ارجاع طرح ه
و شــکوفایی، در پاویــون دومیــن نمایشــگاه چیســتا 

ــه اســت.  حضــور یافت

مهندسی سازگان گستر
ــوان  ــا عن ــود را ب ــول خ ــز محص ــرکت نی ــن ش ای
بیمــار«،  مانیتورینــگ عایــم حیاتــی  »دســتگاه 
»پمــپ تزریــق دارو« و »دســتگاه پالــس اکســیمتر« 

ــت. ــرده اس ــه ک ــون ارائ ــن پاوی در ای

آریا بسپار پویش پارتاک
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در ایــن پاویــون 
ــر  ــرد فیلت ــرای کارب ــاذوب ب ــب گرم ــامل »چس ش

خــودرو« اســت.

رستا ژن دارو
ــون  ــه شــده ایــن شــرکت در پاوی محصــوالت ارائ
نمایشــگاه چیســتا شــامل »پــودر لیوفیلیــزه  تزریقــی 

»پــودر  مقیــاس آزمایشــگاهی«،  Bortezomib در 

ــوه«  ــاس انب ــی Teicoplanin در مقی ــزه  تزریق لیوفیلی
و »پــودر لیوفیلیــزه  تزریقــی PEMETREXED در 

ــت. ــگاهی« اس ــاس آزمایش مقی

کارآفرینان شایسته فاخر
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت دانــش بنیــان در 
ایــن پاویــون شــامل »خدمــات شــتابدهی کاشــف« 

اســت.

اکسین سبز اسپادان
ایــن شــرکت نیــز بــا محصــول تولیــد »انــواع 
ــن  ــاف« در ای ــو الی ماســک های تنفســی حــاوی نان

پاویــون حضــور دارد.

 پارسان مقاومت تجهیز
در  شــرکت  ایــن  شــده  ارائــه  محصــوالت 
ایــن پاویــون شــامل »دســتگاه مقاومــت زمیــن 
و   )NGTوNGR،NER(« ترانســفورماتور«، 
ــوازم  ــاالنه، ل ــی دوس ــوازم یدک ــروش ل خدمات)ف
یدکــی راه انــدازی(« و »مقاومــت ترمــز دینامیکــی 

اســت. )تعمیــرات(«  آن  خدمــات  و   )DBR(

تابناک طب آذر 
محصــول ارائــه شــده ایــن شــرکت در پاویــون 
ــام  ــوا(« ن ــم )بیل ــده زخ ــم کنن ــی ترمی ــاد گیاه »پم

دارد.

پارس فناوران انرژی تبریز
ــون  ــه شــده ایــن شــرکت در پاوی محصــوالت ارائ
کامــل  پــک  و  واحــد  »ســلول  شــامل  چیســتا 
و  نظامــی«  کاربــرد  بــا  لیتیومــی  باتری هــای 

اســت. یونــی«   – لیتیــوم  باتــری  »الکترولیــت 

تک ژن زیست
ایــن شــرکت نیــز محصوالتــی نظیــر »واکســن 
بــا  تولیــدی  گاروواک  و  یرســینیوزیس 
در  شــرکت  توســط  شــده  جــدا  ســویه های 
آبزیــان«،  در  اســتفاده  جهــت  صنعتــی  مقیــاس 
آبزیــان  و  طیــور  دام،  پروبیوتیک هــای  »تولیــد 
مقیــاس  در  شــده  جداســازی  ســویه های  بــا 
خوراکــی  پروبیوتیک هــای  »تولیــد  صنعتــی«، 
انســانی بــا ســویه های جداســازی شــده در مقیــاس 
صنعتــی«، »تولیــد پروبیوتیک هــای دارویــی بــا 
ــی«،  ــاس صنعت ســویه های جداســازی شــده در مقی
ساکارومایســس  مخمــر  از  توکســیت  »تولیــد 
در  شــده  جداســازی  ســویه های  بــا  ســروزیه 
ــا  ــی ب ــتارترهای لبن ــد اس ــی«، »تولی ــاس صنعت مقی
ــی«،  ــاس صنعت ســویه های جداســازی شــده در مقی
ــا ســویه های جداســازی  ــی ب »پروبیوتیک هــای دام
شــده در مقیــاس صنعتــی )ســین بیوفیــت پــی، 
ــول(« و  ــوط و محل ــاس مخل ــرو پ ــروژن، دی پ پ
ــا ســویه هــای  »مکمل هــای پروبیوتیــک دارویــی ب
جداشــده در مقیــاس صنعتــی )بایوالنــس بیــوژن(« 
ــه نمایــش  ــن نمایشــگاه تســتا ب ــون دومی را در پاوی

اســت. درآورده 
همچنیــن صبــح امــروز نشســت بانــوان مدیــر عامــل 
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا دکتــر قالیبــاف 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد 
کــه در ایــن نشســت نماینــدگان فراکســیون زنــان، 
دکتــر دهنــوی عضــو هیئــت رئیســه، دکتــر منــادی 
ــر  ــات و دکت ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
اکبــری رئیــس کمیســیون صنایــع و دکتــر وحــدت 
ــور  ــکوفایی حض ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی

ــتند. داش
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صندوق نوآوری و شکوافیی

دکتر ناظمی  اعالم کرد:
تمرکز صندوق نوآوری بر روش تامین مالی جمعی طرح های دانش بنیان

و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
شــکوفایی بــا بیــان اینکــه تمرکــز ایــن صنــدوق بــر 
ــان  ــی جمعــی طرح هــای دانش بنی ــن مال روش تامی
ــی  ــل ســاخت مســابقه تلویزیون اســت، گفــت: دلی
»کارویــا« نیــز فرهنگ ســازی تامیــن مالــی جمعــی 
بــا مشــارکت مــردم بــوده تــا کســب و کارهــا نیــز 

از ایــن طریــق تامیــن مالــی شــوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، دکتــر علــی ناظمــی  در برنامــه »چــرخ« 
شــبکه چهــار ســیما بــا موضــوع تامیــن مالــی 
جمعــی طرح هــای دانــش بنیــان گفــت: بــرای 
ــص و  ــه متخص ــب و کار ب ــک کس ــدازی ی راه ان
ــاز جهــت تامیــن مالــی آن کســب  ســرمایه موردنی
و کار نیــاز اســت کــه در ایــن راســتا در دنیــا چهــار 
مــدل تامیــن مالــی جمعــی شــامل خیریــه مبتنــی بــر 
پــاداش اعــم از مــادی و معنوی، بانک و مشــارکت 
در پــروژه وجــود دارد. مــدل مبتنــی بــر پــاداش در 
ــت و در  ــج اس ــینمایی رای ــری و س ــای هن حوزه ه
مــدل بانکــی نیــز افــراد مبلغــی را قــرض گرفتــه و 

ــد. ــت می کنن ــده، بازپرداخ ــن ش ــان تعیی در زم

مزیت روش تامین مالی جمعی
ــی  ــی جمع ــن مال ــت روش تامی ــورد مزی وی در م
اظهــار کــرد: مهمتریــن مزیــت ایــن روش ایــن 
ــی  ــی، بازاریاب ــن مال ــا تامی ــان ب ــه همزم ــت ک اس
ــه طــور مثــال ۸۰ هــزار نفــر  هــم اتفــاق می افتــد؛ ب
در تامیــن مالــی یــک پــروژه شــرکت کــرده و 
ــته  ــی داش ــن مال ــون دالر تامی ــا ۲۰ میلی ــتند ت توانس
باشــند کــه کســب و کارهــا از ایــن طریــق فعالیــت 

خــود را آغــاز می کننــد. 
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
مالــی  تامیــن  تاریخچــه  مــورد  در  شــکوفایی 
جمعــی گفــت: ایــن پلتفــرم عقبــه محــدودی دارد 
ســاختاریافته  قوانیــن  در  دولت هــا  حمایــت  و 
 ۲۰۰۷ ســال های  بــه  مشــخص  نظارت هــای  و 

و ۲۰۰۸ بــه بعــد برمی گــردد و جهــش اصلــی 
ــی در  ــه قانون ــت ک ــه ۲۰۱۲ اس ــوط ب ــز مرب آن نی
ــب  ــان تصوی ــت از کارآفرین ــرای حمای ــکا ب آمری
ــامانه های  ــر س ــون، ب ــه در آن قان ــد ک ــاغ ش و اب
ــده  ــد ش ــارکت تاکی ــر مش ــی ب ــی مبتن ــن مال تامی

ــت.  اس
ــی  ــن مال ــرم روش تامی ــاد پلتف ــل ایج ــی  دلی ناظم
جمعــی را عــدم توانایــی کســب و کارهــا در جلــب 
اعتمــاد بانک هــا و وثیقــه بــرای ســرمایه گذاری در 
بانک هــا اعــام کــرد و افــزود: یــک کمپیــن تامیــن 
ــن  ــا کارآفری ــاز دارد ت ــت، نی ــرای موفقی ــی ب مال
ــی از آن  ــه بخش ــد ک ــب کن ــردم را جل ــاد م اعتم
شــامل ســرمایه اجتماعــی اســت. بخــش منفــی آن 
ــن  ــای کارآفری ــن اســت کــه اگــر کمپین ه ــز ای نی
به طــور مرتــب بــا شکســت مواجــه شــوند، آن 
کســب و کار ایــن برچســب را بــه خــود می گیــرد 

کــه موفــق نبــوده اســت. 
ــزان  ــه می وی در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود ب
تامیــن مالــی جمعــی در دنیــا اشــاره کــرد و گفــت: 
در ســال ۲۰۱۸ بــه میــزان ۴۰۰ میلیــارد دالر تامیــن 
مالــی در دنیــا صــورت گرفــت، این در حالی اســت 

کــه رشــد شــرکت آمــازون در ســال ۲۰۰۸ نســبت 
بــه ســال ۱۹۹۷ بــه میــزان ۴۸۰۰ برابــر می شــود 
کــه از آن تاریــخ تــا امــروز، ایــن عــدد ۷۲۰۰ برابــر 
ــش  ــای دان ــی حوزه ه ــم یعن ــن رق ــت. ای ــده اس ش
بنیــان، نــوآوری و اقتصــاد دیجیتــال بــا اعــداد 
ــم،  ــنتی داری ــرمایه گذاری س ــه در س ــومی  ک مرس

قابــل مقایســه نیســت.

تاریخچه تامین مالی جمعی در ایران
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
انــواع  از  را  جمعــی  مالــی  تامیــن  شــکوفایی 
ــب  ــه کس ــر چرخ ــدای عم ــذر از ابت ــای گ ابزاره
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  نوآورانــه  کارهــای  و 
ــال  ــدود س ــی از ح ــی جمع ــن مال ــای تامی پلتفرم ه
۹۳ در کشــور در قالــب خیریــه و مبتنــی بــر پــاداش 
ــا اینکــه  ــود ت ــد نب ــادان نظام من ایجــاد شــد کــه چن
ــا  ــد ت ــورس مصــوب می کن در ســال ۹۷ ســازمان ب
ــا کمــک وزارت ارتباطــات و معاونــت علمــی  و  ب
ــا  ــه برخــی پلتفرم ه ــاوری، طــی دســتورالعملی ب فن
ــن ۹۹  ــت در بهم ــه در نهای ــود ک ــه ش ــوز ارائ مج
ــن  ــت و تامی ــمی  دریاف ــوز رس ــرم مج ــار پلتف ، چه

مالــی جمعــی را بــر روی وب ســایت خــود جهــت 
می کننــد. طراحــی  ســرمایه گذاری  انجــام 

ناظمــی  موفقیــت کمپین هــای تامیــن مالــی جمعــی 
ــت  ــرخ موفقی ــد و ن ــدود ۸۰ درص ــان را ح در جه
آن در ترکیــه را حــدود ۲۵ درصــد اعــام کــرد و 
ــی  ــن مال ــت کمپین هــای تامی ــزان موفقی گفــت: می
ــوده  ــد ب ــروز، ۹۰ درص ــا ام ــن ۹۹ ت ــور از بهم کش
ــن  ــرم تامی ــت پلتف ــر از هف ــال حاض ــت و در ح اس
ــد. ــی برخورداریــم کــه مجــوز دریافــت کردن مال

در  مالــی جمعــی  تامیــن  بســتر  مــورد   در  وی 
کشــور کــه در قالــب برگــزاری مســابقه تلویزیونــی 
ــل  ــرد: دلی ــان ک ــت، بی ــده اس ــم ش ــا« فراه »کاروی
تهیــه ایــن برنامــه، فرهنگ ســازی تامیــن مالــی 
ــب و  ــا کس ــوده ت ــردم ب ــارکت م ــا مش ــی ب جمع
ــز از ایــن طریــق تامیــن مالــی شــوند. در  کارهــا نی
ایــن روش، صنــدوق نــوآوری اصــل پــول مــردم را 
ــب  ــت، کس ــورت موفقی ــه در ص ــد ک ــه می کن بیم
ــد و در صــورت  و کار از ۵۰ درصــد ســود بهره من
شکســت کســب و کار نیــز، پــول مــردم پرداخــت 

می شــود.
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
شــکوفایی در مــورد افــق روش تامیــن مالــی جمعی 
در کشــور نیــز اظهــار کــرد: مــا در کشــور نیــاز بــه 
تســهیل فراینــد کســب و داریــم چــرا کــه کســب و 
ــی، بســیار بانک محــور  ــن مال ــا در تامی ــای م کاره
هســتند و بانــک هــم به واســطه مدیریــت ریســک، 
کســب و کارهــا را بــا مشــکاتی مواجــه می کننــد. 
ــعه روش  ــه توس ــاره ب ــن اش ــان ضم ــی در پای ناظم
تامیــن مالــی جمعــی در کشــور بــا توجــه بــه 
ــار  ــی اظه ــر کارآفرین ــود از نظ ــیل های موج پتاس
ــد از  ــاق بتوانن ــان خ ــه جوان ــرد ک ــدواری ک امی
ــرمایه  ــو و س ــود را بازگ ــای خ ــق ایده ه ــن طری ای

ــد. ــن کنن ــود را تامی ــر خ موردنظ

هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری با 15 شتابدهنده دانش بنیان
ــر،  ــیاوش ملکی ف ــر س ــداد دکت ــن روی ــه ای در ادام
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
ــعه  ــوآوری از توس ــدوق ن ــای صن ــورد حمایت ه م
کســب و کارهــای اســتارت آپی در کشــور گفــت: 
ســاده ترین راه در ایــن مســیر ایــن بــود کــه صندوق 
ــی،  ــش خصوص ــرمایه گذار بخ ــد س ــوآوری مانن ن
ســرمایه گذاری  اســتارت آپی  طرح هــای  روی 
ــرمایه گذاری  ــن س ــه  در ای ــکلی ک ــا مش ــد ام کن
ایجــاد می شــود ایــن اســت کــه ژن دولتــی در 
ــزرگ و  ــت ب ــته و دول ــتارت آپ ها کاش ــاد اس نه
ــم  ــازار به ــادل ب ــن تع ــده و همچنی ــر ش ــزرگ ت ب
نــوآوری  می ریخــت، در عیــن حــال صنــدوق 
رقیــب بخــش خصوصــی می شــد، نــه پشــتیبان 
ــا عامــان  ــه ســمت هم ســرمایه گذاری ب ــذا ب آن؛ ل
فنــاوری  و  پژوهــش  نظیــر صندوق هــای  خــود 

ــم. رفتی
شــامل  را  هم ســرمایه گذاری  مختصــات  وی 
نــوآوری در ســود و زیــان  شــراکت صنــدوق 
ــدوق  ــه صن ــدم مداخل ــتارت آپی، ع ــای اس طرح ه
گــذاری  ســرمایه  اســتارت آپ ها،  کنتــرل  در 
صنــدوق تــا ۴ برابــر آورده ســایر شــرکا، مدیریــت 

و نظــارت اجرایــی بــا عامــل اعــام کــرد و افــزود: 
وثیقــه  و  نیســت  وام  هم ســرمایه گذاری،  اینکــه 
از  شــکل  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از  نــدارد، 

اســت. ســرمایه گذاری 
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ادامــه داد: مــا در چرخــه عمــر اســتارت آپ ها 
از منظــر تامیــن مالــی، بــا بازیگرانــی همچــون 
صندوق هــای جســورانه، صندوق هــای پژوهــش 
بنیــان  دانــش  شــتابدهنده های  و  فنــاوری  و 

می کنیــم. هم ســرمایه گذاری 
ملکی فــر بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری تاکنــون 
هم ســرمایه گذاری  اســتارت آپی  طــرح   ۵۹ در 
تعــداد  ایــن  کــرد:  اظهــار  اســت،  کــرده 
ســرمایه گذاری در مشــارکت بــا ۳۳ عامــل محقــق 
هم ســرمایه گذاری  عامــان  تعــداد کل  و  شــده 
صنــدوق نــوآوری نیــز ۴۶ عامــل اســت؛ همچنیــن 
نیــز  کارآفریــن  فنــی(  غیرنقدی)دانــش  آورده 

می شــود. لحــاظ 
صندوق هــای  تاســیس  مــورد  در  وی 
نیــز  خصوصــی  و  جســورانه  ســرمایه گذاری 
ــوآوری  ــدوق ن ــا از ورود صن ــا قب ــرد: ت ــان ک بی

مجمــوع  بــا  صنــدوق   ۱۰ تنهــا  شــکوفایی،  و 
ــا  ــت ام ــود داش ــان وج ــارد توم ــرمایه ۳۷۵ میلی س
در دوره جدیــد فعالیــت ایــن صنــدوق )از آذر 
ــوآوری در تاســیس  ــدوق ن ــون( صن ســال ۹۷ تاکن
ــمی  ــدازه اس ــا ان ــی ب ــورانه بورس ــدوق جس ۱۰ صن
۱۴۸۵۰ میلیــارد ریــال مشــارکت کــرده اســت. در 
حــال حاضــر هــم ۱۷ صنــدوق جســورانه بورســی 
و خصوصــی در کشــور در حــال پذیره نویســی 
ــیده  ــان رس ــه پای ــا ب ــی آنه ــا پذیره نویس ــتند ی هس
اســت کــه مجمــوع ســرمایه آنهــا تــا پایــان امســال 

بــه ۲۸۰۰ میلیــارد تومــان می رســد .
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
مشــارکت در صندوق های جســورانه بورســی را در 
حوزه هــای مختلــف زیســت فنــاوری، انرژی هــای 
ــی،  ــای خدمات ــک، پلتفرم ه ــارت الکترونی ــو، تج ن
الگوریتمــی،  معامــات  و  اطاعــات  فنــاوری 
صنایــع خــاق و محتــوا، کشــاورزی، فین تــک 
و زنجیــره بلوکــی و فناوری هــای آینــده اعــام 

کــرد.
ــال  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــر در ادام ملکی ف
حاضــر از حــدود ۷۰ صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 

یــک  آنهــا  اولیــه  ســرمایه  کــه  برخورداریــم 
ــور  ــزود: در کش ــت، اف ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
در  بنیــان  دانــش  شــتابدهنده   ۱۲۰ از  همچنیــن 
بایوتکنولــوژی،  ســامت،  مختلــف  حوزه هــای 
ــه  ــم ک ــی و... برخورداری ــوا فضای ــاورزی، ه کش
صنــدوق نــوآوری هم اکنــون بــا ۱۵ شــتابدهنده 

می کنــد. هم ســرمایه گذاری 
وی در پایــان از جــذب ســرمایه ۵۰ میلیــارد تومانی 
ــت  ــگام، حرک ــرو، پیش ــورانه س ــای جس صندوق ه
ــال و جــذب ســرمایه  ــن و کــران کپیت اول، نوآفری
جســورانه  صندوق هــای  تومانــی  میلیــارد   ۲۰۰
پیشــگام، تدبیــر ایــران، عطااســتیل و کــران کپیتــال 

ــر داد. خب
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از راه اندازی خط تولید مشترک میان شرکت های دو کشور

نــوآوری و شــکوفایی در  رئیــس صنــدوق 
ــد  ــا تاکی ــران ب ــتان در ته ــدار ســفیر قرقیزس دی
ــان و  ــش بنی ــر پیشــرفت های شــرکت های دان ب
ــد  ــای جدی ــوزه   فناوری ه ــی در ح ــاور ایران فن
و نیــز اســتفاده از فنــاوری در صنایــع ســنتی، از 
آمادگــی کشــورمان بــرای انتقــال تجربیــات و 
ــر  ــان دو کشــور خب ــه می همکاری هــای فناوران
داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق 
ــدت  ــی وح ــر عل ــکوفایی، دکت ــوآوری و ش ن
ــه در  ــران ک ــتان در ای ــدار ســفیر قرقیزس در دی
ــن  ــد، ضم ــام ش ــوآوری انج ــدوق ن ــل صن مح
معرفــی ایــن صنــدوق و خدماتــی کــه بــه 
ــد،  ــه می کن ــور ارائ ــوآوری کش ــتم ن اکوسیس
ــوآوری  ــدوق ن ــف صن ــی از وظای ــت: یک گف
ــش  ــرکت های دان ــت از ش ــکوفایی حمای و ش
بنیــان بــا هــدف کمــک بــه همکاری هــای 
شــرکای  بــا  شــرکت ها  ایــن  بین المللــی 
ــازار آنهــا در ســایر  خارجــی خــود و توســعه ب

ــت. ــورها اس کش
ــد  ــد روبه رش ــه رون ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
پیشــرفت های  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
در  گفــت:  ایــران  در  نــوآوری  اکوسیســتم 
ــان در  ــش بنی ــرکت دان ــر ۶۵۰۰ ش ــال حاض ح
ــد رو  ــن رون ــه ای ــد ک ــت می کنن ــران فعالی ای
بــه افزایــش اســت. ایــران بــه دنبــال ایــن اســت 
ــه  ــان، ب ــا توســعه شــرکت های دانــش بنی کــه ب
تولیــد ثــروت از تکنولــوژی دســت پیــدا کنــد 
ــیزدهم  ــت س ــت دول ــتا سیاس ــن راس ــه در ای ک
تمرکــز بــر همــکاری بــا کشــورهای دوســت از 

ــت. ــتان اس ــه قرقیزس جمل
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
اشــاره بــه روابــط خــوب و حســنه میــان ایــران 
همکاری هــای  تقویــت  بــر  قرقیزســتان،  و 
دوجانبــه  میــان دو کشــور تاکیــد کــرد و 
 ۳۰ آســتانه  در  کشــور  دو  روابــط  گفــت: 
بــه  توجــه  بــا  امیــدوارم  و  اســت  ســالگی 
ــط بیــش از  ــن رواب ــان دو ملــت، ای دوســتی می

پیــش مســتحکم شــود. 
تمرکــز  بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  وحــدت 
شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور ایرانــی 
و  جدیــد  فناوری هــای  حوزه  هــای  بــر 
ــار  ــنتی، اظه ــع س ــاوری در صنای ــتفاده از فن اس
ــال  ــد س ــی چن ــی ط ــرکت های ایران ــرد: ش ک
ــای  ــی در حوزه ه ــرفت های خوب ــته پیش گذش
فنــاوری جدیــد همچــون نانــو تکنولــوژی، 
بایــو تکنولــوژی، دارو و تجهیــزات پزشــکی و 
ــنتی  ــع س ــا در صنای ــری فناوری ه ــز بکارگی نی
ــه  ــاجی ک ــوالد و نس ــاورزی، ف ــون کش همچ
منجــر بــه بهــره وری در ایــن صنایــع شــود، 
داشــته اند و مــا نیــز در صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی کــه وظیفــه حمایــت و تامیــن مالــی 
طرح هــای آنهــا را برعهــده داریــم بــر ایــن 
مهــم تاکیــد کرده ایــم و تســهیات ویــژه ای را 

ــم. ــاص داده ای ــور اختص ــن منظ ــه ای ب
ــا  ــی قطع ــرکت های ایران ــرد: ش ــد ک وی تاکی
در ایــن رابطــه می تواننــد آموزش هــای الزم 
ــه  ــاوران قرقیزســتانی ارائ ــه شــرکت ها و فن را ب
ــان تجــار و  ــاط می ــد، ضمــن اینکــه از ارتب دهن

فنــاوران دو کشــور، عوایــد بســیاری نصیــب دو 
کشــور خواهــد شــد.

رئیــس صندوق نــوآوری و شــکوفایی در پایان 
بــا اشــاره بــه رویــداد امــروز »یکشــنبه های 
صادراتــی« صنــدوق نــوآوری کــه بــا پذیــرش 
هیــات تجــاری و فنــاوری از قرقیزســتان برگزار 
شــد، گفــت: در ایــن رویــداد شــرکت های 
قرقیزســتان  بــازار  پتانســیل های  بــا  ایرانــی 
ظرفیت هــای  بــا  نیــز  قرقیزســتانی  تجــار  و 
کــه  شــدند  آشــنا  ایرانــی  دانش بنیان هــای 
ــه برپایــی نمایشــگاه  امیدواریــم ایــن نشســت ب
ــی در  ــان ایران ــش بنی ــوالت دان ــی  محص دائم

ــود.  ــر ش ــتان منج قرقیزس
قابلیت هــای  از  ایرانــی  بنیان هــای  دانــش 
قرقیزســتان  بــه  صــادرات  بــرای  خوبــی 

رنــد برخوردا
در ادامــه ایــن دیــدار نیــز تورداقــون صدیقــف، 
ابــراز  ضمــن  ایــران  در  قرقیزســتان  ســفیر 
خوشــحالی از ماقــات بــا رئیــس هیــات عامــل 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت: امیدارم 
قرقیزســتان  ســفارت  میــان  همکاری هــای 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــران و صن در ته
ــوب  ــود و در چارچ ــش ش ــش از پی ــران بی ای
قرقیزســتانی  ایرانــی و  همکاری هــای تجــار 

ــیم. ــته باش ــکاری داش ــم هم ــا ه ــتر ب بیش
اشــاره  بــا  ایــران  در  قرقیزســتان  ســفیر 
برپایــی  بــرای  کشــورش  آمادگــی  بــه 
نمایشــگاه فناوری هــای شــرکت های دانــش 
کــرد:  اظهــار  پیشــکک  در  ایرانــی  بنیــان 

همکاری هــای میــان ســفارت مــا در تهــران 
ــط دو  ــد در رواب ــوآوری می توان ــدوق ن و صن
کشــور کــه بیــش از ســه دهــه از آن می گــذرد 
اثرگــذاری بیشــتری داشــته باشــد. خوشــبختانه 
باالیــی  پتانســیل های  و  فرصت هــا  از  ایــران 
در حوزه هــای فنــاوری  و صنایــع برخــوردار 
در  فنــاوری  توســعه  بــه  می توانــد  و  اســت 

قرقیزســتان کمــک کنــد. 
رویــداد  در  حضــورش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
»یکشــنبه های صادراتــی« صنــدوق نــوآوری 
بــا موضــوع پذیــرش هیــات تجــاری و فنــاوری 
ــداد  از قرقیزســتان گفــت: در حاشــیه ایــن روی
شــرکت های  دســتاوردهای  از  نمایشــگاهی 
دانــش بنیــان و فنــاور ایرانــی برپــا شــد و طــی 
در  داشــتم.  مذاکراتــی  شــرکت   ۱۵ بــا  آن 
ــتیبانی  ــت و پش ــه حمای ــرات متوج ــن مذاک ای
صنــدوق نــوآوری از شــرکت های دانش بنیــان 
ــی  ــای خوب ــن شــرکت ها از توانایی ه شــدم. ای
برخوردارنــد کــه می تواننــد بــه قرقیزســتان 

ــند.  ــته باش ــز داش ــادرات نی ص
صدیقــف در پایان ضمن اســتقبال از راه اندازی 
ــرکت های دو  ــان ش ــترک می ــد مش ــط تولی خ
کشــور در قرقیزســتان، گفــت: شــرکت های 
دانــش بنیــان ایرانــی می تواننــد بــا حمایــت 
مشــترک  کارخانه هــای  نــوآوری  صنــدوق 
صنعتــی در قرقیزســتان ایجــاد کننــد کــه منجــر 
بــه صــادرات بــه کشــورهای اروپایــی و حــوزه 

اوراســیا شــود.
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صندوق نوآوری و شکوافیی

دکتر ملکی فر در بیست و ششمین رویداد »یکشنبه  های صادراتی« صندوق نوآوری اعالم کرد:
گزارشی از بیست و ششمین یک شنبه های صادراتی

نمایشگاه دائمی  محصوالت دانش بنیان ایرانی در قرقیزستان برپا می شود

»یکشــنبه  های  رویــداد  ششــمین  و  بیســت 
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  صادراتــی« 
بــا  صبــح امــروز یکشــنبه ۲۶ دی مــاه جــاری 
حضــور هیــات تجــاری در حــوزه صنایــع معدنــی، 
کشــور  از  غذایــی  و  کشــاورزی  ســاختمان، 
ــت  ــاوره و مدیری ــه مش ــور ارائ ــه منظ ــتان ب قرقیزس
بنیــان در محــل  صــادرات محصــوالت دانــش 
صنــدوق نــوآوری برگــزار شــد. بــه گــزارش 
ــوآوری و شــکوفایی،  ــدوق ن ــی  صن ــط عموم رواب
کلینیــک مدیریــت صــادرات دانــش بنیــان، بــرای 
توســعه بــازار محصــوالت دانــش بنیــان و آشــنایی 
بیشــتر شــرکت های دانــش بنیــان بــا فرصت هــا 
و چالش هــای حضــور در بازارهــای بین المللــی، 
رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی« را به صــورت 
ــک  ــداد ی ــن روی ــد. در ای ــزار می کن ــی برگ هفتگ
ــا  ــاری ب ــدف تج ــای ه ــاری از بازاره ــات تج هی
ــوری  ــورت حض ــان به ص ــش بنی ــرکت های دان ش
ــا  ــنایی ب ــن آش ــد و ضم ــدار می کنن ــن دی و آنای
ــر  ــان در ه ــش بنی ــرکت های دان ــای ش توانمندی ه
حــوزه، امکانــات و فرصت هــای حضــور آنهــا 

بــازار کشــور هــدف را تشــریح و بررســی  در 
. می کننــد

بــر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر ســیاوش ملکی فــر 
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
»یکشــنبه  های  رویــداد  ششــمین  و  بیســت  در 
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  صادراتــی« 
ــاوت  ــان را متف ــش بنی ــرکت های دان ــرد ش عملک
از شــرکت های تجــاری عنــوان کــرد و گفــت: 
شــرکت های دانــش بنیــان مــا قابلیــت افزایــش 
ســطح تجــاری بیــن دو کشــور قرقیزســتان و ایــران 
را دارنــد تــا بــه ســمت تولیــد مشــترک برویــم چــرا 
کــه شــرکت های مــا از تجربه هــای بســیاری در 
ــیا  ــکان و اوراس ــون بال ــایه همچ ــورهای همس کش

برخوردارنــد. 
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــش  ــوالت دان ــی  محص ــگاه دائم ــی نمایش از برپای
بنیــان ایرانــی در قرقیزســتان خبــر داد و گفــت: 
ایــن نمایشــگاه سیاســت و ابــزاری اســت کــه 
قبــا توســط معاونــت علمــی  و صنــدوق نــوآوری 
آزمــوده و در چندیــن کشــور شــامل چیــن، کنیــا، 
ــه،  ــی، ترکی ــده عرب ــارات متح ــراق، ام ــوریه، ع س

آذربایجــان و عمــان برپــا شــده و بــه زودی در 
پیشــکک قرقیزســتان نیــز برپــا می شــود و ایــن 
مهــم می توانــد زمینه ســاز افزایــش همکاری هــا 

ــد.  ــور باش ــان دو کش می
بــه ظرفیت هــای  بــا اشــاره  ادامــه  ملکی فــر در 
اکوسیســتم نــوآوری در ایــران، افــزود: امــروز 
ــران در  ــان در ای ــش بنی ــرکت دان ــدود ۶۵۰۰ ش ح
ــرفته و  ــواد پیش ــات، م ــف ارتباط ــای مختل حوزه ه

ــت  ــور فعالی ــدن در کش ــاختمان و مع ــیمیایی، س ش
ــد. ــدم می زنن ــوژی ق ــه تکنول ــه در لب ــد ک می کنن

وی تاکیــد کــرد: دانــش بنیان هــای ایرانــی جهــت 
کشــورها  درســایر  بین المللــی  همکاری هــای 
تعامــات دوجانبــه  حاضــر می شــوند و آمــاده 

ــتند. هس

همکاری هــای  توســعه  بــرای  مانعــی 
اقتصــادی میــان ایــران و قرقیزســتان 

وجــود نــدارد
تورداقــون  رویــداد،  ایــن  ادامــه  در  همچنیــن 
صدیقــف، ســفیر قرقیزســتان در ایــران گفــت: 
اقتصــاد قرقیزســتان پویــا و در حــال توســعه اســت 
بــه طــور  ایرانــی  و ســرمایه گذاران خارجــی و 

گســترده در کشــور مــا حاضــر هســتند. 
ــرادی  ــن اف ــی را از اولی ــاری ایران ــاالن تج وی فع
عنــوان کــرد کــه وارد بازار قرقیزســتان شــدند و در 
برپایــی نمایشــگاه ها مشــارکت داشــتند، افــزود: در 
حــال حاضــر مــا بــرای توســعه همکاری هــای بیــن 
دو کشــور آمادگــی کامــل داریــم و شــرکت های 
دانــش بنیــان ایرانــی می تواننــد از ظرفیت هــای 
نیروگاهــی، آب، راه آهــن، جــاده ای، کشــاورزی، 
صنایــع تبدیــل، بهداشــت و درمــان و گردشــگری 

ــوند. ــد ش بهره من
ســفیر قرقیزســتان بــا اشــاره بــه جمعیــت ۶ میلیــون 
نفــری ایــن کشــور، گفــت: مــا از ســال ۲۰۱۶ عضو 
ســازمان تجــارت جهانــی شــدیم کــه بدیــن منظــور 
می تواننــد  ســایر کشــورها  فنــاور  شــرکت های 
کاالهــای تولیــد شــده را بــدون پرداخــت عــوارض 
در بــازار قرقیزســتان بــه فــروش برســانند و مــا نیــز 
اجــازه صــادرات بــه ســایر کشــورها همچــون چیــن 

را داریــم.
ــد آزاد  ــوب مقص ــه داد: در چارچ ــف ادام صدیق
تجــاری جهانــی، محصــوالت کشــور مــا بــه طــور 

ــود. ــادر می ش ــه ص آزادان
ــرمایه گذاری  ــون س ــب قان ــه از تصوی وی در ادام

اتبــاع خارجــی در ایــن کشــور خبــر داد و گفــت: 
ــه ســرمایه گذاری خارجــی حمایــت   مــا از  هرگون
می کنیــم و مانعــی بــرای توســعه همکاری هــای 

ــدارد. بیــن ایــران و قرقیزســتان وجــود ن
ســفیر قرقیزســتان ادامــه داد: مــا در ســال ۲۰۲۲ 
ــرای کارخانه هــا و شــرکت های  ــدی ب ــون جدی قان
دانــش بنیــان و فنــاور وضــع کردیــم کــه طبــق آن 
اگــر درآمدشــان ســاالنه کمتــر از ۱۲۰ هــزار دالر 

ــات معــاف هســتند. باشــد از پرداخــت مالی
دانــش بنیان هــای ایرانــی می تواننــد از ظرفیــت 
حــوزه کشــاورزی قرقیزســتان بهره منــد شــوند.

تجــاری  فعــاالن  آشــنایی  ضــرورت 
دانــش  ظرفیت هــای  بــا  قرقیزســتان 

ایرانــی بنیان هــای 
در ادامــه ایــن رویــداد، ســعید خــرازی ســفیر ایــران 
در قرقیزســتان گفــت: طــی ۹ ماهــه ابتدایــی ســال 
۱۴۰۰ شــاهد حجــم مبــادالت بــه رقــم ۶۳ میلیــون 
دالر بیــن ایــران و قرقیزســتان بوده ایــم کــه نســبت 
بــه مشــابه ســال گذشــته بیــش از ۱۸۰ درصــد 
ــادالت  ــن حجــم مب ــا ای ــش داشــته اســت، ام افزای
ــی  ــور کاف ــادی دو کش ــای اقتص ــرای همکاری ه ب

ــد. ــد افزایــش یاب نیســت و بای
تجــاری  فعــاالن  تــا  اســت  الزم  افــزود:  وی 
و  فناورانــه  ظرفیت هــای  بــا  قرقیزســتان 
شــرکت های دانــش بنیــان ایرانــی آشــنا شــوند 
ــور از  ــادی دو کش ــای اقتص ــه همکاری ه ــرا ک چ

اســت. برخــوردار  خاصــی  اهمیــت 
ــا بیــان اینکــه دولــت  ســفیر ایــران در قرقیزســتان ب

ــی  ــوزه دیپلماس ــی در ح ــرکات خوب ــیزدهم تح س
منطقــه ای داشــته اســت، گفــت: طــی ماه هــای 
بســیاری  دیپلماســی  تحــرکات  گذشــته شــاهد 
بیــن ایــران بــا کشــورهای آســیایی، ازبکســتان و... 

بوده ایــم.
ــان  ــی می ــادالت پول ــل و مب ــل و نق ــرازی، حم خ
تجــاری  مشــکات  از  را  ایــران  و  قرقیزســتان 
ــر  ــزود: اگ ــرد و اف ــام ک ــور اع ــراروی دو کش ف

روابــط ایــران و قرقیزســتان افزایــش یابــد و فعــاالن 
تجــاری دو کشــور هــر دو هفتــه یکبــار بــا یکدیگر 
ارتبــاط داشــته باشــند، بــه توســعه همکاری هــا 

کمــک می کنــد.
ــاس  ــیزدهمین اج ــزاری س ــان، از برگ وی در پای
ــال  ــتان در س ــران و قرقیزس ــترک ای ــیون مش کمیس

ــر داد. ــک خب ــده نزدی ۲۰۲۲ در آین

حوزه هــای  از  معــدن  و  کشــاورزی 
شــرکت های  فعالیــت  بــرای  مناســب 

بنیــان در قرقیزســتان دانــش 
همچنیــن در ادامــه بیســت و ششــمین رویــداد 
و  نــوآوری  صنــدوق  صادراتــی«  »یکشــنبه های 
اداره  رئیــس  خرمالــی  رحمت الــه  شــکوفایی، 
ــت:  ــران گف ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــیای س آس
ــکات  ــده مش ــی عم ــل و نقل ــاخت های حم زیرس
ــه در  ــت ک ــتان اس ــران و قرقیزس ــان ای ــاری می تج

ــی،  ــی، خودروی ــای دریای ــه کارگروه ه ــن زمین ای
بانک هــای  بــا  ارتباطــات  همچنیــن  و  ریلــی 

خصوصــی قرقیزســتان تشــکیل شــده اســت.
وی بیشــترین حجــم صــادرات بــه قرقیزســتان را از 
ــه اوراســیا اعــام کــرد و افــزود: کاالهــای  اتحادی
مصرفــی از ایــران بــه قرقیزســتان عمدتــا در حــوزه 
کشــاورزی اعــم از انــواع پســته و خرمــا بــوده 

اســت.
رئیس اداره آســیای ســازمان توســعه تجــارت ایران 
ــرمایه پذیر  ــوری س ــتان کش ــه قرقیزس ــان اینک ــا بی ب
ــرای قرقیزســتان  ــی کــه ب ــار کــرد: افق اســت، اظه
کشــاورزی،  حوزه هــای  بــر  تمرکــز  داریــم، 
ــعه  ــه توس ــرا ک ــت چ ــرژی و آب اس ــری، ان پلیم
در  روغنــی  دانه هــای  بــرای  فرازمینــی  کشــت 
ــت. ــم اس ــور مه ــن کش ــاورزی در ای ــوزه کش ح

ــی در پایــان، حــوزه معــدن را عــاوه بــر  خرمال
حــوزه کشــاورزی از حوزه هــای مناســب بــرای 
ــتان  ــان در قرقیزس ــش بنی ــت شــرکت های دان فعالی

اعــام کــرد.

اختصــاص ۲۰ درصــد منابــع صنــدوق 
ــاوری  ــش و فن ــعه پژوه ــت از توس حمای
در بخــش کشــاورزی بــه صــادرات کاال و 

ــان  ــش بنی ــات دان خدم
شــهریاری،  داریــوش  رویــداد،  ایــن  ادامــه  در 
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مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از توســعه پژوهــش 
و فنــاوری در بخــش کشــاورزی اظهــار کــرد: 
ــه اینکــه بخــش کشــاورزی کشــور از  ــا توجــه ب ب
مدیریــت دولتــی و عملکــرد خصوصــی برخوردار 
اســت، ایــن صنــدوق بــا مدیریــت دولتــی و فعالیت 
بخــش خصوصــی بــرای حمایــت از شــرکت های 
ــاور حــوزه کشــاورزی تشــکیل  ــان و فن ــش بنی دان

شــده اســت. 
 ۱۰۰ حــدود  از  کشــور  در  امــروز  افــزود:  وی 
بنیــان  دانــش  و  فنــاور  شــرکت های  ســهامدار 
جهــاد  وزارت  کمــک  بــا  کــه  برخورداریــم 
ــت  ــاوری ریاس ــی  و فن ــت علم ــاورزی، معاون کش
جمهــوری و صنــدوق نــوآوری از آن هــا حمایــت 
مالــی می کنیــم و البتــه امــکان اســتفاده از ظرفیــت 
ــود  ــز وج ــوزه نی ــن ح ــی در ای ــات تحقیقات موسس

دارد.
مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از توســعه پژوهــش 
ــاوری در بخــش کشــاورزی ادامــه داد: طبــق  و فن
مصوبــه دولــت، ۲۰ درصــد منابــع مــا بــه صــادرات 
کاال و خدمــات دانــش بنیــان اختصــاص یافتــه 
کــه می تــوان از ایــن ظرفیــت هــم در حــوزه 

ــرد. ــتفاده ک ــاورزی اس کش
حــوزه  ظرفیــت  کــرد:  تصریــح  شــهریاری 

ــوآوری  ــدوق ن ــت و صن ــزرگ اس ــاورزی ب کش
توســعه  بــرای  را  الزم  زمینه هــای  می توانــد 
فعالیــت دانــش بنیان هــا در ایــن حــوزه فراهــم 

کنــد.
در ادامــه ایــن رویــداد نیــز قچ قربایــف رایــزن 
ســخنانی  در  ایــران  در  قرقیزســتان  اقتصــاددی 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ۵۵ پــروژه فنــاوری و 
ــف در  ــای مختل ــده در حوزه ه ــد ش ــوآوری تایی ن

ــت. ــرا اس ــت اج ــتان در دس قرقیزس
ــبی در  ــای مناس ــتان از زمین ه ــزود: قرقیزس وی اف
ــت  ــور برخورداراس ــاورزی، دام و طی ــوزه کش ح
ــن  ــد از ای ــی می توانن ــای ایران ــش بنیان ه ــه دان ک

ــوند. ــد ش ــت بهره من ظرفی
رایــزن اقتصــادی قرقیزســتان در ایــران پــروژه 
بــرق آبــی را از مهمتریــن پروژه هــای فناورانــه 

قرقیزســتان اعــام کــرد.
ششــمین  و  بیســت  حاشــیه  در  اســت،  گفتنــی 
صنــدوق  صادراتــی«  »یکشــنبه های  رویــداد 
پذیــرش  موضــوع  بــا  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــتان،  ــور قرقیزس ــاوری از کش ــاری و فن ــات تج هی
 ۱۴ محصــوالت  و  دســتاوردها  از  نمایشــگاهی 
حوزه هــای  در  ایرانــی  بنیــان  دانــش  شــرکت 
ــی، ســاختمان، کشــاورزی و غذایــی  صنایــع معدن
ــا  ــه مذاکــرات تجــاری ب ــن شــرکت ها ب ــا و ای برپ

پرداختنــد. قرقیزســتانی  تجــار 

گزارش رویداد تبادل فناوری صنعت بیمه/دکتر وحدت:مسیر موفقیت صنعت 
بیمه از شرکت های دانش بنیان عبور می کند

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت: 
موفقیــت شــرکت های بیمه گــر در حــوزه کاهــش 
هزینه هــا و توســعه بــازار از مســیر شــرکت های 
ــذرد. ــتگذار می گ ــای سیاس ــان و نهاده ــش بنی دان

ــوآوری  ــدوق ن ــی  صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در رویــداد 
کــه  بیمــه  صنعــت  حــوزه  در  فنــاوری  تبــادل 
امــروز سه شــنبه ۲۱ دی مــاه جــاری در محــل ایــن 
ــدوق برگــزار شــد، اظهارکــرد: امســال شــاهد  صن
تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان هســتیم 
کــه همــه کلیــات ایــن قانــون بــه جــز یــک بنــد بــه 

ــت.  ــیده اس ــب رس تصوی
حمایــت  قانــون  تصویــب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  دانش بنیــان  موسســات  و  شــرکت ها  از 
در  اختراعــات  و  نوآوری هــا  تجاري ســازی 
ســال ۸۹ در مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
کــرد: امــروز در کشــور از حــدود ۶۵۰۰ شــرکت 
دانــش بنیــان برخورداریــم و اکوسیســتم نــوآوری 
ــتابدهنده ها  ــتارت آپ ها، ش ــرکت ها، اس ــن ش از ای
ــت  ــور حمای ــی در کش ــن مال ــای تامی و صندوق ه

 . می کنــد
ــه  ــکوفایی در ادام ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــا صنعــت بیمــه  ــان ب ــاره نحــوه تعامــل دانش بنی درب
اطهــار کــرد: شــرکت های دانــش بنیــان در حــوزه 
افزایــش  و  هزینه هــا  کاهــش  همچــون  هایــی 
راندمــان می تواننــد بــه رفــع نیازهــای صنعــت بیمــه 

ــد.  کمــک کنن
ــت  ــر قــرار اس ــه اینکــه اگ ــاره ب ــا اش ــدت ب وح
ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــور از رقــم ۲,۶ کنونــی 
بــه ۷ درصــد برســد بایــد رشــته های بیمــه ای جدیــد 
ــپاری  ــدون برونس ــر ب ــن ام ــه ای ــود ک ــف ش تعری

ــت. ــر نیس امکانپذی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه توســعه فنــاوری 
صنعــت بیمــه عقــب هســتیم، خاطرنشــان کــرد: طی 
ــت  ــن صنع ــدی در ای ــوالت ج ــر تح ــال اخی دو س
ــی  ــا چالش های ــان ب ــا همچن ــت ام ــده اس ــاد ش ایج
مواجــه هســتیم، ایــن در حالــی اســت کــه حداکثــر 
دانــش  شــرکت های  از  بیمــه  صنعــت  اســتفاده 
بنیــان، در بخــش کوچــک فــروش بیمــه بــوده 

اســت.
رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا اشــاره به 
ــری در رســیدن ســهم  ــام معظــم رهب ــدات مق تاکی
ــزان  ــه می ــان در GDP ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــر نش ــد، خاط ۵ درص
ــان ۲۰۰  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــروش ش ــزان ف می
ــال  ــق ۴ س ــه در اف ــت ک ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
ــه ۵  آینــده بایــد ســهم ایــن شــرکت هــا از GDP ب
ــرای گــردش  ــا ب ــن شــرکت ه درصــد برســد و ای
مالــی خــود نیــاز بــه ابــزاری بــه نــام بیمــه دارنــد تــا 
ــف  ــع مختل ــود را در صنای ــوالت خ ــد محص بتوانن

ــد. ــه دهن ارائ

مســابقه  بــه  اشــاره  ضمــن  ادامــه  در  وحــدت 
مســابقه  ایــن  گفــت:  »کارویــا«  تلویزیونــی 
جمعــی  مالــی  تامیــن  منظــور  بــه  تلویزیونــی 
و  تولیــد  بنیــان  دانــش  طرح هــای شــرکت های 
پخــش می شــود. در ایــن طــرح صنــدوق نــوآوری 
بــا بیمــه کــردن اصــل ســرمایه مــردم آنهــا را بــرای 
بنیــان  دانــش  طرح هــای  در  ســرمایه گذاری 
نــوآوری  صنــدوق  اگرچــه  می کنــد.  ترغیــب 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــا ب ــت ام ــذار نیس بیمه گ
قصــد داریــم بــه مــردم اعــام کنیــم کــه می تواننــد 
ــعه  ــه توس ــی ب ــی جمع ــن مال ــزار تامی ــق اب از طری

کننــد. در کشــور کمــک  فناوری هــا 
ــان  ــکوفایی در پای ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــه  ــت بیم ــوزه صنع ــاوری در ح ــادل فن ــداد تب روی
ــاوری در صنعــت  ــرای نفــوذ فن را نقطــه آغــازی ب

بیمــه اعــام کــرد.

صنعــت بیمــه زمینــه مناســبی بــرای ورود 
شــرکت های دانــش بنیــان بــه ایــن 

حــوزه اســت
در ادامــه ایــن رویــداد، غامرضــا ســلیمانی رئیــس 
ــاره  ــا اش ــخنانی ب ــزی در س ــه مرک ــابق بیم کل  س
ــارد  ــزار میلی ــدود ۱۱۰ ه ــه ح ــال ب ــه امس ــه اینک ب
ــیم،  ــه می رس ــه نام ــدور بیم ــوزه ص ــوی در ح پرتف
گفــت: بخــش بیمــه شــخص ثالــث، ۳۵ هــزار 
میلیــارد تومــان از ایــن رقــم را بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس
ــدود ۱۰۰  ــاری ح ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی  وی ب
ــدگان  ــه زیاندی ــارت ب ــان خس ــارد توم ــزار میلی ه
پرداخــت شــده اســت، ادامــه داد: مــا در بیمــه 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــارت ۲۲۰ ه ــزی از تج مرک
ــش  ــا وجــود دان ــن تجــارت ب ــم کــه ای برخورداری
برابــر  ســه  بــه  بایــد  اســتارت آپ ها  و  بنیان هــا 

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
ســلیمانی در ادامــه بــه توســعه فنــاوری در صنعــت 
بیمــه اشــاره کــرد و گفــت: بــرای دیجیتالــی کــردن 
خدمــات بیمــه، شــرکت هایی ایجــاد شــده اند کــه 
ــه  در حــال حاضــر ۳۳ شــرکت فعــال در ایــن زمین
فعالیــت می کننــد و ۶۴ شــرکت دیگــر نیــز در 

نوبــت انتظــار بــرای دریافــت مجوزهــا هســتند.
ــا شــیوع  رئیــس کل بیمــه مرکــزی یــادآور شــد: ب
بیمــاری کرونــا در دنیــا، شــرکت های بیمه گــر 
بــا کمــک اســتارت آپ ها توانســتند بــا شــتاب 

هرچــه بیشــتری در زمینــه نــوآوری و فنــاوری 
ســرمایه گذاری کننــد و خدمــات ارائــه دهنــد.

وی از بــزرگ شــدن صنعــت بیمــه خبــر داد و 
بیمه گــر همچــون  دولتــی  ســازمان های  افــزود: 
تامیــن اجتماعــی فقــط در حــد پایــه بــه مــردم 
خدمــات ارائــه می کننــد، ایــن در حالــی اســت 
بیمه هــای تکمیلــی  کــه هــر روز شــاهد رشــد 
هســتیم کــه شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور 
ــند.  ــده باش ــک کنن ــه کم ــن زمین ــد در ای می توانن
ــه  ــت بیم ــرد: صنع ــح ک ــه تصری ــیلمانی در ادام س
ــرای ورود شــرکت های  ــه مناســبی ب ــد زمین می توان
دانــش بنیــان باشــد چــرا کــه در ایــن صنعــت 
حوزه هــای بکــری همچــون تخصیــص درصــد 
بیمــه و بــرآورد آن وجــود دارد کــه تاکنــون کســی 

ــت. ــده اس ــه آن وارد نش ب
ــه  ــت بیم ــزی، صنع ــه مرک ــابق  بیم ــس کل س رئی
ــراه  ــال هم ــن ح ــر آرام و در عی ــی به ظاه را صنعت
بــا پیچیدگی هــای زیــاد عنــوان کــرد و گفــت: 
افــرادی کــه بــا ایــن صنعــت آشــنایی ندارنــد، 
هزینــه ای  ماهیانــه  کــه  اســت  ایــن  تصورشــان 
پرداخــت می کننــد و در نهایــت بــا مشــکات 
دریافــت  را  خــود  خســارت  از  بخشــی  زیــاد، 

خواهنــد کــرد.
ــع ۱۷  ــاده رف ــان آم ــش بنی ــرکت دان ش

ــه ــت بیم ــه صنع ــاز فناوران نی
ــر  ــیاوش ملکی ف ــر س ــداد، دکت ــن روی ــه ای در ادام
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــه  ــک بیم ــه کم ــرد: ب ــار ک ــخنانی اظه ــز در س نی
مرکــزی و ســندیکای بیمه گــران و مشــارکت ۷ 
شــرکت بیمــه، موفــق بــه احصــاء ۱۷ نیــاز فناورانــه 
در صنعــت بیمــه شــدیم کــه ۶۰۰ شــرکت دانــش 

ــا شناســایی شــدند. ــن نیازه ــع ای ــرای رف ــان ب بنی

فراخوانــی،  انتشــار  بــا  نهایــت  در  افــزود:  وی 
۱۸۱ درخواســت مذاکــره از ســوی ۷۰ شــرکت 
بــه دســت مــا رســید کــه ایــن تعــداد شــرکت 
می تواننــد نیازهــای صنعــت بیمــه را مرتفــع  کننــد.

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
بــا بیــان اینکــه تامیــن مالــی بیــش از دو هــزار 
ــه طــی یکســال گذشــته در صنــدوق  طــرح فناوران
نــوآوری مصــوب شــده اســت، اظهــار کــرد: 
در  فنــاوری  تبــادل  رویدادهــای  برگــزاری  بــا 
حوزه هــای مختلــف، ۵۵ قــرارداد فناورانــه بالــغ بــر 

ــت. ــده اس ــد ش ــان منعق ــارد توم ۶۹۰ میلی



100اسفند ماه 14000- شماره 53 ویژه نامه نوروز

صندوق نوآوری و شکوافیی

بیــان  بــا  فــر  ملکــی 
ــدوق  ــات صن ــه خدم اینک
نــوآوری شــامل چهــار 

تســهیالت  دســته 
ضمانت نامه هــا،  مالــی، 
و  ســرمایه گذاری 

توانمندسازی)کمک های 
از  گفــت:  اســت،  باعــوض( 
بــا  کردیــم  تــاش   ۹۸ ســال 
برگــزاری رویدادهــای تبــادل 
شــرکت های  بــه  فنــاوری 
دانــش بنیــان در صنعــت کمــک 

کنیــم، چــرا کــه ایــن شــرکت ها از قابلیــت خوبــی 
بــرای رفــع نیازهــای صنایــع مختلــف برخوردارنــد.

ــور  ــان در کش ــش بنی ــرکت های دان ــداد ش وی تع
ــه  ــت: وظیف ــرد و گف ــوان ک ــرکت عن را ۶۵۰۰ ش
ــرکت ها و  ــن ش ــت از ای ــوآوری حمای ــدوق ن صن
ــه  ــک ب ــز کم ــان و نی ــای آن ــی طرح ه ــن مال تامی

ــت. ــرکت ها اس ــن ش ــازار ای ــعه ب توس

صنعــت بیمــه بــه ســمت اســتفاده از 
ــد ــت می کن ــمند حرک ــامانه های هوش س

در ادامــه رویــداد تبــادل فنــاوری در حــوزه صنعت 
ســندیکای  کریمــی،  دبیــر  ســیدمحمد  بیمــه، 
ــن در  ــت نوی ــف مدیری ــه وظای ــران ب ــران ای بیمه گ
کشــور اشــاره کــرد و افــزود: در مدیریــت نویــن، 
چهــار وظیفــه هدایــت و رهبــری، برنامه ریــزی، 
ســازماندهی و نظــارت برعهــده مدیــران قــرار 
گرفتــه کــه اخیــرا نــوآوری و خاقیــت نیــز بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــف اضاف وظای
ــت ۸۰  ــه قدم ــران ب ــران ای ــندیکای بیمه گ ــر س دبی
ــی  ــت: ط ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــت بیم ــاله صنع س
ســال های اخیــر قوانیــن مترقــی بــرای ایــن صنعــت 
ــب  ــت ضری ــرار اس ــده و ق ــب ش ــن و تصوی تدوی

ــد.  ــد برس ــه ۷ درص ــد ب ــه از ۲.۶ درص ــوذ بیم نف
کریمــی  اضافــه کــرد: عــدد ۷ بــرای ضریــب نفــوذ 
ــا  ــه در دنی ــب بیم ــن ضری ــور، میانگی ــه در کش بیم
ــب  ــن ضری ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای اس
بیمــه در آمریــکا ۱۲، ژاپــن ۸، کــره جنوبــی ۱۱ و 

ــت. ــتان ۱۱ اس انگلس
سیســتم های  از  اســتفاده  ضــرورت  بــر  وی 
بیمــه  صنعــت  در  اشــیاء  اینترنــت  و  دیجیتالــی 
تاکیــد کــرد و گفــت: طــی برنامــه ای کــه ۱۳ 

ــزار  ــه برگ ــت بیم ــت صنع ــرای نکوداش ــاه ب آذر م
شــد، قــرار اســت صنعــت بیمــه کشــور بــه ســمت 
هوشمندســازی و اســتفاده از ســامانه های هوشــمند 

ــد. ــت کن حرک
ادامــه  در  ایــران  بیمه گــران  ســندیکای  دبیــر 
هــزار   ۸۰ حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان 
ــن  ــد بی ــه بای ــم ک ــور داری ــه در کش ــده بیم نماین
آنهــا همگرایــی ایجــاد شــود کــه در ایــن زمینــه از 
ــا  ــم ت ــان درخواســت داری ــش بنی شــرکت های دان

پیشــنهادات خــود را ارائــه دهنــد.
دغدغه هــای  مهمتریــن  از  نــوآوری 

ــت ــه اس ــت بیم صنع
در ادامــه ایــن رویــداد نیــز حجــت بهاری فــر، 
مدیرعامــل شــرکت بیمــه »مــا« بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــرای برورزرســانی محصــوالت در کشــور بــا 
حداقــل زمــان، راهــی جــز حمایــت از حــوزه 
افــزود:  نــدارد،  وجــود  دیجیتــال  و  نــوآوری 
ــه  ــت بیم ــای صنع ــن دغدغه ه ــوآوری از مهمتری ن
ــال افزایــش ضریــب نفــوذ  ــه دنب ــز ب ــا نی اســت و م
ــه  ــت بیم ــه صنع ــرا ک ــتیم چ ــور هس ــه در کش بیم

نیازهــای فراوانــی در حــوزه نــوآوری دارد.
مدیرعامــل ســابق شــرکت بیمــه »مــا« بــا اشــاره بــه 
ــردن  ــل ک ــادی عم ــه، اقتص ــت بیم ــه در صنع اینک
ــا  ــت ب ــن صنع ــا در ای ــرد: م ــان ک ــت، بی ــم اس مه
مشــکل نــوآوری مواجیهــم لــذا بایــد نقــش خــود 
را در اقتصــاد کشــور تعریــف و آن را شــکوفا 

ــم. کنی
می توانــد  بیمــه  صنعــت  داد:  ادامــه  بهاری فــرد 
ــه  ــرا ک ــد چ ــی کن ــور نقش آفرین ــاد کش در اقتص
ــی  ــوالت متنوع ــات و محص ــت از خدم ــن صنع ای
ــن را  ــای نوی ــد ابزاره ــت و می توان ــوردار اس برخ

ــرد. ــکار بب ب

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
راه یک شرکت دانش بنیان به بازار کنیا باز شد

یــک شــرکت دانــش بنیــان کــه در زمینــه تولیــد 
و  دامــی  فضــوالت  فــرآوری  دســتگاه  های 
ــی،  ــات پروتئین ــت ضایع ــت و بازیاف ــی، پخ مرغ
کارخانجــات دان پلــت بــرای تغذیــه دام، طیــور 
گــردش  خشــک کن   همچنیــن  و  آبزیــان  و 
ــج،  ــرای برن ــی ب مجــدد شــالی و غــات و تبدیل
کلــزا و ذرت در کشــور فعالیــت می کنــد بــا 
ــوآوری و شــکوفایی موفــق  ــدوق ن حمایــت صن
بــه ورود بــه بــازار کشــور کنیــا و همچنیــن 
ــرای  ــا ب ــه و تانزانی ــورهای نیجری ــا کش ــی ب رایزن
ــد ــورها ش ــن کش ــه ای ــش ب ــادرات محصوالت ص

.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
خــزر  بنیــان  دانــش  شــرکت  شــکوفایی،  و 
»یکشــنبه های  رویــداد  در  کــه  الکتریــک 
صادراتــی« پذیــرش هیــات تجــاری و فنــاوری از 
کشــور کنیــا در محــل صنــدوق نــوآوری حضور 
داشــت، پــس از بازاریابی هــای مکــرر و حضــور 
دو هیــات اقتصــادی از کشــور کنیــا و بازدیــد از 
خطــوط تولیــد وکارخانه هــای ایــن شــرکت، 
موفــق بــه عقــد قــرارداد قطعــی بــا تجــار کنیایــی 
بازیافــت  و  پخــت  بــرای صــادرات دســتگاه 
ضایعــات پروتئینــی و خشــک کن های غــات 

شــد.
مجتبــی نوایــی، مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان 
ــتگاه های  ــد دس ــورد تولی ــک در م ــزر الکتری خ
در صنایــع  کــه  مجــدد  خشــک کن  گــردش 
تبدیلــی بــرای برنج، کلــزا، ذرت بــه کار می رود، 
گفــت: محصــول تولیــدی مــا بــا محصوالتــی از 
کشــورهای ژاپــن، تایــوان، کــره جنوبــی، ترکیــه 

ــورها  ــن کش ــدات ای ــت دارد. تولی ــن رقاب و چی
بــه دلیــل اســتفاده از ال ســی های مــدت دار و 
ــه  ــل ب ــل و نق ــتم حم ــن سیس ــس و همچنی یوزان
ــق سیســتم  ــت ارز از طری ــم و دریاف دور از تحری
ــد  ــا بای ــذا م ــود، ل ــه می ش ــد و عرض ــی تولی بانک
در کشــور میــزان بهــره وری و کیفیــت تولیــد را 
افزایــش داده و قیمــت تمــام شــده را کاهــش 
ــم ســهم مناســبی را از بازارهــای  ــا بتوانی ــم ت دهی

ــم. ــت آوری ــه دس ــی ب بین الملل
وی بــه مذاکــرات ایــن شــرکت بــا تجــاری 
از کشــورهای تانزانیــا و نیجریــه جهــت عقــد 
قــرارداد بــرای صــادرات محصــوالت دانــش 
ــن  ــرا از ای ــزود: اخی ــر داد و اف ــان شــرکت خب بنی
دو کشــور نیــز درخواســت هایی بــرای بازدیــد و 
عقــد قــرارداد داشــتیم. همچنیــن در ســال جــاری 
متعــددی   دســتگاه های  صــادرات  بــه  موفــق 
بــه عــراق شــدیم کــه تعــدادی از مهندســان 
و  نصــب  حــال  در  شــرکت  تکنیســین های  و 
ــدازی کارخانه هــا و آمــوزش اپراتورهــا در  راه ان

ــتند.  ــور هس ــن کش ای
خــزر  بنیــان  دانــش  شــرکت  مدیرعامــل 
صنــدوق  حمایت هــای  مــورد  در  الکتریــک 
ــدی  ــوالت تولی ــکوفایی از محص ــوآوری و ش ن
ایــن شــرکت تصریــح کــرد: تاکنــون بــا کمــک 
صنــدوق نــوآوری و معاونــت علمــی و فنــاوری 
بــا آوردن هیئت هایــی از کشــورهای مختلــف 
ــور،  ــارج از کش ــگاه های خ ــور در نمایش و حض
کلمبیــا،  عــراق،  کشــورهای  بــه  توانســته ایم 
باشــیم.  داشــته  صــادرات  اندونــزی  و  کنیــا 
همچنیــن اعــزام کارشناســان نصــب و مونتــاژ بــه 
کشــورهای هــدف هــم کمــک شــایانی بــه مــا در 

ــت. ــرده اس ــا ک ــل رقب مقاب
نوایــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بــا هماهنگــی 
گمــرک ایــران و بــا حمایت هــای ایــن ســازمان، 
محصــول آمــاده شــده بــدون اســتفاده از کانتینــر 
توســط کامیون هــای بــزرگ به طــور مســتقیم 
ــل داده  ــی تحوی ــتریان عراق ــه مش ــه ب از کارخان
ــاالی  ــای ب ــه حمل ه ــکل کرای ــذا مش ــود ل می ش
ــتیرانی  ــکات کش ــی و مش ــای بین الملل کانتینره

ــم. را نداری

ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــان ش ــه می ــرارداد و دو تفاهم نام ــه ق ــای س امض
ــداد  ــیه روی ــر در حاش بیمه گ

در حاشــیه رویــداد تبــادل فنــاوری در حــوزه صنعــت بیمــه نیــز بــا حضــور 
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و رئیــس کل بیمه مرکــزی، قرارداد 
ــه  ــر حادث ــن مقص ــرویس تعیی ــه س ــت ارائ ــرویس api در جه ــت س »دریاف
ــرکت  ــا ش ــزی ب ــه مرک ــنهاب بیم ــرکت س ــان ش ــث« می ــخص ثال ــه ش بیم
طلیعــه فنــاوری هوشــمند، قــرارداد »اســتفاده از ســرویس کارشناســی 
مجــازی بازدیــد اولیــه در فضــای ابــری« بیــن شــرکت بیمــه معلم و شــرکت 
ــزاری ســامانه هوشــمند  ــاع از محصــول نرم اف ــرارداد »انتف ــک و ق ــن ت رایی
مدیریــت دفتــر کار نماینــدگان« بیــن شــرکت بیمــه مــا و شــرکت توســعه 
فنــاوری و ارتباطــات راه پویــان داده پــرداز هــزاره ســوم بــه امضــاء رســید.

در ادامــه  نیــز دو تفاهم نامــه بــا موضوعــات »تولیــد، طراحــی و پیاده ســازی 
ــی  ــرایط اختصاص ــاوری و ش ــر فن ــی ب ــن مبتن ــوالت نوی ــات و محص خدم
ــا و  ــارت نوپ ــتر تج ــرکت ایده گس ــا و ش ــه م ــرکت بیم ــن ش ــت« بی پیوس
»کشــف تقلــب در حــوزه بیمه هــای اتومبیــل و درمــان« بیــن شــرکت بیمــه 

تجــارت نــو و شــرکت تحلیلگــران هوشــمند ژرفــا بــه امضــاء رســید.
گفتنــی اســت، در حاشــیه ایــن رویــداد نیــز نمایشــگاهی از محصــوالت و 
ــه  ــت بیم ــال در صنع ــاور فع ــان و فن ــش بنی ــای ۳۱ شــرکت دان توانمندی ه

برپــا شــد.



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریاسفند ماه 14000- شماره 10153 ویژه نامه نوروز

صندوق نوآوری و شکوافیی
@atfiran.ir

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد:
حمایت از 2۷00 طرح فناورانه طی یکسال اخیر از سوی صندوق نوآوری

»یکشــنبه  های  رویــداد  پنجمیــن  و  بیســت 
ــوآوری و شــکوفایی صبــح  صادراتــی« صنــدوق ن
امــروز یکشــنبه ۱۹ دی مــاه جــاری بــا حضــور 
یــک هیــات تجــاری از کشــور ســوریه در حــوزه 
ایمنــی، امنیــت و تجهیــزات پلیــس بــه منظــور ارائــه 
مشــاوره و مدیریــت صــادرات محصــوالت دانــش 
ــد. ــزار ش ــوآوری برگ ــدوق ن ــل صن ــان در مح بنی

بــه گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق نــوآوری و 
ــش  ــادرات دان ــت ص ــک مدیری ــکوفایی، کلینی ش
بنیــان، بــرای توســعه بــازار محصــوالت دانــش 
ــان  ــان و آشــنایی بیشــتر شــرکت های دانــش بنی بنی
ــا فرصت هــا و چالش هــای حضــور در بازارهــای  ب
بین المللــی، رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی« را 
ایــن  در  می کنــد.  برگــزار  هفتگــی  به صــورت 
رویــداد یــک هیــات تجــاری از بازارهــای هــدف 
ــورت  ــان به ص ــش بنی ــرکت های دان ــا ش ــاری ب تج
حضــوری و آنایــن دیــدار می کنــد و ضمــن 
آشــنایی بــا توانمندی هــای شــرکت های دانــش 
بنیــان در هــر حــوزه، امکانــات و فرصت هــای 
ــریح  ــدف را تش ــور ه ــازار کش ــا در ب ــور آنه حض

و بررســی می کننــد.
ــروز کــه  ــداد ام ــن گــزارش، در روی ــر اســاس ای ب
بــا موضــوع پذیــرش هیــات تجــاری از کشــور 
ســوریه در حــوزه ایمنــی، امنیــت و تجهیــزات 
پلیــس برگــزار شــد، دکتــر مرضیــه شــاوردی، 
مدیرتوانمندســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــر  ــانی ماه ــروی انس ــه نی ــان اینک ــا بی ــخنانی ب در س
ــاوری و  ــعه فن ــرای توس ــزا ب ــن اج از ضروری تری
نــوآوری در هــر کشــوری اســت، گفــت: در ایــران 
بیــش از هــزار دانشــگاه دولتــی و غیردولتــی وجــود 
دارد کــه نیــروی انســانی را در رشــته های مهندســی 
ــن  ــار ای ــد و در کن ــت می کن ــانی تربی ــوم انس و عل
ــم  ــای عل ــد و پارک ه ــز رش ــز مراک ــگاه ها نی دانش
بــرای  را  فضایــی  کــه  دارد  وجــود  فنــاوری  و 
کارآفرینــی مبتنــی بــر فنــاوری و نــوآوری فراهــم 

می کننــد.
ــم  ــارک عل ــر ۴۵ پ ــال حاض ــه وی، در ح ــه گفت ب
ــور  ــد در کش ــز رش ــدود ۲۰۰ مرک ــاوری و ح و فن

فعالیــت می کننــد.
و  نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی  مدیــر   
حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  شــکوفایی 
حاضــر ۶۵۰۰ شــرکت دانــش بنیــان در کشــور 
ــرکت در  ــزار ش ــش از ۶ ه ــد و بی ــت می کنن فعالی
پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد مســتقر 
هســتند، اظهــار کــرد: شــرکت های فنــاور و دانــش 
بنیــان، نهادهایــی هســتند کــه بــا اســتفاده از نیــروی 
ــوآوری را در  انســانی، امــکان توســعه فنــاوری و ن

کشــور فراهــم می کننــد.
ــدوق  ــش صن ــه نق ــاره ب ــا اش ــه ب ــاوردی در ادام ش
فنــاوری  اکوسیســتم  در  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــاز  ــوآوری نی ــاوری و ن کشــور، گفــت: توســعه فن
بــه منابــع گســترده ای دارد، در ایــن زمینــه صنــدوق 
نــوآوری مهمتریــن نهــاد تامیــن مالــی نــوآوری در 
ایــران اســت و ایــن صنــدوق در عالی تریــن ســطح 
ــاور و  ــرکت های فن ــی ش ــن مال ــرای تامی ــور ب کش

ــان تاســیس شــده اســت. دانــش بنی
در  مصــوب  فناورانــه  طرح هــای  مــورد  در  وی 
ــال  ــی یکس ــرد: ط ــان ک ــز بی ــوآوری نی ــدوق ن صن
طــرح   ۲۷۰۰ نــوآوری  صنــدوق  در  گذشــته 
ــون  ــر ۳۰۰ میلی ــغ ب ــه بال ــد ک ــوب ش ــه مص فناوران
دالر بــرای تامیــن مالــی آن تخصیــص پیــدا کــرده 

ــت. اس

نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی  مدیــر 
بیشــترین  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــکوفایی  و 
ــاوری  ــان در حوزه هــای فن ــش بنی شــرکت های دان
اطاعــات، ماشــین آالت پیشــرفته، الکترونیــک 
و فوتونیــک فعالیــت می کننــد، تصریــح کــرد: 
ــش  ــرکت های دان ــی ش ــن مال ــرای تامی ــدوق ب صن
ــه  ــته ارائ ــار دس ــه چه ــاوری را ب ــوزه فن ــان، ح بنی
توســعه  بــرای  کم بهــره  وام هــای  و  تســهیات 
نامه هــای  ضمانــت  بنیــان،  دانــش  محصــوالت 
خدمــات  و  هم ســرمایه گذاری  بانکــی، 
توانمندســازی دســته بندی کــرده و خدمــات خــود 
را در ایــن چهــار دســته کلــی ارائــه می کنــد.

شــاوردی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت های 
ــان  ــه تعهداتش ــردن ب ــل ک ــرای عم ــان ب ــش بنی دان
بــه کارفرمــا در داخــل و خــارج از کشــور نیــاز بــه 
ضمانــت دارنــد، صنــدوق نــوآوری در ایــن زمینــه 
بــه شــرکت های دانــش بنیــان ضمانت نامه هایــی 
بــا کمتریــن ودیعــه و کارمــزد از نظــام بانکــی ارائــه 

می دهــد.
وی بــه خدمــات صنــدوق نــوآوری در حــوزه 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــرمایه گذاری نی س
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــا ش ــوآوری ب ــدوق ن صن
در توســعه فنــاوری از طریــق عامل هــای خــود 
فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای  شــامل  کــه 
درصــد   ۸۰ تــا  و  هم ســرمایه گذاری  می شــود، 

می کنــد. تامیــن  را  طــرح  هزینه هــای 
و  نــوآوری  صنــدوق  توانمندســازی  مدیــر 
ــن  ــازی ای ــات توانمندس ــه خدم ــکوفایی در ادام ش
ــرای  ــز شــامل مشــاوره و آمــوزش ب ــدوق را نی صن
رفــع چالش هــای مدیریتــی، اخــذ اســتانداردها 
و تاییدیه هــای محصــوالت دانــش بنیــان بــرای 
نیــز  و  داخلــی و خارجــی  بازارهــای  بــه  ورود 
حمایــت از حضــور شــرکت های دانــش بنیــان 
دو  بــه  بین المللــی  و  داخلــی  نمایشــگاه های  در 
شــکل حضــور مســتقل و شــرکت در پاویــون 
عنــوان کــرد و افــزود: صنــدوق نــوآوری همچنیــن 
ــای  ــت دارایی ه ــظ و ثب ــه حف ــی را در زمین خدمات
طرح هــای  و  تجــاری  نشــان  اختــراع،  فکــری، 
صنعتــی شــرکت ها در داخــل و خــارج کشــور 

می کنــد. ارائــه 

ــور  ــوآوری از حض ــدوق ن ــت صن حمای
ــگاه  ــان در نمایش ــش بنی ــرکت های دان ش
اطالعــات  فنــاوری  امنیــت  و  ایمنــی 

ــوریه س
الذاکریــن،  نیــز ســعید  ایــن رویــداد  در ادامــه 

ــوآوری و شــکوفایی گفــت:  کارگــزار صنــدوق ن
ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ش
ــازار آشــنا شــوند چــرا  ــا نیازهــای ب جدیــد، بایــد ب
کــه ســوریه از ویژگی هــای خاصــی برخــوردار 
درگیــر   ۲۰۱۱ ســال  از  کشــور  ایــن  و  اســت 
جنگ هــای داخلــی و بین المللــی شــده اســت و 
اثــرات ایــن جنــگ تاکنــون باقــی مانــده و لطمــات 

ــت.  ــرده اس ــور وارد ک ــن کش ــه ای ــادی را ب زی
در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  کارگــزار 
ادامــه بیــان کــرد: دولــت ســوریه بــر واردات 
کاالهــای تولیــدی مشــابه، نظــارت و از ورود آنهــا 

می کنــد. جلوگیــری 
و  غذایــی  مــواد  الذاکریــن، حوزه هــای  ســعید 
ــادرات  ــن ص ــاختمانی را از عمده تری ــزات س تجهی
ــا  ــا و ممنوعیت ه ــود محدودیت ه ــا وج ــوریه ب س
ــن کشــور اعــام کــرد و گفــت: ســوریه ۱۰  در ای
ســالی اســت کــه  از تجهیــزات حــوزه امنیــت، 
ــه  ــی ک ــت در حال ــروم اس ــرات مح ــی و مخاب ایمن
بــه دلیــل احاطــه شــدن از ســوی دشــمنان بــه ایــن 

ــاز دارد. ــزات نی تجهی
وی از برگــزاری نمایشــگاه SAS )ایمنــی و امنیــت 
ــاه ســال  ــخ ۵ اســفند م ــاوری اطاعــات(در تاری فن
جــاری در ســوریه خبــر داد و افــزود: صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی از حضــور شــرکت های 
دانش بنیــان ایرانــی در ایــن نمایشــگاه بــا تامیــن ۷۰ 
ــور  ــذا حض ــد ل ــت می کن ــا حمای ــد هزینه ه درص
ــی را  ــت خوب ــگاه فرص ــن نمایش ــرکت ها در ای ش
بــرای ورود آن هــا بــه بــازاری کــه رقیــب نــدارد و 

ــد. ــم می کن ــی  دارد، فراه ــای کم ــا رقب ی
کارگــزار صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی یــادآور 
شــد: در نمایشــگاه SAS جلســات B2B بــه همــراه 
معرفــی محصــوالت از ســوی شــرکت های دانــش 
بنیــان ایرانــی بــه تجــار و شــرکت های ســوری 

ــود. ــزار می ش برگ
تجــاری  را  ســوریه ای  تجــار  الذاکریــن  ســعید 
بین المللــی عنــوان کــرد و گفــت: ایــن تجــار نفــوذ 
ــرکت های  ــد و ش ــرب دارن ــه ع ــی در اتحادی خوب
ــردن  ــدا ک ــا پی ــد ب ــی می توانن ــش بنیــان ایران دان
شــرکت های  بــا  همــکاری  و  خــود  شــریک 
ســوری، بــه بازارهــای دیگــر هــم صــادرات داشــته 

ــند. باش

ســوریه بــازار خوبــی بــرای شــرکت های 
ایرانی اســت

در ادامــه ایــن رویــداد، مضرالعبــاس نماینــده هیئت 
ــه  ــی ک ــن خدمات ــت: مهمتری ــوریه گف ــاری س تج
دانــش بنیان هــای ایرانــی می تواننــد در ســوریه 

ارائــه دهنــد شــامل امنیــت اطاعــات، برنامه ریــزی 
ــت. ــی اس ــبکه ها و مهندس ش

مــوارد  اطاعــات  امنیــت  در  افــزود:  وی 
سیاســتگذاری شــامل گســترش امنیــت اطاعــات، 
ریســک،  مدیریــت  اطاعــات،  بازبینــی 
جامــع  راه حل هــای  و  سیســتم ها  آســیب پذیری 

اســت. اطاعــات  امنیــت  بــرای 
ــامل  ــبکه ها را ش ــزی ش ــدازی و برنامه ری وی راه ان
مراکــز داده هــا، امنیــت شــبکه ها و ارتباطــات، 
حمایــت  راه انــدازی،  سیســتم های  از  حمایــت 

فیزیکــی و کنتــرل از راه دور عنــوان کــرد.
نماینــده هیئــت تجــاری ســوریه ادامــه داد: ســوریه 
ــت و  ــی اس ــرکت های ایران ــرای ش ــی ب ــازار خوب ب

ــم. ــتقبال می کنی ــرکت ها اس ــن ش ــور ای از حض
ــوریه  ــا در س ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاس ب مضرالعب
ــط  ــای مرتب ــوزه فناوری ه ــره در ح ــت محاص تح
ــا تجهیــزات و امنیــت اطاعــات هســتیم، گفــت:  ب
ــه  ــور ب ــزات مجب ــن تجهی ــم آوردن ای ــرای فراه ب

ــتیم. ــزی هس ــکل زیرمی ــه ش ــوز ب ــت مج دریاف

ــت  ــار روزه امنی ــگاه چه ــزاری نمایش برگ
ــی  ــگاه بین الملل ــی  نمایش ــل دائم در مح

ــر دمشــق خب
در ادامــه بیســت و پنجمیــن رویــداد »یکشــنبه  های 
صادراتــی« صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کــه بــه 
منظــور پذیــرش هیــات تجــاری از کشــور ســوریه 
برگــزار شــد، الخلــف مشــهدانی برگزارکننــده 
در  ســوریه  کشــور  نمایشــگاهی  رویدادهــای 
ســخنانی گفــت: مــا در ســوریه بــه عنــوان مهمترین 
ــتیم. ــیه ها هس ــگاه ها و اجاس ــده نمایش برگزارکنن

در  مشــهدانی  نمایشــگاهی  گــروه  افــزود:  وی 
ســوریه در ســال ۲۰۰۶ تاســیس شــد و در ســال 
۲۰۲۱ نیــز نمایشــگاه بین المللــی مــردان و زنــان 
ایــن  در  کــه  کردیــم  برگــزار  را  ســرمایه گذار 
نمایشــگاه تخصصــی، ســایر کشــورها هــم دخالــت 

ــتند. داش
برگزارکننــده رویدادهــای نمایشــگاهی کشــور 
ســوریه، برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی مــواد 
حــوزه  در  نمایشــگاه ها  دیگــر  از  را  شــیمیایی 
ــوط  ــام و خط ــه و خ ــواد اولی ــیمیایی، م ــع ش صنای
تولیــد در ســال ۲۰۲۱ در ســوریه اعــام کــرد.

الخلــف مشــهدانی ادامــه داد: نمایشــگاه بین المللــی 
ــن  ــگاه های ای ــر نمایش ــوریه از دیگ ــت و گاز س نف
ــش بنیان هــای  ــود کــه دان کشــور در ســال ۲۰۲۱ ب
ــتند و  ــور داش ــگاه حض ــن نمایش ــم در ای ــی ه ایران
مســئوالن ســوری از غرفه هــای ایرانــی بازدیــد 

ــد. کردن
وی از برگــزاری نمایشــگاه چهــار روزه امنیــت 
در محــل دائمــی  نمایشــگاه بین المللــی دمشــق 
ــا حضــور دانــش بنیان هــای ایرانــی  خبــر داد کــه ب

برگــزار می شــود.
پنجمیــن  و  بیســت  حاشــیه  در  اســت،  گفتنــی 
رویــداد »یکشــنبه های صادراتــی«، هیئــت تجــاری 
دســتاوردهای  نمایشــگاه  از  ســوریه  فنــاوری  و 
ــال  ــی فع ــان ایران ــش بنی ــرکت دان ــه ۱۱ ش فناوران
ــزات پلیــس  ــی، امنیــت و تجهی در حوزه هــای ایمن
کــه در محــل صنــدوق نــوآوری برپــا شــد، بازدیــد 
ارائــه  بــه  شــرکت ها  آن  دنبــال  بــه  و  کردنــد 
 B2B جلســات  و  پرداختنــد  خــود  محصــوالت 

ــد.  ــزار ش ــوری برگ ــار س ــا و تج ــان آنه می
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ــان  ــا بی ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
اینکــه حــدود ۲۵۰ شــرکت دانــش بنیــان در حــوزه 
تجهیــزات پزشــکی فعالیــت می کننــد، از حمایــت 
بیــش از ۵۰۰ میلیــارد تومانــی ایــن صنــدوق از ایــن 

ــر داد.  ــرکت ها خب ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در مراســم افتتــاح 
کارخانــه نــوآوری تجهیــزات پزشــکی »تپــش« 
کــه بــا حمایــت ۱۰ میلیــارد تومانــی صنــدوق 
نــوآوری و بــا حضــور حجت االســام والمســلمین 
ســیدمهدی خاموشــی، رئیــس ســازمان اوقــاف 
و امــور خیریــه بــه بهره بــرداری رســیده اســت، 
ضمــن تشــکر از توجــه ســازمان اوقــاف نســبت بــه 
ــوان  ــه عن ــان ب ــوزه دانش بنی ــان و ح ــای جوان نیازه
حــوزه اقتــدار کشــور، اظهــار کــرد: طــی ســه 
ســال اخیــر اکوسیســتم نــوآوری در حوزه هــای 
فناوری هــای ســامت و تجهیــزات پزشــکی در 
ــتابدهنده های  ــروز از ش ــه و ام کشــور شــکل گرفت
ــاوری  ــش و فن ــدوق پژوه ــار صن ــی، چه تخصص
تخصصــی در حــوزه ســامت و صنــدوق جســورانه 
بورســی و ســرمایه گذران عاقمنــد بــه ایــن حــوزه 

ــم. برخورداری
ــا بیــان اینکــه حــوزه فناوری هــای تجهیــزات  وی ب
پزشــکی و صنایــع مرتبــط، از مولفه هــای مهــم 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــور اس ــر کش ــامت ه ــام س نظ
ــعه یافته  ــورهای توس ــترده ای در کش ــات گس مطالع
ــامت  ــوآوری  در حــوزه س ــون چشــم انداز ن پیرام
و تجیهــزات پزشــکی و اثربخشــی اقتصــادی آن  
صــورت پذیرفتــه اســت کــه نشــان می دهــد تنــوع 
ــکی  ــزات پزش ــوآوری در تجهی ــاالی ن ــطح ب و س
ــی  ــت و اثربخش ــش کیفی ــزایی در افزای ــهم به س س

ــورها دارد. ــامت کش ــام س نظ
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اضافــه 
کــرد: در آمریــکا و اروپــای غربــی بــه عنــوان 
ــه توســعه فناوری هــای پزشــکی و  پایگاه هــای اولی
ســامت، ایــن حــوزه تبدیــل بــه پیشــران اقتصــادی 
مهــم شــده اســت، امــا شــواهدی جــدی از حرکــت 
ــه  ــیا و ب ــه آس ــاوری ب ــعه فن ــای توس ــن پایگاه ه ای

ویــژه چیــن مشــاهده می شــود. توســعه شــرکت های 
تولیدکننــده تجهیــزات پزشــکی در کشــورهای در 
حــال توســعه باعــث افزایــش اثربخشــی ســاخت و 
کاهــش قیمــت ایــن محصــوالت و خدمت رســانی 

بهتــر در ایــن بازارهــا شــده اســت.
دکتــر وحــدت در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
در مــورد توســعه فناوری هــای مرتبــط بــا تجهیــزات 
پزشــکی در کشــور طــی دو ســال اخیــر بــه واســطه 
همه گیــری کرونــا، گفــت: در دو ســال اخیــر، 
فناوری هــای  توســعه  بــه  پرداختــن  ضــرورت 
ــا تجهیــزات پزشــکی و افزایــش ظرفیــت  مرتبــط ب
ــد  ــان ش ــش عی ــش از پی ــزات بی ــن تجهی ــد ای تولی
توســعه  حــال  در  کشــورهای  بــرای  نه تنهــا  و 
مشــکات بزرگــی ایجــاد کــرد کــه در کشــورهای 
توســعه یافته نیــز به طــور محســوس ضعف هــای 
ــهود  ــورها مش ــامت کش ــام س ــش از نظ ــن بخ ای

شــد.
وی افــزود: در کشــور مــا در کنار بحران های ناشــی 
ــای  ــی از تحریم ه ــار ناش ــا، فش ــای کرون از موج ه
اقتصــادی نیــز ضــرورت توســعه فناورهــای بومــی و 
تقویــت نــوآوری در فناوری هــای حــوزه ســامت 
را هرچــه بیشــتر آشــکار کــرد و اگــر قابلیــت 
دانش بنیــان  شــرکت های  اقدامــات  بــه  اتــکاء 
ایــن حــوزه و نیــز تقویــت و تســهیل حمایت هــای 
اکوسیســتمی از آنهــا وجــود نداشــت، می توانســت 
ــه  ــور ب ــامت کش ــام س ــرای نظ ــنگینی ب ــات س تبع

همــراه داشــته باشــد.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ادامــه داد: 
در ایــام کرونــا حمایت هــای مســتقیم و ســریع 
دانش بنیــان  شــرکت های  از  نــوآوری  صنــدوق 
ویــژه  بــه  پزشــکی،  تجهیــزات  تولیدکننــده 
تولیدکننــدگان تجهیزاتــی نظیــر ونتیاتــور کــه در 
امــر مدیریــت بحــران کرونــا حیاتــی بودنــد، نقــش 
کلیــدی و مهمــی در تثبیــت جایــگاه شــرکت های 
ــوزه  ــور ح ــاور مح ــای فن ــان و مجموعه ه دانش بنی
تجهیــزات پزشــکی ایفــا کــرد بــه طوریکــه شــاهد 
ــم  ــور ه ــتگاه ونتیات ــک دس ــی ی ــه حت ــم ک بودی
ــن  ــاز کشــور از داخــل تامی ــی نی وارد نشــد و تمام

شــد.
ــوآوری  ــدوق ن ــان اینکــه صن ــا بی ــر وحــدت ب دکت
بــا طیــف وســیعی از ابزارهــا در تمــام چرخــه 
ــار کســب  وکارهــای حــوزه ســامت  عمــر در کن
و تجهیــزات پزشــکی قــرار دارد، گفــت: ارایــه 
ــی از  ــتابدهنده های تخصص ــه ش ــات ب ــواع خدم ان
تســهیات  اعطــای  هم ســرمایه گذاری،  جملــه 
ــرای خریــد  ــرکت های بــزرگ ب ــه ش ــگ ب لیزین
ایــن  دانش بنیــان  شــرکت های  محصــوالت  از 
صندوق هــای  بــا  هم ســرمایه گذاری  حــوزه، 
پژوهــش و فنــاوری در کســب وکارهای حــوزه 
ســامت و تجهیــزات پزشــکی و مشــارکت در 
تشــکیل صنــدوق جســورانه بورســی تخصصــی از 

ــت. ــدوق اس ــن صن ــات ای خدم
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اضافــه 
ــش  ــرکت دان ــدود ۲۵۰ ش ــار، ح ــق آم ــرد: طب ک
بنیــان بــا اخــذ مجــوز از معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری در حــوزه تجهیــزات پزشــکی 
نــوآوری  در صنــدوق  مــا  و  می کننــد  فعالیــت 
بطــور  تومانــی  میلیــارد  از ۵۰۰  بیــش  حمایــت 

داشــته ایم. ایــن شــرکت ها  از  خــاص 
نفــوذ حــوزه  افزایــش  پایــان در مــورد  وی در 
ــه،  ــور خیری ــاف و ام ــان در ســازمان اوق ــش بنی دان

ــرد.  ــدواری ک ــار امی اظه
گفتنــی اســت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
هم ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد   ۴۲ تاکنــون 
ــه  ــز ب ــتابدهنده نی ــته و ۱۵ ش ــتابدهنده ها داش ــا ش ب
تاییــد  عنــوان عامــل ســرمایه گذاری صنــدوق، 

شــده اند. صاحیــت 

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد:

حمایت بیش از 500 میلیارد تومانی صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی

کارخانــه نــوآوری تجهیــزات پزشــکی »تپــش« 
صبــح امــروز در مراســمی بــا حضــور دکتــر علــی 
وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
حجت االســام والمســلمین ســیدمهدی خاموشــی 
رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه افتتاح شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، کارخانــه نــوآوری »تپــش« کــه ســوله 
ــش«  ــامت تپ ــاوران س ــرکت »فن ــه ش ــق ب آن متعل
ــد  ــعه رش ــرکت »توس ــز ش ــده آن نی ــعه دهن و توس
معنــا« اســت، بــا حمایــت ۱۰ میلیــارد تومانــی 
ــرداری  ــه بهره ب ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن صن

ــت. ــیده اس رس
و  وحــدت  دکتــر  بازدیــد  ایــن  جریــان  در 
ضمــن  خاموشــی  والمســلمین  حجت االســام 
ــوآوری  ــه ن ــف کارخان ــای مختل ــد از بخش ه بازی
شــرکت های  از  »تپــش«،  پزشــکی  تجهیــزات 
در  مســتقر  اســتارت آپ های  و  بنیــان  دانــش 
ایــن کارخانــه بازدیــد کــرده و از نزدیــک بــا 
واحدهــای  و  شــرکت ها  ایــن  توانمندی هــای 

فنــاور آشــنا شــدند.
همزمــان بــا افتتــاح ایــن کارخانــه، تفاهم نامــه 
ایــن  از طرح هــای  هم ســرمایه گذاری در یکــی 

ــید. ــا رس ــه امض ــتابدهنده ب ش
گفتنــی اســت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
هم ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد   ۴۲ تاکنــون 
ــه  ــز ب ــتابدهنده نی ــته و ۱۵ ش ــتابدهنده ها داش ــا ش ب
عنــوان عامــل ســرمایه گذاری صنــدوق، تاییــد 

شــده اند. صاحیــت 

افتتاح کارخانه نوآوری تجهیزات 
پزشکی »تپش« با حضور رئیس 

صندوق نوآوری و رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه

معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
از درج نخســتین صکــوک نــوآوری بــرای شــرکت 
ــوآور ۱۲« در  ــاد »صن ــا نم ــدی ب ــر عبی ــازی دکت داروس
ــورس اوراق  ــی ب ــازار اوراق بده ــای ب ــت نرخ ه فهرس

ــر داد.    ــادار  خب به
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــی ناظم ــر عل ــکوفایی، دکت ش
ــر اســاس مجــوز پذیره نویســی ســازمان  اظهــار کــرد: ب
مــاه  اســفند   ۲۳ تاریــخ  از  بهــادار،  اوراق  و  بــورس 
ــر  ســال ۱۴۰۰ اوراق مرابحــه شــرکت داروســازی دکت
عبیــدی بــه مبلــغ ۳۰۰۰ میلیــارد ریــال، بــا حمایــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و بــا هــدف تامیــن 
ــد  ــور خری ــه منظ ــرکت ب ــن ش ــردش ای ــرمایه در گ س
مــواد اولیــه تولیــد دارو، بــا نمــاد »صنــوآور۱۲« در 
ــادار  ــورس اوراق به ــازار بدهــی ب ــای ب فهرســت نرخ ه

ــورخ  ــنبه م ــد.این اوراق در روز چهارش ــران درج  ش ته
بــه مــدت یــک روز کاری از طریــق   ۲۵/۱۲/۱۴۰۰
پذیره نویســی  مــورد  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس 
قــرار می گیــرد و ســپس معامــات ثانویــه آن آغــاز 

می  شــود.
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــم« را  ــرداد پنج ــی م ــط مال ــرکت »واس ــکوفایی، ش ش
ناشــر اوراق مرابحــه شــرکت داروســازی دکتــر عبیــدی 

و ضامــن آن را بانــک کارآفریــن اعــام کــرد.
ــن اوراق ۱۸  ــاالنه ای ــود س ــرخ س ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
درصــد و مــدت اوراق نیــز چهــار ســاله اســت، گفــت: 
سررســید پرداخــت ســود آن نیــز هــر ســه مــاه یک بــار 

ــخ انتشــار اوراق اســت.  از تاری
ــوک(  ــوآوری )صک ــاره اوراق ن ــه درب ــی در ادام ناظم
یــا صکــوک  اســامی  مالــی  تامیــن  اوراق  گفــت: 
اوراقــی هســتند کــه بــه منظــور تامیــن مالــی شــرکت ها 
ــد  ــن ســرمایه در گــردش و خری ــز تامی ــا و نی و پروژه ه
دارایــی ثابــت بــا نــرخ ســود مشــخص و سررســید معیــن 

ــود.  ــر می ش ــرمایه منتش ــازار س ــق ب از طری
معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
اوراق نوآوری)صکــوک( را نیازمنــد ضامــن از بیــن 
شــرکت های  بیمه گــر،  شــرکت های  بانک هــا، 
ــوان ارکان  ــه عن ــی ب ــای عموم ــرمایه گذاری و نهاده س

انتشــار عنــوان کــرد و گفــت: ســازمان بــورس و اوراق 
ــوان  ــه عن ــکوفایی را ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــادار، صن به
ضامــن بــرای انتشــار اوراق دانــش بنیــان پذیرفتــه اســت؛ 
ــرای شــرکت  ــوآوری ب ــن اوراق ن ــن اســاس اولی ــر ای ب
داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد »صنــوآور ۱۲« 
منتشــر و ایــن نمــاد روز گذشــته در فهرســت نرخ هــای 
ــران درج  ــادار ته ــورس اوراق به ــی ب ــازار اوراق بده ب

شــد.
و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت  نحــوه  دربــاره  وی 
شــکوفایی از اوراق نــوآوری نیــز گفــت: حمایــت 
ــن،  ــن ضام ــمت رک ــول س ــکل قب ــه دو ش ــدوق ب صن
ــی و  ــد پذیره نویس ــن، متعه ــزد ارکان )ضام ــل کارم تقب
بازارگــردان( بــا پرداخــت تمــام یــا بخشــی از کارمــزد 
ــه  ــا یاران ــر ی ــود باالت ــت س ــت پرداخ ارکان و در نهای

ــت. ــود اس س
ــوآوری  ــاره مزیــت اســتفاده از صکــوک ن ناظمــی درب
نیــز یــادآور شــد: ورود بــه بــازار ســرمایه و تامیــن 
 ۵۰ از  )باالتــر  بــزرگ  شــرکت های  بــرای  مالــی 
ــوآوری،  ــدوق ن ــد صن ــان(، اســتفاده از برن ــارد توم میلی
تســهیل خــروج شــرکت ها، ایجــاد زیرســاخت ها بــرای 
دانــش  شــرکت های  در  شــفافیت  استانداردســازی، 
بنیــان و مزیــت بلندمــدت همــکاری ایــن شــرکت ها بــا 

بــازار ســرمایه از جملــه ایــن مزیت هاســت.

و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
روشــی  را  نــوآوری  صکــوک  انتشــار  شــکوفایی، 
دانــش  شــرکت های  مالــی  تامیــن  بــرای  جدیــد 
بنیــان از طریــق بــازار ســرمایه و یکــی از مدل هــای 
حمایتــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از بورســی 
اســتارت آپ ها  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  شــدن 
عنــوان کــرد و گفــت: صنــدوق نــوآوری چنــدی 
مالــی  تامیــن  از  بــرای حمایــت  را  برنامــه ای  پیــش 
شــرکت های دانش بنیــان از طریــق انتشــار صکــوک 
بــا نمــاد نــوآوری در بــازار ســرمایه ارائــه کــرد کــه بــر 
ــه ارکان  اســاس آن، حمایت هــای شــامل پوشــش هزین
ــه شــرکت های دانش بنیــان واجــد شــرایط  و ضمانــت ب

می گیــرد.  تعلــق 
ــی  ــروش تبع ــزار اوراق ف ــتفاده از اب ــان، اس وی در پای
صندوق هــای  ســرمایه گذاری  واحدهــای  بــرای 
ســایر  ســرمایه گذاری  جســورانه،  ســرمایه گذاری 
صندوق هــای  در  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــی  ــروش تبع ــورانه دارای اوراق ف ــرمایه گذاری جس س
و برگــزاری دوره هــای آموزشــی مشــترک را از جملــه 
پیشــنهادهای اخیــر صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــا س ــکاری ب ــرای هم ب

ــرد. ــوان ک عن

دکتر ناظمی خبر داد:

درج نخستین صکوک نوآوری برای یک شرکت دانش بنیان در بورس با حمایت صندوق نوآوری/ آغاز پذیره نویسی از فردا
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مراکز دااگشنهی 

در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

-حضــور دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در ســه نظــام رتبــه 
بنــدی دانشــگاه هــای جهــان

ــن  ــی در بی ــه دانشــگاه محقــق اردبیل ــه ای رتب - ارتقــای ۳ پل
دانشــگاه های جامــع کشــور در رتبه بنــدی دانشــگاه های 

ــال ۲۰۲۱ ــام در س ــان اس جه
»دانشــگاه آرمانــی در گام دوم  ملــی  اولیــن همایــش   -

انقــاب« برگــزار شــد

   

و...     

مراکز دانشگاهی 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

حضور دانشگاه سیستان و بلوچستان در سه نظام رتبه بندی دانشگاه های جهان

امــروزه هــدف همــه دانشــگاه هــای معتبــر جهــان 
ارائــه بــه روزتریــن خدمــات آموزشــی و پژوهشــی 
بــا کیفیــت بــاال مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی، 
توســعه کســب و کار، کارآفرینــی و مهمتــر از همه 
ــعه  ــار توس ــد در کن ــب درآم ــروت و کس ــق ث خل
ــه نیازهــا، مســائل  علمــی و دانــش و پاســخگویی ب
ــی  ــای تخصص ــه ه ــع و دغدغ ــکات جوام و مش

صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی مــی باشــد.
ــت و  ــایه حرک ــه در س ــداف عالی ــن اه ــه ای ــل ب نی
همســویی بــا دانشــگاه هــای برتــر و پیشــرو جهــان 
و توجــه بــه اســتانداردهای بیــن المللــی میســر مــی 
ــزار  ــی اب ــن الملل ــای بی ــدی ه ــه بن ــه رتب ــود ک ش

ــی باشــد. ــم م ــن مه ــق ای ــی جهــت تحق مطمئن
ــه  ــی ب ــن الملل ــای بی ــدی ه ــه بن ــی رتب ــش اساس نق
ــی در ارتقــای ســطح  ــوان یــک راهــکار عملیات عن
کیفیــت آموزشــی و پژوهشــی، جــذب اعتبــار، 
جلــب همــکاری هــای بیــن المللــی و پــروژه هــای 
مشــترک ملــی و بیــن المللــی، افزایــش جــذب 
ــد  ــش درآم ــی و خارجــی، افزای دانشــجویان داخل
دانشــگاه، ارتقــای ســطح علمــی اســاتید و بــه روز 
آوری دانــش آنهــا، تجــاری ســازی و رشــد همــه 

ــر کســی پوشــیده نیســت. ــا ب ــه دانشــگاه ه جانب
لــذا قــرار گرفتــن در زمــره دانشــگاه هــای برتــر و 
ــا وجــود مشــکات و بحــران  تاثیرگــذار جهــان، ب
هــای مالــی حاکــم بــر جوامــع مــی توانــد گشــایش 
و تحولــی بــزرگ بــرای دانشــگاه بــه ارمغــان 
ــش  ــا را کاه ــران ه ــن بح ــوء ای ــار س ــاورد و آث بی

دهــد.
ــق  ــیر موف ــن مس ــی در ای ــگاه های ــا دانش ــس قطع پ
خواهنــد بــود کــه بهتریــن اقدامــات و راهکارهــای 
مناســب را بموقــع و در ســریع تریــن زمــان بــه کار 

بگیرنــد، چــرا کــه هــر روز رقابــت در ایــن محیــط 
پرچالــش دشــوارتر و دســتیابی بــه رتبــه هــای برتــر 
ســخت تــر مــی گــردد، لــذا لــزوم بهــره گیــری از 
مشــاوره و دانــش تخصصــی در ایــن زمینــه الزامــی 

بــه نظــر مــی رســد.
ــی در  ــش اساس ــک جنب ــروزه ی ــتا، ام ــن راس در ای
ــن  ــای بی ــه ه ــب رتب ــرای کس ــا ب ــگاه ه ــن دانش بی
المللــی و ارتقــای آن بوجــود آمــده و دانشــگاه 
ــودن گــوی  ــز درصــدد رب سیســتان و بلوچســتان نی
ســبقت از دیگــران در ایــن محیــط کامــا رقابتــی 
اســت و یکــی از شــواهد آن قرارگرفتــن ایــن 
دانشــگاه در معتبــر تریــن نظامــات رتبــه بنــدی 
دانشــگاه هــای جهــان اســت کــه در ذیــل بــه 

ــود: ــی ش ــاره م ــه آن اش ــال ب اجم
ــدی دارد  ــه بن ــدل رتب ــن م ــز چندی ــز: تایم تایم
کــه دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در دو رتبــه 
بنــدی  رتبــه  و   )SDG( پایــدار  توســعه  بنــدی 
جهانــی )نســبت اســاتید و دانشــجویان بــه تولیــدات 
ــدا کــرد کــه  پژوهشــی( از ســال ۲۰۲۰ حضــور پی
ــاخص  ــام در ش ــن نظ ــال ورود در ای ــن س در اولی
ــوری و ۳۰۰  ــوم کش ــه س ــدار رتب ــعه پای ــای توس ه
جهــان را کســب نمــود و در رتبــه بنــدی هــای 
موضوعــی حایــز رتبــه در رشــته هــای فیزیــک 
و شــیمی و علــوم مهندســی گردیــد. دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان در ســال ۲۰۲۲ نیــز موفــق بــه 
ــه بنــدی دانشــگاه هــای  ــه در نظــام رتب کســب رتب
ــد. ــدی گردی ــه بن ــن نظــام رتب ــان در ای جــوان جه

دانشــگاه هــای ســبز جهــان )گریــن متریــک(: 
ــا هــدف ترویــج پایــداری در  دانشــگاه اندونــزی ب
ــه ارزیابــی  آمــوزش عالــی، از ســال ۲۰۱۰ اقــدام ب
ــاس  ــر اس ــان ب ــای جه ــگاه ه ــدی دانش ــه بن و رتب

معیارهــا و شــاخص هــای پردیــس ســبز و پایــداری 
دانشــگاه هــا نمــوده اســت. در ســال ۲۰۲۰ حــدود 
۹۲۲ دانشــگاه جهــان مــورد رتبــه بنــدی قرارگرفتــه 
اســت. هــدف ایــن نظــام ارائــه چشــم انــدازی جامع 
ــی و  ــاری آموزش ــای ج ــت ه ــت و سیاس از وضعی
ــدی از  ــره من ــتی و به ــط زیس ــای محی ــش ه پژوه
انــرژی هــای تجدیدپذیــر در مســیر توســعه پایــدار 
در دانشــگاه هــای جهــان اســت. در واقــع آنچــه در 
ایــن رتبــه بنــدی مــورد ســنجش قــرار مــی گیــرد، 
جایــگاه دانشــگاه در حفــظ محیــط زیســت و تاثیــر 
آن در پایــداری محیــط اســت. امســال نیــز دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان بــا حضــور در ایــن نظــام 
ــور  ــه ای درخ ــب رتب ــه کس ــق ب ــدی موف ــه بن رتب

توجــه گردیــد.
وبومتریکــس: موسســه تحقیقاتــی CSIC از اولین 
ســازمان هــای تحقیقــات پایــه در اروپــا و متشــکل 
از حــدود ۱۲۶ مرکــز و آزمایشــگاه در ســطح 
ــود  ــات خ ــه تحقیق ــد ک ــی باش ــپانیا م ــور اس کش
ــا از  ــایت ه ــت وب س ــی وضیع ــه ارزیاب را در زمین
ســال ۲۰۰۴ آغــاز نمــوده اســت. ایــن موسســه، هــر 
شــش مــاه یکبــار بیــش از ۳۱۰۰۰ دانشــگاه و مرکز 
آموزشــی و پژوهشــی سراســر جهــان را بــر مبنــای 
ــرار مــی دهــد.  ــورد بررســی ق ــا م وب ســایت آنه
دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در ســال اخیــر نیــز 

موفــق بــه ارتقــا رتبــه در ایــن نظــام گردیــد. 

ــا  ــر تنه ــات نمایانگ ــن اطالع ــع ای در واق
ــات  ــای هی ــات اعض ــه ای از توفیق گوش
دانشــجویان  و  کارمنــدان  علمــی، 
ســختکوش دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 

ــت. اس
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رئیس دانشگاه خبر داد:

تداوم حضور موفق دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی تایمز 2022 دانشگاه های جوان دنیا

رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی از تــداوم حضــور 
ایــن دانشــگاه در جمــع دانشــگاه های برتــر جــوان 
جهــان بــر اســاس نتایــج رتبه بنــدی منتشــره توســط 
موسســه تایمــز بــرای دومیــن ســال پیاپــی خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر 
عزیــز حبیبــی رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی ۲۸ 
ــع  ــگاه در جم ــن دانش ــور ای ــداوم حض ــن از ت بهم
دانشــگاه های برتــر جــوان جهــان بــر اســاس نتایــج 
ــرای  ــز ب ــه تایم ــط موسس ــره توس ــدی منتش رتبه بن
دومیــن ســال پیاپــی خبــر داد و گفــت: امســال ۴۱ 
دانشــگاه ایرانــی موفــق بــه ورود بــه رتبه بنــدی 
تایمــز ۲۰۲۲ دانشــگاه های جــوان دنیــا شــده اند 
کــه دراین بیــن دانشــگاه محقــق اردبیلــی موفــق بــه 
کســب رتبــه ۸ در بیــن تمــام دانشــگاه های ایرانــی 
و رتبــه شایســته ۲ در بیــن دانشــگاه های جامــع 
وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

شــده اســت.
وی افــزود: در ایــن رتبه بنــدی دانشــگاه های بــا 
عمــر تأســیس کمتــر از ۵۰ ســال مدنظــر می باشــند 
قابل توجــه  افزایــش  علیرغــم  خوشــبختانه  کــه 
ایــن  در  حاضــر  ایرانــی  دانشــگاه های  تعــداد 
ــه ۴۱، جایــگاه دانشــگاه محقــق  رتبه بنــدی از ۲۶ ب
ــه  ــته ب ــع وابس ــگاه های جام ــن دانش ــی در بی اردبیل
ــه  وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از رتبــه ۳ ب

ــه اســت. ــا یافت ــه ۲ ارتق رتب
ــز ۲۰۲۲  ــدی تایم ــه در رتبه بن ــان اینک ــی بابی حبیب
محقــق  دانشــگاه  جهــان،  جــوان  دانشــگاه های 
ــی ۱۵۷ در  ــه جهان ــب رتب ــه کس ــق ب ــی موف اردبیل
ــت،  ــده اس ــا ش ــر دنی ــگاه از سراس ــن ۷۹۰ دانش بی
تصریــح کــرد: در ایــن رتبه بنــدی دانشــگاه علــوم 
ــه  ــب رتب ــه کس ــق ب ــس) )PSLموف ــات پاری و ادبی

ــت. ــده اس ــان ش ــت جه نخس
رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی خاطرنشــان کــرد: 
دانشــگاه های  رتبه بنــدی  بــرای  تایمــز  موسســه 
جــوان دنیــا همــان شــاخص های مورداســتفاده 
شــامل  جهــان  دانشــگاه های  رتبه بنــدی  بــرای 
وزن  پژوهش)بــا  وزن ۳۰ درصــد(،  آموزش)بــا 
درصــد(،   ۳۰ وزن  ارجاعات)بــا  درصــد(،   ۳۰
و  درصــد(   ۷.۵ وزن  بین المللی)بــا  چشــم انداز 
درآمــد صنعتی)بــا وزن ۲.۵درصــد( را اســتفاده 

ــت. ــرده اس ک
اطاعــات  رتبه بنــدی  ایــن  بــرای  گفــت:  وی 
ــال های  ــی س ــازه زمان ــده در ب ــاپ ش ــاالت چ مق
۲۰۲۰-۲۰۱۶ و ارجاعــات بــه مقــاالت در بــازه 

اســت. شــده  اســتفاده   ۲۰۱۶-۲۰۲۱ ســال های 
حبیبــی تــداوم حضــور و ارتقــای جایــگاه دانشــگاه 
و  ملــی  رتبه بندی هــای  در  اردبیلــی  محقــق 
ــزی منســجم  ــف را حاصــل برنامه ری ــی مختل جهان
ــان،  ــاتید، کارکن ــته جمعی اس ــاش دس ــران، ت مدی
معنــوی  و  مــادی  حمایت هــای  و  دانشــجویان 
مراجــع اســتانی و ملــی دانســت و اظهــار امیــدواری 

ــد. ــه دار باش ــد ادام ــن رون کــرد ای

کسب رتبه ب توسط نشریه
 Research in sport management and marketing 

در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 Research in sport نشــریه  مدیرمســئول 
از   management and marketing
ــی  ــریه در ارزیاب ــن نش ــط ای ــه ب توس ــب رتب کس
علــوم،  وزارت  علمــی  نشــریات  کمیســیون 

داد. ۱۳۹۹خبــر  ســال  فنــاوری  و  تحقیقــات 
دکتــر  دانشــگاه،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مهــرداد محــرم زاده ۲۷ بهمــن بــا اعــام ایــن 

ــگاه  ــریه دانش ــن نش ــاز ای ــزود: صاحب امتی ــر اف خب
محقــق اردبیلــی بــوده و بــه زبــان انگلیســی منتشــر 

می شــود.
ــر  ــردبیری دکت ــئولی و س ــه مدیرمس ــریه ب ــن نش ای
مهــرداد محــرم زاده و مدیــر اجرایــی دکتــر نســرین 
عزیزیــان کهــن  و به صــورت فصلنامــه منتشــر 

می شــود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:
ارتقای 3 پله ای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در بین 

دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی دانشگاه های جهان 
اسالم در سال 2021

محقــق  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
ــگاه  ــن دانش ــه  ای ــه ای رتب ــای ۳ پل ــی از ارتق اردبیل
ــن  ــور در آخری ــع کش ــگاه های جام ــن دانش در بی
اســام توســط  رتبه بنــدی دانشــگاه های جهــان 

موسســه  ISCدر ســال ۲۰۲۱ خبــر داد.
دکتــر داود ســیف زاده معــاون پژوهــش و فنــاوری 
ــای ۳  ــن از ارتق ــی ۲۵ بهم ــق اردبیل ــگاه محق دانش
ــدی  ــن رتبه بن ــن دانشــگاه در آخری ــه ای ــه ای رتب پل
 Islamic World( اســام  جهــان  دانشــگاه های 
خبــر   ۲۰۲۱ ســال  در   )University Rankings
داد و گفــت: بــر اســاس نتایــج منتشــره توســط 
موسســه ISC در ســال ۲۰۲۱، در کل ۵۸ دانشــگاه 
از ایــران در میــان ۳۹۸ دانشــگاه برتــر از ۲۸ کشــور 
اســامی قــرار دارنــد کــه دراین بیــن دانشــگاه 
محقــق اردبیلــی در بــازه رتبــه ای ۲۰۰+ در بیــن 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــام ق ــان اس ــگاه های جه دانش

وی افــزود: در ســال ۲۰۲۰ در کل ۱۹ دانشــگاه 
ــه  ــوق، رتب ــدی ف ــر در رتبه بن ــی حاض ــع ایران جام
بهتــری نســبت بــه دانشــگاه محقــق اردبیلــی کســب 
ــال  ــداد در س ــن تع ــه ای ــد، درحالی ک ــرده بودن ک
ــه ۱۶ دانشــگاه جامــع کاهــش پیــدا کــرده  ۲۰۲۱ ب
ــگاه  ــه ای جای ــای ۳ پل ــی از ارتق ــه حاک ــت ک اس
دانشــگاه محقــق اردبیلــی در بیــن دانشــگاه های 
و  تحقیقــات  علــوم،  بــه وزارت  وابســته  جامــع 

می باشــد. فنــاوری 
ــدی  ــن رتبه بن ــرد: در ای ــان ک ــیف زاده خاطرنش س
از شــاخص های پژوهــش )بــا وزن۶۰ درصــد(، 
وزن  آموزش)بــا  نوآوری)بــا وزن ۱۵ درصــد(، 
وزن  بین المللی)بــا  فعالیت هــای  و  درصــد(   ۱۰
ــگاه هایی  ــط دانش ــده و فق ــتفاده ش ــد( اس ۱۵ درص
ــر  ــال اخی ــه س ــه در س ــده اند ک ــدی ش وارد رتبه بن
 Web Of حداقــل ۵۰۰ ســند علمــی در پایــگاه

ــند. ــرده باش ــت ک Science ثب
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در دانشگاه محقق اردبیلی؛

اولین همایش ملی »دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب« برگزار شد

اولیــن همایــش ملــی »دانشــگاه آرمانــی در گام 
ــید  ــر س ــت اهلل دکت ــخنرانی آی ــا س ــاب« ب دوم انق
و  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده  عاملــی  حســن 
ــی دانشــگاه محقــق  ــه میزبان ــل و ب ــه اردبی امام جمع

ــد. ــزار ش ــی برگ اردبیل
بــه گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه، آیــت اهلل 
ــه در  ــده ولی فقی ــی نماین ــن عامل ــید حس ــر س دکت
اســتان و امام جمعــه اردبیــل  در اولیــن همایــش 
انقــاب«  دوم  گام  در  آرمانــی  »دانشــگاه  ملــی 
ــه  ــش ب ــن همای ــاالت ای ــاره مق ــد عص ــت: بای گف
ــت و  ــدن آرزوی مل ــرآورده ش ــرای ب ــوری ب منش
اســاس تصمیم گیــری در وزارت علــوم، تحقیقــات 

ــود. ــل ش ــاوری تبدی و فن
ــگاه  ــای دانش ــی از ویژگی ه ــه یک ــان اینک وی بابی
آرمانــی ایــن اســت کــه دانشــگاه پایاپــای تحوالت 
علمــی دنیــا حرکــت کنــد، تصریــح کــرد: تنهــا راه 
بــرای حفــظ حاکمیــت ملــی، تمامیــت ارضــی 
و  اســت  علــم  کشــور  بین المللــی  جایــگاه  و 
ــات  ــن عظمــت انقــاب اســامی، خدم بزرگ تری

علمــی اســت.
عاملــی بابیــان اینکــه رتبــه شایســته بین المللــی 
اظهــار کــرد:  اســت،  آرمانــی  دانشــگاه  نشــان 
ــته  ــاتید را داش ــن اس ــد بهتری ــی بای ــگاه آرمان دانش
باشــد و معاملــه روی علــم و اســاتید ممنــوع اســت.

ــه کــرد:  ــل اضاف ــه در اســتان اردبی ــده ولی فقی نماین
ــکات  ــل مش ــیر ح ــد در مس ــی بای ــگاه آرمان دانش
و  علمــی  گره هــای  و  کنــد  حرکــت  جامعــه 

ــد. ــاز کن ــه را ب ــی جامع صنعت
امام جمعــه اردبیــل بابیــان اینکــه دانشــگاه آرمانــی 
بایــد فضــای ســالم تربیتــی داشــته باشــد، ادامــه داد: 
ــگاه  ــد و دانش ــوج بزن ــم م ــت در تعلی ــد عقانی بای
خانواده هــا  بــرای  و  بــوده  فرهنگــی  جریــان 

دســت  دانشــجویان  زیــرا  کنــد  امانــت داری 
دانشــگاه و اســاتید امانــت هســتند.

عاملــی بصیــرت سیاســی را از دیگــر ویژگی هــای 
کــرد:  تصریــح  و  برشــمرد  آرمانــی  دانشــگاه 
دانشــگاهیان در دانشــگاه آرمانــی بایــد بــا معادالت 
سیاســی دنیــا آشــنا شــده و در جنــگ نــرم بــه 

پیاده نظــام دشــمن بــدل نشــوند.
رســتمی  مصطفــی  حجت االسام والمســلمین 
رئیــس دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
ــازی در  ــور مج ــا حض ــور ب ــگاه های کش در دانش
ایــن همایــش گفــت: توجــه بــه نقــش دانشــگاه در 
مأموریت هــای گام دوم انقــاب اســامی اتفــاق 
ــی  ــق اردبیل ــگاه محق ــه دانش ــت ک ــمندی اس ارزش

ــه اســت. ــه آن پرداخت ب
انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  در  اینکــه  بابیــان  وی 
ــه  ــامی و ب ــاب اس ــه انق ــته، ب ــه گذش ــامی ب اس
شــده  اشــاره  اســامی  انقــاب  دســتاوردهای 
ــه اثــرات  اســت، تصریــح کــرد: دشــمنان نســبت ب
و الگودهــی انقــاب اســامی بــه ملت هــای تحــت 
دلیــل  همیــن  بــه  شــده اند  آگاه  دنیــا  اســتعمار 

دشــمنی آنهــا فزون تــر شــده اســت.
رســتمی بابیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری در 
را  محــور   ۷ اســامی  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه 
ــه  ــی متوج ــا به نوع ــه آنه ــه هم ــد ک ــان کرده ان بی
دانشــگاه  کــرد:  تشــریح  اســت،  دانشــگاه ها 
آرمانــی حامــل مأموریت هــای مهــم کشــور در 
ــامی  ــاب اس ــه گام دوم انق ــداف بیانی ــبرد اه پیش
ــه آن  ــور ب ــده کش ــور پیش برن ــد موت ــت و بای اس

اهــداف باشــد.
ــری  ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق ــر نه رئیس دفت
در دانشــگاه های کشــور اضافــه کــرد: دانشــگاه 
آرمانــی دانشــگاهی اســت کــه از نظــر علمــی 

انقــاب  موردنیــاز  کادر  تربیــت  در  و  پیشــرو 
اســامی پیشــگام باشــد.

دارای  کادر  تربیــت  کــرد:  اظهــار  رســتمی 
صاحیــت بــرای مدیریــت در جامعــه اســامی 
نیازمنــد لوازمــی اســت کــه تعهــد و تخصــص 

هســتند. آن  لــوازم 
محقــق  دانشــگاه  رئیــس  حبیبــی  عزیــز  دکتــر 
ــکار و  ــه ابت ــش ب ــن همای ــت: ای ــم گف ــی ه اردبیل
پیشــنهاد آیــت اهلل عاملــی نماینــده ولی فقیــه در 
برگــزار می شــود. اردبیــل  امام جمعــه  و  اســتان 

ــگاه را  ــی )ره( دانش ــام خمین ــه ام ــان اینک وی بابی
انسان ســازی  مبــدأ همــه تحــوالت و کارخانــه 
توصیــف کردنــد کــه شــاید بهتریــن ســخن در 
مــورد دانشــگاه آرمانــی باشــد، تصریــح کــرد: 
دوم  گام  بیانیــه  در  هــم  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــد کــه  انقــاب اســامی ۷ محــور را مطــرح کردن

در همــه آنهــا دانشــگاه نقش آفریــن اســت.
ــراز امیــدواری  رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی اب
ــی  ــگاه آرمان ــورد دانش ــش، در م ــن همای ــرد: ای ک
آینــده  ســال های  در  تــا  کنــد  گفتمان ســازی 
شــاهد ارائــه مدل هــای مناســبی بــرای دانشــگاه 

ــیم. باش
حســنی  عبــداهلل  حجت االسام والمســلمین 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری  نهــاد  رئیــس 
در دانشــگاه های اســتان اردبیــل و مســئول نهــاد 
دانشــگاه  در  رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی 
محقــق اردبیلــی هــم گفــت: دانشــگاه آرمانــی بایــد 
بــر پایــه علــم و عمــل تأســیس شــود تــا بتوانــد بــا 
علــم خــود، مشــکات جامعــه را مرتفــع کنــد.

وی بابیــان اینکــه دانشــگاه آرمانــی دانشــگاهی 
اســت کــه بتوانــد سرنوشــت و آینــده کشــور 
ــه  ــوری ک ــر کش ــرد: ه ــه ک ــد، اضاف ــن کن را تأمی

پیشــرفت کــرده اســت بــا علــم بــه ایــن مهــم دســت 
ــت. ــرده اس ــدا ک پی

حســنی بابیــان اینکــه تربیــت نســل ســالم از دیگــر 
اســت،  آرمانــی  دانشــگاه  مهــم  مســئولیت های 
ادامــه داد: ترویــج مبانــی دینــی و اســامی در 
دانشــگاه  مهــم  مأموریت هــای  از  هــم  جامعــه 

آرمانــی اســت.
ــش  ــن همای ــس اولی ــن زاده رئی ــد حس ــر محم دکت
ملــی »دانشــگاه آرمانــی در گام دوم انقــاب« و 
رئیــس دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه محقــق 
ــگاه  ــازمانی و دانش ــار س ــت: رفت ــم گف ــی ه اردبیل
دانشــگاه  و  فرهنگــی  توانمندســازی  آرمانــی، 
آرمانــی، دیــن و دانشــگاه آرمانــی، ارتباطــات 
بین المللــی و دانشــگاه آرمانــی، توســعه پایــدار 
ــی،  ــگاه آرمان ــوان و دانش ــی، بان ــگاه آرمان و دانش
روان شناســی و مشــاوره و دانشــگاه آرمانــی، فلســفه 
ــات و  ــخ و ادبی ــی، تاری ــگاه آرمان ــی و دانش تربیت
ــرت  ــی و بصی ــگاه آرمان ــی و دانش ــگاه آرمان دانش

ــد. ــش بودن ــن همای ــای ای ــی محوره سیاس
وی اضافــه کــرد: هــدف دیگــر ایــن همایــش، 
نســبت  دانشــگاهی  جامعــه  کــردن  حســاس 
بایــد  و  اســت  همایــش  ایــن  محورهــای  بــه 
در  بازتعریفــی  کشــور  عالــی  آمــوزش  بدنــه 
نــگاه  از  تــا  باشــد  داشــته  مأموریت هایــش 

برســد. جامــع  نــگاه  بــه  علمــی  تک بعــدی 
ــی  ــگاه آرمان ــی »دانش ــش مل ــن همای ــس اولی رئی
ــش  ــن همای ــه داد: در ای ــاب« ادام در گام دوم انق
ــورد  ــه از ۲۰ دانشــگاه کشــور م ــش از ۱۰۰ مقال بی

ــت. ــرار گرف ــرش ق پذی
یــادآور می شــود کــه تعــدادی از مقــاالت ارســالی 
ــه  به صــورت پنــل تخصصــی در ایــن همایــش ارائ

شــد و از مقــاالت برگزیــده تجلیــل شــد.
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آیین تکریم و معارفه مدیران حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه تفرش برگزار شد

آییــن تکریــم و معارفــه مدیــران حــوزه پژوهــش، 
سرپرســت  حضــور  بــا  نــوآوری   و  فنــاوری 
دانشــگاه تفــرش، سرپرســت معاونــت اداری، مالــی 
ــع، معــاون آمــوزش و تحصیــات  و مدیریــت مناب
تکمیلــی و سرپرســت حــوزه پژوهــش، فنــاوری و 
ــوم  ــی مرح ــالن گردهمای ــگاه در س ــوآوری دانش ن

ــد. ــزار ش ــرش برگ ــگاه تف ــی دانش کاریاب
بــه گــزارش روابــط عمومــی، سرپرســت دانشــگاه 
تفــش ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات مدیــران 
دانشــگاه،  فنــاوری  و  پژوهشــی  حــوزه  ســابق 
ــاخص  ــاء ش ــاظ ارتق ــان ازلح ــذاری در جه تاتیرگ
در  حرکــت  اســاتید،  مقــاالت  کیفیــت  هــای 
راســتای مرجعیــت علمــی و ســوق دادن پژوهــش 

ــی  ــت گرای ــتای ماموری ــجویی در راس ــای دانش ه
ــگاه  ــی دانش ــای پژوهش ــت ه ــن اولوی را از مهمتری

ــمرد. ــرش برش تف
دکتــر »ســهیل واشــقانی فراهانــی« افــزود: دانشــگاه 
ــاتید  ــه اس ــم از جمل ــای مه ــیل ه ــرش از پتانس تف
ــص  ــه و متخص ــا تجرب ــاتید ب ــار اس ــوان در کن ج
ــد در راســتای  برخــوردار مــی باشــد کــه مــی توان
ــر حــوزه پژوهــش  ــده و اثرگــذاری در ام ــق ای خل
گام برداشــته و نقــش کلیــدی خــود را در راســتای 
ترقــی و پیشــرفت دانشــگاه در عرصــه هــای ملــی و 

ــی ایفــا نمایــد. جهان
ــوآوری  ــاوری و ن ــش، فن ــوزه پژوه ــت ح سرپرس
دانشــگاه نیــز در ایــن آییــن افــزود: یکــی از ارکان 

ــش  ــوزه پژوه ــگاه ح ــر دانش ــی در ه ــم و حیات مه
ــل  ــتا در  تعام ــن راس ــه در ای ــت ک ــاوری اس و فن
ــاال در  ــت ب ــا کیفی ــاالت ب ــه مق ــت و ارائ ــا صنع ب
ــی  ــدی و مهم ــش کلی ــی از نق ــن الملل ــات بی مج

ــد. ــی باش ــوردار م برخ
ــزار  ــرم اف ــن ن ــا« تامی ــی مهرپوی ــد عل ــر »محم دکت
ــتادان  ــب اس ــویق و ترغی ــی، تش ــه پژوهش یکپارچ
بــرای تولیــد مقــاالت بیــن المللــی، تاســیس گــروه 
برگــزاری  پژوهشــی،  هــای  پژوهشــکده  و  هــا 
ــا  ــاط ب ــور، ارتب ــا مح ــی تقاض ــداد کار آفرین روی
صنایــع اســتان و ایجــاد انگیــزه بــرای رشــد فعالیــت 
هــای بیــن رشــته ای در بیــن اســاتید را از مهمتریــن 
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  حــوزه  اهــداف 

ــمرد. برش
ــت  ــوی سرپرس ــی از س ــی حکم ــن ط ــن آیی در ای
کلهــرودی  حیــدری  حســین  دکتــر  دانشــگاه، 
ــک  ــی مکانی ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هی عض
بــه ســمت مدیــر امــور پژوهشــی و فنــاوری، دکتــر 
محمــد رضــا میــوه عضــو هیــات علمــی دانشــکده 
ــا  ــاط ب ــه ســمت رئیــس اداره ارتب ــرق ب مهندســی ب
ــت  ــد حکم ــد حام ــر محم ــه، دکت ــت و جامع صنع
ــک  ــی مکانی ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هی عض

ــس آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه،  ــه ســمت رئی ب

دکتــر آریــا عقیلــی آشــتیانی عضــو هیــات علمــی 

رئیــس  ســمت  بــه  بــرق  مهندســی  دانشــکده 

و  رســانی  اطــاع  مرکــز  و  مرکــزی  کتابخانــه 

دکتــر الهــام رجبــی عضــو هیــات علمــی دانشــکده 

ــه ســمت مدیــر مرکــز رشــد و  مهندســی عمــران ب

ــد. ــوب گردیدن ــگاه منص ــاور دانش ــای فن واحده

برگــزاری جلســه دفــاع از رســاله دکتــری بــه زبــان 

انگلیســی در دانشــگاه تفــرش

جلســه دفــاع از رســاله دکتــری کامــران مهاجــری 

دانشــجوی دکتــری برق-کنتــرل بــه راهنمایــی 

در  انگلیســی  زبــان  بــه  و  مــددی  علــی  دکتــر 

دانشــگاه تفــرش برگزارشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، جلســه دفــاع از 

ــر علــی مــددی  ــه راهنمایــی دکت رســاله دکتــری ب
 Wan« دکتــر  خارجــی   داور  حضــور  بــا  و 
کشــور   USM دانشــگاه  از   »Rahiman

تکمیلــی  تحصیــات  دفــاع  ســالن  در  مالــزی 
برگــزار گردیــد. تفــرش  دانشــگاه 

با حضور وزیر علوم و اعضای جدید هیئت امنا؛
اولین نشست هیئت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

اولیــن نشســت از دوره پنجــم هیئــت امنــاء دانشــگاه 
دکترمحمدعلــی  بــا حضــور  و حرفــه ای،  فنــی 
زلفــی گل، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
دکتــر محمــد ســلیمانی، قائم مقــام وزیــر علــوم 
امنــا و هیئت هــای  و رئیــس مرکــز هیئت هــای 
ــران  ــر کام ــرویان، دکت ــان خس ــر عرف ــزه، دکت ممی
مهنــدس  متــکان،  اکبــر  دکترعلــی  دانشــجو، 
علــی خضریــان، دکتــر حســن کی پــور، دکتــر 
حمیدرضــا شــیران و محمدرضــا فرزیــن در محــل 

ــد.  ــزار ش ــه ای برگ ــی و حرف ــگاه فن دانش

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــه ای، در  ــی و حرف ــگاه فن ــل از دانش ــه نق ــوم ب عل

ــه کادر  ــوط ب ــات مرب ــات مصوب ــت کلی ــن نشس ای
آموزشــی متقاضــی تطبیــق وضعیــت بــه هیئــت 
حرفــه ای،  و  فنــی  دانشــگاه  ذال  بنــد  و  علمــی 

ــد. ــب ش تصوی
گفتنــی اســت افــراد ذیــل کــه اخیــراً بــا حکــم وزیر 
ــای  ــت امن ــد هیئ ــای جدی ــوان اعض ــه عن ــوم ب عل
ــده اند، در  ــوب ش ــه ای منص ــی و حرف ــگاه فن دانش

ایــن نشســت حضــور داشــتند:
دکتــر کامــران دانشــجو، وزیــر اســبق علــوم و 

اســتاد دانشــگاه علــم و صنعــت؛
مهنــدس علــی خضریــان، نماینــده مــردم تهــران در 
مجلــس شــورای اســامی و عضــو هیئت رئیســه 

کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس شــورای اســامی؛
رئیــس  عالــی  مشــاور  کی پــور،  حســن  دکتــر 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و اســتاد دانشــگاه بوعلــی 

ــدان؛ ــینای هم س

دکتر 
حمیدرضا 

شیران، 
مدیرعامل 
هلدینگ 

صنایع 
غذایــی ســینا؛

دکتر 
محمدرضا 

فرزین، 
مدیرعامل 

ملــی  بانــک 
؛ ن ا یــر ا

همچنیــن دکتــر علی اکبــر متــکان، قائــم مقــام 
ــاد  ــر جه ــع وزی ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس و مع
ــی  ــیون دائم ــس کمیس ــوان رئی ــه عن ــاورزی ب کش
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای، دکتــر مهــدی بیــات بــه 

ــای  ــور هیئت ه ــوم در ام ــر عل ــاور وزی ــوان مش عن
بــه عنــوان  امنــا و ممیــزه و دکتــر عیوض پــور 
نماینــده ســازمان برنامــه و بودجــه در ایــن نشســت 

ــتند. ــور داش حض
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مراکز دااگشنهی 

ــاله  ــاع از رس ــه دف ــزاری جلس برگ
دکتــری بــه زبــان انگلیســی در 

ــرش ــگاه تف دانش

جلســه دفــاع از رســاله دکتــری کامــران مهاجــری 
دانشــجوی دکتــری برق-کنتــرل بــه راهنمایــی 
در  انگلیســی  زبــان  بــه  و  مــددی  علــی  دکتــر 

دانشــگاه تفــرش برگزارشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، جلســه دفــاع از 
ــه راهنمایــی دکتــر علــی مــددی  رســاله دکتــری ب
 Wan« دکتــر  خارجــی   داور  حضــور  بــا  و 
Rahiman« از دانشــگاه USM کشــور مالــزی در 
ســالن دفــاع تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه تفــرش 

ــد. ــزار گردی برگ

پژوهشــی عضــو  معرفــی طــرح 
هیــات علمــی دانشــگاه تفــرش، بــه 
ــی  ــده صنعت ــرح برگزی ــوان ط عن

کشــور دانشــگاه های 

ــوه،  ــا می ــر محمدرض ــی دکت ــرح پژوهش ط
ــی  ــکده مهندس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
به عنــوان طــرح  تفــرش،  دانشــگاه  بــرق 
برگزیــده در کتــاب »طرح هــای صنعتــی 
دانشــگاه ها و پژوهشــگاههای کشــور در 

ــد. ــی ش ــال ۱۴۰۰« معرف س
بــه گــزارش روابــط عمومــی، طــرح دکتــر 
ــن  ــنجی و تعیی ــکان س ــوان » ام ــا عن ــوه ب می
ــاز  ــورد نی ــی م ــی و کنترل ــات حفاظت الزام
شــبکه و واحدهــای تولیــد پراکنــده مســتقر 
توزیــع شهرســتان  شــبکه  فیــدر ۱۰۳  در 
جزیــره  عملکــرد  منظــور  بــه  خمیــن 
صنعتــی  هــای  طــرح   « کتــاب  در  ای« 
ــای  ــا و پژوهشــگاه ه ــده دانشــگاه ه برگزی

کشور«منتشــر شــد.

صنعتــی  طرح هــای  معرفــی  کتــاب 
پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها  برگزیــده 

کشــور در ســال ۱۴۰۰، بــه همــت دفتــر 
ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، 
ــت. ــده اس ــر ش ــاوری منتش ــات و فن تحقیق

ــی  ــر معرف ــای برت ــاب، طرح ه ــن کت در ای
شــده ۷۷ دانشــگاه، ۹پژوهشــگاه و همچنیــن 
اجرایــی  دســتگاه های  و  وزارتخانــه   ۱۳

تشــریح شــده اند.
در راستای افزایش راندمان تولید برق

فتوولتائیــک  کننــده  متمرکــز  دســتگاه 
تفــرش  دانشــگاه  در  خانگــی   )CPV(

شــد ســاخته  و  طراحــی 
صــورت  مشــترک  همــکاری  پــی   در 
پذیرفتــه فــی مابیــن دانشــکده فنی مهندســی 
و  نیــرو  پژوهشــگاه  تفــرش،  دانشــگاه 
ــز  ــتگاه متمرک ــزر ، دس ــارس لی ــرکت پ ش
در  خانگــی،   )cpv( فتوولتائیــک  کننــده 
ــد. ــاخته ش ــی و س ــرش طراح ــگاه تف دانش

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــتگاه  ــن دس ــاخت ای ــی و س ــرش، طراح تف
در آزمایشــگاه انرژی هــای نــو دانشــگاه 
تفــرش زیــر نظــر دکتــر  مهــدی پــور عضــو 
هیــأت علمــی دانشــکده مهندســی مکانیــک 
دانشــگاه تفــرش انجــام و بــه اتمــام رســیده 

اســت.
ــم طراحــی و  ــدس شــهریاری عضــو تی مهن
ــط  ــا رواب ــن طــرح در گفتگــو ب ســاخت ای
دیــش  طــرح  ایــن  در  گفــت:  عمومــی 
حرکــت  کــه  دارد  وجــود  خورشــیدی 
خورشــید را دنبــال و از سیســتم  موســوم بــه 
MCPV اســتفاده شــده اســت کــه می تــوان 
تشعشــع خورشــید را بــا۱۰ تــا ۳۰ برابــر 
نــور خورشــید بــر روی ســلول خورشــیدی 

ــرد. ــز ک متمرک
اضافــه  شــهریاری«  اســماعیل  مهنــدس« 
کــرد: بــرای حصــول عملکــرد مناســب الزم 
اســت کــه ســلول خورشــیدی خنــک شــود 
کــه ایــن موضــوع توســط آب خنــک  شــده 
و نیــز آب گــرم تولیــد شــده را می تــوان در 
مصــرف واحــد خانگی مــورد اســتفاده قرار 
داد کــه نهایــت ایــن طــرح باعــث می شــود 
کــه میــزان تولیــد بــرق ســلول خورشــیدی 
ــه ســطح تشعشــع ورودی بیشــتر و  نســبت ب

هزینــه نهایــی کاهــش یابــد.
وی تــوان جهــت یابــی اتوماتیــک حرکــت 
خورشــید در طــول روز، تــوان تغییــر نقطــه 
ی کانونــی دســتگاه بــرای دریافت بیشــترین 
ــن، وجــود سیســتم جهــت  اشــعه ی ممک
ــور  ــک رادیات ــه ی ی ــرم ، تعبی ــد آب گ تولی
در  خورشــیدی  ســلول های  خنک کننــده 
همیــن ســیکل جهــت افزایــش راندمــان تــا 
۳۵ درصــد و حصــول بیشــترین راندمــان را 
ــن  ــاخص ای ــای ش ــت ه ــن قابلی از مهمتری

ــوان نمــود. دســتگاه عن
ــن  ــدواری کــرد ای ــار امی ــان اظه وی در پای
سیســتم بــه زودی تجــاری ســازی گشــته و 

ــازار عرضــه گــردد. در ب

توسط محققان دانشگاه تهران؛
طرح تحقیقاتی احراز هویت از راه دور با تشخیص 

چهره و تشخیص زنده  بودن تصویر اجرا شد  .

ــراد از  ــت اف ــراز هوی ــی »اح ــرح تحقیقات ط
راه دور بــا تشــخیص چهــره و تشــخیص 
محققــان  توســط  تصویــر«  زنده بــودن 
دانشــکده علــوم و فنــون نویــن دانشــگاه 

ــد. ــرا ش ــران اج ته
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تهــران، دکتــر هــادی ویســی، عضــو هیــأت 
نویــن  فنــون  و  علــوم  دانشــکده  علمــی 
دانشــگاه تهــران و مجــری طــرح، بــا اعــام 
ایــن مطلــب گفــت: »بــا اجــرای ایــن طــرح، 
ایــن موضــوع کــه بســیاری از خدمــات 
در حوزه هایــی نظیــر انتظامــی، بانک هــا، 
ــی و از  ــورت اینترنت ــه ص ــه و   ب ــر بیم دفات
راه دور ارائــه شــود، ممکــن خواهــد شــد و 
ــرای مراجعــه حضــوری  دیگــر ضرورتــی ب
ــن  ــت از ای ــت خدم ــرای دریاف ــراد در ب اف

ــت«. ــد داش ــود نخواه ــر وج دفات
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نهادهــای بــزرگ از جملــه دولــت، قــوه 
قضائیــه، نیــروی انتظامــی، شــهرداری ها، 
بیمــه و بانک هــا، دفاتــر یــا شــعبی در ســطح 
ــای  ــی از کارکرده ــه یک ــد ک ــور دارن کش
بــرای  متقاضیــان  هویــت  احــراز  آنهــا، 
دریافــت خدمــات اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــان  ــط محقق ــه توس ــی ک ــرای طرح ــا اج »ب
دانشــگاه تهــران صــورت گرفتــه اســت، 
بســیاری از خدمــات ایــن نهادهــا می توانــد 
بــه صــورت اینترنتــی و غیرحضــوری ارائــه 

ــود«. ش
وی ضــرورت انجــام این طــرح را در دوران 
ــا شــیوع  ــزود: »ب ــا بیشــتر دانســت و اف کرون
کرونــا، موضــوع احــراز هویــت دچــار 
تغییــر و تحــول شــد و افــراد از تــرس ابتــاء 
بــه بیمــاری، تمایــل کمتــری بــه حضــور در 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی دارن ــر خدمات دفات
ــراد از  ــت اف ــراز هوی ــی »اح ــرح تحقیقات ط
راه دور بــا تشــخیص چهــره و تشــخیص 
زنده بــودن تصویــر« بــا ایــن رویکــرد اجــرا 

شــد کــه در ایــن کســب وکارها، مســأله 
احــراز هویــت بــه صــورت غیرحضــوری و 

ــی انجــام شــود«. اینترنت
اســتاد دانشــگاه تهــران و متخصــص هــوش 
مصنوعــی دربــاره رویــه انجــام ایــن کار 
هویــت  احــراز  انجــام  »بــرای  گفــت: 
ــام  ــد انج ــی بای ــوری، دو کار اصل غیرحض
شــود. ابتــدا اطمینــان از تأییــد هویــت افــراد 
ــره  ــس چه ــق دادن عک ــا تطبی ــه ب ــت ک اس
متقاضــی )ســلفی( بــا عکــس مرجعــی از آن 
فــرد )کــه می توانــد از مراجــع رســمی ماننــد 
ثبــت احــوال گرفتــه شــود( امکان پذیــر 
تشــخیص  دوم،  مرحلــه  در  و  می شــود 
ــز( در تصویــر کــه  ــده بــودن فــرد )الیون زن
ایــن کار روش هــای مختلفــی در  بــرای 
هــوش مصنوعــی وجــود دارد؛ از جملــه 
ــه و  ــی گرفت ــو از متقاض ــک ویدئ ــه ی اینک
محتــوای آن تحلیــل شــود و یــا اینکــه متنــی 
ــوای آن  ــه او نشــان داده و محت ــی ب تصادف
ــه آن  ــود ک ــته ش ــل و از وی خواس تحلی
را بخوانــد و یــا در زمان هــای خاصــی از 
ــت  ــا جه ــد و ی ــک بزن ــو پل ــط ویدئ ضب

ــد«. ــر ده ــود را تغیی ــر خ س
دارای  را  پــروژه  ایــن  ویســی،  دکتــر 
چهــار فــاز اعــام کــرد کــه ســه فــاز آن 
ــال  ــارم در ح ــاز چه ــده و در ف انجــام ش

ــت. ــش اس ــی و آزمای بررس
راســتای  در  را  طــرح  ایــن  وی 
هوشمندســازی نهادهــا و دســتگاه های 
عنــوان  پلیــس  نظیــر  خدمت رســان 
ــرح  ــن ط ــدن ای ــه ش ــا اضاف ــه ب ــرد ک ک
بــه  بیشــتری  خدمــات  می تواننــد 
بــه هم وطنــان  صــورت غیرحضــوری 
ارائــه کننــد. از مزایــای دیگــر ایــن طــرح 
می تــوان بــه کاهــش مراجعــه حضــوری 
بــه دفاتــر خدماتــی، کاهــش ترافیــک و 
جلوگیــری از ســرایت بیمــاری بــه ویــژه 

در شــرایط کرونــا اشــاره کــرد.
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توسط محققان دانشگاه تهران؛در دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران؛
ماشین برداشت چند منظوره گیاهان دارویی برگی و سبزی طراحی و ساخته شد

ماشــین برداشــت چنــد منظــوره گیاهــان 
ــان  ــی برگــی و ســبزی توســط محقق داروی
دانشــکدگان ابوریحــان دانشــگاه تهــران 

ــد. ــاخته ش ــی و س طراح
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران، 
بــرای اولیــن بــار در کشــور توســط تیــم تحقیقاتــی 
کیان مهــر  محمدحســین  دکتــر  سرپرســتی  بــه 
اســتاد تمــام گــروه فنــی کشــاورزی و بــا همــکاری 
برداشــت  ماشــین  دانش بنیــان،  شــرکت های 

ــد. ــاخته ش ــبزی س ــی و س ــان داروی گیاه
تشــریح  در  کیان مهــر  محمدحســین  دکتــر 
 ۶۰ گفــت:  دســتگاه  ایــن  ســاخت  ضــرورت 
درصــد هزینــه تولیــد گیاهــان دارویــی، در مرحلــه 
برداشــت صــورت می گیــرد. در صورتــی کــه 
انجــام برداشــت بــا ایــن ماشــین چندمنظــوره، 
ــزان  ــه می ــی را ب ــان داروی ــد گیاه ــای تولی هزینه ه

می دهــد. کاهــش  توجهــی  قابــل 
ــی کشــاورزی دانشــکدگان  اســتاد تمــام گــروه فن
ابوریحــان افــزود: در یــک تــاش ســه ســاله و 
سیســتم  و  ماشــین  اولیــه،  نمونه هــای  آزمــون 

ــل  ــاخت داخ ــات س ــتفاده از قطع ــا اس ــده ب بردارن
ــین  ــن ماش ــید. ای ــد رس ــه تولی ــه مرحل ــی و ب طراح
ــرگ را  ــد ب ــاه و بلن ــا کوت ــان پ ــت گیاه ــادر اس ق

ــد. ــت کن برداش
ــا تغییراتــی در بردارنــده  وی ادامــه داد: همچنیــن ب
برداشــت  بــرای  آن  از  می تــوان  ماشــین،  ایــن 
گل بابونــه، گل همیشــه بهــار و حتــی زعفــران 
ــول  ــال محص ــا انتق ــتگاه ب ــن دس ــرد. ای ــتفاده ک اس
اســت  قــادر  خــود،  مخــزن  بــه  برداشت شــده 

کنــد. انبــار  را  برداشت شــده  گیاهــان 
دکتــر کیان مهــر در تشــریح مشــخصات ماشــین 
برداشــت چنــد منظــوره گیاهــان دارویــی برگــی و 
ســبزی، عنــوان کــرد: تمــام قطعــات ایــن ماشــین، 
ســاخت داخــل و از وســایل موجــود در خــودروی 

پیــکان اســت.
ــا قــدرت ۱۸ اســب بخــار،  ــی ب ــور دیزل وی از موت
سیســتم  اســتارت؛  سیســتم  دارای  خنــک،  آب 
ــر؛ ترمــز  ــرای سیســتم چیــدن و باالب هیدرولیــک ب
ــرعته  ــار س ــده چه ــه دن ــی و کاج، جعب هیدرولیک
ــه  ــیل ب ــب فرمــان، گاردان و دیفرانس ــده عق و دن

ــرد. ــام ب ــتگاه ن ــن دس ــی ای ــخصات فن ــوان مش عن
ــگاه تهــران،  ــان دانش ــتاد دانشــکدگان ابوریح اس
محــدوده ســرعت دســتگاه را ۲ تــا ۱۲ کیلومتــر در 
ســاعت و میــزان برداشــت را ۳ تــا ۶ هکتــار در ۱۰ 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــاعت کاری در روز اع س
ایــن عملکــرد، تجاری ســازی ایــن دســتگاه دارای 
توجیــه اقتصــادی اســت. قــادر هســتیم ایــن ماشــین 

را بــه انــدازه نصــف قیمــت مشــابه ایتالیایــی و البتــه 
ــازار  ــه ب ــی، ب ــه خارج ــتر از نمون ــات بیش ــا امکان ب

عرضــه کنیــم.
ــتی را  ــت بهداش ــان، برداش ــر در پای ــر کیان مه دکت
از جملــه از مزایــای ماشــین برداشــت چنــد منظــوره 

گیاهــان دارویــی برگــی و ســبزی برشــمرد.

ــرای  ــان ب ــت گل گاوزب ــد برداش ــامانه ه س
ایــن گیــاه دارویــی،  برداشــت مکانیــزه 
توســط محققــان دانشــکدگان ابوریحــان 
ــد. ــاخته ش ــی و س ــران طراح ــگاه ته دانش

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران، 
ســامانه هــد برداشــت گل گاوزبــان، به منظــور 
ــای  ــش هزینه ه ــت و کاه ــرعت برداش ــش س افزای
ــاخته  ــی و س ــی، طراح ــاه داروی ــن گی ــت ای برداش

ــت. ــده اس ش
ــر عرب حســینی، طــراح و ســازنده ایــن  ــر اکب دکت
ــاه  ــش کشــت گی ــا وجــود افزای ــت: ب ــامانه، گف س
ــن  ــا برداشــت ای ــان و صــادرات آن، ام گل گاوزب
ــرف  ــا ص ــتی و ب ــورت دس ــه ص ــان ب ــاه همچن گی
ــی  ــا طراح ــه ب ــود؛ ک ــام می ش ــاال انج ــای ب هزینه ه
و ســاخت ایــن ســامانه عــاوه بــر ســرعت و دقــت 
ــت  ــای برداش ــاه، هزینه ه ــن گی ــت ای ــاالی برداش ب

ــد. ــدا می کن ــش پی ــیار کاه ــز بس آن نی
ــران  ــگاه ته ــان دانش ــکدگان ابوریح ــیار دانش دانش
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــامانه ب ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی ب
کشــور طراحــی شــده اســت، بــر اهمیــت برداشــت 
مکانیــزه در مــزارع گیاهــان دارویــی تاکیــد کــرد 
ــگاهی  ــت های آزمایش ــامانه تس ــن س ــت: ای و گف
را ســپری کــرده و بــا اتصــال بــه موتــور و سیســتم 
مــزارع  در  بکارگیــری  قابلیــت  حرکت دهنــده، 

کشــت گل گاوزبــان را دارد.
ــار  ــامانه، اظه ــن س ــخصات ای ــریح مش ــا تش وی ب
کــرد: بــرای ســاخت ایــن دســتگاه، اطاعــات مهــم 
ظاهــری گیــاه و همچنیــن نیروی جداســازی گل از 
ســاقه مــورد نیــاز بــود کــه بــه ایــن منظــور خــواص 
ظاهــری و نیــروی کششــی گیــاه اندازه گیــری شــد 
و بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده، هــد دســتگاه 
ــا  ــت گل ه ــت برداش ــان جه ــت گل گاوزب برداش

بــدون بــرش ســاقه طراحــی و ســاخته شــد.

بــه  توجــه  بــا  افــزود:  عرب حســینی  دکتــر 
حساســیت ایــن دســتگاه بــه انــدازه نیــروی کششــی 
گیــاه، ایــن دســتگاه فقــط گل هــای رســیده را 

می کنــد. جداســازی 
دانشــیار دانشــکدگان ابوریحــان دانشــگاه تهــران، 
ســرعت عمــل بــاالی برداشــت بــا ایــن دســتگاه را 
بــه عنــوان مزیــت آن نســبت دســتگاه های مکشــی 
مطــرح کــرد و افــزود: ایــن دســتگاه قابلیــت ارتقــا 
هــم دارد و می توانــد بــه صــورت چنــد ردیفــه 

ســاخته شــود.
دســتگاه  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  وی 
ــر  ــاوه ب ــت: ع ــت، گف ــازی اس ــاده تجاری س آم
ــت  ــرای برداش ــوان ب ــان می ت ــت گل گاوزب برداش

محصــوالت مشــابه نیــز از آن اســتفاده کــرد.

ــد  ــامانه ه ــان؛ س ــکدگان ابوریح ــان دانش ــط محقق توس
ــد ــاخته ش ــی و س ــان طراح ــت گل گاوزب برداش

ســاخت چهــار دســتگاه کاربــردی بــرای تشــخیص و درمــان 
ــرق و  ــی ب ــکده مهندس ــگران دانش ــط پژوهش ــرطان توس س

ــران ــگاه ته ــر دانش کامپیوت

ــان  ــرای تشــخیص و درم ــی ب ــار دســتگاه ایران چه
ســرطان توســط پژوهشــگران دانشــکده مهندســی 
دانشــگاه  فنــی  دانشــکدگان  کامپیوتــر  و  بــرق 

ــد. ــاخته ش ــران س ته
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه تهــران، 
دانشــکده  دانشــیار  عبداالحــد،  محمــد  دکتــر 
مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه تهــران و عضو 
هیــأت علمــی وابســته دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــف  ــد لن ــت: م ــتگاه ها گف ــن دس ــاره ای ــران درب ته
نــود دســتگاه )CDP( کــه قبــًا بــرای مــد تشــخیص 
مارجین هــای ســرطانی ســاخته شــده و مجوزهــای 
بالینــی را دریافــت کــرده بــود، بــه تازگــی ســاخته 
شناســایی  بــرای  دســتگاه  ایــن  اســت.  شــده 
ــاوی  ــدد لنف ــرطان و غ ــه س ــوده ب ــای آل مارجین ه
ــرطان در  ــخیص س ــور تش ــرطان به منظ ــر س درگی
ــازی  ــد از خارج س ــده و بع ــازی ش ــی پاک س نواح

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــور م توم
وزارت  مجــوز  کــه  دســتگاه  ایــن  افــزود:  وی 
بهداشــت را هــم دریافــت کــرده اســت، بــرای 
پاک ســازی بهتــر نواحــی داخلــی بــدن بعــد از 
ــن دســتگاه  ــرد دارد. ای خــارج شــدن تومــور کارب
لنفــاوی درگیــر را  نــود  اکسســوری تشــخیص 
ــر اســاس متابولیســم  هــم همــراه خــود دارد کــه ب

می کنــد. کار  ســرطانی  ســلول های 

و  مشــخصات  دربــاره  عبداالحــد،  دکتــر 
 )ITDP( کاربردهــای دســتگاه دوم گفــت: دســتگاه
ــی  ــزاری کمک ــوان اب ــه عن ــی ب ــه روش الکتریک ب
بــرای رادیولوژیســت جهــت افتــراق توده هــای 

نظــر  از  کــه   BI-RADS4 و   BI-RADS3
ــت،  ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــخیصی از اهمی تش

طراحــی و تولیــد شــده اســت.
وی افــزود: ایــن دســتگاه پــروب تشــخیص تومــور 
ــا  ــد ت ــک می کن ــت کم ــه رادیولوژیس ــت و ب اس
ــت در  ــار اس ــتان بیم ــه در پس ــوده ای ک ــد ت دریاب
ــرای  ــک آن ب ــزان ریس ــوده و می ــی ب ــه وضعیت چ
بیمــار چــه میــزان اســت. یعنــی بــه رادیولوژیســت 
در تشــخیص اینکــه تــوده نیــاز بــه بیوپســی دارد یــا 

ــد. ــک می کن ــه، کم ن

ــرق و  ــی ب ــکده مهندس ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
کامپیوتــر دانشــکدگان فنی دانشــگاه تهــران درباره 
چگونگــی کار ایــن دســتگاه، اظهــار کــرد: در ایــن 
روش یــک ســوزن اکتیــو الکتریکــی در کنــار 
ــن  ــود و ای ــرار داده می ش ــونوگرافی ق ــتگاه س دس
ســوزن در تمــاس بــا ســطح پوســت، ســیگنال های 
الزم را جمــع آوری کــرده و رادیولوژیســت بــا 
ــزان  ــاره می ــد درب ــا می توان ــن داده ه ــتفاده از ای اس
ــام  ــری انج ــری بهت ــوده تصمیم گی ــور ت ــر توم خط
ــوژی  ــه متخصــص رادیول بدهــد. ایــن اطاعــات ب
کمــک می کنــد زمانــی کــه بــرای انجــام بیوپســی 

ــد. ــم را اتخــاذ کن ــن تصمی ــد دارد، بهتری تردی
دکتــر عبداالحــد افــزود: بــا ایــن فنــاوری می تــوان 
خیلــی ســریع متوجــه شــروع فرآینــد بدخیمــی 
بــه  دســتگاه  ایــن  واقــع  در  و  شــد  تومــور  در 
ــوده ای  ــر ت ــا ه ــد ت ــک می کن ــت کم رادیولوژیس
ــد و  ــخیص ده ــی دارد را تش ــه جراح ــاز ب ــه نی ک

ــد. ــام کن ــراح اع ــه ج ــب را ب مرات
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عضــو هیــأت علمــی دانشــکده مهندســی بــرق 
دســتگاه  دربــاره  تهــران  دانشــگاه  کامپیوتــر  و 
جهــت  الکتروشــیمی  روش  بــه  کــه   BROSS
نوتروفیل هــای  وجــود  مــورد  در  پیش آگهــی 
LDN در افــراد دارای تــوده واضــح پســتان تنهــا بــه 
ــز  ــرد دارد، نی کمــک یــک ســی ســی خــون کارب
ــه  ــن دســتگاه ب ــح داد: عملکــرد ای ــه توضی این گون
ایــن صــورت اســت که دربــاره فــردی که تــوده ای 
در ناحیــه پســتان دارد و بــرای معاینــه و رادیولــوژی 
ــاره بدخیمــی  ــد، یــک هشــدار درب مراجعــه می کن
ــم.  ــی او می دهی ــخیصی و درمان ــم تش ــه تی ــوده ب ت
در ایــن روش میــزان گونه هــای اکســیژن فعــال در 
خــون بررســی می شــود کــه بــرای هشــدار دربــاره 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــینه م ــرطان س س

ــر  ــرق و کامپیوت ــکده ب ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
دانشــکدگان فنــی دانشــگاه تهــران، در معرفــی 
دســتگاه چهــارم )PECT(و کاربردهــای آن اظهــار 
کــرد: ایــن دســتگاه، یــک دســتگاه درمــان مکمــل 

ــت. ــم اس ــای بدخی ــتاتیک توده ه الکترواس
ســلول های  تقســیم  و  رشــد  تشــریح  بــا  وی 
ــچ  ــک پ ــتگاه دارای ی ــن دس ــت: ای ــرطانی گف س
ــه  ــرد و ب ــرار می گی ــار ق ــدن بیم ــه روی ب ــوده ک ب
دلیــل بــار الکترواســتاتیک بســیار زیــادی کــه دارد 
ــال  ــرطانی اخت ــلول های س ــیم س ــد و تقس در رش

ــری  ــم کمت ــوده، آنزی ــد؛ در نتیجــه ت ایجــاد می کن
ترشــح می کنــد، رشــد آن کاهــش پیــدا می کنــد، 
در نهایــت در مرحلــه اول بــا تســلیم بــه بیمــار 
کمــک می کنــد و در مراحــل بعــدی می توانــد 

ــد. ــان باش ــم درم ــک کار تی ــان، کم در درم
تهــران  دانشــگاه  فنــی  دانشــکدگان  دانشــیار 
ایــن  کاربردهــای  دیگــر  از  کــرد:  خاطرنشــان 
بــار  کــه  داروهایــی  کــه  اســت  آن  دســتگاه 
ــن  ــک ای ــا کم ــد، ب ــی دارن ــتاتیک باالی الکترواس
دســتگاه می تواننــد بــه ســمت تومــور ســرطانی 
بــه  هدفمنــد  شــکلی  بــه  و  کــرده  حرکــت 
ــک  ــا کم ــن ب ــند. بنابرای ــرطانی برس ــلول های س س
دســتگاه،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  و  فنــاوری  ایــن 
ــادی از دارو را  ــد حجــم زی آنکولوژیســت می توان

کنــد. ســرطانی  ســلول  وارد 

کامــًا  دســتگاه ها  ایــن  ســاخت  تکنولــوژی 
ــد،  ــد عبداالح ــر محم ــط دکت ــوده و توس ــی ب بوم
همکارانــش  و  )ص(  مصطفــی  جایــزه  برنــده 
مشــترک  ســرطان  الکترونیــک  پژوهشــکده  در 
دانشــگاه تهــران و دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
بــا حمایــت شــرکت نانوحسگرســازان ســامت 

ابــداع شــده اند. آریــا 
ایــن  بــا  مرتبــط  پتنت هــای  و  علمــی  مقــاالت 
دســتگاه ها در مجــات بین المللــی معتبــر از جملــه 
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دانشگاه خلیخ فارس؛
معرفی شرکت ارتباط صنعت رونیکا پارس

شــرکت ارتبــاط صنعــت رونیــکا پــارس )رونیــکا( 
مخابــرات،  الکترونیــک،  متخصصیــن  از  تیمــی 
ــت  ــر و مدیری ــی کامپیوت ــرق، مهندس ــی ب مهندس
مــی باشــد کــه بــا هــدف توســعه و تجــاری ســازی 
ــیا  ــت اش ــوزه اینترن ــوالت ح ــاخت و محص زیرس
ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــاه ۱۳۹۷ ب )IoT( در آذرم
ــری  ــه کارگی ــر ب ــم گی ــت چش ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
تکنولوژیهــای بــه روز در صنایــع، ارزش هــای 
پیشــنهادی رونیــکا راه حــل هایــی را در حــوزه 

ــد. ــی دهن ــه م ــوع ارائ ــای متن ه
 ایــن تیــم جــوان را مجتبــی زارع  دانــش آموختــه 

دانشــگاه خلیــج فــارس رهبــری مــی  کنــد  و 
ــن دانشــگاه فعــال اســت. ــکا در همی شــرکت رونی

مجتبــی زارع در گفــت وگــو بــا خبرنــگار روابــط 
عمومــی دانشــگاه خلیــج فــارس گفــت: ماموریــت 
ــمند،  ــی هوش ــای زندگ ــل ه ــه راه ح ــکا ارائ رونی
ــاد  ــرای ایج ــوالت، ب ــات و محص ــب خدم در قال
تاثیــرات مثبــت در جوامعــی کــه در آن کار و 
زندگــی مــی کنیــم اســت. رونیــکا قصــد دارد 
اکوسیســتم هوشــمند IoT، متشــکل از سیســتم 
ــل  ــورها( متص ــد سنس ــزاری )مانن ــخت اف ــای س ه

هــای  پلتفــرم  ارتباطــی،  شــبکه  اینترنــت،  بــه 
پردازشــی ابــری و اپلیکیشــن هــای کاربــری را 
در اختیــار کاربــران قــرار دهــد کــه نظــارت از 
راه دور و دریافــت و پــردازش داده در لحظــه را 
بــرای تجزیــه و تحلیــل فراهــم مــی کنــد تــا قدمــی 
ــتناد در  ــل اس ــود داده قاب ــکات کمب ــع مش در رف
ــود ــته ش ــور برداش ــای داده مح ــری ه ــم گی تصمی

.اینترنت اشیا و حل مشکل آلودگی 
چالش هایــی  از  یکــی  گاز  و  نفــت  حــوزه  در   
ــارس جنوبــی ایجــاد می کنــد و همچنیــن  کــه پ
محــدوده نفــت و گاز پــارس جنوبــی بــا آن مواجــه 
اســت بحــث آالینــده هاســت. بــرای آالینــده 
ــه شــکل گازی، چــه  ــای زیســت محیطی، چــه ب ه
ــت  ــوان از اینترن ــا  میت ــه در آب دری ــرد و چ ریزگ
ــا  ــط ب ــای مرتب ــث ه ــرد ودر بح ــتفاده ک ــیا اس اش
ــه  ــی را ب ــی مدل های ــش آالیندگ ــی و پای آالیندگ
دســت آورد کــه آالینده هــا را بشــود کنتــرل نمــود 
ــه  ــی ب ــای مدیریت ــوان در برنامه ه ــا حــدی کــه بت ت
شــکلی برنامــه ریــزی شــود کــه در نهایــت ســطح 
آالیندگــی هــا چــه در حــوزه دریــا و چــه در 
ــط و  ــا فق ــد و اینه ــدا کن حــوزه جــوی کاهــش پی
فقــط بــا تصمیــم گیــری هــا و مدیریــت داده محــور 

ممکــن اســت.
ــن اســت، حــاال    ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ای
ایــن داده هــا از کجــا گرفتــه می شــود؟ از اینترنــت 
ــع آوری داده  ــا جم ــتر کار م ــه بیش ــرا ک ــیا، چ اش
ــده هــای  ــزان آالین هــا از محیــط کار، ســنجش می
جــوی، موقعیــت یابــی تجهیــزات، ماشــین آالت و 

نیروهاســت.
ــه  ــی ارائ ــوالت و خدمات ــه محص ــما چ ش

ــد؟ ــی کنی م
زارع پاســخ داد: محصــوالت و خدماتــی  کــه 
ــرم  ــم پلتف ــه دهی ــم ارائ ــه میتوانی ــن زمین ــا در ای م
اینترنــت اشــیا، گیــت وی ارتباطــی اینترنــت اشــیا، 
ــت اشــیا اســت  ــود هوشــمند همــه منظــوره اینترن ن
ــد. ــد مــی کن ــا طراحــی و تولی ــم م کــه همــه را تی

را  هایــی  پــروژه  چــه  انجــام  تاکنــون  رونیــکا 
اســت؟ داشــته  برعهــده 

از جملــه پــروژه هــا وفعالیــت هایــی کــه تیــم 
ــت  ــته اس ــود داش ــاله خ ــد س ــر چن ــن عم ــا در ای م
ــرم  ــدازی  پلتف ــتیابی و راه ان ــه دس ــوان ب ــی ت را، م
اینترنــت اشــیا، زیرســاخت شــهر هوشــمند بوشــهر، 
و  بنــادر  کل  اداره  اشــیا  اینترنــت  زیرســاخت 
هوشــمند  پایــش  سیســتم  بوشــهر،  دریانــوردی 
ــروری،  ــزی پ ــمند آب ــتم هوش ــرف آب، سیس مص
سیســتم هوشــمند انــدازه گیــری آالینــده هــای 
محیطــی، کارگاه کاربردهــای اینترنــت اشــیا در 
راهبــری مدیریــت ســبز دانشــگاه هــا وکارگاه 
آموزشــی اینترنــت اشــیا »رونیکمــپ« اشــاره کــرد.

ــژه  ــد  وی ــیا تاکی ــت اش ــرم اینترن ــه پلتف ب
ــح  ــتر توضی ــاره بیش ــن ب ــتید در ای داش

ــد. دهی
پلتفــرم اینترنــت اشــیا یــک بســتر مجتمــع شــده از 
ــش  ــعه بخ ــور توس ــه منظ ــاز ب ــورد نی ــای م ابزاره
و  اشیاســت  اینترنــت  کاربردهــای  وب  تحــت 
ســرعت توســعه کاربردهــای اینترنت اشــیا را بســیار 
بــاال بــرده و از هزینــه هــای توســعه بــه شــدت مــی 
کاهــد. همچنیــن بــا توجــه بــه نگهــداری ســرویس 
هــا توســط یــک تیــم ماهــر، هزینه هــای نگهــداری 
و پشــتیبانی بــرای مصــرف کننــدگان هــم بــه صفــر 

مــی رســد.
اشــیا  اینترنــت  ارتباطــی  وی  گیــت 

؟ چیســت
اینترنــت اشــیا هماننــد یــک نقطــه  گیــت وی 
دسترســی رادیویــی بــرای دریافــت داده هــای 
دســتگاه هــای هوشــمند اینترنــت اشــیا عمــل کــرده 
ــرور  ــه س ــات را ب ــن اطاع ــت، ای ــس از دریاف و پ
ــد. گیــت  هــای اینترنتــی و پلتفــرم ارســال مــی کن
وی هــا مــی تواننــد پروتــکل هــای مختلفــی داشــته 
و یــا اینکــه چنــد فنــاوری وایرلــس را بــه صــورت 
همزمــان پشــتیبانی کننــد. گیــت وی هــای ســاخت 
شــرکت رونیــکا، قــادر بــه دریافــت اطاعــات 
دســتگاه هــا تحــت انــواع پروتــکل هــای اســتاندارد 

مــی باشــد.
ــت  ــوره اینترن ــه منظ ــمند هم ــود هوش ن

ــی دارد؟ ــه کارای ــیا چ اش
رونیــکا  منظــوره  همــه  هوشــمند  نودهــای 
از  وســیطی  طیــف  دهــی  پوشــش  منظــور  بــه 
ســطح  در  اشــیا  اینترنــت  مطــرح  کاربردهــای 
ــاختمان،  ــهر، س ــرورش، ش ــاورزی، پ ــع، کش صنای
محیــط و ... توســعه داده شــده اســت و بــه راحتــی 
ــی  ــدازی م ــم و راه ان ــل تنظی ــران قاب ــط کارب توس
باشــند. ایــن نودهــا قابلیــت جمــع آوری اطاعــات 
ــت  ــس از دریاف ــته و پ ــط را داش ــی از محی مختلف
ــتانداردهای  ــا اس ــات را ب ــن اطاع ــد ای ــی توانن م
اینترنــت اشــیا  مختلفــی بــه اینترنــت و پلتفــرم 

ــد. ــال کنن ارس
روابــط عمومــی دانشــگاه خلیــج فــارس بــرای تیــم 
جــوان رونیــکا مســتقر در مجتمــع فنــاوری مروارید 

دانشــگاه خلیــج فــارس آرزوی موفقیــت دارد.
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ــل  ــه نق ــارس ب ــج ف ــگاه خلی ــی دانش ــط عموم رواب
وزیــر  فنــاوری؛  و  تحقیقــات  علــوم،  وزات  از 
ــا صــدور حکمــی،  ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــوان سرپرســت  ــه عن ــر »محمــد مدرســی« را ب دکت

ــرد. ــی ک ــارس« معرف ــج ف ــگاه خلی »دانش
وزارت  عمومــی  روابــط  اداره کل  گــزارش  بــه 
ــاب  ــم خط ــن حک ــی گل در ای ــر زلف ــوم، دکت عل
بــه سرپرســت منصــوب شــده آورده اســت؛ انتظــار 
مــی رود بــا پیــروی از آموزه هــای اســامی، مبانــی 
اساســی  انقابــی، راهبردهــای  علمــی، روحیــة 
بــه  شــده  ارائــه  برنامه هــای  و  مردمــی  دولــت 
همــکاری  جلــب  و  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــان(،  ــی )کارکن ــاوران علم ــران و ی ــتادان، مدی اس
تمامــی امکانــات مــادی و معنــوی دانشــگاه را 
اســناد  برنامه هــای  و  جهــت تحقــق سیاســت ها 
علمــی،  دیپلماســی  و  مرجعیــت  باالدســتی، 
توســعه همــه جانبــه علــم و فنــاوری، آمــوزش 
آموزش محــور،  پژوهــش  پژوهش محــور، 
فرهنگ ســازی  کارآفرینــی،  مهارت افزایــی، 
کارتیمــی و گروهــی و در نهایــت اجــرای تمامــی 
کار  بــه  اســامی«  »دانشــگاه  ســند  محورهــای 

گیریــد.
پیش بــرد  در  را  جنابعالــی  روزافــزون  توفیــق 
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ــم انقــاب اســامی،  ــر حکی ــات رهب ــران و منوی ای
ــی(، از  ــه العال ــه ای )مدظل حضــرت آیــت اهلل خامن

ــتارم. ــال خواس ــروردگار متع درگاه پ
دانشــکده  اســتادیار  مدرســی،  محمــد  دکتــر 
فــارس  خایــج  دانشــگاه  کشــاورزی  مهندســی 
اســت. از ســمت های اجرایــی وی می تــوان بــه 
ریاســت دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه خلیــج 

فــارس اشــاره کــرد.
ــن در  ــاوری همچنی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
نامــه ای جداگانــه از زحمــات و تاش هــای »دکتــر 
عبدالمجیــد مصلــح« رئیــس ســابق دانشــگاه خلیــج 
مســئولیت ها  ایــن  تصــدی  مــدت  در  فــارس، 

ــرد.  ــی ک قدردان
ــگاه  ــس دانش ــن رئی ــی، دومی ــد مدرس ــر محم دکت
از شهرســتان جــم و ریــز اســتان بوشــهر، کــه 
ــده  ــر عه ــتان را ب ــادر اس ــگاه م ــکانداری دانش س

ــه اســت گرفت

دکتــر محمــد مدرســی بــه ســمت سرپرســت دانشــگاه خلیج 
ــد  ــارس منصوب ش ف

رئیــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم 
نتایــج رتبــه بنــدی  انتشــار  و فنــاوری )ISC( از 
ــر داد  ــام ISC-۲0۲۱ خب ــان اس ــای جه ــگاه ه دانش
میــان ۳۹۸  ایــران در  از  دانشــگاه  و گفــت: ۵۸ 
دانشــگاه کشــورهای اســامی حضــور دارنــد.

ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــواد دهقان ــر محمدج دکت
ــگاه های جهــان  ــج رتبــه بنــدی دانش ــزود: نتای اف
)Islamic World University Rankings( در  اســام 
ــران  ــگاه از ای ــه و ۵۸ دانش ــار یافت ــال ۲۰۲۱ انتش س
ــامی در  ــور اس ــگاه از ۲۸ کش ــان ۳۹۸ دانش در می

ــد. ــور دارن ــه حض ــت مربوط لیس
بنــدی  رتبــه  داشــت:  اظهــار   ISC رئیــس 
 ISC ســوی  از  اســام  جهــان  دانشــگاه های 
می توانــد نقــاط ضعــف و قــوت دانشــگاه ها را 

دهــد. نشــان  معیــار  هــر  براســاس 
وی افــزود: دانشــگاه های کشــورهای بحریــن و 
موزامبیــک امســال بــرای اولیــن بــار در ایــن رتبــه 
ــور  ــداد حض ــترین تع ــد. بیش ــور دارن ــدی حض بن
ــران  ــه، ای ــورهای ترکی ــه کش ــق ب ــگاه ها متعل دانش
و مالــزی اســت کــه بــه ترتیــب ۱۰۱، ۵۸ و ۳۱ 

دانشــگاه در ایــن رتبه بنــدی دارنــد.
کشــورهای  ســایر  وضعیــت  گفــت:  دهقانــی 
ــر  ــگاه های حاض ــداد دانش ــاظ تع ــه لح ــامی ب اس
در رتبــه بنــدی بــه ایــن صــورت اســت: مصــر 
)۳۰ دانشــگاه(، پاکســتان )۲۹(، اندونــزی )۲۸(، 
ــر )۱۴(، مراکــش  عربســتان ســعودی )۲۶(، الجزای
 ،)۸( تونــس   ،)۹( عــراق   ،)۱۱( نیجریــه   ،)۱۲(
کــدام  )هــر  امــارات  و  اردن   ،)۷( بنــگادش 
ــتان )۳(،  ــدام ۴(، قزاقس ــر ک ــر )ه ــان و قط ۶(، لبن

برونئــی،  بحریــن،  آذربایجــان،   ،)۲( اوگانــدا 
ــنگال،  ــان، س ــک، عم ــت، موزامبی ــرون، کوی کام

ســودان )هــر کــدام ۱ دانشــگاه(.
ــان  ــای جه ــگاه ه ــدی ۲۰۲۱ دانش ــه بن ــج رتب نتای

ــد  ــام ش ــام اع اس

رتبــه  در  ایــران  دانشــگاه های 
۲0۲۱-ISC اســالم  جهــان  بنــدی 

ــداد ۵۸  ــران تع ــت: از ای ــه گف ــس ISC در ادام رئی
دانشــگاه در ایــن رتبــه بنــدی حضــور دارنــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه در رتبــه بنــدی جهــان اســام 
ISC ســال ۲۰۲۰ از ایــران ۴۶ دانشــگاه حضــور 

داشــتند.
وی گفــت: بررســی نتایــج نشــان می دهــد دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران در زمــره ۱۰ دانشــگاه برتــر 
قــرار دارد. پــس از آن دانشــگاه های تهــران، علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، تربیــت مــدرس، صنعتــی 
ایــران،  پزشــکی  اصفهــان،  صنعتــی  شــریف، 
صنعتــی امیرکبیــر، پزشــکی اصفهــان، پزشــکی 
ــگاه های  ــه دانش ــز از جمل ــکی تبری ــهد و پزش مش
ــه بنــدی  ــر ۵۰( حاضــر در ایــن رتب ــه زی ــر )رتب برت

هســتند.
مأموریت هــای  براســاس  افــزود:  دهقانــی 
دانشــگاه ها، تعــداد ۲۸ دانشــگاه جامــع کشــور در 
ــد. از دانشــگاه های  ــدی حضــور دارن ــه بن ــن رتب ای
علــوم پزشــکی نیــز ۱۹ دانشــگاه حضــور داشــتند.

ــگاه های  ــای دانش ــداد و رتبه ه ــر تع ــدول زی در ج
ــه بنــدی دانشــگاه های جهــان اســام  ایــران در رتب

ISC-۲0۲۱ نشــان داده شــده اســت.

ــگاه  ــع 5۸ دانش ــارس درجم ــج ف ــگاه خلی ــور دانش حض

2021 ISC ــدی ــه بن ــی در رتب ایران

ــوان  ــگاه خلیج فارس در فراخ ــد دانش ــی فرزن ــار آفرین افتخ
ــجویی ــزه ادبی دانش جای

حضــور دانشــگاه خلیــج فــارس بــرای اولیــن بــار در رتبــه 
بنــدی دانشــگاه هــای جــوان برتــر جهــان

رتبه بنــدی دانشــگاه هــای جــوان از ســوی موسســه 
رتبه بنــدی تایمــز منتشــر شــد.

ایــن رتبه بنــدی کــه مربــوط بــه ســال ۲۰۲۲ اســت 
شــامل ۵۳۹ دانشــگاه اســت کــه ایــن تعــداد نســبت 
ــش  ــال ۲۰۲۱ افزای ــگاه در س ــداد ۴۷۵ دانش ــه تع ب

 ۳۷ بــا  دو  هــر  انگلســتان  و  اســت.ایران  یافتــه 
ــگاه ســوم  ــه صــورت مشــترک در جای دانشــگاه ب

ــد.  ــرار دارن ــر ق ــگاه های برت ــداد دانش تع
دانشــگاه خلیــج فــارس رتبــه ۴۰۱+ را در میــان 
میــان  در  را   +۲۷ رتبــه  و  دنیــا  دانشــگاه های 

اســت.   نمــوده  کســب  ایــران  دانشــگاه های 
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دکتــر خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری  وزیر 
علــوم وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری در آییــن 
تکریــم و معارفــه رئیــس دانشــگاه خلیــج فــارس، 
ــزو ۵  ــهر ج ــه بوش ــم ک ــام کن ــد  اع ــت: بای گف
اســتانی اســت کــه منطقــه ویــژه فنــاوری دارد و بــا 
ــی  ــاوری در شــورای عال ــه فن ــی پهن ــب نهای تصوی
عتــف  بوشــهر جــزو معــدود اســتان هــای کشــور 
ــای  ــود ج ــاوری را در دل خ ــه  فن ــه پهن ــت ک اس

داده اســت.
اســاتید  درصــد   ۵۰ داشــت:  بیــان  خیرالدیــن، 
ــو  ــاوری و ن ــوزه فن ــارس در ح ــج ف ــگاه خلی دانش
آوری وارد شــده انــد، حتــی  در حــوزه هــای 
علــوم انســانی و فنــاوری هــای نــرم، کــه ایــن مــورد 
درســطح کشــور حــدود ۱۰  تــا ۱۵ درصــد اســت، 
نیــز اســاتید ورود کــرده انــد و ایــن بیانگــر تــاش 
و کوشــش تمامــی اعضــای زیســت بــوم فنــاوری و 

ــت. ــو آوری اس ن
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم تحقیقــات 
و فنــاوری ادامــه داد: مــا در زمینــه تولیــد علــم رتبــه 
۱۵  را کســب نمــوده ایــم و در منطقــه رتبــه اول را 
داریــم اینــک وقــت آن اســت کــه ایــن علــم را بــه 

صــورت کاربــردی و عملیاتــی دنبــال کنیــم.
 خیــر الدیــن، بــا اشــاره بــه کاهــش بودجــه پــارک 
هــای علــم و فنــاوری، گفــت: شــرکت هــای 
دانــش بنیــان ۶۵ هــزار شــغل در کشــور ایجــاد 
کــرده انــد کــه ۵۰ هــزار شــغل ایجــاد شــده توســط 
دانــش آموختــگان و دانشــگاهیان اســت  و انتظــار 
ــادی  ــورای اقتص ــک ش ــتان ی ــه در اس ــی رود ک م
ــاوری  ــم وفن ــارک عل ــس پ ــود و  رئی ــزار ش برگ
بایــد عضــو شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان 

ــارک  ــن پ باشــد و اولویــت اصلــی هــم  تعامــل بی
ــد. ــگاه باش ــاوری و دانش ــم و فن عل

ــر  ــای دکت ــاب آق ــان اینکــه از ســوی جن ــا بی وی ب
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم  وزیــر  زلفــی گل 
مامــور شــده اســت بــرای حضــور در ایــن مراســم 
تــا از خدمــات و تــاش هــای ارزنــده دکتــر 
عبدالمجیــد مصلــح رییــس پیشــین دانشــگاه خلیــج 
ــن  ــد  وی همچنی ــی کن ــدر دان ــکر و ق ــارس تش ف
بــرای جنــاب آقــای دکتــر مدرســی آرزوی توفیــق 

ــود. ــد نم ــیر جدی در مس

سخنران دیگر این برنامه:
ــریف  ــردم ش ــده م ــی، نماین ــم رضای ــر ابراهی دکت
شهرســتان دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی 
بــود کــه بــا اعــام حمایــت از رئیــس جدیــد 
دانشــگاه خلیــج فــارس، بــا اشــاره بــه الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۱ گفــت:  اولویــت  مــا در مجلــس 
شــورای اســامی ایــن اســت کــه حــق دانشــگاه و 
ــا  ــت هــم ب ــم،  و اولوی ــا کنی ــم احی اســتان را بتوانی
دانشــگاه خلیــج فــارس اســت وی از رئیــس جدیــد 
دانشــگاه خواســت بــه انــدازه کافــی بــه کارکنــان 
و  کارکنــان  کــه  چــرا  شــود  توجــه  دانشــگاه 
و  شــده اند  واقــع  مهجــور  دانشــگاه  نیروهــای 
ــد. ــه باش ــن زمین ــر روی ای ــد ب ــی بای ــز کاف تمرک

و  اســامی  و  انقابــی  افــزود: فضــای  رضایــی 
ــن ســو باشــد . ــه ای ــد  ب ــز بای ــری هــا نی جهــت گی

او گفــت مســئله اول مــا در اســتان بیــکاری و 
رود  مــی  انتظــار  کــه  اســت  جوانــان  اشــتغال 

باشــد.  دانشــگاه در کنــار مــا 
بــرای  درخشــان  دورانــی  آرزوی  رضایــی،  

بوشــهر جــزو 5 اســتانی اســت کــه منطقــه ویــژه فنــاوری 
ــد  ــین  و جدی ــس پیش ــه ریی ــم و معارف ــن تکری دارد در آیی

ــد. ــرح ش ــارس مط ــج ف ــگاه خلی دانش

ــر  ــت دکت ــارس در دوران ریاس ــج ف ــگاه خلی دانش
مدرســی نمــود.

در بخش دیگر این نشست:
شــریف  مــردم  نماینــده  جمیــری  عبدالکریــم 
شــورای  مجلــس  در  دیلــم  و  گنــاوه  بوشــهر، 
اســامی بــا تبریــک بــه مناســبت والدت امــام علــی 
ــی  ــش بی بدیل ــگاه نق ــت: دانش ــام  گف ــه الس علی
ــه دارد و  در انقــاب شــکوهمند  در توســعه جامع
ــوق  ــش ف ــگاهیان نق ــجویان و دانش ــامی دانش اس

ــتند. ــاده ای داش الع
در  فــارس،  دانشــگاه خلیــج  بــا شــکل گیری    
اســتان بوشــهر کــه از رشــد بســیار ارزشــمند و 
خوبــی برخــوردار بــوده اســت در طول ایــن دوران 
پــر خیــر و برکــت ۳۰ ســاله، دانشــگاه توانســته در 
ــگاه  ــی جای ــی اصل ــن الملل ــی و بی عرصــه هــای مل

ــد. . ــدا کن ــودش را پی خ
ــب  ــد از مرات ــی توان ــگاه م ــزود: دانش ــری اف جمی
ــل  ــن تبدی ــود و ای ــوردار ش ــم برخ ــی از تعالی باالی
هــا و ایــن رفــت و آمدهــا نبایــد دلیلــی جــز توســعه 
ــد  ــد وبای ــته باش ــگاه داش ــی دانش ــرفت و ترق پیش
دانشــگاه  پویاتــر، بــا نشــاط تــر و بــا شــتاب بیشــتر 

ــردارد. ــری ب ــای بلندت گام ه
جمیــری عنــوان داشــت؛  دانشــگاه متعلــق بــه 
شــخص یــا جریــان خاصــی  نیســت، دانشــگاه 
متعلــق بــه نظــام اســامی و مــردم اســت و  بایــد از 
درون مقاومــت ایجــاد کنــد و از توانمندی هــای 
برابــر  تــا در  مــادی و معنــوی کمــک بگیــرد 
ــت  ــتقال ، آزادی و عظم ــتد و اس ــا بایس قدرت ه

ــد. ــظ کن ــردم را حف م
وی ادامــه داد:  ایــن پیشــرفتی کــه اکنــون حاصــل 
و  اســت  بــوده  همــگان  تــاش  نتیجــه  شــده 
دانشــگاه در هــر شــرایطی متعلــق بــه نظــام و مــردم 
اســت پــس دانشــگاه را بــه عنــوان یــک مجموعــه 
ــه ســربلندی  ــا ب تاثیرگــذار و اثربخــش بشناســید ت
ــی و  ــد در عرصــه هــای مل ــد و بتوان ــردم بیانجام م
بیــن المللــی بــرای پیشــرفت و توســعه  جامعــه قــدم 

ــردارد. ب
مصلــح،  دکتــر  زحمــات  افــزود:  جمیــری، 
قابــل تقدیــر اســت و  زحمــات بیــش از هفــت 
ســاله وی بــا اذهــان آشناســت و در آینــده نیــز 

شــد. آشــکارترخواهد 
دکتــر عبدالمجیــد مصلــح بــا حضــور در ایــن 
ــان  ــود در زم ــرات خ ــادآوری خاط ــا ی ــم، ب مراس
ــذاری  ــه گ ــهر و پای ــتانداری بوش ــولیت در اس مس
دانشــگاه بوشــهر گفــت:  مــن در ابتــدای حضــورم 

در دانشــگاه خلیــج فــارس و هنگامــی کــه بــه 
ــوب  ــارس منص ــج ف ــگاه خلی ــس دانش ــمت رئی س
شــدم تمــام تاشــم را کــردم بــا تدویــن ســند 
ــود و  ــیم ش ــی ترس ــه راه ــگاه، نقش ــردی دانش راهب
ــان  ــم در هم ــات ه ــا مطبوع ــه ب ــی در مصاحب حت
دوران گفتــم مــن تنهــا کاری کــه در ایــن دانشــگاه 
انجــام دهــم  قطعــا حرکــت بــه ســمت کارآفرینــی 
و فراهــم کــردن زیرســاخت هــا بــرای تحقــق 

ــود. ــد ب ــوم خواه ــل س ــگاه نس دانش
ــود  ــاله خ ــرد ۷س ــی از عملک ــه گزارش ــا ارائ وی ب
گفــت: مــن مســولیت وضــع موجــود دانشــگاه 
خلیــج فــارس را در ایــن ۷ ســال میپذیــرم و بــه آن 

افتخــار می کنــم.
مصلــح افــزود: زمانــی کــه رییــس دانشــگاه خلیــج 
فــارس شــدم، در بدتریــن شــرایط از لحــاظ مالــی 
ــارس  ــج ف ــگاه خلی ــروز دانش ــا ام ــت ام ــرار داش ق
ــز  ــات نی ــدارد و تمامــی معوق ــال بدهــی ن یــک ری

پرداخــت شــده اســت.
در ادامه برنامه:

ــج  ــگاه خلی ــس دانش ــی، ریی ــد مدرس ــر محم دکت
ــه  ــده ب ــوان داشــت، شــروع حضــور بن ــارس، عن ف
عنــوان مســئول کــه نعمتــی الهــی از ســوی خداونــد 
بــرای اجــرای خدمــت بــه  خلــق اســت ، همزمــان 
ــا والدت حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیهــا  ب
ــا  ــز ب ــه نی ــم و معارف ــه تکری ــک جلس ــوده و این ب
میــاد امــام علــی علیــه الســام همزمــان شــده 
اســت، از خــدای بــزرگ مســئلت دارم بــه حرمــت 
ــه  ــی صادقان ــق  خدمت ــده توفی ــه بن ــز ب ــن دو عزی ای
ــام  ــم در راســتای اعتــای ن ــا بتوان ــد  ت ــه کن را ارائ
خلیــج  فــارس موجبــات  رضایــت کارکنــان  و 

ــم.  ــم کن ــی را فراه ــات علم ــای هی اعض
وی افــزود :  بیــش از یــک ربــع قــرن اســت کــه از 
ــارس مــی گــذرد و قطعــا   ــج ف عمــر دانشــگاه خلی
تــاش و ظرفیــت تمامــی نیــروی انســانی دانشــگاه  
روســای پیشــین  بــوده اســت کــه اینــک دانشــگاه 

بتوانــد ســربلند باشــد .
مدرســی بیــان داشــت: اینجانــب  تــاش مــی کنــم 
بــا پرهیــز از هرگونــه باندبــازی و گــروه هــای 

ــم. ــه کن ــود را عرض ــات خ ــی  خدم سیاس
ــری  ــئولیت پذی ــد مس ــگاه بای ــه داد:  دانش وی ادام
ــه  ــردی ک ــند راهب ــد و در س ــته باش ــی داش اجتماع
ــت  ــی  اس ــع ریل ــده در واق ــب ش ــرای آن تصوی ب
ــرای پیشــرفت دانشــگاه، ضمــن اینکــه دانشــگاه  ب
ــکات  ــره ای از مش ــد و گ ــا باش ــره گش ــد گ بای
جامعــه بازکنــد چــرا کــه اگــر اینگونــه نباشــد 
خــود یــک بــه یــک معضــل تبدیــل خواهــد شــد.
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ــه  ــژه اتحادی ــو وی ــارس عض ــج ف ــگاه خلی ــجوی دانش دانش

ــد ــی ش ــتاره شناس ــی س ــن الملل بی

ــبکه  ــر ش ــارس مدی ــج ف ــگاه خلی ــجوی دانش دانش
جهانــی ســتاره شناســی دانــش آمــوزان )SINA( و 
 IAU ــی ســتاره شناســی ــن الملل ــه بی عضــو اتحادی
مهمتریــن ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 

ــت. ــان اس ــی در جه ــتاره شناس ــای س ــت ه فعالی
ــه  ــن اتحادی ــن کمیســیون هــای ای یکــی از مهمتری
ســتاره  آمــوزش  موضــوع  بــا   C1 کمیســیون 
شناســی، تحقیقــات و ســاختار آموزشــی اســت کــه 
ــر  ــی را در سراس ــج آموزش ــعه و تروی ــه توس وظیف
ــی  ــبکه های ــا و ش ــروژه ه ــده دارد و پ ــر عه ــا ب دنی
 )ADIS( نظیــر روز ســتاره شناســی در مــدارس
ــوزان  ــش آم ــی دان ــتاره شناس ــی س ــبکه جهان و ش
خــود  مجموعــه  زیــر  عنــوان  بــه  را   )SINA(

ــد. ــی کن ــتیبانی م پش
آقــای مهــدی رکنــی، مدیــر بخــش ارتباطــات 
بیــن الملــل اتحادیــه ســتاره شناســی معلمــان ایــران 

ــای  ــروژه ه ــت پ ــام و مدیری ــد از انج )ITAU(، بع
ــه  ــران ب ــر دیگــر از ای ــه همــراه ۶ نف ــی ب ــن الملل بی
ــد. ــاد منصــوب گردی ــن نه ــژه ای ــوان عضــو وی عن

رکنــی، کــه طــراح و مجــری پــروژه هــای شــبکه 
جهانــی ســتاره شناســی دانــش آمــوزان اســت 
ــبکه  ــن ش ــمی ای ــر رس ــوان مدی ــه عن در حکمــی ب

ــد. ــوب گردی ــی منص جهان

اتحادیــه  کــه  اینجاســت،  مهــم  بســیار  نکتــه 
ــو  ــار ۱۲۰۰۰ عض ــی در کن ــی ستاره شناس بین الملل
رســمی تنهــا ۷۲ نفــر عضــو ویــژه دارد، کــه ۷ 
نفــر از اعضــا ویــژه ایرانــی هســتند. کســب چنیــن 
بــه  افتخــاری تاریخــی اســت، کــه  جایگاهــی 
ــده اســت. ــان بوشــهری کســب گردی همــت جوان

https://www.iau.org/administration/
/20267 /membership/associate

مقالــه دیگــری از دانشــگاه خلیــج فــارس در لیســت مقــاالت 
پراســتناد پایــگاه ESI قــرار گرفــت

ــگاه  ــه از پای ــزارش برگفت ــن گ ــاس آخری ــر اس ب
ــئولی  ــندگی مس ــه نویس ــده ب ــر ش ــه منتش ESI، مقال

ــو  ــلیمی فرد عض ــرم س ــر خداک ــای دکت ــاب آق جن
ــا  ــی و رض ــت صنعت ــروه مدیری ــی گ ــات علم هی
ــارس  ــج ف ــگاه خلی ــه دانش ــش آموخت ــی دان مغدان
ــال ۲۰۲۱ وارد  ــی، در س ــت صنعت ــته مدیری در رش
ــه  لیســت مقــاالت پراســتناد شــده اســت. ایــن مقال
 The green vehicle routing problem: A« بــا عنــوان
 URNAL « در نشــریه »systematic literature review

OF CLEANER PRODUCTION « منتشــر شــده 

اســت.

چکیده مقاله
از  روزافــزون  اســتفاده  شــاهد  اخیــر  دهه هــای 
تکنیک هــای  بــر  مبتنــی  بهینه ســازی  بســته های 
ریاضــی  برنامه ریــزی  و  عملیــات  در  تحقیــق 
بــرای مدیریــت مؤثــر ارائــه کاالهــا و خدمــات در 
سیســتم های توزیــع بوده ایــم. تعــداد زیــادی از 
برنامــه هــای کاربــردی در دنیــای واقعــی بــه طــور 
گســترده نشــان داده انــد کــه اســتفاده از روش 
هــای کامپیوتــری بــرای برنامــه ریــزی فرآینــد 
ــه  ــی )ب ــل توجه ــی قاب ــه جوی ــث صرف ــع باع توزی
طــور کلــی از 5% تــا 20%( در هزینــه هــای حمــل و 
نقــل جهانــی مــی شــود. تاثیــر ایــن پــس انــداز بــر 
نظــام اقتصــادی جهانــی قابــل توجــه اســت. فرآینــد 
حمــل و نقــل شــامل تمــام مراحــل تولیــد و سیســتم 
هــای توزیــع اســت و یــک جــزء مرتبــط )بــه طــور 
کلــی از 10% تــا 20%( از هزینــه نهایــی کاال را نشــان 
 )GVRP( مــی دهــد. مســئله مســیریابی خــودرو ســبز
یــک زمینــه تحقیقاتــی نوظهــور اســت که بســیاری 
ــه خــود جــذب مــی کنــد. هــدف  از محققــان را ب
ایــن مقالــه بررســی، طبقه بنــدی و بررســی ادبیــات 

GVRP از دیدگاه هــای مختلــف اســت.

دانشگاه سمنان؛
معرفی شرکت ارتباط صنعت رونیکا پارس

اســتودیو معمــاری گــذر، از شــرکت هــای 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــاور مس فن
دانشــگاه ســمنان، موفــق بــه دریافــت مجــوز 
صنایــع خــاق از ســوی معاونــت علمــی و 

فنــاوری ریاســت جمهــوری شــد.
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســمنان، معــاون فنــاوری پــارک علــم و 
ــن  ــام ای ــا اع ــمنان ب ــگاه س ــاوری دانش فن
ــن  ــب ای ــا کس ــرکت ها ب ــت : ش ــر گف خب
ماننــد  امتیازاتــی  از  می تواننــد  مجــوز 
»خدمــات  بــازار«،  توســعه  »خدمــات 
ــات  ــب وکار« و »خدم ــای کس ــهیل فض تس
ــی و جــذب ســرمایه«  ــن مال پشــتیبانی، تأمی

. شــوند  بهره منــد 
دکتــر حمیدرضــا محمدیــان ســمنانی بــا 
بیــان اینکــه تاکنــون چهــار شــرکت مســتقر 

در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  از 
جمهــوری مجــوز شــرکت خــاق دریافــت 
اســتودیو معمــاری   : افــزود  انــد  نمــوده 
گــذر از ســال ۱۳۹۷ بــا ایــده محــوری 
بــا  پالــپ  پایــه  بــر  کامپوزیــت  »تولیــد 
ــیون«  ــات دکوراس ــاخت ملزوم ــرد س کارب
در مرکــز رشــد پذیــرش و مــورد حمایــت 
ــمنان  ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ

ــت. ــرار گرف ق
بــه گفتــه وی ؛ ایــن شــرکت فنــاور بــه 
مدیرعاملــی خانــم بهــاره قدیــر در ایــن 
ــازار  ــیاری را وارد ب ــوالت بس ــدت محص م
نمــوده اســت کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان 
بــه انــواع اکسســوری هــای دکوراتیــو مانند 
ــود. ــاره نم ــنایی اش ــن و روش ــاف، کوس پ

و  فنــاوری  معــاون 
نــوآوری وزیــر علــوم، 
ــا  ــاوری ب ــات و فن تحقیق
صــدور حکمــی دکتــر 
علــی حقیقــی اصــل را بــه 
 عنــوان »عضــو کارگــروه 
ــعه  ــتگذاری و توس سیاس
گرنــت  ملــی  برنامــه 
فنــاوری« منصــوب کــرد.

روابــط  بــه  گــزارش 
دانشــگاه   عمومــی 

ســمنان، دکتــر علــی خیرالدیــن، معــاون فنــاوری و 
نــوآوری وزیــر علــوم، در ایــن حکــم خطــاب بــه 

آورده  اســت؛ اصــل  حقیقــی  علــی  دکتــر 
ارزنــده،  تجــارب  و  تعهــد  مراتــب  بــه  نظــر 
تخصــص و ســوابق علمــی و اجرایــی جنابعالــی بــه 
ــوان »عضــو کارگــروه  ــه عن ــن حکــم ب  موجــب ای
گرنــت  ملــی  برنامــه  توســعه  و  سیاســتگذاری 

می شــوید. منصــوب  فنــاوری« 
امیــد اســت بــا همــکاری صمیمانــه جنابعالــی، ایــن 
کارگــروه بتوانــد در ارتقــاء فرآینــد تصمیم گیــری 

ــارک هــای  ــاط پ ــه منظــور گســترش ســطح ارتب ب
ــا دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی  علــم و فنــاوری ب
ــردی گام  ــتمر راهب ــای مس ــکاری ه ــت هم و تقوی
و  موفــق  اجــرای  شــاهد  و  برداشــته  مؤثرتــری 
نهادینــه شــدن ایــن برنامــه ملــی در کشــور باشــیم.

کشــور  دانشــگاه های  حرکــت  زمینه ســازی 
ارتقــاء  و  کارآفریــن  دانشــگاه  ســوی  بــه 
بــا  دانشــگاه ها  در  فنــاوری  توســعه  ظرفیــت 
تکیــه بــر رســاله های دکتــرا و پایان نامــه هــای 
ــده  ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــد از جمل کارشناسی ارش
ــت . ــاوری اس ــت فن ــوان گرن ــرح ج ــب ط در قال

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان »عضــو کارگروه 

سیاســتگذاری و توســعه برنامــه ملــی گرنــت فناوری« شــد
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بلــوک یــک خوابــگاه خیــر ســاز دانشــگاه ســمنان 
ــدرت اهلل  ــاج ق ــوم ح ــه مرح ــت ورث ــه هم ــه ب ک
اعوانــی ســاخته شــده ، بــا حضــور معــاون فنــاوری 
و نــوآوری و دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم 

ــید . ــرداری رس ــره ب ــه به ــاوری ب ــات و فن تحقیق
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان 
؛رئیــس دانشــگاه ســمنان بــا اعــام ایــن خبــر 
ــگاه از ســال  ــن خواب ــی ای ــات اجرای گفــت : عملی
ــع و  ــر مرب ــاحت ۴۰۰ مت ــه مس ــی ب ۱۳۹۹ در زمین
بــا زیــر بنــای ۵۱۴ متــر مربــع در قالــب دو بلــوک 

ــت . ــده اس ــاز ش آغ
ــن  ــوک ای ــر بل ــه ه ــان اینک ــا بی ــری ب ــر نصی دکت
ــد در  ــش واح ــامل ش ــه ش ــگاه دارای دو طبق خواب
ــگاه  ــن خواب ــزود : ای ــت اف ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ

ــا  ــروز ب ــه ام ــت ک ــجو را داراس ــت ۴۸ دانش ظرفی
ــوک ۱ آن  ــران دانشــگاه بل ــی از خی حضــور جمع

ــید . ــرداری  رس ــره ب ــه به ب
بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه ســمنان ؛ بــرای ســاخت 
ــان  ــون توم ــارد و ۸۰۰ میلی ــگاه دو میلی ــن خواب ای

ــه شــده اســت . هزین
یــادآور مــی شــود ؛ بنیــاد خیریــن دانشــگاه ســمنان 
از ســال ۱۳۸۶ بــه همــت تنــی چنــد از دانشــگاهیان 
ــان  ــران ، بازاری ــدان ، صنعتگ ــان ، هنرمن ، فرهنگی
و شــهروندان نیکــوکار بــه منظــور رفــع برخــی 
نیازهــای فرهنگــی و بــه منظــور جلــب مشــارکت و 

ــه کــرد . کمکهــای مردمــی و دولتــی آغــاز ب
ــن در نشســت مســئوالن دانشــگاه ســمنان ،  همچنی
دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری 
ســتاد  دبیــر  عبدالحســینی  محمــد  مهنــدس  و 
ــا  ــاوری ب ــات و فن ــوم ، تحقیق ــن وزارت عل خیری
خیــران دانشــگاه ســمنان از خانــواده خیــر اعوانــی 
بــا اهــدای لــوح تقدیــر از ســوی دکتــر زلفــی گل 
ــر  ــز دکت ــاوری و نی ــات و فن ــوم ، تحقیق ــر عل وزی
ــمنان قــدر  ــگاه س ــری زرنــدی رئیــس دانش نصی

ــد . ــی ش دان

با حضور مسئوالن و خیران ؛

خوابگاه خیر ساز دانشگاه سمنان به بهره برداری رسید

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در دانشگاه سمنان :
ــاد  ــه ایج ــوآوری ب ــاوری و ن ــوزه فن ــران در ح ورود خی
ــد ــی کن ــک م ــگاهی کم ــگان دانش ــش آموخت ــتغال دان اش

در  علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
دانشــگاه ســمنان گفــت : در حــوزه فنــاوری و 
بــه راحتــی مــی  فنــاور  نــوآوری ، شــرکتهای 
ــرا  ــد ، چ ــم نماین ــتغالزایی را فراه ــتر اش ــد بس توانن
التحصیــان دانشــگاهی  فــارغ  کــه ۴۰ درصــد 

بیــکار هســتند .
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ســمنان 
؛ دکتــر خیرالدیــن در حاشــیه افتتــاح خوابــگاه 
خیــر ســاز دانشــگاه ســمنان بــا بیــان اینکــه ارتبــاط 
دانشــگاهها بــا صنعــت و پارکهــای علــم و فنــاوری 
از برنامــه هــای جــدی معاونــت فنــاوری و نوآوری 
وزارت علــوم اســت و برنامــه هــای مختلفــی را در 
ایــن زمینــه تــدارک دیــده اســت افــزود :  در قالــب 
گرنــت فناورانــه از همــه اســاتید و دانشــجویانی که 

ــود را  ــری  خ ــای دکت ــاله ه ــا و رس ــه ه ــان نام پای
متناســب بــا نیــاز جامعــه انجــام دهنــد بــا پرداخــت 

یــک میلیــارد ریــال حمایــت مالــی مــی کنیــم .
بــا  ایــن معاونــت  بــه دیگــر برنامــه هــای  وی 
کمــک خیریــن اشــاره کــرد و گفــت : شــش 
ــزار  ــا ۶۵ ه ــان ب ــش بنی ــرکت دان ــزار و ۷۰۰ ش ه
ــتغال  ــرای اش ــی ب ــتر خوب ــده ، بس ــاد ش ــغل ایج ش
ــران  ــتند و خی ــگاهی هس ــگان دانش ــش آموخت دان
مــی تواننــد در ایــن زمینــه نیــز ورود پیــدا کننــد و 
بــرای ایجــاد اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی 

ــد . ــک کنن کم
از  علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ایجــاد کانــون خیریــن فنــاوری و نــوآوری در ایــن 
ــل  ــی کــه تمای ــر داد و گفــت : خیران ــت خب معاون

ــن  ــد در ای ــت کنن ــتغال فعالی ــه اش ــد در زمین دارن
ــتیم . ــان هس ــرای آن ــون پذی کان

ــه  ــه ســرمایه گــذاران فرشــته ب ــن ب ــر خیرالدی دکت
ــوان دیگــر طــرح ایــن معاونــت اشــاره کــرد و  عن
گفــت : در قالــب ایــن طــرح نیــز خیــران با ســرمایه 
گــذاری و خطــر پذیــری در یــک شــرکت فنــاور 
ــک  ــول کم ــه محص ــا ب ــده ه ــدن ای ــل ش ــه تبدی ب
ــد  ــد خواهن ــز بهــره من ــد و از ســود آن نی مــی کنن
شــد و در ایــن زمینــه نیــز آمــاده همــکاری بــا 

ــران هســتیم . خی
بــا  علــوم  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــاوری در  ــم و فن ــارک عل ــت ۴۹ پ ــه فعالی اشــاره ب
ــارک  ــداد ۱۱ پ ــن تع ــت : از ای ــور گف ــطح کش س

دانشــگاهی اســت .
 ، : ۲۲۳ مرکــز رشــد  افــزود  دکتــر خیرالدیــن 
حــدود ۱۰ هــزار و ۷۰۰ واحــد فنــاور و ۸۰ مرکــز 
ــم  ــارک ســازمانی داری ــی و حــدود ۴ پ کار آفرین

ــی  ــا  م ــن پارکه ــی از ای ــای خوب ــت ه ــه حمای ک
ــود . ش

بــه گفتــه وی ، کمــک بــه ســطوح فنــاوری پاییــن 
ــه  ــه نمون ــا ب ــده ه ــل ای ــا چهــار( و تبدی )از یــک ت
ــت  ــای معاون ــت ه ــه حمای ــگاهی از جمل آزمایش
فنــاوری و نــو آوری از پارکهــای علــم و فنــاوری 

اســت .

در قالب طرح جوانه گرنت فناوری انجام شد ؛
حمایــت پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان از دوازده 

ــد ــه کارشناسی ارش ــرا و پایان نام ــاله دکت رس

ــت،  ــگاه و صنع ــاط دانش ــت ارتب ــدف تقوی ــا ه ب
دوازده رســاله دکتــرا و پایان نامــه کارشناسی ارشــد 
در قالــب طــرح جوانــه گرنــت فنــاوری مــورد 
حمایــت پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 

ــد. ــرار گرفتن ق
ــمنان،  ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاوری دانشــگاه  ــم و فن ــارک عل ــاوری پ معــاون فن
ســمنان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــا اعــام  
فراخــوان طــرح جوانــه ، اعضــای هیأت علمــی 
ــه  ــای پایان نام ــتاد راهنم ــه اس ــمنان ک ــگاه س دانش
ــت  ــا قابلی ــرای، ب ــاله دکت ــا رس ــد ی کارشناسی ارش
امــکان ســاخت و تجــاری ســازی محصــول بودنــد، 
آثــار خــود را بــه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 

ــد . ــال کردن ــمنان ارس س
دکتــر حمیــد رضــا محمدیــان ســمنانی افــزود 
: پــس از ثبت نــام اولیــه، جنبــه کســب و کار و 
رســاله  ســه  و  بررســی  طرح هــا  تجاری ســازی 
مــورد  کارشناسی ارشــد  پایان نامــه   ۹ و  دکتــرا 

حمایــت ایــن پــارک علمــی قــرار گرفتنــد.

حمایت هــای   : داد  ادامــه  محمدیــان  دکتــر 
مالــی صورت گرفتــه بــرای رســاله هــاو پایــان 
ــاس  ــوده و براس ــوض ب ــب باع ــای منتخ ــه ه نام
ــرا  ــه اج ــرح جوان ــه ط ــوط ب ــتورالعمل های مرب دس

ــود. ــی ش م
وی افــزود: حامیــان ایــن طــرح ملــی، ســازمان 
برنامــه و بودجــه، معاونــت علمــی و فنــاوری، 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، وزارت ارتباطــات 
و فنــاوری اطاعــات، پــارک فنــاوری و نــوآوری 
ــرح ، وزارت  ــری ط ــتند و مج ــت هس ــت نف صنع
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و پــارک هــای علــم و 

ــتند . ــاوری هس فن
 معــاون فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
دانشــگاه های  حرکــت  زمینه ســازی  ؛   ســمنان 
ــاء  ــن و ارتق ــگاه کارآفری ــوی دانش ــه س ــور ب کش
بــا  دانشــگاه ها  در  فنــاوری  توســعه  ظرفیــت 
تکیــه بــر رســاله های دکتــرا و پایان نامــه هــای 
کارشناسی ارشــد را از اهــداف تعییــن شــده در 
قالــب طــرح جــوان گرنــت فنــاوری عنــوان کــرد .
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معاون وزیر علوم در دانشگاه سمنان ؛

اعتبارات سال آینده دانشگا ه ها رشد 31 درصدی دارد

وزارت  منابــع  مدیریــت  و  مالــی  اداری  معــاون 
علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری در دانشــگاه ســمنان، 
از رشــد متوســط ۳۱ درصــدی اعتبــارات ســال 
آینــده دانشــگاهها طبــق الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ 

ــر داد . خب
ــمنان ؛  ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــی خطیب ــر عل دکت
ــز در  ــی نی ــز تحقیقات ــگاهها و مراک ــار پژوهش :اعتب
ــد  ــا ۱۲ درص ــن ۱۰ ت ــط بی ــز متوس ــده نی ــال آین س

ــت . ــد داش ــد خواه رش
دکتــر خطیبــی افــزود : اگــر اوضــاع هزینــه ای 
دانشــگاهها بــه همیــن ترتیــب باشــد ســال آینــده بــا 
مشــکل کمتــری در حــوزه آمــوزش عالــی مواجــه 

ــود . ــم ب خواهی
وزارت  منابــع  مدیریــت  و  مالــی  اداری  معــاون 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تصریــح کــرد :  تاش 
داریــم نواقــص را از طریــق اعتبــارات متمرکــز 
ــه  ــه اصاحی ــا در الیح ــم و ی ــل کنی ــه ح وزارتخان

ــود . ــرف ش ــکات برط ــن مش ــا ای ــرد ت ــرار گی ق

ــگاهها  ــز دانش ــه تجهی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر خطیب دکت
گفــت : ردیــف تامیــن و تجهیــزی در الیحــه 
بودجــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از ان محــل 
بــرای تجهیــز دانشــگاهها و از جملــه دانشــکده 
تــازه تاســیس مــواد و متالــورژی دانشــگاه ســمنان 

ــد . ــد ش ــدام خواه اق
ــز و  ــرای تجهی ــی ب ــاظ کل ــه لح ــه داد : ب وی ادام
مقــاوم ســازی ابنبــه دانشــگاهها اعتبــارت خوبــی در 
الیحــه بودجــه دیــده شــده کــه تــاش مــی کنیــم 

محقــق شــود .
وزارت  منابــع  مدیریــت  و  مالــی  اداری  معــاون 
علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری دربــاره حمایــت 
ــی از  ــت : یک ــز گف ــان نی ــش بنی ــرکتهای دان از ش
برنامــه هــای وزیــر علــوم در دوره جدیــد تاســیس 
معاونــت نــوآوری و فنــاوری بــود کــه خوشــبخنتانه 
ــر از ۱۰۰ روز تاســیس و آغــاز  ــت کمت ــن معاون ای

ــرد . ــه کار ک ب
دکتــر خطیبــی افــزود : مهمتریــن کار ایــن معاونــت 
ــت از  ــان ، حمای ــش بنی ــرکتهای دان ــت از ش حمای

جوانــان ، فــارغ التحصیان 
و اســاتید دانشــگاه اســت 
ــوآوری و  ــوزه ن ــه در ح ک
ــی  ــت م ــی فعالی کار آفرین

ــد . کنن
ــا  ــت : قطع ــار داش وی اظه
ــی  ــاش م ــن دوره ت در ای
خوبــی  اعتبــارات  کنیــم 
موضــوع  ایــن  بــرای  را 
تــا  دهیــم  اختصــاص 
بیــکاری فــارغ التحصیــان 
ــد . دانشــگاهی کاهــش یاب

و  مالــی  اداری  معــاون 
وزارت  منابــع  مدیریــت 

ــرد  ــان ک ــر نش ــاوری خاط ــات و فن ــوم ، تحقیق عل
: تــاش داریــم در معاونــت تــازه تاســیس کار 
ــق  ــگاهیان از طری ــتغال دانش ــاد اش ــی و ایج آفرین
پارکهــای علــم و فنــاوری و شــرکتهای دانــش 

بنیــان تقویــت شــود .

و  مالــی  اداری  معــاون  ؛   شــود  مــی  یــادآور 
ــود  ــور خ ــا حض ــوم ب ــع وزارت عل ــت مناب مدیری
ــواد و  ــی م ــکده مهندس ــمنان دانش ــگاه س در دانش
ــاح و از طرحهــای  ــورژی ایــن دانشــگاه را افتت متال
نیمــه تمــام عمرانــی دانشــگاه ســمنان  بازدیــد کــرد 

با حضور معاون وزیر علوم ؛
ــمنان  ــگاه س ــورژی دانش ــواد و متال ــی م ــکده مهندس دانش

ــد ــاح ش افتت

در آئینــی بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک 
فجــر و بــا حضــور معــاون اداری مالــی و مدیریــت 
و  فنــاوری  و  تحقیقــات   ، علــوم  وزارت  منابــع 
مســئوالن اســتانی ، دانشــکده مهندســی مــواد و 
متالــورژی دانشــگاه ســمنان بــه بهــره بــرداری 

ــید رس
ــمنان ؛  ــگاه س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رئیــس دانشــگاه ســمنان گفــت : ایــن دانشــکده در 
زمینــی بــه مســاحت  چهــار هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع 

مســاحت و در ســه طبقــه احــداث شــده اســت .
ــه  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــری زرن ــعود نصی ــر مس دکت
ــده   ــاز ش ــال ۹۵ آغ ــکده از س ــن دانش ــاخت ای س
افــزود : ایــن دانشــکده ظرفیــت ۷۰۰ دانشــجو 
هشــت   ، درس  کاس  هشــت  دارای  و  دارد  را 
آزمایشــگاه و کارگاههــای مختلــف در حــوزه 

مــواد و متالــورژی اســت .
ایــن  ســاخت  بــرای   : افــزود  نصیــری  دکتــر 
دانشــکده ۲۳ میلیــارد تومــان اعتبــار هزینــه شــده و 
بــرای تجهیــز آن نیازمنــد  کمــک وزارت علــوم و 

ــتیم . ــه هس ــه و بودج ــازمان برنام س
رئیــس دانشــگاه ســمنان گفــت : بــرای تجهیــز 
ــه  ــکده ب ــن دانش ــش اداری ای ــگاهها و بخ آزمایش

ــت . ــاز اس ــان اعتبارنی ــارد توم ــه میلی س
ــواد و  ــی شــود ؛ دانشــکده مهندســی م ــاد آور م ی
متالــورژی دانشــگاه ســمنان در حــال حاضــر دارای 
ــت ، ســه رشــته  ــات علمــی تمــام وق ۱۷ عضــو هی
گرایــش در مقطــع کارشناســی ، چهــار رشــته 
گرایــش در مقطــع کارشناســی ارشــد و ســه رشــته 

ــری اســت ــش در مقطــع دکت گرای

ــا اســتفاده  »فراینــد میانگیــن گیــرِی دمــای نقــاط ب
از سنســورهای RTD« توســط شــرکت  فــن آوران 
ــم و  ــارک عل ــرا مســتقر در پ الکترونیــک آکــو اف

فنــاوری دانشــگاه ســمنان ثبــت اختــراع شــد.
و  علــم  پــارک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــک گل محمــدی،  ــاوری دانشــگاه ســمنان، اتاب فن
الکترونیــک  آوران  فــن  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن در  ــی نوی ــراع روش ــن اخت ــت: ای ــرا گف آکواف
نقــاط  دمــای  میانگیــن  گیــری  انــدازه  جهــت 

مختلــف در زمینــه ابــزار دقیــق اســت .
ــاط  ــای نق ــری دم ــن گی ــان اینکــه میانگی ــا بی وی ب
مختلــف، پارامتــر بســیار مهمــی در آزمایشــات  
اســت افــزود : بــا اســتفاده از روش ارائــه شــده در 
ــا  اختــراع، میتــوان بــه ســاده تریــن شــکل و تنهــا ب
داشــتن یــک دیتاالگــر تــک کانالــه، دمــای نقــاط 

ــری نمــود، ــن گی ــان میانگی ــف را همزم مختل
الکترونیــک  آوران  فــن  شــرکت  مدیرعامــل 
آکوافــرا بــا بیــان اینکــه در ایــن روش از ســیم 
ــا  ــن ب ــود و همچنی ــی ش ــتفاده م ــر اس ــی کمت کش

کاهــش تــوان اتافــی، خطــای کمتــری در انــدازه 
گیــری دارد افزود: ایــن فرآیند، در »آزمایشــگاهها 
، مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی«، »میانگیــن گیــری 
دمــا در خطــوط انتقــال مــواد شــیمیایی حســاس«، 
ــوب  ــای تی ــری دم ــدازه گی ــرای ان ــر چنجــر ب »هیت
هــا بــا دقــت خیلــی بــاال« و »بهینــه ســازی مصــرف 

ــرد دارد. ــف« کارب ــع مختل ــرژی در صنای ان
ــم و  ــارک عل ــری پ ــت فک ــز مالکی ــئول مرک مس
ــن  ــرکت  ف ــت: ش ــمنان ، گف ــگاه س ــاوری دانش فن
آوران الکترونیــک آکــو افــرا در زمینــه »طراحــی 
و ســاخت ســرور دیتاالگــر« فعالیــت دارد، کــه بــا 
ترکیــب دانــش و فنــاوری، موفــق بــه ثبــت چندیــن 

ــه کاری خــود شــده اســت. ــراع در زمین اخت
داود معروفــی بــا بیــان اینکــه ارزش اختراعــات 
ــزود  ــت اف ــا اس ــازی آنه ــاری س ــده ، تج ــت ش ثب
: ایــن شــرکت نســبت بــه تجــاری ســازی اختــراع 
خــود نیــز اقــدام نمــوده و ایــن نشــان دهنــده 
موفقیــت مــدل کســب و کار شــرکت فناور اســت.

به همت پژوهشگران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان انجام شد ؛

ــتفاده از  ــا اس ــاط ب ــای نق ــرِی دم ــن گی ــد میانگی فراین
ــد ــراع ش ــت اخت ــورهای RTD ثب سنس
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مراکز دااگشنهی 

دانشگاه شیراز خبر داد ؛

تقدیر از تشکل های مردم نهاد تاالب های فارس در دانشگاه شیراز
طرح هــای  و  فنــاوری  امــور  دفتــر  به همــت  
کاربــردی دانشــگاه شــیراز، نشســت دبیرخانة ســتاد 
احیــای تاالب هــای اســتان فــارس، بــا حضــور 
مســؤوالن دانشــگاه شــیراز، مشــاور محیط زیســتی 
حفاظــت  کل  اداره  مســئوالن  اســتاندار، 
مردم نهــاد  تشــکل های  و  فــارس  محیط زیســت 
تاالب هــای اســتان فــارس، در تــاالر کنفرانــس 
ــد. ــزار ش ــیراز برگ ــگاه ش ــوی دانش ــر مصطف دکت

و  هم اندیشــی  به منظــور  کــه  نشســت  ایــن  در 
جلــب مشــارکت ســمن های تاالبــی اســتان فــارس 
بــا واحــد آمــوزش و تنویــر افــکار عمومــی و 
مشــارکت مردمــی دبیرخانهــی ســتاد احیــای تاالب 
ــکل های  ــدگان تش ــت، از نماین ــب یاف ــارس ترتی ف

مردم نهــاد تاالب هــای فــارس تقدیــر شــد.

در  رکــن  مهم تریــن  مــردم  مشــارت 
تاالب هاســت احیــای 

امــور  مدیــر  افضلــی  فخرالدیــن  ســید  دکتــر 
ــیراز،  ــردی دانشــگاه ش ــای کارب ــاوری و طرح ه فن
ــد  ــندی از پیون ــراز خرس ــن اب ــم ضم ــن مراس در ای
دســتگاه های  و  ســمن ها  میــان  کــه  خوبــی 
ــود،  ــت می ش ــه تقوی ــطه ی دبیرخان ــی به واس اجرای
ــوی  ــه ازس ــا ک ــای تاالب ه ــه ی احی ــت: برنام گف
ــای  ــتاد احی ــة س ــوان دبیرخان ــیراز به عن ــگاه ش دانش
تاالب هــای اســتان تدویــن شــده اســت بــا اهــداف 
و زمان بنــدی مــدون و همچنیــن چــارت ســازمانی 
مشــخص، درنظــر گرفتــه شــده و در آن تعامــل 

ــت. ــده اس ــده ش ــم دی ــا ه ــزا ب ــه ی اج هم
ــن برنامــه، تمرکــز  ــه داد: در فــاز اول ای وی ادام
بختــگان  و  طشــک  تاالب هــای  روی  اصلــی 
ــای  ــن در احی ــن رک ــارکت مهم تری ــا مش ــود؛ ام ب
تاالب هاســت کــه بایــد تجربیاتــی را کــه از دل 
مــردم بیــرون می آیــد، بــا ابــزار و دانــش روز 

ــم. ــز کنی مجه
کاربــردی  طرح هــای  و  فنــاوری  امــور  مدیــر 
ــتی  ــمن های محیط زیس ــزود: س ــیراز اف ــگاه ش دانش
ــی  ــری و آزادی بخش ــا در مطالبه گ ــران و دنی در ای
در بیــن مــردم و دســتگاه های مختلــف اجرایــی 
ایجــاد  دارنــد؛  مهمــی  بســیار  فرهنگــی  نقــش  
اجتماعــی  نگــرش  و  زیســت محیطی  نگــرش 
در جامعــه، به عنــوان یــک راهــکار تأثیــر قابــل 
ــوع  ــن موض ــی ای ــت و زمان ــد داش ــی خواه توجه
ــکل های  ــت تش ــا از ظرفی ــه م ــد ک ــت می یاب اهمی
مردم نهــاد حداکثــر اســتفاده را داشــته باشــیم و 
ــام  ــارکتی انج ــورت مش ــا به ص ــات م ــتر اقدام بیش

ــود. ش
ارزنــده ی  قعالیت هــای  از  تقدیــر  ضمــن  وی 
ــرای  ــارس، ب ــای ف ــاد تاالب ه ــکل های مردم نه تش
ــان، از  ــور ایش ــا حض ــم ب ــات منظ ــزاری جلس برگ

ــرد. ــی ک ــام آمادگ ــیراز اع ــگاه ش ــوی دانش س

کلیدی تریــن کار در احیــای تاالب هــا 
جلــب  و  آگاهی بخشــی  آمــوزش، 

ــت ــردم اس ــارکت م مش
حفاظــت  مدیــرکل  ظهرابــی،  حمیــد  مهنــدس 
ــز در ایــن نشســت، اظهــار  محیط زیســت فــارس نی
ــن  ــاد ای ــا از انعق ــی م ــداف اصل ــی از اه ــرد: یک ک
قــرارداد بــا دانشــگاه شــیراز، ارائــه ی یــک برنامــه ی 
مــدون ازســوی اســاتید دانشــگاه اســت کــه چــراغ 
ــه  ــا ک ــل تاالب ه ــای کام ــرای احی ــد ب ــا باش راه م
ــت  ــودن، قابلی ــر علمی ب ــه عاوه ب ــن برنام ــد ای بای
اجرایــی داشــته باشــد و امکانــات دولــت را نیــز در 

ــرد. نظــر بگی
ــق  ــه گام و دقی ــد گام ب ــه بای ــن برنام وی گفــت: ای
باشــد تــا مــا را بــه هــدف نهایــی کــه همــان احیــای 

ــاند. ــت برس ــدار تاالب هاس پای

او در ادامــه افــزود: دانشــگاه بایــد ســناریوهای 
مختلفــی را تعریــف و نتیجــه ی هــر ســناریو را 
اختیــار  در  را  آن  بهتریــن  و  کنــد  پیش بینــی 

مســؤوالن قــرار دهــد.
راه  در  آســیب  بزرگ تریــن  ظهرابــی  مهنــدس 
مشــارکت های  در  را ضعــف  تاالب هــا  احیــای 
اجتماعــی برشــمرده و تأکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه 
اتحــاد و همدلــی و همراهــی همــه ی ذی نفعــان 
در  را  دلخــواه  نتیجــه ی  باشــد؛  نداشــته  وجــود 

اقداماتمــان نخواهیــم داشــت.
وی تــداوم در برنامه هــا، عمــل بــه وعده هایــی 
کــه بــه مــردم داده می شــود و پیشــگیری از تزریــق 
مشــارکت های  آفــت   کــه  متناقــض  نظرهــای 
اجتماعــی اســت را از مهم تریــن نــکات در راه 
کــرد:  تصریــح  و  برشــمرده  تاالب هــا  احیــای 
ــه  ــد ک ــی آن را دارن ــاد توانای ــازمان های مردم نه س
ــه و آموزش هایــی  مســؤولیت انتقــال دانــش، تجرب
را کــه فراگرفته انــد بــرای جلــب مشــارکت مــردم 
در سراســر حوضــه ی تاالب هــا و اطــراف آن را بــه 
عهــده گرفتــه و به خوبــی انجــام دهنــد و اقداماتــی 
ــام  ــه انج ــده را ب ــروع ش ــال ش ــن دو س ــه در ای ک

ــانند. برس
ــادآور  ــارس ی ــت ف ــت محیط زیس ــرکل حفاظ مدی
شــد: هیــچ ســازمانی تاکنــون نتوانســته با اســتفاده ی 
ــردم را  ــی م ــف عمران ــای مختل ــرف از پروژه ه ص
ــد و  ــراه کن ــا هم ــای تاالب ه ــرای احی ــود ب ــا خ ب
ــاد کــه حفــظ  ــن اتفــاق خواهــد افت ــی ای تنهــا زمان
ــه  ــک مطالب ــه ی ــا ب محیط زیســت و حفــظ تاالب ه
و خواســت عمومــی تبدیــل شــود و از آنجایــی کــه 
تأثیرگــذاران اصلــی و ذینفعــان چنیــن برنامه هایــی 
ــه آن  ــه  ب ــتند؛ زمانی ک ــی هس ــع محل ــود جوام خ
ســطح از آگاهــی برســند کــه بتواننــد از بخشــی از 
ــم  ــن مه ــه ای ــد، ب ــود بگذرن ــدت خ ــع کوتاه م مناف

دســت خواهیــم یافــت.
بختــگان  و  تــاالب طشــک  بــه  اشــاره  بــا  وی 
احیــای  برنامــه ی  از  پــروژه  اولیــن  به عنــوان 
تاالب هــا گفــت: مــردم حوضــه ی آبخیــز چــه 
ــان  ــد خودش ــت بای ــه باالدس ــت و چ در پایین دس
مــا  بــا  مهــم  ایــن  تحقــق  بــرای  تــا  بخواهنــد 
راه  در  و  باشــند  داشــته  و همــکاری  مشــارکت 
ــوان  ــای تاالب هــا شــاید بت ــه هــدف احی رســیدن ب
گفــت مهمتریــن و ســخت ترین و کلیدی تریــن 
ــارکت  ــب مش ــی و جل ــوزش، آگاهی بخش آن آم
ــروع  ــروز آن را ش ــه ام ــی ک ــت، اقدام ــردم اس م
کرده ایــم؛ یعنــی پرداختــن بــه مشــارکت اجتماعــی 
هم راســتاکردن  و  آمــوزش  آگاهی ســازی  و 
ــه ی ارزشــمند  ــن مطالب ــرای ای خواســت عمومــی ب
اســت کــه فراهم کــردن ایــن اتحــاد و همدلــی کار 
ــازمان های  ــا س ــه تنه ــت ک ــده ای هس ــیار پیچی بس

مردم نهــاد می تواننــد مــا را در تحقــق آن یــاری 
ــد. کنن

بــرای حــل مشــکالت تاالب هــا بایــد 
تاالب هــا  از  را  مــردم  معیشــتی  گــره 

بازکــرد
کشــاورزی  اســتاد  حیاتــی،  داریــوش  دکتــر 
ــر  ــوزش و تنوی ــد آم ــر واح ــیراز و دبی ــگاه ش دانش
افــکار عمومــی و مشــارکت های مردمــی در ســتاد 
ــن نشســت  ــز در ای ــارس نی ــای ف ــاالب ه ــای ت احی
تشــکل های  فعالیت هــای  از  قدردانــی  ضمــن 
ســمن های  وجــود  داشــت:  اظهــار  مردم نهــاد، 
مختلــف بیانگــر آن اســت کــه مــردم کشــور، 
واقــف  محیط زیســتی  نیازهــای  بــه  کم کــم 

. ند می شــو
ــا  ــت م ــرار نیس ــت: ق ــن گف ــی همچنی ــر حیات دکت
بگیریــم؛  خدمــت  بــه  را  مردم نهــاد  ســمن های 
ــه  ــا را ب ــد م ــاد بای ــکل های مردم نه ــما تش ــه ش بلک
ــم،  ــودی عل ــت وج ــون اصال ــد؛ چ ــت بگیری خدم
دانشــگاه و دســتگاه های دولتــی خدمــت بــه مــردم 

اســت.
شــاخص های  و  نشــانه ها  از  یکــی  وی 
تعــداد  وجــود  را  کشــورها  توســعه یافتگی 
تشــکل های مردم نهــاد آن جامعــه دانســت کــه 
ــته ها و  ــال خواس ــه دنب ــه ب ــردم آن جامع در آن، م
ــه  ــه جامع ــد ک ــان می ده ــتند و نش ــان هس مطالباتش
ــه  ــیده اند ک ــی رس ــعور اجتماع ــد و ش ــن رش ــه ای ب
آســتین  بلکــه  بماننــد؛  دولت هــا  منتظــر  نبایــد 
ــب  ــاالزده و نیازهــا را به صــورت گروهــی در قال ب
ــترک  ــداف مش ــی و اه ــازی اجتماع ــک نهادس ی

ــد. ــع کنن رف
او ســه پیش فــرض را بــرای احیــای تاالب هــا بیــان 
کــرد؛ ۱.حقابــه ی محیط زیســتی )کــه بــا همــکاری 
مــردم و نهادهــای دولتــی شــکل می گیــرد(؛ ۲. 
مشــارکت مردمــی )کــه اســاس آن بــر گفت وگــو 
بنــا شــده اســت( و همچنیــن ۳. بحــث معیشــت 

ــت. ــوارد اس ــن م ــه از مهم تری ــدار ک پای
تاالب هــا  شــیراز  دانشــگاه  کشــاورزی  اســتاد 
را به عنــوان یــک اکوسیســتم شــکننده معرفــی 
ــود  ــتی خ ــای معیش ــل نیازه ــردم به دلی ــه م ــرد ک ک
ــرای  ــت: ب ــار داش ــکنند و اظه ــد آن را بش مجبورن
حــل مشــکات تاالب هــا بایــد گــره معیشــتی 
میســر  ایــن   و  بازکنیــم  تاالب هــا  از  را  مــردم 
پــای  اینکــه تمــام دســتگاه ها  نمی شــود، مگــر 

کارباشــند و بــه کمــک بیاینــد.
طــرح  علمــی  مدیــر  نوشــادی،  مســعود  دکتــر 
احیــای تاالب هــای اســتان فــارس نیــز در ایــن 
ــا  ــای تاالب ه ــرای احی ــه ب ــان اینک ــا بی ــت، ب نشس
ــت؛  ــده اس ــن ش ــگاه تدوی ــی در دانش ــه ی راه نقش

اظهــار کــرد: بــرای اجرایی کــردن ایــن برنامــه؛ 
نیــاز بــه کمــک تشــکل های مردم نهــاد و پــای 

کار بــودن تمــام دســتگاه های مربوطــه اســت.

دغدغــه ی محیط زیســت؛ از مهم تریــن 
ــت ــارس اس ــتاندار ف ــای اس دغدغه ه

محیط زیســتی  مشــاور  حســینی،  محمــد  دکتــر 
اظهــار  نشســت  ایــن  در  نیــز  فــارس  اســتاندار 
ــن دغدغه هــای اســتاندار  داشــت: یکــی از مهم تری
در  و  اســت  محیط زیســت  دغدغــه ی  فــارس 
اولیــن جلســه ای کــه مــن بــا ایشــان داشــتم، اولیــن 
ــای  ــث احی ــد، بح ــرح کردن ــه مط ــی را ک موضوع
تاالب هــا بــود و از بنــده خواســتند کــه بــا حضــور 
ــم کــه یکــی از  خودشــان جلســاتی را برگــزار کن
اولیــن خروجی هــای آن پیگیــری ایــن جلســه بــود.

وی افــزود: در جلســاتی نیــز کــه توفیــق داشــتم بــا 
ماقــات  محیط زیســتی  مردم نهــاد  تشــکل های 
بیشــتر  آنــان  دغدغه هــای  از  باشــم،  داشــته 
آگاه شــدم. وی بــا اشــاره بــه ســخنان یکــی از 
اقدامــات  درخصــوص  مردم نهــاد  تشــکل های 
جزیــره ای دســتگاه های دولتــی، اظهــار داشــت: 
از  همــه  اقدام کــردن،  جزیــره ای  به جــای  بایــد 
ــا بتوانیــم چــرخ توســعه  ــد ت یک ســو حرکــت کنن

را حرکــت دهیــم.
ــا  ــزاری دو ی ــه برگ ــاره ب ــن اش ــن ضم وی همچنی
ســه جلســه در ســتاد احیــای تــاالب هــا، خواســتار 
ــی  ــد و آمادگ ــر ش ــن ام ــه ای ــیدن ب ــرعت بخش س
ــت و  ــه حمای ــرای هرگون ــارس را ب ــتانداری ف اس

ــرد. ــام ک ــکاری اع هم
ــمن های  ــدگان س ــت، نماین ــن نشس ــه ی ای در ادام
ــود  ــنهادهای خ ــا و پیش ــان دیدگاه ه ــه بی ــی ب تاالب

ــد.  ــا پرداختن ــای تاالب ه ــوص احی درخص
به منظــور  آموزشــی  کارگاه  هــای  برگــزاری 
آگاهــی  و  آمــوزش  ســمن ها؛  توانمندافزایــی 
بخشــی به مــردم و همــراه کردن و جلب مشــارکت  
دانشــگاه  تاالب هــا؛ حضــور  احیــای  در  آن هــا 
ــکات  ــل مش ــا؛ ح ــی در تاالب ه ــورت عمل به ص
معیشــتی مــردم و رفــع نیازهــای ایشــان از تاالب هــا؛ 
انهادهــای مختلــف و  یکپارچه ســازی عملکــرد 
پرهیــز از اقدامــات جزیــره ای دســتگاه های دولتــی؛ 
معرفــی تــاالب زنــده آســپاس و تــاش بــرای ثبــت 
آن بعنــوان چهاردهمیــن تــاالب اســتان فــارس؛ 
نظــارت مســتمر نهادهــای دولتــی و اســتانداری 
ــد  ــش از ح ــرف بی ــری از مص ــا؛ جلوگی ــر طرح ه ب
و غیرصحیــح آب در کان شــهرها زیرعنــوان آب 
شــرب؛ بررســی وضعیــت اکولــوژی تــاالب و 
عوامــل موجــود در آن و بهره منــدی از نظــرات 
تخصصــی اســتادان اکولــوژی دانشــگاه شــیراز در 
ــب  ــه مطال ــای تاالب هــای اســتان ازجمل ســتاد احی
مردم نهــاد  تشــکل های  ســوی  از  شــده  مطــرح 

ــود. ــارس ب ــتان ف ــای اس تاالب ه

تشــکل های  نماینــدگان  اســامی 
ــه  ــز ک ــارس نی ــای ف ــاد تاالب ه مر دم نه
ــد،  ــر ش ــان تقدی ــت از ایش ــن نشس در ای

از: عبارتســت 
بــوم  انجمــن  )نماینــدة  ثابــت  ملیحــه  ۱.خانــم 

پــارس( تدبیــر  گــردان 
۲.خانــم زینــب مختــاری )نماینــدة انجمــن جمعیت 

مــردم نهــاد احیاگــران تنفــس پــاک زمین(
انجمــن  )نماینــدة  میرزایــی  بهــرام  ۳.آقــای 

اقلیــد( ســبز  زاگــرس  دوســتداران 
۴.آقــای محمدجــواد رنجبــر )نماینــدة انجمــن 

میــراث مانــدگار بختــگان(
ــن  ــدة انجم ــیاح پور )نماین ــواد س ــای محمدج ۵.آق

میــراث پریشــان(
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ــن  ــدة انجم ــری )نماین ــی باق ــول حاج ــای رس ۶.آق
دیده بــان اســتهبان(

۷.آقــای محمدجــواد نعمت الهــی )نماینــدة انجمــن 
ایــران زیبــا(

۸.آقــای مهــدی پارســایی )نماینــدة انجمــن یــاران 
بلــوط ممســنی(

۹.آقــای محمــد یزدانپــور )نماینــدة انجمــن میــراث 
زاگــرس ممســنی(

انجمــن  )نماینــدة  تقی خانــی  مجیــد  ۱۰.آقــای 
اقلیــد( همیــاران شهرســتان  و  پاکســازان 

۱۱.آقــای ســید زین العابدیــن هاشــمی )نماینــدة 

ــنجان( ــبز ارس ــات س ــن ق انجم
انجمــن  )نماینــدة  امیــری  علی اکبــر  ۱۲.آقــای 

معیشــت پایــدار تیــره هیبتلــو(

ــد  ــی زن ــوزش عال ــه آم ــی موسس ــت پژوهش معاون
شــیراز در راســتای تحقــق اهــداف پژوهشــی و 
ــود، در  ــده خ ــزی ش ــه ری ــای برنام ــم اندازه چش
یــک ســال اخیــر اقــدام بــه گســترش فعالیــت 
هــای  پژوهشــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی 
ــه  ــوان ب ــن آنهــا مــی ت داشــته کــه از شــاخص تری
ــتگی  ــا وابس ــی ب ــه ی علم ــش از ۱۰۰ مقال ــاپ بی چ
ــی،  ــی و داخل ــات بین الملل ــد در مج ــه زن موسس
ارائــه ی بیــش از ۲۰۰ مقالــه در همایــش هــای 
ملــی و بیــن المللــی، برگــزاری »نخســتین همایــش 
ملــي دســتاوردهاي نویــن در آمــوزش، ادبیــات، و 
مترجمــي زبــان انگلیســي« بــه صــورت مشــترک بــا 
ــتنادی  ــه اس ــت موسس ــا حمای ــیراز و ب ــگاه ش دانش
ــاپ ۱۶  ــاوری )ISC(، چ ــم و فن ــش عل ــوم و پای عل
عنــوان کتــاب جدیــد و تجدیــد چــاپ ۲۵ مــورد، 
راهنمایــی بیــش از ۱۵۰ دانشــجوی کارشناســی 
و  دورن  پژوهشــی  طرح هــای  اجــرای  ارشــد، 
بــرون ســازمانی، برگــزاری جلســات هــم اندیشــی 
آنایــن، برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی بــا 
اســاتید برجســته کشــور، اقــدام بــه اخــذ ایــزو 
آموزشــی ۲۱۰۰۱ و تاییــد صاحیــت اســتاندارد 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــای تخصص ــگاه ه آزمایش
ــتای  ــیراز در راس ــد ش ــی زن ــوزش عال ــه آم موسس
ارتبــاط تنگاتنــگ و مؤثــر بــا دانشــگاه هــا و مراکــز 
ــه  ــه ب ــا توج ــور و ب ــر کش ــی معتب ــی وپژوهش علم
اهمیــت ارتبــاط، تعامــل و اســتفاده از امکانــات 
ــم  ــی، تفاه ــی تحقیقات ــز علم ــتعدادهای مراک و اس
نامــه ای بــا موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم 
ــه  ــم نام ــن تفاه ــرد. ای ــد ک ــاوری )ISC(  منعق و فن

بــا موضــوع ارتقــای ســطح همــکاری هــای متقابــل 
بــه منظــور حمایــت از اعضــای هیــأت علمــی، 
پژوهشــگران و دانشــجویان مبتکــر، نــوآور و فنــاور 
ــای  ــه امض ــیراز ب ــد ش ــی زن ــوزش عال ــه آم موسس
ــترک  ــه مش ــس از جلس ــت. پ ــیده اس ــن رس طرفی
موضــوع  بــا  موسســه  دو  میــان  شــده  برگــزار 
گســترش همــکاري هــای علمــي، پژوهشــی و 
ــاي  ــور ارتق ــه منظ ــی ب ــن الملل ــی و بی ــاوري مل فن
افزایــش  علــم،  تولیــد  نهضــت  در  مشــارکت 
ــج  ــي، تروی ــواي آموزش ــي در محت ــدات علم تولی
ــر  ــي ب ــش مبتن ــوزش و پژوه ــاز آم ــورد نی ــم م عل
ــتاورد هاي  ــودن دس ــردي نم ــي، کارب ــاي مل نیاز ه
علمــي و پژوهشــي از طریــق تعامــل پویــا و ســازنده 
ــه اي و  ــي، منطق ــي داخل ــي پژوهش ــز علم ــا مراک ب
ــود  ــات موج ــه از امکان ــتفاده بهین ــي و اس بین الملل
ــا  ــه امض ــترک، ب ــداف مش ــه اه ــل ب ــت نی در جه
دکتــر محمــد جــواد دهقانــی، رئیــس موسســه 
 )ISC( اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری
و دکتــر ســید ابراهیــم حســینی رئیــس موسســه 
ــید. همــکاری در  ــیراز رس ــد ش ــی زن ــوزش عال آم
تبییــن و تحقــق شــاخص هاي رتبــه بنــدي و تعییــن 
ــات  ــگاه ها و موسس ــن دانش ــه در بی ــگاه موسس جای
آموزشــي و پژوهشــی، تحلیــل اســتنادي انتشــارات 
علمــي موسســه، اســتفاده از امکانــات ISC بــه عنوان 
درگاه بــراي ورود بــه کشــورهاي اســامي بــه 
منظــور عقــد تفاهــم نامــه و قراردادهــاي آموزشــي 
ــه موسســه جهــت اســتفاده  و تحقیقاتــي، کمــک ب
از پتانســیلهاي موجــود در کشــورهاي اســامي 
موسســات  و  دانشــگاهها  از روســاي  دعــوت  و 

تحقیقاتــي و رشــته هــاي موضوعــي جهــت تبــادل 
ــه  ــي از جمل ــخنراني تخصص ــزاري س ــر و برگ نظ
مفــاد ایــن تفاهــم نامــه بــه شــمار مــی رود. آمــوزش 
در  اطاعــات  علــم  و  کتابــداري  متخصصــان 
ــاي  ــرد فناوریه ــا کارب ــدت، ب ــاه م ــاي کوت دورهه
و  اســناد  مراکــز  و  کتابخانههــا  در  اطاعاتــي 
ــاي  ــز منطقه ــاخه مرک ــیس ش ــکان تاس ــي ام بررس
اطــاع رســاني علــوم و فنــاوري در موسســه از 

ــد. ــی باش ــه م ــم نام ــن تفاه ــای ای ــر بنده دیگ

در راســتای سیاســت هــای موسســه آمــوزش عالــی 
زنــد شــیراز بــرای تبدیــل شــدن بــه دانشــگاه نســل 
ســوم و تبدیــل یافتــه های پژوهشــی بــه محصوالت 
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــق ش ــه از طری فناوران
ــه و شــرایط الزم  ــکان ایجــاد زمین ــه ام ــا توجــه ب ب
ــه  ــه و فناوران بــرای حمایــت از ایــده هــای نوآوران
در شــزکت شــهرکت هــای صنعتــی اســتان فــارس، 
تفاهــم نامــه ای مابیــن موسســه آمــوزش عالــی 
زنــد شــیراز و شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
ــت  ــه در جه ــم نام ــن تفاه ــد. ای ــد ش ــارس منعق ف
توســعه روابــط علمــی و پژوهشــی، تحقیقــات 
ــری  ــت پذی ــره وری و رقاب ــای به ــردی، ارتق کارب
صنایــع اســتان فــارس بــا در نظــر گرفتــن امکانــات 
ــه امضــا مهنــدس احــد فتوحــی، رئیــس  طرفیــن، ب
ــهرک  ــرکت ش ــل ش ــر عام ــره و مدی ــت مدی هیئ
ابراهیــم حســینی  هــای صنعتــی و دکتــر ســید 
ــن رســیده اســت. از  ــرم موسســه طرفی ــس محت ریی
مفــاد ایــن تفاهــم نامــه مــی تــوان بــه اجــرای طــرح 
هــای پژوهشــی مشــترک بــر اســاس اولویــت هــا، 
رویدادهــای  علمــی،  هــای  نشســت  برگــزاری 
فناورانــه و همایــش هــای مشــترک، ارائــه خدمــات 
مشــاوره ای بــه واحدهــای صنعتــی، تربیــت نیــروی 
دوره  برگــزاری  در  همــکاری  متخصــص،  کار 
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــترک و ... اش ــی مش ــای آموزش ه
اقدامــات صــورت گرفتــه زمینــه ســاز حمایــت 
از طــرح هــای پژوهشــی و تحقیقاتــی، تقویــت 
از  بهینــه  اســتفاده  ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، 
ــت  ــی، تربی ــطح مل ــی در س ــای پژوهش ــت ه ظرفی
نیــروی متخصــص و حــل مســائل و اولویــت هــای 

ــود. ــد ب ــور خواه ــی کش تحقیقات

موسسه آموزش عالی زند شیراز خبر داد ؛
 

اهداف پژوهشی و چشم اندازهای برنامه ریزی شده خود، در یک سال اخیر
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در سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت؛
 

ــرفته در  ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــروه کارآفرین ــناس گ ــده کارش ای
ــت ــرار گرف ــده ق ــای برگزی ــت طرح ه فهرس

گــروه  رئیــس  پــور  ســیوندی  عبــاس  دکتــر 
دانشــگاه  صنعــت  بــا  ارتبــاط  و  کارآفرینــی 
در  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  بــا  گفتگــو  در 
خصــوص ایــن خبــر عنــوان کــرد: بــر اســاس 
ــت وزارت  ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــام دفت اع
ــاوری، در راســتای تقویــت  ــوم، تحقیقــات و فن عل
مختلــف  بخش هــای  بــا  دانشــگاه ها  ارتبــاط 
از  بهره گیــری  جامعــه و صنعــت و در راســتای 
ظرفیــت فرهیختــگان جامعــه در ارائــه ایده هــا و 
ــان  ــر می ــاط مؤث ــراری ارتب ــو در برق ــای ن راهکاره
دانشــگاه و جامعــه، ســومین رویــداد ایده هــای 
ایده هــا و  از  باهــدف شناســایی و تقدیــر  برتــر 
ارتبــاط  تســهیل  و  توســعه  در  نویــن  الگوهــای 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی، 
ــا جامعــه و صنعــت برگــزار  پژوهشــی و فنــاوری ب
ــی  ــدس محمدعل ــنهادی مهن ــرح پیش ــد و ط گردی
و  کارآفرینــی  گــروه  کارشــناس  شــفیع آبادی 
ــوان »طراحــی  ــا عن ــا صنعــت دانشــگاه، ب ــاط ب ارتب
شــبکه اجتماعــی و ســامانه جامــع ارتبــاط صنعــت 
طرح هــای  فهرســت  میــان  در  دانشــگاه«  بــا 

ــت. ــرار گرف ــداد ق ــن روی ــر ای ــزیده و برت برگـ
ــت  ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــروه کارآفرین ــس گ رئی
گــروه  داشــت:  اذعــان  ادامــه  در  دانشــگاه 
دانشــگاه،  صنعــت  بــا  ارتبــاط  و  کارآفرینــی 

همــواره بــه دنبــال راهکارهــای جدیــد در افزایــش 
همکاری هــا بــا صنایــع ملــی و اســتانی در راســتای 
ــع می باشــد و اســتفاده از  ــن صنای ــع نیازهــای ای رف
ــد  ــداد می توان ــن روی ــده در ای ــای مطرح ش ایده ه

ــد. ــوع نمای ــن موض ــه ای ــایانی ب ــک ش کم
ــفیع آبادی  ــدس ش ــری مهن ــوی خب ــن گفتگ در ای
ــی  ــت: یک ــار داش ــور اظه ــرح مذک ــریح ط در تش
وجــود  عــدم  صنایــع،  اساســی  مشــکات  از 
بســتر مناســب جهــت تعامــل ســریع و به موقــع 
اولیــن  و  اســت  دانشــگاهی  متخصصــان  بــا 
ــع  ــاط صنای ــم طــرح پیشــنهادی، ارتب دســتاورد مه
بــا متخصصــان دانشــگاهی و دریافــت مشــاوره 
می باشــد.  مختلــف  زمینه هــای  در  آن هــا  از 
مدیــران  مواقــع،  از  بســیاری  در  به عبارت دیگــر 
ــه  ــا مشــکات ب و کارشناســان صنایــع در مواجــه ب
دنبــال فــردی متخصــص جهــت دریافــت مشــاوره 

ــتند هس
وی افــزود: در طــرح پیشــنهادی بــا در نظــر گرفتــن 
یــک شــبکه اجتماعــی قابلیــت تعامــل و دریافــت 
ــران در  ــتقیم از صاحب نظ ــورت مس ــاوره به ص مش
آن حــوزه فراهــم می گــردد؛ و تصریــح کــرد: 
مدیــران صنایــع پــس از دریافــت مشــاوره های 
ــروژه  ــرای پ ــگر را ب ــک پژوهش ــد ی الزم، می توانن
ــی مراحــل  ــن تمام خــود انتخــاب کــرده و همچنی

از ثبــت پــروژه، انتخــاب پژوهشــگر و پرداخت هــا 
اتــاف وقــت  از  انجام شــده و  ایــن ســامانه  در 

ــد شــد ــری خواه جلوگی
شــفیع آبادی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
دانشــگاهی  پژوهشــگران  عملکردهــای  تمامــی 
ــع  ــران صنای ــردد، مدی ــت می گ ــامانه ثب ــن س در ای
ــر را  ــگر موردنظ ــد پژوهش ــری می توانن ــد بهت بادی
ــع،  ــیاری از مواق ــن در بس ــد. همچنی ــاب نماین انتخ
محصوالتــی  و  خدمــات  صنایــع،  و  شــرکت ها 
بــا  کیفیــت  ازلحــاظ  کــه  می کننــد  ارائــه  را 
بــزرگ  شــرکت های  خدمــات  و  محصــوالت 
قابل رقابــت هســتند، امــا بــا توجــه بــه بودجــه 
یــا  و  محصــول  آن  معرفــی  توانایــی  محــدود، 
خدمــت را در ســطح وســیع ندارنــد کــه در طــرح 
پیشــنهاد شــده، ایــن امــکان بــرای آن هــای فراهــم 

ــد. ــد ش خواه
گفتنــی اســت کتــاب ســومین رویــداد الگوهــا 
دانشــگاه ها  همــکاری  در  نویــن  راهکارهــای  و 
ــا  ــاط ب ــر ارتب ــت دفت ــه هم ــت، ب ــه و صنع ــا جامع ب
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  صنعــت  و  جامعــه 

فنــاوری منتشرشــده اســت.

دانشگاه با جامعه و صنعت؛ 
ــال  ــالم در س ــان اس ــگاه های جه ــدی دانش ــرفته در رتبه بن ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــور دانش حض

2021 بــرای اولیــن بــار محقــق شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر امیــن 
باقــی زاده رئیــس پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی 
پیشــرفته و علــوم محیطــی در خصــوص ایــن خبــر 
ــتنادی  ــگاه اس ــام پای ــاس اع ــر اس ــرد: ب ــوان ک عن
ــران  ــگاه از ای ــام )ISC( ۵۸ دانش ــان اس ــوم جه عل

ــامی در  ــور اس ــگاه از ۲۸ کش ــان ۳۹۸ دانش در می
ایــن لیســت حضــور دارنــد و دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــرای اولیــن 

ــه اســت. ــدی حضــور یافت ــن رتبه بن ــار در ای ب
ــگاه  ــه پای ــس موسس ــل از رئی ــه نق ــه ب وی در ادام

کــرد:   اضافــه  اســام  جهــان  علــوم  اســتنادی 
به منظــور رتبه بنــدی دانشــگاه های   ISC موسســه 
ــا وزن ۶۰  ــش )ب ــای پژوه ــام، معیاره ــان اس جه
درصــد(، آمــوزش )بــا وزن ۱۰ درصــد(، نــوآوری 
)بــا وزن ۱۵ درصــد( و فعالیت هــای بین المللــی 

ــت و  ــه اس ــر گرفت ــد( را در نظ ــا وزن ۱۵ درص )ب
بــر ایــن اســاس دانشــگاه های کشــورهای اســامی 
را موردســنجش و ارزیابــی قــرار داده اســت و 
ــدی  ــن رتبه بن ــای ای ــر در معیاره ــم دیگ ــه مه نکت
ــش  ــی پژوه ــی و کیف ــاد کم ــه ابع ــت ک ــن اس ای
ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــم م ــا ه ــان ب هم زم

دکتــر باقــی زاده ضمــن اعــان مراتــب تشــکر 
محتــرم  اعضــا  کلیــه  از  پژوهشــی  حــوزه 
ــه ســبب انجــام فعالیت هــای علمــی  هیأت علمــی ب
ــه و  ــی و فناوران ــی، پژوهش ــای آموزش در حوزه ه
هیأت رئیســه محتــرم دانشــگاه خصوصــاً جنــاب 
محتــرم  رئیــس  محبــی  حســین  دکتــر  آقــای 
دانشــگاه بــه جهــت ایجــاد زمینه هــا، امکانــات 
بــرای  بی دریــغ  و حمایت هــای  و شــرایط الزم 
ــه  ــت را ب ــن موفقی ــه، ای ــای مربوط ــام فعالیت ه انج
ــی  جامعــه دانشــگاهی دانشــگاه تحصیــات تکمیل
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته تبریــک گفــت و ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه در آینــده ای نزدیــک شــاهد 
شــکوفایی هــر چــه بیشــتر دانشــگاه در مجامــع 

علمــی ملــی و بین المللــی باشــیم.
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در راستای گسترش همکاری های مشترک درزمینه صنعت برق؛
ــان  ــرق کرم ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ــرفته و ش ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــکاری دانش ــه هم تفاهم نام

امضــا شــد
همکاری هــای  گســترش  به منظــور  نشســتی  در 
همــکاری  تفاهم نامــه  بــرق،  صنعــت  مشــترک 
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل دانشــگاه تحصی
ــان  ــرق کرم ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ــرفته و ش پیش

ــد ــه ش ــا و مبادل امض
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه و بــه نقــل از 
ــن  ــا صنعــت، در ای ــاط ب ــی و ارتب گــروه کارآفرین
ــگاه،  ــس دانش ــی رئی ــین محب ــر حس ــت دکت نشس
ــت و  ــاط صنع ــداوم ارتب ــت ت ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
ــتان  ــع اس ــای صنای ــع نیازه ــت رف ــگاه در جه دانش
باالقــوه  پتانســیل های  از  بهره گیــری  کشــور،  و 
تحصیــات  دانشــگاه  الزم  زیرســاخت های  و 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته را در ایــن 

ــت. ــت دانس ــز اهمی ــه حائ زمین
رئیــس دانشــگاه در ایــن راســتا خواســتار گســترش 
پژوهشــی  زمینه هــای  درتمامــی  همکاری هــا 
اســتمرار  و  بــرق  صنعــت  زمینــه  در  ازجملــه 
برکاربــردی  و  شــد؛  مشــترک  همکاری هــای 
رســاله های  و  پایان نامه هــا  موضوعــات  کــردن 
دکتــری در جهــت نیازهــای شــرکت تأکیــد کــرد.

ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام ــدس کریم ــه مهن در ادام
ــی  ــن توضیحات ــان، ضم ــرق کرم ــروی ب ــد نی تولی
در مــورد اهــداف و وظایــف شــرکت، طراحــی و 
ــروی  ــاز شــرکت توســط نی ــد قطعــات موردنی تولی
اهــداف  انســانی داخلــی را ازجملــه مهم تریــن 

شــرکت دانســت؛ وی بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه 
تعامــات  گســترش  خواســتار  شــده،  منعقــد 

شــد. فی مابیــن 
ــوارد  ــون م ــه ای پیرام ــت، تفاهم نام ــان نشس در پای

ذیــل:
ــاوری  ــعه فن ــی و توس ــای تحقیقات ــام طرح ه - انج

مــورد نیــاز طرفیــن
- ایجــاد زمینه هــای مناســب جهــت بهره گیــری 
تجهیــزات  قبیــل  از  توانمندی هــا و خدمــات  از 

ــن ــی طرفی پژوهش
- برگــزاری نشســت ها، دوره هــا و کارگاه هــای 

ــن ــاز طرفی ــام نی ــب اع ــی حس آموزش

ــات  ــای تحصی ــرکت از پایان نامه ه ــت ش - حمای
تکمیلــی بــا موضوعــات مرتبــط

- برگــزاری نشســت های علمــی مشــترک، انتقــال 
و  دانشــگاه  بــه  شــرکت  نیازهــای  و  تجربیــات 

ــات ــکار و اطاع ــادل اف ــس و تب بالعک
- ترجمــه، تألیــف و چــاپ مقــاالت و کتــب و 

به میزبانی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته؛
همایش علمی گیاهان دارویی، دانش سنتی و توسعه پایدار برگزار می شود

ــوم  ــرفته و عل ــوژی پیش ــوم و تکنول ــگاه عل پژوهش
ــی،  ــان داروی ــش گیاه ــزاری همای ــی از برگ محیط
بــا همــکاری  دانــش ســنتی و توســعه پایــدار، 
انجمــن علمــی گیاهــان دارویــی در تاریخ هــای ۱۷ 
و ۱۸ اســفندماه ۱۴۰۰ به صــورت برخــط خبــر داد.

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاه،  عمومــی 
دکتــر محمدمهــدی 
ــر علمــی  ــی دبی یعقوب
ــام  ــش اع ــن همای ای
به منظــور  کــرد: 
و  گــردآوری 
آخریــن  ارائــه 
دســتاوردهای علمــی 
و پژوهشــی کشــور و 
تبادل نظــر  همچنیــن 
 ، ن ا هشــگر و پژ
و  متخصصــان 
دانشــگاه ها  اســتادان 
و دانشــجویان دربــاره 
آخریــن پیشــرفت ها 
دســتاوردهای  و 
زمینــه  در  پژوهشــی 
و  دارویــی  گیاهــان 
دانــش ســنتی در تاریخ هــای ۱۷ و ۱۸ اســفندماه 
۱۴۰۰ به صــورت برخــط برگــزار خواهــد شــد.  
بــه گفتــه دکتریعقوبــی،  محورهــای ایــن همایــش 
پایــدار«،  توســعه  و  دارویــی  »گیاهــان  شــامل  
دارویــی«،  گیاهــان  بیوتکنولــوژی  و  »فنــاوری 

»گیاه شناســی  دارویــی«،  گیاهــان  »فیزیولــوژی 
ــازی  ــی«، »داروس ــان داروی ــتی گیاه ــوع زیس و تن
ســنتی«، »طــب ســنتی و توســعه پایــدار« و »دانــش 

ســنتی و بومــی گیاهــان دارویــی« می باشــد.
دبیــر علمــی همایــش در ادامــه عنــوان کــرد: بشــر 
از هــزاران ســال قبــل دانــش ســنتی خــود در زمینــه 
درمــان بیماری هــا بــه کمــک منابــع طبیعــی و 
گیاهــان را رشــد و توســعه داده و امــروزه بیــش از 
۵0% از داروهــای مورداســتفاده در پزشــکی مــدرن 

مســتقیماً از منابــع طبیعــی و گیاهــی جداســازی 
ــه رشــد  ــا توجــه ب شــده اســت؛ و تصریــح کــرد: ب
جمعیــت و نیــاز روزافــزون بــه اســتفاده از ایــن 
منابــع خــدادادی، به منظــور توســعه پایــدار الزم 
اســت از ایــن منابــع اســتفاده صحیــح بشــود و ایــن 
ــرای  ــا ب ــح از آن ه ــتفاده صحی ــش اس ــع و دان مناب
ــود. ــته ش ــادگار گذاش ــه ی ــز ب ــده نی ــل های آین نس

ــد  ــدان می توانن ــن و عاقه من ــت محققی ــی اس گفتن
بــا حضــور و ارســال مقــاالت علمــی خــود بــه ایــن 
همایــش بــر غنــای علمــی آن بیافزاینــد. اطاعــات 
https:// بــه آدرس بیشــتر در ســایت همایــش 

ــت. ــده اس ــر گردی congress.kgut.ac.ir/ منتش

انتشــار نشــریات موردنیــاز شــرکت
ــاوری و مشــاوره علمــی  ــه توســعه فن ــه برنام - ارائ
و  مطالعاتــی  پروژه هــای  جهــت  پژوهشــی  و 

پژوهشــی شــرکت
ــای  ــه مکان ه ــروج ب ــهیات ورود و خ ــه تس - ارائ
ــل  ــی از قبی ــف راهکارهای ــق تعری ــی از طری فیزیک
بــه وجــود  بــرای  صــدور کارت و معرفی نامــه 
منابــع  بــه  آســان تر  دسترســی  امــکان  آوردن 

یکدیگــر
و  اســاتید  معرفــی  خصــوص  در  همــکاری   -

شــرکت موردنیــاز  متخصصیــن 
ــه شناســایی و تعریــف نیازهــای  - مشــاوره درزمین

ــاوری شــرکت پژوهشــی و فن
اســتفاده دانشــجویان و اعضــای هیأت علمــی   -
دانشــگاه از امکانــات و فضاهــای آزمایشــگاهی 

ــرکت ــار ش ــت اختی تح
- همکاری درزمینه فناوری اطاعات

- همــکاری در ایجــاد فرصت هــای مطالعاتــی و 
ــی ــات تکمیل ــای تحصی دوره ه

- ایجــاد زیرســاخت الزم جهــت انجــام دوره هــای 
ــی اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه  فرصــت مطالعات

در شــرکت
توســط دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه تحصیــات 
ــدس  ــرفته و مهن ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل
ــرق  ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ــل ش ــی مدیرعام کریم

ــد. ــه گردی ــاء و مبادل ــان، امض کرم
و  کریمــی  مهنــدس  نشســت  ایــن  حاشــیه  در 
هیــأت همــراه از بخش هــای مختلــف دانشــگاه 
ــرفته  ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
مرکــز  و  آزمایشــگاه ها  مجموعــه  ازجملــه 

کردنــد. بازدیــد  همایش هــا 
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طبق اعالم دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛
ــزیده  ــی برگـ ــای صنعت ــان طـرح هـ ــرفته در می ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل ــگاه تحصی ــی دانش ــرح پژوهش ط

دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور درســال 1400 قــرار گرفــت

بــر اســاس گــزارش دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و 
صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
ــگاه  ــده دانش ــی برگزی ــای صنعت ــرح ه ــه باط رابط
هــا و پژوهشــگاه هــای کشــور در ســال ۱۴۰۰، 
دســتورالعمل  تهیــه   « پژوهشــی صنعتــی  طــرح 
مقــاوم ســازی لــرزه ای پســت هــای زمینــی توزیــع 
ــی و  ــی صنعت ــرق« از دانشــگاه تحصیــات تکمیل ب
ــای  ــت طـرح هـ ــان فهرس ــرفته در می ــاوری پیش فن

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــزارش ق ــن گ ــزیده ای برگـ
ــوم و  ــگاه عل ــس پژوهش ــی زاده رئی ــن باق دکترامی
ــوم محیطــی در گفتگــو  ــوژی پیشــرفته و عل تکنول
ــن  ــوص ای ــگاه، درخص ــی دانش ــط عموم ــا رواب ب
خبــر اظهــار داشــت: ایــن پــروژه بــا مدیریــت 
ــری  ــوان مج ــه عن ــژاد ب ــوروزی ن ــان ن ــر احس دکت
ــور  ــیوندی پ ــاس س ــر عب ــکاری دکت ــرح و هم ط
بــه عنــوان همــکار اصلــی طــرح در دانشــکده 
مهندســی عمــران و نقشــه بــرداری بــا رویکــرد 
افزایــش تــاب آوری لــرزه ای شــریان هــای حیاتــی 
ــی  ــا حمایــت مال ــرق و ب ــع و انتقــال نیــروی ب توزی
ــه  ــان ب ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ش
ــد.  ــام ش ــان انج ــتان کرم ــوت در اس ــورت پایل ص
ــری  ــژاد مج ــوروزی ن ــان ن ــر احس ــن دکت همچنی
طــرح مذکــور خاطــر نشــان کــرد مراحــل اصلــی 
ــازی  ــاوم س ــتورالعمل مق ــن دس ــروژه تدوی ــن پ ای
پســت هــای زمینــی توزیــع موجــود و  تدویــن 
ــع  ــی توزی ــای زمین ــت ه ــرای پس ــتورالعمل اج دس

ــت. ــوده اس ــد ب جدی
دکتــر نــوروزی نــژاد اذعــان داشــت: شــبکه تامیــن، 
توزیــع و انتقــال نیــروی بــرق، یکــی از شــریان 
هــاي حیاتــی مهــم در شــهرها و مناطــق روســتایی 
بــوده، کــه آســیب پذیــري آن در برابــر زلزلــه هاي 
گذشــته بــه اثبــات رســیده؛ وی تصریــح کــرد: ایــن 
ــري  ــی و قرارگی ــطه پراکندگ ــه واس ــا ب ــبکه ه ش
ــن و  ــون زمی ــرایط گوناگ ــترده و ش ــطح گس در س
همچنیــن وضعیــت ســازه ای بعضــاً نامطلــوب، 
ــل  ــرزه ای آســیب هــای قاب در بارگــذاری هــای ل
توجــه مــی بیننــد، کــه عــاوه بــر زیــان هــاي 
ــود  ــه وج ــز ب ــه ای را نی ــای ثانوی ــتقیم ، پیامده مس
آورده و زندگــی مــردم تــا روزهــا و حتــی مــاه هــا 

ــی شــود. ــه دچــار مشــکل م ــس از زلزل پ
پــروژه  انجــام چنیــن  نشــان کــرد:  وی خاطــر 
ــات  ــد صدم ــی توان ــی م ــی- صنعت ــای تحقیقات ه
ــور  ــه ط ــا را ب ــازه ه ــن س ــر ای ــارات وارد ب و خس
ــرزه ای  ــاب آوری ل ــل توجــه کاهــش داده و ت قاب

زیرســاخت هــای شــهری را بهبــود بخشــد.
دســتاوردهای ایــن طــرح شــامل » تهیــه بانــک 
ــن  ــای زمی ــت ه ــی پس ــنامه فن ــی و شناس اطاعات
توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان « - » ارائــه 
ــط  ــر ضواب ــق ب ــن منطب ــازی نوی ــای بهس راهکاره
ــا « - » بررســی مطالعــات امــکان  ــرزه ای روز دنی ل
ســنجی فنــی و اقتصــادی جهــت پیــاده ســازی 
جزئیــات  ارائــه   «  -  » پیشــنهادی  هــای  روش 

اجرایــی پســت هــای ســریع االحــداث در شــرایط 
بحــران« - » اجــرای چنــد نمونــه پایلــوت بــر روی 
پســت هــای مســاله دار اســتان کرمــان« - » تدویــن 
پیــش نویــس مقاوم ســازی پســت هــای زمینــی 
توزیــع بــا همــکاری شــرکت توانیــر جهــت ابــاغ 

ــد ــی باش ــور« م ــه کل کش ب
ــی  ــای صنعت ــی طرح ه ــاب معرف ــت کت ــی اس گفتن

برگزیــده دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور 
در ســال ۱۴۰۰، بــه همــت دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه 
و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــرح  ــه ۱۵۰ ط ــک ب ــه نزدی ــت ک ــده اس ــر ش منتش
علــوم،  وزارت  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها  از 
تحقیقــات و فنــاوری  در ایــن کتــاب جمــع آوری 

شــده اســت.

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در جلسه پرسش و پاسخ ویژه دانشجویان تاکید کرد:

استفاده از شیوه آموزش تلفیقی )حضوری و مجازی( در دوران پسا کرونا بهترین نوع آموزش در دانشگاه ها خواهد بود

جلســه پرســش و پاســخ ویــژه دانشــجویان در ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، بــا حضور رئیس دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و 
همراهــی »معــاون آموزشــی و پژوهشــی« و »معــاون 
ــنبه ۱۵ دی  دانشــجویی و فرهنگــی« عصــر چهارش
ــط  ــورت برخ ــا ۲۰ به ص ــاعت ۱۷:۳۰ ت ــاه، از س م

برگــزار شــد.
ــدا  ــگاه، در ابت ــس دانش ــی رئی ــین محب ــر حس دکت
ضمــن عــرض خوشــامد گویــی بــه دانشــجویان بــه 
ــت:  ــد، اظهارداش ــجویان ورودی جدی ــژه دانش وی
متاســفانه بــه دلیــل محدویــت هــای کرونایــی 
ــر  ــجویان میس ــوری دانش ــدار حض ــز دی ــال نی امس
نگردیــد و هماننــد ســال گذشــته آمــوزش هــا 
بــه صــورت مجــازی انجــام مــی شــود و ابــراز 
امیــدواری کــرد: در آینــده ای نزدیــک بــا نابــودی 
کوویــد ۱۹، شــرایطی فراهــم شــود کــه شــاهد 
حضــور همــه دانشــجویان در دانشــگاه تحصیــات 

ــیم. ــرفته باش ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل
رئیــس دانشــگاه، هــدف از برگــزاری این جلســات 
در هــر تــرم را شــنیدن نقطــه نظــرات، پیشــنهادها و 
انتقــادات دانشــجویان در جهــت رفــع مســائل و 

مشــکات آنهــا برشــمرد.
دکتــر محبــی در ادامــه ســخنانش، ضمــن تشــریح 
ســاختار دانشــگاه در ســه بخــش آمــوزش، پژوهش 
و فنــاوری اظهارداشــت: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش 

ــم و  ــارک عل ــاوری دانشــگاه )پ ســتادی حــوزه فن
فنــاوری( در کرمــان مســتقر مــی باشــد بــه منظــور 

تســهیل در امــر فعالیــت هــای فناورانــه دانشــجویان 
ــد  ــز رش ــگاه، مرک ــی دانش ــأت علم ــای هی و اعض
شــماره دو، در محــل دانشــگاه تحــت نظــارت 

ــز شــده اســت. ــدازی و تجهی پژوهشــگاه راه ان
ــا  در ایــن راســتا وی اذعــان داشــت: دانشــجویان ب
ــای  ــه ایده ه ــت ارائ ــده در جه ــم ش ــت فراه فرص
ــودن  ــردی نم ــرای کارب ــزی ب ــه و برنامه ری فناوران
ــری  ــاله های دکت ــا و رس ــان نامه ه ــات پای موضوع
ــد  ــگاه خواهن ــرب دانش ــاتید مج ــکاری اس ــا هم ب

ــد. ــری بردارن ــای موث ــت گام ه توانس
ــه  ــرد: درجامع ــوان ک ــه عن ــی در ادام ــر محب دکت

کنونــی آنچــه در کنــار تولیــد علــم و انتشــار 
ــترش  ــد؛ گس ــی رس ــر م ــه نظ ــرروری ب ــه ض مقال

ــکات  ــع مش ــت رف ــردی در جه ــات کارب تحقیق
جامعــه و صنعــت مــی باشــد و تصریــح کــرد: 
زمــان آن رســیده؛ دانشــجویان بــا تــوان علمــی 
ــا تاشــی مضاعــف  ــک اساتیدشــان ب خــود و کم
بــا کاربــردی نمــودن پژوهــش هــا در جهــت تولیــد 
محصــوالت داخلــی در راســتای خــود کفایــی 
کشــور و رفــع موانــع و مشــکات قــدم هــای 

اثربخشــی بردارنــد..  
در ادامــه ایــن نشســت، دانشــجویان نقطــه نظــرات، 
ــون  ــود را پیرام ــت،های خ ــنهادها، و درخواس پیش
ــورت  ــه ص ــات ب ــی امتحان ــه برپای ــائلی از جمل مس

ــوری،  ــالن غذاخ ــدد س ــدازی مج ــازی، راه ان مج
ــار انتشــارات، افزایــش اعتبــار هزینــه  افزایــش اعتب
هــای پایــان نامــه هــا، ســاماندهی و بهبــود وضعیــت 
ــهیل  ــی، تس ــای ورزش ــالن ه ــی س ــای فیزیک فض
رونــد کارهــای دانشــجویی از طریــق ســامانه هــای 
ــه  ــان نام ــاع از پای ــان دف ــد زم الکترونیکــی و تمدی

ــد. ــوان کردن ــی، عن ــرایط فعل ــا در ش ه
شــده  مطــرح  مــوارد  بــا  رابطــه  در  ادامــه   در 
ــه  ــر در جلس ــئولین حاض ــوی مس ــی از س توضیحات

ارائــه گردیــد.
ــان  ــگاه: در پای ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوارد  ــه م ــه هم ــان اینک ــا بی ــی ب ــر محب ــه دکت جلس
حوزه هــای  در  بررســی  از  پــس  شــده  مطــرح 
مربوطــه دردســتورکار قــرارداده خواهــد شــد؛ 
ــر تــداوم آمــوزش  در خصــوص تصمیــم گیــری ب
مجــازی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه شــرایطی 
ــیوه  ــا در ش ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــه ب ک
آمــوزش ایجــاد شــد و آمــوزش مجــازی جایگزین 
ــن  ــح کــرد: ای ــد؛ تصری آمــوزش حضــوری گردی
ــر  شــیوه آموزشــی دســتاوردهایی در دو ســال اخی

ــت ــته اس ــراه داش ــه هم ب
وی اذعــان داشــت: مــی تــوان دردوران پســا کرونــا 
نیــز بــا برنامــه ریــزی صحیــح بــه صــورت تلفیقــی 
ــوزش را  ــوع آم ــن ن ــازی( بهتری ــوری و مج )حض

در دانشــگاه هــا داشــته باشــیم. 
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هیأت ممیزه دانشگاه تحصیالت تکمیلی

 صنعتی و فناوری پیشرفته

 مستقل شد

ــداف  ــون اه ــاده ۲ قان ــاد م ــق مف ــور تحق ــه منظ ب
وظایــف و تشــکیات وزارت علــوم، و نیــز در 
ــه طــرز  ــوط ب راســتای اجــرای دســتور العمــل مرب
ــه رشــد علمــی  ــا توجــه ب ــزه ب ــت ممی تشــکیل هیئ
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت دانشــگاه تحصیــات تکمیل
پیشــرفته بــا رایزنــی هــای انجــام شــده و بــا موافقت 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مســتقل شــدن 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه  ممیــزه  هیــأت 

ــد. ــم گردی ــرفته فراه ــاوری پیش ــی و فن صنعت
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، ارتقــاء 
و تبدیــل  وضعیــت اســتخدامی اعضــای هیــأت 

ــود. ــی ش ــام م ــأت انج ــن هی ــی در ای علم
ــگاه  ــیس دانش ــدای تأس ــت از ابت ــر اس ــایان ذک ش
ــرفته  ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
تــا کنــون ایــن کار توســط هیــأت ممیــزه دانشــگاه 

ــر کرمــان انجــام مــی شــده اســت. شــهید باهن
ــتاد  ــژه اس ــام وی ــا و اهتم ــری ه ــان از پیگی در پای
بزرگــوار جنــاب آقــای دکتــر حســین محبــی 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه  محتــرم  رئیــس 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته تشــکر و قدردانــی مــی 

ــردد. گ

ــاه  ــدوق رف ــس صن ــوم و رئی ــر عل ــاون وزی ــور مع حض

ــی و  ــی صنعت ــالت تکمیل ــنگاه تحصی ــجویان در داش دانش

ــرفته ــاوری پیش فن

بــه منظــور بررســی و توســعه ارائــه خدمــات رفاهی 
دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
و فنــاوری پیشــرفته دکتــر داداش پــور معــاون 
وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان و  
ــاه دانشــجویان  ــدوق رف ــس صن ــر گنجــی رئی دکت
بــه همــراه دکتــر زاهــدی نماینــده مــردم کرمــان و 
ــنبه  ــامی، روز دوش ــورای اس ــس ش راور در مجل
۲۵ آبــان مــاه بــا حضــور در دانشــگاه در نشســتی بــا 

هیــأت رئیســه دانشــگاه گفتگــو کردنــد
ــگاه،  ــس دانش ــی رئی ــر محب ــت دکت ــن نشس در ای
امکانــات  وضعیــت  از  گزارشــی  ارائــه  ضمــن 
رفاهــی دانشــگاه، برخــی نیازهــای آن را  در حــوزه 
هــای مختلــف بــه ویــژه در حــوزه دانشــجویی 
بــرای حاضریــن ارائــه نمــود و خواســتار تخصیــص 

ــوری،  ــالن غذاخ ــز س ــوص تجهی ــار در خص اعتب
ســالن  احــداث  دانشــجویی،  ســایت  تجهیــز 
ورزشــی، ســاخت مســجد و همچنیــن توســعه 

ــد. ــی ش ــه صنعت ــنتی ب ــپزخانه از س آش
ــر داداش  ــگاه، دکت ــس دانش ــخنان رئی ــه س درادام
پــور و هیــأت همــراه، مســائل و مشــکات مطــرح 
ــرار داده و  ــادل نظــر ق شــده را مــورد بررســی و تب
در خصــوص مســائل و مشــکات رفاهــی مرتبــط 
بــا دانشــجویان راهکارهــای الزم را ارائــه نمودنــد.

شــایان ذکــر اســت در ایــن نشســت همچنیــن 
ــت هــای پزشــکی   ــاره اســتقرار ایســتگاه فوری درب
در محــل دانشــگاه راهــکاری هایــی پیشــنهاد شــد 
و مقــرر گردیــد در ایــن زمینــه تمهیــدات الزم 

ــود ــاذ ش اتخ

بیانیه هشتمین کنفرانس ملی مصالح
 و سازه های نوین در مهندسی عمران

دکتــر عبــاس ســیوندی پــور دبیــر علمــی هشــتمین 
ــن در  ــای نوی ــازه ه ــح و س ــی مصال ــس مل کنفران
مهندســی عمــران، بیانیــه ایــن کنفرانــس را بــه 

ــود: ــاد نم ــر ایف ــرح زی ــه ش ــه ب ــوان اختتامی عن
  کنفرانــس هــای ملــی مصالــح و ســازه هــای 
نویــن در مهندســی عمــران، از رویدادهــای علمــی 
ــم  ــرد ه ــدف گ ــا ه ــه ب ــت ک ــور اس ــته کش برجس
آوری محققیــن و متخصصیــن دانشــگاه و صنعــت 
بــرای بــه اشــتراک گــذاری جدیدتریــن یافتــه هــا 
و دســتاوردها در حــوزه علــوم و مهندســی عمــران 

برگــزار مــی گــردد.
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــس ب ــن کنفران ــتمین دوره ای هش
بــه جهــت حفــظ ســامت  ویــروس کرونــا و 
در  مجــازی  صــورت  بــه  کننــدگان،  شــرکت 
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت دانشــگاه تحصیــات تکمیل
ــان  ــای ۲۶ و ۲۷ آب ــخ ه ــان در تاری ــرفته کرم پیش
ــرای دانشــجویان، پژوهشــگران، مهندســین   ســال ب
و فعــاالن در حــوزه مهندســی عمــران ۱۴۰۰برگزار 
ــوزه  ــده ۱۲ ح ــس دربرگیرن ــن کنفران ــد.  ای گردی
ــود  ــران ب ــی عم ــه مهندس ــم در زمین ــی مه تخصص
ــل  ــث تحلی ــامل مباح ــی ش ــای اصل ــه  محوره ک
ــی  ــن، بررس ــازهای نوی ــتمهای س ــی سیس و طراح
ــازههای  ــرزه ای س ــازی ل ــری و بهس ــیب پذی آس
مهندســی  نویــن در  موجــود، کاربــرد مصالــح 
عمــران، کنتــرل لــرزه ای ســازه هــا و مصالــح 
هوشــمند، فنآوریهــای نویــن ســاخت و اجــرا، 
ــی،  ــازههای صنعت ــرای س ــا و اج ــی پروژهه ارزیاب
افزایــش تــاب آوری ســازه هــا، طراحــی و ارزیابی 
شــریان هــای حیاتــی، بهینــه ســازی و ســبک 
ســازی ســازه هــا، روشــهای عــددی و محاســباتی 
ــل و  ــد غیرعام ــران، پدافن ــی عم ــن در مهندس نوی
ــذاری  ــار و بارگ ــر انفج ــا در براب ــازه ه ــخ س پاس
ــا  ــه ای، اجــزای غیرســازه ای و عملکــرد آنه ضرب

ــود. ــرزه ای ب ــای ل ــت باره تح
در ایــن دوره از همایــش در کنــار ارائــه مقــاالت،۳ 
ســخنرانی کلیــدی تحــت عناویــن »فرصــت هــای 
شــغلی آینــده در فراینــد صنعتــی ســازی ســاختمان 
ــی درحــوزه طیــف طراحــی آئیــن  هــا«، »تامات
نامــه هــای لــرزه ای کشــور« و »روش هــای نویــن 

طراحــی سیســتم هــای کنتــرل غیــر فعــال در ســازه 
ــی  ــن »ارزیاب ــا عناوی ــی ب ــا« و ۴ کارگاه تخصص ه
لــرزه ای شــریان هــای حیاتــی«، »کاربــرد نانــو 
تکنولــوژی در صنعــت ســاختمان«، »مبانــی تحلیــل 
بــر ضوابــط آییــن  لــرزه ای و مــروری  خطــر 
ــن  ــوژی بت ــی و خارجــی و«تکنول ــه هــای داخل نام
خودتراکــم و کاربــرد آن در مقــاوم ســازی ســازه 

ــد. ــه گردی ــده« ارائ هــای پیــش تنی
در ایــن دوره  حــدود ۱۵۰ مقالــه تخصصــی بــه 
دبیرخانــه همایــش ارســال گردیــد، کــه پــس 
بــه صــورت  بــه ۹۰ مقالــه  از داوری، نزدیــک 
ــع  ســخنرانی شــفاهی و پوســتر مــورد پذیــرش واق
ــورت  ــه ص ــل ب ــفاهی در ۴ پن ــاالت ش ــدند. مق ش
مجــازی و بــا حضــور نویســندگان ارائــه گردیدنــد.

بــی شــک برگــزاری ایــن نشســت هــای تخصصی، 
حضــور  بــا  هــا  گردهمایــی  و  هــا  همایــش 
پژوهشــگران و متخصصــان در صنعــت ســاخت و 
ــن  ــی در ای ــی و متول ــای اجرای ــازمان ه ــاز و س س
ــیر را  ــن مس ــادن در ای ــد گام نه ــی توان ــت م صنع

ــد.  ــوار نمای ــش هم ــش از پی بی
دوره  هشــت  برگــزاری  از  پــس  اســت  امیــد 
ــن در  ــای نوی ــازه ه ــح و س ــی مصال ــس مل کنفران
مهندســی عمــران، ســهم مصالــح، ســازه و فنــاوری 
ــور  ــاز کش ــاخت و س ــت س ــن در صنع ــای نوی ه

ــد. ــش یاب ــش افزای ــش از پی ــان بی عزیزم
مــوارد زیــر از ســوی دبیرخانــه برگــزاری هشــتمین 
ــن در  ــای نوی ــازه ه ــح و س ــی مصال ــس مل کنفران
مهندســی عمــران در راســتای توســعه وتعالــی 

ــردد: ــنهاد میگ ــاز پیش ــاخت و س ــت س صنع
۱-فراهــم آوردن بســترهای الزم بــرای معرفــی 
مصالــح، ســازه هــا و فنــاوری هــای نویــن در 

مهندســی عمــران
ارتقــای  در  ســازی  صنعتــی  مفهــوم  ۲-تبییــن 

کشــور ســاز  و  ســاخت  کیفیــت 
۳-برگــزاری نشســت هــا وکارگاههــای خصوصــی 
بــرای  در زمینــه مصالــح و ســازه هــای نویــن 
پیمانــکاران، مهندســین و کارفرمایــان بخــش هــای 

ــی  ــی وخصوص دولت
۴- راه انــدازی نشــریه علمــی پژوهشــی در حــوزه 
مصالــح و ســازه هــای نویــن در مهندســی عمــران
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مراکز دااگشنهی 

- هدف از انجام طرح:
اطلــس محیــط زیســتي شــناخت وضعیــت عوامــل 
ــر  ــران از منظ ــهر ته ــتي ش ــط زیس ــي و محی محیط
تنــوع زیســتي  انــرژي و  آالیندگــي، مدیریــت 
تمامــي مناطــق و حریــم شــهر تهــران می باشــد 
ــادر  ــهري را ق ــران ش ــم گی ــران و تصمی ــه مدی ک
می ســازد تــا بــه روندهــاي جدیــد، رویدادهــا، 
چالش هــا و فرصت هــای محیط زیســت شــهري 
ــان  ــم انداز و مأموریتش ــارچوب چش ــران در چـ ته
پاســخ داده و در صــورت اجـــراي راهکارهــاي 
و  راهبــردي  حوزه هــای  در  پــروژه  مدیریتــي 

ــند. ــذار باش ــران تأثیرگ ــهر ته ــي ش عملیات
پــروژه اطلــس محیط زیســت شهـــر تهــران بــر 
اســاس مواد ۲۵ و ۴۰ برنامـــه ۵ ســاله دوم شهرداري 
تهــران در ســال ۱۳۹۳ باهــدف شناســایي، کنتــرل، 
کاهــش و رفــع منابــع آالینــده بــه مناطــق ۲۲ گانــه 
ــه  ــت ک ــده اس ــام گردی ــاغ و انج ــران اب ــهر ته ش

تاکنــون در ۲ مرحلــه به روزرســانی شــده اند.
طبــق برنامـــه ۵ ســاله دوم شــهرداري تهــران، انجــام 
مطالعــات به روزرســانی اطلــس به منظــور دســتیابي 

بــه اهــداف ذیــل می باشــد:
و  منطقــه  در  آالینــده  کانون هــای  شناســایي   -

حریــم
ــا  ــده آالینده ه ــاس و پذیرن ــاط حس ــایي نق - شناس

در منطقــه و حریــم
در  جانــوري  و  گیاهــي  گونه هــای  شناســایي   -

ــه منطق
ــه و  ــا در منطق ــع آالینده ه ــش و رف ــرل، کاه -کنت

حریــم
ــه  ــس منطق ــانی اطل ــر به روزرس ــرارداد حاض  در ق

ــت و در  ــام اس ــال انج ــار در ح ــن ب ــري دومی ۱۶ ب
ــروز رســاني، تحــوالت و چالش هــای  ــن هــر ب حی
ــتندات  ــا مس ــایي و ب ــه شناس ــتي منطق ــط زیس محی
اطاعاتــي  پایگاه هــای  همــراه  بــه  و  علمــي 
پشــتیبان و در قالــب اطلــس محیــط زیســتي در 
اختیــار مدیــران و کارشناســان قــرار می گیــرد. 
ــي و  ــه همــراه راهکارهــاي اجرای ــن اطاعــات ب ای
ــا  ــود ت ــود وضعیــت خواهــد ب عملیاتــي جهــت بهب
مدیــران مربوطــه بتواننــد بهتریــن تصمیــم را اتخــاذ 

ــد. کنن
امــکان  مطالعــات  ایــن  مهــم  قابلیت هــای  از 
یکپارچه ســازی اطاعــات در کل ســطح شــهر 
ــي از  ــدگاه کل ــک دی ــاد ی ــه ایج ــران و درنتیج ته
ــه  ــي ب ــع مال ــب مناب ــع مناس ــهر و توزی ــت ش وضعی

نقــاط حســاس و اولویــت دار اســت.

مراحل انجام پروژه شامل موارد 
- انجام بازدیدهاي میداني سیستماتیک 

- بــــررسي و بــه روزآوری نقشــه ها و گزارش هــای 
ویژگی هــای عمومــی منطقــه

- بــه روزآوری و شناســایي کانون هــا و عوامــل 
داراي پتانســیل آالیندگــي و پذیرنــده منطقــه و 

ــم حری
حریــم  و  منطقــه  در  آالینده هــا  اندازه گیــری   -
ســطحي،  آب  )روان  آب  آالینده هــای  شــامل 
فاضــاب(، خــاک،  شــهر،  چاه هــای خدمــات 

ــواج ــور، ام ــوت، ن ــوا، ص ه
- تعییــن نقــاط و کانون هــای آالینــده در منطقــه و 

حریــم و مستندســازی آن هــا
- ارائــه راهکارهــاي مدیریتــي و اجرایــي متناســب 

بــا کانون هــای آالینــده شناسایی شــده و نقــاط 
ــده حســاس پذیرن

شــامل  انتظــار  مــورد  خروجی هــای  تهیــه   -
گــزارش  مکانــي،  و  تفصیلــي  داده  پایگاه هــای 
مســتندات  مدیریتــي،  گــزارش  تفصیلــي، 
ــرداری و آزمایش هــا،  ــي، نمونه ب بازدیدهــاي میدان
گــزارش خاصــه مدیریتــي و درنهایــت آلبــوم 

اطلــس محیــط زیســتي
ــه  ــي ب ــاي میدان ــر بازدیده ــال حاض ــوده و  در ح ب
ــت.  ــل اس ــال تکمی ــهري در ح ــي ش ــب نواح ترتی
محیطــي  آالینــده ای  برخــي  نمونه برداری هــای 
نــور انجام شــده  ماننــد خــاک، آب، صــوت و 

ــت.  اس
دیگــری  جــای  در  طــرح  ایــن  مشــابه  آیــا   -

اســت؟ انجام شــده 
در حــوزه شــهري ایــن طــرح تنهــا در شــهر تهــران 

ــت. ــده اس انجام ش
دانشــگاه های مختلــف و همچنیــن شــرکت های 
دانش بنیــان هرکــدام مناطــق مختلفــي شــهر تهــران 
را موردمطالعــه قــرار داده انــد کــه در حــال حاضــر 
منطقــه ۱۶ بــه عهــده دانشــگاه تحصیــات تکمیلــي 

ــاوری پیشــرفته گذاشته شــده اســت. ــي و فن صنعت
بــراي  اســتاني  مقیــاس  در  طــرح  ایــن  مشــابه 
آالینده هــای محیــط زیســتي مختلــف چندیــن 
دانشــگاه  مثــال  بــراي  اســت.  انجام شــده  بــار 
تهــران اطلــس آالینده هــای محیــط زیســتي اســتان 

آذربایجــان غربــي را انجــام داده اســت.
طــرح  ایــن  از  تحقیقاتــی حاصــل  یافته هــای   -

اســت؟ منتشرشــده  درجایــی 
نتایــج طــرح به صــورت گزارش هــای تفصیلــي، 

ــي و  ــات تفصیل ــگاه اطاع ــي، پای ــه مدیریت خاص
ــي )Geodatabase( و همچنیــن، آلبــوم رنگــي  مکان
اطلــس محیــط زیســتي در قطــع A3 بــه شــهرداري 

ــود. ــل داده می ش ــران تحوی ته
تاکنــون چندیــن مقالــه از نتایــج ایــن مطالعــات در 
ــه چــاپ رســیده  کنفرانســهاي ملــي و بین المللــی ب

اســت.
ســازمان  کــدام  ســفارش  بــه  طــرح  ایــن   -
انجام شــده اســت؟ و مشــارکت آن ســازمان در 

اســت؟ چگونــه  طــرح  انجــام 
تهــران  شــهرداري  ســفارش  بــه  طــرح  ایــن 
اســت. انجام شــده   )۱۶ منطقــه  )شــهرداري 

ناظریــن ایــن طــرح معاونــت خدمــات شــهر منطقــه 
۱۶ شــهرداري تهــران و همچنیــن مرکــز مدیریــت 
ــران  ــدار شــهرداري ته محیط زیســت و توســعه پای

اســت.
- اعتبــار ریالــی طــرح چقــدر برآورد شــده اســت؟ 

یک صــد و هشــتاد میلیــون تومــان
ــدازه در توســعه صنعــت و  ــا چــه ان - ایــن طــرح ت

ــش دارد. ــور نق ــاخت های کش ــعه زیرس توس

پروژه های تحقیقاتی دانشگاه با بخش های صنعتی
به روزرسانی اطلس محیط زیست منطقه 16 و حریم شهرداری تهران

نقشه نقاط نمونه برداری خاک از سطح منطقه 16 تهران
فرمت اولیه اطالعات غیر پردازش شده از نتایج آزمایش خاک از سطح 

منطقه 16 تهران
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طراحي  و ساخت سیستم پایشگر سرریز و ته ریز هیدروسیکلون

ــور  ــه ط ــق ب ــي تحقی ــأله اساس ــان مس بی
ــي  کل

ــرای  ــا ب ــیکلون ه ــف از هیدروس ــع مختل در صنای
طبقــه بنــدی ذرات ریــز در محیــط ســیال اســتفاده 
ــز از  ــروی گری مــی شــود. در هیدروســیکلون از نی
مرکــز بمنظــور افزایــش ســرعت تــه نشــینی ذرات 
متشــکل  هیدروســیکلون  گــردد.  مــی  اســتفاده 
ــه مــواد  ــت ک ــی اس ــی اســتوانه- مخروط از ظرف
بطــور مماســی بــا ســرعت زیــاد از طریــق مجــرای 
خــوراک وارد بخش اســتوانه ای می شــوند. ذرات 
ــز از مرکــز و  ــروی گری ــر دو نی ــاً تحــت تاثی عمدت
نیــروی مقاومــت ســیال مــی باشــند. ذرات درشــت 
ــه تــه ریــز  بــه ســمت دیــواره دســتگاه و از آنجــا ب
منتقــل شــده امــا ذرات ریــز از طریــق خــا مرکزی 
بــه ســرریز  هدایــت مــی شــوند. بــا توجــه بــه تاثیــر 
مســتقیم دانــه بنــدي ســرریز هیدروســیکلون هــا بــر 
عملکــرد فراینــد پاییــن دســت و حصــول حداکثــر 
ــخص،  ــدي مش ــه بن ــک دان ــار در ی ــی و عی بازیاب
پایــش دانــه بنــدي و اطمینــان از عــدم گرفتگــی تــه 
ریــز خوشــه هــا و پایــش مســتمر طنابــی یــا چتــری 
بــودن نــوع پاشــش تــه ریــز ، از اهیمــت ویــژه ای 

برخــوردار اســت. 

اهمیت و ضرورت انجام پروژه:
یکی از مشــکات بــزرگ در کارخانه هاي تغلیظ، 
ــا  ــیکلون ه ــرریز هیدروس ــدن ذرات س ــت ش درش
مــی باشــد کــه نتیجــه آن عــدم شناورســازي ذرات 
در فلوتاســیون، ایجــاد فضــاي مــرده در ســلولهاي 
پرعیارکنــی اولیــه، برهــم خــوردن الگــوي جریــان، 
ــه  ــات ب ــش توقف ــی و افزای ــار و بازیاب ــش عی کاه
واســطه خرابــی تجهیــزات ماننــد روتــور و اســتاتور 
اســت. بنابرایــن اگــر بتــوان از طریقــی دانــه بنــدی 
ســرریز را مــورد پایــش قــرار داد مــی تــوان مانــع از 
ایــن خرابــی هــا و توقفــات شــد. یکــی از ابزارهــای 
ــا، حســگرهاي  ــش کارکــرد هیدروســیکلون ه پای
کنتــرل گرفتگــی تــه ریــز اســت کــه بافاصلــه بعــد 
ــدار  ــن هش ــدار داده و ای ــز هش ــه ری ــی ت از گرفتگ
ســبب جلوگیــری از ورود دانــه بنــدی درشــت بــه 
ســر ریــز مــی گــردد. عــاوه بــر آن پایــش مســتمر 
شــکل پالــپ خروجــی تــه ریــز خوشــه هــا و 
ــودن آن کمــک  نمایــش چتــری بــودن و طنابــی ب
شــایانی بــه اپراتــور در اتــاق کنتــرل مــی نمایــد بــه 

ــاال یــا فشــار پاییــن  طــوری کــه متوجــه ی فشــار ب
درون هیدروســیکلن مــی گــردد و بــا بــاز یــا بســتن 
خوشــه هــای دیگــر بــه کنتــرل فشــار مــی پــردازد. 
ــزار  لــذا ایــن تحقیــق، جهــت ســاخت و اجــرای اب
ــز هیدروســیکلون هــا  ــه ری ــرل ت ــراي کنت پایشــی ب

انجــام مــی گیــرد.

در  نــوآوري  و  بــودن  جدیــد  جنبــه 
پــروژه:

ــوع  ــن ن ــا، ای ــیکلون ه ــز هیدروس ــه ری ــرل ت کنت
تشــخیص درشــت شــدگی ذرات و اســتفاده از 
تحلیــل داده هــا، روشــی کامــا جدیــد در پایــش 

ــد. ــی باش ــا م ــیکلون ه ــتمر هیدروس مس
سنســور بــه کارگیــری شــده در ایــن پــروژه کامــا 
بومــی بــوده و ایــده طراحــی و ســاخت آن از جنبــه 

هــای نــوآوری پــروژه محســوب مــی شــوند.
ــردي،  ــدف کارب ــتن ه ــورت داش   در ص
ــا  ــام بهــره وران )ســازمان ها، صنایــع و ی ن

گــروه ذینفعــان( :
                     مجتمــع مــس سرچشــمه، مجتمــع 
ــه  ــواد ب ــرآوری م ــع ف ــر مجتم ــدوک و ه ــس می م
روش هیدروســیکلن،  در حــال حاضــر ایــن طــرح 
بــه ســفارش مجتمــع مــس میــدوک در حــال انجــام 

هســت.
توجیه فنی و اقتصادی پروژه 

هیدروســیکلون بــه عنــوان یــک وســیله طبقــه بندي 
ــی  ــده ذرات، در صنعــت فــرآوري مــواد معدن کنن
مــورد اســتفاد قــرار میگیــرد. درشــت شــدن ذرات 
ــناوري  ــدم ش ــث ع ــیکلون باع ــرریز هیدروس در س
ذرات در مرحلــه فلوتاســیون، شکســتگی و خرابــی 
روتــور و اســتاتور، تشــکیل رســوبات در ســلولهاي 
پرعیارکنــی اولیــه و کاهــش شــدید بازیابــی و 
تولیــد کارخانــه مــی شــود. ایــن پــروژه بــا هــدف 
بــراي تشــخیص و جلوگیــري  ارائــه راه حلــی 
ــن  ــرد. در ای ــام میگی ــاق انج ــن اتف ــع از ای ــه موق ب
راســتا بــراي تشــخیص درشــت شــدن ذرات از 
ــتفاده  ــیکلون اس ــی هیدروس ــواج ارتعاش ــل ام تحلی
ــان داد  ــات نش ــیگنال ارتعاش ــز س ــج آنالی ــد. نتای ش
کــه ایــن ســیگنال از عوامــل اخالگــر محیــط 
تاثیــر نپذیرفتــه و تمایــز بــارز بیــن حالــت بحرانــی  
ــادي  ــت ع ــرریز و حال ــه س ــت ب ورود ذرات درش
ــد. در  ــخص میکن ــیکلون را مش ــرد هیدروس کارک
ــه و افزایــش  ــه منظــور کاهــش هزین ــروژه ب ــن پ ای
دقــت کار تشــخیص درشــت شــدن ذرات ســرریز، 
حســگري بــر مبنــاي پدیــده پیزوالکتریــک ســاخته 
و بــا طراحــی مــدار الکترونیکــی و نصــب آژیــر بــر 

روی هــر هیدروســیکلون موجــود در خوشــه نصب 
ــی  ــا درصــورت ایجــاد شــرایط بحران ــی شــود ت م
اعــام هشــدار کنــد. نتایــج حســگر پیزوالکتریــک 
ــا دقتــی  تســت شــده نشــان داد کــه ایــن حســگر ب
ــل  ــات عم ــرداري ارتعاش ــه داده ب ــبت ب ــتر نس بیش

ــد.  میکن
از طرفــی خــروج از حالــت کارکــرد عــادی و  
ــود  ــبب میش ــی س ــری و طناب ــت چت ــخیص حال تش
تــا بــه اپراتــور اعــام کنــد کــه تغییــر فشــار پمــپ 
ســبب گردیــده کــه خوشــه از حالــت عــادی 
ــاز  ــا ب ــد ب ــی توان ــور م ــت و اپرات ــده اس ــارج ش خ
ــی هیدروســیکلن را  ــا فشــار کل و بســتن خوشــه ه

ــد. ــم نمای تنظی

نتایــج قابــل دســتیابي پــس از انجــام 
پــروژه:

در قســمت پایــش دانــه بنــدی هیدروســیکلون 
نتایــج پــروژه بصــورت خاصــه عبارتنــد از:

- پایش وضعیت هیدروسیکلون ها
بیشــترین  کــه  فرکانســی  محــدوده  تعییــن   -
نوســانات ارتعاشــی بدلیــل تغییــر دانــه بــدی ایجــاد 

ــردد ــی گ م
ارتعاشــات  نــرخ  ســازی  اســتاندارد   -

هــا  هیدروســیکلون 
ــتگی و  ــری از شکس ــع و جلوگی ــخیص بموق - تش
خرابــی روتــور و اســتاتور و تشــکیل رســوبات در 

ــه ســلولهاي پرعیارکنــی اولی
مجموعــه  توقفــات  تعــداد  کاهــش   -

هــا   هیدروســیکلون 
- افزایش بازیابی و تولید کارخانه 

ــی  ــر م ــرح زی ــه ش ــام کار ب ــل انج مراح
ــد: باش

- جمع آوری اطاعات فنی و فرآیندی 
- داده برداري ها در شرایط مختلف عملیاتی 

جهــت  ارتعاشــی  دمپــر  ســاخت  و  طراحــی   -
هــا خوشــه  ارتعاشــات  ســازی  اســتاندارد 

ــز  ــه ری ــی ت ــگر گرفتگ ــاخت حس ــی و س - طراح
ــیکلن ــدرو س هی

ــگر  ــی حس ــرد الکترونیک ــاخت ب ــی و س - طراح
ــیکلن ــدرو س ــز هی ــه ری ــی ت گرفتگ

حســگر  الکترونیکــی  بــرد  نویســی  برنامــه   -
ریــز تــه  گرفتگــی 

ــا  ــری ی ــش چت ــگر پای ــاخت حس ــی و س - طراح
ــه  ــز خوش ــه ری ــودن ت ــی ب طناب

الکترونیکــی  بــرد  ســاخت  و  طراحــی   -
ــز  ــه ری ــودن ت ــی ب ــا طناب ــری ی ــش چت ــگر پای حس

ســیکلن و ر هید
- برنامــه نویســی بــرد الکترونیکــی حســگر پایــش 

چتــری یــا طنابــی بــودن تــه ریــز هیدروســیکلن
- انجــام گرفتگــی هــای مصنوعــی و تســت عملــی 

از دســتگاهها 

- طراحــی و ســاخت مــدار الکترونیکــی، سیســتم 
اعــام هشــدار و نمایشــگر نشــان دهنــده وضعیــت 

هــر خوشــه هیدروســیکلن

اعتبار ریالي طرح: ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
همکاران طرح: ۱۰ نفر
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مراکز دااگشنهی 

با حضور معاون وزیر و رییس سازمان سنجش آموزش کشور:
نشست هم اندیشی مدیران آزمون استان در دانشگاه مازندران برگزار شد

ــدران،  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مازن ب
اســتان  آزمــون  مدیــران  هم اندیشــی  نشســت 
مازنــدران بــا حضــور دکتــر عبدالرســول پورعبــاس 
معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و رییــس 
ســالن  در  آمــوزش کشــور   ســنجش  ســازمان 
شــهید آوینــی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــدران برگ مازن

ــب  ــت کس ــد در جه ــراد بای ــت اف تربی
صالحیــت حرفــه ای باشــد

بــر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر پورعبــاس در 
ــد،  ــت جدی ــه در دول ــان این ک ــا بی ــت ب ــن نشس ای
وزارت علــوم در مســیر نویــی کــه طراحــی شــده، 
ــت  ــه ماموری ــه ب ــود ک ــری می ش ــمتی راهب ــه س ب
ــات و  ــوم، تحقیق ــوزش عل ــه آم ــود ک ــی خ اساس
فنــاوری اســت برســد، گفــت: بــا تــاش مضاعــف 
و گــره زدن آمــوزش بــه آمــوزش مهارتــی، انتظــار 
ــش را در  ــن و اثربخ ــیار روش ــکوفایی بس ــک ش ی
آینــده داریــم و در مســیر حرکــت رو به جلــوی 
ــتند کــه  ــگاه هایی برتــر هس ــگاه ها، آن دانش دانش
بتواننــد در زندگــی مــردم اثــر مســتقیم داشــته 

ــند. باش
بــا  رییــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
توســعه  بایــد  دانشــگاه ها  این کــه  بــر  تاکیــد 
ــیر  ــد و در مس ــه دهن ــردم هدی ــه م ــا را ب فناوری ه
بــا  را  مهارتــی  آموزش هــای  کشــور،  توســعه 
ــت  ــن ماموری ــا ای ــزود: ب ــد، اف ــره بزنن ــاغل گ مش
جدیــد، احســاس می شــود کــه مــا راه روشــنی 
ــی  ــن راه، ارزیاب ــه در ای ــم و البت ــش داری را در پی
دانشــگاه های برتــر نیــز تنهــا بــر اســاس تعــداد 
مقــاالت، اســتاد و دانشــجو محــک زده نمی شــود، 
بلکــه اثرگــذاری آنــان در جامعــه، بایــد بــا توســعه 
ــه  ــی ک ــای مهارت ــد، آموزش ه ــای جدی فناوری ه
بــا مشــاغل گــره خــورده باشــد و ایجــاد صاحیــت 

ــود. ــنجیده ش ــه ای، س حرف
فراگیــری  بــه  اشــاره  بــا  پورعبــاس  دکتــر 
مدرک گرایــی، بــر لــزوم تربیــت افــراد بــرای 
کســب صاحیــت حرفــه ای تاکیــد کــرد و اظهــار 
داشــت: ســازمان ســنجش، یــک دوره تحــول را در 
دوره هــای گذشــته پشــت ســر گذاشــت و تمامــی 
فعالیت هــای ســازمان از یــک دولــت کاغــذی 
ــا  ــل شــد کــه ب ــت الکترونیــک تبدی ــه یــک دول ب
ایــن رخــداد، کلیــه امــور بــه نحــو شایســته ای اجــرا 
ــال  ــدون هیــچ مشــکلی، کار خــود را دنب شــده و ب

ــرد. ک
رییــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا بیــان 
ــول  ــاد تح ــیر ایج ــد در مس ــا بای ــه م ــه ک ــن نکت ای
جدیــد، طــرح نویــی داشــته باشــیم و در جهــت از 
بیــن بــردن حساســیت کنکــور و حــذف اســترس ها 
ــب در  ــی داوطل ــن نگران ــه باالرفت ــم، ب گام برداری
ــر  ــا، ب ــت آزمون ه ــه امنی ــه ب ــدن خدش ــی واردش پ

ــزوم ارتقــای ســطح امنیــت آزمــون  اشــاره کــرد  ل
ــه همــه  ــد آرامــش را ب ــر این کــه بای ــد ب ــا تاکی و ب
ــرکات،  ــم، ح ــه دهی ــان هدی ــا و داوطلب خانواده ه
ــر  ــی را ب ــران آموزش ــت مدی ــار و روش مدیری رفت

ــت. ــذار دانس ــردم، اثرگ ــه م روی هم
ــا  ــود ب ــخنان خ ــان س ــوم در پای ــر عل ــاون وزی مع
تاکیــد بــر برداشــتن گام اساســی در طراحــی و 
اجــرای روش هــای نویــن، از برگــزاری آزمون هــا 
از ســال ۱۴۰۳ بــه صــورت هوشــمند، دیجیتــال 
و الکترونیــک خبــر داد و بــا اشــاره بــه این کــه 
 ۱۰ لحظــه،  در  آینــده،  در  می شــود  پیش بینــی 
میلیــون آزمون دهنــده تحــت پوشــش قــرار گرفتــه 
شــود، نویــد داد کــه آزمون هــای مــا در آرامــش، 
ــد و  ــد ش ــزار خواه ــل برگ ــت کام ــت و امنی صح
ــه برداشــتن گام هــای اساســی در  همــگان نســبت ب
مســیر توســعه عدالــت آموزشــی، تــاش خواهیــم 

کــرد.

در  حضــوری  آمــوزش  ســرگیری  از 
۱۴۰۱ ســال  ابتــدای  از  دانشــگاه ها 

ــگاه  ــت دانش ــژاد سرپرس ــمت اله علی ن ــر حش دکت
مازنــدران نیــز در ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر این کــه 
معیــن  دانشــگاه  به عنــوان  مازنــدران  دانشــگاه 
ــا دیگــر دانشــگاه ها و  اســتان، جلســات متعــددی ب
مراکــز آمــوزش عالــی اســتان جهــت از ســرگیری 
آمــوزش حضــوری دانشــگاه ها در نیم ســال دوم 
برگــزار نمــود، بــه تصمیــم ایــن جلســه بــرای 
برگــزاری آمــوزش در مقطــع تحصیــات تکمیلــی 
به صــورت حضــوری اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
گســترش ســویه جدیــد کرونــا، انجــام مجــدد 
ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــازی در دس ــوزش مج آم

ــه  ــاره ب ــا اش ــدران ب ــگاه مازن ــت دانش       سرپرس
ــازی،  ــوزش مج ــا آم ــوزش ب ــت آم ــش کیفی کاه
لــزوم از ســرگیری آمــوزش حضــوری در  بــر 
دانشــگاه ها از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تاکیــد کــرد 
ــره وری  ــا و به ــت آزمون ه ــش کیفی ــرای افزای و ب
خواســتار  رونــد،  ایــن  از  دانشــجویان  مناســب 
رفــع تاخیــر در اعــام نتایــج آزمــون کارشناســی، 

ــد. ــان ش ــتعداد درخش ــد و اس ــی ارش کارشناس
            یادآور می شــود: پیش از آغاز این نشســت، 
دکتــر عبدالرســول پورعبــاس معــاون وزیــر علــوم، 
ــنجش  ــازمان س ــس س ــاوری و ریی ــات و فن تحقیق
ــور در  ــا حض ــراه ب ــات هم ــور و هی ــوزش کش آم
یادمــان شــهدای گمنــام پردیــس دانشــگاه، بــا نثــار 
ــام شــامخ شــهدا ادای  ــه مق ــت فاتحــه ب گل و قرائ
ــت،  ــن نشس ــان ای ــن در پای ــرد. هم چنی ــرام ک احت
برنامــه پرســش و پاســخ در خصــوص مشــکات و 
چالش هــای موجــود در برگــزاری آزمــون و ارایــه 

راهــکار در ایــن خصــوص انجــام گردیــد.

         

ــدران،  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مازن ب
آموزشــی  پژوهشــی،  همــکاری  تفاهم نامــه 
اداره کل  بــا  مازنــدران  دانشــگاه  توســعه ای  و 
ــاط  ــا هــدف گســترش ارتب ــدران ب اســتاندارد مازن
دانشــگاه بــا جامعــه و  صنعــت و بســط تــوان ملــی و 
ــژاد  ــمت اله علی ن ــر حش ــور دکت ــا حض ــه ای ب منطق
سرپرســت دانشــگاه و قربــان فیــاض مدیــرکل 
ــگاه  ــت دانش ــر ریاس ــدران در دفت ــتاندارد مازن اس
گردیــد. منعقــد  مازنــدران 

ــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن تفاهم نامــه         ب
از  مشــترک  اســتفاده  بــر  طرفیــن  همــکاری، 
آموزشــی  و  پژوهشــی  علمــی،  ظرفیت هــای 
ــژه همــکاری در خصــوص تدویــن  یکدیگــر به وی
اســتانداردهای ملــی و بین المللــی، تاییــد صاحیــت 
آزمایشــگاه دانشــگاه بــه عنــوان آزمایشــگاه همکار 
بــا ضوابــط جــاري، تشــکیل  برابــر  اســتاندارد 
نماینــدگان  بــا عضویــت  پژوهشــي  گروه هــاي 
ملــي  اســتانداردهاي  تدویــن  به منظــور  طرفیــن 
ارایــه  و  حضــور  زمینه ســازي  بین المللــی،  و 
ــگاه  ــان دانش ــاتید و محقق ــاوره اي اس ــات مش خدم
فنــي در راســتاي  در کمیته هــاي کارشناســي و 
ــي،  ــدي محورهــاي تحقیقات اســتخراج و اولویت بن
آموزشــي و ترویجــي و فراهــم نمــودن امــکان 
انجــام فرصتهــای مطالعاتــی اعضــای هیــات علمــی 
در بخش هــای مرتبــط بــا نیــاز اداره کل اســتاندارد 

ــد. ــد کردن تاکی

با هدف گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه و  صنعت انجام شد:

ــی و  ــی، آموزش ــکاری پژوهش ــه هم ــاد تفاهم نام انعق
ــتاندارد  ــا اداره کل اس ــدران ب ــگاه مازن ــعه ای دانش توس

ــدران مازن

مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده منصوب شد 

         

ــدران،  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مازن ب
ــگاه،  ــت دانش ــژاد سرپرس ــمت اله علی ن ــر حش دکت
طــی حکمــی دکتــر ســودابه نــوری جویبــاری 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم پایــه و مدیــر 
گــروه آموزشــی فیزیــک اتمــی و مولکولــی را 
به عنــوان مشــاور رییــس دانشــگاه مازنــدران در 
کــرد. منصــوب  خانــواده  و  زنــان  امــور 

  
ــا اهــدای لــوح ســپاس  دکتــر علی نــژاد هم چنیــن ب
ــای  ــاس تاش ه ــه پ ــان ب ــیه رضوانی ــر قدس از دکت
ارزنــده ایشــان در طــول مــدت تصــدی مســئولیت ، 

قدردانــی کــرد.
        در این حکم آمده است: 



اسفند ماه 14000- شماره 12553 ویژه نامه نوروز

مراکز دااگشنهی 
@atfiran.ir

به همت مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه:
ــره وری و HSEE در  ــی به ــداد تخصص ــه روی ــن اختتامی آیی

ــد ــزار ش ــدران برگ ــگاه مازن دانش

       

ــدران،  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مازن ب
تخصصــی  رویــداد  اولیــن  اختتامیــه   مراســم 
بهــره وری و  HSEE) بهداشــت، ایمنــی، محیــط 
ــور  ــا حض ــدران ب ــع مازن ــرژی( صنای ــت و ان زیس
مدیــران دانشــگاه و  نمایندگانــی از صنعــت در 
دانشــگاه  مرکــزی  ســازمان  کنفرانــس  ســالن 
برگــزار و منتخبــان ایــن رویــداد معرفــی و تجلیــل 
. ند شــد

       بــر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر جمــال 
ــگاه در  ــاوری دانش ــش و  فن ــاون پژوه ــمی مع قاس
ــا را  ــن رویداده ــزاری ای ــدف از برگ ــخنانی، ه س
ــوآوری  ــت، ن ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــترش ارتب گس
و  صنایــع  فعالیت هــای  مساله  محورشــدن  و  
هم چنیــن ایجــاد خاقیــت و انگیــزه علمــی در 
ــراز  ــام و اب ــران اع ــگاهیان و  صنعت گ ــن دانش بی
ــا،  ــن رویداده ــا گســترش ای ــا ب ــدواری کــرد ت امی
در  اقتصــاد  و  صنعــت  تکامــل  و  رشــد  شــاهد 

ــیم. ــه باش جامع
       در ادامــه ایــن مراســم، مهنــدس علی پــور 
معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک های 
دو  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  مازنــدران  صنعتــی 
شــرکت های  در   HSEE و  بهــره وری  موضــوع 
فعــال در صنعــت، برگــزاری ایــن رویدادهــا را 

گامــی مثبــت در جهــت ارتبــاط بیــن دانشــگاه 
ــی  ــی اجمال ــس از معرف ــرد و پ ــان ک ــع بی و صنای
ــدران، برخــی  ــی مازن شــرکت شــهرک های صنعت
ــی را  ــت در شــهرک های صنعت ــای فعالی از امتیازه

برشــمرد.
       دکتــر حجــت غنودی رییــس مرکز کارآفرینی 
و ارتبــاط بــا جامعــه دانشــگاه مازنــدران نیــز ضمــن 
ــاط  ــت ارتب ــز جه ــن مرک ــای ای ــه برنامه ه ــاره ب اش
ــد  ــی از رون ــت، گزارش ــه و صنع ــا جامع ــدار ب پای
ــزود:  ــرد و اف ــه ک ــداد ارای ــن دو روی ــزاری ای برگ
در رویــداد HSEE از میــان ۸ شــرکت کننده کــه 
ــاک  ــرکت روم ــد، ش ــه داوری راه یافتن ــه مرحل ب
ــروه  ــه اول، گ ــان رتب ــت آری ــژه صنع ــتم آوی سیس
ــه دوم و  ــوم رتب ــازرون ف ــان م ــش بنی ــی دان صنعت
شــرکت پاســتونیک ســاری رتبــه ســوم را کســب 

ــد. کردن
       دکتــر غنــودی ادامــه داد: هم چنیــن در رقابــت 
بهــره وری کــه  بیــن شــرکت کنندگان رویــداد 
ده تیــم بــه مرحلــه داوری رســیدند، تیــم نــگار 
ــا  ــم یکت ــوان اول، تی ــز عن ــمال حای ــودروی ش خ
نیــرو صنعــت نیــکان دوم و  شــرکت ســیم و کابــل 

ــل ســوم شــدند. آم
       در ادامــه مراســم، هــر یــک از منتخبــان مطالبی 
ــگاه و  ــاط دانش ــق ارتب ــای تعمی ــون راهکاره پیرام
ــه  ــای فناوران ــعه فعالیت ه ــای توس ــت و راه ه صنع

ارایــه کردنــد.
       یــادآور می شــود: ایــن دو رویــداد تخصصــی 
ــهرک های  ــرکت ش ــکاری ش ــارکت و  هم ــا مش ب
صنعتــی مازنــدران به صــورت مجــازی برگــزار 

ــد. گردی

:)nature index(بر اساس جدیدترین گزارش نظام رتبه بندی نیچر ایندکس

دانشــگاه مازنــدران بــا دو پلــه صعــود نســبت به ســال گذشــته، 

رتبــه هفتــم دانشــگاه های برتــر کشــور را کســب کــرد

ــدران،  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مازن ب
در جدیدتریــن رتبه بنــدی دانشــگاه ها، دانشــگاه 
ــر »نیچــر  ــدران از ســوی نظــام رتبه بنــدی معتب مازن
هفتــم  رتبــه  در   »)Nature Index( ایندکــس 
کشــور قــرار گرفــت. شــایان ذکــر اســت دانشــگاه 
ــل  ــال قب ــده س ــر ش ــدی منتش ــدران در رتبه بن مازن

ــرار داشــت. ــه نهــم ق ــگاه، در رتب ــن پای ای
       بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن رتبه بنــدی، 
ــان  دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی سراســر جه
بــر اســاس پژوهش هــای باکیفیــت و باالتریــن 
اســتنادات در حــوزه علــوم طبیعــی بــا موضوعــات 
علــوم زیســتی، شــیمی، فیزیــک، علــوم زمیــن 
در  می شــوند.  رتبه بنــدی  زیســت  محیــط   و 
رتبه بنــدی اخیر)ســال ۲۰۲۲(، مقــاالت اعضــای 
ــی  ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــأت علم هی
ــال ۲۰۲۲  ــل س ــه اول آوری ــی ب ــال منته در یک س

میــادی، ارزیابــی شــده اند.
      یــادآوری می شــود: نیچــر ایندکــس بــرای 
اولین بــار در ســال ۲۰۱۳ بنــا نهــاده شــد. ایــن 
پایــگاه اطاعاتــی مجموعــه ای از اطاعــات مربوط 
ــت  ــی اس ــی اساس ــاالت پژوهش ــان و مق ــه محقق ب
ــی  ــه علم ــب از ۸۲ مجل ــروه منتخ ــک گ ــه در ی ک
ــر  ــی منتش ــوم طبیع ــه عل ــاال در زمین ــت ب ــا کیفی ب
شــده و توســط Nature Research جمــع آوری 
شــده اســت. ۸۲ مجلــه موجــود در نیچــر ایندکــس 
ــوم  ــر از ۴/۵ درصــد از مجــات عل نمایانگــر کمت
 )Clarivate Analytics( علــم  وب  در  طبیعــی 
اســت امــا حــدود ۳۰ درصــد از کل اســتنادات 
ــر  ــد. نیچ ــان می ده ــی را نش ــوم طبیع ــات عل مج
ــا  ــق ب ــج تحقی ــاره نتای ــی را درب ــس اطاعات ایندک

ــد. ــه می ده ــادی ارای ــطح نه ــاال در س ــت ب کیفی

Nature Index مشاهده رتبه بندی در سایت
      

ــگاه  ــندگان آن از دانش ــام نویس ــاالت و ن ــوان مق ــر عن ــدول زی   در ج

مازنــدران ارایــه شــده اســت. ایــن موفقیــت بــزرگ  را بــه همــه 

ــم. ــدران تبریــک می گویی ــژه محققــان دانشــگاه مازن دانشــگاهیان و به وی
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به همت انتشارات دانشگاه مازندران:

برای اولین بار در ایران، کتاب«جمعیت شناسی دین« نوشته عضو هیات علمی دانشگاه مازندران منتشر شد

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه         
ــن«  ــدران، نخســتین کتاب«جمعیت شناســی دی مازن
ــن  ــر یعقــوب فروت ــف دکت ــران نوشــته و تالی در ای
ــی  ــوم اجتماع ــروه عل ــی گ ــیار جمعیت شناس دانش
گــروه  افتخــاری  محقــق  مازنــدران،  دانشــگاه 
ــد و  ــو نیوزیلن ــگاه وایکات ــامی دانش ــات اس مطالع
ــات  ــو هی ــترالیا و عض ــیدنی اس ــرب س ــگاه غ دانش
توســط  ایــران  جمعیت شناســی  انجمــن  مدیــره 
ــدران  ــگاه مازن ــی دانش ــت پژوهش ــارات معاون انتش

ــد. ــر ش ــاپ و منتش چ
نویســنده  مناســبت،  همیــن  بــه         
کتاب«جمعیت شناســی دیــن: بررســی مناســبات 
ــی«  ــای جمعیت ــی و متغیره ــی مذهب ــای دین مؤلفه ه
ــی  ــط عموم ــا رواب ــی ب ــوی کوتاه ــی گفت وگ ط
ــاب  ــن کت ــدران اعــام کــرد کــه ای دانشــگاه مازن
محصــول دو دهــه مطالعــات و تحقیقــات علمــی در 

و  دکتــری  دوره هــای 
فــوق دکتــری در دانشــگاه ملی اســترالیا و دانشــگاه 
وایکاتــو نیوزیلنــد و هم چنیــن مبتنــی بــر نتایــج 
ــدران  ــگاه مازن ــی وی در دانش ــروژه تحقیقات دو پ

اســت.
افــزود کتاب«جمعیت شناســی دیــن« در      وی 
واقــع نخســتین کتــاب در ایــران محســوب می شــود 
بــا  و  متمرکــز  و  سیســتماتیک  به صــورت  کــه 
ــی و  ــه بررس ــی ب ــی و تحقیقات ــرد علم ــک رویک ی

 

مطالعــه مناســبات و روابــط بیــن مؤلفه هــای دیــن و 
متغیرهــای جمعیتــی در ایــران و جهــان می پــردازد. 
دکتــر  گفت وگــو،  ایــن  ادامــه  در         
ســاختار  کــه  کــرد  خاطرنشــان  فروتــن 
دو  بــر  مبتنــی  دیــن«  کتاب«جمعیت شناســی 
ــر  ــاب مبتنــی ب بخــش کلــی اســت. بخــش اول کت
می باشــد  بین المللــی  و  رویکــرد جهانــی  یــک 
موضوعــات  نیــز  آن  چهارگانــه  فصــول  در  و 
ادیــان  جمعیت شناســی  بــر  مشــتمل  اصلــی 
غــرب،  جهــان  در  مســلمان  مهاجــران  جهــان، 
جمعیت شناســی زنان در جهان اســام و کشــورهای 
اســامی خاورمیانــه و شــمال آفریقــا مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفته انــد.  بخــش دوم کتــاب نیــز در 
مقیــاس ملــی بــه بررســی مناســبات بیــن مؤلفه هــای 
جمعیت شــناختی  متغیرهــای  و  مذهــب  و  دیــن 
ــه آن  ــول نه گان ــه فص ــت ک ــه اس ــران پرداخت در ای
ــوالت  ــی تح ــی فرهنگ ــای دین ــر زمینه ه ــتمل ب مش
جمعیت شــناختی ایــران، تاثیــرات دینــداری بــر 
فرزنــدآوری، تمایــزات شــیعی - ســنی نگرش هــای 
جمعیتــی و جنســیتی، ماحظــات جمعیت شــناختی 
مرتبــط بــا جامعه پذیــری دینــی و نگــرش دینــی در 

می باشــد. ایــران 
       در پایــان ایــن گفت وگــو، دکتــر فروتــن 
ــدرم،  ــه پ ــاب را ب ــن کت ــه ای ــرد ک ــان ک خاطرنش
مرحــوم محمدباقــر فروتــن، تقدیــم کــرده ام کــه از 

ــه نمــاز را  همــان دوران کودکــی، آن گاه کــه اقام
ــر  ــان در رامس ــتای زیبای م ــای روس ــه باصف در خان
ــی  ــری دین ــی داد و جامعه پذی ــوزش م ــن آم ــه م ب
ــعت  ــری« و »وس ــت، »بلندنگ ــکل می گرف ــده ش بن
ــگام  ــی در هن ــم، حت ــرا گرفت ــز از او ف ــد« را نی دی
عبــادت و ارتبــاط بــا پــروردگار. وی ضمــن تشــکر 
و قدردانــی از همــکاران حــوزه انتشــارات معاونــت 
ــدواری  ــار امی ــدران، اظه ــگاه مازن ــی دانش پژوهش
ــد  ــاب بتوان ــن کت ــث ای ــب و مباح ــه مطال ــرد ک ک
بــرای جامعــه علمــی کشــور عزیزمــان ایــران مفیــد 

ــع گــردد. و ســودمند واق
       گفتنــی اســت: تاکنــون ۵ کتــاب توســط دکتــر 
کتاب«جمعیت شناســی  شــامل  فروتــن  یعقــوب 
پیامدهــای  بــه  نویــن  رویکــردی  اقتصــادی: 
ــگاه  ــارات دانش ــرات جمعیتی«)انتش ــادی تغیی اقتص
ــی  ــت های جمعیت ــدران، ۱۳۹۸(، کتاب«سیاس مازن
جمعیتــی  مطالعــات  مؤسســه  جهان«)انتشــارات 
کتاب«ســالخوردگی   ،)۱۳۹۷ علــوم،  وزارت 
جمعیــت: زمینه هــا، پیامدهــا، سیاست ها«)انتشــارات 
مؤسســه مطالعــات جمعیتــی وزارت علــوم، ۱۳۹۶(، 
ــرات  ــش تغیی ــی: نق ــی سیاس ــاب »جمعیت شناس کت
جمعیتــی در سیاســت ملــی و امنیــت بین الملــل« 
)انتشــارات مؤسســه مطالعــات جمعیتــی وزارت 
جمعیــت:  و  »جامعــه  کتــاب  و   ،)۱۳۹۵ علــوم، 
مقدمــه ای بــر جامعه شناســی جمعیت«)انتشــارات 

دانشــگاه مازنــدران، ۱۳۸۰( ترجمــه و چــاپ و 
ــت ــده اس ــر ش منتش

        یــادآور می شــود کــه بیوگرافــی علمــی دکتــر 
یعقــوب فروتــن در ســامانه دانشــگاه مازنــدران 
و گــروه مطالعــات اســامی دانشــگاه وایکاتــو 
اســترالیا  ســیدنی  غــرب  دانشــگاه  و  نیوزیلنــد 

قابــل دسترســی می باشــد:  به شــرح زیــر 

https://www.waikato.ac.nz/fass/UWISG/
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با حضور معاون حمایت و گفتمان سازی تقدیم شد:
حکــم انتصــاب رییــس کمیتــه دســتگاهی حمایــت از 
کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره دانشــگاه 

ــدران مازن
ــدران،  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مازن ب
و  حمایــت  معــاون  مســگر  اکبــر  علــی  دکتــر 
کرســی های  از  حمایــت  هیــات  گفتمان ســازی 
در  حضــور  بــا  مناظــره  و  نقــد  نظریه پــردازی، 
دانشــگاه مازنــدران بــا دکتــر حشــمت اله علی نــژاد 
سرپرســت دانشــگاه دیــدار و گفت وگــو کــرد.

        بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن دیــدار 
کــه در حاشــیه اهــدای حکــم انتصــاب دکتــر 
علی نــژاد بــه ســمت رییــس کمیتــه دســتگاهی 
نقــد  نظریه پــردازی،  کرســی های  از  حمایــت 
شــد،  برگــزار  مازنــدران  دانشــگاه  مناظــره  و 
سرپرســت دانشــگاه ضمــن اســتقبال از برنامه هــای 
بــر حمایــت همه جانبــه دانشــگاه  ایــن مرکــز، 
مازنــدران از طــرح کرســی های نظریه پــردازی، 
ــان  ــن معاون ــرد. هم چنی ــد ک ــره تاکی ــد و مناظ نق
پژوهــش و فــن آوری، و فرهنگــی، اجتماعــی و 
دانشــجویی دانشــگاه، ایــن رخــداد را فرصتــی 
بــرای دانشــکده های ادبیــات و علــوم انســانی و 
ــا  ــن ایده ه ــه جدیدتری ــرای ارای ــاری ب ــر و معم هن
در  گفت وگــو  فرهنــگ  ترویــج  و  نظریه هــا  و 
ــط  ــای مرتب ــی حوزه ه ــتند و آمادگ ــگاه  دانس دانش
و  کرســی ها  از  همه جانبــه  حمایــت  بــرای 
ایده هــای نوآورانــه، بهره گیــری از ظرفیت هــای 
ــات  ــا موضوع ــت هایی ب ــکیل نشس ــود و تش موج
تعریف شــده در جهــت رونــق کرســی ها را اعــام 

ــد. کردن
       در ادامــه ایــن نشســت، دکتر فرزاد بالو مســئول 
مازنــدران  دانشــگاه  نظریه پــردازی  کرســی های 

مرکــز،  ایــن  فعالیت هــای  از  گزارشــی  ضمــن 
ترویجــی)۱۶  برابــری کرســی های  دو  رشــد  از 
کرســی برگــزار شــده( در ســال جــاری خبــر داد و 
مطالبــات و ایده هایــی را در جهــت رشــد و تحــول 

بیشــتر ایــن مرکــز ارایــه کــرد.
       دکتــر مســگر معــاون حمایــت و گفتمان ســازی 
نظریه پــردازی،  از کرســی های  هیــات حمایــت 
ــف  ــرح وظای ــه ش ــن ارای ــز ضم ــره نی ــد و مناظ نق
کمیتــه دســتگاهی، بــا اشــاره بــه طــرح کرســی های 
نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره، از اهمیــت موضــوع 
نظریه پــردازی در دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
وظایــف  تشــریح  بــه  و  گفــت  ســخن  عالــی 
نظریه پــردازی،  از کرســی های  هیــات حمایــت 
قابلیت هــای  و  فرصت هــا  و  دســتگاهی  کمیتــه 
پرداخــت.  تخصصــی  و  ترویجــی  کرســی های 
مبتکرانــه   ایــده   دو  تــا  شــد  مقــرر  هم چنیــن 
ــده   ــدران در دســتور کار جلســه  آین دانشــگاه مازن
ــرار  مجمــع عمومــی دفتــر حمایــت از کرســی ها ق

ــرد. گی
       یــادآور می شــود: در پایــان ایــن نشســت، 
ــه  ــژاد ب ــمت اهلل علی ن ــر حش ــاب دکت ــم انتص حک
ریاســت کمیتــه دســتگاهی دانشــگاه  مازنــدران 
خســروپناه  عبدالحســین  دکتــر  ســوی  از  کــه 
ــی های  ــت از کرس ــات حمای ــه هی ــس دبیرخان ریی
نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره صــادر گردیــد، 
ــت  ــه سرپرس ــگر ب ــر مس ــی اکب ــر عل ــط دکت توس

ــد. ــم ش ــدران تقدی ــگاه مازن دانش

دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد:

حضورمعــاون پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقات 
و فناوری در دانشــگاه فردوســی مشــهد

ــی وزارت  ــاون پژوهش ــی، مع ــر صالح دکت
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بهمــراه دکتــر 
عتــف   وزارت  مدیرپژوهشــی  شــریفی 
ضمــن بازدیــداز مراکــز پژوهشــی دانشــگاه 
فردوســی مشــهد، در نشســت هیــات رئیســه 

ــرد. ــرکت ک ــگاه ش دانش
بهرامــی معــاون  ایــن نشســت دکتــر  در 
مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  پژوهشــی 
گزارشــی از عملکــرد حــوزه پژوهــش و 

نمــود. ارائــه  دانشــگاه  فنــاوری 
پــس از آن وی از مراکز پژوهشــی دانشــگاه 
ــز  ــاختمان مرک ــداث س ــروژه اح ــه پ ازجمل
فنــاوری هــای پیشــرفته شــماره ۲بازدیــد بــه 

عمــل آورد.
دکتــر صالحــی درایــن بازدیــد حمایــت 
خــود را در جهــت تکمیــل ایــن پــروژه 

اعــام داشــت
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ــوت  ــابقات م ــی مس ــی دور مل ــوان قهرمان ــب عن کس
ــهد ــی مش ــگاه فردوس ــم دانش ــط تی ــاپ 2022 توس جس

مســابقات  ملــی  دور  قهرمانــی  عنــوان  کســب 
ــن المللــی  ــوان بی مــوت جســاپ )شــبیه ســازی دی
دادگســتری( ۲۰۲۲ و راه یابــی بــه مرحلــه بیــن 
المللــی بــه عنــوان نماینــده ایــران توســط تیــم 
دانشــگاه فردوســی مشــهد متشــکل از هنگامــه 
الهــی فــرد، فهیمــه مقصــودی، فاطمــه کتیبــه و 
ــی  ــا راهنمای ــاری ب ــوح و ســجاد قدمی احمدرضــا ل

و نظــارت دکتــر النــاز نســاری، دکتــر اعظــم امینــی 
ــرفی ــون اش وکتای

ــن دوره از مســابقات  ــه ذکــر اســت در ای شــایان ب
جایــزه بهتریــن موتــر دور ملــی مســابقات جســاپ 
ــی  ــه اله ــودی و هنگام ــه مقص ــط فهیم ۲۰۲۲ توس
فــرد بــه عنــوان نماینــدگان تیــم دانشــگاه فردوســی 

مشــهد کســب گردیــد

ــا دانشــجوی مقطــع دکتــری  ــه مهــدی احمدنی مقال
رشــته ریاضــی کاربــردی دانشــکده علــوم ریاضــی 
چهاردهمیــن  در  مشــهد  فردوســی  دانشــگاه 
کنفرانــس بیــن المللــی انجمــن ایرانــی تحقیــق در 

ــد. ــاب ش ــر انتخ ــه برت ــوان مقال ــه عن ــات ب عملی
ــتفاده از روش  ــوان آن  »اس ــه عن ــه ک ــن مقال در ای
جریــان  معــادالت  حــل  بــرای  اعتمــاد  ناحیــه 

ــری  ــر رضــا قنب ــی باشــد دکت آبرســانی شــهری« م
دانشــیار دانشــکده علــوم ریاضــی و دکتــر خاطــره 
قربانــی مقــدم عضــو آزمایشــگاه بهینــه ســازی ایــن 
ــش  ــکار نق ــندگان هم ــوان نویس ــه عن ــکده ب دانش

ــد ــته ان داش

ــی  ــگاه فردوس ــری دانش ــجوی دکت ــه دانش ــاب مقال انتخ

مشــهد بــه عنــوان مقالــه برتــر در چهاردهمیــن کنفرانس 

بیــن المللــی انجمــن ایرانــی تحقیــق در عملیــات

کتــاب مشــترک عضــو هیــأت علمــی و دانشــجوی دکتری 
ــنواره  ــزه جش ــده دو جای ــهد برن ــی مش ــگاه فردوس دانش

ادبــی جــالل آل احمــد شــد

مراســم اختتامیــه جایــزه ادبــی جــال آل احمــد در 
تــاالر وحــدت تهــران، کتــاب آلبــر کامــو در ایران 
ــأت  ــو هی ــیان عض ــا فارس ــر محمدرض ــته دکت نوش
ــه  ــه و فاطم ــان فرانس ــی زب ــروه آموزش ــی گ علم
قــادری دانشــجوی دکتــری مطالعــات ترجمــه، در 
بخــش نقــد ادبــی شایســته تقدیــر شــناخته شــده و 

جایــزه جــال آل احمــد را دریافــت کــرد
ــا  ــتاری آنه ــده، ویراس ــار برگزی ــان آث ــا از می ضمن

نیــز مــورد داوری قــرار گرفــت و ویراســتاری 
ــان  ــه قدیری ــر اندیش ــط دکت ــه توس ــاب ک ــن کت ای
انجــام شــده بــود نیــز جایــزه ویراســتاری جــال را 

ــرد. ــت ک دریاف
بدیــن ترتیــب کتــاب آلبــر کامــو در ایــران برنــده 
ــنواره  ــتاری از جش ــی و ویراس ــد ادب ــزه نق دو جای

ــی جــال آل احمــد شــد ادب

در آســتانه ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی، 
مراســم رونمایــی از دســتگاه فرماســیون باتــری 
های ســرب اســیدی بــا فــن آوری IGBT بــا حضور 
ســردار ســرتیپ پاســدار ســید مهــدی فرحــی 
جانشــین وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، 
گلپایگانــی  هاشــمی  مصطفــی  ســید  مهنــدس 
مدیرعامــل ســازمان توســعه منابــع انــرژی و دکتــر 
جــواد انفــرادی رئیــس پژوهشــکده هــوا خورشــید 

ــد. ــزار ش ــهد برگ ــی مش ــگاه فردوس دانش
ــوا  ــکده ه ــس پژوهش ــرادی رئی ــواد انف ــر ج دکت
دســتگاه  گفــت:  مراســم  ایــن  در  خورشــید 
ــری  ــری جهــت شــارژ و دشــارژ بات فرماســیون بات
ــه هــای  ــوده کــه قبــا نمون هــای ســربی اســیدی ب
آن جهــت خطــوط تولیــد باتــری از خــارج از 

ــد. ــی ش ــداری م ــور خری کش
دکتــر انفــرادی افــزود: ایــن دســتگاه شــامل ۶ 
یونیــت ۲۰ کیلوواتــی بــوده کــه هــر یونیــت آن بــه 
صــورت مجــزا قابلیــت شــارژ و دشــارژ ۳ الــی ۲۰ 

ــد. ــی را دارن ــری ۱۲ ولت ــدد بات ع
وی تصریــح کــرد: اســتفاده از اینورتــر متصــل بــه 
شــبکه بــا ظرفیــت ۴۰ کیلــووات، یکــی از قســمت 
هــای منحصــر بــه فــرد در ایــن دســتگاه بــه شــمار 
ــه  ــی ک ــان های ــت در زم ــادر اس ــه ق ــد ک ــی آی م
ــرژی را از  ــد ان ــاژ لینــک DC افزایــش مــی یاب ولت
باتــری هــا بــه شــبکه انتقــال دهــد. عــاوه بــر ایــن 
واســط کاربــری طراحــی شــده بــرای ایــن دســتگاه 
ــرای  ــیون ب ــه فرماس ــوع برنام ــر ن ــال ه ــکان اعم ام

ــری هــای تولیــدی را فراهــم مــی آورد. ــواع بات ان
رئیــس پژوهشــکده هــوا خورشــید خاطرنشــان 
ــه شــبکه ایــن  کــرد: در طراحــی اینورتــر متصــل ب
ــبکه  ــه ش ــال ب ــای اتص ــتاندارد ه ــه اس ــتگاه هم دس
توزیــع رعایــت شــده و از جملــه مشــخصات فنــی 
آن مــی تــوان بــه THD پاییــن جریــان تزریقــی بــه 
ــاف  ــر خ ــود. ب ــاره نم ــاال اش ــان ب ــبکه و راندم ش
 ،)SCR( تریســتوری  فرماســیون  هــای  دســتگاه 
جریــان شــارژ و دشــارژ باتــری دارای حداقــل 
ــش ســریع  ــن موضــوع از افزای ــوده کــه ای ــل ب ریپ
ــری کــرده و ســبب کاهــش  ــری جلوگی دمــای بات
زمــان شــارژ باتــری هــا در فرآینــد فرماســیون 

ــد. ــد ش خواه
شــایان ذکــر اســت ایــن دســتگاه بــه ســفارش 
کارخانــه صبــا باتــری در مــدت زمــان ۱۸ مــاه 
در پژوهشــکده هــوا خورشــید دانشــگاه فردوســی 

ــت ــده اس ــاخته ش ــی و س ــهد طراح مش

رونمایــی از دســتگاه فرماســیون باتــری هــای اســیدی در 
پژوهشــکده هــوا خورشــید دانشــگاه فردوســی مشــهد
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مراکز دااگشنهی 

رئیس پارک فناوری دانشگاه خبر داد:
ساخت مجتمع فناوری شماره 4 دانشگاه امیرکبیر با مشارکت بخش خصوصی

ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
امیرکبیــر از ســاخت مجتمــع فنــاوری شــماره ۴ 
ایــن دانشــگاه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی خبــر 
داد و گفــت: ایــن مجتمــع تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ بــه 

بهــره بــرداری مــی رســد.
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر علــی نیکبخــت گفــت:  ب
بــا توجــه بــه اینکــه حرکــت بــه ســمت فنــاوری و 
ــای  ــه از اولویت ه ــازی آن در جامع ــردی س کارب
دانشــگاه  اســت،  چهــارم  نســل  دانشــگاه های 
صنعتــی امیرکبیــر نیــز برنامــه راهبــردی خــود را در 

ــه طراحــی کــرده اســت.  ــن زمین ای
وی افــزود: در ایــن راســتا دانشــکده های دانشــگاه 
بــه عنــوان محــور اصلــی توســعه فنــاوری هســتند و 
ــی در  ــوآوری تخصص ــز ن ــاس مراک ــن اس ــر همی ب

دانشــکده ها ایجــاد شــده اند. 
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ایــن  نــوآوری  مراکــز  اظهــار کــرد:  امیرکبیــر 
ــا  ــجویان ب ــه دانش ــد ک ــم می آورن ــرایط را فراه ش
ــر روی مســائل  ــات علمــی ب همراهــی اعضــای هی
و موضوعــات طــرح شــده از ســوی صنایــع و 
ــه  ــاز واقعــی جامع ــورد نی ــن مســایلی کــه م همچنی

ــد.  ــت، کار کنن اس
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نیکبخ دکت
ــکده های  ــی در دانش ــوآوری تخصص ــز ن ۱۲ مرک
ــده اند،  ــدازی ش ــر راه ان ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
افــزود: برنامــه داریــم در تمامــی دانشــکده های 
دانشــگاه حداقــل یــک مرکــز نــوآوری ایجــاد 

ــم. کنی
حــوزه  در  دانشــگاه  برنامــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
کارآفرینــی، تســهیل و فراهــم کــردن شــرایط 
الزم بــرای ایجــاد کســب و کارهــای نوپــا توســط 

اســت.  فارغ التحصیــان  و  دانشــجویان 
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
امیرکبیــر اظهــار کــرد: پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اعطــای گرنــت 
فنــاوری از توســعه محصــوالت مــورد نیــاز جامعــه 
و صنعــت حمایــت می کنــد. همچنیــن بــا وجــود ۴ 
شــتابدهنده تخصصــی و همچنیــن مرکــز رشــد در 
ــکل گیری  ــگاه از ش ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــه  ــت ب ــا حمای ــرکت های نوپ ــتارت آپ ها و ش اس

عمــل می آیــد.
طــول  در  کــرد:  خاطرنشــان  نیکبخــت  دکتــر 
ــق  ــان موف ــش بنی ــرکت های دان ــر ش ــال های اخی س
ــش  ــاس دان ــر اس ــه ب ــد ک ــکل گرفته ان ــیاری ش بس
ــاط  ــی و ارتب ــای پژوهش ــازی فعالیت ه و تجاری س
ــای  ــکده ه ــا و پژوهش ــکده ه ــت در دانش ــا صنع ب

ــد. ــه ان ــکل گرفت ــگاه ش دانش
وی عنــوان کــرد: ایــن شــرکت ها فعالیت هــای 
ــد  ــه داده و رش ــگاه ادام ــراف دانش ــود را در اط خ
ــش  ــته بی ــال گذش ــه در س ــوری ک ــه ط ــد، ب یافته ان
از ۳۰۰ شــرکت و واحــد فنــاور در پهنــه نــوآوری 
امیرکبیــر مســتقر بودنــد کــه میــزان گــردش مالــی 
ــا  ــات آنه ــوالت و خدم ــروش محص ــل از ف حاص

ــوده اســت. ــان ب ــارد توم ــش از ۲۱۰ میلی بی
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
امیرکبیــر گفــت: همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری 
بــا هــدف توســعه  امیرکبیــر  دانشــگاه صنعتــی 
زیرســاخت مــورد نیــاز و ایجــاد هم افزایــی در میــان 
اســتارت آپ های  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
صــدد  در  دانشــگاه  نــوآوری  پهنــه  در  مســتقر 
گســترش تعــداد برج هــا و مجتمع هــای فنــاوری در 

ــت. ــر اس ــوآوری امیرکبی ــه ن پهن
نــوآوری  دکتــر نیکبخــت اضافــه کــرد: پهنــه 
حاضــر  حــال  در  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه 
مجتمــع  اســت.  فنــاوری  مجتمــع  ســه  دارای 
فنــاوری شــماره ۱ )ســاختمان ابــن ســینا( واقــع 
ــزار  ــدود ۸ ه ــای ح ــا زیربن ــاالور و ب ــان ب در خیاب
ــاور،  ــع محــل اســتقرار واحدهــای فن و ۵۰۹ مترمرب
ــکده ها و  ــتابدهنده ها، پژوهش ــوآوری، ش ــز ن مراک

آزمایشــگاه  مرکــزی دانشــگاه اســت.
ــه  ــر دارد ب ــگاه در نظ ــرد: دانش ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــن مجتمــع، ۵.۵ طبق ــت ای ــش ظرفی منظــور افزای
ــن ســاختمان اجــرا  ــی ای ــر روی ســازه فعل دیگــر ب

ــد. کن
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
 ۲ شــماره  فنــاوری  مجتمــع  گفــت:  امیرکبیــر 
ــه در  ــگاه ک ــابی( دانش ــور حس ــاختمان پروفس )س
نبــش خیابــان بــاالور در خیابــان ولیعصــر قــرار 
دارد بــا زیربنــای ۲ هــزار و ۲۵۰ مترمربــع در مــرداد 
ــت. در  ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــاه ۱۴۰۰ م م

صنــدوق  شــتابدهنده ها،  فنــاوری  مجتمــع  ایــن 
ــم مجــری  ــد تی ــر، چن ــاوری امیرکبی پژوهــش و فن
ــی و تعــدادی از شــرکت های  پروژه هــای کان مل
فعــال در حــوزه مدیریــت شــهری و شــهر هوشــمند 

ــتند.  ــتقر هس مس
ــماره  ــاوری ش ــع فن ــزود: مجتم ــت اف ــر نیکبخ دکت
ــا اســتفاده از تســهیات صنــدوق  ۳ دانشــگاه کــه ب
بــرای   ۱۳۹۶ ســال  در  شــکوفایی  و  نــوآوری 
خریــداری  دانشــگاه  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــان  شــده اســت، در نبــش کوچــه فریمــان در خیاب

ــت.  ــده اس ــع ش ــر واق بزرگمه
بــا  طبقــه   ۵ در  ســاختمان  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
زیربنــای حــدود  هــزار و ۱۲۰ مترمربــع محــل 
از  برخواســته  دانش بنیــان  شــرکت   ۱۵ اســتقرار 

دانشــگاه اســت.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــاوری شــماره  ــروژه مجتمــع فن ــر گفــت: پ امیرکبی
۴ دانشــگاه نیــز در دســت ســاخت اســت کــه 
ــگاه دارد.  ــرای دانش ــژه ای ب ــگاه وی ــت و جای اهمی
ایــن مجتمــع دارای ۷ طبقــه و بــا زیربنــای مفیــد ۵ 
ــد  ــتقرار ۴۸ واح ــل اس ــع، مح ــزار و ۱۵۶ مترمرب ه
فنــاور خواهــد بــود و تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ بــه 

بهره بــرداری مــی رســد.
دکتــر نیکبخــت عنوان کــرد: یکــی از رویکردهای 

توســعه  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  جدیــد 
ــی در  ــش خصوص ــا بخ ــکاری ب ــارکت و هم مش
تمامــی زمینه هــا اســت. مجتمــع فنــاوری شــماره ۴ 
دانشــگاه نیــز بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری صــد 
ــتفاده از  ــدون اس ــی و ب ــش خصوص ــدی بخ درص
ــارات بخــش دولتــی در حــال ســاخت اســت. اعتب

بــه نقــل از دانشــگاه امیرکبیــر، وی افزود: بر اســاس 
ــن  ــرمایه گذار ای ــا س ــه ب ــورت گرفت ــات ص تعام
ــرکت های  ــه ش ــع ب ــن مجتم ــای ای ــروژه، واحده پ
ســوی  از  کــه  اســتارت آپ هایی  و  دانش بنیــان 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر معرفــی خواهنــد شــد، 

ــه خواهنــد شــد. فروخت
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرد: ش ــار ک ــر اظه امیرکبی
و اســتارت آپ ها می تواننــد بــرای ایــن منظــور 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــود را ب ــت خ درخواس
وضعیــت  آن  از  پــس  و  کننــد  ارائــه  دانشــگاه 
متقاضــی از جنبه هــای مختلــف مــورد ارزیابــی 
قــرار خواهــد گرفــت و در صــورت دارا بــودن 
بــه  قــرارداد  انعقــاد  بــرای  متقاضــی  شــرایط،  
معرفــی خواهــد  پــروژه  ســرمایه گذار  شــرکت 

ــد. ش

ساخت مجتمع فناوری شماره 4 دانشگاه امیرکبیر با مشارکت بخش خصوصی
شــرکت زیســت فنــاور تــک یاختــه حکیــم مســتقر 
یــزد  دانشــگاه  فنــاوری و صنعتــی  پردیــس  در 
بــا اســتفاده از دانــش بومــی و دانشــجویان ایــن 
دانشــگاه موفــق بــه تولیــد انــواع فرآورده هــای 

جلبکــی و بیوتکنولــوژی شــد.
ــه  ــک یاخت ــاور ت ــت فن ــرکت زیس ــل ش مدیرعام
حکیــم بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت بــا 
ــد محصــول شــکل  ــه تولی ــل ایده هــا ب هــدف تبدی
گرفتــه اســت، گفــت: ایــن شــرکت در خرداد مــاه 
ــش  ــری از دان ــکاری و بهره گی ــا هم ــال جاری ب س
ــی  ــات علم ــای هی ــجویان و اعض ــی از دانش جمع
رشــته بیوتکنولــوژی دانشــگاه یــزد در راســتای 
ــیس  ــردی تاس ــورت کارب ــه ص ــم ب ــتفاده از عل اس

ــت. ــده اس ش
بــا  فیروز آبــاد  میرباقــری  مریم الســادات  دکتــر 
ــه  ــک یاخت ــاور ت ــت فن ــرکت زیس ــه ش ــان اینک بی

بیوتکنولــوژی  حوزه هــای  در  بیشــتر  حکیــم 
میکروبــی و میکروبیولــوژی در پردیــس فنــاوری و 
صنعتــی دانشــگاه یــزد فعالیــت دارد، بیــان داشــت: 
یکــی از محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت مــاده 

ــت. ــک اس ــد جلب ض
ــب ضــد  ــزود: ترکی ــاد اف ــری فیروز آب ــر میرباق دکت
ــن از  ــا، ضم ــار جلبک ه ــا مه ــد ب ــک می توان جلب
ــد گســترش  ــردن جلبک هــای موجــود، رون ــن ب بی
را نیــز خنثــی ســاخته و ســامت آب را حفــظ کند.

ضدجلبــک  را  جلبک هــا  ضــد  انــواع  وی 
اســتخرهای  جلبک هــای  ضــد  و  آکواریــوم 
صنایــع، کشــاورزی و پــرورش ماهــی نــام بــرد 
و اظهــار داشــت: بــه طــور کلــی از ایــن مــاده 
تولیــدی می تــوان در تمامــی آب هایــی کــه از 
مشــکل رشــد جلبــک رنــج می برنــد، اســتفاده 

کــرد.

محصــوالت  دیگــر  از  را  جلبکــی  کــود  وی 
تولیــدی ایــن شــرکت برشــمرد کــه باعــث افزایــش 
مقاومــت گیاهــان در  جوانه زنــی، ریشــه دهی و 
برابــر ســرما و یخ زدگــی، بیماری هــا و شــرایط 

پرتنــش گیاهــان می شــود.
ــه  ــک یاخت ــاور ت ــت فن ــرکت زیس ــل ش مدیرعام
ــد  ــود می توان ــن ک ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب حکی
جایگزینــی بــرای کودهــای شــیمیایی باشــد، اظهار 
داشــت: کــود جلبکــی طیــف گســترده ای از مــواد 
ــرای مراحــل مختلــف رشــد  ــا ارزش را ب غذایــی ب
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــرده و در اختی ــن ک ــان تأمی گیاه

می دهــد.
کــود  از  اســتفاده  میرباقــری،  دکتــر  گفتــه  بــه 
ــواد  ــذب م ــش ج ــث افزای ــع باع ــی در مرات جلبک
غذایــی، میــزان پروتئیــن و کیفیــت نهایــی محصول 

می شــود.

وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت مکمل هــای غذایــی 
در  محصــول  ایــن  تولیــد  از  کــودکان  بــرای 
ــر  ــم خب ــه حکی ــاور تــک یاخت شــرکت زیســت فن
داد و گفــت: از آنجاییکــه مکمل هــای غذایــی 
سرشــار از مــواد مغــذی خــاص و نیــز حــاوی 
ــای  ــه فرآینده ــتند و ب ــی هس ــازنده فعال ــزای س اج
یــا  کــرده،  کمــک  متابولیکــی  یــا  گوارشــی 
ترکیبــی از مــواد غذایــی و اجــزای ســازنده فعــال 

می کننــد. تأمیــن  را 
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عضــو هیــات علمی گــروه زیست شناســی دانشــگاه 
ــی(  ــیانین)رنگ دانه  آب ــد فیکوس ــت: تولی ــزد گف ی
در ایــن شــرکت از طریــق فــرآوری جلبــک تــک 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه کــه می توان ســلولی صــورت گرفت
ــد و  ــاب قدرتمن ــیدان و ضدالته ــی اکس ــک آنت ی
طبیعــی در درمــان انــواع بیماری هــای موثــر باشــد.

ــتفاده در  ــرای اس ــز ب ــر نی ــاره مخم ــن عص همچنی
ــارف  ــور و مص ــل دام وطی ــی، مکم ــع غذای صنای
زیســت  شــرکت  در  دارویــی  و  آزمایشــگاهی 
ــد شــدن  ــم در حــال تولی ــه حکی ــاور تــک یاخت فن

ــت. اس
ــان از مســووالن اســتانی و  ــری در پای ــر میرباق دکت
کشــوری خواســت تــا بــا حمایــت از ایــن شــرکت 
انبــوه  تولیــد  ضمــن  ســرمایه گذار  معرفــی  و 
محصــوالت خــود بــرای عرضــه بــه بازار هــای 
داخلــی و خارجــی در راســتای اســتفاده هرچــه 
ایده پردازی هــای  و  بومــی  دانــش  از  بیشــتر 
کمــک  بیوتکنولــوژی  حــوزه  در  دانشــجویان 

ــود.  ــایانی ش ش

با هدف ارایه خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت

ــس  ــی در پردی ــی و خصوص ــات دولت ــی مؤسس ــنجی آموزش ــی و نیازس عارضه یاب
فنــاوری و صنعتــی دانشــگاه یــزد

ــت  ــاوره مدیری ــوزش و مش ــی آم ــز تخصص مرک
آتیه ســازان ذهــن برتــر مســتقر در پردیــس فنــاوری 
و صنعتــی دانشــگاه یــزد بــا شــعار« آینــده را لمــس 
کنیــد« از طریــق افزایــش بهــره وری در حوزه هــای 
اســتراتژی، منابــع انســانی، عملکــرد و یــا فــروش و 
ــی و نیازســنجی آموزشــی  ــه عارضه یاب ــی ب بازاریاب
بــرای کارکنــان و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی 

ــردازد. و شــرکت هــای خصوصــی می پ
 دکتــر حمیدرضــا شــکری زاده مدیرعامل شــرکت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــر، ب ــن برت ــازان ذه ــت آتیه س مدیری
اینکــه فعالیت هــای ایــن شــرکت بــه دو شــاخه 
اصلــی خدمــات آموزشــی و مشــاوره مدیریــت 
ــق  ــرکت از طری ــن ش ــت: ای ــود، گف ــیم می ش تقس
اســتراتژی،  حوزه هــای  در  بهــره وری  افزایــش 
ــی  ــا فــروش و بازاریاب ــع انســانی، عملکــرد و ی مناب
بــرای  نیازســنجی آموزشــی  و  بــه عارضه یابــی 
و  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران  و  کارکنــان 

می پــردازد. خصوصــی  شــرکت های 
شــرکت  اینکــه  بیــان  بــا  شــکری زاده  دکتــر 
ــری  ــا بهره گی ــر ب ــن برت ــازان ذه ــت آتیه س مدیری
از اعضــای هیــات علمــی برجســته دانشــگاه یــزد و 
دیگــر دانشــگاه های کشــور از منظــر ســطح علمــی 
کاربــردی  و  آموزشــی  دوره هــای  عملیاتــی،  و 
خدمــات  داشــت:  بیــان  می کنــد،  برگــزار 
تخصصــی و حرفــه ای ایــن شــرکت در بخــش 
ــی در  ــاوره تخصص ــگ و مش ــای کوچین فعالیت ه
ــی و  ــروش و بازاریاب ــانی، ف ــع انس ــوزه مناب ــه ح س

حســابداری و مالــی انجــام می شــود.
پروژه هــای  روی  پیــش   مســایل  از  یکــی  وی 
مشــاوره مدیریــت در ســازمان ها را عــدم درک 
ــن  ــی ای ــه در تمام ــرد ک ــوان ک ــول عن ــد تح فراین
پروژه هــا موضــوع اصلــی ایجــاد تغییــر اســت.

ــن  ــازان ذه ــت آتیه س ــرکت مدیری ــل ش مدیرعام
عــدم وجــود درک  در صــورت  افــزود:  برتــر 
شــفاف از ایــن مهــم و مکانیزم هــای بازدارنــده 
ــای  ــا چالش ه ــل ب ــاوره در عم ــبرانه آن، مش و پیش
جــدی روبــه رو شــده و در نهایــت منجــر بــه عقیــم 

مانــدن تمــام تاش هــا می شــود.
در  موجــود  مســایل  شــرکت  ایــن  نظــر  از 
ســازمان ها یــک شــبه ایجــاد نشــده و در بســتر 
ــن  رو حــل ریشــه ای  ــد؛ از ای ــوت گرفته ان ــان ق زم
ــتمر  ــه و مس ــی همه جانب ــه تاش ــاز ب ــز نی ــا نی آن ه
ــه  ــادر ب ــی ق ــول ناگهان ــر و تح ــچ تغیی ــته و هی داش
حــل کوتاه مــدت و همیشــگی آنهــا نخواهــد بــود.

ــت  ــاوره مدیری ــکری زاده، مش ــر ش ــه دکت ــه گفت ب
خدمتــی اســت کــه طــی آن بــه ســازمان ها کمــک 
ــره وری در  ــش به ــق افزای ــن طری ــا از ای می شــود ت
ــع انســانی، عملکــرد و  ــای اســتراتژی، مناب حوزه ه

ــد. ــه کنن ــی را تجرب ــروش و بازاریاب ــا ف ی
ــل  ــا ح ــت ب ــاورین مدیری ــی مش ــورت کل ــه ص ب
کمــک  آنهــا  بــه  ســازمان ها  جــاری  مســایل 
می کننــد تــا روش هــای بهتــری بــرای پیشــبرد 
امــور بــه کار گیرنــد. عمومــاً ایــن روش هــا بهتریــن 
ــطح  ــده در س ــام ش ــای انج ــن مدل ه ــه روزتری و ب
ــاده  ــًا در ســازمانی دیگــر پی ــوده کــه قب ــی ب جهان
ســازی شــده و بــه شــکل یــک ابــزار اجرایــی 

آمــاده  پیاده ســازی اســت.
از  برنامه هــای  و  فرآیندهــا  ارایــه  پرهیــز  از  وی 
ــرای ســازمان ها بــدون توجــه  پیــش نوشــته شــده ب
ــاوران  ــم مش ــوی تی ــود از س ــاله موج ــوع مس ــه ن ب
شــرکت مدیریــت آتیــه ســازان ذهــن برتــر ســخن 
گفــت و اظهــار داشــت: ایــن شــرکت معتقد اســت، 
مشــاوره در هــر ســازمانی بایــد معطــوف بــه مســاله 
ــوابق  ــر، س ــرش تغیی ــیل پذی ــزان پتانس ــود، می موج

ــد. ــانی باش ــع انس ــا و مناب ــی تاش ه قبل
ــش  ــن نق ــگاه، بهتری ــدرس دانش ــن م ــده ای ــه عقی ب
مشــاور در مرحلــه اول تبدیــل مشــکل ســازمان بــه 
ــردن  ــاله ک ــب مس ــه دوم صاح ــاله و در مرحل مس

ــت. ــان آن اس ــازمان و کارکن س
ــت  ــر شــکری زاده چشــم انداز شــرکت مدیری دکت
آتیــه ســازان ذهــن برتــر را تبدیــل شــدن بــه 
مشــتری مدارترین شــرکت و ارایــه خدمــات نویــن 
و خاقانــه مدیریــت در ســطح کشــور معرفــی کرد 
ــدرت  ــه ق ــود ب ــام وج ــا تم ــا ب ــت: م ــان داش و اذع
شــیوه های  و  نگرش هــا  تغییــر  بــرای  ایده هــا 

ــم. ــاد داری ــب وکار اعتق کس
وی بــا تاکیــد براینکــه مشــتریان ایــن شــرکت 
ــس  ــال لم ــان ح ــود را در زم ــده خ ــد آین می توانن
ــه  ــان را ب ــب و کارش ــده( و کس ــق آین ــد )خل کنن
ســمت جهانــی شــدن ســوق دهنــد، گفت: شــرکت 
مدیریــت آتیــه ســازان ذهــن برتــر آمــاده همــکاری 
شــرکت ها  و  ســازمان ها  بــه  خدمــات  ارایــه  و 
نیــاز  و  عارضه یابــی  پروژه هــای  انجــام  جهــت 
و  مدیــران مجوعــه  و  بــرای کارکنــان  ســنجی 
اجــرای دوره هــای مــورد نیــاز بــا باالتریــن ســطح 

ــت. ــی اس ــت آموزش کیفی
وی بهبــود سیســتم هــا و فرآیندهــای مدیریــت 
و منابــع انســانی، ارزیابــی عملکــرد کارکنــان، 
بومــی ســازی تکنیــک هــای بــه روز مدیریــت 
متناســب بــا بــازار داخلــی، ایجــاد ســازمان فــروش 
مهندســی  ســازی  پیــاده  و  هــا  شــرکت  بــرای 
ــع  ــت )مناب ــبوردهای مدیری ــن داش ــروش، تدوی ف
عملیاتــی  ســازی  پیــاده  بازاریابــی(،  و  انســانی 
ــرای  ــد ب ــای جدی ــق بازاره ــت، خل ــول مدیری اص
سیســتم  ســازی  پیــاده  و  مشــاوره  شــرکت ها،  
ــت  ــرای صنع ــرو ب ــن نی ــابداری، تامی ــی و حس مال

و  فعالیت هــا  دیگــر  از  مارکتینــگ  دیجیتــال  و 
خدمــات ایــن شــرکت برشــمرد.

ــره  ــات مدی ــس هی ــدی زاد ریی ــه مرش ــر فاطم دکت
شــرکت مدیریــت آتیــه ســازان ذهــن برتــر، منابــع 
انســانی را از اصلی تریــن عوامــل تولیــد و مهمتریــن 
ــوان کــرد کــه  داشــته و ســرمایه یــک ســازمان عن
اساســی ترین نقــش را در اعتــا و دســتیابی بــه 

ــد. ــا می کن ــا ایف ــازمان ه ــداف س اه
ــروی انســانی  ــان اینکــه نی ــا بی ــر مرشــدی زاد ب دکت
بــه عنــوان مهمتریــن منبــع هــر ســازمان یکــی 
از چالــش برانگیزتریــن مباحــث در مدیریــت و 
رهبــری ســازمان ها اســت، افــزود: مدیــران در ایــن 
بخــش بــا مشــکات عدیــده و گوناگونــی روبــرو 
هســتند کــه در صــورت عــدم توجــه ویــژه بــه ایــن 
بخــش باعــث اتــاف وقــت و تحمیــل هزینه هــای 
زیــاد و جبــران ناپذیــر بــه ســازمان خــود می شــوند.

بــه گفتــه ایــن مــدرس دانشــگاه، بــا توجــه بــه نقش 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــانی در رس ــروی انس ــتقیم نی مس
برنامــه راهبــردی، ســاماندهی و ســازماندهی، ایــن 
بخــش  برجســته ترین  و  مهمتریــن  جــزء  مهــم 
خدمــات مشــاوره شــرکت ذهــن برتــر بــه حســاب 

می آیــد.
دکتــر مرشــدی زاد بــا تاکیــد براینکــه کارآمــد 
ســازی نیــروی انســانی از مهمتریــن برنامه هــای 
مشــاوره مدیریــت در ایــن بخــش اســت کــه ضمــن 
ــه پیشــبرد کســب و کار و  ــی ب ایجــاد مزیــت رقابت
موفقیــت ســازمان ها کمــک شــایانی می کنــد، 
اظهــار داشــت: تیــم مشــاوره مدیریــت ذهــن برتــر 
بــا برنامــه ریزی هــای مناســب، زمینــه اســتفاده 
ــران  ــار مدی ــه در اختی ــانی ک ــع انس ــی از مناب اصول
ایــن طریــق  از  تــا  ســازمان ها اســت را فراهــم 
ســازمان تحــت نظــارت آنهــا از خروجــی مطلــوب 

ــود. ــوردار ش برخ
رییــس هیــات مدیــره شــرکت مدیریــت آتیــه 
ســازان ذهــن برتــر در پایــان گفــت: مشــاوران 
ــداف  ــن شــرکت، در راســتای اه ــع انســانی ای مناب
منابــع  برنامه ریــزی  بــاِر  ســازمان ها  و  مدیــران 
انســانی و ترافیــک اجــرای ایــن برنامــه را در جهت 
ــانی،از  ــع انس ــرورش مناب ــعه و پ ــت، توس نگهداش

می دارنــد. بــر  ســازمان ها  مدیــران  روی دوش 

ــتقر  ــاور مس ــرکت فن ــوی ش از س

در پردیــس فنــاوری و صنعتــی 

ــت: ــورت گرف ــزد ص ــگاه ی دانش

ــاری  ــراث معم ــای می احی
بــر پایــه ارزش هــای 

ــنتی ــدگار س مان

ــا  ــزد ب ــن ی ــازان نگاری ــگ س ــاق آهن ــرکت ط ش
هــدف ایجــاد تحولــی در مرمــت و احیــای بافــت 
تاریخــی و فرســوده شــهر در پردیــس فنــاوری 
ــا  ــم دارد ب ــده و تصمی ــیس ش ــزد تاس ــگاه ی دانش
ــراث  ــد می ــن هــدف بتوان ــه ای ســرعت بخشــیدن ب
معمــاری و بافــت تاریخــی بیشــتری را حفــظ کنــد.

ــگ  ــل شــرکت طــاق آهن مرتضــی زارع مدیرعام
ــی  ــدرک کارشناس ــزد دارای م ــن ی ــازان نگاری س
ــان  ــن شــرکت آب ــان اینکــه ای ــا بی ارشــد مرمــت ب
مــاه ســال ۱۳۹۹ تاســیس و از خردادمــاه ســال 
۱۴۰۰ بــه یــک شــرکت پیــش رشــد تبدیــل شــده 
اســت، گفــت: فعالیــت تخصصــی شــرکت طــاق 
ــای  ــد در و پنجره ه ــن، تولی ــازان نگاری ــگ س آهن
ســنتی و مــدرن رنگــی و غیــر رنگــی دوجــداره بــا 
انــواع طرح هــای اســلیمی و نــو بــا متریال هــای 

ــا اســت. ــد و روز دنی جدی
ــه هزینــه بــاالی شیشــه و چــوب،  ــا اشــاره ب زارع ب
بیــان داشــت: در ایــن شــرکت ســعی شــده اســت 
بــا اســتفاده از متریال هایــی کــه هزینــه کمتــری در 
بــر دارد کار طراحــی و ســاخت ســاختمان های 
جدیــد بــا توجــه بــه فرهنــگ و اقلیــم شــهر یــزد و 
ــن طراحــی و ســاخت خانه هــای روســتایی  همچنی

بــا توجــه بــه مفهــوم روســتا انجــام شــود.
وی ویژگــی و مزایــای عمــده درهــا و پنجره هــای 
تولیــد  شــرکت  ایــن  در  کــه  دوجــداره ای 
برودتــی و رطوبتــی، عایــق  را عایــق  می شــود 
صوتــی، عمــر مفیــد بیشــتر،  قیمــت مناســب تر 
انــرژی  بــه طرح هــای چوبــی، ذخیــره  نســبت 
ــواع  ــر روی ان ــب ب ــت نص ــدار(، قابلی ــرژی پای )ان
پروفیل هــا،  مقاومــت در برابــر زلزلــه، حفاظــت 
از محیــط زیســت، عــدم ایجــاد بخــارات روی 
ــام  ــرای تم ــکان اج ــری و ام ــی بص ــه، زیبای شیش
طرح هــا بــه صــورت دوجــداره عنــوان کــرد.

ــن  مدیرعامــل شــرکت طــاق آهنگ ســازان نگاری

ــاختمان های  ــای س ــازی و احی ــت، بازس ــزد، مرم ی
شــرکت  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر  از  را  ســنتی 

ــرد. ــی ک معرف
ــن راه وجــود  ــه مشــکاتی کــه در ای زارع از جمل
تولیــدی  دســتگاه های  بــاالی  هزینــه  را  دارد 
ــرد و اذعــان داشــت:  ــام ب ــه در و پنجره هــا ن اینگون
بــرای کســب درآمــد مناســب از ایــن راه الزم 
خــود  اختیــار  در  دســتگاه ها  ایــن  کــه  اســت 

شــرکت باشــد.
ــب  ــا مناس ــه از در و پنجره ه ــن نمون ــزود: ای وی اف

اقلیــم یــزد بــوده و اگــر بتوانیــم در خــود شــرکت 
دنیــا  روز  دســتگاه های  بــا  تولیــدی  مجموعــه 
داشــته باشــیم، بــرای بافــت اســتان یــزد بســیار 
ــت پژوهشــی  ــم معاون ــوده و امیدواری ــردی  ب کارب
ــد مــا را در اجــرای ایــن طــرح  دانشــگاه یــزد بتوان

ــد. ــت کن حمای
پــارک  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  همچنیــن  وی 
ــکاری  ــه هم ــد زمین ــزد می توان ــاوری ی ــم و فن عل
ایــن شــرکت را بــا اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــتای  ــتان در راس ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش

تســهیل صــدور مجوزهــای الزم در زمینــه مرمــت 
آثــار باســتانی و ســاختمان های قدیمــی نیــز فراهــم 

ــد. کن
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با همکاری دانشجویان و عضو هیات علمی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد انجام شد
فرآوری گیاه کینوا برای درمان سرطان های سینه و سیستم گوارشی 

عضــو هیــات علمــی بیوتکنولــوژی دانشــگاه یــزد بــا همــکاری دانشــجویان ایــن دانشــگاه موفــق بــه اجــرای 
فــرآوری گیــاه کینــوا بــرای درمــان ســرطان های ســینه و سیســتم گوارشــی در پردیــس فنــاوری و صنعتــی 

دانشــگاه یــزد شــد.
دکتــر ســیدابراهیم ســیفتی بــا اشــاره بــه اینکــه 
گیــاه کینــوا بــا داشــتن خاصیــت ضدالتهابــی و 
ایمنــی  سیســتم  تقویت کننــده  آنتی اکســیدانی، 
بــدن محســوب مــی شــود، گفــت: ایــن گیــاه 
ــی،  ــرای پیشــگیری از چاق ــه کامــل، ب همچــون غل
ســرطان  و  دیابــت  قلبی عروقــی،  بیماری هــای 

ــت. ــوده اس ــد ب ــر و مفی موث
ــش از یــک دهــه  ــان اینکــه بی ــا بی ــر ســیفتی ب دکت
اســت کــه شــرکت یــارا پژوهــش فنــاور صــدرا بــا 
برنــد تجــاری یارصــد تحقیقــات خــود را در زمینــه 
اصــاح و بهنــژادی گیــاه کینــوا آغــاز کــرده 
ایــن  فعالیت هــای  جدیــد  فــاز  گفــت:  اســت، 
ــه  ــی در رابط ــرح تحقیقات ــب دو ط ــرکت در قال ش
ــژه  ــورت وی ــه ص ــوا ب ــی کین ــای گیاه ــا درمان ه ب
بــرای درمــان ســرطان ســینه و ســرطان سیســتم 
ــجوی  ــکاری دو دانش ــا هم ــه ب ــوده ک ــی ب گوارش
)محمدرضــا  یــزد  دانشــگاه  ارشــد  کارشناســی 
رعنایــی زاده و فاطمــه شــیرعلی( و یــک پژوهشــگر 
رشــته بیوتکنولــوژی کشــاورزی )نســرین حیدری( 

ــت. ــده اس ــی ش اجرای
ــوا،  ــاه کین ــر گی وی افــزود: ایــن شــرکت عــاوه ب
بــر روی چنــد گیــاه  تحقیقــات گســترده ای را 
ــم ۸ نفــره ای اعــم  ــا همــکاری تی ــی دیگــر ب داروی
از دانشــجویان و پژوهشــگران متخصــص در حــوزه 
بیوتکنولــوژی کشــاورزی، پزشــکی و دارویــی 
آغــاز کــرده کــه تاثیــرات بســیار باالیــی در درمــان 
نابــاروری زنــان و مــردان، دیابــت و بیمــاری ام اس 

دارد.
ــوژی دانشــگاه  ــات علمــی بیوتکنول ــن عضــو هی ای

و  کشــاوزی  تلفیــق  بحــث  بــه  ادامــه  در  یــزد 
پزشــکی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: از اهــداف 
ــواری  ــه از خام خ ــت ک ــن اس ــد ای ــرکت یارص ش
ــار  ــن خاوی ــد ای ــرده و بتوان ــر ک ــوا کمت ــاه کین گی
گیاهــی را در ارزشــمندترین حالــت خــود، بــر ســر 

ــد. ــرار ده ــان ق ــفره ایرانی س
دکتــر ســیفتی تفاوت هــای شــرکت یــارا پژوهــش 
ــاً  ــه صرف ــرکت هایی ک ــر ش ــا دیگ ــدرا ب ــاور ص فن
در زمینــه بســته بندی کینــوا فعالیــت می کننــد ایــن 
ــاوه  ــرکت ع ــن ش ــه در ای ــح داد ک ــه توضی گون
ــای  ــن دانه ه ــد بهتری ــر پژوهــش در راســتای تولی ب
کینــوا، ضمــن فــرآوری آن کاربــرد دارویــی ایــن 

ــرد. ــرار می گی ــز مدنظــر ق ــاه نی گی
یــارا پژوهــش  رییــس هیــات مدیــره شــرکت 
ــن شــرکت در  ــد براینکــه ای ــا تاکی ــاور صــدرا ب فن
تــاش اســت تــا بهتریــن فرآورده هایــی را کــه در 
ــه  ــوند، روان ــرف می ش ــاده مص ــان آم ــن زم کمتری
ــده ای  ــرد: در آین ــدواری ک ــراز امی ــد، اب ــازار کن ب
ــرای  ــد ب ــات می توان ــن تحقیق ــج ای ــک، نتای نزدی

ــد. ــی کن ــور، افتخارآفرین ــزد و کش ــتان ی اس
دکتــر ســیفتی عمده تریــن مشــکل شــرکت های 
فنــاور را عــدم تســهیل گری در صــدور مجوزهــای 
ایــن نــوع شــرکت ها بــرای ورود بــه بــازار دانســت 
و افــزود: مــا بــه عنــوان یــک شــرکت فنــاور بایــد 
دارای خــط تولیــد صنعتــی بــا تمــام امکانــات 
بــازار  قدمــی  یــک  در  یــا  و  بــوده  بســته بندی 
مصــرف بــا کارخانه هــای مرتبــط در تعامــل باشــیم 
ــع را  ــته بندی و توزی ــمی بس ــوز رس ــم مج ــا بتوانی ت

ــم. ــب کنی کس

ــه  ــزودن ب ــر اف ــد، عاوه ب ــن فراین ــه ای ــی ک  درحال
قیمــت تمــام شــده، منجــر بــه کاهــش تــوان مالــی 
ــرکت های  ــدی ش ــول تولی ــری محص و رقابت پذی

ــود. ــاور می ش فن
ــاب  ــفانه ب ــا متاس ــور م ــرد:  در کش ــح ک وی تصری
ــرکت  ــاور، ش ــرکت فن ــک ش ــه ی ــت ک ــده اس ش
مســتمندی بــوده کــه نیــاز بــه پــول و حمایــت مالــی 
ــت  ــده و خاقی ــه ای ــرکتی ک ــدم ش ــا معتق دارد، ام
دارد، شــرکتی کــه توانایــی آن را داشــته کــه یــک 
ــاً  ــد، قطع ــل کن ــول تبدی ــه محص ــام را ب ــده خ ای
توانایــی کســب درآمــد هــم دارد امــا تنهــا چیــزی 
ــی  ــاز دارد، عملگرای ــاور نی ــرکت فن ــک ش ــه ی ک

ــت. ــور اس ــران آن کش ــه مدی فناوران
وی از اینکــه مدیــران مــا بــر زبــان، داد از غــم 
را  کشــور  در  فنــاوری  توســعه  و  دانش بنیــان 
ــه همــان تفکــرات  ــد ب ــا در عمــل، مقی ــد ام می زنن
ســنتی و ســختگیرانه گذشــته هســتند، ابــراز تاســف 
ــه اینکــه تصمیــم داریــم رشــته  ــا اشــاره ب کــرد و ب
جامعــه  در  گفــت:  نهیــم،  ارج  را  کشــاورزی 
ــه نظــر می رســد کــه رشــته کشــاورزی،  اینطــور ب
رشــته ای اســت کــه بــازار کار خوبــی نــدارد ولــی 
بایــد گفــت ایــن رشــته بــه شــدت درآمــدزا اســت.

وی بیــان اینکــه بایــد بــا اعمــاق وجــود درک 
کــرد کــه ایــن رشــته ممکــن اســت کارمندآفریــن 
ــاً کارآفرین هــای موفــق بســیاری  نباشــد امــا مطمئن
اگــر  داشــت:  بیــان  باشــد،  داشــته  می توانــد 
دارنــد  کــه  علمــی  از  کشــاورزی  دانشــجویان 
پیشــه  را  کارآفرینــی  و  کننــد  بهینــه  اســتفاده 
ــد کــه کشــاورزی  ــد دی ــد، خواهن ــرار دهن خــود ق

یکــی از موفق تریــن و پردرآمدتریــن رشــته های 
دانشــگاهی کشــور اســت.

ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه از دانشــجویان، 
ــوزه  ــه در ح ــگرانی ک ــگان و پژوهش دانش آموخت
و  دارنــد  خاقیــت  و  ایــده  دارویــی،  گیاهــان 
تاحــدودی مطمئــن هســتند کــه ایــن ایــده از لحــاظ 
ــدن  ــل ش ــرا و تبدی ــت اج ــی، قابلی ــی و منطق علم
ــا ارســال  ــا ب ــه محصــول را دارد، دعــوت کــرد ت ب
ــادی و  ــای م ــود، از حمایت ه ــه خ ــوزال اولی پروپ
ــان  ــرکت، از هم ــن ش ــوآوری ای ــز ن ــوی مرک معن
مراحــل ابتدایــی مطالعــات تــا تبدیــل ایــده بــه 

محصــول، بهره منــد شــوند.
ــاور صــدرا )یارصــد( از  ــارا پژوهــش فن شــرکت ی
ــه طــور رســمی در پردیــس فنــاوری  ســال ۱۳۹۶ ب
ــا همــکاری محمدعلــی  ــزد ب و صنعتــی دانشــگاه ی
ــده و در  ــیس ش ــوان ســرمایه گذار تاس ــه عن زارع ب
ــه اصــاح  نباتــات، فــرآوری و بیوتکنولــوژی  زمین

ــد. ــت می کن ــی فعالی ــی و داروی ــان زراع گیاه

هایپرلوپ، نسل بعدی وسایل نقلیه پرسرعت، توسعه فناوري برای اولین بار در ایران؛
قــول مســاعد معــاون وزیــر علــوم جهــت انجــام اولیــن پــروژه کالن ملــی معاونــت تــازه تاســیس فنــاوری 

وزارت علــوم در دانشــگاه یــزد    

علمــی  هیــات  عضــو  مطهــری  حمیــد  دکتــر 
دانشــکده فیزیــک دانشــگاه یــزد و مدیرعامــل 
شــرکت توســعه المــاس فاطــر مســتقر در پردیــس 
فنــاوری ایــن دانشــگاه گفــت: ایــده ســفر از طریــق 
لوله هــای  در  پرســرعت  کپســول های  شــلیک 
خــاء کــه ســرعت جابجایــی در آنهــا ســریعتر 
ــر ســاعت( انجــام  از هواپیمــا )تــا ۱۲۰۰ کیلومتــر ب
میشــود در ســال ۲۰۱۳ از ســوی ایــان ماســک 
ــا در  ــت ت ــعه یاف ــرعت توس ــه س ــد و ب ــرح ش مط
سرنشــیندار  تســت  اولیــن   ۲۰۲۰ ســال  انتهــاي 
ــت انجــام  ــا موفقی ــوادا ب ــوپ در صحــراي ن هایپرل

ــد. ش
در  گفــت:  وي 
اولیــن  ایــران 
شــرکتی هســتیم 
ــورت  ــه ص ــه ب ک
بــه  رســمی 
ــات  ــام مطالع انج
امــکان ســنجي، 
کســب فنــاوري 
ســاخت  و 
ــه  ــاي اولی نمونه ه
هي  یشــگا ما ز آ

ــم  ــارک عل ــا پ ــتا ب ــن راس ــم و در ای ورود کرده ای
کردیــم.  منعقــد  قــرارداد  یــزد  فنــاوری  و 

امــکان ســنجی،  وی تصریــح کــرد: مطالعــات 
آزمایش هــای اولیــه و بســیاري از شبیه ســازی ها 
ــت و  ــه اس ــورت گرفت ــته ص ــال هاي گذش ــي س ط
همچنــان در حــال توســعه فناوري هــا و کســب 
فناوري هــاي مــورد نیــاز درگیــر در ایــن طــرح 

ــتیم.  هس
بــه گفتــه وی دانــش، نیــروي انســاني متخصــص و 
مناســب، پتانســیل و امــکان تولیــد ایــن فنــاوری در 
کشــور مــا وجــود دارد و اگــر حمایت هــای مــورد 
ــدف  ــن ه ــه ای ــم ب ــرد، می توانی ــورت گی ــاز ص نی

دســت یابیــم. 
دکتــر مطهــری گفــت: هــدف مــا ایــن اســت کــه 
ــه در  ــی ک ــروژه کان مل ــک پ ــه ی ــروژه ب ــن پ ای
اســتان یــزد مســتقر اســت، تبدیــل شــود. طبعــا ایــن 
ــد  ــان، تولی ــتغال دانش بنی ــود اش ــراه خ ــه هم کار ب
ــول،  ــه محص ــتیابي ب ــي، دس ــاوري بوم ــش و فن دان
بلنــد  در  اســتان  افزایــش ظرفیــت گردشــگري 
ــش  ــتقیم، افزای ــي و مس ــي جانب ــدت، درآمدزای م
در  آموختــگان  دانــش  و  دانشــجویان  تجربــه 
موضوعــات فناورانــه روز دنیــا، اســتقرار یــک 
ــاد  ــزد، ایج ــتان ی ــه در اس ــش پای ــي دان ــرح مل ط

امیــد و انگیــزه در بیــن جوانــان و دانشــجویان، 
در  دنیــا  بــا  همــگام  پیشــرفت  خودبــاوري، 
نیــروي  تربیــت  و  جــذاب  علمــي  زمینه هــاي 
انســاني متخصــص در موضــوع را بــه دنبــال دارد و 
ــای مربوطــه و  ــل فناوری ه ــا تکمی ــز ب ــده نی در آین
راه انــدازی خطــوط تجــاری هایپرلــوپ در کشــور 
ــاز  ــور ب ــت و کش ــی مل ــه تمام ــای آن ب ــا مزای طبع

ــت. ــد گش خواه
مدیرعامــل شــرکت توســعه المــاس فاطــر همچنیــن 
بــا اشــاره بــه بازدیــد اخیــر معــاون فنــاوری وزارت 
ــت:  ــزد گف ــگاه ی ــاوری دانش ــس فن ــوم از پردی عل
ــم  ــت تصمی ــورت گرف ــه ص ــی ک ــت های ــا صحب ب
معــاون بــر ایــن شــد ایــن پــروژه بــه عنــوان اولیــن 
ریاســت  فنــاوری  معاونــت  ملــی  کان  پــروژه 
جمهــوری )یــا وزارت علــوم( ارائــه و ان شــاهلل 
ــگاه ها  ــایر دانش ــرد و س ــورت گی ــت الزم ص حمای
و مراکــز کشــور در صــورت عاقمنــدي از طریــق 
درگاه یــا اصطاحــا هــاب اســتان یــزد بــه کمــک 

ــه شــوند. گرفت
ــن  ــل ای ــان اینکــه انجــام کام ــا بی ــر مطهــری ب دکت
پــروژه عایــدی بزرگــی بــرای کشــور خواهــد 
داشــت گفــت: چنانچــه فنــاوري مربوطــه بــه طــور 
کامــل بدســت آیــد، بســیار ســریع قــادر بــه تکثیــر 

آن در سراســر کشــور و حتــي کشــورهاي منطقــه 
هســتیم و ایــن امــر بســتری بــرای اشــتغالزایی پــاک 
و تمیــز، فناورانــه بــدون نیــاز بــه آب، برقــي، ســریع 
و دانــش پایــه اســت و بــا توجــه بــه موقعیــت 
اســترتژیکی کــه اســتان یــزد در مرکــز ایــران دارد، 
بــرای حمــل و نقــل می توانــد بســیار ارزشــمند نیــز 

باشــد.
همچنیــن وی تصریــح کــرد: از دیگــر محصــوالت 
ایــن شــرکت فنــاور، ســاخت دســتگاه  ترکیبــي و 
ــری  ــک س ــش دهی ی ــرای پوش ــدي CVD ب هیبری
از مــواد از جملــه پوشــش های نانوســاختار المــاس 
مصنوعــی اســت و بــه عنــوان اولیــن و تنهــا ســازنده 
ــعه  ــال توس ــم و در ح ــت داری ــور فعالی آن در کش
بــه  امیدواریــم  و  هســتیم  آن  نســل هاي جدیــد 
لطــف خداونــد بتوانیــم انــواع مختلفــي از ایــن 
ــازار  ــي وارد ب ــال هاي آت ــتگاه ها را در س ــوع دس ن
ــی  ــی مبتن ــزات تزیین ــاخت تجهی ــم. س ــور کنی کش
نیــز از دیگــر محصــوالت  بــر فنــاوری تعلیــق 
ــتقر در  ــاور مس ــرکت فن ــن ش ــده در ای ــاخته ش س

ــزد اســت.   دانشــگاه ی
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در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

ــدا  ــان فرهنگــی پی ــروز بنی ــه ام - گفتمــان در جامع

کــرده اســت/ گفتمــان را بایــد بــا فرهنــگ پیوند زد

تخصصــی  نخبگانــی،  مردمــی،  پراکنــده  -ظرفیت هــای 
و علمــی در ایــران را بایــد در محیــط یکپارچــه فضــای 
مجــازی، تبدیــل بــه ظرفیتــی بــا تــوان ملــی و جهانــی کنیــم

و...     

شورای عالی انقالب فرهنگی 

دکتر عاملی در مراسم افتتاحیه اندیشکده تحلیل گفتمان راهبردی دانشگاه امام صادق)ع(:
گفتمــان در جامعــه امــروز بنیــان فرهنگــی پیــدا کــرده اســت/ گفتمــان را بایــد 

بــا فرهنــگ پیونــد زد

دکتــر عاملــی موضــوع گفتمــان و تحلیــل گفتمانی 
راهبــردی از حوزه هــای بســیار مهــم دانســت و 
تاکیــد کــرد: گفتمــان در جامعــه امــروز و حتی در 
ــدا کــرده اســت،  ــان فرهنگــی پی ــای غــرب بنی دنی

ــا فرهنــگ پیونــد زد. گفتمــان را بایــد ب
ــی انقــاب  ــر شــورای عال ــه گــزارش مرکــز خب ب
فرهنگــی، دکتــر ســعیدرضا عاملــی در مراســم 
افتتاحیــه اندیشــکده تحلیــل گفتمــان راهبــردی 
دانشــگاه امــام صــادق)ع( ضمــن تبریــک میــاد بــا 
ــان کــرد:  ــرا)س( بی ــه زه ســعادت حضــرت فاطم
ــت و لطــف  ــام، عنای ــن ای ــه برکــت ای ــدوارم ب امی
حضــرت شــامل حــال همــه مــا بشــود و پایــه کار 
مبتنــی بــر تقــوا کــه هــدف آن تحقــق آرمان هــای 
ــت  ــا کفای ــت ب ــه دس ــت، ب ــامی اس ــاب اس انق
آقــای دکتــر بشــیر اجــرا شــود. ایشــان انصافــا 
ظرفیت هــا و قابلیت هــای الزم را بــرای انجــام ایــن 
ــه  ــی و تجرب ــای علم ــه توانائی ه ــه ب ــا توج کار ب
بیــن المللــی دارنــد. همچنیــن دکتــر بشــیر نزدیــک 
ــه  ــه ب ــان چ ــوزه گفتم ــاب در ح ــد کت ــه ۱۰ جل ب
ــه  ــاظ روش و عرص ــه لح ــه ب ــت و چ ــاظ ماهی لح
ــن  ــع ای ــد کــه تجمی هــای گفتمــان منتشــر کرده ان
ارزشــمندی در  منشــاء کار  کتاب هــا می توانــد 
دانشــگاه فاخــر و ارزشــمند امــام صــادق)ع( باشــد.

ــالب  ــا در گام دوم انق ــگاه ه دانش
اســالمی مســیر اســتقرار تمــدن 

ــد ــی کنن ــالمی را ط ــن اس نوی
وی دانشــگاه امــام صــادق )ع( را دانشــگاهی مفیــد 
و پرثمــر دانســت و افــزود: طــی ایــن ســال ها 
صــادق)ع(  امــام  دانشــگاه  التحصیــان  فــارغ 
سیاســی  فرهنگــی،  مختلــف  عرصه هــای  در 
ــدند  ــع ش ــر واق ــد و موث ــور مفی ــی کش و اجتماع
ــال  ــامی را دنب ــاب اس ــداف انق ــا اه ــز آنه و نی
ــد. انتظــار مــی رود دانشــگاه ها در گام دوم  کرده ان
ــدن  ــتقرار تم ــیر اس ــد مس ــامی بتوانن ــاب اس انق
نویــن اســامی را طــی کــرده و دانشــگاه ها بــه 
حــل مســئله بــه صــورت فراگیــر و چنــد رشــته ای 

بپردازنــد.
اســتاد گــروه ارتباطــات دانشــگاه تهــران، موضــوع 
گفتمــان، تحلیــل گفتمانــی و تحلیــل گفتمانــی 
راهبــردی از حوزه هــای بســیار مهــم دانســت و 
ــکر  ــوم تش ــر عل ــی گل، وزی ــر زلف ــزود: از دکت اف
ــال  ــت اندیشــکده ها را دنب کــردم کــه مســیر تقوی
و  دانشــگاه ها  موجــود  ظرفیت هــای  و  کردنــد 
ــه  ــا توج ــد. ب ــره بردن ــور به ــی کش ــز پژوهش مراک
بــه ســرمایه بــزرگ ایــن عرصــه، حــدود ۸۰ هــزار 
ــک  ــی و نزدی ــطح مل ــی در س ــات علم ــو هی عض
چهــار میلیــون دانشــجو در کشــور وجــود دارد 
کــه ترکیــب ایــن گروه هــا می توانــد ظرفیــت 
خوبــی بــرای علــم، تحقیــق و پژوهــش در جهــت 
پیشــرفت اســامی و ایرانــی کشــور بــه همــراه 

ــد. ــته باش داش

ــیدن و  ــکده، اندیش ــای اندیش اقتض
ــت ــه ورزی اس اندیش

ــرح  ــا ط ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــر اینکــه آیــا واقعــا مــا اندیشــکده  ســوالی مبنــی ب
تاســیس کــرده ایــم و یــا بــه دنبــال کارهــای 
رســمی و فرمالیتــه ی اندیشــکده هســتیم؟ تصریــح 
ــه  ــیدن و اندیش ــکده، اندیش ــای اندیش ــرد: اقتض ک
ــی  ــار م ــر انتظ ــوزه فک ــه از ح ــت. آنچ ورزی اس
»بالِفکــِر  علــی)ع(  فرمایــش حضــرت  بــه  رود 

تَنَجلــي َغیاِهــُب االُمــوِر« بــا تفکــر اســت کــه 
تاریکی هــا تبدیــل بــه روشــنایی می شــود. ایــن 
ــرای احســاس  روشــنایی یــک ضــرورت دائمــی ب
خوشــبختی، پیشــرفت و شــکوفایی در میــان ملــت 
اســت. مــا بایــد ایــن توانایــی را داشــته باشــیم کــه 
اگــر ابهامــات و کاســتی هایی در کشــور در مســیر 
و روش هــای اجرایــی و کاری وجــود دارد، بــا 

ــم. ــیر را بیابی ــه راه و مس اندیش
دکتــر عاملــی یــادآور شــد: در اندیشــیدن عــده ای 
بــر بخــش خالــی لیــوان تاکیــد و بزرگنمایــی 
ــد  ــده می گیرن ــوان را نادی ــر لی ــد و بخــش پ می کنن
ــدارد  ــی ن ــرد جایگاه ــل خ ــرد اه ــن در رویک و ای
چــون اهــل خــرد از ســرمایه موجــود بــرای فراهــم 
آوردن ســرمایه های جدیــد انســانی و اجتماعــی 
اســتفاده می کننــد کــه ایــن ســنت در دیــدگاه 
ــود. زمانیکــه  ایشــان  حضــرت امــام خمینــی)ره( ب
از ملــت و توانایــی ملــت ایــران ســخن می گفتنــد، 
امــام  کــه  می نگریســتند  را  اطــراف  برخــی 
خمینــی)ره( از کــدام ملــت صحبــت می کننــد؛ 
بــر  ناظــر  و  زیبــا  و  ظریــف  نگاهشــان  ایشــان 

ــود. ــران ب ــریف ای ــت ش ــای مل دارایی ه

ــواره دوم  ــری از چهل ــدف رهب ه
انقــالب اســالمی، تعالــی تمــدن 

ــت ــالمی اس ــن اس نوی
وی بــا تاکیــد بــر نــگاه گفتمانــی امــام خمینــی)ره( 
ــای  ــی توانســتند ذره ه خاطرنشــان کــرد: ایشــان م
از ظرفیت هــا  بــه تجمیعــی  تبدیــل  را  پراکنــده 
کننــد. ونیــز در نگاه حکیــم فرزانه انقاب اســامی 
همیــن دیــدگاه بــه خوبــی وجــود دارد. زمانــی کــه 
ایشــان بیانیه گام دوم انقاب را نوشــتند، نگاهشــان 
ــواره اول انقــاب، تبییــن ظرفیت هــای آن  ــه چهل ب
بــوده اســت. همچنیــن نــگاه ایشــان بــرای چهلــواره 
ــدن  ــی تم ــدف عال ــن ه ــانه گرفت ــاب نش دوم انق

نویــن اســامی اســت.
ــاره  ــا اش ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
بــه اینکــه مــا نیازمنــد تفکــر غنــی و پویــا هســتیم، 
تفکــر را غنــی  از مســایلی کــه  گفــت: یکــی 

ــرت  ــت. حض ــس اس ــدن از نف ــا ش ــد، ره ــی کن م
یمنــع  »الهــواء  فرماینــد  مــی  )ع(  امیرالمومنیــن 
ــی  ــل م ــع عق ــی مان ــانیت و خودخواه ــل« نفس العق
خودخواهــی  ااِلْزِدیــاد«  یَْمنَــُع  »العجــب  شــود. 
باعــث عــدم رشــد انســان مــی شــود، بــه طوریکــه 
ــم!  ــی مانی ــی م ــه باق ــص الخلق ــه و ناق ــد کوتول ق
چــرا کــه نفســانیت مانــع از کارکــرد عقــل درســت 
مــی شــود.! بنابرایــن توانایــی تجمیــع شــده در 
کســی کــه اهــل نفســانیِت باشــد، شــکل نمــی 
گیــرد. درحقیقــت عقــل را صرفــا الکتریســته مغــز 
ــل را  ــه عق ــم بلک ــی دانی ــی نم ــدف متعال ــدون ه ب
الکتریســیته مغــزی مــی دانیــم کــه انســان را بتوانــد 
ــی  ــی راهنمای ــه ســمت ســامت، ســعادت و تعال ب
کنــد. گاهــی از یــک عقــل پیشــرفت تــراوش مــی 
کنــد امــا خانمــان یــک ملتــی را بــر بــاد مــی دهــد.

ــه  دکتــر عاملــی در بخــش دیگــری از ســخنانش ب
بــای گریبانگیــر کشــورهای اروپایــی، آمریــکا و 
کشــورهایی کــه صرفــا بــه توســعه اندیشــیده انــد و 
ــد؛ اشــاره کــرد  ــه ان ــدار رفت ــه ســمت توســعه پای ب
ــت  ــط زیس ــه محی ــعه ای ب ــگاه توس ــن ن ــه در ای ک
ــه  ــت و ب ــده اس ــم ش ــان گ ــی انس ــده ول ــه ش توج

ــد. ــداری خــود انســان توجهــی نکردن پای
وی تصریــح کــرد: پایــداری انســان محصــول نــگاه 
ــا  ــه ب ــا رویکــرد جاودانگــی اســت ن بــه پیشــرفت ب
ــر پیشــرفت  ــر ب ــا ناظ ــداری کــه صرف رویکــرد پای
ایــن جهانــی اســت. پایــداری عرصــه اش دنیــا 
اســت امــا جاودانگــی محدودیــت نــدارد! مســیر از 
اینجــا آغــاز و در جهــان آخــرت ادامــه پیــدا مــی 
ــرای اهــل ایمــان یــک ســعادت  ــد. ان شــااهلل ب کن
ــد را نادیــده  ــرای اهــل کفــر کــه خداون ابــدی و ب
مــی گیرنــد، ذاللــت و گمراهــی ابــدی بــه همــراه 
ــن  ــا ب ــد حتم ــر بای ــن تفک ــت. بنابرای ــد داش خواه
ناشــی از خودســازی  الهــی، توحیــدی و  مایــه 
داشــته باشــد تــا بتوانــد مســیر را تعییــن کنــد. 
بعضی هــا لبــاس طلبگــی بــه تــن دارنــد امــا مغــرور 
هســتند. ایــن غــرور یعنــی چیــزی در مقابــل توحید 
اســت. مومــن دائمــا بایــد درونــش بــه هــو المتعالــی 
زمزمــه داشــته باشــد و خداونــد را بــه عنــوان یــک 
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جلــوه باعظمــت هســتی بنگــرد و نگاهــش بــه 
ــن  ــم هــم بدی خشــنودی و رضــای حــق باشــد؛ عل

ــه اســت. گون

ماهیت دین و علم یکی است
ــه  ــران اضاف ــگاه ته ــات دانش ــروه ارتباط ــتاد گ اس
ــم  ــی حاک ــی از باهای ــتا یک ــن راس ــرد: در همی ک
بــر علــم، ســکوالر شــدن علــم بود. ســکوالر شــدن 
علــم و جداســازی دیــن از علــم و دو تــا شــدن ایــن 
دو یعنــی دیــن و علــم ســاختن! منجــر بــه ســکوالر 
شــدن علــم و حتــی دیــن شــد. در حالــی کــه دیــن 
و علــم یــک ماهیــت دارد مثــل وحــدت حــوزه و 
ــم  ــرده ای ــزا ک ــن دو را مج ــه ای ــت ک ــگاه اس دانش
ــه  ــتند. ب ــت هس ــس و ماهی ــک جن ــا از ی ــا اینه ام
مجــرد اینکــه ایــن دو را از هــم مجــزا مــی کنیــم، 
بــه نوعــی بــه ســمت  ســکوالر کــردن دانشــگاه و 
علــم حرکــت کــرده ایــم. درحقیقــت مــا نیازمنــد 
اقتضــای بــزرگ علــم بــا همــه ظرفیــت هــای الهــی 

ــدی هســتیم. و توحی

گفتمــان مصــداق اســتخراج طــال از 
ــت خاک اس

عاملــی در بخــش دیگــر ســخنانش بــا طــرح ســوال 
مبنــی بــر اینکــه چــرا گفتمــان در جامعــه امــروزی 
اهمیــت بیشــتری دارد؟ تاکیــد کــرد: گفتمــان 
ــم  یعنــی دریافــت قاعــده هــا یعنــی مــا قصــد داری
ــن  ــم. بنابرای ــب کنی ــا را کس ــده ه ــان قاع ــا گفتم ب
از ایــن موضــوع عناویــن مختلــف گفتمانــی چــون 
پیشــرفت  گرایــی،  جمــع  فردگرایــی،  آزادی، 
از  را  هــا  قاعــده  و  اصــول  می شــود.  برداشــت 
کجــا بایــد پیــدا کنیــم؟ در ایــن میــان برخــی 
ــد کــه تصــور  آنقــدر گفتمــان را منفعــل کــرده ان
ــه  ــد گفتمــان  یعنــی دریافــت هســت ها! ن مــی کنن
ــا  ــاره بایده ــان درب ــه گفتم ــت بلک ــه نیس ــن گون ای
هــم اســت. گفتمــان ناظــر بــر فهــم قاعــده هاســت 
ــم. ــق عال ــن حقای ــن یافت ــت و همچنی ــوان واقعی بعن

وی بیــان کــرد: گفتمــان را دریافــت بایدهــا و 
در  گفتمــان  داد:  توضیــح  و  دانســت  هســت ها 
ــاز  ــم آغ ــرآن کری ــاب ق ــد از کت ــی بای ــگاه اله ن
شــود یعنــی گفتمــان هــای قرآنــی را بایــد دریافــت 
کنیــم تــا برمبنــای آن فاصلــه خــود و حقایــق الهــی 
را پیــدا کنیــم کــه در چــه گفتمانــی زندگــی مــی 

ــم. ــردش کنی ــد گ ــی بای ــه گفتمان ــه چ ــم و ب کنی
ــده  ــع ذرات پراکن ــان را تجمی ــی گفتم ــر عامل دکت
مصــداق  گفتمــان  داشــت:  اظهــار  و  دانســت 
ــا  ــتخرج ط ــت. مس ــاک اس ــا از خ ــتخراج ط اس
ــن  ــد. بنابرای ــی کن ــدا م ــا را پی ــاک ط از درون خ
گفتمــان یابــی تبدیــل پراکندگــی بــه انســجام 
ــده  ــتی، قاع ــد هس ــت قواع ــایان ذکراس ــت. ش اس
هــای آشــکار و پنهــان دارد و گفتمــان هــا نیــز 
ــتند.  ــان هس ــکار و پنه ــای آش ــان ه ــامل گفتم ش
ــد  ــه بای ــت شناســی جامع ــا در وضعی ــن حتم بنابرای
توجــه بــه گفتمــان هــای پنهــان داشــته باشــیم. 
امــروز بــا نســلی مواجهیــم کــه از آنهــا بــه بومیــان 

ــود. ــی ش ــر م ــال تعبی دیجیت

بومیــان دیجیتــال، نســل گــذار 
هســتند

ــه داد:  ــی انقــاب فرهنگــی ادام ــر شــورای عال دبی
ــا شــبکه هــا  بومیــان دیجیتــال یعنــی کســانی کــه ب
ــو داده  ــت و ج ــا جس ــی و ب ــانه های اجتماع و رس
و  اجتماعــی  شــبکه های  درون  در  اطاعــات  و 
کــودکان  شــده اند.  بــزرگ  مجــازی  فضــای 
ــل  ــن نس ــتند؛ ای ــازی هس ــا مج ــه فض ــت یافت تربی
ــال نســل  ــان دیجیت ــاوت دارد. بومی ــا تف ــا نســل م ب
 »Y و  X« هســتند، ایــن نســل متفــاوت بــا نســل »Z«

ــت  ــری اس ــل متغی ــل »X  و Y«، نس ــه نس ــت ک اس
یعنــی علــت و معلــول در آن روشــن اســت کــه بــا 
ــل  ــوان تحلی ــی ت ــود م ــای موج ــول ه ــت و معل عل

کــرد امــا نســل »Z« یــک خــط مســیری بــر محــور 
مختصــات اســت کــه مــا هنــوز »X  و Y« آن را 
ــه  ــر ب ــل تعبی ــن نس ــذا از ای ــم!  ل ــت نکرده ای دریاف
ــر  ــن تعبی ــا هویت هــای نامعی نســل گــذار و نســل ب

می شــود.  
مــی  ســخن  گــذار  دوران  از  چــرا  افــزود:  وی 
نیســت.  مــا  مخصــوص  تنهــا  گــذار  گوییــم؟ 
امــروز دنیــا در مســیر گــذار و عــدم اســتقرار قــرار 
ــل  ــه دلی ــتقرار ب ــدم اس ــن ع ــه ای ــت ک ــه اس گرفت
ناشــناخته های ایــن محیــِط کــه گفتمــان هــای 
ــی  ــت یاب ــل راعل ــن نس ــیاری دارد. ای ــناخته بس ناش
ــم  ــی کنی ــان م ــی مامتش ــی گاه ــم و حت نکرده ای
ــان  ــا گفتم ــتند! ب ــور هس ــل جس ــن نس ــرا ای ــه چ ک
»کســی بــودن« somebodiness احتمــاال آشــنا 
هســتید. امــروز بنیــان جامعــه غــرب بــر کســی 
در  بــودن  کســی  نیــز  و  دارد.  اســتقرار  بــودن، 
ــا در  ــه دنی ــه هم ــات ب ــان آزاد اطاع ــای جری فض
حــال تســری اســت. یــک زمانــی مــن مــی گفتــم 
و شــما مــی شــنیدید امــا امــروز مــن مــی گویــم امــا 
شــما تحلیــل مــی کنیــد و ممکــن بــر ایــن مباحــث 

ــید. ــته باش ــد داش نق
ــودن«  ــه داد: تاحــدی » کســی ب ــی ادام ــر عامل دکت
یــک نــوع اغــراق خودخواهانــه را بــه نمایــش 
ــی همــراه شــده  ــا فردگرای گذاشــته اســت چــون ب
اســت؛ طــوری کــه احســاس می کنیــد بــا جمعیــت 
ــر کــدام از  ــا ه بزرگــی مواجــه شــده اید کــه گوی
ایــن افــراد یــک واحــد اجتماعــی جدیــد شــده اند.

عالــی  شــورای  ماموریــت  دو 
فضــای  در  فرهنگــی  انقــالب 
ــازی و  ــای مج ــواد فض ــازی: س مج

مجــازی فضــای  آســیب های 
ــزود: در  ــی انقــاب فرهنگــی اف ــر شــورای عال دبی
ــگ مــی شــود،  ــودن پررن ــه ای کــه کســی ب جامع
نــگاه هیــچ کــس ســازی خطــری بــزرگ بــه 
حســاب مــی آیــد کــه ایــن نــگاه مــی توانــد بحــران 
اجتماعــی بزرگــی بــه وجــود آورد. در نتیجــه بایــد 
بــه ایــن گــروه توجــه کــرد، آنهــا را شــناخت و بــه 
حســاب آورد نــه لزومــا از آنهــا تبعیــت کــرد بلکــه 
ــش  ــواد و دان ــطح س ــه را در س ــاس آن جامع براس

ــاء داد.  ــد ارتق جدی
اســتاد گــروه ارتباطــات دانشــگاه تهــران بــه حکــم 
ــی  ــورای عال ــه ش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــد مق جدی
انقــاب فرهنگــی اشــاره کــرد و گفــت: ایشــان دو 
ــی انقــاب فرهنگــی  ــه شــورای عال ماموریــت را ب
در فضــای مجــازی مبنــی بــر ســواد فضــای مجــازی 
ــول  ــازی مح ــای مج ــای فض ــیب ه ــری آس و دیگ
کردنــد کــه البتــه بــا همــکاری شــورای عالــی 
ــن مهــم خواهــد پرداخــت.  ــه ای فضــای مجــازی ب
ــودن ســواد دقیقــا مدیریــت صحیــح  علــت مهــم ب
دوره انتقــال و نمانــدن در مرحلــه ســردرگمی و دو 

ــی اســت. گانگــی هــای هویت
ــای  ــت در فض ــن دو ماموری ــرد: ای ــح ک وی تصری
مجــازی بــه یــک انــدازه مهــم اســت چــون ســواد 
مجــازی، عرصــه ســواد عمومــی، تخصصــی و 
اختصاصــی دارد. ســواد اختصاصــی ســوادی اســت 
کــه متناســب بــا ارزش هــای اســامی و تمــدن 
نویــن اســامی در جامعــه شــکل مــی گیــرد. و 
فهــم آســیب هــای فضــای مجــازی نیــز بســیار مهــم 
اســت بــه حــدی کــه مــی تــوان گفــت امــروز دایره 
گذشــته  از  دســترس تر  در  و  گســترده تر  منکــر 
ــه  ــی ب ــت منته ــری درس ــد راهب ــذا نیازمن ــت. ل اس

ــتیم. ــر هس ــش منک ــروف و کاه ــش مع افزای
ــذا   ــد ل ــان دارن ــکار و پنه ــاد آش ــا ابع ــان ه گفتم
گفتمــان یعنــی از نادیــده هــا پــرده بــرداری کــردن. 
قــدرت گفتمانــی در واقــع دانــش پژوهــی عمیقــی 
از گفتمــان  اســت کــه اگــر در روش شناســی 
ــراز دانــش  ــم، شــاید باالتریــن ت صحبــت مــی کنی
ــه لحــاظ عمــق، دریافــت گفتمــان هــای  روشــی ب

پنهــان اجتماعــی باشــد کــه بــا هیــچ شــکی روبــرو 
نشــویم تــا بتوانیــم ایــن فضاهــا را درک کنیــم. در 
ایــن میــان پــرده پوشــی رفتــاری یکــی از خطــرات 
پوشــی  پــرده  در  لــذا  اســت  گفتمانــی  حــوزه 
احســاس مــی کنیــم، اشــکالی نیســت. بایــد نادیــده 
ــه  ــی وظیف ــه عموم ــه در عرص ــد و اگرچ ــا را دی ه
ــا  ــت ام ــی اس ــرمایه اجتماع ــد و س ــت امی ــا تقوی م
ــد از  ــی بای ــردی گفتمان ــذاری راهب ــت گ در سیاس
نادیــده هــا و مــوارد پنهــان گفتمانــی پــرده بــرداری 

ــم. کنی

ــان  ــروز بنی ــه ام ــان در جامع گفتم
ــت ــرده اس ــدا ک ــی پی فرهنگ

اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه لزومــا تعابیــر 
گفتمانــی را از متفکریــن غربــی نبایــد گرفــت، 
ــه  ــان را ب ــا گفتم ــه آنه ــرد: زمانیک ــان ک خاطرنش
عنــوان یــک پدیــده سیاســی، قدرتــی و پیونــد 
خــورده بــا قــدرت تحلیــل مــی کننــد، برخاســته از 

ــت. ــرب اس ــه غ ــی جامع ــم اجتماع فه
دکترعاملــی افــزود: گفتمــان در جامعــه امــروز 
و حتــی در دنیــای غــرب بنیــان فرهنگــی پیــدا 
ــد  ــا فرهنــگ پیون کــرده اســت، گفتمــان را بایــد ب
زد. ایــن جریــان فردگرایــی، کســی بــودن، کاربــر 
ــا  ــیری را در دنی ــودن، مس ــب ب ــه مخاط ــدن و ن ش
اســت کــه حــوزه فرهنــگ  بــه وجــود آورده 
ــا  جنبــه فرهنــگ مرکــزی پیــدا کــرده اســت. مــا ب
ــر  ــع متغی ــم. در واق ــه ای ــزی مواجه ــگ مرک فرهن
اصلــی فرهنــگ اســت بنابرایــن اقتصــاد و سیاســت 
نیــز تابــع فرهنــگ اســت و در ایــن حــوزه گفتمــان 
ــر  ــر ب ــا ناظ ــه لزوم ــی و ن ــه فرهنگ ــر عرص ــر ب ناظ

ــت. ــی اس ــوزه سیاس ح
ــش  ــاب فرهنگــی در بخ ــی انق ــر شــورای عال دبی
دیگــر ســخنانش ادامــه داد: گفتمــان بــه تعبیــر 
برمی خیــزد.  زمینــه  و  متــن  فهــم  از  فــرکاف 
منظورمــان از متــن چیســت؟ متــن تنهــا نوشــتار 
ــن  ــروز دارد، مت ــه ب ــزی ک ــر چی ــه ه ــت بلک نیس
اســت. کام، نوشــته، نقاشــی، ســینما، شهرســازی 
ــر  ــن ه ــتند بنابرای ــن هس ــی مت ــاری و... همگ ، معم
چیــزی کــه بــه عبارتــی بازنمایــی دارد، متــن اســت 
حتــی اگــر ایــن بازنمایــی محصــول ارتباطــات 
ــر بســازد.  ــا تصوی ــی در ذهــن م ــی باشــد یعن درون
بنابرایــن در تحلیــل متــن قطعــا محــل اقتضــای بســتر 
ــه  ــا نظری ــی ب ــرف و از طرف ــک ط ــی از ی اجتماع
هــای فاخــر تمــدن نویــن اســامی تحلیــل گفتمانــی 
و برآینــد ســازی آن را انجــام مــی دهیــم. بنابرایــن 
گفتمــان برخاســته از متــن و ناظــر بــر نــگاه بــه متــن 
اســت، یکــی از گفتمــان هــای رایــج در دنیــا لــذت 

ــت. ــرگرمی اس و س

ــان  ــک گفتم ــه ی ــل ب ــازی تبدی ب
ــت ــده اس ــری ش یادگی

وی ادامــه داد: امــروز گفتمــان لــذت و ســرگرمی 
بــه نوعــی ســبک زندگــی و فرهنــگ را مــی 
ســازد. آیــا مــی توانیــم لــذت و ســرگرمی را 
بــازی  بازیگــر  از جامعــه بگیریــم؟ ۳۲ میلیــون 
ــد  ــازی بع ــم. ب ــران داری ــک در ای ــای الکترونی ه
از یــک مــدت تبدیــل بــه نوعــی اعتیــاد مــی 
شــود. درحقیقــت بــازی تبدیــل بــه یــک گفتمــان 
  Edutainment اســت.   شــده  نیــز  یادگیــری 
ترکیبــی اســت از آمــوزش و ســرگرمی یعنــی 
یادگیــری از طریــق بــازی و یافتــن مهــارت از 
ــناریوپردازی ها  ــی س ــت حت ــرگرمی اس ــق س طری
بــرای گفتمان هــای سیاســی و نــوع بازخــورد دادن 

بــه عرصه هــای سیاســی از ایــن مســیر اســت.

در حــوزه گفتمــان، بنیــان اصلــی 
ــت ارتباطات اس

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خاطرنشــان 
کــرد: در حــوزه گفتمــان، بنیــان اصلــی ارتباطــات 

اســت کــه دکتــر بشــیر و همــکاران محترمشــان بــر 
ایــن حــوزه مســلط هســتند. ایــن یــک حســن اســت 
ــردی از دل  ــان راهب ــل گفتم ــکده تحلی ــه اندیش ک
دانشــکده فرهنــگ و ارتباطــات بیــرون مــی آیــد.

ارتباطــات  هــم  و  بیرونــی  ارتباطــات  بــه  وی 
ــی  ــات درون ــزود: ارتباط ــرد و اف ــاره ک ــی اش درون
حــوزه ذهــن و اندیشــه اســت. در انگلیســی از 
از  آنــرا  و    Intrapersonal communication
Interpersonal communication متمایــز مــی 
کنیــم. اولــی از ارتباطــات درونــی فــرد ســخن مــی 
گویــد کــه یــک نــوع ارتبــاط بــا خــود اســت کــه 
شــامل حــوزه خیــال، آرمــان، یوتوپیــا و اندیشــیدن 
و حــوزه بازخــورد دادن بــه امــوری کــه در تجربــه 
زیســته زندگــی دریافــت مــی کنــد کــه مــی توانــد 
منجــر بــه کیفیــت ســازی در ارتباطــات شــود. 
ــا ایــن ســوال مواجهه ایــد کــه چــرا  شــاید امــروز ب
ــوان  ــد؟   جــرا بعن ــی کن ــزش م ــه ری ــاره جامع یکب
ــدن  ــاب ش ــی حج ــاب و ب ــم حج ــاهد ک ــال ش مث
ــاج  ــهید ح ــردار ش ــر س ــه تعبی ــتیم؟ ب ــه هس جامع
ــا  ــتیم و آنه ــه هس ــدر جامع ــا پ ــلیمانی م ــم س قاس
ــرای آنهــا راهــی  ــدان مــا هســتند و مــا بایــد ب فرزن
پیــدا کنیــم کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت! آیــا 
صرفــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه او آدم بــدی اســت 
ــی  ــی حجاب ــن ب ــا ای ــتیم؟ ی ــی هس ــا آدم خوب و م
ــد  ــه برآین ــه در جامع ــت ک ــی اس ــورد ارتباط بازخ
ــا دشــمن و فضــای مجــازی  شــده اســت کــه همان

ــترده ای دارد. ــر و گس ــر فراگی ــدان اث ــن می در ای
ــرد و  ــاره ک ــاب اش ــل انق ــه اوای ــی ب ــر عامل دکت
ــوان  ــران ج ــیاری از دخت ــاد دارم بس ــه ی ــت: ب گف
ــک  ــد کــه ی ــر ســر کردن ــی حجــاب، حجــاب ب ب
ــام  ــت. ام ــکل گرف ــگان ش ــی در هم ــل عجیب تمای
ــرده را  ــه م ــر جامع ــک احیاگ ــل ی ــی)ره( مث خمین
ــاَس  ّ ــا النَ ــا أَْحیَ ــا فََکَأنََّم ــْن أَْحیَاَه ــرد »َوَم ــده ک زن
َجِمیًعــا« اتفــاق افتــاد و یــک امتــی بــه میــدان آمــد 

ــد. ــا ش و احی
ــی از  ــل گفتمان ــد تحلی ــا بای ــت: م ــار داش وی اظه
وضعیــت موجــود جامعــه داشــته باشــیم کــه چــرا 
لــذا  اتفاقــات در جامعــه رخ مــی دهــد؟  ایــن 
ــه درســتی مــی فرماینــد  رهبــری حکیــم انقــاب ب
اســامی،   انقــاب  دوم  گام  در  را  هــدف  کــه 
نشــانه  یعنــی  بگذاریــد  اســامی  نویــن  تمــدن 
ــان  گرفتــن دوران ظهــور و مشــخصات آن کــه بنی
آن بــر عدالــت و توحیــد و نیــز هســته کانونــی آن 
ــت.  ــردم اس ــی م ــای اساس ــه نیازه ــن ب ــخ گفت پاس
بهداشــت،  از جملــه غــذا، ســامت،  نیازهایــی 
ــه  ــن شــود. ب ــد تامی ــا بای ــرام، کرامــت و... اینه احت
ــه  ــد هم ــده بای ــی آین ــازی گفتمان ــرم در بازس نظ
انــرژی خــود را بــر روی فراهــم کــردن اقتضائــات  
و رفــع موانــع اســتقرار تمــدن نویــن اســامی قــرار 

ــم. بدهی
مــورد  در  مبســوطی  بحــث  بــودم   عاقمنــد 
ــج در جمهــوری اســامی داشــته  گفتمان هــای رای
باشــیم ولــی بــه دلیــل ضیــق وقــت بــه همیــن مقــدار 
بســنده می کنــم و امیــدوارم شــاهد کارهــای مفیــد 
و موثــر اندیشــکده تحلیــل گفتمــان راهبــردی 
باشــیم. امیــد اســت همــه تــاش هــای مــا منجــر بــه 

ــر شــود. ــر کثی خی
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

دکتر عاملی:
ظرفیت هــای پراکنــده مردمــی، نخبگانــی، تخصصــی و علمــی در ایــران را بایــد 
ــی و  ــوان مل ــا ت ــی ب ــه ظرفیت ــل ب ــازی، تبدی ــای مج ــه فض ــط یکپارچ در محی

جهانــی کنیــم
 دکتــر عاملــی تاکیــد کــرد: ظرفیت هــای پراکنــده 
ــران  ــی، تخصصــی و علمــی در ای مردمــی، نخبگان
را بایــد در محیــط یکپارچــه فضــای مجــازی، 
تبدیــل بــه ظرفیتــی بــا تــوان ملــی و جهانــی کنیــم.

ــرآن  ــول ق ــالمی محص ــالب اس انق
کریــم اســت

ــاب  ــی انق ــورای عال ــر ش ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
تخصصــی  نشســت  شــانزدهمین  در  فرهنگــی؛ 
بــا  کریــم  قــرآن  قاریــان  و  اســاتید  حافظــان، 
ــی و  ــانه مل ــرآن، رس ــاوت ق ــت »ت ــوع نشس موض
ــر  ــی؛ دبی ــعیدرضا عامل ــر س ــازی« دکت ــای مج فض
ــک  ــن تبری ــی ضم ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ایــام اهلل دهــه فجــر گفــت: برگــزاری »شــانزدهمین 
نشســت تخصصــی حافظــان اســاتید و قاریــان قرآن 
کریــم« در ایــام اهلل پیــروزی انقــاب اســامی 
شایســته و ســزاوار قــدردان نعمــت انقــاب باشــیم. 
ــم اســت و  ــرآن کری انقــاب اســامی محصــول ق
پیــام قــرآن کریــم، نشــوِر عظیــم را در جامعــه ایران 
ــود  ــه وج ــی)ره( ب ــام خمین ــود ام ــت وج ــه برک ب
آورد و برخــاف همــه نظریه هــای چــپ و راســت، 
ــام  ــد پی ــز پیون ــزی ج ــامی چی ــاب اس ــفه انق فلس

ــران نیســت. ــت ای ــا مل ــم ب ــرآن کری ق
رییــس شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی کشــور بــا 
ــی  ــاب دین ــان، انق ــه »جامعه شناس ــر اینک ــد ب تاکی
را در مفروضــات خــود پیــش بینــی نکــرده بودنــد« 
اظهــار داشــت: تصــور جامعه شناســی ایــن بــود کــه 
انقــاب یــا ریشــه در فاصلــه طبقات اجتماعــی دارد 
و یــا ریشــه در بازبودگــی و دموکراســی خواهی 
ــن اســت کــه  ــت ای ــا واقعی ــردم دارد ام ــان م در می
ــی،  ــول قرآن خواه ــران محص ــامی ای ــاب اس انق
قرآن طلبــی و حرکــت بــه ســوی قــرآن کریــم بــود 

کــه منشــاء تحــول عظیــم در ایــران اســامی شــد.
وی بــه ســی ســالگی تاســیس شــورای عالــی قــرآن 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن شــورا بــا حکمــت مقــام 
معظــم رهبــری در ۳۰ مهــر مــاه ۱۳۷۰ ایجــاد شــد. 
بــا نگاهــی واقــع بینانــه  شــورای عالــی توســعه 
از  داشــته  بســیاری  توفیقــات  قرآنــی  فرهنــگ 
جملــه برگــزاری ۱۶ همایــش و تدویــن هــای فاخر 
از تــاوت قــرآن کریــم بــوده اســت و از ایــن نظــر 
ــتاوردهایمان  ــه دس ــبت ب ــال نس ــدای متع ــاکر خ ش
هســتیم.  بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی مثــال 
شــایانی بــرای توجــه بــه نعمــت هاســت کــه رهبــر 
فرزانــه انقــاب اســامی بــا حکمــت  بــه داشــته هــا 
ــت  ــاب و ظرفی ــواره اول انق ــتاوردهای چهل و دس
ــی  ــه خوب ــواره دوم انقــاب را ب ــرای چهل ســازی ب

ــد. ــیم کرده ان ــی و ترس طراح

ــی  ــام جهان ــک پی ــرآن ی ــام ق پی
ست ا

ــدن  ــرآن را دی ــق ق ــکر در منط ــی »ش ــر عامل دکت
ــا  ــن آنه ــا و یافت ــه نعمت ه ــادن ب ــا، ارج نه نعمت ه
ــت  ــرون رف ــا ب ــه ب ــگاه نقادان ــزود: ن ــت« و اف دانس
مثبــت در جــای خــود الزم اســت امــا امــروز توجــه 
بــه داشــته ها بــرای ایجــاد ســرمایه اجتماعــی بســیار 
حائــز اهمیــت اســت. درخصــوص موضــوع »قــرآن 
کریــم و فضــای مجــازی« بایــد بگویــم پیــام قــرآن 
یــک پیــام جهانــی اســت و فضــای مجــازی ظرفیتی 
بــرای ارتبــاط بــا جهــان اســت؛ از ایــن منظــر محتــوا 

و ظرفیــت انطباقــی بــا هــم پیــدا کــرده اســت.
ــام  ــه تم ــه داد: اگرچ ــران ادام ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــد  ــاط ندارن ــازی ارتب ــای مج ــا فض ــان ب ــردم جه م

ــت  ــارد از جمعی ــم میلی ــج و نی ــه پن ــک ب ــا نزدی ام
دنیــا متصــل بــه فضــای مجــازی اســت. اگــر 
خداونــد دائمــا تمــام مــردم را مــورد خطــاب قــرار 
می دهــد و بــا خطــاب »یــا ایهــا النــاس« یــک نــوع 
ــد  ــی کن ــم م ــام فراه ــرای پی ــی ب ــتغراق عموم اس
ــا  ــا »ایه ــان ب ــه مومن ــاب ب ــای خط ــام ه ــی پی و حت
الذیــن آمنــوا« اســت؛ خطاب هــای خــاص هــم 
خطاب هــای جهانــی اســت و تفکیــک جنســی، 
ســنی و قومیتــی نــدارد. امــروز پیــام جهانــی قــرآن 
ــرار  ــازی- ق ــای مج ــی  فض ــرف جهان ــک ظ در ی
گرفتــه اســت کــه ایــن موضــوع بــه هنــر مــا بســتگی 
ــرای انتقــال  ــت ب ــن ظرفی ــدازه از ای ــا چــه ان دارد ت

ــم. ــره ببری ــان به ــردم جه ــه م ــرآن ب ــام ق پی

انســان ها بــا فطــرت الهــی بــه 
می کننــد رجعــت  قــرآن 

ــح  ــی تصری ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــت  ــی اس ــدر غن ــرآن آنق ــام ق ــوای پی ــرد: محت ک
ــا  ــرد، حتم ــکل بگی ــول آن ش ــر ح ــر تدبی ــه اگ ک
ــت.  ــر اس ــه ای دیگ ــه گون ــرآن ب ــام ق ــت پی دریاف
ایــن امــر مســتلزم ایــن اســت کــه بــا هنــر بازنمایــی 
دقیــق پیــام قــرآن، تدبیــر و تدبــر را در مــردم 
جهــان ایجــاد کنیــم. بایــد در نظــر بگیریــم در 
فضــای مجــازی بــا مخاطــب مواجــه نیســتیم بلکــه 
ــه  ــی کــه ب ــم. انســان فعال ــر ســروکار داری ــا کارب ب
بازنشــر و بازنمایــی پیــام مــی پــردازد و بــا دریافــت 
ــرد و  ــی نگ ــام م ــه پی ــادی ب ــی انتق ــا نگاه ــام ب پی
بعضــا افــراد بیمارگونه ای انــد کــه محمــل تخریــب 
پیــام هســتند کــه در تمــام تاریــخ ایــن افــراد وجــود 
داشــتند. اشــخاصی کــه هنــگام تــاوت قــرآن 
گــوش خــود را می گرفتنــد و چشمشــان را بــه 
روی حقیقــت پیــام خــدا می بســتند تــا پیــام خــدای 
متعــال را نشــنوند و نبیننــد! جریــان مخالــف همیشــه 
وجــود دارد امــا انســان ها بــا فطــرت الهــی در 
شــرایط عمومــی و خــاص بــه قــرآن کریــم رجعــت 

می کننــد.
 رییــس شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی کشــور بــا 
اشــاره بــه خاطــره ای در زمینــه قــرآن کریــم بیــان 
ــا پنــج ســال ســن  کــرد: علم الهــدی طباطبایــی را ب
ــا  ــدن دعــوت کــردم و جلســات پرشــوری ب ــه لن ب
حضــور ایشــان برگــزار شــد از جملــه بــه دبیرســتان 
ــابق  ــتیون س ــت اس ــتان ک ــام«، دبیرس ــف اس »یوس
رفتیــم و آنجــا بســیاری از مستشــکل ها و اهــل 
دقــت را گــرد هــم جمــع کــرده بودنــد تا ســواالتی 
ــش  ــه چال ــا او را ب ــد ت ــج ســاله بکنن از کــودک پن
بکشــند تــا از پاســخگویی بــاز بمانــد! بــدون اغــراق 
عــرض مــی کنــم هیــچ ســوالی بــدون پاســخ دقیــق 
ــر  ــه ب ــی در آن جلس ــدی طباطبای ــه علم اله از ناحی

زمیــن نمانــد.
ــتان  ــه »دبیرس ــد براینک ــن تاکی ــی ضم ــر عامل دکت
یوســف اســام، محصــول تــاش ایشــان بــود 
یــک مدرســه مخصــوص مســلمانان  بعنــوان  و 
محســوب مــی شــد« عنــوان کــرد: یوســف اســام 
کــه زمانــی بــه کــت اســتیون معــروف بــود و زمانی 
ترانــه هــای ایــن خواننــده بیــش از ۶۰ میلیــون 
ــت  ــا عنای ــی ب ــت ول ــان داش ــطح جه ــراژ در س تی
قــرآن زندگــی ایشــان تغییــر کــرد. ایشــان ســرطان 
حنجــره گرفــت و پزشــکان حــق خوانــدن را از 
ــره  ــرطان در حنج ــد س ــا رش ــد و ب ــلب کردن او س
ــت  ــان گرف ــطح جه ــفر در س ــه س ــم ب اش، تصمی
ــه مصــر در معــرض تــاوت ســوره  و در ســفری ب
یوســف قــرار گرفــت و ترجمــه ســوره یوســف را 

ــار ترجمــه آن را تکــرار کــرد. در  ــد و ســه ب خوان
همیــن حــال  هــوا حالــش بــد شــد و خــون از دهــان 
او جــاری شــد و احســاس کــرد دیگــر عمــرش بــه 
ــا  ــه دکتره ــه ب ــا مراجع ــت.  او ب ــیده اس ــان رس پای
ــه  ــه ب ــرد ک ــاس ک ــا احس ــز آنه ــی آمی ــگاه تعن و ن

ــت. ــک اس ــرش نزدی ــان عم پای
ــا تعجــب  وی در ادامــه خاطــره افــزود: دکتــرش ب
بــه او گفــت عکــس حنجــره اش نشــان دهنــده عدم 
ــا تعجــب  ســرطان حنجــره اســت. کــت اســتیون ب
دریافــت کــه بــا تــاوت قــرآن شــفا بــر او حاصــل 
ــه اســام گرویــد.  شــده اســت و در همــان مصــر ب
ــد و  ــده ای ش ــرات عدی ــار تغیی ــالها دچ ــان س ایش
ــداد  ــرای ارت ــی )ره( ب ــام خمین ــان ام ــا فرم ــی ب حت
ــی )ره(  ــام خمین ــوای ام ــای فت ــدی، پ ــلمان رش س
ــته  ــی داش ــت و خیزهای ــیر اف ــن مس ــتاد و در ای ایس
اســت. بنابرایــن بایــد گفــت پیــام خــدا در فطــرت 

ــت. ــذار اس ــان ها تاثیرگ ــی انس درون

ــا  ــه ب ــلی ک ــال نس ــان دیجیت بومی
ــد ــود آم ــه وج ــازی ب ــای مج فض

ــح  ــی تصری ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
شــرایط  در  آن  پیــام  و  کریــم  قــرآن  کــرد: 
ــای  ــروز در فض ــت. ام ــز اس ــل برانگی ــاص تام خ
مجــازی ضمــن یافتــن ظرفیــت هــا بــا چالش هــای 
ــلی  ــری نس ــکل گی ــتیم. ش ــرو هس ــری روب بزرگت
ــر  ــای دیگ ــاص از فرهنگ ه ــای خ ــا فضاه ــه ب ک
تاثیرپذیــر اســت کــه آنهــا را تبدیــل بــه نســل 
بومیــان دیجیتــال کــرده اســت. نســلی کــه بــا 
فرهنــگ فضــای مجــازی و بعضــا بــا فرهنــگ 

می شــود. بــزرگ  مجــازی  فضــای  ناشایســت 
دکتــر عاملــی یــادآور شــد: در ابتــدا اینترنــت یــک 
ــات  ــه اطاع ــک طرف ــه ی ــود ک ــی ب ــه غلطان صفح
ــون عمــل می کــرد و شــاید  ــل تلویزی ــی داد و مث م
عملکــرد تلویزیــون قــوی تــر از اینترنــت نســل اول 
بــود. درحقیقــت تلویزیــون از طریــق بازخــورد 
ــاد  ــش ایج ــه های ــرات در برنام ــن، تغیی از مخاطبی
بازخــوردی  اول  گام  در  اینترنــت  امــا  می کــرد 
نبــود امــا در ســال ۱۹۹۰ اینترنــت نســل اول بــا 
ــل  ــت قاب ــه اینترن ــی جــای خــود را ب ســرعت باالی

ــرد. ــدا ک ــت پی ــل اهمی ــن تعام ــل داد بنابرای تعام

تعامل یعنی ارتباطات
ــا  اســتاد دانشــگاه تهــران، تعامــل را ارتباطــات معن
کــرد و گفــت: ارتباطــات ارســال پیــام و دریافــت 
پیــام اســت. اگــر در یــک کانــال ارتباطــی نباشــیم، 
ــا  ــت معن ــام و دریاف ــادل پی ــای تب ــه معن ــاط، ب ارتب
در پیــام صــورت نمــی گیــرد. در دنیایــی قــرار 
ــد  ــل جدی ــی نس ــال ارتباط ــه در کان ــم ک گرفته ای
قــرار نگرفته ایــم؛ پیــام را ارســال می کنیــم امــا 
آنهــا پیــام دیگــری را دریافــت می کننــد لــذا بایــد 
ایــن فضــای ارتباطــی را نزدیک تــر کنیــم و درک 
ــه  ــم البت ــدا کنی ــازی پی ــای مج ــری از فض عمیق ت
اینترنــت »وب دو« هــم خیلــی زود جــای خــود 
را بــه وب هــای بعــدی داد و امــروز از »وب ۵« 
ــاش دارد فضــای دوم را  ــد کــه ت ســخن می گوین

ــد. ــه کن ــای اول یکپارچ ــا فض ب

و  »فراجهــان  فضــای  متــاورس 
اســت فرامــکان« 

ــور  ــی کش ــگ قرآن ــعه فرهن ــورای توس ــس ش ریی
ــت:  ــار داش ــاورس« اظه ــای مت ــه »فض ــاره ب ــا اش ب
در واقــع متــاورس بــه فراجهــان تعبیــر می شــود 

البتــه بــه تعبیــر مــن فرامــکان اســت. متــاورس 
امکانــی اســت کــه عینیــت فضــای فیزیکــی تبدیــل 
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــازی ش ــای مج ــت در فض ــه عینی ب
طــوری کــه قابلیت هــای فضــای فیزیکــی بازتولیــد 
در فضــای مجــازی می شــود. بــه عنــوان مثــال 
اگــر کســی قصــد انتخــاب لباســی را دارد، در 
ــبیه  ــه ش ــوری ک ــط آوات ــاس را توس ــا لب ــن فض ای
ــدن  ــی آن را در ب ــد و چگونگ ــت، می پوش آن اس
احســاس می کنــد و بســیاری از امــور کــه بــا منطــق 
ــب  ــد، موج ــاق می افت ــا اتف ــن فض ــن در ای باکچی
شــکل گیری معنــای جدیــدی از دارائــی می شــود.

و  بــزرگ  قدرت هــای  محــل  مجــازی  فضــای 
اســت گســترده  توانایی هــای 

دارایــی  دوم  فضــای  در  امــروز  داد:  ادامــه  وی 
ــروز در فضــای دوم  ــرد. ام ســازی صــورت می گی
ــد  ــا را در انحصــار می گیرن ــا، آنه ــد فضاه ــا خری ب
ــرمایه  ــه س ــه ب ــا توج ــدی ب ــیار ج ــی بس ــه نگران ک
ایــن عرصــه  بــزرگ در  گــذاری شــرکت های 
ــد در ایــن فضــا  ــه وجــود آورده اســت. حــال بای ب
چــه کار کنیــم؟ بــر روی موضــوع فضــای مجــازی 
ــل  ــازی مح ــای مج ــرده ام. فض ــد ک ــال تاکی ۲۰ س
گســترده  توانایی هــای  و  بــزرگ  قدرت هــای 
ــام  ــه تم ــت ک ــی اس ــازی محل ــای مج ــت. فض اس
ــد و در  ــره بزن ــم گ ــا ه ــود را ب ــای موج ظرفیت ه

ــد. ــرار ده ــک فضــا ق ی
اســتاد دانشــگاه تهــران افــزود: اگــر امــروز از 
ــاری  ــزاران ق ــم و ه ــخن می گویی ــم س ــرآن کری ق
قــرآن کریــم، هــزاران موسســه قرآنــی داریــم 
و ظرفیت هــای آموزشــی و پژوهشــی گســترده 
در قــرآن کریــم و نغمه هــای متنــوع قرآنــی در 
ــروز و ظهــور  فضــای ایــران وجــود دارد، زمانــی ب
ــک  ــه ی ــل ب ــا تبدی ــد ت ــازی می یاب ــای مج در فض
هــم افزایــی شــود؛ بــه تعبیــری در یــک پلــت فــرم 
ــدرت  ــا ق ــه ب ــی و تفرق ــذا پراکندگ ــرد ل ــرار گی ق
ــا«  ــل اهلل جمیع ــوا بحب ــدارد »و اعتصم ــازگاری ن س
ــم  ــر بخواهی ــن اگ ــت بنابرای ــا اس ــروزش در اینج ب
ــم  ــم کنی ــط حاک ــن محی ــوی را در ای ــدرت معن ق
ــن  ــروردگار در ای ــه پ ــوکل و اعتصــام ب ــا ت ــد ب بای
محیــط بــا هــم باشــیم و تفرقــه در محیــط مجــازی 

ــود. ــی ش ــت نم ــه ظرفی ــل ب تبدی

فضای مجازی غیر مرکزی است
ــای  ــات فض ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر عامل دکت
مجــازی بیــان کــرد: یکــی از خصوصیــات فضــای 
مجــازی »غیرمرکــزی بــودن ایــن محیط« اســت که 
منجــر بــه همــه مرکــز شــدن در ظرفیــت واحــد مــی 
شــود. بنابرایــن ظرفیت هــای پراکنــده مردمــی، 
ــد  ــران را بای ــی در ای ــی و علم ــی، تخصص نخبگان
ــه  ــل ب ــازی، تبدی ــای مج ــه فض ــط یکپارچ در محی

ــم. ــی کنی ــوان ملــی و جهان ــا ت ــی ب ظرفیت
فضــای  محیــط  معمــاری،  نظــر  از  افــزود:  وی 
ــودن  ــه ای ب مجــازی یکــی از خصیصه هایــش »الی
ــا  محیــط« اســت. بــه طــوری کــه در ایــن محیــط ب
ایجــاد الیه هــای مختلــف دانشــی و تخصصــی، 
الیه هــای  در  را  قرآنــی  مختلــف  نغمه هــای 

ــم. ــی دهی ــرار م ــف ق مختل

فضای مجازی خوشه ای است
اســتاد دانشــگاه تهــران محیــط فضــای مجــازی 
ــار  ــرد و اظه ــف ک ــه ای تعری ــوژوالر و خوش را م
داشــت: بــه لحــاظ خوشــه ای بــودن محیــط فضــای 
مجــازی امــکان ارتبــاط یــک نفــر بــا نفــر دیگــر و 
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ــا یــک جمــع و... را فراهــم می شــود.  یــک نفــر ب
ونیــز از نظــر معمــاری محیــط فضــای مجــازی 
ــی  ــت پویای ــا ظرفی ــن فض ــذا ای ــت ل ــه اس یکپارچ
ــا  ــد ام ــادی باش ــاید م ــا ش ــن فض ــی دارد. ای باالی
ظرفیت هــای معنــوی بــه لحــاظ ماهیتــی در محیــط 
ــه صورتیکــه  مــادی مجــازی تعبیــه شــده اســت؛ ب
ــا معنویــت انطبــاق یابــد و  ایــن محیــط می توانــد ب

ــری شــود. ــرات بزرگت منشــاء تغیی

در تــالوت قــرآن نــوآوری ایجــاد 
کنیــم

ــه روزه  ــت س ــا نشس ــرد: ب ــان ک ــی بی ــر عامل دکت
تخصصــی حافظــان اســاتید و قاریــان قــرآن کریــم 
ــم  ــر حکی ــه تعبی ــرآن ب ــاوت ق ــد دارم در ت تاکی
نکنیــم.  فرامــوش  نــوآوری را  انقــاب  فرزانــه 
بهــره گیــری از نغمه هــای گذشــته یــک ضــرورت 
اســت امــا برســاختی کــه از ناحیــه ی نــوآوری در 
ــا ایجــاد  ــرد، ب ــد صــورت می گی نغمــه هــای جدی
ــای  ــیند. نغمه ه ــوان می نش ــل ج ــد در دل نس برآین
ــز  ــز، نغمــه شــاد، نغمــه تحــول برانگی ــر برانگی تدب
و داســتان افــرادی کــه بــا تــاوت قــرآن مســلمان 

شــدند.
ــور  ــی کش ــگ قرآن ــعه فرهن ــورای توس ــس ش ریی
ــر  ــان تحــت تاثی ــراد بســیاری در جه ــه داد: اف ادام
ــد.  ــر کرده ان ــرآن تغیی ــز ق نغمه هــای تحــول برانگی
نغمه هــای حــزن انگیــز و ژانرهــای مختلــف در 
تــاوت قــرآن می توانــد مــا را بــه محیــط مجــازی 

ــد. گــره بزن
وی افــزود: محیــط فضــای مجــازی بــه ســمت 
شــخصی شــدن حرکــت می کنــد یعنــی افــراد 
ــی در  ــته ها، داده های ــات، خواس ــا روحی متناســب ب
ــخصی در  ــه ش ــی ک ــد. زمان ــدا می کنن ــرض پی مع
فضــای مجــازی بــر روی نغمــه حــزن انگیــز کلیک 
ــه صــورت هوشــمند نغمه هــای بعــدی  ــد، ب می کن
مــورد دعــوت، متناســب بــا خواســته او اســت کــه 

ــت. ــد بهــره گرف ــت شــخصی شــده  بای از ظرفی

هوشــمند تریــن جامعــه ایــران، 
ــت ــی اس ــه قرآن جامع

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بیــان کــرد: 
هوشــمند تریــن جامعــه ایــران، جامعــه قرآنــی 
اســت کــه قــدرت و توانایــی حفــظ قــرآن کریــم 
را دارنــد. قاریانــی کــه بــا نغمــه هــای زیبــای 
ــد، انســان  ــا نشســته ان ــی در فطــرت انســان ه قرآن
هایــی بــا روحیــه، توانایــی و ظرفیــت هــوش جامعه 
قرآنــی، قطعــا منشــاء تغییــرات بزرگتــری هســتند. 
انقــاب اســامی در  دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــرات  ــع نظ ــی تاب ــگ قرآن ــعه فرهن ــورای توس ش
ــن نظــرات  ــرآن اســت بنابرای ــان و حافظــان ق قاری
ــد و  ــال کنی ــورا ارس ــه ش ــرای دبیرخان ــود را ب خ
ــن  ــد ای ــی و امی ــم افزای ــی، ه ــکاری، همدل ــا هم ب

ــم. ــه دهی ــیر را ادام مس

بزرگتریــن           اســالمی  انقــالب 
بــه  امیــد  ایجــاد  اش،  ســرمایه 

بــود آینــده 
ــاب  ــرد: انق ــح ک ــان تصری ــی در پای ــر عامل دکت
ایجــاد  کــه  را  ســرمایه ای  بزرگتریــن  اســامی 
ــومین  ــل و س ــود. در چه ــده ب ــه آین ــد ب ــرد، امی ک
ــد  ــاره امی ــروزی انقــاب اســامی دوب ســالگرد پی
آفرینــی را بایــد ایجــاد کنیــم و مصــداق »تَواَصــْوا 
ــر را  ــیم و همدیگ ــِر« باش ْ ب ــْوا بِالَصّ ــِقّ َو تَواَص بِالَْح
توصیــه بــه بردبــاری و حقیقــت الهــی بکنیــم. 
ــال و الهامــات  ــوی خــدای متع امیــدوارم در پرت
قرآنــی مســیر درســت و حکیمانــه را دنبــال کنیــم 
ــور  ــه ظه ــل ب ــامی را متص ــاب اس ــاهلل انق و ان ش

ــم. ــج اهلل( کنی ــت )ع ــرت حج حض

دکتر زلفی گل در جلسه شورای اسالمی شدن دانشگاه  ها و مراکز آموزشی:
ــگاه ها  ــی دانش ــت امنای ــگاه هیئ ــراد در جای ــاب اف ــرای انتخ ــاخصی ب ــچ ش هی
ــای  ــت امن ــد، هیئ ــته باش ــی داش ــار مال ــه ب ــه ای ک ــر مصوب ــود ندارد/ه وج

ــد ــب کن ــد تصوی ــگاه ها بای دانش

جلســه ۳۶۵ شــورای اســامی شــدن دانشــگاه  ها 
و مراکــز آموزشــی بــه ریاســت دکتــر زلفــی گل؛ 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه منظــور 
ــگاه ها و  ــای دانش ــت امن ــه هیئ ــن نام ــی آیی بررس
موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی،  در محــل 
دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برگــزار 

شــد.
دکتــر زلفــی گل؛ رییــس شــورای اســامی شــدن 
کــرد:  بیــان  آموزشــی  مراکــز  و  دانشــگاه  ها 
پیشــنهادهایی را بــه مرور در دســتور کار این شــورا 
بــرای بازبینــی قــرار خواهیــم داد کــه یکــی از مهــم 
تریــن ایــن مــوارد آییــن نامــه مدیریــت دانشــگاه ها 
ــل  ــه دلی ــت دانشــگاه ها ب ــه مدیری ــن نام اســت. آیی
قدیمــی بــودن و عــدم هماهنگــی بــا اتفاقــات 
زمانــه ناگزیــر بــه بازنگــری اســت. بــه عنــوان مثــال 
ــم  ــای عل ــارک ه ــه حاضــر، بحــث پ ــن نام در آیی
ــگاه ها و  ــا دانش ــا ب ــاط آنه ــیوه ارتب ــاوری و ش و فن
ــی آن واضــح نیســت. روســای  بحــث هــای اجرای
دانشــگاه های  بــا  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
ندارنــد و  ارتباطــی  هیــچ گونــه  وزارت علــوم 
برعکــس ایــن موضــوع هــم صــادق اســت و بایــد 

ــرد. ــاط دو ســویه شــکل بگی ــن ارتب ای
محیــط  در  کــه  هــر کســی  کــرد:  اضافــه  وی 
دانشــگاه بــا دانشــجو ســر وکار دارد، بایــد آگاهانــه 
ــل آن  ــورد و تعام ــوه برخ ــون نح ــد چ ــار کن رفت
در آمــوزش دانشــجویان موثــر اســت؛ بنابرایــن 
ــا مباحــث مختلــف دانشــگاه ها و  ضــرورت دارد ت

ــم. ــری کنی ــی را بازنگ ــز آموزش مراک
ــری  ــه بازنگ ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــرد  ــاره ک ــا اش ــای امن ــه هیئت ه ــن نام ــدی آیی کلی
و گفــت: هیــچ شــاخصی بــرای انتخــاب افــراد در 
جایــگاه هیئــت امنایــی دانشــگاه هــا وجــود نــدارد 
و مهم تریــن شــاخص آن بعــد سیاســی فــرد اســت. 
ــاخص  ــد ش ــئولیم و بای ــدگان مس ــال آین ــا در قب م
بــرای اعضــای هیئــت امنــای دانشــگاه ها مشــخص 
کنیــم. بنابرایــن ســالها بعــد افــراد دیگــری در 
جایــگاه وزارت علــوم قــرار می گیرنــد و بایــد 
در ایــن فرصــت در راســتای ســاختار ســازی و 
دانشــگاه ها  اســتقال  باالبــردن  و  بهینــه کــردن 
قــدم برداریــم. ســوال اصلــی ایــن اســت کــه افــراد 
ــی  ــاخص حداقل ــه ش ــد چ ــا بای ــت امن ــو هیئ عض
ــا  ــت امن ــز وظیفــه اعضــای هیئ داشــته باشــند؟ و نی

ــت؟ چیس
ــدی  ــع بن ــا جم ــرد: ب ــح ک ــی گل تصری ــر زلف دکت
ــه موسســه پژوهــش  مباحــث ایــن موضوعــات را ب
و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی وزارت علــوم 
ــی و  ــی مل ــات تطبیق ــا مطالع ــم داد ت ــه خواهی ارای

ــانی  ــتوانه بروزرس ــی  پش فرامل
امنــای  هیئــت  نامــه  آییــن 
موسســات  و  دانشــگاه ها 
آمــوزش عالــی و پژوهشــی 
شــورای  در  و  بگیــرد  قــرار 
اســامی شــدن دانشــگاه  ها و 
ــه بحــث و  مراکــز آموزشــی ب
می شــود. گذاشــته  بررســی 

اســامی  شــورای  رییــس 
مراکــز  و  دانشــگاه  ها  شــدن 
ــه ســخنان اعضــای شــورای  ــا توجــه ب آموزشــی ب
اســامی شــدن دانشــگاه  ها و مراکــز آموزشــی 
ــه  ــا ب ــت امن ــان کــرد: بازنگــری در وظایــف هیئ بی
ــه ای کــه  ــع هــر مصوب نظــر جــای کار دارد. درواق
ــای دانشــگاه ها  ــی داشــته باشــد، هیئــت امن ــار مال ب
بایــد تصویــب کنــد کــه ایــن مــورد جــزو وظایــف 
برنامه هــای  اســت  مســلم  آنچــه  اســت.  آن 
ــای دانشــگاه ها  ــت امن ــردی دانشــگاه ها را هیئ راهب
بایــد تصویــب کنــد چــون اصــل برنامــه دارای بــار 

ــت. ــی اس مال
بــر ایــن اســاس مقــرر شــد مطالعــات تطبیقــی 
هیئــت  نامــه  آییــن  بازنگــری  بحــث  ضمیمــه 
امنــای دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی و 
ــداوم،  ــای م ــا پیگیری ه ــرد و ب ــرار گی ــی ق پژوهش
ــرای  ــی ب ــرد تحول ــا رویک ــه ای ب ــی بهین کارشناس
بازنگــری آییــن نامــه هیئــت امنــای دانشــگاه هــا و 
موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی بــرای چهــل 

ــود. ــام ش ــاب انج ــاله دوم انق س

وظایــف هیــأت امنــا و شــورای 
عمومــی دانشــگاهها بــه روشــنی 

ــود ــف ش تعری

در بخــش دیگــر جلســه دکتــر ســعیدرضا عاملــی؛ 
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه دو 
ــن  ــی، آیی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش مصوب
نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه و آییــن نامــه ارتقــا 
و  کــرد  تاکیــد  دانشــگاه ها  راهبــری  زمینــه  در 
گفــت: ایــن دو مصوبــه کلیــدی اســت کــه  بــرای 
ــوع اتفــاق فرهنگــی، دینــی و علمــی  تحقــق هــر ن
ــرد.  ــره ب ــزم به ــن دو مکانی ــد از ای ــگاه بای در دانش
ــت و  ــاال اس ــیار ب ــئله بس ــن مس ــت ای ــن اهمی بنابرای
نهایتــا در ایــن جلســه هــا موضوعــات نهایی ســازی 
می شــود تــا در صحــن شــورای عالــی انقــاب 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــی م فرهنگ
ــت  ــران، هیئ ــگاه ته ــات دانش ــروه ارتباط ــتاد گ اس
امنــا را یــک رکــن دانشــگاه دانســت و افــزود: مــا 
ــم  ــد بدانی ــگاه بای ــن ارکان دانش ــر گرفت ــا در نظ ب

ــتیم  ــل هس ــا قائ ــت امن ــرای هیئ ــه ای را ب ــه وظیف چ
ــی  ــورای عموم ــرای ش ــه ای را ب ــه وظیف ــز چ و نی

ــم. ــر داری ــد نظ ــگاه م دانش
عمومــی  شــورای  عمــا  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا  ــد ام ــرد الزم را ندارن ــش و کارک ــگاه ها نق دانش
فــرض ایــن اســت کــه شــورای عمومــی دانشــگاه ها 
بایــد کارهــای محتوایــی در زمینــه شــرح وظایــف 
ــورا  ــن ش ــت ای ــود. درحقیق ــل ش ــا قائ ــت امن هیئ
بایــد ارکان دانشــکاه را در نظــر بگیــرد تــا همزمــان 
ــول  ــگاه ها مح ــف دانش ــه ارکان مختل ــئولیتی ب مس

نشــود.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا تاکیــد بــر 
ــح  ــای دانشــگاه ها تصری ــت امن ــف ارکان هیئ تعری
کــرد: بــه هرحــال بــه روزرســانی آییــن نامــه هیئــت 
امنــای دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی و 
ــی  ــورای عال ــم ش ــای مه ــی از کاره ــی یک پژوهش
انقــاب فرهنگــی اســت کــه الحمــداهلل دکتــر 
ــته اند ــه داش ــوع توج ــت موض ــه اهمی ــی گل ب زلف

.
ــاظ  ــد لح ــا بای ــت ه ــر ماموری تغیی

ــود ش

رســتمی؛  مصطفــی  والمســلمین  حجت االســام 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری  رئیــس 
در دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی بیــان کــرد: 
نکاتــی کــه در جلســه مطــرح شــده چنــد موضــوع 
را تقویــت مــی کنــد؛ اول اینکــه قانونــی کــه 
مجلــس شــورای اســامی و شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی در ســال ۱۳۶۷ بــا توجــه بــه فضــای 
آمــوزش عالــی آن زمــان تصویــب نمــوده اســت، 
بــا تنــوع و گســترش امــروز نیــاز بــه بازنگــری دارد.

بــه  باشــد؟  بازنگــری جزیــی  آیــا  افــزود:  وی 
ــا را اصــاح  طوریکــه فقــط آییــن نامــه هیئــت امن
کنیــم و یــا اینکــه در جریــان کان تــر بــا توجــه بــه 
تحــول شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و تحــول 
کنیــم؟  لحــاظ  را  آن  کشــور،  علمــی  جریــان 
درواقــع در جریــان کان سیاســت گــذاری هدایت 
ــا  ــی ممکــن اســت نقش ه ــوزش عال و نظــارت آم
ــه  ــن نام ــود؛ آیی ــف ش ــری تعری ــطح های دیگ و س
مدیریــت دانشــگاه هــا ممکــن اســت تغییراتــی 
کنــد و شــبیه ایــن موضوعــات شــاید اتفــاق بیفتــد. 
ــی و  ــه صــورت جزی ــا ب ــت امن ــن بحــث هیئ بنابرای
ــن  ــه ســایر مقــررات و آیی ــگاهِ اتصالــش ب ــدون ن ب

ــد. ــل نباش ــاید کام ــا، ش نامه ه
افــزود:  رســتمی  والمســلمین  حجت االســام 
براســاس آییــن نامــه، هیئــت امنــا کامــا مالــی 
و معاماتــی اســت و نیــز شــورای دانشــگاه بــه 
گاهــی  می پــردازد.  دانشــگاه  داخلــی  مباحــث 
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

ــردی نوشــته  ــک دانشــگاه ســند راهب ــات در ی اوق
شــده اســت؛ یعنــی چنــد نفــر ســند ۲۰ ســاله یــک 
شــورای  اینکــه  بــدون  می نویســند  را  دانشــگاه 
عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارتخانــه و هیئــت امنــا 
ــورای  ــند و در ش ــته باش ــی داش ــر روی آن نظارت ب
ــر  ــن ام ــه تصویــب می رســانند کــه ای دانشــگاه ها ب
بــر مبنــای ایــن اســت کــه یــک جــای خالــی وجود 
دارد. آیــا هیئــت امنــا بایــد ایــن جــای خالــی را بــه 
ــد؟  ــر کن ــگاه پ ــر دانش ــادی و ناظ ــه ه ــوان حلق عن

ــود. ــاظ ش ــد لح ــا بای ــر ماموریت ه ــن تغیی بنابرای

بایــد نحــوه ترکیــب هیئــت امنــای 
ــود ــالح ش ــگاه ها اص دانش

ــژاد؛  ــی ن ــی ک ــد عل ــر محم ــه دکت ــه جلس در ادام
رییــس هیــات عالــی جــذب گفــت: هــر سیاســت 
و آییــن نامــه ای بایــد بعــد از مدتــی بــه روزرســانی 
شــود. از ســال ۱۳۶۸ آییــن نامــه هیئــت امنــای 
و  عالــی  آمــوزش  موسســات  و  هــا  دانشــگاه 
پژوهشــی ســالها تغییــر نکــرده اســت؛ درحالیکه در 
ــه  ــه کســب کــرده ایــم و ب ایــن مــدت کلــی تجرب
ــگاه ها  ــای دانش ــت امن ــکاالت هیئ ــا و اش کمبوده

ــتیم. ــف هس واق
وی بــه نحــوه ترکیــب هیئــت امنــای دانشــگاه ها بــه 
عنــوان یــک شــاخص اشــاره کــرد و افــزود: بایــد 
ــای دانشــگاه ها اصــاح  ــت امن ــب هیئ نحــوه ترکی
شــود و نیــز در هــر اســتان یــک هیئــت امنــا داشــته 
ــا دانشــگاه ها  ــت امن ــگاه هیئ ــه نظــرم جای باشــیم. ب
اســت و جایــگاه هیئــت امنــا را برای ســایر دســتگاه 
هــا مشــخص کــرد همچنیــن بحــث ترکیــب آن و 
ــا  ــه صورتــی تعییــن شــود ت تعــداد هیئــت امناهــا ب
رییــس هیئــت امنــا -وزیــر علــوم - در جلســات آن 

بتوانــد شــرکت کنــد.

هیئــت امنــای دانشــگاه ها از قابلیت 
ــی افتاده اند چابک

در ادامــه دکتــر محمــد مهــدی طهرانچــی؛ رییــس 
ــت  ــرد: دو هیئ ــح ک ــامی تصری ــگاه آزاد اس دانش
امنــا در دانشــگاه آزاد اســامی فعالیــت دارنــد؛ 
یــک هیئــت امنــا در دانشــگاه و دیگــری بــه عنــوان 

هیئــت امنــای اســتانی عمــل می کنــد کــه در هیئــت 
ــی،  ــورای عال ــده ش ــر نماین ــتانی دو نف ــای اس امن
اســتاندار  نماینــده دانشــگاه آزاد و  نفــر  چهــار 
وجــود دارد یعنــی هیئــت امناهــای متفاوتــی وجــود 

ــد. ــل کرده ان ــاوت عم ــیار متف ــه بس دارد ک
رییــس دانشــگاه آزاد اســامی تصریــح کــرد: 
یــک زمانــی هیئــت امنــای دانشــگاه ها را قــوه 
عاقلــه دانشــگاه ها می دانیــم و رییــس دانشــگاه 
ــت  ــم هیئ ــی می گویی ــا زمان ــه اســت. ام ــوه مجری ق
امنــای دانشــگاه ها قــوه نظارتــی دانشــگاه ها و قــوه 
عاقلــه شــورای دانشــگاه ها اســت کــه ایــن مــوارد 
را بایــد بحــث و بررســی کنیــم. معتقــدم یــک نظــام 
ــر  ــه از وزی ــود دارد ک ــگاه ها وج ــی در دانش اجرای
تــا روســای دانشــگاه هــا و... آغــاز مــی شــود و نیــز 
یــک شــبکه نظارتــی و تصمیــم ســازی داریــم کــه 
ــت  ــا هیئ ــاز و ت ــی آغ ــاب فرهنگ ــورای انق از ش
امنــای دانشــگاه ها امتــداد دارد؛ هیئــت امنــا را 
ــم  ــی تنظی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــد در ش بای

ــم. کنی

بررســی آییــن نامــه هیئــت امنــای 

ــوزش  ــات آم ــا و موسس ــگاه ه دانش
ــی و پژوهشــی عال

شــاطری؛  اهلل  روح  المســلمین  و  االســام  حجــت 
بــا تاکیــد  دبیرشــورای اســامی شــدن دانشــگاهها 
بــر پرداختــن بــه بحــث احــراز صاحیــت روســای 
ــا در  ــز اصــاح آییــن نامــه هیئــت امن دانشــگاه هــا و نی
راســتای بازنگــری و ارتقــاء آییــن نامــه جامــع مدیریــت 
ــه مجموعــه  ــا نگاهــی کان ب ــان کــرد: ب دانشــگاه ها بی
آییــن نامــه هیئــت امنــای دانشــگاه ها و موسســات 
از  پــس  شــورا  ایــن  پژوهشــی،  و  عالــی  آمــوزش 
گذشــت یــک دهــه از اصــاح قبلــی آییــن نامــه جامــع 

ــت. ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــت، م مدیری
وی افــزود: بحــث آییــن نامــه هیئــت امنــای دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی در جلســه قبــل 
ــت ســند دانشــگاه اســامی  ــا تاکیــد کمیتــه مدیری ب
ــا  ــان ب ــه ایش ــد ک ــپرده ش ــر س ــر رنجب ــت دکت ــه ریاس ب
تشــکیل جلســاتی بــه مباحــث و جزییــات موضــوع 
آییــن نامــه هیئــت امنــای دانشــگاه ها و موسســات 
آمــوزش عالــی و پژوهشــی بــه خوبــی پرداخته انــد کــه 

ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــه گزارش ــن جلس در ای
رییــس  رنجبــر؛  دکتــر  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــر  ــه مدیریــت ســند دانشــگاه اســامی و دکت کمیت
ســقزچی؛ دبیــر کمیتــه تلفیــق گزارشــی را در 
ــه  ــن نام ــه روز رســانی آیی ــی ســازی ب ــه اجرای زمین
ــوزش  ــا و موسســات آم ــای دانشــگاه ه ــت امن هیئ
بــا عناوینــی چــون مســائل  عالــی و پژوهشــی 
کلیــدی هیئــت امنــا، جایــگاه و شــان هیئــت امنــا، 
راهــکار مباحــث مطروحــه و... ارایــه دادنــد و 

ــد. ــود پرداختن ــرات خ ــان نظ ــه بی ــا ب اعض

با حضور دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی؛
ــور در  ــی کش ــی فرهنگ ــه مهندس ــتانی نقش ــرش اس ب

سیســتان وبلوچســتان رونمایــی شــد

ــی  ــی فرهنگ ــه مهندس ــتانی نقش ــرش اس ــن ب دومی
ــاب  ــی انق ــورای عال ــر ش ــور دبی ــا حض ــور ب کش
و  عمومــی  فرهنــگ  شــورای  دبیــر  فرهنگــی، 
و  سیســتان  در  اســتاندار  و  فقیــه  ولــی  نماینــده 

بلوچســتان رونمایــی شــد.
ــاب  ــی انق ــورای عال ــر ش ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
ــط عمومــی اســتانداری  ــه نقــل از  رواب فرهنگــی ب
سیســتان و بلوچســتان، دومیــن بــرش اســتانی نقشــه 
مهندســی فرهنگــی کشــور امــروز بــا حضــور دبیــر 
ــورای  ــر ش ــی، دبی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
فرهنــگ عمومــی، نماینــده ولــی فقیــه و اســتاندار 

ــی شــد. در سیســتان و بلوچســتان رونمای
و  نــود  در  عاملــی  ســعیدرضا  حجت االســام 
عمومــی  فرهنــگ  شــورای  نشســت  هفتمیــن 
سیســتان و بلوچســتان و رونمایــی از ایــن بــرش 
ــرش اســتانی  ــن ب ــه اینکــه اولی ــا اشــاره ب اســتانی ب
نقشــه فرهنگــی کشــور در اســتان فــارس رونمایــی 
ــن  ــری کــه از ای ــود، اظهــار داشــت: تصوی شــده ب
اســتان در اذهــان عمومــی وجــود دارد واقعــی 
نیســت و دشــمن همــواره در تــاش اســت تــا 
همدلــی و همــکاری مــردم سیســتان و بلوچســتان را 
ــی را تضعیــف  ــت مل ــوه داده و ظرفی نادرســت جل

ــد. کن
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود: ســال 
ــی  ــودم؛ تحوالت ــرده ب ــفر ک ــتان س ــن اس ــه ای ۶۰ ب
بلوچســتان  ایــن ســال ها در سیســتان و  کــه در 
ایجــاد شــده قابــل قیــاس بــا گذشــته نیســت و 
نــگاه  انقــاب در گام دوم  نــگاه رهبــر معظــم 

اســت. ظرفیت اندیشــی 
وی افــزود: در تاشــیم اتفاقــات خوبــی در حــوزه 
ــدد  ــه وقــوع بپیون فرهنــگ سیســتان و بلوچســتان ب
ــازی  ــه اجرایی س ــوده ک ــتی ب ــناد باالدس ــا اس و مبن
معظــم  رهبــر  اســت.  اولویت هــا  جــزو  آنهــا 
ــی  ــند مهندس ــه س ــر تهی ــد ب ــواره تاکی ــاب هم انق

ــرش اســتانی ســند  ــل ب ــد و در تحلی فرهنگــی دارن
فرهنگــی سیســتان و بلوچســتان هفــت فصــل تنظیــم 
ــت  ــتان تقوی ــائل اس ــا در مس ــه اولویت ه ــده ک ش
ــرا  ــت زی ــی اس ــای فرهنگ ــاخت ها و برنامه ه زیرس
ــیاری از  ــرده در بس ــت ک ــواره ثاب ــتان هم ــن اس ای

ــت. ــق اس ــا موف زمینه ه
عاملــی ادامــه داد: مســیر رســمی تدویــن برنامه هــا 
بایــد  و  شــده  انجــام  بلوچســتان  و  سیســتان  در 
ظرفیت هــا آزاد و موانــع برطــرف شــوند؛ زیــرا 
ــگان  ــروز هم ــت و ام ــی اس ــده مهم ــگ پدی فرهن
ــری  ــگ پذی ــای فرهن ــا دنی ــه دنی ــده اند ک آگاه ش

اســت و از ایــن نــگاه صحبــت می کننــد.
ــاب آوردن  ــه حس ــگ ب ــه فرهن ــان اینک ــا بی وی ب
انســان ها و ایجــاد فضــا بــرای آنهــا اســت، گفــت: 
ریشــه و بنیــه فرهنــگ در دیــن اســت و در دنیــای 
ــه و جوهــره دیــن  امــروز ســکوالریزم رنــگ باخت
در ســند مهندســی فرهنگــی پررنــگ اســت و بایــد 

بــه جنبــه الهیــات توجــه شــود.
ــزود: در  ــی انقــاب فرهنگــی اف ــر شــورای عال دبی
ــامل  ــم ش ــارت مه ــدود ۱۰۰ مه ــروز ح ــای ام دنی
دیگــران،  بــا  ارتبــاط  اجتماعــی،  مهارت هــای 
مهــارت »نــه گفتــن« و غیــره بایــد بــه بچه هــا 
آمــوزش داده شــود و از امکاناتــی کــه بــا رویکــرد 
می شــود  انجــام  زیســت  محیــط  از  حفاظــت 
اســتفاده کــرد زیــرا بایــد ضررهــا را از خــود و 

جامعــه دور کنیــم.
ــی  ــگ عموم ــورای فرهن وی خاطرنشــان کــرد: ش
بایــد بــر مســائلی کــه مــردم را اذیــت می کنــد 
توجــه ویــژه داشــته و در اولویــت دســتور کار 
حداقــل  بــه  مشــکات  تــا  دهــد  قــرار  خــود 
ــتان و  ــد سیس ــتان هایی مانن ــم اس ــد و امیدواری برس
ــا اولویــت  بلوچســتان کــه محــور اصلــی هســتند ب

ــوند. ــت ش تقوی
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در جلسه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛
ــش  ــی گرای ــوژی آموزش ــر« و »تکنول ــال و جواه ــی ط ــی »طراح ــه درس برنام
ــه تصویــب  ــژه« در مقطــع کارشناســی ارشــد ب ــا نیازهــای وی آمــوزش افــراد ب

ــید رس

جلســه ۲۰۸ شــورای تحــول و ارتقــاء علــوم انســانی 
شــورای عالــی انقــاب بــه ریاســت دکتــر غامعلی 
ــه درســی  ــه منظــور بررســی دو برنام حدادعــادل ب
کارشناســی ارشــد »طراحــی طــا و جواهــر« و 
کارشناســی ارشــد »تکنولــوژی آموزشــی گرایــش 
محــل  در  ویــژه«  نیازهــای  بــا  افــراد  آمــوزش 
دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برگــزار 

شــد.
ــاب  ــی انق ــورای عال ــر ش ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
فرهنگــی، دکتــر حــداد عــادل موضــوع طــا و 
جواهــر را بــه عنــوان بســتری بــرای معرفــی فرهنگ 
ــا اهمیــت بســیار باالیــی  و تمــدن ایــران و اســام ب
ــته در  ــن رش ــیس ای ــزود: تاس ــرد و اف ــی ک ارزیاب
عرصــه فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی می توانــد 

ــری داشــته باشــد. نقــش موث
 در ایــن جلســه دکتــر گابچــی؛ مجــری و طــراح 
برنامــه »طراحــی طــا و جواهــر« ماحصــل پژوهــش 
ــیون های  ــروه و کمیس ــا کارگ ــات ب ــود و جلس خ
ــه  ــان جلســه برنام ــن نمــود و در پای مربوطــه را تبیی

بــه اتفــاق آرا بــه تصویــب رســید.
ــر  ــی؛ دبی ــر جال ــه دکت ــه جلس ــن در ادام  همچنی
ــری و  ــی؛ مج ــی زوارک ــر زارع ــروه و دکت کارگ
طراحــی برنامــه »تکنولــوژی آموزشــی بــا گرایــش 
ــوص  ــژه« درخص ــای وی ــا نیازه ــراد ب ــوزش اف آم
فرآینــد بررســی برنامــه و جلســات دانشــگاه و 
کارگروه هــا و کمیســیون های مربوطــه را تبییــن 
اتفــاق  بــه  برنامــه  ایــن  نهایــت  در  و  نمودنــد 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت آرا ب اکثری

در جلســه ۲۰۸ شــورای تحــول و ارتقــاء علــوم 
ــر معتمــدی؛  ــی انقــاب، دکت انســانی شــورای عال
ــی  ــه نمایندگ ــی ب ــه طباطبای ــگاه عام ــس دانش رئی
کارگــروه روانشناســی مقطــع کارشناســی ارشــد را 
ــن جلســه  ــه در ای ــن برنام ــات ای مطــرح کــرد. کلی
بــه تصویــب رســید و بررســی ســر فصــل ۵ و 
ــد. ــه جلســه بعــد موکــول گردی ــن درســی ب عناوی

دکتر ساعی مطرح کرد:
دانشگاه؛ ارزشمندترین سلول اجتماعی

حســین  دکتــر  ســخنرانی  حاضــر،  مکتــوب 
ــوان »فرهنــگ در جامعــه  ــا عن ســاعی اســت کــه ب
پســاکرونا« بــه صــورت مجــازی در اولیــن همایــش 

ــد. ــه ش ــگاه« ارائ ــگ و دانش ــی »فرهن مل
مشروح این سخنرانی به شرح ذیل است:

در  کــه  هســتیم  متفق القــول  همــه  تقریبــاً   .۱
یــک نقطــه عطــف تاریخــی قــرار داریــم و در 
ــیاری از  ــتیم. بس ــی هس ــیفت تمدن ــه ش ــال تجرب ح
مؤلفه هایــی کــه ۵۰ســال قبــل موضوعیــت داشــتند 
ــه  ــط را در جامع ــط و ضواب ــه ای از رواب و مجموع
مــا ایجــاد کــرده بودنــد، در حــال تحــول بنیادیــن 
سیاســت،  اقتصــاد،  اساســی  مؤلفه هــای  اســت. 
ــر  ــال تغیی ــان در ح ــی انس ــگ و حت ــدرت، فرهن ق
هســتند. منظــور از تغییــر انســان، تغییــر در برداشــت 
ــتی  ــا برداش ــره م ــت، باالخ ــودش اس ــان از خ انس
بــر اســاس آن برداشــت  از خودمــان داریــم و 
بنابرایــن،  می رســیم.  هویت مــان  از  درکــی  بــه 
اگــر بپذیریــم کــه وارد عصــر پســامدرنیته یــا 
ــا  ــر، ب ــن عص ــاً در ای ــده ایم، طبیعت ــاحقیقت ش پس
ــاً  ــم شــد، دقیق ــری مواجــه خواهی مختصــات تازه ت

ــاد. ــاق افت ــه اتف ــه در مدرنیت ــزی ک ــبیه آن چی ش
ــن  ــن فضــا مطــرح می شــود، ای پرسشــی کــه در ای
ــه تعبیــری در  اســت کــه در عصــر پســاحقیقت و ب
زمانــه ای کــه در آن به ســر می بریــم، فرهنــگ چــه 
وضعیتــی پیــدا کــرده اســت؟ واقعیــت ایــن اســت 
ــک  ــوان ی ــگ به عن ــش، فرهن ــال پی ــا ۵۰ س ــه ت ک
امــر ثابــت و پایــدار قلمــداد می شــد کــه به راحتــی 

دســتخوش تحــوالت قــرار نمی گرفــت، بــه همیــن 
خاطــر در برخــی از جوامــع ایــن ایــده حاکــم بــود 
کــه فرهنــگ مبنایــی اســت کــه جوامــع بشــری بــر 
اســاس آن شــکل می گیرنــد. امــا در ســال های 
اخیــر، نــوع نــگاه بــه فرهنــگ تغییــر کــرده اســت 
و مــا فرهنــگ را همچــون ۵۰ ســال پیــش، ثابــت و 

ــم. ــدار نمی دانی پای
در گذشــته فرهنــگ امــر ثابــت بــا تغییــرات بســیار 
کنــد تصــور می شــد، چــون پیوســته در قالــب 
ــط  ــی توس ــی و جمع ــای فرهنگ ــک و آیین ه مناس
افــراد و اعضــای یــک جامعــه تکــرار می شــد 
ــال  ــود. ۵۰ س ــل ش ــی تبدی ــر درون ــک ام ــه ی ــا ب ت
ــبکه  ــی را در ش ــای فرهنگ ــوم آیین ه ــا عم ــل م قب
ارتباطــات انســانی و بــه شــکلی رئــال و واقعــی بــه 
انجــام می رســاندیم امــا امــروز، بســیاری از آن 
آیین هــا بــه فضاهــای رســانه ای منتقــل شــده اســت 
و بــر ایــن اســاس، عــوض شــده اند. در چنیــن 
فضایــی تلقــی از فرهنــگ و به دنبــال آن، کارکــرد 
ــاً  ــت. طبیعت ــرده اس ــدا ک ــول پی ــز تح ــگ نی فرهن
ــایر  ــا س ــگ ب ــه فرهن ــبتی ک ــرایط، نس ــن ش در ای
مقــوالت و پدیده هــای اجتماعــی پیــدا می کنــد 
هــم دچــار تغییــر خواهــد شــد. یکــی از نهادهایــی 
ــگ دارد،  ــا فرهن ــتقیم ب ــاط مس ــد و ارتب ــه پیون ک
ــد »نهــاد دانشــگاه« اســت. بنابرایــن نســبت  بی تردی
ــت.  ــل گذاش ــه تأم ــد ب ــگاه را بای ــگ و دانش فرهن
ــه  ــن نســبت ذکــر دو نکت ــه ای پیــش از پرداخــت ب

ــت: ــروری اس ض

نکتــه نخســت، مربــوط بــه زندگــی  اســت کــه 
داخــل دانشــگاه جریــان دارد. واقعیــت ایــن اســت 
ــک  ــر از ی ــی آن فرات ــرای اهال ــل ب دانشــگاه حداق
منــش و  یــک  اســت و  محــل کار و تحصیــل 
مســلک بشــمار مــی رود؛ مســیری اســت کــه همــه 
زندگــی انســان را تعریــف می کنــد. در ایــن فضــا، 
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه فرهنگــی کــه نوعی 
ــد  ــه می توان ــت چگون ــی اس ــرای زندگ ــزار ب نرم اف

ــد؟ ــت زندگــی بینجام ــه ارتقــای کیفی ب
ــاره »فرهنــگ« و »زندگــی« اســت؛  نکتــه دوم، درب
دو واژه و دو مفهومــی کــه بــا هــم همبســتگی 
بــاال  همبستگی شــان  آنقــدر  و  دارنــد  بســیاری 
اســت کــه شــاید همپوشــانی اینهــا نزدیــک بــه صــد 
ــگاهی  ــاس، دانش ــن اس ــر ای ــد. ب ــل کن ــد می درص
دانشــگاه اســت کــه در نظــام زندگــی کــه فرهنــِگ 
ــرد  ــش و کارک ــد نق ــت، بتوان ــاخته اس ــه س جامع
ــت  ــا اس ــی اینج ــش اصل ــد. پرس ــا کن ــود را ایف خ
کــه دانشــگاه فعلــی در جامعــه ایرانــی کــه در حــال 
ورود بــه قــرن پانزدهــم اســت چقــدر می توانــد بــه 
ــی در  ــه ایران ــونده جامع ــول ش ــای متح ــن نیازه ای

ــد؟ ــم پاســخ بده ــرن پانزده ق
۲. در بررســی نســبت فرهنــگ و دانشــگاه، می توان 
ــری« را  ــرد حداکث ــا »رویک ــی« ی ــرد حداقل »رویک
مدنظــر داشــت. بســیاری از بحث هایــی کــه در 
خصــوص نســبت بیــن ایــن دو صــورت می گیــرد، 
پیــروی می کننــد؛  از رویکــرد حداقلــی  بیشــتر 
ــه  ــراد جامع ــی از زندگــی اف ــی دانشــگاه جزئ گوی

ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــام آن. ای ــه تم ــت و ن اس
ــری« داشــت و  ــه دانشــگاه »نگاهــی حداکث ــد ب بای
بــه آن بــه مثابــه »ارزشــمندترین ســلول اجتماعــی« 
ــردی  ــن رویک ــتن چنی ــا داش ــاً ب ــت. طبیعت نگریس
بــه دانشــگاه، نگاه مــان بــه مفهــوم زندگــی در 
نیــز  دانشــگاه  در  فرهنــگ  مفهــوم  و  دانشــگاه 
ــگاه  ــن ن ــود. در ای ــد ب ــری خواه ــی حداکث نگاه
ســازمان  یــک  به عنــوان  دانشــگاه  حداکثــری، 
ــر  ــول و متغی ــط متح ــکاء در محی ــل ات ــاد قاب و نه
زمانــه مــا می توانــد، اشــکاالتی کــه بعضــاً در 

ــد. ــع کن ــود دارد را مرتف ــنتی وج ــای س نهاده
کــه  می شــود  مطــرح  پرســش  ایــن  حــال   .۳
چقــدر می توانیــم فرهنــگ حاکــم بــر دانشــگاه را 
پایــدار در نظــر بگیریــم آن هــم در شــرایطی کــه 
ــا روشــن نیســت. اگرچــه  ــرای م ــدان ب ــده چن آین
ــول  ــته، تح ــال گذش ــت س ــت هش ــدود هف در ح
ــژه در  ــگاه« بوی ــات دانش ــوزه »مطالع ــدی در ح ج
ــا  ــت ام ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــث آینده پژوه بح
ــده  ــه در آین ــی ک ــی از فضاهای ــال، یک ــن ح ــا ای ب
بی تردیــد، متحــول خواهــد شــد، دانشــگاه  اســت.

ــای  ــه در حوزه ه ــی ک ــوالت بنیادین ــال تح ــه دنب ب
اســت،  داده  روی  اجتماعــی  حیــات  مختلــف 
ــه ای  ــگ حرف ــری فرهن ــه تعبی ــا ب ــم ی ــگ عل فرهن
ــش،  ــاق پژوه ــوزه اخ ــژه در ح ــگاه بوی در دانش
اخــاق آمــوزش، رابطــه اســتاد و دانشــجو و... 
ــر  ــه فراگی ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــول ش ــار تح دچ
ــر زیســت  ــی کــه ب ــا و تبعات ــروس کرون شــدن وی
ــه ای از  دانشــجویی و دانشــگاهی مــا داشــت، نمون
پیش بینی ناپذیــری آینــده ایــن نهــاد اجتماعــی 
)دانشــگاه( اســت. یکــی از فضاهایــی کــه به طــور 
مســتقیم از ایــن پاندمــی تأثیــر پذیرفــت، دانشــگاه 
تحلیلگــران  از  برخــی  کــه  گونــه ای  بــه  بــود 
ــاکرونا  ــگاه پس ــا را از دانش ــل کرون ــگاه ماقب دانش

متمایــز می کننــد.
ــان  ــا همچن ــی کرون ــه پاندم ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
در  کــه  بحث هایــی  از  یکــی  باشــد.  ادامــه دار 
امنیتــی مونیــخ ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مطــرح  اجــاس 
ــاک در  ــیار خطرن ــای بس ــود ویروس ه ــد، وج ش
ایــن  در  و  بــود  شــده  کنتــرل  آزمایشــگاه های 
جلســات عنــوان شــد کــه کامــًا محتمــل اســت که 
ــا  ــده ی ــورت برنامه ریزی ش ــا، به ص ــن ویروس ه ای
نشــت  بیــرون  بــه  روزی  غیربرنامه ریزی شــده 
ــه  ــت ک ــتین بار اس ــرای نخس ــاید ب ــد. ش ــدا کنن پی
بــه چنیــن صراحتــی در اســناد رســمی در ســطوح 
ــود.  ــرح می ش ــث مط ــن مباح ــور ای ــی کش مدیریت
در  را  مقوالتــی  چنیــن  معمــوالً  ایــن،  از  قبــل 
فیلم هــای تخیلــی می دیدیــم. بــه همیــن دلیــل 
معتقــدم در مــورد آینــده دانشــگاه و ارتباطــی کــه 
ــدی  ــات ج ــا ابهام ــد، ب ــدا می کن ــگ پی ــا فرهن ب
بحث هــای  لــزوم  امــر  ایــن  و  هســتیم  مواجــه 
آینده پژوهــی در حــوزه فرهنــگ و دانشــگاه را 

بیــش از پیــش ضــرورت می بخشــد.
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

یادداشتی از دکتر پیغامی؛
»حافظه تاریخی« برای یک ملت چه ضرورتی دارد؟

دکتــر پیغامــی در یادداشــتی نوشــت: اهمیــت حفظ 
می شــود  پررنگ تــر  زمانــی  تاریخــی،  حافظــه 
ــه »تصویــری از آینــده« متصــل  کــه ایــن حافظــه ب
مســتضعفان  فرمانروایــی  همــان  کــه  می شــود 
ــی«  ــان انقاب ــا »انس ــن فض ــت. در ای ــن اس ــر زمی ب
بــه »حافظــه تاریخــی اش« می توانــد  بــا اســتناد 

ــد. ــه  ده ــش ارائ ــده مطلوب ــری از آین تصوی
متن یادداشت به شرح ذیل است: 

انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  مخاطــب  مهمتریــن   .۱
ــام  ــه مق ــی ک ــت. ویژگی های ــی« اس ــان انقاب »انس
ــرای  ــاب ب ــه گام دوم انق ــری در بیانی ــم رهب معظ
ــه »انســان  ــوان ب »انقــاب« برشــمرده اســت را می ت
انقابــی« هــم تعمیــم داد. مقــام معظــم رهبــری در 
ایــن بیانیــه تأکیــد می کننــد کــه راه تحقــق فلســفه 
ایــن  در  و  می گــذرد  »جامعه ســازی«  از  دیــن 
ــا  ــت« معن ــوم »والی ــه مفه ــت ک ــازی اس جامعه س

پیــدا می کنــد.
ــه ای  ــدود و نقط ــت درک مح ــی از والی ــا گاه م
داریــم و آن را بــه یــک فــرد در رأس هــرم جامعــه 
محــدود می کنیــم؛ در حالــی کــه رهبــر معظــم 
انقــاب، والیــت را یــک »امــر شــبکه ای« معرفــی 
ــرای  ــد دادن انســان ها ب ــد کــه در بهــم پیون می کنن
رســیدن بــه یــک جبهــه واحــد نقــش اساســی دارد.

ــغ  ــه گام دوم، بال ــاب در بیانی ــم انق ــر معظ ۲. رهب
ایــران  اســامی  انقــاب  بــرای  بــر ۳۳ صفــت 
بــه  می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  برمی شــمارند 
ایــن مــوارد اشــاره  کــرد: انقــاب اهــل افــراط 
و  زورگویــان  برابــر  در  نیســت؛  چــپ روی  و 
گردن کشــان صراحــت و شــجاعت داشــته اســت؛ 
ــه زر و  ــدون وابســتگی ب تنهــا نظامــی اســت کــه ب
و  مســتضعفان  از  دفــاع  می کنــد؛  زور صحبــت 
مظلومــان را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت؛ 
ــا دشــمنان خــود و غافــان داخلــی،  در برخــورد ب
جوانمــردی و مــروت انقابــی دارد؛ اهــل صداقــت 
ــت؛  ــاب اس ــن انق ــت؛ مردمی تری ــت اس و صراح
مظلــوم هســت امــا ظلم پذیــر نیســت؛ انقــاب فاقــد 
ــا اراده  ــده اســت؛ ب ــوده و زن احســاس و ادراک نب
ــت؛ دارای  ــردد اس ــم و غیرم ــت؛ محک ــال اس و فع
ــت؛  ــا اس ــح خطاه ــاده تصحی ــت؛ آم ــاف اس انعط
متحجــر نیســت؛ آغازگــر عصــر جدیــد اســت و... 
ــی  ــن صفات ــم از چنی ــی« ه ــان انقاب ــن »انس بنابرای

بی بهــره نخواهــد بــود.

در  رهبــری  معظــم  ۳.مقــام 
بــر  انقــاب  دوم  گام   بیانیــه 
گذشــته  نشــدن  فرامــوش 
معنــا  بدیــن  دارنــد؛  تأکیــد 
کــه آنچــه بوده ایــم و آنچــه 
فرامــوش  شــده ایم،  تاکنــون 
نکنیــم. براســاس ایــن تعریــف، 
»انســان انقابــی« انســانی اســت 
ــی« دارد و  ــه تاریخ ــه »حافظ ک
نبایــد مســیری کــه طــی کــرده  
ــه  ــن حافظ ــت ای ــل اهمی ــه دلی ــد و ب ــوش کن فرام
ــه گام  ــادی از بیانی ــش زی ــه بخ ــت ک ــی اس تاریخ
ــاب«  ــت انق ــت »گام نخس ــه روای ــاب، ب دوم انق
معظــم  مقــام  تعبیــر  اســت.به  اختصــاص  یافتــه  
رهبــری، اگــر دیگــران تاریخ مــان را بــرای مــا 
از دســت می دهیــم. را  روایــت کننــد عرصــه 

»حافظه هــای  کــه  بگذاریــم  نبایــد  بنابرایــن،  
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــوند. واقعی ــاک ش ــی« پ تاریخ
ــی  ــای تاریخ ــد حافظه ه ــته می کوش ــمن پیوس دش
مــا را بــا یکســری اطاعــات جعلــی مخــدوش 
ــه همیــن دلیــل از گذشــته مــا روایت هــای  ــد. ب کن
ــا یکســری رویدادهــای  ــد ت ــه می کن معکــوس ارائ

ــد. ــوه ده ــود جل ــود را موج غیرموج
اهمیــت حفــظ  پیش گفتــه،  مــوارد  از  فــارغ   .۴
می شــود  پررنگ تــر  زمانــی  تاریخــی،  حافظــه 
ــه »تصویــری از آینــده« متصــل  کــه ایــن حافظــه ب
مســتضعفان  فرمانروایــی  همــان  کــه  می شــود 
ــی«  ــان انقاب ــا »انس ــن فض ــت. در ای ــن اس ــر زمی ب
بــه »حافظــه تاریخــی اش« می توانــد  بــا اســتناد 
و  دهــد  ارائــه   مطلوبــش  آینــده  از  تصویــری 
بــه واســطه ایــن تصویــر مطلــوب، از تهدیدهــا 
آگاهــی یافتــه، از آنهــا نمی ترســد و مســیر را گــم 

. نمی کنــد
ــی  ــان انقاب ــت انس ــوان گف ــار، می ت ــن اعتب ــه ای ب
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــده« اس ــه آین ــان رو ب »انس
عــاوه بــر اینکــه حافظــه تاریخــی اش را از دســت 
ــم دارد. ــده ه ــری از آین ــداده اســت بلکــه تصوی  ن

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــای مهدوی ــی از کارکرده یک
انســان دینــدار بــرای آینــده ایــن جهــان یــک 
ــان  ــام ادی ــد. تم ــور می کن ــی را تص ــگاه پایان منزل
ــه  ــری از آن ارائ ــد و تصوی ــاور دارن ــود ب ــه موع ب
کرده انــد؛ در حالــی کــه انســان غیردینــدار موعــود 
ــای  ــت موعوده ــن اس ــه ممک ــد ک ــدارد؛ هرچن ن

ــد. ــته  باش ــاختگی داش س
عنــوان  تحــت  امریکایی هــا  سال هاســت   .۵
بــرای  کــه  تاش انــد  در  امریکایــی«  »رؤیــای 
مردم شــان یــک آینــده مجعــول بســازند. همانطــور 
ــازی،  ــرای الگوس ــد« و ب ــل ندارن ــان کام ــه »انس ک
ــد،  ــته می کنن ــی را برجس ــخصیت های ابرقهرمان ش
ســاخته اند.  »رؤیــا«  هــم  موعــود  آینــده  بــرای 
اســتفاده از واژه رؤیــا در ادبیــات آینده پژوهانــه 

ــا  ــته آنه ــق خواس ــه عم ــد ک ــان می ده ــان،  نش آن
ولــی  نیســت،  خیال پــردازی  از  فراتــر  چیــزی 
آینده شناســی  دین مــدار،  انســان  آینده شناســی 

ــت. ــرآن اس ــق ق ــر حقای ــی ب ــی مبتن واقع
بــرای  اســت  تاشــی  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه 
اینکــه بــه آینــده فکــر کنیــم و در روزمرگــی 
ــواره  ــار« را هم ــوم »انتظ ــر مفه ــویم. اگ ــرق نش غ
ــم  ــم در روزمرگــی گــم نخواهی ــرار دهی مدنظــر ق
ــر  ــد ه ــه بای ــت ک ــی اس ــار حس ــون انتظ ــد، چ ش
لحظــه در وجودمــان احساســش کنیــم و بــرای آن 
لحظــه خــاص، آمادگــی داشــته باشــیم.در جریــان 
و  فرصت هــا  اساســاً  کــه  اســت   آینده شناســی 
ــان  ــا، انس ــن فض ــود. در ای ــناخته  می ش ــا ش تهدیده
دارد  کــه  آینده شناســی   واســطه  بــه  انقابــی 
می توانــد بــا تهدیدهــای ناشــناس، پیش دســتانه 
از  یکــی  بی تردیــد  بنابرایــن،  کنــد.  مقابلــه 
»امیــدواری«  آینده شناســی  ایــن  خروجی هــای 

ــت. اس

فراخــوان جمــع ســپاری طــرح 
ــگ  ــاختار فرهن ــاری س کالن و معم

ــور ــانه کش و رس

دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
نظــر دارد عــاوه بــر تــاش هــای پیشــین دبیرخانــه 
»طــرح کان و معمــاری ســاختار فرهنگ و رســانه« 
ــی  ــا دعــوت از کارشناســان دســتگاه هــای اجرای ب
ــای  ــون ه ــی، کان ــای میان ــه ه ــی، حلق و تخصص
تفکــر و اندیشــمندان حــوزوی و دانشــگاهی و 
ــم اندیشــی« از  ــق »ســامانه ه ــردم، از طری عمــوم م
مشــارکت هــای فکــری و ایــده هــای آنــان در 

ــد. ــتفاده نمای ــرح اس ــن ط ــل ای ــح و تکمی تصحی
ــرورت  ــر ض ــاب ب ــم انق ــر معظ ــد رهب ــرو تأکی پی
رســانه  و  فرهنــگ  ســاختار  انقابــی  بازســازی 
دولــت  هیئــت  بــا  دیــدار  نخســتین  در  کشــور 
ســیزدهم، بــه تاریــخ ۶ شــهریورماه ۱۴۰۰، دبیرخانه 
طــرح کان و معمــاری ســاختار فرهنــگ و رســانه 
کشــور بــا همــکاری دبیرخانــه شــورای عالــی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  فرهنگــی،  انقــاب 

ــیون  ــامی و کمیس ــات اس اســامی، ســازمان تبلیغ
به منظــور  اســامی،  فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــگ و رســانه  ــه طــرح بازســازی ســاختار فرهن ارائ

ــد. ــکیل ش تش
ــه بهره گیــری از ســازوکار مشــارکتی  ایــن دبیرخان
و تجمیــع نظــرات طیــف وســیعی از نخبــگان و 
صاحب نظــران را خط مشــی اصلــی خــود قــرار 
ــن  ــه تأمی ــدام ب ــف اق ــیرهای مختل ــذا از مس داد. ل
فراخــوان  بــا  مردمــی  نظــرات  میــان  از  محتــوا 
عمومــی وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســامی،  تبلیغــات  ســازمان  محتــرم  رئیــس  و 
نخبــگان اســتانی، دســتگاه های رســمی کشــور، 
متخصصــان و اهالــی فرهنــگ و رســانه، کتاب هــا، 
رســانه های  ســرانجام  و  پژوهش هــا  و  مقــاالت 
ــه جهــت  رســمی و شــبکه های اجتماعــی نمــود. ب
تســهیل اخــذ نظرهــا و مشــارکت، محورهایــی نیــز 

ــد. ــر گردی ــف و منتش تعری
ــل  ــورد تحلی ــده، م ــوای تأمین ش ــد، محت در گام بع
ــرار  ــی ق ــای اعام ــل محوره ــازی ذی و نظام مندس
گرفــت. تاکنــون بــا اخــذ نظــر حــدود ۹۰۰ نفــر از 
ــش از ۱,۹۰۰  ــانه، بی ــگ و رس ــم، فرهن ــی عل اهال
گــزاره راهبــردی اســتخراج شــده اســت. با بررســی 
پیش نویــس  نخســت  گام  در  گزاره هــا،  ایــن 

بخــش اول ایــن طــرح تهیــه و منتشــر شــده اســت.
ضــرورت تکمیــل محورهــای بــا مشــارکت کــم و 
اهمیــت نقــد و بررســی نظــرات قبلــی، دبیرخانــه را 
ــده را  ــردآوری ش ــوای گ ــه محت ــت ک ــر آن داش ب
ــن رو از  ــذارد. از ای ــتراک بگ ــه اش ــامانه ای ب در س
فرهیختــگان، دانشــجویان، طــاب، اســاتید حــوزه 
و دانشــگاه و فعــاالن فرهنگــی دعــوت می شــود تــا 
بــا مراجعــه بــه »ســامانه هم اندیشــی« شــورای عالــی 
https://hamandishi. ــه آدرس ــی ب ــاب فرهنگ انق

sccr.ir بــه بررســی، ارزیابــی و نقــد نظرهــای قبلــی 

ــد. ــود بپردازن ــای خ ــه دیدگاه ه و ارائ
عــاوه  جمع ســپاری،  در  مشــارکت  گســترش 
ــوق  ــم، مش ــرح مه ــن ط ــل ای ــاح و تکمی ــر اص ب
ــات  ــاع موضوع ــت ارج ــئوالن جه ــران و مس مدی
بعــدی حائــز اهمیــت بــه فرآینــد هم اندیشــی ملــی 

ــود. ــد ب ــز خواه نی
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دکتر کبگانیان:
ــوم  ــد/ وزارت عل ــب ش ــی تصوی ــوزش عال ــات آم ــاماندهی موسس ــک س ــاز ی ف
برنامه هــای خــود را درخصــوص فــاز دوم ســاماندهی موسســات آمــوزش عالــی 

ــد ــه می ده ارائ

ــع  ــه جام ــری نقش ــتاد راهب ــورای س ــه ۱۵۸ ش جلس
علمــی کشــور بــه ریاســت دکتــر ســعیدرضا عاملــی 
؛ دبیرشــورای عالــی انقــاب فرهنگــی سه شــنبه 
ــه  ۱۲ بهمــن مــاه ۱۴۰۰ در ســالن فرهنــگ دبیرخان

ــی انقــاب فرهنگــی برگــزار شــد. شــورای عال
ــاب  ــی انق ــورای عال ــر ش ــز خب ــزارش مرک ــه  گ ب
ــام  ــم مق ــان؛ قائ ــور کبگانی ــر منص ــی؛ دکت فرهنگ
ســتاد علــم و فنــاوری شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی در حاشــیه جلســه ۱۵۸ شــورای ســتاد 
ــور در  ــی کش ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج راهب
جمــع خبرنــگاران ضمــن اشــاره بــه فرمایــش مقــام 
ــر پیشــرفت جــدی کشــور  ــی ب ــری مبن معظــم رهب
در بخــش صنایــع و نقــش علــم و فنــاوری در 
ــع  ــروز صنای ــان ام ــرد: در جه ــان ک ــوزه بی ــن ح ای
مختلــف در جهــت دانــش بنیــان شــدن پیــش 
می رونــد کــه رقابــت اکثــر کشــورها در ایــن 
حــوزه تنگاتنــگ اســت. در ایــن زمینــه مصوبــه ای 
بــه تصویــب رســیده بــود کــه تکلیفــی بــرای ســتاد 
ــری نقشــه جامــع علمــی کشــور ایجــاد کــرد  راهب
تــا مقدمــات الزم بــرای تدویــن ســند و نقشــه 
راهبــردی صنایــع دانــش بنیــان را بــا همــکاری ذی 
نفعــان و وزارتخانه هــای مرتبــط بــه انجــام برســاند.

ــم  ــی و ه ــای دولت ــان را نهاده ــزود: ذی نفع وی اف
شــرکت ها، موسســات بــزرگ کشــور تشــکیل 
غیــر  آنهــا  از  بســیاری  تعــداد  کــه  می دهنــد 
دولتی انــد و نقــش مهمــی را در اقتصــاد دانــش 
ــن  ــدی ای ــور بع ــد. مح ــا می کنن ــور ایف ــان کش بنی
جلســه اختصــاص بــه دانشــجویان پزشــکی داشــت 
ــه  ــد ک ــل می کنن ــور تحصی ــارج از کش ــه در خ ک
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
مکلــف شــد تــا طــرح پیشــنهادی خــود را در زمــان 
ــری نقشــه جامــع علمــی  ــه ســتاد راهب محــدودی ب
کشــورارائه دهنــد تــا در ســتاد راهبــری نقشــه 

ــود. ــی ش ــرح و بررس ــور ط ــی کش ــع علم جام
ــی  ــورای عال ــاوری ش ــم و فن ــتاد عل ــام س ــم مق قائ
انقــاب فرهنگــی ادامــه داد: دانشــجویانی کــه 
بــا  می کردنــد  تحصیــل  کشــور  از  خــارج  در 
مشــکات ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور 
ــا شــاخص هایی را وزارت بهداشــت،  ــد ام مواجه ان
درمــان و آمــوزش پزشــکی مدنظــر دارنــد کــه بــا 
طــرح ایــن موضــوع و بررســی اعضــا مقــرر شــد تــا 
ــه ســتاد راهبــری  ــه طــرح خــود را ب ایــن وزارتخان

ــد. ــه ده ــور ارائ ــع علمــی کش نقشــه جام
دکتــر منصــور کبگانیــان بــا اشــاره بــه دســتور 
اصلــی جلســه مبنــی بــر »ســاماندهی موسســات 
یــک  فــاز  کــرد:  تصریــح  عالــی«  آمــوزش 
ســاماندهی موسســات آمــوزش عالــی کــه توســط 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری پیشــنهاد شــده 
ــه  ــری نقش ــتاد راهب ــز س ــد و نی ــب ش ــود، تصوی ب
ــه  ــات را گام ب ــام مصوب ــور تم ــی کش ــع علم جام

می کنــد. رصــد  گام 
ــزارش  ــی در گ ــات جزئ ــی از اصاح وی از برخ
فــاز اول  ســاماندهی موسســات آمــوزش عالــی 
مربــوط  و گفــت: اصاحــات جزیــی  خبــرداد 
بــه مصوبــات جلســه ۱۴۹ و ۱۵۰ شــورای ســتاد 
ــورخ ۱۱  ــور م ــی کش ــع علم ــه جام ــری نقش راهب
ــط وزارت  ــرداد ۱۴۰۰ توس ــرداد ۱۴۰۰ و ۲۵ خ خ
ــا  ــه ب ــد ک ــرح ش ــاوری مط ــات و فن ــوم، تحقیق عل
بحــث و برســی مفصــل از ســوی اعضــای شــورا، 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــنهادها ب ــن پیش ــی از ای برخ
ــی  ــورای عال ــاوری ش ــم و فن ــتاد عل ــام س ــم مق قائ
وزیرعلــوم،  کــرد:  عنــوان  فرهنگــی  انقــاب 
تحقیقــات و فنــاوری و معــاون آموزشــی وزارتخانه 
ــی  ــی از اجرای ــاوری گزارش ــات و فن ــوم تحقیق عل
ــوزش  ــات آم ــاماندهی موسس ــاز اول س ــازی ف س
عالــی را ارائــه دادنــد و نقطــه نظــرات اعضــاء 
شــورای ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور 
بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــد و در ایــن جلســه 
بــه غیــر از مــوارد جزیــی ابــراز رضایــت از ســوی 
ــوم،  ــت. وزارت عل ــورت گرف ــورا ص ــای ش اعض
تحقیقــات و فنــاوری مقــرر شــد برنامه هــای خــود 
را درخصــوص فــاز دوم ســاماندهی موسســات 

ــد. ــه ده ــی ارائ ــوزش عال آم
فــاز  بــا  ارتبــاط  در  کبگانیــان  منصــور  دکتــر 
کوچــک  دانشــگاه های  ســایر  ســاماندهی  دوم 
ــرر شــد کــه  ــاز دوم مق ــه ف ــار داشــت: درزمین اظه
ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور بــا 
ــاوری  ــات و فن ــوم تحقیق ــه عل همــکاری وزارتخان
شــاخص هــای ایــن موضــوع را مطــرح کنــد و نیــز 
پیشــنهادات وزاتخانــه علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
در کمیســیون هــای مربوطــه بحــث و بررســی شــود 
و بــا عبــور از کمیســیون هــای مربوطــه در شــورای 
راهبــری ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور 
ــام  ــتحضرید مق ــه مس ــور ک ــود. همانط ــرح ش مط
ــه  ــه وزارتخان ــه ب ــتوری ک ــری در دس ــم رهب معظ
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ابــاغ کردنــد از طــرح 
ســاماندهی موسســات آمــوزش عالــی حمایــت 
کــرده بودنــد امــا الحــاق، ادغــام و ســاماندهی 
موسســات آمــوزش عالــی بــا هماهنگــی ســتاد 
راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور صــورت 
ــام  ــال انج ــن کار در ح ــبختانه ای ــه خوش ــرد ک گی
موسســات  ســاماندهی  گزارش هــای  و  اســت 
ــه انقــاب  ــر فرزان ــی را خدمــت رهب ــوزش عال آم

ــم داد. ــه خواهی ارائ
وی بــه بحث هایــی در ارتبــاط بــا دانشــگاه های 
دولتــی اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن جلســه مقــرر 
شــد کــه برنامــه آمایــش و ســاماندهی مربــوط 
بــه دانشــگاه آزاد اســامی کــه مــورد بررســی 
کمیســیون های ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی 
ــه  ــتور جلس ــی در دس ــد از بررس ــت، بع ــور اس کش
ــرار  ــور ق ــی کش ــع علم ــه جام ــری نقش ــتاد راهب س

ــرد. بگی

ــأت  ــه هی ــاله دبیرخان ــرد یکس عملک
نظــر  کرســی های  از  حمایــت 

ــد ــی ش ــردازی بررس پ
دبیرخانــه  یکســاله  عملکــرد  »گــزارش  جلســه 
هیــأت حمایــت از کرســی های نظــر پــردازی، 
نقــد و مناظــره و اقدامــات آن« در محــل دبیرخانــه 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

جلســه ای بــا موضــوع »گــزارش عملکــرد یکســاله 
دبیرخانــه هیــأت حمایــت از کرســی های نظــر 

پــردازی، نقــد و مناظــره و اقدامــات آن« در محــل 
دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا 
حضــور روســاهای دانشــگاه ها دوشــنبه ۲۷ بهمــن 

ــد. ــکیل ش ــاه ۱۴۰۰ تش م
در ایــن جلســه بــا حضــور ۱۲۰ شــرکت کننــده از 
روســای دانشــگاه ها، معاونیــن پژوهشــی و روســای 
موضوعاتــی  دانشــگاه ها،  نظریه پــردازی  مراکــز 
کرســی های  و  نظریه پــردازی  بحــث  پیرامــون 
ترویجــی و تخصصــی بیــن دبیرخانــه و دانشــگاه ها 

مطــرح شــد.
والمســلمین  حجت االســام  نشســت  ایــن  در 
ــأت  ــه هی ــس دبیرخان ــروپناه، رئی ــین خس عبدالحس
نقــد  نظریه پــردازی،  کرســی های  از  حمایــت 
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  مناظــره  و 
درخصــوص فعالیت هــا و عملکــرد یکســاله هیــأت 
ــی  ــگاه ها گزارش ــای دانش ــت روس ــت خدم حمای

ــرد. ــه ک ارائ
ــی های  ــاره کرس ــی درب ــزارش، اقدامات ــن گ در ای
بنــدی  رتبــه  نظــام  در  تخصصــی  و  ترویجــی 
دانشــگاه ها در مرکــز آی ای ســی وارد شــده، 
و  نــوآوری  صنــدوق  بــا  نامــه  تفاهــم  انعقــاد 
شــکوفایی، انعقــاد تفاهــم نامــه بــا بنیــاد ملــی 
بــا  پــردازان  نظریــه  کتــاب  انتشــار  نخبــگان، 
ــد. ــرح ش ــمت و… مط ــط س ــی توس ــت مال حمای

در ادامــه ایــن نشســت حجت االســام و المســلمین 
ــا  ــن نامه ه ــه آیی ــی در زمین ــه گزارش ــروپناه ب خس
ــاد  ــی از مف ــزارش یک ــن گ ــاس ای ــت. براس پرداخ
ــام  ــتاد تم ــرط اس ــه ش ــت ک ــن اس ــا ای ــن نامه ه آیی
و اســتاد ممتــازی »ارایــه یــک کرســی نظریــه 
پــردازی حــاوی نظریــه در کتــاب متقاضــی اســتاد 
ــی  ــک کرس ــخص ی ــد ش ــز بای ــت و نی ــام« اس تم
ترویجــی از دانشــیاری بــه اســتاد تمــام برگــزار 

ــد. کن
ــردازی،  ــت از کرســی های نظــر پ در جلســه حمای
نقــد و مناظــره درخصــوص امتیــازات آییــن نامه ای 
و افزایــش ســقف امتیــازات، آیین نامــه ارتقــاء 
ــری ســقف کرســی های  ــر »دو براب ــی ب ــد مبن جدی
صــورت  گفتگویــی  ترویجــی«  و  تخصصــی 
رییــس   ۲۰ جلســه  ایــن  در  همچنیــن  گرفــت. 

ــد. ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــگاه ب دانش

ــرد کالن  ــازی راهب ــی س اجرای
ــا  ــی ب ــی فرهنگ ــه مهندس ۸ نقش

ــگ کار ــای فرهن ــدف ارتق ه

فرهنگــی،  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیرخانــه 
ســه  در  را   ۸ راهبــرد  کان  ســازی  اجرایــی 
حــوزه، تدویــن بــرش اســتانی نقشــه مهندســی 
ــه  فرهنگــی، اجرایــی ســازی راهبــرد کان ۱۳گان
ــی  ــت فرهنگ ــن پیوس ــور تدوی ــری ام ــز پیگی و نی

می کنــد. دنبــال  را  کان  و  مهــم  طرح هــای 
ــی انقــاب  ــر شــورای عال ــه گــزارش مرکــز خب ب
مهندســی  نقشــه   ۸ کان  راهبــرد  فرهنگــی، 
ــا موضــوع طراحــی و اســتقرار  فرهنگــی کشــور ب
ــار  الگــوی اســامی اخــاق و فرهنــگ کار و رفت
اقتصــادی دولــت و مــردم در عرصــه تولیــد، توزیع 

ــد. ــه می باش ــم نقش ــای مه ــرف از راهبره و مص
تاریــخ  در  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای 
ســتاد  جلســه  هشــتمین  در  و   ۲۳/۱۲/۱۳۹۹
ــا تدویــن اقدامــات  ــرد کان ۸ را ب فرهنــگ، راهب
ــب  ــه تصوی ــی ب ــتگاه اجرای ــر دس ــرای ه ــی ب مل
رســاند. بــر اســاس تبصــره  ۲ مــاده ۵ ایــن مصوبــه 
ــی از ســوی دســتگاه های  ــن بســته های اجرای تدوی

ــت. ــی اس ــئول الزام ــی مس اجرای
در ایــن راســتا دفتــر هماهنگــی و راهبــری اجــرای 
سیاســت های فرهنگــی دبیرخانــه بــا دعــوت از 
ــامل: وزارت  ــی ش ــتگاه های اجرای ــدگان دس نماین
آمــوزش  وزارت  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
و پــرورش، وزارت صنعــت، معــدن، تجــارت، 
ســازمان  دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
ــه و بودجــه کشــور،  صــدا و ســیما، ســازمان برنام
ــوزه  ــه، ح ــوه قضائی ــاورزی، ق ــاد کش وزارت جه
علمیــه، معاونــت علمــی و فنــاوری و حقوقــی 
ریاســت جمهــوری، اولیــن جلســه مرتبــط بــا 
بــا دســتور جلســه  اجرایــی ســازی مصوبــه را 
ــرورش  ــوزش و پ ــنهادات وزارت آم ــی پیش بررس
 ۱۷ اقــدام  اجرایــی  بســته های   : موضــوع  بــا 
موضــوع طراحــي الگوهــاي فرهنگــي تولیــد و 
لوازم التحریــر  و  اســباب بازي  از  بهره بــرداري 
مبتنــي بــر ارزش هــاي اســامي- ایرانــي را در 
ــورای  ــه ش ــل دبیرخان ــخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳در مح تاری

ــود. ــزار نم ــی برگ عال
مدیــرکل  گــودرزی  معظمــی  ابراهیــم  دکتــر 
ــری اجــرای سیاســت های  ــر هماهنگــی و راهب دفت
ــد  ــن جلســه ضمــن تأکی ــه در ای فرهنگــی دبیرخان
ــر لــزوم اجــرای دقیــق نقشــه مهندســی فرهنگــی  ب
ــتاد  ــی و س ــورای عال ــات ش ــز مصوب ــور و نی کش
ــی  ــی فرهنگ ــه مهندس ــری نقش ــی و راهب هماهنگ
دســتگاه های  هماهنگــی  و  همــکاری  کشــور، 
و  شــد  خواســتار  را  نهادهــا  ســایر  و  اجرایــی 
آمادگــی دبیرخانــه را بــرای همــکاری در ایــن 

ــود. ــام نم ــه را اع زمین
صنعــت  پیشــرفت  و  رشــد  بــرای  بسترســازی 
و  اخــاق  فرهنــگ،  اصــاح  اســباب بازی، 
ــع و  ــد، توزی ــای تولی ــادی درحوزه ه ــار اقتص رفت
مصــرف اســباب بازی و نیــز اصــاح و ارتقــای 
ــباب بازی  ــرف اس ــع و مص ــد، توزی ــگ تولی فرهن
ــده  ــه ش ــی تهی ــته اجرای ــداف بس ــور از اه در کش
ازســوی وزارت آمــوزش و پــرورش در اقــدام ۱۷ 

راهبــردکان ۸ بــود.
ــتگاه ها  ــدگان دس ــه نماین ــن جلس ــن در ای همچنی
ضمــن اســتماع نظــرات دبیــر شــورای نظــارت 
ــازی وزارت آمــوزش و پــرورش در  ــر اســباب ب ب
ــه  ــه ارائ ــن شــده، ب ــی تدوی خصــوص بســته اجرای
ــی و پیشــنهادت خــود در راســتای  نظــرات تکمیل
چگونگــی و نحــوه هــر چــه بهتــر اجرایــی ســازی 

ــد. ــرد ۸ پرداختن ــدام در راهب ــن اق ای
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

بازدید معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف
در راســتای ســفر ریاســت محترم جمهوری 
بــه اســتان گیــان و تاکیــد بــر برنامــه ریزی 
ــن  ــر رویکردهــای نوی ــی ب کشــاورزی مبتن
خیرالدیــن  علــی  دکتــر  بنیــان،  دانــش 
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری بــه همــراه دکتــر ســید 
مجتبــی خیــام نکویــی معــاون وزیــر جهــاد 
ــات،  ــازمان تحقیق ــس س ــاورزی و ریی کش
ضمــن  کشــاورزی  ترویــج  و  آمــوزش 
برگــزاری  و  اســتان گیــان  در  حضــور 
ــدف  ــا ه ــتانی ب ــئولین اس ــا مس ــات ب جلس
ــاورزی  ــت کش ــودن صنع ــان نم ــش بنی دان
و  فنــاوری  دهکــده  از  گیــان،  اســتان 
ــم و  ــارک عل ــه پ ــق ب ــوآوری فشــتام متعل ن
فنــاوری گیــان و شــرکتهای مســتقر در آن 

ــد. ــد نمودن بازدی
از  برنامــه،  ایــن  حاشــیه  در  همچنیــن   
شــرکتهای  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
منتخــب مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
گیــان در حــوزه فنــاوری هــای نویــن 
ــان مرتبــط  ــع دانــش بنی کشــاورزی و صنای

ــد. ــل آم ــه عم ــد ب بازدی
 در کنــار محصــوالت ارایــه شــده در ایــن 
تثبیــت  جدیــد  محصــول  از  نمایشــگاه، 
کننــده و پایدارکننــده واکســن هــای طیور، 
ــرکتهای  ــی از ش ــط یک ــده توس ــد ش تولی

ــد. ــی ش ــی رونمای ــاور گیان فن

دکتر عاملی در نشست هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تأکید کرد؛ 

»سنین کودکی« بهترین زمان برای »شناسایی و هدایت استعدادها« 
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، بــا اشــاره به 
ــت کــودک، گفــت:  ــم وتربی ایجــاد ســازمان تعلی
ــایی و  ــرای شناس ــان ب ــن زم ــی بهتری ــنین کودک س
هدایــت اســتعدادهای مختلــف اســت کــه بایــد بــه 

آن توجــه شــود.
ــاب  ــی انق ــورای عال ــر ش ــز خب ــزارش مرک ــه گ ب
فرهنگــی، دکتــر ســعیدرضا عاملــی در جلســه 
هیئــت امنــای ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای 

آئین نامــه  بررســی  موضــوع  بــا  کــه  درخشــان 
درخشــان،  اســتعدادهای  مــدارس  پیشــنهادی 
و  شــهیدرجایی  ســاختمان  جلســات  ســالن  در 
و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا  حضــور  بــا 
ــوری،  ــور و یوســف ن ــس جمه ــاوری رئی فن
ــد،  ــزار ش ــرورش، برگ ــوزش و پ ــر آم وزی
انقاب)مدظلــه  معظــم  رهبــر  اظهارکــرد: 
العالــی( در توصیه هایــی کــه بــه شــورای 
دارنــد همــواره  فرهنگــی  انقــاب  عالــی 
نــگاه خاصــی بــه آمــوزش و پــرورش و 

مســئله تعلیــم و تربیــت دارنــد.
ــی  ــازمان مل ــش س ــداد پوش ــزود: امت وی اف
پــرورش اســتعدادهای درخشــان دراســتان ها 
ــازمان  ــن س ــه  ای ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب بای
را  ســمپاد  مــدارس  بی واســطه  بتوانــد 
مدیریــت کنــد و برعملکــرد آن هــا نظــارت 

ــد. ــته باش داش
فرهنگــی،  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــت،  ــم تربی ــام تعلی ــتره نظ ــه گس ــاره ب ــا اش ب
تصریــح کــرد: عرصــه فعالیــت آمــوزش 
و پــرورش بســیار وســیع اســت نمی تــوان 

ــرورش و  ــوزش و پ ــر آم ــه وزی ــت ک ــار داش انتظ
ــد  ــش دهن ــا را پوش ــه بخش ه ــتادی هم ــوزه س ح
بنابرایــن ضــروری اســت کــه ســازمان های وابســته 
بــه ایــن نهــاد برنامه هــای ارائــه شــده را دقیقــا 

ــد. ــی کنن اجرای
مــدارس  این کــه  کــرد:  خاطرنشــان  عاملــی 
نظــر  تحــت  مســتقیما  درخشــان  اســتعدادهای 
ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان 
ــد  ــی اســت کــه بای ــت شــوند پیشــنهاد خوب مدیری

مصــوب و اجرایــی شــود.
یــک  در  تغییــرات  شــد:  یــادآور  درادامــه  وی 
جامعــه ناشــی از تفکــرات نخبــگان اســت لــذا نــگاه 
جامعــه، همــواره بــه نخبــگان اســت و تغییــر وضــع 
نامطلــوب، انتظــاری اســت کــه جامعــه از ایــن قشــر 

دارد.
ــا اشــاره  ــی انقــاب فرهنگــی، ب ــر شــورای عال دبی
بــه ایجــاد ســازمان تعلیــم و تربیــت کــودک، 
ــرای  ــان ب ــن زم ــی بهتری ــنین کودک ــرد: س اظهارک
ــف اســت  ــت اســتعدادهای مختل شناســایی و هدای

ــود. ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ک



دانشگاه آزاد اسالیم دانشگاه آزاد اسالیم 



142اسفند ماه 14000- شماره 53 ویژه نامه نوروز

دااگشنه آزاد اسالمی 

در اين بخش می خوانید: در اين بخش می خوانید: 

هماهنگــی  و  برنامه ريــزی  كمیتــه  تشــكیل   -

ســراهای نــوآوری/ تأســیس و راه انــدازی مراكــز امــور 

شــتابدهی در واحدهــای دانشــگاه آزاد اســالمی

- تفاهم نامــه دانشــگاه آزاد اســامی و جهــاد دانشــگاهی 
بــرای ایجــاد »ســکوی نشــر دانــش« بــه امضا رســید

مرکــز تحقیقاتــی تخصصــی محیــط زیســت دریایــی در 

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرعبــاس افتتــاح شــد

و...     

دانشگاه آزاد اسالمی 

در جلسه شورای مدیریت اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی تصویب شد
تشکیل کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سراهای نوآوری/ تأسیس و راه اندازی مراکز امور 

شتابدهی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

دانش بنیــان  اقتصــاد  مدیریــت  شــورای  جلســه 
ــادی  ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان ــت دکت ــه ریاس ب
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع

ــد. ــزار ش ــامی برگ آزاد اس
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی معــاون تحقیقــات، 
فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی در 
ایــن جلســه بــر لــزوم تشــکیل کمیتــه برنامــه ریــزی 
و هماهنگــی ســراهای نــوآوری تأکیــد کــرد و 
ــد  ــی توان ــکیل م ــس از تش ــه پ ــن کمیت ــت: ای گف
ــته و  ــراهای پیشــنهادی داش ــتی از س ــی درس ارزیاب
ــای  ــا مجوزه ــه ت ــورا ارائ ــه ش ــود را ب ــزارش خ گ

ــود. ــذ ش ــورا اخ الزم از ش
وی بــا بیــان اینکــه شــتابدهی یــک فنــاوری و 
ــز  ــوم مرک ــرد: مفه ــح ک ــت، تصری ــوژی اس تکنول
ــبختانه  ــد و خوش ــرح ش ــش مط ــال پی ــد ۱۰ س رش
امــروز در بیــن واحدهــای دانشــگاهی کامــًا تبییــن 
شــده اســت، امــا مفهــوم و کارایــی شــتابدهی هنــوز 
ــز  ــه حائ ــت. نکت ــاده اس ــا نیفت ــا ج ــن واحده در بی
اهمیــت ایــن اســت کــه واحدهــای دانشــگاهی 
ــن مهــم  ــد کــه ای ــوژی دارن ــال تکنول ــه انتق ــاز ب نی
از طریــق بهره گیــری از ظرفیــت هــای مراکــز 

ــت. ــترس اس ــًا در دس ــتابدهی کام ش
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر وحیــد ضرغامــی قائــم 
مقــام معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری 
تغییــر و  بــه  اشــاره  بــا  اســامی  دانشــگاه آزاد 
معاونــت،  ایــن  در  گرفتــه  صــورت  تحــوالت 
شــبکه  و  پژوهشــگاه  ادغــام  کــرد:  خاطرنشــان 
ــاوری و  ــات، فن ــت تحقیق ــا معاون ــگاهی ب آزمایش
نــوآوری ســبب شــد تــا ۸ اداره کل بــه ۴ اداره 
کل چابــک بــا وظایــف مــدون تبدیــل شــود و در 
همیــن راســتا حرکــت بــه ســوی اهــداف مدنظــر بــا 

ــد. ــد ش ــام خواه ــتری انج ــتاب بیش ش
ســراهای  مدیــرکل  پــور  بهــزادی  قبــاد  دکتــر 
در  همچنیــن  اســامی  آزاد  دانشــگاه  نــوآوری 
ــرای  ــر ۴۸ س ــال اخی ــت: در دوس ــه گف ــن جلس ای
نــوآوری مجــوز اصولــی دریافــت کــرده انــد و این 
موافقــت اصولــی بایــد بــه مجــوز موقــت یکســاله و 

ــوند. ــل ش ــم تبدی ــه دائ ــاله ب از یکس
وی بــا اشــاره بــه داوری ۸ طــرح توجیهــی و ارائــه 
ــه  ــه برنام ــاد کمیت ــزوم ایج ــر ل ــا ب ــه واحده آن ب
ریــزی و هماهنگــی ســراهای نــوآوری تأکیــد 
محتــوای  ورودی  کمیتــه  ایــن  افــزود:  و  کــرد 
جلســات شــورای اقتصــاد دانــش بنیــان را مدیریــت 
ــل  ــی ذی ــه ارزیاب ــد. ضــروری اســت کمیت ــی کن م
ــی و  ــا ارزیاب ــود ت ــف ش ــوآوری تعری ــراهای ن س
ــند.  ــته باش ــوص داش ــن خص ــش الزم را در ای پای
در  اســت  الزم  هــا  بخشــنامه  برخــی  همچنیــن 
کمیتــه نوشــته شــود ســپس جهــت ارزیابــی نهایــی 

و تصویــب ســرا بــه 
ــد. ــورا بیای ش

بهــزادی  دکتــر 
 ۲۰۰ رشــد  از  پــور 
مراکــز  درصــدی 
رشــد طــی دوســال 
دانشــگاه  در  اخیــر 
خبــر  اســامی  آزاد 
در  گفــت:  و  داد 
دوســال گذشــته فقــط 

۵۰۵ هســته و واحــد فنــاور داشــتیم کــه ایــن عــدد 
امــروز بــه ۱۵۰۰ مــورد افزایــش پیــدا کــرده اســت. 
ــیم  ــه تقس ــه ۱۰ منطق ــور را ب ــد کش ــز رش ــا مراک م
ــس  ــک رئی ــه ی ــر منطق ــرای ه ــم و ب ــدی کردی بن
منصــوب و بــه انضمــام آن کارگــروه هایــی ایجــاد 

شــده اســت.
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  ســراهای  مدیــرکل 
ــزوم تدویــن دســتورالعمل  ــر ل ــن ب اســامی همچنی
ــور شــتابدهی در  ــدازی مراکــز ام تأســیس و راه ان
واحدهــای دانشــگاهی تأکیــد کــرد و افــزود: یــک 
برنامــه آموزشــی مــدون الزم اســت در واحدهــای 
دانشــگاهی عملیاتــی شــود تــا توانمندســازی هــای 
انــدازی مراکــز  از راه  بعــد  ایجــاد شــود.  الزم 
ــاخصه  ــاس ش ــدی براس ــطح بن ــز، س ــتابدهی نی ش

ــد. ــد ش ــام خواه ــده انج ــن ش ــای تدوی ه
تواننــد در  ادامــه داد: شــتابدهنده هــا مــی  وی 
امــور آموزشــی، ســرمایه گــذاری و تمــام مراحــل 
پیشــرفت هســته همــکاری الزم را بــه عمــل آورنــد. 
واحدهــا  بــا  شــتابدهنده   ۱۸ حاضــر  حــال  در 

ــد.  ــی کن ــکاری م هم
ــترش،  ــورای گس ــر ش ــان دبی ــعید آزادی ــر س دکت
آمایــش، برنامه ریــزی و کارآفرینــی دانشــگاه آزاد 
ــز در ایــن جلســه، معاونــت تحقیقــات،  اســامی نی
ــگاه  ــران دانش ــور پیش ــوآوری را موت ــاوری و ن فن
آزاد اســامی دانســت و افــزود: اقدامــات ایــن 
معاونــت در مســیر حرکــت دانشــگاه آزاد اســامی 

ــر اســت. ــوب بســیار مؤث ــه ســوی نقطــه مطل ب
ــای  ــت ه ــری از ظرفی ــره گی ــر به ــد ب ــا تأکی وی ب
فناورانــه اقتصــادی مناطــق اســتانی، خاطرنشــان 
کــرد: تدویــن خوشــه علمــی، فنــاوری و حــل 
تأســیس  و  داریــم  کار  دســتور  در  را  مســأله 
دانشــکده هــای موضوعــی همچــون مهارتــی و 
فنــاوری را بــا هــدف رونــق اقتصــاد جامعــه و 

ایــم. پیشــنهاد داده  پایــداری آن  دانشــگاه و 
دکتــر آزادیــان بــر تأســیس دانشــکده فنــاوری 
و بهــره گیــری از آمــوزش هــای نویــن تأکیــد 
کــرد و افــزود:  توســعه حــوزه دانــش بنیــان درون 
ــی محقــق خواهــد شــد  ــوم آمــوزش عال زیســت ب

ــت علمــی ریاســت جمهــوری درون  و اگــر معاون
حــوزه آمــوزش شــکل مــی گرفــت و بــا آمــوزش 
عالــی درهــم تنیــده مــی شــد، مــی توانســت منشــا 

ــد. ــتری باش ــرات بیش ثم
معاونــت  مقــام  قائــم  جــوادی  حســین  دکتــر 
ٍآزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
ــت  ــن جلســه از رویکــرد معاون ــز در ای اســامی نی
تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری در راســتای تحقــق 
اهــداف ســند تحــول دانشــگاه آزاد قدردانــی کــرد 
و گفــت: معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری 
ــه در  ــت ک ــگاه اس ــای دانش ــت ه ــن معاون از اولی
مســیر عملیاتــی کــردن ســند تحــول، کار عملیاتــی 
انجــام مــی دهــد و گام هــای جدیــدی در راســتای 
ــته  ــگاه برداش ــای دانش ــت ه ــری از ظرفی ــره گی به

اســت.
در  ای  غیرشــهریه  درآمدزایــی  لــزوم  بــر  وی 
ــزود: در  ــرد و اف ــد ک ــامی تأکی ــگاه آزاد اس دانش
دانشــگاه آزاد اســامی نیــاز بــه توانمندســازی 
نیــرو و ارائــه آمــوزش هــای الزم داریــم. برهمیــن 
ــوق  ــا و س ــده ه ــتاب دهن ــدی ش ــطح بن ــاس س اس
ــی  ــذاری اقدام ــرمایه گ ــوی س ــه س ــا ب دادن آن ه

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــه بای ــت ک اس
ــن جلســه شــکل  ــان ای ــه ذکــر اســت در پای الزم ب
گیــری کمیتــه ارزیابــی و هماهنگــی ســراهای 
مراکــز  انــدازی  راه  دســتورالعمل  و  نــوآوری 
تصویــب  مــورد  نــوآوری  ســراهای  شــتابدهی 
اعضــای شــورا قــرار گرفــت و مقــرر شــد، اقدامات 
ــن  ــات ای ــع جزئی ــن کامــل و جام ــرای تدوی الزم ب

ــرد. ــورت گی ــات  ص مصوب
ــا  ــک نی ــه مل ــر الل ــن دکت ــه همچنی ــن جلس در ای
مدیــر کل کانون هــای دانشــگاه، صنعــت و جامعــه 
ــدی  ــه محم ــر عبدال ــامی، دکت ــگاه آزاد اس دانش
آزمایشــگاهی،  و  پژوهشــی  شــبکه  مدیــرکل 
مهنــدس غامــزاده مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری غیردولتــی دانشــگاه آزاد اســامی، دکتــر 
ــاوری  ــات، فن ــت تحقیق ــاور معاون ــان مش نوروزی
ــی،  ــای حقوق ــش ه ــدگان بخ ــوآوری و نماین و ن
ــتند.  ــور داش ــز حض ــگاه نی ــی دانش ــی و بازرس مال
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معــاون  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح  دکتــر 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
سیاســت  تحقــق  راســتای  در  گفــت:  اســامی 
هــای کان و ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه آزاد 
اســامی و مطابــق بــا بســته کاری فعالیــت منســجم 
آزمایشــگاه  تعــداد  ای،  شــبکه  افــزای  هــم  و 
ــای  ــاوری ه ــگاهی فن ــبکه آزمایش ــو ش ــای عض ه
بــه ۱۶۱  فنــاوری  راهبــردی معاونــت علمــی و 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
فعالیت هــای  استانداردســازی  افــزود:  وی 
آزمایشــگاهی و ارایــه خدمــات بــا نتایــج قابــل 
اعتمــاد و تســهیل در دسترســی پژوهشــگران و 
صنایــع کشــور به خدمــات آزمایشــگاهی از مزایای 
عضویــت در شــبکه هــای مختلــف آزمایشــگاهی 
هــای  حمایــت  شــده  یــاد  معاونــت  و  اســت 
متعــددی را در قالــب بســته هــای حمایتــی ازجملــه 
ــت از  ــتاندارد ISO/IEC17025  و حمای ــذ اس اخ
ــر و نگهــداری، ارتقــا، کالیبراســیون و تأمیــن  تعمی
ــگاه  ــود از آزمایش ــزات موج ــرای تجهی ــات ب قطع

ــی آورد. ــل م ــو بعم ــای عض ه
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه ارتباطات 
ایجــاد شــده، اظهــار داشــت: عــاوه بــر بهــره 

بــرداری آزمایشــگاه هــا از مزایــای شــبکه ســازی، 
ــی  ــأت علم ــو هی ــجو و عض ــزار دانش ــش از ۲ ه بی
دانشــگاه آزاد اســامی شــامل حمایــت هــای ایــن 

ــد. شــبکه شــده ان
وی ادامــه داد: پیــش نیــاز بهــره گیــری حداکثــری 
از هــر شــبکه ایــی، داشــتن شــبکه داخلــی توانمنــد 
ــامانه  ــب س ــبکه در قال ــن ش ــبختانه ای ــت. خوش اس
اســامی  آزاد  دانشــگاه  واحدهــای  بیــن  ســاها 
ایجــاد شــده و ارتبــاط ایــن ســامانه بــا ســامانه هــای 
آموزشــیار و پژوهشــیار برقــرار اســت. ایــن ســامانه 
ــی  ــر محقق ــه و ه ــرار گرفت ــوم ق ــترس عم در دس
ــات  ــامانه از امکان ــام در س ــت ن ــا ثب ــد ب ــی توان م
گســترده آن اســتفاده کنــد. بــا اتصــال ســامانه 
ســاها بــه ســامانه پژوهشــیار در زمــان تصویــب 
پروپــوزال، دانشــجو مــی توانــد آزمایشــگاه مــورد 
نظــر را انتخــاب و بــه آن آزمایشــگاه معرفــی شــده 
ــس  ــد. پ ــتفاده کن ــی اس ــای حمایت ــت ه و از گرن
ــناس  ــجو، کارش ــی دانش ــت تحقیقات ــام فعالی از اتم
ــجو  ــت دانش ــور و فعالی ــه حض ــگاه تاییدی آزمایش
در آزمایشــگاه را بــه ســامانه پژوهشــیار اعــام 
 iso ــتاندارد ــد. اگــر آزمایشــگاه دارای اس ــی کن م
ــوزش را  ــج آم ــه نتای ــدور تاییدی ــکان ص ــد ام باش

هــم دارد. ایــن امــر بــر بــاال بــردن کیفیــت اجــرای 
ــزایی دارد. ــر بس ــا تاثی ــاله ه ــا و رس ــه ه ــان نام پای

ــک  ــه بان ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
اطاعاتــی و همچنیــن زیرســاخت مناســب ســامانه 
ــه  ــن ســامانه ب ــدواری کــرد کــه ای ــراز امی ســاها اب
ــر  ــای دیگ ــامانه ه ــده و س ــل ش ــی تبدی ــامانه مل س
را بــه عضویــت خــود درآورده و شــبکه ملــی 
ــه  ــی کلم ــی واقع ــه معن ــگاهی/کارگاهی ب آزمایش

ــرد. ــکل گی ش
وی از همــه دســت انــدرکاران حــوزه آزمایشــگاه 
هــا/کارگاه هــا درخواســت کــرد پــس از تکمیــل و 
مستندســازی مناســب و بــا برنامــه ایــی مشــخص در 
رویــداد گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی بــا قــدرت 

شــرکت کننــد.
 

دکتر دهقانی فیروزآبادی:
ــگاهی  ــبکه آزمایش ــو ش ــالمی عض ــگاه آزاد اس ــگاه های دانش ــداد آزمایش تع

ــت ــش یاف ــاوری افزای ــی و فن ــت علم ــردی معاون ــای راهب فناوری ه

جلســه  در  طهرانچــی  دکتــر 
ــان و  ــش بنی ــاد دان ــورای اقتص ش

: ی ر ا یه گذ ما ســر
ــالمی  ــگاه آزاد اس دانش
ــوژی را در  ــعه تکنول توس
ــرار  ــود ق ــتور کار خ دس
تصویــب  اســت/  داده 
ــگاه  ــدازی »پاالیش راه ان
ــد  ــط واح ــک« توس کوچ

ــات ــوم و تحقیق عل

ــش  ــاد دان ــورای اقتص ــه ش ــن جلس ــاه و نهمی پنج
بنیــان و ســرمایه گذاری دانشــگاه آزاد اســامی 
بــه ریاســت دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس 
دانشــگاه آزاد اســامی و با دســتور جلســه بررســی 
ــی احــداث پاالیشــگاه کوچــک  گــزارش توجیه

برگــزار شــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــی در ای ــر طهرانچ دکت
دانشــگاه آزاد اســامی بــه دنبــال ایجــاد بســتر 
تجربــی بــرای جــذب فنــاوری و تولیــد دانــش فنی 
اســت، گفــت: همانطــور کــه دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی بــرای ارتقــاء امــور آموزشــی، پژوهشــی 
مربوطــه،  رشــته های  دانشــجویان  مهارتــی  و 
ــدازی  ــی راه ان ــی و پژوهش ــتان های آموزش بیمارس
می کننــد، دانشــگاه آزاد اســامی نیــز تــاش دارد 
ــرای ســایر رشــته ها محیــط عملــی فراهــم کنــد،  ب

از ایــن رو یکــی از طرح هــای پیشــنهاد شــده، 
احــداث پاالیشــگاه کوچــک توســط واحــد علــوم 

ــت. ــات اس و تحقیق
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ادامــه داد: ایــن 
طــرح یــک گام جدیــد در دانشــگاه آزاد اســامی 
و تجربــه جدیــدی بــرای درگیــر شــدن مجموعــه 
ــا محیط هــای  دانشــی حــوزه نفــت و پتروشــیمی ب
کاری اســت. از ایــن رو، بــرای احــداث ایــن 
و  نگرفتیــم  نظــر  در  بزرگــی  ابعــاد  پاالیشــگاه 
هزینــه ای کــه قــرار اســت بــرای ایــن طــرح انجــام 
ــی  ــه نوع ــود و ب ــد ب ــد خواه ــه ای مول ــود، هزین ش
بــه حســاب  خریــد دانــش فنــی قابــل تکثیــر 

می آیــد.
ــامی  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
در هــر اســتان توســعه خلــق تکنولــوژی و فنــاوری 
ــار  ــت، اظه ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ را در دس
ــد  ــذر هیبری ــد ب ــای تولی ــون طرح ه ــت: تاکن داش
در دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان و تولیــد 
بایوپاســتیک در دانشــگاه آزاد اســامی اســتان 
خراســان رضــوی آغــاز شــده و ایــن رونــدی 
ــه  ــه عرص ــرای ورود ب ــگاه ب ــن دانش ــه ای ــت ک اس

ــت. ــه اس ــش گرفت ــاوری در پی ــق فن خل
عضــو هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی افــزود: 
ــورهای  ــی از کش ــا یک ــور م ــه کش ــی ک از آنجای
ــگاه آزاد  ــد و دانش ــاب می آی ــه حس ــر ب ــت خی نف

اســامی بــه ویــژه واحــد علــوم و تحقیقــات از 
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــی باالی ــی و پژوهش ــوان علم ت
پاالیشــگاه  احــداث  طــرح  اســت،  برخــوردار 
کوچــک بــه عنــوان یــک پــروژه میانــی می توانــد 
ــات در  ــوم و تحقیق ــد عل ــاء واح ــت و ارتق ــه تثبی ب
ــاوری کمــک شــایانی  ــق فن ــگاه جــذب و خل جای
داشــته باشــد، بنابرایــن تــاش داریــم تــا بــا ایجــاد 
یــک پاالیشــگاه تولیــدی آموزشــی عــاوه بــر 
دانشــجویان  بــه  آمــوزی  مهــارت  و  آمــوزش 
رشــته هــای نفــت و پتروشــیمی و ســوق دادن 
پایان نامه هــا و رســاله هــای مرتبــط بــه ســمت 
ــان  ــش بنی ــن صنعــت، محصــوالت دان ــای ای نیازه
ــورد اســتفاده  ــن پاالیشــگاه م ــد شــده را در ای تولی

ــم. ــرار دهی ق
دانشــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  طهرانچــی  دکتــر 
ــد ورود نکــرده  ــوژی خــط تولی ــون در تکنول تاکن
و طــرح احــداث پاالیشــگاه کوچــک نخســتین 
زمینــه  ایــن  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه  تجربــه 
خواهــد بــود کــه بــا اجرایــی شــدن آن دانشــجویان 
پتروشــیمی قــادر خواهنــد بــود تــا در فضــای 
حقیقــی ضمــن آمــوزش هــای تئــوری، تجربــه 
عملــی نیــز بــه دســت آورنــد و از نزدیــک تجربــه 
ــوان یــک پاالیشــگاه را  ــی ت ــه م ــد کــه چگون کنن
مدیریــت کــرده و فعالیــت هــای آن را توســعه داد. 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــرح، توانای ــن ط ــدن ای ــی ش اجرای
آموزشــی و پژوهشــی برای دانشــگاه آزاد اســامی 

ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ب

موافقــت بــا راه انــدازی پاالیشــگاه 
آزاد  دانشــگاه  توســط  کوچــک 
ــات ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح اس

ــت:  ــان گف ــامی در پای ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــرح و  ــن ط ــرای ای ــا اج ــامی ب ــگاه آزاد اس دانش
احــداث پاالیشــگاه کوچــک تولیــدی آموزشــی، 
ــه »فناورکــده نفــت« ارتقــاء  »دانشــکده نفــت« را ب
ــورد  ــای م ــاوری ه ــوژی و فن ــد داد و تکنول خواه
نیــاز را تولیــد خواهــد کــرد. ایــن طــرح بــه پایایــی 
و پویایــی تیــم هــای علمــی دانشــگاه آزاد اســامی 
در کســب و خلــق فنــاوری منجــر شــده و دانشــگاه 
را بــه خالــق تکنولــوژی تبدیــل کــرده، بــه طــوری 

کــه دانشــگاه نســل فنــاور معنــا پیــدا مــی کنــد.
 در ادامــه ایــن جلســه، بــا کلیــات راه انــدازی 
پاالیشــگاه کوچک توســط دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد علــوم و تحقیقــات در قالــب یــک »شــرکت 
پــروژه« موافقــت و مقــرر شــد تــا دبیرخانــه شــورای 
اقتصــاد و ســرمایه گــذاری دانــش بنیــان، معاونــت 
ــوم و  ــد عل ــوآوری و واح ــاوری و ن ــات، فن تحقیق
ــروژه«  ــن »شــرکت پ ــاره اجــزای ای ــات درب تحقیق

تصمیــم گیــری کننــد.
ــأت  ــو هی ــاکری عض ــوش ش ــر آرن ــن دکت همچنی
علمــی دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد واحــد علــوم 
و تحقیقــات بــه عنــوان مجــری طــرح احــداث 
دانشــگاهی  واحــد  ایــن  کوچــک  پاالیشــگاه 

ــد. ــاب ش انتخ
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دااگشنه آزاد اسالمی 

در جریان بازدید دکتر طهرانچی از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمی و جهاد دانشگاهی برای ایجاد »سکوی نشر دانش« به 

امضا رسید

ــگاه  ــس دانش ــی رئی ــدی طهرانچ ــر محمدمه دکت
نمایشــگاه  در  حضــور  بــا  اســامی  آزاد 
توانمندی هــا و دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی از 
آخریــن دســتاوردهای پژوهشــی و فناورانــه جهــاد 
جملــه  از  مختلــف  حوزه هــای  در  دانشــگاهی 
ــیمی،  ــت، گاز، پتروش ــروری، نف ــاورزی، دامپ کش

نمونــه دکل هــای نفتــی و... بازدیــد کــرد.
محمــد  دکتــر  کــه  بازدیــد  ایــن  جریــان  در 
امــور  دانشــگاه در  رئیــس  علی اکبــری مشــاور 
پژوهشــی و مجــری طــرح پایــش آزاد نیــز حضــور 
دانشــگاه آزاد  نامــه همــکاری  تفاهــم  داشــت، 
اســامی و جهــاد دانشــگاهی بــا هــدف مشــارکت 
طرفیــن در جهــت توســعه و ارتقــاء انتشــارات 
از  کشــور  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه  علمــی 
ــق ایجــاد، اســتقرار و توســعه پلتفــرم ســکوی  طری
نشــر دانش)ســند( بــه امضــای دکتــر محمدمهــدی 
طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی و دکتــر 
حمیدرضــا طیبــی رئیــس جهــاد دانشــگاهی رســید.

»اســتقرار چرخــه مدیریــت دانــش و ارتقــاء آن در 
ــود  ــی«، »بهب ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق ــطح مل س
ــگاه آزاد  ــریات دانش ــی نش ــن الملل ــای بی ــه ه رتب
ــی«،  ــن الملل ــدی بی ــه بن ــای رتب ــامی در نظامه اس
»بهبــود چرخــه اقتصــاد نشــر مجــات علمــی«، 
»ایجــاد بســتر الزم بــه منظــور تبــادل داده هــا و 
اطاعــات علمــی در فضــای مجــازی« و »اســتفاده 
ــخت  ــزاری و س ــرم اف ــای ن ــت ه ــوب از ظرفی مطل
ــکاری  ــترش هم ــتای گس ــن در راس ــزاری طرفی اف
هــای بیــن ســازمانی« از جملــه اهــداف تفاهــم 
نامــه همــکاری دانشــگاه آزاد اســامی و جهــاد 

ــت.  ــگاهی اس دانش
دکتــر طهرانچــی پــس از امضــای ایــن تفاهــم نامــه 
ــش از  ــت: پی ــگاران گف ــع خبرن ــکاری در جم هم
ــز  ــاوری و مراک ــم و فن ــارک عل ــای پ ــه مدله آنک
و  فنــاوری  مفهــوم  شــود،  کشــور  وارد  رشــد 
ــگاه  ــتر دانش ــاوری در بس ــم و فن ــارک عل ــدل پ م
توســط جهــاد دانشــگاهی اجرایــی شــده بــود، 
ــا مفهــوم پــارک و مراکــز رشــد  ــی کــه ب امــا زمان
ــی  ــم، برخ ــورد کردی ــی برخ ــورهای غرب در کش
ــت در  ــدی اس ــوع جدی ــه موض ــد ک ــور کردن تص
ــامی  ــاب اس ــس از انق ــا پ ــور م ــه کش ــی ک حال
بــه صــورت نهــادی تــر و برآمــده از تفکــرات 
ــع آن را راه  ــی و بدی ــه بوم دانشــگاه اســامی نمون

ــرد. ــدازی ک ان
ــه  ــری عرص ــم رهب ــام معظ ــه مق ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــزود: رهب ــد، اف ــی دانن ــاد م ــه جه ــم را عرص عل
معظــم انقــاب سیاســت هــای کلــی را تحــت 
ــن  ــد کــه ای ــوان جهــاد علمــی مطــرح مــی کنن عن
موضــوع نشــان از اهمیــت ایــن حــوزه دارد. جهــاد 
ــوآوری در  ــاوری و ن ــد فن ــتر تولی ــگاهی بس دانش
دانشــگاه اســت، بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن 
ــن مســیر مــورد توجــه  ــد کــه ای موضــوع مــی طلب

ــد.  ــوام یاب ــه و ق ــرار گرفت ــتری ق بیش
ــا اشــاره  ــی انقــاب فرهنگــی ب عضــو شــورای عال
ــگاه آزاد  ــکاری دانش ــه هم ــم نام ــای تفاه ــه امض ب

ــرد:  ــان ک ــگاهی خاطرنش ــاد دانش ــا جه ــامی ب اس
ــام  ــه نظ ــا ب ــور م ــه در کش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
نمایــه ســازی توجــه شــد، امــا بنیــان نمایــه ســازی، 
ــرا  ــت، چ ــش اس ــر دان ــع نش ــکوی جام ــتن س داش
کــه جریــان ملــی دانــش شــکل نخواهــد گرفــت، 
ــه ســازی، ســکوی نشــر  مگــر آنکــه پیــش از نمای
ــن  ــش را در کشــور ایجــاد کــرده باشــیم. از ای دان
رو بــا توجــه بــه تجربیــات جهــاد دانشــگاهی و 
نــگاه دانشــگاه آزاد اســامی بــه عنــوان یــک 
دانشــگاه اجتماعــی، مؤثــر و دارای برنامــه کــه 
ــن در  ــرار گرفت ــق آن را ق ــری اف ــم رهب ــام معظ مق
ــان  ــای جه ــگاه ه ــن دانش ــن و معتبرتری ــن بهتری بی
ــر  ــکوی نش ــاد س ــه ایج ــه ب ــد، توج ــیم کردن ترس

ــت. ــات اس ــی از الزام ــش یک دان
دکتــر طهرانچــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگر کشــوری 
ــی  ــد، نم ــته باش ــش نداش ــی دان ــر مل ــکوی نش س
توانــد ادعــای مرجعیــت علمــی داشــته باشــد، 
خاطرنشــان کــرد: تفاهم نامــه همــکاری بیــن جهــاد 
دانشــگاهی و دانشــگاه آزاد اســامی بــه عنــوان 
ــگاهی در  ــای دانش ــامانه ه ــن س ــی از بزرگتری یک
ــم  ــم کــه بتوانی ــه امضــا رســید و امیدواری ــان ب جه
تــا ســال آینــده اقدامــات اساســی و قابــل توجهــی 
در ایجــاد ســکوی نشــر دانــش انجــام دهیــم، البتــه 
هــدف ایــن تفاهــم نامــه تنهــا محــدود بــه دانشــگاه 
آزاد اســامی نیســت و حــوزه ملــی و گســترش در 

ــرد. ــی گی ــر م ــی را در ب ــه ای و جهان ــاد منطق ابع
ــگاهی  ــاد دانش ــس جه ــی رئی ــر طیب ــه دکت در ادام
ــران  ــی از مدی ــر طهرانچ ــه دکت ــان اینک ــا بی ــز ب نی
ــا ســابقه جهــاد دانشــگاهی اســت، گفــت: جهــاد  ب
تاکنــون  اســامی  آزاد  دانشــگاه  و  دانشــگاهی 
هــای  همــکاری  زمینــه  در  متعــددی  جلســات 
ــد و  ــته ان ــف داش ــای مختل ــوزه ه ــترک در ح مش
ــدی  ــگاه توانمن ــی از نمایش ــر طهرانچ ــد دکت بازدی
ــه  ــر ب ــگاهی منج ــاد دانش ــتاوردهای جه ــا و دس ه
همــکاری هــای گســترده تــر ایــن دو مجموعــه در 
ــاوری  ــازی فن ــاری س ــادی، تج ــای  اقتص ــه ه زمین
هــای تولیــدی و امضــای تفاهــم نامــه خواهــد شــد. 

ــگاه و  ــش از ۵۰۰ آزمایش ــت بی فعالی
کارگاه در دانشــگاه آزاد اســالمی 

ــوی ــان رض ــتان خراس اس
آزاد  دانشــگاه  رئیــس  مــرادی  محســن  دکتــر 
نشســت  در  رضــوی  خراســان  اســتان  اســامی 
ــن دانشــگاه  ــه همکاریهــای مشــترک ای تفاهــم نام
اصنــاف خراســان رضــوی،  اتــاق  اعضــای  بــا 
جــزء  مشــهد،  اســامی  آزاد  دانشــگاه  گفــت: 
ــزء ۵۰۰  ــن ج ــیا و همچنی ــر آس ــگاه برت ــد دانش ص

دانشــگاه برتــر دنیاســت.
دکتــر مــرادی بــا اشــاره به تجهیــزات آزمایشــگاهی 
اســتان  اســامی  آزاد  دانشــگاه  هــای  و کارگاه 
خراســان رضــوی اظهــار داشــت: بزرگتریــن کــوره 
هــای ریختــه گــری در دانشــگاههای کشــور متعلــق 

بــه دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد اســت.
ــاف  ــاق اصن ــه ات ــای دو جانب ــکاری ه ــر هم وی ب
و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مشــهد در حــوزه 
هــای آموزشــی بــا وجــود ظرفیــت هــای بــی نظیــر 
در ایــن دانشــگاه تأکیــد کــرد و افــزود: مــی توانیــم 
صنعتــی،  طراحــی  لبــاس،  طراحــی  دوره هــای 
مشــتری مــداری، مدیریــت کســب و کار و... را 
در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی برگــزار کنیــم.  
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان خراســان 
آزمایشــگاه  چندیــن  داشــت:  اظهــار  رضــوی 
ریاســت  معاونــت  تأییــد  مــورد  و  اســتاندارد 
ــی و  ــع غذای ــوزه صنای ــژه در ح ــه وی ــوری ب جمه
استانداردســازی تولیــد و ســاخت در زمینــه صنایــع 
غذایــی و کســب و کارهــای تولیــدی کوچــک در 
اختیــار داریــم کــه ایــن ظرفیــت در اســتان خراســان 
رضــوی چیــزی حــدود ۵۱۰ آزمایشــگاه و کارگاه 
ــه ۲۸۳ آزمایشــگاه مــی  اســت و در شــهر مشــهد ب
رســد کــه برخــی از ایــن آزمایشــگاهها در کشــور 

ــر هســتند. ــی نظی ب
 

ــئوالن  ــی مس ــت تخصص در نشس
ــد ــرح ش ــازی مط توانمندس

ــار«  ــامانه توانمندی ــدازی »س راه ان
ــامی ــگاه آزاد اس دانش

توانمندســازی  مســئوالن  تخصصــی  نشســت 
ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد اســامی بــه همــت 
کاربــردی  مهارت هــای  و  توانمندســازی  دفتــر 
ــت  ــام معاون ــم مق ــوادی قائ ــین ج ــور حس ــا حض ب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــع دانش ــت مناب ــعه و مدیری توس

ــد. ــزار ش برگ
جــوادی در ایــن نشســت بــر اجرایــی شــدن و 
ــگاه  ــی دانش ــول و تعال ــند تح ــردن س ــی ک عملیات
ــدگان  ــت: نماین ــرد و گف ــد ک ــامی تأکی آزاد اس
ســتادی بــرای اجــرای برنامــه هــای ویــژه فرهنــگ 
ــکاری  ــد هم ــده بای ــاد گیرن ــازمان ی ــازمانی و س س

ــند. ــته باش ــه داش ــه جانب هم
وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه فکــری و فرهنــگ 
ظرفیــت  ارتقــای  در  گیرنــده  یــاد  ســازمان 
ــدی  ــر اســت و نقــش کلی ــری ســازمانی مؤث یادگی

ــعه و  ــت توس ــزود: معاون ــده دارد، اف ــن کنن و تعیی
ــرای دو  ــع دانشــگاه آزاد اســامی ب ــت مناب مدیری
بســته ســازمان یادگیرنــده و فرهنــگ ســازمانی در 
حــال برنامــه ریــزی اســت، چــرا کــه منابــع انســانی 

ــت.  ــامی اس ــگاه آزاد اس ــرمایه دانش س
قائــم مقــام معاونــت توســعه و مدیریــت منابــع 
دانشــگاه آزاد اســامی بــا اشــاره بــه اینکه ســازمان 
ــای  ــه ظرفیت ه ــت ک ــازمانی اس ــده س ــاد گیرن ی
خــود را بــرای خلــق آینــده بــه طــور مــداوم  
فقــط  توســعه می دهــد، گفــت: در ســازمان ها 
بلکــه  نمی کننــد،  برنامه ریــزی  حیــات  بــرای 
یادگیــری بــرای ادامــه حیــات بــا یادگیــری مولــد 

ــت. ــه اس ــم آمیخت دره

راه انــدازی ســامانه توانمندیــار 
اســالمی آزاد  دانشــگاه 

ــازی و  ــرکل توانمندس ــری مدی ــمیه قدی ــر س دکت
ــگاه آزاد  ــان دانش ــردی کارکن ــای کارب مهارت ه
اســامی نیــز در ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه 
ــدگان  ــرداری از تجــارب ارزشــمند نماین ــا بهره ب ب
تعالــی  و  تحــول  برنامــه  اجــرای  در  ســتادی 
بایــد از مــوازی کاری  دانشــگاه آزاد اســامی 
پرهیــز کنیــم، گفــت: آمــوزش منابــع انســانی 
ــت.  ــروری اس ــت ض ــن خدم ــدو ورود و حی در ب
دفتــر توانمندســازی، آمــوزش هــای کوتــاه مــدت 
ــتور  ــازمانی را در دس ــرون س ــازمانی و ب درون س
کار دارد. در ایــن مســیر ســامانه توانمندیــار بــا 
ــدت آزاد و  ــاه م ــای کوت ــوزش ه ــدف آم دو ه
ــز  ــع انســانی نی شــبکه ســازی و توانمندســازی مناب

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
وی ایجــاد شناســنامه الکترونیکــی شــامل ثبــت 
اطاعــات، صــدور گواهــی نامــه، توســعه فــردی، 
ارتقــا و تســهیات کاربــران در ســامانه توانمندیار، 
ــا شــرح  شــبکه ســازی بــرای کارکنــان متناســب ب
شــغل و بــرای اعضــای هیــأت علمــی متناســب بــا 
رشــته تحصیلــی، راه انــدازی تــاالر گفتگــو بــرای 
تعامــل کاربــران در فضــای مخصــوص، ثبــت 
تقویــم آموزشــی بــه صــورت الکترونیکــی، ایجــاد 
ــد  ــک موضــوع و تولی ــه تفکی ــی ب ــک اطاعات بان
ــای  ــت ه ــه فعالی ــی را از جمل ــوای الکترونیک محت
ــوان  ــردی عن ــارت کارب ــر توانمندســازی و مه دفت

کــرد. 

برترین هــای ششــمین جشــنواره 
آزاد  دانشــگاه  نانــو  فنــاوری 

شــدند معرفــی  اســالمی 
دبیــر ششــمین جشــنواره  ثابــت  حامــد  دکتــر 
گفــت:  اســامی  آزاد  دانشــگاه  نانــو  فنــاوری 
ــگاه آزاد  ــو دانش ــاوری نان ــنواره فن ــمین جش شش
اســامی بــه میزبانــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
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کــرج برگــزار و  ۷۵ محصــول در حــوزه فنــاوری 
ــد. ــی ش ــو رونمای نان

ششــمین  دبیرخانــه  بــه  اثــر   ۹۳۶ افــزود:  وی 
جشــنواره فنــاوری نانــو دانشــگاه آزاد اســامی 
ــه، ۱۸  ــداد، ۴۶۰ مقال ــن تع ــه از ای ــد ک ــال ش ارس
تحقیــق،   ۲۲ نــوآوری،  و  ابتــکار   ۲۱ اختــراع، 
ــده، ۱۸ طــرح پژوهشــی و  ــه، ۲۶ ای ــان نام ۲۹۲ پای
دانــش بنیــان، ۲۵ کتــاب، ۶ مرکــز تحقیقــات، ۴۴ 

محصــول و ۴ مــورد مرتبــط بــود. 
ــاالت  ــش مق ــت: در بخ ــار داش ــت اظه ــر ثاب دکت
ــو ذرات  ــبز نان ــنتز س ــر »س ــا اث ــتی ب ــروز دوس به
نقــره بــا اســتفاده از عصــاره آبــی گیــاه شــاه 
ــد  ــیدانی و ض ــی اکس ــواص آنت ــی خ ــره و بررس ت
اثــر بــا  اکبــری  فاطمــه حــاج  میکروبــی آن«، 

 Characterization of nonocrystallaine

 nikle   oxide thin film prepared at different

thermal oxidation temperatures ،کاوه کاه 

ــا طــرح »مطالعــه و بررســی مقاومــت  گــر آذری ب
کامپوزیتــی  نانــو  پوشــش های  خوردگــی  بــه 
کونیوم/اپوکســی«،  زیــر  اکســید  ـ دی  گرافــن 
 Polydopamine-coatedاثــر بــا  مهــدی مهــام 
 magnetic spirulina nanocomposite for
 efficient magnetic dispersive solid-phase
 ،extraction of aflatoxins in pistachio
 Lanthanum doped محمدمهــدی فروغی با اثــر
 fern-like CuO nanoleaves/MWCNTs
 modified glassy carbon electrode for
 simultaneous detrmination of tramadol
محمدرضــا کائــی  و    and acetaminophen
 Thermal Degradation Kinetics and ــر ــا اث ب
 Modeling Study of Ultra High Molecular
Weight Polyethylene ) UHMWP(/

Graphene Nanocomposite برگزیــدگان ایــن 
ــد. ــنواره بودن جش

وی خاطرنشــان کــرد: در بخــش مرکــز تحقیقــات 
فریــد جمالــی شــینی از مرکــز تحقیقــات مهندســی 
ابویــی  وحیــد  اهــواز،  واحــد  نانــو  و  ســطح 
ــا محصــول لنــت نانوکامپوزیتــی ترمــز  مهریــزی ب
 Journal of خــودرو و امیــد مــرادی بــا مجلــه
ــتین مجلــه  nanostructure in chemistry نخس
ــو ایــران و کســب باالتریــن ضریــب اثربخشــی  نان
ایــران در دوســال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ، اشــکان غفــوری 
ــرای  ــدی ب ــیاالت هیبری ــاب نانوس ــه کت ــا ترجم ب
انتقــال حــرارت جابجایــی و غامرضــا ابراهیــم 

زاده رجایــی، دکتــر ابوالفضــل زکاوت مغانلــو، 
احســان ندایــی و  هاشــم ریحانــی در بخــش تألیف 
کتــاب بــا اثــر نانوداروهــا و دارورســانی هوشــمند، 
محســن چراغــی زاده در بخــش طــرح پژوهشــی بــا 
ــلول  ــای س ــر پارامتره ــا ب ــر گرم ــی تأثی ــر بررس اث
ســاختارهای  نانــو  نــازک  الیــه  خورشــیدی 
SnS//FTO/TiO2 ســولفید قلــع بــا پیکربنــدی

ــتاوردهای  ــادکتری و دس ــده از دوره پس Ag برآم

جشــنواره  ششــمین  برگزیــدگان  دیگــر  از  آن 
ــد. ــو بودن ــاوری نان فن

دکتــر ثابــت ادامــه داد: در بخــش پایــان نامــه هــا، 
ــیون  ــه و فرموالس ــر تهی ــا اث ــور ب ــلیمان پ ــا س لی
اثــرات  بررســی  و  روی  و  آهــن  نانوکودهــای 
اکوفیزیولوژیــک آن هــا در تک کشــتی و کشــت 
مخلــوط گنــدم و نخــود، ســارا کاوه بــا اثــر عامــل 
ــاح  ــید و اص ــن اکس ــاخه ای گراف ــردن ش دار ک
ســطح آن بــا لیکانــد پــارا آمینــو فنــول بــه منظــور 
ــم  ــر ابراهی ــرطان و جعف ــد س ــش داروی ض رهای
پــور کاســمانی بــا اثــر تأثیــر پوشــش دو الیــه 
نانــورس و نانــورس و نانــو پلــی اورتــان روی 
خــواص مکانیکــی و ممانعتــی مقــوای رویــه قهــوه 
ای بســته بنــدی مــواد موفــق بــه کســب رتبــه برتــر 

ــدند. ش
و  هــا  ایــده  بخــش  در  کــرد:  تصریــح  وی 
اســتفاده  ایــده  بــا  هاشــمی  ســاره  اختراعــات، 
ــای  ــری ه ــاوی باکت ــی ح ــای پوشش ــاف ه از لف
ــو ذرات نقــره جهــت  ــده نان پروبیوتیــک تولیدکنن
ــه ای  ــای ارزش تغذی ــدگاری و ارتق ــش مان افزای
ــداد  ــه به ــی، ریحان ــر میرزای ــی، امی ــواد خوراک م
ــد ســنتز  ــراع فرآین ــا اخت ــزی ب و شــهره زارع کاری
ســبز نانــو ذرات نقــره بــا اســتفاده از عصــاره اتانلــی 
بــرگ گیــاه تلخــه Acroptilon Repens و ســمیه 
ســلیمانی امیــری بــا اختــراع کاتالیزگــر مغناطیســی 
هسته-پوســته کارآمــد در ســنتز ترکیبــات دارویــی 
نظیــر مشــتقات کوماریــن و ســحر صفایــی )دانــش 
ــا اثــر  آمــوزی( در بخــش ابتــکارات و نــوآوری ب
طراحــی ســه بعدی و دو الیــه ای پروتــز مفصــل 
زانــو بــا قابلیــت پرینــت ســه بعــدی بــر پایــه پلیمــر 
@SiO2  ــول ــا نانوکپس ــونده ب ــت ش PMMA تقوی

@SiO2  و بــا پوســته ضــد باکتــری حــاوی PMMA

ــدند.  ــر ش ــای برت ــه ه ــز رتب URF حائ

دکتر دهقانی فیروزآبادی در اختتامیه جشنواره نانو:
ــکاری  ــه هم ــوت ب ــاور دع ــتادان فن ــگاه ها از اس دانش
کننــد/ هــدف کســب و کار دانشــگاه پــرورش نیــروی 

ــانی است انس

ــو  ــاوری نان ــه ششــمین جشــنواره فن مراســم اختتامی
ــادی  ــا حضــور دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآب ب
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
آزاد اســامی، دکتــر حســین کانتــری خلیــل آبــاد 
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی اســتان البــرز 
ــگاه و  ــئوالن دانش ــی از مس ــرج، جمع ــد ک و واح
محققــان و فنــاوران در دانشــگاه آزاد اســامی 

ــد. ــزار ش ــرج برگ ــد ک واح
معــاون  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح  دکتــر 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
ــه  ــره تبدیــل فکــر ب اســامی در ایــن مراســم زنجی
ــاوری  ــم، فن ــروت را متشــکل از ســه قســمت عل ث
ــوزش  ــل آم ــت: ماحص ــت و گف ــوآوری دانس و ن
ــدات علمــی اســت.  ــاالت و تولی هــای علمــی، مق
نــوآوری ترکیــب خاقانــه چنــد فنــاور اســت کــه 

ــت. ــول اس ــک محص ــد ی ــه آن تولی نتیج
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
ــات  ــار داشــت: موضــوع تحقیق آزاد اســامی اظه
آزاد  دانشــگاه  در  دانشــجویان  پایان نامه هــای  و 
اســامی بــا توجــه بــه رویــداد ملــی گام دوم بایــد 
ــش  ــن پژوه ــی ای ــه خروج ــد ک ــه ای باش ــه گون ب

ــد. ــول باش ــد محص ــاوری و تولی ــی فن ــای علم ه

وی خاطرنشــان کــرد: بیشــتر اســتادان دانشــگاه 
ــب و کار  ــان کس ــاوران و صاحب ــامی فن آزاد اس
ــی  ــأت علم ــو هی ــتند عض ــل داش ــه تمای ــتند ک هس
از  درصــد   ۴۰ حــدود  باشــند.  دانشــگاه  ایــن 
نیروهــای شــرکت های مســتقر در پــارک هــای 
آزاد  دانشــگاه  دانشــجویان  از  فنــاوری  و  علــم 
ــارغ  ــور از ف ــئوالن کش ــد مس ــامی و ۷۰ درص اس
ــن  ــه ای ــه هم ــتند ک ــگاه هس ــن دانش ــان ای التحصی
ــوت دانشــگاه آزاد اســامی  ــاط ق ــوارد جــزء نق م

می شــود. محســوب 
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــادی تأکی ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
برنامــه گام دوم  براســاس  دانشــگاه ها بخواهنــد 
ــأت  ــای هی ــد از اعض ــند، بای ــته باش ــت داش موفقی
علمــی دانشــگاه کــه در بیــرون از دانشــگاه کســب 

ــد. ــوت کنن ــد، دع ــه دارن و کار فناوران
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
دانشــگاه  کار  و  کســب  هــدف  اســامی  آزاد 
افــزود:  و  دانســت  انســانی  نیــروی  پــرورش  را 
ــای  ــتر اعض ــت بیش ــاش و جدی ــا ت ــم ب امیدواری
هیــأت علمــی شــاهد موفقیــت بیشــتر دانشــگاه هــا 
و حرکــت آنــان در جهــت دانشــگاه هــای فنــاور و 

ــیم.  ــوآور باش ن
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دااگشنه آزاد اسالمی 

با حضور دکتر علمایی:
مرکــز تحقیقاتــی تخصصــی محیــط زیســت دریایی در 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بندرعبــاس افتتاح شــد

زیســت  محیــط  تخصصــی  تحقیقاتــی  مرکــز 
دریایــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بندرعبــاس 
ــوم،  ــاون عل ــی مع ــواد علمائ ــر ج ــور دکت ــا حض ب
مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی 

ــد. ــاح ش افتت
دکتــر علمائــی در مراســم افتتــاح مرکــز تحقیقاتــی 
واحــد  دریایــی  زیســت  محیــط  تخصصــی 
بندرعبــاس بــا ابــراز خرســندی از رونــد رو بــه 
توســعه علــم  و پژوهــش در دانشــگاه آزاد اســامی 
آزاد  دانشــگاه  واحدهــای  توانمندهــای  گفــت: 
ــتای  ــد در راس ــورت هدفمن ــه ص ــد ب ــامی بای اس

ــه  ــه کار گرفت بالندگــی، رشــد و توســعه کشــور ب
ــود.  ش

ــای دانشــگاه آزاد اســامی در  ــزود: واحده وی اف
ــبکه  ــک ش ــزای ی ــوان اج ــه عن ــور ب ــر کش سراس
ــد در راســتای رشــد و توســعه  ــه هــم پیوســته بای ب

ــد. ــی کنن ــش آفرین ــور نق کش
الزم بــه ذکــر اســت دکتــر علمائــی و هیــأت 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــدو ورود ب ــراه در ب هم
ــهدای  ــزار ش ــور در م ــا حض ــاس ب ــد بندرعب واح
گمنــام ایــن واحــد دانشــگاهی، بــا آرمانهــای 

شــهدا تجدیــد میثــاق کردنــد. 

ســراهای  مدیــرکل  پــور  بهــزادی  قبــاد  دکتــر 
ــس از  ــت: پ ــامی گف ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش ن
ابــاغ دســتورالعمل رویــداد گام دوم دانشــگاه در 
ابتــدای دی مــاه ۱۴۰۰، کمیتــه اســتارت آپ هــا و 
ــران حــوزه  شــرکت هــا متشــکل از فعــاالن و مدی
فنــاوری در مراکــز رشــد و ســراهای نــوآوری، 

ــد.  ــکیل ش ــداد تش ــزی روی ــه مرک ــل دبیرخان ذی
ــتارت  ــه اس ــی کمیت ــف اصل ــریح وظای ــه تش وی ب
آپ هــا پرداخــت و تصریــح کــرد: اطــاع رســانی 
و پیگیــری برگــزاری برنامــه هــای فناورانــه در 
واحدهــای دانشــگاهی، ارزیابــی ایده هــا، اســتارت 
ــی  ــاق معرف ــاور و خ ــای فن ــرکت ه ــا و ش آپ ه
ــری  ــگاهی، پیگی ــای دانش ــوی واحده ــده از س ش
ــا و  ــد ســازی اســتارت آپ ه ــم ســازی و توانمن تی
ــداد  شــرکت های منتخــب جهــت حضــور در روی
ــی  ــف م ــه تعری ــن کمیت ــف ای در چارچــوب وظای

شــود.
ــون ۵۴۴  ــور اظهــار داشــت: تاکن ــر بهــزادی پ دکت
ــش  ــده آرا، چال ــای ای ــه در قالب ه ــه فناوران برنام
فنــاوری و اســتارت آپ ویکنــد در واحدهــای 
دانشــگاهی کشــور برگــزار شــده و یــا در روزهــای 

پیــش رو برگــزار خواهــد شــد. 
وی افــزود: دانشــگاه آزاد اســامی اســتان مرکــزی 
اســتان  اســامی  آزاد  دانشــگاه  برنامــه،   ۵۵ بــا 
ــتان  ــامی اس ــگاه آزاد اس ــه، دانش ــارس ۴۴ برنام ف
اصفهــان ۳۹ برنامــه، دانشــگاه آزاد اســامی اســتان 
ــتان  ــامی اس ــگاه آزاد اس ــه، دانش ــران ۳۸ برنام ته
ــه،  هــای آذربایجــان شــرقی و خوزســتان ۳۶ برنام
ــه،  ــان ۳۵ برنام دانشــگاه آزاد اســامی اســتان گی
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــامی اس ــگاه آزاد اس دانش
ــد  ــتان واح ــامی اس ــگاه آزاد اس ــه، دانش ۳۴ برنام

آزاد  دانشــگاه  برنامــه،   ۲۵ تحقیقــات  و  علــوم 
اســامی اســتان یــزد ۲۰ برنامــه، دانشــگاه آزاد 
اســامی اســتان کرمــان ۱۷ برنامــه، دانشــگاه آزاد 
اســامی اســتان مازنــدران ۱۶ برنامــه، دانشــگاه 
ــه، دانشــگاه  ــل ۱۵ برنام آزاد اســامی اســتان اردبی
آزاد اســامی اســتان هــای قزویــن و هرمــزگان ۱۲ 
برنامــه، دانشــگاه آزاد اســامی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری ۱۱ برنامــه و دانشــگاه آزاد اســامی 
عرصــه  ایــن  در  برنامــه   ۱۰ کردســتان  اســتان 

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
دکتــر بهــزادی پــور ادامــه داد: همچنیــن دانشــگاه 
آزاد اســامی اســتان هــای زنجــان و خراســان 
جنوبــی بــا ۹ برنامــه، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
نجــف آبــاد ۸ برنامــه، دانشــگاه آزاد اســامی 
ــگاه  ــه، دانش ــام ۷ برنام ــمنان و ای ــای س ــتان ه اس
ــگاه  ــه، دانش ــدان ۶ برنام ــتان هم ــامی اس آزاد اس
آزاد اســامی اســتان هــای آذربایجــان غربــی، 
ــه و بویراحمــد  ــم و کهگیلوی گلســتان، لرســتان، ق
۵ برنامــه، دانشــگاه آزاد اســامی اســتان هــای 
خراســان  و  کرمانشــاه  بلوچســتان،  و  سیســتان 
ــتان  ــامی اس ــگاه آزاد اس ــه، دانش ــمالی ۴ برنام ش
ــگاه  ــه و دانش ــی ۳ برنام ــد الکترونیک ــرز و واح الب
ــه  ــا ۲ برنامــه فناوران آزاد اســامی اســتان بوشــهر ب

ــت. ــد داش ــه خواهن ــور فعاالن حض
مدیــرکل ســراهای نوآوری دانشــگاه آزاد اســامی 
خاطرنشــان کــرد: پــس از برگــزاری برنامــه هــای 
فناورانــه در واحدهــای دانشــگاهی و از طریــق 
ســامانه رویــداد، منتخبیــن بــه کمیتــه اســتارت 
آپ هــا و شــرکت ها ارســال جهــت ارزیابــی نهایــی 
معرفــی مــی شــوند. مهلــت برگــزاری برنامــه هــای 
فناورانــه و ارســال مشــخصات منتخبیــن نیــز تــا ۲۰ 

اســفند مــاه ســال جــاری تمدیــد شــده اســت.

برگزاری بیش از 500 برنامه فناورانه در راستای رویداد ملی 
گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی کسب و کار 

دانشگاه پرورش نیروی انسانی است

ــی  ــنجی پژوهش ــه نیازس ــوع در عرص ــن 1۷۹ موض تدوی
ــرز ــالمی الب ــگاه آزاد اس ــت در دانش ــای مهدوی آموزه ه

معــاون  اکبــری  ابراهیــم  دکتــر  حجت االســام 
فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد کــرج و دبیــر دبیرخانــه مهدویــت دانشــگاه 
آزاد اســامی اســتان البــرز گفــت: بــه منظــور 
توســعه و ترویــج دکتریــن مهدویــت و در راســتای 
ــه مهدویــت  تبییــن آموزه هــای مهدویــت، دبیرخان
طــرح  البــرز  اســتان  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
نیازســنجی پژوهشــی آمــوزه مهدویــت را در ۱۷۹ 
موضــوع در ۱۴ ســرفصل )آمــوزه مهدویــت در 
ــانه،  ــات، رس ــی، ادبی ــات، روانشناس ــرآن و روای ق
ــان،  آینده پژوهــی، مدیریــت، اقتصــاد، تمــدن، ادی
تربیتــی، کامــی، جامعــه شناســی،  و  اخاقــی 
سیاســی و مطالعــات فرهنگــی ( تدویــن کــرده 

ــت.  اس
ــای  ــرح ه ــب ط ــور در قال ــرح مذک ــزود: ط وی اف
ــای  ــاب و مقاله ه ــن کت ــف و تدوی ــی، تألی پژوهش
نامه هــای  پایــان  پژوهشــی، تدویــن رســاله ها و 
ــردازی و  ــه پ ــی های نظری ــد، کرس ــری و ارش دکت
ــه  ــطح جامع ــی در س ــی تخصص ــی های علم کرس

ــود.  ــرا می ش ــرز اج ــتان الب ــی اس نخبگان
ــا  ــت ب ــه مهدوی ــری خاطرنشــان کــرد: دبیرخان اکب
ــی  ــی پژوهش ــای علم ــه فعالیت ه ــرای این گون اج
و فرهنگــی می توانــد گامــی مؤثــر در نهادینــه 
کــردن فرهنــگ مهدویــت و محقــق شــدن مســیر 

ــردارد. ــامی ب ــن اس ــدن نوی ــکل گیری تم ش
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دکتر طهرانچی در مراسم رونمایی از سامانه رویداد گام دوم دانشگاه:
»رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی« اراده دانشگاه برای امیدبخشی به جوان ایرانی است/ »سرآمدی« و 

»پاسخگویی« جلوه جدید دانشگاه آزاد اسالمی است.

ــگاه  ــس دانش ــی رئی ــدی طهرانچ ــر محمدمه دکت
برگــزاری  هماهنگــی  جلســه  در  اســامی  آزاد 
ــن ســالگرد تأســیس دانشــگاه آزاد  مراســم چهلمی
اســامی و رویــداد گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی 
ــزی  ــازمان مرک ــری س ــهید مطه ــالن ش ــه در س ک
ــان اینکــه چهــل ســالگی ســن  ــا بی برگــزار شــد، ب
ــار  ــت، اظه ــی اس ــف زندگ ــه عط ــاس و نقط حس
داشــت: دانشــگاه آزاد اســامی مولــود انقــاب 
اســامی اســت و بــه برکــت انقــاب و بــا حمایــت 
ــای اول  ــاد. روزه ــه عرصــه وجــود نه ــا ب ــردم، پ م
تأســیس دانشــگاه دوران ســختی بــود و پــس از 
ــکل گیری را  ــت دوران ش ــگاه توانس ــز دانش آن نی
ــه ســن چهــل  ــز ب ــون نی پشــت ســر بگــذارد و اکن

ــت.  ــیده اس ــالگی رس س
ــه  ــر طهرانچــی خاطرنشــان کــرد: براســاس آی دکت
۱۵ ســوره احقاف، فرزندان دانشــگاه آزاد اســامی 
بــرای  ایــن دانشــگاه  جوانانــی هســتند کــه در 
فــردای خــود تربیــت می شــوند و مــا هنگامــی کــه 
ــد را شــاکریم  ــه چهــل ســالگی رســیدیم، خداون ب
بــر نعمتــی کــه بــه مــا و انقــاب اســامی و مــردم 
ــه  ــا را ب ــه م ــم ک ــا داده و از او می خواهی ــوب م خ
ســمت عملــی کــه رضــای اوســت، هدایــت کنــد.

ــؤالی  ــه داد: س ــامی ادام ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
کــه مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه چــه عملــی 
ــی اســت و  در دانشــگاه موجــب رضــای حــق تعال
در چهــل ســالگی دانشــگاه بایــد آمــاده چــه فعلــی 
باشــیم کــه مــورد رضــای او باشــد. آیــا ادامــه مســیر 
قبــل می توانــد رضایــت خداونــد را تأمیــن کنــد یــا 
اینکــه بــرای جلــب رضایــت خدا بایــد امید، نشــاط 
و خاقیــت در جــوان ایرانــی بیافرینیــم؟ پاســخ ایــن 
ــان  ــش بنی ــتغال دان ــاز اش ــد بسترس ــه بای ــت ک اس
ــم  ــق اصــاح اجتمــاع را رق ــا از ایــن طری شــویم ت
ــوان  ــرخوردگی ج ــل س ــدی و عوام ــم و ناامی بزنی
ــم  ــدا می خواهی ــم و از خ ــرف کنی ــی را برط ایران
ــوی  ــه نح ــی را ب ــوان ایران ــا ج ــد ت ــق ده ــه توفی ک
کــه شایســته اوســت، تربیــت کنیــم. ایــن دعــا 
طلــب صــرف نیســت، بلکــه بیانیــه حرکــت اســت.

دکتــر طهرانچــی بــا بیــان اینکــه دعــا بــه مــا 
می گویــد کــه چگونــه فکــر کنیــم، تصریــح کــرد: 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــرود ک ــان ب ــد یادم نبای
ــوش  ــد فرام ــت. نبای ــده اس ــود آم ــه وج ــه ب چگون
کنیــم کــه دانشــگاه آزاد اســامی چــه شــهدایی را 
ــجوی  ــش از ۶۰ دانش ــرده و بی ــاب ک ــم انق تقدی
ــت )ع(  ــل بی ــرم اه ــاع از ح ــگاه در دف ــن دانش ای

شــهید شــده اند.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی بــا بیــان اینکــه 
احســان بــه پــدر و مــادر در آیــه ۱۵ ســوره احقــاف 
ــار  ــاوت از کن ــد بی تف ــه نبای ــت ک ــن معناس ــه ای ب
ــان گذشــت، گفــت: »أَْصلِــْح  مــردم و آینــده جوان
ــی  ــده، یعن ــه آم ــن آی ــه در ای ــی« ک ِ یَت ــی ُذِرّ ِــی فِ ل
ــگاه  ــه از دانش ــلی ک ــه نس ــم ک ــار کنی ــوری رفت ط
آنطــور کــه خداونــد  فارغ التحصیــل می شــود، 
شایســته می دانــد، تربیــت شــده باشــد. ایــن ممکــن 
نیســت مگــر اینکــه بــه ســمت خــدا بازگردیــم؛ چرا 
ــای  ــن از مکتب ه ــو گرفت ــا الگ ــق ب ــن توفی ــه ای ک
دیگــر حاصــل نمی شــود: »إِنـِّـی تُبـْـُت إِلَیـْـَک َوإِنـِّـی 

ــلِِمیَن«. ــَن الُْمْس مِ
ــم  ــالگی مه ــل س ــه داد: چه ــی ادام ــر طهرانچ دکت
ــه خــود آمــدن  اســت، چــرا کــه دوران تثبیــت و ب
ــر  ــن اگ ــر، بنابرای ــت و تفاخ ــه دوران زین ــت؛ ن اس
دانشــگاه آزاد اســامی بخواهــد مســیر گذشــته 

خــود را ادامــه دهــد و بــه تعــداد مقــاالت، محققــان 
ــد، همــان تفاخــر  ــه کن و ســاختمان های خــود تکی

اســت.
عضــو هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی بــا 
ــالگی  ــل س ــت در چه ــه الزم اس ــر اینک ــد ب تأکی
یــک بازنگــری اساســی داشــته و خــود را بــه مبــدأ 
و مقصــد نزدیــک کنیــم، گفــت: ایــن نگاهــی 
اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم 
ــاس  ــد. اس ــیم فرمودن ــامی ترس ــاب اس ــرای انق ب
بیانیــه دوم، قدردانــی از نعمت هــای الهــی و مــردم 
ــوان ذریه هــای کشــور  ــه عن ــان ب ــه جوان و توجــه ب
ــل  ــه حاص ــن بیانی ــه ای ــد ک ــان می ده ــت و نش اس
ــت.  ــم اس ــرآن کری ــا ق ــده ب ــن عجین ش ــک ذه ی

انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  کــرد:  وی خاطرنشــان 
ــد  ــه خداون ــی ک ــق نعمت های ــیر خل ــامی از س اس
ــود  ــروع می ش ــا داده، ش ــرزمین م ــور و س ــه کش ب
دعــا  طلــب  و  داده  آینــده چارچــوب  بــرای  و 
نبایــد  نــگاه مهمــی اســت کــه  ایــن  می کنــد. 
مــورد غفلــت قــرار گیــرد. گام دوم دانشــگاه آزاد 
اســامی نیــز دارای یــک چارچــوب مشــخص، 

تحولــی و آینده نگــر اســت.
نــگاه  در  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
جدیــد خــود براســاس ســه محــور 
»تربیــت قــوه عاقله و توســعه دهنده 
فضــای انقالبــی«، تبدیــل شــدن بــه 
دانشــگاه »ســرآمد و پاســخگو« و 
ــدار« حرکــت مــی  »کارآمــد و پای

ــد کن
ــا بیــان اینکــه الزم اســت بیانیــه  دکتــر طهرانچــی ب
گام دوم انقــاب اســامی را جــدی گرفت و ســاده 
از کنــار آن عبــور نکــرد، گفــت: همانطــور کــه در 
ایــن بیانیــه آمــده، رهبــر معظــم انقــاب نعمت هــای 
گام اول را برمی شــمارند و در آن بــه میلیون هــا 
ــاره  ــگاهی اش ــد دانش ــزاران واح ــرده و ه تحصیلک
ــز در آن  ــامی نی ــگاه آزاد اس ــه دانش ــد ک می کنن
دیــده شــده اســت. رهبــر معظــم انقــاب در بیانیــه 
ــش،  ــم و پژوه ــت عل ــه اهمی ــاب، ب گام دوم انق
ــان را  ــرده و جوان ــد ک ــاد و... تأکی ــت، اقتص معنوی

ــد. ــی می کنن ــول معرف ــور تح مح
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی تصریــح کــرد: 
انقــاب و  ســؤالی کــه از دســتگاه های مولــود 
ــید،  ــد پرس ــامی در گام دوم بای ــگاه آزاد اس دانش
ایــن اســت کــه قصــد انجــام چــه کاری را دارنــد؟ 
ــر را  ــت و تفاخ ــط زین ــان خ ــد هم ــا می خواهن آی
ــامی  ــگاه آزاد اس ــت دانش ــا نگاش ــد ی ــه دهن ادام
در گام دوم دارای برنامــه اســت؟ دانشــگاه آزاد 
اســامی در نــگاه جدیــد خــود براســاس ســه 
محــور »تربیــت قــوه عاقلــه و توســعه دهنده فضــای 
ــرآمد و  ــگاه »س ــه دانش ــدن ب ــل ش ــی«، تبدی انقاب
پاســخگو« و »کارآمــد و پایــدار« حرکــت خواهــد 

کــرد.

ــوه و  ــخگویی جل ــرآمدی و پاس س
مظهــر جدید دانشــگاه آزاد اســالمی 

است
وی بــا بیــان اینکــه ســرآمدی و پاســخگویی جلــوه 
و مظهــر جدیــد دانشــگاه آزاد اســامی اســت، 
گفــت: پایــه اول دانشــگاه، توجــه بــه تعلیــم و 
تــأدب کــه همــان آمــوزش و پــرورش اســت کــه 

کل نظــام آمــوزش و تربیــت در ایــن بســتر فعالیــت 
ــی اســت کــه دانشــگاه آزاد  ــن در حال ــد. ای می کن
اســامی عــاوه بــر توجــه بــه آمــوزش و پــرورش، 
ــول در  ــخگویی و تح ــرآمدی و پاس ــال س ــه دنب ب
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــداری اس ــدی و پای کارآم
نیازمنــد خودســازی هســتیم؛ همانطــور کــه در 
خودســازی  اســامی،  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه 
و جامعه پــردازی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه تــا 
ــم. ــت کنی ــازی حرک ــمت تمدن س ــه س ــم ب بتوانی

عضــو هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی بــا 
ــح  ــاختارها، تصری ــت س ــزوم بازگش ــر ل ــد ب تأکی
ــن اســت کــه فضــای آموزشــی  ــت ای کــرد: واقعی
ــگاهی  ــای کار دانش ــمت فض ــه س ــگاه، ب در دانش
ــت دور  ــم و تربی ــور تعلی ــرده و از مح ــرت ک هج
ــن  ــه در رک ــت ک ــن الزم اس ــت، بنابرای ــده اس ش
ــان  ــه هم ــی ک ــط آموزش ــه محی ــاتید را ب اول، اس
محیــط تربیتــی اســت، بازگردانیــم و همانطــور کــه 
ــه  ــد ب ــده، بای ــاره ش ــاب اش ــه گام دوم انق در بیانی

ــت. ــق نگریس ــی دقی ــا نگاه ــه ب جامع
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی افــزود: نگاشــت 
دانشــگاه آزاد اســامی در گام دوم، دیــوار نــدارد، 
ــه  ــت ن ــد اس ــط امی ــگاه محی ــن دانش ــه ای ــرا ک چ
ــه در  ــی ک ــی از برنامه های ــن رو یک ــدی. از ای ناامی
ــه،  ــرار گرفت ــد ق ــی مــورد تأکی ســند تحــول و تعال
بــه  آمــوزش حافظه محــور  از  کــه  اســت  ایــن 
آمــوزش و یاددهــی توجــه داشــته باشــیم، نــه 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  رو  ایــن  از  یادگیــری. 
مکلــف بــه یاددهــی و آمــوزش عمیــق و کاربــردی 

ــت. اس

ــال  ــه دنب ــالمی ب ــگاه آزاد اس دانش
علمــی اســت کــه فایده محــور، 
ــان و  ــش بنی ــتغال دان ــاز اش بسترس
ــد ــی باش ــال اجتماع ــده اقب افزاین

دکتــر طهرانچــی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه آزاد 
اســامی بــه دنبــال علمــی اســت کــه فایده محــور، 
ــال  ــده اقب ــان و افزاین ــش بنی ــتغال دان ــاز اش بسترس
محقــق  مهــم  ایــن  گفــت:  باشــد،  اجتماعــی 
نخواهــد شــد مگــر آنکــه بتوانیــم جلــوه ســرآمدی 
ــن  ــم، بنابرای ــه مــردم نشــان دهی و پاســخگویی را ب
ــردم از دانشــگاه آزاد  مهــم اســت کــه برداشــت م
اســامی چیســت و چگونــه بــا مــا تعامــل می کننــد.

دوم  گام  رویــداد  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
دانشــگاه آزاد اســامی گذشــته محور نیســت و 
ــن  ــار داشــت: در ای ــد، اظه ــگاه می کن ــده ن ــه آین ب
ــداد  ــه تع ــم چ ــه بگویی ــت ک ــرار نیس ــداد، ق روی
فارغ التحصیــل، چنــد رشــته، چنــد دانشــجو و... 
ــم  ــد داری ــم قص ــم بگویی ــه می خواهی ــم، بلک داری
بــرای جوانــان ایرانــی چــه کنیــم کــه رفــاه و 
ــال  ــده خــود را در آن ســوی مرزهــا دنب مســیر آین
نکننــد. ایــران اســامی همــان گونــه کــه در بیانیــه 
ــم  ــع عظی ــده، دارای مناب ــاره ش ــدان اش گام دوم ب
و فرصت هــای مــادی بی نظیــری اســت. جالــب 
ــده  ــا نادی ــی ب ــان ایران ــی از جوان ــه برخ ــت ک اس
ــال  ــه دنب ــور، ب ــای کش ــع و فرصت ه ــن مناب گرفت
ــت.  ــکاندیناوی هس ــورهای اس ــه کش ــرت ب مهاج
ایــن ایــراد دانشــگاه اســت کــه نتوانســته بســتر 

ــد. ــاد کن ــول را ایج تح

آزاد  دانشــگاه  دوم  گام  رویــداد 
اراده  می خواهــد  اســالمی 

بــه  امیدبخشــی  بــرای  دانشــگاه 
معــرض  بــه  را  ایرانــی  جــوان 

بگــذارد نمایــش 
عضــو هیــأت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی تأکیــد 
کــرد: مــا در ایــن دانشــگاه بایــد دســت بــه دســت 
هــم دهیــم و اراده تحــول داشــته باشــیم؛ چــرا کــه 
دانشــگاه آزاد اســامی براســاس ســند تحــول و 
ــی می خواهــد آینــده را بســازد و رویــداد گام  تعال
دوم دانشــگاه نیــز می خواهــد اراده دانشــگاه بــرای 
امیدبخشــی بــه جــوان ایرانــی و نگاشــت کــردن بــه 
ــش  ــرض نمای ــه مع ــامی را ب ــاب اس گام دوم انق

بگــذارد.
ــداد  ــت روی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر طهرانچ دکت
ــا  ــی گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی، گفــت: ت مل
۳۰ اردیبهشــت ۱۴۰۱ســازمان مرکــزی دانشــگاه 
درخدمــت رویــداد گام دوم اســت و هیــچ  اولویتی 
باالتــر و اساســی تر از توجــه بــه برگــزاری پرمعنــا، 
ــن  ــت. در ای ــداد نیس ــن روی ــی ای ــوا و واقع پرمحت
رویــداد، همــه مــا دور هــم جمــع خواهیــم شــد تــا 

ــم. ــو دراندازی طرحــی ن
ــه  ــان اینکــه ب ــا بی ــس دانشــگاه آزاد اســامی ب رئی
ــی ایــن  ــد ســند تحــول و تعال ــد بن ــال تحقــق بن دنب
»نظام نامــه  در  کــرد:  تأکیــد  هســتیم،  دانشــگاه 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــول و تعال ــند تح ــازی س پیاده س
اســامی« کــه ابــاغ شــد، بــرای تحقــق هــر ۳ 
محــور راهبــردی و ۱۰ بســته عملیاتــی ســند تحــول 
و تعالــی دانشــگاه، برنامه هایــی دیــده شــده اســت. 

بســته های  مهم تریــن  از  یکــی 
تعالــی  و  تحــول  ســند  کاری 
بســته  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه 

اســت ســازمانی  فرهنــگ 
مهم تریــن  از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــگاه  ــی دانش ــول و تعال ــند تح ــته های کاری س بس
ــت و  ــازمانی اس ــگ س ــته فرهن ــامی، بس آزاد اس
بایــد فرهنــگ ســازمانی مــا در چهــل ســالگی، 
وارد فرآینــد تحــول شــود، اظهــار داشــت: خداونــد 
ــا  ِّــُرواْ َم ّــی یَُغی ــْوٍم َحتَ ــا بَِق ِّــُر َم ــه »إَِنّ اهللَ اَل یَُغی در آی
بَِأنُْفِســِهْم« خداونــد حــال قومــی را تغییــر نمی دهــد 
تــا آنــان حــال خــود را تغییــر دهنــد. در ایــن 
فرهنــگ ســازمانی، بایــد کار مــردم را ســریع تر 
انجــام دهیــم، خدمــات بهتــر و مفیدتــر ارائــه کنیــم 
ــد  ــات فرآین ــه مقدم ــم ک ــام می کن ــماً اع و... رس
بــدون نامــه در ســازمان مرکــزی آغاز شــده اســت.

ــر  ــی دیگ ــت: یک ــان گف ــی در پای ــر طهرانچ دکت
از برنامه هــای مــا در راســتای تحــول فرهنــگ 
ســازمانی، ایــن اســت کــه ســاختارهای عمیــق را بــه 
ســاختارهای بــدون سلســله مراتــب تبدیــل خواهیــم 
ــل  ــد در عم ــدار بای ــد و پای ــازمان کارآم ــرد. س ک
دیــده شــود کــه ان شــاءاهلل ایــن موضــوع بــه زودی 

محقــق خواهــد شــد.
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دااگشنه آزاد اسالمی 

با حضور دکتر طهرانچی : 
ــگاه  ــی گام دوم دانش ــداد مل ــامانه »روی ــایت و س س

ــد ــی ش ــالمی« رونمای آزاد اس

جلســه هماهنگــی برگــزاری مراســم چهلمیــن 
ســالگرد تأســیس دانشــگاه آزاد اســامی و رویــداد 
گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی بــا حضــور دکتــر 
آزاد  دانشــگاه  رئیــس  محمدمهــدی طهرانچــی 
ــز و  ــای مراک ــان، روس ــور معاون ــا حض ــامی ب اس
مدیــران کل ســازمان مرکــزی و حضــور مجــازی 
روســای اســتان هــا و واحدهــای دانشــگاه آزاد 
ــد. ــزار ش ــری برگ ــهید مطه ــالن ش ــامی در س اس

در حاشــیه ایــن مراســم، آییــن رونمایــی از ســایت 
چهلمیــن  در  دوم  گام  ملــی  رویــداد  ســامانه  و 
بــا  اســامی  آزاد  دانشــگاه  تأســیس  ســالگرد 
ــگاه آزاد  ــس دانش ــی رئی ــر طهرانچ ــور دکت حض

ــد. ــزار ش ــامی برگ اس
در  دوم  گام  ملــی  رویــداد  ســامانه  و  ســایت 
چهلمیــن ســالگرد تأســیس دانشــگاه آزاد اســامی 
دســترس  در   www.azadtech.iau.ir آدرس  بــه 

قــرار دارد. مخاطبــان 

دانشــگاه آزاد اســامی مصــادف بــا چهلمیــن ســال 
تأســیس در ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۱، وارد گام دوم 
خــود مــی شــود کــه بــه همیــن مناســبت رویــدادی 
ــام »گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی« برگــزار  ــا ن ب

خواهــد شــد.
ــه برنامــه  هــای  ــداد مهــم، ارائ محوریــت ایــن روی
معرفــی  دوم،  گام  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
و  دانشــگاه  نوآورانــه  و  فناورانــه  دســتاوردهای 

ــت.  ــردم اس ــاز م ــه نی ــن ب پرداخت

ــتاوردهای  ــه دس ــر ارائ ــاوه ب ــداد، ع ــن روی در ای

اســامی،  آزاد  دانشــگاه  نوآورانــه  و  فناورانــه 

ــی، اســناد آمایــش اســتان ها،  ــه تحــول و تعال برنام

تحــوالت و مســیر آینــده دانشــگاه ارائــه می شــود.

شــعار ایــن رویداد بــزرگ، »هــزار گروه پژوهشــی 

ــزار  ــتارت آپ، ه ــده و اس ــزار ای ــاخت، ه و زیرس

شــرکت فنــاور و خــاق« اســت.

دکتر دهقانی فیروزآبادی:
ــه  ــالمی« نقط ــگاه آزاد اس ــداد گام دوم دانش »روی
شــروع حرکــت بــه ســمت دانشــگاه اســالمی اســت

معــاون  فیروزآبــادی  دهقانــی  روح اهلل  دکتــر 
نــوآوری دانشــگاه آزاد  فنــاوری و  تحقیقــات، 
ــم  ــزاری مراس ــی برگ ــه هماهنگ ــامی در جلس اس
چهلمیــن ســالگرد تأســیس دانشــگاه آزاد اســامی 
و رویــداد گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی کــه 
ــه  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــت: دانش ــد، گف ــزار ش برگ
عنــوان یــک دانشــگاه مولــود انقــاب اســامی، ۴۰ 
ســال پیــش و زمانــی کــه نیــاز بــه پــرورش نیــروی 
ــر  ــا تدبی ــرای حاکمیــت مــوج مــی زد، ب انســانی ب
ــی  ــام خمین ــان ام ــزرگان انقــاب اســامی و فرم ب

ــد. ــیس ش )ره( تأس
اینکــه  علیرغــم  زمــان  آن  در  داد:  ادامــه  وی 
حاکمیــت بــه نیــروی کار با تحصیــات آکادمیک 
ــم  ــور ک ــای کش ــگاه ه ــداد دانش ــت، تع ــاز داش نی
ــد.  ــل بودن ــه تحصی ــتاق ادام ــز مش ــردم نی ــود و م ب
ــردم  ــا م ــد ت ــاد ش ــازاری ایج ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
ســرمایه گذاری کــرده و دانشــگاه آزاد اســامی 
را بــه عنــوان یــک دانشــگاه خصوصــی ایجــاد 
کننــد. ایــن دانشــگاه بســیار موفــق ظاهــر شــد و بــه 
دنبــال تأســیس واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی 
در شــهرهای کشــور، رونــق و آبادانــی و فرهنــگ 

ــرد. ــدا ک ــعه پی توس
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه در آن 
زمــان دانشــگاه هــا بــه عنــوان دانشــگاه نســل اول، 
نیــروی انســانی بــا تحصیــات دانشــگاهی پــرورش 
دوران  دوره،  آن  از  پــس  گفــت:  دادنــد،  مــی 
ســازندگی شــروع شــد کــه صرفــاً پــرورش نیــروی 
ــی  ــت نم ــگاهی کفای ــات دانش ــا تحصی ــانی ب انس
کــرد، بلکــه بــه نیــروی جدیــد محقــق و پژوهشــگر 
ــد.  ــود ش ــل دوم خ ــگاه وارد نس ــود و دانش ــاز ب نی
در ایــن دوره، وظیفــه دانشــگاه، توســعه پژوهــش و 

ــود. ســاختارهای پژوهشــی در کشــور ب
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
ــن دو  ــس از ای ــرد: پ ــان ک ــامی خاطرنش آزاد اس
ــه  ــردم ب ــه م ــتیم ک ــرایطی هس ــون در ش دوره، اکن
دانشــگاهی  تحصیــات  کــه  رســیده اند  یقیــن 
ــن  ــت. در ای ــغل نیس ــردن ش ــدا ک ــا پی ــاوی ب مس
دوران، دانشــگاه در حــال از دســت دادن کارکــرد 
خــود اســت و در نتیجــه بایــد وارد نســل ســوم 
ــت  ــن تربی ــانی کارآفری ــروی انس ــی نی ــود؛ یعن ش
ــرو  ــع دانشــگاه در نســل اول و دوم نی ــد. درواق کن
ــل  ــا در نس ــرد، ام ــی ک ــت م ــران تربی ــرای دیگ ب
ــی  ــت م ــان تربی ــم انس ــارم و پنج ــوم، چه ــای س ه

ــد. ــن باش ــد کارآفری ــه بتوان ــد ک کن
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه انتظــار مــردم از دانشــگاه 

آزاد اســامی تربیــت انســان بالــغ، بافرهنــگ و 
بااخــاق اســت کــه بتوانــد مؤثــر و  کارآمــد 
ــد  ــد بتوان ــن دانشــگاه بای باشــد، اظهــار داشــت: ای
بــا حرکــت بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم، 
و  کــرده  بــرآورده  را  انتظــارات  ایــن  تمامــی 
نیرویــی تربیــت کنــد کــه بتوانــد کارآفریــن بــوده 
و بــرای خــود شــغل ایجــاد کنــد. تغییــر از دانشــگاه 
ــر  ــد تغیی ــه دانشــگاه کارآفریــن، نیازمن پژوهشــی ب
در ذهنیــات، حــرکات و تدابیــر مســئوالن اســت و 

ــد. ــاق بیفت ــت اتف ــا جدی ــد ب بای
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه چهلمیــن 
ســالگرد تأســیس دانشــگاه آزاد اســامی، گفــت: 
ــه ســن بالندگــی، رشــد و  ــون ب ــن دانشــگاه اکن ای
شــکوفایی رســیده اســت. همچنیــن بــا تبییــن ســند 
گام دوم انقــاب اســامی کــه توســط مقــام معظــم 
ــه دارد  ــز وظیف ــن شــده، دانشــگاه نی ــری تدوی رهب
حرکــت جــدی انجــام دهــد تــا بــه ســمت دانشــگاه 

اســامی حرکــت کنــد.
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
آزاد اســامی بــا بیــان اینکــه رویــداد گام دوم 
دانشــگاه آزاد اســامی بــا ســه شــعار اصلــی »هــزار 
گــروه پژوهشــی و زیرســاخت«، »هــزار ایــده و 
اســتارت آپ« و »هــزار شــرکت فنــاور و خــاق« و 
ــی دانشــگاه آزاد  ــه ســند تحــول و تعال ــا توجــه ب ب
اســامی برگــزار خواهــد شــد، گفــت: برگــزاری 
ــه  ایــن رویــداد، نقطــه شــروع حرکــت دانشــگاه ب

ــت. ــامی اس ــگاه اس ــمت دانش س
ــان  ــان خاطرنش ــادی درپای ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــای  ــط واحده ــد توس ــداد گام دوم بای ــرد: روی ک
دانشــگاهی جــدی گرفتــه شــود؛ چــرا کــه هــدف 
ــت،  ــه حاکمی ــگاه ب ــاندن دانش ــداد شناس ــن روی ای
ــود  ــه خ ــگاه ب ــاندن دانش ــت، شناس ــردم و صنع م
ــت  ــامی و درنهای ــگاه آزاد اس ــگاهیان دانش دانش
انجــام بهــم  رســانی های مفیــد ازجملــه انعقــاد 

ــود. ــد ب ــون خواه ــای گوناگ ــه ه تفاهم نام

در راستای رویداد ملی گام دوم: 
ســه رویــداد کارآفرینــی اســتارتاپ ویکنــد در دانشــگاه 

آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد برگــزار شــد

احســان روحانــی مدیــر مرکــز 
تجهیــزات  ســاخت  رشــد 
آزاد  دانشــگاه  پزشــکی 
نجف آبــاد  واحــد  اســامی 
رویــداد  ســه  برگــزاری  از 
کارآفرینــی اســتارتاپ ویکنــد 
بیومکانیــک،  حوزه هــای  در 
بیوالکتریــک  و  بیومــواد 
دانشــگاهی  واحــد  ایــن  در 
خبــر داد و گفــت: هــدف از 
برگــزاری ایــن رویدادهــا کــه 

ــزات  ــن تجهی ــپ )فناوری هــای نوی ــوان فن ت ــا عن ب
ــت  ــذب و حمای ــت، ج ــده اس ــکی( معرفی ش پزش

تجهیــزات  حــوزه  در  فناورانــه  ایده هــای  از 
اســت.  پزشــکی 

 ۵۲ جمعــاً  رویــداد  ایــن  در  گفــت:  روحانــی 
نفــر ثبت نــام کرده انــد کــه ۲۶ نفــر در بخــش 
ــک و  ــش بیومکانی ــر در بخ ــک، ۱۴ نف بیوالکتری

۱۲ نفــر در بخــش بیومــواد هســتند. 
وی افــزود:در ایــن رویــداد به منظــور آشــنایی 
ــا  ــاری ب ــردازی وبین ــا مباحــث ایده پ دانشــجویان ب
عنــوان »چگونــه کارآفریــن شــویم« برگــزار شــد. 
ــغلی در  ــای ش ــی فرصت ه ــت معرف ــن جه همچنی
گرایش هــای مختلــف تجهیــزات پزشــکی ســه 
ایــن حوزه هــا  بــا حضــور متخصصــان  وبینــار 

ــد.  ــزار ش برگ
ــکی  ــزات پزش ــاخت تجهی ــد س ــز رش ــر مرک مدی
دانشــگاه آزاداســامی واحــد نجــف آبــاد گفــت: 
ــا حضــور  در حــال حاضــر جلســات منتورینــگ ب
مشــاوران حــوزه کســب  و کار بــا دانشــجویان 
درحــال برگــزاری اســت و در مرحلــه نهایــی 
پــس از تکمیــل بــوم نــاب و تیــم کاری بــا یکدیگر 

ــر  ــای برت ــت و ایده ه ــد پرداخ ــت خواهن ــه رقاب ب
ــت  ــگاهی جه ــد دانش ــر در واح ــر تقدی ــاوه  ب ع
ــداد ملــی گام دوم دانشــگاه آزاد  شــرکت در روی

ــد.  ــد ش ــی خواهن ــامی معرف اس
روحانــی یــاد آور شــد: عــاوه  بــر برگــزاری 
بــا  نیــز  ایــده آرا  فــوق، رویــداد  رویدادهــای 
ــه  ــت ک ــزاری اس ــال برگ ــام«« در ح ــوان »س عن
ــده  ــت ش ــوزه دریاف ــن ح ــده در ای ــون ۱۴ ای تاکن

ــت.  اس
رشــد  مرکــز  مدیــر  و  علمــی  هیــأت  عضــو 
ــاد،  ــزات پزشــکی واحــد نجــف آب ســاخت تجهی
دوم  گام  ملــی  رویــداد  دســتاورد  مهم تریــن 
زیســت بوم  در  کارآفرینــی  فرهنــگ  ایجــاد  را 
فنــاوری کشــور دانســت و افــزود: توســعه پایــدار 
در حــوزه کارآفرینــی زمانــی اتفــاق می افتــد کــه 
ــت  ــن جه ــده و از ای ــگ درآم ــورت فرهن ــه ص ب
برگــزاری ایــن رویــداد بســیار حائــز اهمیــت 

ــت. اس
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ــی  ــوش مصنوع ــیوم ه ــه کنسرس ــدازی دبیرخان راه ان
ــاد ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس در دانش

ــس  ــی و رئی ــأت علم ــو هی ــن عض ــگ برکتی بهرن
آزاد  دانشــگاه  کامپیوتــر  مهندســی  دانشــکده 
اســامی واحــد نجــف آبــاد گفــت: ایــن دانشــگاه 
نــرم  و  افــزاری  ســخت  امکانــات  واســطه  بــه 
ــار دارد،  ــه در اختی ــردی ک ــه ف ــر ب ــزاری منحص اف
ــی در  ــوش مصنوع ــه ه ــبرد برنام ــد در پیش می توان

ــد.  ــته باش ــزایی داش ــه س ــش ب ــور نق کش
مهندســی  دانشــکده  وجــود  افــزود:  برکتیــن 
کامپیوتــر مصــوب وزارت علــوم، حضــور کادر 
ــه در بســیاری  ــا تجرب هیــأت علمــی متخصــص و ب
از زیــر شــاخه هــای علــم هــوش مصنوعــی، مراکــز 
ــی و  ــوش مصنوع ــا ه ــط ب ــز مرتب ــی مجه تحقیقات

ــه ای از  ــز، گوش ــی مجه ــگاه های تحقیقات آزمایش
امکانــات دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف 
آبــاد در ارتبــاط بــا برنامــه هــا و اســتراتژی هــوش 

ــت. ــی اس مصنوع
وی اظهــار داشــت: تأســیس دبیرخانــه کنسرســیوم 
هــوش مصنوعــی در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر 
آبــاد،  نجــف  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
ــن  ــد ســرآغاز بســیاری از همکاری هــای بی می توان
مراکــز و واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی باشــد 
ــام  ــی انج ــی، یعن ــدف اصل ــن، ه ــن حی ــا در ای ت
ــط در راســتای گام دوم انقــاب،  پروژه هــای مرتب

محقــق شــود. 

معاونــت  مقــام  قائــم  ضرغامــی  وحیــد  دکتــر 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
اســامی از شــرکت کمبایــن ســازی اراک بازدیــد 

ــرد. ک
دکتــر ضرغامــی در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه 
ــان صنعــت و دانشــگاه گفــت:  ــاط می اهمیــت ارتب
رســالت  راســتای  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
ــور  ــائل کش ــل مس ــال ح ــه دنب ــود، ب ــی خ اجتماع
اســت. ایــن مســائل در بخــش هــای مختلفــی 
ــش  ــه بخ ــاد از جمل ــت و اقتص ــود دارد. صنع وج
هایــی اســت کــه بــه عنــوان زیرســاخت بســیاری از 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــا بای ــت ه فعالی
کمبایــن  شــرکت  از  بازدیــد  در  افــزود:  وی 
ســازی اراک کــه تولیــد تجهیــزات و ماشــین 
آالت کشــاورزی را در دســتور کار دارد، ایــده 
حضــور عملیاتــی دانشــگاه در طراحــی و ســاخت 
قطعــات و حتــی ماشــین آالت جدیــد کشــاورزی 
ــا طــی یــک فراخــوان  ــق شــد ت مطــرح شــد. تواف

ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــت دانش ــا مرکزی ــی ب مل
اراک چالــش ملــی تجهیــزات و ماشــین آالت 
کشــاورزی برگــزار شــود. در ایــن چالــش ایــده هــا 
و طــرح هــا از ســوی واحدهــای دانشــگاهی جمــع 
آوری خواهــد شــد و پــس از داوری، شــرکت 
هــا و ســرمایه گــذاران بــرای ســاخت و تولیــد 

ــرد. ــد ک ــدام خواهن ــول اق محص
قائــم مقــام معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و نوآوری 
ــگاه  ــت: دانش ــار داش ــامی اظه ــگاه آزاد اس دانش
آزاد اســامی در بخــش داوری و آمــوزش فناورانه 
از ظرفیــت شــرکت کمبایــن ســازی اراک اســتفاده 
خواهــد کــرد. بــه ایــن وســیله صنعــت بــه صــورت 
ــرای تولیــد  ــر ســرمایه گــذاری ب مســتقیم عــاوه ب
محصــول، درگیــر داوری و ارزیابــی طــرح هــا 
ــًا  ــگ و کام ــاط تنگاتن ــن ارتب ــا ای ــد شــد ت خواه
ــه و  ــوالت فناوران ــاخت محص ــوی س ــه س ــر ب مؤث
ــد. ــه در ماشــین آالت کشــاورزی بیانجام نوآوران

 

دکتر ضرغامی:
ــاورزی در  ــین آالت کش ــزات و ماش ــی تجهی ــش مل چال

ــود ــزار می ش ــالمی اراک برگ ــگاه آزاد اس دانش

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــک در دانش ــوآوری رباتی ــز ن مرک
ــود ــاح می ش ــزد افتت ــتان ی اس

رئیــس  اشــکذری  دهقانــی  محمدرضــا  دکتــر 
دانشــگاه آزاد اســامی اســتان یــزد بــا دکتــر دشــتی 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش ــادی رئی ــت آب رحم

ــرد. ــو ک ــت وگ ــدار و گف ــزد دی ی
ــت:  ــدار گف ــن دی ــکذری در ای ــی اش ــر دهقان دکت
ــود انقــاب اســامی و  دانشــگاه آزاد اســامی مول
ــتای  ــت و در راس ــردم اس ــارکت م ــه از مش برگرفت
اهــداف انقــاب اســامی و خدمــت بــه مــردم 
ــد. دانشــگاه آزاد اســامی اســتان  ــی کن ــت م فعالی
دانشــجو،  و ۵۰۰  بیــش  از ۱۶هــزار  دارای  یــزد 
ــه  ــب ب ــی، قری ــو هیأت علم ــر عض ــش از ۳۵۰ نف بی
۷۰۰ نفــر کارمنــد و ۵۰۰ نفــر حــق التدریــس دارد 
ــن شــبکه انســانی دانشــگاهی را در  کــه بزرگ تری

ــت. ــم زده اس ــتان رق اس

وی اظهــار داشــت: بزرگترین شــبکه آزمایشــگاهی 
و زیرســاختی اســتان یــزد مربــوط بــه دانشــگاه آزاد 
اســامی اســت کــه در خدمــت توســعه علــم و 
ــگاه آزاد  ــت. دانش ــور اس ــرفت کش ــش و پیش دان
اســامی یــک دانشــگاه مأموریــت گراســت کــه بــا 

نــگاه حــل مســائل جامعــه پیــش مــی رود. 
از  یــزد  اســتان  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
افتتــاح مرکــز نــوآوری رباتیــک خبــر داد و گفــت: 
ایــن دانشــگاه مرکــز نــوآوری پوشــاک و نســاجی 
مرکــز  بــزودی  کــه  دارد  اداری  اتوماســیون  و 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  در  رباتیــک  نــوآوری 
ــوآوری  ــاح خواهــد شــد. مرکــز ن ــزد افتت اســتان ی
رباتیــک دانشــجویان را در حــوزه مهــارت تقویــت 

ــد. ــی کن م

دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد
ــداد  ــدگان روی ــی از برگزی ــارد ریال ــت ۸00 میلی حمای

ــالمی ــگاه آزاد اس ــی گام دوم دانش مل

معــاون  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح  دکتــر 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
اســامی بــا اشــاره بــه برگــزاری رویــداد ملــی گام 
ــال  ــاه س ــرداد م ــامی در خ ــگاه آزاد اس دوم دانش
ــعت،  ــاظ وس ــداد از لح ــن روی ــت: ای ــده، گف آین
تعــداد شــرکت هــا و فنــاوران و دســتاوردهایی کــه 
بــه دنبــال خواهــد داشــت، در ســطح دانشــگاهی و 
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــت. ب ــر اس ــم نظی ــه ک فناوران
رویــداد مهــم ملــی و علمــی، اقدامــات متعــددی در 
دســتور کار قــرار گرفتــه کــه توســط بخــش هــای 
مختلــف دانشــگاه آزاد اســامی و واحدهــای تابعــه 

ــت. ــام اس ــال انج در ح
وی افــزود: تاکنــون بیــش از ۳۵۰ رویــداد و برنامــه 
در واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی برگــزار شــده 
یــا در روزهــای آینــده برگــزار خواهــد شــد. ایــن 
ــی گام دوم در  ــداد مل ــتای روی ــا در راس ــه ه برنام
ــی آن  ــد و خروج ــده ان ــزی ش ــه ری ــا برنام واحده
معرفــی ایــده هــا، محصــوالت، فنــاوران و شــرکت 

هــای برتــر بــه رویــداد اصلــی اســت. 

ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
آزاد اســامی اظهــار داشــت: در رویــداد ملــی 
ــده از  ــر و برگزی ــای برت ــم ه ــگاه تی گام دوم دانش
واحدهــای مختلــف وارد آن مــی شــوند تــا در ســه 
روز عظمــت علمــی، پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه 
آزاد اســامی را بــرای عمــوم بــه نمایــش بگذارنــد. 
ــگاه  ــف دانش ــای مختل ــش ه ــر، بخ ــوی دیگ از س
آزاد اســامی نیــز در یــک مــکان مشــخص بــا 
ظرفیــت هــای دانشــگاه آزاد اســامی بــه صــورت 

ــی آشــنا شــوند.  عین
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
اصلــی  کار  کــرد:  خاطرنشــان  اســامی  آزاد 
و  فنــاوری  حــوزه  در  اســامی   آزاد  دانشــگاه 
نــوآوری، بعــد از رویــداد آغــاز خواهــد شــد. چــرا 
کــه در رویــداد بــا شــرکت هــا، نهادهــای دولتــی، 
ــا و ...  ــی و ســرمایه گــذاران و دانشــگاه ه حاکمیت
تفاهــم نامــه و قراردادهــای متنوعــی بســته خواهــد 
شــد و بعــد از رویــداد بایــد بــرای عملیاتــی شــدن، 
ــه ظرفیــت  ــا توجــه ب ــرد. ب ــدام الزم صــورت گی اق
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اســامی،  آزاد  دانشــگاه  هــای 
بــرآورد مــی شــود کــه صدهــا 
تفاهــم نامــه و قــرارداد در رویــداد 
امضــا  و  منعقــد  دوم  گام  ملــی 

ــود.  ش
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا 
اشــاره بــه فعالیت هــای واحدهــای 
دانشــگاهی گفــت: در راســتای 
گام  ملــی  رویــداد  برگــزاری 
آزاد  دانشــگاه  واحدهــای  دوم، 
پشــتکار  و  انگیــزه  بــا  اســامی 
وارد گــود شــده انــد و برخــی 
برنامــه  امــروز  بــه  تــا  آنهــا  از 
ــد.  هــای خوبــی برگــزار کــرده ان

واحدهایــی ماننــد اصفهــان، علــوم تحقیقــات، 
ــز و  ــان، تبری ــران، کرم ــتان، ته ــداران، خوزس مازن
ــاری  ــل، خراســان رضــوی، چهارمحــال بختی اردبی
و گیــان بیشــترین اســتارت آپ ویکنــد، ایــده 
آرا و چالــش فنــاوری را برگــزار و نتایــج را بــرای 
معاونــت ارســال کــرده انــد. واحدهــای دیگــر 
دانشــگاه آزاد اســامی نیــز در حــال برنامــه ریــزی 
یــا اجــرای برنامــه هــا هســتند و امیــدوارم تــا پایــان 
ــی احصــا و اعــام شــود. ــج نهای ســال جــاری نتای

ــی  ــا، معرف ــه ه ــی برنام ــل تمام ــزود: حاص وی اف
ــده  هــزار گــروه پژوهشــی و زیرســاخت، هــزار ای
ــاور و خــاق  و اســتارت آپ و  هــزار شــرکت فن
اســت. بــرای ایجــاد انگیــزه و شــتاب در اقدامــات، 
ــزه نقــدی در نظــر  ــارد تومــان جای مجموعــاً ۷ میلی
گرفتــه شــده تــا بــه اســتان هــا و واحدهــا براســاس 
انــد،  کــرده  اجــرا  کــه  هایــی  برنامــه  تعــداد 
پرداخــت شــود. بــه اســتانی کــه بیشــترین برنامــه و 
پیــش رویــداد برگــزار کــرده باشــد، ســهم بیشــتری 

ــت. ــد یاف ــاص خواه ــان اختص ــارد توم از ۷ میلی
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی بــا اشــاره بــه حمایــت 
ــر  ــی گام دوم در نظ ــداد مل ــرای روی ــه ب ــی ک های
ــزی شــده  ــه شــده، تصریــح کــرد: برنامــه ری گرفت
تــا ۸۰ میلیــارد تومــان از شــرکت هــا، گــروه 
ــاوران حاضــر در  هــای پژوهشــی، هســته هــا، و فن

رویــداد ملــی گام دوم دانشــگاه کــه دارای طــرح، 
ــرای ســرمایه  ــت مناســب ب ــده، محصــول و قابلی ای
 ۸۰ ایــن  از  شــود.  حمایــت  هســتند،  گــذاری 
ــرمایه  ــورت س ــه ص ــارد ب ــان، ۴۰ میلی ــارد توم میلی
گــذاری و ۴۰ میلیــارد تومــان نیــز بــه صــورت 

ــد. ــد ش ــت خواه ــهیات پرداخ تس
ــگاه  ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
آزاد اســامی در پایــان افــزود: بــا اعــام برگــزاری 
ــال آینــده، شــور و  ــی گام دوم در س رویــداد مل
هیجــان گســترده ای در دانشــگاه آزاد اســامی 
و اســتان هــا ایجــاد شــده تــا بتواننــد یکــی از 
باکیفیــت تریــن و بزرگتریــن رویدادهــای فنــاوری 
را در ایــران برگــزار کننــد. دانشــگاه آزاد اســامی 
ــا  ــت ه ــه قابلی ــان داده ک ــر نش ــای اخی ــال ه در س
کســب  و  دارد  نظیــری  کــم  هــای  ظرفیــت  و 
ــی  ــی، پژوهش ــابقات علم ــر در مس ــای برت ــه ه رتب
ــن  ــی ای ــف علم ــای مختل ــت ه ــاوری در رقاب و فن
ــاس  ــن اس ــت. برای ــانده اس ــات رس ــه اثب ــم را ب مه
ــی  ــود متول ــامی خ ــگاه آزاد اس ــد دانش ــرر ش مق
ــوزه  ــی در ح ــزرگ مل ــداد ب ــک روی ــزاری ی برگ
ــی  ــداد مل ــا روی ــم ت ــه داری ــد و برنام ــاوری باش فن
ــن  ــا چهلمی ــان ب ــده همزم ــال آین ــه س گام دوم ک
ــاله  ــه س ــت، هم ــگاه آزاد اس ــیس دانش ــال تاس س

ــود. ــزار ش برگ

در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت
دیــدار رئیــس فدراســیون فوتبــال بــا دکتــر طهرانچی/ 

ــترک ــیس دفتر مش ــت تأس ــق جه تواف
 »فوتبال دانش بنیان«

محمدمهــدی  دکتــر 
رئیــس  طهرانچــی 
اســامی  آزاد  دانشــگاه 
شــهاب الدین  دکتــر  و 
رئیــس  خــادم  عزیــزی 
در  فوتبــال  فدراســیون 
مبــارک  دهــه  آســتانه 
فجــر انقــاب اســامی، 
ایجــاد  منظــور  بــه 
فی مابیــن  همکاری هــای 
اســتفاده  جهــت  در 
ظرفیت هــای  از  علمــی 
فوتبــال  رشــته ورزشــی 
ــده  ــک پدی ــوان ی ــه عن ب
و  اجتماعــی  ورزشــی، 
امکانــات  و  فرهنگــی 
موجــود در دانشــگاه آزاد 

کردنــد. گفت وگــو  و  دیــدار  اســامی، 
در ایــن دیــدار کــه در ســازمان مرکــزی دانشــگاه 
آزاد اســامی برگــزار شــد، طرفیــن بــرای تأســیس 
دفتــر مشــترک بــا عنــوان »فوتبــال دانش بنیــان« 

ــد.  موافقــت کردن
ایجــاد  گرفتــه،  صــورت  توافــق  براســاس 
امــکان  دانش بنیــان«،  »فوتبــال  مشــترک  دفتــر 
از  اســتفاده  بــا  را  مؤثرتــری  برنامه ریزی هــای 
ظرفیت هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه آزاد 

کــرد.  خواهــد  فراهــم  اســامی 
همچنیــن در ایــن جلســه، امــکان ایجــاد دانشــکده 
و مــدارس عالــی حرفــه ای فوتبــال در تهــران و 
ــال و  ــا همــکاری فدراســیون فوتب ســایر اســتان ها ب

دانشــگاه آزاد اســامی مــورد بحــث و تبــادل نظــر 
قــرار گرفــت. 

ــد  ــرر ش ــده، مق ــل آم ــه عم ــق ب ــب تواف ــه موج ب
کارگروهــی به منظــور بررســی امــکان اســتفاده 
ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــن ب ــای طرفی ــل از ظرفیت ه متقاب
ــا توجــه بــه فراگیــر بــودن  ســطح فوتبــال کشــور ب
و  علمــی  جنبه هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  آن 
ــگاه  ــان دانش ــا کارشناس ــود ت ــکیل ش ــی، تش مهارت
آزاد اســامی و فدراســیون فوتبــال بــا هماهنگــی و 
تبــادل نظــر، امــکان همــکاری در داخــل یــا خــارج 
ــدن آن را  ــی ش ــه عمل ــه و زمین ــور را مطالع از کش

ــد. ــم کنن فراه

براساس رتبه بندی تایمز :
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد در بیــن 
ــت ــرار گرف ــان ق ــران و جه ــگاه های ای ــن دانش برتری

مهــدی رفیعــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
ــر  ــن خب ــا اعــام ای ــاد ب آزاد اســامی واحــد نجــف آب

گفــت: نســخه ۲۰۲۲ رتبــه بنــدی برتریــن دانشــگاه 

ــر  ــه بنــدی معتب هــای جــوان جهــان از ســوی نظــام رتب

تایمــز انگلســتان منتشــر شــد و براســاس ایــن رتبــه 

ــه  ــاد ب ــف آب ــد نج ــامی واح ــگاه آزاد اس ــدی دانش بن

ــن  ــامی در بی ــگاه آزاد اس ــده دانش ــا نماین ــوان تنه عن

ــت. ــرار گرف ــان ق ــران و جه ــگاه های ای ــن دانش برتری

ــدی تایمــز یکــی از  ــه بن رفیعــی خاطرنشــان کــرد: رتب

مشــهورترین نظام هــای رتبه بنــدی بین المللــی اســت 

ــت  ــا قدم ــا ب ــوان دنی ــگاه های ج ــال دانش ــر س ــه ه ک

ــی و  ــاخص بررس ــاس ۱۳ ش ــال را براس ــر از ۵۰ س کمت

برتریــن هــا را اعــام می کنــد. در ویرایــش ۲۰۲۲ ایــن 

رتبــه بنــدی، ۳۷ دانشــگاه ایرانــی در جمع ۵۳۹ دانشــگاه 

برتــر دنیــا قــرار گرفتــه انــد کــه دانشــگاه آزاد اســامی 

ــت. ــن دانشگاه هاس ــی از ای ــاد یک ــد نجف آب واح

وی اظهــار داشــت: در جمــع ۳۷ دانشــگاهی کــه از 

ایــران حائــز  شــرایط الزم بــرای شــرکت در رتبــه 

ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــده اند، دانش ــز ش ــدی تایم بن

نجــف آبــاد در اولیــن حضــور خــود در ایــن رتبــه 

بنــدی، رتبــه ۱۳۶ جهانــی و رتبــه پنجــم کشــوری را از 

آن خــود کــرد. همچنیــن در معیــار اســتنادات بــا امتیــاز 

ــت.   ــرار گرف ــران ق ــگاه دوم ای ۳/۹۸ در جای

رفیعــی افــزود: نظــام رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جــوان 

ــا قدمــت ۵۰ ســال را براســاس  تایمــز، دانشــگاه هــای ب

۱۳ شــاخص در قالــب پنــج معیــار کلــی آمــوزش 

بــا وزن ۳۰ درصــد،  بــا وزن ۳۰ درصــد، پژوهــش 

ــا  ــی ب ــن الملل ــه بی ــا وزن ۳۰ درصــد، وجه ــتنادات ب اس

وزن ۵/۷ درصــد و ارتبــاط بــا صنعــت بــا وزن ۵/۲ 

ــد.   ــی ده ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب ــد م درص

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی 

ــرکت در  ــرای ش ــرد: ب ــح ک ــاد تصری ــف آب ــد نج واح

ــت  ــوان الزم اس ــای ج ــگاه ه ــدی دانش ــه بن ــام رتب نظ

دانشــگاه هــا دارای چنــد مشــخصه باشــندکه ایــن 

ــه  ــش از ۱۰۰۰ مقال ــار بی ــد از انتش ــا عبارتن ــخصه ه مش

ــه در  ــل ۱۵۰ مقال ــا حداق ــته ب ــال گذش ــی در ۵ س علم

ســال، پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی و عــدم 

تمرکــز انتشــارات علمــی روی یــک موضــوع خــاص 

ــه  ــی ک ــگاه های ــا دانش ــاس تنه ــن اس ــدود، برای و مح

مشــخصات مذکــور را دارا باشــند، شــرایط الزم بــرای 

ــت. ــد داش ــه را خواهن ــراز رتب اح

ــه بنــدی تایمــز از ســه منبــع  ــه ذکــر اســت در تب الزم ب

اطاعاتــی شــامل اطاعــات حاصــل از نظرســنجی، 

اطاعــات ارائــه شــده از ســوی دانشــگاه هــا و اطاعات 

پژوهشــی دانشــگاه هــا در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس 

جهــت محاســبه شــاخص هــا بهــره گرفتــه شــده اســت.
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با حضور دکتر طهرانچی و مدیرعامل همراه اول
ــات  ــرکت ارتباط ــالمی و ش ــگاه آزاد اس ــن دانش ــی بی ــی و پژوهش ــکاری علم ــه هم تفاهم نام

ســیار ایــران بــه امضــا رســید
ــامی  ــگاه آزاد اس ــن دانش ــه همــکاری بی تفاهم نام
و شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران )همــراه اول( 
در راســتای تعامــات علمــی و پژوهشــی و تحقــق 
بــا  دانشــگاه  ارتبــاط  در  کارآفرینــی  اهــداف 
صنعــت بــه امضــای دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی و دکتــر مهــدی 
ــات  ــرکت ارتباط ــل ش ــادی مدیرعام اخــوان بهاب

ــید. ــراه اول( رس ــران )هم ــیار ای س
و  علمــی  هم افزایــی  بــر  نامــه  تفاهــم  ایــن  در 
خدمــات  و  ســرویس ها  از  اســتفاده  اجرایــی، 
ســازمانی همــراه اول و تبــادل تجــارب و اطاعــات 

ــت. ــده اس ــد ش ــز تاکی نی
ــه  ــرداری بهین ــوب بهره ب ــه در چارچ ــن تفاهم نام ای
ــات و توانمندی هــای علمــی و  ــد از امکان و هدفمن
ــا  ــامی ب ــگاه آزاد اس ــود در دانش ــی موج تخصص
توجــه بــه جایــگاه و رتبــه علمــی ایــن دانشــگاه در 
ــق و توســعه اهــداف علمــی انقــاب  تثبیــت، تعمی
ــه توانمندی هــای  ــا عنایــت ب اســامی و همچنیــن ب
شــرکت همــراه اول و برخــورداری از پشــتوانه 
ــاوری  ــوع فن ــای متن ــی در زمینه ه ــی و تخصص فن
و  رشــد  به منظــور  اطاعــات،  و  ارتباطــات 
توســعه علــم و فنــاوری در جهــت بومی ســازی 
در  حرکــت  و   ICT صنعــت  در  نــوآوری  و 
ــا تمرکــز  راســتای تحقــق شــبکه ملــی اطاعــات ب
بــر ایجــاد پلتفرم هــای آموزشــی و به کارگیــری 

فناوری هــای پیشــرفته، منعقــد شــد.
آزاد  دانشــگاه  مشــترک  همــکاری  تفاهم نامــه 
اســامی و شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران )همــراه 
اول( بــا اهدافــی ازجملــه همــکاری در ایجــاد 
ســراهای  و  فنــاوری  زیرســاخت های  توســعه  و 
نــوآوری مشــترک بــا رویکــرد مســاله محوری، 
همــکاری در معرفــی دســتاوردهای متخصصــان و 
فنــاوران ســراهای نــوآوری دانشــگاه در زمینه هــای 
همــکاری مشــترک، همــکاری در ایجــاد و توســعه 

و  تخصصــی  شــتابدهنده های 
تقویــت شبکه ســازی در حــوزه 
ــه  ــان نام ــت از پای ــاوری، حمای فن
هــای مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 
در  پســادکتری  هــای  دوره  و 
راســتای مســائل تحقیقاتــی همــراه 
اول،  اســتفاده از فضــای دانشــگاه 
 BTS جهــت نصــب دکل هــای

ــت. ــیده اس ــا رس ــه امض و... ب
اجــرای ســمینارها،  از  پشــتیبانی 
فــن  نمایشــگاه ها،  کنفرانس هــا، 
بازارهــا و کارگاه هــای تخصصــی 
و علمــی طرفیــن، همــکاری بــا 
فنــاوری  و  پژوهــش  صنــدوق 
ــت از  ــتای حمای ــگاه در راس دانش

پروژه هــای مــورد تاییــد طرفیــن، همــکاری بــا 
ــگاه  ــد دانش ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــارک عل پ
در راســتای تجاری ســازی محصــوالت فناورانــه 
تاییــد  مــورد  ملــی  طرح هــای کان  اجــرای  و 
طرفیــن ازجملــه دیگــر اهــداف انعقــاد ایــن تفاهــم 

ــت. ــه اس نام
پیــش از امضــای ایــن تفاهــم نامــه، دکتــر طهرانچی 
ــر  ــراه دکت ــه هم ــامی ب ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــات  ــرکت ارتباط ــل ش ــادی مدیرعام اخــوان بهاب
ــگ  ــز مانیتورین ــراه اول( از مرک ــران )هم ــیار ای س
ــد و در  ــراه اول بازدی ــه هم ــال پای ــات دیجیت خدم
جریــان فعالیــت هــای ایــن شــرکت در حــوزه 

ــت. ــرار گرف ــازی ق ــای مج ــال و فض دیجیت
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی در حاشــیه ایــن 
بازدیــد از راه انــدازی ســرای نــوآوری صنایــع 
خــاق دانشــگاه آزاد اســامی همزمــان بــا ۲۲ 
ــر  ــامی خب ــاب اس ــروزی انق ــالروز پی ــن س بهم
بــا ظرفیــت  داد و گفــت: شــرکت همــراه اول 
در  توانــد  مــی  دارد،  کــه  هایــی  توانمنــدی  و 

ــا  ــدی ب ــای ج ــکاری ه ــوآوری هم ــرای ن ــن س ای
دانشــگاه آزاد اســامی داشــته باشــد.

ــیس  ــالگرد تأس ــن س ــا چهلمی ــان ب ــن همزم همچنی
ــداد  ــت، روی ــرار اس ــز ق ــامی نی ــگاه آزاد اس دانش
ملــی گام دوم دانشــگاه بــا شــعار »هــزار گــروه 
پژوهشــی و زیرســاخت، هــزار ایــده و اســتارت آپ 
ــود  ــزار ش ــاق« برگ ــاور و خ ــرکت فن ــزار ش و ه
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــی توان ــز م ــراه اول نی ــه هم ک
ــا دانشــگاه  ــن تفاهــم نامــه ب ــا موضــوع ای مرتبــط ب

ــد.  ــته باش ــارکت داش مش
در مراســم امضــای تفاهــم نامــه و بازدیــد از مرکــز 
ــه همــراه اول،  ــال پای ــات دیجیت مانیتورینــگ خدم
معــاون  فیروزآبــادی  دهقانــی  اهلل  روح  دکتــر 
تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری، مهنــدس مســعود 
ــاوری اطاعــات و شــبکه  ــی رئیــس مرکــز فن همت
علمــی دانشــگاه، دکتــر عزیــز نجــف پــور رئیــس 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد الکترونیکــی نیــز 

ــتند. ــور داش حض

مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرج در مجله 

معتبر منتشر شد

ــه دکتــر عبــاس خمســه عضــو هیــأت علمــی  مقال
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــت دانش ــروه مدیری گ
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ــع و تشــخیص مخاطــرات  ــه موق اطــاع رســانی ب
ــای در  ــان ه ــان انس ــد ج ــی توان ــا م ــران ه در بح
معــرض خطــر را در شــرایط اضطــراری بــه شــرط 
اعمــال مداخــات مؤثــر، ســریع و هماهنــگ 
نجــات بخشــد. در ایــن زمینــه بهتریــن و مؤثرترین 
راه، جلــب مشــارکت اجتماعــی از طریــق ترکیــب 
ــاوت همــکاری و  ــا و اشــکال متف ــده ه ــد ای جدی
ــسأله  ــک مـ ــه ی ــد ب ــًا جدی ــرد کام ــاد رویک ایج
اجتمـــاعی اســـت کــه بــه آن »نــوآوری اجتماعی« 

اطــاق مــی شــود.  
ــان  ــاز معینی ــا همــکاری مهرن ــه کــه ب ــن مقال در ای
دانشــجوی دکتــری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــار قاضــوی دانشــجوی  ــوم و تحقیقــات و مازی عل
دکتــری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد قزویــن 
ــای  ــر مبن ــوآوری اجتماعــی ب ــه شــده، ابعــاد ن تهی
همــکاری بیــن ســازمان هــای مــردم نهــاد و دولــت 
ایــران در راســتای کنتــرل بحــران و مقابلــه بــا 
ــایی  ــی و شناس ــورد بررس ــد-۱۹ م ــی کووی اپیدم

ــه اســت. ــرار گرفت ق

حجت االسالم والمسلمین رستمی:
دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه اجرای »سند دانشگاه اسالمی« پیشرو است/ انضباط بخشی مالی و 

ساماندهی آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی به ثمر رسیده است

نشســت مشــترک هیــأت رئیســه دانشــگاه آزاد 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــامی و نه اس
ــدی  ــر محمدمه ــور دکت ــا حض ــا ب ــگاه ه در دانش
و  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس  طهرانچــی 
مصطفــی  دکتــر  والمســلمین  حجت االســام 
رســتمی رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

رهبــری در دانشــگاه هــا برگــزار شــد.
حجت االســام  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
والمســلمین رســتمی بــا تســلیت ایــام شــهادت 
ــا  ّ ــس مِن ــث »لَی ــه حدی ــم )ع(، ب ــی کاظ ــام موس ام
َــم یُحاِســْب نَْفَســُه فــی ُکِلّ یَــوٍم، فــإْن َعِمــَل  َمــن ل
َخیــرا اْســتَزاَد اهلّل مِنــُه و َحِمــداهلّل علَیــِه« از ایــن امــام 

ــث  ــن حدی ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــوار اش بزرگ
شــریف آمــده کــه »شــیعیان اهــل محاســبه هســتند 
و هــرروز اعمــال خــود را حسابرســی کــرده و 
براســاس آن برنامه ریــزی مــی کننــد تــا بــرای 
افزایــش کارهــای خــوب خــود تــاش کــرده، 
ــتغفار  ــکر و اس ــد و ش ــرک کنن ــد را ت ــای ب کاره

ــد.« کنن
وی بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی ایــران گفتمــان 
ــام در  ــان اس ــی جه ــام عموم ــور و نظ ــی کش تعال
مقابــل گفتمــان ترقــی خواهــی اســت، اظهــار 
داشــت: پیــش از انقــاب اســامی، افــرادی ماننــد 
ــرزا بــه  ــاس می ــدزاده و عب ــی آخون ــرزا فتحعل می
دنبــال ایــن بودنــد کــه عقب ماندگــی کشــور را بــا 
شــبیه غــرب شــدن جبــران کننــد، از ایــن رو شــاهد 
ــرب و  ــه غ ــران ب ــتگی ای ــون وابس ــی همچ اتفاقات
اســتعمار فرهنگــی، چمــاق رضاخانــی و  اســتعمار 

ــم. ــو پهلــوی بودی ن
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری  رئیــس 
در دانشــگاه ها ادامــه داد: بــا پیــروزی انقــاب 
اســامی، گفتمــان تعالــی مطــرح شــد. در ایــن 
ــرای اســتفاده از عوامــل  گفتمــان، ضمــن تــاش ب
پیشــرفت غــرب، توجــه بــه بــوم، فرهنــگ و هویت 

بــه عنــوان محورهــای اصلــی گفتمــان تعالــی مــورد 
ــای  ــت ه ــن مســیر دول ــت. در ای ــرار گرف توجــه ق

ــتند. ــادی داش ــای زی ــراز و فروده ــف ف مختل
بیــان  بــا  رســتمی  والمســلمین  حجت االســام 
ــرار  ــری ق ــی نظی ــون در دوره فرصــت ب اینکــه اکن
داریــم، گفــت: مقــام معظــم رهبــری امســال پیــش 
از تشــکیل دولــت ســیزدهم فرمودنــد کــه »راهــکار 
برون رفــت کشــور از مشــکات، »دولــت تحولــی« 
ــم از  ــه تحــول باشــد و ه ــد ب ــم معتق اســت کــه ه
عناصــر تحول آفریــن اســتفاده کنــد.« بحمــداهلل 
ــان  ــه کار و آرم ــد ب ــن، معتق ــی، مؤم ــی انقاب دولت
هــای انقــاب اســامی تشــکیل شــد. همچنیــن 
پــس از تحــوالت در هیــأت مؤســس و هیــأت امنــا 
و ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی، شــاهد حضــور 
ــن  ــه کار در ای ــد ب ــی و پایبن ــرادی مؤمــن، انقاب اف
ــن دو  ــی ای ــون دوره تاق ــتیم. هم  اکن ــگاه هس دانش

ــتیم.  ــور هس ــر در کش ــت بی نظی فرص
ــی  ــول و تعال ــند تح ــن س ــه تدوی ــاره ب ــا اش وی ب
ــداهلل  ــرد: بحم ــح ک ــامی، تصری ــگاه آزاد اس دانش
در بحــث مسئله شناســی، مطالعــات و تــاش هــای 
ــاده و  ــاق افت ــی در دانشــگاه آزاد اســامی اتف خوب
چشــم انداز، برنامــه هــای خــرد و میان مــدت در 
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دااگشنه آزاد اسالمی 

دکتر طهرانچی:
دانشــگاه آزاد اســالمی اصــالح نظــام تعلیــم و تربیــت را در دســتور کار قــرار داده اســت/ دانشــگاه 

آزاد اســالمی بــرای اصــالح حــوزه مهارتــی آمــوزش عالی برنامــه جامعــی دارد

ــگاه  ــس دانش ــی رئی ــدی طهرانچ ــر محمدمه دکت
ــأت رئیســه  آزاد اســامی در نشســت مشــترک هی
ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــامی و نه ــگاه آزاد اس دانش
ــور  ــا حض ــه ب ــا ک ــگاه ه ــری در دانش ــم رهب معظ
مصطفــی  دکتــر  والمســلمین  حجت االســام 
رســتمی رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
ــگاه  ــی دانش ــه میزبان ــا و ب ــگاه ه ــری در دانش رهب
آزاد اســامی برگــزار شــد، بــه تشــریح ســند تحول 
و تعالــی دانشــگاه آزاد اســامی پرداخــت و گفت: 
ــا در  ــی م ــوزش عال ــه آم ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
حــوزه تعلیــم و تربیــت دچــار اختــال شــده و یکی 
ــگاه  ــه دانش ــت ک ــی اس ــوزه مهارت ــا، ح از بخش ه
ــی بــرای اصــاح آن  ــه جامع آزاد اســامی برنام

دارد.
از  مــا  تعریــف  داد:  ادامــه  طهرانچــی  دکتــر 
دانشــگاه آزاد اســامی، شــبکه علمــی، تربیتــی 
و فرهنگــی یکپارچــه اســت کــه دارای توزیــع 
ــراه  ــه ای و شــهرپایه هم ــی گســترده منطق جغرافیای
ــاوری  ــادی و فن ــی، اقتص ــای اجتماع ــا کارکرده ب
ــور  ــی و حض ــال مردم ــطه اقب ــه واس ــه ب ــت ک اس
در  دانشــگاه  ایــن  شــعب  هوشــمندانه  و  فعــال 
و  ســرزمینی  اجتماعــی  و  جغرافیایــی  پهنه هــای 
برابــر در رشــته های  فراســرزمینی، فرصت هــای 
متنــوع تحصیلــی را بــرای اقشــار مختلــف اجتماعی 

می کنــد. فراهــم 
ــال  ــه دنب ــامی ب ــگاه آزاد اس ــه داد: دانش وی ادام
ــه  ــاتید ب ــوس اس ــوچ معک ــا ک ــه ب ــت ک ــن اس ای
محیــط آموزشــی و بازگشــت آنهــا بــه محیــط 
و  شــاگردی  اســتاد  نظــام  تربیــت،  و  تعلیــم 
شــاگردپروری کــه جــای خــود را بــه محیــط 
ســازمانی و کاری داده، احیــا کنــد. از ایــن رو، بــا 

توجــه بــه ســند تحــول 
و تعالــی دانشــگاه آزاد 
محــور  در  اســامی 
ــه و  ــوه عاقل ــت ق »تربی
فضــای  پرورش گــر 
اصــاح  انقابــی«، 
ــت  ــم و تربی ــام تعلی نظ
را در دســتورکار خــود 

قــرار داده اســت.
طهرانچــی  دکتــر 
و حــل  »پاســخگویی 
ــدی  ــئله« و »کارآم مس

ــردی  ــه راهب ــداری« را دو محــور دیگــر برنام و پای
اســامی  آزاد  دانشــگاه  ســاله  پنــج  عملیاتــی 
ــن محورهــا در ۱۰ بســته  ــزود: ای ــوان کــرد و اف عن
ــای  ــدی دوره ه ــت و کارآم ــای کیفی کاری »ارتق
معنــوی  اخــاق  تربیــت،  »ارتقــای  تحصیلــی«، 
قابلیــت  و  پاســخگویی  »ارتقــای  هویتــی«،  و 
و  نــوآوری  فنــاوری،  »توســعه  مســئله«،  حــل 
و  بین المللــی  جایــگاه  »ارتقــای  کارآفرینــی«، 
مرجعیت ســاز  علمــی  »پیشــرفت  الهام بخشــی«، 
و تمدن آفریــن«، »فعالیــت منســجم و هم افــزای 
ســازمانی«،  فرهنــگ  در  »تحــول  شــبکه ای«، 
»ســازمان یادگیرنــده« و »بهــره وری و پایــداری 

اســت. شــده  گنجانــده  اقتصــادی« 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی ادامــه داد: براســاس 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  تعالــی  و  تحــول  ســند 
ــا  ــه از فرصت ه ــر منطق ــم ه ــا اقلی ــب ب ــد متناس بای
ــول و  ــند تح ــار س ــرو در کن ــرد. از این ــتفاده ک اس
ــند  ــک س ــتان ها، ی ــک از اس ــر ی ــرای ه ــی ب تعال
آمایــش »اقتصــادی اجتماعــی« تهیــه شــده کــه 

ــتان ها  ــی در اس ــوزش عال ــب آم ــه جوان در آن هم
مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه تــا براســاس آن فعالیــت 
واحدهــا را تدویــن کــرده و اقــدام بــه بــاز تعریــف 

رشــته ها کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد: در کنــار ســند آمایــش 
آمایــش  ســند  یــک  اجتماعــی«،  »اقتصــادی 
ــه  ــتان تهی ــر اس ــرای ه ــز ب ــی« نی ــی اجتماع »فرهنگ
شــده تــا براســاس آســیب ها و معضــات اجتماعــی 
هــر یــک از اســتان ها، »کاربســت دانــش« دانشــگاه 
آزاد اســامی بــا ارائــه بســته های مداخلــه ای و 
سیاســتی بــه کمــک شــهرها آمــده و بــه مســئوالن 
شــهری در رفــع چالش هــا و معضــات کمــک 

ــد. کن
دکتــر طهرانچــی در ادامــه ایــن نشســت گزارشــی 
ــامانه  ــش و س ــرح پای ــرای ط ــتاوردهای اج از دس
هــای پژوهشــیار و آموزشــیار، انضبــاط بخشــی 
ــد  ــای توانمن ــزاری دوره ه ــی، برگ ــی و آموزش مال
ســازی بــرای اعضــای هیــأت علمــی، اجــرای 
طــرح پویــش اشــتغال و برنامه هــای دانشــگاه آزاد 
اســامی در حــوزه دروس معــارف و ... ارائــه کــرد

دستورالعمل آزمون زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی )غیرپزشکی( دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد

دکتــر جــواد علمائــی معــاون علــوم، مهندســی 
و کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی و حجــت 
االســام والمســلمین دکتــر عبدالحســین خســروپناه 
معــاون علــوم انســانی و هنــر دانشــگاه آزاد اســامی 
دوره  دانشــجویان  زبــان  آزمــون  دســتورالعمل 
ــگاه آزاد  ــکی( دانش ــی )غیرپزش ــری تخصص دکت
ــای  ــا و واحده ــتان ه ــای اس ــه رؤس ــامی را ب اس

ــد. ــاغ کردن ــامی اب ــگاه آزاد اس دانش
دوره  دانشــجویان  زبــان  آزمــون  دســتورالعمل 
ــگاه آزاد  ــکی( دانش ــی )غیرپزش ــری تخصص دکت
ــش »اصــاح  ــف ۸ راه کن ــا ردی ــق ب اســامی مطاب
تحصیلــی  ارزیابــی  و  حمایــت  جــذب،  نظــام 
ــق  ــری عمی ــای رویکــرد یادگی ــر مبن دانشــجویان ب
ــته  ــه بس ــوط ب ــی« مرب ــای پیمایش ــر داده ه ــی ب مبتن
کاری ارتقــاء کیفیــت و کارآمــدی دوره هــای 
تحصیلــی ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه آزاد 
اســامی بــه منظــور تســهیل در رونــد تحصیــل 

ــی  ــاغ م ــی اب ــری تخصص ــجویان دوره دکت دانش
ــود. ش

ــجویان  ــتورالعمل دانش ــن دس ــای ای ــاس بنده براس
ــه  ــه ارائ ــق ب ــل کــه موف ورودی ســال ۱۳۹۹ و ماقب
نمــره حدنصــاب زبــان مــورد تأییــد دانشــگاه نشــده 
انــد، مــی تواننــد در آزمــون جامــع شــرکت کــرده 
و در صــورت قبولــی در آزمــون جامــع نســبت بــه 
ــتورالعمل  ــن دس ــدور ای ــان ص ــاله از زم ــذ رس اخ
اقــدام کننــد. بدیهــی اســت دفــاع از رســاله منــوط 
بــه ارائــه نمــره قبولــی زبــان برابــر ضوابــط دانشــگاه 

خواهــد بــود. 
دانشــجویان ورودی ســال ۱۴۰۰ بایــد در زمــان 
ــد  ــورد تأیی ــان م ــی زب ــل، گواه ــه تحصی ــروع ب ش
الزم  نصــاب  حــد  نمــره  کســب  بــا  دانشــگاه 
قبولــی را ارائــه کنــد. بدیهــی اســت شــرکت ایــن 
دانشــجویان در آزمــون جامــع منــوط بــه ارائــه 
گواهــی زبــان مــورد تأییــد دانشــگاه خواهــد بــود. 

ــا  ــی از آنه ــه بخش ــده ک ــن ش ــگاه تدوی ــن دانش ای
ــاماند هی  ــی، س ــی مال ــاط بخش ــه انضب ــز ازجمل نی
ــر  ــه ثم ــی و... ب ــی و پژوهش ــای آموزش ــوزه ه ح
ــگاه  ــند دانش ــورد س ــون در م ــت. تاکن ــیده اس رس
ــه جامعیــت، عمومیــت و شــمول  اســامی کاری ب
مطالعــه کــه دانشــگاه آزاد اســامی در ســند تحول 
و تعالــی خــود انجــام داده، صــورت نگرفتــه و 
شــاهد آن هســتیم کــه دانشــگاه آزاد اســامی در 
مقطــع ســه ســاله اخیــر در ایــن حــوزه پیشــرو بــوده 

اســت.
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
دانشــگاه ها خاطرنشــان کــرد: تدویــن برنامــه، گام 
اول اســت و دانشــگاه آزاد اســامی بایــد در عمــل 
نیــز نشــان دهــد کــه فضــای ایــن دانشــگاه بــه مؤلفه 
هــای دانشــگاه اســامی نزدیــک شــده اســت. 
دانشــگاه بایــد در فضــای عمومــی دانشــجویی، 
محتــوای  مدیریتــی،  کارمنــدی،  اســتادی، 
مســئله محوری  پژوهشــی،  فرآینــد  آموزشــی، 
و... بــه مؤلفــه هــای دانشــگاه اســامی توجــه 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــد. البت ــته باش ــژه داش وی
در حــوزه مســئله محور کــردن پژوهــش هــا و 
ــز  ــائل، داوری متمرک ــه مس ــش ب ــره زدن پژوه گ
اقدامــات خوبــی  و...  دفــاع دکتــری  جلســات 
انجــام داده اســت. ایــن کارهــا بایــد ســال هــا پیــش 
ــه همــت دانشــگاه  ــون ب ــاد کــه اکن اتفــاق مــی افت
آزاد اســامی آغــاز شــده و بایــد نتایــج آن را 
نشــان داد تــا دیگــر مجموعــه هــا کــه تولیدکننــده 

پایان نامــه و پژوهــش هســتند، الگــو بگیرنــد.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه ها در پایــان گفــت: دانشــگاه آزاد 
ــده  ــنگینی برعه ــزرگ و س ــئولیت ب ــامی مس اس
دارد و همانطــور کــه دکتــر طهرانچــی رئیــس 
ایــن  کردنــد،  اشــاره  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
اتــکا دارد و  الهــی  بــه وعــده هــای  دانشــگاه 
ان شــاءاهلل در مســیر محاســبه الهــی، بــه نتیجــه 
خواهــد رســید. امیدواریــم ایــن نشســت نیــز منجــر 

بــه تصمیمــات و حــرکات بابرکــت شــود.
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معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در جلسه مجمع پژوهشگاههای ملی کشور تآکید کرد:

هدایت پژوهشگاه ها به سمت پژوهش ها و فناوری های تقاضا محور

جلســه مجمــع پژوهشــگاههای ملــی کشــور بــا 
حضــور دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و 
ــو  ــز عض ــای مراک ــوم و روس ــوآوری وزارت عل ن

ــد. ــزار ش ــع برگ مجم
دکتــر  موسســه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
خیرالدیــن  بــا ابــراز خوشــحالی از حضــور در ایــن 
ــام  ــدف کان نظ ــت ه ــه هش ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
ــور؛  ــی کش ــع علم ــه جام ــاوری در نقش ــم و فن عل
سیاســتگذاری، تامیــن مالــی تســهیل و هدایــت 
تحقیقــات، انجــام فعالیــت هــای تحقیــق و توســعه، 
ارتقــای کارآفرینــی، توســعه منابــع انســانی، انتقــال 
انتشــار فنــاوری و تولیــد و عرضــه  و اشــاعه و 
کارکــردی  جایــگاه  را  خدمــات  و  محصــول 
نــوآوری  ملــی  نظــام  در  پژوهشــی  مؤسســات 

دانســت.
ــای  ــا و زیرکارکرده ــه کارکرده ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای مؤسســات پژوهشــی، علــم محــور،  متصــور ب
حــوزه  را  محــوری  جامعــه  و  محــور  فنــاوری 
ــا  ــمرد و ب ــی برش ــات پژوهش ــز موسس ــای تمرک ه
ذکــر چالشــهای پژوهشــگاهها اعــم از چالــش 
اثرگــذاری، چالــش عــدم خلــق ثروت،چالــش 

ــای  ــه ه ــگاه از برنام ــش جای ــی و چال ــدم کارای ع
معاونــت نــوآوری و فنــاوری بــرای رفــع ایــن 

ــر داد. ــا خب ــش ه چال
دکتــر خیرالدیــن در ادامــه ایجــاد معاونــت فنــاوری 
و نــوآوری را بــه منظــور بهبــود و ارتقــاء شــاخص 
هــای فنــاوری و نــوآوری کشــور، تحقــق اهــداف 

اســناد باالدســتی و قوانیــن مصــوب مراجــع ذی 
صــاح، بسترســازی بــرای فعالیــت نخبــگان و 
ایجــاد گفتمــان فنــاوری و نــوآوری و بازبینــی 
ــا اکوسیســتم  ســاختار و ایجــاد آرایــش متناســب ب

ــت. ــاوری دانس فن
وی اعــام ماموریــت معاونــت فنــاوری و نوآوری، 

ــه ســمت پژوهــش هــا و  هدایــت پژوهشــگاه هــا ب
ــد  ــل جدی ــور )نس ــا مح ــای تقاض ــعه فناوریه توس
پژوهشــگاه هــا) را مهمتریــن برنامــه راهبــردی 
خصــوص  در  نــوآوری  و  فنــاوری  معاونــت 

پژوهشــگاهها دانســت.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم بــا اشــاره 
بــه ثبــت حــدود یــک میلیــون ایــده، مقالــه و ثبــت 
ــان)  ــراع در ســامانه نظــام ایــده هــا و نیازهــا )ن اخت
ــر اســاس تبصــره ۹ الیحــه بودجــه  اعــام کــرد: ب
ــش و  ــوزش، پژوه ــوان آم ــا عن ــه ب ــال ۱۴۰۱ ک س
فرهنــگ درج شــده اســت، موضــوع اعتبــارات 
اجرایــی  دســتگاه های  پژوهشــی  هزینــه ای 
مشــخص شــده اســت و شــرط اســتفاده اختصــاص 
یــک درصــد از اعتبــارات هزینــه ای تخصیــص 
یافتــه بــه دســتگاه های اجرایــی بــه امــور پژوهشــی 
و  نیازهــا  اولویت هــا،  درج  فنــاوری  توســعه  و 
ــی  ــتگاه های اجرای ــط دس ــی توس ــائل تحقیقات مس
در ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا )نــان( در پایــگاه 

ــت. ــام )ISC( اس ــان اس ــتنادی جه اس

ــاوری  ــاون فن ــد مع بازدی
ــوم و  ــوآوری وزارت عل و ن
ــاوری  ــی و فن ــاون علم مع
از  جمهــوری  ریاســت 
ــوآوری  ــز ن ــگاه مرک نمایش

ــورد ــگاه بجن دانش

علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری بــه همــراه دکتــر ســورنا 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری، 
ــه  جمهــوری از دســتاوردها و محصــوالت نوآوران
و فناورانــه دانشــگاه بجنــورد و کوثــر در محــل 
ــد. ــد کردن ــورد بازدی ــر دانشــگاه بجن دانشــکده هن

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــی  ــر عل ــورد، دکت ــگاه بجن ــل از دانش ــه نق ــوم ب عل
خیرالدیــن، معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه همــراه دکتــر 
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، دکتــر محمــد وحیــدی، نماینــده مــردم 
بجنــورد، مانــه و ســملقان، راز و جــرگان، گرمــه 
و جاجــرم در مجلــس شــورای اســامی، دکتــر 
خراســان  اســتاندار  نــژاد،  حســین  محمدرضــا 
شــمالی و مقامــات ارشــد اســتانی از دســتاوردها و 
محصــوالت نوآورانــه و فناورانــه دانشــگاه بجنــورد 
و کوثــر در محــل دانشــکده هنــر دانشــگاه بجنــورد 

ــد. ــد کردن بازدی
در ابتــدای ایــن بازدیــد، دکتــر خیرالدیــن و دکتــر 
ســتاری بــه همــراه مقامــات ارشــد اســتانی بــا 
حضــور بــر مــزار مطهــر شــهدای گمنــام دانشــگاه 
و نثــار شــاخه گل و قرائــت فاتحــه بــه مقــام شــامخ 
شــهیدان، ادای احتــرام کــرده و بــار دیگــر بــا 
آرمان هــای رفیــع امــام خمینــی )ره( و شــهدای 
گرانقــدر انقــاب اســامی و مقــام معظــم رهبــری 

ــد. ــاق کردن ــد میث ــی( تجدی ــه العال )مدظل
ــاور  ــن نمایشــگاه ۸ واحــد فن ــی اســت، در ای گفتن
ــا  ــورد ب ــگاه بجن ــوآوری دانش ــز ن ــتقر در مرک مس
توســعه  فناورانــه، شــرکت  ارائــه ۱۴ محصــول 
فنــاوری دانشــگاه بجنــورد بــا ۹ اختــراع ثبت شــده، 
ــازی  ــول تجاری س ــی و ۲ محص ــول صنعت ۵ محص
ــوآوری  ــاور مســتقر در مرکــز ن شــده، ۳ واحــد فن
بانــوان دانشــگاه کوثــر بــا ۳ محصــول و شــتابدهنده 

ــد. ــتاره ســپهرآئین حضــور دارن کســب و کار س

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم و استاندار زنجان:

آیین معارفه رییس پارک علم و فناوری استان زنجان برگزار شد
مراســم تکریــم دکتــر داود مرادخانــی رئیــس 
ــس  ــد رئی ــی آذرپیون ــر عل ــه دکت ــین و معارف پیش
جدیــد پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان 
ــاوری و  ــاون فن ــن؛ مع ــر خیرالدی ــور دکت ــا حض ب
نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
اســتاندار زنجــان و رؤســای دانشــگاه های اســتان و 
جمعــی از مســئولین دســتگاه های اجرایــی برگــزار 
شــد. بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی وزارت 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــل از پ ــه نق ــوم ب عل
زنجــان، دکتــر علــی خیرالدیــن بــا ابــراز خرســندی 
از حضــور در جمــع فرهیختــگان و دانشــگاهیان 
اســتان زنجــان بــا قدردانــی از اهــدای زمیــن بــرای 
احــداث پــارک علــم و فنــاوری، خواهــان تشــکیل 
ــان اســتان  جلســات ســتاد توســعه اقتصــاد دانش بنی
ــارک و  ــا ریاســت اســتاندار و روســای پ زنجــان ب

ــد. ــتان ش ــن اس ــگاه های ای دانش
ــارک علــم  ــه ماموریت هــای پ وی ضمــن اشــاره ب
و فنــاوری در خصــوص واگــذاری اراضــی بــه 
شــرکت ها، خواســتار رفــع موانــع جهــت ایــن 
مهــم شــد و تاکیــد کــرد در شــورای اشــتغال 
ــوط  ــای مرب ــع مجوزه ــع موان اســتان در جهــت رف
ــان گام برداشــته شــود. ــش بنی ــه محصــوالت دان ب

ــا تشــکر از زحمــات  ــن ب ــن همچنی ــر خیرالدی دکت
ــر  ــرای دکت ــی و آرزوی موفقیــت ب ــر مرادخان دکت
آذرپیونــد، ابــراز امیــدواری کــرد: در آینــده شــاهد 
ــم و  ــارک عل ــه پ ــر مجموع ــه بهت ــکوفایی هرچ ش

فنــاوری اســتان زنجــان باشــیم.
دکتــر افشــارچی اســتاندار زنجــان نیــز در ایــن 
ــعه  ــل از توس ــت کام ــام حمای ــن اع ــم ضم مراس
ــان  ــتان زنج ــوآوری اس ــاوری و ن ــوم فن ــت ب زیس
توانمنــد  راســتای  در  برنامه هایــی  همچنیــن  و 
ســاختن مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان، 
از برنامه ریــزی بــرای پیشــرفت پــارک علــم و 

فنــاوری خبــر داد.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم دکتــر داود 
مرادخانــی ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد پــارک 
در ســال هــای گذشــته، گفــت: در دوره ای ۴ســاله 
ــا همــکاری کارمنــدان ایــن  ــوان خــود را ب تمــام ت
پــارک علــم و فنــاوری جهــت حمایــت از جوانــان 
و فنــاوران اســتان بــه کار بســتم، زیــرا معتقــدم بایــد 

بــه جوان هــای باانگیــزه و نــوآور اســتان توجــه 
ویــژه ای شــود.

در قســمت دیگــری از برنامــه مدیرعامــل شــرکت 
ایبــاس بــه نمایندگــی از شــرکت هــای فنــاور 
بیــان مطالبــی از جملــه  بــه  پــارک  مســتقر در 
بحــث  در  شــرکت ها  و چالش هــای  مشــکات 

اســتقرار، مجوزهــا و تســهیات پرداخــت.

در پایــان ایــن مراســم نیــز دکتــر آذرپیونــد رییــس 
ــا  ــاوری اســتان زنجــان ب ــم و فن ــارک عل ــد پ جدی
اشــاره بــه جایــگاه پارک هــای علــم و فنــاوری 
و  کشــور  اجتماعــی  و  اقتصــادی  توســعه  در 
ضــرورت تعامــل و همکاری هــای مشــترک بــا 
دســتگاه های مختلــف اظهــار داشــت: همــه تــاش 
مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان زنجــان در 
تعامــات اســتانی و کشــوری در ایــن جهــت اســت 
ــعه  ــاد و توس ــرای ایج ــاخت های الزم ب ــه زیرس ک
اکوسیســتم نــوآوری فراهــم شــود و در ایــن زمینــه 
ــف  ــاد مختل ــی در ابع ــیار مهم ــاخت های بس زیرس
ــت. ــکل گیری اس ــال ش ــارک در ح ــن پ ــرای ای ب

ــتارت  ــای اس ــت فعالیت ه ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
آپ هــا و همچنیــن وجــود شــرکت های فعــال 
در پــارک خواســتار توجــه بیــش از پیــش وزارت 
ــا  ــد ت ــان ش ــوآوری زنج ــتم ن ــه اکوسیس ــف ب عت
ــق  ــا از طری ــی فعالیت ه ــطح کیف ــق س ــن طری از ای
حمایت هــای ویــژه بــه باالتریــن ســطح ارتقــاء 

ــد. یاب
وی در ادامــه ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه در ســال 
جدیــد نســبت بــه راه انــدازی مراکــز نــوآوری در 
شهرســتان ها اقــدام می شــود، خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــا در زمین ــد فعالیت ه ــاد جدی ــعه ابع ــرای توس ب

ــته  ــی برداش ــای بزرگ ــدم ه ــوآوری ق ــاوری و ن فن
ــد  ــاذ خواه ــی اتخ ــات مهم ــت و تصمیم ــده اس ش

شــد.
ــور  ــه منظ ــه ای ب ــم تفاهم نام ــن مراس ــیه ای در حاش
ــدازی مرکــز نــوآوری بیــن دانشــگاه فنــی و  راه ان
حرفــه ای زنجــان و پــارک علــم و فنــاوری اســتان 

زنجــان امضــا شــد.
در پایــان مراســم حکــم انتصــاب دکتــر آذرپیونــد 
ــاون  ــی از ســوی مع ــر مرادخان ــر دکت ــوح تقدی و ل
محتــرم فنــاوری و نــوآوری وزارت عتــف بــه آنهــا 

اهــدا شــد.

بازدید از مرکز نوآوری خرم دره
معــاون نــوآوری و فنــاوری وزیــر علــوم در حاشــیه 
ــوآوری  ــز ن ــان، از مرک ــتان زنج ــه اس ــفر ب ــن س ای

شهرســتان خرمــدره نیــز بازدیــد کــرد.
فرمانــدار شهرســتان و  بازدیــد محبــی  ایــن  در 
ــذ  ــرم دره در خخصوصاخ ــهردار خ ــوری آراء ش ن
ــس  ــداث پردی ــد و اح ــز رش ــیس مرک ــوز تاس مج
پــارک زنجــان در ایــن شهرســتان در راســتای 
توســعه کســب کار در شهرســتان خــرم دره تبــادل 

ــد. ــر کردن نظ
از ســال ۹۸  ایــن مرکــز  اســت  بــه ذکــر  الزم 
تحــت عنــوان« کانــون شــکوفایی و خاقیــت« 
ــوده  ــاز نم ــود را آغ ــت خ ــگاه کار، فعالی در دانش
ــت نیروهــای جــوان و خــاق و راه  و پــس از تربی
انــدازی اســتارتاپ هــا و شــکل گیــری تیــم هایــی 
بــا ایــده هــای فناورانــه، در مــرداد مــاه ســال جاری 
ــوآوری  ــز ن ــن مرک ــوان اولی ــه عن ــمی ب ــور رس بط
شهرســتانی در اســتان، در فضایــی بــه وســعت ۴۰۰ 

ــد. ــاح ش ــگاه کار افتت ــع در دانش ــر مرب مت
ــامل  ــاور ش ــد فن ــداد ۱۰ واح ــر تع ــال حاض در ح
ــتقر و ۱۵  ــورت مس ــان بص ــش بنی ــرکت دان دو ش
ایــده ی فناورانــه در قالــب هســته فنــاور غیرمســتقر 
ــن مرکــز و شــتابدهنده کســب کار  ــات ای از خدم
ــوند.  ــی ش ــد م ــره من ــوآوری به ــز ن ــن مرک در ای
ــز  ــن مرک ــر ای ــل ذک ــای قاب ــی ه ــه خروج از جمل
ایجــاد اشــتغال مســتقیم ۷۵ نفــر و غیــر مســتقیم ۲۰۰ 

ــان دانشــگاهی اســت. ــارغ التحصی ــرای ف ــر ب نف
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دااگشنه آزاد اسالمی 

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم در آیین معارفه رئیس پارک علم و فناوری کردستان خبر داد:

فعال شدن ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان ها

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقات 
ــوم  ــت وزارت عل ــا درخواس ــت: ب ــاوری گف و فن
ــه دســتور وزیــر کشــور، ســتاد توســعه اقتصــاد  و ب
از  تــا  می شــود  فعــال  اســتان ها  در  دانش بنیــان 
ــعه  ــیر توس ــتانی در مس ــای اس ــیل مجموعه ه پتانس

ــود. ــتفاده ش اس
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
علــوم بــه نقــل ازپــارک علــم و فنــاوری کردســتان، 
مراســم تکریــم خدمــات دکتــر ســعیدی و معارفــه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــادرزاده ریی ــر ق دکت
کردســتان بــا حضــور دکتــر علــی خیرالدیــن، 
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم تحقیقــات 
و فنــاوری، مســئولین اســتانی و روســای دانشــگاهی 

برگــزار شــد.
ــت:  ــه گف ــن معارف ــن آیی ــن در ای ــر خیرالدی دکت
بــر اســاس درخواســت وزارت علــوم و بــه دســتور 
ــان  ــر کشــور، ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنی وزی
در اســتان ها تــا زمینــه ی اســتفاده از توانمندی هــای 

اســتانی در مســیر توســعه اســتفاده شــود.
ــه  ــان ب ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــتاد توس ــزود: س وی اف
منظــور تســهیل در مســیر متنوع ســازی زیســت بوم 
کردســتان  اســتان  می شــود.  تشــکیل  نــوآوری 
ــوزه  ــت بوم در ح ــن زیس ــت ای ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
دســتی  صنایــع  صنعــت،  کشــاورزی،  معــادن، 
و.... می توانــد بــا اســتفاده از فنــاوری در زمینــه 
رفــع  و  فناورانــه  فعالیت هــای  بین المللی ســازی 

ــد. ــر باش ــکاری موث ــل بی معض
دکتــر خیرالدیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم ترســیم نقشــه 
راه علمــی و فنــاوری بــرای کردســتان گفــت: 
دانشــگاه های اســتان کردســتان بایــد در راه انــدازی 
پردیــس علــم و فنــاوری بــا نظــارت پــارک علــم و 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــا فض ــد ت ــریع کنن ــاوری تس فن

توســعه اســتان فراهــم شــود.
ــاد وزارت عتــف دردوره  وی اظهــار داشــت: اعتق
جدیــد بــر ایــن اســت کــه بــرای اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت هــا، همــه شهرســتان ها بایــد مرکــز رشــد 
داشــته باشــند و در زمینــه صــدور مجــوز بــرای ایــن 

مراکــز هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد.
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــان اینک ــا بی ــن ب ــر خیرالدی دکت
ــان  ــش بنی ــه دان ــی ب در حــال گــذار از اقتصــاد نفت

ــط  ــتقیم توس ــغل مس ــزار ش ــزود: ۴۰۰ ه ــت، اف اس
شــرکت های دانش بنیــان ایجــاد شــده اســت و 
ــد و  ــز رش ــاوری، ۲۲۴ مرک ــم و فن ــارک عل ۴۹ پ
ــور  ــان در کش ــش بنی ــرکت دان ــزار و ۷۰۰ ش ۶ ه
و  هــزار  یــک  تعــداد  ایــن  از  دارنــد،  فعالیــت 
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  بــه  ۷۰۰ شــرکت 
ــزار  ــن شــرکت ها ۶۵ ه اختصــاص دارد کــه در ای
شــغل ایجــاد شــده کــه ۵۰ هــزار نفــر از ایــن 

هســتند. دانشــگاه  فارغ التحصیــل  شــاغلین 
ــا یــادآوری اینکــه، شــرکت های دانش بنیــان  وی ب
بســتر اشــتغال را ایجــاد و ناامیــدی بــه اشــتغال پــس 
می کنــد،  کم رنــگ  را  تحصیــل  از  فراغــت  از 
زمینــه  در  مناســبی  بســیار  نظــام  کــرد:  اضافــه 
و  ایجــاد  دنیــا  در  بنیــان  دانــش  فعالیت هــای 
ــام  ــن نظ ــه ای ــورمان ب ــتن کش ــرای پیوس ــت ب ظرفی

ــت. ــده اس ــم ش فراه
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم بــا تاکیــد 
ــی  ــت زیرســاخت و ماموریت گرای ــر اینکــه تقوی ب
ــم  ــای عل ــای پارک ه ــرلوحه فعالیت ه ــد در س بای
و فنــاوری باشــد، افــزود: کردســتان ظرفیــت ایجــاد 
پــارک علــم و فناوری مشــترک بــا اقلیم کردســتان 
ــی  ــات اجرای ــم مقدم ــه امیدواری ــراق را دارد ک ع
آن در اســتان ایجــاد شــود و مجــوز پردیــس آن از 

ــوم صــادر می شــود. ســوی وزارت عل
وی در بخشــی از ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر 
اهمیــت پارک هــای علــم و فنــاوری در دســتور 
از  گفــت:  جمهــوری،  محتــرم  ریاســت  کار 
اســتاندار و مســئوالن ارشــد اســتان خواهشــمندم تــا 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری بــه عنــوان یکــی از 
ــزی اســتان در جلســات  اعضــای شــورای برنامه ری

ــد. ــته باش ــور داش حض
اســتاندار  از  هم چنیــن  علــوم  وزیــر  معــاون 
ــر  ــه پیشــنهاد وزی ــا توجــه ب ــا ب درخواســت کــرد ت
محتــرم علــوم و دســتور وزیــر محتــرم کشــور، 
دانش بنیــان  اقتصــاد  توســعه  اســتانی  شــورای 
پــارک  و  دانشــگاه ها  رؤســای  حضــور  بــا  را 
ــورا  ــن ش ــای ای ــوان اعض ــه عن ــاوری ب ــم و فن عل
ــد و در  ــزار کنن ــات دوره ای را برگ ــاد و جلس ایج
ــعه  ــه توس ــان ب ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــتای توس راس
ــه  ــن ب ــذاری زمی ــا واگ ــی ب ــاخت های فیزیک زیرس

پــارک علــم و فنــاوری کردســتان دوراندیشــی 
ــند. ــته باش داش

طرح دستیار فناور
دکتــر خیرالدیــن بــه راه انــدازی طــرح دســتیار 
ایــن  از  هــدف  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  فنــاور 
ــارک  ــگاه و پ ــان دانش ــترده می ــل گس ــرح، تعام ط
ــنایی  ــوزش و آش ــتای آم ــاوری در راس ــم و فن عل
دانشــجویان بــا حــوزه فنــاوری اســت. پــارک 
علــم و فنــاوری کردســتان یکــی از پارک هــای 
منتخــب بــه عنــوان پایلــوت اســت و در ایــن زمینــه 
ــد  ــا اختصــاص می یاب ــه پارک ه بودجــه مناســبی ب
ــد و  ــی ارش ــی، کارشناس ــجویان کارشناس ــا دانش ت
دکتــرا بــا اســتفاده از ایــن اعتبــار بــه نســبت مقطــع 
ــای  ــاه در پارک ه ــدت ۶ م ــه م ــود ب ــی خ تحصیل
کارهــای  تحصیــل،  کنــار  در  فنــاوری  و  علــم 

ــد. ــام دهن ــه انج فناوران
می تواننــد  دانشــگاه ها  افــزود:  ادامــه  در  وی 
را  فنــاوری  حــوزه  بــه  عاقه منــد  دانشــجویان 
مهارت افزایــی  و  آموزش هــا  فراگیــری  جهــت 
در ایــن حــوزه بــه پــارک علــم و فنــاوری معرفــی 
کننــد و شــرکت های فنــاوری کــه دانشــجویان 
ــوی  ــه از س ــی ک ــد از امتیازهای ــرش می کنن را پذی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــرای آن ــوم ب وزارت عل

اســت بهره منــد شــوند.
ــرکت  ــاور و ۵۲ ش ــد فن ــت ۱۴۶ واح ــه فعالی وی ب
ــرد:  ــد ک ــتان تاکی ــاق در کردس ــان و خ دانش بنی
فنــاور،  ایــده،  صاحــب  جــوان   ۷۵۰ از  بیــش 
و  علــم  پــارک  در  خاقیــت  دارای  و  نــوآور 
و  هســتند  کار  بــه  مشــغول  فنــاوری کردســتان 
امیدواریــم بــا بهبــود زیرســاخت ها و مســاعدت 
بــه  اجرایــی  دســتگاه های  و  ســازمان ها  تمامــی 
ــده ایــن  ــرم کردســتان، در آین ــژه اســتاندار محت وی

ــد. ــعه یاب ــت توس ظرفی
ــات  ــی از زحم ــم، قدردان ــن مراس ــش ای ــان بخ پای
و خدمــات دکتــر خالــد ســعیدی، و معارفــه دکتــر 
حامــد قــادرزاده بــه عنــوان رییــس پــارک علــم و 

ــود. فنــاوری کردســتان ب
ــت  ــن در نشس ــوآوری همچنی ــاوری و ن ــاون فن مع
ــا روســای دانشــگاه ها و پــارک علــم و  مشــترک ب

فنــاوری کردســتان شــرکت کــرد.
ــس  ــدازی پردی ــت: راه ان ــت گف ــن نشس وی در ای
علــم و فنــاوری دانشــگاه های اســتان و پــارک 
ــاوری کردســتان، موجــب اشــتغالزایی و  علــم و فن

ــد ــد ش ــدار خواه ــعه پای ــه توس در نتیج
ــت تعامــات  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــن ب ــر خیرالدی دکت
ــجویان  ــرای دانش ــتغال ب ــاد اش ــا در ایج ــن نهاده ای
گفــت:  دانشــگاه ها،  دانش آموختــگان  و 
پارک هــای علــم و فنــاوری بــه عنــوان حلقــه 
واســط دانشــگاه و بــازار کار الزم اســت بــه هســته 
اصلــی ایــن تعامــات تبدیــل شــوند چــرا کــه 
فنــاور  واحدهــای  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
هســتند کــه یاریگــر دولــت در حــوزه اشــتغال 

ــود. ــد ب خواهن
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری، در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود، 
اظهــار داشــت: گفتمــان توســعه دانش بنیــان در 
ــت  ــد دس ــه بای ــت و هم ــده اس ــه ش ــران نهادین ای
ــم.  ــر مهــم کمــک کنی ــن ام ــه ای ــم ب ــه دســت ه ب
وی از دانشــگاه ها خواســت تــا از ظرفیت هــای 
ــاخت های  ــود زیرس ــعه و بهب ــرای توس ــر ب یکدیگ
فیزیکــی پــارک علــم و فنــاوری کردســتان کمــک 
ــه ی توســعه  ــه منزل کننــد چــرا کــه رشــد پــارک ب
تبــع آن  بــه  نــوآوری و فنــاوری و  اکوسیســتم 

ــود. ــد ب ــدار خواه ــعه پای توس
وی بــا تاکیــد بــر ظرفیــت پــارک علــم و فنــاوری 
کردســتان بــرای ایجــاد پــارک مشــترک بین المللی 
ــودن  ــت: هم مرزب ــراق، گف ــتان ع ــم کردس ــا اقلی ب
ایــن اســتان بــا اقلیــم کردســتان و قرابــت فرهنگــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــه، ظرفیت ــن منطق ــان ای ــا مردم ب
ــد  ــت را می ده ــن قابلی ــاوری ای ــم و فن ــارک عل پ
ــان،  ــه صــادر کننــده کاال و خدمــات دانش بنی ــا ب ت
ــل  ــتان تبدی ــم کردس ــه اقلی ــه ب ــه و نوآوران فناوران
شــود. بنابرایــن، بــا احــداث پــارک یــا مراکــز 
نــوآوری و فنــاوری مشــترک می تــوان در ایــن 

ــر تســریع کــرد. ام
نقش آفرینــی  اهمیــت  بــا  خیرالدیــن  دکتــر 
صندوق هــای نــوآوری و شــکوفایی در تحــول 
ایــن  گفــت:  فنــاوری  و  نــوآوری  عرصــه  در 
ــر  ــرمایه گذاران خطرپذی ــوان س ــه عن ــا ب صندوق ه
و جســور نقــش مهمــی در توانمندســازی اقتصــاد 
ــوآوری  ــدوق ن ــد داشــت و صن ــان خواهن دانش بنی
یکــی  عنــوان  بــه  نیــز  شــکوفایی کردســتان  و 
نقش آفرینــی  صندوق هــا  ایــن  موفق تریــن  از 

بســزایی داشــته اســت.
ــر  ــدد ب ــد مج ــا تاکی ــان ب ــن در پای ــر خیرالدی دکت
فنــاوری  و  علــم  پــارک  و  دانشــگاه ها  تعامــل 
کردســتان، اظهــار داشــت: پــارک علــم و فنــاوری 
بــا داشــتن ۱۴۶ واحــد فنــاور و شــرکت دانش بنیــان 
بــه  نفــر، می توانــد  و اشــتغال زایی حــدود ۷۵۰ 
حــوزه  در  بین المللــی  همکاری هــای  مرکــز 
ــه  ــان ب ــات دانش بنی صــادرات محصــوالت و خدم
ــگاه ها  ــه دانش ــود و هم ــل ش ــتان تبدی ــم کردس اقلی
ــارک در  ــاخت های پ ــت زیرس ــه تقوی ــد ب ــز بای نی

ــانند.  ــاری رس ــم ی ــن مه ــه ای ــیدن ب راه رس
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