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

-جهــت دادن بخشــي از ظرفيــت پژوهشــي 
کشــور بــه ســمت نيازهــا از اهــداف ســامانه نــان 

ــت اس
- بايدهــا، نبايدهــا و پيامدهــاي ديپلماســي 

علمــي و فنــاوري

-تشــريح اهــداف معاونــت فنــاوري و نــوآوري 

وزارت عتــف

 در پنجــاه و ششــمين اجــالس معاونــان پژوهــش 

ــور و فناوري کش

ــه حــوزه  ــگاه ژرف ب ــه و ن ــائل جامع - حــل مس
وزارت  مهــم  رويکردهــاي  از  انســاني  علــوم 

ــوم عل
- رشــته هايــي کــه شــغل بــراي آن نيســت بايــد 

حذف شوند     

و...                      

ستاد وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری 

حوزه وزارتي حوزه وزارتي 
با حضور وزير علوم، تحقیقات و فناوري سامانه نظام ايده ها  

رونمايي شد.

ــاوري در  ــات و فن ــوم، تحقيق ــر عل وزي
ــت:  ــان گف ــامانه ن ــي از س ــن رونماي آيي
جهــت دادن بخشــي از پتانســيل پژوهشــي 
کشــور بــه ســمت نيازهــا و ايجــاد عدالت 
ــه اولويت هــاي پژوهشــي  در دسترســي ب
کشــور از اهــداف راه انــدازي ســامانه 

ــت. ــان« اس ــا »ن ــا و ايده ه نيازه

ــي  ــر محمدعل ــوم، دکت ــزارش وزارت عل ــه گ ب
زلفــي گل در آئیــن رونمایــي از ســامانه نــان )نظــام 
ــور  ــا حض ــروز ب ــح ام ــه صب ــا( ک ــا و نیازه ایده ه
ــن  ــور و معاونی ــگاه هاي کش ــاي دانش ــي رؤس برخ
وزیــر علــوم در ســالن شــهداي جهــاد علمــي 
ایــن وزارت برگــزار شــد، تأکیــد کــرد: یکــي 
ــا و  ــري نیازه ــامانه فراگی ــن س ــاي ای ــي ه از ویژگ
ایده هــا در ســطح ملــي و فراملــي اســت. بــه نوعــي 
ــز  کــه حتــي واردات کشــور از طریــق گمــرک نی
ــان و  ــي محقق ــل دسترس ــامانه قاب ــن س ــق ای از طری

ــور  ــاي کش ــا از نیازه ــود ت ــد ب ــگران خواه پژوهش
ــارج،  ــتگي از خ ــع وابس ــراي رف ــه و ب ــاع یافت اط

ــد. ــه دهن ــود را ارائ ــي خ ــاي پژوهش طرح ه
وي افــزود: تاکنــون پژوهش هــاي کشــور بیشــتر 
ــه و  ــا مقال ــرون داد آنه ــه ب ــت ک ــوده اس ــادي ب بنی
ــواره  ــا هم ــوع پژوهش ه ــن ن ــتند و ای ــاب هس کت
ــا  ــا ب ــرار مي گرفــت ام مــورد تشــویق و حمایــت ق
ــردي در  ــات کارب ــان، تحقیق ــامانه ن ــدازي س راه ان
راســتاي رفــع نیازهــاي کشــور نیــز مــورد توجــه و 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــت ق حمای
ویژگي هــاي  توضیــح  در  زلفــي گل  دکتــر 
ســامانه نــان گفــت: ایــن ســامانه بــر اســاس الگــوي 
ــاس  ــر اس ــات را ب ــه تحقیق ــایماگو ک ــایت س وبس
دســته بندي  تخصصــي  گرایش هــاي  و  رشــته 
و  محققــان  و  اســت  شــده  طراحــي  مي کنــد، 
اســاس  بــر  مي تواننــد  علمــي  هیئــت  اعضــاي 
نیازهــاي  تخصصــي،  گرایش هــاي  و  رشــته ها 
سراســر کشــور را مشــاهده و بــراي رفــع آنهــا 

پروپــوزال ارائــه کننــد.

ثبت ايده هاي مرتبط با نيازها
وزیــر علوم گفــت: در مرحلــه نخســت راه اندازي 
ســامانه نــان، اعضــاي هیئــت علمــي و محققــان مــي 
تواننــد صرفــاً بــر اســاس نیــاز هــاي ثبــت شــده در 
ایــن ســامانه، پروپــوزال هــاي خــود را ارائــه کننــد 
ــي و از  ــاي عموم ــه معن ــده ب ــه ای ــن مرحل و در ای
طــرف عمــوم شــهروندان ثبــت نخواهــد شــد بلکــه 
فقــط آن دســته از ایــده هــا ثبــت خواهنــد شــد کــه 
ــه نیازهــاي اعــام شــده  در راســتاي پاســخگویي ب

در ســامانه باشــند.
ــش  ــن نق ــوم کمتری ــرد وزارت عل ــد ک وي تاکی
تصدي گــري را ســامانه دارد و نیازهــا و ایــده هــاي 
ثبت شــده توســط کارگــزاران ســامانه که دانشــگاه 
هــا و پــارک هــاي علمــي و فنــاوري هســتند مــورد 

بررســي قــرار خواهنــد گرفــت.

وزير علوم در آيین رونمايي از سامانه نان اعالم کرد:

جهت دادن بخشي از ظرفیت پژوهشي کشور به سمت نیازها از 
اهداف سامانه نان است
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ــاوري در  ــات و فن ــوم، تحقيق ــر عل وزي
ــت:  ــان گف ــامانه ن ــي از س ــن رونماي آيي
جهــت دادن بخشــي از پتانســيل پژوهشــي 
کشــور بــه ســمت نيازهــا و ايجــاد عدالت 
ــه اولويت هــاي پژوهشــي  در دسترســي ب
کشــور از اهــداف راه انــدازي ســامانه 

ــت. ــان« اس ــا »ن ــا و ايده ه نيازه
ــي  ــر محمدعل ــوم، دکت ــزارش وزارت عل ــه گ ب
زلفــي گل در آئیــن رونمایــي از ســامانه نــان )نظــام 
ــور  ــا حض ــروز ب ــح ام ــه صب ــا( ک ــا و نیازه ایده ه
ــن  ــور و معاونی ــگاه هاي کش ــاي دانش ــي رؤس برخ
وزیــر علــوم در ســالن شــهداي جهــاد علمــي 
ایــن وزارت برگــزار شــد، تأکیــد کــرد: یکــي 
ــا و  ــري نیازه ــامانه فراگی ــن س ــاي ای ــي ه از ویژگ
ایده هــا در ســطح ملــي و فراملــي اســت. بــه نوعــي 
ــز  کــه حتــي واردات کشــور از طریــق گمــرک نی
ــان و  ــي محقق ــل دسترس ــامانه قاب ــن س ــق ای از طری
ــور  ــاي کش ــا از نیازه ــود ت ــد ب ــگران خواه پژوهش
ــارج،  ــتگي از خ ــع وابس ــراي رف ــه و ب ــاع یافت اط

ــد. ــه دهن ــود را ارائ ــي خ ــاي پژوهش طرح ه
وي افــزود: تاکنــون پژوهش هــاي کشــور بیشــتر 
ــه و  ــا مقال ــرون داد آنه ــه ب ــت ک ــوده اس ــادي ب بنی
ــواره  ــا هم ــوع پژوهش ه ــن ن ــتند و ای ــاب هس کت
ــا  ــا ب ــرار مي گرفــت ام مــورد تشــویق و حمایــت ق
ــردي در  ــات کارب ــان، تحقیق ــامانه ن ــدازي س راه ان
راســتاي رفــع نیازهــاي کشــور نیــز مــورد توجــه و 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــت ق حمای
ویژگي هــاي  توضیــح  در  زلفــي گل  دکتــر 
ســامانه نــان گفــت: ایــن ســامانه بــر اســاس الگــوي 
ــاس  ــر اس ــات را ب ــه تحقیق ــایماگو ک ــایت س وبس
دســته بندي  تخصصــي  گرایش هــاي  و  رشــته 
و  محققــان  و  اســت  شــده  طراحــي  مي کنــد، 
اســاس  بــر  مي تواننــد  علمــي  هیئــت  اعضــاي 
نیازهــاي  تخصصــي،  گرایش هــاي  و  رشــته ها 
سراســر کشــور را مشــاهده و بــراي رفــع آنهــا 

پروپــوزال ارائــه کننــد.

ثبت ايده هاي مرتبط با نيازها
وزیــر علوم گفــت: در مرحلــه نخســت راه اندازي 
ســامانه نــان، اعضــاي هیئــت علمــي و محققــان مــي 
تواننــد صرفــاً بــر اســاس نیــاز هــاي ثبــت شــده در 
ایــن ســامانه، پروپــوزال هــاي خــود را ارائــه کننــد 
ــي و از  ــاي عموم ــه معن ــده ب ــه ای ــن مرحل و در ای
طــرف عمــوم شــهروندان ثبــت نخواهــد شــد بلکــه 
فقــط آن دســته از ایــده هــا ثبــت خواهنــد شــد کــه 
ــه نیازهــاي اعــام شــده  در راســتاي پاســخگویي ب

در ســامانه باشــند.
ــش  ــن نق ــوم کمتری ــرد وزارت عل ــد ک وي تاکی
تصدي گــري را ســامانه دارد و نیازهــا و ایــده هــاي 
ثبت شــده توســط کارگــزاران ســامانه که دانشــگاه 
هــا و پــارک هــاي علمــي و فنــاوري هســتند مــورد 

بررســي قــرار خواهنــد گرفــت.
 

ثبت نیاز به آموزش
دکتــر زلفــي گل تأکیــد کــرد: ســامانه نان بخشــي 
از نظــام ملــي نــوآوري و فنــاوري اســت کــه تدوین 
ــه  آن از طــرف شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي ب
وزارت علــوم محــول شــده اســت. در ایــن ســامانه 
ــي و  ــع خصوص ــه صنای ــت ک ــده اس ــي ش پیش بین
ــد  دولتــي، نیازهــاي آموزشــي خــود را ثبــت نماین
ــي  ــد فن ــگاهایي مانن ــه دانش ــا از جمل ــگاه ه و دانش
بــراي  بتواننــد  کاربــردي  علمــي  و  اي  حرفــه 
پاســخگویي بــه آن دســته از نیازهــا دوره آموزشــي 

ــد. مهــارت محــور طراحــي نماین
ــات  ــاس مصوب ــر اس ــت: ب ــي گل گف ــر زلف دکت
ــاب  ــي انق ــوراي عال ــات ش ــد مصوب ــي مانن قانون
ملــزم  دولتــي  اجرایــي  دســتگاه هاي  فرهنگــي، 
ــتند  ــان هس ــامانه ن ــود در س ــاي خ ــت نیازه ــه ثب ب
ــي  ــارات پژوهش ــد از اعتب ــرد ۴0 درص ــه ک و هزین
دســتگاه هاي اجرایــي کــه بایــد بــه صنــدوق علــوم 
و تحقیقــات و فنــاوري واریــز شــود، از طریــق 
ــامانه هاي پژوهشــي  ــود و س ــد ب ــان خواه ــامانه ن س
بــا  بایــد  وزارتخانه هــا  و  اجرایــي  دســتگاه هاي 

ــند. ــته باش ــک، داش ــد، لین ــان پیون ــامانه ن س

خصوصيات سامانه نان
وي در توضیــح خصوصیــات ســامانه نــان گفــت: 
توانســت  خواهنــد  دانش بنیــان  شــرکت هاي 
ایــن ســامانه محصــوالت دانش بنیــان خــود  در 
نمایــش مشــخصات  را معرفــي کننــد و زمینــه 
محصــوالت دانــش بنیــان در یــک ســامانه ملــي و 

ــد. ــم باش ــري فراه سراس
وزیــر علــوم تاکیــد کــرد: از ســال هاي آتــي 
پژوهشــي  بودجــه  از  درصــد  یــک  اختصــاص 
دســتگاه هاي اجرایــي کــه مبلــغ کانــي اســت 
از طریــق صنــدوق علــوم، تحقیقــات و فنــاوري 
ــال  ــا در س ــد ام ــد ش ــام خواه ــان انج ــامانه ن و س
جــاري ایــن اتفــاق فقــط بــراي ۴0 درصــد بودجــه 
پژوهشــي دســتگاه هاي اجرایــي عملیاتــي شــد.

سند پشتبان قانوني سامانه نان
وزیــر علــوم تأکیــد کــرد: ایــده راه انــدازي 
بــا  را  خــود  مســیر  اینکــه  بــراي  نــان  ســامانه 
ــي  ــد داراي ســاختار اجرای ــد بای ــت طــي کن موفقی
ــن  ــد و ای ــتیباني باش ــي پش ــاي قانون ــت ه و حمای
انقــاب  شــوراي  مصوبــه  اســاس  بــر  ســامانه 
ــي ،  ــي آموزش ــکوهاي علم ــه س ــي در زمین فرهنگ
ایجــاد شــد و همچنیــن اساســنامه موسســه اســتنادي 
علــوم )ISC( و پایــش علــم و فنــاوري در راســتاي 
ــه زودي بازنگــري  ــان ب انجــام ماموریــت ســامانه ن

مي شــود.
ــي  ــت علم ــاي هیئ ــویق اعض ــراي تش ــن ب همچنی

ــي  ــاي پژوهش ــام فعالیت ه ــت انج ــان جه و محقق
نــان،  ســامانه  در  تحقیقــات  ثبــت  و  نیازمحــور 
علمــي  هیئــت  اعضــاي  ارتقــاي  آیین نامــه 
نیــز  دانشــگاه ها  بــه  و  شــد  خواهــد  بازنگــري 
ــت و  ــاي گرن ــاي اعط ــود آیین نامه ه ــه مي ش توصی
رتبــه خــود را متناســب بــا فعالیت هــاي ایــن ســامانه 

ــد. ــري کنن بازنگ
در ایــن مراســم، معــاون فنــاوري و نــوآوري 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري ضمــن اعــام 
آغــاز بــه کار ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا )نــان( 
ــي  ــاد صندوق ــراي ایج ــاش ب https://nan.ac  از ت

ذیــل ایــن ســامانه خبــر داد تــا از ایده هــا و نیازهــاي 
ــود. ــي ش ــت مال ــده در آن حمای ثبت ش

ایــن ســامانه یکــي از ابزارهــاي قدرتمنــد جهــت 
ایجــاد نظــام ملــي نــوآوري مبتنــي بــر ایجــاد ارتباط 
مســتقیم بیــن نیازهــاي جامعــه، صنایــع خصوصــي 
دولتــي و پژوهشــگران، شــرکت هــاي دانــش بنیــان 
ــاوري و مراکــز  ــم و فن ــارک هــاي عل و خــاق، پ

رشــد خواهــد بــود.
از اهــداف اصلــي اجــراي ایــن طــرح عــاوه 
بــر کاربــردي کــردن تحقیقــات مراکــز علمــي 

آحــاد  تمــام  مشــارکت  احســاس  برانگیختــن 
ــي در ســاختن  ــان فکــري مل کشــور و ایجــاد طوف

ایرانــي آبــاد و توســعه یافتــه اســت.
یکــي از برنامه هــاي مهــم وزیــر علــوم بــه مجلــس 
شــوراي اســامي ایجــاد نظــام ملــي پیشــنهادها 
ــف  ــاي مختل ــازي نیازه ــاي س ــت و نم ــت ثب جه
ــده اي  ــش عم ــوق دادن بخ ــه س ــه و در نتیج جامع
از فعالیت هــاي پژوهشــي در جهــت رفــع نیازهــا و 

ــود. مشــکات جــاري کشــور ب
بــا ایجــاد ایــن بانــک اطاعاتــي متمرکــز زنجیــره 
ــا  ــده و ب ــل ش ــوآوري تکمی ــاوري و ن ــش فن پژوه
ــي  ــش مهم ــردن بخ ــوري ک ــاز مح ــد و نی هدفمن
ــا  ــع نیازه ــت رف ــي در جه ــاي پژوهش از فعالیت ه
کشــور در مســیر توســعه همــه جانبــه علمــي قــرار 
ــرح  ــن ط ــردن ای ــي ک ــت؛ در عملیات ــد گرف خواه
حــوزه  در  روز  بــه  هــاي  آوري  فــن  از  شــده 
ــگاه  ــي، پای ــوش مصنوع ــزار، ه ــرم اف ــي ن مهندس

ــرد. ــره ب ــت به ــبکه و امنی داده، ش
 

ــي  ــت رونماي ــن در نشس ــي خيرالدي عل
ــان(  ــا )ن ــا و نيازه ــام ايده ه ــامانه نظ از س
ــه شــعار  در وزارت علــوم ضمــن اشــاره ب
رهبــري  معظــم  مقــام  توســط  ســال 
افــزود: ايشــان در ديــدار بــا وزيــر علــوم 
ــا و  ــه ه ــان نام ــودن پاي ــور ب ــر نيازمح ب
ــکيل  ــته اند و تش ــد داش ــا تاکي ــاله ه رس

ــتند. ــم دانس ــامانه را مه ــن س اي
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــه داد: م وي ادام
تولیــد بایــد نیازمحــور و مبتنــي بــر دانــش باشــد امــا 
ــاط بیــن صنعــت و  ــا حلقــه مفقــوده ارتب مشــکل م
دانشــگاه و جامعــه اســت و اینکــه نهادهــاي واســط 

ــد. ــا نکرده ان ــي ایف ــه  خوب نقــش خــود را ب
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم تاکیــد 
کــرد: بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم نیازهــاي جامعــه را 
ــت  ــه صــورت منســجم ثب احصــا و در ســامانه اي ب
ــه همیــن منظــور مطالعــات تطبیقــي بیــن  کنیــم و ب
ســامانه هاي مشــابه ایرانــي و خارجــي را انجــام 

دادیــم.
ــه پیوســت قانونــي ســامانه  ــا اشــاره ب خیرالدیــن ب
انقــاب  عالــي  شــوراي  داشــت:  اظهــار  نــان 
فرهنگــي طبــق مصوبــه اي بــراي یکپارچــه ســازي 
ســامانه هــا و احصــاي نیازهــا و ایــده هــا بــه وزارت 
عتــف ماموریــت داد کــه ایــن ســامانه را پیــاده 
ــر  ــه ب ــت ک ــن اس ــي ای ــت دوم قانون ــد. پیوس کن
اســاس قانــون بودجــه ســال 1۴01 بنــد ه تبصــره 9 
ــتگاه  ــي دس ــد اهدای ــک درص ــتفاده از ی ــرط اس ش
هــاي اجرایــي بــراي فعالیــت هــاي پژوهشــي ثبــت 

ــت.  ــان اس ــامانه ن ــا در س نیازه
وي همچنیــن ســامانه نــان را بخشــي از نظــام ملــي 
نــوآوري دانســت و گفــت: ایــده هــا بعــد از ایــن بر 
اســاس نیازهــا شــکل مي گیــرد. اســاتید و روســاي 
دانشــگاه هــا مــي تواننــد پیشــنهاددهنده نیازهــا 
در ایــن ســامانه باشــند. بــر همیــن اســاس پایــه 
تشــویق و ترغیــب و اختصــاص گرنــت فنــاوري و 
ارتقــاي رتبــه و رتبــه بنــدي دانشــگاه هــا بــر اســاس 

ــود. پیشــنهادات اســاتید در ایــن ســامانه خواهــد ب
بــه گفتــه خیرالدیــن، تشــکیل دبیرخانه و ســاختار 
ــوم و  ــگاه موسســه اســتنادي عل ــان در پای ســامانه ن
پایــش علــم و فنــاوري ISC  و ذیــل شــوراي عالــي 
ــن  ــف، تشــکیل شــوراي سیاســتگذاري و تدوی عت
ــل، طراحــي و پیاده ســازي ســامانه  اساســنامه، تحلی
از جملــه اقدامــات انجــام شــده بــراي رونمایــي از 

ســامانه نــان بــوده اســت.
علــوم  وزارت  نــوآوري  و  فنــاوري  معــاون 
ــر حمایــت از نیازهــاي ثبــت   ــا تاکیــد ب همچنیــن ب
شــده در ســامانه نــان گفــت: دنبــال ایجــاد صنــدوق 
نظــام ایــده هــا و نیازهــا هســتیم، درخواســت آن را 
بــه صنــدوق نــوآوري و شــکوفایي داده ایــم تــا بــه 
ایــن شــکل از نیازهــاي ثبــت شــده در نــان حمایــت 

شــود.
روســاي  از  درخواســت  ضمــن  خیرالدیــن 
دانشــگاه هــا بــراي حمایــت از ســامانه نــان مزایــاي 
ایــن ســامانه را برشــمرد و گفــت: ســامانه نــان شــعار 
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ــاي  ــوالت و نیازه ــرده، محص ــي ک ــال را اجرای س
شــرکت هــا را معرفــي مــي کنــد، تولیــد بــر اســاس 
نیــاز جامعــه و صنعــت در آن شــکل مــي گیــرد و 
امــکان برگــزاري دوره آموزشــي مهــارت محــور 

در آن وجــود دارد.

پيمــان صالحــي معــاون پژوهشــي و 
نيــز  عتــف  عالــي  شــوراي  دبيــرکل 
در ايــن مراســم گفــت: نــان ســامانه 
ــه  ــت، بلک ــوم نيس ــوص وزارت عل مخص
ســامانه اي ملــي بــراي ســاماندهي نيازهــا 

ــت. ــا اس ــازمان ه ــراي کل س ب
 وي بیــان کــرد: ایــن ســامانه موجــب مــي شــود 
تحقیقــات بــه ســمت ماموریــت گرایي ســوق یابد؛ 
ایــن همــان اقدامــي اســت که بــا تولیــد فنــاوري در 
ــود  ــل نب ــه دلی ــي ب ــت  ول ــري اس ــکل گی ــال ش ح
ــن  ــن ای ــوده اســت. همچنی ــق نب ــازار موف کشــش ب
ســامانه موجــب مي شــود بــا اعــام نیازهــا کشــش 

در بــازار ایجــاد شــود.
عالــي  شــوراي  دیگــر  ماموریــت  صالحــي 
ــاوري  ــوآوري و فن ــي ن ــام مال ــن نظ ــف را تامی عت
کشــور دانســت و گفــت: در ایــن زمینــه موضــوع 
اختصــاص یــک درصــد اعتبــارات دســتگاه هــا بــه 
ــب  ــه 1۴01 تصوی ــون بودج ــش در قان ــر پژوه ام
نشــد، ولــي اختصــاص ۴0 درصــد بودجــه شــرکت 
هــاي دولتــي در ایــن قانــون دیــده شــده اســت کــه 
ایــن اعتبــارات بــه صنــدوق عالــي علــوم و فنــاوري 

ــز مــي شــود. واری
وي بــا اشــاره بــه تدویــن اساســنامه ایــن صنــدوق 
عالــي  شــوراي  مصوبــه  از  بعــد  داد:  توضیــح 
ــد  ــه تایی ــد ب ــنامه بای ــن اساس ــي ای ــاب فرهنگ انق
ســازمان  و  بهداشــت  وزارت  و  علــوم  وزارت 
ــاه اســت کــه  ــون ۲ م ــه و بودجــه برســد. اکن برنام
ــاط  ــوز نق ــي هن ــم ول ــل داده ای ــنامه را تحوی اساس
ــي  ــه در برخ ــه  و بودج ــازمان برنام ــا س ــي ب افتراق
ــا  بندهــاي اساســنامه وجــود دارد کــه امیدواریــم ب
تاییــد نهایــي، اساســنامه بــه تصویــب هیــات دولــت 

ــد. برس
ــه اي  ــان( زمین ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ س
بــراي ارتبــاط نیازهــاي مختلــف بــا تحقیقــات 
و مراکــز تحقیقاتــي کشــور اســت. متخصصــان 
مي تواننــد نیازهــاي خــود را در حوزه هــا و ســطوح 
مختلــف اجتماعــي و صنعتــي در ایــن ســامانه ثبــت 
ــراي مراکــز  ــن مشــوق هاي علمــي ب ــد. همچنی کنن

دانشــگاهي فعــال در ســامانه در نظــر گرفتــه شــده 
ــه تشــکیل شــده:  ــن ســامانه از ســه مرحل اســت. ای
اشــتغال   .3 ۲. محصــول  نیــاز  و  ایــده  ارائــه   .1

دانش بنیــان.
                                                                                                                                   

ــان«  ــامانه »ن ــده در س ــت اي ــل ثب مراح
شــامل انتخــاب نيــاز، ثبــت اطالعــات، 
تأييــد اطالعــات و صــدور گواهــي اســت.
فرآيندهــا و برآيندهــاي ســامانه »نــان« 

شــامل مــوارد زيــر اســت:
- ایجــاد طوفــان فکــري در کمــک بــه حــل 
رفــت  هــدر  از  جلوگیــري  و  کشــور  مســائل 

کان طرح هــاي  اجــراي  در  ســرمایه ها 
- ارتبــاط بــا ســاختار سیســتم ثبــت اختراعــات و 

بــورس ایــده
- انجام تحقیقات نیاز محور

- آگاهــي، طبقه بنــدي و اولویت بنــدي نیازهــاي 
واردات )گمــرک(، صنعــت، دولــت، جامعــه و 

دانشــگاه ها رتبه بنــدي 
ــه  - افزایــش اعتمــاد صنعــت، دولــت و جامعــه ب
ــاط  ــه اجتماعــي ارتب ــش و ایجــاد مطالب ــم و دان عل

ــگاه ها ــا دانش ب
اولویت هــاي  پویــاي  و  منــد  نظــام  تدویــن   -
تحقیقاتــي و ترســیم نقشــه جامــع نیــاز – توانمندي، 

ــور ــگاهي کش ــي – دانش صنعت
ــري  ــره گی ــد و به ــل، نق ــت، تحلی ــکان روی - ام
ایــده – نیازهــا توســط عمــوم مــردم و پایــش و 

ــگران ــدي پژوهش ــه بن رتب
علــوم،  وزارت  و  »نــان«  ســامانه  همچنیــن 
سیاســت هاي  اجــراي  در  فنــاوري  و  تحقیقــات 
تربیتــي،  ملــي  ســکوهاي  ارتقــاي  و  ایجــاد 
ــش  ــوآوري نق ــاوري و ن ــي، فن ــي، پژوهش آموزش

بــود. خواهنــد  آفریــن 
ــار  ــامل آم ــان« ش ــامانه »ن ــي س ــات تحلیل گزارش
ــتان  ــر اس ــک ه ــه تفکی ــده ب ــت ش ــاز ثب ــده و نی ای
ــه  ــاالن ارای ــي فع ــراف ارتباط ــال، گ ــر س ــراي ه ب
نیــاز یــا ایــده )ارتبــاط بــا دانشــگاه صنعــت(، 
ــامانه  ــردن س ــي ک ــش روي عملیات ــاي پی چالش ه
ــان«، اقدامــات و برنامــه ریزي هــاي انجــام شــده  »ن
تاکنــون، زمانبنــدي و فازبنــدي اجــراي طــرح، 
ــا و  ــایر نهاده ــا س ــامانه اي ب ــاط س ــت ارتب وضعی
نیازهــاي جمــع آوري شــده تاکنــون از شــرکت ها 
و نهادهــا در »نــان« دیگــر بخش هــاي گــزارش 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري را تشــکیل 

ــد. ــي دهن م

وزير علوم در نشست ديپلماسي علمي و فناوري بیان کرد:

بايدها، نبايدها و پیامدهاي ديپلماسي 
علمي و فناوري

ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــت  ــي گل در نشس ــي زلف ــر محمدعل ــوم، دکت عل
و  فرصت هــا  فنــاوري،  و  علمــي  دیپلماســي   «
چالش هــا کــه بــه میزبانــي دانشــگاه شــهید بهشــتي 
اســتراتژیک  بررســي هاي  مرکــز  همــکاري  و 
ــي و  ــاون علم ــور مع ــا حض ــوري، ب ــت جمه ریاس
فنــاوري رئیــس جمهــور، وزیــر امــور خارجــه 
و وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي 
کشــور،  دانشــگاه هاي  رؤســاي  از  تعــدادي  و 
برگــزار شــد، گفــت: دیپلماســي علمــي بــدون 
ــدون در نظــر  ــدي دانشــگاه ها و ب ــه رتبه بن توجــه ب
گرفتــن اســتانداردهاي مراجــع معتبــر بیــن المللــي 

نیســت. امکان پذیــر 
وي افــزود: در بحــث دیپلماســي علمــي بایــد 
بــه تفــاوت میــان دانشــگاه هاي کشــور، منطقــه 
جغرافیایــي هــر دانشــگاه، مزیت هــاي هــر دانشــگاه 
ــاي  ــده ویژگي ه ــي القاع ــد؛ عل ــل ش ــاوت قائ تف
بســیار  دارد  مشــهد  فردوســي  دانشــگاه  کــه 
ــا  ــز ی ــگاه تبری ــه دانش ــه ک ــا آنچ ــت ب ــاوت اس متف
مثــًا دانشــگاه هاي شــمال یــا دانشــگاهاي جنــوب 

ــد. ــور دارن کش
و  پتانســیل  داشــت:  اظهــر  زلفــي گل  دکتــر 
ظرفیــت باالیــي در دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
ــي  ــي علم ــه دیپلماس ــت در زمین ــراي فعالی ــي ب عال
ــي  ــت علم ــو هیئ ــزار عض ــتاد ه ــود دارد و هش وج
وزارت علــوم و 800 هــزار دانشــجوي تحصیــات 
تکمیلــي مي تواننــد نقــش مهمــي در دیپلماســي 
ــه  ــط زمین ــر فق ــال اگ ــراي مث ــد. ب ــا کنن ــي ایف علم
همــکاري هــر عضــو هیئــت علمــي ایــران بــا یــک 
عضــو هیئــت علمــي خــارج از ایــران فراهــم شــود 
تحــول مهمــي در دیپلماســي علمــي بــه وجــود 

صــورت مي گیــرد.

نبايدها در ديپلماسي علمي
ــود  ــخنان خ ــش دوم س ــي گل در بخ ــر زلف دکت
کــه در زمینــه نبایدهــاي حــوزه دیپلماســي علمــي 
بــود گفــت: یکــي از ایــن محدویــت هــا ایــن 
اســت کــه علــم را نمي تــوان محــدود کــرد و علــم 
محــدود بــه یــک منطقــه جغرافیایــي خــاص بــدون 

ارتبــاط بــا دنیــا، یــک علــم بــه عنکبــوت وار اســت 
ــد. ــد نمي کن ــز رش ــه هرگ ک

وزیــر علــوم بــر ضــرورت افزایــش حضــور ایــران 
ــن  ــي علمــي، کرســي هاي بی ــن الملل ــع بی در مجام
اطاعــات  پایگاه هــاي  بــه  المللــي و دسترســي 
علمــي تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد حــق عضویــت 
دانشــگاه هاي ایــران در مجامــع علمــي بیــن المللــي 
و هزینــه دسترســي بــه پایــگاه هــاي اطاعــات 

ــه طــور مســتمر پرداخــت شــود. علمــي ب
دیپلماســي  آســیب هاي  از  یکــي  افــزود:  وي 
ــجوي  ــه دانش ــه ب ــد ک ــن باش ــد ای ــي مي توان علم
ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــاً ب ــران صرف خارجــي در ای
ــد از  ــا بای ــود و م ــده ش ــگاه ها دی ــد در دانش درآم

ــم. ــیب دوري کنی ــن آس ای
دکتــر زلفــي گل بــه ضــرورت افزایــش بودجــه و 
ــجویان  ــراي دانش ــي ب ــاي مطالعات ــار فرصت ه اعتب
دکتــري اشــاره کــرد و گفــت: هــم اکنــون اعتبــار 

ایــن بخــش بســیار محــدود اســت.
ــه مشــکل اعضــاي هیئــت علمــي،  وزیــر علــوم ب
ــرد  ــاره ک ــي اش ــجویان دو تابعیت ــان و دانش محقق
و گفــت: بــراي فرزندانــي کــه پدرشــان آنهــا 
در خــارج از کشــور بــه ســفیر، رایــزن علمــي، 
فرهنگــي یــا اســتاد دانشــگاه فعالیــت مي کردنــد و 
ــد و انســان هاي  هــم اکنــون تابعیــت خارجــي دارن
شایســته اي هــم هســتند بــه صــرف داشــتن تابعیــت 

ــود. ــاد ش ــع ایج ــد مان ــي نبای خارج
دکتــر زلفــي گل بــر لــزوم برخــورد ســخاوتمندانه 
دیپلماســي  تحقــق  بــراي  منابــع  هزینه کــرد  در 
علمــي را مــورد تاکیــد قــرار داد و خواهــان اعتبــار 

ــد. ــگاه ها ش ــراي دانش ــه ب ــن زمین ــب در ای مناس
وزیــر علــوم، در بخــش آخــر ســخنان خــود 
ــود  ــه پیامدهــاي دیپلماســي علمــي ب کــه مربــوط ب
ــق  ــم در عرصــه دیپلماســي موف گفــت: اگــر بتوانی
باشــیم مي توانیــم شــاهد رشــد علمــي بیشــتر علــم 
و فنــاوري کشــور، افزایــش قــدرت نــرم نظــام 
جمهــوري اســامي، شــکل گیري منافــع مشــترک 
میــان کشــورهاي مختلــف دنیــا بــا ایــران و امنیــت 

ــراي کشــور باشــیم. ــدار ب پای
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ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سخنگوي وزارت علوم:

عملکرد سرپرستان دانشگاه ها در کمیته انتصابات ارزيابي مي شود
علــوم  وزارت  عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
ــاري در  ــه ج ــط هفت ــي پور اواس ــي شمس ــر عل دکت
ــدازي  ــر از راه ان ــود در توئیت ــري خ ــاب کارب حس
کمیتــه انتصابــات در وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــات  ــه انتصاب ــت: کمیت ــر داد و نوش ــاوري خب و فن
وزارت علــوم متشــکل از مهــم تریــن اســتادان، 
دانشــمندان و مدیــران شــاخص آمــوزش عالــي 
کشــور اســت. انتخــاب مدیــران آمــوزش عالــي از 

ــذرد. ــي گ ــه م ــن کمیت ــي ای ــر تخصص فیلت
بــا  یــادآور شــد:  ایــن توئیــت  ادامــه  وي در 
ــد،  ــزرگ رص ــوولیت ب ــوم، مس ــر عل ــتور وزی دس
پایــش، ارزیابــي و تعالــي روســاي دانشــگاه هــا نیــز 

ــد. ــض ش ــه تفوی ــن کمیت ــه ای ب
ســخنگوي وزارت علــوم در گفــت و گــو بــا 
ایرنــا دربــاره راه انــدازي کمیتــه انتصابــات در 
وزارت علــوم، اظهــار داشــت: ایــن کمیتــه را وزیــر 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوري در ایــن وزارتخانــه راه 
ــر،  ــه را ۲ وزی ــن کمیت ــاي ای ــرد. اعض ــدازي ک ان
ــه و  ــور در منطق ــرآمد کش ــمندان س ــي از دانش یک
ــده و  ــي، نماین ــوزش عال ــران آم ــي مدی ــا، برخ دنی
رییــس تعــدادي از تشــکل هــا تشــکیل مــي دهنــد 
کــه ترکیــب حــدود هفــت تــا هشــت نفــره اي مــي 

شــود.
تغییــر  کمیتــه،  ایــن  در  افــزود:  شمســي پور 
ــي  ــرار م ــي ق ــورد بررس ــا م ــگاه ه ــاي دانش روس
گیــرد. بــر ایــن اســاس، در صــورت تغییــر رییــس 
یــک دانشــگاه، فــردي بایــد بــه عنــوان سرپرســت 
ــم  ــت حک ــراي دریاف ــود و ب ــوب ش ــد منص جدی
ــور  ــه عب ــن کمیت ــاي ای ــد از فیلتره ــتي بای سرپرس

ــد. کن
وي بــا بیــان اینکــه بــراي تغییــر رییــس هــر 
ــر  ــه وزی ــه ب ــار گزین ــا چه ــه ت ــن س ــگاه، بی دانش
علــوم معرفــي مــي شــود، خاطرنشــان کــرد: وزیــر 
علــوم در ایــن زمینــه بــر اســاس هماهنگــي قانونــي 
بــا اســتاندارها و شــناختي کــه از گزینــه مــورد 
نظــر دارد، فــرد جدیــد را انتخــاب مــي کنــد، امــا 
ــط  ــات توس ــوص انتصاب ــازي در خص ــم س تصمی

ــرد. ــي گی ــورت م ــه ص ــن کمیت ای
ــاوري  ــات و فن ــوم، تحقیق ــخنگوي وزارت عل س
ــا توجــه بــه شــناختي کــه از مجموعــه  ادامــه داد: ب
وزارتخانــه هــاي دیگــر دارم بــا قاطعیــت مــي 
ــن  ــا در ای ــه ه ــن وزارتخان ــي از بهتری ــم یک گوی
حــوزه بودیــم و انتصابــات وزارت علــوم در اســتان 

ــاي  ــاخص ه ــا ش ــا ب ه
ــورد نظــر هــم راســتا  م

ــت. اس

ــاي  ــر روس تغيي
ــگاه ۷۰ دانش

مســئول  مقــام  ایــن 
علــوم  وزارت  در 
انتصابــات  آمــار  بــه 
ــا  ــگاه ه ــاي دانش روس
ــت:  ــرد و گف ــاره ک اش
ــان  ــات می بیشــتر انتصاب
ــا  ــگاه ه ــاي دانش روس
از 100  و  انجــام شــد 
دانشــگاه نزدیــک بــه 
ــه  ــگاه در زمین ۷0 دانش

تغییــر روســا، انتصابــات جدیــد داشــته انــد. بررســي 
تغییــر 30 نفــر دیگــر انجــام و بــه وزیــر علــوم 

تحویــل شــده اســت.
شمســي پور خاطرنشــان کــرد: انتصابــات روســاي 
ــد  ــن رون ــا ای ــت ام ــزول اس ــه ن ــا رو ب ــگاه ه دانش
ــه  ــات هم ــر انتصاب ــي اگ ــه دارد. حت ــان ادام همچن
ــم  ــاز ه ــا ب ــود ام ــام ش ــا انج ــگاه ه ــاي دانش روس
کمیتــه انتصابــات بــه فعالیــت خــود ادامــه مــي 
دهــد چــرا کــه ممکــن اســت برخــي از روســا عــزل 

ــد. ــتعفا کنن ــا اس ــوند ی ش
وي همچنیــن دربــاره کیفیــت روســاي منصــوب 
شــده، تاکیــد کــرد: سرپرســتان و روســاي منصوب 
ــي و  ــرم جمعیت ــي، ه شــده از نظــر علمــي، مدیریت
ــد؛ از اســتخوان ُخــرد  ســني ترکیــب مناســبي دارن
کــرده هــاي آمــوزش عالــي بــا ۶0 تــا ۶5 ســال ســن 
ــوان  ــراد ج ــا اف ــم ت ــا داری ــگاه ه ــاي دانش در روس
ــي از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــال ک ــا ۴0 س ــن 30 ت ــا س ب
روســاي دانشــگاه هــاي جامــع در کشــور منصــوب 
شــده انــد. بنابرایــن، ترکیــب مناســبي از روســاي بــا 

تجربــه و جــوان در دانشــگاه هــا داریــم.

بــراي  تشــويق  نظــام  ايجــاد 
دانشــگاه ها روســاي 

ســخنگوي وزارت علــوم ادامــه داد: یکــي دیگــر 
از وظایفــي کــه بــه ایــن کمیتــه واگــذار شــده 
اســت، رصــد عملکــرد مدیریتــي روســاي دانشــگاه 
ــاد یــک  ــي و در نهایــت ایج ــا، پایــش، ارزیاب ه

ــاي  ــوارد، روس ــي م ــت. در برخ ــي اس ــام تعال نظ
ــد و از  ــي دارن ــوزش های ــه آم ــاز ب ــا نی ــگاه ه دانش
ســوي دیگــر، نظــام تشــویقي هــم بــراي آنهــا 
دیــده مــي شــود. اگــر رییــس دانشــگاهي عملکــرد 
خــوب یــا نارضایتــي داشــته باشــد، نتیجــه کار 
خــود را مــي بینــد. در صــورت عملکــرد نامناســب، 
برخــورد الزم بــا اقتضــاي شــرایط یــا پیشــنهاد عــزل 

ــي شــود. ــوم پیشــنهاد م ــر عل ــه وزی ب
ــه گفتــه شمســي پــور، سرپرســتان دانشــگاه هــا  ب
مــي داننــد تیمــي متشــکل از افــراد صاحــب نظــر، 
علمــي و کارشــناس در حــال رصــد آنهــا هســتند.

سرپرســتان             عملکــرد  رصــد 
هــا دانشــگاه 

ــات  ــه انتصاب ــر کمیت ــات دیگ ــاره مصوب وي درب
ــز گفــت: روال انتصــاب روســاي  ــوم نی وزارت عل
دانشــگاه هــا تاکنــون بــه ایــن شــکل بــود کــه فردي 
ــه عنــوان سرپرســت  ــا حکــم وزیــر علــوم ب ابتــدا ب
منصــوب مــي شــد، بعــد از گذشــت ســه تــا چهــار 
مــاه، ریاســت آن فــرد از ســوي شــوراي عالــي 
ــپس  ــید و س ــي رس ــد م ــه تایی ــي ب ــاب فرهنگ انق
وزیــر علــوم، حکــم ریاســت را امضــا و ابــاغ مــي 

کــرد.
ــه  ــادآور شــد: کمیت ــي ی سرپرســت حــوزه وزارت
ــس از  ــه دارد، پ ــد وظیف ــه بع ــن ب ــات از ای انتصاب
ــا  ــا، عملکــرد آنه انتصــاب سرپرســتان دانشــگاه ه
ــد  ــا تایی ــه ت ــار ماه ــا چه ــه ت ــي س ــازه زمان را در ب
در شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي، ارزیابــي کنــد 

ــت  ــم ریاس ــوز حک ــه هن ــتاني ک ــن، سرپرس بنابرای
ــي  ــن ارزیاب ــت ای ــد در اولوی ــرده ان ــت نک دریاف

ــد. ــي گیرن ــرار م ق
عملکــرد  ارزیابــي  داد:  ادامــه  پــور  شمســي 
سرپرســتان دانشــگاه هــا تاکنــون نظــام منــد نبــوده 
ــي هــا و رصدهــا در دســتور  ــه ارزیاب و از ایــن هفت

ــت. ــه اس ــرار گرفت کار ق
ــد  ــه تایی ــد ب ــه بای ــتاني ک ــداد سرپرس ــه تع وي ب
ــاره  ــند، اش ــي برس ــاب فرهنگ ــي انق ــوراي عال ش
از  نفــر  تــا 13  و خاطرنشــان کــرد: حــدود 1۲ 
ــد شــوراي  سرپرســتان دانشــگاه هــا در انتظــار تایی
عالــي انقــاب فرهنگــي هســتند و اکثریت روســاي 
دانشــگاه هــا از ایــن شــورا تاییدیــه دریافــت کــرده 

انــد.
سرپرســت حــوزه وزارتــي وزارت علــوم دربــاره 
ــت:  ــار داش ــم اظه ــا ه ــگاه ه ــاي دانش ــاي روس ابق
حداقــل یــک ابقــا میــان روســاي دانشــگاه هــا 
اقدامــي ســخت  رییــس،  یــک  ابقــاي  داریــم. 
اســت، بــا تغییــر دولــت، انتظــار تغییــر همه روســاي 
دانشــگاه هــا هــم وجــود دارد و در صــورت تغییــر 
نکــردن، بــا حجــم گســترده اي از انتظــارات مواجه 

مــي شــویم.
ــا  ــگاه ه ــاي دانش ــر روس ــي پور تغیی ــر شمس دکت
را خواســت مردمــي عنــوان کــرد و گفــت: شــاید 
رییــس یــک دانشــگاه عملکــرد خوبــي داشــته 
باشــد امــا بایــد بــا چارچــوب نــگاه دولــت همســو 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــي را ه ــارات مردم ــوده و انتظ ب

ــرد.  ــرآورده ک ب
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ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــان  علــوم دکتــر علــي خیرالدیــن در نشســت معاون
ــور  ــا حض ــه ب ــگاه ها ک ــاوري دانش ــش و فن پژوه
وزیــر علــوم در ســازمان پژوهش هــاي علمــي و 
صنعتــي ایــران برگــزار شــد گفــت: رونــد تاســیس 
ــورت  ــن ص ــه ای ــاوري ب ــم و فن ــاي عل ــارک ه پ
اســت کــه ابتــدا مراکــز کارآفرینــي و نــوآوري در 
دانشــگاه ایجــاد شــود کــه فقــط بــه مجــوز هیــات 
ــد و  ــپس مرکــز رش ــاز دارد، س ــاي دانشــگاه نی امن
ــاوري ایجــاد شــود  ــم و فن ــس از آن پردیــس عل پ
و پــس از طــي ایــن مراحــل مجــوز ایجــاد پــارک 
ــي شــود. ــا داده م ــه دانشــگاه ه ــاوري ب ــم و فن عل

معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم بــا 
ــوآوري در  ــه ایجــاد معاونــت فنــاوري و ن اشــاره ب
وزارت علــوم و اســتقال از معاونــت پژوهشــي 
گفــت: حجــم کار وزارت علــوم و ماموریت هــاي 
معاونــت پژوهشــي بــراي مدیریــت ۴9 پــارک علــم 
و فنــاوري و بیــش از ۲۲0 مرکــز رشــد بســیار بــاال 
ــارک  ــور پ ــبرد ام ــراي پیش ــوم ب ــود و وزارت عل ب
ــه  ــبت ب ــد نس ــز رش ــاوري و مراک ــم و فن ــاي عل ه
ایجــاد معاونــت فنــاوري مســتقل در ســاختار خــود 
اقــدام کــرد امــا لزومــي نــدارد کــه در دانشــگاه ها 
ــر  ــاوري از نظ ــي و فن ــاي پژوهش ــت ه ــز معاون نی

ســاختار مســتقل باشــند.
ــت  ــي معاون ــت اصل ــت: ماموری ــار داش وي اظه
فنــاوري، ظرفیت ســازي، تســهیل گري و بهبــود 
ســاختارهاي زیســت بوم فنــاوري بــا محوریــت 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک هــاي علــم و 
ــل  ــازي و تعام ــازي و شبکه س ــاوري، گفتمان س فن

ــت. ــي اس ــي و بین الملل ــان مل ــا ذي نفع ب
دکتــر خیرالدیــن همچنیــن اهــداف ایــن معاونــت 
را راهبــري و مدیریــت متمرکــز پارک هــا، توســعه 
توســعه  کارآفرینــي،  و  نــوآوري  زیســت بوم 
فنــاوري و نــوآوري در دانشــگاه ها، پارک هــاي 
ــازي و  ــگاه ها، و شبکه س ــاوري، پژوهش ــم و فن عل

ــي کــرد. ــوآوري معرف ــي و ن نظــام مل
ابتــدا  دانشــگاه ها  داریــم  انتظــار  گفــت:  وي 
مراکــز کارآفرینــي و نــوآوري را ایجــاد کننــد 
ــدارد، بعــد مرکــز رشــد و  ــه مجــوز ن کــه نیــازي ب
بعــد پردیــس علــم و فنــاوري شــکل بگیــرد. اگــر 
دانشــگاهي پردیــس علــم و فنــاوري نداشــته باشــد، 
مجــوز تاســیس پــارک علــم و فنــاوري بــه آن 

ــد. ــد ش ــگاه داده نخواه دانش

ــاوري، ۲۲۴  ــم و فن ــارک عل ۴۹ پ
 ۷۰۰ و  هــزار   ۱۰ و  رشــد  مرکــز 

ــاور ــد فن واح
دکتــر خیرالدیــن بــا تاکیــد بــر ایجــاد قطب هــاي 
ــرح  ــث ط ــت: بح ــا گف ــگاه ه ــاوري در پژوهش فن
ــکل  ــا ش ــگاه ه ــد در پژوهش ــاوري را بای کان فن

ــم. دهی
ــم و  ــارک عل ــه وجــود ۴9 پ وي ضمــن اشــاره ب
فنــاوري و ۲۲۴ مرکــز رشــد در کشــور گفــت: بــا 
هماهنگــي مســئوالن اســتاني و شهرســتاني بایــد 
مرکــز رشــد و 11 پــارک دانشــگاهي ایجــاد شــود، 
ایجــاد ایــن مراکــز از جــزء بــه کل یعنــي از مرکــز 

ــه پــارک علــم و فنــاوري برســیم. کارآفرینــي ب
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم بــا 
اشــاره بــه طــرح تانــا )توســعه اکوسیســتم نــوآوري( 
ــارک علــم و  ــا کمــک پ ــز گفــت: ایــن طــرح ب نی
ــور  ــرح ت ــود. ط ــي ش ــرا م ــا اج ــتان ه ــاوري اس فن
فنــاوري نیــز بــه معنــاي بازدیــد مدیــران و مســئوالن 
از پــارک هــاي علــم و فنــاوري اســت کــه اولیــن 
ــاوري دانشــگاه شــریف  تــور در پــارک علــم و فن
ــران ســازمان بازرســي  ــا حضــور مســئوالن و مدی ب

هفتــه گذشــته انجــام شــد.
وي بــا اشــاره بــه ضــرورت تشــویق اســاتید و 
ــوآوري  ــاوري و ن ــه فن ــال در زمین پژوهشــگران فع
گفــت: تــا ســقف پنــج پایــه بــراي اعضــاي هیــات 
علمــي فعــال در زمینــه مرجعیــت علمــي و فنــاوري 

ــه شــده اســت. ــوآوري در نظــر گرفت و ن

ــاوري  ــش و فن ــاي پژوه معاونت ه
دانشــگاه ها از هــم جــدا نشــوند

دکتــر خیرالدیــن در مــورد وضعیــت دو معاونــت 
پژوهــش و فنــاوري در دانشــگاه ها نیــز اظهــار 
ــگاه  ــاي دانش ــات امن ــراي هی ــا ب ــه م ــت: البت داش
ــه  ــوع را ب ــن موض ــتیم و ای ــل هس ــرام قائ ــا احت ه
ــن  ــت ای ــر اس ــي بهت ــم ول ــي گذاری ــا م ــده آنه عه
ــت  ــل معاون ــود و ذی ــدا نش ــم ج ــت از ه دو معاون
پژوهــش دو مدیریــت جــدا یکــي پژوهــش و 

ــود. ــکیل ش ــاوري تش ــي فن یک
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزیــر علــوم، پژوهش 
توســعه  افــزود:  و  دانســت  فنــاوري  پیشــران  را 
ــا ســطح آمادگــي چهــار در دانشــگاه ها  ــاوري ت فن
رویــش  و  زایــش  اگــر  اســت،  مهــم  بســیار 
شــرکت ها را در دانشــگاه ها نداشــته باشــیم تعــداد 

ــود. ــي ش ــاد نم ــگاه زی ــارج از دانش ــا در خ آنه
وي همچنیــن طــرح هــاي اشــتغال زایي را شــامل 
برنامــه دســتیار فنــاوري، پســادکتري و فــن آمــوزي 
دانــش آموختــگان دانســت و گفــت: همچنیــن 
ــامل  ــرح ش ــه ط ــاوري در س ــت( فن ــه )گرن پژوهان
ــل  ــار قاب ــا اعتب ــد ب ــکوفه و رش ــه، ش ــرح جوان ط

ــن شــده اســت. توجــه تدوی
بــه گفتــه دکتــر خیرالدیــن طــرح دســتیار فنــاوري 
شــامل بهــره گرفتــن از دانــش آموختــگان مقاطــع 
کارشناســي، کارشناســي ارشــد و دکتــري بــراي ۶ 
مــاه بــا دســتمزد بــه ترتیــب ماهــي 1، ۲ و 3 میلیــون 

تومــان در مــاه اســت.

ــرح  ــردن ط ــرا ک ــت گ ــه ماموری ــاره ب ــا اش وي ب
ــر در  ــاق فک ــون 15 ات ــت: تاکن ــه گف ــاي فناوران ه
حــوزه هــاي مختلــف بــراي ایــن امــر تشــکیل شــده 
اســت. همچنیــن ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا 
ــامانه  ــد، س ــي ش ــته رونمای ــه گذش ــه هفت ــان( ک )ن
اي بــراي مســاله محــور کــردن پژوهــش هــا و 

ــت. ــه اس ــتاوردهاي فناوران دس
معــاون فنــاوري وزیــر علــوم در مــورد طــرح 
جدیــد ایــن معاونــت نیــز گفــت: طــرح پنفــاد 
)پایــش نــوآوري و فنــاوري( را نیــز در حــال اجــرا 
ــاوري  ــم و فن ــم کــه عملکــرد پارک هــاي عل داری
و دیگــر مراکــز را از جهــات مختلــف بــه صــورت 

ــد. ــي کن ــش م ــوازن پای ــط و مت برخ
بــه گفتــه وي تدویــن آییــن نامــه برنامــه حمایــت 
از تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال آفرین در وزارت 
ــه  ــان، تهی ــامانه ن ــي از س ــي و رونمای ــوم، طراح عل
پیش نویــس و تدویــن آییــن نامــه هــاي مراکــز 
ــاوري،  ــت فن ــرح گرن ــوآوري ط ــي و ن کارآفرین
طــرح دســتیار فنــاوري، طــرح ملــي نــوآوري، 
تانــا و قطب هــاي  فنــاوري، طــرح  تــور  طــرح 
فنــاوري و نــوآوري در اســتان ها، زمینــه ســازي 
ــن المللــي  ــاوري بی ــم و فن ــارک عل ــراي ایجــاد پ ب
ــه پیــش نویــس نظــام ملــي  در اســتان تهــران و تهی
نــوآوري و فنــاوري از اهــم اقدامــات معاونــت 
مــدت  در  علــوم  وزارت  نــوآوري  و  فنــاوري 

ــت. ــوده اس ــکیل ب تش
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ــه تعییــن شــعار ســال توســط رهبــر معظــم  نظــر ب
دانــش  تولیــد،  عنــوان«  بــا  اســامي  انقــاب 
بنیــان و اشــتغال آفریــن« و همچنیــن تاکیــدات 
ــاي علمــي  ــت پتانســیل ه همــواره ایشــان در هدای
ــاي  ــائل و نیازه ــل مس ــمت ح ــه س ــي ب و تحقیقات
تکمیــل  و  علمــي  مرجعیــت  بــه  نیــل  کشــور، 
ــزوم  ــز ل ــوآوري و نی ــاوري و ن ــم، فن ــره عل زنجی
حرکــت انقابــي در مســیر نیازســنجي بــراي ارکان 
جامعــه بــه منظــور ســازماندهي مطلوب و شناســایي 
نیازهــا، ایده هــا و توانایــي هــاي علمــي کشــور 
علمــي  مصرف کننده گــي  رویکــرد  تبدیــل  و 
ــي  ــد و کار آفرین ــي و تولی ــرد نیازآفرین ــه رویک ب
ــده هــا و  ــاده ســازي نظــام ای علمــي، طراحــي و پی
نیازهــا در دســتور کار وزرات علــوم، تحقیقــات و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاوري ق فن
ــرح  ــام« ط ــن نظ ــي ای ــاي اساس ــي از محوره یک
هــاي جریــان ســاز و کان ملــي فنــاوري« مــي 
ــان ســاز و بلندمــدت  باشــد. ایــن طــرح هــاي جری
در حــوزه هــاي علمــي و فنــاوري، تحــول آفریــن 
ــن  ــد. ای ــي گردن ــف و اجــرا م ــده ســاز تعری و آین
ــاي  ــب و کاره ــعۀ کس ــاد و توس ــا ایج ــا ب ــرح ه ط
دانــش بنیــان و فعالیــت هــاي فناورانــۀ دانــش پایــه 
ــتري  ــاد بس ــا ایج ــن ب ــور و همچنی ــطح کش در س
بــراي کمــک بــه حــل مســائل کشــور و جلوگیــري 
ــر  ــه تولیــدات ب از هــدر رفــت ســرمایه هــا منجــر ب

ــد. ــش مــي گردن ــه دان پای

ــاوري  ــي فن ــان ســاز و کان مل ــاي جری طــرح ه
از محورهــاي اساســي فعالیــت معاونــت  یکــي 
فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــه از  ــدي جامع ــاوري اســت کــه موجــب بهره من فن
ــدت  ــرک درازم ــاز تح ــات، زمینه س ــج تحقیق نتای
ــاوري در  ــم و فن ــدار عل ــعه پای ــرفت و توس و پیش
کشــور خواهــد شــد. طرح هــاي جریــان ســاز 
کان ملــي فنــاوري، طرح هایــي فناورانــه و بــا 
ــا  ــراي آنه ــه اج ــتند ک ــازي هس ــت تجاري س قابلی
ــف  ــران مختل ــترده بازیگ ــارکت گس ــد مش نیازمن
ــور  ــردي کش ــي و راهب ــاي اساس ــه نیازه ــت و ب اس
پاســخ مي گویــد. حمایــت از ایــن طرح هــا، بــا 
توجــه بــه آثــار آنهــا در تولیــد، خودکفایــي و 
ــق  ــم در تحق ــاي مه ــي از ابزاره ــتغال زایي یک اش

ــي رود. ــمار م ــه ش ــان ب اقتصــاد دانش بنی
فنــاوري  ملــي  کان  و  ســاز  جریــان  طــرح 
ــاالي  ــا ســطح نســبتاً ب طــرح دانــش بنیانــي اســت ب
افــزوده  ارزش  داراي  کــه  فنــاوري  آمادگــي 
اقتصــادي بــاال بــوده و از نظــر اهمیــت، حیطــه کار 
ــاش  ــک ت ــه ی ــت ک ــدي اس ــي در ح و پیچیدگ
ــران  ــر و بازیگ ــن عناص ــگ بی ــارکتي و هماهن مش
مختلــف را نیــاز داشــته و ســبب رفــع نیازهــاي 
اساســي و راهبــردي کشــور بــه محصــوالت و 
ــش  ــوآوري )دان ــاوري و ن ــر فن ــي ب ــات مبتن خدم
ــر  ــل موث ــاط و تعام ــت ارتب ــان( مي گــردد. تقوی بنی
ــي،  ــز علم ــان و مراک ــش بنی ــاي دان ــان واحده می

ــم  ــت ه ــت جه ــا صنع ــي ب ــگاهي و تحقیقات دانش
ــوالت  ــازي محص ــاري س ــد و تج ــي در تولی افزای
ــه اشــتغال  ــه و همچنیــن فراهــم کــردن زمین فناوران
فــارغ التحصیــان مخصوصــاً تحصیــات تکمیلــي 

ــت. ــا اس ــرح ه ــن ط ــداف ای از اه
ــه  ــي فناوران ــان ســاز و کان مل طــرح هــاي جری
ــان و  ــش بنی ــدات دان ــه تولی ــر ب ــد منج ــي توانن م
ایجــاد اشــتغال دانــش بنیــان شــوند و بــه رفــع 
نیازمنــدي هــاي وارداتــي کشــور کمــک شــایاني 

ــا  ــده ه ــام ای ــب نظ ــا در قال ــرح ه ــن ط ــد. ای نمای
ــاً  ــاز مطمئن ــه نی ــده ب ــال ای ــا اتص ــان( ب ــا )ن و نیازه
ــان،  ــش بنی ــاي دان ــرکت ه ــش ش ــت نق ــه تقوی ب
و  فناورانــه  اســتعدادهاي  و  پتانســیل  شــکوفایي 
ــي  ــز پژوهش ــت مراک ــت و ماموری ــي فعالی بازآرای
ــاوري  ــم و فن ــاي عل ــارک ه ــا و پ ــگاه ه و پژوهش
کشــور بــا هــدف  حــل مســائل  کان کشــور و 
رســیدن بــه تولیــدات دانــش بنیــان کاربــردي مــي 

ــد. گردن

با حضور معاون فناوري و نوآوري وزارت علوم؛

اولین دهکده نوآوري کشاورزي و منابع طبیعي کشور در مشهد افتتاح شد

علــي  دکتــر  ایرنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبــري  نشســت  در  روز چهارشــنبه  خیرالدیــن، 
ــوآوري  ــاوري و ن ــده فن ــاح دهک ــبت افتت ــه مناس ب
غذایــي  صنایــع  و  طبیعــي  منابــع  کشــاورزي، 
ــش  ــهم بخ ــش س ــت: کاه ــوي گف ــان رض خراس
کشــاورزي از شــرکتهاي دانش بنیــان نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه بخــش کشــاورزي و شــرکت هاي 
ــق  ــر طب ــم و ب ــش نبرده ای ــم پی ــا ه ــان را ب دانش بنی
تعــداد  بایــد  انقــاب  معظــم  رهبــر  تاکیــدات 
برابــر   ۲ کشــور  در  دانش بنیــان  شــرکت هاي 

ــود. ش
شــرکت هاي  تعــداد  افزایــش  داد:  ادامــه  وي 
ــش  ــر افزای ــذاري ب ــرط اثرگ ــه ش ــان ب ــش بنی دان

ناخالــص  تولیــد 
نظــر  مــورد  ملــي 

اســت.
فنــاوري  معــاون 
و نــوآوري وزارت 
تحقیقــات  علــوم، 
اظهــار  فنــاوري  و 
داشــت: هــم اینــک 
علــم  پــارک   ۴9
 ۲۲۴ و  فنــاوري  و 
در  رشــد  مرکــز 
فعالیــت  کشــور 
 ۷00 و  هــزار  حــدود  توانســته اند  کــه  دارنــد 
شــرکت دانش بنیــان را در خــود جــاي دهنــد.

وي نبــود زیــر ســاخت را مشــکل اصلــي پــارک 
هــاي علــم و فنــاوري در کشــور دانســت و افــزود: 
مشــکل اراضــي در اســتان هاي مختلــف و مشــکل 
و  گاز  بــرق،  آب،  همچــون  زیرســاخت هایي 
محوطــه ســبب شــده اســت کــه نتوانیــم زمیــن 
فنــاوري  و  علــم  پارکهــاي  جهــت  را  مناســبي 
ــم و از آن طــرف مجموعــه جهــاد  اختصــاص دهی

کشــاورزي فضاهــاي بســیار خوبــي را دارد.
مــا  بنابرایــن  داد:  ادامــه  خیرالدیــن  دکتــر 
ــه  ــم ک ــرح کنی ــي را مط ــک الگوی ــم ی مي خواهی

ــوم و وزارت  ــه وزارت عل ــر ۲ مجموع ــاز ه از امتی
جهــاد کشــاورزي اســتفاده شــود، لــذا ایــن الگــو را 
در قالــب راه انــدازي 10 پردیــس یــا دهکــده هــاي 
فنــاوري و نــوآوري در ســطح کشــور طــرح ریــزي 
ــوآوري  ــاوري و ن ــده فن ــتین دهک ــه نخس ــد ک ش
امــروز تحــت عنــوان دهکــده فنــاوري و نــوآوري 
غذایــي  صنایــع  و  طبیعــي  منابــع  کشــاورزي، 

ــد. ــدازي ش ــهد راه ان ــوي در مش ــان رض خراس
شــرکت هاي  داد:  ادامــه  علــوم  وزیــر  معــاون 
دانــش بنیــان از امتیــازت و تســهیات ویــژه اي 
برخوردارنــد، بــه شــرطي کــه توســط پــارک علــم 

ــوند. ــي ش ــاوري معرف و فن
ــتین  ــدازي نخس ــت راه ان ــه اهمی ــاره ب ــا اش وي ب
دهکــده فنــاوري و نــوآوري کشــاورزي، منابــع 
ــروز در  ــه ام ــور ک ــي کش ــع غذای ــي و صنای طبیع
خراســان رضــوي انجــام شــد، افــزود: امیــد اســت 
ــش  ــرکت هاي دان ــداد ش ــم تع ــو بتوانی ــن الگ ــا ای ب
ــه در  ــرا ک ــم، چ ــش دهی ــور را افزای ــان در کش بنی
ــه  ــفره ب ــا س ــه ت ــاورزي از مزرع ــاد کش ــش جه بخ
شــدت عملکــرد جهــاد کشــاورزي روي زندگــي 

ــت. ــذار اس ــردم تاثیرگ م
علــوم،  وزارت  نــوآوري  و  فنــاوري  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوري افــزود: بنابرایــن اگــر بتوانیــم 
ــد  ــم بای ــش دهی ــان را افزای ــش بنی ــرکتهاي دان ش

ــاز و دانــش باشــد، چراکــه  ــر نی ــي ب ــا مبتن ــد م تولی
تولیــد مبتنــي بــر نیــاز و دانــش ارزش افــزوده 
باالیــي دارد و از ســوي دیگــر افزایــش بهــره وري، 
ارتقــاي کیفیــت محصــول و کاهــش قیمــت را نیــز 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
دکتــر خیرالدیــن از شکســت ایــده در مرحلــه 
ریــزش  انبــوه  تولیــد  و  محصــول  بــه  تبدیــل 
واحدهــاي فنــاور در ایــن مرحلــه بــا نــام  دره 
ــي  ــت: بروکراس ــرد و گف ــاد ک ــاوري  ی ــرگ فن م
ــن  ــي و همچنی ــا، نقدینگ ــدور مجوزه اداري و ص
فــروش محصــول، ســه چالــش و مشــکل اصلــي در 

ــي رود. ــمار م ــه ش ــوزه ب ــن ح ای
وي ادامــه داد: همچنیــن مشــکل ایــن شــرکت ها 
ــه طــور معمــول ایــن اســت کــه اقتصــاد ســنتي و  ب
نفتــي بــه طــور دائــم بــا اقتصــاد دانش بنیــان مقابلــه 
ــکیل  ــع آن تش ــراي رف ــا ب ــنهاد م ــه پیش ــد ک مي کن
ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در اســتان ها 

اســت.
ــن  ــدازي ای ــن راه ان ــت: همچنی ــان گف وي در پای
دهکــده هــا مــي توانــد نقــش موثــري در ایــن حلقه 
مفقــوده ایفــا کنــد و امیدواریــم بــا حمایــت جهــاد 
ــاوري  ــش و فن ــاي پژوه ــدوق ه ــاورزي و صن کش

چالــش هــاي حــوزه دانــش بنیــان را حــل کنیــم.
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برنامــه گرنــت فنــاوري یــک برنامــه ملــي اســت 
در  نــوآوري  و  فنــاوري  کــردن  پررنــگ  کــه 
ــاوري کشــور را  مراکــز آموزشــي، پژوهشــي و فن
ــا همــکاري ۲۲ اســتان  ــون ب ــد و تاکن ــال مي کن دنب
ــت  ــوان گرن ــاوري ۴ فراخ ــم و فن ــارک عل و ۲۶ پ

ــت. ــده اس ــي ش ــاوري اجرای فن

 بــه گــزارش گــروه علــم و پیشــرفت خبرگــزاري 
فــارس، بهنــام طالبــي، مدیــر دفتر سیاســت گذاري، 
برنامــه ریزي و توســعه فنــاوري و نــوآوري وزارت 
عتــف در یادداشــتي نوشــت: در زمانــي کــه تجربــه 
ــوزش و  ــر حــوزه آم ــب دانشــگاه ها، تمرکــز ب غال
ــاوري و  ــه فن ــا هــدف کمــک ب پژوهــش اســت، ب
ــل  ــگاه  نس ــه دانش ــگاه ب ــت دانش ــوآوري و هدای ن
ــخگو  ــن و پاس ــگاه هاي کارآفری ــي دانش ــوم یعن س
کــه بــا تجاري ســازي دســتاوردهاي علمــي، باعــث 
اول  نیمــه  اواخــر  در  مي شــوند،  ثروت آفرینــي 
ســال 139۷ در ســازمان برنامــه و بودجــه، موضــوع 
»گرنــت فنــاوري« بــراي اولیــن بــار، مطــرح و پــس 
آیین نامــه  ســرانجام  نشــیب ها،  و  فــراز  طــي  از 
اجرایــي آن در اســفند 1398 پــس از امضــاي وزیــر 

وقــت، ابــاغ شــد. 
بــه عبــارت بهتــر هــدف اصلــي ایــن برنامــه 
پررنــگ کــردن حــوزه فنــاوري و نــوآوري در 
مراکــز آموزشــي، پژوهشــي و فنــاوري کشــور 
فنــاوري  از احیــاي معاونــت  لــذا پــس  اســت. 
و نــوآوري، ایــن برنامــه همچنــان در فهرســت 

اســت.  معاونــت  فعالیت هــاي  اولویــت  
اندکــي  بــا  نیــز  برنامــه  اجرایــي  آیین نامــه 

ــف،  ــاختار وزارت عت ــر س ــل تغیی ــه دلی ــرات ب تغیی
در روزهــاي پایانــي اســفندماه 1۴00، بــه تأییــد 

مجــدد وزیــر علــوم رســید. 
ملــي  برنامــه  یــک  فنــاوري  گرنــت  برنامــه   
ــي  ــي و علم ــاي تخصص ــه حوزه ه ــه هم ــت ک اس
ــکان  ــور ام ــر کش ــد و در سراس ــش مي ده را پوش

ــه  ــور و ب ــعت کش ــل وس ــه دلی ــا ب ــت دارد. ام فعالی
ــد  ــرر ش ــه، مق ــن برنام ــردن ای ــي ک ــور عملیات منظ
ــوت  ــورت پایل ــتان بص ــط در ۶ اس در گام اول فق
ــرا  ــفند 1398( اج ــه آزمایشي-اس ــوان جوان )فراخ

ــود. ش
در گام دوم، )فراخــوان جوانــه 1- اســفند 1399( 
ــدند.  ــق ش ــه ملح ــن برنام ــه ای ــر ب ــتان دیگ 1۴ اس
هم اکنــون بــا همــکاري ۲۲ اســتان و ۲۶ پــارک 
علــم و فنــاوري )۲1 اســتاني و 5 دانشــگاهي(، 3 
فراخــوان برنامــه گرنــت فنــاوري »طــرح جوانــه« و 
ــور  ــطح کش ــکوفایي« در س ــرح ش ــوان »ط 1 فراخ
اجرایــي شــده و مشــارکت 138 دانشــگاه، اســتقبال 
۷00 عضــو هیــأت علمــي و ثبــت 951 درخواســت 
پذیــرش را درکارنامــه عملکــرد اجرایــي خــود 

ثبــت کــرده اســت.
برنامــه  هــر  اجرایــي در  براســاس آیین نامــه    
ــي  ــي، الزام ــازمان حام ــک س ــل ی ــور حداق حض
اســت. هم اکنــون وزارت ارتباطــات و فنــاوري 
اطاعــات )پــارک فنــاوري اطاعــات و ارتباطات( 
و وزارت نفــت )پــارک نوآوري و فنــاوري صنعت 
ــتند.  ــه هس ــن برنام ــي ای ــازمان حام ــت(، دو س نف

ســهولت  و  منظــور شفاف ســازي  بــه  همچنیــن 
دسترســي بــه اطاعــات، بســتر نرم افــزاري ایــن 
ــاي  ــات و فرآینده ــع اطاع ــه در ســامانه جام برنام
ــوآوري )ســدف( طراحــي و  معاونــت فنــاوري و ن

پیاده ســازي شــده اســت. 
 الزم بــه توضیــح اســت کــه حســب برنامه ریــزي 

انجام شــده توســط شــوراي راهبري، سیاســتگذاري 
ــاوري، فراخــوان  ــت فن ــي گرن ــه مل و توســعه برنام
ــاري،  ــال ج ــاه س ــه« از خردادم ــرح جوان ــوم »ط س
ــم و  ــاي عل ــا همــکاري همــه اســتان ها و پارک ه ب

فنــاوري دانشــگاهي، اجــرا خواهــد شــد.
از آنجــا کــه میــزان حمایــت گرنــت در هــر 
ــود؛  ــام مي ش ــي اع ــه مل ــط دبیرخان ــه، توس برنام
طــرح  ســوم  فراخــوان  بــراي  حمایــت  میــزان 
ــع  ــان و مقط ــون توم ــد 15 میلی ــع ارش ــه، مقط جوان
ــت. ــده اس ــن ش ــان تعیی ــون توم ــري 30 میلی دکت

ســرفصل هاي برنامــه ملــي گرنــت 
فناوري

ــرفصل  ــاوري 3 س ــت فن ــي گرن ــه مل ــراي برنام ب

ــت:  ــده اس ــف ش تعری

۱- گرنت جوانه:

ــي  ــات تکمیل ــوزه تحصی ــه در ح ــت جوان گرن

و  اســت  دکتــري(  رســاله  و  ارشــد  )پایان نامــه 

وزارت  علمــي  هیــأت  اعضــاي  آن  مخاطــب 

عتــف، وزارت بهداشــت، درمــان و علــوم پزشــکي 

هســتند.  غیردولتــي  دانشــگاه هاي  و 

۲- گرنت شکوفايي: 

ایــن گرنــت بــر بحــث Research Lab. تمرکــز 

بــه  گرنــت  ایــن  دیگــر  عبــارت  بــه  دارد. 

فعالیت هــاي اعضــاي هیــأت علمــي و پژوهشــگران 

مربــوط  خودشــان  تحقیقاتــي  آزمایشــگاه  در 

 . د مي شــو

3- گرنت رشد: 

مراکــز  و  دانشــگاه ها  مشــمول  گرنــت  ایــن 

و  دارنــد  رشــد  مرکــز  کــه  اســت  پژوهشــي 

در  فنــاور  شــرکت هاي  یــا  فنــاور  واحدهــاي 

هســتند. مســتقر  آنهــا  رشــد  مراکــز 

مالــي  منابــع  تأمين کننــدگان 
برنامــه

ــه  ــت از برنام ــراي حمای ــي ب ــع مال در کل ۴ منب

ملــي گرنــت فنــاوري در نظــر گرفتــه شــده اســت: 

توســط  باعــوض،  تأمین شــده  حمایــت   -1

ــت. ــه گرن ــراي برنام ــل اج ــتان از مح ــارک اس پ

توســط  باعــوض،  تأمین شــده  حمایــت   -۲

عتــف. وزارت 

توســط  باعــوض،  تأمین شــده  حمایــت   -3

ــات  ــاوري اطاع ــارک فن ــي )پ ــازمان هاي حام س

ــاوري  ــوآوري و فن ــارک ن ــات )ICT( و پ و ارتباط

ــت(. ــت نف صنع

ــط  ــوض، توس ــده باع ــي ش ــت پیش بین ۴- حمای

صنــدوق شــکوفایي و نــوآوري. ایــن حمایــت 

فقــط بــه شــرکت دانش بنیــان متقاضــي کــه آورده 

ــر  ــقف ۴ براب ــا س ــر ت ــد، حداکث ــته باش ــي داش مال

حمایــت شــرکت، توســط صنــدوق اعطــا خواهــد 

شــد. 

ــي توســط صنــدوق  5- اعطــاي تســهیات اعطای

ــد از  ــي توان ــدوق م ــن صن ــاوري. ای ــش و فن پژوه

ــار و براســاس قوانیــن خــود، در  ــع تحــت اختی مناب

ــهیات  ــي، تس ــي متقاض ــت کتب ــورت درخواس ص

ــد. بدیهــي اســت کــه دانشــگاه  قرض الحســنه بده

تســهیات  ایــن  قبــال  در  مســئولیتي  هیچ گونــه 

ــدارد. ن

صنــدوق پژوهــش و فنــاوري فقــط نقــش عامــل 

مالــي )ماننــد بانــک( دارد و حامیــان برنامــه، منابــع 

تأمیــن شــده خــود را در ایــن صنــدوق نگهــداري 

مي کننــد.
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معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خبر داد:

همتراز کردن بودجه پژوهشی دانشگاه های تهران با دانشگاه های مادر استان ها

دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهــش و فناوری 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــرار اســت در ســال جــاری بودجــه بیشــتری ب ق
طرح هــای پژوهشــی اختصــاص یابــد، گفــت: 
یکــی از اقدامــات مهــم در زمینــه بودجــه، همتــراز 
کــردن بودجــه پژوهشــی دانشــگاه های تهــران 
بــا دانشــگاه هــای مــادر اســتان ها بــوده اســت 
ــگاه ها  ــن دانش ــش بی ــث پژوه ــت در بح ــا عدال ت

ــود. ــرار ش برق
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــا  ــترک ب ــت مش ــی در نشس ــر صالح ــوم، دکت عل
معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه هــا و مراکــز 
ــی  ــه میزبان ــه ب ــان ک ــتان اصفه ــی اس ــوزش عال آم
ــتان  ــت: اس ــد، گف ــزار ش ــان برگ ــگاه اصفه دانش
اصفهــان ظرفیــت هــای پژوهشــی فراوانــی دارد و 
در حــوزه رابطــه تحقیقــات پایــه و رونــد تجاری 

ســازی آنــان اقدامــات خوبــی در ایــن اســتان 
ــتان  ــر اس ــن خاط ــه همی ــت و ب ــه اس ــکل گرفت ش

ــت. ــاز اس ــوآوری ممت ــش ن ــان در بخ اصفه
اســتان  در  پژوهــش  کنسرســیوم  وجــود  وی 
ــن اســتان در  ــری هــای ای اصفهــان را یکــی از برت
ــور  ــه ام ــزود: هم ــان کــرد و اف حــوزه پژوهــش بی
پژوهشــی را مــی تــوان بــه وســیله ایــن کنسرســیوم 
ــناخت  ــس ش ــاند؛ پ ــرانجام رس ــه س ــام داد و ب انج
ایــن کنسرســیوم بســیار مهــم اســت و نقــش مهمــی 

ــی دارد. ــور پژوهش در ام
ــان  ــوم بی ــاوری وزارت عل ــش و فن ــاون پژوه مع
ــه  ــورهای توســعه یافت کــرد: در حــال حاضــر کش
از ویژگــی نــوآوری بــاز در سیســتم خــود اســتفاده 
ــرکت  ــوآوری ش ــن ن ــیله ای ــه وس ــه ب ــد ک می کنن
ــود را  ــور خ ــر ام ــی اکث ــی و خصوص ــای دولت ه
بــرون ســپاری می کننــد و وظایــف را بــه شــرکت 
هــای نوپــا و دانــش بنیــان واگــذار می کننــد. 

ــد و حرکــت  ــز بیافت ــران نی ــد در ای ــاق بای ــن اتف ای
هــای خوبــی تاکنــون در ایــن مــورد انجــام گرفتــه 
اســت. بــا اســتفاده از ایــن نــوآوری تاکنــون زمینــه 
اشــتغال بســیاری از جوانــان در جهــان برطــرف 
ــد  ــار 90 درص ــق آم ــر طب ــه ب ــوری ک ــه ط ــده ب ش
از اشــتغال جوانــان کشــور هــای جهــان متعلــق بــه 

ــان اســت. ــش بنی شــرکت هــای دان
وی ادامــه داد: بســیاری از ارگان هــای دولتــی مــا 
مخالــف فعالیــت شــرکت هــای خصوصــی هســتند 
و همیــن عامــل ســبب شــده تــا از اجــرای نــوآوری 

بــاز در کشــور کمــی فاصلــه بگیریــم.
بودجــه  میــزان  درخصــوص  صالحــی  دکتــر 
بــرای اجــرای پروژه هــای پژوهشــی  پژوهشــی 
ــارد تومــان  ــان کــرد: در ســال گذشــته 300 میلی بی
ردیــف بودجــه پژوهشــی داشــته ایــم کــه ۶0 
درصــد آن هزینــه و حــق الزحمــه بــوده اســت 
و فقــط ۴0 درصــد آن در اختیــار طــرح هــای 

پژوهشــی قــرار گرفتــه اســت کــه قــرار اســت در 
ســال جــاری ایــن مشــکل برطــرف شــده و بودجــه 
ــه طــرح هــای پژوهشــی اختصــاص  ــری ب بیــش ت
ــه  ــه بودج ــم در زمین ــات مه ــی از اقدام ــد. یک یاب
ــراز کــردن بودجــه پژوهشــی دانشــگاه هــای  همت
ــوده  ــتان ها ب ــادر اس ــای م ــگاه ه ــا دانش ــران ب ته
اســت تــا عدالــت در بحــث پژوهــش بین دانشــگاه 

ــود. ــرار ش ــا برق ه
نماینــدگان  نشســت  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــان، دانش ــای اصفه ــگاه ه دانش
ــوم  ــگاه عل ــاد، دانش ــف آب ــان و نج ــد اصفه واح
هنــر،  دانشــگاه  کاشــان،  و  اصفهــان  پزشــکی 
علمــی  شــهرک  اصفهــان،  صنعتــی  دانشــگاه 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــی، س وتحقیقات
بیــان پیشــنهادات و  و اســتانداری اصفهــان بــه 
هــای  راهکارهــای خــود در خصــوص طــرح 

ــد.      ــف پرداختن ــای مختل ــوزه ه ــی در ح پژوهش
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تغيير نظام پذيرش دانشجوي دکتري

تغییر نظام پذيرش دانشجوي دکتري

ــام  ــوم: نظ ــي وزارت عل ــاون آموزش مع
پذيــرش دانشــجوي دکتــري امســال 

تغييــر مي کنــد
 

ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر قاســم عموعابدینــي بــا انتقــاد از 
ــدل  ــري گفــت: م ــرش دانشــجوي دکت نحــوه پذی
ــازمان  ــه س ــان ب ــه داوطلب ــت ک ــه اس ــي اینگون فعل
ــون  ــه و در آزم ــور مراجع ــوزش کش ــنجش آم س
مربوطــه شــرکت مي کننــد و ســرانجام مثــًا از 
بیــن 10 نفــر 3 نفــر بــه دانشــگاه معرفــي مي شــود و 

ــوند. ــا رد مي ش ــد ی ــگاه تایی ــه دانش در کمیت
ــت:  ــارس گف ــزاري ف ــا خبرگ ــو ب وي در گفتگ
مــا دو نــوع دانشــجو مي توانیــم داشــته باشــیم، 
ــوند،  ــرش مي ش ــي پذی ــه حاکمیت ــجویاني ک دانش
مثــًا بــراي رشــته هاي مرتبــط بــا هــوش مصنوعــي 
ــن  ــا ای ــد ت ــه مي کن ــا هزین ــراي آنه ــت ب ــه دول ک
رشــته توســعه یابــد، دوم پذیــرش دانشــجو توســط 
اســتادي اســت کــه بــا صنعــت قــرارداد دارد. بیــش 
ــت. ــه روش اول اس ــا ب ــد از پذیرش ه از ۷0 درص

خاطرنشــان  علــوم  وزارت  آموزشــي  معــاون 
ــي  ــته هاي حاکمیت ــه در رش ــجویاني ک ــرد: دانش ک
پذیــرش،  اول  روز  از  بایــد  مي شــوند  پذیــرش 
ــا  ــط ب ــته ها مرتب ــدادي از رش ــوند، تع ــیه ش بورس
ــن  ــتند و ای ــور هس ــاز کش ــده س ــاي آین فناوري ه
ــه  ــژه اي ب ــه وی ــند و توج ــاص باش ــد خ ــراد بای اف
ــل اســتاد  ــن دانشــجو بعــد از تحصی آنهــا شــود. ای

ــي در  ــود و فعالیت های ــي ش م
خواهــد  دانش بنیــان  حــوزه 

ــت. داش
وي بــا بیــان اینکــه براســاس 
دولــت،  تحــول  طــرح 
دانشــجوي  پذیــرش  نظــام 
دکتــري امســال تغییــر مــي 
ــرش  ــام پذی ــت: نظ ــد، گف کن
ــان  ــا پای ــري ت دانشــجوي دکت
هماهنگــي  بــا  بایــد  ســال 
مراجــع  و  فرهنگــي  انقــاب  عالــي  شــوراي 
ذي صــاح تغییــر کنــد امــا اجــراي آن ممکــن 

اســت بــه ســال بعــد موکــول شــود.
بــه گفتــه دکتــر عموعابدینــي چگونگــي اجــراي 
نظــام پذیــرش دانشــجوي دکتــري و اینکــه کــدام 
ــي  ــد حاکمیت ــي را بای ــته هاي تحصیل ــک از رش ی
در نظــر بگیریــم و کــدام یــک مربــوط بــه صنعــت 
ــه  ــام چگون ــن نظ ــه در ای ــت و اینک ــه اس و جامع
حــال  در  کنیــم،  حمایــت  را  دانشــگاه ها  بایــد 

بررســي اســت.
پذیــرش دانشــجوي  نظــام  بــراي  افــزود:  وي 
و  مختلــف  بخش هــاي  بــا  همفکــري  دکتــري 
مرتبــط از جملــه دانشــگاه ها صــورت خواهــد 
بــه  تصویــب  و  همفکــري  از  پــس  گرفــت، 
ــي  ــاغ م ــل اب ــتور العم ــه و دس ــورت آئین نام ص
ــن اســاس ســال بعــد ســازمان ســنجش  شــود. برای
ــاس  ــرش براس ــي از پذی ــور در بخش ــوزش کش آم
پذیــرش  اســاتید،  کلــي  طرح هــاي  عناویــن 
دانشــجو خواهــد داشــت، یعنــي پرونده دانشــجوها 
مســتقیم بــه اســتاد مي رســد و مصاحبــه پذیــرش را 
ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــي ک ــاس طرح ــتاد براس ــم اس ه
ــس  ــد. پ ــزار مي کن ــد، برگ ــي کن ــجو اجرای دانش
ــن  ــت تعیی ــا صنع ــت ب ــجو، گرن ــرش دانش از پذی
تکلیــف مي شــود. دانشــجوي دکتــري همــکار 
اســتاد اســت، حقــوق دریافــت مي کنــد و بــر 
ــود. ــر خواهــد ب ــن نظــام آســوده خاطرت اســاس ای

معاون آموزشي وزارت علوم: 

رشته هايي که شغل براي آن نیست بايد حذف شوند

شــفقنا - معــاون آموزشــي وزارت علــوم دربــاره 
رشــته هایــي کــه شــغل بــراي آنهــا وجــود نــدارد، 
گفــت: برخــي رشــته هــا کــه شــغل بــراي آن 
نیســت بایــد حــذف شــود و رشــته هــاي دیگــري 
بــازارکار  هــا شــود کــه  جایگزیــن آن رشــته 

ــد. ــته باش ــود داش ــش وج برای
ــه گــزارش شــفقنا از روابــط عمومــي دانشــگاه  ب
کاشــان ، دکتــر قاســم عموعابدینــي در جلســه 
ــه  ــا ب ــان اینکــه م ــا بی ــوراي دانشــگاه کاشــان، ب ش
دنبــال اقتصــاد آمــوزش نیســتیم، افــزود: آموزشــي 
و دانــش آموختــه اي کــه تحویــل جامعــه مــي 

ــدارد. ــده اي ن ــد فای ــد نباش ــر توانمن ــم اگ دهی
اقتصــاد  از  نشــان کــرد: حرکــت  وي خاطــر 
ــاوري  ــوآوري، فن ــاد ن ــمت اقتص ــه س ــوزش ب آم

مهارتــي بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــم  ــلطان” عل ــم س ــه “العل ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
موجــب اقتــدار اســت، افــزود: تحــول اساســي 
ــراي  ــدرت را ب ــن ق ــه ای ــت ک ــم اس ــدار عل در اقت

ــت. ــم گذاش ــان خواهی ــه ارمغ ــدگان ب آین
ــت  ــاط صنع ــي وزارت علوم،ارتب ــاون آموزش مع
و دانشــگاه را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: 
دانشــگاه هــا بایســتي بــر حســب آمایــش ســرزمین، 

ــد. ــه دهن ــوزش خــود را ارائ آم
دکتــر عموعابدینــي بــا اشــاره بــه افتخــارات 
ــد کــرد: دانشــگاه کاشــان  دانشــگاه کاشــان، تاکی
مختلــف  هــاي  حــوزه  در  و  بنــدي  تقســیم  در 
شــهري و اســتاني و منطقــه اي بایــد حرکــت کنــد 

ــد. ــال باش و فع
وي بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــري 
ــن  ــزود: ای ــي، اف ــوزش عال ــش آم ــام آمای در انج
آمایــش در 9 بنــد اســت و مــوارد آن مشــخص 

اســت کــه یکــي ازایــن مــوارد مهارتــي اســت 
ــم کــه  ــي ایجــاد کنی کــه دروســي را و رشــته های
نیــاز منطقــه و نیــاز اســتان را بتوانــد تامیــن کنــد و 

ــد. ــدا کن ــي پی ــن الملل ــگاه بی جای
معــاون آموزشــي وزارت علــوم افــزود: دانشــگاه 
کاشــان بــا توجــه بــه کســب رتبــه هــاي برتــر 
ــي  ــه علم ــد نقش ــي بای ــن الملل ــي و بی ــاد مل درابع

ــد. ــاد کن ایج
دکتــر عموعابدینــي بــا بیــان اینکــه درطــرح 
عالــي،  آمــوزش  آمایــش  و  ســرزمین  آمایــش 
ــر نشــان  ــا در تحــول اســت، خاط ــي م ــه اصل برنام
ــم آن  ــت کنی ــاس حرک ــن اس ــر ای ــر ب ــرد: اگ ک
ــم دانشــگاه تمــدن ســازي داشــته  ــع مــي توانی موق

ــیم. باش
ــاي  ــته ه ــن رش ــاز، تدوی ــدن س ــگاه تم وي دانش
ــوارد  ــه م ــي را از جمل ــي علم ــاز و دیپلماس موردنی
طــرح تحــول عنــوان کــرد و افــزود: از آنجــا کــه 
حــدود ۷0 درصــد تحــول آمــوزش عالــي کشــور 
از آمــوزش اســت، در طــرح تحــول اصــاح امــور 

بایــد شــکل گیــرد.
معــاون آموزشــي وزارت علــوم بــه ایجــاد رشــته 
هــاي بیــن رشــته اي اشــاره کــرد و افــزود: از آنجــا 
کــه حــوزه علــوم انســاني مظلــوم واقع شــده اســت، 

بایــد ایــن حــوزه را مــورد توجــه قــرار داد.
ــاوري  ــه خودب ــاد روحی ــي ایج ــر عموعابدین دکت
در بیــن جوانــان را مــورد تاکیــد قــرار داد و خاطــر 
نشــان کــرد: آمــوزش بایــد در ارتبــاط بــا صنعــت 
ــرد. ــي شــکل گی ــوزش عال ــت آم و تحــت مدیری

ــرار داد و  ــد ق ــورد تاکی ــي را م ــتاد صنعت وي اس
ــت  ــن، ماموری ــاي نوی ــاوري ه ــه فن ــزود: ورود ب اف
گرایــي بــر اســاس زیرســاخت هــا و اســتاد محوري 

در طــرح تحــول پیــش بینــي شــده اســت.
معــاون آموزشــي وزارت علــوم خاطــر نشــان 
کــرد: برخــي رشــته هــا کــه شــغل بــراي آن 
نیســت بایــد حــذف شــود و رشــته هــاي دیگــري 
بــازارکار  هــا شــود کــه  جایگزیــن آن رشــته 

برایــش وجــود داشــته باشــد.

عموعابدينی: ضرورت رفع چالش های آموزشی و اشتغال فارغ التحصیالن
خبرگــزاری  دانشــگاه  گــروه  گــزارش  بــه 
فــارس بــه نقــل از دانشــگاه پیــام نــور، قاســم 
ــوم،  ــی وزارت عل ــاون آموزش ــی مع ــو عابدین عم
و  سرپرســت  دیــدار  در  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــارغ  ــتغال ف ــور اش ــام ن ــگاه پی ــه دانش ــأت رئیس هی
ــکار و ایجــاد رشــته های مناســب را  ــان بی التحصی
دغدغــه وزارت علــوم عنــوان کــرد و افــزود: نقــش 
ــژه  ــت وی ــور و مأموری ــام ن ــگاه پی ــگاه دانش و جای
ایــن دانشــگاه بــرای تحقــق بیانیــه گام دوم انقــاب 
اســامی و همچنیــن رفــع چالش هــای آموزشــی و 

ــود. ــخص ش ــد مش ــان بای ــارغ التحصی ــتغال ف اش
مأموریت هــا  گاهــی  داشــت:  اظهــار  وی 
بایــد  کــه  صورتــی  در  می شــود  تلقــی  کلــی 

ــداف  ــق اه ــرای تحق ــر ب ــورد نظ ــاخص های م ش
ــای  ــاخص ها برنامه ه ــای ش ــر مبن ــده و ب ــن ش تعیی

منظــم تدویــن شــود.
ــه  ــل هزین ــوم تحمی ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
در  فرزندانشــان  تحصیــل  بــرای  خانواده هــا  بــه 
و  عنــوان  نادرســت  را  ناکارآمــد  رشــته های 
ــد ایجــاد شــود کــه  ــح کــرد: رشــته هایی بای تصری
حقیقتــاً مشــکلی از مشــکات جامعــه را حــل کنــد 
و فــارغ التحصیــان آن پــس از فراغــت از تحصیــل 

ــوند. ــارده ش ــه کار گم ب
و  شــاخص ها  تعییــن  عابدینــی  عمــو 
مأموریت هــای مشــخص دانشــگاه پیــام نــور را 
مهــم دانســت و اظهــار داشــت: دانشــگاه پیــام نــور 
دارای ارزش ویــژه ای اســت و ایــن دانشــگاه تنهــا 
دانشــگاهی اســت کــه توانســته امــکان تحصیــل را 
ــر  ــق کمت ــژه مناط ــه وی ــور ب ــاط کش ــی نق در تمام
فراهــم  تحصیــل  متقاضیــان  بــرای  برخــوردار 

ــد. کن
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ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت حقوقي و امور مجلس معاونت حقوقي و امور مجلس 

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در دانشگاه صنعتي سيرجان:

دانشگاه ها نسبت به تمدن سازي، سعادت و پیشرفت جامعه تعهد داشته باشند

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت 
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه صنعتــي ســیرجان، 
و  تکریــم  مراســم  در  فرخــي  مرتضــي  دکتــر 
ــا  معارفــه رییــس دانشــگاه صنعتــي ســیرجان کــه ب
حضــور رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان، 
رؤســاي دانشــگاه هاي ایــن اســتان و جمعــي از 
ــع و معــادن  ــدگان صنای ــران شهرســتان و نماین مدی
ــان اینکــه از دانشــگاه  ــا بی کرمــان، برگــزار شــد، ب
نســل اول یــا انتقــال دانــش مدت هاســت عبــور 
ــت  ــال حرک ــا درح ــگاه هاي دنی ــم و دانش کرده ای
بــه نســل پنجــم دانشــگاه هســتند، گفــت: مــا بایــد 
در مســیر دانشــگاه نســل پنجــم کــه همــان دانشــگاه 
ــور  ــاز و نیازمح ــاز، تمدن س ــب س ــاز، مکت انسان س

ــم. ــت کنی ــت حرک اس
ــي  ــه علم ــر مجموع ــگاه ها دیگ ــزود: دانش وي اف
بایــد در حــوزه  بــود، بلکــه  محــض نخواهنــد 
مســئولیت اجتماعــي تعهدپذیــر باشــند یعني نســبت 
بــه تمدن ســازي،  نســبت  بــه ســعادت جامعــه، 
نســبت بــه انسان ســازي و نســبت بــه پیشــرفت 

ــند. ــته باش ــد داش ــور تعه کش
پنجــم  نســل  در  داد:  ادامــه  فرخــي  دکتــر 
ــه انقــاب  ــر فرزان ــر رهب ــه تعبی ــد ب دانشــگاهها، بای
انسان ســاز  و  تاثیرگــذار  دانشــگاه  ســمت  بــه 

کنیــم. حرکــت 
ــوم،  ــس وزارت عل ــور مجل ــي و ام ــاون حقوق مع
بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در 
ــت: در  ــار داش ــم، اظه ــري عل ــوص جهت گی خص

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري بــه دنبــال 
و  هســتیم  منطقــه  در  علمــي  مرجعیــت  تثبیــت 
در  مهــم  حوزه هــاي  از  یکــي  مرجعیــت  ایــن 

اســت. علــم  جهت گیــري 
ــاي  ــا وارد حوزه ه ــر م ــرد: اگ ــان ک وي خاطرنش
ــوان  ــه جــرات مي ت ــاوري و اجتماعــي شــویم، ب فن
گفــت بــه مرجعیــت علمــي وارد شــده ایم و در 
ــال  ــوم در ح ــي در وزارت عل ــتا اقدامات ــن راس ای
انجــام اســت تــا ایــن مرجعیــت علمــي تحقــق پیــدا 

کنــد.
ــوم،  ــس وزارت عل ــور مجل ــي و ام ــاون حقوق مع
ــه  ــي از برنام ــاق یک ــا انطب ــاوري ب ــات و فن تحقیق
هــاي ارائــه شــده وزیــر علــوم بــه مجلــس شــوراي 
ــر  ــد ب ــامي و تاکی ــگاه اس ــند دانش ــا س ــامي ب اس
ــاي  ــط روس ــا توس ــن برنامه ه ــردن ای ــي ک عملیات
دانشــگاه ها گفــت: ماموریت هــا و کارکردهــاي 
فرهنگــي و اجتماعــي بــراي جامعــه دانشــگاهي بــا 
ــجویان  ــي و دانش ــات علم ــاي هی ــارکت اعض مش
ــام  ــاس نظ ــن اس ــر ای ــود و ب ــن ش ــف و تعیی تعری
ــگاه ها و  ــدي دانش ــنجي و رتبه بن ــي، اعتبارس ارزیاب
ــت گــرا  ــات علمــي متحــول و ماموری اعضــاي هی

شــوند.
ســینا  بوعلــي  دانشــگاه  علمــي  هیــات  عضــو 
همــدان افــزود: در حوزه هــاي فرهنگــي نیــز تــاش 
ــواده  ــان خان ــت بنی ــوم، تقوی ــه وزارت عل مجموع
در  عدالت خواهــي  و  آرمان خواهــي  هویــت  و 
انتظــار داریــم  حوزه هــاي دانشــجویي اســت و 

دانشــجویان بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــري، 
مــؤذن دانشــگاه و مــؤذن جامعــه باشــند و به عنــوان 
چشــم بیــدار جامعــه، کــم و کاســتي هاي جامعــه را 
ببیننــد و انتقــاد کننــد و معتقدیــم ایــن راه مي توانــد 

ــري برســاند. ــوازن و بهت ــه توســعه مت ــا را ب م
دکتــر فرخــي بــا گریــز بــه اینکــه تهیــه و تدویــن 
برنامــه پنــج ســاله هفتــم توســعه کشــور از مهمترین 
اولویــت نماینــدگان در ســال جدیــد اســت افــزود: 
ــن و تصویــب  ــد تدوی ــود عملکــرد فراین ــراي بهب ب
ــور  ــرفصل ام ــور در س ــعه کش ــم توس ــه هفت برنام
علــم و فنــاوري دانشــگاهیان بایســتي نقــش فعالــي 
را ایفــا نماینــد و اتــاق هــاي فکــر اســتاني بهتریــن 
مــکان بــراي ارائــه پیشــنهادات بــه نماینــدگان 
محتــرم مــردم در مجلــس شــوراي اســامي در 
جهــت همراهــي بــا فراینــد تدویــن و تصویــب 

ــت. ــور اس ــعه کش ــم توس ــه هفت برنام
بــه گفتــه فرخــي توجــه ویــژه وزیــر علــوم 
تحقیقــات و فنــاوري بــه دیپلماســي علمــي کشــور 
در منطقــه و جهــان و اســتفاده از افــراد جــوان، 
بــه ویــژه در ســطوح عالــي  انقابــي  مومــن و 
بــه  منجــر  دانشــگاه ها،  و  وزارتخانــه  مدیریتــي 
ــي شــده  ــوزش عال تحــرک، رشــد و بالندگــي آم
انتظــار  دانشــگاه ها  از  راســتا  ایــن  در  و  اســت 

همراهــي مــي رود.
بــا مســائل حقوقــي  دکتــر فرخــي در رابطــه 
ایــن  گفــت:  نیــز  ســیرجان  صنعتــي  دانشــگاه 
و  توســعه  بــراي  دانشــگاه زیرســاخت هاي الزم 

ــته هاي  ــعه رش ــراي توس ــت و ب ــرفت را داراس پیش
مــورد نیــاز ایــن شهرســتان، به شــرط آنکــه توســعه 
نیــاز  مــورد  حداقل هــاي  بــا  مطابــق  رشــته ها 
شــوراي گســترش آمــوزش عالــي و از طرفــي 
منجــر بــه تضعیــف دانشــگاه هاي هم جــوار نشــود، 

مي شــود. حمایــت 
ــاي  ــت از تاش ه ــا حمای ــوم ب ــر عل ــاون وزی مع
ــزود:  ــگاه اف ــي دانش ــوص اراض ــگاه در خص دانش
بحــث  در  را  عتــف  وزارت  حقوقــي  دفتــر 
ــم  ــور خواهی مستندســازي زمین هــاي دانشــگاه مام

ــوند. ــوع ش ــر موض ــا پیگی ــرد ت ک
ــرد در  ــم ک ــاش خواهی ــت: ت ــن گف وي همچنی
اعتبــارات ســفرهاي اســتاني دولــت، اعتبــار مــورد 
نیــاز ســاخت خوابــگاه را در دانشــگاه صنعتــي 
اعتبــاري  براینکــه  مضــاف  نماییــم،  پیش بینــي 
و  خوابگاه هــا  رفاهــي  مباحــث  رفــع  بــراي  را 

دانشــجویان دانشــگاه تخصیــص دهیــم.
ــود، از  ــخنان خ ــان س ــئول در پای ــام مس ــن مق ای
خدمــات رئیــس ســابق دانشــگاه صنعتــي ســیرجان 
ــکر و  ــگاه، تش ــن دانش ــبق ای ــاي اس ــایر رؤس و س
ــت  ــه سرپرس ــک ب ــن تبری ــرد و ضم ــي ک قدردان
جدیــد دانشــگاه صنعتــي ســیرجان اظهــار داشــت: 
دوران  داریــم  انتظــار  محمودآبــادي  دکتــر  از 
ــي ســیرجان، دوران تحــول  ــد دانشــگاه صنعت جدی

ــد. ــش باش و جه
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ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
سرپرســت  معارفــه  و  تودیــع  مراســم  علــوم، 
ــا حضــور  ــاوري مازنــدران ب ــم و فن ــگاه عل دانش
ــور  ــي و ام ــاون حقوق ــي مع ــي فرخ ــر مرتض دکت
فنــاوري،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  مجلــس 
مدیــرکل امــور مجلــس وزارت علــوم، نماینــدگان 
اســتان در مجلــس شــوراي اســامي، رؤســاي 
دانشــگاه هاي اســتان، اســاتید، کارمنــدان و جمعــي 
از محققــان و مدیــران در ســالن همایش هــاي ایــن 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ دانش
دکتــر فرخــي در ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر 
رویکــرد وزارت علــوم در دوره جدیــد و نگــرش 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوري مبنــي بــر اهمیت 
نقــش آفرینــي دانشــگاه در حــل مشــکات منطقــه 
ــد وزارت  ــرد جدی ــن رویک ــت: در ای ــار داش اظه
علــوم، بــه تمــام دانشــگاه هــا ماموریــت داده شــده 
تــا حداقــل یــک مشــکل یــا معضــل منطقه خــود را 
بــا کمــک مســئولین اســتاني و شهرســتاني از جملــه 
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــوراي اســامي 
ــل آن  ــت ح ــگاه در جه ــرده و دانش ــایي ک شناس

ــردارد. ــزي و گام ب ــه ری معضــل و مشــکل برنام
وي بــا بیــان اینکــه رویکــرد دیگــر وزارت علــوم، 
ــاوري و  ــه حــوزه فن ــاوري توجــه ب ــات و فن تحقیق

حــل مســائل جامعــه، و نــگاه ژرف بــه حــوزه علــوم 
انســاني اســت افــزود: تاســیس معاونــت فنــاوري بــه 
ــوم،  ــي وزارت عل ــاي اصل ــال ه ــي از ب ــوان یک عن
تحقیقــات و فنــاوري در ابتــداي فعالیــت وزیــر 
محتــرم، نشــان از توجــه ویــژه بــه ایــن حــوزه بــوده 
اســت کــه متولــي سیاســتگذاري پــارک هــاي علــم 
ــي را تحقــق  ــاوري مــي باشــد کــه نقــش اصل و فن
ــه تعبیــر جنــاب دکتــر زلفــي گل  شــعار ســال یــا ب
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوري، فرمــان ســال را 

برعهــده دارنــد.
ــوم  ــس وزارت عل ــور مجل ــي و ام ــاون حقوق مع
شــکل گیــري مرکــز علــوم انســاني و قرآنــي 
رویکردهــاي جدیــد  و  هــا  نشــان  دیگــر  از  را 
و  دانســت  فنــاوري  و  تحقیقــات  علــوم  وزارت 
گفــت: نــگاه خاقانــه و مبتکرانــه بــه حــوزه علــوم 
ــن مرکــز در رویکــرد  انســاني یکــي از اهــداف ای
ــوده  ــاوري ب ــوم، تحقیقــات و فن ــد وزارت عل جدی
ــم در راســتاي تحقــق الگــوي  اســت کــه امیدواری
نظام ســازي و  بــراي  پیشــرفت  ایرانــي  اســامي 
جامعه ســازي بــا رویکــرد قرآنــي اقداماتــي تحــول 

ــرد. ــورت پذی ــه ص گرایان
ــعه  ــرورت توس ــر ض ــد ب ــا تاکی ــي ب ــر فرخ دکت
برنامــه محــور دانشــگاه هــا اظهــار داشــت: دانشــگاه 

راســتاي  در  بایــد  مازنــدران  فنــاوري  و  علــم 
ــه  ــت و منطق ــاز صنع ــورد نی ــته هاي م ــش رش افزای
نــگاه  و  بــردارد  گام  پرمتقاضــي  رشــته هاي  و 
ــاز  ــورد نی ــته هاي م ــترش رش ــراي گس ــعه اي ب توس
ــوم،  ــد و وزارت عل ــته باش ــت داش ــه و صنع جامع
تحقیقــات و فنــاوري نیــز در ایــن زمینــه از دانشــگاه 

ــرد. ــد ک ــت خواه حمای
مازنــدران،  اســتان  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وي 
خصوصــاً شــرق مازنــدران، ظرفیت بســیار بیشــتري 
زیرســاخت  افــزود:  دارد  دانشــجو  پذیــرش  در 
ــد  هــا و چارچــوب هــاي ایجــاد رشــته هــاي جدی
ــه  ــات شــوراي گســترش از جمل ــر اســاس مصوب ب
جــذب اعضــاي هیئــت علمــي را بــا رویکــرد ایجاد 
رشــته هــاي نویــن و کارآفریــن و فناورمحــور بایــد 
ــرد و  ــرار گی ــر ق ــگاه مدنظ ــاي دانش ــه ه در برنام
ــه دانشــگاه کمــک خواهــد  ــه ب ــن زمین ــاً در ای یقین

شــد.
معــاون حقوقــي و امــور مجلــس وزارت علــوم در 
ــاش  ــد ت ــگاه ها بای ــرد: دانش ــان ک ــه خاطرنش ادام
ــي و تــاش در راســتاي تحقــق  ــا همدل ــا ب ــد ت کنن
دانش بنیــان،  تولیــد؛  ســال  یعنــي  ســال  فرمــان 
ــام  ــن راه از تم ــد و در ای ــتغال آفرین گام بردارن اش

ــد. ــتفاده نماین ــود اس ــاي موج ظرفیت ه

از  خــود  ســخنان  پایــان  در  فرخــي  دکتــر 
ســابق  رئیــس  محمــدزاده  دکتــر  تاش هــاي 
دانشــگاه علــم و فنــاوري مازنــدران قدردانــي کــرد 
و گفــت: پذیــرش مســئولیت توســط دکتــر ربانــي 
ــني  ــیر روش ــي وي مس ــي و مدیریت ــت علم و ظرفی
را بــراي توســعه ایــن دانشــگاه فراهــم خواهــد 
کــرد و بــر حمایــت وزارت عتــف جهــت تقویــت 
زیرســاخت هایي ماننــد خوابــگاه هــاي دانشــجویي 
فنــاوري  و  علــم  دانشــگاه  هــاي  آزمایشــگاه  و 

ــرد. ــد ک ــدران تاکی مازن
ــان ایــن مراســم از خدمــات رئیــس ســابق  در پای
دانشــگاه علــم و فنــاوري مازنــدران بــا اهــداي لوح 
ســپاس، قدردانــي و حکــم انتصــاب سرپرســت 

جدیــد دانشــگاه اهــدا شــد.
ــم  ــگاه عل ــه دانش ــات رییس ــه هی ــن جلس همچنی
و فنــاوري مازنــدران بــا حضــور دکتــر فرخــي 
معــاون حقوقــي و امــور مجلــس وزارت عتــف 
ــه  ــا ب ــت ه ــي ظرفی ــتفاده از تمام ــد. اس ــکیل ش تش
ــگاه،  ــاز دانش ــورد نی ــته هاي م ــش رش ــور افزای منظ
ــاد  ــه ابع ــه محــور دانشــگاه و توجــه ب توســعه برنام
حقوقــي قراردادهــاي دانشــگاه از مــواردي بــود که 
در ایــن جلســه توســط دکتــر فرخــي مــورد تاکیــد 

ــت. ــرار گرف ق
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ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

، مالي و مدرييت منابع ، مالي و مدرييت منابعمعاونت اداری معاونت اداری

معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم:

معوقات اساتید حق التدريسي تا شهريورماه پرداخت مي شود
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت 
ــه کاهــش  ــا اشــاره ب علــوم، دکتــر علــي خطیبــي ب
مشــکات مالــي دانشــگاه هــا در پایــان ســال 1۴00 
ــت: بــا  ــار داش ــاره کــرد و اظه ــال 1۴01 اش و س
آغــاز فعالیــت مســووالن وزارت علــوم در دولــت 
بودجــه  کــه کســري  بودیــم  متعهــد  ســیزدهم 

ــم. ــران کنی ــا را جب ــگاه ه دانش
ایرنــا افــزود: در ســال  بــا  وي در گفت وگــو 
هــاي گذشــته ســابقه نداشــت دانشــگاه هــا ســال را 
بــدون کســري بودجــه پشــت ســر گذاشــته باشــند 
امــا وزارت علــوم در پایــان ســال 1۴00 اعتبــارات 
دانشــگاه هــا را براســاس دســتور رییــس جمهــوري 
ــص  ــد تخصی ــورت 100 درص ــه ص ــرد ب ــادر ک ص
داد بنابرایــن همــه اعتبــارات دانشــگاه هــا در ســال 
ــل  ــم قاب ــا حج ــه ب ــرا ک ــد چ ــق ش ــته محق گذش
ــده و  ــید ش ــر رس ــاي س ــکاري ه ــي از بده توجه
معوقــه از جانــب پیمانــکاران، اســتادان و کارکنــان 

ــد. ــه رو بودن رو ب

بودجــه  درصــدي   3۵ افزايــش 
ــا ــگاه ه دانش

ــع وزارت  ــت مناب ــي و مدیری ــاون اداري، مال مع
اعتبــارات دانشــگاه هــا در  افزایــش  بــه  علــوم 
ســال جــاري اشــاره و تاکیــد کــرد: در بودجــه 
ــوراي  ــس ش ــي در مجل ــات خوب ــال 1۴01 اتفاق س
اســامي و دولــت بــراي دانشــگاه هــا رخ داد. 
ــراي بودجــه دانشــگاه هــا در قانــون  رشــدي کــه ب
بودجــه امســال اختصــاص یافــت متوســط بیــن 30 
تــا 35 درصــد و بودجــه پژوهشــگاه هــا تــا 15 

ــت. ــش یاف ــد افزای درص

پرداخــت  دربــاره  خطیبــي 
نشــدن حقــوق اســتادان حــق 
در  گفــت:  هــم  التدریســي 
طــول پنــج تــا ۶ نیــم ســال، حــق 
پرداخــت  اســتادان  التدریــس 
نشــده بــود و وزارت علــوم هــم 
بــا توجــه بــه دســتور رییــس 
جمهــوري، قــول پرداخــت ایــن 
تعهــدات را داد. در هفتــه پایانــي 
ــزار  ــدود ۲ ه ــته، ح ــال گذش س
دانشــگاه  بــه  تومــان  میلیــارد 
ــص  ــا پرداخــت شــد و تخصی ه

ــد. ــل ش ــد کام ــا 100 درص ــگاه ه ــه دانش هم

يــک اســتثنا بــراي حقــوق اعضاي 
ــأت علمي هي

ــال  ــا در س ــص ه ــن تخصی ــرد: ای ــد ک وي تاکی
ــال  ــا در س ــود ام ــد ب ــا 85 درص ــته ت ــاي گذش ه
ــد  ــال ش ــد اعم ــا 100 درص ــص ه ــته تخصی گذش
ــا کــه شــرایط  ــه تخصیــص برخــي دانشــگاه ه البت
ــش از 100  ــه بی ــتند ب ــاد داش ــي زی ــاص و بده خ
ــده  ــک کنن ــه کم ــت ک ــش یاف ــم افزای ــد ه درص
ــات  ــتر مطالب ــمت بیش ــن، قس ــر ای ــاوه ب ــود. ع ب
اعضــاي هیــأت علمــي پرداخــت شــد. بــا ایــن 
و  مشــکل  هــا  دانشــگاه  برخــي  هنــوز  حــال، 
مطالبــات معوقــه دارنــد کــه در تــاش بــراي تأمیــن 

اعتبــارات هســتیم.
ــوم،  ــوول در وزارت عل ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــق  ــت ح ــا، پرداخ ــي ه ــق التدریس ــر ح ــاوه ب ع
ــه  ــم ب ــتادان را ه ــت( اس ــه )گرن ــق و پژوهان التحقی

روز کردیــم. مطالبــات و معوقــات در بســیاري 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــغ ۲ ه ــا مبل ــا ب ــگاه ه از دانش
ــد  ــگاه ها بای ــدادي از دانش ــا در تع ــد ام ــران ش جب

ــود. ــت ش ــي پرداخ مبالغ
دکتــر خطیبــي ابــراز امیــدواري کــرد کــه بخــش 
هــاي اصلــي مطالبــات حــق التدریــس هــا تــا پایــان 
ــت  ــل پرداخ ــور کام ــه ط ــال ب ــت امس ــاه نخس ۶ م

مــي شــود.
وي در ادامــه ایــن گفــت و گــو بــه تســهیل 
ــي  ــأت علم ــاي هی ــش روي اعض ــع پی ــي موان برخ
بــراي دریافــت حقــوق خــود اشــاره کــرد و افــزود: 
قوانینــي کــه ســال گذشــته در بودجــه دانشــگاه هــا 
ــرف  ــاري برط ــال ج ــود در س ــر ب ــا گی ــت و پ دس
ــتادان از  ــوق اس ــقف حق ــال، س ــوان مث ــه عن ــد ب ش
ــت  ــخص اس ــل مش ــور کام ــه ط ــي ب ــر پرداخت نظ
امــا بیــش از ســقفي کــه قانــون مــي گویــد، اجــازه 

ــم. ــت نداری پرداخ

ــته  ــد: در گذش ــادآور ش ــوم ی ــر عل ــاون وزی مع
وقتــي رتبــه علمــي یــک عضــو هیــأت علمــي 
ــا  ــه خدمتــي وي افزایــش مــي یافــت ی ارتقــا و پای
بــه مرتبــه اســتادي مــي رســد، حقــوق روي ســقف 
حقوقــي مــي رســید و اگــر وي مســوولیت اجرایــي 
یــا حــق التدریســي هــم داشــت، مبالــغ مربــوط بــه 

ــه اســتاد پرداخــت نمــي شــد. ــن مــوارد ب ای
خطیبــي ادامــه داد: در ســال 1۴01 بــا تــاش هــاي 
وزارت علــوم، مجلــس و ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــس،  ــق التدری ــم و ح ــل کردی ــایل را ح ــن مس ای
حــق التحقیــق، حــق التألیــف و مشــاوره هــا از 

شــمول ســقف حقــوق مســتثني شــد.
وي دربــاره هزینه هــاي دانشــگاه هــا و وزارت 
الکترونیکــي  هــاي  آمــوزش  بــراي  علــوم 
ــد  ــاور بودن ــن ب ــر ای ــده اي ب ــرد: ع ــان ک خاطرنش
الکترونیکــي، هزینــه دانشــگاه هــا را  آمــوزش 
کاهــش مــي دهــد در حالــي کــه بســیاري از 
ــراي  ــازي ب ــاي مج ــاخت فض ــا زیرس ــگاه ه دانش
همــه دانشــجویان خــود نداشــتند کــه ایــن امکانــات 

خریــداري شــد.
ــع وزارت  ــت مناب ــي و مدیری ــاون اداري، مال مع
ــات  ــه امکان ــا ب ــگاه ه ــي دانش ــزود: برخ ــوم اف عل
کــه  داشــتند  نیــاز  ســرور  و  افــزاري  ســخت 
خریــداري شــد. هــر چنــد آمــوزش مجــازي تجربه 
خوبــي بــود امــا از نظــر اعتبــارات، دانشــگاه هــا بــا 
ــارد  ــزار میلی ــن ۲ ه ــا ای ــد و ب ــه بودن ــکل مواج مش
ــا  ــگاه ه ــه دانش ــم، هم ــع کردی ــه توزی ــي ک تومان

ــد. ــد ش ــد 100 درص ــه گرفتن ــي ک تخصیص

با حضور معاونان اداري مالي و فناوري و نوآوري وزير علوم صورت گرفت؛

آغاز اجراي طرح پايش سالمت کارکنان وزارت علوم به مناسبت هفته سالمت

ــامت و  ــه س ــن روز از هفت ــا چهارمی ــان ب همزم
تندرســتي، طــرح پایــش ســامتي کارکنــان ســتاد 
وزارت علــوم بــا حضــور دکتــر علــي خطیبــي 
معــاون اداري مالــي و دکتــر علــي خیرالدیــن 
معــاون فنــاوري و نــوآوري ایــن وزارت آغــاز 

شــد.
ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
و  اداري  امــور  کل  اداره  همــکاري  بــا  علــوم، 
پشــتیباني ایــن وزارت و پژوهشــگاه تربیــت بدني و 
علــوم ورزشــي، کارکنــان ســتاد وزارت علــوم در 
ــش و غربالگــري  ــورد پای ــه م ــک طــرح دو ماه ی
لحــاظ  بــه  آنهــا  وضعیــت  و  مي گیرنــد  قــرار 
ــي  ــي م موقعیت شــان در نمــودار تندرســتي ارزیاب

شــود.
بهداشــت  معــاون  سرمشــقي  ابراهیــم  دکتــر 
پشــتیباني  و  انســاني  منابــع  اداره کل  و ســامت 
بــاره گفــت: در طــرح  ایــن  وزارت علــوم در 

بــا  علــوم  وزارت  کارکنــان  ســامتي  پایــش 
ــدن از  ــز ب ــرفته آنالی ــتگاه هاي پیش ــتفاده از دس اس
ــود امــاح  ــي، کلســترول، کمب ــزان چرب لحــاظ می
ضــروري و عضلــه و همچنیــن میــزان انعطــاف بدن 
ــت اســکلتي و قامــت و شــاخص هاي مهــم  وضعی

ــد. ــي گیرن ــرار م ــي ق ــورد ارزیاب م
ــان  ــور کارشناس ــا حض ــرح ب ــن ط ــزود ای وي اف
ــي و  ــت بدن ــوم تربی ــگاه عل ــان پژوهش و متخصص
ــود  ــي ش ــام م ــوم انج ــي وزارت عل ــوم ورزش عل
ــا وضعیــت  ــرد در رابطــه ب ــژه هــر ف کارنامــه ي وی
جســماني صــادر مــي شــود کــه ایــن کارنامــه 
ــیده و  ــان رس ــان و متخصص ــت کارشناس ــه روی ب
ــار  ــان در اختی ــورتي آن ــي و مش ــرات تخصص نظ

ــرد. ــي گی ــرار م ــان ق کارکن
اســاس  بــر  کــرد:  تاکیــد  سرمشــقي  دکتــر 
ــادره  ــه ص ــش و کارنام ــرح پای ــي ط ــج ارزیاب نتای
ماننــد  خدماتــي  بــه  کارکنــان  اســت  ممکــن 

خصــوص  در  نظــري  آموزش هــاي  مشــاوره، 
حفــظ ســامت و یــا انجــام برخــي درمان هــا 
ــه  ــه ب ــند ک ــد باش ــي نیازمن ــرکات اصاح ــا ح و ی
کلینیــک ســامت پژوهشــگاه تربیــت بدنــي و 
علــوم ورزشــي و یــا مراکــز تخصصــي دیگــر 

ارجــاع داده مــي شــوند.
معــاون بهداشــت و ســامت اداره کل منابــع 
ــاز  ــت: آغ ــوم گف ــتیباني وزارت عل ــاني و پش انس
طــرح پایــش و غربالگــري تنهــا برنامــه اداره رفــاه 
ــد  ــان نخواه ــامت کارکن ــراي س ــوم ب وزارت عل
بــود و در طــول ســال برنامه هــاي مختلفــي از قبیــل 
متخصصــان  و حضــور  آموزشــي  کارگاه هــاي 
حوزه هــاي مختلــف ماننــد تغذیــه، مشــاوره و 
در  و...  پزشــکي  چشــم  ارتوپــد،  روانشناســي، 

ــد. ــد ش ــال خواه ــره دنب ــازمان غی ــل س مح
تربیــت  پژوهشــگاه  کارشــناس  فربــد  خانــم 
ــن  ــوص ای ــز در خص ــي نی ــوم ورزش ــي و عل بدن

ــوان از ۲0  ــامتي بان ــري س ــت: غربالگ ــرح گف ط
ــا ۲0 خــرداد ادامــه خواهــد  اردیبهشــت آغــاز و ت
یافــت و از ۲0 خــرداد الــي ۲0 تیرمــاه، نیــز شــاهد 

ــود. ــم ب ــرد خواهی ــان م ــري کارکن غربالگ
ایــن کارشــناس افــزود: عــاوه بــر انجــام آنالیــز 
ــادي را  ــیار زی ــات بس ــه اطاع ــدن ک ــماني ب جس
از ســامتي فــرد بــه مــا خواهــد داد. تســت ها 
ســنجش  بــراي  نیــز  دیگــري  ســنجش هاي  و 
وضعیــت اســکلتي و اســتقامتي میــزان انعطــاف 
ــي  ــز قامت ــا و آنالی ــف پ ــي ک ــنجش صاف ــدن، س ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــراد انج ــچر( اف )پاس
انجــام  زمــان  مــدت  اینکــه  اعــام  بــا  وي 
ــت  ــاعت اس ــم س ــرد نی ــر ف ــراي ه ــري ب غربالگ
ــر اســاس جــدول  ــد ب ــان مــي توانن گفــت: کارکن
بــه مرکــز  الــي 15  از ســاعت 9  اعــام شــده 
ــوم مراجعــه کــرده  بهداشــت و درمــان وزارت عل

و طــرح پایــش و ســامتي را انجــام دهنــد.
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معاونت فرهنگي و اجتماعيمعاونت فرهنگي و اجتماعي
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در دانشگاه تبريز:

دانشگاه مهد آرمان خواهي، آرمان گرايي و عقالنیت است

علــوم،  وزارت  اجتماعــي  و  فرهنگــي  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوري گفــت: هویــت دانشــگاه 
تجلــي  کــه  اســت  جریان هایــي  حضــور  در 
عقانیــت و آرمان خواهــي هســتند؛ دانشــگاه مهــد 
ــت  ــت اس ــي و عقانی ــي و آرمانگرای آرمان خواه
ــت. ــوده اس ــه ب ــواره اینگون ــز هم ــگاه تبری و دانش

ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
معــاون  کانتــري،  عبدالحســین  دکتــر  علــوم 
ــبت  ــه مناس ــوم ب ــي وزارت عل ــي و اجتماع فرهنگ
ــاه ســال 135۷ دانشــگاه  ســالگرد 1۷ اردیهشــت م
ــاد و خاطــره دانشــجوي  تبریــز و گرامیداشــت ی
ــراد  ــه ای ــن دانشــگاه ب شــهید محمــد غامــي در ای

ــت. ــخن پرداخ س
دکتــر کانتــري ســخنان خــود را در ایــن مراســم 
ــر  ــام و درود ب ــرد؛ س ــروع ک ــل ش ــرح ذی ــه ش ب

ــام و درود  ــز، س ــگاه تبری ــهداي دانش ــر ش ــدا ب خ
ــام و درود  ــي و س ــد غام ــهید محم ــر ش ــدا ب خ

ــي ــواده شــهید غام ــر خان خــدا ب
وي افــزود: دانشــگاه تبریــز، در طــول حیــات 
ــي  ــي بزرگ ــوالت تاریخ ــا تح ــواره منش ــود هم خ
ــا مبــارزات انقابــي  بــوده، هویــت ایــن دانشــگاه ب
بــر ضــد نظــام شاهنشــاهي گــره خــورده و در طــول 

ــوده اســت. ــادي ب ــرات زی ــز منشــا اث جنــگ نی
علــوم  وزارت  اجتماعــي  و  فرهنگــي  معــاون 
دانشــگاه  بصیــر  دانشــگاهیان  داشــت:  اظهــار 
ــف  ــاي مختل ــه ه ــاب در عرص ــس از انق ــز پ تبری
ــاوري  ــي و فن ــي و علم ــي، عمران ــي، سیاس فرهنگ

تاثیــرات شــگرفي داشــته انــد.
خــاص،  صــورت  بــه  کــرد:  تاکیــد  وي 
ــن  ــي در ای ــجویي مهــم و اصیل ــاي دانش جریان ه
اثــر  منشــا  همــواره  و  داشــته  حیــات  دانشــگاه 

زیبــاي  تعبیــر  بــه  کــه  دانشــجویاني  بوده انــد. 
نظــام  نگــران  چشــمان  امــام حقیقتــاً  حضــرت 
بودنــد و اگــر نقــد و انتقــادي نیــز داشــتند و دارنــد 
نــه از بــاب کینــه و عــداوت کــه از بابــت نگرانــي و 

تعلقــي بــوده کــه بــه نظــام داشــته اند.
جامعه شناســي  گــروه  علمــي  هیئــت  عضــو 
دانشــگاه تهــران گفــت: آرمانگرایــي بــدون لحــاظ 
ــورش هاي  ــرج و ش ــرج و م ــه ه ــر ب ــات منج واقعی
هزینه هــاي  کــه  مي شــود  نابهنگامــي  و  کــور 
بســیاري بــراي جامعــه بــه بــار خواهــد آورد و 
ــه  ــه ب ــدم توج ــرف و ع ــي ص ــل واقع گرای در مقاب
آرمان هــا مــا را غــرق در محافظــه کاري و پذیــرش 
ــا تمــام نواقصــش خواهــد کــرد.  وضــع موجــود ب
امــا ترکیــب آرمانگرایــي و واقــع گرایــي فضــاي را 
ــه ســمت آرمان هــا خواهــد  ــور ب ــراي اصــاح ام ب
ــور و  ــاني کش ــي و انس ــرمایه اجتماع ــود و س گش

ــید. ــد بخش ــا خواه ــده را ارتق ــه آین ــد ب امی
کــه  اســت  جهــت  همیــن  بــه  افــزود:  وي 
ــن  ــورده ای ــم خ ــمنان قس ــد و دش ــاي معان جریان ه
ــص  ــود، باالخ ــات خ ــي امکان ــوم از تمام ــرز و ب م
ــا از  ــد ت ــات رســانه اي خــود اســتفاده مي کنن امکان
ایــن مطالبــات مــردم ایــران را از ایــن مســیر خــارج 
ــع هــر  ــا مان ــد ت ــه، ســعي دارن ــد. آنهــا مغرضان کنن
گونــه تحــول مثبتــي در جامعــه شــوند و بــا اســتفاده 
از انــواع تکنیک هــاي رســانه اي و شــناختي ســعي 
دارنــد تــا مطالبــات بحــق مردمــي کــه از مســیرهاي 
و  منحــرف  هســتند  حــل  قابــل  خــود  مرســوم 

ــد. ــکال نماین رادی

و  دانشــگاهيان  برجســته  نقــش 
ــه  ــت و بهين ــجويان در مديري دانش

ســازي مطالبــات
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معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزیــر علــوم گفــت: 
دانشــگاه بایــد از ظرفیــت بــي نظیــر خــود در جهت 
مســائل کشــور اســتفاده کنــد. دانشــگاه نمــاد بــارز 
ــا گــره گشــایي  ــم« اســت و ب ــا مــي توانی شــعار »م
خــود مــي توانــد امیــد را در دلهــاي مــردم کشــور 
ــگاه ها  ــز دانش ــون نی ــه تاکن ــا اینک ــد. کم ــده کن زن
چنیــن خدماتــي داشــته اند. خدماتــي کــه دانشــگاه 
بــه انقــاب داشــته و متقابــًا خدماتــي کــه انقــاب 
ــگاه  ــه دانش ــاب ب ــت؛ انق ــته اس ــگاه داش ــه دانش ب
ــگاه  ــتقال داد و دانش ــا و اس ــت، معن ــت، جه هوی
ــا  ــت ت ــرده اس ــعي ک ــف س ــع مختل ــز در مقاط نی
در جهــت تحقــق آرمان هــاي انقــاب و مــردم 

مظلــوم ایــران بکوشــد.

حيــات  در  فرهنــگ  نقــش 
ه نشــگا ا د

ــت  ــي اهمی ــرد: بررس ــد ک ــري تأکی ــر کانت دکت
دانشــگاه فراتــر از یــک نــگاه فن ســاالرانه مســتلزم، 
یــک نــگاه فرهنگــي دقیــق و عمیــق اســت. دقیــق 
تــر بگویــم، بــدون تقویــت عناصــر و ســویه هــاي 
ــداف و  ــن اه ــه ای ــتیابي ب ــگاه، دس ــي دانش فرهنگ
آرمان هــا و کمــک بــه حــل مســائل کشــور محــال 
اســت. فرهنــگ اســت کــه بــه دانشــگاه جهــت مــي 
ــه حیــات دانشــگاهي  دهــد، فرهنــگ اســت کــه ب
ــه  ــت ک ــگ اس ــد. فرهن ــي ده ــت م ــا و هوی معن
ــائل و  ــا مس ــگاهیان را ب ــد و دانش ــي آفرین ــق م تعل
ــل  ــه ح ــا را ب ــازد و آنه ــط مي س ــه مرتب آالم جامع

آنهــا ترغیــب مــي کنــد.
ــن  ــت ای ــفانه واقعی ــزود: متاس ــري اف ــر کانت دکت
اســت کــه در ایــن ســالها، نــه فقــط بواســطه شــیوع 
کرونــا، کــه اساســاً بــه دلیــل غلبــه نــگاه فــن ســاالر 
در  اجتماعــي  و  فرهنگــي  امــر  غیرفرهنگــي،  و 
دانشــگاهها حاشــیه اي تلقــي شــده بــود و لطمــات 
زیــادي را بــه دانشــگاهها وارد ســاخت و دانشــگاه 
را از رســالت خــود دور ســاخت. غافــل از اینکــه، 
حتــي اگــر توســعه علمــي و فنــاوري را هدفگیــري 
ــه فرهنــگ کــه  ــکا ب ــدون ات ــن هــدف ب ــد، ای کنی
معنابخــش کنشهاســت ناممکــن اســت. اساســاً 
و  بســازد  انســان  اســت  قــرار  کــه  دانشــگاهي 
تربیــت کنــد، دانشــگاه کــه قــرار اســت مســئولیت 
مســئول  کنشــگران  و  باشــد  داشــته  اجتماعــي 
تربیــت کنــد، دانشــگاهي کــه دانــش آموختگانــش 
قــرار اســت بــه مــردم خدمــت کننــد، بــدون توجــه 
ــن اهــداف دســت  ــه ای ــد ب ــگ نمــي توان ــه فرهن ب

ــد. یاب
مشــکات  رغــم  علــي  خوشــبختانه،  البتــه، 
بــه    بــا آن دســت  دانشــگاه ها  عدیــده اي کــه 
ــي  ــه تمام ــوم ب ــرم عل ــر محت ــتند، وزی ــان هس گریب

دانشــگاه ها ابــاغ کردنــد کــه 3 درصــد از بودجــه 
ــد.  ــه فعالیت هــاي خــود اختصــاص دهن خــود را ب
ــم  ــه بدانی ــد ک ــي آی ــم م ــگاه به چش ــم آن ــن رق ای
ــر  ــال 1۴00 زی ــگاه ها در س ــي دانش ــه فرهنگ بودج

ــت. ــوده اس ــد( ب ــد )0.3 درص ــم درص ــه ده س
ــات  ــا و تعام ــه رایزني ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
ــرم  ــس محت ــه و مجل ــازمان برنام ــا س ــز ب ــي نی خوب
نیــز صــورت گرفــت اظهــار داشــت: امیدواریــم در 
ســال بعــد ردیــف بودجــه فعالیت هــاي فرهنگــي و 
اجتماعــي کامــًا از ردیــف فعالیت هــاي رفاهــي و 
تغذیــه و ... جــدا شــود تــا بتــوان نظــارت دقیقتــري 
ــگاهها  ــي دانش ــي و اجتماع ــت فرهنگ ــر فعالی را ب

داشــت.

توجه به هر سه رکن دانشگاه
علــوم  وزارت  اجتماعــي  و  فرهنگــي  معــاون 
ــه  ــري ک ــم دیگ ــري مه ــه جهت گی ــه داد: البت ادام
در دســتور کار فعالیت هــاي فرهنگــي و اجتماعــي 
ــه اســت، توجــه توامــان  ــرار گرفت در دانشــگاه ها ق
فرهنگــي  برنامه هــاي  در  ذیربطــان  تمامــي  بــه 
یعنــي اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان اســت کــه 
ــر ایــن اســاس، کنشــگر و مخاطــب فعالیت هــاي  ب
ــر ســه گــروه اســاتید و دانشــجویان و  فرهنگــي ه

ــان هســتند. ــا همــان کارکن ــاوران علمــي ی ی

رتبــه  شــاخص هاي  بازنگــري 
دانشــگاه ها بنــدي 

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزیــر علــوم اعــام 
کــرد: آییــن نامــه ارتقــا و حتــي شــاخص هاي 
ــت  ــري اس ــال بازنگ ــگاه ها در ح ــدي دانش رتبه بن
و مســئولیت اجتماعــي نقــش کلیــدي و مهمــي در 
ایــن آیین نامه هــا ایفــا خواهــد کــرد. چــرا کــه 
دانشــگاه اگــر بــه مســئولیت خــود در قبــال انقــاب 
ــا مســائل واقعــي  ــد و نســبتي ب ــردم توجــه نکن و م
ــراي حــل  ــردم نداشــته باشــد و آســتین همــت ب م
ــاال نزنــد بتدریــج  علمــي و دقیــق مســائل کشــور ب
از کانــون توجــه ملــت بیــرون خواهــد رفــت و بــه 
سرنوشــت روشــنفکران غربــزده اي دچــار خواهــد 
ــران  ــدن ای ــخ و تم ــا تاری ــبتي ب ــچ نس ــه هی ــد ک ش
ــد و  ــاز نکردن ــذا جایــي در دل مــردم ب نداشــته و ل

حــذف شــدند.
دکتــر کانتــري در پایــان ســخنان خــود گفــت: 
مجــدداً بــه روح شــهداي انقــاب، خاصــه شــهداي 
ــل  ــم و در مقاب ــي کنی ــرام م ــگاهي اداي احت دانش
عظمــت روحانــي ایــن عزیــزان ســر تعظیــم فــرود 
ــم  ــي کنی ــتمداد م ــزان اس ــم و از ام عزی ــي آوری م
کــه مــا در پیمــودن مســیري کــه خــود گشــوده انــد 

یاري نمایند. 

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تاکيد کرد:

مفهوم هويت دانشگاهي محور باز طراحي فعالیت هاي 
فرهنگي دانشگاه ها

علــوم  وزارت  اجتماعــي  و  فرهنگــي  معــاون 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــر رهب ــدار اخی ــه دی ــاره ب ــا اش ب
اســامي بــا دانشــجویان گفــت: طــرح مفهــوم 
 »هویــت دانشــگاهي« از ســوي ایشــان، یــک گزاره 
ــاي  ــي فعالیت ه ــیر بازطراح ــا در مس ــراي م ــم ب مه
دانشــگاه ها  آینــده  در  اجتماعــي  و  فرهنگــي 

ــود. ــي ش ــوب م محس

ــي  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب  
کانتــري  عبدالحســین  دکتــر  علــوم،  وزارت 
و  فرهنگــي  معاونــان  هم اندیشــي  نشســت  در 
اجتماعــي دانشــگاه هاي منطقــه یــک بخــش اصلــي 
ــا  ــجویان ب ــدار دانش ــه دی ــود را ب ــاي خ صحبت ه
رهبــر انقــاب اختصــاص داده و عنــوان کــرد: 
ــري  ــام معظــم رهب ــا مق ــدار شــب گذشــته ب در دی
ــر  ــه کم نظی ــد ک ــاره ش ــي اش ــکات و مضامین ــه ن ب
بــود. بحمــداهلل ایشــان از وضعیــت آمــوزش عالــي 
و دانشــگاه ها ابــراز خشــنودي کردنــد و تاکیــد 
ــودن نهــاد دانشــگاه پــس  ــز ب ــر افتخارآمی ایشــان ب
از انقــاب اســامي و رابطــه و تعامــل چهاردهــه اي 
ــات  ــف بیان ــه عط ــاب، نقط ــگاه و انق ــان دانش می
معظــم لــه در ایــن دیــدار بــود. طــرح مفهــوم 
»هویــت دانشــگاهي« از ســوي ایشــان، یــک گزاره 
ــاي  ــي فعالیت ه ــیر بازطراح ــا در مس ــراي م ــم ب مه
دانشــگاه ها  آینــده  در  اجتماعــي  و  فرهنگــي 

ــود. ــي ش ــوب م محس

ــاون  ــه مع ــوم ب ــر عل ــتور وزي دس
فرهنگــي و اجتماعــي

ــس از  ــاعتي پ ــت: س ــن گف ــر ای ــد ب ــا تاکی وي ب
ــا  ــوم ب ــرم عل ــر محت ــر انقــاب، وزی ــا رهب ــدار ب دی
دســتور ویــژه اي، معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي را 
مســئول پیگیــري و عملیاتي ســازي رهنمودهــاي 
معظــم لــه تعییــن نمــود و مــن از همکارانــم در 
ــروز  ــم اندیشــي ام ــم کــه ه ــت تشــکر میکن معاون
از  ســاعت   ۲۴ از  کمتــر  زمانــي  فاصلــه  در  را 
ــا  ــا ب ــد ت ــر انقــاب تشــکیل دادن ــات مهــم رهب بیان
همفکــري دانشــگاه هاي بــزرگ و ممتــاز کشــور، 
برنامــه ریــزي جــدي و موثــري را جهــت پیگیــري 
منویــات و رهنمودهــاي رهبــر فرزانــه انقــاب 

ــیم. ــته باش داش
بــر اهمیــت نقــش و جایــگاه  بــا تاکیــد  وي 
ــگاه ها  ــي در دانش ــي و اجتماع ــاي فرهنگ فعالیت ه
آمــوزش  و  دانشــگاهها  بازگشــایي  گفــت: 
حضــوري پــس از دوســال، یکــي از اقدامــات 

ــور  ــي کش ــوزش عال ــخ آم ــول تاری ــزرگ در ط ب
ــش  ــاق بی ــن اتف ــاد ای ــت ابع ــوان گف ــي ت ــود و م ب
ــود را  ــي خ ــي و اجتماع ــوزه فرهنگ ــه در ح از هم
نشــان داده اســت و معاونــان فرهنگــي و اجتماعــي 
دانشــگاه هــا در کنــار دیگــر معاونتهــا در هــر 
ــن  ــراي ای ــدي ب ــاي ج ــزي ه ــه ری ــگاه، برنام دانش
چشــمگیري  موفقیت هــاي  و  داشــته  موضــوع 

ــت. ــده اس ــل ش حاص
علــوم  وزارت  اجتماعــي  و  فرهنگــي  معــاون 
مي بایســت  فرهنگــي  معاونــان  داشــت:  اظهــار 
ــه در ســطح عمومــي و رســانه اي  کنشــگري فعاالن
داشــته باشــند و از ایــن ظرفیــت بهــره گیــري 
نماینــد؛ بــه عنــوان مثــال در موضــوع بودجــه 
بودجــه  درصــد   3 »تصویــب  و  دانشــگاه ها 
بودجــه  کل  از  فرهنگــي  هــاي  فعالیــت  بــراي 
هــر دانشــگاه«، یــک برنامــه ریــزي و پیگیــري 
مســتمر و کنشــگري دقیــق رســانه اي از ســوي 
معاونــت فرهنگــي، زمینــه ســاز ایــن دســتاورد 
مهــم و سرنوشــت ســاز را بــراي حــوزه فرهنگــي و 
اجتماعــي دانشــگاه هــا را فراهــم نمــود. موضوعــي 
کــه تاکنــون ســابقه نداشــته و بــا یــک هوشــمندي 
و پیگیــري بــه نتیجــه رســید. لــذا از همــه معاونــان 
محتــرم در دانشــگاه ها مي خواهیــم کــه نســبت 
ــند و  ــته باش ــاد داش ــیت زی ــات حساس ــه موضوع ب
بــا پیگیــري مســتمر در موضوعــات مختلــف از 
برنامه ریزي هــا،  در  امکانــات  و  بودجــه  جملــه 
ــف  ــاي مختل ــرح ه ــارکت در ط ــي و مش هم افزای
و فعالیــت هایــي کــه هــر یــک زمینــه ایجــاد نشــاط 
و بکارگیــري ظرفیتهــاي دانشــجویي را فراهــم 
مــي کنــد فعــال باشــند. حقیقــت مطلــب ایــن 
ــي  ــر فرهنگ ــاي موث ــیاري از فعالیته ــه بس ــت ک اس
ــت  ــدري خاقی ــا ق بودجــه مســتقل نمیخواهــد و ب
ــه نحــو احســن  ــوان از ظرفیتهــاي موجــود ب مــي ت

ــود. ــتفاده نم اس
ــام  ــم ومق ــور قائ ــر جعفرپ ــت دکت ــن نشس در ای
معاونــت فرهنگــي وزارت علــوم، ضمــن خیــر 
ــي از  ــه گزارش ــه ارائ ــان، ب ــه میهمان ــه کلی ــدم ب مق
ــي  ــت فرهنگــي در حــوزه قرآن فعالیت هــاي معاون
ــه  ــت برنام ــرورت و اهمی ــون ض ــه و پیرام پرداخت

ــود. ــام نم ــي را اع ــي نکات ــاي آت ریزي ه
و  فرهنگــي  معاونــان  از  یــک  هــر  همچنیــن 
ــه  ــه ارای ــک، ب ــه ی ــاي منطق اجتماعــي دانشــگاه ه
مختلــف  حوزه هــاي  در  خــود  نظــرات  نقطــه 
فعالیــت هــاي دانشــجویي، قرآنــي، تشــکل ها، 
ــي  ــزي فرهنگ ــات و برنامه ری ــي اقدام ــاد طراح ابع
موثــر، بودجــه ریــزي فرهنگــي، شــبکه ســازي در 
میــان دانشــجویان و تشــکل هاي دانشــجویي، بهــره 
گیــري از ظرفیــت اســاتید در مداخــات فرهنگــي 
ــف  ــاي مختل ــا در حوزه ه ــي فعالیت ه ــم افزای و ه

ــد.  ــن پرداختن ــاد تبیی ــانه اي و جه رس
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سازمان امور دانشجويان – صندوق رافه امور دانشجويانسازمان امور دانشجويان – صندوق رافه امور دانشجويان
رئيس سازمان امور دانشجويان:

مراکز مشاوره دانشگاه ها به افزايش مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي دانشجويان کمک کنند
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان کشــور مراســم 
اختتامیــه ســي و ســومین گردهمایــي روســاي 
ــوزش  ــات آم ــگاه و مؤسس ــاوره دانش ــز مش مراک
ــي کشــور گفــت: مراکــز مشــاوره دانشــگاه ها  عال
بــه افزایــش مهارت هــاي ارتباطــي و اجتماعــي 

ــد. ــک کنن ــجویان کم دانش
 

ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان، 
ــا  ــا ب ــت: م ــار داش ــور اظه ــم داداش پ ــر هاش دکت
متنــوع  جغرافیاهــاي  در  مختلــف  دانشــگاه هاي 
کــه  بزرگــي  دانشــگاه هاي  هســتیم،  روبــه رو 
داراي تجربــه و دانشــگاه هایي کــه هنــوز در مســیر 
یادگیــري هســتند، قطعــاً دانشــگاه هایي کــه در 
ــرده  ــروع ک ــود را ش ــازه کار خ ــاوره ت ــوزه مش ح
انــد در مقابــل دانشــگاه هایــي کــه تجربــه فراوانــي 
دارنــد و ســال ها کار کرده انــد بــا هــم تفــاوت 
ــق  ــه دانشــگاه هاي موف ــال تجرب ــاً انتق ــد و طبع دارن

بــه دانشــگاه هاي دیگــر ضــرورت دارد.

بــه همه گیــري کرونــا  اشــاره  بــا  داداش پــور 
و تاثیــر آن بــر دانشــگاه ها افــزود: اکنــون بــا از 
ســرگیري کامــل دانشــگاه ها بخــش مهمــي از کار 
ــد،  ــن رون ــت. در ای ــاوره اس ــز مش ــر دوش مراک ب
ــه  ــد فعاالن ــا بای ــر پدیده ه ــال در براب ــاي انفع ــه ج ب

ــود. ــورد ش برخ
هســتیم  منتظــر  همیشــه  کــرد:  تصریــح  وي 
دانشــجو بــه ســمت مــا بیایــد و دانشــجو زمانــي بــه 
ســمت مــا مي آیــد کــه احیانــاً دچــار آســیبي شــده 
باشــد، امــروز حداکثــر 35 درصــد از جامعــه هدف 
ــري  ــا درمانگ ــگاه م ــي ن ــم. ول ــش داده ای را پوش
نیســت بلکــه پیشــگیري از مشــکل، هــدف اصلــي 

ماســت.
معــاون وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه در حــال 
ــار  ــا در کن حاضــر مراکــز مشــاوره در دانشــگاه ه
خانــواده هــا در حــال نقش آفرینــي هســتند گفــت: 
بایــد بــا دانشــجویان ماننــد فرزنــدان و اعضــاي 

ــود. ــار ش ــواده رفت ــک خان ی
ــوار و شــکل گیري  ــزود: کاهــش بعــد خان وي اف

فرزنــدي،  تــک 
ارتبــاط  فقــدان 
و  نســلي  بیــن 
فضــاي  گســترش 
کاهــش  مجــازي، 
ــاط خانوادگــي  ارتب
و فامیلــي و نهایتــاً 
ــاط  ــدن ارتب کــم ش
بــا  فرزنــدان 
والدیــن بــه دلیــل 
والدیــن،  اشــتغال 
تــا  شــده  ســبب 
ارتباطــي  مهــارت 

ــد  ــل برس ــه حداق ــجویان ب ــوزان و دانش ــش آم دان
ــي  ــاي ارتباط ــال در مهارت ه ــث اخت ــن باع و ای
ــا  ــي ت ــت، در حال ــده اس ــا ش ــري آنه و جامعه پذی
ــود  ــدر گســترده ب ــش، ارتباطــات آنق ــه پی ســه ده
کــه یادگیــري اجتماعــي بــه حداکثــر مــي رســید.

معــاون وزیــر علــوم عنــوان کــرد: وظیفــه دیگــر 
ــجو  ــه دانش ــه ب ــیب هایي را ک ــه آس ــت ک ــن اس ای
وارد مي شــود را کاهــش دهیــم و ایــن مســتلزم 

ــت. ــازي آنهاس توانمندس
الزم بــه ذکــر اســت در پایــان ایــن مراســم از 
ــران و مشــاوران و مراکــز مشــاوره و ســامت  مدی

دانشــگاه هاي کشــور تقدیــر شــد.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم:

ساخت ۴۶ هزار خوابگاه دانشجويي متاهلي نیازمند 
پرداخت بودجه قانون حمايت از خانواده است

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم 
گفــت: ســاخت ۴۶ هــزار خوابــگاه دانشــجویي 
متاهلــي نیازمنــد پرداخــت بودجــه قانــون حمایــت 
از خانــواده اســت،  ایــن اعتبــار اختصــاص یافتــه امــا 

هنــوز پرداخــت نشــده اســت.

روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه    
عمومــي وزارت علــوم، دکتــر مســعود گنجــي 
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــاوري ب ــات و فن ــوم، تحقیق عل
علــوم  و  علــوم  وزارتخانــه  دو  صندوق هــاي 
 ۷ مــاده  کــردن  اجرایــي  راســتاي  در  پزشــکي 
قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــي جمعیــت 
پیگیــر ســاخت ۴۶ هــزار خوابــگاه متاهلــي توســط 

دانشــگاه ها هســتند، گفــت: ۴0 هــزار خوبــگاه 
هــزار   ۶ و  علــوم  وزارت  بــه  مربــوط  متاهلــي 

اســت. بهداشــت  وزارت  بــه  مربــوط 
فــارس  خبرگــزاري  بــا  گفت وگــو  در  وي 
ــت از  ــون حمای ــاس قان ــرد: براس ــان ک ــر نش خاط
ــازمان  ــود س ــرار ب ــت ق ــي جمعی ــواده و جوان خان
ــان را  ــارد توم ــزار میلی ــغ ۲ ه ــه مبل ــه و بودج برنام
ــاص  ــي اختص ــاي متاهل ــاخت خوابگاه ه ــراي س ب
ــتا  ــن راس ــي در ای ــچ مبلغ ــون هی ــا کن ــه ت ــد ک ده
اختصــاص نیافتــه اســت. ســاخت خوابگاه هــاي 

ــت. ــژه اس ــت وی ــد حمای ــجویي نیازمن دانش
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
خوابگاه هــاي  ســاخت  اینکــه  بیــان  بــا  علــوم 
ــراي ازدواج  ــان ب ــه جوان ــک ب ــبب کم ــي س متاهل
ــت  ــا حمای ــواده مي شــود، گفــت: ب و تشــکیل خان
ــن  ــاخت ای ــه زودي س ــم ب ــت مي توانی ــژه دول وی
خوابگاه هــاي دانشــجویي را آغــاز کنیــم و در 
صورتــي کــه خیریــن هــم کمــک کننــد، بناهــاي 
بیشــتري را مي توانیــم در اختیــار دانشــجویان قــرار 

ــم. دهی

مديرکل دانشجويان شاهد و ايثارگر خبر داد:

المپیاد فرهنگي ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر 
برگزار مي شود

کل  اداره  گــزارش  بــه 
روابــط عمومــي وزارت علوم 
بــه نقــل از ســازمان امــور 
ســید  دکتــر  دانشــجویان، 
فردیــن تقــي زاده گفــت: این 
المپیــاد بــا هــدف ارتقــاي 
ایجــاد  ســامت جســمي و 
بیــن  در  شــادابي  و  نشــاط 
شــاهد  معــزز  دانشــجویان 
و ایثارگــر برگــزار خواهــد 

شــد.
دانشــجویان  کل  مدیــر 
ایثارگــر ســازمان  و  شــاهد 

امــور دانشــجویان در خصــوص رشــته هاي ایــن 
المپیــاد اظهــار داشــت: بعــد از نیــاز ســنجي از 
ــه  ــورد عاق ــته هاي م ــاي رش ــگاه ها و تقاضاه دانش
المپیــاد  ایــن  ورزشــي  رشــته هاي  دانشــجویان 

اعــام خواهــد شــد.
وي افــزود: ایــن المپیــاد در دو بخــش رشــته هاي 

ــران و پســران  تیمــي و انفــرادي در دو گــروه دخت
در ســه ســطح دانشــگاه، منطقــه و کشــوري برگزار 

خواهــد شــد.
ــه  ــاد در نیم ــن المپی ــت: ای ــي زاده گف ــر تق دکت
ــي دو  ــه میزبان نخســت شــهریورماه ســال جــاري ب
دانشــگاه اصفهــان و صنعتــي اصفهــان برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
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معاون بورس و امور دانشجويان خارج اعالم کرد:

لغو مجوز ۶5 موسسه اعزام دانشجو به خارج طي چند 
سال گذشته

ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان، 
آخریــن  دربــاره  در  ســلمانپور  محمدجــواد 
دانشــجو  اعــزام  مؤسســات  فعالیــت  وضعیــت 
بــه خــارج از کشــور گفــت: مؤسســات اعــزام 
ــي  ــررات و ضوابط ــق مق ــارج، طب ــه خ ــجو ب دانش
ــي  ــد ط ــت، بای ــران اس ــأت وزی ــوب هی ــه مص ک
ــد  ــل کنن ــود را تکمی ــدارک خ ــدي م ــک فراین ی
ــا اینکــه ســازمان امــور  و مراحلــي را طــي کننــد ت
ــراي ایــن  دانشــجویان مجــوز تأســیس و فعالیــت ب

مؤسســات صــادر کنــد.

غيرمجــازو  مؤسســات  تعليــق  و  لغــو 
ــارج ــه خ ــجو ب ــزام دانش ــي اع غيرقانون

 ۲50 اخیــر  ســال  چنــد  طــي  داد:  ادامــه  وي 
مؤسســه اعــزام دانشــجو بــه خــارج فعــال بودنــد که 
برخــي از آن هــا تخلفــات متعــددي داشــته اند، لــذا 
مجــوز فعالیــت برخــي از آن هــا لغــو شــده و یــا بــه 
ــر  ــال حاض ــت، در ح ــده اس ــق درآم ــت تعلی حال
ممکــن اســت موسســاتي به صــورت غیرمجــاز 
و یــا غیرقانونــي هنــوز فعالیــت داشــته باشــند، 
ــق اهرم هــاي  ــع شــویم از طری ــا اگــر مطل مســلماً م
قانونــي جلــوي فعالیــت آن هــا را خواهیــم گرفــت، 
منتهــا چیــزي کــه بســیار حائــز اهمیــت بــوده، ایــن 
اســت کــه خــود متقاضیــان اعــزام بــه خــارج بــراي 
تحصیــل در دانشــگاه هاي خارجــي، بایــد ابتــدا 

ــد. ــال کنن ــن مؤسســات را دنب ــودن ای ــي ب قانون
معــاون بــورس و دانشــجویان خــارج ســازمان 
امــور دانشــجویان گفــت: به هیچ وجــه از طریــق 
یــا  و  ندارنــد  قانونــي  مجــوز  کــه  موسســاتي 
غیرقانونــي هســتند اقــدام نکــرده و مشــاور نگیرنــد، 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــرر آن ای ــن ض ــه کمتری چراک
ــور  ــازمان ام ــد، س ــدا کردن ــي پی ــکل و اختاف مش
ــد. ــت کن ــا حمای ــد از آن ه ــجویان نمي توانن دانش

وي افــزود: برخــي از ایــن مؤسســات غیرقانونــي، 
متأســفانه اطاعــات نادرســت و غلطــي در اختیــار 
ایــن متقاضیــان قــرار مي دهنــد، به عنــوان مثــال 
ــه  ــگاه هایي ک ــرف دانش ــه ط ــي را ب ــي ایران متقاض
ــدارد  ــار ن ــجویان اعتب ــور دانش ــازمان ام ــر س از نظ
ایــن دانشــجویان مشــغول  هدایــت مي کننــد و 
تحصیــل مي شــوند و ســپس مشــاهده مي کننــد 
ــن دانشــگاه ها نظــر علمــي ضعیــف هســتند  کــه ای
پــس ســرخورده مي شــوند و لطمه هــاي زیــادي 
ــال ضعــف علمــي  ــه خی ــا این کــه ب ــد و ی مي خورن
آن دانشــگاه ادامــه تحصیــل داده و فارغ التحصیــل 
ایــران  بــه  را  خــود  مــدرک  ســپس  مي شــوند 
ــا عــدم ارزشــیابي  ــد و مواجــه مي شــوند ب مي آورن
کــه  دانشــگاهي  کــه،  پاســخ  ایــن  و  مــدرک 
دانشــجو تحصیــل کــرده اســت اعتبــار نداشــته 
در واقــع هــم عمــر و هــم پــول خــود را تلــف 

کرده انــد.
ــد  ــه اکی ــاً توصی ــن واقع ــزود: بنابرای ــلمانپور اف س
مــا ایــن اســت کــه خــود مــردم و خــود داوطلبــان 
بــراي تحصیــل در خــارج از کشــور از طریــق ایــن 
مؤسســات غیــر قانونــي اقــدام نکننــد البته متأســفانه 

را  فضایــي  غالبــاً  همیــن مؤسســات غیرقانونــي 
ــراي عزیــزان مــا ترســیم مي کننــد، یــک فضــاي  ب
ــک  ــر ی ــه علي الظاه ــي ک ــت، فضای ــي اس غیرواقع
وقتــي  و  اســت  خیال انگیــز  پرجاذبــه  فضــاي 
ــه آنجــا مراجعــه مي کننــد، مي بیننــد  دانشــجویان ب

ــن خبرهــا نیســت. کــه از ای

ــه  ــي ب ــع کارشناس ــجويان در مقط دانش
ــوند ــزام نش ــارج اع خ

معــاون بــورس و دانشــجویان خــارج ســازمان 
ــه  ــا ب ــه م ــد: توصی ــاد آور ش ــجویان ی ــور دانش ام
دانشــجویان به ویــژه در مقطــع کارشناســي ایــن 
اســت کــه اوالً اصــًا بــراي تحصیــل در ایــن مقطــع 
بــه خــارج از کشــور اعــزام نشــوند، چــون بــه 
ــي  ــن در حال ــد، ای مشــکات متعــددي برمي خورن
ــدون اســتثنا در داخــل  اســت کــه تمــام رشــته ها ب
کشــور در مقطــع کارشناســي و حتــي کارشناســي 
ــود  ــا وج ــگاه هاي م ــتثنا در دانش ــدون اس ــد ب ارش
دارد و قوي تــر از خیلــي از دانشــگاه هاي خارجــي 
دانشــگاه هاي  از  برخــي  بــا  هــم رده  حتــي  و 
معــروف و ممتــاز اروپایــي، بنابرایــن واقعــاً معقــول 
نیســت کــه در مقطــع لیســانس اعــزام شــوند آن هــم 
ــد در تبلیغــات ناصــواب مؤسســات غیرمجــاز  برون

ــرد. ــرار گی اعــزام ق

فعاليــت ۱۸۰ مؤسســه اعــزام دانشــجو بــه 
ج ر خا

وي دربــاره اینکــه مجــوز چــه تعــداد از ایــن 
مؤسســات لغــو شــده اســت افــزود: درحــال حاضــر 
حــدود 185 مؤسســه اعــزام دانشــجو فعــال هســتند 
ــه 185  ــه ب ــر از ۲50 مؤسس ــالهاي اخی ــي س ــه ط ک
 300 حــدود  همچنیــن  و  رسیده اســت  مؤسســه 
متقاضــي جدیــد نیــز بــراي تأســیس مؤسســات 
ــختي  ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــت، ک ــده اس ــت ش دریاف
شــرایط اخــذ مجــوز، بــا درخواســت تعــدادي 
موافقــت شــده، و در مراحــل راه اندازي مؤسســات 

ــتند. ــد هس ــزام جدی اع

رشــد مؤسســات اعــزام دانشــجو بــه 
شــرقي کشــورهاي 

ســلمانپور دربــاره اینکــه درخواســت هاي جدیــد 
ــه مقصــد کــدام کشــورها  اعــزام دانشــجو بیشــتر ب
ــراً  اســت افــزود: درخواســت ها متنــوع اســت، اخی
بــا توجــه بــه اینکــه اســتقبال از کشــورهاي شــرقي 
زیــاد مي شــود، رشــد متقاضــي بــراي تأســیس 
ــه کشــورهاي شــرقي رو  ــراي اعــزام ب مؤسســات ب

ــت. ــش اس به افزای
وي دوبــاره تاکیــد کــرد: متقاضیــان تحصیــل در 
ــق مؤسســات اعــزام  خــارج از کشــور کــه از طری
دانشــجو اقــدام مي کننــد، قبــل از هــر اقدامــي 
ابتــدا دانشــگاه معتبــري را از روي لیســت اداره کل 
ــد  ــاب کنن ــوم انتخ ــگان وزارت عل ــش آموخت دان
ســپس بــه لیســت مؤسســات خدماتــي اعــزام مجــاز 
و غیــر مجــاز کــه در وب ســایت اداره بــورس 
دانشــجویان خــارج وزارت علــوم منتشــر شــده بــه 
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ــد. ــول نکنن ــچ آدرس دیگــري را قب و هی
ســلمانپور ادامــه داد: متقاضــي بایــد بعــد از اینکــه 
از لیســت وزارت علوم، دانشــگاه و ســپس مؤسســه 
معتبــر را انتخــاب کــرد بــا مؤسســه تمــاس حاصــل 
اطاعــات  هســتند  موظــف  مؤسســات  و  کنــد 
و مشــاوره الزم را ارائــه دهنــد و فراینــد اخــذ 
ــد. ــرش از دانشــگاه خارجــي را توصیــف کنن پذی

معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان:

دانشگاههاي ايران از ظرفیت هاي مطلوب در جذب 
حداکثري دانشجويان بین المللي برخوردار هستند

گفــت:  دانشــجویان  امــور  ســازمان  رئیــس 
ظرفیت هــاي  نظــر  از  ایــران  دانشــگاههاي 
ــد  ــرار دارن ــي ق دانشــگاهي در شــرایط بســیار خوب
ــي  ــه چندان ــي فاصل ــر جهان ــگاههاي برت ــا دانش و ب
حداکثــري  جــذب  در  مي تواننــد  و  ندارنــد 
موثرتــري  هــاي  گام  المللــي  بیــن  دانشــجویان 

بردارنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي وزارت    
علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان، دکتــر 
ــا  ــور در نشســت صمیمــي خــود ب هاشــم داداش پ
جمعــي از دانشــجویان بیــن الملــل از ملیــت هــاي 
ــار  ــوق، اظه ــب ف ــان مطل ــا بی ــان، ب ــف جه مختل
ــیل  ــتانداردها و پتانس ــود اس ــم وج ــت: علیرغ داش
دلیــل  بــه  کشــور  دانشــگاههاي  در  الزم  هــاي 
ــاي  ــاختي و ناهماهنگي ه ــکات زیرس ــي مش برخ
ــن دســتگاهي، در جــذب دانشــجویان عملکــرد  بی
و  موانــع  رفــع  در صــورت  و  نداشــتیم  خوبــي 
ــال و اســتقبال  ــا اقب ــي دانشــگاههاي کشــور ب معرف
ــم شــد. دانشــجویان بیــن المللــي مواجــه خواهی

وي در ایــن نشســت کــه از پانــزده کشــور جهــان 
حضــور داشــتند خاطرنشــان ســاخت: در مــدت 
هفــت ماهــي کــه در ایــن مســئولیت هســتم، بیــش 
از ســي جلســه بــا دانشــجویان بیــن الملــل برگــزار 
نمــوده و در دانشــگاههاي مختلــف کشــور کــه 
ــر و از  ــز حاض ــتند نی ــل داش ــن المل ــجویان بی دانش
نزدیــک و چهــره بــه چهــره بــا مســائل و مشــکات 
و حرفــه اي آنهــا آشــنا شــدم و بهمیــن منظــور 
ــل  ــتاي ح ــازمان را در راس ــت س ــي از ظرفی بخش
مشــکات موجــود در پیــش پــاي دانشــجویان بیــن 

ــاص داده ام. ــل اختص المل
وي بــه موضــوع فرصت هــاي شــغلي دانشــجویان 
بیــن الملــل اشــاره کــرد و گفــت: بــا وزیــر محتــرم 
کار و امــور اجتماعــي مذاکــرات الزم صــورت 
گرفتــه اســت. امیــدوارم بــا امضــاي تفاهم نامــه 
اجرایــي بتوانیــم موضــوع اشــتغال پــاره وقــت 
دانشــجویان بیــن الملــل عاقمنــد بــه کار را حــل و 
فصــل کنیــم تــا دانشــجویاني کــه بورســیه نیســتند و 
ــا مشــکل مواجــه  ــل ب ــن هزینه هــاي تحصی در تأمی
هســتند، بــا اشــتغال ۲0 ســاعت در هفتــه بخشــي از 

ــد. ــران نماین مشــکات خــود را جب

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان هــر گونــه 
دیدگاهــي را در خصــوص کاهــش فرصــت شــغلي 
بــراي ایرانیــان در صــورت اشــتغال دانشــجویان بین 
الملــل را رد کــرد و اظهــار داشــت: بنــده معتقــدم 
اشــتغال دانشــجوي بیــن الملــل در کشــور نــه تنهــا 
ــان  ــراي جوان ــغلي ب ــت ش ــش فرص ــب کاه موج
ــعه  ــث توس ــس باع ــه برعک ــود، بلک ــي نمي ش ایران
و گســترش فرصتهــاي شــغلي نیــز مي گــردد و 
اگــر یــک دانشــجوي بیــن الملــل شــاغل در ایــران، 
بتوانــد بــا حضــور در شــرکت هــا و موسســات 
مختلــف ایرانــي زمینــه همــکاري بــا کشــور متبــوع 
ــترش  ــت گس ــًا فرص ــد، عم ــرار نمای ــود را برق خ
ــرده و  ــرار ک ــران برق ــراي ای ــي ب ــن الملل ــازار بی ب
از ایــن طریــق زمینــه توســعه اشــتغال و ایجــاد 
فرصتهــاي شــغلي بیشــتر در ایــران را فراهــم کــرده 

اســت.
ــي،  ــي- ورزش ــاي فرهنگ ــزاري المپیاده وي برگ
جشــنواره فرهنگــي ملــل و ســایر برنامــه هــاي 
بیــن  دانشــجویان  بــراي  شــده  دیــده  تــدارک 
الملــل، در طــي چنــد مــاه آینــده در دانشــگاههاي 
ــن  ــناخت ای ــراي ش ــي ب ــور را فرصت ــف کش مختل
ــگاهي، اقلیمــي و  ــاي دانش دانشــجویان از ظرفیته
ــادآور شــد: رویکــرد  ــران دانســت و ی فرهنگــي ای
بــه  علــوم  وزارت  و  ســیزدهم  دولــت  نــگاه  و 
ــت و در  ــت اس ــل مثب ــن المل ــجویان بی ــور دانش ام
راســتاي تحقــق ســند چشــم انــداز و مرجعیــت 
و  تعامــل  نیازمنــد  علمــي  دیپلماســي  و  علمــي 
گســترش روابــط علمــي، فرهنگــي و دانشــگاهي بــا 
ــورهاي  ــوار و کش ــورهاي همج ــگاههاي کش دانش
اســامي بــا هــدف افزایــش جــذب و حضــور بیــن 

ــتیم. ــران هس ــي در ای الملل
در ایــن نشســت کــه معــاون بــورس و امــور 
حــوزه  ایــن  کل  مدیــر  و  خــارج  دانشــجویان 
حضــور داشــتند، تعــدادي از دانشــجویان بیــن 
الملــل بــه مشــکات و موانــع خــود اشــاره کردنــد 
و خواســتار رفــع مشــکل ویــزا و تــردد، مــدت 
اقامــت بــه طــول تحصیــل، فرصتهــاي شــغلي، 
اصــاح بیمــه ســامت و ضریــب نفــوذ آن شــدند.
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سازمان سنجش آموزش کشور سازمان سنجش آموزش کشور 
در آيین تجلیل از برگزيدگان المپیاد علمی دانشجويی اعالم شد؛

برنامه سازمان سنجش برای برگزاری بدون کاغذ آزمون های سراسری

رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در 
ــمین  ــت و شش ــدگان بیس ــل از برگزی ــن تجلی آیی
المپیــاد علمــی دانشــجویی گفــت: در دوره اول 
ــای  ــام فرآینده ــنجش تم ــازمان س ــورم در س حض
ــام تــا اعــام نتایــج  آزمون هــای سراســری از ثبت ن
ــک کردیــم و هــم  ــر حضــوری و الکترونی را غی
اکنــون بــه دنبــال برگــزاری آزمــون بــدون اســتفاده 
ــه و  ــی و اســتفاده از رایان از دفترچــه ســواالت کتب

ــتیم. ــون هس ــرای آزم ــرای اج ــل ب موبای
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ  ب
علــوم، دکتــر عبدالرســول پورعبــاس در آییــن 
ــاد  ــمین المپی ــت و شش ــدگان بیس ــل از برگزی تجلی
ــر  ــور وزی ــا حض ــه ب ــور ک ــجویی کش ــی دانش علم
ــاوری برگــزار شــد گفــت:  ــوم، تحقیقــات و فن عل
بــه طــور ســاالنه 150 آزمــون توســط ســازمان 

ــود. ــی ش ــزار م ــور برگ ــوزش کش ــنجش آم س

ه  نشــگا ا د
رتبــه  شــريف 
المپيــاد  اول 

علمــی 
يی نشــجو ا د

المپیــاد  افــزود:  وی 
دانشــجویی  علمــی 
دو  شــامل  کشــور 
بخــش اســت کــه در 
آزمــون  اول  بخــش 
ــق  ــز در مناط غیرمتمرک
کشــوری  گانــه   10
در  و  شــد  برگــزار 
افــراد  دوم  بخــش 
آزمــون  طریــق  از 
ــاد راه  ــی المپی ــه نهای ــه مرحل ــد ب ــی ارش کارشناس
یافتنــد و در مجمــوع ایــن دو بخــش 10۴۲ نفــر 
ــپور  ــهید عباس ــعبه ش ــه در ش ــی ک ــون نهای در آزم
دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد شــرکت 
کردنــد و 83 نفــر بــه عنــوان برگزیــده نهایــی 
ــز  ــره و برن ــای طــا، نق ــدال ه انتخــاب شــدند و م

کردنــد. کســب  را  المپیــاد 
وی افــزود: از مجمــوع شــرکت کننــدگان در 

المپیــاد 83 نفــر برگزیــده شــدند کــه از ایــن میــان، 
ــدر  ــدال در ص ــا 19 م ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت دانش
دانشــگاه هــا قــرار گرفتــه اســت همچنیــن دانشــگاه 
ــا 15 مــدال رتبــه دوم و دانشــگاه صنعتــی  تهــران ب
ــد. ــه دســت آوردن ــا ۴ مــدال ســوم را ب امیرکبیــر ب

بــرای  بــرای  المپيــاد  مزايــای 
نفــرات برتــر

ــه  ــدال ب ــز و م ــای جوای ــن اعط ــزود: ضم وی اف
برگزیــدگان، 15 نفــر اول ۲3 رشــته المپیــاد بــه 
ــی مــی شــوند کــه مــی  ــر معرف دانشــگاه هــای برت
تواننــد بــدون آزمــون در مقطــع باالتــر رشــته خــود 

ــوند. ــه ش پذیرفت
ــر اول  ــن 15 نف ــت: همچنی ــاس گف ــر پورعب دکت
ــا کســب  در صــورت شــرکت در آزمــون ارشــد ب
90 درصــد نمــره مــی تواننــد در نقطــه قبولــی خــود 

پذیرفتــه شــوند.
بیســت  غیرمتمرکــز  مرحلــه  برگــزاری  از  وی 
ــجویی در ۲3  ــی دانش ــاد علم ــن دوره المپی و هفتی
اردیبهشــت خبــر داد و گفــت: مرحلــه متمرکــز نیــز 
همزمــان بــا کنکــور ارشــد در روزهــای ۲8 تــا 30 

ــی شــود.  اردیبهشــت برگــزار م

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد:

جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱/ مغايرت معدل اظهارشده با معدل مندرج در مدرک 
کارشناسی موجب لغو قبولی می شود

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
آمــوزش  ســازمان ســنجش  از  نقــل  بــه  علــوم 
کشــور، دکتــر عبدالرســول پورعبــاس، رئیــس 
ــش از ۶۴۷  ــت بی ــه رقاب ــاره ب ــا اش ــازمان ب ــن س ای
ــی در  ــته امتحان ــد رش ــب در 13۷ ک ــزار داوطل ه
ــت:  ــال 1۴01، گف ــد س ــی ارش ــون کارشناس آزم
ــای  ــته در روزه ــون کارشناســی ارشــد ناپیوس آزم
 30 و   ۲9  ،۲8 جمعــه  و  پنجشــنبه  چهارشــنبه، 

اردیبهشــت مــاه برگــزار می شــود.
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  معــاون 
ــون  ــزاری آزم ــرای برگ ــر الزم ب ــه داد: تدابی ادام
بــا رعایــت تمــام  ناپیوســته  کارشناســی ارشــد 
شــیوه نامه های بهداشــتی در 18۶ شهرســتان، 38۶ 

حــوزه اصلــی اندیشــیده شــده اســت.
دکتــر پورعبــاس بــا بیــان اینکــه در مجمــوع ۶۴۷ 
ــدی  ــاب عاقه من ــا احتس ــب )ب ــزار و ۲09 داوطل ه
ــی دوم( متقاضــی  ــه شــرکت در مجموعــه امتحان ب
ــته  ــد ناپیوس ــی ارش ــون کارشناس ــرکت در آزم ش
ــزار  ــداد 339 ه ــن تع ــت: از ای ــتند، گف ــال هس امس
 303 و  هــزار   30۷ و  زن  داوطلــب  نفــر   90۶ و 

ــتند. ــرد هس ــب م داوطل
ــت از  ــان الزم اس ــرد: متقاضی ــان ک وی خاطرنش
ــنبه  ــا روز سه ش ــاه ت ــت م ــنبه ۲۶ اردیبهش روز دوش
اطاع رســانی  درگاه  بــه  مــاه  اردیبهشــت   ۲۷
ســازمان ســنجش مراجعــه و نســبت بــه چــاپ 
ویرایــش  و  آزمــون  جلســه  بــه  ورود  کارت 

ــدام  ــزوم( اق ــورت ل ــی )در ص ــت نام ــات ثب اطاع
ــد. کنن

رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور تأکیــد 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ۲0 درصــد معــدل 
مقطــع کارشناســی بــه صــورت تــراز در نمــره کل 
داوطلــب اعمــال می شــود و میانگیــن معــدل مقطــع 
کارشناســی ناپیوســته و معــدل مقطــع کاردانــی بــه 
صــورت تــراز شــده اعمــال خواهــد شــد، الزم 
اســت داوطلبــان دقــت کننــد در صورتــی کــه 
مغایرتــی در معــدل درج شــده بــر روی کارت 
ورود بــه جلســه مشــاهده کردنــد بافاصلــه در 
ســایت ســازمان ســنجش اقــدام بــه ویرایــش معــدل 

ــد. کنن
ــدل  ــرت مع ــد: مغای ــر ش ــاس متذک ــر پورعب دکت

ــدرج  ــدل من ــا مع ــب ب ــط داوطل ــده توس ــار ش اظه
ــی در  ــو قبول ــب لغ ــی موج ــدرک کارشناس در م
کــد رشــته قبولــی داوطلــب در مقطــع کارشناســی 
ارشــد می شــود، لــذا داوطلبــان بایــد در ایــن مــورد 

دقــت کامــل داشــته باشــند.
معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
پایــان خاطرنشــان کــرد: داوطلبــان الزم اســت برای 
کســب اطاعــات الزم در خصــوص نحــوه چــاپ 
ــخ  ــام تاری ــه اع ــه اطاعی ــات ب ــش اطاع و ویرای
ــع نقــص  ــه جلســه، محــل رف چــاپ کارت ورود ب
ــی  ــون کارشناس ــزاری آزم ــل برگ ــهر مح آن و ش
ــق  ــاً از طری ارشــد ناپیوســته ســال 1۴01 کــه متعاقب
منتشــر  ســنجش  ســازمان  اطاع رســانی  درگاه 

می شــود، مراجعــه کننــد.
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور :

۱۰۰ هزار صندلی رشته های گروه علوم رياضی و فنی 
در دانشگاه ها خالی مانده است

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
از ســازمان ســنجش آمــوزش  نقــل  بــه  علــوم 
کشــور، رئیــس ایــن ســازمان در نشســت بــا عوامــل 
اجرایــی آزمــون سراســری )کنکــور( ســال 1۴01 
قبولــی  میــزان  در  اســتان ها،  میــان  در  گفــت: 
ــی اول  ــد قبول ــا 18.9 درص ــزد ب ــتان ی ــور اس کنک
و لرســتان هــم بــا 8.39 درصــد قبولــی اســتان آخــر 
اســت، ضمــن اینکــه در گــروه علــوم ریاضــی 

و فنــی آزمــون سراســری تعــداد صندلی هــا از 
داوطلبــان بیشــتر اســت یعنــی بــرای ۲50 هــزار 
ــی 150 هــزار داوطلــب داریــم و 100 هــزار  صندل

ــت. ــده اس ــی مان ــی خال صندل
جــزو  قزویــن  اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتان های رده دوم در میــزان پذیــرش کنکــور 
اســتان هایی  کنــار  در  قزویــن  افــزود:  اســت، 
اصفهــان، چهارمحــال  مثــل خراســان جنوبــی، 
و بختیــاری، مرکــزی، مازنــدران و آذربایجــان 
ــرار  ــف دوم ق ــتان های ردی ــف اس ــرقی در ردی ش
دارد و از نظــر میــزان قبولی هــا از میانگیــن کشــور 

ــت. ــر اس باالت

دکتــر پورعبــاس بــا یــادآوری اینکــه ۲ نــوع 

پذیــرش بــا آزمــون و پذیــرش بــه صــرف ســوابق 

ــرش از  ــوزه پذی ــت: در ح ــم، گف ــی داری تحصیل

طریــق آزمــون اســتان قزویــن بــا 13.۲۶ درصــد در 

رده 11 کشــوری قــرار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه 

میانگیــن کشــور 1۲.۲9 درصــد اســت، از ایــن 

دانشــجو  پذیــرش  بیشــتر  میانگیــن یک درصــد 

دارد.

وی ادامــه داد: در حــوزه پذیــرش بــا ســوابق 

تحصیلــی قزویــن بــا میــزان پذیــرش 31.۶۷ درصــد 

ــوزه  ــن ح ــت. در ای ــور اس ــم کش ــتان چهارده اس

مجمــوع  در  اســت.  اول  همچنــان  یــزد  اســتان 

ــن  ــز قزوی ــون نی ــدون آزم ــون و ب ــا آزم ــرش ب پذی

در کشــور در رتبــه چهاردهــم قــرار دارد.

رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در 

ــه  ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ

وضعیــت اســتان قزویــن در پذیــرش رشــته های 

گــروه علــوم ریاضــی و زبان هــای خارجــی اصــًا 

ــی  ــوم ریاض ــروه عل ــت: در گ ــت، گف ــوب نیس خ

اســتان  قبولــی  درصــد   ۲۷ بــا  قزویــن  فنــی  و 

بیســت وپنجم کشــور اســت و ایــن نشــان می دهــد 

ــرمایه گذاری  ــتان س ــرورش اس ــوزش و پ ــه آم ک

ــت. ــداده اس ــام ن ــته انج ــن رش ــی در ای خوب

وی ادامــه داد: همچنیــن در گــروه آزمایشــی 

قزویــن  اســتان  وضعیــت  خارجــی  زبان هــای 

نامطلــوب اســت و بــا 1.5 تــا ۲ درصــد قبولــی 

ــه  ــار دارد ک ــا را در اختی ــزان قبولی ه ــه 30 می رتب

در ایــن بخــش قــم و ســمنان اســتان های اول و دوم 

ــن روی  ــن نشــان می دهــد کــه در قزوی هســتند. ای

رشــته زبان هــای خارجــی اصــًا کار نمی شــود.

ــن در  ــتان قزوی ــه داد: اس ــاس ادام ــر پورعب دکت

ــوم  ــی رشــته های گــروه عل ــرش و قبول ــزان پذی می

تجربــی بــا 10.۴۶ درصــد رتبــه 1۴ کشــور را دارد 

و باالتــر از میانگیــن کشــوری قبولــی دارد. امــا 

ــه  ــتان از بقی ــت اس ــانی وضعی ــوم انس ــروه عل در گ

رشــته ها بهتــر اســت و رده نهــم میــزان قبولی هــای 

ــار دارد. ــوری را در اختی کش

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور :

مرکز نوآوری و هوشمندسازی سازمان سنجش ايجاد 
می شود

رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا 
ــای  ــت فعالیت ه ــا کیفی ــرورت ارتق ــه ض ــاره ب اش
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا ارائــه بهتریــن 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــت: ب ــان گف ــه داوطلب ــات ب خدم
آزمون هــای  برگــزاری  فنــی  زیرســاخت های 
از  اســتفاده  بــا  و  کاغــذ  بــدون  الکترونیکــی 
مرکــز  زودی  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
ســنجش  ســازمان  هوشمندســازی  و  نــوآوری 

می شــود. انــدازی  راه  کشــور  آمــوزش 
ســازمان  هوشمندســازی  و  نــوآوری  مرکــز 

می شــود ایجــاد  ســنجش 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان ســنجش 
ــدار  ــاس در دی ــول پورعب ــر عبدالرس ــور، دکت کش
نــوروزی بــا کارکنــان ایــن ســازمان بــا اشــاره 
ــم  ــام معظ ــوی مق ــذاری ســال 1۴01 از س ــه نامگ ب
ــان و  ــش بنی ــد دان ــال تولی ــوان  س ــه عن ــری ب رهب
ــازمان  ــذاری س ــت: هدف گ ــن  گف ــتغال آفری اش
ســنجش آمــوزش کشــور، حرکــت در مســیر 
اســتفاده کاربــردی از فناوری هــای نویــن و دانــش 
بنیــان در برگــزاری آزمون هــای الکترونیکــی و 

ــت. ــذ اس ــدون کاغ ب
ســازمان  گــذاری  هــدف  بــه  همچنیــن  وی 

ســنجش آمــوزش کشــور بــرای برگــزاری آزمــون 
کامــًا  بــه صــورت   1۴03 ســال  در  سراســری 
ــه  ــا توجــه ب الکترونیکــی و بــدون کاغــذ گفــت: ب
زیرســاخت های  همــه  ســال 1۴01  برنامه ریــزی 
ــد و  ــد ش ــاد خواه ــی ایج ــای الکترونیک آزمون ه
ــاس  ــا مقی ــای ب ــی از آزمون ه در ســال 1۴0۲ بخش
ــی و  ــورت الکترونیک ــه ص ــط ب ــک و متوس کوچ
ــب  ــس از کس ــود و پ ــزار می ش ــذ برگ ــدون کاغ ب
اطمینــان از زیرســاخت ها و امکانــات پیش بینــی 
شــده در ســال 1۴03 آزمــون سراســری ورودی بــه 
ــه صــورت  ــی ب ــوزش عال دانشــگاه ها و مراکــز آم
برگــزار  کاغــذ  بــدون  و  الکترونیکــی  کامــًا 

ــد. ــد ش خواه
معــاون وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر پویایــی و 

توانایــی کارکنــان ســازمان ســنجش آمــوزش 
ارتقــا  و  توســعه  مســیر  در  گفــت:  کشــور 
بــرای  الزم  برنامه ریــزی  ســازمان،  فعالیت هــای 
آموزش هــای تخصصــی مطابــق بــا شــرایط جدیــد 
پیش بینــی  نیــز  ســازمان  ایــن  کارکنــان  بــرای 
شــده اســت و امیدواریــم بــا تکیــه بــر دانــش 
ــتفاده  ــا اس ــن ب ــازمان و همچنی ــان س ــی کارکن فن

از توانایــی شــرکت های دانــش بنیــان، اهــداف 
هوشمندســازی ســازمان کامــًا عملیاتــی شــود.



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری21

@atfiran.ir

اردیبهشت ماه 1401- شماره 54

ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان ژپوهشهای علمي و صنعتي اريان سازمان ژپوهشهای علمي و صنعتي اريان 

راه اندازي پارک علم و فناوري بین المللي ايران با وسعت هزار هکتار

ــا،  ــوزش ایرن ــم و آم ــگار عل ــزارش خبرن ــه گ ب
محمدعلــي زلفــي گل در آییــن تکریــم و معارفــه 
رییــس ســازمان صنعتــي ایــران افــزود: اگــر امــروز 
امنیــت و آسایشــي داریــم ایــن ثمــره خــون هــزاران 
ــود را در  ــرمایه خ ــن س ــه بزرگتری ــت ک ــهید اس ش

طبــق اخــاص قــرار دادنــد.
وي در ادامــه گفــت: ســازمان پژوهــش هــاي 
علمــي و صنعتــي ایــران بــه عنــوان یــک نهــاد 
ــي  ــت. گاه ــتقل اس ــًا مس ــاوري کام ــي و فن علم
ســازمان   ایــن  کــه  مي شــود  برداشــت  اوقــات 
ــن  ــه ای ــت ک ــوم اس ــتاد وزارت عل ــه س ــته ب وابس
ــتقل  ــي مس ــاد علم ــازمان نه ــن س ــت. ای ــه نیس گون
ــتاد  ــگاه س ــژه اي دارد و ن ــرایط وی ــه ش ــت ک اس
ــي  ــاي علم ــش ه ــازمان پژوه ــه س ــوم ب وزارت عل
و صنعتــي یــک نــگاه ویــژه اســت؛ چــرا کــه ایــن 
ــردي دارد  ــه ف ــر ب ــاي منحص ــي ه ــازمان ویژگ س
و در ابعــاد بیــن المللــي از چنــد جهــت کامــًا 

ــت. ــده اس ــناخته ش ش
ــاتیدي  ــه اس ــل اینک ــه دلی ــي ب ــت: یک ــر گف وزی
ــه   ــه در دو جنب ــد ک ــور دارن ــازمان حض ــن س در ای
نتایــج  و  هســتند  شــاخص  فنــاوري  و   علمــي 
منتشــر  فراملــي  ابعــاد  در  آنهــا  پژوهش هــاي 
ــا آدرس خــاص خــود  ــن ســازمان ب مي شــود  و ای

ــت. ــده اس ــه ش ــا پذیرفت کام

زلفــي گل گفــت: ویژگــي بعــدي ایــن ســازمان 
ــي  ــاد فرامل ــازمان در ابع ــن س ــده ای ــث ش ــه باع ک
ــنواره  ــت جش ــد، مدیری ــده باش ــناخته ش ــًا ش کام
بیــن  جشــنواره  اســت.  خوارزمــي  بین المللــي 
شــناخته  فراملــي   ابعــاد  در  المللــي خوارزمــي 
شــده اســت و در ابعــاد ملــي هــر اســتاد دانشــگاه، 
دانشــمند، دانــش پــژوه و دانشــجوي مــا آرزو دارد 
در رقابتهــاي جشــنواره خوارزمــي شــرکت کنــد و 

ــه شــود. ــز رتب حائ
ــن  ــي ای ــنواره خوارزم ــد جش ــه داد: برن وي ادام
ــذار و  ــر گ ــي تاثی ــاد علم ــک نه ــه ی ــازمان را ب س
یــک نمــاد و نمــود علــم و فنــاوري تبدیــل کــرده 

ــت. اس
وزیــر علــوم افــزود: نکتــه دیگــري کــه ســازمان 
پژوهــش هــاي علمــي و صنعتــي ایــران در عرصــه 
ــت،  ــده اس ــناخته ش ــور ش ــاوري کش ــي و فن علم
بحــث مالکیــت فکــري اســت. مجــوزي کــه ایــن 
ســازمان صــادر مــي کنــد در محافــل علمــي بــراي 
ارتقــاي علمــي و گزینــش هــاي علمــي بســیار مهــم 

اســت.
ــرمایه  ــیل و س ــن پتانس ــد ای ــرد: بای ــد ک وي تاکی
ــي و  ــاي علم ــش ه ــازمان پژوه ــه س ــي ک اجتماع
صنعتــي در بیــن جامعــه فرهیختــگان دانشــگاهي و 
علمــي بــه وجــود آورده، بــراي اهــداف بزرگتــري 

ــه  ــري ب ــاي بزرگت ــت ه ــم و ماموری ــتفاده کنی اس
ــري  ــزرگ ت ــن ســازمان بســپاریم و آرزوهــاي ب ای

ــن ســازمان داشــته باشــیم. ــراي ای را ب
زلفــي گل گفــت: یکــي از ایــن آرزوهــا تاســیس 
ــران اســت  ــي ای ــن الملل ــاوري بی ــم و فن ــارک عل پ
شــده،  کــه  رایزني هایــي  بــا  خوشــبختانه  کــه 
ــارک در  ــن پ ــت. ای ــده اس ــا ش ــات آن مهی مقدم
هــزار هکتــار اســت کــه مجــوز آن گرفتــه شــده و 
در ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان تهــران مصــوب 

ــت. ــده اس ش
در  تهــران  اســتاندار  البتــه  شــد:  یــادآور  وي 
ــن  ــار  زمی ــزار هکت ــش از  ه ــف بی ــاي مختل جاه
ــم  ــا مه ــراي م ــا ب ــي داد، ام ــرار م ــا ق ــار م در اختی
ــد  ــران باش ــک ته ــن نزدی ــن زمی ــه ای ــود ک ــن ب ای
و تســهیات آب و بــرق و گاز داشــته باشــد تــا 
شــرایط بــراي حضــور شــرکت هــاي دانــش بنیــان 
مهیــا باشــد. بــا رایزنــي هــاي انجــام شــده بــه زودي 
دکتــر زمانیــان و دکتــر خیرالدیــن )معــاون فنــاوري 
ــت و  ــد داش ــي خواهن ــد محل ــوم( بازدی وزارت عل
چنــد محــل مناســب پیــدا شــده کــه تســهیات آب 
و بــرق و گاز دارد. کارهــاي مقدماتــي انجــام شــده 

ــد. ــي کن ــه کار م ــاز ب ــه زودي آغ اســت کــه ب
وي گفــت: ســازمان هــاي پژوهــش هــاي علمــي 
و صنعتــي ایــران در ســه بخــش پژوهــش هــاي 

بنیــادي، کاربــردي و  توســعه اي تجربــه دارد. 
بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان یــک الگــو مــي توانــد 
ــگاه  ــور را در  دانش ــش کش ــش پژوه ــري بخ راهب
ــرد و ایــن کار  ــر عهــده گی هــا و پژوهشــگاه هاي ب

ــد. ــام ده را انج
 بــراي بیمــه پژوهــش و مالکیــت فکــري در 
صــورت لــزوم بــه مجلــس الیحــه مــي دهیــم 
وزیــر علــوم گفــت: مشــکلي کــه در بخــش 
ــش  ــه پژوه ــه بیم ــت ک ــن اس ــم ای ــش داری پژوه
نداریــم و ســازمان پژوهــش علمــي و صنعتــي 
ــر باشــد.  ــد و پیگی ــه کمــک کن ــن زمین ــد در ای بای
ــش در  ــعه پژوه ــه توس ــش ب ــه پژوه ــتن بیم نداش

کشــور آســیب زده اســت.
ــاي  ــا و پروژه ه ــم طرح ه ــاز داری ــت: نی وي گف
ــي  ــر دلیل ــه ه ــن ب ــر طرفی ــه اگ ــوند ک ــه ش ــا بیم م
ــروژه  ــش و پ ــد، آن پژوه ــت کنن ــتند حمای نتوانس

ــه نتیجــه برســد. ب
زلفــي گل خاطرنشــان کــرد: بحــث مالکیــت 
فکــري آن چیــزي کــه اکنــون داریــم شایســته 
ــاور  نظــام جمهــوري اســامي نیســت؛ ایــن کــه فن
مــا محصولــي را بــراي اولیــن بــار تولیــد کنــد 
بافاصلــه فــرد یــا شــرکت دیگــري بــدون  اجــازه 
ــت  ــي مالکی ــد. وقت ــي کن ــي م ــول را کپ آن محص
فکــري در کشــور جــدي گرفتــه نشــود یعنــي 
ذبــح فنــاوري و خاقیــت. در صورتــي کــه در 
کشــورهاي پیشــرفته کســي اجــازه نــدارد نــوآوري 
ثبــت شــده و قانونــي فــرد دیگــري را کپــي کنــد. 
بنابرایــن بایــد بــراي بیمــه پژوهــش و مالکیــت 
ــه  ــس الیح ــه مجل ــد ب ــر الزم ش ــي اگ ــري حت فک

ــم. ــل کنی ــکات را ح ــن مش ــم و ای بدهی
معارفــه  و  تکریــم  آییــن  ایرنــا،  بــه گــزارش 
علیرضــا عشــوري رییــس پیشــین و حســن زمانیــان 
رییــس جدیــد ســازمان پژوهش هــاي علمــي و 
ــي گل  ــي زلف ــور محمدعل ــا حض ــران ب ــي ای صنعت
ــد. ــزار ش ــاوري برگ ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی

حســن زمانیــان ۲۴ فروردیــن بــه ریاســت ســازمان 
پژوهش هــاي علمــي وصنعتــي ایــران منصــوب 
شــد. وي عضــو هیــات علمــي گــروه زمین شناســي 
دانشــگاه لرســتان بــا مرتبــه اســتادي اســت و از 
ســوابق اجرایــي ریاســت دانشــگاه هاي لرســتان 
ــي  ــگاه فن ــره آزمایش ــات مدی ــو هی ــر و عض و مای
ــام  ــوان ن خــاک وزارت راه و شهرســازي را مــي ت

بــرد.
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ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران:

کشور مجهز به آزمايشگاه سمیت داروها و پارک فناوري بین المللي مي شود
ــي  ــي و صنعت ــاي علم ــازمان پژوهش ه ــس س رئی
ســمیت  و  مرجــع  آزمایشــگاه  ایجــاد  از  ایــران 
بــه  وابســتگي  تولیــدي کــه کشــور  داروهــاي 
خــارج دارد، خبــر داد و گفــت: عــاوه بــر آن 
تأســیس پــارک فنــاوري بین المللــي ایــران بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــذار ش ــازمان واگ س
ــي وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ  ب
اینکــه  بیــان  زمانیانبــا  حســن  دکتــر  علــوم، 
ــام دانــش بنیان هــا دو امتیــاز  ــه ن نامگــذاري ســال ب
ــزود:  ــت، اف ــرده اس ــاد ک ــازمان ایج ــن س ــراي ای ب
یکــي از امتیــازات مــا روحیــه فناورانــه مقــام عالــي 
وزارت علــوم اســت و تنهــا راه گریــز و نجــات 
مــا از مشــکات اقتصــادي، دانش بنیــان کــردن 
همــه فعالیت هــا اســت و تزریــق ایــن ضــرورت بــه 
جامعــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري باعــث شــد 
کــه وظایــف مــا در راســتاي تحقــق ایــن شــعار دو 

ــود. ــدان ش چن
وي امتیــاز دوم ایــن ســازمان را تولیــد محصوالت 
فناورانــه عنــوان کــرد و افــزود: صــرف تولیــد 
مقــاالت علمــي بــراي مــا رهگشــا نخواهــد بــود؛ از 
ایــن رو ســازمان بــراي تولیــد محصــوالت فناورانــه 
ــاوري و  ــم و فن ــارک عل ــم پ ــن مه داراي دو رک

پژوهشــکده ها اســت.
ــاوري  ــم و فن ــارک عل ــرد: پ ــار ک ــان اظه زمانی
خــوب اســت، ولــي در کنــار آن باید پژوهشــگاه ها 
ــتند،  ــول هس ــه محص ــده ب ــل ای ــران تبدی ــه پیش ک

ــت شــوند. تقوی
ــي  ــي و صنعت ــاي علم ــازمان پژوهش ه ــس س رئی
ایــران ادامــه داد: در ایــن ســازمان پژوهشــکده هاي 
فنــاوري همــکاري  و  علــم  پــارک  و  هفتگانــه 
ــد. ــه محصــول دارن ــده ب ــل ای ــراي تبدی نزدیکــي ب

وي بــا اشــاره بــه برنامه هــاي ایــن ســازمان خاطــر 
نشــان کــرد: در کنــار تقویــت پژوهشــکده هاي 
پژوهشــکده هاي  ایجــاد  بــه  اقــدام  موجــود، 
رفــع  و  نیازهــاي کشــو  بــا  متناســب  جدیــدي 

مشــکات کشــور خواهیــم کــرد.
ــي  ــات علم ــاي هی ــداد اعض ــان، تع ــر زمانی دکت
ــادآور  ــرد و ی ــام ک ــر اع ــازمان را 100 نف ــن س ای
ــروي انســاني متخصــص اســاس توســعه و  شــد: نی
ــا در تــاش هســتیم  پیشــرفت کشــورها اســت و م
ــاي  ــه نیازه ــانیم ک ــدي برس ــه ح ــداد را ب ــن تع ای

ــود. ــع ش ــي مرتف پژوهش
ــي  ــي و صنعت ــاي علم ــازمان پژوهش ه ــس س رئی
ایــران نمایه ســازي ۶ مجلــه پژوهشــي ایــن ســازمان 

اقدامــات  دیگــر  از  را 
ســازمان  ایــن  جدیــد 
یــادآور  و  کــرد  عنــوان 
دانشــجوي  افزایــش  شــد: 
پســادکتري  و  پژوهشــگر 
ایــن  پژوهشــکده هاي  در 
بخــش  ایجــاد  و  ســازمان 
جشــنواره  در  جدیــد 
عنــوان«  بــا  خوارزمــي 
و  فنــاوري  جشــنواره 

شــمار  بــه  مــا  اقدامــات  دیگــر  از  نــوآوري» 
. مــي رود

وي از ایجــاد آزمایشــگاه مرجــع و اســتاندارد 
ــز  ــش آنالی ــا در بخ ــت: م ــر داد و گف ــد خب جدی
ایزوتوپــي بــا هزینه هــاي بــاال 100 درصــد بــه 
خــارج وابســته هســتیم و مشــخص نیســت نتایجــي 

ــر. ــا خی ــت ی ــي اس ــده، واقع ــام ش ــه اع ک
زمانیــان اظهــار کــرد: آنالیزهــاي ایزوتوپــي بــراي 
حوزه هایــي چــون کشــاورزي و معدنــي بســیار 
ــد  ــرار ش ــاتي ق ــزاري جلس ــا برگ ــت و ب ــم اس مه
ــگاه را در  ــن آزمایش ــزات، ای ــد تجهی ــا خری ــه ب ک

ــم. ــدازي کنی ــازمان راه ان س

ــمیت  ــي س ــع ارزیاب ــگاه مرج ــاد آزمایش وي ایج
داروهــاي تولیــدي را از دیگــر اقدامــات نــام بــرد و 
افــزود: مــا نمي دانیــم کــه میــزان ســمیت داروهــاي 
ــن  ــا در ای ــت و م ــزان اس ــه می ــه چ ــده ب ــد ش تولی

زمینــه بــه خــارج وابســتگي داریــم .
ــي و  ــاي علم ــازمان پژوهش ه ــد س ــس جدی رئی
صنعتــي ایــران از واگــذاري ماموریــت تاســیس 
ایــن  بــه  ایــران  بین المللــي  فنــاوري  پــارک 
ســازمان از ســوي وزارت علــوم خبــر داد و گفــت: 
شــرکت هاي  اســتقرار  بــراي  الزم  تســهیل گري 
ــم  ــارک را خواهی ــن پ ــي در ای ــان خارج دانش بنی

ــت. داش

معاون امور مجلس رئیس جمهور:

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در خدمت رفع نیازهاي کشور باشد
دکتــر ســید محمــد حســیني معــاون امــور مجلــس 
ــي  ــاي علم ــازمان پژوهش ه ــور در س ــس جمه رئی
و صنعتــي ایــران گفــت: ایــن ســازمان ظرفیت هــاي 
ــه دارد و انتظــار  بــاالي علمــي، پژوهشــي و فناوران
مــي رود بــا انباشــت دانشــي عظیــم کــه یــک گنــج 
ــور  ــاي کش ــع نیازه ــت رف ــت در خدم ــي اس واقع

باشــد

ــه  ــوم ب ــي وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــي  نقــل از ســازمان پژوهــش هــاي علمــي و صنعت
ایــران، مراســم بزرگداشــت روز معلــم و قدردانــي 
از تاش هــاي اعضــاي هیــات علمــي ســازمان 
ــور  ــا حض ــران ب ــي ای ــي و صنعت ــاي علم پژوهش ه
دکتــر ســید محمــد حســیني معــاون امــور مجلــس 

رئیــس جمهــور، دکتــر حســن زمانیــان رئیــس 
ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ایــران، 
مدیــران و اعضــاي هیئــت علمــي ســازمان روز 
ــالن  ــل س ــاه( در مح ــت م ــنبه )۲0 اردیبهش ــه ش س
ابوریحــان ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي 

ــران برگــزار شــد. ای
مراســم، ضمــن  ایــن  در  ســیدمحمد حســیني 
دعــوت  از  قدردانــي 
بــراي  زمانیــان  دکتــر 
ایــن  در  شــرکت 
مراســم بــا تبریــک روز 
معلــم، بــه اهمیــت علــم 
و دانــش در دیــن مبیــن 
کــرد  اشــاره  اســام 
اســام  در  گفــت:  و 
کســب معرفــت، دانــش 
و شــناخت از جایــگاه 
برخــوردار  واالیــي 
بــه  تمســک  و  اســت 
علــم، در هــم شــکننده ضالــت، گمراهــي و جهــل 
اعــام شــده اســت و کســي فضیلــت و برتــري دارد 

کــه علــم و معرفــت باالیــي داشــته باشــد.
ــازمان  ــگاه س ــه جای ــاره ب ــا اش ــیني ب ــر حس دکت
ــا  ــت: م ــاوري، گف ــم و فن ــد عل ــش در تولی پژوه
علــم  بــا  رابطــه  در  بــزرگان  توصیه هــاي  بایــد 

و معرفــت را دنبــال کنیــم و بــه ایــن توصیه هــا 
ــي )ع(  ــام عل ــر ام ــه تعبی ــت ب ــم آن وق ــل کنی عم
ــج  ــن گن ــا ای ــود و م ــج مي ش ــه گن ــل ب ــم تبدی عل
را در مراکــزي مثــل ســازمان پژوهش هــاي علمــي 
انتظــار و  ایــن ســازمان  از  و صنعتــي مي بینیــم. 
توقــع وجــود دارد کــه گنــج و ســرمایه علــم را بــا 
تــاش و مجاهــدت متخصصــان و نخبــگان مــورد 
ــع  ــعه و رف ــت توس ــد و در خدم ــرار ده ــه ق توج

باشــد، نیازمندي هــاي کشــور 
ــاي  ــه در حوزه ه ــاني ک ــم کس ــزود: بدانی وي اف
علــم و فنــاوري کار مي کننــد ایــن کارشــان یــک 
ــن اســت کــه  ــراي همی ــزرگ اســت و ب ــادت ب عب
مقــام معظــم رهبــري بیشــترین عنایــت را در کشــور 

ــم و تخصــص داشــته اند. ــش، عل ــه دان ب
دکتــر حســیني اظهــار داشــت: رییــس جمهــوري 
ــي  ــز علم ــگاه و مراک ــه دانش ــد ک ــاد دارن ــز اعتق نی
ــات  ــان جلس ــود ایش ــتند و خ ــت هس ــتوانه دول پش

ــته اند. ــگاهیان داش ــا دانش ــدد ب متع
ــا اشــاره  معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــور ب
ــا  ــت: ب ــازمان گف ــس س ــود از رئی ــناخت خ ــه ش ب
توجــه بــه شــناختي کــه از دکتــر زمانیــان و تجربــه 
دارم،  مختلــف  مســولیت هاي  در  وي  ســابقه  و 
ــوز  ــزه و دلس ــا انگی ــاعي، ب ــا، س ــردي کوش وي ف
اســت کــه مشــتاق خدمــت و کار اســت، و حتمــاً 
کارهــاي بزرگــي در ســازمان انجــام خواهــد شــد 

ــمندي دارد. ــج ارزش ــاً نتای و قطع
از ســوي  نامگــذاري ســال  بــا  رابطــه  وي در 
ــذاري  ــه نامگ ــه ب ــا توج ــال ب ــت: امس ــري گف رهب
ــاب،  ــم انق ــه و حکی ــر فرزان ــوي رهب ــال از س س
مجموعه هایــي مثــل ســازمان بایــد قــدر ایــن توجــه 
و نامگــذاري را بداننــد و وقتــي فرمودنــد کــه بایــد 
توجــه شــود بــه تولیــدي کــه بــر پایــه دانــش بنیــان 
اســت و اشــتغال آفریــن هســت در آن بخــش دانش 
ــت  ــما اس ــوي ش ــمت و س ــه س ــا ب ــگاه ه ــان، ن بنی
کــه در ایــن زمینــه بایــد انشــااهلل همــت واالیــي از 
ــم  ــتگاه هاي مه ــه دس ــد و البت ــان دهی ــان نش خودت
و مرتبــط کشــور هــم در ایــن مســیر بایــد کمــک 

ــد. کنن
ــپاس از  ــوح س ــداي ل ــا اه ــم ب ــن مراس وي در ای
ــي  ــات علم ــاي هی ــکده ها و اعض ــاي پژوهش روس
ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي ایــران 

ــرد. ــر ک تقدی
معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــور همچنیــن از 
ــم  ــارک عل ــتقر در پ ــان مس ــرکت هاي دانش بنی ش
و فنــاوري ســازمان پژوهش هــاي علمــي و صنعتــي 
صمیمــي  گفت وگــوي  در  و  بازدیــد  ایــران 
بــا فعــاالن ایــن عرصــه در جریــان دغدغه هــا، 
توســعه  بــراي  آنــان  پیشــنهادات  و  مشــکات 

فعالیت هایشــان قــرار گرفــت.
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ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مديرکل دفتر حمايت و پشتیبانی امور پژوهش وزارت علوم خبر داد:
کمک ۷۰میلیون يورويی معاونت پژوهشی وزارت علوم به آزمايشگاه های سراسر کشور

امــور  پشــتیبانی  و  حمایــت  دفتــر  مدیــرکل 
ــاوری از  ــات و فن ــوم، تحقیق ــش وزارت عل پژوه
برنامــه در دســت تهیــه معاونــت پژوهشــی وزارت 
ــگاه های  ــز آزمایش ــه تجهی ــک ب ــرای کم ــوم ب عل
کشــور )حــدود ۷0میلیــون یورویــی( خبــر داد.

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ  ب
ــدگان  ــح اللهــی در نشســت نماین ــر فت ــوم، دکت عل
دهگانــه  مناطــق  مرکــزی  آزمایشــگاه های 
پژوهشــی )شــاعا( کــه امــروز )1۷ اردیبهشــت( 
ضمــن  شــد،  برگــزار  مجــازی  صــورت  بــه 
تشــکر از مســئوالن دانشــگاه قــم در برگــزاری 
ــت  ــده اس ــرر ش ــت: مق ــار داش ــت، اظه ــن نشس ای
ــکاری  ــا هم ــال 1۴01 ب ــد در س ــی جدی در اقدام
معاونــت پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات 

ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــاوری، معاون و فن
ــی  ــبکه مل ــامی، ش ــگاه آزاداس ــوری و دانش جمه

شــود. انــدازی  راه  کشــور  آزمایشــگاه های 
ــات  ــه جلس ــزاری اینگون ــوص برگ وی در خص
کــه  نشســت ها  ایــن  دســتاوردهای  افــزود: 
مناطــق  مرکــزی  آزمایشــگاه های  نماینــدگان 
ــی و  ــرای طراح ــد ب ــور دارن ــه در آن حض ده گان
ــد  ــد خواه ــیار مفی ــی بس ــبکه مل ــه ش ــیس بهین تاس

ــود. ب
دکتــر فتــح اللهــی در ادامــه گفــت: بحــث شــاعا 
ــر  ــک ام ــی ی ــزات پژوهش ــردن تجهی ــه روز ک و ب
بســیار مهــم می باشــد، کــه یکــی از ارکان پژوهش 
در سراســر کشــور اســت و متاســفانه بنــا بــه دالیــل 
شــرایط اقتصــادی )تحریم هــای ظالمانــه( کشــور، 

از ســال 1۴00-139۷ فقــط مبلــغ ۴0 میلیــون یــورو 
ــده  ــص داده ش ــور تخصی ــگاه های کش ــه آزمایش ب
اســت، امیدواریــم بــا پیگیری هایــی کــه وزیــر 
ــی  ــاون پژوهش ــاوری و مع ــات و فن ــوم، تحقیق عل
وزارت علــوم در ایــن زمینــه انجــام می دهنــد، 
ــن  ــرای تامی ــورو ب ــون ی ــاد میلی مبلغــی حــدود هفت
کشــور  سراســر  آزمایشــگاه های  تجهیــزات 

ــد. اختصــاص یاب
امــور  پشــتیبانی  و  حمایــت  دفتــر  مدیــرکل 
اینکــه  بیــان  بــا  علــوم  وزارت  پژوهــش 
استانداردســازی آزمایشــگاه ها، اشــتراک منابــع 
موجــود در آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه ها و 
رعایــت ســایر اســتانداردهای مربــوط بــه HSE امــر 
ــورت  ــه ص ــرد: ب ــح ک ــت تصری ــی اس ــیار مهم بس

مقاومــت  بــه  مربــوط  اســتانداردهای  فراگیــر 
لــرزه ای آزمایشــگاه ها، و اقــدام پیشــگیرانه در 
ــت  ــی اس ــر نکات ــی، از دیگ ــوادث طبیع ــر ح براب

ــم. ــا بپردازی ــه آنه ــد ب ــه بای ک
ســاختار  خصــوص  در  اللهــی  فتــح  دکتــر 
خاطرنشــان  کشــور  مرکــزی  آزمایشــگاه های 
کــرد: نکتــه بعــدی کــه بایــد بــه آن بپردازیــم 
مرکــزی  آزمایشــگاه های  ســازمانی  ســاختار 
علمــی  )موقعیــت  انســانی  نیــروی  موقعیــت  و 
انســانی  ســرمایه  اســت.  اداری(  موقعیــت  و 
آزمایشــگاه بایــد بــه نحــوی مدیریــت شــوند تــا بــا 
ــه از ایــن ســرمایه ها  ــرداری بهین انگیــزه الزم بهره ب
و ابزارهــا را در سراســر کشــور فراهــم کننــد.



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

محصــوالت  صــادرات  برابــری   ۱۰ -رشــد 

اصفهــان دانش بنيــان 

ــا  ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــوآوری پ ــز ن -مرک

ــد. ــاح ش ــتاری افتت ــورنا س ــر س ــور دکت حض

 - موافقــت بــا ۱۵/6 درصــد درخواســت نمايــه 

ISC ســازی در

محــوِر  فنــاوری،  و  علــم  هــای  »پــارک   -

هماهنــگ کننــده ی زيســت بــوم دانــش در پهنــه 

ــتند« ــوآوری هس ــاوری و ن ــای فن ه

و...     

پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی 
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و پارک های علم و فناوری

ــاور  ــرکت های فن ــادرات ش ــروش و ص ــت: ف گف
گذشــته  ســال  ســه  در  اصفهــان  دانش بنیــان  و 
10.5برابــر شــده اســت و گــردش مالــی آن هــا 
تومــان در ســال  میلیــارد  از 5 هــزار  بیــش  بــه 

. می رســد
ــش  ــاور و دان ــر 500 شــرکت فن ــزون ب وجــود اف
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک  در  فعــال  بنیــان 
ــه  ــران در رتب ــس از ته ــتان را پ ــن اس ــان، ای اصفه
دوم تولیــدات دانــش بنیانــی کشــور قــرار داده 

ــت. اس
فناورانــه  تجهیــزات  و  محصــوالت  صــادرات 
زمینــه  در  اصفهــان  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
پزشــکی، صنعتــی و محیــط زیســتی بــه اروپــا، 
آســیا و خاورمیانــه کــه دســتکم در یــک ســال 
می رســد،  دالر  میلیــون   5۴ از  بیــش  بــه  اخیــر 
ــدی  ــت ج ــورت حمای ــه در ص ــد ک ــان می ده نش
ســالی  در  اســتانی  و  ملــی  نهادهــای  ســوی  از 
ــد؛  ــال »تولی ــامی آن را س ــاب اس ــر انق ــه رهب ک
دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن« نامگــذاری کردنــد، 
ــی  ــش بنیان ــت دان ــب صنع ــد قط ــان می توان اصفه

ــد. ــور باش کش
ــی  ــهرک علم ــس ش ــری رئی ــر قیص ــر جعف دکت
و تحقیقاتــی اســتان اصفهــان معتقــد اســت: شــعار 
ــع  ــن« در واق ــتغال آفری ــان، اش ــش بنی ــد؛ دان »تولی
خــط مشــی عبــور از تولیــد کارخانــه ای بــه تولیــد 
ــخص  ــی را مش ــاوری بوم ــش و فن ــه دان ــی ب متک
ســو  و  ســمت  ایــن  بــه  را  کشــور  و  می کنــد 
ــاد دانــش  ــا بتــوان ســهم اقتص ســوق می دهــد ت
بنیــان را در اقتصــاد کان افزایــش داد و تولیــد 
ــر  ــی نظی ــت ب ــک ظرفی ــان ی ــش بنی ــاد دان و اقتص
ــل کــرده و دانشــگاهی  ــرای اشــتغال قشــر تحصی ب
ــبت  ــدود نس ــای مح ــرمایه گذاری ه ــا س ــت و ب اس
ــاد  ــتری ایج ــتغال بیش ــوان اش ــا می ت ــه کارخانه ه ب

ــرد. ک
شــرکت های  اقتصــادی  رشــد  می گویــد:  او 
ــر از نظــر  ــان اصفهــان در ســه ســال اخی ــش بنی دان
ریالــی و ارزی بیــش از 10 برابــر بــوده اســت و بــا 
توجــه بــه تجربــه و ظرفیــت صنایــع و دانشــگاه های 
ــی کــه در اســتان وجــود دارد بایــد ایــن افــق  خوب
ــم  ــان ترســیم کنی ــده اصفه ــرای ســه ســال آین را ب
کــه بیــن ۶ تــا 10 برابــر دیگــر رشــد اقتصــاد دانــش 
بنیانــی اســتان را ارتقــا دهیــم کــه اگــر محقــق شــود 
ــید  ــم رس ــتان خواهی ــاد اس ــد از اقتص ــه ۲0 درص ب
و ایــن عــدد قابــل ماحظــه خواهــد بــود امــا تنهــا 
همــت و حمایــت مدیــران و مســئوالن و همــه 
ــال  ــعار س ــه ش ــد ک ــدر کاران را می طلب ــت ان دس

ــد. ــق دهن را تحق
ــتان  ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ــای ش ظرفیت ه
اصفهــان، تولیــدات شــاخص فناورانــه و دانــش 
پایــه، موانــع و چالش هــا و نیــز ســهم تولیــدات 
زیســت  معضــات  کاهــش  در  بنیــان  دانــش 

ــود کــه  ــی ب ــر موضوعات ــی اســتان از دیگ محیط
ــهرک  ــس ش ــری رئی ــر قیص ــا دکت ــا ب ــاره آنه درب
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان گفتگــو کردیــم کــه 

ادامــه می خوانیــد. مشــروح آن را در 
ــان  ــش بني ــرکت دان ــداد ش ــه تع *چ
در اســتان اصفهــان فعاليــت دارنــد و 
ايــن  در  تاکنــون چــه ظرفيت هايــی 

حــوزه شناســايی شــده اســت؟
در  بنیــان  دانــش  شــرکت   ۶00 بــه  نزدیــک 
ــا  ــی از آنه ــه نیم ــود دارد ک ــان وج ــتان اصفه اس
و  علمــی  شــهرک  در  شــرکت   300 حــدود 
ــد ضمــن اینکــه در  ــرار دارن ــی اصفهــان ق تحقیقات
ــن آور  ــرکت ف ــوع 500 ش ــهرک در مجم ــن ش ای
ــاور  ــرکت های فن ــود دارد. ش ــان وج ــش بنی و دان
نیــز بــه نوعــی دانــش بنیــان انــد؛ فنــاوری دارنــد و 
ــرای  ــد و ب ــاوری کار می کنن ــر اســاس توســعه فن ب
ایــن شــرکت ها از ســوی معاونــت علمــی ریاســت 

جمهــوری مجــوز داده می شــود.
بضاعــت اســتان اصفهــان یــک دهــم حــوزه 
دانــش پایــه و دانــش بنیــان کشــور اســت و در ایــن 
زمینــه پــس از پایتخــت در رتبــه دوم کشــور قــرار 

دارد.
دانش بنیــان اشــاره ای اســت بــه شــرکت هایی کــه 
در حــوزه بکارگیــری علــم، دانــش و فنــاوری کار 
ــک محصــول  ــه ی ــودن ب ــان ب ــش بنی ــد. دان می کنن
ــه  ــر پای ــه ب ــی را ک ــر فعالیت ــا ه ــرد ام ــق می گی تعل
ــه  ــره مجموع ــوان در زم ــش باشــد می ت ــم و دان عل
قلمــداد  حــوزه  ایــن  در  کشــور  دســتاوردهای 

کــرد.
ــه  ــری در زمین ــی نظی ــیار ب ــت بس ــان ظرفی اصفه
شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور دارد کــه اینهــا 
گــردش مالــی بســیار خوبــی دارنــد. از ســوی 
ــاوری کشــور  ــم و فن ــارک عل ــن پ دیگــر بزرگتری
نیــز هــم اکنــون در مجموعــه شــهرک علمــی 
پایــه  و  تجربــه  و  اســت  اصفهــان  تحقیقاتــی  و 
ــاوری در اصفهــان  ــم و فن گــذاری پارک هــای عل

ــت. ــوده اس ب
ــال  ــان س ــای ۲۶ آب ــاب در صحبت ه ــر انق رهب
ــور  ــا در کش ــش بنیان ه ــه دان ــد ک ــته فرمودن گذش
مــا کمتــر از یــک درصــد در اقتصــاد کان نقــش 
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــته ایش ــد و خواس ــد و تاکی دارن

ــه  ــال ب ــار س ــه -چه ــدت س ــدد در م ــن ع ــد ای بای
ــج درصــد برســد. حــدود پن

بنيــان  دانــش  شــرکت های  *ســهم 
و فنــاور شــهرک علمــی و تحقيقاتــی 

اصفهــان در اقتصــاد چقــدر اســت؟
در  مــا  بنیان هــای  دانــش  نقــش  اکنــون  هــم 
اقتصــاد اصفهــان حــدود ســه درصــد اســت و 
بنابرایــن نســبت بــه متوســط کشــور خیلــی خــوب 
ــی  ــه قبل اســت ضمــن اینکــه اصفهــان دارای تجرب
ــگاه های  ــی، دانش ــش بنیان ــدات دان ــوزه تولی در ح
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت؛ ب ــی اس ــع بزرگ ــوب و صنای خ
ظرفیــت و اســتعداد الزم، همــه در ایــن اســتان 
در  می توانــد  اصفهــان  اســتان  و  دارد  وجــود 
ــش  ــده اقتصــاد دان ــا چهــار ســال آین مــدت ســه ی
بنیــان خــود را از ســه درصــد بــه 10 تــا 15 درصــد 

ــت. ــترس نیس ــم دور از دس ــن مه ــاند. ای برس
ــته  ــزی داش ــد برنامه ری ــان بای ــهر اصفه ــی ش حت
ــازه 10  ــال ب ــرای مث ــی ب ــدت زمان ــه در م ــد ک باش
ــه ســمت اقتصــاد  ــی ب ســاله از یــک اقتصــاد صنعت
ــد. اشــتغال  ــن کن ــان حرکــت و جایگزی ــش بنی دان
در حــوزه صنایــع و تولیــدات بایــد متکــی بــه 
فنــاوری شــود و در حقیقــت اشــتغال زایی کــه 
انتظــار داریــم از صنایــع و کارخانه هــای عــادی 
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــط ش ــود توس ــام ش انج

ــود. ــن ش ــاور تأمی فن
اســتان اصفهــان اســتعداد و تجربــه بســیار خوبــی 
در زمینــه فنــاوری و شــرکت های دانــش بنیــان 
ــران و مســئوالن  دارد، تنهــا همــت و حمایــت مدی
ــدر کاران را می طلبــد کــه شــعار  و همــه دســت ان

ســال را تحقــق دهنــد.
ــرکت ها  ــن ش ــه اي ــد ک ــاره کردي *اش
گــردش مالــی بســيار خوبــی دارنــد، 
درآمــد حاصــل از توليــد و صــادرات 
ــان  ــش بني ــرکت های دان ــوالت ش محص
ــا وجــود  اصفهــان در يــک ســال اخيــر ب
تــورم چقــدر بــوده و چــه ميــزان رشــد 

ــت؟ ــته اس داش
خدمــات  یــا  محصــوالت  فــروش  بلــه. 
و  علمــی  شــهرک  عضــو  کــه  شــرکت هایی 
تحقیقاتــی اصفهــان هســتند در ســال 1۴00 نســبت 
بــه ســال 1399، 3.5 برابــر شــده و بــه بیــش از پنــج 

رئيس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان عنوان کرد: 
رشد ۱۰ برابری صادرات محصوالت دانش بنيان اصفهان
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ــادرات  ــت و ص ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار میلی ه
دالر  میلیــون   5۴ بــه  شــرکت ها  ایــن  خارجــی 
ــت. ــی اس ــبت خوب ــه نس ــدد ب ــن ع ــه ای ــید ک رس

ــان در ســال  ســه درصــد صــادرات اســتان اصفه
ــاور و دانــش  گذشــته از تولیــدات شــرکت های فن
ــتان را  ــزی اس ــادرات فل ــر ص ــه اگ ــود ک ــان ب بنی
ــان در ســال  ــش بنی ــدات دان ــم، تولی در نظــر نگیری
گذشــته حــدود 10 درصــد از صــادرات غیرفلــزی 

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن را ب
ایــن همــان ظرفیتــی اســت کــه در اســتان اصفهان 
ــه  ــری در یــک ســال ب وجــود دارد. رشــد 3.5 براب
ــرمایه  ــوزه س ــن ح ــر در ای ــد اگ ــان می ده ــا نش م
نتایــج  بــه  کنیــم،  ســازی  تجــاری  و  گــذاری 

مطلوب تــری نیــز خواهیــم رســید.
در  را  ســاله  ســه  بــازه  یــک  اگــر  همچنیــن 
نظــر بگیریــم بــر اســاس تجربــه قبلــی؛ فــروش 
و  علمــی  شــهرک  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــادرات  ــت. در ص ــده اس ــر ش ــی 10.5 براب تحقیقات
ــدود  ــته ح ــد داش ــاله رش ــه س ــازه س ــن ب ــز در ای نی
ــه 5۴  ــون دالر ب ــی از ۴.۷ میلی ــت یعن ــر اس 10 براب

میلیــون دالر در ســال گذشــته رســیده اســت.
اگــر یــک بــازه ســه ســاله را در شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان نــگاه کنیــد رشــد اقتصــادی 
برابــر   10 از  بیــش  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
بــوده اســت هــم ریالــی و هــم ارزی و دالری. 
ایــن مهــم نشــان می دهــد کــه اینجــا )شــهرک 
ــت و  ــدن طاس ــان( مع ــی اصفه ــی و تحقیقات علم
ــت  ــه و ظرفی ــه تجرب ــود دارد ک ــرکت هایی وج ش
ــتان  ــوب در اس ــگاه های خ ــع و دانش ــد، صنای دارن
وجــود دارد. از ایــن رو مــا بایــد ایــن افــق را بــرای 
ــا 10  ــن ۶ ت ــم کــه بی ــده ترســیم کنی ســه ســال آین
برابــر دیگــر رشــد اقتصــاد دانــش بنیانــی اســتان را 
ارتقــا دهیــم کــه اگــر محقــق شــود بــه ۲0 درصــد 
از اقتصــاد اســتان خواهیــم رســید و ایــن عــدد قابــل 

ــود. ــد ب ماحظــه خواه
بــه نظــر مــن امســال کــه رهبــر انقــاب در زمینــه 
تولیــد و اشــتغال دانــش بنیــان تاکیــد کردنــد و 
شــعار ســال »تولیــد؛ دانــش بنیــان، اشــتغال افریــن« 
ــه  ــد ب ــه می توان ــرار گرفت ــور کشــور ق ســرلوحه ام
ایــن هــدف مــا کمــک ویــژه کنــد و خواســته مــا 
ایــن اســت کــه مدیــران اجرایــی، مدیــران صنایــع 
ــن مســیر  ــزرگ، دانشــگاه ها و کســانی کــه در ای ب

ــد. ــک کنن ــاور کم ــرکت های فن ــه ش ــتند ب هس
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان وظیفــه 
کــه  اســت  نیــاز  هــم  دیگــران  و  دارد  ذاتــی 
ــتای  ــت را در راس ــن مأموری ــا ای ــد ت ــک کنن کم
تعییــن  اهــداف  و  انقــاب  رهبــر  خواســته های 

شــده کشــور بــه خوبــی محقــق کنیــم.
ــرکت های  ــر ش ــی در براب ــه موانع *چ
ــان و اســتفاده از ظرفيت هــای  ــش بني دان
دانــش پايــه در اســتان اصفهــان و کشــور 

ــود دارد؟  وج
ــود  ــان نب ــش بنی ــرکت های دان ــع ش ــتین مان نخس
بــاور و اعتقــاد بــه ایــن حــوزه اســت؛ اکنــون نقــش 
شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان در اقتصــاد 
کان خیلــی عــدد کمــی اســت، در اســتان اصفهان 
حــدود ســه درصــد امــا سراســر کشــور زیــر یــک 

ــع کوچــک  ــع در واق درصــد اســت. یکــی از موان
بــودن اقتصــاد دانــش بنیان نســبت بــه اقتصــاد کان 
اســت. ایــن مانــع باعــث می شــود شــرکت های 
ــیمی،  ــت و گاز، پتروش ــت نف ــد صنع ــزرگ مانن ب
فنــاوری  بــه   … فوالدســازها و خودروســازها و 

ــد. ــاد نکنن ــاور و اعتم ــان ب ــی همچن داخل
شــرکت های فنــاور اصفهــان در زمینــه امنیــت 
ــتند  ــدودی توانس ــا ح ــاورزی ت ــی، دام و کش غذای
بخــش  آن  مخاطــب  امــا  کننــد  ورود  خــوب 
متوســط اند.  و  کوچــک  صنایــع  و  خصوصــی 
در صنایــع بــزرگ، مانــع »بــاور نداشــتن وبــی 
ــک  ــه ی ــه اینک ــتن ب ــاور نداش ــت؛ ب ــادی« اس اعتم
بخــش اقتصــادی کوچــک تــواِن داخلــی می توانــد 
نیــاز فناورانــه را رفــع کنــد. اگــر از ایــن مانــع عبــور 

کنیــم گام مهمــی برداشــتیم.
و  صنايــع  چــرا  می کنيــد  *فکــر 
کارخانــه و ســاير بخش هــا بــر تــوان 
داخلــی بــرای رفــع نيازهــا بــی اعتمادنــد 

ــد؟ ــاور ندارن ــه ان ب و ب
ــه  ــی ریش ــاوری داخل ــوان فن ــر ت ــاوری ب ــن ناب ای
تاریخــی دارد؛ ببینیــد کارخانه هــا و آنچــه کــه 
پــول دالرهــای  بــا  داریــم  عنــوان صنایــع  بــه 
ــین آالت،  ــا ماش ــرای آنه ــدند و ب ــاد ش ــی ایج نفت
الیســنس، تجهیــزات و دانــش فنــی خریــداری 
ــب  ــا نص ــی وقت ه ــی گاه ــم، حت ــب کردی و نص
توســط خــود خارجــی صــورت گرفتــه اســت تمــام 

ــت. ــته اس ــز وابس ــاوری نی ــات و فن قطع
ــاجی  ــت نس ــر در صنع ــال حاض ــا در ح ــال؛ م مث
ــرا همیشــه  ــم زی ــاالی 90 درصــد وابســتگی داری ب
دالر ارزان قیمــت بــرای اینکــه بــه صنعــت نســاجی 
کمــک شــود در اختیــار صاحبــان ایــن صنایــع 
قــرار گرفتــه و آنــان نیــز ماشــین آالت خریــداری 
و نصــب کردنــد، حتــی مــواد شــیمیایی و پنبــه 
ــن رو  ــد و از ای ــداری کردن ــم خری ــاف را ه و الی

ــت. ــه اس ــن رفت ــی از بی ــده داخل ــد کنن تولی
بــه بیــان دیگــر زنجیــره اولیــه تولیــدات نســاجی، 
ــن  ــخ در ای ــول تاری ــورمان در ط ــه کش ــی ک صنعت
زمینــه پیشــرو و متبحــر بــوده اکنــون وابســته اســت. 
ــد نهاده هــای دامــی  ــور و تولی در صنعــت دام و طی
دامداری هــای  اســت،  چنیــن  نیــز  تجهیــزات  و 
کردنــد  وارد  خارجــی  تجهیــزات  مــا  صنعتــی 
ــور  ــک کش ــخ ی ــول تاری ــران در ط ــه ای در حالیک
ــن مهارت هــا کــه  ــاً ای ــوده اســت، طبیعت ــرور ب دامپ
ــن  ــتگی از بی ــا وابس ــون ب ــوده اکن ــان ب در تاریخم

ــه اســت. رفت
در صنعــت نفــت و گاز و فــوالد و خودروســازی 
ــز در  ــان نی ــت م ــت نف ــت؛ در صنع ــن اس ــز چنی نی
هــر واحــد نفــت پاالیشــگاهی کــه در ایــران نصــب 
شــده الیســنس )دانــش فنــی( خریــداری شــده 
ــا 10  ــج ت ــن پن اســت. قیمــت الیســنس معمــوالً بی
درصــد کل پــروژه اســت امــا در حقیقــت ایــن 
بخــش همــه آن 90 درصــد دیگــر را مدیریــت 
می کنــد. یعنــی در الیســنس نوشــته شــده کــه 
ــچ را از  ــک پی ــد، ی ــی بخری ــه کس ــور را از چ موت
ــان ســاده تر  ــه بی ــور را از کجــا و …. ب کجــا، ژنرات
بــا خریــد الیســنس 10 درصــدی، 90 درصــد 

ــم. ــور آوردی ــه کش ــتگی ب وابس

در تمــام واحدهــای پاالیشــگاهی و تولیــد بنزیــن 
ــران  ــت ای ــخ نف ــال تاری ــش از 100 س ــول بی در ط
ــا چینی هــا چــکار  ــم ام ــداری کردی الیســنس خری
کردنــد!؟ چنــد بــار الیســنس خریدنــد امــا پــس از 
ــد  ــرداری کردن ــنس ها الگوب ــان از الیس آن خودش
ــد  ــی دارن ــون کمپانی های ــد و اکن ــر دادن آن را تغیی
ــزی کــه  ــا کشــور مال کــه الیســنس می فروشــند ی
اصــًا نفتــی نیســت یــک بــار الیســنس خریــده امــا 
ــش  ــی دان ــرده. یعن ــد ک ــنس تولی ــس از آن الیس پ
ــد کــرده اســت.  ــی طراحــی و مهندســی را تولی فن
ــش  ــا دان ــد ت ــوذ کن ــا نف ــد اینج ــی بای ــش بنیان دان
ــاده  ــت پی ــاد صنع ــد و ایج ــی و در فرآین در طراح

شــود.
تجربــه  موانــع  از  یکــی  معتقــدم  رو  ایــن  از 
تاریخــی مــا اســت در برخــورد بــا صنعــت. در 
واقــع مــا صنعــت نداریــم یکســری کارخانــه داریــم 
کــه خریــداری کردیــم و هــر وقــت خواســتیم 
حتــی بــه دانــش فنــی زنجیــره مــواد اولیــه یــا 
کنیــم،  ورود  آن  فــروش  و  محصــول  فرآینــد 
ــا و  ــا کارخانه ه ــه م ــی کــه ب ــرا آنهای نتوانســتیم زی
ــا  ــه م ــد ک ــب بودن ــد مواظ ــی را فروختن ــش فن دان
ــم  ــه دســت نیاوری ــد محصــوالت را ب ــره تولی زنجی
و بــه قــول معــروف فــوت کــوزه گــری را هرگــز 
منتقــل نمی کننــد و همــه قراردادهایــی کــه تحــت 
عنــوان فــروش، انتقــال فنــی، انتقــال فنــاوری و 
ــه  ــی پای ــعار و ب ــه ش ــا هم ــده، این ه ــته ش ــا بس اینه

ــت. ــاس اس اس
البتــه ایــن موضــوع دلیــل فنــی هــم دارد بنابرایــن 
ــرد کــه دو  ــاوری صــورت می گی ــی انتقــال فن زمان

طــرف از نظــر علمــی همتــراز باشــند.
ــتگی  ــی وابس ــیطره تاریخ ــر س ــع دوم و مهم ت مان
کــردن  وارد  زمینــه  در  خــارج کشــور  بــه  مــا 
ــه  ــه ک ــت، آنچ ــزرگ اس ــی ب ــای صنعت کارخانه ه
امــروز بــه آن تولیــد صنعتــی می گوئیــم. بــا وجــود 
اینکــه صنعتــی کــه در کشــورمان وجــود دارد 
ــول  ــال ها محص ــی س ــا ط ــت و اینه ــمند اس ارزش
ــوالد  ــد ف ــد مانن ــه کردن ــردم عرض ــه م ــد و ب تولی
ــش  ــه دان ــر پای ــی ب ــا صنعت ــاجی ام ــن و نس و آه

نداشــتیم.
ــک پاالیشــگاه  ــوان الیســنس ی ــال می ت ــرای مث ب
دیگــر  پاالیشــگاه های  بــرای  امــا  خریــد  را 
خودمــان الیســنس تعریــف کنیــم وقتــی الیســنس 
مــال خودمــان باشــد قطعــات انتخابــی هــم از 

بــود. خواهــد  خودمــان  شــرکت های 
ضمــن اینکــه وقتــی تــوان طراحــی و علمــی 
ــان  ــز را خودم داشــته باشــیم الزم نیســت همــه چی
تولیــد کنیــم و بخشــی را می تــوان انتقــال داد و 
ــا  ــع ب ــرد و در واق ــا را وارد ک ــی از فناوری ه بخش
ــب  ــورهای صاح ــا کش ــاوری ب ــی و فن ــادل علم تب
فنــاوری  ماننــد  می شــویم.  همتــراز  فنــاوری 

ــد. ــل ش ــی منتق ــره جنوب ــه ک ــه ب ــی ک بایوجم
*از نظــر مالــی، شــرکت های دانــش 
ــط  ــدازی خ ــرای راه ان ــاور ب ــان و فن بني

ــوند؟ ــت می ش ــدر حماي ــد چق تولي
کمبــود منابــع اعتبــاری، تأمیــن مالــی و بانک هــا 

اتفاقــاً یکــی از موانــع دانــش بنیان هــا اســت.
حمایــت مالــی از دانــش فنــی ممکــن اســت 

تســهیات  ارائــه  بــه  نســبت  بیشــتری  ریســک 
ــد؛  ــته باش ــزات داش ــودرو و تجهی ــد خ ــرای خری ب
یــا  ایــن را صندوق هــای خطــر پذیــر  در دنیــا 
آنــان  دولت هــای  و  بانک هــا  پذیــر،  ریســک 
نیــز  کشــورما  در  رو  ایــن  از  می کننــد.  تأمیــن 
ســازوکارهای بانک هــا بایــد بــه ســمت تأمیــن 
برونــد. وقتــی یــک  مالی هــای ریســک پذیــر 
محصولــی بــار اول تولیــد می شــود و خــط تولیــدی 
بــا دانــش ملــی و داخلــی راه انــدازی می شــود همــه 
ــد همــه  ــه عهــده صنعــت گذاشــت، نبای ــد ب را نبای
ــان گذاشــت،  ــه عهــده شــرکت های دانــش بنی را ب
صندوق هــای ریســک پذیــر و دولــت نیــز بایــد در 

ــد. ــه ورود کنن ــن رابط ای
*شــاخص تريــن فناوری هايــی کــه 
شــهرک  بنيــان  دانــش  شــرکت های 
علمــی و تحقيقاتــی اصفهــان توليــد و 
عرضــه و يــا صــادر کردنــد، چــه بودنــد؟

فناوری هــای بســیار زیــادی داریــم در زمینــه 
تجهیــزات پزشــکی، شــتاب دهنده هــای خطــی 
)پرتــو درمانــی بیمــاران ســرطانی(، دســتگاه ایکس 
ــه  ــر از جمل ــواع دیگ ــکن ها و ان ــی اس ــی ت ری، س
ــم زخــم و پوســت هایی کــه دچــار عــوارض  ترمی
ســوختگی و تصــادف می شــوند کــه ایــن دســتگاه 
اکنــون مجــوز صــادرات اروپایــی گرفتــه اســت و 

صــادر می شــود.
و  صنعتــی  آالت  ماشــین  انــواع  همچنیــن 
کشــاورزی و دامــداری، تجهیــزات هیدرولیکــی و 
سیســتم های مکانیکــی کــه در صنایــع نفــت، گاز، 
ــزات آب  ــد، تجهی ــرد دارن ــی کارب ــوالد و دفاع ف
ــاوری،  ــز نانوفن ــاب و نی ــاب و فاض ــه پس و تصفی
فــرآوری  دســتگاه های   ،ICT و   IT الکترونیــک 
ــم  ــرکت داری ــود و 80 ش ــادر می ش ــه ص ــوه ک می

کــه تجهیــزات نفتــی تولیــد می کننــد.
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــه اينک ــه ب ــا توج *ب
و کشــور چالش هــای محيــط زيســتی 
ــی در حــوزه آب و هــوا و خــاک  فراوان
در  بنيــان  دانــش  شــرکت های  دارد، 
ــد؟ ــی دارن ــه فناوری هاي ــوزه چ ــن ح اي

بنیــان خوبــی در حــوزه  دانــش  شــرکت های 
شــرکت های  داریــم.  زیســت  محیــط  و  آب 
دانــش بنیــان و فنــاور شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
ــگ  ــش و مانیتورین ــرای پای ــزات ب ــان تجهی اصفه
آلودگــی هــوای شــهرها، کارخانه هــا و خودروهــا 
دارنــد، سیســتم های گــزارش و پایــش نظــارت 
بــر آالینده هــای هــوای خوبــی داریــم کــه مجــوز 
ــادرات  ــرای ص ــد و ب ــز دارن ــی نی ــادرات اروپای ص

ــود. ــد می ش ــا تولی ــه اروپ ب
همچنیــن شــرکت های مــا سیســتم هایی بــرای 
تصفیــه و تهویــه هــوای آلــوده و کاهــش آلودگــی 
خیلــی  تجهیــزات  خودروهــا،  و  صنایــع  هــوا، 

ــد. ــی دارن خوب
*بيــان کرديــد کــه در شــهرک علمــی 
ــش  ــه کاه ــان در زمين ــی اصفه و تحقيقات
االيندگــی صنايــع،  و  هــوا  آلودگــی 
شــهرها  هــوای  تهويــه  و  خودروهــا 
تجهيــزات فناورانــه خوبــی توليــد شــده؛ 
ــای  ــن تکنولوژی ه ــتفاده از اي ــرای اس ب
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استقبال گردشگران نوروزی از بازگشايی موزه ملی علوم و فناوری 
ايران

مسافران و گردشگران نوروزی از بازگشايی و 
بازديد گالری های موزه ملی علوم و فناوری در ايام 

نوروز ۱۴۰۱ استقبال کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم و 
فنــاوری ایــران، ایــن مجموعــه بــا تصمیــم شــورای 
بازدیدهــای  در  وقفــه  دوســال  از  پــس  مــوزه 
نــوروزی بــه خاطــر همه گیــری کرونــا، در نــوروز 
1۴01 بــار دیگــر پذیــرای مســافران ، گردشــگران، 
ــود  ــاوری ب ــم و فن ــه عل ــدان ب ــان و عاقه من مهمان
دوازدهــم  تــا  ســوم  روز  از  بازدیدکننــدگان  و 
فروردیــن بــه مــدت 10 روز از ســاعت 10 الــی 1۷ 
ــورت  ــه ص ــتی ب ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ب
گالری هــای  از  و خانوادگــی  فــردی، گروهــی 

ــد. ــد کردن ــوزه بازدی م
بــا  را  جدیــد  »قــرن  شــعار  بــا  مــوزه  ایــن 
علــم شــروع کنیــد« بــه مــدت 10 روز میزبــان 
گردشــگران نــوروزی بــا هــدف ارائــه دیــدی 
ــل  ــنی تعام ــا چاش ــاوری ب ــم و فن ــه عل ــاوت ب متف
تجربــه و آزمایــش بــود و امــکان بــازی بــا دوربیــن 
ــراه  ــودکان و هم ــرای ک ــازی)VR( ب ــت مج واقعی
آنهــا لحظه هــای بــه یــاد ماندنــی فراهــم کــرد.

ــوزه  ــن گــزارش، در حــال حاضــر م براســاس ای
ــای  ــر، ابزاره ــوم  و  ب ــال: کهــن  ب ــری فع شــش گال

ــورس  ــم، م ــای جراحــی قدی ــم، ابزاره نجــوم قدی
تــا موبایــل، دنیــای حرکــت و نورشناســی دارد و از 
شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 9 الــی 15 پذیــرای 
ــرای  ــد ب ــدان می توانن ــت و عاقه من ــان اس مخاطب
بــه وبــگاه  بازدیــد  اطــاع، هماهنگــی و رزرو 
رســمی مــوزه www.inmost.ir مراجعــه و یــا بــا 
شــماره تلفن هــای ۶۶۷۲۴۶9۴ و 091989۶۲00۷- 

ــد. ــاس بگیرن 091989۶۲008 تم

محيــط  معضــالت  کاهــش  در  بومــی 
آلودگــی  بحــران  جملــه  از  زيســتی 
ــمت  ــدر از س ــان، چق ــهر اصفه ــوای ش ه
ــاز و  مديريــت اســتان و صنايــع اعــالم ني

ــت؟ ــده اس ــکاری ش هم
زیاد توجهی نمی کنند از سوی استان.

*چرا؟
ــی  ــا بخش ــی ی ــدی صنعت ــی واح ــل دارد؛ وقت دلی
کننــد  اســتفاده  را  تجهیــزات  ایــن  می خواهنــد 
ــد اگــر  ــول بدهن ــد و پ ــد ســرمایه گــذاری کنن بای
ــد!؟  ــی می افت ــه اتفاق ــد چ ــذاری نکنن ــرمایه گ س
ــه ســرمایه گــذاری و  ــازی ب ــن نی ــرای همی ــچ! ب هی

حتــی فرهنگســازی نمی بیننــد.
ــث  ــه بح ــتان ها ک ــز و زمس ــا پايي *ام
بــا  می شــود  داغ  هــوا  آلودگــی 
ــی  ــهم االيندگ ــه س ــی ک ــود مطالعات وج
بخش هــای مختلــف از جملــه صنايــع 
ــرده،  ــخص ک ــک را مش ــزرگ و کوچ ب
ــا  ــگاه و … ي ــا و پااليش ــع، نيروگاه ه صناي
زيــر بــار آاليندگــی خــود نمی رونــد يــا 
ــم و  ــه دليــل تحري مدعــی هســتند کــه ب
نوســانات ارزی امــکان خريــد تکنولــوژی 
ــارج  ــوا را از خ ــر ه ــتگاه های فيلت و دس

ــد! ندارن
ــه  ــا هم ــرا م ــت زی ــم نیس ــث تحری ــچ بح ــه هی ن
ایــن تجهیــزات را در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
باشــد  بیشــتری  نیــاز  اگــر  داریــم؛  اصفهــان 
شــرکت های جدیــد ایجــاد می کنیــم در حالــی 
کــه اگــر نیــاز و تقاضــا نباشــد همــان یــک شــرکت 
تولیدکننــده هــم وقتــی بــازاری نــدارد تعطیــل 

می شــود.
در آلودگــی هــورای اصفهــان، فقــط صنایــع 
بــزرگ کــه نیســتند، صنایــع آجــر، گــچ، فــوالدی 
و ریخته گــری هــا و … نیــز نقــش دارنــد. اصفهــان 
ــادی  ــیار زی ــیار بس ــداد بس ــه تع ــت ک ــهری اس ش
کارگاه هــای صنعتــی درون و حومــه و اطــراف آن 
ــر  ــچ و آج ــای گ ــن کوره ه ــه ای ــود دارد. هم وج
نیــاز اســت کــه سیســتم تهویــه و فیلتراســیون هــوا 
نصــب کننــد. کاتالیســت خــودرو هــم داریــم امــا 
ــه  ــور ب ــع مجب ــد ســرمایه گــذاری شــود و صنای بای

ــوند. ــی ش ــش آالیندگ کاه
ایــن یکــی از همــان بخش هایــی اســت کــه نیــاز 

بــه سیاســتگذاری محکــم دارد تــا فرهنگســازی.

امســال  شــعار  دربــاره  شــما  *نظــر 
؟ چيســت

خیلــی خوشــحال هســتیم کــه دانــش بنیانــی 
یــک نقطــه قــوت در ســال 1۴01 بیــان شــده و 
ــش  ــد دان ــری تولی ــم رهب ــام معظ ــخنرانی مق در س
ــن  ــرلوحه تعیی ــدف و س ــک ه ــوان ی ــه عن ــان ب بنی
بنیــان،  دانــش  »تولیــد؛  شــعار  اســت؛  شــده 
اشــتغال آفریــن« در واقــع خــط مشــی عبــور از 
ــش  ــه دان ــی ب ــد متک ــه تولی ــه ای ب ــد کارخان تولی
ــور  ــد و کش ــخص می کن ــی را مش ــاوری بوم و فن
ــن  ــد. و ای ــوق می ده ــو س ــمت و س ــن س ــه ای را ب
ــه مســرت و خوشــحالی اســت  ــا مای ــرای م مهــم ب
ــهم  ــف و س ــه ضع ــد آن نقط ــک می کن ــرا کم زی
کمــی کــه اقتصــاد دانــش بنیــان در اقتصــاد کان 
ــف  ــه وظای ــر هم ــه اگ ــم؛ البت ــرف کنی ــته برط داش

خــود را در راســتای ایــن شــعار بــه درســتی انجــام 
دهنــد و بــاور داشــته باشــند، کمــک می کنــد کــه 
ــان  ــش بنی ــاد دان ــی را در اقتص ــای بزرگ جهش ه

ــم. ــه کنی تجرب
یکــی از ویژگی هــای تولیــد دانــش بنیــان متکــی 
بــودن بــه دانــش و فنــاوری بومــی اســت و بــه 
ــت را  ــن فرص ــان بهتری ــتان اصفه ــن اس ــاد م اعتق
ــه  ــه ای ب ــنتی کارخان ــت س ــک صنع ــه از ی دارد ک
ســمت صنعــت و تولیــد دانــش پایــه و دانــش بنیــان 
ــات و  ــا، امکان ــرا همــه ظرفیت ه ــد زی حرکــت کن
شــرایط را دارد و امــکان ایــن را دارد کــه جهشــی 

ــه داشــته باشــد. ــن زمین بســیار خــوب در ای

*شــعار امســال بــر دانــش بنيانــی و 
اشــتغال آفرينــی تاکيــد دارد؛ توليــد 
ــتغال  ــد اش ــدر می توان ــان چق ــش بني دان

ــد؟ ــن باش آفري
تولیــد  بــا  بنیــان  دانــش  تولیــد  دیگــر  فــرق 
اســت. موضــوع  همیــن  ســنتی  کارخانه هــای 

ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــروز در ش ــد ام ببینی
ــن  ــد، از ای ــه کارن ــغول ب ــر مش ــان ۷800 نف اصفه
ــروی انســانی شــاغل در شــهرک علمــی  تعــداد نی
و تحقیقاتــی بیــش از ۶00 نفــر دارای مــدرک 
ــر  ــزار و 500 نف ــش از ۲ ه ــرای تخصصــی، بی دکت
ــدارک  ــد م ــاالی 90 درص ــد و ب ــی ارش کارشناس
از  حاصــل  مالــی  گــردش  دارنــد.  دانشــگاهی 
ــارد  ــزار میلی ــج ه ــر پن ــغ ب ــراد بال ــن اف ــت ای فعالی
تومــان در یــک ســال اخیــر بــوده اســت. ایــن عــدد 
و میــزان اشــتغال نســبت بــه فــروش نســبت باالیــی 
ــتند  ــت هس ــغول فعالی ــادی مش ــراد زی ــت و اف اس
زیــرا ایــن اقتصــاد متکــی بــه دانــش افــراد و علــم و 

ــزار اســت. ــرم اف ن
در حالیکــه بــرای ایجــاد اشــتغال ایــن تعــداد 
نفــر در تولیــدی کارخانــه ای بــه تقریبــاً پنــج برابــر 
ســرمایه گــذاری در حــوزه دانــش بنیــان نیــاز 
ــان  ــش بنی ــاد دان ــد و اقتص ــن رو تولی ــت؛ از ای اس
یــک ظرفیــت بــی نظیــر بــرای ایجــاد اشــتغال 
ــت  ــگاهی اس ــرده و دانش ــل ک ــر تحصی ــرای قش ب
و بــا ســرمایه گذاری هــای محــدود نســبت بــه 
ایجــاد  بیشــتری  اشــتغال  می تــوان  کارخانه هــا 

ــرد. ک
ویژگــی دیگــر اقتصــاد دانــش بنیــان ایجــاد 
اقتــدار ملــی اســت. وقتــی دانــش را داشــته باشــید 
ــه  ــز ب ــی نی ــوژی خارج ــاوری و تکنول ــان فن صاحب
ســمت شــما مــی آینــد تــا بخشــی از فنــاوری 
را از شــما بگیرنــد و بخشــی را بــه شــما انتقــال 
دهنــد. زمانــی انتقــال فنــاوری اتفــاق می افتــد کــه 
ــد  ــته باش ــود داش ــی وج ــاظ علم ــه لح ــرازی ب همت
وقتــی بــه یــک فنــاوری در ســطح بین المللــی 
ــاوری داخلــی  ــر فن برســیم کــه محصــول متکــی ب
ــد و در نتیجــه در  ــاق می افت ــی اتف ــدار مل باشــد اقت
مســائل اقتصــادی، تولیــد، صــادرات و واردات 

ــم. ــدا می کنی ــی پی ــه زن ــدرت چان ق
صنایــع بــزرگ آهــن و فــوالد، نفــت و گاز 
بزرگــی  بســیار  مجموعه هــای  اســتان  ایــن  در 
ــوزه  ــی، ح ــل ریل ــل و نق ــاوه حم ــه ع ــتند ب هس
ســامت و تجهیــزات پزشــکی کــه اگــر ایــن 
ــواد و  ــن م ــت و تأمی ــی از صنع ــا بخش های حوزه ه
تجهیزاتشــان را از مســیر شــرکت های فنــاور انجــام 

دهنــد، شــعار ســال محقــق می شــود.
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مرکز نوآوری پارک علم و فناوری با حضور دکتر سورنا ستاری افتتاح شد.

مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ســمنان بــا حمایــت و حضور دکتر ســورنا ســتاری، 
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 
ــمنان  ــتان س ــئولین اس ــان و مس ــراه ایش ــأت هم هی
ــر  ــور فعال ت ــا حض ــس ب ــن پ ــا از ای ــد ت ــاح ش افتت
اســتارتاپ ها، شــاهد شــتاب بیــش از پیــش در 
ــوالت  ــد محص ــه و تولی ــای نوآوران ــذب ایده ه ج

ــان باشــیم. ــش بنی دان
ایــن مرکــز، در جهــت اجــرای فرامیــن مقــام 
ــش  ــاد دان ــت اقتص ــه تقوی ــری در زمین ــم رهب معظ
ــن در راســتای مأموریــت دانشــگاه  ــان و همچنی بنی
بــرای تبدیــل شــده بــه دانشــگاه کارآفریــن، افتتــاح 

ــد. گردی
مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ســمنان در پــی انعقــاد موافقــت نامــه ای بــا معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســال 

ــوی آن  ــی از س ــوه حمایت ــص وج 1398 و تخصی
ــد؛ و  ــز گردی معاونــت، طراحــی، بهســازی و تجهی
ــی  ــمنان، در یک ــوآوری س ــز ن ــن مرک ــون اولی اکن
ــره  ــه به ــمنان ب ــهر س ــزی ش ــاط مرک ــن نق از بهتری
بــرداری رســید تــا صاحبــان ایــده و فعــاالن حــوزه 

ــد. ــد گردن ــره من کســب و کار از آن به
مرکــز نــوآوری بــا داشــتن فضاهــای اختصاصــی، 
تیــم  بــرای  رفاهــی  و  آموزشــی  اشــتراکی، 
امکانــات  وجــود  بــا  فنــاور،  واحدهــای  و  هــا 
آزمایشــگاهی، کارگاهــی و تولیــدی در جــوار 
مرکــز، آمــاده خدمــات رســانی بــه صاحبــان ایــده 
ــای  ــون واحده ــم اکن ــد و ه ــی باش ــوآوران م و ن
فنــاور در مرکــز نــوآوری، مســتقر مــی باشــند کــه 
ــه اشــتغال فــارغ التحصیــان بومــی اســتان  منجــر ب

ــت. ــده اس ــمنان ش س

بازديد استاندار سمنان از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت های دانش بنيان

ــتاندار  ــاه 1۴01، اس ــن م ــنبه ۲1 فروردی روز یکش

ــس  ــدار، رئی ــن و فرمان ــراه  معاونی ــه هم ــمنان ب س

و  ســمنان  شــهردار  شــهر،  شــورای  اعضــای  و 

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی، ضمــن 

ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــگاه ش ــد از نمایش بازدی

ــرای  ــمنان، ب ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ

حــل مشــکات شــرکت هــای دانــش بنیــان و 

ــد. ــاعد دادن ــول مس ــاور ق فن

در برنامــه بازدیــد اســتاندار محتــرم ســمنان از 

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه، نمایشــگاهی 

از دســتاوردهای شــرکت هــای دانــش بنیــان و 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــیار م ــه بس ــد ک ــاده ش ــاور آم فن

گرفــت و فنــاوران محصــوالت خــود را بــرای 

اســتاندار و مســئولین اســتانی بــه نمایــش گذاشــتند 

و درخصــوص فنــاوری هــای خــاص محصــوالت 

ــد. ــه نمودن ــی ارائ ــود توضیحات خ

در نشســتی کــه اســتاندار ســمنان بــا فنــاوران 

ــگاهی  ــتان دانش ــک اس ــمنان ی ــتان س ــت، اس داش

دانســت و گفــت: و بایــد از ایــن موضــوع اســتفاده 

بهینــه نمــود و واحدهــای صنعتــی بایــد بــا دانشــگاه 

هــا، پــارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت هــای 

دانــش نیــان ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه ســوی 

ــد. ــت کنن ــدن حرک ــان ش ــش بنی دان
ــک  ــال را ی ــعار س ــرای ش ــمی اج ــدس هاش مهن
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــت: هم ــت و گف ــف دانس تکلی
اجرایــی اســتان بایــد اولویــت خــود را اســتفاده از 
تولیــدات شــرکت هــای دانــش بنیــان قــرار دهنــد 
تــا بــا حمایــت از تولیــدات داخلــی، برخــی از 

ــردد. ــع گ ــاوران مرتف ــکات فن مش
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گزارش آماری عملکرد نمايه سازی نشريات در ISC در سال ۱۴۰۰

یکــی از مأموریــت هــا و وظایــف اساســی پایــگاه 
ارزش  و  ثبــت  اســام،  علــوم جهــان  اســتنادی 
ــریات  ــدی نش ــه بن ــی و رتب ــی و کیف ــذاری کم گ
و ســایر تولیــدات علمــی در زیرمجموعــه هــای 
ــت. در  ــی اس ــل ارزیاب ــی مراح ــس از ط ــگاه پ پای
راســتای نیــل بــه ایــن هــدف از ســال 139۷ بخــش 
ــوان  ــا عن ــی در قالــب یــک گــروه مســتقل ب ارزیاب
ــکیات  ــاس تش ــر اس ــتنادی و ب ــای اس ــی ه بررس
ــت  ــد. فعالی ــال گردی ــتنادی فع ــگاه اس ــوب پای مص
هــای ایــن گــروه قبــا در گــروه پژوهشــی تجزیــه 
و تحلیــل منابــع صــورت مــی گرفــت کــه بــا توجــه 
بــه افزایــش حیطــه فعالیــت و لــزوم گســترش 
ــال  ــا  از س ــر عم ــورت تخصصی ت ــه ص ــا ب کاره
ــه  ــه صــورت یــک گــروه مســتقل آغــاز ب 139۷ ب
کار کــرده اســت. یکــی از مهم تریــن وظایــف 
نمایــه  هــای  درخواســت  بررســی  گــروه  ایــن 
ســازی نشــریات درISC بــوده کــه پــس از دریافــت 
درخواســت توســط ســردبیر نشــریه بــا بررســی 
دقیــق شــرایط مختلــف ســاختاری و محتوایــی 
امتیــاز نشــریه محاســبه و بــرای تصمیــم گیــری 
در کمیتــه تخصصــی ارزیابــی نشــریات شــامل 
ریاســت پایــگاه، معاونــت پژوهــش و فنــآوری، 
رییــس گــروه بررســی هــای اســتنادی و مشــاوران 
تخصصــی حــوزه موضوعــی مربوطــه مطــرح مــی 
شــود. ارایــه اهــم وظایــف ایــن گــروه عبارتنــد از:

1- شناسایی نشریات معتبر بین المللی
ــر )کشــورهای اســامی  ۲- شناســایی ناشــران معتب

و غیــره(
3- بررســی درخواســت هــای رســیده از طــرق 
نمایــه ســازی  و  ارزیابــی  منظــور  بــه  مختلــف 

نشــریات
۴- استخراج اطاعات کتاب شناختی نشریات

5- تجزیه و تحلیل و برچسب گذاری نشریات 
ــریات  ــان نش ــردبیران و کارشناس ــا س ــاط ب ۶- ارتب
بــه منظــور بهبــود کیفیــت وب ســایت و اطاعــات 

نشــریات
نمایــه شــده در  ۷- ارزیابــی دوره ای نشــریات 

پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
ارزیابــی  هــای  شــاخص  تبییــن  و  تدویــن   -8

نشــریات
بــه   ISC بــر اســاس مصوبــه شــورای راهبــری
ــریات  ــی نش ــی و کیف ــطح کم ــت س ــور تقوی منظ

نمایــه شــده در پایــگاه، در هــر ســال کلیــه نشــریات 
بــر اســاس شــاخص هــای علمــی مصــوب ارزیابــی 
ــی از  ــب در یک ــه ترتی ــت ب ــاس کیفی ــده و براس ش
ســه دســته نشــریات هســته، لیســت انتظــار و اولیــه 
قــرار مــی گیرنــد؛ نشــریات موجــود در هــر دســته 
ــا  پــس از ارزیابــی هــای دوره ای امــکان صعــود ی
نــزول بــه ســطوح دیگــر را دارنــد. بــه منظــور کیفی 
تــر نمــودن فراینــد ارزیابــی، پایــگاه  اســتنادی 
علــوم جهــان اســام اقــدام بــه اســتخراج شــیوه هــا 
ــر  ــای معتب ــگاه ه ــایر پای ــی س ــای ارزیاب و فراینده

نمــوده  اســتنادی 
ــا  ــن ب ــت و همچنی اس
افــزودن  و  تعدیــل 
بومــی  هــای  مولفــه 
ســعی  اســامی  و 
استانداردســازی  در 
ــی  ــای ارزیاب ــیوه ه ش

دارد.
کتــاب  اطاعــات 
اســتخراج  شــناختی 

ــی  ــایی و ارزیاب ــر شناس ــریات معتب ــرای نش ــده ب ش
ــه بخــش نمایــه ســازی  ــه عنــوان ورودی ب شــده، ب
ــرآورده  ــه ف ــت تغذی ــا در جه ــود ت ــی ش ــال م ارس
هــای پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد. 

شناسايی نشريات معتبر
شــورای  مصوبــه  آخریــن  براســاس   
ــر  ــی ت ــور غن ــه منظ ــریISC ، از ســال 139۷ ب راهب
نمــودن ســطح کمــی و کیفــی نشــریات نمایــه 
ــام،  ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــده در پای ش
گــروه بررســی هــای اســتنادی از طریــق شناســایی 
ــان  ــه اســتخراج نشــریات آن ناشــران معتبــر اقــدام ب
ــه  مــی نمایــد. از جملــه ناشــران معتبــر مــی تــوان ب
ــه در  ــام ک ــان اس ــورهای جه ــای کش ــگاه ه دانش
ــران  ــد، ناش ــور دارن ــر حض ــای معتب ــدی ه ــه بن رتب
بیــن المللــی )نظیــر الزویــر، اشــپرینگر، ...( و نمایــه 
نامــه هــای ملــی کشــورهای اســامی اشــاره نمــود.

  در ســال 1۴00، تعــداد 1۷۶3 نشــریه 
پایــگاه  در  شــده  نمایــه  بین المللــی  معتبــر 
کاریویــت آنالیتیکــس بــا چــارک اول و دوم 
و همچنیــن نشــریات معتبــر بین المللــی کــه در 

ارجاعــات مقــاالت نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در 
ــگاه مذکــور وجــود داشــتند شناســایی شــدند.  پای
ایــن نشــریات، شــامل 1۶۲۲ نشــریه Q1 و Q2 و 
1۴1 نشــریه Q3 و Q4 هســتند؛ همچنیــن، تعــداد 
۴3۶ نشــریه دسترســی آزاد  Q1 و Q2 در حــوزه 
ــی  ــریه عرب ــداد ۴۴ نش ــانی و تع ــوم انس ــر و عل هن
ــوان گفــت  شناســایی شــدند کــه در مجمــوع می ت
در ایــن ســال حــدود ۲۲۴3 عنــوان نشــریه  توســط 
شناســایی  مــورد  اســتنادی  بررســی های  گــروه 

ــد.  ــرار گرفتن ق

ارزيابــی نشــريات براســاس شــاخص 
هــا و معيارهــای مختلــف و ســنجش 

نها آ مستمر
نمایه ســازی  و  ارزیابــی  درخواســت   
نشــریات از راه هــای مختلــف از جملــه ایمیــل، 
چارگــون و ... بــه گــروه بررســی های اســتنادی 
ارجــاع داده مــی شــود؛ امــا، ترجیــح داده می شــود 
یــا  ســردبیر  کار  فراینــد  در  تســهیل  دلیــل  بــه 
مدیرمســئول درخواســت ارزیابــی را ارائــه نماینــد. 
ــدا  ــت، ابت ــت درخواس ــس از دریاف ــروه پ ــن گ ای
ــودن اطاعــات کتــاب شــناختی مــورد  از کامــل ب

جملــه  از  ارزیابــی  جهــت  نیــاز 
عنــوان، وب ســایت، شــاپا، ناشــر 
ــد،  ــی نمای ــل م ــان حاص و ... اطمین
ــل  ــات کام ــه اطاع ــی ک در صورت
داده  اطــاع  نشــریه  بــه  نباشــد، 
می-شــود تــا نســبت بــه تکمیــل 
ــددا  ــوده و مج ــدام نم ــات اق اطاع
درخواســت خــود را ارســال نمایــد. 

در صورتــی کــه اطاعــات کامــل باشــد، 1۲ شــرط 
الزم جهــت ورود نشــریات بــه فراینــد ارزیابــی کــه 
ــی  ــریه بررس ــرای نش ــت ب ــده اس ــر ش ــل ذک در ذی

ــردد.   ــی گ م
شــرایط الزم جهــت ورود نشــریات بــه فرآینــد 

ارزیابــی
1(داشتن شماره شاپا

ــده  ــع )دربرگیرن ــتقل و جام ــایت مس ــتن س ۲(داش
ــریه( ــات نش ــام اطاع تم

ــده  ــر ش ــتمر منتش ــال مس ــل دو س ــریه حداق 3(نش
ــد باش

۴(ذکر ناشر در سایت نشریه
5(داشــتن حداقــل ۶ مقالــه در هــر شــماره و ۲۴ 

ــال ــه در س مقال
۶(نداشتن تاخیر در انتشار

ثابــت در  اســتناددهی  یــک روش  از  ۷(تبعیــت 
مقــاالت

8(داشتن حداقل ۷ عضو هیئت تحریریه
9(داشتن یک راه ارتباطی )ایمیل یا تلفن( 

ISC 10(امکان دسترسی آزاد به مقاالت برای
11(عــدم اختصــاص بیــش از 10 درصــد مقــاالت 
ــر مســئول و اعضــای  ــه ســردبیر، مدی یــک ســال ب

ــه هیئــت تحریری
1۲(عــدم اختصــاص بیــش از ۲5 درصــد وابســتگی 

ســازمانی مقــاالت بــه ناشــر
در صورتــی کــه نشــریه از ســد مــوارد وتویــی عبور 
نکنــد، بــه نشــریه ایمیــل ارســال شــده و مشــکات 
نشــریه اطاع رســانی می گــردد. نشــریه پــس از 
رفــع نقایــص می توانــد مجــددا درخواســت نمایــد. 
بدیهــی اســت بــا توجــه بــه مشــکل ذکــر شــده بــه 
نشــریه فاصلــه بیــن دو درخواســت بایــد مــدت 
ــر  ــال اگ ــور مث ــه ط ــد. ب ــته باش ــی داش ــان منطق زم
ــته  ــر داش ــه تغیی ــاز ب ــه نی ــت تحریری ــای هیئ اعض
ــای  ــا اعض ــماره ب ــک ش ــل ی ــد حداق ــند، بای باش

هیئــت تحریریــه جدیــد منتشــر شــده باشــد و 
ــود. ــال ش ــدد ارس ــت مج ــپس درخواس س
در صورتی که نشریه از سد موارد وتویی 

ISC موافقت با ۱5/۶ درصد درخواست نمايه سازی در
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یکــی از مأموریــت هــا و وظایــف اساســی پایــگاه 

ارزش  ثبــت و  اســام،  اســتنادی علــوم جهــان 

ــریات  ــدی نش ــه بن ــی و رتب ــی و کیف ــذاری کم گ

ــای  ــه ه ــی در زیرمجموع ــدات علم ــایر تولی و س

ــت. در  ــی اس ــل ارزیاب ــی مراح ــس از ط ــگاه پ پای

راســتای نیــل بــه ایــن هــدف از ســال 139۷ بخــش 

ــا عنــوان  ارزیابــی در قالــب یــک گــروه مســتقل ب

ــکیات  ــاس تش ــر اس ــتنادی و ب ــای اس ــی ه بررس

ــت  ــد. فعالی ــال گردی ــگاه اســتنادی فع مصــوب پای

پژوهشــی  گــروه  در  قبــا  گــروه  ایــن  هــای 

تجزیــه و تحلیــل منابــع صــورت مــی گرفــت 

ــه افزایــش حیطــه فعالیــت و لــزوم  ــا توجــه ب کــه ب

ــر عمــا   ــه صــورت تخصصی ت ــا ب گســترش کاره

ــتقل  ــروه مس ــک گ ــورت ی ــه ص ــال 139۷ ب از س

ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــرده اس ــه کار ک ــاز ب آغ

ــای  ــت ه ــی درخواس ــروه بررس ــن گ ــف ای وظای

نمایــه ســازی نشــریات درISC بــوده کــه پــس 

از دریافــت درخواســت توســط ســردبیر نشــریه 

ــاختاری و  ــف س ــرایط مختل ــق ش ــی دقی ــا بررس ب

ــم  ــرای تصمی ــاز نشــریه محاســبه و ب ــی امتی محتوای

گیــری در کمیتــه تخصصــی ارزیابــی نشــریات 

و  پژوهــش  معاونــت  پایــگاه،  ریاســت  شــامل 

ــتنادی  ــای اس ــی ه ــروه بررس ــس گ ــآوری، ریی فن

و مشــاوران تخصصــی حــوزه موضوعــی مربوطــه 

مطــرح مــی شــود. ارایــه اهــم وظایــف ایــن گــروه 

عبارتنــد از:

1- شناسایی نشریات معتبر بین المللی

۲- شناســایی ناشــران معتبــر )کشــورهای اســامی 

و غیــره(

ــرق  ــیده از ط ــای رس ــت ه ــی درخواس 3- بررس

نمایــه ســازی  ارزیابــی و  بــه منظــور  مختلــف 

نشــریات

شــناختی  کتــاب  اطاعــات  اســتخراج   -۴

ت یا نشــر

گــذاری  برچســب  و  تحلیــل  و  تجزیــه   -5

ت  یا نشــر

۶- ارتبــاط بــا ســردبیران و کارشناســان نشــریات 

بــه منظــور بهبــود کیفیــت وب ســایت و اطاعــات 

نشــریات

۷- ارزیابــی دوره ای نشــریات نمایــه شــده در 

ــام ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای

8- تدویــن و تبییــن شــاخص هــای ارزیابــی 

نشــریات

جدول ۱. تعداد درخواست های نمايه سازی و نتيجه ارزيابی آن ها در سال ۱۴۰۰

درصد

پذيرش

درصد 

عدم پذيرش

تعداد

 پذيرفته شده

تعداد 

عدم پذيرش

تعداد

 درخواست
سال

15.6679.81522653321400

بــر اســاس مصوبــه شــورای راهبــری ISC بــه 

ــریات  ــی نش ــی و کیف ــطح کم ــت س ــور تقوی منظ

کلیــه  ســال  هــر  در  پایــگاه،  در  شــده  نمایــه 

نشــریات بــر اســاس شــاخص هــای علمــی مصــوب 

ــب در  ــه ترتی ــت ب ــی شــده و براســاس کیفی ارزیاب

یکــی از ســه دســته نشــریات هســته، لیســت انتظــار 

ــود در  ــریات موج ــد؛ نش ــی گیرن ــرار م ــه ق و اولی

هــر دســته پــس از ارزیابــی هــای دوره ای امــکان 

ــه  ــد. ب ــه ســطوح دیگــر را دارن ــزول ب ــا ن صعــود ی

منظــور کیفــی تــر نمــودن فراینــد ارزیابــی، پایــگاه  

اســتنادی علــوم جهــان اســام اقــدام بــه اســتخراج 

شــیوه هــا و فرایندهــای ارزیابــی ســایر پایــگاه 

هــای معتبــر اســتنادی نمــوده اســت و همچنیــن بــا 

ــامی  ــی و اس ــای بوم ــه ه ــزودن مولف ــل و اف تعدی

ســعی در استانداردســازی شــیوه هــای ارزیابــی 

دارد.

اطاعــات کتــاب شــناختی اســتخراج شــده بــرای 

نشــریات معتبــر شناســایی و ارزیابــی شــده، بــه 

عنــوان ورودی بــه بخــش نمایــه ســازی ارســال مــی 

شــود تــا در جهــت تغذیــه فــرآورده هــای پایــگاه 

اســتنادی علــوم جهــان اســام مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد. 

شناسايی نشريات معتبر
شــورای  مصوبــه  آخریــن  براســاس   

ــر  ــی ت ــه منظــور غن ــریISC ، از ســال 139۷ ب راهب

نمــودن ســطح کمــی و کیفــی نشــریات نمایــه 

ــام،  ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــده در پای ش

گــروه بررســی هــای اســتنادی از طریــق شناســایی 

ناشــران معتبــر اقــدام بــه اســتخراج نشــریات آنــان 

مــی نمایــد. از جملــه ناشــران معتبــر مــی تــوان بــه 

ــه در  ــام ک ــان اس ــورهای جه ــای کش ــگاه ه دانش

ــد، ناشــران  ــر حضــور دارن ــای معتب ــدی ه ــه بن رتب

و   )... اشــپرینگر،  الزویــر،  )نظیــر  المللــی  بیــن 

نمایــه نامــه هــای ملــی کشــورهای اســامی اشــاره 

ــود. نم

  در ســال 1۴00، تعــداد 1۷۶3 نشــریه 

پایــگاه  در  شــده  نمایــه  بین المللــی  معتبــر 

کاریویــت آنالیتیکــس بــا چــارک اول و دوم 

و همچنیــن نشــریات معتبــر بین المللــی کــه در 

ــده  ــه ش ــی نمای ــریات ایران ــاالت نش ــات مق ارجاع

شناســایی  داشــتند  وجــود  مذکــور  پایــگاه  در 

ــن نشــریات، شــامل 1۶۲۲ نشــریه Q1 و  شــدند. ای

Q2 و 1۴1 نشــریه Q3 و Q4 هســتند؛ همچنیــن، 

تعــداد ۴3۶ نشــریه دسترســی آزاد  Q1 و Q2 در 

ــریه  ــداد ۴۴ نش ــانی و تع ــوم انس ــر و عل ــوزه هن ح

ــوان  ــی شناســایی شــدند کــه در مجمــوع می ت عرب

ــوان نشــریه   ــن ســال حــدود ۲۲۴3 عن گفــت در ای

مــورد  اســتنادی  بررســی های  گــروه  توســط 

شناســایی قــرار گرفتنــد. 

براســاس  نشــريات  ارزيابــی 
ــف  ــای مختل ــا و معياره ــاخص ه ش

مســتمرآنها ســنجش  و 
نمایه ســازی  و  ارزیابــی  درخواســت   

نشــریات از راه هــای مختلــف از جملــه ایمیــل، 

چارگــون و ... بــه گــروه بررســی های اســتنادی 

ارجــاع داده مــی شــود؛ امــا، ترجیــح داده می شــود 

یــا  ســردبیر  کار  فراینــد  در  تســهیل  دلیــل  بــه 

مدیرمســئول درخواســت ارزیابــی را ارائــه نماینــد. 

ــدا  ــت، ابت ــت درخواس ــس از دریاف ــروه پ ــن گ ای

از کامــل بــودن اطاعــات کتــاب شــناختی مــورد 

نیــاز جهــت ارزیابــی از جملــه عنــوان، وب ســایت، 

شــاپا، ناشــر و ... اطمینــان حاصــل مــی نمایــد، در 

ــه نشــریه  صورتــی کــه اطاعــات کامــل نباشــد، ب

تکمیــل  بــه  نســبت  تــا  داده می-شــود  اطــاع 

اطاعــات اقــدام نمــوده و مجــددا درخواســت 

خــود را ارســال نمایــد. در صورتــی کــه اطاعــات 

کامــل باشــد، 1۲ شــرط الزم جهت ورود نشــریات 

بــه فراینــد ارزیابــی کــه در ذیــل ذکــر شــده اســت 

ــردد.   ــی گ ــی م ــریه بررس ــرای نش ب

ــد  ــه فرآین ــریات ب ــت ورود نش ــرایط الزم جه ش

ــی ارزیاب

1(داشتن شماره شاپا

۲(داشــتن ســایت مســتقل و جامــع )دربرگیرنــده 

تمــام اطاعــات نشــریه(

ــل دو ســال مســتمر منتشــر شــده  3(نشــریه حداق

باشــد

۴(ذکر ناشر در سایت نشریه

ــماره و ۲۴  ــر ش ــه در ه ــل ۶ مقال 5(داشــتن حداق

ــه در ســال مقال

۶(نداشتن تاخیر در انتشار

جدول ۲. شاخص های تعيين نشريات ليست سياه و جعلی

پيش شرط های 
الزم برای  ارزيابی 

نشريه

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــه در صورت ــودن مجل ــی ب ــک لیســت و جعل - بل
خواهــد گرفــت کــه نشــریه حداقــل یــک ســال پیــش از زمــان ارزیابــی فعــال 
بــوده و فعالیــت آن متوقــف نشــده باشــد و عــاوه بــر آن، حداقــل در یکــی 

ــه شــود. ــی نمای ــر بین الملل ــا تخصصــی معتب ــای اســتنادی ی از نمایه ه
- جعلــی بــودن نشــریه هنگامــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت کــه 
بــرای یــک نشــریۀ نمایــه شــده در نمایه هــای اســتنادی یــا تخصصــی معتبــر 
ــته و  از  ــود داش ــی وج ــه و آدرس اینترنت ــک صفح ــش از ی ــی، بی بین الملل
ــتفاده  ــر اس ــریات معتب ــا نش ــابه ب ــایت مش ــی وب س ــامی و طراح ــان، اس نش
کــرده باشــد. در ایــن صــورت، بــرای شناســایی نشــریه جعلــی و معرفــی آن 

اقــدام خواهــد شــد.
شاخص ها معيارها

)امتیازدهی بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت گرفته( ]5 
بیشترین اهمیت و 1 کمترین اهمیت[
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۷(تبعیــت از یــک روش اســتناددهی ثابــت در 

ــاالت مق

8(داشتن حداقل ۷ عضو هیئت تحریریه

9(داشتن یک راه ارتباطی )ایمیل یا تلفن( 

10(امــکان دسترســی آزاد بــه مقــاالت بــرای 

ISC

11(عــدم اختصــاص بیــش از 10 درصــد مقــاالت 

ــر مســئول و اعضــای  ــه ســردبیر، مدی یــک ســال ب

هیئــت تحریریــه

درصــد   ۲5 از  بیــش  اختصــاص  1۲(عــدم 

ناشــر بــه  مقــاالت  ســازمانی  وابســتگی 

ــی  ــوارد وتوی ــد م ــریه از س ــه نش ــی ک در صورت

عبــور نکنــد، بــه نشــریه ایمیــل ارســال شــده و 

مشــکات نشــریه اطاع رســانی می گــردد. نشــریه 

پــس از رفــع نقایــص می توانــد مجــددا درخواســت 

ــه مشــکل ذکــر  ــا توجــه ب ــی اســت ب ــد. بدیه نمای

ــد  ــن دو درخواســت بای ــه بی ــه نشــریه فاصل شــده ب

مــدت زمــان منطقــی داشــته باشــد. بــه طــور مثــال 

اگــر اعضــای هیئــت تحریریــه نیــاز بــه تغییــر داشــته 

ــای  ــا اعض ــماره ب ــک ش ــل ی ــد حداق ــند، بای باش

هیئــت تحریریــه جدیــد منتشــر شــده باشــد و 

ــود. ــال ش ــدد ارس ــت مج ــپس درخواس س

ــی  ــوارد وتوی ــد م ــریه از س ــه نش ــی ک در صورت

عبــور کنــد، وارد فراینــد ارزیابــی جهــت ورود بــه 

ــه ذکــر  ــه مــی گــردد. الزم ب نشــریات لیســت اولی

ــی از  آدرس: ــدول امتیازده ــت ج اس

https://isc.ac/file/download/  

عمــوم  بــرای   pdf.-1600059911/page

باشــد.  مــی  اســتفاده  قابــل  و  دردســترس 

چنانچــه امتیــاز نشــریه بــه حــد نصــاب ۷5 نرســد، 

ایمیلــی کــه دربردارنــده فایــل اکســل محاســبه 

ــریه  ــه نش ــاز ب ــر امتی ــل کس ــراه دالی ــه هم ــده ب ش

از  پــس  می توانــد  نشــریه  می گــردد،   ارســال 

ــا  ــماره و ی ــه ش ــل س ــار حداق ــص و انتش ــع نواق رف

گذشــت یــک ســال از تاریــخ درخواســت فعلــی، 

مجــددا درخواســت ارزیابــی خــود را بــرای پایــگاه 

ــد. ــال نمای ارس

ــاز ۷5 شــود  ــه کســب امتی ــق ب   اگــر نشــریه موف

ــی  ــه ارزیاب ــه کمیت ــی ب ــری نهای ــت تصمیم گی جه

نشــریات ISC ارجــاع داده مــی شــود. اعضــای 

کمیتــه پــس از بررســی مســتندات و ممیزی نشــریه، 

ــد.  ــه آن رأی می¬دهن ــدم نمای ــه نمایه/ع ــبت ب نس

ــا نمایــه ســازی نشــریه موافقــت  در صورتــی کــه ب

نشــده باشــد، نشــریه موظــف اســت مشــکات 

ــس از انتشــار  ــر طــرف کــرده و پ ذکــر شــده را ب

حداقــل ســه شــماره و یــا گذشــت یکســال از 

آخریــن درخواســت مجــددا درخواســت خــود را 

ــد. ــال نمای ارس

در صورتــی کــه درکمیتــه ارزیابــی بــا نمایــه 

ــه  ســازی مشــروط نشــریه موافقــت شــده باشــد، ب

نشــریه اطــاع داده شــده و اکســلی کــه دربردارنده 

موضوعــات ســطح کان، میانــی و خــرد می¬باشــد 

و  موضــوع  تخصیــص  راهنمــای  همــراه  بــه 

همچنیــن اطاعاتــی دربــاره DOR و مزایــای آن بــه 

نشــریات ارســال مــی گــردد. نشــریه موظــف اســت 

حداکثــر 5 موضــوع را پیشــنهاد نمایــد. کارشناســان 

گــروه پــس از اطمینــان از درســتی موضــوع نســبت 

بــه درج آن در پایــگاه اقــدام می کننــد؛ همچنیــن، 

ــکاران  ــه هم ــود ک ــاع داده می ش ــریات اط ــه نش ب

گــروه تجزیــه و تحلیــل بــه منظــور تکمیــل فراینــد 

نمایــه ســازی و بارگــذاری مقــاالت بــا اســتفاده از 

ــه ذکــر  ــد. الزم ب ــی گیرن ــان تمــاس م ــا آن XML ب

اســت در متــن ایمیــل ارســالی، بــه نشــریات تذکــر 

داده می شــود کــه هــر ســاله مــورد ارزیابــی مجــدد 

قــرار خواهنــد گرفــت و در صورتی کــه معیارهــای 

ــوند. ــه می ش ــد نمای ــد فاق ــب ننماین الزم را کس

بــه  نســبت  گــروه  همــکاران  بعــد  گام  در 

اســتخراج اطاعــات کتاب شــناختی نشــریات از 

قبیــل عنــوان، عنــوان فرعــی، شــماره شــاپا چاپــی، 

دوره  ســایت،  وب  الکترونیکــی،  شــاپا  شــماره 

انتشــاراتی، آدرس پســتی، تلفــن، ایمیــل و ... اقــدام 

ــت در  ــور ثب ــه منظ ــات را ب ــن اطاع ــوده و ای نم

ــل  ــه و تحلی ــروه تجزی ــکاران گ ــه هم ــهISC ب برنام

می دهنــد.  ارجــاع 

ــی  در ســال 1۴00 تعــداد 33۲ درخواســت ارزیاب

ــه ســازی ۲۶5  ــا نمای ــداد ب ــن تع بررســی شــد از ای

درخواســت موافقــت نشــد کــه از ایــن تعــداد 15۴ 

درخواســت مــورد وتویــی داشــته، 83 درخواســت 

امتیــاز کمتــر از ۷5 کســب کــرده و بــا نمایــه 

ســازی ۲8 نشــریه در جلســه ممیــزی موافقــت نشــد. 

ــت  ــریه موافق ــازی 5۲ نش ــه س ــت نمای ــا درخواس ب

بــه  عمــل آمــده اســت کــه از ایــن تعــداد ۴۲ نشــریه 

ــند و 15  ــی می باش ــر ایران ــریه غی ــی و 10 نش ایران

نشــریه در دســت بررســی اســت.

ــوارد  ــریات دارای م ــوع نش ــال 1۴00 موض در س

مجــددا  نشــریات  ارزیابــی  کمیتــه  در  وتویــی 

دارای  نشــریه   8۶ تعــداد  از  و  گردیــد  مطــرح 

مــوارد وتویــی، تعــداد ۴3 نشــریه بــه دلیــل تاخیــر 

در انتشــار شــماره های نشــریه در لیســت نشــریات 

ــداد  ــن تع ــد کــه از ای ــرار گرفتن ــه ISC ق ــد نمای فاق

۶ نشــریه مشــکل تاخیــر در انتشــار را برطــرف 

 ISC ــه ــریات اولی ــت نش ــددا در  لیس ــوده و مج نم

وارد شــدند. 

ــه شــده  ــی نمای ــداد 1۷۲ نشــریه عرب ــن تع همچنی

ــن  ــه از ای ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب در ISC م

ــتند و  ــی هس ــورد وتوی ــریه دارای م ــداد 5۴ نش تع

تصمیــم گیــری در مــورد ایــن نشــریات به جلســات 

ــد. ــی نشــریات موکــول گردی ــی ارزیاب آت

ــناختی  ــاب ش ــات کت ــتخراج اطالع اس

ــريات نش

ــاب  ــات کت ــی، اطاع ــایی و ارزیاب ــس از شناس پ

ــر،  ــاپا، ناش ــماره ش ــم از ش ــریات، اع ــناختی نش ش

آدرس ســایت، آدرس پســت اکترونیکــی، دوره 

ــتخراج  ــریه و... اس ــی نش ــن فرع ــاراتی، عناوی انتش

گــردد. در ســال 1۴00 اطاعــات کتــاب  مــی 

شــناختی 13۴0 نشــریه اســتخراج شــده و بــه گــروه 

ــد.  ــال گردی ــریات ارس ــازی نش ــه س نمای

برچســب گــذاری و اختصــاص موضــوع بــه 

نشــریات

ــذاری  ــب گ ــل و برچس ــه و تحلی تجزی  

ــی  ــا یک ــه آن ه ــوع ب ــاص موض ــریات و اختص نش

از مهــم تریــن فعالیــت هــای گــروه بررســی هــای 

ــریات،  ــه نش ــی ب ــد. موضوع¬ده ــتنادی می¬باش اس

ــام و  ــان اس ــی جه ــریات علم ــامانه نش ــه س تغذی

ــای  ــته و مبن ــی داش ــوم را در پ ــتنادی عل ــه اس نمای

تجزیــه و تحلیل¬هــای بعــدی ایــن ســامانه هــا 

ــود. ــد ب خواه

در ســال 1۴00 موضوعات1533عنــوان نشــریه 

)دارای آرشــیو یــا بــدون آرشــیو در پایگاه( در ســه 

ســطح کان، میانــی و خــرد ثبــت شده¬اســت.

ارائــه شــاخص هــای علمــی بــرای شناســایی 

ــن  ــی کامل تری ــی و معرف ــر و جعل ــریات نامعتب نش

قابــل  ســامانه  یــک  در  نشــریات  ایــن  لیســت 

 Predatory and Hijacked( روزآمــد  و  جســتجو 

)Journals

از  یکــی  جعلــی  و  نامعتبــر  نشــریات   

چالــش هــای ارتبــاط علمــی در دنیــای امــروز 

ــا  ــه تنه ــریات ن ــن نش ــه در ای ــار مقال ــتند. انتش هس

امتیــازی بــرای نویســندگان بــه همــراه نمی¬آورنــد 

بلکــه بــه اعتبــار علمی آنــان نیز آســیب می رســاند. 

فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  تاکنــون 

ــکی و  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

دانشــگاه آزاد اســامی و همچنیــن برخــی دانشــگاه  

ــی  ــران، صنعت ــهد، ته ــی مش ــه فردوس ــا از جمل ه

مجــزا  بــه صــورت  بهشــتی  شــهید  و  اصفهــان 

ــی در  ــر و جعل ــریات نامعتب ــی نش ــه معرف ــدام ب اق

ــگاه  ــد. پای ــه نموده¬ان ــای جداگان ــت ه ــب لیس قال

ــه  ــور صرف ــه منظ ــام ب ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس

ــگران  ــت پژوهش ــش دق ــت و افزای ــی در وق جوی

و جلوگیــری از پراکندگــی اطاعــات موجــود 

ــام و  ــه ادغ ــدام ب ــده، اق ــام ش ــای اع ــت ه در لیس

ــب  یکپارچــه نمــودن لیســت هــای موجــود در قال

ــه ذکــر اســت  لیســتی واحــد نمــوده اســت. الزم ب

در ســال 1۴00، حــدود 15۷51 نشــریه موجــود در 

لیســت نشــریات نامعتبــر دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا 

ــی مطابقــت داده شــد و 13909 نشــریه  لیســت فعل

ــت  ــه لیس ــه ب ــد ک ــایی ش ــرد شناس ــه ف ــر ب منحص

نشــریات موجــود در  تعــداد  و  اضافــه گردیــد 

ســیاهه بــه 1۶۶51 نشــریه رســید؛ ســپس، نشــریاتی 

کــه شــاپا نداشــتند از ســیاهه حــذف گردیــد و 

ــی  ــت فعل ــا لیس ــز ب ــگاه ها نی ــد دانش ــت روزآم لیس

حــدود  نهایــت  در  کــه  می شــد  داده  مطابقــت 

۷۴58 نشــریه در ســیاهه قــرار گرفــت. در ایــن ســال 

جلســاتی بــا دفتــر برنامــه ریــزی و سیاســت گذاری 

ــد و  ــزار گردی ــوم برگ ــی وزارت عل ــور پژوهش ام

مقــرر شــد  نشــریات نامعتبــر وزارت علــوم، وزارت 

ــوم جهــان اســام  ــگاه اســتنادی عل بهداشــت و پای

ــریه  ــدود ۲۴35 نش ــه ح ــد ک ــی بمان ــیاهه باق در س

ــا  ــد تنه ــرر ش ــن مق ــد. همچنی ــکیل می دهن را تش

نشــریاتی بــه عنــوان نامعتبــر و جعلــی قلمــداد شــوند 

کــه حداقــل در یکــی از نمایه نامه هــای تخصصــی 

و یــا اســتنادی معتبــر بین المللــی نمایــه شــده  باشــند. 

پــس از برگــزاری جلســات متعــدد، شــاخص ها 

ــا  ــد ت ــذاری ش ــایت بارگ ــده و در س ــری ش بازنگ

نشــریات مطابــق بــا شــاخص ها بررســی شــده و در 

ــوند.  ــه ش ــت اضاف ــه لیس ــزوم ب ــورت ل ص
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۱.سازمان نشريه

1-1نامشــخص بــودن ترکیــب یــا هویــت هیئــت تحریریــه و ســردبیر 
)صــوری بــودن( 5

۲-1-اســتفاده از اســامی یــا مشــخصات جعلــی بــرای اعضــای هیئــت 
تحریریــه 5

3-1-قــرار دادن نــام افــراد در لیســت هیئــت تحریریــه نشــریه، بــدون 
اطــاع و موافقــت آن هــا 5

ــه نشــریات یــک ناشــر،  ــرای کلی ــه یکســان ب ۴-1-وجــود هیئــت تحریری
یــا، وجــود هیئــت تحریریــه یکســان بــرای دو یــا چنــد نشــریه از حوزه هــای 

موضوعــی متفــاوت 5
5-1-یکسان بودن ناشر و سردبیر نشریه 5

ــوان  ــه عن ــی ب ــخص حقیق ــط ش ــریه توس ــار نش ــردن و انتش ۶-1-اداره ک
ــریه 5 ــر نش ناش

ــوع  ــا موض ــردبیر ب ــه و س ــت تحریری ــص هیئ ــودن تخص ــط ب ۷-1-نامرتب
ــریه 5 نش

ــرای  ــه موضوعــی نشــریه )ب ــا زمین ــودن تخصــص ناشــر ب ــط ب 8-1-نامرتب
ــی( ۴ ــای تخصص ــی و انجمن ه ــران موضوع ناش

ــت  ــود اطاعــات آکادمیــک در خصــوص ســردبیر، اعضــای هیئ 9-1-نب
ــه و داوران ۴ تحریری

10-1-اندک بودن تعداد اعضای هیئت تحریریه ۲
11-1-نبــود تنــوع جغرافیایــی الزم بــرای اعضــای هیئــت تحریریــه )بــرای 

ــی( 1 ــریات بین الملل نش
1۲-1-نبــود تنــوع وابســتگی ســازمانی الزم بــرای اعضــای هیئــت تحریریــه 

)بــرای نشــریات ملــی( 1
هیئــت  اعضــای  بیــن  ارتبــاط سیســتماتیِک غیرعلمــی  13-1-وجــود 

تحریریــه1

ل  صــو ا .۲
نشــر اخالقــی 

1-۲-داوری صــوری و غیرعلمــی و نداشــتن رونــد داوری مشــخص بــرای 
پذیــرش مقــاالت 5

۲-1-داوری سریع کمتر از زمان نرمال )در حد چند روز( 5
3-1-داشــتن نمایندگانــی بــرای تضمیــن انتشــار و پذیــرش مقالــه، در ازای 

دریافــت وجــه 5
۴-1-پنهان کاری در خصوص دریافت هزینه های انتشار مقاله 5

5-1-دریافت هزینه در ازای تسریع روند داوری و انتشار مقاالت 5
۶-1-درج اطاعــات صــوری یــا جعلــی مبنــی بــر نمایه ســازی شــدن 

5 معتبــر  نمایه نامه هــای  در  نشــریه 
۷-1-اعــام ضریــب تاثیــر یــا ســایر شــاخص های ارزیابــی مجلــه بصــورت 

جعلــی و گمراه کننــده 5
۴ spam 8-1-فراخوان انتشار مقاله به ایمیل دانشگاهیان به صورت

9-1-درصــد پذیــرش بــاال و انتشــار شــماره های زیــاد نشــریه در هــر ســال 
]مثــًا هــر چنــد هفتــه یک بــار[ ۴

بین المللــی،  نظیــر  کاذب  و  گمراه کننــده  عناویــن  از  10-1-اســتفاده 
کشــورهای توســعه یافته و غیــره بــرای نشــریات بومــی کشــورها ۲

در  3.ضعــف 
نشــريه مقــاالت 

1-۲-بازنشــر مقاالتــی کــه قبــًا در مجــات یــا مجموعــه مقــاالت 
کنفرانس هــای منتشــر شــده، بــدون موافقــت نویســنده، یــا بــدون اشــاره بــه 

ــودن آن ۴ ــر ب بازنش
عنــوان،  بــا  غیرمرتبــط  علمــی  حوزه هــای  از  مقاالتــی  ۲-1-انتشــار 

۴ نشــریه  اهــداف  و  مأموریــت 
ــد  ــه. )تأکی ــودن موضــوع مقاله هــای مجل ــد ب 3-1-عمومــی و ُجنــگ  مانن

ــر انتشــار مقالــه در زمینــه ای خــاص و تخصصــی( ۴ نداشــتن ب
ــندگان  ــه نویس ــوط ب ــای مرب ــی از مقاله ه ــل توجه ــهم قاب ــار س ۴-1-انتش
ــه علمــی  ــن )کشــورهای دارای رتب کشــورهای دارای رتبه هــای علمــی پائی

ــف( ۴ ضعی

و  ۴.شــهرت 
اعتبــار ناشــر يــا 

يه نشــر

1-۲- نامعتبــر اعــام شــدن نشــریه توســط یکــی از نمایه هــای اســتنادی یــا 
تخصصــی معتبــر 5

۲-1- وجــود مقــاالت تقلبــی یــا retract شــده بــرای اعضــای هیئــت 
تحریریــه و ســردبیر 5

3-۴-نامعتبــر اعــام شــدن نشــریه توســط یکــی از دانشــگاه ها و موسســات 
پژوهشــی معتبــر 1

بــا  ۵.ارتبــاط 
نشــريه

1-5- نبــود مشــخصات، آدرس یــا ســازوکار الزم بــرای ارتبــاط با ســردبیر 
و هیئــت تحریریــه ۴

ــای  ــود راه ه ــریه )نب ــر نش ــت ناش ــودن هوی ــم ب ــا مبه ــخص ی ۲-5- نامش
دسترســی، آدرس ثابــت و ...( 3

خت  ســا ير ز .6
يه نشــر

1-۲-نداشــتن ســامانه الکترونیکــی یکپارچــه )Editorial Manager( تحــت 
ــات  ــت اطاع ــه و ثب ــال )Submit ( مقال ــرای ارس ــخص، ب ــری مش ــت ناش حمای

نویســندگان ۲ 
2 ORCID ۲-1-نبود امکان اتصال به سامانه نشریه از طریق

3-۶-نبود خط مشی مشخص در زمینه حفاظت دیجیتال مقاالت ۲
۴-۶-ضعیــف بــودن وب ســایت نشــریه و فقــدان اطاعــات شــفاف در خصــوص 

عملیــات نشــر ۲ 
5-۶-نبود راهنمای نویسندگان در وب سایت نشریه یا ناقص بودن آن 1

ــا توجــه  ــه منظــور بررســی کیفیــت نشــریات، ب ب
نشــریات  بــه وابســتگی های ســازمانی مقــاالت 
علمــی  و نظــر بــه این کــه دانشــگاه های مــورد 
نظــر بــه چــه میــزان بــا دانشــگاه هــای برتــر موجــود 
در رتبــه بنــدی جهانــی ISC همپوشــانی دارنــد، 

ــد. ــل گردی ــن تام ــی نوی روش
فراینــد کار در ایــن روش بدیــن شــرح اســت 
ــی  ــدی جهان ــود در رتبه بن ــگاه های موج ــه دانش ک
در چهــار رتبــه 1-۲0، 1-50، 1-100 و ۲50-1  
نشــریات  علمــی  تولیــدات  تعــداد  و  مشــخص 
براســاس وابســتگی ســازمانی هــای موجــود در هــر 
 WOS رتبــه  در بــازه زمانــی ۲015-۲019 از پایــگاه

ــد. ــتخراج ش اس
ــدات علمــی نشــریات در  ــر کل تولی ــد ب ــا تاکی ب
ــار  ــه آم ــه ب ــا توج ــی ۲015-۲019 و ب ــازه زمان ب
اســتخراجی از WOS، تعــداد مــدارک بــا رتبــه 
بــه   ۲50 و   ۲50-101  ،100-51  ،  50-۲1 هــای 
بــاال و ســهم هشــت ســطح دانشــگاه ها مبتنــی 
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــده ب ــر ش ــای ذک ــر رتبه ه ب
محاســبه گردیــد و بــا توجــه بــه فرمــول محاســباتی 

ــد. ــه گردی ــریات مقایس ــت نش ــزان کیفی ــر می زی
)ســهم  بــاال(*1+  بــه   ۲50 مــدارک  )ســهم 
مــدارک 101-۲50(*۲ + )ســهم مــدارک 51-

ســهم   +  )50-۲1( مــدارک  )ســهم   +  3*)100
  ۴*  ))۲0-1( مــدارک 

جهــت ســنجش کیفیــت یــک نشــریه فاکتورهای 
مختلفــی را می تــوان بررســی نمــود اعــم از میــزان 
ــریه،  ــت نش ــی، قدم ــدات علم ــداد تولی ــتناد، تع اس
زبــان نشــریه، حــوزه موضوعــی نشــریه، میــزان 

ســازمانی  وابســتگی  جغرافیایــی  پراکندگــی 
ــه و...  ــات تحریری ــای هی اعض

 روش محاســباتی مطالعــه شــده بــا توجــه بــه 
علمــی  تولیــدات  میــزان  و  برتــر  دانشــگاه های 
آن هــا در نشــریات مختلــف ســعی بــر آن دارد 
ــال  ــد. در س ــبه نمای ــریات را محاس ــت نش ــا کیفی ت
ــب  ــن ترتی ــوان نشــریه بدی ــداد ۷۲۶۶ عن 1۴00، تع

کیفی¬ســازی شــدند.
 کيفــی ســازی نشــريات نمايــه 

ISC در  شــده 
ــه در  ــریاتی ک ــت نش ــی کیفی ــور بررس ــه منظ  ب
ــریات  ــد )نش ــی گیرن ــرار نم ــی ق ــدی قبل ــته بن دس
ــی  ــام و ...( روش ــان اس ــورهای جه ــی و کش ایران

ــد. ــنهاد گردی پیش
فراینــد کار در ایــن روش بدیــن شــرح اســت 
دوره  یــک  در  را  ناشــر  مقــاالت  درصــد  کــه 
انتشــاراتی محاســبه کــرده و درصورتی کــه مقــدار 
آن بیشــتر از ۲5درصــد باشــد نشــریه دارای مــورد 
ــرای آن انجــام  وتویــی شــده و ســایر محاســبات ب
نمــی گــردد و درصورتی کــه مقــدار آن کمتــر 
ــده  ــر ش ــاالت منتش ــداد مق ــد تع ــد باش از ۲5درص
توســط ناشــر و تعــداد مقــاالت منتشــر شــده توســط 
ــه  ــه ب ــا توج ــده و ب ــبه گردی ــر محاس ــگاه ناش دانش
ــدام از  ــر ک ــرای ه ــگاه ها ب ــدی دانش ــاز رتبه بن امتی
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــاز الزم در نظ ــاالت، امتی مق

در  موجــود  مختلــف  دانشــگاه های  بــرای 
رتبــه  ســطح  بــه  توجــه  بــا   ISC رتبه بنــدی 
نظــر  در   ۴  ،3،۲  ،1 امتیــاز،  چهــار  دانشــگاه ها 
گرفتــه و مجمــوع ســهم مقــاالت چهــار امتیــاز 

کيفی سازی نشريات
Scopus و ISI کیفی سازی نشريات نمايه شده در
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محاســبه می شــود. تاکنــون بــرای1۲1۴ نشــریه 
اســت.  انجــام شــده  محاســبات  ایــن  ایرانــی 

نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در پایــگاه هــای بیــن 
لمللی ا

      نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در پایــگاه 
ــه  ــه نام ــراه نمای ــه هم ــکوپوس ب ــت و اس کاریوی
ــاه 1۴00  ــان م ــا در  آب ــوع آن ه ــازمان متب ــا و س ه

اســتخراج گردیــد. 315 عنــوان نشــریه در ایــن 
تعــداد 18۴  ایــن  از  می شــوند  نمایــه  پایگاه هــا 
ــریه وزارت  ــت، 108 نش ــه وزارت بهداش ــریه ب نش
علــوم، ۲۶ نشــریه دانشــگاه آزاد اســامی و 18 
نشــریه مســتقل شناســایی شــد. الزم بــه ذکــر اســت  
ــه از  ــگاه آزاد ک ــریات دانش ــر، نش ــدول زی در ج
ــه  ــت وزارت مربوط ــد تح ــه گرفته ان ــن رتب وزارتی

شــده اند. شــمارش 

ISI, Scopus جدول3. تعداد نشريات وزارتين نمايه شده در پايگاه های

تعداد نشريات ايرانی نمايه 

شده در
مجموعغیروزارتینوزارت بهداشتوزارت علوم 

ISI649512171
SCOPUS9916817284

ISI AND Scopus

)نمايه شده در هر دو پايگاه به 

صورت همزمان(
55796140

ISI OR Scopus

)نمايه شده در حداقل يکی از 

پايگاه ها(
10818423315

Scopus AND ISC

)نمايه شده در هر دو پايگاه به 

صورت همزمان(
961646226

ISI AND ISC

)نمايه شده در هر دو پايگاه به 

صورت همزمان(

62928162

ISI AND Scopus AND ISC

)نمايه شده در هر سه پايگاه به 

صورت همزمان(
53783134

ــل  ــده در حداق ــه ش ــی نمای ــریات ایران ــداد نش تع
یکــی از دو پایگاه هــای بین المللــی کاریویــت 
)ISI( یــا اســکوپوس 315 نشــریه می باشــد، از ایــن 
تعــداد ۲8۴ نشــریه نمایــه اســکوپوس، 1۷1 نشــریه 
ــه  ــگاه نمای ــر دو پای ــریه در ه ــه ISI و 1۴0 نش نمای
ــه شــده  ــی نمای ــان نشــریات ایران مــی شــوند. از می
ــتنادی  ــگاه اس ــریه در پای ــکوپوس، ۲۶۶ نش در اس
ــوند. 1۶۲  ــی ش ــه م ــز نمای ــام نی ــان اس ــوم جه عل

ــان در  ــت )ISI( هم زم ــه شــده کاریوی نشــریه نمای
ــه  ــز نمای ــام نی ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای
ــده  ــه ش ــی نمای ــریات ایران ــان نش ــوند. از می می¬ش
در پایــگاه هــای بیــن المللــی، 13۴ نشــریه بــه 
صــورت هم زمــان در هــر ســه پایــگاه کاریویــت 
)ISI(، اســکوپوس و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان 

ــه مــی شــوند.  اســام نمای

جدول۴. تعداد نشريات ايرانی نمايه شده در پايگاه کالريويت همراه با سازمان متبوع و نمايه نامه آنها

 نمايه ESCI نمايه  SSCI نمايه SCIتعدادسازمان
642440وزارت علوم

ت  ر ا ز و
شــت ا بهد

9522273

17413دانشگاه آزاد
88مستقل
171462125مجموع

ارتبــاط بــا نشــريات و پاســخ 
گويــی بــه مکاتبــات

رضايــت کاربــران و پاســخ¬گويی دقيق و ســريع 
بــه مطالبــات و درخواســت¬های آنــان از اولويــت 
ــالم و  ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــای پاي ه
بــه تبــع آن گــروه بررســی هــای اســتنادی مــی 
باشــد. مديريــت و کارشناســان ايــن گــروه تمــام 
ــه کار  ــران ب ــت کارب ــرای رضاي ــود را ب ــالش خ ت
گرفتــه و در تمــام اوقــات اداری بــا نهايــت دقــت 

ــوری،  ــران حض ــخگوی کارب ــدر پاس ــعه ص و س
ــر  ــه ذک ــند. الزم ب ــی می باش ــی و اينترنت تلفن
اســت کــه بســياری از رايانامــه هــای رســيده بــه 
ايــن گــروه، از ســاير کشــورهای جهــان می باشــد 
کــه بيانگــر عالقــه ســاير کشــورها بــه برقــراری 
ارتبــاط علمــی و نمايــه ســازی نشــريات آن هــا 

در ايــن پايــگاه اســت.

نمودار۱. عملکرد گروه بررسی های استنادی در سال ۱۴۰۰

نمودار۲. مقايسه عملکرد گروه بررسی های استنادی در سال ۹۹ با ۱۴۰۰

بــا توجــه بــه این کــه در بــازه زمانــی 139۷-
شناســایی  گــروه  فعالیــت  مهم تریــن   1399
ــن  ــوده اســت و در ای ــر ب ــی معتب نشــریات بین الملل
ــایی و  ــورد شناس ــریه  م ــدود ۶000 نش ــدت، ح م
ــات کتاب شــناختی  ــه و اطاع ــرار گرفت ــی ق ارزیاب
و موضوعــات آن هــا اســتخراج گردیــده اســت کــه 
غنی تــر شــدن ســطح کمــی و کیفــی نشــریات 
ــال داشــته اســت.  ــه دنب ــگاه را ب ــه شــده در پای نمای
ــن فعالیــت گــروه، کیفــی  در ســال 1۴00، مهم تری
نشــریات شناســایی شــده در ســال های  ســازی 
ــا جدیــت در حــال انجــام  ــود و ایــن مهــم ب قبــل ب

می باشــد.

نتيجه گيری: 
 در ارزیابــی انجــام شــده در ســال 1۴00 موضــوع 
نشــریات دارای مــوارد وتویــی در کمیتــه ارزیابــی 
نشــریات مطــرح گردیــد و از تعــداد 8۶ نشــریه 
ــل  ــه دلی ــی، تعــداد ۴3 نشــریه ب ــوارد وتوی دارای م
تاخیــر در انتشــار شــماره های نشــریه در لیســت 
نشــریات فاقــد نمایــه ISC قــرار گرفتنــد کــه از 
ایــن تعــداد ۶ نشــریه مشــکل تاخیــر در انتشــار 
ــریات  ــت نش ــددا در لیس ــوده و مج ــرف نم را برط
اولیــه ISC وارد شــدند. ضمنــاً میــزان نــرخ پذیــرش 
ــازی  ــی و نمایه س ــت ارزیاب ــه درخواس ــریاتی ک نش
داده بودنــد، در ســال 1۴00 حــدود 15/۶۶ درصــد 
می باشــد  کــه در مقابــل ۷9/81 درصــد نــرخ عــدم 
ــرش  ــر پذی ــال بیانگ ــن س ــریات در ای ــرش نش پذی

ــد.  ــط ISC می-باش ــر توس ــریات کیفی¬ت نش
یکــی از مهم تریــن کارهــای انجــام شــده در 
حــوزه نشــریات، شناســایی تعــداد 1۷۶3 نشــریه 
ــر بین المللــی باکیفیــت موجــود در ارجاعــات  معتب
ــی و ۴3۶ نشــریه دسترســی  مقــاالت نشــریات ایران
آزاد حــوزه هنــر و علــوم انســانی اســت و ایــن امــر 
باعــث حضــور نشــریات کیفــی در سراســر دنیــا در 

ــده اســت. ــگاهISC  گردی پای
ــگاه  ــده در پای ــه ش ــی نمای ــریات ایران ــداد نش تع
کاریویــت و اســکوپوس بــه همــراه نمایــه نامه هــا 
و ســازمان متبــوع آن هــا در ســال 1۴00 اســتخراج 
گردیــد. 315 عنــوان نشــریه در ایــن پایگاه هــا 

نمایــه می شــوند از ایــن تعــداد 18۴ نشــریه بــه 
علــوم،  وزارت  نشــریه   108 بهداشــت،  وزارت 
۲۶ نشــریه دانشــگاه آزاد اســامی و 18 نشــریه 
مســتقل شناســایی شــد. همچنیــن در اواخــر 1399 
بــرای  آموزشــی  هــای  کارگاه   1۴00 اوایــل  و 
ــد و در  ــزار ش ــامی برگ ــورهای اس ــریات کش نش
اســایدهای تهیــه شــده تــاش شــد اطاعاتــی در 
ارتبــاط بــا پایــگاه ISC، شــرایط پذیــرش نشــریات و 
نمایــه ســازی آن هــا بــه صــورت اجمالــی توضیــح 

ــود. داده ش
پــس از برگــزاری کارگاه¬هــای آموزشــی در 
ســال 1۴00 تعــداد 8۶ درخواســت نمایه¬ســازی از 
کشــورهای اســامی دریافــت گردیــد کــه از ایــن 
تعــداد، 9 نشــریه مجــوز نمایه¬ســازی در ISC را 

ــد.  ــت نمودن دریاف
عــاوه بــر ایــن بــه منظــور هدایــت پژوهشــگران 
بــه ســمت انتشــار کارهــای علمــی در مجــات 
معتبــر بیــن المللــی شــاخص¬های علمــی شناســایی 
و  نامعتبــر  و  اعتبــار  کــم  نشــریات  و  ناشــران 
همچنیــن لیســت نشــریات تحــت احتیــاط و جعلــی 
ــه  ــتمر ب ــور مس ــه ط ــی ب ــریات علم ــامانه نش در س
ــال  ــه در ح ــوری ک ــه ط ــود ب ــی ش ــانی م روز¬رس
ــت  ــریه تح ــامل ۲۴35 نش ــوق ش ــت ف ــر لیس حاض

ــد. ــی باش ــی م ــاط و جعل احتی
انتظــار مــی رود دانشــگاه¬های زیــر مجموعــه 
وزارت  فنــاوری؛  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــگاه  ــکی؛ دانش ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
آزاد اســامی و نیــز ســایر مراکــز آموزشــی و 
پژوهشــی مســتقل و وابســته بــه دســتگاه هــای 
اجرایــی، بــه خصــوص هیــأت ممیــزه دانشــگاه 
هــا و پژوهشــگاه هــا و کمیســیون هــای تخصصــی 
ــتفاده از  ــا  اس ــه ب ــب مربوط ــای منتخ ــه ه و کمیت
  ISC ســامانه  در  موجــود  امکانــات  و  اطاعــات 
ارزیابــی یافتــه هــای علمــی و مقــاالت انتشــار یافتــه 
ــگران را  ــی و پژوهش ــات  علم ــای هی ــط اعض توس
ــای  ــش ه ــم و پژوه ــد عل ــا تولی ــا ب ــام داده ت انج
معتبــر و کیفــی شــاهد ارتقــای جایــگاه علمــی 

دانشــگاه و کشــور در ابعــاد کیفــی باشــیم.
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ISC گزارش عملکرد سامانه جامع ثبت و اطالع رسانی همايش های معتبر علمی در

عنــوان  بــه  علمــي،  همایش هــاي  برگــزاری 
بخشــی از فرآینــد مدیریــت دانــش، نقــش مهمــی 
ــان اعضــای جامعــۀ علمــی،  ــاط می در تقویــت ارتب
تبــادل اندیشــه و اشــاعۀ دســتاوردهای پژوهشــی در 
جامعــه دارد. طبــق قوانیــن و مصوبه جدیــد وزارت 
و   )1398/10/۲۴( فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــای  ــش ه ــزاری همای ــتورالعمل برگ ــن دس همچنی
ــه در  ــی ک ــس های ــا کنفران ــی، تنه ــی پژوهش علم
ــاوری  ــم و فن ــوم و پایــش عل موسســه اســتنادی عل
)ISC( بــه ثبــت رســیده باشــند دارای اعتبــار از نظــر 
ــه شــده  وزارت علــوم هســتند و تنهــا مقــاالت ارائ
ــده در  ــه ش ــای نمای ــره ه ــا و کنگ ــس ه در کنفران
ISC دارای امتیــاز پژوهشــی در نمــره پایــان نامــه و 

ــه دکتــری لحــاظ مــی شــود. ــز مصاحب نی
ــوم  ــتنادی عل ــه اس ــم موسس ــداف مه ــی از اه یک
ســاماندهی   )ISC( فنــاوری  و  علــم  پایــش  و 
تصویــب  بــا  می باشــد.  کشــور  همایش هــای 
شــیوه نامــه هــا و قوانیــن مناســب و ارزیابــی دقیــق 
همایش هــای  اســت  شــده  تــاش  همایش هــا 
ــرد.  ــایی ک ــر شناس ــای نامعتب ــر را از همایش ه معتب
در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف از ســال 1398 
بخــش همایــش هــا در قالــب یــک گــروه مســتقل 
ــد.  ــیس گردی ــش تاس ــوزش و همای ــوان آم ــا عن ب

ــد از: ــروه عبارتن ــن گ ــف ای ــم وظای اه
ــای  ــش ه ــنجی همای ــار س ــازماندهی و اعتب 1-س

ــی  ــن الملل ــی و بی داخل
ــرق  ــیده از ط ــای رس ــت ه ــی درخواس ۲-بررس
ســازی  نمایــه  ارزیابــی و  منظــور  بــه  مختلــف 

ــا ــش ه همای
3- تجزیــه و تحلیــل و برچســب گــذاری همایــش 

هــا

ــش  ــاالت همای ــازی مق ــه س ــی و نمای ۴- ارزیاب
ها

5- تدویــن و تبییــن آییــن نامــه و شــیوه نامــه 
مربــوط بــه نمایــه ســازی همایــش هــای داخلــی و 

ــی ــن الملل بی
کیفــی  و  کمــی  ســطح  تقویــت  منظــور  بــه 
ــوم و پایــش  همایــش هــا در موسســه اســتنادی عل
علــم و فنــاوری )ISC(،  مطابــق بــا آییــن نامــه 
مصــوب ارزیابــی شــده و در ISC نمایــه ســازی مــی 
گــردد. بعــد از نمایــه ســازی همایــش و برگــزاری 
آن توســط ســازمان برگــزار کننــده مقــاالت بــرای 
ــر روی  ــی ب ــس از بررس ــده و پ ــال ش ــگاه ارس پای

ــه ســازی خواهــد شــد.  ســایت ISC نمای
ســنجی  اعتبــار  و  ســازماندهی 
همايــش هــای ملــی و بيــن المللــی 
ــازی  ــه س ــت نمای ــه درخواس ــی ک ــش های همای
ــا  ــل ی ــش، ایمی ــت همای ــل ثب ــق پن خــود را از طری
ســامانه چارگــون بــه گــروه ارســال نمــوده انــد، بــر 
اســاس آییــن نامــه موجــود در فراینــد ارزیابــی قرار 
ــا آییــن نامــه،  ــد. در صــورت مغایــرت ب مــی گیرن
درخواســت نامــه بــرای اصــاح و ارســال مجــدد از 
طریــق پنــل ثبــت همایــش هــا، برگردانده می شــود 
ــی  ــه م ــایت نمای ــر روی س ــد ب ــورت تأیی و در ص
ــات  ــی، اطاع ــایی و ارزیاب ــس از شناس ــردد. پ گ
https://conf. ــر روی ســایت کامــل همایــش هــا ب

isc.ac/fa/ قــرار مــی گیرنــد. در ســال1۴00، تعــداد 
۲۶8۲ همایــش درخواســت خــود را از طریــق پنــل 
ثبــت همایــش، پســت و ســامانه چارگــون ارســال 
نمــوده کــه پــس از بررســی و ارزیابــی تعــداد ۶۲5 

عنــوان همایــش در ســطح ملــی و 
بین المللی نمایه سازی شده است. 

نمودار ۱. آمار همايش های ثبت شده در سامانه ثبت همايش ها

همایش هــای  آیین نامــه  ابــاغ  بــه  توجــه  بــا 
ــه در  ــا  ک ــت آن ه ــاء کیفی ــر ارتق ــی ب ــی مبن علم
پایــان ســال 139۷ ابــاغ گردیــد، رونــد ارزیابــی و 
ثبــت همایــش هــا تغییــر یافــت. بنابرایــن همایــش 
ــه 5۴۴ و ســال  ــه شــده در ســال 1398 ب هــای نمای
ــای  ــال ه ــه س ــبت ب ــه نس ــید ک ــه ۴93 رس 1399 ب
قبــل کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن همایــش هــای 
ــی )مراکــز  ــوزش عال برگــزار شــده موسســات آم

آموزشــی کوچــک( بــا اجــرای شــیوه نامــه جدیــد 
در ســال 98 کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری کــه از 
ســال 1399 همایشــی از نهادهــای خصوصــی ثبــت 
ــش  ــداد همای ــال 1۴00 تع ــت. در س ــده اس نگردی
ــن  ــا و انجم ــگاه ه ــط دانش ــده توس ــه ش ــای نمای ه
هــا بــا توجــه بــه برگــزاری اغلــب همایــش هــا بــه 
صــورت مجــازی بــه ۶۲5 افزایــش یافتــه کــه رشــد 

قابــل توجهــی داشــته اســت.

نمودار۲. مقايسه عملکرد گروه بررسی های استنادی در سال ۹۹ با ۱۴۰۰

برچســب  و  تحليــل  و  تجزيــه 
هــا همايــش  گــذاری 

تجزیــه و تحلیــل و برچســب گــذاری همایــش ها 
و اختصــاص موضــوع بــه آن هــا یکــی از فعالیــت 
هــای گــروه همایــش هــا مــی باشــد. موضــوع 
دهــی بــه همایــش هــا، ایــن امــکان را فراهــم مــی 
کنــد، کــه کاربــران همایــش هــای مرتبــط با رشــته 
ــان  ــود را آس ــی خ ــوزه تخصص ــا ح ــی و ی تحصیل
تــر شناســایی کننــد. بــا توجــه بــه گســترش حــوزه 
جغرافیایــی و موضوعــی همایــش هــای نمایــه شــده 
در پایــگاه و لــزوم اســتفاده از یــک روش موضــوع 
دهــی جامــع و کامــل، تمامــی روش هــای موضــوع 
دهــی در پایــگاه هــای اســتنادی بیــن المللــی و 
معتبــر مــورد مطالعــه و بررســی قرارگرفــت تــا 
ــاب  ــی انتخ ــوع ده ــت موض ــب جه ــن ترکی بهتری

گــردد.

نمايه سازی مقاالت همايش ها
و  آمــوزش  گــروه  وظایــف  از  دیگــر  یکــی 
همایــش، نمایــه ســازی مقــاالت همایــش هــا مــی 
باشــد. پــس از برگــزاری همایــش، ســازمان برگزار 
ــرای  ــش را ب ــاالت همای ــده موظــف اســت مق کنن
ــاوری  ــم و فن ــوم و پایــش عل موسســه اســتنادی عل

ــان  ــال کارشناس ــد از ارس ــد. بع ــال نمای )ISC( ارس
ــه  ــود ب ــای موج ــا و روش ه ــتفاده از ابزاره ــا اس ب
ــاالت مربــوط  ثبــت و نمایه ســازی اطاعــات مق
بــه همایــش هــا مــی پــردازد. در آذرماه ســال1399 
ــات و  ــات مج ــریع اطاع ــذاری س ــامانه بارگ س

همایش¬هــا بــرای دریافــت و نمایه ســازی مقاالت 

ــن 1۴00  ــد و از بهم ــی گردی ــاز طراح ــش ب همای

ــه  ــن کار ادام ــی ای ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ب

ــت ورود  ــان از صح ــور اطمین ــه منظ ــذا ب ــت. ل یاف

اطاعــات مقــاالت، اســتنادها، اســامی نویســندگان 

و وابســتگی های ســازمانی آن هــا، گــروه اقــدام بــه 

اســتخراج قوانیــن و دســتورالعمل های دقیــق بــرای 

نمایه ســازی نمــوده انــد بــه طوری کــه اکنــون 

دســتورالعمل های  بخش هــا  از  یــک  هــر  در 

اطاعــات  نمایه ســازی  جهــت  اســتانداردی 

ــن راســتا در ســال  همایــش هــا وجــود دارد. در ای

ــن  ــه از ای ــی ک ــه بررس ــداد ۲۲۲1۷ مقال 1۴00، تع

تعــداد حــدودا 10000 مقالــه بــه دالیــل عــدم 

بارگــذاری  پــی دی اف، عــدم تکمیــل اطاعــات 

ــد و  ــد نش ــاالت تایی ــات مق ــندگان و ارجاع نویس

https:// تنهــا تعــداد 1۲۲1۷ مقالــه بــر روی ســایت

ecc.isc.ac/?la=0 نمایــه گردیــد.
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معرفی شرکت از شرکت های فعال و مستقر مرکز رشد 
واحدهای فناور دانشگاه فردوسی

ــاور  ــای فن ــال و مســتقر مرکــز رشــد واحده ــای فع ــداد ۴۶ شــرکت از شــرکت ه در حــال حاضــر تع
ــود از  ــوالت خ ــرای محص ــاق ب ــان و خ ــش بنی ــاز دان ــذ امتی ــه اخ ــق ب ــهد موف ــی مش ــگاه فردوس دانش
ــی  ــا رویکــرد معرف ــان و ب ــن می ــد؛ از ای ــاوری ریاســت جمهــوری شــده ان ــرم علمــی و فن ــت محت معاون
شــرکت هــا و کارآفرینــان موفــق،  شــرح و تفصیــل خدمــات و محصــوالت 10 شــرکت از ایــن مجموعــه 

در ذیــل ذکــر شــده اســت.

صفحهمديرعاملنام شرکتتعداد

ــت 1 ــروران زيس ــه پ خوش
ــاور فن

آقای دکتر اسکويیان
3

ابتــکار 2 شــیمی  پــارس 
گســتر

آقای دکتر علوی
5

7آقای مهندس بداغیمدار طراح آراد3
هوشــمند 4 رهیافــت 

ايرانیــان صــدری 
آقای مهندس شهرام قادری

8

9آقای مهندس حسن قادریپیشرو ورزان آرنا5
علــم 6 فنــاوران  يکتــا 

ســیا آ
آقای دکتر مشار

13

ــش 7 ــاوری پاي ــعه فن توس
ــا ــی يکت خوردگ

آقای مهندس جوهری
15

فردوســی 8 فراوردانــه 
مشــهد

خانم دکتر حیدريان
16

18آقای مهندس مظلوم زادهبهین ره آورد بهبود9
20آقای مهندس محمودیبسپار پايش پارس10

ــت  ــروران زيس ــه پ ــرکت خوش ش
ــاور فن

آرمین اسکوئیان
متولد 13۶۲

دانــش آموختــه مقطــع دکتــری ورودی ســال 
1391

ــوژی  ــش فیزیول ــت گرای ــی: زراع ــته تحصیل رش
گیاهــان زراعــی

شــرکت بــا ایــده تولیــد محصــوالت زیســتی 
)کودهــای میکروبــی( در بخــش کشــاورزی بــرای 
کاشــه هزینــه هــای تولیــد و افزایــش بهــره وری در 

ایــن بخــش راه انــدازی شــد.
موضــوع بررســی میکروارگانیســم هــا و نقش آن 
هــا در تغذیــه گیاهــی طــی تحقیقــات در آن ســال 

هــا اهمیــت آن بــر مــا چنــد برابــر شــد. از ایــن رو 
بعــد از جمــع آوری نمونــه هــای خــاک از کشــور، 
بــه بررســی و مطالعــه ظرفیــت میکروارگانیســم 
هــای خــاک پرداختیــم. در ایــن مســیر بــا تشــکیل 
تیــم تحقیقاتــی قــوی کار گروهــی بــزرگ شــروع 

شــد.
مشــکات بســیار و قوانیــن مانــع تولیــد مشــکات 
مــا  روی  پیــش  هــا  ســال  ایــن  طــی  بســیاری 
ــه  ــه کارخان ــحالیم ک ــروز خوش ــا ام ــت. ام گذاش
ــی  ــول میکروب ــا ۴ محص ــی ب ــود میکروی ــد ک تولی
همینطــور 10 محصــول  و  اســید  آمینــو  تولیــد 
ــطح  ــن س ــا باالتری ــده ب ــون ش ــیمیایی سوسپانس ش
ــروران  ــه شــرکت خوشــه پ ــاوری را در کارخان فن
زیســت فنــاور برنــد دایــان در حــال تولیــد هســتیم.

ایــن شــرکت از ظرفیت کار تیمــی و تحصیلکرده 
هــای بخش کشــاورزی اســتفاده بســیار برده اســت. 
ــروران  از دیگــر کارهــای مهــم شــرکت خوشــه پ
ــی و  ــبکه تخصص ــک ش ــاد ی ــاور ایج ــت فن زیس
تحلیلــی در بخــش کشــاورزی اســت. ایــن بخــش 
مســتقیما بــا کشــاورزان در حــال کار بــوده و نتایــج 
کار هــر ســال قابــل ثبــت و تحلیــل مــی باشــد. بــا 
ایجــاد یــک شــبکه بــزرگ دسترســی کشــاورزان 

بــه پرسشــنامه هــای

 )https://www.agrodayan.com/nutrition-
programs( 

ــدا  ــا ابت ــات آن ه ــه و باغ ــل از مزرع ــل تحلی قاب
تحلیــل  از  بعــد  و  دریافــت  هــا  آن  اطاعــات 
و شناســایی ظرفیــت تولیــد پتانســیل اقــدام بــه 
نــگارش برنامــه غذایــی اختصاصــی بــرای آن ســال 

ــود. ــی ش ــاغ م ــا ب ــه و ی و آن مزرع
ایــن مهــم موجــب توســعه بخــش خدمــات ایــن 
ــا جایــی کــه هــم اکنــون شــرکت  شــرکت شــد ت
بــه  کشــاورزی  خدماتــی  ســایت  یــک  دارای 

آدرس:
 )https://www.agrodayan.com( 

دانشــجویان  معرفــی  صفحــه  همینطــور  و 
ایــن  التحصیــان  فــارغ  و  کشــاورزی  بخــش 
https://( ــه آدرس ــز ب ــاورزان عزی ــه کش ــش ب بخ

ــه  ــن صفح ــد. ای ــی باش agrodayanexpert.com( م

متخصــص  فــرد  فایــل  آدرس  بــا  اختصاصــی 
ــات  ــود اطاع ــت آپل ــود و قابلی ــی ش ــی م طراح
قابلیــت  از  دارد.  متخصــص  توســط  را  علمــی 
ــای  ــان ه ــه زب ــه ب ــن صفح ــه ای ــر ترجم ــا دیگ ه
ــداف  ــد. از اه ــی باش ــی م ــی، روس ــی، عرب انگلیس
ــارت  ــان دارای مه ــی متخصص ــه معرف ــن صفح ای
ــتا  ــن راس ــد. در همی ــی باش ــورها م ــر کش ــه دیگ ب

دهقانــی در پایــان گفــت: مؤسســه اســتنادی علوم 
ــریع  ــت تس ــاوری )ISC(، جه ــم و فن ــش عل و پای
فراینــد اطــاع رســانی در زمینــه یافتــه هــای جدیــد 
ــد-19 و کمــک  ــروس کووی ــورد وی علمــی در م
بــه پژوهشــگران، سیاســت گذاران حــوزه ســامت 
ــه  ــوب ب ــی مطل ــخ ده ــز پاس ــردم و نی ــوم م و عم
ــد-19  ــامانه نماگرکووی ــی، س ــری جهان ــه گی هم
ابتــدای  از  را   )Visualizer  19-ISC COVID(
بــروز بیمــاری راه انــدازی کــرده اســت. اطاعــات 
ــی  ــاالت علم ــن مق ــامل جدیدتری ــگاه ش ــن پای ای
تمــام متــن منتشــر شــده و پیــش چــاپ و نیــز 
ــر  ــاری ب ــار بیم ــت انتش ــه وضعی ــوط ب ــار مرب آم
از وضعیــت همه گیــری  نقشــه جهانــی  اســاس 
در  جســتجو  بــا  و  بــوده  کوویــد-19  بیمــاری 
آن تــازه تریــن آمــار مبتایــان، مــرگ و میــر، 
ــه  ــا ب ــای ابت ــبت ه ــن نس ــدگان و همچنی درمان ش
ــر  ــه ب ــور و مقایس ــر کش ــک ه ــه تفکی ــت ب جمعی
ــاهده  ــل مش ــی قاب ــی- مکان ــودار زمان ــاس نم اس
https://maps. ــگاه ایــن ســامانه اســت. آدرس وب

isc.ac/covid19/(( بــوده کــه از طریــق وبــگاه 
ــم و  ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل ــه اس ــی موسس اصل
فناوری )ISC( https://www.isc.ac(( در دسترس 
ــت  ــه درخواس ــن ب ــامانه همچنی ــن س ــد. ای می باش
ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی کشــورهای 
بــرداری  بهــره  بــرای   )D8( عضــو دی هشــت
 1399 مــاه  فروردیــن  در  عضــو،  کشــورهای 
بــا حضــور نماینــدگان کشــورهای عضــو ایــن 
ــت  ــت و حمای ــز بهداش ــوت مرک ــه دع ــازمان ب س
ــز مرکــز  اجتماعــی ســازمان HSP-D8( D8( و نی
ــه  ــدن ب ــی )Chatham House( لن ــت جهان بهداش
ــگاه  ــی و در وب ــس رونمای ــورت ویدیوکنفران ص
.http://developing8( آدرس  بــه  ســازمان  آن 

ــت. ــرار گرف org/( ق

 )AGRODAYAN( اپلیکیشــن خدماتــی اگرودایــان
ــک اســنپ کشــاورزی طراحــی  ــوان ی ــه عن ــز ب نی
ــن  ــرد. ای ــی گی ــرار م ــاورزان ق ــار کش و در اختی
ــی هــای نهایــی خــود  اپلیکیشــن در مرحلــه ارزیاب
ــد درخواســت هــای  اســت. کشــاورزان مــی توانن
کارشناســی خــود را در ایــن اپلیکیشــن ثبــت کننــد 
ــه آن  و قیمــت کارشناســی در لحظــه محاســبه و ب
هــا اعــام مــی گــردد. ســپس بــه کارشــناس دارای 
ــود.  ــی ش ــاع م ــان ارج ــه کارشناس ــه در صفح رتب
ــود  ــا خ ــی را ب ــراد کارشناس ــت اف ــر اس ــل ذک قاب
اپلیکیشــن انجــام مــی دهنــد و نقــاط مختلــف 
کارشناســی در اپلیکیشــن ثبــت مــی شــود تــا 
عــاوه بــر تحلیــل موقعیــت مکانــی در بعــد زمینــی 
بــه صــورت ماهــواره ایــن نیــز تحلیــل مــی شــود.

شــرکت خوشــه پــروران زیســت فنــاور موقعیــت 
ــب  ــجویان و کس ــارت دانش ــش مه ــرای افزای را ب
ــت. همینطــور  ــرده اس ــم ک ــا فراه درآمــد آن ه
بخــش  در  تولیــد  راندمــان  افزایــش  موقعیــت 
کشــاورزی را نیــز بــرای کشــاورزان عزیــز فراهــم 

ــت. ــرده اس ک
تیــم  داشــتن  شــرکت  ایــن  هــای  موفقیــت 
تحقیقاتــی بســیار توانمنــد و علمــی و نیروهــای 
ــت.  ــاورزی اس ــش کش ــد در بخ ــص متعه متخص
ــوان و کار تیمــی  ــای پرت ــه نیروه ــان ب ــدرت دای ق

آن اســت.
ــن اســت کــه  ــرای کشــاورزان ای ــان ب شــعار دای
کشــاورز عزیــز لطفــا بــا آگاهــی کشــاورزی 

ــد. کنی

ظرفيت اشتغال:
ــتقیم در  ــورت مس ــر بص ــر 50 نف ــال حاض در ح

ــرکت ــات ش ــش خدم ــه و بخ کارخان
ــف  ــاط مختل ــر مســتقیم در نق ــر غی ــداد ۴0 نف تع

کشــور
برنامــه توســعه شــرکت رســیدن بــه اشــتغال 
بــاالی ۴000 نفــر بــه صــورت مســتقیم اســت.

آدرس سایت شرکت:
https://www.agrodayan.com/

آدرس سایت متخصصان:
https://agrodayanexpert.com/

آدرس سایت پرسشنامه ها:
https://www .agrodayan .com/nutrition-

programs/
 نــام اپلیکیشــن خدمــات کشــاورزی )اســنپ 

AGRODAYAN کشــاورزی(:
آدرس صفحــه محصــوالت شــرکت خوشــه 

پــروران زیســت فنــاور:

 https://www.agrodayan.com/products/
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ابتــکار  شــيمی  پــارس  شــرکت 
گســتر

ــیمی  ــاب ش ــان تین ــش بنی ــرکت  دان ــی ش معرف
خاورمیانــه

ــه  شــرکت دانــش بنیــان تینــاب شــیمی خاورمیان
 ،5۴3۴۲ ثبــت  شــماره  بــه  خــاص(  )ســهامی 
بــا هــدف بومــی ســازی و تولیــد دانــش فنــی 
بیوشــیمیایی  و  شــیمیایی  مختلــف  محصــوالت 
تاســیس  در حــوزه ســامت و دارو در مشــهد 
گردیــد. ایــن شــرکت بــا در ســال 1395 در حــوزه 
هــای  لیســت شــرکت  در  پزشــکی  تجهیــزات 
ــور  ــه مذک ــت و در زمین ــرار گرف ــان ق ــش بنی دان

دارای 5 ثبــت اختــراع مــی باشــد. 
اخــذ  بــه  موفــق   ،1398 ســال  در  همچنیــن 
اســتاندارد ISO 13۴85 و در یافــت ســه پروانه بهره 
بــرداری از اداره کل تجهیــزات پزشــکی گردیــد. 
ــه  ــق ب ــرکت موف ــن ش ــه ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــع  ــوزه صنای ــعه در ح ــق و توس ــه تحقی ــذ پروان اخ
خراســان  معــدن  و  صنعــت  اداره  از  شــیمیایی 
ــن  ــر ای ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــز ش ــوی نی رض
مجموعــه، تمرکــز خــود را بــروی اســتخراج مــواد 
ــته  ــران گذاش ــی ای ــی بوم ــان داروی ــره گیاه موث

ــت.   اس
* عمده فعاليت های شرکت:

ــیمیایی و  ــتاندارد ش ــای اس ــول ه ــد محل 1-تولی
ــنجی ــم س ــتاندارد حج ــای اس ــول ه محل

در  تقلــب  شناســایی  هــای  کیــت  ۲-تولیــد 
لبنــی و  غذایــی  محصــوالت 

3-تولید رنگ های تشخیص طبی
ــد  ــی مانن ــازهای داروی ــش س ــنتز دارو و پی ۴-س

ــدازول و ... ــب، تیابن ــیتینیب، ارلوتینی توفاس
ماننــد  طبیعــی  ترکیبــات  تولیــد  و  5-ســنتز 
کروســین از زعفــران بــا خلــوص 97%، کروســتین، 

ســدیم ترانــس کروســتینات، انکســولون و ...
۶-همــکاری بــا طــرح هــای تحقیقاتــی 9900۷1، 
تولیــد دو ترکیــب  981909 و 990۲8۷ جهــت 
دارویــی کروســتین و ســدیم ترانــس کروســتینات 
ــا جهــت کنتــرل عــوارض ناشــی از بیمــاری کرون

بــرداری،  بهــره  هــای  پروانــه   *
هــا: گواهينامــه  و  اســتاندارد 

1-پروانــه تحقیــق و توســعه فنــی و مهندســی در 
حــوزه صنایــع شــیمیایی

۲-استاندارد ایزو 13۴85
ضدعفونــی  هــای  محلــول  تولیــد  3-پروانــه 

دارو غــذا  ســازمان  از  کننــده 
ــره  ــاده موث ــد م ــی تولی ــت اصول ــذ موافق ۴-اخ

API ــد ــا گری ــین ب کروس
ــه  ــوژی ب ــای هماتول ــگ ه ــد رن ــه تولی 5-پروان
روش مســتقل از اداره کل تجهیــزات پزشــکی

ــه  ــو ب ــای پاپانیوکائ ــگ ه ــد رن ــه تولی ۶-پروان
روش مســتقل از اداره کل تجهیــزات پزشــکی

۷-اخــذ نشــان فنــاور برتــر از دانشــگاه علــوم 
پزشــکی در ســال 1398

ــا  ــاط ب ــراع داخلــی در ارتب 8-دارای 5 ثبــت اخت
زمینــه فعالیــت شــرکت

فنــاوران شرکت مدار طرح آراد يکتــا  شــرکت 
علــم مــواد آســيا 

بنیانگــذاران شــرکت دانــش بنیــان یکتــا فنــاوران 
ــه در  ــال تجرب ــتوانه ۴ س ــا پش ــیا ب ــواد آس ــم م عل
زمینــه طراحــی و ســاخت آلیاژهــاي منیزیمــی 
بــا بکارگیــري تکنولــوژي نویــن ریخته¬گــری 
ــش  ــرکت دان ــیس ش ــه تأس ــدام ب ــوم اق ــت ف الس
بنیــان نمودنــد و پــا بــه عرصــه صنایــع اســتراتژیک 
و محــوري کشــور گذاشــتند. شــرکت دانــش بنیان 
یکتــا فنــاوران علــم مــواد آســیا بــا هــدف گســترش 
ــت و گاز،  ــی، نف ــع خودروی ــود در صنای ــازار خ ب
ــداث و  ــه اح ــال 1398 ب ــا در س ــی و هوافض نظام
بهــره بــرداري رســید. مــا، بهینــه ســازي مســتمر در 
فراینــد تولیــد محصــول، ارتقــا کیفیــت و کاهــش 
قیمــت تمــام شــده را در راســتاي همــکاري هــاي 
ــم.  ــی دانی ــش م ــف خوی ــزء وظای ــدت ج دراز م
تمرکــز فعالیــت هــاي مــا، مبتنــی بــر ارائــه راه حــل 
هایــی عملــی در جهــت رفــع مشــکات مشــتریان 
ــت در  ــا کیفی ــات ب ــد قطع ــا تولی ــد م ــوده و تعه ب

ــان ممکــن اســت. ــل زم حداق
مدیرعامل: حمید مشاور

اطاعات تماس:
نشــاني: دانشــگاه فردوســي مشــهد، مرکــز رشــد 

واحدهــاي فنــاور شــماره 1، واحــد 1۲۲
تلفن تماس: 09383۷0۴۴۴3

محصوالت و خدمات:
•ریخته¬گــری آلیاژهــای غیــر آهنــی )آلیاژهــای 

منیزیــم و آلومینیــوم( و آهنــی )فــوالد و چدن¬هــا( 
بــه روش الســت فــوم.

ــات  •طراحــي و شبیه¬ســازي ریخته¬گــري قطع

صنعتــي.
•عملیات حرارتي آلیاژهاي منیزیم.

•طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی خطــوط 

ریختــه گــری الســت فوم.
•خدمــات پــس از فــروش خطــوط ریختــه گــری 

الســت فــوم در زمینــه هــای تکنولوژیکــی.
تأییده ها و مجوزها:

•تأییده دانش بنیانی شرکت
•جواز تأسیس

•گواهی نامه ثبت اختراع

•تأییده محیط زیست

شرکت رهيافت هوشمند صدری ايرانيان



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری37

گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری atfiran.ir@ژپوهش

اردیبهشت ماه 1401- شماره 54

شرکت بهين ره آورد بهبود

- معرفی
شــرکت دانش¬بنیان »بهیــــن ره¬آورد بهبــــود«، 
ــازمان¬ها  ــع و س ــرد صنای ــود عملک ــدف بهب ــا ه ب
در راســتای کاهــش هزینه¬هــا و مدیریــت منابــع، 
ــادی  ــی و اقتص ــه¬روز علم ــای ب ــط روش¬ه توس
حاکــم در جهــان، فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده 
اســت و بــا در اختیــار داشــتن جمعــی از مشــاوران 
ــی،  ــای طراح ــص در زمینه¬ه ــین متخص و مهندس
انــواع سیســتم¬های  نگهــداری  و  پیاده¬ســازی 
بــا  همــکاری  و  مهندســی  و  مدیریتــی  نویــن 
خبــرگان دانشــگاهی بــر آن اســت تــا بــا مطالعــه¬، 
ــت  ــرل در جه ــازماندهی و کنت ــزی، س ــه ری برنام
حرکــت بــه ســمت مدیریــت و بهبــود بهــره¬وری 
ــن شــرکت  ــردارد. ای ــع و ســازمان¬ها، گام ب صنای
بــا درک کامــل نیازهــا و معضــات ســازمان¬های 
ایرانــی، پــس از بررســي و شــناخت وضعیــت فعلي 
ــود و  ــاي بهب ــه راهکاره ــه ارائ ــدام ب ــتریان، اق مش
اصــاح در قالــب خدمــات مدیریتــی و مهندســی با 
ــن  ــه و کوتاه تری ــن هزین ــت، کمتری ــن کیفی باالتری
همچنیــن،  می نمایــد.  طایــي(  )مثلــث  زمــان 
بــا توجــه بــه تــوان فنــی و مدیریتــی کارکنــان 
ــن  ــه آخری ــتیابی ب ــتای دس ــواره در راس ــود هم خ
روش¬هــای روز در زمینه¬هــای کاری خــود قــرار 
ــا ارائــه خدمــات و راهکارهــای جدیــد  داشــته و ب
بــه مشــتریان، ســعی بــر افزایــش رضایتمنــدی 

ــد دارد. ــای جدی ــذب بازاره ــتریان و ج مش
حادثه¬خیــزی پهنــه جغرافیایــی و گســتردگي 
ــات  ــه امکان ــا توجــه ب ــت بحــران ب مباحــث مدیری
موجــود در کشــور، موجــب شــده اســت کــه 

توســعه »ســامانه جامع پدافنــد غیرعامــل و مدیریت 
شــرکت  توســعه ای  اولویت هــای  در  بحــران« 
دانش بنیــان »بهیـــن ره آورد بهبـــود« بــه عنــوان 
اولیــن و تنهــا شــرکت دانش¬بنیــان تخصصــی در 
حــوزه توســعه ســامانه¬های نرم¬افــزاری مدیریــت 
ــا در بحران هــاي گســترده،  ــرد ت ــرار گی بحــران، ق
ــتم،  ــن سیس ــاند. ای ــاري رس ــران را ی ــران بح مدی
عملیــات  در  تحقیــق  روش هــاي  از  ترکیبــي 
)هماننــد روش هــاي بهینه ســازي و برنامه ریــزی 
ــري  ریاضــی( و سیســتم ها و روش هــاي تصمیم گی
در مدیریــت و سیســتم هاي مدیریــت اطاعــات 
ــده  ــاش ش ــتم ت ــن سیس ــي ای ــد. در طراح مي باش
اســت تــا ضمــن بهره منــدي از منابــع علمــي و 
ــده  ــناخته ش ــي ش ــي و خارج ــاي داخل پژوهش ه
ــي  ــاي علم ــا و رویکرده ــن روش ه ــز تازه تری و نی
ــاي  ــته ها و نیازمندي ه ــات، خواس ــود، تجربی موج
الگوهــاي  و  چارچوب هــا  بحــران،  مدیــران 
موفــق مدیریــت بحــران، رویکردهــاي نویــن و 
اســناد باالدســتي و جهانــي و طیــف وســیعي از 
ــد  ــه فراین ــک ب ــور کم ــه به منظ ــي ک نرم افزارهای
تحــت  شــده اند،  طراحــي  بحــران  مدیریــت 
بررســي قــرار گیــرد تــا چارچوبــي جامــع و بومــي 
اســامي عزیزمــان  میهــن  بحــران  مدیــران  بــه 
ــل  ــد غیرعام ــع پدافن ــامانه جام ــردد. »س ــم گ تقدی
بــر دوازده )1۲(  بحــران«، مشــتمل  و مدیریــت 
ســامانه اصلــی مدیریــت اطاعــات )پایــگاه جامــع 
 Action( ــات ــت اقدام ــران(، مدیری ــات بح اطاع
Plan(، مدیریــت منابــع، آمادگــی و توانمندســازی 

ریســک  مدیریــت  مانــور(،  و  )آمــوزش 
و  ســطح بندی  آســیب پذیری(،  و  )خطرپذیــری 
پایــش تهدیــدات مراکــز و دارایی هــای فیزیکــی، 

بحــران(،  خدماتــی  )ســناریوهای  مکان¬یابــی 
)فرماندهــی( عملیــات، اطاع رســانی  مدیریــت 
ــات  ــارت، اطاع ــی و نظ ــریع، ارزیاب ــدار س و هش
مــاژول   1۶5 و  کاربــران  مدیریــت  و  مکانــی 

می باشــد. نرم¬افــزاری 
- راه¬های تماس

ــس:  ــن: 05138۶9008۶ تلفک www.brb.co.irتلف
 0938811۲55۶ همــراه:  تلفــن   05138۷9۶۷85

ــایت:  وب¬س

فنــاوری  آمادگــی  گواهــی  کســب   .1
ــی  ــه شــده در ســامانه ارزیاب )TRL( »ســطح 8« ارائ
یکمیــن  و  بیســت  در  )ســافا(  ایــران  فنــاوری 
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن 
بــازار )آذر 1399( بــرای »ســامانه پشــتیبان تصمیــم 
واکنــش اضطــراری بحــران«، شــماره گواهــی: 
99/۶3۲0/1500۲، تاریــخ صــدور: 1399/09/۲9

کســب عنــوان فنــاور برتــر علوم انســانی   .۲
ــانی در  ــوم انس ــش عل ــنواره نق ــور در جش در کش
ــخ  ــماره: 1/99/199، تاری ــاوری، ش ــش و فن پژوه

1399/09/۲۶ صــدور: 
بــرای  بنیــان  دانــش  تأییدیــه  کســب   .3
ــع  ــامانه جام ــب و کار »س ــوری کس ــول مح محص
بحران¬هــای  مدیریــت  و  غیرعامــل  پدافنــد 

1398/10/01 تأییــد:  تاریــخ  ســخت«؛ 
بــرای  بنیــان  دانــش  تأییدیــه  کســب   .۴
»ســامانه  کار  و  کســب  محــوری  محصــول 
ــد:  ــخ تأیی ــم امــداد و نجــات«؛ تاری پشــتیبان تصمی

1398 /10 /01
بــرای  بنیــان  دانــش  تأییدیــه  کســب   .5
»ســامانه  کار  و  کســب  محــوری  محصــول 

ــزی و بهینه¬ســازی لجســتیک بحــران«؛  برنامه¬ری
1398/10/01 تأییــد:  تاریــخ 

ــزار  ــرم اف ــت ن ــه ثب ــب گواهی¬نام کس  .۶
ــداد  ــم ام ــتیبان تصمی ــامانه پش ــرای »س ــه ای ب رایان
توســعه  مرکــز  از  فرتــاک«  ره آورد  نجــات  و 
فنــاوری اطاعــات و رســانه های دیجیتــال وزارت 
ــت 10/۲۴9۴؛ شــماره  ــامی؛ شــماره ثب ارشــاد اس
شناســنامه: 0۶۲۲۷۷-385۷0-8؛ تاریــخ صــدور: 

1398/0۲/03
کســب گواهــی تأییدیــه فنــی نرم¬افــزار   .۷
ــات  ــداد و نج ــم ام ــتیبان تصمی ــامانه پش ــرای »س ب
ــات  ــاوری اطاع ــازمان فن ــاک« از س ره آورد فرت
ایــران وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات؛ 
صــدور:  تاریــخ  ۲0۶۴0۴؛  شناســایی  شــماره 

139۷/11/0۶
برگزیــده  دســتاورد  عنــوان  کســب   .8
)محصــول( شایســته تقدیــر بــرای »ســامانه پشــتیبان 
تصمیــم امــداد و نجــات ره آورد« در دومیــن دوره 
ــاب( از  ــر )ف ــات برت ــاوري اطاع ــي فن ــزه ملّ جای
پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطاعــات ایــران؛ 
ــخ  ــه: 33/11301، تاری ــماره تأییدی ــداک، ش ایران

139۷/10/01 صــدور: 
فنــاوری  آمادگــی  گواهــی  کســب   .9
ــامانه  ــه شــده در س )TRL الماســی( »ســطح 9« ارائ
ارزیابــی فنــاوری ایــران )ســافا( در نوزدهمیــن 
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن 
و  برنامه ریــزی  »ســامانه  بــرای   )9۷ )آذر  بــازار 

بحــران« لجســتیکی  شــبکه های  بهینه ســازی 
 TRL( کســب گواهــی آمادگی فنــاوری  .10
الماســی( »ســطح 8« ارائــه شــده در ســامانه ارزیابــی 
ــگاه  ــن نمایش ــافا( در هجدهمی ــران )س ــاوری ای فن
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شرکت توسعه فناوری پايش 
خوردگی يکتا

خوردگــی  پایــش  فنــاوری  توســعه  شــرکت 
ــی  ــال در زمینــه ی ممانعــت از خوردگ ــا فع یکت
ــای  ــتم ه ــرای سیس ــز  اج ــگ و نی ــت از زن ،حفاظ

حفاظــت کاتدیــک.
ی  زمینــه  در  بنیــان  دانــش  شــرکت  اولیــن   
ــرا و  ــی اج ــه ی طراح ــال در زمین ــی و فع خوردگ
احیــای سیســتم هــای حفاظــت کاتدیــک تســتهای 
باتــری، اجــرای انــواع پوشــش هــای فلــزی و غیــر 

ــیمیایی ــای الکتروش ــد ه ــواع فراین ــزی و ان فل
دارای تاییدیــه دانــش بنیــان ، و مســتقر در مرکــز 

ــاوری دانشــگاه فردوســی  ــارک علــم و فن رشــد پ
مشــهد

مدیرعامل: رضا جوهری
تلفن تماس: 09153۲119۴۷

شرکت فرآوردانه فردوسی مشهد دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن بــازار )آذر 
ــخت  ــای س ــت بحران ه ــامانه مدیری ــرای »س 9۶( ب
تاریــخ   ،9۷/1۲30 گواهــی:  شــماره  ره آورد«، 

صــدور: 139۷/03/۲0
فنــاوری  آمادگــی  گواهــی  کســب   .11
ــی  ــه شــده در ســامانه ارزیاب )TRL( »ســطح 8« ارائ
ــگاه  ــن نمایش ــافا( در هجدهمی ــران )س ــاوری ای فن
بــازار  دســتاوردهای پژوهــش، فنــاوری و فــن 
ــداد  ــم ام ــتیبان تصمی ــامانه پش ــرای »س )آذر 9۶( ب
و نجــات ره آورد«، شــماره گواهــی: 9۷/1۲30، 

139۷/03/۲0 صــدور:  تاریــخ 
در  برگزیــده  طــرح  عنــوان  کســب   .1۲
ــرای  ــی ب ــیخ بهای ــی ش ــن آفرین ــی ف ــنواره مل جش
»ســامانه مدیریــت بحران هــای ســخت ره آورد« 

139۶ ســال  در 
کســب لــوح تقدیــر از ریاســت محتــرم   .13
ــوص  ــور در خص ــران کش ــت بح ــازمان مدیری س
مدیریــت  و  غیرعامــل  پدافنــد  جامــع  »ســامانه 
 139۶ ســال  در  ره آورد«  ســخت  بحران هــای 

)139۶/01/30(
برگزیــده  دســتاورد  عنــوان  کســب   .1۴
)محصــول( شایســته تقدیــر در چهارمیــن همایــش 
ــي  ــزه ملّ ــات؛ جای ــاوری اطاع ــران فن ــی مدی مل
ــتم  ــرای »سیس ــاب( ب ــر )ف ــات برت ــاوري اطاع فن
ــخت«  ــای س ــه بحران¬ه ــت یکپارچ ــع مدیری جام
ــران؛  ــاوری اطاعــات ای ــوم و فن از پژوهشــگاه عل

1395/0۷/0۷ صــدور:  تاریــخ  ایرانــداک، 
ــر  ــوان طــرح برت ــه اول و عن کســب رتب  .15
در چهارمیــن جشــنواره جهادگــران علــم و فناوري 
اســتان خراســان رضــوي بــرای »سیســتم مدیریــت 
بحران¬هــای ســخت«، شــماره 5۲۷/۲5/1۲01/زم، 

ــدور: 139۴/10/۲8 ــخ ص تاری
کســب عنــوان طــرح برتــر و جایــزه   .1۶
ملـّـي مدیریــت بحــران در ســومین جشــنواره ملـّـي 
مدیریــت بحــران بــرای »سیســتم مدیریــت بحــران 
 ،۲1/۲09۶39 شــماره  ره آورد«،  ســخت  هــای 

139۴/11/۲5 صــدور:  تاریــخ 
و ... .

شرکت بسپار پايش پارس

شــرکت دانــش بنیــان بســپار پایــش پــارس 
مــي  فردوســي  دانشــگاه  فنــاور  واحدهــاي  از 
ــره وري  ــاء به ــوري ارتق ــده مح ــا ای ــه ب ــد ک باش
ــا ارائــه خدمــات تخصصــي  واحدهــاي تولیــدي ب
پلیمــري شــروع بــه کار نمــوده اســت. آقــاي 
دکتــر غامحســین ظهــوري از اعضــاي هیــأت 
ــره و  ــأت مدی ــس هی ــب ریی ــگاه، نای ــي دانش علم
ــر  ــن ام ــن مجموعــه مي باشــند کــه ای ســهامدار ای
ــب  ــیار مناس ــازنده بس ــل س ــاط و تعام ــث ارتب باع
دانشــکده هاي مختلــف دانشــگاه و واحدهــاي 
ــگاه  ــا آزمایش ــتان ب ــر اس ــع معتب ــدي از صنای تولی

ــت. ــده اس ــد ش ــن واح ای

افتخارات:
- دریافــت گواهینامــه آزمایشــگاه همــکار از 
ــمین  ــراي شش ــران ب ــتاندارد ای ــي اس ــازمان مل س

ــي؛ ــال متوال س
- دریافــت لــوح و تندیــس آزمایشــگاه همــکار 

نمونــه در ســال 139۷؛
- دریافــت پروانــه فنــي مهندســي از وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت بــراي دومیــن مرتبــه؛
در  مدیــره  هیئــت  رییــس  ســمت  داشــتن   -
انجمــن آزمایشــگاه هــاي همــکار و کالیبراســیون 

اســتان خراســان رضــوي؛
در  مدیریتــي  و  تخصصــي  مقــاالت  ارائــه   -

ژورنــال هــاي ملــي و بیــن المللــي؛
ــي  ــتاندارد مل ــا اس ــن ده ه ــارکت در تدوی - مش

ــران؛ ای
- پروانــه تاییــد صاحیــت مدیــر فني آزمایشــگاه 

همکار؛
- پروانه کارشناس رسمي استاندارد؛

از  - مجــوز مرکــز مکانیزاســیون کشــاورزي 
وزارت جهــاد کشــاورزي معاونــت امــور زراعــت 

ــیون؛ ــعه مکانیزاس ــز توس مرک
هــاي  شــرکت  تعییــن صاحیــت  - گواهــي 

مهندســي. فنــي  و  پشــتیباني  خدماتــي، 

ارائه خدمت به:
شــرکت  و  هــا  ارگان  نهادهــا،  هــا،  ســازمان 
اســتان،  ســطح  در  بــزرگ  خصوصــي  هــاي 
ادارات اســتاندارد خراســان رضــوي- خراســان 
دانشــگاه  تمامــي  جنوبــي،  خراســان  شــمالي- 
ــتان،  ــطح اس ــي س ــوزش عال ــات آم ــا و مؤسس ه
گمــرکات ســرخس، دوغــارون، لطــف آبــاد، 
جهــاد  بلوچســتان،  سیســتان  نیشــابور،  مشــهد، 
ــارت،  ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ــاورزي، س کش
ــي، ســازمانهاي حمــل و نقــل و  ــرات حکومت تعزی
ــورد و ســبزوار،  ترافیــک شــهرداري مشــهد- بجن
ــاده اي  ــل ج ــل و نق ــداري و حم ادارات کل راه
شــمالي-  خراســان  رضــوي-  خراســان  اســتان 
خراســان جنوبــي، شــرکت هــاي آب و فاضــاب 
ــان  ــمالي و خراس ــان ش ــوي- خراس ــان رض خراس

جنوبــي و ...

مدیرعامل: مهدی محمودی
شماره تماس: 09158۷015۴۴
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تمام متن پايان نامه ها و رساله های پايگاه )گنج( بيش از يک 
ميليون بار، در سال تحصيلی ۱3۹۹-۱۴۰۰، دريافت شدند

تمام متــن 309.۲۲1 پایان نامــه  و رســاله  پایــگاه 
ایــران )گنــج( را ۲85 هــزار  اطاعــات علمــی 
ســال  در  بــار  میلیــون  یــک  از  بیــش  کاربــر، 

کردنــد. دریافــت   ،1۴00-1399 تحصیلــی 
ــه گــزارش »روابــط  عمومــی پژوهشــگاه علــوم  ب
فصــل  پایــۀ  بــر  ایــران«  اطاعــات  فنــاوری  و 
پیشــنهادها،  اشــاعۀ  و  ثبــت  »آیین نامــۀ  ســوم 
پایان نامه هــا، و رســاله های تحصیــات تکمیلــی 
آن هــا«  در  پدیــدآوران  حقــوق  از  صیانــت  و 
)شــمارة 1959۲9/و تاریــخ 1395/9/۶(؛ دسترســی 
و  پایان نامه هــا  تمام متــن  بــه  رایــگان  و  آزاد 
رســاله ها )پارســا( در پایــگاه اطاعــات علمــی 
GANJ.IRANDOC. نشــانی  )بــه  »گنــج«  ایــران 

پرچــم داری  بــا  و   1395 ســال  از   ،)AC.IR
وزارت  ایــن  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها 
آغــاز شــد. بــر پایــۀ ایــن آیین نامــه؛ اطاعــات 
کتاب شــناختی، چکیــده، و ۲0 بــرگ نخســت هــر 
ــداک در  پارســا؛ بی درنــگ پــس از ثبــت در ایران

ــن  ــوند. در همی ــذارده می ش ــگان گ ــترس هم دس
بــه  رایــگان  و  آزاد  دسترســی  نیــز  چارچــوب 
ــس  ــد پ ــی ارش ــای کارشناس ــن پایان نامه ه تمام مت
از 18 مــاه و رســاله های دکتــری پــس از 30 مــاه از 
زمــان دفــاع، بــرای همــگان در »گنــج« فراهــم شــد. 
کاربــران می تواننــد در هــر هفــت روز،  پنــج پارســا 

را دریافــت )دانلــود( کننــد.
ــی 1۴00-1399،  ــه، در ســال تحصیل ــن پای ــر ای ب
 53۷.915 تمام متــن  بــه  رایــگان  دسترســی 
ارشــد و ۶1.۶35 رســالۀ  پایان نامــۀ کارشناســی 
دکتــری در »گنــج« فراهــم بــود. در ایــن ســال 
و  پایان نامــه   ۲8۶.9۶9 تمام متــن  تحصیلــی، 
از  بیــش  هــزار کاربــر،  را ۲85  ۲۲.۲5۲ رســاله 
ــر  ــد. جــدول زی ــت کردن ــار دریاف ــون ب ــک میلی ی
ایــران  علمــی  اطاعــات  پایــگاه  گنجینه هــای 
ســال  در  را  آن هــا  دریافــت  آمــار  و  )گنــج( 

می دهــد. نشــان   1۴00-1399 تحصیلــی 

شــمار و میانگیــن دریافــت تمام متــن پارســاها در چهــار ســال تحصیلــی 139۶-139۷ تــا 1۴00-1399 
در جــدول زیــر آمده انــد. در ایــن ســال ها، تمام متــن پارســاها، روی هــم بیــش از چهــار میلیــون و ۷00  

ــار دریافــت شــده اند. هــزار ب

* دسترسی به تمام متن پارساها از یکم دی تا پایان سال 1399 شدنی نبود.

ــی در  ــروه آموزش ــت گ ــرای هف ــی 1399-1۴00 ب ــال تحصیل ــاها در س ــن پارس ــت تمام مت ــمار دریاف ش
جــدول زیــر آمــده اســت. همان گونــه کــه در ایــن جــدول دیــده می شــود، بیشــترین پارســاهای دریافــت 

ــد. ــرای گــروه آموزشــی علــوم انســاني بوده ان شــده ب

ــت کــرده کــه  ــن پارســاهای ۴۷۴ مؤسســه را دریاف ــی 1399-1۴00، تمام مت ــران در ســال تحصیل کارب
ــزی(،  ــران مرک ــامی )ته ــگاه های آزاد اس ــد. دانش ــدرس بوده  ان ــت م ــگاه تربی ــا از دانش ــترین آن ه بیش
فردوســی مشــهد، عامــۀ طباطبائــی، و تبریــز نیــز در جایگاه هــای دوم تــا پنجــم هســتند. شــمار دریافــت 

ــر آمــده اســت. ــن پارســاهای 10 مؤسســۀ نخســت در جــدول زی تمام مت

شــمار دریافــت تمام متــن پارســاها بــرای ۲0 رشــتۀ نخســت در ســال تحصیلــی 1399-1۴00 در جــدول 
ــا  ــن پارس ــت تمام مت ــترین دریاف ــد، بیش ــان می ده ــدول نش ــن ج ــه ای ــه ک ــان  گون ــت. هم ــده اس ــر آم زی
ــات و  ــوق، و الهی ــی، حق ــوم تربیت ــی، عل ــته های روان شناس ــت و رش ــوده اس ــت ب ــتۀ مدیری ــرای رش ب

ــتند.  ــم هس ــا پنج ــای دوم ت ــز در جایگاه ه ــامی نی ــارف اس مع

ــد.  ــت کرده ان ــی 1399-1۴00 دریاف ــال تحصیل ــا را در س ــن 309.۲۲1 پارس ــج« تمام مت ــران »گن کارب
ــر از دیگــر  ــران بیش ت ــه و ســه رســاله( را نشــان می دهــد کــه کارب ــر ۲0 پارســا )1۷ پایان نام جــدول زی

ــد.  ــت کرده ان ــاها دریاف پارس
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نمای نشريه های ۲۰۲۱ منتشر شد

بــا عنــوان  »نمــا«  تازه تریــن گــزارش ســامانۀ 
نشــریه های  جایــگاه   :۲0۲1 نشــریه ها  »نمــای 
منتشــر  ارزیابــی جهانــی«  نظام هــای  ایرانــی در 
ــگاه  ــی پژوهش ــط عموم ــزارش »رواب ــه گ ــد. ب ش
ایــن  در  ایــران«  اطاعــات  فنــاوری  و  علــوم 
گــزارش جایــگاه نشــریه های ایرانــی در نظام هــای 
ــی ارزیابــی در ســال ۲0۲1 آمــده اســت کــه  جهان
داده هــای آن از عملکــرد نشــریه ها در ســال ۲0۲0 
رونــد  ایــن،  بــر  افــزون  شــده اند.  گــردآوری 
ــی  ــریه های ایران ــر نش ــزان تأثی ــمار و می ــاالنۀ ش س
ــه همــراه جدول هــای مقایســه ای  در ایــن نظام هــا ب
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــز گ ــه نی ــورهای منطق ــا کش ب
ــور  ــاینس«، حض ــۀ »وب آو س ــور در نمایه نام حض
تأثیــر،  ضریــب  »اســکوپوس«،  نمایه نامــۀ  در 
ــدی  ــاز اســتنادی، شــاخص »اســنیپ«، و رتبه بن امتی
ایــن  ســرنویس های  از  »ســکیمگو«  نشــریه های 

ــتند. ــزارش هس گ
ــدة  ــۀ دوم س ــریه ها در نیم ــمار نش ــش ش ــا افزای ب
کوشــیدند  علم ســنجی  متخصصــان  بیســتم، 
ســنجه هایی بــرای ارزیابــی اعتبــار و کیفیــت آنهــا 
ــی  ــنجه هایی کم ــن روی، س ــد. از ای ــت کنن درس
ــی  ــس از آن نظام های ــدند و پ ــاخته ش ــی س و کیف
ــار و کیفیــت نشــریه ها  ــرای بررســی اعتب ــی ب جهان
ــۀ  ــد. دو نمای ــد آمدن ــنجه ها پدی ــن س ــۀ ای ــر پای ب
»اســکوپوس«  و  ســاینس«  آو  »وب  اســتنادی 
و  کیفیــت  ســنجش  بــرای  نظام هــا  نخســتین 
یــک  حضــور  کــه  بوده انــد  نشــریه ها  اعتبــار 
ــطحی  ــای س ــود گوی ــا خ ــن نمایه ه ــریه در ای نش
از کیفیــت اســت، ولــی در یــک دهــۀ گذشــته 
نهادهــای علم ســنجی دیگــری نیــز کوشــیده اند 
چارچوبــی بــرای ایــن کار طراحــی کننــد. در ایــن 
ــز  ــکیمگو« و »مرک ــنجی »س ــۀ علم س ــان مؤسس می
مطالعــات علــم و فنــاوری« در دانشــگاه الیــدن 

هلنــد نامدارترنــد.
بــر پایــۀ گــزارش تــازة ســامانۀ »نمــا«، ۴0 نشــریۀ 
ایرانــی دارای ضریــب تأثیــر در نمایه نامــۀ »وب 
آو ســاینس« حضــور داشــته اند و بــر ایــن پایــه 

ــه  ــورهای منطق ــان کش ــگاه دوم می ــران در جای ای
ــزون  ــای دارد. اف ــریه ج ــا 5۶ نش ــه ب ــس از ترکی پ
ــریه  ــر، 111 نش ــب تأثی ــریه های دارای ضری ــر نش ب
منابــع  اســتنادی  »نمایــه  در  نیــز  ایرانــی  دیگــر 
ــد. روی  نوپدیــد« هســتند کــه ضریــب تأثیــر ندارن
ــی  ــریه های ایران ــر نش ــب تأثی ــن ضری ــم، میانگی ه
نمایه شــده در »جــی. ســی. آر.« 1/۷۷۴ و میانــۀ 
آنهــا 1/۴۶5 اســت. بــر پایــۀ گــزارش »جــی. ســی. 
آر.« در ســال ۲0۲1 میــادی شــمار 1۲.315 نشــریه 
ــر«  ــب تأثی ــگاه »ضری ــن پای ــش ۲0۲0 ای در ویرای
گرفته انــد. بــر پایــۀ ایــن گــزارش، ایران ســه نشــریه 
در چــارک نخســت، یــک نشــریه در چــارک 
دوم، 1۶ نشــریه در چــارک ســوم، و ۲0 نشــریه در 
چــارک چهــارِم ســیاهۀ نشــریه های نمایــه  شــده در 
ــی  ــریۀ ایران ــن،  ۲1۶ نش ــگاه دارد. همچنی ــن پای ای
ــۀ »اســکوپوس« حضــور داشــته اند کــه  در نمایه نام

ــت. ــش اس ــال پی ــتر از س ــوان بیش 19 عن
 ،۲0۲1 نشــریه ها  نمــای  گــزارش  پایــۀ  بــر 
میانگیــن امتیــاز اســتنادی نشــریه های ایرانــی 1/1۷ 
بــوده کــه در برابــر انــدازة ســال پیــش )1/۲3( 
ــزارش  ــن، گ ــر ای ــزون ب ــت. اف ــه اس ــش یافت کاه
ــنیپ«  ــاخص »اس ــن ش ــه میانگی ــد ک ــان می ده نش
همچنیــن،  اســت.   0/53 ایرانــی  نشــریه های 
رتبه بنــدی  ســیاهۀ  در  نیــز  ایرانــی  نشــریۀ   ۲0۶
ــج  ــده می شــوند کــه پن نشــریه های »ســکیمگو« دی
عنــوان در برابــر گــزارش ســال پیــش افــت داشــته 
اســت و بــر ایــن پایــه، ایــران در جایــگاه دوم 
کشــورهای منطقــه پــس از ترکیــه جــای دارد.

اطاعــات  فنــاوری  و  علــوم  پژوهشــگاه 
ــا«  ــامانۀ »نم ــدازی س ــا راه ان ــداک( ب ــران )ایران ای
)جایــگاه علــم، فنــاوری، و نــوآوری ایــران در 
جهــان( می کوشــد نتایــج نظام هــای گوناگــون 
ارزیابــی علــم، فنــاوری، و نــوآوری را پایــش 
دســترس  در  کاربــردی  گزارش هایــی  و  کنــد 
سیاســت گذاران بگــذارد. ســامانۀ »نمــا« در نشــانی 
NEMA.IRANDOC.AC.IR در دســترس همــگان 

ــت. اس

عملکرد مؤسسه های ايرانی در رتبه بندی موضوعی جهانی 
دانشگاه های »کيو. اس.« منتشر شد

بــر پایــۀ ویرایــش ۲0۲۲ نظــام رتبه بنــدی موضوعــی »کیــو. اس.«، 13 مؤسســۀ ایرانــی 5۴ بــار در ســیاهۀ 
ــد.  ــر در زمینه هــای گوناگــون علمــی جــای گرفته ان مؤسســه های برت

ــران« دانشــگاه های »تهــران«،  ــاوری اطاعــات ای ــوم و فن ــط  عمومــی پژوهشــگاه عل ــه گــزارش »رواب ب
»صنعتــی شــریف«، »صنعتــی امیرکبیــر«، »علــم و صنعــت ایــران«، »صنعتــی اصفهــان«، »شــیراز«، »صنعتــی 
ــران«،  ــکی ته ــوم پزش ــهد«، »عل ــکی مش ــوم پزش ــهد«، »عل ــی مش ــی«، »فردوس ــن طوس ــه نصیرالدی خواج
 »علــوم پزشــکی شــیراز«، »علــوم پزشــکی تبریــز«، و »آزاد اســامی )همــۀ واحدهــا(« مؤسســه های ایرانــی 
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در ایــن ســیاهه هســتند.
ــخ  ــی، از تاری ــۀ علم ــا را در 51 زمین ــرو دنی ــه های پیش ــو. اس.« مؤسس ــی »کی ــدی موضوع ــام رتبه بن نظ
ــد. در  ــی می کن ــاخص ارزیاب ــار ش ــۀ چه ــر پای ــوردی، ب ــی و دریان ــا ستاره شناس ــه ت ــی گرفت و زبان شناس
جــدول زیــر رتبــۀ جهانــی و امتیــاز مؤسســه های ایرانــی در شــاخص های گوناگــون ایــن نظــام رتبه بنــدی 

آمــده اســت.

رتبة جهانی و امتياز مؤسسه های ايرانی در شاخص های گوناگون نظام 
رتبه بندی موضوعی »کيو. اس.« ويرايش ۲۰۲۲ ميالدی

نظــام  میــادی   ۲0۲۲ ویرایــش  پایــۀ  بــر 

ــگاه های  ــو. اس.«، دانش ــی »کی ــدی موضوع رتبه بن

 University of« و   ،»MIT«، »Harvard University«

ــی  ــای علم ــتری از زمینه ه ــمار بیش Oxford« در ش

ــرد  ــد و عملک ــای گرفته ان ــت ج ــگاه نخس در جای

مؤسســه های جهــان  دیگــر  برابــر  در  متفاوتــی 

داشــته اند.

ــات ایــران  ــاوری اطاع ــوم و فن ــگاه عل پژوهش

ــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی  ــداک( ب )ایران

حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم، فنــاوری، 

ــای  ــا در زمینه ه ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش و ن

ــه سیاســت گذاران  ــا مأموریت هایــش ب ــد ب در پیون

ــاری  ــرای برنامه ریزی هــای درســت و کارآمــد ی ب

ــامانۀ  ــارات س ــز از انتش ــزارش نی ــن گ ــاند. ای رس

جایــگاه علــم، فنــاوری، و نــوآوری ایــران در 

جهــان )نمــا( اســت کــه بــه پایــش و گــزارِش 

نهــاد   55 از  گوناگــون  شــاخص   90 پیرامــوِن 

جهانــی در حوزه هــای علــم، فنــاوری، و نــوآوری 

NEMA.IRANDOC. نشــانی  در  و  می پــردازد 

AC.IR در دســترس همــگان اســت.
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نمای موضوعی مؤسسه ها در سال ۲۰۲۱ منتشر شد

ــای  ــتر نظام ه ــی در بیش ــه های ایران ــمار مؤسس ش

رتبه بنــدی موضوعــی جهانــی نســبت بــه ســال 

ــت. ــه اس ــش یافت ــته افزای گذش

پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

ــداک(،  ــران )ایران ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن عل

ــمار  ــا«، ش ــامانه »نم ــزارش س ــن گ ــه تازه تری برپای

رتبه بنــدی  نظام هــای  در  ایرانــی  مؤسســه های 

موضوعــی جهانــی نســبت بــه ســال گذشــته افزایش 

یافتــه، هــر چنــد کــه بخشــی از ایــن افزایــش 

رتبه بنــدی  نظام هــای  روش شناســی  تغییــر  از 

سرچشــمه گرفتــه اســت. در ایــن گــزارش نـُـه نظــام 

ــی  ــی بررس ــی جهان ــدی موضوع ــون رتبه بن گوناگ

ــی در آن هــا پایــش و  و جایــگاه مؤسســه های ایران

شــده اند. گــزارش 

 ۲0۲۲ ویرایــش  در  گــزارش،  ایــن  پایــۀ  بــر 

در  دانشــگاه ها  جهانــی  موضوعــی  رتبه بنــدی 

»مؤسســه آمــوزش عالــی تایمــز« کــه در ســال 

ــی در  ۲0۲1 منتشــر شــده اســت، 58 مؤسســۀ ایران

ــای  ــی در زمینه ه ــه های علم ــن مؤسس ــان برتری می

ایــن  نــام  گرفته انــد.   جــای  علمــی  گوناگــون 

زمینه هــای  در  بــار   1۴۶ هــم  روی   ، مؤسســه ها 

 3۴ ایــن،  بــر  افــزون  اســت.  آمــده  گوناگــون 

مؤسســۀ ایرانــی در نظــام رتبه بنــدی موضوعــی 

در  )شــانگهای(  جهــان  دانشــگاه های  علمــی 

ــی  ــون علم ــای گوناگ ــا در زمینه ه ــان برترین ه می

بــار  نامشــان 1۶3  جــای داشــته اند و روی هــم 

دیــده می شــود. در نظــام رتبه بنــدی موضوعــی 

بــار   5۴ ایرانــی  مؤسســۀ   13 نــام  اس.«  »کیــو. 

اســت.  در زمینه هــای گوناگــون علمــی آمــده 

پایــۀ  بــر  دانشــگاه ها  موضوعــی  رتبه بنــدی 

عملکــرد علمــی )یــورپ( هــم ۴1 مؤسســۀ ایرانــی 

را 308 بــار در شــمار مؤسســه های برتــر در ۴1 

زمینــۀ علمــی در بــر داشــته اســت. 15 مؤسســۀ 

زمینه هــای  در  بــار   85 توانســته اند  نیــز  ایرانــی 

موضوعــی  رتبه بنــدی  در  علمــی  گوناگــون 

ــان  ــگاه های جه ــی دانش ــای علم ــرد مقاله ه عملک

ــد.  ــت آورن ــه دس ــی ب ــی جهان ــوان( جایگاه )تای

مؤسســۀ »یــو. اس. نیــوز« ۴9 مؤسســۀ ایرانــی را 

ــد«  ــام »راون ــی( و نظ ــای علم ــار در زمینه ه )۲۴۶ ب

زمینه هــای  در  بــار   ۴۲( را  ایرانــی  مؤسســۀ   1۲

گوناگــون علمــی( در ســال ۲0۲1 میــادی در 

آورده انــد. جهــان  برترین هــای  شــمار 

یکــی   »۲0۲1 مؤسســه ها  موضوعــی  «نمــای 

ســامانۀ  کاربــردی  و  کلیــدی  گزارش هــای  از 

ــران  ــوآوری ای ــاوری، و ن ــم، فن ــگاه عل ــا: جای »نم

ــگاه  ــه پژوهش ــا« ک ــامانه »نم ــت. س ــان« اس در جه

راه انــدازی  ایــران  اطاعــات  فنــاوری  و  علــوم 

پایــش و گــزارش  بــه  و بروزرســانی می کنــد، 

در  ایــران  نــوآوری  و  فنــاوری  علــم،  جایــگاه 

NEMA. ــد جهــان می پــردازد. ایــن ســامانه در پیون

IRANDOC.AC.IR در دســترس همــگان اســت.

نمای فراگير مؤسسه ها در سال ۲۰۲۱ منتشر شد

ــای  ــتر نظام ه ــی در بیش ــه های ایران ــمار مؤسس ش
رتبه بنــدی فراگیــر جهانــی نســبت بــه ســال گذشــته 

افزایــش یافتــه اســت.
پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــداک(،  ــران )ایران ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن عل
ــمار  ــا«، ش ــامانه »نم ــزارش س ــن گ ــه تازه تری برپای
رتبه بنــدی  نظام هــای  در  ایرانــی  مؤسســه های 
ــه ســال گذشــته افزایــش  ــی نســبت ب فراگیــر جهان
یافتــه، هــر چنــد کــه بخشــی از ایــن افزایــش 
رتبه بنــدی  نظام هــای  روش شناســی  تغییــر  از 
سرچشــمه گرفتــه اســت. در ایــن گــزارش 1۷ نظــام 
ــی و  ــی بررس ــر جهان ــدی فراگی ــون رتبه بن گوناگ
ــش و  ــا پای ــی در آن ه ــه های ایران ــگاه مؤسس جای

شــده اند. گــزارش 

بــر پایــۀ گــزارش »نمــای فراگیــر مؤسســه ها 

ــای  ــی در نظام ه ــه های ایران ــگاه مؤسس ۲0۲1: جای

عالــی  آمــوزش  »مؤسســۀ  رتبه بنــدی«؛  فراگیــر 

تایمــز« در ویرایــش ۲0۲۲ خــود که در ســال ۲0۲1 

ــی را  ــۀ ایران ــام 58 مؤسس ــده، ن ــر ش ــادی منتش می

برتــر جهــان شناســایی  در ســیاهۀ مؤسســه های 

کــرده اســت. نظــام رتبه بنــدی »شــانگهای« نیــز در 

ویرایــش ۲0۲1 میــادی 11 مؤسســۀ ایرانــی را در 

میــان 1000 مؤسســۀ برتــر جهــان رتبه بنــدی کــرده 

ــش  ــم ش ــو. اس.« ه ــدی »کی ــام رتبه بن ــت. نظ اس

مؤسســۀ ایرانــی را در ســیاهۀ مؤسســه های برتــر 

ــت.  ــای داده اس ــود ج ــادی خ ــش ۲0۲۲ می ویرای
افــزون بــر ایــن، بــر پایــۀ گــزارش ســال ۲0۲1 

میــادی نظــام »رتبه بنــدی دانشــگاه ها بــر پایــۀ 
ــی  ــا »یــوَرپ« 59 مؤسســۀ ایران عملکــرد علمــی« ی

ــتند. در  ــان هس ــر جه ــۀ برت ــان 3000 مؤسس در می

ویرایــش ۲0۲1 میــادی نظــام رتبه بنــدی »الیــدن« 

ــه چشــم می خــورد  ــی ب ــۀ ایران ــام 3۶ مؤسس ــم ن ه

و 30 مؤسســه نیــز در میــان برترین هــای »یــو ـ 

مالتــی رنــک« در ســال ۲0۲1 میــادی هســتند. 

در ســال ۲0۲1 میــادی 1۲ مؤسســه ایرانــی در 

 31 »تایــوان«،  رتبه بنــدی  نظــام  پایانــی  ســیاهۀ 

نیــوز«،  مؤسســه در نظــام رتبه بنــدی »یــو. اس. 

دانشــگاه های  »رتبه بنــدی  نظــام  در  مؤسســه   39

جهــان«، 1۲ موسســه در نظــام رتبه بنــدی »راونــد«، 

ــک«،  ــدی »گرین متری ــام رتبه بن ــه در نظ ۴۲ مؤسس

۴۷ مؤسســه در نظــام رتبه بنــدی آســیایی »مؤسســۀ 

ــام  ــه در نظ ــز«، و 1۶1 مؤسس ــی تایم ــوزش عال آم

بــه  جهانــی  جایگاهــی  »ســکیمگو«  رتبه بنــدی 

ــد. ــت آورده ان دس

از  یکــی   »۲0۲1 مؤسســه ها  فراگیــر  «نمــای 

ــا:  ــامانۀ »نم ــردی س ــدی و کارب ــای کلی گزارش ه

ایــران در  جایــگاه علــم، فنــاوری، و نــوآوری 

پژوهشــگاه  کــه  »نمــا«  ســامانه  اســت.  جهــان« 

راه انــدازی  ایــران  اطاعــات  فنــاوری  و  علــوم 

پایــش و گــزارش  بــه  و بروزرســانی می کنــد، 

در  ایــران  نــوآوری  و  فنــاوری  علــم،  جایــگاه 

NEMA. ــد جهــان می پــردازد. ایــن ســامانه در پیون

IRANDOC.AC.IR در دســترس همــگان اســت.
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پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی اميرکبير

پــارک علم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
از ابتــدای ســال 1۴00 آغــاز بــه کار نمــوده اســت. 
در حــال حاضــر بیــش از 300 شــرکت دانــش 
ــارک  ــاق در پ ــته خ ــاور و هس ــد فن ــان، واح بنی
علــم و فنــاوری عضــو می¬باشــند کــه در مجمــوع 
ــت دانش محــور را  ــش از ۴00 محصــول و خدم بی
تجــاری کــرده انــد. زمینــه تخصصــی شــرکت های 
عضــو پــارک، جامــع بــوده و طیــف گســترده¬ای 
انــرژی،  و  گاز  و  نفــت  قبیــل  از  حوزه¬هــا  از 
ســامت، IT  و  ICT، مــواد پیشــرفته و پلیمــر، 
فناوری¬هــای مالــی، ســاخت قطعــات صنعتــی و ... 

در بــر می¬گیــرد.
هــدف ایــن مجموعه ترویــج فرهنــگ کارآفرینی 
در ســطح دانشــگاه اســت تــا بــا شناســایی نخبــگان 
و ایده هــای نــاب و انجــام حمایت هــای مــادی 
آنهــا  تبدیــل  بــرای  الزم  مقدمــات  معنــوی،  و 
ــم آورد.  ــق را فراه ــان موف ــش بنی ــرکت دان ــه ش ب
همچنیــن بــا ایجــاد زیرســاخت الزم بــه همــراه 
بنیــان  پشــتیبانی های مؤثــر شــرکت های دانــش 
آنهــا را در جهــت تجاری-ســازی موفــق محصــول 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــاری نمای ــان ی ــات ایش و خدم
هــم دانشــگاه و هــم کارآفرینــان از منافــع مــادی و 
ــد. ــد گردن ــوی دســتاوردهای حاصــل بهره¬من معن

بــا  توانســته اند  پــارک  عضــو  شــرکت های 
ــا،  ــر دانــش و توســعه فناوری هــای روز دنی ــه ب تکی
ــه  ــف ب ــای مختل ــود را در حوزه ه ــوالت خ محص
ــن  ــا جایگزی ــک ی ــه هری ــد ک ــه نماین ــازار عرض ب
رفــع  جهــت  در  یــا  و  اســت  خارجــی  نمونــه  

نیازهــای جامعــه اســت.
عضــو  دانش¬بنیــان  شــرکت¬های  از  یکــی 
ــت  ــردا س ــش ف ــن اندی ــرزان ف ــرکت ف ــارک، ش پ
ــی  ــه اجرای ــی و تجرب ــش فن ــر دان ــه ب ــا تکی ــه ب ک
خــود در حــوزه هــای گســترده ای از خطــوط 
صنعتــی کشــور ، اقــدام بــه تولیــد و بومــی ســازی 
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــای م ــزات و تابلوه ــواع تجهی ان

ــیار  ــه بس ــتودنی و هزین ــت س ــا کیفی ــف را ب مختل
نمــوده  فــرزان  تولیــدی  شــهرک  در  انــدک 
ــردا  ــش ف ــن اندی ــرزان ف ــی ف ــم مهندس ــت. تی اس
ــر  ــورد نظ ــای م ــه ه ــتانداردها و روی ــا اس ــق ب مطاب
کارفرمــا، کل مــدارک مهندســی مــورد نیــاز مســیر 
ــی  ــد. در تمام ــی کن ــد م ــن و تولی ــروژه را تدوی پ
مراحــل الکتریــکال تامیــن و در صــورت نیــاز 
ــت  ــن کیفی ــا بهتری ــاز ب ــورد نی ــزات م ــد تجهی تولی
ــنهاد  ــا پیش ــه کارفرم ــت ب ــن قیم ــه تری ــه صرف و ب
ــب؛  ــزات مناس ــاب تجهی ــس از انتخ ــود. پ ــی ش م
ــن  ــه بهتری ــرداری ب ــر ه ب ــدازی و به ــب، راه ان نص
نحــو انجــام شــده و تحویــل کارفرمــا خواهــد شــد. 
ــتم  ــرای سیس ــه و اج ــرکت، تهی ــن ش ــن ای همچنی
هــای کنتــرل بســیاری از کارخانه-هــای کشــور بــا 
ابعــاد وســیع و تکنولوژی¬هــای خــاص را ســامان 
ــا اســتفاده و  بخشــیده اســت. فــرزان فــن اندیــش ب
شــناخت دقیــق سیســتم هــای کنتــرل مطــرح دنیــا از 
ــات  ــه SIEMENS وABB  توانســته اســت خدم جمل
خــود را در ایــن زمینــه بــه بهتریــن نحــو ارایــه داده 
ــا  ــاز را ب ــزات مــورد نی و در مــوارد متعــددی تجهی
ــازی  ــی س ــی بوم ــال زدن ــاال و مث ــیار ب ــی بس کیفیت
ــا پشــتیبانی دائمــی ، خیــال هــر مجموعــه  کنــد و ب
ای را از سیســتم هــای کنتــرل خطــوط صنعتــی 

ــگاه دارد. ــت ن ــود راح خ
محصوالت/خدمات:

1- تابلــو VFD – کنتــرل  PLC و تولیــد دیگــر 
ــا  تابلوه

WHIMS ۲- تابلو کنترل رکتیفایر
3- برنامه نویسی اتوماسیون خطوط تولید 

ــکال  ــزات الکتری ــدازی تجهی ــب و راه ان ۴- نص
ــق  ــزار دقی و اب

5- ساخت اینورتر ۶90 ولت 
۶- طراحــی و ســاخت درایــو موتــور الکتریکــی 

از  350 کیلــووات ۶90 ولــت
پروژه¬ها:

۷- راه انــدازی و مانتورینــگ و نگهــداری خــط 
انتقــال ســنگ آهــن ســنگان

ــرل  8- اجــرای بخــش الکتریــکال و سیســتم کنت
خــط انتقــال آب خلیــج فــارس بــه صنایــع جنــوب 

شــرق کشــور )شــاخص(- قطعــه اول
ــه  ــط گندل ــگ خ ــرل و مانیتورین ــتم کنت 9- سیس

ســازی ســه چاهــون

 ۶.۶KV-MW 5 10- تعویــض الکتروموتورهــای
نیــروگاه ســنندج

11- سیســتم کنتــرل و مانیتورینــگ کارخانــه 
گندلــه ســازی شــرکت معدنــی ســنگان

1۲- سیســتم کنتــرل و مانیتورینــگ کارخانــه 
ــنگان ــی س ــرکت معدن ــن ش ــنگ آه ــانتره س کنس

مرکــزی،  کنتــرل  سیســتم  انــدازی  راه   -13
 ۲ فــاز  رکتیفایرهــای  و  هــا  ترانــس  مجموعــه 

آبــاد خاتــون  مــس  پاالیشــگاه 
بــه دســتور معاونــت علمــی  درســال 1393 و 
ــاخت  ــور س ــه منظ ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــی، ش ــه مل ــت رل ــتگاه تس دس

ویونــا  بــرق  کیفیــت  بــرداری  بهــره  )واپایــش 
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــر دانش ــر نظ ــر( زی امیرکبی
اولیــن  شــد.  تاســیس  تهــران(  تکنیــک  )پلــی 
ــال  ــط س ــرکت در اواس ــن ش ــی ای ــول صنعت محص
ــش  ــال بی ــرض ۶ س ــد و در ع ــازار ش 139۴ وارد ب
از ۶۷0 دســتگاه تســتر رلــه بــه مراکــز مهــم صنعــت 
بــرق، نفــت، گاز و دانشــگاه هــا تحویــل داده شــده 

ــت. اس
بــرای  عمومــی  حــل  راه  یــک   AMT105

حـــفاظتی،  تجهیــزات  و  رلــه  انــواع  تســت 
ترانســفورماتورهای قــدرت، جریانــی، ولتــاژی، 
و  کابــل   ، قــدرت  کلیدهــای  ولتاژی-خازنــی، 
سنســورهای حرارتــی اســت. ایــن دســتگاه بــا 
ــاز  ــر امــکان و ظرفیــت مــورد نی داشــتن مــوارد زی
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ــی را  ــزات حفاظت ــه و تجهی ــواع رل ــرای تســت ان ب
ــتگاه  ــی دس ــخصات فن ــت. مش ــرده اس ــم ک فراه
تســتر رلــه شــامل: شــش منبــع جریانــی 3۲ آمپــری 
ــاز ( ، ۴  ــک ف ــر ت ــاز ، 1۲8 آمپ ــه ف ــر س ) ۶۴ آمپ
ــاز ( ،  ــاژ 150 ولتــی ) ۴50 ولــت تــک ف منبــع ولت
ــاژی ، 8  ــی و  ولت ــع جریان ــای مجتم ــی ه خروج
جریانــی  ورودی   ۲ آنالــوگ،  باینــری  ورودی 
ــی  ــاال، ۴ خروج ــت ب ــا دق ــوگ ب ــاژی آنال و ولت
باینــری، منبــع ولتــاژ DC  ) باظرفیــت ۲1۲ ولــت(.

 ، تســتر  ارتقــا دســتگاه  بــا رشــد و  همزمــان 
دســتگاه رلــه مولتــی فانکشــن نیــز بــا ســاختار 
ــزاری مــاژوالر در ســال  ــرم اف ــزاری و ن ســخت اف
ــه  ــاژوالر رل ــاختار م ــد.  س ــازار ش ــاری وارد ب ج
ــه هــر  امــکان ارتقــا ســخت افــزاری در محــل را ب
ــن  ــال در کمتری ــوگ و دیجیت ــاژول آنال ــداد م تع

ــی آورد. ــم م ــن فراه ــان ممک زم

بازديد از مراحل اجرای قرارداد
»انتقال فناوری توليد انبوه سن شکارگر 

ماکرولوفوس«
با شرکت دانش بنيان شکارگران زيستی ارم مستقر در مرکز 

نوآوری شيروان

ــط  ــال 1۴01 توس ــذاری س ــام  گ ــه ن ــه ب ــا توج ب
ــا عنــوان تولیــد دانش بنیــان  مقــام معظــم رهبــری ب
و اشــتغال آفرین، آقــای دکتــر سیدحســن ملکشــی 
ــرارداد  ــری ق ــه و مج ــي موسس ــات علم ــو هی عض
شــکارگر  ســن  انبــوه  تولیــد  فنــاوری  »انتقــال 
ــتی  ــکارگران زیس ــرکت ش ــه ش ــوس« ب ماکرولوف
ارم، مســتقر در مرکــز نــوآوری شهرســتان شــیروان 
روز یکشــنبه ۷ فروردیــن مــاه ســال جــاری از 

ــود. ــد نم ــرای آن بازدی ــل اج مراح
ــرای ایجــاد  ــد مــکان مــورد نظــر ب ــن بازدی در ای
گلخانــه جهــت تولیــد انبــوه ســن شــکارگر انتخاب 
شــد و راهنمایــی الزم بــرای تجهیــز واحــد مذکــور 

ــه فهرســتی از  ــد. همچنیــن ضمــن ارائ ــه گردی ارای
تجهیــزات الزم بــرای پــرورش ســن شــکارگر، 
ــرای تولیــد انبــوه آن در داخــل  توضیحــات الزم ب
ظــروف پــرورش در اختیــار شــرکت قــرار گرفــت. 
همچنیــن مقــرر شــد جمعیت اولیــه از شــکارگر در 
اختیــار شــرکت قــرار گیــرد تــا شــرکت نســبت بــه 
ــه  ــرای گلخان ــازی آن ب ــاری س ــوه و تج ــد انب تولی
هــای فلفــل و گوجــه فرنگــی اســتان و اســتان هــای 
ــایر  ــد از س ــای بازدی ــد. در انته ــدام کن ــاور اق مج
ــاری  ــد تج ــه تولی ــرکت از جمل ــای ش ــت ه فعالی
زنبــور  و  تریکوگرامــا  زنبــور  ســبز،  بالتــوری 

ــه عمــل آمــد. براکــون نیــز بازدیــد ب

نشست مشترک شرکت آسا 
اکسيژن سازتوليد کننده مولد 

اکسيژن ساز بيمارستانی و 
صنعتی با علوم پژشکی، هالل 

احمر و سازمان صنعت معدن و 
تجارت استان خراسان شمالی

ــا  ــرکت آس ــل ش ــه مدیرعام ــدای جلس 1- در ابت

اکســیژن آرکا ؛جنــاب اقــای مهنــدس حاجــی 

محمــودی نســبت بــه معرفــی محصــول و مزایــای 

ــه  ــان داشــتند و در ادامــه نســبت ب آن نکاتــی را بی

ــای  ــه ه ــه ســواالت و بررســی زمین پاســخگویی ب

ــد. ــدام گردی ــن اق ــا مدعوی ــکاری ب هم

2- در ادامــه ایــن نشســت مقــرر شــد محصــوالت 

آســا اکســیژن ســاز در زیــر مجموعــه هــای علــوم 

پزشــکی ، هــال احمــر، ســازمان صنعــت ، معــدن 

و تجــارت معرفــی و پیگیری هــای الزم انجــام 

گیــرد.

»پارک های علم و فناوری، محوِر هماهنگ کننده ی زيست بوم دانش در پهنه های فناوری و نوآوری هستند«

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی
پــارک  مهــم  و  تبیینــی  نقــش  بــه  توجــه  بــا 
ــان  ــق فرم ــور در تحق ــاوری کش ــم و فن ــای عل ه
ــن«، در  ــتغال آفری ــان، اش ــش بنی ــد، دان ــال »تولی س
مصاحبــه ای بــا دکتــر مســعود میرزایــی شــهرآبی، 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی، 
ــای  ــارک ه ــش پ ــورد نق ــان را در م ــرات ایش نظ
جویــا  اکوسیســتم  توســعه  در  فنــاوری  و  علــم 
شــدیم و شــرح مصاحبــه را از دیــدگاه ایشــان ارائــه 

ــم: ــی کنی م
نهــادی فرهنگــی و  فنــاوری،  پــارک علــم و 
ــِن  ــن متخصصی ــه ای از بهتری ــی و مجموع اجتماع

علمــی و مشــاورین حرفــه ای مــی باشــد.
هــدف پــارک حمایــت از تولیــد ثــروت و مؤلفــه 
هــای قــدرت علمــی و حــل گلــوگاه هــا در کشــور 
از طریــق دانایــی، ترویــج نــوآوری بــاز، تحقیــق و 
توســعه، توســط شــرکت هــای فنــاور، دانــش بنیــان 
ــم  ــه عل ــی ب ــه متک ــت ک ــی هس ــتارتاپ های و اس

هســتند. 
ــروزه  ــرد: ام ــه ک ــه اضاف ــی در ادام ــر میرزای دکت
ــی  ــای حمایت ــت ه ــیعی از موجودی ــف وس ــا طی ب
ــارک هــا دو وجهــی  ــِت پ مواجــه هســتیم، مأموری
اســت، یکــی ایجــاد هماهنگــی و انتقــال تجــارب 
فیمابیــن  تقســیم عملکــرد  زمانهــا  برخــی  در  و 
ــه  ــد و کارخان ــز رش ــا، مراک ــس ه ــگاه، پردی دانش

هــای نــوآوری و غیــره، و دومــی کمــک بــه 
ــرکت  ــاق و ش ــاِن خ ــر و کارآفرین ــاِن مبتک جوان
ــه  ــی چرخ ــرای ط ــان ب ــش بنی ــاور و دان ــای فن ه
ــن  ــاوری و همچنی ــی فن ــطوح آمادگ ــل س ی کام
ــا. ــازی آنه ــت و توانمندس ــت، حمای ــد، هدای رش

ایجــاد  هــا،  پــارک  هــای  رســالت  از  یکــی 
انگیــزش از طریــق ارائــه خدمــات جــذاب، مشــّوق 
هــا و امتیــازات هدفمنــد، تأمیــن زیرســاخت هــای 
ــاوری، از  ــش و فن ــان دان ــری جری ــی و رهب عموم

ــازار اســت.  ــای ب ــه ه ــح قل ــا فت ــده ت ــوع ای طل
تکمیــل کننــده ایــن رســالت، تطبیــِق هوشــمندانه 
آمادگــی  ســطوح  فنــاوری،  آمادگــی  ســطوح 
نــوآوری، ســطوح آمادگــی بــازار و حتــی ســطوح 
آمادگــی صادراتــی بــا ســطوح آمادگــی حمایتــی 
متولیــان زیســت بــوم دانشــی در پهنــه هــای فناوری 

ــوآوری اســت. و ن
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی 
همچنیــن ادامــه داد: بــرای امکان و ســادگی ترســیم 
ــم  ــتی بدانی ــدی، بایس ــد بع ــق چن ــن تطبی ــی ای ذهن
کــه دانشــگاه و پــارک علــم و فنــاوری در امتــداد 
و مکمــل همدیگرنــد و در واقــع بــرای اینکــه یــک 
فنــاوری بــه بلــوغ برســه بایســتی حداقــل 9 مرحلــه 

بنــام ســطوح آمادگــی فنــاوری رو طــی کنــه. 
ــنجی و  ــکان س ــرح، ام ــده، ط ــا ۴ )ای ــه 1 ت مرحل
نمونــه آزمایشــگاهی( مربــوط بــه دانشــگاه اســت، 
مرحلــه 5 تــا 8 )نمونــه اولیــه، نمونــه کامــل، اثبــات 
ــم  ــارک عل ــی( در پ ــد نیمــه صنعت عملکــرد و تولی
و فنــاوری و مرحلــه 9 بــه بعــد )تولیــد انبــوه و 
بــا حمایــت وزارت عتــف و  تجــاری ســازی( 
ــی  ــق م ــوری تحق ــت جمه ــی ریاس ــت علم معاون

ــد. یاب

ــن اســت کــه در ســال هــای گذشــته  واقعیــت ای
نبــوده  کامــل  هــا  پــارک  و  دانشــگاه  ارتبــاط 
و ایــن مشــکل ریشــه ای باعــث عــدم انطبــاق 
ــا  ــی ج ــارات ب ــی و انتظ ــِف آمادگ ــطوح مختل س
از دانشــجویان و در نهایــت ضربــه بــه نخبــگان 
ــل  ــت تکمی ــان در جه ــش بنی ــای دان ــرکت ه و ش
ــزوم  ــه ل ــده ک ــا ش ــدی آنه ــه فرآین ــدن چرخ نش
یــک هماهنــگ کننــده محــوری و کاربلــد را 
بــرای نظــارت بــر هماهنگــی ایــن موجودیــت هــای 

ــد. ــی طلب ــی م حام
وی تاکیــد کــرد: پــارک هــا بهتریــن گزینــه برای 
ــن نقــش هماهنــگ  ــن و پذیرفت ــرار گرفت محــور ق
اســتانی  حمایتــِی  نهادهــای  تمامــی  در  کننــده 
هســتند، از آنجایــی کــه پــارک هــا دیــده بــان علــم 
و فنــاوری هســتند و مــداوم در حــال رصــد نیازهــا 

ــم از: ــی اع ــش های و چال
ــص در  ــانی متخص ــرمایه انس ــود س ــکِل کمب مش
ــی  اســتارتاپ هــا/ مشــکِل فضــای اســتقرار و گران
ــهیات و  ــی و تس ــن مال ــکِل تأمی ــاخت / مش زیرس
ــه  ــنتی و بیم ــن س ــکِل قوانی ــورس / مش ــه ب ورود ب
ــن و  ــده گرفت ــکِل نادی ــرک/ مش ــات و گم و مالی
فــروش  / مشــکِل  بروکراســی  مــوازی کاری و 
ــبکه  ــکِل ش ــازار/ مش ــهم ب ــازی و س ــاری س و تج
ــاوری  ــم ِفن ــوذ ک ــکِل نف ــی/ مش ــازی و کار تیم س
ــده مثــل معــدن  در حــوزه هــای ســنتی مغفــول مان
ــوازی  ــکِل م ــاورزی / مش ــی و کش ــع غذای و صنای
ــی  ــای مافیای ــروه ه ــار، گ ــض، انحص کاری، تبعی
بســته/ مشــکِل تعــدد متولیــان و طوالنــی شــدن 
زمــان صــدور مجــوزات/ مشــکِل عــدم شــفافیت/ 
مشــکِل مالکیــت فکــری )کپــی رایــت( و دارایــی 
هــای نامشــهود و انــواع مشــکات و چالــش هــای 

ــه آنهــا  ــا اطمینــان ایــن نقــش را ب دیگــر، میتــوان ب
ــرد.  ــذار ک واگ

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی 
متذکــر شــد: خواســته ی کلیــدی مــا بــرای انطبــاق 
کامــل ســطوح آمادگــی در همــه عرصــه هــا، 
درک اهمیــت و ضریــب دادن بــه جایــگاه پــارک 
ــه عنــوان متولــی و  هــای علــم و فنــاوری اســتانی ب
هماهنــگ کننــده ی حاکمیتــی فنــاوری اســتان هــا 
ــاِت  ــازی تعام ــدن و فعالس ــو ش ــای همس و تقاض
ســایر ادارات و دســتگاه هــا و مســئولین اســتانی بــا 
افزایــش هــم دلــی، هــم افزایــی و در نهایــت عمــل 
بــه تعهــدات جهــت تحــول آفرینــی و تکمیــل 
ذنجیــره ارزش در تحقــق اهــداف زیســت بــوم 

دانشــی اســت.
دکتــر میرزایــی در خاتمــه ســخنان خــود تصریــح 
ــه ی انتقــاِل درســِت  ــا تجرب ــم ب ــا میخواهی کــرد: م
ســطوح آمادگــی، پــارک علــم و فنــاوری، پاتــوق 
جوانــان مبتکــر و دانشــجویان و پژوهشــگران باشــد 
ــروت  ــی و ث ــرمایه، دارای ــان، س ــن جوان ــا ای و قطع
اصلــی ایــران عزیزمــان هســتند. اگــر هــر کــدام از 
ــودش  ــگاه خ ــی در جای ــای حمایت ــت ه موجودی
بایســتد و نقــش هماهنگــی را بــا همــه اجــزاء بــازی 
کنــد، مســیر موفقیــِت تضمیــن شــده از جــاده 
ی دانایــی و دانــش میگــذرد و ثــروت آفریــن 

هســت.
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خوشنود باشی و ما رستگار
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ايده  جالب بوشهری ها که ماهيگيری را آسان کرد
اســت  شــده  موفــق  بوشــهری  نخبــه  جــوان 
ــان  ــری آس ــک ماهیگی ــه زن اتوماتی ــتگاه »طعم دس
صیــد« بــه راهــی مناســبت بــرای جایگزینــی صیــد 
تــرال و جلوگیــری اختــال در چرخــه غذایــی 

ــد. ــت یاب ــا دس دری
خبرگــزاری فــارس- بوشــهر، فاطمه مظفــری پور: 
یکــی از ظرفیت هــای مهــم اســتان بوشــهر، جوانــان 
نخبــه ای هســتند کــه بــا اســتفاده از تخصــص خــود 
اشــتغال آفرینی  و  اقتصــادی  مســیر  توانســته اند 

نویــن را بــرا مــردم خــود رقــم بزننــد. 
خلیــج  دانــش  مــرز  فنــاوران  فــرا  گــروه 
فارس)ســینوتک خلیــج فــارس( بــا بیــش از هشــت 
ســال تجربــه فعالیت در حــوزه مالکیت هــای معنوی 
بــا مجــوز واحــد فنــاوری در مرکــز رشــد مشــترک 
ــارس و دانشــگاه  ــج ف ــاوری خلی ــم و فن ــارک عل پ
ــا و  ــزار مالکیت ه ــوان کارگ ــه عن ــارس ب ــج ف خلی
دارایــی فکــری و همــکار طــرح گنجینــه صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی در راســتای تحقــق اقتصــاد، 

علــم و اشــتغال دانش بنیــان فعالیــت می نمایــد. 
ــوزه  ــده ح ــتاب دهن ــارس« ش ــینوتک خلیج ف »س
تخصصــی،  مشــاوره  کار  فکــری،  مالکیــت 
امکان ســنجی، نیازســنجی مصادیــق دارایــی فکــری 
ــراع، عامــت تجــاری،  شــامل ثبــت شــرکت، اخت
ــنجی  ــی، امکان س ــان جغرافیای ــی، نش ــرح صنعت ط
ــاری،  ــای تج ــام قرارداده ــه، انج ــای فناوران ایده ه
عــدم افشــا و برون ســپاری فنــاوری، ارزش گــذاری 

ــد.  ــام می ده ــاوری را انج ــادل فن و تب

ــان  ــت جوان ــه دس ــراع ب ۱۸ اخت
ــيد ــت رس ــه ثب ــهری ب بوش

ــت  ــراع، 3۲ عام ــت 18 اخت ــینوتک دارای ثب س
ــی  ــر ادب ــک اث ــی و ی ــار طــرح صنعت تجــاری، چه
ــای  ــن ارزش ه ــت تبیی ــه در جه ــت ک ــری اس و هن
به خصــوص  کشــور  جنــوب  منطقــه  نخبگانــی 

ــت دارد.  ــهر فعالی ــتان بوش اس
ایــن  رســیده  ثبــت  بــه  اختراعــات  از  یکــی 
شــرکت دســتگاه »طعمــه زن اتوماتیــک ماهیگیــری 
آســان صیــد« اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران 
تولیــد شــده اســت و در جهــان تنهــا دو شــرکت در 
آتانتیــک کانــادا و جزیــره فــارو در نــروژ هســتند 

ــد.  ــت می کنن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ک

ايــده حــذف صيــد تــرال بــا يــک 
طــرح نخبگانــی

عبدالرحمــان دهقــان در ایــن بــاره اظهــار داشــت: 
ــه  ــه ب ــت ک ــکل گرف ــی ش ــرح زمان ــن ط ــده ای ای
دنبــال راهــی مناســبت بــرای جایگزینــی صیــد 
تــرال بودیــم، زیــرا صیــد تــرال، ماهی هــای نابالــغ 
نیــز  را  کیفیــت  کــم  و  )ماهی هــای کوچــک( 
صیــد می کنــد کــه اغلــب اوقــات مصرفــی ندارنــد 
و دور ریختــه می شــوند؛ ایــن ماهی هــا اگرچــه 
بــرای مــا مصرفــی ندارنــد، ولــی در چرخــه غذایــی 
دیگــر آبزیــان هســتند و اختــال در چرخــه غذایــی 
ــد و موجــب  ــود می کن ــا، اکوسیســتم آن را ناب دری

ــود.  ــا می ش ــتی دری ــای زیس ــراض گونه ه انق

ــج  ــره شــرکت ســینوتک خلی رئیــس هیئــت مدی
فــارس افــزود: کشــتی های تــرال بــا تخریــب کــف 
ــا را از  ــی ماهی ه ــتر زندگ ــتگاه ها و بس ــا، زیس دری
بیــن می برنــد و بــرای دیگــر صیــادان منطقــه بــه جز 

ضــرر ارمغــان دیگــری بــه همــراه نمی آورنــد. 
وی ادامــه داد: دســتگاه طعمــه زن در راســتای 
اکوسیســتم  تخریــب  از  و جلوگیــری  حفاظــت 
دریــا طراحــی و ســاخته شــد و جایگزیــن مناســب 
بــرای روش صیــد آســیب زای محیــط زیســت 
دریــا )صیــد تــرال و تــور( روش صیــد قــاب 
قــاب  بــا  بهتریــن جایگزیــن می باشــد؛ صیــد 
و  حمایــت  مــورد  روش هــای  و  سیاســت ها  از 
اســتقبال ســازمان شــیات ایــران اســت کــه در 
ایــن روش صیــد ماهــی بــه صــورت انتخابــی انجــام 
شــده و پــس از انجــام خــون گیــری و سردســازی 
ــه ســاحل انتقــال  ــا باالتریــن کیفیــت ب در شــناور ب

می یابــد. 

حــوادث صيــادی بــا طــرح جوان 
بوشــهری بــه صفــر می رســد

دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از ویژگی هــای 
اتوماتیــک  طعمه زنــی  اختــراع  ایــن  مهــم 
نــوآوری  بــه  توجــه  بــا  ماهگیــری  قاب هــای 
ــا  ــت قاب ه ــی هدای ــتم مکانیک ــود در سیس موج
ــا  ــاژ آب دری ــی بوســیله پمپ ــاب اصل و کشــش طن
ــان داشــت:  ــق اســت، بی ــو قای ــه جل و حرکــت روب
از دیگــر ویژگی هــای ایــن طــرح افزایــش ســرعت 
ــاال  ــت ب ــا دق ــه ب ــا در دقیق ــه قاب ه ــی ب طعمه زن

بوســیله طراحــی خشــاب گیرنده قــاب، ریل هــای 
هدایــت کننــده قــاب تحــت نیــرو و فشــار حاصــل 
شــده از حرکــت قایــق در ایــن دســتگاه، افزایــش 
راندمــان طعمــه زنــی، عــدم اســتفاده از دســت 
بــا  صیــادان  دیدگــی  آســیب  از  جلوگیــری  و 
طراحــی مکانســیم هدایــت قــاب خشــاب های 
ــه مخــزن حــاوی مقادیــر زیــادی  گیرنــده قــاب ب
ــده قــاب  ــت کنن طعمــه دســتگاه، ریل هــای هدای
و سیســتم فشــار پمپــاژ دریــا در جلوگیــری از 

طعمه هــای برگشــتی اســت. 
زدن  طعمــه  فراینــد  براینکــه  تاکیــد  بــا  وی 
بــدون دخالــت دســت اســت و خطــرات ناشــی از 
ــر  ــه صف ــز ب ــادان نی ــه صی ــی ب ــیب های فیزیک آس
و  مانــدگاری  دســتگاه  ایــن  گفــت:  می رســد، 
دوام باالیــی در مقابــل خوردگــی ناشــی از آب 
و  ماهیگیــری  هزینه هــای  و کاهــش  دارد  دریــا 
گــران  طعمه هــای  رفــت  هــدر  از  جلوگیــری 

دربــردارد.  را  قیمــت 
ــل  ــتگاه قاب ــن دس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب دهق
قایق هــای  و  لنــج  کشــتی،  انــواع  روی  نصــب 
صیــادی اســت، اظهــار داشــت: ســاخت نمونــه 
ــان  ــور کارشناس ــا حض ــول ب ــت محص MVP و تس

منجربــه  کــه  شده اســت  انجــام  متخصــص 
صنعتــی  تولیــد  کارگاه  تجهیــز  و  راه انــدازی 
ــروی کار  ــر نی ــت نف ــا هش ــهر ب ــول در بوش محص
ــاری  ــی و تج ــدل صنعت ــاخت م ــت و س ــده اس ش

ــگان  ــی نخب ــاد مل ــه از بنی ــا اخــذ تاییدی محصــول ب
اســت.  داشــته  به دنبــال  را 

ــول  ــادی متح ــق صي ــام مناط تم
ند می شــو

ــج  ــره شــرکت ســینوتک خلی رئیــس هیئــت مدی
ــتفاده  ــل اس ــرح قاب ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ــارس ب ف
ــت  ــه فعالی ــی ک ــی مناطق ــازی در تمام و تجاری س
ــراز  ــت، اب ــرد را دارا اس ــورت می پذی ــادی ص صی
هم اکنــون  کــه  مشــکلی  ســخت ترین  داشــت: 
ــعه  ــش توس ــه بخ ــه ب ــوط ب ــت مرب ــا اس ــد راه م س
فرهنگ ســازی ایــن محصــول در بیــن صیــادان 
ــی  ــتگاه های دولت ــن دس ــن بی ــه در ای ــد ک می باش
ــر  ــن ام ــی ای ــوان متول ــه عن ــز ب ــیات نی ــل ش از قبی
همکاری هــای الزم در جهــت فرهنگ ســازی و 
تبدیــل نــگاه ســنتی صیــادان بــه اســتفاده از دســتگاه 

ــداده اســت.  ــی انجــام ن ــه خوب را ب
ــان  ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، وقتــی جوان ب
متخصــص، بومــی و نخبــه به طــور خودجــوش 
اشــتغال آفرینی  و  دانش بنیــان  عرصــه  وارد 
می شــوند، انتظــار بــر ایــن اســت کــه دســتگاه های 
مربوطــه، زمیــن پیشــرفت ایــن جوانــان را مهیــا 
ــن  ــه دســت ای ــه ب ــی منطق ــا شــاهد آبادان ســازند ت

باشــیم.  نخبه هــا 
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همزمان با روز ملی خليج فارس نشست هم انديشی روسای دانشگاه ها، مراکز آموزشی، تحقيقاتی و پژوهشی در راستای تحقق شعار 
سال به ميزبانی پارک علم و فناوری خليج فارس برگزار شد.

دکتــر حســن حبیبــی رییــس پــارک علــم و 
فنــاوری خلیــج فــارس اظهــار داشــت: ایــن نشســت  
بــه منظــور  هماهنگــی و همــکاری هــای مشــترک 
دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی اســتان 
جهــت تحقــق شــعار ســال » تولیــد، دانــش بنیــان، 

ــن برگــزار شــده اســت. اشــتغال آفری
ظرفیــت  و  هــا  توانمنــدی  افــزود:  حبیبــی 
دانشــگاه هــا در صورتــی کــه مکمــل هــم باشــند، 
ــت از  ــت حمای ــی در جه ــای خوب ــتاورهای ه دس
پژوهشــگران و فنــاوران و دانــش بنیــان هــا خواهــد 

ــت. داش

ــارش  ــج ف ــاوری خلی ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
بیــان داشــت: اســتان بوشــهر از محــدود اســتان 
ــوزه  ــتی در ح ــند باالدس ــه س ــه س ــت ک ــی اس های
علــم و دانــش بنیــان ، از جملــه ســند توســعه دانــش 
بنیــان، ســند علــم و فنــاوری و ســند آمایــش را دارد 
.حبیبــی تاکیــد کــرد: از ایــن ظرفیــت ایجــاد شــده 
ــش  ــت و افزای ــت حمای ــتی در جه ــه درس ــد ب بای

ــان اســتفاده کــرد. ــش بنی شــرکت هــای دان
ــارس  ــج ف ــاوری خلی ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
گفــت: صنایــع بــزرگ اســتان مــی بایســت در 
ــه  ــان اســتان بوشــهر ب ــش بنی ــاوری و دان حــوزه فن

ــد. ــل کنن ــود عم ــی خ ــای اجتماع ــئولیت ه مس
حبیبــی افــزود: دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی 
ــان  ــش بنی ــوزه دان ــتیبان ح ــوان پش ــی بعن و پژوهش
ــا در اختیــار گذاشــتن زیرســاخت  اســتان بوشــهر ب
هــا و حمایــت هــای خــود میتواننــد نقــش بســزایی 
در تحقــق شــعار ســال در اســتان بوشــهر ایفــا 

ــد. کنن
رییــس دانشــگاه خلیــج فــارس برگــزاری اینگونه 
انــدرکاران  دســت  گردهمایــی  و  هــا  نشســت 
بنیــان را مثبــت  آمــوزش و پژوهــش و دانــش 
ــا  ــن نشســت ه ــار داشــت: ای ــی کــرد و اظه ارزیاب

باعــث آشــنایی بیشــتر بــا ظرفیــت هــا و توانمنــدی 
هــای دســتگاه هــا و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی 
ــداوم داشــته باشــد. ــی بایســت ت ــود و م ــد ب خواه

مدرســی افــزود: رهبــر انقــاب بارهــا تاکیــد بــر  
اســتفاده از نخبــگان و دانــش بنیــان هــا داشــته انــد و 
امســال نیــز را ســال دانــش بنیــان اعــام کردنــد انــد 
ــت  ــات الزم جه ــی اقدام ــورت عمل ــد بص ــه بای ک
ــای علمــی آموزشــی و  ــق آن از ســوی نهاده تحق
ــاوری و دیگــر دســتگاه هــا  پارکهــای علمــی و فن

انجــام شــود.
وی اظهــار داشــت: آمــوزش و پــرورش دانشــگاه 
ــاوری، بنیــاد نخبــگان و  هــا و پــارک علــم و فن
مراکــز پژوهشــی تحقیقاتــی یــک زنجیــره هســتند 

ــد. ــار هــم قــرار گیرن کــه بایــد همگــی در کن
مدرســی تاکیــد کــرد: رهبــر انقــاب بارهــا 
آب،  جملــه  از  اساســی  مشــکات  برخــی  بــه 
ــم  ــوزه عل ــد و ح ــرده ان ــاره ک ــاورزی و... اش کش
و فنــاوری بایــد در جهــت رفــع مشــکات و ارائــه 
راهــکار بصــورت علمــی و دانــش بنیــان ورود پیــدا 

ــد. کن
در ادامــه ایــن نشســت نماینــدگان شــرکت هــای 
دانــش بنیــان و فنــاور، روســای دانشــگاه هــای 
اســتان و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی نظــرات 
مطــرح  ســال  شــعار  تحقــق  پیرامــون  را  خــود 
کردنــد و برنامــه هــای پــارک علــم و فنــاوری 
ــد. ــی ش ــز بررس ــال 1۴01 نی ــارس در س ــج ف خلی

در راستای تحقق شعار سال؛
نشست معاون بانک ملی استان بوشهر با رئيس پارک علم و فناوری خليج فارس برگزار شد

علــم  پــارک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
معــاون  نشســت  در  فــارس،  خلیــج  فنــاوری  و 
اعتبــاری و کارشــناس بازاریابــی بانــک ملــی اداره 
ــاون و  ــس، مع ــا رئی ــهر ب ــتان بوش ــعب اس ــور ش ام
مدیــران  پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس راه 
هــای همــکاری جهــت تحقــق شــعار ســال و رفــع 
چالــش هــای و حمایــت از شــرکت هــای فنــاور و 

ــد.  ــی ش ــهر بررس ــتان بوش ــان اس ــش بنی دان
ــج  ــاوری خلی ــم و فن ــارک عل ــس پ ــی رئی حبیب
ــای  ــرکت ه ــدی ش ــه توانمن ــاره ب ــا اش ــارس، ب ف
دانــش بنیــان و واحــد هــای فنــاور اســتان بوشــهر، 
ــوان تســهیل گــر مســیر  ــه عن ــا را ب ــک ه نقــش بان
ــز اهمیــت دانســت  تولیــد و اشــتغالزایی بســیار حائ
ــه  ــوان شــرکت هــا را ب ــار نمــی ت ــا اجب ــزود: ب و اف
ــک  ــر بان ــا اگ ــرد ام ــت ک ــا هدای ــک ه ــمت بان س
ــویقی  ــای تش ــرح ه ــی ط ــک مل ــژه بان ــه وی ــا ب ه

ــن و  ــود پایی ــد س ــا درص ــهیات ب ــی و تس ،حمایت
حــذف بروکراســی اداری را انجــام دهنــد خــود  بــه 
ــه  ــاور ب ــای فن ــد ه ــا و واح ــرکت ه ــن ش ــود ای خ
عنــوان یــک مشــتری ثابــت بــا دلگرمــی بــه ســمت 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــک حرک بان
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری، ترکیــب و تعامــل  
صنــدوق شــکوفایی و نــوآوری بــه همــراه  بانــک 
هــا را  را یــک بــازوی قدرتمنــد اقتصــادی شــرکت 
ــر  ــرد خاط ــوان ک ــاور عن ــان و فن ــش بنی ــای دان ه
ــای  ــک فض ــال، ی ــذاری س ــا نامگ ــرد: ب ــان ک نش
ــگاه هــای اقتصــادی در  ــت بن ــرای رقاب اســتثنایی ب
حــل مشــکات تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغالزایی 
فراهــم شــده، کــه  بــرای رســیدن بــه منویــات مقــام 
ــتفاده  ــال اس ــه س ــر ثانی ــد از ه ــری بای ــم رهب معظ

کــرد.
معــاون  پنــاه،  یــزدان  نشســت  ایــن  ادامــه  در 

بانــک  اعتبــاری 
ملــی اســتان بوشــهر 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب گف
نامگذاری شــعار ســال 
بــه نــام تولیــد، دانــش 
بنیــان، اشــتغال آفرین، 
حمایــت از شــرکت 
ــش  ــاور و دان ــای فن ه
ــتور کار  ــان در دس بنی
بانــک ملــی مدیریــت 
شــعب اســتان بوشــهر 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ق

فنــاوری  و  علــم  پــارک  کــرد:  تصریــح  وی 
تمامــی خواســته هــا  خــود در ایــن حــوزه را بــرای 
بانــک ارســال نمایــد تــا بــه صــورت ویــژه در 
ــد  ــاز باش ــر نی ــود و اگ ــی ش ــک بررس ــورای بان ش

بــرای حــل مشــکات شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــی و  ــم هماهنگ ــز ه ــا مرک ــاور ب ــای فن ــد ه و واح
ــرد. ــم ک ــری خواهی پیگی

در ایــن نشســت مقــرر گردیــد یــک شــعبه بــرای 
دانــش بنیــان هــا و  واحــد هــای فنــاور  اختصــاص 

و ارائــه خدمــات بــه ایــن واحدهــا تســهیل شــود.
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مدير اداری مالی پارک زيست فناوری خليج فارس قشم در نشست با سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم:
زيرساخت های پارک برای توليدات دانش بنيان را گسترش می دهيم/ حمايت ۱۱ ميلياردی پارک زيست فناوری خليج فارس قشم 

از شرکت های دانش بنيان در سال گذشته
ــان مســتقر در  ــش بنی ــاور و دان  شــرکت هــای فن
پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس قشــم و 
ــا سرپرســت  مرکــز بیــن المللــی رشــد در جلســه ب
ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــه بیــان دیــدگاه هــای 
ــان بحــث و  خــود پیرامــون محصــوالت دانــش بنی

ــد.  ــادل نظــر کردن تب

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــم، در  ــارس قش ــج ف ــاوری خلی ــت فن ــارک زیس پ
نشســت مدیــران عامــل شــرکت  ایــن  ابتــدای 
ــود  ــکات خ ــا  و مش ــت ه ــه فعالی ــاور ب ــای فن ه
ــر  ــد زمانب ــل فرآین ــف از قبی ــای مختل ــوزه ه در ح
اخــذ مجوزهــا، کمبــود زیــر ســاخت هــا و فضــای 
پرداختنــد و خواســتار   ... و  مناســب  تحقیقاتــی 
حمایــت هــای الزم از ســوی ســازمان منطقــه آزاد 

ــدند.  ــم ش قش
ــر اداری  محمــود درویشــی نخــل ابراهیمــی مدی
مالــی پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس قشــم 
در ایــن نشســت ضمــن تبریــک مــاه رمضــان، 
نامگــذاری امســال بعنــوان ســال تولیــد دانــش 
ــرای  ــان و اشــتغال آفریــن را فرصــت مناســبی ب بنی
پــارک هــای علــم و فنــاوری دانســت و ادامــه 
داد: در راســتای لبیــک بــه نــدای رهبــر معظــم 
انقــاب و بکارگیــری تمــام ظرفیــت هــای علمــی 
ــرکت  ــت از ش ــت حمای ــود جه ــاختی خ و زیرس
ــه و عــزم خــود را جــزم  ــکار گرفت ــاور ب هــای فن
ــه  ــا همــکاری مســئولین ســازمان منطق ــا ب کــرده ت
آزاد قشــم کــه همــواره یــار و همــراه مــا بــوده انــد 
بتوانیــم در حــوزه تولیــد اشــتغال آفریــن و توســعه 
ــه ماموریــت هــای خــود دســت  و تعالــی کشــور ب

پیــدا کنیــم. 
 وی در ایــن نشســت بــه عملکــرد پــارک زیســت 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــته اش ــال گذش ــاوری در س فن
یکــی از مهمتریــن  اقدامــات مــا در پــارک زیســت 
 1۴00 ســال  در  قشــم  فــارس  خلیــج  فنــاوری 

ــاوری  تاســیس مرکــز رشــد تخصصــی زیســت فن

بــوده و افــزود: در حــال حاضــر ۲۲ شــرکت فنــاور 
ــارک  ــن پ ــاور در ای ــته فن ــان و ۷ هس ــش بنی و دان
مســتقر هســتند کــه از ایــن تعــداد ۷ شــرکت دارای 

ــان هســتند.  ــش بنی مجــوز دان
وی گفــت: در ســال گذشــته شــرکت هــای 
مســتقر در پــارک حــدودا از 11 میلیــارد ریــال 
حمایــت مالــی برخــوردار شــده انــد کــه 8 میلیــارد 
ــوده و در  از ایــن حمایــت هــا بصــورت مســتقیم ب
ــد.  ــت ش ــا پرداخ ــرکت ه ــه ش ــهیات ب ــب تس قال
همچنیــن مبلــغ دو هــزار و  500 میلیــون ریــال 
بصــورت حمایــت غیــر مســتقیم و ۷50 میلیــون 
ریــال بــرای حضــور واحدهای فنــاور در نمایشــگاه 

ــد.  ــه ش ــران هزین ــش ته ــه پژوه هفت

ــات  ــاری اقدام ــال ج ــه داد: در س ــی ادام درویش
موثــری در پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس 
در حــال انجــام اســت کــه مهمتریــن ایــن اقدامــات 
ــه توســعه زیــر ســاخت هــای پــارک،  مــی تــوان ب
ــی پژوهشــگران، توســعه  ــدازی مجتمــع اقامت راه ان
فضــای ســبز، اجــرای طــرح دســتیار فنــاوری، طرح 
گرنــت فنــاوری، احــداث کارخانــه نــوآوری، 

ــه خــاق در ســطح شــهر و روســتاها  تاســیس خان
ــه اشــاره کــرد.  و برگــزاری رویدادهــای فناوران

وی در پایــان از حمایــت هــای ارزنــده سرپرســت 
و ســایر مســئولین ســازمان منطقــه آزاد قشــم تشــکر 
و قدردانــی کــرد و خواســتار حمایــت هــای مــداوم 
ــارک در  ــی پ ــازوی اصل ــازمان بعنــوان ب ــن س ای

جزیــره بــرای تحقــق شــعار ســال شــد.

با هدف گسترش همکاری های علمی، فنی و تحقيقاتی؛

پارک علم و فناوری گلستان و اداره کل استاندارد تفاهم نامه همکاری امضا کردند
علمــی،  همکاری هــای  گســترش  هــدف  بــا 
ــن  ــژه مشــارکت در تدوی ــه وی ــی ب ــی و تحقیقات فن
بین المللــی و راه انــدازی  اســتانداردهای ملــی و 
پــارک،  محــل  در  استانداردســازی  دفتــر 
پــارک علــم و  تفاهم نامــه همــکاری فی مابیــن 
فنــاوری گلســتان و اداره کل اســتاندارد اســتان بــه 

ــید. ــا رس امض
اداره کل  فنــاوری گلســتان و  پــارک علــم و 
امضــا کردنــد تفاهم نامــه همــکاری  اســتاندارد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
ــکاری در  ــه هم ــن تفاهم نام ــتان، ای ــاوری گلس فن
ــام معظــم  ــق شــعار ســال اباغــی مق راســتای تحق
بــا هــدف گســترش  رهبــری )مدظله العالــی( و 
در  تحقیقاتــی  و  فنــی  علمــی،  همکاری هــای 
زمینه هــای مختلــف بــه ویــژه مشــارکت در تدویــن 
بین المللــی و راه انــدازی  اســتانداردهای ملــی و 
بــه  پــارک،  محــل  در  استانداردســازی  دفتــر 
امضــای دکتــر مهــدی غفــاری رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری گلســتان و مهنــدس ســیدمهدی حســینی 

ــید. ــتان رس ــتاندارد اس ــرکل اس مدی

از جملــه مهم  تریــن تعهــدات اداره کل اســتاندارد 

ــه: در ایــن تفاهم نامــه می تــوان ب
- ارائــه فهرســت اولویت هــای تدویــن اســتاندارد 
یــا  و  اســتانی  پژوهشــی  نیازمندی هــای  یــا  و 
کشــوری بــرای موضوعــات تدویــن اســتاندارد

- برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــا موضــوع  
نحــوه مشــارکت در تدویــن اســتاندارد ملــی و 

بین المللــی و نحــوه اخــذ پروانــه دانــش نمــاد
تأییــد  ارائــه مشــاوره جهــت اخــذ پروانــه   -
فعالیــت  و  پــارک  آزمایشــگاه های  صاحیــت 
فناورانــه متناســب بــا شــرایط و موازیــن اســتاندارد

فنــاور  از طرح هــای دانش بنیــان و  - حمایــت 
ــود ــتاندارد می ش ــن اس ــه تدوی ــر ب ــه منج ک

اســتفاده  بــرای  الزم  تســهیات  ایجــاد   -
متــون  از  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

بین المللــی و  ملــی  اســتانداردهای 
و تســهیل فرآینــد اخــذ پروانــه دانش بنیــان بــرای 
ــاره  ــاد اش ــش نم ــه دان ــی پروان ــای متقاض واحده

کــرد.
پــارک علــم و فنــاوری گلســتان نیــز در ایــن 

تفاهــم نامــه متعهــد گردیــد:
دانش بنیــان  فعالیت هــای  فهرســت  ارائــه   -
و فنــاور کــه موجــب تدویــن اســتاندارد ملــی 

د می شــو
تشــکیل  بررســی،   -
دفتــر  راه انــدازی  و 
پــارک  استانداردســازی 
در  رابــط  معرفــی  و 
خصــوص تدویــن و ســایر 
ــه  ــن ب ــی مابی ــات ف تعام

اســتاندارد کل  اداره 
ــن  ــارکت در تدوی - مش
و  ملــی  اســتانداردهای 
بیــن المللــی بــر اســاس 

شــده اعــام  اولویت هــای 
- تهیــه و ارائــه بانــک اطاعاتــی متخصصیــن 
بــه  عاقه منــد  و  پــارک  عضــو  شــرکت های 
و  ملــی  اســتانداردهای  تدویــن  در  مشــارکت 
مقــررات و  قوانیــن  چارچــوب  در  بین المللــی 

توانمندی هــای  از  اســتفاده  در  تســهیل   -
ــا  ــت آنه ــل وضعی ــارک و تبدی ــگاه های پ آزمایش
ــذ  ــد از اخ ــکار بع ــگاه های هم ــوان آزمایش ــه عن ب
گواهینامه هــای تاییــد صاحیــت از مرکــز ملــی 

تاییــد صاحیــت
ــوص  ــی در خص ــای آموزش ــزاری دوره ه - برگ

واحدهــای دانش بنیــان بــرای کارشناســان اداره 
کل اســتاندارد

واحدهــای  فهرســت  اعــام  همچنیــن  و 
دانش بنیانــی کــه امــکان اخــذ پروانــه دانــش نمــاد 

دارنــد.

گفتنــی اســت پیــش از امضــای ایــن تفاهم نامــه، 
ــن  ــاق معاونی ــه اتف ــتان ب ــتاندارد گلس ــرکل اس مدی
ــارک  ــتقر در پ ــرکت های مس ــن اداره کل از ش ای
علــم و فنــاوری گلســتان و آزمایشــگاه تخصصــی 

پــارک بازدیــد نمــود
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معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان خبر داد: 
دانشگاه سيستان و بلوچستان در ميان هزار دانشگاه اثرگذار جهان و ۲۷ دانشگاه اثرگذار از ايران

قــرار گرفتــن دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
در میــان هــزار دانشــگاه اثرگــذار جهــان و ۲۷ 
ــر اســاس نظــام رتبــه  دانشــگاه اثرگــذار از ایــران ب

بنــدی تایمــز در ســال ۲0۲۲

میــزان  پایــه  بــر  دانشــگاه ها  رتبه بنــدی 
صنعتــی،  گوناگــون  ســطوح  در  تأثیرگــذاری 
ــرای  ــان ب ــطح جه ــره در س ــوآوری و غی ــی، ن مال
نخســتین بــار ســال ۲019 از ســوی نظــام رتبه بنــدی 
ایــن  در  تایمــز  شــد.  انجــام  تایمــز  بین المللــی 
ــه اهــداف توســعه  ــر پای ــدی دانشــگاه ها را ب رتبه بن
پایــدار ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی می کنــد.

 اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد 
ــن  ــرای ای ــز ب ــه تایم ــه موسس ــت ک ــورد اس 1۷ م
رتبه بنــدی از آنهــا اســتفاده کــرده اســت. ایــن 

ــد: ــی باش ــل م ــوارد ذی ــامل م ــداف ش اه
ــامت و  ــنگی 3: س ــود گرس ــر ۲: نب ــود فق  1: نب
ــری  ــرای مــردم ۴: کیفیــت آمــوزش 5: براب ــاه ب رف
جنســیتی ۶: دسترســی بــه آب بهداشــتی ۷: انــرژی 
و  مناســب  اشــتغال   :8 پــاک  و  مقرون به صرفــه 
رشــد اقتصــادی 9: صنعــت، نــوآوری و زیرســاخت 
10: کاهــش نابرابــری 11: شــهرها و جوامــع پایــدار 
ــرد در  ــئوالنه 13: عملک ــرف مس ــد و مص 1۲: تولی
خصــوص کنتــرل اقلیــم 1۴: زندگــی زیــر آب 15: 

ــدرت  ــت و ق ــح، عدال ــن 1۶: صل ــی در زمی زندگ
1۷: مشــارکت در تحقــق اهــداف توســعه اســت.

از  توانســت  بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه 
ســال ۲0۲0 بــا حضــور پررنــگ خــود در ایــن 
ــرا  ــک ف ــای آکادمی ــل فعالیت ه ــه دلی ــدی ب رتبه بن
منطقــه ای و میــزان تاثیــر گــذاری اش بــر رفــع فقــر 
ــت،  ــا صنع ــگ ب ــکاری تنگاتن ــی ، هم و کارآفرین
ــی،  ــراث فرهنگ ــت، می ــط زیس ــازمان های محی س
ــا همســایگان شــرقی ایــران، افغانســتان  همــکاری ب
و پاکســتان، فراهــم نمــودن بورســیه های تحصیلــی 
و  افغانســتانی  المللــی  بیــن  دانشــجویان  بــرای 
کمــک بــه بــاال بــردن ســطح آگاهــی جامعــه و بــا 
ــوآوری، و  ــاوری و ن ــال فن ــای فع ــاد پارک ه ایج
ــاد  ــه ایج ــان ب ــجویان و فارغ التحصی ــویق دانش تش
ایــده هــای اســتارت آپــی و حمایــت کامــل از 
ــه  ــق ب ــع؛ موف ــازار کار و توزی ــه ب ــا ورود ب ــان ت آن
اول  تــراز  دانشــگاه های  میــان  رتبــه در  کســب 
دنیــا در ســه ســال پیاپــی ۲0۲0، ۲0۲1 و ۲0۲۲ 
در بیــن دانشــگاه هــای تاثیــر گــذار جهــان گــردد. 
ــه  ــز ک ــه تایم ــمی موسس ــزارش رس ــاس گ ــر اس ب
در خبرگــزاری هــای رســمی کشــور از جملــه 
ــز انتشــاریافته اســت، در ســال  خبرگــزاری مهــر نی
۲0۲۲ از مجمــوع بیــش از ۲000 دانشــگاه دولتــی، 
ــا  ــور، تنه ــکی کش ــوم پزش ــی و عل آزاد، غیرانتفاع

۲۷ دانشــگاه در لیســت دانشــگاه های اثرگــذار دنیــا 
حضــور دارنــد کــه دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
همچنــان موقعیــت خــود را در ایــن رتبه بنــدی 

ــت. ــوده اس ــظ نم حف
ــی و  ــای علم ــت فعالیت ه ــادآوری اس ــه ی الزم ب
عملــی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در دوران 
ســخت کرونــا بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس 
منحــوس موجــب شــد تــا علیرغــم افزایــش حضــور 
ــز،  ــت تایم ــا در فهرس ــراز اول دنی ــگاه های ت دانش
ــای  ــان در لیســت دانشــگاه ه ــن دانشــگاه همچن ای
ــا در  ــد و نه تنه ــته باش ــرار داش ــان ق ــذار جه تأثیرگ
ایــن رتبه بنــدی حائــز امتیــاز گردیــده اســت، بلکــه 

بــا توجــه بــه اســتانداردهای آموزشــی و پژوهشــی 
ــه  ــز از جمل ــای تایم توانســته در دیگــر رتبه بندی ه
دانشــگاه های جــوان و دانشــگاه های جهــان نیــز 

حائــز رتبــه گــردد. 
ــان  ــگاه های جه ــدی دانش ــل رتبه بن ــزارش کام گ
در ســال ۲0۲۲ در وب گاه رســمی موسســه تایمــز 

بــه نشــانی:
https://www.timeshighereducation.

com/world-university-rankings/۲0۲۲/
world-ranking

ارایه گردیده است.
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بازديد رئيس جمهور از فعاليت های درگاه ملی مجوزهای کسب و کار دستاورد شرکت دانش بنيان آرين نوين 
رايانه از شرکت های پارک علم و فناوری استان زنجان

ملــی  درگاه  فعالیت هــای  از  جمهــور  رئیــس 
ابــراز  و  بازدیــد  کار  و  کســب  مجوزهــای 
ــهیل  ــه تس ــات ب ــن اقدام ــه ای ــرد ک ــدواری ک امی
آغــاز فعالیت هــای اقتصــادی و رونــق کســب و 

افزایــش اشــتغال منتهــی شــود. کار، تولیــد و 
 

ــنبه  ــی روز چهارش ــم رئیس ــید ابراهی ــت اهلل س آی
ــران وزارت  ــن و مدی ــا معاونی ــدار ب ــان دی در جری
ــای درگاه  ــی، از فعالیت ه ــادی و دارای ــور اقتص ام
ــا  ــد و ب ــز بازدی ــب و کار نی ــای کس ــی مجوزه مل
از  ســتاد،  ایــن  دســت اندرکاران  توضیحــات 
جزئیــات فعالیت هــا و اقدامــات ایــن مجموعــه 

ــد. ــع ش مطل
تشــکر  بــا  بازدیــد  ایــن  جریــان  در  رئیســی 
بــا  ایــن مرکــز  انجــام شــده در  از تاش هــای 
طــرح ســواالتی دربــاره جزئیــات فراینــد ثبــت 
آئیــن نامه هــا، میــزان اقبــال در روزهــای اخیــر 
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــی، اظه ــداری درگاه مل و پای
ــه تســهیل آغــاز فعالیت هــای  ــات ب ــن اقدام کــه ای
اقتصــادی و رونــق کســب و کار، تولیــد و افزایــش 

اشــتغال بیانجامــد.
ــتری  ــب و کار، بس ــای کس ــی مجوزه درگاه مل
»هیــأت  دبیرخانــه  مدیریــت  تحــت  اینترنتــی 
مقررات زدایــی و بهبــود محیــط کســب  و کار« 
اســت کــه بــرای همــه کســب و کارهــای موجــود 
مجوزهــای  مــدارک،  شــرایط،  کشــور،  در 
را  مجــوز  صــدور  زمــان  و  هزینــه  پیش نیــاز، 
ارائــه  فهــم  قابــل  و  تفســیر  غیرقابــل  شــفاف، 
ــن(  ــن نوی ــن دســتاورد مختــص )آری ــد و ای می کن

از شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
ــد. ــی باش ــان م ــتان زنج اس

ایــن درگاه، تنهــا مرجــع رســمی اعــام شــرایط 
صــدور مجوزهــای کســب و کار و معرفــی مرجــع 
قانونــی صادرکننــده همــه مجوزهــای کســب و 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــا در کش کاره
ــت های  ــرای سیاس ــون اج ــاده ۷ قان ــاس م ــر اس ب
اصاحــات  و  اساســی  قانــون   ۴۴ اصــل  کلــی 
ــط  ــود محی ــی و بهب ــأت مقررات زدای ــدی، »هی بع
کســب و کار«، بــه ریاســت وزیــر امــور اقتصــادی 
ودارایــی موظــف اســت شــرایط، مراحــل و هزینــه 
هــای صــدور مجوزهای کســب و کار را شــفاف و 

ســهل کنــد تــا هــر شــهروند بتوانــد در ایــن ســایت 
ــوز  ــت مج ــل دریاف ــرایط و مراح ــی از ش ــه راحت ب
کســب وکار مــورد نظــرش مطلــع شــود و در 
صــورت درخواســت، از درگاه تخصصــی، مجــوز 
ــن  ــاه تری ــهولت و در کوت ــه س ــرش را ب ــورد نظ م

ــد. ــت کن ــان ممکــن، دریاف زم
بهبــود  و  مقررات زدایــی  »هیــأت  دبیرخانــه 
ــات،  ــی مطالع ــز مل ــب  و کار« در مرک ــط کس محی
پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی مســتقر اســت و راهبــری و 
ــب و کار  ــای کس ــی مجوزه ــت »درگاه مل مدیری

ــده  دارد. ــه  عه ــور« را ب کش

ــازی  ــن درگاه شفاف س ــی ای ــای اصل کارکرده
شــرایط، مــدارک، زمــان و هزینــه الزم بــرای 
صــدور مجــوز همــه کســب و کارهــا، معرفــی 
ــب و  ــر کس ــوز ه ــده مج ــی صادرکنن ــع اصل مرج
کار، ســهل کــردن شــرایط، مــدارک، زمــان و 
ــب و  ــه کس ــوز هم ــدور مج ــرای ص ــه الزم ب هزین
کارهــا، ثبت نــام از متقاضیــان دریافــت مجــوز، 
بــه درگاه تخصصــی  راهنمایــی و هدایــت وی 
صادرکننــده مجــوز، پشــتیبانی و پیگیــری دریافــت 
مجــوز موردنظــر متقاضــی در زمــان اعــام شــده و 
پیگیــری قضایــی در صــورت عــدم صــدور مجــوز 

ــت. ــه اس ــل موج ــدون دلی ب

بازديد از شرکت ماشين سازان معدن زنجان کيميا
دکتــر آذر پیونــد ریاســت پــارک علــم و فناوری 
اســتان، روز ســه شــنبه 30 فروردیــن بــا حضــور در 
محــل کارخانــه ماشــین ســازان زنجــان در محیطــی 
صمیمانــه بــه صــورت مســتقیم در جریــان فعالیــت 
هــای شــرکت و همچنیــن مشــکات و موانــع 

پیــش روی آن قــرار گرفتنــد.
ــا  ــان کیمی ــدن زنج ــازان مع ــین س ــرکت ماش ش
یکــی از بزرگتریــن و موفقتریــن شــرکت هــای 
فعــال در زمینــه ســاخت ماشــین آالت معدنــی 
ــتن کادر  ــا داش ــه،  ب ــال تجرب ــی س ــش از س ــا بی ب
در  متخصــص  و  مجــرب  تولیــدی  و  مهندســی 
ــه  ــرآوری ب ــین آالت ف ــواع ماش ــاخت ان ــه س زمین
عنــوان تامیــن کننــده و ســازنده ماشــین آالت 
ــات  ــادن وکارخانج ــاخه مع ــژه در ش ــی، بوی صنعت
ــت. ــوده اس ــن و ... ب ــرب، روی ، آه ــرآوری س ف

از جملــه افتخــارات ایــن شــرکت طراحــی و 
ســاخت اولیــن گیربکــس تیکنــر تمــام هیدرولیــک 

هوشــمند جهــت اســتفاده در صنایــع معدنــی و 
ــس  ــد. پ ــی باش ــات م ــاب و کارخانج ــه پس تصفی
از تحقیــق وتوســعه ایــن محصــول شــرکت موفــق 

بــه اخــذ گواهینامــه ثبــت اختــراع گردیــده و ایــن 
محصــول بطــور گســترده در صنایــع معدنــی و 
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــال اس ــس آب در ح ــه پ تصفی

ــت. اس
ــین  ــرکت ماش ــل ش ــی، مدیرعام ــدس قورقان مهن
ســازان زنجــان، ضمــن تشــکر و  ابــراز خرســندی 
از حضــور ریاســت پــارک اســتان در ایــن شــرکت 
، تاکیــد کردنــد کــه بزرگتریــن مشــکل ایــن 
شــرکت کمبــود جــا بــوده و ایــن شــرکت بــه 
شــدت از کمبــود جــا رنــج میبــرد بــه صورتــی کــه 
ــه کــم  ــاال محــل کارخان ــل حجــم کاری ب ــه دلی ب
ــد.  ــی باش ــار م ــه انب ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــم در ح ک
اگــر مشــکل فضــا بــرای ایــن کارخانــه حــل شــود 
بــه راحتــی میتــوان بــرای بیــش از صــد نفــر و حتــی 

ــه صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد کــرد. بیشــتر ب
در پایــان دکتــر آذر پیونــد، ضمــن بازدیــد از  
چندیــن شــرکت ســرب و روی، کــه درحــال 
ــین  ــرکت ماش ــوالت ش ــتقیم از محص ــتفاده مس اس
ــرزکار و  ــان ط ــک در جری ــوده، از نزدی ــازان ب س

ــد. ــرار گرفتن ــوالت ق ــن محص ــت ای کیفی
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انتخاب دکتر نظری، رييس پارک علم و فناوری 
استان سمنان به عنوان دبير ستاد توسعه اقتصاد 

دانش بنيان استان سمنان

اقتصــاد  توســعه  ))ســتاد  جلســه  دومیــن 
ــت  ــا ریاس ــمنان ب ــتانداری س ــان(( در اس دانش بنی
برگــزار  ســمنان  اســتاندار  هاشــمی  مهنــدس 
شــد. در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــران 
ــر  ــی اســتان برگــزار شــد، دکت دســتگاه های اجرای
نظــری بــه عنــوان دبیــر ســتاد توســعه اقتصــاد 
دانش بنیــان اســتان منصــوب گردیــد. پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان ســمنان بــا تشــکیل دبیرخانه ســتاد 
در اســتان، همــکاری فزاینــده ای را بــا دســتگاه های 
ــدی  ــزرگ تولی ــرکت های ب ــع، ش ــی، صنای اجرای

و تمــام بازیگــران اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری 
اســتان در راســتای تحقــق شــعار ســال آغــاز کــرده 

ــت. اس

ارتقاء مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی شاهوار 
)مستقر در شاهرود( به درجه يک

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان ســمنان، در ارزیابــی ســاالنه مراکــز 
ــط  ــه توس ــاورزی ک ــاور کش ــای فن ــد واحده رش
دفتــر امــور فنــاوری ســازمان تحقیقــات، آمــوزش 

و ترویــج کشــاورزی انجــام گرفــت، مرکــز رشــد 
ــا  ــه ب ــاهوار ک ــاورزی ش ــاور کش ــای فن ــد ه واح
ــمنان  ــتان س ــاوری اس ــم و فن ــارک عل همــکاری پ
در مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابع 
طبیعــی اســتان ســمنان )شــاهرود( مســتقر اســت بــه 
گــروه درجــه یــک کشــوری ارتقــاء یافــت. الزم 
ــه ذکــر اســت کــه در ارزیابــی ســاالنه کشــوری  ب
ــرد از  ــی و عملک ــاس کارای ــر اس ــد ب ــز رش مراک

ــوند. ــدی می ش ــه رتبه بن ــا س ــک ت ــه ی رتب

برگزاري جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان

جلســه   1۴01/01/۲۴ مــورخ  چهارشــنبه  روز 
بــا  ســمنان  اســتان  عمومــی  فرهنــگ  شــورای 
حضــور دکتــر نظــري، رییــس پــارک علــم و 
فنــاوري اســتان، حجــت االســام و المســلمین 
مرتضــی مطیعــی، نماینــده ولــی فقیــه اســتان، 
مهنــدس هاشــمی، اســتاندار ســمنان و جمعــي 
از مدیــران دســتگاه هاي اجرایــي برگــزار شــد. 
و  خودبــاوري  ترویــج  تولیــد،  فرهنگ ســازی 

از متخصصــان داخلــی در رفــع  اســتفاده 
جملــه  از  کشــور،  در  موجــود  موانــع 
ــورد  ــت م ــن نشس ــه در ای ــود ک ــواردی ب م
جلســه  ایــن  در  گرفــت.  قــرار  بررســی 
دکتــر نظــري، رییــس پــارک اســتان ضمــن 
ــت  ــان داش ــال 1۴01، بی ــعار س ــه ش ــاره ب اش
ــن  ــاد تبیی ــژه جه ــه وی ــازی و ب ــا فرهنگ س ب
تولیــد  بــه  مي تــوان  افزایــی،  بصیــرت  و 
ایــن  فعــاالن  و  اشــتغال زایي  دانش بنیــان، 
عرصــه کمــک کــرد. وی افــزود: نقــش 
ــی و  ــکار عموم ــی اف ــانه ها در جهت ده رس

تشــویق بــه مصــرف تولیــدات داخلــی، بســیار مهــم 
اســت و پارک هــای علــم و فنــاوری در کنــار 
اهالــی فرهنــگ و هنــر می تواننــد در تحقــق شــعار 
ــتان در  ــارک اس ــس پ ــند. ریی ــیر باش ــال هم مس س
ادامــه بــر اهمیــت حمایــت از کاالي ایرانــي در 
ــی  ــد مل ــد کــرد و گفــت: تولی رشــد اقتصــاد تاکی
ــود  ــل ش ــه تبدی ــاد جامع ــان در آح ــه گفتم ــد ب بای

ــاق  ــع خ ــت صنای ــد از ظرفی ــان نبای ــن می و در ای
ــود.  ــل ب ــع غاف ــن صنای ــج ای ــاز و تروی و هویت س
دکتــر نظــري افــزود: 50 درصــد فــارغ التحصیــان 
مــا در رشــته های علــوم انســانی، هنــر، اقتصــاد 
و فرهنــگ هســتند و حــدود 50 درصــد از ایــن 
ــد از  ــند و بای ــا مي باش ــوان م ــان بان ــارغ التحصی ف
ــدی  ــود. بهره من ــت ش ــم حمای ــت عظی ــن ظرفی ای
دیگــر  از  فنــاوری  حــوزه  خیریــن  ظرفیــت  از 

و  علــم  پــارک  رییــس  بــود کــه  موضوعاتــی 
ــرد. ــاره ک ــه آن اش ــمنان ب ــتان س ــاوری اس فن

برگزاری رقابت استارتاپی نمايشگاه اينوتکس در 
پارک علم و فناوری استان سمنان

بــا  ســمنان،  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
مالــی  حمایــت  و  پردیــس  پــارک  همــکاری 
پســت بانــک ایــران، رقابــت اســتارتاپی نمایشــگاه 
ــزرگ  ــت ب ــن رقاب اینوتکــس را برگــزار  نمــود. ای
ــه  ــا هــدف شناســایی ایده هــا و طرح هــای فناوران ب
اینترنــت اشــیاء، هــوش  بــه ویــژه در زمینــه ی 
مصنوعــی، تولیــد محتــوای دیجیتــال، بازی ســازی 
و انیمیشــن، انرژی هــای نــو، طرح هــای حــوزه 
محمدصالــح  مهنــدس  شــد.  برگــزار  آب 
ــدس  ــران، مهن ــازار ای ــبکه ی فن ب ــر ش ــی، دبی خالق
و  ارتباطــات  مدیــرکل  حســن پور،  سیدیاســر 

فنــاوری اطاعــات اســتان ســمنان، مهنــدس علــی  
اســتان  پســت بانک  مدیــر شــعب  فروزان خــواه 
ســمنان و دکتــر ابوطالــب جالــی، معاون اســتاندار 
و فرمانــدار شهرســتان شــاهرود، از مهمانــان حاضــر 
در ایــن مراســم بودنــد. در ایــن رویــداد یــک 
ــتارت آپی،  ــت اس ــرکت کنندگان در رقاب روزه، ش
ــه کــرده و پــس از داوری،  ایده  هــای خــود را ارای
ــده  ــر برگزی ــای برت ــوان ایده ه ــه عن ــرح ب ــه ط س
ــت  ــر دریاف ــاوه ب ــده ع ــای برگزی ــدند. طرح ه ش
اســتان  پــارک  حمایت  هــای  از  نقــدی  جوایــز 

ــد. ــد ش ــودار خواهن ــز برخ ــمنان نی س



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری51

گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری atfiran.ir@ژپوهش

اردیبهشت ماه 1401- شماره 54

با پيشنهاد پارک علم و فناوری ستاد اقتصاد دانش بنيان در چهارمحال و بختياري تشکيل خواهد شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
فنــاوری در نخســتین جلســه شــورای اداری اســتان 
ــاد  ــتاد اقتص ــد س ــرر ش ــاری مق ــال و بختی چهارمح
ــری  ــه دبی ــاري ب ــان در چهارمحــال و بختی دانش بنی

ــود ــکیل ش ــاوری تش ــم و فن ــارک عل پ
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــه رئی ــن جلس در ای
ــس  ــای ریی ــد ه ــر شــعار ســال و بازدی ــد ب ــا تاکی ب
جمهــور و معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
ــن  ــای اغازی ــاوری در روزه ــات و فن ــوم تحقیق عل
ســال بــر لــزوم برنامــه ریــزی در ایــن حــوزه اشــاره 
کــرد. ایشــان در ادامــه اســتفاده از فرصــت ایجــاد 
شــده و حساســیت بــه وجــود آمــده در ایــن حــوزه 
را خواســتار شــد. وی بــا اشــاره بــه اقتصــاد دانــش 
ــزاری  ــرم اف ــوان اقتصــاد کــم وزن و ن ــه عن ــان ب بنی
بــر لــزوم تغییــر نگــرش از اقتصــاد نفتــی بــه ســمت 
اقتصــاد دانــش بنیــان و وابســتگی کمتــر بــه اقتصــاد 
نفتــی تاکیــد کــرد. دکتــر اســماعیل پیرعلــی تغییــر 
ــد و ایجــاد  ــه نســل جدی ــاور ب ــی و ب ــان ذهن چیدم
ــدی در راســتای  ــزام و بای ــد را ال شــغل هــای جدی

تحقــق شــعار ســال دانســت.
ــه هــای  ــر هزین ایشــان افزایــش محدودیــت هــا ب
بخــش عمومــی و محدودیــت هــای منابــع را باعــث 
ــی و  ــای اجتماع ــه ه ــه الی ــاوری در الی ــوخ فن رس
زندگــی شــخصی دانســت و تاکیــد کــرد نامحــدود 
بــودن ظرفیــت علــم و فنــاوری در دنیــا باعــث 
ــد  ــد خواه ــاوری جدی ــرش و فن ــم و نگ ــد عل تولی

بــود.
ــان  ــه بی ــاوری در ادام ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
در حــوزه  کــه  مدیرانــی  توجــه خــاص  کــرد 
تولیــد فعالیــت میکننــد  بــه حرکــت از ســمت 
ــوآوری در تحقــق شــعار ســال  ــه ن بخــش ســنتی ب
از وظایــف دســتگاه هــای  ایشــان  الزامیســت.  
متولــی و کارگــزان نظــام، نجــات کارآفریــن و 
ــرد.  ــام ب ــاوری ن ــرگ فن ــذار از دره م ــرمایه گ س
ــا و  ــوز ه ــدور مج ــک در ص ــرد کم ــد ک و تاکی
تزریــق منابــع مالــی در مرحلــه تجــاری ســازی بــه 
عنــوان حمایــت مراجــع زیــر صــاح و کمــک بــه 
ــان و در  ــش بنی ــوالت دان ــه محص ــروش و عرض ف
اولویــت قــراردادن خریــد ایــن محصــوالت توســط 
ــتای  ــی در راس ــد حمایت ــی توان ــی م ــتگاه متول دس

ــد. ــا باش ــرکت ه ــن ش ــی ای ــد و تعال رش
رئیــس پــارک علــم وفنــاوری در ادامــه بــر لــزوم 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای کارشناســان 
ــارک  ــط پ ــی توس ــای تول ــتگاه ه ــران دس و مدی
علــم و فنــاوری بــه عنــوان پشــتیبان تجربــی در 
قالــب کارگاه آموزشــی بــه منظــور در اختیــار 

ــرد. ــد ک ــارب تاکی ــن تج ــراردادن ای ق
ــود  ــای خ ــت ه ــای صحب ــی در انته ــر پیرعل دکت
ــور  ــه منظ ــرم ب ــتاندار محت ــه اس ــالی ب ــه ارس ــه نام ب
ــروه  ــان در کارگ ــاد دانش بنی ــتاد اقتص ــکیل س تش
ــن ســتاد  اســتانداری اشــاره و خواســتار تشــکیل ای

شــد.

در انتهــای ایــن نشســت اســتاندار چهارمحــال 
ــح  ــال، توضی ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی
ــاوري و  ــر فن ــي ب ــد مبتن ــور بای ــد در کش داد: تولی
ــه اشــتغال آفریني  ــت منجــر ب ــم باشــد و در نهای عل
شــود، تولیــدات فناورانــه بهــره وري را افزایــش 
در  موجــب صرفه جویــي  همچنیــن  و  مي دهنــد 

مي شــوند. منابــع 
حیــدری اســتاندار چهارمحــال و بختیــاري افــزود: 
بایــد در تولیــد، خودکفایــي مــورد تاکیــد و توجــه 
قــرار بگیــرد، همچنیــن کاهــش وابســتگي بــه نفــت 
از مــوارد مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــري اســت، 
ــد  ــق خواه ــوارد را محق ــن م ــه ای ــت صادقان خدم

کــرد.
تشــکیل  از  بختیــاري  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ســتاد اقتصــاد دانش بنیــان در اســتان خبــر داد و 
گفــت: ایــن ســتاد در راســتاي افزایــش بهــره وري 
در امــور، صرفه جویــي در منابــع مالــي و ایجــاد 

ــد. ــد ش ــکیل خواه ــدار تش ــتغال پای اش

ــد کــرد: صــدا و ســیما و رســانه ها  حیــدري تاکی
بایــد توانمندي هــاي شــرکت هاي دانش بنیــان را 
بــه تصویــر بکشــند، همچنیــن سیاســت گذاري هاي 
ــان  ــمت دانش بنی ــه س ــاورزي ب ــازمان جهادکش س

شــدن تولیــدات حرکــت کنــد.

با هدف تحقق شعار سال؛
نشست مشترک پارک علم و فناوری چهارمحال و بختياری، سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقيقات و 

آموزش کشاورزی و منابع طبيعی برگزار شد
نشســت مشــترک بــا حضــور رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری و رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا 
ــرکت های  ــکیل ش ــد تش ــا فرآین ــنایی ب ــدف آش ه
بخــش  بــا ظرفیت هــای  آشــنایی  و  دانش بنیــان 
مرکــز  جلســات  ســالن  محــل  در  کشــاورزی 
ــع طبیعــی  تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و مناب

ــد. ــتان برگــزار ش اس
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
فنــاوری  و  علــم  پــارک  از  نقــل  بــه  علــوم 
ــت  ــن نشس ــدای ای ــاری، در ابت ــال و بختی چهارمح
و  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  جهانبــازی  دکتــر 
ضمــن  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  آمــوزش 
ــی  ــه معرف ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــام م ــک ای تبری
ظرفیــت هــای موجــود در مرکــز تحقیقــات و 
ــت. ــی پرداخ ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش آم

ــات علمــی در مرکــز  وی، حضــور 30 عضــو هی
ــای  ــتعداد ه ــا و اس ــن دارای ه ــی از مهمتری را یک

ــت. ــز دانس ــود در مرک موج
ــم و  ــارک عل ــس پ ــی رئی ــر پیرعل ــه دکت در ادام
فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری بــه تبییــن زیســت 

ــاوری اســتان پرداخــت. ــوم فن ب
وی بــه خدمــات پــارک علــم و فنــاوری بــه 
شــرکت هــای مســتقر بــه تشــریح فرآینــد تشــکیل 

بنیــان و حمایــت هــای  شــرکت هــای دانــش 
صــورت گرفتــه از ایــن شــرکت هــا از طــرف 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
اشــاره کــرد و در ادامــه پیشــنهادات خــود را حــول 
ســه محــور: راه انــدازی مرکــز رشــد اقمــاری 
و  آمــوزش کشــاورزی  و  تحقیقــات  مرکــز  در 
ــت هــای  ــه وجــود ظرفی ــا توجــه ب ــع طبیعــی ب مناب
ــاوری  ــوذ فن ــب نف ــردن ضری ــاال ب ــز، ب ــن مرک ای

ــه حضــور  ــا توجــه ب در محصــوالت کشــاورزی ب
و  مرکــز  در  علمــی  هیــات  اعضــای  و  اســاتید 
اقــدام بــه تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان 
توســط اعضــای هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات و 
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــا حمایــت و 

ــرد. ــان ک ــارک بی ــری پ ــهیل گ تس
رئیــس  ابراهیمــی  دکتــر  نشســت  انتهــای  در 
ــزوم داشــتن  ــان ل ــا بی ســازمان جهــاد کشــاورزی ب

ــر  ــه فعالیــت هــای در حــال انجــام ب ــگاه بومــی ب ن
ــرد. ــد ک ــاوری تاکی ــعه فن توس

دانــش  بــه  فرهنگــی  نگاهــی  داشــتن  وی 
ــور  ــت مح ــط زیس ــی محی ــز نگاه ــاورزی و نی کش
و بهــره ور در حــوزه آب را الزمــه موفقیــت در 

دانســت. کشــاورزی  حــوزه 
دکتــر ابراهیمــی وابســتگی بیــش از حــد بــه 
آفــات  از  را  پــروری  دام  حــوزه  در  واردات 
ایــن صنعــت برشــمرد و تاکیــد کــرد: وجــود 
ــش  ــب و دان ــط مناس ــون محی ــی همچ ظرفیت های
ــن  ــد راهگشــای ای ــی توان ــه م ــن زمین ــی در ای کاف

چالــش باشــد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی در پایــان صحبــت 
هــای خــود بــه بیــان پیشــنهاداتی در خصــوص 
ــان در  ــش بنی ــاور و دان ــای فن ــرکت ه ــش ش افزای
ــن  ــه مهمتری ــت. از جمل ــاورزی پرداخ ــوزه کش ح
ــرکت  ــیس ش ــه تاس ــوان ب ــی ت ــنهادات م ــن پیش ای
توســط هرکــدام از بخــش هــای مرکــز تحقیقــات 
و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی، برگــزاری 
رویــداد ایــده شــو بــا همــکاری پــارک علــم 
و فنــاوری و برگــزاری جلســات ماهانــه بــرای 
در  گرفتــه  صــورت  هــای  پیشــرفت  ارزیابــی 

ــرد ــاره ک ــه اش مجموع
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ایــن جشــنواره در قالــب جشــنواره ای بین المللــی 
در زمینــۀ فنــاوری بــا عنــوان “جشــنوارة نــوآوری و 
ــای  ــه کار ه ــاماندادن ب ــن س ــیراز ” ضم ــاوری ش فن
در  موجــود  خأل هــای  پراکنــده،  و  مــوازی 
ــاد  ــا ایج ــده ت ــد ای ــاوری، از تولی ــد فن ــۀ تولی چرخ
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  را  فنــاوری  فــروش  و 

ــوزان  ــش آم ــجویان، دان ــان، دانش ــاتید، مدرس اس
و کارشناســان، دانشــگاه، آمــوزش و پــرورش و 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــور پُ ــت کش صنع
ــام و کســب  ــد جهــت ثبت ن ــان می توانن کارآفرین
اطاعــات بیشــتر بــه ســایت ایــن جشــنواره بــه 
مراجعــه   https://shiraztechfestival.ir/fa آدرس 

ــد. کنن
مهلــت ارســال طــرح بــه جشــنواره را تــا 10 
اردیبهشــت 1۴01 اعــام و افــزود: زمــان برگــزاری 
جشــنواره ۲8 تــا 30 اردیبهشــت اســت کــه در 
ــم  ــای عل ــه پارک ه ــر ب ــرات برت ــنوراه نف ــن جش ای
ســرمایه  و  حمایتــی  صندوق هــای  و  فنــاوری  و 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــذاران معرف گ
محور هــای جشــنوراه : فنــاوری زیســتی )غذایــی، 
محیــط  صنعتــی  گیاهــی،  و  دامــی  کشــاورزی 
زیســت، زیســت فنــاوری مولکولــی(، فنــاوری 
ــک  ــک و فوتونی ــواد(، اپتی ــوالت و م ــو )محص نان
الکترونیــک،  ســامانه ها(،  و  قطعــات  )مــواد، 

کنتــرل و ســخت افزار هــای رایانــه ای، فنــاوری 
افزار هــای  نــرم  و  ارتباطــات  و  اطاعــات 
ــد  ــاخت، تولی ــرفته س ــزات پیش ــری، تجهی کامپیوت
وســایل،  پیشــرفته،  دارو هــای  آزمایشــگاهی،  و 
ــده  ــزات پزشــکی، هوافضــا )پرن ملزومــات و تجهی
انرژی هــای  موشــک ها(،  ماهواره هــا،  هــا، 

در  پیشــرفته  محصــوالت  )تجدیدپذیــر(،  نــو 
حوزه هــای علــوم شــناختی، گیاهــان دارویــی و 
ــیمی و  ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــاورزی، نف کش
آب، خــاک و هــوا، معــدن، فناوری هــای دریایــی، 

راه ســازی ســاختمان و 

شــرایط عمومــی طــرح: محصــول نوآورانــه و 

ــه باشــد، محصــول قابلیــت تجــاری ســازی  فناوران

ــه دانــش، تحقیــق و  شــدن داشــته باشــد و مبتنــی ب

ــد. توســعه باش
نوپاهســتند،  مخاطبیــن جشــنواره شــرکت های 
شــرکت هایی کــه تاســیس آن هــا از فروردیــن 
ــه  ــول اولی ــد و دارای محص ــد می باش ــه بع 1399 ب
ــگاه ها  ــجویان دانش ــاتید و دانش ــتند. اس )MVP( هس
تولیــد  بــه  موفــق  ایــده کــه  افــراد صاحــب  و 
ــت  ــه )MVP( شــده باشــند، در اولوی محصــول اولی

می باشــند.

پارک علم و فناوری فارس در راستای تحقق 
بخشيدن به شعار “توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين” 
جشنوارۀ نوآوری و فناوری شيراز را در ارديبهشت 

۱۴۰۱ برگزار می کند.

ماموريت اصلی پارک علم و فناوری قزوين: 
حمايت از ايجاد و تقويت شرکت های دانش بنيان 
و واحدهای فناور با تاکيد بر ارتقای سطح فناوری 

استان 
ــارک  ــس پ ــی - ریی ــی ماف ــده: مصطف ــه کنن تهی

ــن ــاوری قزوی ــم و فن عل

ــال 1389  ــن در س ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل پ
ــر  ــار توســط وزی ــه مســاحت 30 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 
ــن شــهرک  ــا نزدیکتری ــه آن ت شــده اســت و فاصل
صنعتــی کمتــر از 15 کیلومتــر اســت. پــارک علــم 
ــات  ــه منوی ــل ب ــتای عم ــن در راس ــاوری قزوی و فن
مقــام معظــم رهبــری و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان 
ــاله  ــردی پنج س ــه راهب ــن برنام ــا تدوی ــی ب و مقاومت
1۴00 تــا 1۴05، »حمایــت از ایجــاد و تقویــت 
شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور بــا 
تاکیــد بــر ارتقــای ســطح فنــاوری اســتان از طریــق 
ــی، تســهیل  ــی و بین الملل ــای مل توســعه همکاری ه
در  موثــر  نقش آفرینــی  و  تجاری ســازی  فراینــد 
ماموریــت  عنــوان  بــه  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
شــرکت هــای دانــش بنیــان عبــور کــرده و بــه 
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
بــر تحقــق ماموریــت  ناظــر  در ســال گذشــته، 
ــی و  ــه صــورت اجمال ــه ب ــوق اســت کــه در ادام ف

ــد: ــد ش ــان خواهن ــروار، بی تیت
افزايــش  و  توانمندســازی   -۱
ــاور و  ــای فن ــتقيم از واحده ــت مس حماي

ن نش بنيــا ا د
- رشــد حــدود 50 درصــدی حمایــت مســتقیم از 
واحدهــای فنــاور از محــل اعتبــارات پــارک علــم 
ــه ســال  و فنــاوری قزویــن در ســال 1۴00 نســبت ب
ــال  ــش از ۲8.800.000.000 ری ــای بی 1399و اعط

تســهیات

نمــودار ۱ - حمايــت مســتقيم از واحدهــای فنــاور )ميليــون ريــال( از محــل اعتبــارات پــارک طــی 

ســالهای ۱3۹۸ تــا ۱۴۰۰

پژوهــش  صنــدوق  راه انــدازی  و  تاســیس   -
و فنــاوری اســتان بــا ســرمایه اولیــه 50 میلیــارد 
ــال  ــال و اعطــای بیــش از 39.300.000.000 ری ری
ــاور از محــل ســرمایه  ــای فن ــه واحده تســهیات ب

صنــدوق در ســال 1۴00
ــقف  ــا س ــازی ت ــاری س ــهیات تج ــه تس - ارای
ــاور از  ــد فن ــر واح ــال بــه ازا ه ــون ری ۲000 میلی
ــیدمانی  ــی س ــارد ریال ــی میلی ــارات س ــل اعتب مح
مصوبــه ســفر معــاون محتــرم علمــی و فنــاوری 
ــه واحدهــای  ریاســت جمهــوری در ســال 1۴00 ب

 - فناور غیر دانش بنیان سراسر استان 
ــتان  ــای اس ــه بانک ه ــاور ب ــای فن ــی واحده معرف
از  بیــش  بــه مبلــغ  جهــت دریافــت تســهیات 

50.000.000.000 ریــال از محــل مانــده هــای 
ــی  ــاوری غیردولت ــش و فن ــدوق پژوه ــاب صن حس

صنــدوق اســتان قزویــن 
و  فنــاور  واحدهــای  پایــش  طــرح  اجــرای   -
ــه از  ــرح ک ــن ط ــارک: در ای ــتقر پ ــات مس موسس
ابتــدای بهمــن 1۴00 بــرای تمامــی  واحدهــای 
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 



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری53

گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری atfiran.ir@ژپوهش

اردیبهشت ماه 1401- شماره 54

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 
ــزون  ــه اهمیــت روز اف ــا توجــه ب ــن:  ب اســتان قزوی
ــاد  ــری در اقتص ــت فک ــوق مالکی ــت از حق حمای
دانایــی محــور و دانــش بنیــان و مدیریــت تجــاری 
بــه منظــور حفــظ  ایــن محصــوالت و  ســازی 
و صیانــت از دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی 
اســاتید، مخترعیــن و مبتکران و همچنیــن قراردادن 
دســتاوردهای پژوهشــی حاصلــه در مســیر تجــاری 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــروت، پ ــد ث ــازی و تولی س
قزویــن بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای اســتان قزویــن 
) 8 شــهرک صنعتــی و ۶ ناحیــه صنعتــی و بیــش از 
3۴00 واحــد تولیــدی و همچنیــن وجــود ۶0 مرکــز 
آمــوزش عالــی و ۷9000 دانشــجو از اقصــی نقــاط 
کشــور( اقــدام بــه راه انــدازی مرکــز مالکیــت 
فکــری بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری نمــود کــه در ســال 1۴00 
ــوان  ــه عن ــز ب ــن مرک ــید. ای ــرداری رس ــره ب ــه به ب
مرجــع جامــع داوری اختراعــات در ســطح اســتان 
ــت اســناد و  ــات ســازمان ثب از ســوی اداره اختراع

ــی شــود.  امــاک کشــور شــناخته م
- برگــزاری دومیــن رویــداد »اســتان آپ« بــا 
مشــارکت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور 
ــت  ــازی جه ــدف بسترس ــا ه ــن ب ــتان قزوی در اس
ایجــاد کســب و کارهــای فناورانــه، شناســایی 
بنیــان و گروه هــای  دانــش  نوپــا،  شــرکت های 
شناســایی  اســتان،  ســطح  در  ایــده  صاحــب 
بــه  ســرمایه پذیر  طرح هــای  و  اســتارت آپ ها 
ــان 1۴00 ــورانه در آب ــرمایه گذاری جس ــور س منظ

ــوآوری  ــدوق ن ــت صن ــز خدم ــدازی می - راه ان
و شــکوفایی کشــور در محــل پــارک علــم و 
فنــاوری قزویــن جهــت تعمیــق نفــود خدمــات 
ــوآوری و شــکوفایی کشــور در ســطح  صنــدوق ن

ــتان اس

هــای  زيرســاخت  توســعه   -۲
ــتقرار  ــای اس ــن فض ــت تامي ــاوری جه فن
بــرای واحدهــای فنــاور، خــالق و دانــش 
ــف  ــای مختل ــه نيازه ــه ب ــا توج ــان  ب بني

ــا آنه
در حــال حاضــر پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 
بــا دارا بــودن دو ســاختمان اداری و دو فضــای 
ــه زیربنــای  کارگاهــی، جمعــا فضــای مفیــدی را ب
ــاور  ــای فن ــتقرار واحده ــت اس ــع جه ۷000مترمرب
میزبــان 1۲1 واحــد و  و در حــال حاضــر  دارد 
هســته فنــاور اســت. در راســتای افزایــش فضــا 
ــا توجــه  جهــت اســتقرار بــرای واحدهــای فنــاور ب

ــش  ــرکتهای دان ــاوران و ش ــوع فن ــای متن ــه نیازه ب
ــان، پــروژه هــای زیرســاختی مختلفــی طــی دو  بنی
ســال گذشــته در پــارک علــم و فنــاوری قزویــن، 
ــه اتمــام  ــد کــه برخــی ب ــاز شــده ان ــف و آغ تعری
رســیده و برخــی در دســت اقــدام اســت کــه ذیــا 

ــی گــردد: ــا اشــاره م ــه برخــی از آنه ب
ــم و  ــارک عل ــی پ ــکل اراض ــع مش ــری رف -پیگی
ــه واحدهــای  ــن جهــت واگــذاری ب ــاوری قزوی فن
فنــاور: از زمــان شــکل-گیری پــارک علــم و 
ــت  ــده جه ــام ش ــات انج ــن، توافق ــاوری قزوی فن
ــه منظــور انتقــال اراضــی دانشــگاه  ــار ب ــن اعتب تامی
بیــن المللــی امــام خمینــی بــه پــارک علــم و 
اســتانی،  نهادهــای  ســوی  از  قزویــن،  فنــاوری 
ــف  ــارک را متوق ــده و عمــا توســعه پ معطــل مان
ــت  ــا مســاعدت وق ــود کــه خوشــبختانه ب نمــوده ب
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــف و دانش ــوولین وزارت عت مس
ــرارداد  ــا انعقــاد یــک ق امــام خمینــی، ایــن مهــم ب
99 ســاله فــی مابیــن پــارک علــم و فنــاوری قزویــن 
و دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی در بهــار 

1۴00، مرتفــع گردیــد.  
- آمــاده ســازی 5 هکتــار از اراضــی پــارک 
ــاز  ــن فراخــوان واگــذاری ف ــاوری قزوی ــم و فن عل
ــذاری  ــکل واگ ــدن مش ــع ش ــا مرتغ ــی: ب اول اراض
اراضــی، بازنگــری و تصویــب طــرح جامــع ســایت 
ــه  ــن ب ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل ــاری پ 30 هکت
فعالیتهــای   1۴00 بهــار  در  و  رســیده  ســرانجام 
مربــوط بــه آمــاده ســازی زیرســاخت اراضــی 
پــارک قزویــن و شناســایی شــرکتهای توانمنــد 
ــال  ــد. در ح ــاز ش ــی آغ ــذاری اراض ــت واگ جه
تامیــن  خصــوص  در  الزم  اعتبــارات  حاضــر، 
زیرســاخت از محــل حمایتهــای معاونــت علمــی و 
ــس  ــده و پ ــن ش ــوری تامی ــت جمه ــاوری ریاس فن
ارزیابــی فنــی از ســوی کمیتــه فنــی واگــذاری 
ــرایط  ــد ش ــرکت واج ــده ش ــارک، هف ــی پ اراض
ــار  ــدی، به ــه زمانبن ــق برنام ــدند. طب ــذاری ش واگ
1۴01 آغــاز عملیــات طراحــی معمــاری و عمرانــی 
اراضــی  محــل  در  توانمنــد  فنــاور  واحدهــای 
پــارک علــم و فنــاوری قزویــن خواهــد بــود. 
ــا شــرکتهای ســرمایه گــذار  شناســایی و مذاکــره ب
ــاوری  ــرج فن بخــش خصوصــی جهــت احــداث ب

ــت.  ــوزه اس ــه ح ب
- راه انــدازی اولیــن خانــه خــاق در ســرای 
سعدالســلطنه )بــازار سرپوشــیده( قزویــن: طبــق 
ــاوری  ــعه فن ــتاد توس ــا س ــده ب ــام ش ــات انج توافق
و  علمــی  معاونــت  ســاز  هویــت  و  نــرم  هــای 
مســاعدت  بــا  و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری 
ــن،  ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری قزوی
فضایــی بــه مســاحت 1۴00 مترمربــع در ســرای 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــار پ ــلطنه در اختی سعدالس

گزارش تصويری پيشرفت عمرانی خانه خالق سعدالسلطنه قزوين

حاضــر  حــال  در  کــه  گرفــت  قــرار  قزویــن 
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 1۴01، 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

- راه انــدازی پردیــس تولیــدی و کارگاهــی 
ــا حمایــت و مشــارکت ســازمان  شــهید حســنپور ب
ــر  ــتان:  نظ ــاوری اس ــی و فن ــی، پژوهش ــیج علم بس
بــه افزایــش تعــداد واحدهــای فنــاور و شــرکتهای 
دانــش بنیــان نــوع تولیــدی در پــارک قزویــن کــه 
عمدتــا در حــوزه صنایــع شــیمیایی و شــوینده هــا و 
قطعــه ســازی فعــال هســتند، ضــرورت ایجــاد یــک 
پردیــس کارگاهــی و تولیــدی در محل شــهرکهای 
صنعتــی اســتان احســاس گردیــد. پــس از مکاتبــه با 
بســج علمــی، پژوهشــی و فنــاوری اســتان موافقــت 

طراحی معماری ساختمان اداری پرديس کارگاهی شهيدحسنپور پارک علم و فناوری قزوين

ــار  ــاری در اختی شــد کــه فضــای بیــش از دو هکت
ایشــان کــه ســابقا در حــوزه مهمــات ســازی فعــال 
بــوده اســت، بــه ایــن امــر اختصــاص یافــت. 
در زمســتان 1۴00، موافقــت نامــه ســه جانبــه، 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــن معاون ــی مابی ف

جمهــوری، ســپاه اســتان و پــارک علــم و فنــاوری 
منعقــد شــد و فــاز اول اولیــن مجتمــع کارگاهــی و 
فنــاوری اســتان بــا زیربنایــی حــدود ۲500 مترمربــع 
در بهــار 1۴01 آمــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد. 
طبــق برنامــه زمــان بنــدی در یــک بــازه ســه ســاله، 
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تمامــی ســوله هــای مســقف در ایــن ناحیــه بــا 
ــع، بازســازی و در  زیربنــای حــدود 10000 مترمرب
ــتان،  ــان اس ــش بنی ــاور و دان ــای فن ــار واحده اختی

قــرار خواهــد گرفــت.
- راه انــدازی پردیــس فنــاوری آبیــک: نظــر بــه 
اینکــه طبــق ســند آمایــش علــم و فنــاوری، اســتان 
ــن در ســال 1۴0۴ بایســتی جــزو 5 ســال اول  قزوی
کشــور در حــوزه دانــش بنیانهــا قــرار گیــرد، ایجــاد 
پردیــس فنــاوری آبیــک بــه وســعت ۷۲ هکتــار بــا 

ــت  ــن، ســازمان مذیری مشــارکت اســتانداری قزوی
و برنامــه ریــزی اســتان، معاونــت علمــی و فنــاوری 
تحقیقــات  علــوم،  وزارت  ریاســت جمهــوری، 
ــه  ــن )ب ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل ــاوری و پ و فن
عنــوان مجــری پردیــس فنــاوری(، در شــورای 
برنامــه ریــزی اســتان مصــوب شــد. طراحــی جامــع 
ایــن پردیــس بــه وســعت 15 هکتــار در بهــار 1۴00 
از ســوی پــارک علــم و فنــاوری قزویــن انجــام و 
ــه  ــورای برنام ــب ش ــه تصوی ــهریور 1۴00 ب در  ش

ــار  ــفند 1۴00، 5 هکت ــید. در اس ــتان رس ــزی اس ری
اول ایــن پردیــس تحویــل پــارک علــم و فنــاوری 

قزویــن شــد. 

- راه انــدازی اولیــن مرکــز رشــد اقمــاری پــارک 
علــم و فنــاوری قزویــن در شهرســتان آبیــک: نظــر 
ــت حــدود صــد هــزار نفــری شهرســتان  ــه جمعی ب
ایــن  از  بســیاری  فنــاوران  مراجعــه  و  آبیــک 
شهرســتان بــه شــهر قزویــن جهــت بهــره منــدی از 
حمایــت هــای پــارک علــم و فنــاوری، بــا حمایــت 
ــن کاشــانی، در  ــاث الدی و مشــارکت دانشــگاه غی
ــارک  ــاری پ ــد اقم ــز رش ــن مرک ــال 1۴00 اولی س
قزویــن در محــل ایــن دانشــگاه بــرای فنــاوران 
ــاحت 1000  ــه مس ــی ب ــک در فضای ــتان آبی شهرس

ــد. ــدازی ش ــع راه ان مترمرب

ــع  ــاوری صناي ــطح فن ــای س ارتق  -3
ــرای  ــق اج ــتان از طري ــاورزی اس و کش
ــه و  ــای فناوران ــع نيازه ــای رف رويداده
ــی ــوآوری تخصص ــز ن ــدازی مراک راه ان

ــوآوری  ــی ن ــن مرکــز تخصص ــدازی اولی - راه ان

محرکــه  نیــرو  شــرکت  در  ایــران  گیربکــس 
ــوآوری،  ــز ن ــن مرک ــاد ای ــدف از ایج ــن: ه قزوی
ــاور و شــرکتهای دانــش  حمایــت از واحدهــای فن
بنیــان بــا چشــم انــداز توســعه نــوآوری، مدیریــت 
و تجــاری ســازی ایــده هــا و توســعه فنــاوری هــای 
نویــن در صنعــت گیربکــس کشــور اســت. اولیــن 
ــا  ــران ب ــس ای ــوآوری گیربک ــی ن ــز تخصص مرک
در  محرکــه  نیــرو  شــرکت صنعتــی  مشــارکت 
شــهر صنعتــی البــرز و بــا حمایــت مالــی و معنــوی 
ــت  ــرفته معاون ــل پیش ــل و نق ــی و حم ــتاد فضای س
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و پــارک 
ــاوری قزویــن در دســت احــداث اســت  علــم و فن
ــد شــد و  ــاح خواه ــار 1۴01 افتت کــه انشــاهلل در به
ــاور فعــال در  ــای فن ــانی بــه واحده خدمــت رس
ــدرت  ــال ق ــای انتق ــتم ه ــس و سیس ــوزه گیربک ح

ــود.  ــد نم ــاز خواه آغ
انتقــال  سیســتم های  فناورانــه  رویــداد  اولیــن 
ــفند  ــم اس ــودرو روز پنج ــس خ ــدرت و گیربک ق
ــرو  ــرکت نی ــوآوری در ش ــز ن ــن مرک ــل ای در مح
محرکــه برگــزار شــد کــه در بخــش ایده پــردازی، 
ــداد  ــه روی ــه دبیرخان ــه ب ــای واصل ــان ایده ه از می
قزویــن،  فنــاوری  و  علــم  پــارک  در  مســتقر 

ایــده »گیربکــس مغناطیســی« ارســالی از ســوی 
احمدرضــا افســری از دانشــگاه کاشــان بــه عنــوان 
ــت  ــاب و تس ــب ی ــتگاه عی ــده »دس رتبــه اول، ای
ــوی  ــالی از س ــک« ارس ــس اتوماتی ــون گیربک آزم
اســماعیل حــق گــو از گیــان بــه عنــوان رتبــه دوم 

و ایــده »گیربکــس خورشــیدی افزاینــده ســرعت« 
ارســالی از ســوی افشــین شــریعت از خراســان 

ــدند.  ــی ش ــوم معرف ــه س ــوان رتب ــه عن ــوی ب رض
ــبکه  ــه »ش ــه، ک ــای فناوران ــع نیازه ــش رف در بخ
خدمــات نــوآوری بوم رنــگ« کارگــزار صنــدوق 

نمايی از فضای داخلی مرکز نوآوری تخصصی گيربکس کشور 

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 ــانده شــد. در ای ــان کشــور رس دانش بنی
بیــش از ۴00 واحــد فنــاور توانمنــد در حــوزه رفــع 
نیازهــای صنعــت گیربکــس کشــور شناســایی 
شــد کــه نهایتــاً پــس از غربالگــری از 3۶ 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  ــی از قراردادهــای منعقــده بی 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 1۴01 خواه ــار س به

- برگــزاری اولیــن رویــداد رفــع نیازهــای صنایــع 
شــوینده اســتان: اســتان قزویــن قطــب صنایــع 
ــارک  ــذا پ ــت. ل ــور اس ــتی کش ــوینده و بهداش ش
علــم و فنــاوری قزویــن در راســتای ماموریــت 
خویــش و بــا هــدف حمایــت از ایجــاد و تقویــت 
شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور بــا 
ــن  ــتان، ای ــاوری اس ــطح فن ــای س ــر ارتق ــد ب تاکی
ــن  ــود. ای ــزار نم ــرداد 1۴00 برگ ــداد را در م روی
هــای  از سلســله رویدادهــای زنجیــره  رویــداد 
ارزش اســت کــه بــا محورهــای فنــاوری هــای 
اقتصــادی،  رویکــرد  بــا  اتانــول  تولیــد  نویــن 
ــیون  ــیل، اتوماس ــکال س ــاس، مکانی ــرآوری وین ف
ــری  ــای اب ــش دم ــد، کاه ــط تولی ــین آالت خ ماش
شــدن پارافیــن، فرموالســیون انــواع اســانس بــرای 
کاربــرد شــوینده و… بــا همــکاری معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بنیــاد ملــی نخبــگان 

جلسات برنامه ريزی و هماهنگی رويداد زنجيره ارزشی انگور

قزویــن، شــبکه فنــاوری و نــوآوری ایــران، مرکــز 
ــت  ــان معاون ــش بنی ــات دان ــا و موسس ــرکت ه ش
ــدوق  ــوری، صن ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
فنــاوری غیردولتــی اســتان، شــبکه  پژوهــش و 
نــوآوری قزویــن و ایــوان فنــاوری و نــوآوری 
افــرا برگــزار شــد و هــم اکنــون در مرحلــه انعقــاد 
ــزرگ  ــی ب ــای صنعت ــن واحده ــی مابی ــرارداد ف ق

فنــاور  واحدهــای  و  هــا  شــوینده  تولیدکننــده 
ــت. اس

ــره ارزشــی  ــداد زنجی ــزی اجــرای روی - برنامه ری
انگــور در راســتای توســعه کشــاورزی دانش بنیــان 
در اســتان قزویــن: رویــداد زنجیــره ارزشــی انگــور 
بــا توجــه بــه مطالعــه و تحقیقــات صــورت گرفتــه 
ــتان  ــمش در اس ــور و کش ــت انگ ــورد وضعی در م
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قزویــن و در ایــران، تعــدادی از محورهــای اصلــی 
کشــمش  و  انگــور  حــوزه  فناورانــه  نیازهــای 
شناســایی را کــرده اســت و در ســال آینــده برگزار 

خواهــد شــد.
توســعه فرهنــگ نــوآوری در ســطح   -۴
جامعــه و معرفــی توانمنــدی هــای فناورانــه اســتان

- تامیــن اعتبــار ۷000 میلیــون ریالــی جهــت 

سراســر  در  جوانــه  گرنــت  برنامــه  اجــرای 
ــارکت  ــا مش ــتان ب ــی و آزاد اس ــگاههای دولت دانش
ــاوری وزارت علــوم،  ــر برنامــه ریــزی امــور فن دفت
تحقیقــات و فنــاوری و عاملیــت صنــدوق پژوهــش 
و فنــاوری غیردولتــی اســتان قزویــن )حمایــت 
مالــی از ۲5 پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و رســاله 
ــاوری و بازارگــرا  ــا رویکــرد توســعه فن ــری ب دکت

نمايی از فضای داخلی مرکز نوآوری تخصصی گيربکس کشور 

يلدای کارآفرينی -آذر ۱۴۰۰

طــی دو فراخــوان در ســال 1۴00(
رویکــرد  بــا  صــدف  طــرح  اجــرای   -
توانمندســازی فــارغ التحصیــان و دانشــجویان 

ســال آخــر دانشــگاه هــای اســتان بــرای ورود 
ــور و و  ــش مح ــای دان ــب و کاره ــوزه کس ــه ح ب
ــت  ــا حمای ــان ب ــش بنی ــرکتهای دان ــتغال در ش اش

 1۴00 تابســتان  در  پردیــس  فنــاوری  پــارک 
فناورانــه( )کارورزی 

- برگــزاری رویــداد نــوآوران نوجــوان )مختــص 
ایــن  دانــش آمــوزان دوره دوم دبیرســتان(: در 

یــک  ایجــاد  مهارت هــای  نوجوانــان  رویــداد 
ــی  ــه م ــی دو روز تجرب ــوآور را ط ــب و کار ن کس
کننــد و ایده هــای خــود را بــا راهنمایــی منتورهــای 
ــد. در انتهــای  ــه ی نماین ــه داوران ارائ تخصصــی ب

نمايشگاه دائمی محصوالت فناورانه استان قزوين مسقر در پارک علم و فناوری قزوين

حضور در اولين نمايشگاه دستاوردها وتوانمندی های جهادی کشور و مسوول طراحی، اجرا و راهبری 

پاويون استان قزوين از سوی استانداری - بهمن ۱۴۰۰

زمینه هــای  در  برگزیــده  تیم هــای  از  رویــداد، 

ــدای  ــا اه ــه ب ــی و ارائ ــت و کار تیم ــده و خاقی ای

ــود. ــی ش ــر م ــی تقدی هدایای

ــداد  ــن روی ــی: ای ــدای کارآفرین ــزاری یل - برگ

همــه ســاله همزمــان بــا شــب یلــدا بــا هــدف 

بــا  کارآفرینــی  و  نــوآوری  فرهنــگ  ترویــج 

مشــارکت پــارک علــم و فنــاوری قزویــن برگــزار 

می گــردد.

ــی  ــگاه دائم ــاح نمایش ــز، و افتت ــی، تجهی - طراح

ــاد  ــدف ایج ــا ه ــتان:  ب ــه اس ــوالت فناوران محص

ــه اســتان  ــرای محصــوالت فناوران ــک شــوروم ب ی

قزویــن، ایــن نمایشــگاه دایمــی در فضایــی بــه 

وســعت ۲50 مترمربــع بــا طراحــی داخلــی منحصــر 

ــن  ــاوری قزوی ــم و فن ــارک عل ــل پ ــرد، داخ ــه ف ب

اجــرا شــده اســت و در بهــار ســال 1۴00 بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب

ــی هــای  - حضــور در نمایشــگاه هــا و گردهمای

ــه  ــی محصــوالت فناوران ــه منظــور معرف ــه ب فناوران

ــازی: ــتان و شبکه-س اس

5-افزایــش درآمدهــای اختصاصــی پــارک و 

ــازی آن  ــوع س متن

ــزی  ــه ری ــا برنام ــا 1۴00، ب طــی ســالهای 1398 ت

ــم و  ــارک عل ــی پ ــای اختصاص ــب، درآمده مناس

ــال  ــال در س ــون ری ــن از 8000 میلی ــاوری قزوی فن

1398 )30 درصــد نســبت بــه اعتبــارات هزینــه 

ای( بــه بیــش از 50000 میلیــون ریــال در ســال 

ــارات  ــه اعتب ــبت ب ــد نس ــش از ۴5 درص 1۴00 )بی

هزینــه ای( افزایــش یافتــه اســت. افزایــش درآمــد 

بیــش از ۶0 درصــد اعتبــارات  بــه  اختصاصــی 

ــه ســهم ۷5  هزینــه ای در ســال 1۴01 و دســتیابی ب

درصــدی نســبت بــه اعتبــارات هزینــه ای در ســال 

ــه  ــه جانب ــای س ــش قرارداده ــق افزای 1۴0۲ 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 

بــا زیربنــای 500 مترمربــع در ســال 1۴01 در محــل 

پــارک علــم و فنــاوری قزویــن و ســرمایه گــذاری 

ــه  ــای فناوران ــرح ه ــا و ط ــده ه ــر روی ای خطرپذی

حــوزه غــذا و دارو، توســعه زیســت بــوم نــوآوری 

و فنــاوری گیربکــس کشــور و انعقــاد قراردادهــای 

انتقــال فنــاوری در ایــن حــوزه )بــا محوریــت 

صنعتــی  شــرکت  گیربکــس،  نــوآوری  مرکــز 

تولیــد  زنجیــره  فعــاالن  ســایر  و  نیرومحرکــه 

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
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دکتر علی اسدی به عنوان رييس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری 

دانشــگاه تهــران، دکتــر ســید محمــد مقیمــی، طــی حکمــی 

دکتــر علــی اســدی عضــو هیــات علمــی پردیــس کشــاورزی 

و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران را بــه عنــوان رییــس پــارک 

ــران منصــوب کــرد. ــاوری دانشــگاه ته ــم و فن عل

مراســم تودیــع و معارفــه دکتــر علــی اســدی رییــس 

ــر  ــور دکت ــا حض ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ

ســید محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه تهــران، دکتــر مهــدی 

ــر  ــران، دکت ــگاه ته ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه ــور مع فک

ــوم،  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــن معــاون فن علــی خیرالدی

تحقیقــات و فنــاوری، ســردار دولتخــواه رییــس فنــاوری 

اطاعــات و ارتباطــات ناجــا دوشــنبه 5 اردیبهشــت در پــارک 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن عل

در ایــن مراســم دکتــر ســید محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه 

ــور  ــدی فک ــر مه ــای دکت ــکر از تاش ه ــن تش ــران ضم ته

ــن دانشــگاه تهــران  ــون نوی ــوم و فن ــه اســتاد دانشــکده عل ثقی

طــی حکمــی دکتــر علــی اســدی، عضــو هیــات علمــی 

ــه  ــران را ب ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــس کشــاورزی و مناب پردی

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوان رییــس پ ــه عن مــدت ســه ســال ب

ــرد. ــوب ک ــران منص ــگاه ته دانش

در حکــم انتصــاب رییــس جدیــد پــارک علــم و فنــاوری 

دانشــگاه تهــران بــر اهتمــام 10 مأموریــت شــامل مــوارد زیــر 

تاکیــد شــده اســت:

1. اســتفاده از ظرفیت هــای پــارک علــم و فنــاوری در 

ــا مشــارکت دانشــکده  جهــت تقویــت روحیــه کارآفرینــی ب

کارآفرینــی و ســایر دانشــکده های مرتبــط؛

و  پژوهــش  علــم،  چرخــه  تکمیــل  و  ۲.تجاری ســازی 

فنــاوری؛

و  دانش بنیــان  اقتصــاد  توســعه  جهــت  در  3.تــاش 

ــی،  ــت پژوهش ــا معاون ــل ب ــی در تعام ــازی تخصص اشتغال س

دانشــکده ها؛ و  دانشــکدگان 

ایجــاد محیــط مناســب بــرای اســتقرار و حمایــت   .۴

ــر ظرفیت هــای  ــا تاکیــد ویــژه ب ــان ب از شــرکت های دانش بنی

دانشــگاه؛
پایان نامه هــا، رســاله ها و حمایــت  5.تجاری ســازی 
از طرح هــای اســاتید در جهــت رســیدن بــه محصــوالت 

و خدمــات مــورد نیــاز صنعــت و جامعــه؛
۶.حمایــت از حضــور فعــال و مؤثــر شــرکت های 
ــی؛ ــی و جهان ــاوری داخل ــای فن ــان در بازاره دانش بنی

تــا  دانشــجویان  فناورانــه  ایده هــای  از  ۷.حمایــت 
ــازار کســب و کار؛ ــه ب ــه محصــول و ورود ب رســیدن ب

ــع و  ــا صنای ــر ب ــاط مؤث ــراری ارتب ــنجی و برق 8.نیازس
ــه اشــتغال  ــا هــدف ایجــاد زمین ــان کســب و کار ب حامی

دانشــگاه؛ فارغ التحصیــان 
در  ذیربــط  نهادهــای  حمایت هــای  از  9.اســتفاده 
در  نــوآوری  و  پژوهــش  روحیــه  گســترش  جهــت 

دانشــگاه؛
10.زمینه ســازی بــرای معرفــی یافته هــای پژوهشــی 
دانشــگاه و محصــوالت شــرکت های مســتقر در پــارک 

بــرای جلــب حمایــت و عرضــه بــه بازارهــای هــدف.

طراحی و توليد آويزهای اکوستيک ؛ راه حلی جديد برای کاهش ارتعاشات و انتقال صدای کوبه ای و سازه ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
فنــاوری دانشــگاه تهــران، مراســم رونمایــی از 
محصــول فناورانــه شــرکت صنعــت و آبادانــی خانه 
توســعه پــاک با عنــوان آویزهــای آکوســتیک روز 
دوشــنبه 5 اردیبهشــت مــاه بــا حضــور دکتــر ســید 
محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه تهــران، دکتــر 
مهــدی فکــور معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
تهــران، دکتــر علــی اســدی رییــس پــارک علــم و 
ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــران، دکت ــاوری دانشــگاه ته فن
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علوم،تحقیقات 
معــاون  دولتخــواه  احمــد  ســردار  و  فنــاوری  و 

ــاوری و اطاعــات ناجــا برگــزار شــد. فن
ــی زاده  ــین تق ــدس امیرحس ــم مهن ــن مراس در ای
مدیــر عامــل شــرکت صنعــت و آبادانــی خانــه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــتقر در پ ــاک مس ــعه پ توس

ــانه  ــم رس ــا تی ــو ب ــت و گ ــران در گف ــگاه ته دانش
ــا اشــاره  پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران ب
بــه محصــول آویــز آکوســتیک گفــت: ” ایــن 
محصــول راه حلــی جدیــد بــه منظــور کاهــش 
ــازه ای  ــه ای و س ــدای کوب ــال ص ــات و انتق ارتعاش
)structure-born( اســت کــه در ســقف کاذب و یــا 
ــقفی  ــزات س ــتگاه ها و تجهی ــش )دس ــر مرتع عناص

و لوله هــای تأسیســاتی( نصــب مــی شــود.”
وی در تبییــن ضــرورت ایــن محصــول ادامــه 
داد:” انتقــال صــدا از واحــد بــاال بــه زیریــن از 
ســاختمان ها  در  نارضایتــی  عوامــل  اصلی تریــن 
)اداری، مســکونی و…( اســت و محــدود کردن آن 
ــا از آنجــا  ــه شــمار مــی رود. ام ــازی ضــروری ب نی
کــه دخــل و تصــرف در واحــد باالیــی؛ محــل 
ــر  ــواردی امکان پذی ــه ای در م ــدای کوب ــاد ص ایج

نمی باشــد اجــرای ســقف کاذب آکوســتیک تنهــا 
ــه در  ــت ک ــرادی اس ــرای اف ــترس ب ــه در دس گزین
ــی  ــروصدا زندگ ــر س ــایگان پ ــن همس ــه زیری طبق

می کننــد.”
تقــی زاده در معرفــی ســاختار ایــن محصــول 
گفــت:” آویــز آکوســتیک از دوبخــش اصلــی 
تشــکیل  ارتجاعــی  مــاده  و  فلــزی  یــراق آالت 
شــده اســت. انــواع فرآیندهــای مــورد نیــاز تولیــد 
بــرش کاری،  خــم کاری،  از  اعــم  یــراق آالت 
انجــام  فلــز  کارگاه  در  غیــره  و  ســوراخ کاری 
ــواد  ــر م ــی ب ــی مبتن ــش ارتجاع ــد بخ ــده و تولی ش
پایــه پلیمــری بصــورت جداگانــه انجــام می شــود. 
محصــول،  پلیمــری  و  فلــزی  جــزء  دو  مونتــاژ 
ــن  ــی ای ــش نهای ــته بندی بخ ــت و بس ــرل کیفی کنت

ــت.” ــد اس فرآین
آویــز  محصــول  مزیــت  زاده  تقــی  مهنــدس 
آکوســتیک نســبت بــه نمونــه هــای دیگــر متــداول 
را اســتفاده از فــوم بــه عنــوان قســمت ارتجاعــی بــه 
جــای فنــر یــا الســتیک دانســت و افــزود:” ایــن امــر 
ســبب میرایــی باالتــر، تغییــر شــکل کــم و عملکــرد 

ــردد.” ــی می گ ــل فرکانس ــف کام ــر در طی موث
ــه  ــی خان ــت و آبادان ــرکت صنع ــل ش ــر عام مدی
ــن محصــول  ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی ــاک ب توســعه پ
ــه   ــرداری از نمون ــا الگوب ــازار و ب ــاز ب ــر اســاس نی ب
شــد:  یــادآور  اســت  شــده  طراحــی  خارجــی 
ــول  ــن محص ــد ای ــی و تولی ــد طراح ــی فراین “تمام
توســط متخصصیــن شــرکت صــورت گرفتــه و 

ــت.” ــده اس ــازی ش ــی س بوم
تقــی زاده در ادامــه بــا بیــان اینکــه محصــول 
توســط آزمایشــگاه آکوســتیک مرکــز تحقیقــات 

راه، مســکن و شهرســازی مــورد آزمــون قــرار 
گرفتــه گفــت:” عملکــرد مناســب ایــن دســتگاه در 
ــی بل  ــزان ۲1 دس ــه می ــه ای ب ــدای کوب ــش ص کاه

می باشــد.”
ــول  ــن محص ــر ای ــال حاض ــزود:” در ح ــان اف ایش
ــرل  ــه کنت ــرو در زمین ــای پیش ــرکت ه ــط ش توس
ــران در  ــارج از ای ــتیک در خ ــات و آکوس ارتعاش
کشــورهایی همچــون آلمــان، اســپانیا، بلژیــک و … 
ــن  ــابه ای ــای مش ــران نمونه ه ــود. در ای ــد می ش تولی
ــز وجــود  ــوم در آوی ــری ف ــه کارگی ــا ب محصــول ب

ــدارد.” ن
ــودن محصــول در  ــردی ب ــر کارب ــد ب ــا تاکی وی ب
بهبــود شــرایط صوتــی، ، ســازگاری آن بــا جرئیات 
اجرایــی متــدوال در صنعــت ســاختمان و عــدم 
ــه ســهم  وجــود رقیــب اظهــار داشــت:” دســتیابی ب
حداکثــری از بــازار یکــی از اهــداف شــرکت 

ــت.” اس
ــه  ــی خان ــت و آبادان ــرکت صنع ــل ش ــر عام مدی
توســعه پــاک بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
ــرکت  ــه ش ــورد توج ــل م ــازار داخ ــاز ب ــن نی تامی
بــوده و محصــول در پــروژه مجموعــه اداری پســیان 
در حــال اجــرا مــی باشــد، تشــریح کــرد:” ورود بــه 
بازارهــای صادراتــی در برنامــه هــای میــان مــدت و 

ــد مــدت شــرکت تعریــف شــده اســت.” بلن
تقــی زاده در پایــان از اشــتغال زایــی صحبــت 
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــرکت ب ــت:” ش ــرد و گف ک
ــرای 10 نفــر ایجــاد شــغل کــرده و  غیــر مســتقیم ب
در نظــر داریــم تــا بــا توســعه بــازار زمینــه اشــتغال را 

ــم.” ــروی بیشــتری فراهــم نمایی ــرای نی ب
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رونمايی از محصول فناورانه آويزهای آکوستيکی در نمايشگاه
 دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
و  رونمایــی  مراســم  تهــران  دانشــگاه  فنــاوری 
بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای هســته هــا، 
در  مســتقر  هــای  شــرکت  و  فنــاور  واحدهــای 
ــاوری دانشــگاه تهــران، برگــزار  ــم و فن ــارک عل پ

ــد. ش

ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــور دکت ــا حض ــم ب ــن مراس ای
علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــر ســید محمــد مقیمــی  ــاوری، دکت تحقیقــات و فن
رییــس دانشــگاه تهــران، دکتــر مهــدی فکــور 
تهــران،  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهشــی  معــاون 
دکتــر علــی اســدی رییــس پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه تهــران، ســردار احمــد دولتخــواه رییــس 
ــرکت  ــا و ش ــات ناج ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
 5 دوشــنبه  روز  ایــده  صاحبــان  و  فنــاور  هــای 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــت م اردیبهش
ــر مهــدی فکــور معــاون پژوهشــی دانشــگاه  دکت
ــر  ــی ب ــال 1۴01 مبن ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــران ب ته
ــت:  ــی گف ــتغال آفرین ــان و اش ــش بنی ــد، دان تولی
دانشــگاه تهــران در جهــت تحقــق ایــن ماموریــت، 
همــت عالــی خــود را بــه کار بــرده اســت. از 
موضوعــات مطــرح شــده در تیــم جدیــد دانشــگاه 
و  پژوهــش  یکپارچــه  نظــام  تشــکیل  تهــران، 
فنــاوری اســت کــه در ســایه آن از تمــام امکانــات 
ــزا در جهــت  ــم اف ــه صــورت ه ــران ب دانشــگاه ته

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــداف اس ــق اه تحق
جلســات  در  اینکــه  بیــان  بــا  فکــور  دکتــر 
هیــات رییســه بــه طراحــی الگویــی مطابــق بــا 
پرداختــه شــده  دانشــگاهی  پــارک  ماحظــات 
ــک  ــگاهی ی ــارک دانش ــت: پ ــار داش ــت، اظه اس
ــاتید و  ــب اس ــن ترتی ــگاهی دارد بدی ــتوانه دانش پش
ــارک  ــای پ ــت ه ــد از ظرفی ــی توانن ــجویان م دانش
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در جهــت تحقــق 
ایــده هــای خــود بهــره ببرنــد. عــاوه بــر ایــن 
موضــوع پذیــرش واحدهــای فنــاور و شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــا شــیوه قبــل و بــه قــوت خــود 

ــود. ــی ش ــام م انج
 

ــب  ــازار کس ــه در ب ــان اینک ــا بی ــور ب ــر فک دکت
وکار، ممکــن اســت بســیاری از افــراد نتواننــد 
خــودرا بــا شــرایط وفــق داده و شکســت بخورنــد. 
یــادآور شــد: پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
ــروه از  ــن گ ــد ای ــا و رش ــه بق ــد ب ــی توان ــران م ته

ــد. ــک کن ــا کم ــب وکاره کس

وی افــزود: پیشــنهاد شــده تــا دانشــجویان در 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــای مســتقر در پ شــرکت ه
وارد و مشــغول بــه فعالیــت شــوند و عــاوه بــر 
دریافــت حقــوق، کار بیاموزنــد. بدیــن ترتیــب در 
آینــده قــادر خواهنــد بــود تــا کســب وکار خــود را 

ــد. ــدازی کنن راه ان
و  علــم  پــارک  رئیــس  اســدی  علــی  دکتــر 
فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه شــعار ســال 
کشــور و شــعار دانشــگاه تهــران گفــت: اهــداف و 
ــارک  ــی، وظایــف مــا را در پ ماموریــت هــای عال
ــر مــی  ــاوری دانشــگاه تهــران ســنگین ت ــم و فن عل
کنــد. امیــد اســت بــا حمایــت هــای دانشــگاه 
تهــران و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای دانشــگاه و 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران ایــن مهــم 

ــانیم. ــرانجام برس ــه س را ب
ــه  ــدر ب ــب ق ــا ش ــم را ب ــن مراس ــی ای وی همزمان

ــیج  ــا بس ــاهلل ب ــت: ان ش ــت و گف ــک گرف ــال نی ف
همــه نیروهــا، هــم فکــری و هــم اندیشــی، اســتفاده 
ــارک  ــران و پ ــگاه ته ــای دانش ــت ه ــام ظرفی از تم
همچنیــن  و  تهــران  دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم 
شــرکت هــای عضــو ومســتقر در تحقــق شــعار 
وفنــاوری  علــم  پــارک  پرچمــداری  بــا  ســال 

دانشــگاه تهــران گام برداریــم.
برگــزاری  ریــزی  برنامــه  بــه  اســدی  دکتــر 
جلســاتی بــا دانشــکده هــای دانشــگاه تهــران اشــاره 
کــرد و گفــت: در ایــن جلســات بــه گفــت و گــو و 
تدویــن برنامــه هایــی جهــت تحقــق اهــداف عالــی 

ــت. ــم پرداخ ــران خواهی ــگاه ته ــور و دانش کش
 

وی از دیپلماســی دانــش بنیــان یــاد کــرد و افزود: 
ــرکت  ــای ش ــت ه ــی ظرفی ــوع در معرف ــن موض ای
ــه  ــان در عرص ــدات ایش ــان و تولی ــش بنی ــای دان ه
جهانــی و همچنیــن جــذب ســرمایه بســیار کمــک 

ــود. کننــده خواهــد ب
ــا  ــت ه ــه موضــوع بررســی ظرفی ــر اســدی ب دکت
ــام  ــس از انج ــت: پ ــت و گف ــا پرداخ ــش ه و چال
بررســی هــا و مطالعــات در ایــن حــوزه، یــک نقشــه 
تحولــی و یــک نقشــه راه طراحــی و ترســیم شــده 
کــه در اختیــار ریاســت دانشــگاه تهــران قــرار 

ــت. ــد گرف خواه
دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نوآوری 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه 
ــور و  ــی کش ــوزش عال ــاد آم ــران نم ــگاه ته دانش
فنــاوری  امــر آمــوزش، پژوهــش و  پیشــرو در 

ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــت: پ ــت گف اس
ــه در  ــت ک ــگاهی اس ــارک دانش ــن پ ــران اولی ته
ــمی  ــوز رس ــترش مج ــورای گس ــال 138۴ از ش س
ــاوری  ــوزه فن ــای ح ــت ه ــرده و فعالی ــت ک دریاف

ــت. ــده اس ــاله ش ــت س ــگاه بیس ــن دانش ای
ــگاه  ــدف دانش ــه ه ــا اشــاره ب ــن ب ــر خیرالدی دکت
ــار  ــاور اظه ــد فن ــتقرار ۲000 واح ــی اس ــران یعن ته
علــوم،  وزارت  کمــک  بــا  امــر  ایــن  داشــت: 
تحقیقــات و فنــاوری و معاونــت علمــی و فنــاوری 

ــد. ــد ش ــق خواه ــوری محق ــت جمه ریاس
ایشــان ادامــه داد: در تاشــیم تــا از دانشــگاه نســل 
ــه دانشــگاه کارآفریــن یعنــی دانشــگاه نســل  دوم ب
ســوم برســیم و پــس از آن بــا تحقــق دانشــگاه 
کارآفریــن بــا مســئولیت اجتماعــی، دانشــگاه نســل 

ــم داشــت. چهــارم را خواهی
دکتــر خیرالدیــن بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای 
ــح  ــران تصری ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــر  ــترده ت ــورت گس ــه ص ــه ب ــت ک ــد اس ــرد: امی ک
شــاهد حضــور و مشــارکت اســاتید و اعضــای 
هیــات علمــی در حــوزه فنــاوری باشــیم. نــرخ ایــن 
مشــارکت در ســطح کشــور 10 درصــد اســت و در 
ــوع ایــن  ــا اجــرای حمایــت هــای متن ــا ب تاشــیم ت
ــن  ــه ای ــاتید ب ــا ورود اس ــم. ب ــش دهی ــرخ را افزای ن
حــوزه تعــداد شــرکت هــای اســپیناف و زایشــی در 
دانشــگاه بیشــتر خواهــد شــد و ایــن امــر در بحــث 
اشــتغال و تولیــد دانــش بنیــان بســیار اثرگــذار 

ــود. ــد ب خواه
 

دکتــر خیرالدیــن در ادامــه بــه معرفــی طــرح 
دســتیار فنــاوری پرداخــت و افــزود: در ایــن طــرح، 
ــان  ــوان میزب ــه عن ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
ــد  ــی کنن ــت م ــاری را دریاف ــده و اعتب ــف ش تعری
و دانشــجویان در مقاطــع کارشناسی،کارشناســی 
ــل خــود مــی  ــا تحصی ــان ب ــری همزم ارشــد و دکت
ــوان  ــه عن ــان ب ــش بنی ــای دان ــد در شــرکت ه توانن
مهمــان وارد شــده و ضمــن دریافــت حقــوق، 

ــر آن  ــاوه ب ــه و ع ــد آموخت ــای جدی ــارت ه مه
ایــده خــود را بــه یــک نمونــه و کار آزمایشــگاهی 
ــن  ــد. در ای ــل کنن ــکلی را ح ــرده و مش ــل ک تبدی
ــه  ــغول ب ــاه مش ــدت ۶ م ــه م ــجویان ب ــرح دانش ط
فعالیــت بــوده و دانشــجویان کارشناســی یــک 
میلیــون  میلیــون تومــان، کارشناســی ارشــد دو 
تومــان و دکتــری ســه میلیــون تومــان حقــوق 

ــرد. ــد ک ــت خواهن دریاف
ــرح  ــا ط ــط ب ــائل مرتب ــزود: مس ــه اف وی در ادام
ــه طــرح  ــن نام ــاوری انجــام شــده و آیی دســتیار فن

ــت. ــده اس ــاغ ش ــا اب ــگاه ه ــه دانش ب
ــز  ــاوری نی ــای فن ــت ه ــن از گرن ــر خیرالدی دکت
صحبــت کــرد و گفــت: ایــن گرنــت هــا بــه 
دانشــجویان ارشــد و دکتــری کــه در راســتای 
مباحــث فناورانــه و نیــاز جامعــه مشــغول بــه فعالیــت 
ــت  ــن گرن ــغ ای ــد. مبل ــی یاب ــص م ــتند، تخصی هس
ــه  ــت و کلی ــان اس ــون توم ــا 80 میلی ــن ۲0 ت ــا بی ه
ایــن مبلــغ در اختیــار دانشــجویان و در جهــت تهیــه 
ــا طــرح  ــط ب ــاز مرتب ــزات آزمایشــگاهی و نی تجهی

ــت. ــد یاف ــاص خواه اختص
ــاوری  ــه موضــوع تورهــای فن ــر خیرالدیــن ب دکت
ــران و  ــیاری از مدی ــرد: بس ــریح ک ــت و تش پرداخ
ــا مباحــث  ــف ب کارشناســان در حــوزه هــای مختل
مرتبــط بــا فنــاوری آشــنا نیســتند. در همیــن جهــت 
آییــن نامــه ای در دســت تدویــن اســت تــا پــارک 
هــای علــم و فنــاوری بــه عنــوان میزبــان بــه اجــرای 
ــد. ظرفیــت هــای پــارک علــم  ایــن تورهــا بپردازن
ــی  ــده توانای ــاوری دانشــگاه تهــران نشــان دهن و فن
ایــن مجموعــه در پیشــرو بــودن بــه منظــور اجــرای 

ایــن طــرح اســت.
ــا معرفــی  ــوآوری در ادامــه ب ــاوری و ن معــاون فن
ــت:  ــان گف ــامانه ن ــا س ــا ی ــا و نیازه ــده ه ــام ای نظ
دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه منتخــب و 

کارگــزار در ایــن حــوزه وارد خواهــد شــد. در 
ایــن ســامانه تمامــی نیازهــای کشــور ثبــت شــده و 
ــای  ــرح ه ــا و ط ــده ه ــد ای ــی توانن ــگران م پژوهش
ــا  ــد. دانشــگاه ه ــن ســامانه وارد کنن خــود را در ای
مــی تواننــد بــه عنــوان کارگــزار وارد عمــل شــده و 
بــا بررســی طــرح هــا و ایجــاد ارتبــاط میــان نیازهــا 
ــان  ــز بپــردازد. پای ــه داوری آن هــا نی و ایــده هــا، ب
نامــه هــای ارشــد و رســاله هــای دکتــری مــی 
ــن طــرح  ــد. ای ــن طــرح شــرکت کنن ــد در ای توانن
مــی توانــد در تحقــق رســالت دانشــگاه تهــران بــه 
عنــوان دانشــگاه کارآفریــن بــا مســئولیت اجتماعــی 

ــد. ــر عمــل کن موث
ــات و  ــاوری اطاع ــس فن ــواه ریی ــردار دولتخ س
ارتباطــات ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال هــای 
گذشــته پــروژه هــای عظیــم فنــاوری در مجموعــه 
ــی  ــروی انتظام ــن نی ــده و همچنی ــروع ش ــس ش پلی
۲5 تفاهمنامــه بــا دانشــگاه هــای مختلــف دارد 
ــم  ــارک عل ــک پ ــا کم ــران ب ــگاه ته ــت: دانش گف
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ــای  ــته همکاریه ــران توانس ــگاه ته ــاوری دانش و فن
ــه و توســعه آن  ــه هــای فناوران مختلفــی را در زمین

ــد. ــته باش داش
ســردار دولتخــواه بــا بیــان اینکــه در همــه ســازمان 
هــا تغییــرات و رشــد نمایــی وجــود دارد و عــاوه 
بــا محدودیــت منابــع و بوروکراســی  ایــن  بــر 
بســیاری روبــه رو هســتیم اظهــار داشــت: عقایــی 
ــن اســت  ــن مســائل ای ــا ای ــن شــیوه برخــورد ب تری
کــه علمــی و دانشــی رفتــار کنیــم. بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــم افزای ــه ه ــن اکوسیســتم را ایجــاد و ب ــد ای بای

برســیم.
 

رییــس فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات ناجــا 
ادامــه داد: مســائل کوتــاه مــدت قابــل حــل هســتند 
و راه حــل هــای مرتبــط بــا آن ســاده تــر بــه دســت 
مــی آینــد. امــا مــا بــه دنبــال ایجــاد یــک رویکــرد 
تحولــی هســتیم کــه مــی توانــد بــه عملکــرد کلــی 
کمــک کــرده و تحــول هــای مثبــت را رقــم بزنــد.

ســردار دولتخــواه در ادامــه بــا تشــریح طــرح 
ــن  ــل ای ــت: ذی ــار داش ــس اظه ــازی پلی هوشمندس
ــه  ــی ارائ ــای مختلف ــرح ه ــا و ط ــروژه ه ــرح پ ط
شــده اســت. برنامه ریــزی زمــان بنــدی ایــن پــروژه 
ــرا  ــدت اج ــد م ــت و در بلن ــدت نیس ــاه م ــا کوت ه
خواهــد شــد. از جملــه ایــن موضوعــات مــی تــوان 
بــه پایــان نامــه هــا و رســاله هایــی اشــاره کــرد کــه 
بــه اطاعــات دقیــق نیــاز دارنــد و پلیــس در بخــش 
ــت از  ــن دس ــه ای ــد ب ــی توان ــات م ــاوری اطاع فن

ــد. ــک کن ــات کم موضوع
ســردار دولتخــواه بــا بیــان اینکــه پلیــس مــی 
توانــد در زمینــه هــوش مصنوعــی بــه صــورت 
ــیوه ای  ــه ش ــگاه ب ــت: دانش ــد گف ــل کن ــر عم موث
علمــی و دانشــی مســائل را حــل مــی کنــد، مــا نیــز 
اعــام آمادگــی مــی کنیــم کــه در راســتای بهــره 

بــرداری از ظرفیــت هــای موجــود و در جهــت 
تحقــق شــعار ســال در چارچــوب اکوسیســتم، 
تــوان خــود را بــه کار بــرده و بــا همــکاری بــا 
دیگــر مجموعــه هــا در جهــت تحقــق شــعار ســال 

گام خواهیــم برداشــت.

دکتــر ســید محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه 
ــان  ــش بنی ــد، دان ــعار تولی ــه ش ــاره ب ــا اش ــران ب ته
ایــن  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  آفریــن  اشــتغال  و 
ماموریــت، تکلیــف مشــخص اســت و ظرفیــت 
ــا در ایــن  هــای دانشــگاه تهــران مــی بایســت تمام

ــرد. ــرار بگی ــتا ق راس

ــر  ــز ب ــه تمرک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر مقیم دکت
دانــش بنیــان هــا بــه خصــوص پــارک علــم و 
ــش  ــتر دان ــوان بس ــه عن ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش فن
ــه اســت،  ــرار گرفت ــا ق ــان در کشــور اولویــت م بنی
اظهــار داشــت: در کل پــارک هــای علــم و فناوری 
کشــور 1۷00 شــرکت دانــش بنیــان مســتقر هســتند 
امــا هــدف گــذاری دانشــگاه تهــران در ســال 
1۴01، اســتقرار ۲000 شــرکت دانــش بنیــان در 

ــت. ــران اس ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــا بیــان اینکــه  رییــس دانشــگاه تهــران در ادامــه ب
ــن  ــان، انجم ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــر ش ــاوه ب ع
هــای علمــی دانشــجویی نیــز مشــتاق بــه راه انــدازی 
کســب وکار و شــرکت در فرایندهــای فناورانــه 

ــن  ــا تامی ــط ب ــائل مرتب ــرد: مس ــح ک ــتند، تصری هس

ــاخت از  ــه زیرس ــوط ب ــات مرب ــه و موضوع بودج
ــم و  ــا آن مواجهی ــه ب ــت ک ــکاتی اس ــه مش جمل
در تاشــیم آن را بــا حمایــت معاونــت فنــاوری 
و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
و همچنیــن مشــارکت ســایر بخــش هــای دانشــگاه 

ــم. تهــران حــل کنی
 

دکتــر مقیمــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت دانــش بنیــان 
ــق  ــت: مطاب ــان، گف ــرار دادن ایش ــت ق ــا و اولوی ه
ــان  ــا برنامــه ریــزی هــا، شــرکت هــای دانــش بنی ب
دانشــگاهی و غیردانشــگاهی در 500 هکتــار زمیــن 
در پردیــس کاســپین بــا همــکاری مقامــات محلــی 
مســتقر خواهنــد شــد. مجموعــه کاســپین بــا هــدف 
انــدازی شــده و  بنیــان هــا راه  ارتقــای دانــش 

توســعه خواهــد یافــت.
دکتــر مقیمــی بــا بیــان اینکــه امــروزه دانشــجویان 

دریافتــه انــد کــه آمــوزش کاســیک صــرف 
ــا  ــر ســبب شــده ت ــن ام ــی نیســت گفــت: همی کاف
دانشــجویان در صــدد راه انــدازی کســب وکار 
ــرای دیگــران باشــند.  ــی ب شــخصی و ارزش آفرین
ــوع  ــن موض ــا ای ــط ب ــای مرتب ــارت ه فقــدان مه
ــد  ــل خواه ــط ح ــای مرتب ــزاری کارگاه ه ــا برگ ب
شــد. بــا حمایــت معاونــت فنــاوری و نــوآوری 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بســتری بــرای 
دانشــجویان مشــتاق فراهــم و پیشــرفت در ایــن 

ــد. ــد ش ــق خواه ــوزه محق ح
دکتــر مقیمــی بــا اشــاره بــه ســاختار جدیــد 
ــا  ــادآور شــد: ب ــر اســدی ی ــارک و ریاســت دکت پ
آســیب شناســی هــای انجــام شــده و شناســایی 
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــا در پ ــت ه فرص
تهــران مــی تــوان در راســتای تحقــق اهــداف عالــی 

کشــور و دانشــگاه گام برداشــت.
فناورانــه  محصــول  از  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
ــاک  ــعه پ ــه توس ــی خان ــت و آبادان ــرکت صنع ش
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
ــد. ــی ش ــتیک رونمای ــای آکوس ــوان آویزه ــا عن ب

در بخــش پایانــی ایــن مراســم، دکتــر خیرالدیــن 
بــا حضــور در نمایشــگاه محصــوالت فناورانــه 
هســته هــا، واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای 
ــران  ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــتقر پ مس
از غرفــه هــای ۲3 شــرکت و صاحــب ایــده در 
تجهیــزات  و  ملزومــات  وســایل،  هــای  زمینــه 
کنتــرل،  و  الکترونیــک  مکانیــک،  پزشــکی، 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و نــرم افــزار هــای 
ــرم  ــای ن ــتی، فناوری ه ــاوری زیس ــری، فن کامپیوت
ــد  ــته و..... بازدی ــزات وابس ــاز و تجهی ــت س و هوی

ــرد. ک

درمان جديد تنبلی چشم با استفاده از واقعيت مجازی و هوش مصنوعی
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
ــان  ــاوری دانشــگاه تهــران شــرکت توســعه درم فن
ــاوری دانشــگاه  ــم و فن ــارک عل ســرو مســتقر در پ
ــرای  ــدی ب ــان جدی ــاد درم ــه ایج ــق ب ــران موف ته

ــد. ــم ش ــی چش تنبل

مهنــدس آریانــا ســلطانی مدیرعامــل شــرکت 
توســعه درمــان ســرو مســتقر در پــارک علــم و 
ــا تیــم  فنــاوری دانشــگاه تهــران در گفــت و گــو ب
رســانه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در 
ویــژه برنامــه نــوروز ســال 1۴01 بــه ایجــاد درمــان 
جدیــدی بــرای تنبلــی چشــم اشــاره کــرد و گفــت: 

شــرکت بــا اســتفاده از تکنولــوژی واقعیــت مجازی 
بــرای  و هــوش مصنوعــی درمــان جدیــدی را 
تنبلــی چشــم ایجــاد کــرده اســت. در ایــن روش، با 
اســتفاده از ویــژن تراپــی و بــازی درمانــی، عــاوه 
بــر پیگیــری درمــان کــودکان، بــه ســرگرمی و 

ــز منجــر مــی شــود. شــاد شــدن آن هــا نی
مهنــدس ســلطانی در ادامــه افــزود: در درمــان 
هــای ســنتی تنبلــی چشــم ضروریســت چشــم 
ــا  ــاعت ب ــا ۶ س ــان ، 3 ت ــبت بیماریش ــه نس ــراد ب اف
پــد چشــمی بســته باشــد و ایــن موضوعــی ســخت 
ــازی  ــد از ب ــان جدی ــت. در درم ــده اس و آزاردهن
درمانــی اســتفاده شــده و مــدت زمــان درمــان نیــز 

ــت. ــه اس ــش یافت ــاعت در روز کاه ــک س ــه ی ب
مدیرعامــل شــرکت توســعه درمــان ســرو بــه 
تشــریح ســاختار محصــول پرداخــت و گفــت: 
ــرم  ــزار و ن ــن محصــول از دو قســمت ســخت اف ای
افــزار تشــکیل شــده اســت. ســخت افــزار محصــول 
عینــک واقعیــت مجــازی ای اســت کــه متناســب بــا 

کــودکان و افــراد در ســنین پاییــن تهیه شــده اســت. 
ایــن عینــک هــا وزن کمــی داشــته و دارای لنزهــای 
ــزار محصــول  ــرم اف ــم هســتند. بخــش ن ــل تنظی قاب
نیــز بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه کــودکان مــی 
تواننــد بــا همدیگــر بــازی کــرده و انیمیشــن ببیننــد 
و همــه ایــن مــوارد دارای الگوریتــم هــای درمانــی 

هســتند.

وی در ادامــه اظهــار داشــت: مجموعــه ای از 
ــده  ــه ش ــا تهی ــواده ه ــرای خان ــز ب ــا نی ــوزش ه آم
اســت تــا آن هــا تعامــل بهتــری را بــا کودکانشــان 

ــند. ــته باش ــان داش در دوره درم
مهنــدس ســلطانی برندینــگ محصــول تنبلــی 
چشــم را یکــی از اهــداف مهــم 1۴01 شــرکت 
بیشــتر،  بازاریابــی  کــرد:  تصریــح  و  دانســت 
ایــن  شناســاندن  و  گســترده  فرهنگ ســازی 
ــان  ــن درم ــد ای ــه نیازمن ــرادی ک ــه اف ــول ب محص
شــرکت  اقدامــات  جملــه  از  هســتند،  جدیــد 

خواهــد بــود.
واقعیــت  کلینیــک  یــک  ایجــاد  از  ســلطانی 
مجــازی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن برنامــه هــای 
ــاد کــرد و گفــت: در ایــن کلینیــک  ســال 1۴01 ی
ــی  ــد درمان ــه رون ــی ک ــته از بیماری  های ــه آن دس ب
دشــواری دارنــد، مــی پردازیــم. از جملــه ایــن 
ــه اختــال اوتیســم اشــاره  بیمــاری هــا مــی تــوان ب
کــرد. اســتاندارد درمــان و کنتــرل ایــن اختــال در 
ایــران بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه دارد. ایــن 
ــن  ــاران دارای ای ــرای بیم ــد ب ــی توان ــول م محص

ــد. ــر باش ــیار موث ــال بس اخت



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری59

گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری atfiran.ir@ژپوهش

اردیبهشت ماه 1401- شماره 54

دست يابی به دانش فنی توليد سوزن های لقاح مصنوعی توسط متخصصان ايرانی

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــران، ش ــگاه ته ــاوری دانش فن
و  علــم  پــارک  در  مســتقر  فــردا  ورزان  ایــده 
ــه بومــی ســازی  ــق ب ــاوری دانشــگاه تهــران موف فن
ــان  ــرای درم ــی ب ــاح مصنوع ــوزن های لق ــد س تولی

ــد. ــاروری ش ناب

مهنــدس میثــم هرآئینــی مدیرعامــل شــرکت 
ــم رســانه  ــا تی ــردا در گفــت وگــو ب ــده ورزان ف ای
در  تهــران  دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
گفــت:  شــرکت  جدیــد  محصــوالت  معرفــی 
ــاد  ــیار زی ــواع بس ــاروري ان ــک ب ــاي کم “روش ه
ــه  ــا از بســیار ســاده شــروع و ب ــن روش ه دارند،ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــوند ک ــم مي ش ــده خت ــیار پیچی بس
نیــاز زوجیــن و تشــخیص متخصــص انتخــاب مــي 
شــوند. IVF بــه معنــاي لقــاح خــارج رحمــي اســت، 
میکــرو اینجکشــن یــا ICSI بــه معنــی تزریــق درون 

 ICSI .ــت ــپرم اس ــمي اس سیتوپاس
روشــهاي  از   IUI ماننــد   IVF و 
کمــک بــاروري )ART( هســتند 
 )IUI( ــوآي ــاف آي ی ــي برخ ول
مــرد  اســپرم هاي  آن  در  کــه 
ــه اي وارد رحــم خانــم  توســط لول
ــک  ــوند، در IVF و ICSI تخم میش
ــارج  ــرد در خ ــپرم م ــا اس ــم ب خان
ــگاه  ــط آزمایش ــدن و در محی از ب
باهــم ترکیــب شــده و پــس از 
ــل  ــه در داخ ــن حاصل ــاح، جنی لق
رحــم خانــم گذاشــته مي شــود. 
تفــاوت IVF و ICSIدر نحــوه لقــاح 
 IVF در  اســت.  تخمــک  یافتــن 
ــرار  اســپرم در معــرض تخمــک ق
تــا خــودش وارد  داده مي شــود 
 ICSI تخمــک شــود درحالیکــه در
ــه  ــوص ب ــوزن مخص ــا س ــپرم ب اس
داخــل تخمــک وارد میشــود. ایــن 

ســوزن مخصــوص کــه نقــش حیاتــي در ایــن امــر 
ــت.” ــت اس ــوزن اینجک ــد س ــي کن ــا م ایف

جدیــد  محصــوالت  معرفــی  ادامــه  در  وی 

شــرکت افــزود: “در برخــي از مــوارد ماننــد انجــام 
آزمایشــات ژنتیکــي یــا تعییــن جنســیت نیــاز اســت 
ــام  ــرداري انج ــه ب ــک نمون ــا تخم ــن ی ــا از جنی ت
ــام  ــل انج ــي قاب ــوزن بیوپس ــا س ــن کار ب ــود ای ش
اســت و ســوزن هلــدر کار نگهــداري تخمــک 
یــا جنیــن را در هنــگام نمونــه بــرداري انجــام مــي 

ــد.” ده
اصلــی  هــای  دغدغــه  از  هرآیینــی  مهنــدس 
نابــاروری  هــای  درمــان  حــوزه  متخصصیــن 
یــاد کــرد و اظهــار داشــت: “پایــداری تامیــن 
ــا  محصــوالت مصرفــی مراکــز درمــان نابــاروری ب
ــای  ــه ه ــا نمون ــه ب ــل مقایس ــب و قاب ــت مناس کیفی

خارجــی از جملــه ایــن موضوعــات اســت. “
ــوزه در  ــن ح ــی ای ــش فن ــه دان ــان اینک ــا بی وی ب
اختیــار کشــورهای اروپایــی، آمریــکا و ژاپــن 
ــو،  ــد کیتازان ــی مانن ــر جهان ــای معتب ــوده و برنده ب

ایــن  ســرجیکال  کوپــر  کوک،هالوتــک، 
محصــوالت را بــا قیمــت بــاال تولیــد و عرضــه 
ــا تــاش متخصصــان  مــی کننــد، افــزود:” امــروز ب

ایــن  تولیــد  فرایندهــای  تمامــی  شــرکت، 
محصــوالت در داخــل شــرکت توســط متخصصین 
ایــن حــوزه بومــی ســازی شــده و بــا بهتریــن و بــه 
ــی در  ــزات خارج ــا و تجهی ــتگاه ه ــن دس روزتری
ــن  ــوند.تولید ای ــی ش ــد م ــرکت تولی ــن روم ش کلی
ــن  ــه متخصصی ــرای دغدغ محصــوالت، پاســخی ب
ایــن حــوزه بــوده و همچنیــن هزینــه هــای مترتــب 

بــر بیمــاران را کاهــش می دهــد.”
هرآئینــی ضمــن اشــاره بــه ســابقه ســی ســاله 
ایــران در حــوزه درمــان هــای نابــاروی IVF یــادآور 
شــد:” ایــران در حــوزه درمــان هــای نابــاروری جــز 
ــا  کشــورهای پیشــرفته دنیــا محســوب مــی شــود. ب
ایــن وجــود، تــا مدتهــا محصــوالت شــرکت هــای 

ــه فــروش مــی رســید.  ــران ب خارجــی وارد و در ای
ــه  ــه نتیج ــازار ب ــرکت در ب ــت ش ــبختانه فعالی خوش
خوبــی دســت یافــت و توانســته در حــدود 30 

ــه دســت آورد.” ــازار را ب درصــد از ســهم ب
مهنــدس هرآیینــی ضمــن تشــریح مبحــث خروج 
از ارز اظهــار داشــت: “بــا عرضــه ایــن محصــوالت 
بیــش از 1 میلیــون دالر بــه صــورت ســاالنه از 

ــری خواهــد شــد.” خــروج ارز از کشــور جلوگی
محصــوالت  دیگــر  بــه  اشــاره  بــا  هرآیینــی 
شــرکت از جملــه کیــت تشــخیصی اصلــی در 
ایــن  گفــت:”  نابــاروری  درمان هــای  حــوزه 
محصــوالت عــاوه بــر کاهــش وابســتگی بــه دیگر 
ــه هــای درمــان را هــم در  کشــورها، کاهــش هزین
پــی دارد. هزینــه کیــت هــای مشــابه خارجــی بــرای 

ــرکت  ــت و ش ــورو اس ــدود ۴80 ی ــت در ح ده تس
توانســته ایــن رقــم را بــرای 50 تســت بــه 100 یــورو 

ــز  ــی شــرکت نی برســاند. ســایر محصــوالت مصرف
ــه  ــه مشــابه خارجــی ب ــا یــک پنجــم قیمــت نمون ب

ــود.” ــه می ش ــران عرض ــازار ای ب
داخلــی  بــازار  خصــوص  در  هرآیینــی 
محصــوالت شــرکت یــادآور شــد:” تمامــی مراکــز 
درمــان نابــاروری کشــور و مراکــز بیمارســتانی 
ــان ماننــد مرکــز  دارای بخــش جنیــن شناســی و زن
ــدی،  ــن ســینا، بیمارســتان گان ــاروری اب ــان ناب درم
بیمارســتان بهمــن، بیمارســتان آریــا، مرکــز درمــان 
ــه  ــار و … از جمل ــد، بیمارســتان مهزی ــاروری امی ناب

ــوند.” ــی ش ــوب م ــرکت محس ــتریان ش مش
ــد  ــردا از فراین مدیرعامــل شــرکت ایــده ورزان ف

پیچیــده ورود و فعالیــت در بازارهــای خارجــی 
ــکی  ــزات پزش ــوزه تجهی ــزود:” ح ــرد و اف ــاد ک ی
ــه ای،  ــر منطق ــور و ه ــر کش ــگاهی در ه و آزمایش
قوانیــن و اســتانداردهای مخصــوص خــود را دارد. 
بــا پیگیــری هــای انجــام شــده توانســتیم بــرای 
برخــی از محصــوالت شــرکت از جملــه نــی فریــز 
ــت  ــن کی ــر IUI و همچنی ــب(، کاتت ــن )کرایوت جنی
DNA اســپرم )SDFA( بــه دو  ارزیابــی شکســت 
کشــور اروپایــی، یــک کشــور آمریکایــی و یــک 

ــیم.” ــته باش ــادرات داش ــیا ص ــوب آس ــور جن کش
وی در پایــان از اشــتغال زایــی صحبــت کــرد 
ــا  ــود را ب ــت خ ــدا فعالی ــرکت در ابت ــت:” ش و گف
ــر  ــر 13 نف ــال حاض ــرده و در ح ــروع ک ــر ش دو نف
در شــرکت مشــغول بــه کار هســتند. بــه زودی 
ــا توســعه محصــول و توســعه  ــا ب ــم ت ــم داری تصمی

ــتری در  ــروی بیش ــرای نی ــتغال را ب ــه اش ــازار زمین ب
ــم.” ــان فراهــم نمایی ــش بنی حــوزه محصــوالت دان
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فرمول بندی و توليد ۱۴ داروی گياهی، گامی در جهت ارتقای سالمت جامعه

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
ــار  ــک ف ــرکت نوت ــران، ش ــگاه ته ــاوری دانش فن
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
موفــق بــه فرمول بنــدی و تولیــد 1۴ داروی گیاهــی 

ــان شــد. ــش بنی دان
مدیرعامــل  نبــوی  صدرالدیــن  ســید  دکتــر 
شــرکت نوتــک فــار مســتقر در پــارک علــم و 
ــا تیــم  فنــاوری دانشــگاه تهــران در گفــت و گــو ب
رســانه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در 
ــرکت  ــت: ش ــرکت گف ــت ش ــیر فعالی ــریح مس تش
ــدی و  ــه فرمول بن ــی در زمین ــورت تخصص ــه ص ب
ــص  ــتخراج و تخلی ــی واس ــای گیاه ــد داروه تولی
می کنــد.  فعالیــت  دارویــی  گیاهــان  از  مــواد 
توســعه،  و  تحقیــق  علمــی،  گــروه  اعضــای 
از  شــرکت  مدیــران  و  فنــی  مســئول  موســس، 
ــکی  ــازی و پزش ــته های داروس ــن در رش متخصصی
ــی در  ــوده و دارای ســابقه تحقیقــات وکار طوالن ب
زمینــه شناســایی گیاهــان دارویــی، اثــرات درمانــی 
ــی  ــازی  صنعت ــی و داروس ــازی گیاه ــا، داروس آنه

ــند. ــی باش م
دکتــر نبــوی در معرفــی محصــوالت شــرکت 
اظهــار داشــت: شــرکت نــو تــک فــار از بــدو 
تاســیس تــا بــه اینجــا، فرمول بنــدی داروهــای 
خــود بــه نــام هــای شــربت هــای رکولیــک و 
پپتولیک،کالیــک، کالیــک اطفــال، کپســول هــای 
میگرافــار و هیپوفــار و نازوفــار، پمــاد هــای بیزالــن 
و رکوبیــزول و شــامپو داروهــای رکوبیــزول و 
ــکال  ــزول در اش ــویه رکوبی ــن و ژل و دهانش بیزال
ــت. ــانده اس ــام رس ــه اتم ــف را ب ــای مختل و دوزه

ــذ 1۴  ــس از اخ ــرکت پ ــزود: ش ــه اف وی در ادام
ــه ســاخت از ســازمان غــذا و داروی کشــور،  پروان
ــه تولیــد صنعتــی محصــوالت خــود شــده  موفــق ب
اســت. تمامــی ایــن محصــوالت در داروخانــه هــای 
ــه  ــرار گرفت سراســر کشــور در دســترس همــگان ق

اســت.
دکتــر نبــوی در تصریــح هــدف اصلــی شــرکت 
فرمول بندی هــای  توســعه  و  طراحــی  گفــت: 
جدیــد در زمینــه داروهــای گیاهــی و دســتیابی 
بــه کیفیــت و اثربخشــی بــاال و همچنیــن بهــره 
منــدی از طیــف وســیع گیاهــان دارویــی کشــور در 
راســتای ارتقــاء ســامت جامعــه از جملــه اهــداف 

ــت. ــرکت اس ــه ش ــورد توج م
مدیرعامــل شــرکت نوتــک فــار در ادامــه بــه 
ــرکت  ــه ش ــوالت نوآوران ــی از محص ــی برخ معرف
پرداخــت و افــزود: شــامپو داروی رکوبیــزول یــک 
شستشــو دهنــده اختصاصــی ســر، صــورت و بــدن 
در مواقــع بــروز التهابــات، زخــم و ســوختگی 
اســت کــه درمــان هــم مــی کنــد. شــربت کالیــک 
موثــره  مــواد  از  شــده  ســاخته  شــربت  اولیــن 
ــودرد  ــرفه گل ــع س ــه در رف ــت ک ــان اس ــیرین بی ش
ــار  ــد و داروی میگراف ــی باش ــر م ــت موث و الرنژی
اولیــن داروی فرمول بنــدی شــده از گیــاه تاناســتوم 
و موثــر در درمــان میگــرن اســت کــه بــا تکیــه بــر 
دانــش روز داروســازی و فنــاوری هــای نویــن 

تولیــد شــده اند.
شــرکت  بــازار  ســهم  میــزان  بیــان  در  نبــوی 
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــات دقیق ــت: اطاع ــار داش اظه
ــور  ــه ط ــی ب ــت ول ــترس نیس ــمی در دس ــازار رس ب
شــرکت   3۷0 بیــن  در  اجمالــی  و  غیررســمی 
ــدود  ــه ح ــود ک ــی ش ــن زده م ــده تخمی تولیدکنن
یــک و نیــم تــا دو درصــد از ســهم کل فــروش در 

بــازار را در اختیــار داریــم.
ــت:  ــرکت گف ــای ش ــش ه ــریح چال وی در تش
ــای  ــت نهاده ه ــان قیم ــادی و نوس ــامانی اقتص نابس
ــور  ــد در کش ــی تولی ــی ثبات ــاز ب ــه س ــد زمین تولی
ــه  شــده اســت. افزایــش قیمــت نهــاده هــا نســبت ب

ــت در  ــن ورود دول ــته و همچنی ــای گذش ــال ه س
ــتن  ــر داش ــدون در نظ ــا ب ــت گذاری ه ــث قیم مبح
ــا  ــرکت ه ــود ش ــد، س ــای تولی ــه ه ــش هزین افزای
ــش  ــت. افزای ــانده اس ــر رس ــا صق ــل ی ــه حداق را ب
نظــر  در  بــدون  دولــت  ســوی  از  دســتمزدها 
ــه بیمــه  ــوط ب ــع تامیــن آن، مســائل مرب ــن منب گرفت
ــن  ــن مشــکل تامی ــا و همچنی ــم ه ــی، تحری و دارای
نیــروی انســانی کارآمــد و نخبــه از جملــه مســائلی 
ــود. ــی ش ــه م ــا آن مواج ــده ب ــه تولیدکنن ــت ک اس

دکتــر نبــوی بــا تاکیــد بــر جهــت گیــری علمــی 
در فرمول بنــدی داروهــای شــرکت و همچنیــن 
ــاوری هــای  ــم روز داروســازی و فن اســتفاده از عل
نویــن در زمینــه داروســازی گیاهــی یــادآور شــد: 
ایــن موضــوع افتخــارات متعــددی در صنعــت 
همــراه  بــه  بــرای شــرکت  را  دارویــی کشــور 
ــش  ــول دان ــن “محص ــب عناوی ــت. کس ــته اس داش
ــنواره و  ــومین جش ــور” در س ــده کش ــان برگزی بنی
ــای  ــی، فرآورده ه ــان داروی ــی گیاه ــگاه مل نمایش
ــامپو  ــد ش ــرای تولی ــران ب ــنتی ای ــب س ــی و ط طبیع
داروی  شــامپو  اولیــن  کــه  رکوبیــزول  داروی 
ــرکت  ــت، “ش ــور اس ــده در کش ــت ش ــی ثب گیاه
جشــنواره  یکمیــن  و  بیســت  در  برتــر”  فنــاور 
پژوهــش دانشــگاه تهــران و همچنیــن “شــرکت 
برتــر” در چهارمیــن جشــنواره نــوآوری و فــن 

ــت. ــوارد اس ــن م ــه ای ــی از جمل آفرین
بــاالی  اثربخشــی  و  کیفیــت  پایــان  در  وی 
محصــوالت تولیــد شــده را مزیــت رقابتــی شــرکت 
دانســت و گفــت: فرمــول بنــدی داروهــای جدیــد 
از برنامــه هــای آتــی شــرکت اســت و در تاشــیم 
ــازار  ــه ب ــان ب ــر در درم ــای موث ــه داروه ــا ارائ ــا ب ت
دارویــی کشــور گامــی بــرای ســامت جامعــه 

ــم. برداری

شرکت های دانش بنيان 
اشتغال آفرين و موجب 
خودکفايی کشور هستند

رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا تبریــک 
)ســال 1۴01(، 

ــان، اشــتغال  ــوان ســال »تولیــد، دانــش بنی ــه عن  ب
آفرینــی« گفــت: شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ضمــن اشــتغال آفرینــی، موجبــات خودکفایــی 
ــی  ــم م ــف را فراه ــای مختل ــش ه ــور در بخ کش

ــد. کنن
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
فنــاوری البــرز، مهنــدس مهــدی عباســی در گفتگو 
ــان  ــرز خاطرنش ــیمای الب ــی س ــبکه تلویزیون ــا ش ب
کــرد: اســتان البــرز قطــب علــم و فنــاوری کشــور 
و اســتان چهــارم کشــور در حــوزه شــرکت هــای 
دانــش بنیــان اســت و از همیــن رو پــارک علــم و 
فنــاوری البــرز ایــده محــوری توســعه زیســت بــوم 
ــال  ــری و دنب ــتان پیگی ــن اس ــان را در ای ــش بنی دان

مــی کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیام رهبــر معظــم انقاب 
اســامی بــار دیگــر حجــت را بــر مســئوالن تمــام 
کــرد گفــت: همــه بایــد بــرای تحقــق زیســت بــوم 
نــوآوری و کارافرینــی و اشــتغال دانــش بنیــان 
ــای  ــم راهه ــاش کنی ــه ت ــد هم ــم. بای ــاش کنی ت
تحقــق شــعار امســال را  از نــگاه بازیگــران زیســت 
بــوم فنــاوری مســئوالن و فعــاالن عرصــه فنــاوری 

شناســایی و عملیاتــی کنیــم.
ــا اشــاره  ــرز ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل رییــس پ
بــه قانــون حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان در  و همچنیــن قان
مجلــس شــورای اســامی گفــت: در ســال جــاری 
ــد مســیر توســعه  ــون بای ــن قان ــق ای ــا اجــرای دقی ب
از  را در کشــور هموارتــر  دانش بنیــان«  »تولیــد 
ــن شــعار  ــق ای ــد تحق ــم. چراکــه بی تردی ــل کنی قب
بــه دســتیابی بــه اهــداف بلنــد عرصــه اقتصــاد 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــان کم دانش بنی
وی بــر حمایــت از پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــد و ش ــز رش و مراک
فنــاور بــه عنــوان اعضــای زیســت بــوم دانــش 
ــوآوری  ــدوق ن ــت:  صن ــرد و گف ــاره ک ــان اش بنی
و شــکوفایی ریاســت جمهــوری، معاونــت علمــی 
ــای  ــدوق ه ــوری و صن ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــت  ــه و در حمای ــن زمین ــاوری در ای پژوهــش و فن
از زیســت بــوم دانــش بنیــان کشــور نقــش مهمــی 

ــد. دارن
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گزارش پارک علم و فناوری البرز
موضوع افزايش ۲ برابری شرکت های دانش بنيان تبديل به گفتمان شود

و  علــم  پــارک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
فنــاوری البــرز ،نماینــده ولــی فقیــه دراســتان البــرز 
ــه فرمایــش رهبــر  ــا اشــاره ب و امــام جمعــه کــرج ب
معظــم انقــاب در ســال جدیــد مبنــی بــر افزایــش 
ــن  ــان گفــت: ای ــای دانش بنی ــری شــرکت ه ۲ براب
موضــوع مهــم بایــد تبدیــل بــه گفتمــان رایــج 

شــود.

آیــت اهلل »ســید محمدمهــدی حســینی همدانــی« 
روز شــنبه در بازدیــد از نمایشــگاه دایمــی فناورانــه 
ــارک  ــتقر در پ ــای مس ــرکت ه ــان ش ــش بنی و دان
علــم و فنــاوری البــرز افــزود: بنابرایــن بایــد فضایی 
را فراهــم کــرد کــه در آن موضــوع مهــم افزایــش 
تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان تقویــت شــود .

بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
نقــش موثــری در اشــتغال زایی دارنــد بنابرایــن 

بایــد بســترها در پــارک علــم و فنــاوری بــرای 
ــکل  ــود و مش ــم ش ــتر فراه ــه بیش ــم هرچ ــن مه ای
ــود دارد  ــه وج ــن زمین ــه درای ــی ک ــات ضعیف تبلیغ

ــود. ــرف ش ــز برط نی
البــرز  گفــت:  همدانــی  حســینی  اهلل  آیــت 
ــور  ــان کش ــش بنی ــوزه دان ــتان در ح ــن اس چهارمی
ــی  ــانه ای م ــوی رس ــاط ق ــا ارتب ــن ب ــت بنابرای اس

گام  بنیــان  دانــش  تبلیغــات  حــوزه  در  تــوان 
برداشــت.

امــام جمعــه کــرج در ادامــه بــا اشــاره بــه آیــات 
قرآنــی افــزود: مجاهــدت فقــط در عرصــه جنــگ 
ســخت با دشــمن  نیســت و کلمــه جهــاد اختصاص 
بــه جنــگ نــدارد بلکــه معانــی  مختلفــی بــه معنــای 

جهــد و کوشــش دارد .

وی بیــان داشــت: همــه کســانی کــه در راه علــم و 
دانــش تــاش مــی کننــد مجاهــدت دارنــد و عمــل 

بــدون شــناخت بــه ثمــر نمــی رســد.
 آیــت اهلل حســینی همدانــی گفــت: دانــش بنیــان 
ــه  ــام ب ــن اس ــه در دی ــت ک ــی اس ــث مهم از مباح
آن توجــه شــده و امــروز بایــد موانــع را از ســر 
ــاش هســتند  ــه در ت ــن زمین راه کســانی کــه در ای

البــرز  برداشــت .نماینــده ولــی فقیــه دراســتان 
پیشــنهاد کــرد کــه پــارک علــم و فنــاوری عــاوه 
ــی  ــا هماهنگ ــمند ب ــص و دانش ــذب متخص ــر ج ب
اتــاق هــای بازرگانــی و تعــاون جــذب مشــتری نیــز 

ــد. ــته باش داش
 300 از  بیــش  البــرز  دراســتان  اســت  گفتنــی 

بنیــان فعــال هســتند. شــرکت دانــش 

رييس پارک علم و فناوری:
زيرساخت های الزم برای توسعه حوزه دانش بنيان البرز فراهم شود

حــوزه   توســعه  بــرای  هــای الزم  زیرســاخت 
دانــش بنیــان البــرز فراهــم شــود 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــرز، ریی ــاوری الب فن
ــی  ــب ماندگ ــتان دارای عق ــن اس ــت: ای ــرز گف الب
هــای قابــل توجهــی در حــوزه دانــش بنیــان اســت 
کــه بایــد زیرســاخت هــای الزم بــرای توســعه آن 

ــود. ــم ش ــه فراه ــن زمین درای

مهــدی عباســی روز شــنبه دربازدیــد نماینــده 
ــرج  ــه ک ــام جمع ــرز و ام ــتان الب ــه در اس ــی فقی ول
بنیــان  دانــش  و  فناورانــه  دایمــی  نمایشــگاه  از 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل شــرکت هــای مســتقر در پ
البــرز افــزود: متاســفانه زیســت بــوم البــرز در ســال 
هــای گذشــته محقــق نشــده بطوریکــه دربرخــی از 
شهرســتان هــای ایــن اســتان بــه دانــش بنیــان بســیار 
ــده  ــی نش ــا توجه ــر اص ــی دیگ ــه و در برخ توج

اســت.
وی ادامــه داد: اکنــون 150 برنــد ملــی داریــم 
کــه چهــار برنــد در پــارک علــم  وفنــاوری اســت 
ــر معظــم انقــاب  ــن براســاس فرمایــش رهب بنابرای
ــع  ــه صنای ــان ب ــش بنی ــوزه دان ــر ورود ح ــی ب مبن
بایــد  بــزرگ اقدامــات اساســی درایــن زمینــه 

ــت. داش
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بیان داشــت: 

ــرای راه  ــرز ب ــتاندار الب ــم اس ــه ای تقدی ــون نام اکن
انــدازی ســتاد اقتصــاد دانــش بنیــان بــا هــدف 

ــت. ــده اس ــوازی کاری ش ــری از م جلوگی
عباســی افــزود: البــرز چهارمیــن اســتان کشــور بــه 
لحــاظ تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت و 
درســال گذشــته یــک هــزار و۷00 میلیــارد تومــان 

ایــن شــرکت هــا فــروش داشــته انــد.
ــر  ــزار و 18۲ نف ــک ه ــون ی ــد: اکن وی یادآورش
بــه صــورت مســتقیم و ســه هــزار نفــر بــه صــورت 
غیــر مســتقیم در شــرکت هــای دانــش بنیــان البــرز 

فعالیــت دارنــد .
عباســی گفــت: ایــن درحالــی اســت کــه کمترین 
ــر  ــم و بناب ــان داری ــش بنی ــوزه دان ــار را در ح اعتب

فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب بــه دنبــال افزایــش ۲ 
برابــر تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان هســتیم.

ــهرک  ــاد ش ــاری ایج ــال ج ــه داد: درس وی ادام
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
300 میلیــارد تومــان و تکمیــل فــاز دوم مرکــز 
نــوآوری شــهید ســلیمانی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲0 

ــت. ــدام اس ــت اق ــان در دس ــارد توم میلی
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز از امــام 
ــه  ــه جمع ــا ائم ــرد ت ــت ک ــرج  درخواس ــه ک جمع
شهرســتان هــا ایــن پــارک را بــرای جــذب فنــاوران 
ــرز  ــتاهای الب ــا و روس ــتان ه ــد در سایرشهرس جدی

ــد. ــاری دهن ی

تفاهمنامه مرکز رشد 
واحدهای فناور انزلی با 
شهرداری اين شهرستان

نــام  بــه  امســال  نامگــذاری  بــه  عنایــت  بــا 
ســال تولیــد. دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن و 
ــروت از  ــد ث ــان تولی ــتای گفتم ــن در راس همچنی
دانــش توســط مقــام معظــم رهبــری. تفاهــم نامــه 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــت اس ــکاری جه ــترک هم مش
هــای شــرکتهای فنــاور و دانــش بنیــان و همچنیــن 
ایجــاد ســاز و کارهــای مشــارکت. هــم افزائــی و 
ــی  ــدر انزل ــا شــهرداری بن ــر بخــش ب هماهنگــی اث

ــد. ــد گردی منعق

در ایــن تفاهــم نامــه کــه در محــل دفتــر شــهردار 
و بــا حضــور اعضــاء محتــرم شــورای شــهر و 
معاونیــن ســازمان برگــزار شــد طرفیــن دیدگاههــا. 
نظــرات و طــرح هــای خــود را در حــوزه مدیریــت 

ــه اشــتراک گذاشــتند. شــهری ب
در ایــن جلســه شــهردار بنــدر انزلــی عنــوان 
نمــود همــواره از طــرح هــا و ایــده هــای علمــی و 

ــد. ــی نمای ــتقبال م ــه اس خاقان
ــاور  ــای فن ــد واحده ــز رش ــر مرک ــدپور مدی اس
ــی  ــز علم ــت مراک ــتفاده از ظرفی ــی اس ــدر انزل بن
ــردی  ــای کارب ــه ه ــه برنام ــگان و ارائ ــوان نخب و ت
توســط آنــان بــرای توســعه و پیشــرفت شــهر 
از  بســیاری  کــرد:  عنــوان  و  شــد  خواســتار  را 
معضــات و چالشــهای شــهری بــا اســتفاده از علوم 
دانــش بنیــان. ایــده هــای خاقانــه و نــوآوری قابــل 
ــگاه  چــاره اندیشــی هســتند. وی تصریــح نمــود: ن
ــه  ــهری زمین ــت ش ــه در مدیری ــم پای ــی و عل دانش
را بــرای تســریع در توســعه شــهر هوشــمند فراهــم 

ــد. ــی کن م
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دکتر کالبز منتخب لبخند سوم
حضور دکتر کالبز در شبکه ايران کاال - شرکت فناور 

پيشتارزان هوشمند آفتاب تابان
محمود رويت پور: موسس باشگاه مشتريان دکتر کالبز/مشاور کسب و کار

حــوزه  در  کــه  اســتارت اپی  کابــز  دکتــر 
ــا همــان  ســرویس مدیریــت هوشــمند مشــترایان ی
ــه  ــده ی خاقان ــک ای ــوان ی ــتریان عن ــگاه مش باش
ــه اســت کــه در ســومین فراخــوان پیــش  و فناوران
شــتابدهی هــاب شــیراز بــا نــام »لبخنــد ســوم« 
موفــق بــه حضــور در مرحلــه ارزیابــی نهایــی بــرای 

شــد. ســرمایه گذار  جــذب 
در  هــاب  شــیراز  هــاب  دهــی  پیــش شــتاب 
واقــع شــرکت مشترکی ســت کــه از توافق نامــه 
در  اول  همــراه  شــرکت  و  شــیراز  دانشــگاه 
توســعه ی  و  اســتارتاپ ها  از  حمایــت  راســتای 
فضــای کســب وکار های نوپــا شــکل گرفتــه و 
ــوآوری  ــاوری و ن ــوم فن ــب ب ــعه زیس ــرای توس ب
کشــور پذیــرای تیم هــا، اســتارتاپ های فعــال و 
ــات  ــده در موضوع ــب ای ــد و صاح ــراد عاقه من اف
الکترونیکــی«،  »تجــارت  دیجیتــال«،  »ســامت 
»آمــوزش مجــازی و تولیــد محتــوا«، »بــازی و 
ــت.  ــمند« اس ــهر هوش ــال« و »ش ــانه های دیجیت رس
ــر  ــش شــتاب دهــی عــاوه ب ــن پی حضــور در ای
ــرمایه  ــذب س ــوان ج ــی ت ــای تخصص ــی ه ارزیاب
ایــده هــا و شــرکت هــای فنــاور ، در صــورت 
پذیرفتــه شــدن از امکاناتــی ماننــد دریافــت گرنــت 
به صــورت  تومانــی  پنجاه میلیــون  )پژوهانــه( 
باعــوض، دوره ی آموزشــی بــوت آپ، جلســات 

بهره منــد  اشــتراکی  کار  فضــای  و  منتورینــگ 
می شــوند.

دکتــر کابــز میزبــان بیــش از یــک میلیــون 
ــور  ــب و کار در کش ــدود 800 کس ــتری  و ح مش
زیرســاختهای  ارائــه  بــا  توانســته  و  باشــد  مــی 
ــای  ــاد ارزش ه ــر ایج ــاوه ب ــتریان ع ــگاه مش باش
ویــژه بــرای مشــتریان در کســب و کارهــا، توســعه 
چشــم گیــری بــرای کســب و کارهــا بهــره بــردار 

ــد. ــاد نمای ــی ایج ــاختهای فعل زیرس
خدمــات ایــن شــرکت صرفــاً توســعه دهنــده 
ــی  ــه تیم ــت، بلک ــزاری نیس ــرم اف ــای ن ــه ه برنام
فــروش،  بازاریابــی،  کارشناســان  از  متشــکل 
متخصــص  و  تبلیغاتــی  متخصصیــن  بازرگانــی، 
برنامــه نویســی و آشــنا بــه تکونولوژیهــای روز دنیــا 
اســت کــه مــی توانــد بعنــوان شــرکای تجــاری در 
بخــش راه انــدازی باشــگاه مشــتریان و ارائــه برنامــه 
هــای وفــاداری در مســیر توســعه کســب و کار 

ــد. ــتریان باش مش
عاقــه منــدان بــرای اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد 
https:// ــانی ــه نش ــز  ب ــر کاب ــایت دکت ــه وب س ب

drclubs.ir/ مراجعه نمایند. 

طــرح جامــع توســعه زیســت بــوم فنــاوری و 
دانــش بنیــان در منطقــه 30 هکتــاری پــارک علــم 

ــت ــرا اس ــال اج ــان در ح ــاوری گی و فن
اســتاندار از محــل اجــرای طــرح جامــع دهکــده 
ــان  ــرد و در جری ــد ک ــان بازدی ــان گی ــش بنی دان
مســایل و مشــکات رونــد اجــرای ایــن طــرح 

ــت. ــرار گرف ق
ــد از  ــن بازدی ــس از ای ــی پ ــداهلل عباس ــر اس  دکت
ــت: ۷8  ــان داش ــان بی ــان گیل ــش بنی ــده دان دهک
میلیــارد تومــان کــه ۶0 میلیــارد تومــان آن از محــل 
اعتبــارات در اختیــار اســتاندار در ســفر رئیــس 
دهکــده  انــدازی  راه  بــرای  اســت،  جمهــوری 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــتان اختص ــان اس ــش بنی دان
اینکــه طرحــی کــه در گیــان  بیــان  بــا  وی 
ــده  ــن دهک ــرای ای ــرای اج ــود ب ــده ب ــف ش متوق
شناســایی شــده ، افــزود: مجموعــه 30 هکتــار 
اســت کــه قــرار شــد بــرای فعالیــت هــای تولیــدات 

دانــش بنیــان در بخــش هــای صنعــت، کشــاورزی 
و خدمــات و ماننــد اینهــا آغــاز بــه فعالیــت کننــد.

وی ادامــه داد: بــه دســتگاه هــای متولــی تکلیــف 
ــه کار  ــروع ب ــخص ش ــدی مش ــان بن ــا زم ــم ب دادی

کننــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــت در گی ــی دول ــده عال نماین
اینکــه زیرســاخت هــای الزم آب، بــرق و گاز ایــن 
ــهیل  ــر تس ــاوه ب ــت: ع ــت، گف ــم اس ــه فراه منطق
ــادی از  ــژه، بخــش زی ــه طــور وی در امــور اداری ب
هفــت هــزار و 500 میلیــارد تومــان تســهیاتی کــه 
در ســفر دکتــر رئیســی بــرای اســتان در نظــر گرفتــه 
ــه تولیــدات دانــش بنیــان اختصــاص مــی  شــده ، ب

یابــد.
ــد  ــاس تاکی ــر اس ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ــر عباس دکت
رهبــر معظــم انقــاب نبایــد فقــط در ســربرگ 
ــات و ســردرب اداره هــا شــعار ســال نوشــته  مکاتب
شــود بلکــه بایســتی در عرصــه و میــدان، عملیاتــی 

ــات برســد. ــه اثب ــن شــعار ب شــدن ای

اختصاص 6۰ ميليارد تومان از سوی استانداری 
گيالن - حمايت استاندار گيالن برای توسعه شرکت های 

دانش بنيان استان
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پارک علم و فناوری گيالن ميزبان دومين کنفرانس 
ملی انجمن علمی پارک ها و سازمان های نوآوری 

ايران

ــارک  ــی پ ــن علم ــی انجم ــس مل ــن کنفران دومی
هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران بــا محوریــت 
ــا  ــوآوری، اجــزا و فرآینده ــوم ن توســعه زیســت ب
در تاریــخ 1۷ الــی 19 آبــان مــاه 1۴01 بــه میزبانــی 

اســتان گیــان برگــزار مــی شــود.
چشــم انداز انجمــن علمــی پــارک هــا و ســازمان 
هــای نــوآوری ایــران، تبدیــل شــدن بــه معتبرتریــن 
مرکــز غیردولتــی ارائــه خدمــات بــه نهادهــای 
حامــی نــوآوری، ارزیابــی سیاســت ها و برنامه هــای 
مراکــز سیاســتگذار، قانونگــذار و اجرایی در حوزه 
پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد، مراکــز 
نــوآوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ایــران اســت و از 
ــن  ــی انجم ــس مل ــن کنفران ــداف دومی ــه اه جمل
علمــی پــارک هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران 
و  حقیقــی  فعــاالن  شبکه ســازی  بــه  می تــوان   ،
ــاوری اشــاره کــرد. ــوآوری و فن حقوقــی حــوزه ن

ــارک  ــی پ ــن علم ــی انجم ــس مل ــن کنفران دومی
هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران بــا محوریــت 
ــا  ــوآوری، اجــزا و فرآینده ــوم ن توســعه زیســت ب
در تاریــخ 1۷ الــی 19 آبــان مــاه 1۴01 بــه میزبانــی 

اســتان گیــان برگــزار مــی شــود.
در ایــن کنفرانــس هــدف برگــزار کننــدگان 
تبدیــل کنفرانــس بــه بســتری مناســب بــرای ارائــه 
دســتاوردها و دیــدگاه هــای کنشــگران زیســت بوم 

ــاوری،  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــامل پ ــوآوری ش ن
ــن  ــجویان، متخصصی ــا، دانش ــگاه ه ــتاتید دانش اس
ــز  ــان، مراک ــش بنی ــاوری و دان ــای فن ــرکت ه ش
رشــد و نــوآوری، شــتاب دهنــده هــا، ســرمایه 
گــذاران خطــر پذیــر، منتورهــا و ســایر کنشــگران 

زیســت بــوم نــوآوری می باشــد.
ــر اهمیــت  ــد ب ــر تایی ــس عــاوه ب ــن کنفران در ای
شــبکه ســازی و تعامــات، ســعی مــی شــود ضمــن 
ــه  ــبت ب ــاوت نس ــذاب و متف ــه ای ج ــاد تجرب ایج
ــی،  ــای علم ــس ه ــزاری کنفران ــج برگ ــکل رای ش
هــای  بخــش  شــامل  تعاملــی،  کامــا  فضایــی 
جــذاب زیســت بــوم نــوآوری ایــران برقــرار شــود 
ــک  ــا نزدی ــج ب ــه تدری ــا ب ــه ه ــات برنام ــه جزئی ک

ــردد. ــی گ ــام م ــزاری اع ــان برگ ــه زم ــدن ب ش
ــاالت  ــاالت و مق ــده مق ــرش چکی ــوان پذی فراخ

ــدای امســال انجــام مــی شــود. ــز از ابت ــل نی کام
ــی باســتی رئیــس  ــر عل ــه ذکــر اســت دکت الزم ب
پــارک علــم و فنــاوری گیــان بــه عنــوان دبیــری 
ــی  ــن علم ــی انجم ــس مل ــن کنفران ــی دومی اجرای
پــارک هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران و 
دکتــر امیــر ملــک پــور بــه عنــوان دبیــر علمــی ایــن 

ــد. ــده ان ــوب ش ــاب و منص ــس انتخ کنفران
لینک ویدئو دومین کنفرانس:

۲WU1D/https://aparat.com/v 

برگزاری رويداد بين المللی اجالس سرمايه 
گذاری وان ) ترکيه(

شــبکه پــارک هــای علــم و فنــاوری کشــورهای اســامی مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری گیــان،  
پیــرو تفاهــم نامــه منعقــد شــده بــا مرکــز کارآفرینــی و پــارک تکنوکنــت شــهر وان ترکیــه، در نظــر دارد 
رویــداد Van Investment Summit را در تاریــخ ۲1 و ۲۲ خــرداد ســال 1۴01 در شــهر وان ترکیــه برگــزار 

نمایــد.
- هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد، انتقــال فنــاوری، جــذب ســرمایه گــذار از کشــور ترکیــه، اســتقرار 
در مرکــز کارآفرینــی وان و پــارک تکنــو کنــت و تولیــد توســط شــرکت متقاضــی، دریافــت تســهیات 
از کشــور ترکیــه بــرای راه انــدازی کســب وکار و امــکان ری برندینــگ محصــوالت و ورود آنهــا بــه 

بازارهــای جهانــی مــی باشــد.
- شرایط حضور:

عدم وجود محصول مشابه ساخت ترکیه
۷ )TRL( دارای حداقل سطح آمادگی فناوری

-  مهلــت ارســال طــرح هــا جهــت بررســی و داوری  
۲۴ اریبهشــت 1۴01

ــت  ــه اقام ــده هزین ــل آم ــه عم ــق ب ــاس تواف ــر اس - ب
مرکــز  توســط  منتخــب  هــای  طــرح  از  تعــدادی 

پرداخــت خواهــد شــد. وان  کارآفرینــی 

ــر  ــک زی ــه لین ــد ب ــی توانی ــتر م ــات بیش ــرای اطاع ب
ــد: ــه فرمایی مراجع

/https://www.ifia.com/mobile_event/van-international-entrepreneur-and-investor-summit

/https://www.comstech.org/first-van-invest-summit

اجرای اولين مصوبه ستاد توليد، دانش بنيان و 
اشتغال آفرين استان بعد از 3 روز !

مراحــل حفــاری و کابــل گــذاری فیبــر نــوری بــه 
ــر ، در ایــن منطقــه در  ــه ۲000 مت طــول نزدیــک ب

حــال انجــام اســت
تولیــد،  ســتاد  دومیــن  مصوبــات  راســتای  در 
ــحاقی  ــر اس ــن، دکت ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی دان
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
ــتان  ــدار شهرس ــی فرمان ــام پناه ــای ام ــان ، آق گی
رشــت، بــه همــراه تعــدادی از مدیــران محتــرم 
ــوآوری  ــاوری و ن ــده فن ــل دهک ــتان از مح شهرس
فشــتام بازدیــد کردنــد و بــا برخــی مشــکات 
اساســی شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور مســتقر 

ــدند.  ــنا ش ــع آش ــن مجتم در ای
از جملــه ایــن مشــکات  عــدم آنتــن دهــی 
ــه در  ــود ک ــرعت  ب ــت پرس ــن اینترن ــل، تلف موبای
همــان روز بــا حضــور آقــای مهنــدس حســنی 

مدیــر عامــل مخابــرات منطقــه گیــان مســئله 
پیگیــری و مصــوب شــد؛ در اســرع وقــت، از شــنبه 
ــارم  ــت و چه ــی بیس ــتم ال ــنبه )بیس ــت چهارش لغای
فروردیــن( شــرکت مخابــرات اســتان حفــاری 
جهــت اجــرای پــروژه فیبــر نــوری از دهکــده 
بــه ســمت ســیکل  فشــتام  ونــوآوری  فنــاوری 
ــت  ــام و اینترن ــی را انج ــورت دفن ــه ص ــی ب ترکیب
دهکــده فنــاوری و نــوآوری فشــتام برقــرار شــود. 

ــذاری  ــل گ ــاری و کاب ــل حف ــون مراح ــم اکن ه
ــر ،  ــه ۲000 مت ــک ب ــول نزدی ــه ط ــوری ب ــر ن فیب
ــا خطــوط  در ایــن منطقــه در حــال انجــام اســت ت
ــن  ــرای ای ــرعت را ب ــت پرس ــدار و اینترن ــن پای تلف

ــردد. ــه گ ــع ارائ مجتم

اولين مرکز شتابدهنده توسط شرکت دانش بنيان رودسری

در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــش  ــی جهــت توســعه زیرســاخت دان ــه العال مدظل
ــرکت  ــط ش ــتابدهنده توس ــز ش ــن مرک ــان اولی بنی
ــت ــت گرف ــوز فعالی ــری مج ــان رودس ــش بنی دان

مدیــر مرکــز رشــد واحد هــای فنــاور پــارک 
علــم و فنــاوری شهرســتان رودســر در مصاحبــه بــا 
مدیــر روابــط عمومــی و روابــط بیــن الملــل پــارک 
علــم و فنــاوری گیــان از دریافــت مجــوز مرکــز 
ــان پارســی  ــش بنی شــتابدهنده توســط شــرکت دان
ــاه  ــاون، کار و رف ــکاری اداره کل تع ــا هم ــل ب گی

ــر داد. ــان خب اجتماعــی اســتان گی
ــه  ــک ب ــز کم ــن مرک ــازات ای ــن امتی از مهمتری
راه انــدازی شــرکت هــای دانــش بنیــان، اســتارت 
مبتنــی  کارهــای  و  کســب  توســعه  و  هــا  آپ 
بــر فنــاوری، کمــک بــه اشــتغال پایــدار قشــر 

ــن و  ــه، تامی تحصیلکــرده و نخب
توســعه زیرســاختهای تولیــدات 
باالبــردن  و  بنیــان  دانــش 
نهایــی،  کیفیــت محصــوالت 
ــب  ــای کس ــزاری رویداده برگ

راه  جهــت  مناســب  کار  فضــای  ارایــه  کار،  و 
ــاور  ــان و فن ــش بنی ــدازی کســب و کارهــای دان ان

ــد. ــی باش م
دکتــر عــادل رنجــی افــزود: بــا توجــه بــه موقعیت 
قرارگیــری مرکــز رشــد شهرســتان رودســر در 
ــن  ــدران ای ــرب مازن ــان و غ ــرق گی ــدوده ش مح
مرکــز شــتابنده مــی توانــد بــه عنــوان بــازوی 
کارهــای  و  کســب  انــدازی  راه  در  توانمنــدی 
داشــته  تاثیرگــذاری  فعالیتهــای  بنیــان  دانــش 

ــد. باش
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دعوت از کسب و کارهای موفق برای حضور در 
برنامه )پّله اول(

ویــژه برنامــه "پلـّـه اول" بــا هــدف معرفــی فضــای 
داســتان  و  نــوآوری  و  کارآفرینــی  اکوسیســتم 
و  شــاخص  کارهــای  و  گیــری کســب  شــکل 
مطــرح اســتان گیــان تولیــد و پخــش مــی شــود.

پــارک علــم و فنــاوري گیــان در اطاعیــه ای از 
کلیــه کســب و کارهــاي موفــق، مطــرح و شــاخص 
اســتان دعــوت کــرد تــا درصــورت عاقمنــدی بــه 
معرفــی خــود در برنامــه تولیدی"پلـّـه اول" شــرکت 

. کنند
پــارک  بــا حمایــت  "پلّــه اول"  برنامــه  ویــژه 
شـــرکت  اجــرای  و  گیــان  فنــاوری  و  علــم 
ــز(  ــان )دکتــر کاب ــتازان هوشــمند آفتــاب تاب پیشـ
از موسســات مســتقر در ایــن پــارک بــا هــدف 

معرفــی فضــای اکوسیســتم کارآفرینــی و نــوآوری 
کارهــای  و  کســب  گیــری  شــکل  داســتان  و 
ــد  ــال تولی ــان درح ــتان گی ــرح اس ــاخص و مط ش

ــد. ــی باش ــش م و پخ
ایــن ویــژه برنامــه بــه صــورت هفتگــی در کانــال 

رســمی پلــه اول در وبســایت آپــارات، شــبکه هــای 
ــه  اجتماعــی و رســانه هــای بومــی اســتان گیــان ب
ــای  ــب و کاره ــذا کس ــید، ل ــد رسـ ــار خواهـ انتش
ــا  ــد ب ــط، مطــرح و شــاخص اســتان مــی توانن مرتب
حضــور در ایــن برنامــه عــاوه بــر معرفــی مجموعه 
خــود بــه معرفــی هرچــه بیشــتر فرصــت هــای 

ــانند. ــاری برس ــتان ی ــتغال اس ــب و کار و اش کس
ــرای انجــام همـــاهنگی هـــای الزم  عاقمنــدان ب
ــماره  ــا شـ ــد ب ــی تواننـ ــرکت در آن م ــوه ش و نح
091180۷0۴8۴ و  091۲01301۶1محمــود رویــت 
پــور )تهیــه کننـــده و مجــری طــرح( تمــاس حاصل 

ــد.  نماین
ــه  ــه ب ــان در برنام ــور میهمان ــت حض ــی اس گفتن

ــز  ــوده و برنـــدهای شــاخص نی صــورت رایــگان ب
مــی تواننـــد از فضــای تبلیغاتــی برنامــه بهــره منـــد 

ــد. گردن
https://www. :لینــک معرفــی برنامــه در آپــارات

aparat.com/v/xT۴Gn

دکتر امير ملک پور دبير علمی دومين کنفرانس ملی انجمن علمی 
پارک ها و سازمان های نوآوری ايران و معاون فناوری و نوآوری 

پارک علم و فناوری گيالن
 بهره گيری از ظرفيت شرکت های دانش بنيان، 

موجب ارتقاء در توليدات صنعتی می شود

و  علــم  پــارک  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
فنــاوری گیــان بــا مهــم برشــمردن مقولــه شــناخت 
ــای  ــرکت ه ــای ش ــت ه ــی و قابلی ــت، توانای ظرفی
ــت  ــل موفقی ــی از عوام ــت: یک ــان، گف ــش بنی دان
ــتان از  ــع اس ــری صنای ــره گی ــا به ــرکت ه ــن ش ای

اســت. قابلیت هــا  و  ظرفیت هــا  ایــن 
بهــره  درصــورت  افــزود:  پــور  ملــک  امیــر 
گیــری از ایــن فرصــت هــا و امکانــات، واحدهــای 
ــا کمتریــن  تولیــدی و صنایــع اســتان مــی تواننــد ب
هزینــه و در ســریعترین زمــان نیازهــای خــود را از 
ــد. ــن کنن ــان تامی ــش بنی ــرکت های دان ــق ش طری

وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر زمینــه بــرای رشــد 
و بقــای شــرکت های دانش بنیــان نیــز فراهــم شــده 
ــرف،  ــن دو ط ــکاری بی ــرارداد و هم ــد ق ــا عق و ب

منفعــت آن دوســویه خواهــد بــود.
و  علــم  پــارک  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
فنــاوری گیــان اظهارداشــت: در زمــان حاضــر 
یکــی از اساســی ترین مشــکات کســب و کارهــا 
در اســتان، عــدم شــناخت و آشــنایی از همدیگــر 
ــان  ــا کار خودش ــط ب ــدرکاران مرتب ــت ان ــا دس ی
ــا  ــن آنه ــجم بی ــی منس ــبکه ارتباط ــک ش ــود ی و نب

ــت. اس
ــا  ــن مســاله باعــث شــده ت ــزود: ای ــور اف ملــک پ
بســیاری از تولیدکننــدگان و صنایــع اســتان گاهــی 
ــتان  ــارج از اس ــود را از خ ــای خ ــار نیازه ــه اجب ب
ــد  ــی توانن ــه م ــی ک ــد؛ در حال ــن کنن ــان تامی گی
ایــن نیازهــا را از طریــق شــرکت هــای دانــش 
بنیــان، مخترعیــن یــا شــرکت هــای اســتارتاپ 

ــد. ــم کنن ــتان فراه اس
وی یــادآور شــد: 350 شــرکت در پــارک علــم و 
فنــاوری گیــان وجــود دارد کــه از بیــن آن هــا ۷3 
ــر ۴0 شــرکت  ــغ ب ــوده و بال ــان ب شــرکت دانش بنی
ــتقر  ــتان مس ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــل پ در داخ

شــده انــد.
ــه  ــرای ارای ــب ب ــی مناس ــه اول" فرصت ــه "پل برنام
ــب و  ــات کس ــا و تجربی ــت ه ــا، قابلی ــدی ه توانمن

ــت ــال اس ــای فع کاره
در ادامــه ایــن گفــت و گــو، نظــر معــاون فنــاوری 
و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری گیــان را 
درخصــوص برنامــه تولیــدی " پلـّـه اول" هــم جویــا 

شــدیم.
وی گفــت: ایــن برنامــه بــا حمایــت پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان و یکــی از موسســات مســتقر 
ــاب  ــمند آفت ــتازان هوش ــرکت پیش ــارک )ش در پ
بهبــود کســب و  بــا هــدف معرفــی و  تابــان(، 
کارهــا، کارآفرینــی در اســتان تهیــه و پخــش مــی 

ــود. ش
ملــک پــور تصریــح کــرد: اجــرا و پخــش چنیــن 
برنامــه هایــی، فرصــت مناســبی را بــرای ارایــه 
ــب و  ــات کس ــا و تجربی ــت ه ــا، قابلی ــدی ه توانمن
کارهــای فعــال در اســتان فراهــم کــرده و روایــت 
داســتان آنهــا نیــز بســیار مفیــد و کاربــردی خواهــد 

بــود.
و  علــم  پــارک  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــا تولیــد و اجــرای  فنــاوری گیــان یــادآور شــد: ب
ــش  ــاط شــرکت های دان ــی، ارتب ــن برنامــه های چنی
بنیــان بــا همدیگــر و بــا صنایــع اســتان بــه صــورت 
ــد  ــه رش ــده و ب ــم ش ــتقیم فراه ــتقیم و غیرمس مس
کســب و کار در اســتان نیــز کمــک مــی کنــد 
چنانچــه تاکنــون برخــی از صنایــع اســتان توانســتند 
پــس از معرفــی  محصــوالت و طــرح های شــرکت 
ــاز  ــاوری، نی ــم و فن ــارک عل ــان پ ــش بنی ــای دان ه

ــد. ــن کنن ــا تامی ــق آنه ــود را از طری خ
ــن شــرکت  ــی ای ــا معرف ــه داد: ب ــور ادام ــک پ مل
ــات  ــال تجربی ــن انتق ــازی، ضم ــای مج ــا در فض ه
کســب و کارهــای موفــق بــه دیگــران، کمــک بــه 
ــکان  ــوالت، ام ــدن محص ــناخته ش ــی و ش بازاریاب
ارائــه محصــوالت بــه خــارج از اســتان نیــز فراهــم 

مــی گــردد.
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با حضور مقام عالی وزارت؛ 
کلنگ پرديس مشترک فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری و دانشگاه هرمزگان به زمين زده شد

کلنــگ پــروژه پردیــس مشــترک فنــاوری و 
دانشــگاه  و  فنــاوری  و  علــم  پــارک  نــوآوری 
هرمــزگان بــا حضــور دکتــر محمــد زلفــی گل 
هرمــزگان  نماینــدگان  عطــف،  محتــرم  وزیــر 
در مجلــس شــورای اســامی، رئیــس دانشــگاه 
پــارک علــم و  فتــی رئیــس  هرمــزگان، علــی 
فنــاوری، روســا و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه 
هــای اســتان و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بــه 

زمیــن زده شــد.
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوم  ــر عل ــزگان؛ وزی ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل پ
تحقیقــات و فنــاوری در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر 
ــاوری  ــوزه فن ــده در ح ــام ش ــای انج ــت ه از فعالی
در اســتان هرمــزگان و هــم افزایــی کــم نظیــر میــان 
دانشــگاه هرمــزگان و پــارک علــم و فنــاوری بیــان 
داشــت: توســعه فنــاوری نیــاز کشــور مــی باشــد و 
بــر اســاس منویــات مقــام معظــم رهبــری نیــز ایــن 

یــک امــر اجتنــاب ناپذیــر اســت.
پردیــس  احــداث  کــرد:  اضافــه  گل  زلفــی 
قــدم  یــک  فنــاوری در هرمــزگان  و  نــوآوری 
مبــارک اســت و مــی توانــد منجــر بــه توســعه و یــا 

ایجــاد زیرســاخت توســعه در منطقــه شــود.
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد:  یکــی از 
ــاوری  ــه پیشــرفت و فن فعالیــت هایــی کــه منجــر ب

ــتابدهنده  ــوآوری و ش ــز ن ــاد مراک ــود ایج ــی ش م
هــا در محــدوده پــروژه پردیــس مشــترک فنــاوری 

ــد. ــد ش خواه
فنــاوری  و  علــم  پــارک  افــزود:  گل  زلفــی 
هرمــزگان بایــد الگــوی مهــارت محــور باشــد کــه 
ــجو در  ــه دانش ــب تجرب ــرای کس ــترهای الزم ب بس

ــد. ــی کن ــم م ــتان را فراه اس
را  علمــی  دیپلماســی  و  مرجعیــت  گل  زلفــی 
پژوهــش هدفمنــد  اولویــت آمــوزش و  اولیــن 
را  دنیــا صلحمــان  بــه  بایــد  دانســت و گفــت: 
ــرای  ــا حــرف ب ــا در دنی ــا م ــگان م ــم و نخب بفهمانی

گفتــن داشــته باشــند.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان نیــز در 

ــن  ــه مدعوی ایــن آییــن ضمــن عــرض خیرمقــدم ب
گفــت: بــا توجــه بــه جابجایــی محــل احــداث 
پــروژه و تصویــب و تخصیــص اعتبــارات، پــروژه 
مذکــور فــاز بنــدی گردیــده و در زمینــی بــه 
ــگاه  ــس دانش ــل پردی ــار در داخ ــاحت 10 هکت مس
ــی  ــار م ــایت ۴۲ هکت ــاحت س ــزگان )کل مس هرم

ــردد. ــی گ ــرا م ــاز اج ــد( و در 3 ف باش
فتــی تصریــح کــرد: در فــاز اول عملیــات اجرایــی 
جــاده هــای دسترســی داخلــی ســایت بــه مســاحت 
بــه  1۷000 مترمربــع و ســوله هــای کارگاهــی 
ــع در قالــب ۴ ســوله ۲50  ــر مرب مســاحت 1000 مت

مترمربعــی در حــال اجــرا مــی باشــد.
وی اظهــار داشــت:در فاز دوم  ســاختمان ســتادی 
ــاحت ۴000  ــه مس ب
کــه  مربــع  متــر 
ســاختمان  شــامل 
رشــد  مرکــز 
مســاحت  بــه 
و  مترمربــع   1۴50
چنــد  ســاختمان 
بــه  مســتأجره 
 1۴50 مســاحت 
و  مربــع  متــر 
ســاختمان ســتادی 

در صــورت  کــه  مترمربــع   1100 مســاحت  بــه 
ــی  ــه م ــزاری مناقص ــاده برگ ــار آم ــص اعتب تخصی

. شــد با
ــاز ســوم  ــح کــرد: در ف ــام مســئول تصری ــن مق ای
ــی  ــل کش ــرق، کاب ــای ب ــت ه ــز پس ــرا و تجهی اج
بــرق و دیتــا و لولــه کشــی آب جهــت تأمیــن 
ــع  ــداث 1000 مترمرب ــای الزم و اح ــاخت ه زیرس
ــی  ســوله کارگاهــی و آزمایشــگاهی دیگــر اجرای

ــردد. ــی گ م
فتــی بیــان داشــت: مــواردی کــه در دســت اقــدام 
ــتادی و مرکــز  ــی باشــد احــداث ســاختمان س م
رشــد، تکمیــل ســوله هــای کارگاهــی، تأمیــن آب 
ــز  ــتادی و مراک ــاختمان س ــا و س ــوله ه ــرق س و ب
رشــد، تکمیــل جــاده هــای دسترســی و پیــاده 
رو ســازی و ســاماندهی کانــال هدایــت آبهــای 

ــت. ــام اس ــال انج ــه در ح ــت ک ــطحی اس س
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در 
ــارک  ــا از ایجــاد پ ــان تصریــح کــرد: هــدف م پای
ــتان  ــوآوری در اس ــاوری و ن ــترک فن ــس مش پردی
ــت  ــان صنع ــر می ــتحکم ت ــر و مس ــق ت ــد عمی پیون
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــطه پ ــه واس ــگاه ب و دانش
مراکــز رشــد مــی باشــد و همچنیــن فراهــم کــردن 
شــرایطی کــه موجــب مانــدگار شــدن نخبــگان در 

کشــور اســت.
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نشســت هــم اندیشــی اعضــای هیــات علمــی 
دانشــگاه هرمــزگان بــا رئیــس پــارک علــم و 
موذنــی  االســام  بــا حضــور حجــت  فنــاوری 
ــری در  ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق مســئول نه
ــزگان،  ــگاه هرم ــس دانش ــزگان، رئی ــگاه هرم دانش
ــا و  ــکده ه ــای دانش ــی، روس ــات علم ــای هی اعض
ــم  ــاد و قش ــی آب ــاس، حاج ــردم بندرعب ــده م نماین

ــد. ــزار گردی برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــی در  ــی فت ــاوری هرمــزگان؛ عل ــم و فن ــارک عل پ
ــول  ــبت هل ــه مناس ــک ب ــن تبری ــت ضم ــن نشس ای
ــارک  ــارک رمضــان و تشــریح عملکــرد پ ــاه مب م
ــوآوری در  ــت و ن ــگ خاقی ــاد فرهن ــت: ایج گف
ــارغ التحصیــان دانشــگاهی،  ــن دانشــجویان و ف بی
ــان  ــوآوری و امیــد در بیــن جوان ایجــاد فرهنــگ ن
)مــا مــی توانیــم(، ایجــاد فرهنــگ خاقیــت و 
راهبردهایــی  از  بخشــی  کــودکان  در  نــوآوری 

ــم. ــه ای ــرای خــود درنظــر گرفت اســت کــه ب
ــرد  ــری از رویک ــش دیگ ــرد: بخ ــح ک وی تصری
مــا معرفــی ظرفیــت هــای علمــی و فنــی بــه صنعــت 

اســتان مــی باشــد.

ــه  ــی ک ــق اهداف ــرای تحق ــت: ب ــان داش ــی بی فت
ــوازی  ــورت م ــتیم بص ــاش هس ــد در ت ــرح ش مط
زیرســاخت الزم را نیــز فراهــم نماییــم زیــرا توســعه 
نــرم افــزاری و ســخت افــزاری بایــد بصــورت 
ــا  ــود ت ــام ش ــر انج ــتای یکدیگ ــوازن و در راس مت

ــردد. ــق گ ــود محق ــی ش ــن م ــه تعیی ــی ک اهداف
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان افــزود: 
ــات  ــه منوی ــل ب ــا عم ــی م ــدف اصل ــت ه در نهای
ــی و  ــش بوم ــر دان ــه ب ــری و تکی ــم رهب ــام معظ مق
ــور  ــانی کش ــروی انس ــا و نی ــت ه ــتفاده از ظرفی اس

اســت.
احمــد مــرادی نماینــده مــردم بندرعبــاس، قشــم و 
حاجــی آبــاد نیــز در ایــن جلســه تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه سیاســت هــای کان کشــور، هرمــزگان 

قطــب پاالیشــگاهی خواهــد بــود و شــرکت هــای 
مــا بایــد در ایــن بخــش هــا فعالیــت چشــم گیــری 

داشــته باشــند.
وی افــزود: بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه 
بایــد یــک میلیــون شــغل توســط دولــت شــود کــه 
بخشــی از ایــن مهــم توســط شــرکت هــای دانــش 

ــی شــود. محــور انجــام م
شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
حــوزه  ایــن  در  اســتانی  کــرد:  بیــان  اســامی 
ارتبــاط  کــه  کــرد  خواهــد  کســب  موفقیــت 
ــد. ــته باش ــور داش ــی کش ــه علم ــا جامع ــتری ب بیش

مــرادی تصریــح کــرد: در تبصــره 18 قانــون 
بودجــه رقــم هــای تســهیاتی مناســبی در نظــر 
گرفتــه شــده اســت و مــی تــوان از ایــن بخــش هــا 

ــرد. ــرداری ک ــره ب ــز به نی
ــوان  ــا بعن ــت: م ــار داش ــئول اظه ــام مس ــن مق ای
قانــون گــذار عاقــه مند بــه تصمیمــات دانشــگاهی 

ــتیم. ــی هس و علم
هرمــزگان  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  عضــو 
در مجلــس شــورای اســامی در پایــان گفــت: 
ــه  ــه نهادین ــد در جامع ــروری بای ــه پ ــگ نخب فرهن

شــود. ایــن کار باعــث مــی شــود از تــک محــوری 
داریــم  توقــه  دانشــگاه  از  لــذا  شــویم.  خــارج 
ــد.  ــته باش ــتری داش ــز بیش ــئله تمرک ــن مس روی ای
دانشــگاهیان بایــد از کاس درس خــارج شــوند و 

ــند. ــد باش ــد تولی ــه فراین ــرو محرک نی
رئیــس دانشــگاه هرمــزگان نیــز گفــت: دانشــگاه 
ــف  ــا و تکالی ــت ه ــمت فرص ــه س ــیر ب ــال س در ح

ملــی مــی باشــد.
صادقــی بیــان داشــت: در بــاب توســعه فنــاوری، 
ــت.  ــر اس ــاب ناپذی ــتن اجتن ــاوری داش ــه فن دغدغ
ــع  ــا در واق ــای م ــل کــرده ه دانشــگاهیان و تحصی

ــتند. ــوژی هس ــاوری و تکنول ــگ فن ــربازان جن س
وی تصریــح کــرد: مــا بــرای تحقــق شــعار ســال 
ــک  ــم و ی ــف کنی ــاوری را تعری ــه فن ــد چرخ بای

ــیم. ــته باش ــع داش ــه جام برنام
داشــت:  اظهــار  هرمــزگان  دانشــگاه  رئیــس 
دانشــگاه آمادگــی خــود را بــرای توســعه فنــاوری 
ــری  ــم گی ــی دارد و از تصمی ــام م ــوزش اع و آم
هایــی کــه بــا تکیــه بــر دانــش هســتند اســتقبال مــی 

ــد. کن

رئيس کل دادگستری هرمزگان از برج فناوری هرمز بازديد کرد
بیــن  امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  ــاوری هرمزگان،مجتب ــم و فن ــارک عل ــل پ المل
ــی از  ــتان و جمع ــتان اس ــراه دادس ــه هم ــی ب قهرمان
معاونیــن دادگســتری هرمــزگان بــه مناســبت آغــاز 
ــرو همفکــر  ــارک رمضــان و پی ــاه مب ــو و م ســال ن
جهــت تحقــق شــعار ســال بــا رئیــس پــارک علــم 
و فنــاوری اســتان دیــدار و از بــرج فنــاوری هرمــز 
ــد  ــتقر بازدی ــای مس ــرکت ه ــای ش ــدی ه و توانمن

کــرد.
ــدار  ــن دی ــتان در ای ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــارک و  ــاه مب ــول م ــو و حل ضمــن تبریــک ســال ن
بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری گفــت: 
هــدف دســتگاه قضــا کمــک بــه معیشــت مــردم و 
ــا  حمایــت از نخبــگان و توســعه اشــتغال اســت و ب
ــام  ــام گــذاری شــعار ســال توســط مق ــه ن توجــه ب
معظــم رهبــری بخــش بزرگــی از برنامــه هــای 
دســتگاه قضــا بــه ایــن موضــوع اختصــاص خواهــد 
یافــت بــا کمــک و همراهــی مجامــع علمــی و 

ــزگان. ــاوری هرم ــم و فن ــارک عل پ
ــگاه  ــتیم جای ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب ــزود: م وی اف
ــش  ــد، اشــتغال و دان دســتگاه قضــا در بحــث تولی
از ســوی  برنامــه جامــع  قالــب یــک  بنیــان در 

ــود. ــخص ش ــا مش ــوزه ه ــن ح ــان ای متخصص
مجتبــی قهرمانــی تصریــح کــرد: مــا خــود را 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــه از هی ــم ک ــی دانی ــف م مکل

خصــوص فروگــذار ننماییــم.
هرمــزگان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
نیــز  عنــوان کــرد: در حــال حاضــر حــدود ۶۶ 
شــرکت و واحــد فنــاور در دل پــارک علــم و 
فنــاوری هرمــزگان وجــود دارد کــه ۲1 مــورد 
از شــرکت های مــا دانــش بنیــان هســتند یعنــی 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  توســط 
جمهــوری ارزیابــی شــده اند و ایــن شــرکت ها 
ــتند. ــروش داش ــال ف ــون ری ــر 15۴.3۴8 میلی ــغ ب بال

هرمــزگان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
ــه فعالیــت پــارک  تاکیــد  کــرد: از ابتــدای آغــاز ب
تاکنــون حــدود 3۶0 هــزار دالر صــادرات محصول 
ــادرات  ــرخ ص ــن ن ــته ایم و باالتری ــان داش دانش بنی
شــرکت ها در ســال 9۶ معــادل 1۷5هــزار دالر بــود 
و در ســال 1۴00 نیــز حــدود ۲8 هــزار دالر محقــق 

شــد.
در  شــاغان  جنســیت  نســبت  افــرود:  وی 
را  درصــد   33 و  مــرد  درصــد   ۶۷ شــرکت ها 
زنــان تشــکیل مــی دهنــد و ســطح تحصیــات 
ــه ای کــه حــدود  ــز متفــاوت اســت به گون آن هــا نی
پنــج درصــد دکتــری ، ۲1  درصــد کارشــناس 
ــم  ــد ه ــی و 1۷ درص ــد کارشناس ــد،5۷ درص ارش

در مقاطــع دیگــر هســتند.
ــاد  ــتقیم ایج ــتغال مس ــرد: اش ــان ک ــی خاطرنش فت
فعالیت هــای  طریــق  از   1۴00 ســال  در  شــده 
ــار  ــن آم ــق آخری ــر طب ــدود ۴۲1 نف ــان ح دانش بنی
ــرا  ــد چ ــر  می کن ــدد تغیی ــن ع ــه ای ــه البت ــت ک اس
ــه و همچنیــن  کــه شــرکت ها در حــال توســعه یافت
ــکل گیری  ــال ش ــز در ح ــدی نی ــرکت های جدی ش

ــتند. هس

هرمــزگان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
ــال1۴00  ــه در س ــم ک ــرض کن ــد ع ــرد: بای بیان ک
تمــام  در  را  پــارک  نظــر  زیــر  شــرکت های 
ــال  ــرای س ــم و ب ــرار داده ای ــویق ق ــورد تش ــاد م ابع
ــتخراج  ــتان را اس ــه اس ــای فناوران ــز نیازه 1۴01 نی
ــویق  ــان را تش ــش بنی ــرکت های دان ــم و ش کرد ه ای
کــه  بپردازنــد  موضوعاتــی  بــه  کــه  می کنیــم 
مشــکل اســتان هســت، زیــرا مــا اعتقــاد داریــم کــه 
ــه  ــبت ب ــتان نس ــر اس ــاوری ه ــارک فن ــه پ مجموع
ــختین  ــت و نس ــد اس ــش متعه ــه خوی ــعه منطق توس
ــی  ــدازی کســب و کارهای ــد راه ان ــا بای اولویــت م
باشــد کــه خروجــی آن حــل مشــکلی از مشــکات 

ــد. ــتان باش اس
بــه   1۴01 ســال  در  بنابرایــن  داد:  ادامــه  وی 
نظیــر آب،  بــه حوزه هایــی  مربــوط  مشــکات 
نــگاه  بــرق  انــرژی  و  محیــط زیســت، صنایــع 
ــا  ــاری ب ــکاری و ی ــت هم ــم و دس ــژه ای داری وی

می دهیــم. حــوزه  ایــن  فعــال  شــرکت های 

علــم  پــارک  تمایــز  بیان کــرد:  فتــی  علــی 
در  پارک هــا  ســایر  بــا  هرمــزگان  فنــاوری  و 

حوزه هــای تخصصــی آن اســت به طــوری کــه  
بحــث دریامحــوری را بــه عنــوان یــک هــدف 
انتخــاب کردیــم و در ایــن حــوزه فعالیت هــای 

می دهیــم. توســعه  را  خــود 
تریــن  مهــم  از  یکــی  اظهارداشــت:  وی 
ــا  ــاوری ب ــم و فن ــای عل ــه پارک ه ــی ک چالش های
ــت،  ــگاه ها اس ــا دانش ــل ب ــتند تعام ــرو هس آن روب
ــت علمــی دانشــگاه ها  ــه طــور قطــع اعضــای هیئ ب
بیاینــد و  بنیــان  پــای کار توســعه دانــش  بایــد 
شــرکت دانش بنیــان تاســیس کننــد تــا دانشــجویان 
و فارغ التحصیــان دانشــگاه ها نیــز در ایــن عرصــه 
برنامه هــای  مــا  کننــد.  ورود  و  شــده  تشــویق 
بــه  تعامــل  ســطح  افزایــش  بــرای  را  ویــژه ای 
ــرد  ــام ک ــد اع ــم و بای ــزون داری ــورت روز اف ص
بــه اتفــاق همــکاران زحمت کــش پــارک از هیــچ 
تاشــی در افزایــش ســطح تعامــل بــا دانشــگاه 

نمی کنیــم. کوتاهــی 
هرمــزگان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
تاکیــد  کــرد: تعامــل دانشــگاه و پــارک بایــد 
تعامــل  نزدیــک باشــد کــه بــه هــر حــال دانشــگاه 
ــای  ــهمی از درآمده ــد س ــود و بتوان ــع ش ــم منتف ه
شــرکت های  فــروش  محــل  از  را  خــودش 

باشــد. دانشــگاهی خــودش داشــته 
ــز  ــت علمــی نی ــان اینکــه اعضــای هیئ ــا بی ــی ب فت
نقــش بســزایی در ارتقــا ســطح ایــن تعامــل را ایفــا 
ــه  ــبت ب ــد نس ــز بای ــگاه نی ــن دانش ــرده و همچنی ک
ــح  ــان خــودش متعهــد باشــد تصری ــارغ التحصی ف
کــرد: منظــور مــا از تعهــد ایــن اســت کــه دانشــگاه 
ــجویان،  ــی دانش ــطح دانش ــر کار روی س ــاوه ب ع
نیــز  آن هــا  نگرشــی  و  مهارتــی  ســطوح  روی 
متمرکــز شــده و آنهــا را بــه خلــق کســب و کاری 

ــد. ــد ســوق ده جدی
وی گفــت: دانشــگاه های اســتان در ایــن ســال ها 
ــاش  ــته اند و در ت ــا داش ــا م ــری ب ــم نظی ــل ک تعام
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ــن حــد خــود  ــه باالتری ــی ب ــن هــم افزای هســتیم ای
برســد.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان اظهــار 
ــن  ــم تری ــعه ای مه ــای توس ــرای بحث ه ــت: ب داش
ــای  ــث فض ــم، بح ــارک داری ــه در پ ــکلی ک مش
فیزیکــی اســت کــه بایــد آن را توســعه دهیــم و بــه 
دنبــال آن هســتیم کــه ایــن مشــکل را تــا حــدودی 
مرتفــع کنیــم. در حــال حاضــر حــدود ۴150 متــر 
مربــع فضــای کار در محــل بــرج فنــاوری هرمــز در 
اختیــار داریــم کــه بخشــی از نیاز هــای شــرکت ها 
ایــن وجــود در  بــا  امــا  را رفــع کــرده اســت 
ــی را  ــزگان زمین ــگاه هرم ــس دانش ــه پردی مجموع
ــم  ــار داری ــار در اختی ــر ۴۲ هکت ــغ ب ــا وســعتی بال ب
ــل  ــی در مح ــای کارگاه ــاخت فض ــال س و در ح
پردیــس دانشــگاه بعنــوان کارگاه پایلــوت فنــاوری 

می باشــیم.
دســتگاه های  کــه  صورتــی  در  افــزود:  فتــی 
ــود  ــازاد خ ــای م ــتان فضاه ــتقر در اس ــی مس اجرای
ــار  ــد را در اختی ــرداری دارن ــره ب ــت به ــه قابلی ک
شــرکت های دانش بنیــان قــرار دهنــد می تــوان 
ــترش  ــوص گس ــری را در خص ــوب ت ــج مطل نتای
مشــاغل دانــش محــور شــاهد بــود چــرا کــه بایــد 
ــت  ــی جه ــع قانون ــه من ــچ گون ــت هی ــر داش در نظ
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــاک ب واگــذاری ام
وجــود نــدارد و مصوبــه مجلــس نیــز در ایــن 
دســتگاه های  بــه  را  واگــذاری  اجــازه  رابطــه 

ــت. ــت داده اس ــر مالکی ــدون تغیی ــی ب اجرای
وی بیان کــرد: ســال جدیــد را بــا نگاهــی نــو 
آغــاز می کنیــم و یکــی از اهــداف مــا راه انــدازی 
ــکاری  ــا هم ــودکان ب ــاورری ک ــم و فن ــارک عل پ
ــزگان  ــوالد هرم ــرورش و شــرکت ف ــوزش و پ آم
در ســال جدیــد اســت کــه از اهمیــت زیــادی برای 
مــا برخــوردار اســت بــه ایــن دلیــل ســبب می شــود 
ــوآوری در کــودکان و از  ــی و ن مفهــوم کارآفرین
ســنین پاییــن تقویــت شــود و اثــرات آن را در 

ــم. ــک مشــاهده کنی ــده ای نزدی آین
رئیــس پارک علــم و فنــاوری هرمــزگان تصریح 
ــط  ــش رواب ــال افزای ــه دنب ــال 1۴01 ب ــرد: در س ک
ــوژی و اســتفاده از  ــا کشــورهای صاحــب تکنول ب
ــور  ــه کش ــوژی ب ــال تکنول ــا و انتق ــارب آن ه تج
هســتیم و بــه نوعــی در پــی تحقــق دیپلماســی 
علمــی هســتیم، بدیــن منظــور بــرای فراهــم شــدن 
از ســفارت ژاپــن  بیشــتر  زمینــه همکاری هــای 
مباحــث  بــا  تفاهمنامــه ای  انعقــاد  درخواســت 
شــفاف در حــوزه انتقــال تجربــه و تکنولــوژی بیــن 
ــزگان و  ــگاه هرم ــاوری و دانش ــم و فن ــارک عل پ

ــتیم. ــن را داش ــی ژاپ ــع علم مجام
ــتان  ــعه اس ــث توس ــرد: در بح ــان ک وی خاطرنش
“بــرش  پیگیــری  مــا   اهــداف  دیگــر  از  نیــز 
اســتانی نقشــه جامــع علمــی کشــور” بــا همــکاری 
دانشــگاه ها و مراکــز علمــی مســتقر در هرمــزگان 
می باشــد و بــه طــور کلــی بایــد عــرض کنــم 
ــه منویــات مقــام معظــم  هــدف اصلــی مــا عمــل ب
ــتفاده از  ــی و اس ــش بوم ــر دان ــه ب ــری و تکی رهب

ظرفیت هــا و نیــروی انســانی کشــور اســت.

يادداشت سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی با موضوع منويات مقام معظم رهبری درخصوص شعار سال: 
تعامل اشتغال و دانش بنيان بودن در پيام نوروزی ولی امر مسلمين، دو راهبرد 

اساسی را برای سياستگزاران حوزه علم و فناوری مشخص می کند

دکتــر حمیــد امیــدوار سرپرســت پژوهشــگاه 

مــواد و انــرژی در یادداشــتی درخصــوص منویــات 

ــت:  ــو، گف ــال ن ــاز س ــری در آغ ــم رهب ــام معظ مق

ــل اشــتغال  ــر مســلمین تعام ــی ام ــوروزی ول ــام ن پی

و دانــش بنیــان بــودن، دو راهبــرد اساســی را بــرای 

سیاســتگزاران حــوزه علــم و فنــاوری مشــخص 

مــی کنــد.

در ادامــه ایــن یادداشــت آمــده اســت:» مهــم 

اینکــه صــرف اشــتغال و صــرف دانــش بنیــان 

بــودن فــی نفســه اگــر چــه امــری پســندیده اســت 

ــر بخشــهای ایــن  لیکــن پدیــد آوردن ماتریــس زی

ترســیمی  اساســی  راهبــرد  اساســی،  مولفــه  دو 

از ســوی رهبــری حکیــم اســت. بــرای اینکــه 

ــه نظــر  ــرد ب ضــرب ماتریســی مذکــور شــکل بگی

حاکــم  فضــای  در  تاکنــون  آنچــه  رســد  مــی 

ــود و  ــی ش ــاز مهندس ــد ب ــت بای ــه اس ــکل گرفت ش

ــاختارهای  ــاد س ــارن، ایج ــرکات متق ــار ح در کن

نامتقــارن موجــب پرکــردن حفــرات موجــود و 

ــت  ــوزه سیاس ــه در ح ــود. آنچ ــرکات ش ــدم تح ع

ــتغال  ــای اش ــت ه ــامل سیاس ــت ش ــود اس ــا موج ه

دانــش آموختــگان در تعامــل وزارت کار و رفــاه، 

وزارت صمــت، معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت 

جمهــوری و وزارت عتــف، بــا هدایــت ســتاد 

راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور ذیــل  شــورای 

عالــی انقــاب فرهنگــی چنــد ســالی اســت تبییــن 

شــده اســت. از ســوی دیگــر قانــون شــرکت هــای 

دانــش بنیــان نیــز در ســال 1389 در مجلــس محتــرم 

ــی  ــه اجرای ــن نام ــب و آیی شــورای اســامی تصوی

آن نیــز در ســال 1391 توســط دولــت محتــرم 

ابــاغ گردیــد. در نقشــه جامــع علمــی کشــور نیــز 

بــه تفصیــل در راهبردهــای کان 3 ، ۴ ، ۷ و 8 و در 

ذیــل هــر راهبــرد، اقدامــات متناســب دیــده شــده 

ــه  ــداف 8 گان ــدف 5 از اه ــن در ه ــت. همچنی اس

نقشــه جامــع و نیــز در سیاســتهای اباغــی ســال 93 

ــاوری،  ــم و فن ــوزه عل ــری در ح ــم رهب ــام معظ مق

تولیــد محصــوالت و خدمــات  افزایــش ســهم 

ــه  ــرفته ب ــی و پیش ــاوری داخل ــش فن ــر دان ــی ب مبتن

میــزان 50 درصــد GDP از یکســو هــدف گــذاری 

ــهم  ــه س ــیدن ب ــر رس ــوی دیگ ــت و از س ــده اس ش

۴ درصــدی تحقیــق و توســعه بــه GDP. لــذا بــا 

ــور،  ــود در کش ــتی موج ــت سیاس ــه بضاع ــه ب توج

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

ــز در طــی 8 ســال تمــام هــم و غــم خــود را در  نی

جهــت افزایــش دو برابــری شــرکتهای دانــش بنیــان 

ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــت. صن ــذول داش مب

ــال 89  ــان س ــش بنی ــون دان ــرات قان ــتون فق ــه س ک

مصــوب مجلــس بــود نیــز بــا 3000 میلیــارد تومــان 

ســرمایه در ایــن مــدت بــا فــراز و نشــیب تاشــهایی 

ــرا  ــرد و چ ــد ک ــه بای ــون چ ــا اکن ــام داد. ام را انج

ــه  ــا توج ــت؟ ب ــده اس ــل نش ــوب حاص ــه مطل نقط

ــف  ــه عط ــتی نقط ــه براس ــم ک ــر معظ ــام رهب ــه پی ب

حرکــت موجــود در حــوزه علــم و فنــاوری در 

آغازیــن ســالهای گام دوم انقــاب اســت، تقســیم 

ــود  ــرف موج ــز از ع ــادی و پرهی ــارن نه کار نامتق

از اهــم وظایــف عملیاتــی اســت. زیــرا قوانیــن 

تقنینــی در طــی دهــه گذشــته چــه در مجلــس 

محتــرم و چــه در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 

ــه  ــاز ب ــه نی ــر در آمــده اســت و البت ــه رشــته تحری ب

ــی  ــوان انقاب ــت ج ــن دول ــانی دارد لیک ــروز رس ب

ــا یــاس  بایــد فضــای رخــوت و خســتگی و تــوام ب

و  ناامیــدی ناشــی از عملکردهــای قبلــی را بــا 

اقدامــات نشــاط آور و انقابــی ذیــل فرامیــن ولــی 

ــی  ــه منظــور اجرای ــر مســلمین متحــول ســازد. ب ام

نمــودن رهنمودهــای معظــم لــه بــه نظــر مــی رســد 

ــه  ــاز ب ــا نی ــای موجــود تنه ــا و راهبرده سیاســت ه

بازنگــری دارد لیکــن آنچــه خودنمایــی مــی کنــد، 

ــت  ــز از سیاس ــی و پرهی ــی اساس ــات عملیات اقدام

زدگــی اســت. در ایــن راســتا وزارت عتــف و 
معاونــت علمــی و فنــاوری بایــد بــا تعامــل وزارت 
صمــت، ایجــاد زنجیــره ارتباطــی صنایــع، دانشــگاه 
هــا، پژوهشــگاه هــا و پــارک هــای علــم و فنــاوری 
و ســهامدار نمــودن آنهــا در صنایــع بــزرگ کشــور 
و اختصــاص ســهام ممتــاز بــه آنهــا از یکســو زمینــه 
ــازند و از  ــم س ــان را فراه ــارغ التحصی ــتغال ف اش
ــاط  ــه ارتب ــزرگ ب ــای ب ــرکت ه ــزام ش ــو ال یکس
وثیــق بــا شــرکت هــای دانشــگاهی و دانــش بنیــان 
و پــارک هــای علــم و فنــاوری فراهــم ســازند. بــه 
ــادی  ــای اقتص ــگاه ه ــره بن ــات مدی ــی در هی عبارت
ــگاه  ــای دانش ــک از روس ــر ی ــور ه ــی کش و صنعت
هــا و پژوهشــگاه هــا و پــارک هــا بــا داشــتن ســهام 
ممتــاز دارای صندلــی تصمیــم گیــری شــوند. الزم 
بــه ذکــر اســت درجهــت ورود صاحبــان صنایــع و 
بنــگاه هــا در کســوت هیــات امنــای دانشــگاه هــا و 
پژوهشــگاه هــا اقداماتــی انجــام شــده اســت لیکــن 
در جهــت معکــوس یعنــی رســوخ دانشــگاهیان در 
ســطوح تصمیــم گیــری بنگاههــای اقتصــادی و 
صنعتــی بــه دلیــل نداشــتن جســارت الزم، اقدامــی 
از ســوی متولیــان قبلــی حــوزه علــم و فنــاوری 
ــه پیداســت  ــه اســت. ناگفت کشــور صــورت نگرفت
ــه  ــت ک ــی اس ــن اقدامات ــی تری ــر از اساس ــن ام ای
ــاب  ــی و ت ــد جهــت پایای ــی توان ــرم م ــت محت دول
ــد.  ــام ده ــان انج ــش بنی ــای دان ــرکت ه آوری ش
ــن شــرکت  ــق بی ــاط وثی ــب ایجــاد ارتب ــن ترتی بدی
ــادی  ــای اقتص ــه ه ــان و مجموع ــش بنی ــای دان ه

ــه  ــرد و مجموع ــی گی ــکل م ــور ش ــی کش و  صنعت

بتدریــج  نیــز  هــا  پژوهشــگاه  و  هــا  دانشــگاه 

خوداتــکا مــی شــوند. بایــد بــاور داشــت که کشــور 

ــی باشــد  ــوی م ــی ق ــا دارای زیرســاختهای صنعت م

و گــره زدن ایــن زیرســاختها بطــور ســاختاری 

ــروج از  ــل خ ــان، راه ح ــش بنی ــرکتهای دان ــه ش ب

ــا  ــت. قطع ــری اس ــر رهب ــه اوام ــک ب ــران و لبی بح

بنــگاه هــای بــزرگ اقتصــادی و صنعتــی کشــور در 

ایــن خصــوص براحتــی پذیــرا نخواهنــد بــود لیکــن 

از یکســو لوایــح تقدیمــی از ســوی دولــت محتــرم 

ــت   ــات دول ــات هی ــویی مصوب ــس و از س ــه مجل ب

ــوص  ــن خص ــا در ای ــگاه ه ــف بن ــی از تکالی حاک

ــد کارســاز باشــد.« ــی توان م
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فعاليت های پژوهشگاه مواد و انرژی در راستای تحقق شعار سال
بــا  انــرژی  و  مــواد  پژوهشــگاه 
ــوزه  ــت در ح ــه فعالی ــه زمین ــه ب توج
مــواد و انــرژی و در راســتای تحقــق 
همچــون  اقداماتــی  ســال،  شــعار 
ــم  ــارک عل ــا پ ــه ب ــاد تفاهــم نام انعق
و فنــاوری اســتان البــرز، احــداث 
ــاوری  ــم و فن پردیــس تخصصــی عل
در حــوزه مــواد و انــرژی بــه منظــور 
هــای  فعالیــت  نمــودن  متمرکــز 
فناورانــه دانــش بنیــان، اختصــاص 
ــای  ــع فضاه ــر مرب ــش از ۴000 مت بی
دانــش  شــرکتهای  بــه  کارگاهــی 

بنیــان فعــال در حــوزه مــواد پیشــرفته و انــرژی 
بــا  هــای تجدیــد پذیــر و همچنیــن همــکاری 
بخــش خصوصــی در راه انــدازی مرکــز نــوآوری 
مــواد و انــرژی بــه منظــور تســهیل اســتقرار شــرکت 
فــارغ  آفرینــی  اشــتغال  و  بنیــان  دانــش  هــای 
ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــه ب ــن مجموع ــان ای التحصی

بخــش خصوصــی را انجــام داده اســت.
مرکــز رشــد مــواد و انــرژی کــه بــه منظــور 
حمایــت از کســب و کارهــاي نوپــا و نــوآور، 
کار آفرینــي و تجاري ســازي در حــوزه مــواد و 
انــرژي رســما در ســال 139۲ افتتــاح گردیــده 
اســت، در حــال حاضــر بــا ظرفیــت ۲9 واحــد فناور 
مشــتمل بــر واحدهــاي پیش رشــد، رشــد، پســا 
ــت  ــا محوری ــان و ب ــرکت هاي دانش بنی ــد و ش رش
فارغ التحصیــان،  علمــي،  هیــات  اعضــاي 
دانشــجویان پژوهشــگاه و دیگــر کارآفرینــان و 

ــي  ــي مبتن ــت اقتصــاد مل ــاوران در راســتاي تقوی فن
ــي  ــت م ــه فعالی ــغول ب ــن آوري مش ــش و ف ــر دان ب

ــد.  باش
فعــال  شــرکت هاي  تعــداد  حاضــر  حــال  در 
در مرکــز رشــد پژوهشــگاه مــواد و انــرژی ۲9 
ــرکت داراي  ــداد 11 ش ــه تع ــد ک ــرکت مي باش ش
ــي و  ــت علم ــاد معاون ــان از نه ــش بنی ــي دان گواه

فنــاوري ریاســت جمهــوري هســتند. 
"شــرکت علــم صنعــت خمســه" یکــی از شــرکت 

ایــن مرکــز اســت کــه در ســال  هــای موفــق 
ــی  ــاور صنعت ــذ" فن ــه اخ ــق ب ــته )1۴00( موف گذش

ــد.  ــرز" ش ــتان الب ــر اس برت
هســته ابتدایــی شــرکت علــم صنعــت خمســه 
در ســال 1393 شــکل گرفــت و در ســال 139۴ 
ــد. موضــوع تاســیس شــرکت  ثبــت رســمی گردی
بــر پایــه طراحــی،  ســاخت و بازســازی قطعــات و 
ــت و   ــی قرارگرف ــزات آزمایشــگاهی و صنعت تجهی

ــعه  ــق و توس ــد تحقی ــاس واح ــن اس ــر ای ب
بــا هــدف کمــک بــه صنعــت و همچنیــن 
ــا کمــک  ــی کشــور ب ســعی در خودکفای
امــر  متخصصیــن  همچنیــن  و  اســاتید 

ــد. ــاد گردی ایج
ویــژه  نیــاز  بــه  توجــه  بــا  ادامــه  در 
شــرکتهای فعال در زمینــه موتورهای دوار 
ــود  ــول خ ــال 1398 محص ــت در س توانس
آلومینایزینــگ  پوشــش  عنــوان  تحــت 
بــه روش پــک ســمانته را تولیــد و بــه 

مشــتریان خــود عرضــه نمایــد.
ــت  ــال 1۴00 توانس ــرکت در س ــن ش ای
از کارگــروه  را  نــوع 1 خــود  تولیــدی  مجــوز 
ارزیابــی و تشــخیص صاحیــت شــرکت هــای 
ــت علمــی ریاســت جمهــوری  ــان معاون ــش بنی دان
دریافــت نمــوده و بــر همــت خــود جهــت توســعه 

ــد. ــول بیافزای ــن محص ای
در حــال حاضــر ایــن شــرکت عــاوه بــر طراحــی 
تجهیــزات  و  قطعــات  بازســازی  و  ســاخت  و 
صنعتــی بــه صــورت ویــژه بازســازی، پوشــش 
دهــی آلومینایزینــگ قطعــات توربیــن هــای زمینــی 
ــا و گاز  ــت خ ــی تح ــات حرارت ــی، عملی و هوای
ــد. ــی نمای ــه م ــود عرض ــتریان خ ــه مش ــی را ب خنث

ــی  ــه توانای ــه ب ــا توج ــرکت ب ــن ش ــن ای همچنی
ــن  ــی و همچنی ــش فن ــد دان ــت تولی ــود در جه خ
ارایــه خدمــات مهندســی بــه روز در زمینــه  قطعات 
بــا تکنولــوژی بــاال را اعــام و آمــاده همــکاری بــا 

ــی باشــد. ــی م واحدهــای صنعت

تغيير پارادايم جمعيت و الزام های سياستی آن در ايران

نادرمطیع حق شناس 
گــروه  عضــو  و  شناســی  جمعیــت  اســتادیار 
انســانی  ســرمایه  و  اقتصــاد جمعیــت  پژوهشــی 

کشــور  جمعیــت  تحقیقــات  موسســه 

لطفــا بــا توجــه بــه شــاخص هــای مهــم 
ــد  ــی از رون ــر کل ــک تصوي ــی ي جمعيت
ــد؟ ــه دهي ــران ارائ ــت اي ــوالت جمعي تح

اگــر نگاهــی مســتند بــه زمینه هــای تاریخــی 
ــه  ــیم، متوج ــته باش ــران داش ــت ای ــوالت جمعی تح
می شــویم کــه آهنــگ شــدید رشــد جمعیــت 

کشــور کــه در ســال های نخســت پــس از انقــاب 
ــه  ــوری ک ــود بط ــده ب ــروع ش ــامي )135۷( ش اس
 1355-۶5 دهــه  در  جمعیــت  رشــد  بیشــترین 
ــزان  ــن می ــد. ای ــه ش ــد تجرب ــزان 3/9 درص ــه می ب
ــه  ــش یافت ــادی کاه ــد زی ــا ح ــر ت ــال های اخی درس
ومــا شــاهد تحــول اساســي و افــت قابــل ماحظــه 
ــاروری  ــش ب ــی از کاه ــت ناش ــد جمعی ــزان  رش می
ــن  ــتیم. ای ــنی هس ــرم س ــده ه ــدن قاع ــع ش و جم
میــزان طــی سرشــماری ســال هــای 1385-90 
ــه  ــر 95-1390ب ــد و در دوره متناظ ــه 1/۲9 درص ب
1/۲۴ درصــد و در حــال حاضــر نیــز بــه زیــر یــک 
درصــد ) 0/۷ درصــد( رســیده کــه فکــر مــی کنــم 
دومیــن نقطــه عطــف تاریخــی جمعیــت کشــور بــه 
شــمار     مــی آیــد. اولیــن آن را بایــد درتغییــرات 
جســتجو   13۷5 درســال  جمعیــت  ساختارســنی 
کــرد. مــا تــا ســال 13۷5 ســهم نســبی جمعیــت زیــر 
ــا  ــود ام ــد ب ــه ۴0 درص ــورمان همیش ــاله کش 15 س
درســال 13۷5 بــه 39/5 درصــد رســید. ایــن کاهش 
نیــم واحــدی، مبنــای تغییرســاختار ســنی از جوانــی 
ــماری  ــج سرش ــاس نتای ــر اس ــد. ب ــالی ش ــه میانس ب
1395 مرکــز آمــار ایران،ســهم جمعیــت 0-1۴ 

ــه ۲۴ درصــد، ســهم جمعیــت بالقــوه فعــال  ســاله ب
۶۴-15 ســاله ۶9/9 درصــد و جمعیــت ۶5 ســاله 
ــه  ــت. دررابط ــیده اس ــد رس ــه ۶/1 درص ــتر ب و بیش
ــد گفــت  ــاروری کل هــم بای ــزان ب ــا شــاخص می ب
بــه 1/۷ فرزنــد رســیده اســت.  االن در کشــور 
یعنــی متوســط تعــداد فرزنــدان بــرای یــک زن 1/۷ 
فرزنــد اســت کــه بایســتی بــه ســطح جانشــینی ۲/1 
فرزندبرســیم و ایــن امــر مســتلزم پایــش و اجــرای 
ــی  ــرد پایای ــا رویک ــد آوری ب ــای فرزن ــت ه سیاس
خانــواده در کشــور است.شــاخص میــزان خــام 
موالیــد در ســال 1395 بــه 19 درهــزار و میــزان 
خــام مــرگ ومیــر نیــز بــه 5 درهــزار رســیده اســت. 
شــاخص ســالخوردگی جمعیــت )بــه ازای هــر 100 
نفــر جمعیــت زیــر 15 ســال چنــد فــرد ســالمند۶0 
ســاله و بیشــتر وجــود دارد( نیــز در ســال 1395برابر 
بــا ۲5/۴ بدســت داده شــده اســت. بطــور تئوریــک 
اگــر رقمــی کــه بــرای ایــن شــاخص بــه دســت مــی 
ــت  ــنی جمعی ــاختار س ــد س ــر از 15 باش ــد کمت آی
ــه  ــذار ب ــال گ ــد در ح ــر 30-15 باش ــوان و اگ ج
ــالخوردگی  ــه س ــاال مرحل ــه ب ــالی و 30 ب ــان س می

ــت.  ــت اس جمعی

ــی  ــای جمعيت ــاخص ه ــی ش ــت برخ اف
در کشــور مســاله اســت يــا بــه مــرز 

ــت؟ ــيده اس ــران رس بح
یافتــه  توســعه  و  توســعه  کشــورهای درحــال 
شــناختی  جمعیــت  الگوهــای  و  هــا  تجربــه 
متفاوتــی را داشــته انــد. چــون بســترهای فرهنگــی 
متفاوتــی دارنــد. کشــورمان نیــز درســالهای اخیــر 
کــه شــوک ناگهانــی درکاهــش موالیــد و بــه 
دنبــال آن تغییــرات در ساختارســنی جمعیــت و 
ــته  ــک درصدداش ــر ی ــت زی ــد جمعی ــه رش تجرب
ــگ  ــه زن ــت. البت ــی اس ــأله جمعیت ــوان مس ــه عن ، ب
ــده  ــدا درآم ــه ص ــا ب ــه باره ــن زمین ــا در ای خطره
ــا در حــوزه سیاســت گــذاری جمعیــت  بــود. م
در کشــور مهمتــر ازهمــه نیازمنــد عــزم، درک 
نهــادی و خــرد جمعــی در نهادهــای مســئول، 
دســتگاه هــای اجرایــی و موسســات آموزشــی 
ــم  ــی کن ــن فکــر م ــط هســتیم. م و پژوهشــی مرتب
ــن عــزم و  ــه ای ــاز ب ــان دیگــری نی بیــش از هــر زم
آرامــش در کشــور احســاس مــی شــود. بــا توجــه 
ــن در حــوزه سیاســت گــذاری  ــگاه م ــه اینکــه ن ب
بینانــه اســت،مطالعات تطبیقــی خوبــی  خــوش 
در خصــوص سیاســت هــای فرزنــد آوری بــا 
ــت.  ــده اس ــن ش ــواده تدوی ــی خان ــرد پایای رویک
ــش  ــل چال ــل و فص ــان داده ح ــی نش ــه جهان تجرب
جهــان  پیشــرفته  کشــورهای  گانــه  ســه  هــای 
ســطح بــاروری پاییــن، ســالخوردگی جمعیــت 
ــن  ــت. ضم ــواری اس ــیار دش ــرت، کار بس و مهاج
الزم  ی  هــا  سیاســت  اجــرای  و  وضــع  آنکــه 
بــرای ســاماندهی ایــن چالــش هــا نیــز مــی توانــد 
تأثیــرات مهمــی را بــرروی پایــداری موفقیــت های 
ــه  اقتصــادی و اجتماعــی ایــن دســته از کشــورها ب
دنبــال داشــته باشــد. درایــن راســتا، سیاســتگذاران 
وبرنامــه ریــزان طیــف متنوعــی از راهکارهــا را 
بــرای تشــویق و حمایــت والدیــن بــه فرزنــدآوری 
ــم  ــر ه ــز، اگ ــا نی ــور م ــد. درکش ــرده ان ــه ک ارائ
اکنــون بــه ایــن مســأله توجــه نشــود و رونــد تــداوم 
داشــته باشــد بــا مســأله جمعیتــی روبــرو شــویم کــه 
ــه آنهــا دچــار  ــی ب ــه کنون کشــورهای توســعه یافت

ــد.  ــده بودن ش

ــه  ــايلی ک ــت مس ــه اهمي ــه ب ــا توج ب
ــرح  ــش مط ــن پرس ــد اي ــرح کردي مط
مــی شــود کــه چــرا در طــول ايــن دهــه 
ــر  ــی ام ــخصا متول ــادی مش ــچ نه ــا هي ه
جمعيــت در کشــور نيســت کــه پاســخگو 

ــد؟ باش
ــل  ــا قب ــم ت ــی بینی ــم م ــته برگردی ــه گذش ــر ب اگ
سیاســت هــای اباغــی رهبــری متولــی مشــخصی 
در حــوزه سیاســت گــذاری جمعیــت نداشــتیم 
گرچــه ســازمان هــا، موسســات و مراکــز پژوهشــی 
داشــتند.  فعالیــت  زمینــه  درایــن  دانشــگاهی  و 
ــی  ــود متول ــی ش ــاغ م ــتی اب ــه سیاس ــی ک هنگام
آن بایــد مشــخص شــود. مــن فکــر مــی کنــم 
ــت  ــه سیاس ــده ک ــث ش ــره ای باع ــای جزی رفتاره
ــه  ــن، هم ــاور م ــه ب ــد. ب ــق نباش ــل موف ــا در عم ه
دغدغــه مســائل جمعیــت را داریــم باید هــم نگران 
مســائل جوانــان و هــم مســائل جمعیــت ســالمندان 
باشــیم. درایــن زمینــه ، بایســتی همــه عوامــل 



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری69

گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری atfiran.ir@ژپوهش

اردیبهشت ماه 1401- شماره 54

ــن  ــم م ــه زع ــادی و ب ــی ، اقتص ــی، فرهنگ اجتماع
روانــی دیــده شــود. همانطــور کــه قبــا گفتــم فکــر 
ــی و  ــد همگرای ــن مهــم نیازمن ــق ای ــم تحق ــی کن م
ــم  ــت. ه ــی اس ــزم مل ــی و ع ــن بخش ــی بی هماهنگ
اکنــون مدیریــت زمــان اجــازه نمــی دهــد درنگــی 
ــش  ــن خصــوص داشــته باشــیم. یکــی از چال درای
هــای مهــم و اساســی در حــوزه سیاســت گــذاری 
ــه  ــم اینک ــی رغ ــت. عل ــأله اس ــن مس ــت همی جمعی
سیاســت هــای رهبــری از ســال 93  ابــاغ شــد نیــاز 
ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــش دائم ــه پای ب

ــت.  ــده اس ــق نش ــع محق ــور جام ــد بط رس

ــی  ــه جامع ــچ برنام ــون هي ــا کن ــرا ت چ
ــی  ــت گــذاری جمعيت ــوزه سياس در ح
ــان  ــت؟آيا زم ــده اس ــرا نش ــن و اج تدوي

ــت ؟ ــيده اس آن نرس
همانطــوری کــه گفتــم از قبــل ضــرورت آن 
ــای  ــت ه ــه سیاس ــی ک ــود و زمان ــده ب ــاس ش احس
رهبــری در حــوزه جمعیــت ابــاغ شــد بــرد اجرایی 
گیــری  وجهــت  عزیمــت  نقطــه  و  کــرد  پیــدا 
سیاســت هــای جمعیتــی در کشــور شــد. بــرای 
ــود کار  ــاز ب ــا ، نی ــت ه ــای سیاس ــک از بنده هری
ــمندی  ــای ارزش ــرد. کاره ــورت بگی ــی ص مطالعات
و  خانــواده  جوانــان،  آوری،  فرزنــد  درحــوزه 
ــده  ــام ش ــت انج ــط زیس ــت و محی ــاد جمعی اقتص
ــرایط  ــی نیســت. درش ــی رســد کاف ــه نظــر م ــا ب ام
کنونــی، مــا بیشــتر نیازمنــد پایــش و اجــرای برنامــه 
ــداز  ــم ان ــتیم. چش ــور هس ــی درکش ــع جمعیت جام
ــوب  ــت مطل ــمت جمعی ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م
حرکــت کنیــم. جمعیــت مطلــوب جمعیتــی اســت 
کــه شــاخص هــای رفاهــی آن درحداکثــر باشــد و 
از اشــتغال طوالنــی مــدت و بهداشــت بــرای همــه 

ــد.  ــوردار باش ــت برخ ــنی جمعی ــای س ــروه ه گ

و  حمايتــی  هــای  سياســت  بيــن  از 
ــر  ــا موث ــور م ــک در کش ــويقی کدامي تش

ــت؟ ــوده اس ــر ب ت
ــری  ــویقی و قه ــای تش ــت ه ــا سیاس ــه م درجامع
ــع  ــای جام ــت ه ــد سیاس ــت. بای ــداده اس ــواب ن ج
داشــته باشــیم کــه رصــد شــود و تعامــل بیــن 
جمعیــت و نیازهــای آن شناســایی شــود. بــا توجــه 
ــر  ــای اخی ــال ه ــه در س ــی ک ــوالت جمعیت ــه تح ب
تجربــه شــده و شــوک جمعیتــی کــه درســال جاری 
ــه جهــش  ــاز ب ــم نی ــاد مــن فکــر مــی کن اتفــاق افت
ــم اقتصــاد جمعیــت  ــی پارادای ــم یعن ــی داری جمعیت
ــه  ــت ب ــد و از جمعی ــر کن ــا تغیی ــور م ــد در کش بای
ــد  ــای فرزن ــا ارزش ه ــط ب ــتهای مرتب ــمت سیاس س
آوری بــرود. ایــن سیاســت هــا بایســتی بــا رویکــرد 
پایایــی خانــواده همــراه باشــد. یعنــی بایــد سیاســت 
نــوع  بگیــرد.  هــای دوســتدار خانــواده شــکل 
نگــرش مــردم در کشــور مــا تعییــن کننــده اســت. 
توســعه  و  مدرنیتــه  فرزنــدآوری،  هــای  ارزش 
ــت.  ــوده اس ــم ب ــیار مه ــرش بس ــوع نگ ــر ن در تغیی
ــه  ــت در برنام ــی بایس ــا م ــن ه ــه ای از ای مجموع
ــج و  ــود.به تدری ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــزی آین ری
همــراه بــا تغییــرات درســاختار اجتماعــی، فرهنگــی 
و اقتصــادی جامعــه، امــکان تغییــر ســطح بــاروری 

بوجــود مــی آیــد. امــکان افزایــش جمعیــت صرفــا 
ــرات  ــاد تغیی ــدون ایج ــویقی، ب ــای تش ــته ه ــا بس ب
ــه  ــن هم ــاد م ــدارد. بــه اعتق ــود ن ــاختاری وج س
ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و حتــی 
روانــی مــی توانــد در فرمــول بنــدی سیاســت هــای 
نقــش  بــوده و  تاثیرگــذار  جمعیتــی کشــورمان 
آفرینــی کنــد. مطالعــات متعــدد و ارزشــمندیی در 
ــد  ــر چن ــت. ه ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــه ه ــن زمین ای

ــود دارد.  ــز وج ــی نی ــأل مطالعات خ

ــد؟  ــی گوي ــه م ــی چ ــات جهان تجربي
کشــورهای ديگــر چــه سياســت هايــی در 

ــد؟ ــه ان ــش گرفت پي
بــا توجــه بــه اصــل کــه آهنــگ تغییــرات جمعیتی 
در هرکشــوری متفــاوت بــوده لــذا سیاســت هــای 
ــان  ــورها یکس ــایر کش ــا س ــوری ب ــی هرکش جمعیت
نیســت. نتایــج سیاســتی مطالعــه تحــوالت بــاروری 
و سیاســت هــای جمعیتــی درکشــورهای جهــان بــا 
تأکیــد بــر جایــگاه ایــران کــه در موسســه مطالعــات 
اقیانوســیه  و  آســیا  جمعیتــی  هــای  پژوهــش  و 
انجــام شــده، برخــی از وجــوه مشــترک سیاســت 
ــت  ــده در اکثری ــال ش ــاروری اعم ــوق ب ــای مش ه
کشــورهاي اروپایــی و آســیایی کــه رونــد کاهشــی 
ــه کــرده  ــاروری را دردو دهــه اخیــر تجرب ســطح ب
ــی شــده  ــال جمعیت ــر وارد مراحــل انتق ــد ) زودت ان
بودنــد( نشــان مــی دهنــد. وجــوه مشــترک سیاســت 
هــای جمعیتــی بــا رویکــرد پایایــی خانــواده و 

ــامل :  ــد آوری ش فرزن
- مشوق های مالی و اقتصادی 

- تدویــن قانــون حمایــت از خانــواده و قــرار 
دادن آن در راس برنامــه هــاي دولــت  

- ســازگار نمــودن مشــارکت زنــان در بــازار 
ــش  ــودن نق ــازگار نم ــدن )س ــد دار ش ــا فرزن کار ب
ــدی و کارگــری ( شــامل  ــا نقــش کارمن ــادری ب م
ــوق  ــا حق ــب ب ــدت مناس ــه م ــان ب ــی زایم مرخص

ــات نگهــداری کــودکان  -  فراهــم آوردن امکان
در مهــد کــودک هــا 

- تشویق تولد فرزند دوم و سوم 
- طــرح مرخصــي بــا حقــوق بــراي تولــد فرزنــد 

ســوم و بیشــتر 
ــرد  ــرای زن و م ــئولیتها ب ــاوی مس ــویق تس - تش
ــده  ــه دهن ــوان ارائ ــم بعن ــد و ه ــوان کارمن ــم بعن ه

ــودک  ــرای ک ــت ب مراقب
- مرخصی آموزشی با حقوق 

- وام هــای بــدون بهــره بــه زوج هــای تــازه 
کــرده  ازدواج 

- افزایش پاداش های مادی به تولدها
- طــرح حســاب پس انــداز مشــترک توســعه 

ــد ــن فرزن ــرح ب ــا ط ــودکان ی ک
اقشــار  در  بــاروري  و  ازدواج  -تشــویق 

ه  د تحصیلکــر
-افزایش مزایای پرداختی ماهانه خانواده 

ــرمایه  ــش س ــودکان افزای ــت از ک ــود مراقب -بهب
ــراي  ــردن ب ــراي کارک ــردم ب ــویق م ــا تش ــاني ب انس
ســالهاي طوالنــي تــر . ایــن امــر بــه معنــي طوالنــي 
کــردن طــول مــدت زندگــي کاري و تشــویق 
ــان  ــد زن ــازار کار مانن ــه ب ــد ب ــاي جدی ورودي ه

ــار  ــا آث ــراي مقابلــه ب اســت )ایــن سیاســت بیشــتر ب
ــت(. ــت اس ــالمندي جمعی س

- برنامــه تخفیــف ســاعات کار و مزایــاي  مربوط 
آن  به 

- برنامــه حمایــت از مراقبــت کــودکان در مراکــز 
غیردولتي

مأموریــت  بــا  خانــواده  کمیتــه  تشــکیل   -
»خانــواده مهــم اســت«، تقویــت خانــواده از طریــق 
تســهیل تشــکیل خانــواده و فرزنــد آوری و ســاختن 

ــواده ــتدار خان ــي دوس محیط
- تقویــت محیط هــاي کار دوســتدار خانــواده: 
ــاي  ــه ج ــه ب ــود ک ــب  مي ش ــا موج ــن محیط ه ای
احســاس اجبــار بــراي انتخــاب بیــن شــغل و داشــتن 
فرزنــد، جایگزین هــاي واقعــي بــراي مادرانــي کــه 
ــح  ــا ترجی ــد و ی ــه کار نکنن ــد ک ــاب مي کنن انتخ
ترجیــح  یــا  کننــد  کار  نیمه وقــت  مي دهنــد 
مي دهنــد بــراي داشــتن فرزنــدان، بیشــتر خانــه 

ــق :  ــد از طری بمانن
الف- تشکیل کمیته یا واحد کار- زندگي

دوســتدار  شــرکت  یــا  ســازمان  جایــزه   ب- 
خانــواده       

کار-  مــورد  در  مســتخدمین  اتحادیــه  ج- 
گــي     ند ز

بــوده  نســلی  چنــد  هــای  مســکن  ســاخت   -
اســت. 

ــن  ــاروری در ژاپ ــوالت ب ــه، تح ــوان نمون ــه عن ب
ــه از انتقــال  نشــان مــی دهــد ایــن کشــور دو مرحل
بــاروری را تجربــه کــرده اســت. درمرحلــه اول بــه 
کاهــش میــزان بــاروری کل بــه ســطح جایگزینــی 
)۲/1 فرزنــد( درزمــان کوتاهــی بعــد از جنــگ 
ــش  ــداوم کاه ــه ت ــه دوم ب ــی دوم و درمرحل جهان
بــاروری کل از اواســط دهــه 19۷0 بــه میــزان 
ــد برمــی گــردد. ایــن  هــای بســیار پاییــن 1/۴ فرزن
ــت.  ــده اس ــت مان ــون ثاب ــا کن ــاروری ت ــطح از ب س
سیســتم تامیــن اجتماعــی ژاپــن در راســتای اجــرای 
زنــان  و  ســالمندان  از  حمایتــی  سیاســت های 
ــرای  ــی ب ــه طای ــوان برنام ــی باعن شــاغل، طرح های
ــات  ــت خدم ــته را در لیس ــرح فرش ــالمندان و ط س
خــود قــرار داده اســت. طــرح فرشــته از جملــه  
طرح هایــی اســت کــه دولــت ژاپــن بــرای حمایــت 
زنــان شــاغلی کــه دارای فرزنــد هســتند آن را وضع 
ــی و  ــا حمایت هــای مال کــرده اســت. ایــن طــرح ب
ــری  ــب براب ــم موج ــاغل، ه ــادران ش ــی از م رفاه
شــغلی زنــان و مــردان ژاپنــی و هــم موجــب رفــاه 
حــال زنــان شــاغل شــده اســت. کمبــود نیــروی کار 
و ارتقــای فرصت هــای شــغلی برابــر بــرای زنــان و 
مــردان از علــل ایجــاد ایــن طــرح بــود کــه موجــب 
حمایــت از زنــان در محیــط کار شــده اســت. 
به طــور کلــی ســاختارتأمین اجتماعــی ژاپــن بــا 
پوشــش بیمــه ای قشــر اعظمــی از شــهروندان ایــن 
ــه  ــتمری ب ــژه مس ــهیات وی ــای تس ــور و اعط کش
ــی ورفاهــی  بیمــه  شــوندگان و حمایت هــای درمان
ــتم های  ــن سیس ــود یکــی از موفق تری ــردم خ از م
ــان کشــورهای آســیایی  ــن اجتماعــی را در می تامی
و دیگــر کشــورهای دنیــا دارد. بــا وجــود جمعیــت 
بــاالی ژاپــن امــا سیاســت های ایــن کشــور توانســته 
موجــب موفقیــت سیســتم تامیــن اجتماعــی آن 

ــی و  ــی، مال شــود. به طوریکــه سیاســت های حمایت
ــه  ــن اجتماعــی آن را ب ــن، سیســتم تامی رفاهــی ژاپ
ــل  ــا تبدی ــی دنی ــای رفاه ــن نظام ه ــی از برتری یک

کــرده اســت.
نتایــج سیاســتی گــزارش تحقیقــی چــو و لــی 
واکنــش  مهمتریــن  دهــد  مــی  نشــان   )۲009(
سیاســتی نســبت بــه بــاروری پاییــن در کشــور 
ــادی  ــی و نه ــط اجتماع ــاد محی ــی، ایج ــره جنوب ک
بــا  آوری  فرزنــد  از  حمایــت  بــرای  مناســب 
ــت از  ــتدار مراقب ــیتی، دوس ــری جنس ــرد براب رویک
ــع  ــی درجوام ــبک زندگ ــود س ــز بهب ــودک و نی ک
ســالخورده اســت. بــه اعتقــاد متخصصــان جمعیتــی 
کــره جنوبــی، پــول، موضــوع اصلــی نیســت، چــرا 
کــه تجربــه کشــورهای پیشــرفته بــا میــزان بــاروری 
باالتــر ماننــد فرانســه یــا ســوئد نشــان می دهــد 
ــری  ــش مهم ت ــیتی، نق ــری جنس ــراری براب ــه برق ک
ــی  ــواهد علم ــد. ش ــاء می کن ــوص ایف در این خص
ــای  ــش ه ــوع واکن ــن ن ــه ای ــد ک ــی ده ــان م نش
سیاســتی قطعــاً موثــر بــوده و انتظــار بــر ایــن نیســت 
تاثیــر قابــل توجهــی در کوتــاه مــدت داشــته باشــد، 
ــا سیاســت  ممکــن اســت 30 ســال طــول بکشــد ت
ــه  ــل ماحظ ــر قاب ــد تأثی ــد بتوان ــش زاد و ول افزای
ایجــاد  کشــور  ایــن  وضعیــت جمعیــت  در  ای 
ــد  ــن باورن ــی، برای ــره جنوب ــردان ک ــد. دولتم نمای
کــه سیاســت مشــوق فرزنــدآوری پایــدار، بایســتی 
مبنــای ســرمایه گذاري بــراي توســعه انســاني باشــد. 
ایــن کشــور بــرای عملیاتــی کــردن سیاســت هــای 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــی شــان ۴ درصــد از تولی جمعیت
ــی  ــان م ــت. شــواهد امرنش ــاص داده اس را اختص
ــه ضــرورت پایــش مســائل  دهــد در ایــران، نظــر ب
جمعیــت، درســال گذشــته پیشــنهاد تشــکیل دفتــر 
جمعیــت درســازمان برنامــه بودجــه توســط انجمــن 
جمعیــت شناســی ایــران مطــرح شــده کــه بــا توجــه 
بــه  ســازمان،  اجتماعــی  معاونــت  پیگیــری  بــه 
احتمــال زیــاد در آینــده نزدیــک بتواننــد درقالــب 
الیحــه یــا قانــون و بــا تخصیــص بودجــه آن را 
ــعه از  ــق و توس ــهم تحقی ــون، س ــد. اکن ــال کنن دنب
ــی در کشــور 1 درصــد اســت  ــص مل ــد ناخال تولی
ــئله  ــردی و مس ــات کارب ــام مطالع ــرای انج ــه  ب ک

ــت.  ــی نیس محورکاف

از مراحــل انتقــال جمعيتــی گفتيــد. 
ايــن موضــوع چگونــه بــر رشــد اقتصادی 

ــر مــی گــذارد؟ تاثي
ــه  ــا س ــی م ــت شناس ــات جمعی ــث نظری در مبح
ــال  ــم. در انتق ــی داری ــال( جمعیت ــذار ) انتق ــوع گ ن
ــت  ــه جمعی ــد ک ــی ده ــان م ــت نش ــی نخس جمعیت
جوامــع انســانی چگونــه از یــک مــرگ و میــر 
ــک  ــه ی ــزار ب ــاالی ۴0 در ه ــطح ب و والدت در س
ــاروری پاییــن تغییــر پیــدا  ســطح مــرگ و میــر و ب
مــی کننــد. آنچــه کــه در ایــن انتقــال مهــم اســت 
ــرو   ــرگ و می ــتمر م ــش مس ــه کاه ــت ک ــن اس ای
ــد و  ــی کن ــدا م ــش پی ــاروری کاه ــال آن ب ــه دنب ب
ــت.  ــت اس ــنی جمعی ــاختار س ــر در س ــه تغیی نتیج
بــر اســاس رویکــرد اقتصــاد جمعیتــی میســون، 
ــه  ــت ک ــنی جمعی ــاختار س ــول در س ــخصه تح مش
ــه  ــده، ب ــرح ش ــت مط ــره جمعی ــوان پنج ــت عن تح
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ــا  ــروز فرصت ه ــه ب ــر ب ــی منج ــکل های متفاوت ش
افزایــش  مي شــود.  ســرانه  تولیــد  رشــد  بــراي 
بــه کل  نســبت  درصــد جمعیــت در ســن کار 
ناخالــص  تولیــد  افزایــش  موجــب  جمعیــت 
افزایــش  دیگــر  به عبــارت  می شــود،  داخلــی 
تعــداد تولیــد کنندگان)جمعیــت در ســن کار( 
ــت  ــدگان ) جمعی ــرف کنن ــداد مص ــه تع ــبت ب نس
کــودکان و نوجوانــان و ســالمندان( به طــور طبیعــی 
افزایــش تولیــد ســرانه را به دنبــال دارد. البتــه نتایــج 
مطالعــات نشــان داده کــه میــزان  فعالیــت در ســنین 
ــوده و  ــاوت ب ــان متف ــردان و زن ــن م ــف و بی مختل
اجتماعــی و  اقتصــادی،  بــه ویژگی هــای  بســته 
فرهنگــی از جامعــه ای بــه جامعــه دیگــر دســتخوش 
تغییــر می شــود. عوامــل جمعیتــی و فرهنگــی، 
نقــش مهمــی در تعییــن حجــم و رشــد نیــروی کار 
بــه  طــور مطلــق و نســبت نیــروی کار بــه جمعیــت 
قابــل  تأثیــر  اســت  ممکــن  و  می کننــد  بــازی 
ــم کاری  ــکاری، ک ــای بی ــزان  ه ــر می ــه ای ب ماحظ
ــته  ــروی کار داش ــه نی ــی عرض ــای کیف و ویژگی ه

ــند. باش
ــواده  ــه گــذار دوم جمعیــت برتغییــرات خان نظری
کــه  اســت  متمرکــز  توســعه  آلیســم  ایــده  و 
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــعه یافت ــورهای توس درکش
ایــده آلیســم توســعه، مجموعــه ای از باورهــا و 
ارزش هــای فرهنگــی توســعه، تعریــف شــده و بــر 
ــار جمعیتــی و  ــه توســعه، رفت ــه کــه چگون ــن پای ای
ــت.  ــز اس ــد، متمرک ــی ده ــر م ــی را تغیی خانوادگ
درکشــورمان ایــن انتقــال، حالــت بــرون زا داشــته 
اســت و از بیــرون بــه داخــل بــوده و حالــت درون 
زا نداشــته اســت. تغییــرات در فــرد، خانــواده و 
ــه  ــن نظری ــن ویژگــی هــای دومی ــه مهــم تری جامع
ــر  ــع شــکل ازدواج تغیی ــوده اســت. درواق انتقــال ب
کــرده اســت. ســومین نظریــه انتقــال جمعیــت 
و  نکــرده  پیــدا  بــروز  هنــوز  مــا  کشــور  در 
ــت  ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــعه یافت ــورهای توس درکش
کــه بحــث مهاجــرت هــای بیــن المللــی اســت کــه 
ــد در  ــن مهاجــرت هــا مــی توانن ــدازه ای ــا چــه ان ت
ــذار  ــر گ ــد تاثی ــدا و مقص ــر مب ــی ب ــال جمعیت انتق
ــی  ــادی و فرهنگ ــی. اقتص ــرات اجتماع ــد و اث باش
قابــل ماحظــه ای کــه مــی تواننــد بــر رشــد و بهــره 

ــند.  ــته باش ــادی  داش وری اقتص

ايــران در کجــای پنجــره جمعيتــی 
بــه عنــوان يــک فرصــت اجتماعــی  

دارد؟  قــرار  اقتصــادی  
نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه پنجــره جمعیتــی 
ــا  ــران گشــوده شــده و ت ــه روی ای از ســال 1380 ب
ســال 1۴30 هــم ادامــه دارد. ایــن فرصــت جمعیتــی 
ــزه  ــوان معج ــه عن ــرقی ب ــیای ش ــورهای آس درکش
ــد از  ــی ۷0 درص ــه عبارت ــد. ب ــرح ش ــیایی مط آس
جمعیــت شــان در ســن فعالیــت قــرار داشــتند 
و توانســتند بــا اســتفاده بهینــه از ایــن فرصــت 
،معجــزه اقتصــادی را رقــم بزننــد. اتفاقــی کــه 
ــذاری  ــرمایه گ ــداز، س ــس ان ــش پ ــه افزای ــر ب منج
شــد.  اقتصــادی  تکفــل  بــار  کاهــش  و  بیشــتر 
ــال ۷0  ــوه  فع ــت بالق ــم جمعی ــوز ه ــران هن در ای

درصــد را داریــم امــا چــون بــا اعمــال تحریــم هــا 
ــژه  ــان و بوی ــکاری جوان ــزان بی ــد می ــادف ش مص
ــا ایــن  ــاال رفــت. ب ــارغ التحصیــان دانشــگاهی ب ف
ــان افزایــش  ــزان مشــارکت اقتصــادی زن حــال، می
پیــدا کــرده اســت. بطــور مشــخص دربــاره پنجــره 
جمعیتــی درایــران مــی تــوان گفــت از آن بــه 
ــچ سیاســت  ــع هی ــم. درواق ــتفاده نکردی ــی اس خوب
ــدارد.  ــه وجــود ن ــی در ایــن زمین مشــخص و مدون
مشــکل مــا در عملیاتــی کــردن سیاســت هــا اســت. 
اشــتغال جوانــان در شــغل هــای غیــر مرتبــط، 
ــود  ــه وج ــردگی ب ــغلی و افس ــایش ش ــی فرس نوع
مــی آورد. بایــد تخصــص هــا را خــوب بشناســیم. 
موقعیــت شناســی کنیــم. نیازهــا را در ســطح ملــی 
بشناســیم. اجرایــی شــدن سیاســت هــا بایــد از 
ــود .  ــروع ش ــتا ش ــطح روس ــرد و و از س ــد خ واح
مــن بــه آینــده تحــوالت جمعیتی کشــور خوشــبین 
ــم در در پایــش سیاســت  ــدوارم بتوانی هســتم و امی
ــر  ــش موث ــش از پی ــا بی ــودن آنه ــی نم ــا و اجرای ه
ــت  ــی جمعی ــای واقع ــم نیازه ــویم و بتوانی ــع ش واق
را تامیــن کنیــم . هرچنــد بســتر فرهنگــی متفاوتــی 
داریــم امــا بایــد از تجربــه موفــق کشــورهای دیگــر 

ــم. ــتفاده کنی ــز اس نی

بــه عنــوان پرســش اخــر پاندمــی کرونــا 
و افزايــش مــرگ و ميرهــای پيــش بينــی 
ــاختار  ــی در س ــه تغييرات ــر ب ــده منج نش

جمعيتــی شــده اســت؟
وارد  کــه  بــود  شــوک  یــک  پاندمــی  ایــن 
ــود  ــیاری از خ ــرات بس ــد وتأثی ــی ش ــه جهان جامع
ــت  ــخ جمعی ــد در تاری ــت. هرچن ــای گذاش ــر ج ب
شناســی، وقــوع اپیدمــی هــا، جنــگ و قحطــی 
ــه افزایــش  ــوده و منجــر ب ــه ســابقه ب ــا مســبوق ب ه
ــژه  ــه وی ــترده ب ــطح گس ــر درس ــرگ ومی ــزان م می
در اروپــا در اواســط قــرن چهاردهــم شــد. در 
ــورت  ــارج ص ــی درخ ــات خوب ــه مطالع ــن زمین ای
ــی  ــرأ گزارش ــت. اخی ــام اس ــال انج ــه و درح گرفت
ــیوع  ــزان ش ــوص می ــل در خص ــازمان مل ــم از س ه
ــده  ــر ش ــان منتش ــورهای جه ــی درکش ــن پاندم ای
ــران هــم یــک شــبیه ســازی جمعیتــی  اســت. درای
دانشــگاه  در  مختلــف  ســناریوهای  اســاس  بــر 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی درحــال انجــام 
اســت. فکــر مــی کنــم نمــی تــوان بــه ایــن ســرعت 
ــدازه  ــت ان ــر جمعی ــا را ب ــی از کرون ــرات ناش تاثی
و خــود  فرهنگــی  هــای  بحــث  کــرد.  گیــری 
مراقبتــی درحــوزه ســامت جمعیــت بســیار مهــم و 
تاثیرگــذار اســت. الزم اســت پــس از جمــع آوری 
اطاعــات و داده هــا در یــک مقطــع زمانــی و دوره 
ــی  ــی بصــورت نســلی در ســطح مل مشــخص وحت
ــد از آن  ــرد و بع ــورت بگی ــازی ص ــاخص س ، ش
ــر  مــی تــوان بررســی کــرد کــه ســهم مــرگ و می
درکشــور ناشــی از پاندمــی کرونــا چقــدر بــوده و 
تــا چــه حــد امیــد زندگــی را کاهــش داده اســت؟ 
ــت  ــنی جمعی ــاختار س ــر س ــی ب ــه تأثیرات ــز چ و نی
ــا در  ــت ه ــدم قطعی ــد ع ــر چن ــت؟ ه ــته اس گذاش

ــود دارد.   ــا وج ــی ه ــش بین پی

نظام رتبه بندی کيو. اس

ــل  ــه و تحلی ــع آوری و تجزی ــای جم QS روش ه

اجــرا  و  داده  توســعه  را  مقایســه ای  داده هــای 
ــته  ــات را برجس ــوت مؤسس ــاط ق ــا نق ــد؛ ت می کن
را  خــود  صنعت محــور  تحقیــق  اولیــن  نمایــد. 
در ســال 1990 )بــا ســفارش یــک نظرســنجی 
ــب و  ــت کس ــان مدیری ــط کارفرمای ــی توس جهان
ــگاه های  ــدی دانش ــام داد. رتبه بن کار ) MBA(( انج
و  شــد  انــدازی  راه   ۲00۴ ســال  در   QS جهــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــروژه تحقیقات ــن پ ــون معتبرتری اکن

می شــود. اداره  شــرکت  توســط 

رتبه بنــدی دانشــگاه های جهــان 
QS چيســت؟

انتشــار   QS جهــان  دانشــگاه های  رتبه بنــدی 
ــامل  ــه ش ــت، ک ــگاه ها اس ــدی دانش ــاالنه رتبه بن س
رتبه بنــدی جهانــی بــه صــورت کلــی و موضوعــی 
می شــود و در آن دانشــگاه های برتــر جهــان را 
در 51 موضــوع مختلــف و پنــج حــوزه علمــی 
آن  بــر  عــاوه  می کنــد.  رتبه بنــدی  ترکیبــی 
آمریــکای  آســیا،  )ماننــد  منطقــه ای  اطاعــات 
ــی(  ــا، آســیای مرکــزی و مناطــق عرب ــن، اروپ التی

را نیــز شــامل می شــود.
ذیــل همیــن گروه بنــدی،QS  مــواردی ماننــد 
شــهرهای  بهتریــن  فارغ التحصیــان،  اشــتغال 
 MBA ،دانشــجویی، قــدرت سیســتم آمــوزش عالــی
رتبه بنــدی  نیــز  را   MBA دور  راه  از  آمــوزش  و 

یــد. می نما

روش شناســی رتبه بنــدی دانشــگاه های 
 QS جهان 

ــاس  ــر اس ــان QS ب ــگاه های جه ــدی دانش رتبه بن
از شــش  اســتفاده  بــا  روش شناســی ســازگار و 
ــور  ــگاه را به ط ــرد دانش ــه عملک ــاده )ک ــار س معی
می گیــرد.  صــورت  می دهــد(  نشــان  مؤثــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــن کار، ه ــام ای در انج
ــه  ــان حاصــل کنیــم کــه مقایســه های ســال ب اطمین
ــه  ــروری ب ــانات غیرض ــند و نوس ــر باش ــال معتب س

ــند. ــل برس حداق
بنابرایــن، دانشــگاه ها بــر اســاس شــش معیــار 

زیــر ارزیابــی می شــوند:
1.شهرت علمی؛

۲.شهرت از منظر کارفرمایان؛

3.نسبت هیات علمی به دانشجو؛
۴.میزان استناد سرانه هر عضو هیات علمی؛

5.نســبت اعضــای هیات علمــی بین المللــی بــه 
هیات علمــی؛ اعضــای  کل 

کل  بــه  بین المللــی  دانشــجویان  ۶.نســبت 
. ن یا نشــجو ا د

- شهرت علمی )با وزن %۴۰(
باالتریــن وزن معیارهــا بــه »شــهرت علمــی« یــک 
اســاس  بــر  می شــود.  داده  اختصــاص  موسســه 
نظرســنجی آکادمیــک مــا، بــرای ســنجش شــهرت 
علمــی، نظــرات تخصصــی بیــش از 130هــزار 
ــی در مــورد کیفیــت  نفــر در فضــای آمــوزش عال
جهــان،  دانشــگاه های  در  تحقیــق  و  تدریــس 
بزرگتریــن  کار  ایــن  می شــود.  گــردآوری 
نظرســنجی دانشــگاهی جهــان اســت، و از نظــر 
ــنجش  ــرای س ــر ب ــزاری بی نظی ــه، اب ــدازه و دامن ان

اعتبــار موسســه در جامعــه دانشــگاهی اســت.

- شــهرت از منظــر کارفرمايــان )بــا وزن 
)%۱۰

دانشــجویان، تحصیــات دانشــگاهی را به عنــوان 
آن  طریــق  از  کــه  می کننــد  تلقــی  وســیله ای 
بــرای  را  ارزشــمندی  آمادگی هــای  می تواننــد 
بــازار کار دریافــت کننــد. ارزیابــی میــزان موفقیت 
ضــروری  آمادگــی،  ایــن  ارائــه  در  مؤسســات 

ــت. اس
بــر  کارفرمایــان  منظــر  از  شــهرت  معیــار 
اســاس بیــش از ۷5هــزار پاســخ بــه نظرســنجی 
از  نظرســنجی  ایــن  در  اســت.  کارفرمایــان   QS

کارفرمایــان ســوال می شــود کــه کــدام موسســات، 
ــر  ــوآور و موث ــان شایســته، ن ــارغ التحصی دارای ف

؟  شــند می با

ــا  ــجو )ب ــه دانش ــی ب ــبت هيات علم - نس
)%۲۰ وزن 

کیفیــت تدریــس موسســات و مقایســه آن بــا 
ســایر موسســات بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
 QS بنــدی  رتبــه  در  شــده  اســتفاده  معیارهــای 
اســت. اندازه گیــری  ایــن شــاخص بــه شــدت 
ــداد اعضــای  ــا نســبت تع دشــوار اســت. از نظــر م
موثرتریــن  می توانــد  دانشــجو  بــه  هیات علمــی 
ــس  ــوزش و تدری ــت آم ــن کیفی ــرای تعیی ــار ب معی
باشــد. ایــن شــاخص میــزان دسترســی دانشــجویان 

را بــه ســخنرانان و اســاتید ارزیابــی می کنــد. 
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عضــو  هــر  ســرانه  اســتناد  ميــزان   -

)%۲۰ وزن  )بــا  هيات علمــی 

ــت  ــری کیفی ــای اندازه گی ــن ابزاره ــی از مهم تری یک

کیفیــت  اســت.  آن  تحقیقاتــی  خروجــی  موسســه، 

میــزان  از  اســتفاده  بــا   QS در  موسســات  تحقیقــات 

ــرای  ــود. ب ــری می ش ــه اندازه گی ــتنادهای آن موسس اس

محاســبه ایــن شــاخص، نســبت تعــداد کل اســتنادهای 

مقــاالت موسســه )از پایــگاه اســتنادی اســکوپوس( بــر 

ــک  ــی ی ــه، در ط ــی موسس ــای هیات علم ــداد اعض تع

ــور  ــه منظ ــی ب ــود. یعن ــت می ش ــاله، دریاف دوره پنج س

ارزیابــی عادالنــه دانشــگاه ها، بــه جــای اســتناد کل 

دانشــگاه، اســتناد بــه ازای هــر عضــو هیات علمــی 

می شــود. محاســبه 

بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد اســتنادهای مقــاالت 

مربــوط بــه علــوم انســانی، تقریبــا نیمــی از تمامــی 

بــه   QS می شــوند،  شــامل  را  تحقیقاتــی  اســتنادات 

موسســات،  اســتنادات  وزن  همسان ســازی  جهــت 

اســتنادات مرتبــط بــا علــوم انســانی را بــا وزن متفاوتــی 

ــه ایــن  از ســایر علــوم اندازه گیــری نموده اســت. ایــن ب

ــت  ــتناد دریاف ــک اس ــال ی ــرای مث ــه ب ــت ک ــی اس معن

شــده بــرای یــک مقالــه در فلســفه بــه صــورت متفاوتــی 

از اســتناد یــک مقالــه در مــورد آناتومــی و فیزیولــوژی 

اطمینــان  ایــن  نهایــت  در  می شــود.  اندازه گیــری 

حاصــل می شــود کــه در ارزیابــی میــزان اســتناد ســرانه 

ــای  ــی حوزه ه ــه، تمام ــی موسس ــو هیات علم ــر عض ه

ــند. ــته باش ــری داش ــی وزن براب دانش

ــی  ــی بين الملل ــای هيات علم ــبت اعض - نس

بــه کل اعضــای هيات علمــی )بــا وزن %۵( 

و نســبت دانشــجويان بين المللــی بــه کل 

ــا وزن %۵( ــجويان )ب دانش

ــد آن  ــان می ده ــگاه نش ــک دانش ــودن ی ــی ب بین الملل

ــاری قــوی بین المللــی  ــام تج دانشــگاه دارای یــک ن

ــر  ــاتیدی از سراس ــجویان و اس ــد دانش ــت و می توان اس

ــجویان  ــر دانش ــوی دیگ ــد. از س ــذب نمای ــان را ج جه

بین المللــی  دانشــگاه  یــک  هیات علمــی  اعضــای  و 

ــه در آن  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــد ملیت ــی چن در فضای

ــی  ــک آگاه ــا و در کل ی ــا، مهارت ه ــیوه ها، باوره ش

ــرای  ــان ب ــادل می شــود )کارفرمای ــن آنهــا تب ــی بی جهان

ــتند(.  ــل هس ــژه ای قای ــرم ارزش وی ــای ن مهارت ه

ــران در  ــر ای ــرای دانشــگاه های برت ــی ب نتیجــه کل

ــو.اس در  ــدی کی ــام رتبه بن ــر در نظ ــال های اخی س

جــدول زیــر آمــده اســت.

تــا  امتیازهــای دانشــگاه اول  در جــدول زیــر 

ــو. ــدی کی ــا 100 رتبه بن ــور 9۶ ت ــم و همین ط پنج

اس بــا پنــج دانشــگاه  برتــر کشــور مقایســه شــده اند 

ــران  ــر ای ــا مشــخص شــود کــه دانشــگاه های برت ت

تــا نیــل بــه جمــع 100 دانشــگاه برتــر دنیــا چقــدر 

ــی  ــوت و ضعف ــاط ق ــه نق ــد؟ و از چ ــه دارن فاصل

برخوردارنــد؟

آنچــه از جــدول بــاال مشــخص اســت ایــن اســت 

ــش  ــر بخ ــز ب ــران متمرک ــر ای ــگاه برت ــه 5 دانش ک

رتبه بندی هــای  ســایر  )ماننــد  هســتند  اســتناد 

ــیاری  ــای کار بس ــایر ارکان ج ــی( و در س بین الملل

ــود  ــت خ ــق می بایس ــزی دقی ــا برنامه ری ــد و ب دارن

را بــه جمــع 100 دانشــگاه برتــر دنیــا نزدیــک 

ــد.  نماین

البتــه ایــن رتبه بنــدی کلــی اســت و دانشــگاه ها در 

ــدی  ــام رتبه بن ــل نظ ــی ذی ــای تخصص رتبه بندی ه

کیــو.اس می تواننــد بــه طــور دقیق تــری برنامــه 

ــزی  ــدف طرح ری ــن ه ــه ای ــل ب ــت نی ــود را جه خ

ــور  ــر کش ــگاه برت ــه  5 دانش ــن رتب ــد. در ضم نماین

ــو. ــدی کی ــام رتبه بن ــی نظ ــای تخصص در بخش ه

ــم،  ــی عل ــش و ارزیاب ــاالنه پای ــزارش س اس در گ

در  عتــف  عالــی  نــوآوری شــورای  و  فنــاوری 

ــت. ــترس اس دس

ســبزی1،  اکبــر  علــی  و گــردآوری:  ترجمــه 

1۴00/1۲/18 جمعــه۲  احمــد 

1 کارشــناس مســئول ســتاد پایــش و ارزیابــی 

ــئول  ــناس مس ــوآوری، ۲ کارش ــاوری و ن ــم، فن عل

ــی ــیون دائم کمیس

شورای عالی عتف

منبع:

www.qs.com/rankings  .1

https://www.topuniversities.com/qs-  .2

world-university-rankings/methodology
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مقدمه 
هویــت  مبنــای  بــر  ایــران  اســامی  انقــاب 
ــگ و  ــردن فرهن ــای ک ــدف احی ــا ه ــامی و ب اس
ــرفته در  ــه ای پیش ــاختن جامع ــامی و س ــدن اس تم
تمامــی جهــات کــه تأمین کننــده ســعادت دنیــا 
ــی  ــام خمین ــری ام ــه رهب و آخــرت انســان باشــد ب
کبیــر)ره( بــا دو شــعار اســتقال، آزادی، جمهوری 
جمهــوری  شــرقی  نــه  غربــی،  نــه  و  اســامی 
اســامی و بــا دو رویکــرد هویــت بخشــی و تمــدن 
ــا  ــر ب ــی دیگ ــت. از طرف ــوع پیوس ــه وق ــازی ب س
ــا  ــزرگ ب ــای ب ــاختارهای انقاب ه ــه س ــت ب عنای
ــه اساســی ســرزمین، امــت، حکومــت  چهــار مؤلف
ــرای  ــه ب ــت ک ــن برداش ــوان چنی ــگ می ت و فرهن
ــدن  ــرای تم ــی ب ــاص  و بوم ــگ  خ ــرای فرهن اج
ســازی الجــرم نیــاز بــه ابــزاری بــه نــام علــم داریــم. 
ازاین جهــت انقــاب اســامی اگــر بخواهــد در 
ــت در  ــرد می بایس ــرار گی ــازی ق ــدن س ــیر تم مس
ــرار  ــم بومــی و پیشــرفت علمــی ق ــد عل مســیر تولی
ــه  ــن رویکــرد می بایســت ب ــه ای ــرد. در پاســخ ب گی
اهــداف انقــاب اســامی رجــوع کــرد چــرا کــه 
تنهــا ایــن انقــاب اســت کــه در طــول تاریــخ 
معاصــر ســخنی خــاف ســخن موجــود داشــته 
بــوده  بشــریت  و مخاطــب آن آحــاد مختلــف 
ــت،  ــل آن عدال ــه حاص ــی دارد. ک ــه تمدن و داعی
کرامــت، آرامــش و پیشــرفت همه جانبــه در ابعــاد 

مختلــف می باشــد. ایــن انقــاب مدعــی اســت 
بــرای مدیریــت جهــان برنامــه دیگــری دارد و 
مدعــی اســت کــه دیــن اســام تنهــا و تنهــا برنامــه 
ــبختی  ــعادت و خوش ــه س ــت ک ــر اس ــزرگ بش ب
بشــر در گــرو بــه ایــن برنامــه اســت. اینجاســت کــه 
ــع و شــکافتن مرزهــای  ــم ناف ضــرورت کســب عل
در  جدیــد  باب هــای  و  قله هــا  فتــح  و  دانــش 
ــد  ــروز تولی ــد ام ــخص می کن ــم را مش ــه عل عرص
توانمندی هــای  ارتقــاء  و  علمــی  دســتاوردهای 
دانشــمندان،  تــاش  مرهــون  کشــور  دفاعــی 
بســیجی  تفکــر  بــا  دانش آموختــگان  و  اســاتید 
ــگان  ــدار نخب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــت. مق اس
ــا  ــه: »م ــد ک ــخ 89/۷/1۴ می فرماین ــوان در تاری ج
داشــتیم،  زیــادی  مقطعــی  ســرمایه گذاری های 
پیشــرفت های مقطعــی هــم زیــاد داشــتیم کــه قائــم 
ــاص  ــای خ ــه گروه ه ــم ب ــوده، قائ ــخاص ب ــه اش ب
بــوده، می بایســتی در همــه بخش هــا، در همــه 
ــی  ــان تمام ــک جری ــد ی ــدا کن ــعه پی ــته ها توس رش
ناپذیــر در زمینــه ی علــم و در همــه رشــته های 
ــوم  ــا عل ــوم انســانی ت ــد از عل ــه وجــود بیای ــوم ب عل
ــده  ــن پدی ــا ای ــتی م ــوم بایس ــواع عل ــی و ان تجرب
ــاش الزم  ــن کار ت ــم ای ــاهده کنی ــم و مش را ببینی
دارد، مجاهــدت الزم  دارد، جهــاد علمــی الزم 
ــه یــک جبهــه علمــی  دارد«. جهــاد علمــی ناظــر ب
اســت کــه در آن ســه عنصــر فرماندهــی، پشــتیبانی 

ــده  ــر عه ــده را ب ــش عم ــی نق ــای عملیات و نیروه
ــد در  ــی واح ــأل فرمانده ــه خ ــن جبه ــد در ای دارن
هم افزایــی  و  هماهنگــی  تعامــل،  بــرای  میــدان 
کامــًا هویــدا می باشــد لــذا بــرای پــر کــردن ایــن 
ــیم.  ــی می باش ــز فرمانده ــک مرک ــد ی ــأل نیازمن خ
در عرصــه ی عمــل نیروهــا هرچقــدر هــم کــه 
ــا هدفــی  قــوی باشــند ولــی متحــد و یکپارچــه و ب
ــی  ــل طراح ــرح از قب ــه و ط ــق نقش ــخص و طب مش
نکننــد؛ در موقعیــت عمــل صحیــح   شــده کار 
ــع  ــی و قدرتشــان را ضای ــد و کارای ــرار نمی گیرن ق

می کننــد.

ماده ۱- اصول و ارزش ها
بــا توجــه بــه مبانــی ارزشــی نظــام علــم و فنــاوری 
کشــور از جملــه نقشــه جامــع علمــی کشــور، نقشــه 
راه علمــی دفاعــی و امنیتــی و ســند راهبــردی 
ارزش هــای  و  مبانــی  بســیج،  ده ســاله  اعتــای 
بنیادیــن نقشــه راه بســیج علمــی بدیــن شــرح اعــام 

مــی گــردد:
1.منطبــق بــر اصــول و مبانــی دیــن اســام در 

تمامــی ابعــاد علــم و فنــاوری
انقــاب  ارزش هــای  و  اصــول  بــه  ۲.توجــه 
ارزش  زنجیــره  در  محــوری  قــرآن  و  اســامی 

تولیــد علــم
3.تعامــل هدفمنــد و مؤثــر بــا نهادهــای متولــی و 

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

.....-
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فرایندهــای توســعه علــم و فنــاوری
۴.رشــد قابلیت هــا و فضایــل علمــی و اخاقــی و 

حفــظ کرامــت انســانی و حقــوق مــردم
بــردن ســطح آگاهی هــای عمومــی و  5.بــاال 
ــم و  ــاد علمــی در عرصــه عل ــان جه ــج گفتم تروی

ــاوری فن
۶.تحــول در علــوم و به صــورت ویــژه تحــول در 

علــوم انســانی 
ــن و متناســب  ــوم و فناوری هــای اقتدارآفری ۷.عل
شــناختی  و  معرفتــی  منابــع  و  مبانی،اصــول  بــا 

ــامی ــاب اس انق
ــم  ــام معظ ــات مق ــات و مطالب ــه منوی ــه ب 8.توج

ــری رهب
ــا سیاســت ها و راهبردهــای اســناد  ــاق ب 9.در انطب

باالدســتی مرتبــط
ــور  ــی حض ــازی و آمادگ ــی، جوان س 10.نوگرای
و  فنــاوری  علمــی،  مختلــف  حــوزه  هــای  در 

نــوآوری

ماده ۲- چشم انداز
 بســیج در افــق چشــم انداز خــود در عرصــه علــم 
و فنــاوري)1۴05(، بــا یــاری خداونــد متعــال و 
ــی پــای  ــان مؤمــن انقاب ــر توانمنــدی جوان ــه ب تکی
ــده  ــزا کنن ــم اف ــاد ه ــن نه ــوان مهمتری ــه عن کار ب
مجموعــه هــای موثــر در علــم، پژوهــش و فنــاوری 
ــر  ــا ب ــاد بن ــن نه ــود. ای ــد نم ــش خواه ــای نق ایف
رســالت خــود مبنــی بــر بســیج کنندگــی عمومــی، 
تمامــی ظرفیــت هــای انگیزشــی، علمــی، فنــاوری 
و نوآورانــه کشــور را احصــاء، شــبکه ســازی و 
ســازماندهی نمــوده و موجبــات اتصــال نظــام منــد 
ــه بدنــه مردمــی جهــت  ظرفیــت هــای حاکمیتــی ب
ــق گام  ــتای تحق ــی در راس ــت علم ــق مرجعی تحق

ــد.  ــی نمای ــم م دوم انقــاب فراه

 ماده 3- اهداف کالن
برتــری ســازی، اقتدارآفرینــی، هــم افزایــی و 

ــا: ــاوری ب ــم و فن ــه عل ــازی عرص ــی س مردم
1-تغییــر رویکــرد از مقلــد بــه نــوآور جهــت 
تولیــد علــم و فنــاوری ایرانــی- اســامی )احصــاء 

ــاء)خلقت(( ــم از منش ــب عل و کس
ــتخراج و  ــع ساز)اس ــع و مرج ــم ناف ــد عل ۲-تولی

ــازه( ــای ت ــاف قلمروه ــرداری و اکتش ــره ب به
3-تربیــت پژوهشــگران و فنــاوران برتــر جــوان و 
مجتهــد علمــی  در راســتای دســتیابی بــه مرجعیــت 

علمــی و فنــاوری
۴-مشــارکت در حــل مســائل کان و خــرد و 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــاب ب ــور و انق ــای کش ــاز ه ــع نی رف
ــردم  ــر م ــان ب ــه و می ــی نوآوران ــای جهش روش ه

ــه  پای
ــا  ــه ب ــردم پای ــان م ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص 5-توس
تســهیل و تســریع در تاســیس شــرکت هــای دانــش 
بنیــان مردمــی و بــکار گیــری ظرفیــت این شــرکت 

هــا بــرای ارتقــاء و بهبــود زنجیــره تولیــد علــم

ماده ۴ - سياست ها
ــی  ــه و یکپارچگ ــدت روی ــی، وح ــم افزای 1-ه
ــا عناصــر و  اجــزای توســعه علمــی بســیج علمــی ب

ــی ــدرت ســاز مل ــای ق ــه ه مولف
۲-جهــاد علمــی همــه جانبــه و جوشــاندن چشــمه 
هــای دانــش و عبــور از مرزهــای آن بــرای تولیــد 
دانــش و فنــاوری هــای نویــن، تمــدن ســاز و اقتدار 

آفریــن بــا هــم افزایــی ومیــدان داری جوانــان
جــذب  و  دعــوت  بــرای  ســازی  3-ظرفیــت 
حداکثــری همــه ی ســایق و اقشــار بــه خصــوص 
ــا ارتقــای جاذبــه هــای علمــی  جوانــان بــه بســیج ب

ــاوری و فن
ــی و  ــی و کیف ــعه کم ــه توس ــدی ب ــه ج ۴-توج
حفــظ انســجام و نگهداشــت ســرمایه هــای انســانی 

ــی ــه علم ــیجی در عرص بس
اجــرای  بــا  اقتصــادی  جانبــه  همــه  5-جهــاد 
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــا تکیــه بــر 

پایــه بنیــان مــردم  رویکــرد دانــش 
۶-تحــول دانشــی در نظامــات بســیج بــا ویژگــی 

هــای روان، ســاده، تســهیلگر و فناورپایــه

ماده ۵ - راهبردها
1- هــم افزایــی ظرفیــت هــای علمــی و تخصصی 
ــازی و  ــه س ــور و زمین ــامی کش ــانی اس ــوم انس عل
بســتر ســازی نقــش آفرینی مردم در تحـــول عـــلوم 

انســـانی اسامی
۲- هــم افزایــی ظرفیــت هــای علمــی تخصصــی 
اهــداف  تحقــق  جهــت  حاکمیتــی  و  مردمــی 

اقتصـــاد دانـش بنیـــان
و  کشــور  علمــی  ظرفیت هــای  هم افزایــی   -3
کمــک بــه تولیــد علــوم و فناوری هــای نویــن، 
مــرز شــکن و اقتــدار آفریــن در راســتای دســتیابی 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــگاه مرجعی ــه جای ــور ب کش

ــع و نـوظـهور( )بـدیـ
۴- بســتر ســازی بــرای نقش آفرینــی مردمــی 
در  علمــی  تصمیم گیــری   و  تصمیم ســازی  در 
ــر در  ــم گی ــی سیاســت گذار و تصمی نهادهــای عال

ــعیت فـکـــری(  ســطح کان و خــرد )مـرجـ
5- شناســایی، شــبکه ســازی، تـوانمندســـازی 
شـکوفـاســـازی  و  بکارگیــری  هـدفمنـــد، 
ویـــژه  بـــه  علـــمی  مختـــلف  استعـدادهـــای 
نـوجـوانـــان و جـوانـــان در راستـای تـربیت میـدان 

انسـانـــی هـــای  محـورسـرمـایـــه 
۶- جـریـــان ســـازی، تـــرویج و تعمیــق گفتمـــان 
جهـــاد علـــمی و تبـــدیل آن به گفتمـــان غـالب در 

کشـور
ــرار  ــا استقـ ــج ب ــودن بسیـ ــه نمـ ــش پـایـ ۷- دانـ
نـــظام مـدیـــریت دانــش و تحـــقیق و تـــوسعه 

دانـــشی( درونی)سـازمـــان 
 ماده ۶- حوزه های اولویت دار

 مطالعــات سیاســت گــذاری علــم و فنــاوری بیــان 
ــته  ــی وابس ــذاری ماهیت ــت گ ــه اولوی ــی دارد ک م
ــدی در جهــت  ــت بن ــن اولوی ــط دارد و ای ــه محی ب
ــت  ــی آن امنی ــدار و در پ ــعه پای ــاه، توس ــود رف بهب

پایــدار انجــام مــی شــود.
ــی  ــداف اجتماع ــا اه ــی ب ــی و کارای ــش بازده ــور افزای ــه منظ ــردی ب ــدی راهب ــدی فراین ــت بن اولوی
ــد: ــته باش ــر داش ــر را درب ــج زی ــد نتای ــی توان ــد و م ــی باش ــور م ــازمان و کش ــدت س ــد م ــادی بلن اقتص

- تمرکز بر حوزه های محدود و مشخص
- مشارکت گسترده ذینفعان مختلف

- ضرورت اولویت بندی در راستای اهداف و خط مشی های کان
- سرعت بخشیدن به حل مسائل و رفع نیازهای اولویت دار

- کاهش اتاف منابع انسانی و مادی
- و ....
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و  محصــوالت  نمونــه   -۷ مــاده 
پيامدهــا

الف( نمونه محصوالت
مختلــف  ســطوح  در  فنــاور  ۲5000هســته    -

فنــاوری
- شبکه ارتباطی عناصر فعال و تاثیر گذار

- بانــک مســائل و نیــاز هــای اولویــت دار در ۲0 
موضــوع اولویــت دار کشــور

ــتعدادهای  ــری 150000اس ــایی و بکارگی - شناس
ــه، مختــرع و مبتکــر و متخصصیــن ــر و نخب برت

- بانک نخبگان و فناوران حرفه ای
- تجاری سازی 1۶00محصول فناورانه 

- تولیــد ۲0 محصــول دارای فنــاوری بدیــع و 
نوظهــور

- حــل 1۶0مســئله فناورانــه نیــاز محــور در حــوزه 
بدیــع و نوظهــور

- تبدیــل50000 هســته هــا بــه ۲0000واحــد هــای 
فنــاور و ارتقــاء بــه 8000 شــرکت دانــش بنیــان 

- اکتســاب و انتقــال دانــش و فنــاوری و  مســتند 
ســازی بیــش از ۷0000ســند علمــی

- تولید 1000 ایده جدید و 

ب( نمونه پيامدها
- ایجاد اشتغال دانش بنیانی 

- ارتقاء و بهبود زنجیره تولید علم
- ایجاد امید و خودباوری

- کاهش فرار مغز ها
- ایجــاد تحــول علمــی) توانمنــدی علمــی + 

شــجاعت علمــی(
- کمک به مرز شکنی دانش 
- کمک به رشد علمی کشور
- کمک به مرجعیت فناوری

ــش  ــم و دان ــد عل ــوآوری در تولی ــت و ن - خاقی
ــی اســامی ایران

بعــد  در  آفرینــی  اقتــدار  و  ســازی  برتــری   -
فنــاوری و  علــم  ســازی  مردمــی 

- تولید ثروت و ایجاد اقتدار، امنیت و رفا

اجرايــی  چارچــوب   -۸ مــاده 
ســازی 

8-1- تقســیم کار ملــی در حــوزه اجــرای نقشــه 
راه بســیج علمــی 

و  نظــارت  و  کان  سیاســت گذاری   -1-1-8
ارزیابــی نقشــه راه بســیج علمــی 

و  کان  تصمیم گیــری  و  سیاســت گذاری 
راهبــردی نظــام علــم و فنــاوری، روزآمدســازی و 
اجرایــی نمــودن نقشــۀ راه بســیج علمــی و ارزیابــی 
ــر حســن اجــرای آن، سیاســت گذاری  و نظــارت ب

و  علــم  برون ســازمانی  همکاری هــای  کان 
فنــاوری و تصویــب اســناد ملــی فنــاوری هــای 
اولویــت دار بــر عهــدة قــرارگاه جهــاد علمــی 
می باشــد کــه بــا ســازوکار موردنظــر قــرارگاه 

می گیــرد. انجــام 
ــی  ــی و هماهنگ ــت گذاری اجرای 8-1-۲- سیاس
ــی  ــیج علم ــه راه بس ــرای نقش ــی اج و انسجام بخش

ــت های  ــاغ سیاس ــب و اب ــه، تصوی ــور تهی به منظ
اجرایــی، طراحــی ســازوکار تحقــق اهــداف نقشــه 
مربوطــه،  فرآیندهــای  و  ســاختارها  اصــاح  و 
هماهنگــی و انســجام  بخشــی در اجــرای نقشــه 
آن،  اجــرای  حســن  بــر  نظــارت  و  علمــی  راه 
ــن  ــرارگاه جهــاد علمــی  شــامل معاونی ــه ق دبیرخان
ــاد  ــر ایج ــب زی ــا ترکی ــرارگاه ب ــاء ق ــی اعض علم

می گــردد:
- جانشــین معاونــت علمــی، پژوهشــی و فنــاوری 

بســیج )دبیرخانــه قــرارگاه(
برنامه ریــزی  و  طــرح  معاونــت  نماینــده   -

بســیج راهبــردی 
مالــی  و  بودجــه  برنامــه،  معاونــت  نماینــده   -

بســیج
- معــاون دانــش و پژوهــش / فنــاوری و نــوآوری 

ــگاه بسیج  دانش
بســیج  ســازمان  پژوهشــی  علمــی،  معــاون   -

اســاتید
بســیج  ســازمان  پژوهشــی  علمــی،  معــاون   -

نشــجویی دا
بســیج  ســازمان  پژوهشــی  علمــی،  معــاون   -

روحانیــون و  طــاب 
بســیج  ســازمان  پژوهشــی  علمــی،  معــاون   -

ن هنگیــا فر
- معــاون علمــی، پژوهشــی ســازمان بســیج دانــش 

آموزی
بســیج  ســازمان  پژوهشــی  علمــی،  معــاون   -

نــان حقوقدا
- معــاون علمــی، پژوهشــی بســیج مهندســین 

صنعتــی
- معــاون علمــی، پژوهشــی بســیج مهندســین 

کشــاورزی
بســیج  ســازمان  پژوهشــی  علمــی،  معــاون   -

معمــاری و  عمــران  مهندســین 
- نماینده بنیاد تعاون بسیج

تبصــره: بــا توجــه بــه تنــوع ارتبــاط نظــام علــم 
فرهنگــی،  مختلــف  عرصه هــای  بــا  فنــاوری  و 
ــوارد الزم از  ــی، در م ــدی و خدمات ــی، تولی صنعت
ــه  ــط )ب ــای مرتب ــا و وزارتخانه ه ــدگان نهاده نماین
ویــژه نماینــده معاونــت علــوم و فنــاوری ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی، نماینــده معاونــت 

ــای  ــتاد کل نیروه ــاوری س ــات و فن ــوم تحقیق عل
مســلح، نماینــده شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 
فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم  وزارت  نماینــده 
ــده  ــه، نماین ــه مدرســین حــوزه علمی ــده جامع نماین
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و...( 
و اقشــار و معاونت هــای ذی ربــط بســیج جهــت 
شــرکت در جلســات ســتاد دعــوت بــه عمــل 

ــد. ــد آم خواه
فرهنگ ســازی  و  اجــرا  برنامه ریــزی،   -3-1-8

نقشــه راه بســیج علمــی 
ســازمان  از  اعــم  بســیج  اطاع رســانی  شــبکه 
فضــای مجــازی، روابــط عمومــی و ســایت های 
ــیج  ــازمان بس ــن س ــیج و همچنی ــور بس ــار دانش اقش
رســانه و ســازمان بســیج صداوســیما جهــت بســیج 
ظرفیت هــای رســانه ای کشــور در فرآینــد اجرایــی 
چارچــوب  در  نقشــه  فرهنگ ســازی  و  نمــودن 
سیاســت های مصــوب قــرارگاه جهــاد بســیج علمی 
بــا دبیرخانــه قــرارگاه جهــاد علمــی همــکاری الزم 

ــت. ــد داش را خواهن
و  ارزیابــی  نظــارت،  اجــرا،  نظــام   -۲-8

علمــی بســیج  راه  نقشــه  به روزرســانی 
ــام  ــف نظ ــاي مختل ــر الزم در الیهه ــاذ تدابی اتخ
شــفاف  و  صحیــح  ترســیم  و  فنــاوري  و  علــم 
ارکان  بیــن  در  تعامــات  و  فعالیت هــا  گــردش 
بســیج، ضامــن اجــراي نقشــه و ارتقــاي بهرهــوري 
ــن حفــظ و اســتمرار  ــه اســت. همچنی ــن زمین در ای
ــش  ــتلزم پای ــي مس ــیج علم ــه راه بس ــرد نقش کارک
ــي  ــق زمان ــه در اف ــراي نقش ــرفت اج ــرل پیش و کنت
و  از صحــت  مراقبــت  و  آن  بــراي  پیشبینیشــده 
اعتبــار اجــزاي مختلــف نقشــه اســت. ایــن پایــش و 
مراقبــت بایــد بهگونهــاي باشــد که جهتگیــري نظام 
ــه اهــداف آن  ــه ســوي دســتیابي ب اجرایــي نقشــه ب
حفــظ شــود و در صــورت بــروز هرگونــه تغییــرات 
ــن  ــي، ای ــات و اوضــاع محیط ــذار در مفروض اثرگ
ــار  ــایي و آث ــان شناس ــن زم ــرات در کوتاهتری تغیی
اقدامــات  مربــوط  مراجــع  و  شــود  تحلیــل  آن 
ــه  ــانند. ب ــب برس ــه تصوی ــاز را ب ــي موردنی اصاح

ــور: ــن منظ ای
ــا  ــی ب ــیج علم ــۀ راه بس ــرای نقش ــه اج 1-دبیرخان
ایجــاد ســاز وکارهــای الزم و اســتفاده از نهادهــاي 
ــاي الزم  ــري ه ــام تصمیم گی ــن انج ــف، ضم مختل
و ابــاغ مصوبــات، وظیفــه نظــارت و ارزیابــي 

ــت. ــدار اس ــه را عهده ــداف نقش ــق اه تحق
بســیج علمــی  نقشــۀ راه  اجــرای  ۲-دبیرخانــه 
ــه  ــاغ نقش ــب و اب ــس از تصوی ــت پ ــف اس موظ
راه علمــي در فواصــل زمانــي خــاص بــه تکمیــل و 
بــروز رســاني اولویت هــای علــم و فنــاوري، ارائــۀ 
اســناد ملــی مربوطــه و تعییــن نــوع پشــتیباني در هــر 

ــد. ــدام کن ــه اق زمین

همــکاری  بــا  علمــی  جهــاد  3-دبیرخانــه 
مؤسســات  و  مســئول  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
پژوهشــي مطالعاتــي شــاخص هــاي علــم و فنــاوري 
موردنیــاز کمیت هــای مطلــوب مربوطــه را تکمیــل 

و  بــروز میرســاند.
همــکاری  بــا  علمــی  جهــاد  ۴-دبیرخانــه 
دســتگاه های ذی ربــط موظــف اســت گــزارش 
اســاس  بــر  را  فنــاوري  وضــع موجــود علــم و 
شــاخص هــاي نقشــه طــي یــک ســال تدویــن کنــد. 
عــاوه بــر آن ایــن ســتاد گــزارش ارزیابــي وضــع 
موجــود علــم و فنــاوري کشــور و بســیج را هرســاله 
بــر اســاس آخریــن شــاخص هــا تدویــن میکنــد و 

ــرد.  ــد ک ــلیم خواه ــرارگاه تس ــه ق ب
در  موظف انــد  معاونت هــا  و  اقشــار  5-کلیــۀ 
ــه جهــاد  چارچــوب سیاســت های اجرایــی دبیرخان
بــرای  را  خــود  برنامه هــای  و  طرح هــا  علمــی، 
اجــرای ایــن نقشــه تدویــن و بــرای بررســی و 
ــف  ــتاد موظ ــد. س ــلیم نماین ــتاد تس ــه س ــب ب تصوی
و  طرح هــا  عملکــرد  و  پیشــرفت  میــزان  اســت 
برنامــه هــاي ارائه شــده را در فواصــل یک ســاله 

ــد. ــزارش نمای ــرارگاه گ ــه ق ب
نیــاز  صــورت  در  علمــی  جهــاد  ۶-قــرارگاه 
تصویــب  و  اصــاح  جهــت  را  الزم  تعامــل 
قوانیــن بــا مبــادی ذی ربــط )مجلــس شــوراي 
ــي انقــاب فرهنگــي، ســتاد  اســامي، شــوراي عال
کل نیروهــای مســلح، وزارت دفــاع و پشــتیبانی 

داشــت. مســلح( خواهــد  نیروهــای 
اســت  موظــف  علمــی  قــرارگاه  ۷-دبیرخانــه 
و  محیطــي  اوضــاع  پایــش  و  رصــد  ضمــن 
بــا  فنــاوري  ملــی و جهانــِي علــم و  تحــوالت 
ــیج  ــي بس ــه راه علم ــي، نقش ــرد آیندهپژوه رویک
ــرای  ــوده و ب ــد نم ــاي، روزآم ــورت دوره را به ص
ــه  ــی ارائ ــیج علم ــاد بس ــرارگاه جه ــه ق ــب ب تصوی

ــد. ده
8-تنظیم برنامه و دستور کار جلسات

9-تنظیــم دعوتنامــه و حضــور و غیــاب مدعویــن، 
ــه  ــات ب ــات جلس ــاغ مصوب ــه، اب ــه صورتجلس تهی

مراجــع ذیصــاح
هــای  کارگــروه  تشــکیل  پیگیــری   -10

تخصصــی
و  حقیقــی  هــای  شــخصیت  از  دعــوت   -11
ــه ورز ــای اندیش ــات ه ــدگان هی ــی و نماین حقوق

1۲- پیگیــری مصوبــات قــرارگاه تــا حصــول 
ــه نتیج

13- تهیــه و ارائــه گزارشــات فعلــی بــه دبیرخانــه 

ســتاد راهبــری ســند اعتــاء بســیج
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طرح جامع تقويت و توسعه 
مراکز رشد، توسعه و خالقیت بسیج

مقدمه
ــر  دهــه پنجــم انقــاب اســامي کــه توســط رهب
انقــاب  دوم  گام  عنــوان  بــه  انقــاب  معظــم 
ــدف آن را  ــت و ه ــده اس ــذاری ش ــامی نامگ اس
»جهــاد بــزرگ بــرای ســاختن ایــران اســامی 
بــزرگ« تبییــن نموده انــد؛ بي شــک از حســاس 
تریــن و مهمتریــن برهه هــاي انقــاب اســامی مــی 
ــه  ــاب ب ــل انق ــرفت و تکام ــیر پیش ــد و در س باش
ســمت تمــدن پرشــکوه اســامی نقــش ویــژه اي را 
ایفــا مــی کنــد. یکــي از مهمتریــن تاکیــدات مقــام 
معظــم رهبــري، مســئله علــم و فنــاوري مــي باشــد 
بــه نحــوي کــه پــس از فرمایشــات ایشــان در دیدار 
 138۶/0۲/31 تاریــخ  در  بســیجی  دانشــجویان 
کــه فرمودنــد: » ایــن هــم ســؤال بکنیــم آیــا 
ــن از  ــا نشــود، ای ــم بشــود ی بســیج وارد عرصــه عل
ــر  ــن را ب ــب م ــه تعج ــت ک ــؤال   هایي اس ــان س هم
ــر از  ــد جلوت ــیج بای ــود؟! بس ــرا نش ــزد! چ مي انگی
همــه وارد عرصــه ي علــم بشــود. شــما بایــد برویــد 
ــاوري را،  ــاي فن ــي را، عرصه ه ــاي علم و عرصه ه
نوآوري هــاي علمــي و آفــاق شــناخته نشــده ي 
علــم را تصــرف کنیــد. «، بــا تدبیــر فرماندهــی 
کل ســپاه، در گام اول بــا ایجــاد مراکــز رشــد، 
خاقیــت و نــوآوری ســپاه در ســاتخ هــا، دانشــگاه 
ــپاه،  ــاوری س ــوم و فن ــات، عل ــز تحقیق ــا و مراک ه
ــه در  ــر نخب ــارکت عناص ــرای مش ــب ب ــتر مناس بس

کــه  آمــد  به وجــود  دفاعــی  تحقیقــات حــوزه 
ــی  ــگان انقاب ــی نخب ــی و دانش ــاء علم ــد، ارتق رش
ــه پیکــره  ــان مســتعد و بســیجی را ب و اتصــال جوان
پــی  در  ســپاه  دفاعــی  تحقیقــات  ســازمان های 
داشــته اســت. در گام دوم بــه منظــور تســهیل و 
انــداز و  تســریع در فرآیندهــا و تحقــق چشــم 
اهــداف ســپاه در ایــن ســاحت و بســط تحقیقــات 
ــی  ــتره جغرافیای ــی در گس ــی و دفاع ــوزه مل در ح
ــی  ــوزه مل ــد ح ــز رش ــع مراک ــرح جام ــور، ط کش
بســیج ارائــه می گــردد. معاونــت علمــی، پژوهشــی 
ــی  ــی و تحقیقات ــت پژوهش ــیج فعالی ــاوری بس و فن
ــاز نمــوده و خــود را موظــف دانســته  خــود را آغ
تــا بــه نحــو مناســب بــه ایــن عرصــه وارد شــده و در 
ــای  ــري و نیازه ــارات رهب ــرآوردن انتظ ــتاي ب راس
انقــاب اســامی، گام بردارد.ایــن معاونــت در 
راســتای توانمندســازی زنجیــره تحقیقاتــی مســتقر 
در زیســت بــوم علــم و فنــاوری، شــامل نخبــگان، 
ــرکت  ــاور و ش ــای فن ــد، واحده ــای رش ــته ه هس
هــای دانــش بنیــان )مطابــق شــکل ذیــل(، حمایــت 
هــا و خدمــات متنوعــی را ارائه داده اســت. حضور 
موفــق و پایــدار شــرکتهای دانــش بنیــان در زیســت 
بــوم علــم و فنــاوری، صرفــاً متکــی بــه تــوان فنــی 
و تولیــد آنهــا نیســت و مســتلزم تقویــت توانمنــدی 
هــای داخلــی و بهــره گیــری از مجموعــه خدمــات 
ــت.  ــازی اس ــرای توانمندس ــتادی ب ــی و س تخصص

هــای  هســته  نخبــگان،  از وضعیــت  شــناخت 
دانــش  شــرکتهای  و  فنــاور  واحدهــای  رشــد، 
ــرای  ــزار مهمــی ب ــا اب ــان و توانمندســازی آن ه بنی
توســعه کســب وکار در زیســت بــوم نــوآوری 
ــی  ــیج علم ــه راه بس ــاس نقش ــر اس ــت. ب ــیج اس بس
ــا عنــوان توســعه اقتصــاد دانــش  راهبــرد جامعــی ب
بنیــان مــردم پایــه بــا تســهیل و تســریع در تاســیس 
شــرکت هــای دانــش بنیــان مردمــی و بــکار گیــری 
ــود  ــاء و بهب ــرای ارتق ــا ب ــرکت ه ــن ش ــت ای ظرفی
زنجیــره تولیــد علــم برنامــه ای تحــت عنــوان طــرح 
ــت و توســعه مراکــز رشــد، توســعه و  ــع تقوی جام
ــیج  ــوآوری بس ــوم ن ــت ب ــیج در زیس ــت بس خاقی
ــه تشــریح  ــی ب ــن شــده اســت کــه طــرح فعل تدوی
ایــن برنامــه اختصــاص دارد. در ادامــه پــس از 
ــای  ــت ه ــداف و ماموری ــر اه ــری ب ــرور مختص م
زیســت بــوم نــوآوری بســیج، عناویــن حمایــت هــا 

و خدمــات عرضــه شــده بــه زنجیــره علمــی زیســت 
ــه مــی شــود. ــوم ارائ ب

ماده ۱. استنادات

۲.۱. تدابيــر و فراميــن مقــام معظــم 
امــام  حضــرت  قــوا  کل  فرماندهــی 

)مدظله العالــي(: خامنــه ای 
یعنــی  اســت.  همــه  کار  علمــی،  پیشــرفت   -
مســئولیتی اســت بــر عهــده ی همــه دســتگاه هــای 

ــور.  کش
در  کننــدگان  شــرکت  از  جمعــی  )دیــدار 
ــخ  ــگان جــوان - تاری ــی نخب هشــتمین همایــش مل

)93 /۷ /30
- آن چیــزی کــه مکــرر بــه مــا منتقــل مــی شــود 
ایــن اســت کــه نخبــگان و برجســتگان مایلنــد  

یــک میــدان وســیعی باشــد کــه بتواننــد بــه اقتضــای 
نخبگــی و اســتعداد برتــری، در آن بتازنــد، ایــن را 
ــرد   ــن ک ــد تامی ــن را بای ــرد ... ای ــم ک ــد فراه بای
ــدان کار  ــه می ــد ک ــاس کن ــد احس ــه بتوان ــا نخب ت
و پیشــرفت بــرای او وجــود دارد. نکتــه دیگــر 
ــگان و  ــا مســئله  ی رعایــت نخب ــن اســت کــه م ای
نــگاه بــه نخبــگان را بــه حالــت یــک شــبکه ای در 
بیاوریــم... بایــد یــک حرکــت شــبکه ای ســازنده 
ــرورش و  ــه از پ ــد، ک ــود بیای ــه بوج ــک چرخ و ی

ــی شــود.  ــاز م ــه آغ ســاخت نخب
)دیــدار جمعــی از شــرکت کننــدگان در همایش 

ملــی نخبگان جــوان - تاریــخ 91/۷/1۲(
مختلــف  بخش هــای  در  علــم  چنانچــه  اگــر 
ــرکت های  ــن ش ــت ای ــد، آن وق ــه ش ــدی گرفت ج
دانش بنیــان کــه بــر مبنــای علــم کار می کننــد، 
می کننــد،  آفرینــی  ثــروت  و  می کننــد  تولیــد 
ــور را  ــاد کش ــج اقتص ــه تدری ــت ب ــد توانس خواهن
ــه شــکوفایی واقعــی برســانند. مــا اگــر بخواهیــم  ب
از ایــن وضعیــت نجــات پیــدا کنیــم، بخواهیــم 
ــل شــویم، راهــش  ــه رشــد اقتصــادی حقیقــی نائ ب
تکیــه بــه علــم اســت؛ ایــن هــم از راه تقویــت 
همیــن شــرکت های دانش بنیــان، عملــی اســت. 
مــا بایــد بــه ایــن ســمت برویــم. بــه نظــر مــن یکــی 
ــاد  ــن اقتص ــد ای ــه می توان ــی ک ــای مهم از بخش ه
ــت؛  ــن کار شماس ــد، همی ــدار کن ــی را پای مقاومت
ایــن  اســت؛  دانش بنیــان  شــرکت های  همیــن 
یکــی از بهتریــن مظاهــر و یکــی از موثرتریــن 
ــد  ــن را بای ــی اســت؛ ای ــای اقتصــاد مقاومت مؤلفه ه

ــرد.  ــال ک دنب
مســئوالن  و  پژوهشــگران  از  جمعــی  )دیــدار 

)91/05/08   - دانش بنیــان  شــرکت های 
یکــی مســاله  علــم نافــع اســت. دنبــال علمــی 
باشــیم کــه بــرای کشــور الزم و نافــع اســت؛ 
 10 بــرای  بلکــه  کشــور،  حــال  بــرای  نه فقــط 
ســال بعــد و ۲0 ســال بعــد کشــور. ممکــن اســت 
ــیم  ــته باش ــازی داش ــک نی ــد، ی ــال بع ــا در ۲0 س م
کــه از امــروز بایــد تحقیقــات آن نیــاز شــروع 
بشــود. اگــر امــروز تحقیــق نکردیــم، اگــر امــروز 
ــه الزم  ــی ک ــم، آن وقت ــاده نکردی ــان را آم خودم
ــن  ــد ای ــود. بای ــد ب ــی خواه ــت مان خال ــم دس داری
ــم  ــروز ه ــای ام ــرد و نیازه ــام بگی ــنجی انج نیازس
مــورد ماحظــه قــرار بگیــرد... علــم بایــد، هــم نیــاز 
ــن  ــده را؛ ای ــاز آین ــم نی ــد، ه ــن کن ــروز را تامی ام
آینــده را حــدس بزنیــد، محاســبه کنیــد ببینیــد چــه 

چیــزی الزم داریــم.

دانشــگاه ها،  رؤســای  دیــدار  در  )بیانــات   
ــم  ــای عل ــد و پارک ه ــز رش ــگاه ها، مراک پژوهش

)139۴/08/۲0  - فنــاوری  و 

ــيج  ــه راه بس ــرح در نقش ــگاه ط ۲.۲. جاي
علمــی

پیاده سازی اهداف تعیین شده در:
 ۲.۲.۱. راهبرد کالن ۲ )دانش بنيان(:

هــم افزایــی ظرفیــت هــای علمــی تخصصــی 
هــای  توســعه ظرفیــت  و  مردمــی و حاکمیتــی 
فناورانــه بســیج جهــت تحقــق اهــداف اقتصــاد 

ــان ــش بنی دان
و  )بديــع   3 کالن  راهبــرد   .۲.۲.۲

  : ) ر ظهــو نو
هم افزایــی ظرفیت هــای علمــی کشــور و کمــک 
بــه تولیــد علــوم و فناوری هــای نویــن، مــرز شــکن 
ــه  ــن در راســتای دســتیابی کشــور ب ــدار آفری و اقت

جایــگاه مرجعیــت علمــی

 ۲.3. آيين نامه ها و ابالغيه ها 
ــز  ــا و مراک ــازمان ه ــد در س ــز رش ــاد مراک ایج
و  ط  1/13۴9/س  شــماره  بــه  ســپاه  تحقیقاتــی 
ابــاغ فرماندهــی محتــرم کل  تاریــخ 89/3/۲۴ 

ــپاه س

ماده ۲. هدف و منظور
ــازی  ــارکت و توانمندس ــریع مش ــهیل و تس 1(تس
عناصــر علمــی، اســتعدادهای برتــر و نخبــگان 
بســیجی در حــل مســائل و مشــکات اولویــت دار 
ــامی در  ــاب اس ــاز انق ــورد نی ــاوری م ــم و فن عل

حوزه هــای دفاعــی و ملــی.
۲(تقویــت تــوان تحقیقاتــی حــوزه ملــی از طریــق 
جــذب و بکارگیــری عناصــر علمــی، اســتعدادهای 
ــی،  ــز علم ــان مراک ــیجی از می ــگان بس ــر و نخب برت
سراســر  در  بســیج  هــای  پایــگاه  و  دانشــگاهی 

کشــور.
ــی،  ــر علم ــازماندهی عناص ــازی و س ــبکه س 3(ش
ــب  ــیجی در قال ــگان بس ــر و نخب ــتعدادهای برت اس
ــی  ــوان علمــی و فن ــاء ت هســته هــای علمــی و ارتق

ــوآوری. ــاوری و ن ــش، فن ــه دان ــا در عرص آنه
ــر  ــارکت عناص ــعه مش ــازی و توس ــگ س ۴(فرهن
علمــی، اســتعدادهای برتــر و نخبــگان بســیجی در 
امــر تحقیقــات و مــردم پایــه کــردن تحقیقــات 

ــی. حــوزه مل
5(ایجــاد ســاز وکارهــا و حمایت هــای مــادی 
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و معنــوی بــه منظــور تقویــت روحیــه، انگیــزه 
تحقیــق و رشــد اســتعدادها در حــوزه ایــده پــروری 

ــی. ــده پژوه و آین
۶(تقویــت و توســعه زیســت بــوم فنــاوری و 
نــوآوری بســیج در راســتای کمــک بــه راه انــدازی 

ــه ــردم پای ــان م ــش بنی ــای دان شــرکت ه

ماده 3. محدوده کاربرد 
کاربــرد ایــن ســند در ســطح کلیــه رده هــای 
بســیج  ســازمان  فنــاوری  و  پژوهشــی  علمــی، 

باشــد.  مــی  مســتضعفین 

ماده ۴. اصطالحات
- معاونــت تحقیقــات: معاونــت تحقیقــات علــوم 

و فنــاوری ســپاه پاســداران انقــاب اســامی.
علمــی،  معاونــت  بســیج:  علمــی  معاونــت   -

مســتضعفین بســیج  فنــاوری  و  پژوهشــی 
- شورای عالی: شورای عالی رشد

و  فنــاوری  اداره  نــوآوری:  و  فنــاوری  اداره   -
ــاوری  ــی و فن ــی، پژوهش ــت علم ــوآوری معاون ن

بســیج مســتضعفین
علمــی  بســیج  رشــد  مرکــز  رشــد:  مرکــز   -

اســتان
ــت  ــی مدیری ــادر تخصص ــرکت م ــرکت: ش - ش

ــش ــتان کی ــاوری بهارس ــم وفن عل
: معاونــت علمــی،  اســتان  - معاونــت علمــی 

پژوهشــی و فنــاوری ســپاه هــای اســتانی
- مدیریــت علمــی: مدیریــت علمــی، پژوهشــی و 

ــاوری نواحی فن

۵.۱. طرح رشدی 
مجموعــه فعالیــت هــای نظــام یافتــه مــوردی کــه 
ــان  ــخص، زم ــای مش ــتانده ه ــا و س دارای داده ه
ــن و اهــداف  ــن، بودجــه معی شــروع و خاتمــه معی
ــت  ــاظ ماهی ــدی از لح ــرح رش ــد. ط ــن می باش معی

ــه ســه دســته زیــر تقســیم  مــی گــردد: کار ب
دانشــی  مطالعاتــی/  طــرح   .۵.۱.۱     

حــوزه رشــد 
ــه  ــت دار ب ــان جه ــش بنی ــات دان ــه مطالع مجموع
ــف و  ــاس کش ــر اس ــه ب ــش ک ــب دان ــور کس منظ
ــت  ــش در خلق ــا دان ــوم و ی ــوری عل ــایی تئ شناس
انجــام مــی گیــرد و دارای قابلیــت کاربردی ســازی 
بــوده و منجــر بــه ارتقــاء ســطح یــا رفــع نیــاز علمــی 
و دانشــی مراکــز صنعتــی و تحقیقاتــی کشــور 
ــا  ــرح ه ــن ط ــردد. ای ــی گ ــوزه مل ــا ح ــط ب مرتب
ــا  ــر ت ــال حــل مســائل علمــی اســت حداکث ــه دنب ب
ــاوری ســه )TRL3( مــی باشــد.   ســطح آمادگــی فن

ــد. ــی باش ــور م ــرای آن متص ــی ب ــرد عمل و کارب
   ۵.۱.۲. طرح فناوری حوزه رشد

ــوم  ــازی عل ــردی س ــور کارب ــه منظ ــه ب طرحی  ک
ــای  ــه نیازه ــخ ب ــرای پاس ــده ب ــب ش ــش کس و دان

ــول  ــا محص ــامانه ی ــک س ــه ی ــوط ب ــه مرب فناوران
ــی  ــطح آمادگ ــا س ــر ت ــور حداکث ــاز کش ــورد نی م

ــد.  ــی باش ــار )TRL۴( م ــاوری چه فن
  ۵.۱.3. طرح سامانه ای حوزه رشد 

در  فنــاوري  و  مهــارت  دانــش،  از  اســتفاده 
ــراي  ــرد ب ــد و کارب ــي، تولی ــعه طراح ــت توس جه
پاســخگویي بــه یــک نیــاز کــه داراي ماهیــت 
ــا ماحظــات حــوزه  توســعه اي و محصول گــرا و ب
رشــد و حداکثــر تــا ســطح آمادگــی فنــاوری 

پنــج)TRL5( مــی باشــد. 

۵.۲. هسته رشد 
از  نفــر  از حداقــل 3  تیــم پژوهشــی متشــکل 
ــر و  عناصــر علمــی و تخصصــی، اســتعدادهای برت
نخبــگان بســیجی کــه تحــت حمایــت، هدایــت و 
برنامــه ریــزی هدفمنــد مراکــز رشــد، مســیر رشــد 
و شــکوفایی را در قالــب همــکاری هــای مشــترک 

ــد. ایجــاد مــی نماین

۵.3. واحد فناور
ــوری  ــش مح ــرکت دان ــا ش ــم ی ــاور تی ــد فن واح
اســت کــه دارای هویــت مســتقل غیرســازمانی 
ــعه  ــردی و توس ــات کارب ــه تحقیق ــوده و در زمین ب
ــی و  ــات تخصص ــه خدم ــاوری، ارائ ــال فن ای، انتق
ــه کشــور فعالیــت  در جهــت رفــع نیازهــای فناوران
می نماینــد. ایــن واحدهــا از ترکیــب/ ادغــام هســته 
هــای رشــد فعــال بــا ســابقه در مراکــز رشدکشــور 
می باشــند. کــه در زمینــه تحقیقــات کاربــردی 
مهندســی  مهندســی،  طراحــی  ای،  توســعه  و 
ــه خدمــات تخصصــی و در جهــت  معکــوس، ارائ
کاربــردی کــردن نتایــج دانشــی و فنــاوری فعالیــت 

می نماینــد.

۵.۴. موسسه/ شرکت دانش بنيان
شــرکت یــا موسســه دانــش بنیــان، یــک مجموعه 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــت حقوق ــی دارای هوی خصوص
منظــور هم افزایــی علــم و ثــروت، توســعه اقتصــاد 
دانــش محــور، تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی 
و تجاری ســازی نتایــج تحقیــق و توســعه در حــوزه 
ــکیل  ــزوده تش ــا ارزش اف ــر و ب ــای برت ــاوری ه فن
می شــود. ایــن واحدهــا منتــج از هســته هــای رشــد 
فعــال/ واحدهــای فنــاور بــا ســابقه در مراکــز رشــد 

می باشــند.

۵.۵. سير ارتقای هسته رشد
از فرآینــد تبدیــل هســته بــه شــرکت دانــش بنیــان 
تحــت عنــوان »ســیر ارتقــا« نــام بــرده می شــود 

کــه خاصــه ایــن مســیر در نمــودار مفهومــی ذیــل 
نشــان داده شــده اســت:

۵.6. سطح بندی سير ارتقاء
در ســطح بنــدی ســیر ارتقــاء هســته هــا بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان در مباحــث زیســت بــوم علــم 
وفنــاوری می تــوان 3 ســطح بــرای آنهــا بصــورت کلــی بیــان نمــود کــه بصــورت زیــر قابــل ارائــه مــی 

باشــد. 

ــز  ــدی مراک ــطح بن ــد در س ــن فرآین ــی ای ارزیاب
رشــد از طریــق اداره فنــاوری و نــوآوری معاونــت 
علمــی، پژوهشــی و فنــاوری و بــا همــکاری مرکــز 

ــرد. ــورت می گی ــد ص ــات رش عملی

سير ارتقا رشد
برنامــه ی رشــد نیــاز محــور هســته هــا در دو بعــد 
تشــکیاتی و فنــی کــه منجــر بــه تقویــت هدفمنــد 
ســرمایه انســانی بــه منظــور رفــع نیــاز هــای کشــور 
در دو بعــد ملــی و دفاعــی خواهــد شــد و در راهــی 
پــر پیــچ و خــم، هســته هــا را از علــم تــا محصــول 
ــی  ــان همراهــی م ــش بنی ــا شــرکت دان ــرد ت و از ف
کنــد، و یــک الگــوی کارآمــد چرخــه ی اقتصــاد 
دانــش بنیــان را تصویــر مــی ســازد را ســیر ارتقــاء 
مــی نامیــم. ســیر ارتقــا شــامل ۶ مرحلــه ی مختلــف 
ــه  ــر مرحل ــه ه ــازی برنام ــاده س ــه پی ــود ک ــی ش م
منجــر بــه رشــد همزمــان  افــراد و هســته هــا در دو 
بعــد فنــی و تشــکیاتی خواهــد شــد. ایــن مراحــل 

بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

ترويج

ــدف  ــا ه ــه ب ــت ک ــه هاس ــه ای از برنام مجموع
ترویــج برنامــه رشــد نیــاز محور در ســطح دانشــگاه 
ــردد.  ــی گ ــزار م ــیج برگ ــور بس ــار دانش ــا و اقش ه
خروجــی ایــن برنامــه شناســایی و جــذب هســته هــا 
و جریــان ســازی و هدایــت غیــر مســتقیم ظرفیــت 
ــاوری  ــان فن ــای گفتم ــاد فض ــک ایج ــه کم ــا ب ه

ــاز در جامعــه علمــی اســت. هــای مــورد نی

پيش رشد
پــس از ترویــج مفاهیــم بــه کمــک برنامــه هــای 
گوناگــون در گام قبــل، نوبــت جــذب یــا تشــکیل 
هســته از میــان افراد مســتعد شناســایی شــده در گام 
قبــل و آشــنا ســاختن آنهــا بــا چالــش هــا و مســائل 
حــوزه ی مرتبــط بــا تخصــص شــان در قالــب یــک 
طــرح پیــش رشــدی کــه عمدتــا ســطح یــک طرح 

هــا )امــکان ســنجی( بــوده، مــی باشــد.

رشد
ــه، هســته هــای همگــرا شــده  ــن مرحل ورودی ای
در یــک حــوزه ی خــاص فنــاوری بــا حداقــل 
ــرح  ــک ط ــه کم ــه ب ــن مرحل ــوده و درای ــه ب هزین
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ــئله  ــم مس ــدی فه ــب توانمن ــه کس ــدی ب ــای رش ه
مــی پردازنــد. ایــن توانمنــدی درگــرو انجــام موفــق 
یــک طــرح رشــدی تعریــف شــده، در کنــار یــک 
هدایــت یــک راهبــر تخصصــی امــکان پذیــر 

ــت. اس

تثبيت
ــل  ــا ح ــل ب ــه در گام قب ــدی ک ــای رش ــته ه هس
کــردن یــک مســئله در یــک موضــوع خــاص، در 
ــن  ــد، در ای ــدی بودن ــب توانمن ــرای کس ــاش ب ت
ــائل  ــل مس ــک ح ــه کم ــاوری ب ــت فن ــا تثبی گام ب
مشــابه در همــان حــوزه بــه اثبــات توانمنــدی خــود 
پرداختــه و کاربــران را متقاعــد بــه واســپاری طــرح 

ــه خــود مــی کننــد. هــای جدیــدی ب

بلوغ
ــی  ــب هماهنگ ــس از کس ــاور پ ــد فن ــک واح ی
ــد  ــه تولی ــاوری ب ــل فن ــا تبدی ــاوری ب ــت فن و تثبی
محــدود محصــول کاربــردی و هــم افزایــی بــه 
ســطح بلــوغ نائــل آمــده و تبدیــل بــه یــک شــرکت 

ــردد. ــی گ ــا م ــان نوپ ــش بنی دان

توليد
یــک شــرکت دانــش بنیــان نوپــا پــس از کســب 
تــوان هدایــت گــری و زایندگــی هســته های رشــد 
ــا توســعه کمــی و کیفــی ســبد  ــاوری، ب و بلــوغ فن
ــده  ــل آم ــد نائ ــطح تولی ــه س ــود ب ــوالت خ محص
ــعه  ــان توس ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــه ی ــل ب و تبدی

یافتــه می گــردد.

 اهداف سير ارتقا
- رســاندن افــراد حتــی بــدون تجربــه ی علمــی و 
کار علمــی از نقطــه ی صفــر تــا بلــوغ فناورانــه در 

قالــب یــک شــرکت دانــش بنیــان
- رشــد تشــکیاتی ســرمایه هــای انســانی کشــور 

و انقــاب اســامی
ــاز  ــورد نی ــای م ــاوری ه ــه فن ــا برنام ــاء ب - احص

ــامی ــاب اس ــور و انق کش
بهینــه  و  نیازمحورســازی  هدفمندســازی،   -
ســازی فعالیــت هــای علمــی در حــال اجــرا در 

ســطح کشــور
- تعریــف فعالیــت هــا و تفکیــک مســئولیت 
هــای در حــال انجــام در حــوزه ی علــم و فنــاوری 
ــش  ــا و افزای ــن فض ــر ای ــت بهت ــور مدیری ــه منظ ب

ــی بازده
- ایجــاد نظــم و هماهنگــی بیــن فعالیــن حــوزه ی 

علــم و فنــاوری در کشــور 
ــای در حــال  ــت ه ــی ســازی فعالی ــل ارزیاب - قاب

ــاوری ــم و فن ــرارگاه عل ــل ق انجــام ذی
ــق  ــد طری ــات مفی ــه اشــتراک گــذاری تجربی - ب
ــازی  ــد و همگراس ــای واح ــتورالعمل ه ــع دس وض

ــاوری ــم و فن ــرو هــای فعــال حــوزه عل نی
ــئول  ــن مس ــوازی کاری و تعیی ــری از م - جلوگی
اجــرای  مانــدن  مغفــول  از  جلوگیــری  جهــت 

ــور ــی از ام بعض

ماموريت های سير ارتقا
ــی  ــی و تحقیقات ــای علم ــته ه ــدازی هس - راه ان

بســیجی در کشــور و حمایــت از تبدیــل شــدن ایــن 
ــای  ــرکت ه ــاور و ش ــای فن ــه واحده ــا ب ــته ه هس

ــان دانــش بنی
- انجــام طــرح هــای دفاعــی و امنیتــی بــا رویکرد 
دانــش بنیانــی و تجــاری ســازی دســتاوردهای 

دفاعــی
تبدیــل  در  تســهیل گری  و  راهبــری   -
ــه کاربردهــای غیــر دفاعــی فناوری هــای دفاعــی ب

- رصــد، دیده بانــی و آینده پژوهــی وضعیــت 
علــم و فنــاوری در کشــور و جهــان و تدویــن 

نقشــه راه
- بــرآورده ســازی نیازهــای اولویــت دار کشــور 

در عرصــه هــای علــم و فنــاوری

ابعاد سير ارتقا
بعد تشکيالتی

یکــی از ابعــاد رشــد در حــوزه ی علــم و فناوری، 
بعــد تشــکیات یــا همــان یــگان ســازی مــی 
ــتر  ــک بس ــه ی ــرفت، ب ــرای پیش ــاوری ب ــد. فن باش
ــی  ــای پژوهش ــروه ه ــرف گ ــاج دارد و آن ظ احتی
ــد  ــا تشــکیات علمــی مــی باشــد. چــرا کــه رون ی
ــتمر  ــی و مس ــد طوالن ــک رون ــاوری ی ــعه فن توس
ــف،  ــراد مختل ــط اف ــدن آن توس ــال ش ــوده و دنب ب
ــه ای، دردی را دوا  ــی و نقط ــورت مقطع ــه ص و ب
ــه  ــد یــک گــروه و آن هــم ب ــد. بلکــه بای نمــی کن
ــد  ــا بتوان ــد ت ــداوم، طریقــی را طــی کن صــورت م
همگرایــی و پایــداری الزم را بدســت آورده و 
شایســته ی حمــل علــم و فنــاوری گشــته و اعتمــاد 

ــدی برســد. ــه کارآم ــد و ب ــب نمای دیگــران را جل
ــه افــرادی کــه ســالیان متعــدد ایــن  تدویــن تجرب
ــت  ــرات و فرص ــس خط ــا لم ــوده و ب ــیر را پیم مس
هــای ایــن مســیر مــی تواننــد راهنمــا و راهبــر 
رهجویــان علــم باشــند، بعــد تشــکیاتی ســیر ارتقــا 

ــد. ــی ده را شــکل م

بعد فناوری
ارتقــای  صــرف  پژوهشــی،  گــروه  هــر  در 
و  نبــوده  کافــی  تشــکیاتی  هــای  توانمنــدی 
همزمــان بــا آن بایــد بــر روی یــک حــوزه و 
ــم و  ــاوری تمرکــز نمــود و عل موضــوع خــاص فن
ــا دارد  ــده و پوی ــت زن ــک هوی ــه ی ــاوری را ک فن
را احصــا نمــود. احصــا و دســتیابی بــه فنــاوری 
هــا و محصــوالت فناورانــه  مختلــف مســیرهای 
پــر ســنگاخ امــا بــا اشــتراکات فــراوان دارد. ایــن 
رونــد از شناســایی یــک نیــاز آغــاز شــده و تعریف 
دقیــق مســئله، شکســت نیــاز بــه مســائل، شناســایی 
ــه  ــده و  ب ــامل ش ــئله را ش ــل مس ــای ح ــکار ه راه
پیــاده ســازی حــل مســئله ختــم مــی شــود کــه مــی 
ــا  ــول ی ــک محص ــد ی ــک تولی ــه ی ــر ب ــد منج توان

ــود. ــت بش ــک خدم ــام ی انج
ایــن ابعــاد بــا چهارچــوب هایــی کــه نشــان 
دهنــده مجــوز ورود هــر هســته یــا واحــد فنــاور  بــا 
ــای  ــکیاتی و دوره ه ــی و تش ــاد فن ــدن ابع گذران
توانمنــد ســازی  همــراه اســت  بصــورت یــک  
داده نمــا بــه شــکل زیــر قابــل بررســی مــی باشــد.

مدل مفهومی سیر ارتقاء رشد

۵.۷. قلمرو موضوعی
ایــن طــرح،  قلمــرو موضوعــی در  از  منظــور 
حــوزه مســائل علمــی و فناورانــه ی اولویــت دار 

اســت: زیــر  حیطه هــای  در  کشــور 
- آب

- انرژی

- سامت
- حمل ونقل

- نفت، گاز و پتروشیمی

- امنیت غذایی
- فناوری اطاعات و ارتباطات
- فناوری های بدیع و نوظهور
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در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

ــوآوری  ــدوق ن ــه صن ــی همه جانب - آمادگ

دانــش  طرح هــای  مالــی  تاميــن  بــرای 

بنيــان در ســال »توليــد؛ دانــش بنيــان و 

اشــتغال آفرين«

تومــان  ميليــارد  هــزار   ۷ صــدور   -

دانــش  شــرکت های  بــرای  ضمانت نامــه 

نــوآوری  صنــدوق  حمايــت  بــا  بنيــان 

     

                                                            و ...

صندوق نوآوری و شکوفايی 
رياست جمهوری

دکتر وحدت اعالم کرد:
آمادگی همه جانبه صندوق نوآوری برای تامین مالی طرح های دانش بنیان 

در سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرين«

ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری  ب
اعــام  بــا  و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت 
شــرکت های  از  صنــدوق  ایــن  ویــژه  حمایــت 
دانش بنیــان و فنــاور در ســال »تولیــد؛ دانش بنیــان، 
از  یکــی  مالــی  تامیــن  گفــت:  اشــتغال آفرین«، 
الزامــات مهــم رشــد و توســعه شــرکت های دانــش 
بنیــان اســت، از همیــن رو صنــدوق نــوآوری و 
ــی  ــن مال ــی تامی ــی اصل ــوان متول ــه عن شــکوفایی ب
زیســت بوم نــوآوری کشــور، در ســال جدیــد کــه 
ــتغال آفرین« از  ــان و اش ــش بنی ــد؛ دان ــام »تولی ــه ن ب
ــت،  ــده اس ــن ش ــری مزی ــم رهب ــام معظ ــوی مق س
ــن  ــران ای ــایر بازیگ ــک س ــا کم ــی دارد ب آمادگ
عرصــه، طرح هــای دانــش بنیــان و فنــاور را تامیــن 

ــد. ــی کن مال
ــای  ــاری رویکرده ــال ج ــذا در س ــزود: ل وی اف
از رشــد کمــی و  بــرای پشــتیبانی  را  جدیــدی 
ــم  ــان اتخــاذ خواهی ــش بنی کیفــی شــرکت های دان
توســعه  در  بتواننــد  شــرکت ها  ایــن  تــا  کــرد 
ــا  ــد. م ــا کنن ــش ایف ــور نق ــان کش ــاد دانش بنی اقتص
ــات  ــا خدم ــم ت ــاش کردی ــر ت ــال اخی ــه س در س
مالــی خــود را تکمیــل و ســبد خدماتــی خــود 
را متنوع تــر کنیــم، از همیــن رو خدماتــی نظیــر 
ــق  ــه تحقی ــک هزین ــن، کم ــه ره ــهیات ودیع تس
اوراق  انتشــار  هم ســرمایه گذاری،  توســعه،  و 
نــوآوری و ... را طــی ســه ســال اخیــر ارائــه کردیــم 
تــا بــه بالندگــی شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور 

ــود. ــک ش ــا کم ــره آنه ــل زنجی و تکمی
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه 
ــت از  ــوع خدم ــش از ۶0 ن ــه بی ــه ارائ ــاره ب ــا اش ب
ســوی ایــن صنــدوق بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــوآوری طــی ســه ســال  تصریــح کــرد: صنــدوق ن
ــات  ــان خدم ــارد توم ــزار میلی ــش از ۲3 ه ــر بی اخی
مالــی را در چهــار دســته تســهیات، ضمانت نامــه، 
ــرکت های  ــه ش ــرمایه گذاری ب ــازی و س توانمندس
ــه کــرده اســت. در ایــن  ــاور ارائ ــان و فن دانــش بنی
ــا  ــه ب ــان ضمانت نام ــارد توم ــط۶300 میلی ــان فق می
ــرکت های  ــار ش ــی در اختی ــبکه بانک ــکاری ش هم
ــه  ــا ب ــن حمایت ه ــه ای ــم ک ــرار دادی ــان ق دانش بنی
ــن  ــان ای ــرارداد می ــد ق ــان عق ــارد توم 31500 میلی
دولتــی  نهادهــای  و  ســازمان ها  بــا  شــرکت ها 

منجــر شــده اســت.
وحــدت بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی طــی ســه ســال اخیــر تــاش کــرد 
ــوآوری را در  ــاوری و ن ــی فن ــن مال ــام تامی ــا نظ ت
ــی  ــود نقش ــد و خ ــت کن ــامانهی و تقوی ــور س کش
مهــم در ایــن نظــام ایفــا کــرده اســت، گفــت: 
در ایــن نظــام، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــورس و  ــازمان ب ــی، س ــبکه بانک ــارکت ش ــا مش ب

ــاوری،  ــش و فن ــای پژوه ــادار، صندوق ه اوراق به
ســرمایه گذاران جســورانه و ماننــد آنهــا تــاش 
در  متنــوع  ابزارهــای  بکارگیــری  بــا  می کنــد 
مراحــل مختلــف چرخــه عمــر شــرکت ها بــه آنهــا 

کنــد.  خدمات رســانی 
»جهــش  قانــون  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ــر  ــه ناظ ــون ک ــن قان ــت: ای ــان« گف ــد دانش بنی تولی
ــاوری و  ــی فن ــن مال ــت نظــام تامی ــوغ و تقوی ــر بل ب
نــوآوری اســت، ریل گــذاری جدیــد را بــرای 
توســعه کمــی و کیفــی شــرکت های دانــش بنیــان 
ــوآوری کشــور انجــام داده  و در کل زیســت بوم ن
ــح آن از  ــرای صحی ــا اج ــم ب ــه امیدواری ــت ک اس
ــری  ــای موث ــم گام ه ــاری، بتوانی ــال ج ــدای س ابت
را در رشــد و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان کشــور 
کــه متاســفانه ســهم آن از کل اقتصــاد کشــور 

ــم. ــت، برداری ــن اس ــیار پایی بس
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه 
ــور  ــوآوری کش ــت بوم ن ــه زیس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــل  ــا وجــود دســتاوردهای قاب ــر ب در ســال های اخی
ســتایش، هنــوز از دو منظــر ســهم کســب وکارهای 
ــز تعــداد  ــه از اقتصــاد ملــی و نی ــه و نوآوران فناوران
و  خــاق  فنــاور،  دانش بنیــان،  شــرکت های 
فاصلــه  مطلــوب  وضعیــت  بــا  اســتارت آپ ها 
ــاری  ــال ج ــذاری س ــت: نامگ ــاداری دارد، گف معن
بــه نــام »تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین« 
می طلبــد  رهبــری،  معظــم  مقــام  ســوی  از 
کســب وکارهای  توســعه  متولــی  دســتگاه های 
ــه توســعه  دانــش بنیــان ایــن فاصله هــا را کمتــر و ب
ــل در  ــا نقشــی بی بدی ــن کســب وکارها کــه قطع ای
ــد.  ــد کــرد، کمــک کنن ــا خواهن ــی ایف اقتصــاد مل
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وحــدت 
شــرکت های دانــش بنیــان بایــد در زنجیــره ارزش 

ــر  ــد، ب ــش کنن ــای نق ــور ایف ــف کش ــع مختل صنای
بازارهــای  بــه  ایــن شــرکت ها  ضــرورت ورود 
ــن  ــه ای ــت: ورود ب ــرد و گف ــد ک ــی تاکی بین الملل
ــوالت،  ــت محص ــاء کیفی ــر ارتق ــاوه ب ــا ع بازاره
و  تاییدیه هــا  اخــذ  نظیــر  دیگــری  الزاماتــی 
اســتانداردهای بین المللــی، حفاظــت از مالکیــت 
ــن دارد.  ــای نوی ــا ابزاره ــی ب ــن مال ــری و تامی فک
ــوآوری طــی ســه ســال  در ایــن حــوزه صنــدوق ن
اخیــر عملکــرد درخشــانی داشــته و توانســته اســت 
بیــش از ۲۲ هــزار فقــره خدمــات »توانمندســازی« 
ــای  ــور در بازاره ــرای حض ــرکت ها ب ــن ش ــه ای ب

ــد. ــه کن ــی ارائ ــی و خارج داخل
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در پایــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود گذشــت بیــش از 11 
ــرکت ها و  ــت از ش ــون حمای ــرای قان ــال از اج س
ــرکت ها  ــن ش ــش ای ــان و افزای ــات دانش بنی موسس
از حــدود 50 شــرکت بــه ۶۶00 شــرکت، ســرمایه 
صنــدوق نــوآوری افزایشــی نداشــته اســت، گفــت: 
ــبی  ــچ تناس ــوآوری هی ــدوق ن ــروز صن ــرمایه ام س
شــرکت های  نیازهــای  و  فعالیت هــا  حجــم  بــا 
ــع  ــت مناب ــروری اس ــذا ض ــدارد ل ــان ن ــش بنی دان
مالــی صنــدوق همانگونــه کــه نماینــدگان محتــرم 
مجلــس هــم بــر آن تاکیــد دارنــد و دولــت محتــرم 
هــم عــزم خــود را بــر توســعه کســب وکارهای 
دانــش بنیــان و افزایــش ســهم آنهــا از اقتصــاد 
ــز  ــا نی ــا م ــود ت ــت ش ــت، تقوی ــرار داده اس ــی ق مل
بــه تناســب آن بتوانیــم خدمــات بیشــتری را بــه 
زیســت بوم نــوآوری کشــور ارائــه کنیــم؛ هرچنــد 
کــه مــا طــی ســه ســال اخیــر نیــز بــا توســعه ابزارهــا 
و خدمــات خــود و اســتفاده از بازیگــران ایــن 
زیســت بوم توانســتیم بیــش از ۲3 هــزار میلیــارد 
تومــان خدمــات مالــی بــه شــرکت های دانــش 
بنیــان ارائــه کنیــم کــه عملکــرد آن بیــش از چنــد 
برابــر عملکــرد صنــدوق نــوآوری تــا قبــل از ســال 

ــت.  ــوده اس 9۷ ب
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در نشست مشترک صندوق نوآوری با بانک پارسیان مطرح شد؛
صدور ۷ هزار میلیارد تومان ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان با 

حمايت صندوق نوآوری

از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
ضمانت نامــه  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۷ صــدور 
ــا حمایــت ایــن  ــان ب ــرای شــرکت های دانــش بنی ب

صنــدوق خبــر داد.
 

ــه گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق نــوآوری  ب
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در نشســت 
ــیان  ــک پارس ــا بان ــوآوری ب ــدوق ن ــترک صن مش
ــا  ــان اینکــه ایــن صنــدوق آمــاده همــکاری ب ــا بی ب
بانــک پارســیان در دو محــور ســرمایه گذاری و 
ضمانت نامــه اســت، گفــت: شــرکت ســهامی عــام 
بــا  مالــی پروژه هــای دانش بنیــان  تامیــن  بــرای 
ــن، تاســیس شــرکت ســرمایه گذاری  ریســک پایی
و هلدینــگ ســهامی عــام نمونــه، صندوق هــای 
نــوآوری  تامیــن ســرمایه  جســورانه و شــرکت 
ــا  ــا بانک ه ــدوق ب ــکاری صن ــت هم ــار ظرفی چه

ــت. اس
وی بــا تاکیــد بــر اینکه امســال هم ســرمایه گذاری 
صنــدوق نــوآوری بــا شــبکه بانکــی کشــور تســریع 
ــی  ــیان، بانک ــک پارس ــرد: بان ــار ک ــود، اظه می  ش
ــار  ــه انتظ ــت ک ــه روز اس ــک و ب ــی، چاب غیردولت
ــرای  ــوآوری ب ــدوق ن ــا صن ــک ب ــل بیشــتر بان تعام
حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و اکوسیســتم 
نــوآوری مــی  رود لــذا بایــد از ظرفیــت ایــن بانــک 
بیشــتر کمــک بگیریــم و بحــث ســرمایه گذاری در 
ــک  ــارکت بان ــا مش ــان را ب ــش بنی ــای دان پروژه ه

پارســیان پیــش ببریــم.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه 
بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری رکــن ضامــن را 
ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــرار داده اس ــورس ق در ارکان ب
ــدوق  ــه صن ــت ک ــده اس ــر ش ــم ذک ــون ه در قان
ــن  ــذا ای ــد ل ــن باش ــن ضام ــد رک ــوآوری می  توان ن

کار را بــرای نخســتین بــار بــا همــکاری بانــک 
ــم. ــام دادی ــن انج کارآفری

ــوآوری  ــوک ن ــار صک ــورد انتش ــدت در م وح
نیــز تصریــح کــرد: انتشــار ایــن صکــوک روشــی 
جدیــد بــرای تامیــن مالــی شــرکت های دانــش 
اســت  ســرمایه  بــازار  طریــق  از  بــزرگ  بنیــان 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــرای ش ــتین اوراق ب ــه نخس ک
ــوآور« در  ــاد »ن ــا نم ــدی ب ــر عبی ــازی دکت داروس
ــاری در  ــال ج ــن س ــال 1۴00 و فروردی ــفند س اس

ــد. ــر ش ــورس منتش فراب
خــود،  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
معوقــات شــرکت های دانــش بنیــان بــه بانــک 
ــت:  ــرد و گف ــام ک ــر اع ــا صف ــیان را تقریب پارس
ــوی  ــاط از س ــت اقس ــری در پرداخ ــون تاخی تاکن
بانــک  ایــن  بــه  بنیــان  دانــش  شــرکت های 

یم. شــته ا ندا
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در مــورد 
ــا  ــش بنیان ه ــرای دان ــه ب ــزان صــدور ضمانت نام می
ــز اظهــار کــرد: طــی  ــدوق نی ــن صن ــت ای ــا حمای ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از ۷ ه ــر بی ــال اخی ــه س س
ــا  ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ــرای ش ــه ب ضمانت نام

ــوآوری صــادر شــده اســت. حمایــت صنــدوق ن
دکتــر وحــدت در پایــان خواســتار همکاری هــای 
ــوآوری و بانــک پارســیان  ــدوق ن ــان صن بیشــتر می
و  شــد  طــرف  دو  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا 
ــه  ــکاری ب ــن هم ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی اظه

ــود. ــر ش ــان منج ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص توس

3۰ درصد شرکت های دانش بنیان در بانک پارسیان حساب بانکی دارند

در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر کــوروش 
پرویزیــان، مدیرعامــل بانــک پارســیان بــا بیــان 
ــان در  ــش بنی ــرکت های دان ــد ش ــه 30 درص اینک
بانــک پارســیان حســاب بانکــی دارنــد، از طراحــی 
بســته های خدماتــی در ایــن بانــک در راســتای 
حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان خبــر داد 
ــی  ــای خوب ــیان همکاری ه ــک پارس ــزود: بان و اف
آغــاز  نــوآوری  زیســت بوم  توســعه  بــرای  را 
کــرده اســت. مــا امــروز آمــاده هرگونــه همــکاری 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــا و اس ــترک در پروژه ه مش
صنــدوق نــوآوری در جهــت توســعه اشــتغال، 
ارتقــای کســب و کار، تولیــد و صــادرات هســتیم.

بایــد  داد:  ادامــه  پارســیان  بانــک  مدیرعامــل 
کمــک کنیــم تــا در حوزه هایــی کــه نیــاز بــه 
راه انــدازی کســب و کارهــای نــو وجــود دارد، 

اقــدام و فضــای همــکاری ایجــاد شــود.
بخشــیدن  ســرعت  ضــرورت  بــر  پرویزیــان 

ــای  ــه نیازه ــخ ب ــتای پاس ــیان در راس ــک پارس بان
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــان تاکی ــش بنی ــرکت های دان ش
ــاده  ــم، آم ــار داری ــال در اختی ــه امس ــی ک ــا منابع ب
ــوآوری  ــت بوم ن ــی زیس ــیر تحول ــت در مس حرک

ــتیم.  هس
ــا  ــیان از طرح ه ــک پارس ــه بان ــان اینک ــا بی وی ب

و ظرفیت هــای همــکاری صنــدوق نــوآوری بــا 
امیــدواری  اظهــار  می  کنــد،  اســتقبال  بانک هــا 
کــرد کــه بــا رفــع ممنوعیــت مطــرح شــده در 
مــاده 18 قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان، همــه 
بــا  ســرمایه گذاری  بحــث  در  بتواننــد  بانک هــا 

ــند. ــته باش ــارکت داش ــوآوری مش ــدوق ن صن

تسهیالت ۷۰۰ میلیارد 
تومانی بانک پارسیان به 
شرکت های دانش بنیان 

با همکاری مشترک 
صندوق نوآوری

ــر روح اهلل  ــن نشســت، دکت ــه ای ــن در ادام همچنی

ذوالفقــاری، معــاون تســهیات و تجاری ســازی 

نــوآوری و شــکوفایی گفــت: طبــق  صنــدوق 

قــرارداد مشــترک بیــن صنــدوق نــوآوری و بانــک 

ــارد  ــغ ۷00 میلی ــون مبل پارســیان، از ســال 98 تاکن

ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــهیات ب ــان تس توم

تاکنــون  آن  میلیــارد   3۲5 کــه  شــده  مصــوب 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ

وی افــزود: 305 فقــره ضمانت نامــه بــه مبلــغ 

بــا معرفــی صنــدوق  نیــز  ۴30 میلیــارد تومــان 

ــرکت های  ــرای ش ــیان ب ــک پارس ــه بان ــوآوری ب ن

ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص ــش بنی دان

ذوالفقــاری در ادامــه عمــده خدمــات ارائــه شــده 

ــان   ــش بنی ــه شــرکت های دان ــک پارســیان ب در بان

را تســهیات ســرمایه در گــردش عنــوان کــرد.

دکتــر علــی ناظمــی ، معــاون ســرمایه گذاری 

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز در ایــن دیــدار 

بــه چهــار ظرفیــت صنــدوق نــوآوری جهــت 

ــا بانک هــا در طرح هــای دانــش بنیــان  همــکاری ب

اشــاره کــرد و آنهــا را شــامل شــرکت ســهامی  عــام 

ــا  ــان ب ــش بنی ــای دان ــی پروژه ه ــن مال ــرای تامی ب

ریســک پاییــن، تاســیس شــرکت ســرمایه گذاری 

و هلدینــگ ســهامی  عــام نمونــه، صندوق هــای 

جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه نــوآوری 

ــرد. ــوان ک عن

ــاده 18 قانــون جهــش  ــق م ــزود: طب ــی اف ناظم

در  می  تواننــد  بانک هــا  بنیــان،  دانــش  تولیــد 

طرح هــای دانــش بنیــان  بــا صنــدوق نــوآوری 

کننــد. هم ســرمایه گذاری 
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امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین صندوق 
نوآوری با پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز

تفاهم نامــه همــکاری دو جانبــه بیــن صنــدوق 
و  فنــاوری  پــارک  و  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــم آوردن  ــور فراه ــه منظ ــت و گاز ب ــوآوری نف ن
توســعه  بــراي  ســازنده  همکاري هــاي  زمینــه 
از  حمایــت  و  کشــور  در  نــوآوري  و  فنــاوري 
شــرکت هاي دانــش بنیــان و در راســتاي برنامــه 
و  نــوآوري  صنــدوق  توانمندســازي  راهبــردي 

شــکوفایی، امضــا شــد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومی صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، ایــن تفاهم نامــه بــا موضــوع همــکاري 
در زمینــه ارائــه خدمــات توانمندســازی، مدیریــت 
ــش  ــرکت هاي دان ــه ش ــازی ب ــاوري و تجاري س فن
بنیــان در چارچــوب تســهیات و حمایت هــاي 
پیــش بینــی شــده در دســتورالعمل ارائــه خدمــات 
توانمندســازي صنــدوق نــوآوری بــه امضــا رســیده 

اســت. 
همکاري هــاي  ســطح  ارتقــاي  و  توســعه 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا پارک هــاي 
ــا  ــاي توانمندي ه ــاوري در راســتاي ارتق ــم و فن عل

بنیــان،  دانــش  شــرکت هاي  رقابت پذیــري  و 
و  گســترده تر  توانمندســازي  خدمــات  ارائــه 
ــاوره  ــرکت هاي مش ــکاري ش ــا هم ــر ب تخصصی ت
بــه  تجاری ســازی  و  آموزشــی  مدیریــت، 
شــرکت های دانــش بنیــان در ســطح اســتان ها، 
توانمندســازي  ارائــه خدمــات  افزایــش حجــم 
و تجاري ســازی بــه شــرکت هاي دانــش بنیــان 
مجموعه هــاي  توســعه  و  اســتان ها  ســطح  در 
در  منطقــه اي  تجاري ســازي  و  توانمندســازي 
ــه همــکاری مشــترک  کشــور از اهــداف تفاهم نام
میــان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و پــارک 
فنــاوری و نــوآوری نفــت و گاز عنــوان شــده 

اســت.
ــاوری و  ــارک فن ــه، پ ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ب
نــوآوری نفــت و گاز برنامه هــاي توانمندســازی 
خدمــات  آموزشــی،  دوره هــاي  از  اعــم  خــود 
ویــژه  توانمندســازی  طرح هــاي  و  مشــاوره 
بــراي بررســی و  بنیــان را  شــرکت هاي دانــش 
تأییــد بــه صنــدوق نــوآوری اعــام می کنــد. 

راه اندازی سامانه خريد آنالين میوه و کاالهای 
ضروری با حمايت صندوق نوآوری

بــا  یــزد  پیشــگامان کویــر  مشــتریان  باشــگاه 
و  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت 
ــغ 3  ــه مبل ــدوق ب ــن صن ــهیات از ای ــت تس دریاف
میلیــارد و 300 میلیــون تومــان موفــق بــه راه انــدازی 
ــوه و  ــن می ــد آنای ــازار خری ــازرگام« )ب ــامانه »ب س

کاالهــای ضــروری(« در کشــور شــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــژاد، مدیرعامــل  و شــکوفایی، امیرحســین رضایی ن
باشــگاه مشــتریان پیشــگامان کویــر یــزد در مــورد 
ــش  ــی دان ــوان محصول ــه عن ــازرگام« ب ــامانه ب »س
بنیــان گفــت: ایــن ســامانه در تیــر مــاه 9۷ بــا هــدف 
حــذف واســطه های غیرضــرور بــرای رســاندن 
ــد،  ــکر، قن ــوه، ش ــم از می ــروری اع ــای ض کااله
مــرغ، گوشــت، تخــم مــرغ، روغــن، برنــج و... بــا 
قیمــت ارزانتــر از قیمــت بــازار بــه دســت مصــرف 

ــه فعالیــت کــرد. کننــده آغــاز ب
وی افــزود: »ســامانه بــازرگام« تــا 5 مــاه گذشــته 
ــت می کــرد،  ــوه فعالی ــن می ــازار آنای ــوان ب ــه عن ب
ــع  ــه توزی ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــر ع ــال حاض ــا در ح ام
کاالهــای اساســی مــردم در ۲۲ اســتان کشــور نیــز 

می پــردازد. 
ــر  ــگامان کوی ــتریان پیش ــگاه مش ــل باش مدیرعام
یــزد، ایــن باشــگاه را طرف قــرارداد ســازمان تعاون 
ــروری  ــام ض ــع اق ــت توزی ــران جه ــتایی ای روس

ســبد خانــوار همچــون شــکر، برنــج، روغــن، مــرغ، 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــت اع ــرغ و گوش ــم م تخ
راه انــدازی ایــن ســامانه توانســتیم هزینه هــای حمــل 
و نقــل و نگهــداری بــار را کاهــش دهیــم چــرا کــه 
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــم ک ــرکتی داری ــا ش م
از کشــاورزان خریــداری و  به طــور مســتقیم  را 
و  می کنــد  دپــو  ســردخانه هایمان  و  انبارهــا  در 
ــه مراکــز  در آنجــا کارهــای بســته بندی انجــام و ب
ــد  ــردم می توانن ــد و م ــدا می کن ــال پی ــتان ها انتق اس
»بــازرگام«،  ســامانه  اپلیکیشــن  از  اســتفاده  بــا 
درخواســت خــود را ثبــت  کننــد تــا کاالهــای 
ــی  ــط ناوگان ــتان ها توس ــای اس ــروری از انباره ض
کــه در اختیــار داریــم، بــرای آن هــا ارســال شــود.

ــگاه  ــن باش ــم انداز ای ــورد چش ــژاد در م رضایی ن
در توســعه ســامانه »بــازرگام« بیــان کــرد: افزایــش 
برنامه هــای  از  کشــاورزی  کاالهــای  و  تنــوع 
ــامانه  ــن س ــعه ای ــت توس ــگاه جه ــن باش ــده ای آین
ــاز بعــدی  ــا در ف ــم ت اســت. همچنیــن درنظــر داری
ــا کارخانجــات قــرارداد همــکاری داشــته باشــیم  ب
ــداری و در  ــا را خری ــوالت آن ه ــم محص ــا بتوانی ت

ــم. ــه کنی ــب عرض ــت مناس ــا قیم ــامانه ب س

معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری به شرکت های دانش بنیان استان هرمزگان
در ادامــه ایــن رویــداد نیــز مهنــدس محســن 
مشــتریان صنــدوق  بــا  ارتبــاط  مدیــر  نوتــاش، 
تســهیات  و  خدمــات  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
ایــن صنــدوق بــه شــرکت های دانــش بنیــان را 
تســهیات  و  محصول محــور  تســهیات  شــامل 

کــرد. عنــوان  شــرکت محور 
شــامل  را  محصول محــور  تســهیات  وی 
تولیــد  صنعتــی،  تولیــد  از  پیــش  نمونه ســازی، 
ــردش  ــرمایه در گ ــاطی و س ــروش اقس ــی، ف صنعت
را شــامل  تســهیات شــرکت محور  و همچنیــن 

ــردش  ــرمایه در گ ــوری، س ــردش ف ــرمایه در گ س
بانکــی، خریــد فضــای کاری، رهــن فضــای کاری، 
اشــتغال پایــدار و اوراق خزانــه اســامی اعــام 

ــرد.   ک
مدیــر ارتبــاط بــا مشــتریان صنــدوق نــوآوری در 
پایــان اظهــار کــرد: ثبــت درخواســت شــرکت های 
دانــش بنیــان بــرای اخــذ تســهیات تــا 500 میلیــون 
تومــان از طریــق صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 
ــدوق نوآوری)ســامانه  ــق صن ــش از آن از طری و بی

ــرد. غــزال( صــورت می گی
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ساخت انواع ماشین آالت مواد غذايی توسط يک شرکت دانش بنیان
يک شرکت دانش بنیان مستقر در الهیجان، موفق به ساخت انواع ماشین آالت مواد غذايی در کشور شده است.

ــوآوری  ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ن ب
ــر عامــل  و شــکوفایی، فرهــاد جمــال امیــدی، مدی
ــدی کارن  ــازی امی ــان ماشین س ــش بنی ــرکت دان ش
ایــن  تولیــدی  ماشــین آالت  مــورد  در  الهیــج، 
شــرکت گفــت: در شــرکت مــا انــواع ماشــین آالت 
تمــام اتوماتیــک کلوچــه، بیســکویت مغــزدار، خط 
کامــل کیــک الیــه ای، رولــت، خــط کامــل کاپ 
ــخت،  ــرم و س ــکویت ن ــل بیس ــط کام ــک، خ کی
خــط کامــل شــکات و روکــش شــکات و انــواع 
سیســتم ها جهــت اتوماســیون تولیــد، ماشــین آالت 
ــا دو  ــاعت ت ــو در س ــت 100 کیل ــا ظرفی ــاخت ب س

ــود. ــاخته می ش ــاعت س ــو در س ــزار کیل ه
ــت  ــا قیم ــی ب ــد وقت ــط تولی ــر خ ــزود: ه وی اف
قــرار  تولیــدی  واحدهــای  اختیــار  در  مناســب 
تولیــدی  واحــد  در  اشــتغال  باعــث  می گیــرد 
ــد  ــا 90 درص ــران 80 ت ــازار ای ــد و در ب ــد ش خواه
ســاخت  ماشــین آالت  از  تولیــدی  شــرکت های 

اســتفاده می کننــد. مــا  شــرکت 
امیــدی بــازار اســتفاده از ایــن ماشــین آالت را 
تولیدکننــده  ایرانــی  شــرکت های  همــه  شــامل 
ــزان  ــاره می ــرد و درب ــوان ک ــه عن ــک و کلوچ کی
اشــتغالزایی ایــن شــرکت گفــت: در حــال حاضــر 
تعــداد پرســنل فعــال مــا بــه بیــش از ۲00 نفــر 

ــت. ــیده اس رس
ــازی  ــان ماشین س ــش بنی ــرکت دان ــل ش مدیرعام
امیــدی کارن الهیــج در ادامــه بــا بیــان اینکــه 

۷0 درصــد ســفارش ایــن شــرکت بــه منظــور 
ــز 30  ــته نی ــال های گذش ــت و در س ــادرات اس ص
تــا 50 درصــد تولیــدات ایــن شــرکت صــادر شــده 
ــن ماشــین آالت  ــار کــرد: صــادرات ای اســت، اظه
ــور  ــه کش ــث ورود ارز ب ــور باع ــارج از کش ــه خ ب

ــت. ــده اس ش
ــه 5۶ کشــور  ــا ب ــان کــرد: صــادرات م ــدی بی امی
ــی  ــورهای اروپای ــه کش ــا ب ــی م ــوده و حت ــا ب دنی
همچنیــن  و  ســوئیس  یونــان،  آلمــان،  ماننــد 

و...  پاکســتان  هنــد،  آمریــکا، کانــادا، روســیه، 
داشــتیم. صــادرات 

از  مــا  فــروش شــرکت  ادامــه داد: رشــد  وی 
حــدود 35 میلیــارد تومــان در ســال 98 بــه 111 
میلیــارد تومــان در ســال 99 رســیده و ایــن فــروش 
در ســال 1۴00 بــه میــزان 130 میلیــارد تومــان بــوده 

ــت. اس
ــازی  ــان ماشین س ــش بنی ــرکت دان ــل ش مدیرعام
امیــدی کارن الهیــج گفــت: ســاخت ایــن خطــوط 
تولیــد باعــث شــده شــرکت های داخلــی بــا قیمــت 

تهیــه کننــد.  را  تولیــد خــود  مناســب خطــوط 
ــر از  ــر کمت ــا 5 براب ــا ۴ ت ــد م ــوط تولی ــت خط قیم
ماشــین آالت اروپایــی اســت و باعــث شــده ارز از 

کشــور خــارج نشــود.
ــازی  ــان ماشین س ــش بنی ــرکت دان ــل ش مدیرعام
بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  الهیــج  کارن  امیــدی 
ــف  ــگاه های مختل ــرکت در نمایش ــن ش ــور ای حض
اروپایــی، گفــت: حضــور مــا در ایــن نمایشــگاه ها 
بــا  آشــنایی  و  ایده هــا  از  بهره گیــری  موجــب 

تکنولوژی هــای ایــن کشــورها شــده اســت.

برپايی پاويون شرکت های دانش بنیان در نمايشگاه تخصصی بین المللی تجهیزات پزشکی و سالمت در ارمنستان

بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
نمایشــگاه  در  دانش بنیــان  پاویــون شــرکت های 
و  پزشــکی  تجهیــزات  بین المللــی  تخصصــی 

ســامت ایــران در ایــروان ارمنســتان طــی روزهــای 
۲0 تــا ۲۲ خــرداد مــاه ســال جــاری برپــا می شــود.

 

صنــدوق  عمومــی  روابــط   گــزارش  بــه 
عاقمنــدان  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
جهــت ثبت نــام بــرای حضــور در پاویــون 
ــگاه  ــن نمایش ــان در ای ــرکت های دانش بنی ش
می تواننــد تــا ۲5 اردیبهشــت مــاه جــاری 
ــه آدرس   ــزال ب ــه ســامانه غ ــام ب جهــت ثبت ن
بــرای  و  کــرده  مراجعــه   ghazal.inif.ir
 -  5 شــماره  بــا  بیشــتر  اطاعــات  کســب 

بگیرنــد. تمــاس   0۲1885۴0۲5۲
ــان  ــرکت های دانش بنی ــور ش ــت حض ظرفی
ــی  ــی بین الملل ــگاه تخصص ــون نمایش در پاوی
تجهیــزات پزشــکی و ســامت محــدود اســت 
در  حضــور  امــکان  شــرکت   15 صرفــا  و 

ــت. ــد داش ــون را خواهن پاوی
در ایــن نمایشــگاه شــرکت های دانــش بنیــان 
پزشــکی،  تجهیــزات  حوزه هــای  در  فعــال 

اورژانــس،  تجهیــزات  عمــل،  اتــاق  تجهیــزات 
ــکی،  ــی پزش ــوازم مصرف ــیدنی، ل ــزات پوش تجهی
دنــدان  تجهیــزات  آزمایشــگاهی،  تجهیــزات 
ارتوپــدی،  محصــوالت  و  لــوازم  پزشــکی، 
تجهیــزات و تاسیســات بیمارســتانی، تجهیــزات 
محصــوالت  ســونوگرافی،  و  رادیولــوژی 
و  تکنولــوژی  نانــو  تشــخیصی،  انفورماتیکــی 
ــی و  ــزات توانبخش ــکی و تجهی ــای پزش نوآوری ه

می کننــد. پیــدا  حضــور  بهزیســتی 
برنامه هــای  از  یکــی  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در راســتای کمک 
ــش  ــرکت های دان ــی ش ــازار صادرات ــعه ب ــه توس ب
بنیــان، حمایــت از حضــور آن هــا در نمایشــگاه های 
ــه دو صــورت حضــور مســتقل  ــی ب ــر بین الملل معتب

ــت. ــون اس ــی پاوی و برپای
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دکتر وحدت در نشست مشترک صندوق نوآوری و بانک آينده مطرح کرد؛
برنامه ۱۴۰۱ صندوق نوآوری اجرای سرمايه گذاری مشترک با بانک ها در طرح های دانش بنیان است

شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
در  جــاری  ســال  در  مــا  پیش بینــی  گفــت: 
طرح هــای  تدویــن  ســرمایه گذاری،  حــوزه 
ســرمایه گذاری مشــترک بــا بانک هــای اصلــی 
از  اســت کــه  بنیــان  دانــش  کشــور در حــوزه 
بنیــان  دانــش  حــوزه  در  بســیاری  تاثیرگــذاری 

بــود. خواهــد  برخــوردار 
 

ــوآوری  ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ن ب
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در نشســت 
مشــترک صنــدوق نــوآوری بــا بانــک آینــده بیــان 
کــرد: طبــق مــاده 1۷ قانــون جهــش تولیــد دانــش 
ــوآوری  ــدوق ن ــا صن ــد ب ــا می توانن ــان، بانک ه بنی
هم ســرمایه گذاری  بنیــان  دانــش  طرح هــای  در 

ــد. کنن
ــا بیــان اینکــه برنامــه صنــدوق نــوآوری در  وی ب
مشــترک  ســرمایه گذاری  اجــرای   ،1۴01 ســال 
بــا بانک هــا در طرح هــای دانــش بنیــان اســت، 
ــوآوری، چهــار مــدل  ادامــه داد: مــا در صنــدوق ن
ــرکت  ــروژه، ش ــام پ ــهامی ع ــرکت س ــیس ش تاس
ــه،  ــام نمون ــهامی ع ــگ س ــرمایه گذاری و هلدین س
صندوق هــای جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه 
ــا را  ــا بانک ه ــرمایه گذاری ب ــرای هم س ــوآوری ب ن

دنبــال می کنیــم.
ــوک  ــتین صک ــار نخس ــه انتش ــدت ب ــر وح دکت
و  نــوآوری  صنــدوق  حمایــت  بــا  نــوآوری 
شــکوفایی اشــاره کــرد و گفــت: انتشــار صکــوک 
مالــی  تامیــن  بــرای  جدیــد  روشــی  نــوآوری 
ــازار  شــرکت های دانــش بنیــان بــزرگ از طریــق ب
ســرمایه اســت. نخســتین اوراق بــرای شــرکت 
دانش بنیــان داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد 
»نــوآور« در ســال 1۴00 در فرابــورس منتشــر شــد.

ــوآوری  ــدوق ن ــان اینکــه صن ــا بی ــه ب وی در ادام
ــن را  ــوآوری نقــش رکــن ضام ــار اوراق ن در انتش
در بــورس ایفــا می کنــد، تصریــح کــرد: در قانــون 
هــم آمــده اســت کــه صنــدوق نــوآوری می توانــد 
ــوآوری را  ــذا اولیــن اوراق ن رکــن ضامــن باشــد ل

بــا همــکاری بانــک کارآفریــن منتشــر کردیــم.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه 
ضمــن اظهــار امیــدواری نســبت بــه همــکاری 
ــار اوراق  ــده در انتش ــک آین ــا بان ــدوق ب ــن صن ای
ــه  ــک در ارائ ــن بان ــرد ای ــیوه عملک ــوآوری، ش ن

ــع  ــه نف ــی ب ــه بانک ــدور ضمانت نام ــهیات و ص تس
بنیــان را خــوب توصیــف  شــرکت های دانــش 
ــده در حــوزه  ــک آین کــرد و گفــت: عملکــرد بان
ــرای  ــه  ب ــت نام اعطــای تســهیات و صــدور ضمان
بانک هــای  بیــن  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــه ســوم  ــوآوری، در رتب ــدوق ن عامــل همــکار صن
ــم  ــن بانــک داری ــرار دارد. درخواســتی کــه از ای ق
ایــن اســت کــه اگــر بازپرداخــت پرونده هایــی 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــان ب ــش بنی ــرکت های دان از ش
ــول  ــه وص ــا ب ــود ت ــاع داده ش ــا اط ــه م ــت، ب اس

ــم. ــک کنی ــات کم مطالب
 

آمادگــی بانــک آينــده بــرای 
بــا  مشــترک  ســرمايه گذاری 
ــوزه دارو  ــوآوری در ح ــدوق ن صن
در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر محمــد فطانــت، 
ــن  ــورد رکــن ضام ــده در م ــک آین ــل بان مدیرعام
در انتشــار اوراق نــوآوری گفــت: در مــورد رکــن 
ضامــن موافــق هســتیم و می توانــد راهــکار خوبــی 
باشــد، چــرا کــه رکــن ضامــن، شــاه بیــت اصلــی 
در انتشــار اوراق نــوآوری اســت، امــا ایــن کار 
منحصــرا بــا تصویــب بانــک مرکــزی قابــل انجــام 

اســت.

بنیــان  دانــش  شــرکت های  اگــر  افــزود:  وی 
بــزرگ و متوســط را بــه بــازار ســرمایه متصــل 
ــه توفیقــات خوبــی دســت خواهیــم  کنیــم، قطعــا ب
یافــت و البتــه بــا ظرفیتــی کــه صنــدوق نــوآوری از 

آن برخــوردار اســت، بــه نحــو شایســته ای می تــوان 
ــرد. ــق ک ــداف را محق اه

را در  بانــک  ایــن  آینــده،  بانــک  مدیرعامــل 
ــا  ــرد و ب ــوان ک ــرآمد عن ــان س ــش بنی ــوزه دان ح
ــن  ــوزه فی ــده در ح ــک آین ــت بان ــه فعالی ــاره ب اش
ــا، از  ــن تک ه ــورد فی ــرد: در م ــار ک ــا اظه تک ه
یــک هلدینــگ مشــخص و چنــد بخــش متمرکــز 
برخورداریــم کــه در بــازار در رده اول یــا دوم قرار 
دارنــد و تعــدادی از آن هــا نیــز در حــوزه نــوآوری 
دســت  خوبــی  پیشــرفت های  بــه  خاقیــت  و 

یافته انــد.
از  تــک  فیــن  حــوزه  در  داد:  ادامــه  فطانــت 
در  ایده هایــی  کــه  اســتارت آپی  شــرکت های 
ــان  ــت آن ــه موفقی ــبت ب ــد و نس ــوغ دارن ــه بل مرحل

اطمینــان داریــم حمایــت خواهیــم کــرد.
ــرای  ــده را ب ــک آین ــی بان ــه آمادگ وی در ادام
ــترک  ــرمایه گذاری مش ــگ و س ــدازی هلدین راه ان
بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در حــوزه دارو 
 VC ــوزه ــترک در ح ــدوق مش ــیس صن ــز تاس و نی
ــش  ــت از دان ــرای حمای ــت: ب ــرد و گف ــام ک اع

ــرد. ــتفاده ک ــان می تــوان از  VC اس بنی
ــری از  ــش دیگ ــده در بخ ــک آین ــل بان مدیرعام
ــی  ــدود بانک های ــا از مع ــت: م ــود گف ــخنان خ س
هســتیم کــه می توانیــم امــکان امضــای الکترونیــک 

ــر  ــم و دیگ ــم کنی ــتریان فراه ــرای مش ــفته ها را ب س
نیــاز نیســت تــا مشــتری بــه دنبــال خریــد ســفته در 
خــارج از بانــک باشــد. همچنیــن می توانیــم بــا 
ــه گــردش  ــرات را ب ــوآوری، ب ــدوق ن کمــک صن
ــت و  ــم اس ــل تنظی ــرات قاب ــه ب ــرا ک ــم چ درآوری

ــود. ــه ش ــوالت اضاف ــبد محص ــه س ــد ب می توان
 

ــش  ــوزه دان ــده در ح ــک آين بان
ــت ــنام اس ــان، خوش بني

روح اهلل  دکتــر  نیــز  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ذوالفقــاری، معــاون تســهیات و تجاری ســازی 
ســخنانی  در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
گفــت: بانــک آینــده طی ســه ســال گذشــته، 1500 
میلیــارد تومــان تســهیات بــا معرفــی صنــدوق 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــا اعط ــش بنیان ه ــه دان ــوآوری ب ن
ــه  ــان ضمانت نام ــارد توم ــغ ۲30 میلی ــن مبل همچنی
توســط بانــک آینــده بــه نفــع شــرکت های دانــش 

ــت.  ــده اس ــادر ش ــان  ص بنی
صنــدوق  تجاری ســازی  و  تســهیات  معــاون 
نــوآوری و شــکوفایی، بانــک آینــده را در حــوزه 
دانــش بنیــان بانکــی  خوشــنام  عنــوان کــرد و 
ــود  ــدات خ ــه تعه ــده ب ــک آین ــد: بان ــادآور ش ی
شــرکت های  و  نــوآوری  صنــدوق  بــه  نســبت 
ــه طــور کامــل عمــل کــرده اســت. ــان ب دانــش بنی

معــاون  ناظمــی،  علــی  دکتــر  همچنیــن 
ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
بــه چهــار مــدل همــکاری مشــترک ایــن صنــدوق 
تاســیس  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  بانک هــا  بــا 
شــرکت ســهامی عــام پــروژه شــامل پذیره نویســی 
پروژه هــای دانــش بنیــان، شــرکت ســرمایه گذاری 
و هلدینــگ ســهامی عــام شــامل مدیریــت ســبدی 
شــامل  جســورانه  صندوق هــای  دارایی هــا،  از 
تامیــن  شــرکت  و  جســورانه  ســرمایه گذاری 
ســرمایه نــوآوری، چهــار مــدل همــکاری صنــدوق 
نــوآوری بــا شــبکه بانکــی بــرای تامیــن مالــی 

طرح هــای دانــش بنیــان اســت.
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عمومی هــای  روابــط  گردهمایــی  چهارمیــن 
اکوسیســتم فنــاوری و اقتصــادی) گــراف دی( 
ــی آن  ــزار و ط ــوآوری برگ ــدوق ن ــل صن در مح
ــه عمــل  ــر ب ــر ارشــد ارتباط گــر تقدی ــد مدی از چن

ــد. ــا ش ــا اعط ــه آنه ــی ب ــد و تندیس های آم
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی، دکتــر ســیاوش ملکی فــر در چهارمیــن 
اکوسیســتم  عمومی هــای  روابــط  گردهمایــی 
فنــاوری و اقتصادی)گــراف دی( گفــت: وقتــی 
ــت می شــود  ــوآوری کشــور صحب از زیســت بوم ن
ــده اقتصــاد  ــن مفهــوم زائی ــد کــه ای ــه نظــر می آی ب
دانــش بنیــان اســت در حالــی کــه مفهــوم اقتصــاد 

دانــش بنیــان پیچیــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد دانــش بنیــان اگرچــه 
ــترس  ــا دور از دس ــت ام ــده اس ــوم پیچی ــک مفه ی
نیســت، ادامــه داد: ترویــج و تبلیــغ اقتصــاد دانــش 
ــط  ــران رواب ــا از مدی ــدی م ــات ج ــان از مطالب بنی
کشــور  نهادهــای  و  ســازمان ها  عمومی هــای 
ــش  ــد اقتصــاد دان ــر روش ممکــن بای ــا ه اســت. ب
ــود  ــاری ش ــاری و س ــور ج ــان درک و در کش بنی
ــا  ــم و ب ــن مفهــوم نداری ــراری از ای چــرا کــه راه ف

زندگــی می کنیــم. آن 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــعه صن ــاون توس مع
ــورد  ــه در م ــت هایی ک ــوء برداش ــه س ــه ب در ادام
ــان  ــان و شــرکت های دانــش بنی اقتصــاد دانــش بنی
در کشــور وجــود دارد، اشــاره کــرد و گفــت: 
ــت  ــه جمعی ــد ک ــر می کنن ــتباه فک ــه اش ــی ب برخ
اقتصــاد  همــان  بنیــان،  دانــش  شــرکت های 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــت و ش ــان اس ــش بنی دان
ــه از دل  ــکل گرفت ــک ش ــرکت های کوچ ــز ش نی
دانشــگاه هســتند و کاری از آن هــا برنمی آیــد، ایــن 
ــون  ــرکت ها هم اکن ــن ش ــه ای ــت ک ــی اس در حال
در صنایــع نفــت، حمــل و نقــل و حــوزه بهداشــت 

ــتند. ــت هس ــال فعالی ــور در ح در کش
ملکی فــر بــه ســاخت دســتگاه ونتیاتــور )تنفــس 
شــرکت های  توســط  کشــور  در  مصنوعــی( 
ــرکت های  ــزود: ش ــرد و اف ــاره ک ــان اش ــش بنی دان
دانش بنیــان در ایــام کرونــا موفــق بــه ســاخت 
ــوری  ــچ کش ــه هی ــی ک ــدند در حال ــور ش ونتیات
ــه  ــا ارائ ــه م ــتگاه را ب ــن دس ــی، ای ــل اپیدم در اوای

نمی کــرد.
ــه  ــاری ب ــال ج ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش وی ب
اشــتغال آفرین«،  و  بنیــان  دانــش  »تولیــد؛  نــام 
ــا  ــعار، م ــن ش ــام ای ــد از اع ــه بع ــت: بافاصل گف
از توئیت هــا و پیام هــای مرتبــط بــا ایــن شــعار 
از طریــق روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 

شــدیم. آگاه  شــکوفایی 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــعه صن ــاون توس مع
سرگذشــت  بــه  خــود  ســخنان  از  بخشــی  در 
شــرکت فایــزر اشــاره کــرد و افــزود: در ســال 
۲008 یــک هســته فنــاور حــدود ۴/9 میلیــون یــورو 
ــا اخــذ و کار را شــروع کــرد امــا  ــه اروپ از اتحادی
ســرمایه گذار  )نهــاد   VC یــک   ۲018 ســال  در 
ــون  ــد و ۲۲5 میلی ــال آن می آی ــه دنب ــر( ب خطرپذی
ــد. در آن ســال ها ایــن  دالر ســرمایه تزریــق می کن
ــان  ــن های درم ــاخت واکس ــال س ــه دنب ــرکت ب ش
ســرطان بــود امــا بــا وقــوع کرونــا، فایــزر بــه مقابلــه 
ــن همــان اقتصــاد دانــش  ــا برخاســت و ای ــا کرون ب

ــت.  ــان اس بنی
در چهارميــن رويــداد »گــراف 
ــدی  ــی جدي ــات علم دی«، تجربي

بــه رويــداد اضافــه کرده ايــم
در ادامــه ایــن رویــداد نیــز، ســعید کریمــی، 
ــای  ــط عمومی ه ــی رواب ــن گردهمای ــر چهارمی دبی
دی(  اقتصادی)گــراف  و  فنــاوری  اکوسیســتم 
ــت  ــت اس ــک موفقی ــه ی ــر تجرب ــه ه ــان اینک ــا بی ب
ــداد  ــر روی ــت: در ه ــدارد، گف ــا ن ــت معن و شکس
»گــراف دی« ســعی کردیــم یــک تجربــه جدیــدی 

بــه رویــداد اضافــه کنیــم لــذا توانســتیم اولیــن 
رویــداد را بــه واســطه کرونــا بــه صــورت مجــازی 

ــم.  ــزار کنی برگ
وی افــزود: در چهارمیــن رویــداد »گــراف دی«، 
تجربیــات علمــی جدیــدی بــه رویــداد اضافــه 
کرده ایــم و بــه ارزیابــی شــاخصه های مدیــران 

ارشــد روابــط عمومی هــا می پردازیــم.
دبیــر چهارمیــن گردهمایــی روابــط عمومی هــای 
اکوسیســتم فنــاوری و اقتصادی)گــراف دی( ادامــه 
داد: در ایــن رویــداد از مجمــوع ۲5 شــرکت، 9 
کارآفرینــی  شــاخه های  در  توانســتند  شــرکت 
ــرکت های  ــاوری و ش ــه، فن ــک، بیم ــی، بان ارتباط
بــزرگ اقتصــادی حائــز رتبــه شــوند. ضمــن اینکــه 
13 شــرکت دانــش بنیــان نیــز مــورد ارزیابــی قــرار 

گرفتنــد. 
ــه  کریمــی بیشــترین شــرکت هایی کــه حاضــر ب
ــش  ــد را شــامل دان ــداد بودن ــن روی ــی در ای ارزیاب

ــرد. ــام ک ــا اع بنیان ه
برگــزاری دو  پنــل در چهارمیــن رویــداد گــراف 

دی
روابــط  گردهمایــی  چهارمیــن  ادامــه  در 
عمومی هــای اکوسیســتم فنــاوری و اقتصــادی) 
ــط  ــد، رواب ــران ارش ــای »مدی ــراف دی(، پنل ه گ
بــازوی  دو  ایــن  تعامــل  اســتراتژی  و  عمومــی 
مهــم« و »نحــوه تعامــل روابــط عمومــی بــا مدیــران 
ارشــد« در محــل صنــدوق نــوآوری برگــزار شــد.

ارشــد، روابــط عمومــی و  »مدیــران  پنــل  در 
اســتراتژی تعامــل ایــن دو بــازوی مهــم« دکتــر 
محمــد خوانســاری معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
ــان  ــر داوود زارعی ــران، دکت ــات ای ــاوری اطاع فن
دی،  گــراف  سیاســتگذاری  شــورای  رئیــس 
ــر  ــدس امی ــات، مهن ــتاد ارتباط ــران اس ــه بب صدیق
ــک دی،  ــی بان ــط عموم ــابق رواب ــر س ــی مدی لعل
ــی  ــرکل دیپلماس ــاز مدی ــم بی نی ــید قاس ــر س دکت
ــرژی اتمــی و  ــی و اطاع رســانی ســازمان ان عموم
دکتــر شــکری اســتاد ارتباطــات بــه بحــث و تبــادل 
ــط  ــای رواب ــتراتژی ها و  دغدغه ه ــاره اس ــر درب نظ

ــد. ــی پرداختن عموم
در پنــل دوم نیــز »نحــوه تعامــل روابــط عمومــی 
مــاری  خانــم  بــا حضــور  ارشــد«  مدیــران  بــا 
بین المللــی  اتحادیــه  ارتباطــات  مدیــر  پولــو 
مدیــر  فیروزخــان،  نــواب  و   )UIC(راه آهن هــا
روابــط عمومــی شــرکت هــارون بــرادرز پاکســتان 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.

دو  مديــران  تجربيــات  ارائــه 
شــرکت دانــش بنيــان از تعامــل بــا 

عمومی هــا  روابــط 
دی«  »گــراف  رویــداد  چهارمیــن  ادامــه  در 
ــل  ــردی، مدیرعام ــهاب جوانم ــر ش ــن دکت همچنی
شــرکت دانــش بنیــان فنــاپ و دکتــر علــی حکیــم 
ــردا،  ــازان ف ــگ بهس ــل هلدین ــر عام ــوادی، مدی ج
تجربیــات خــود را بــا محوریــت چگونگــی تعامــل 
ــران ارشــد از  ــط عمومــی و انتظــارات مدی ــا رواب ب

ــد. ــه کردن ــی ارائ ــط عموم رواب
نیــز  رویــداد  ایــن  پایــان  در  اســت  گفتنــی 
ــواد  ــید ج ــه س ــر ب ــد ارتباط گ ــر ارش ــس مدی تندی
وحیــد  کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  ســاداتی نژاد 
ــاوری  ــان رئیــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فن یزدانی
شــرکت  مدیرعامــل  بقایــی  اطاعــات، حســن 
پاکســان، مصطفــی امیــری مدیرعامــل شــرکت 
زریــن پــال، علــی چالشــی مدیرعامــل اســتارت آپ 
ــی یوســفی مدیرعامــل شــرکت  اتاقــک، محمدعل
ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام ــدی رحمان ــیاتک، مه آس
رنگیــن نانــو ســاختار، فــرزاد رحمانــی مدیرعامــل 
شــرکت چارگــون و حمیــد رشــنوادی مدیرعامــل 

ــد. ــا ش ــرمد اعط ــه س بیم

تامین مواد افزودنی پیشرفته استئارات کلسیم، روی و 
منیزيم با حمايت صندوق نوآوری

ــن  ــه تامی ــق ب ــان موف ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
مــواد افزودنــی پیشــرفته اســتئارات کلســیم، روی و 
منیزیــم بــا حمایــت صندوق نــوآوری و شــکوفایی 

در کشــور شــد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، علــی نیلــی، مدیرعامــل شــرکت 
ــان در  ــن ایرانی ــیمی زری ــاوران ش ــان فن ــش بنی دان
ــتئارات  ــرفته اس ــی پیش ــواد افزودن ــن م ــورد تامی م
ــه  ــا ب ــرکت م ــت: ش ــم گف ــیم، روی و منیزی کلس
عنــوان اولیــن و تنهــا شــرکت مــورد تاییــد ایرانــی 
ــتئارات  ــرفته اس ــی پیش ــواد افزودن ــن م ــرای تامی ب
کلســیم، روی و منیزیــم در لیســت پتروشــیمی های 
کشــور ثبــت و بعــد از پنــج ســال تــاش موفــق بــه 
ــور  ــزرگ کش ــیمی های ب ــت پتروش ــب رضای جل
اســتانداردهای  بــا  در مــورد کیفیــت و تطابــق 

ــی شــده اســت. جهان
بــا  رقابــت  قابــل  مــا  محصــول  افــزود:  وی 
ــت  ــوده و کیفی ــی ب ــی و اروپای ــای آمریکای برنده
و  هنــدی  چینــی،  نمونه هــای  از  باالتــر  آن 

اســت. آســیایی  کشــورهای 
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان فنــاوران شــیمی 
ــی دو  ــا ط ــرکت م ــه داد: ش ــان ادام ــن ایرانی زری
ــازار ایــران شــده  ــه ب ــه ورود ب ســال اخیــر موفــق ب
اســت، امــا بــه دلیــل اســتراتژیک بــودن محصــول، 

ــدی انجــام می شــود. ــه کن ــازار ب ــوذ در ب نف
ــاره  ــز اش ــول نی ــن محص ــادرات ای ــه ص ــی ب نیل
کــرد و گفــت: در ســال 1۴00 صــادرات محصــول 

عــراق  بــه  را  خــود 
آغــاز  ترکمنســتان  و 
هم اکنــون  و  کردیــم 
نیــز محصــول مــا جایــگاه 
خــود را در بــازار کشــور 

پیــدا کــرده اســت.
ــی پیشــرفته اســتئارات کلســیم،  وی مــواد افزودن
ــیمی ها  ــتفاده در پتروش ــل اس ــم را قاب روی و منیزی

و صنایــع پاییــن دســت اعــام کــرد.
فنــاوران  بنیــان  دانــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن شــرکت  ــان، چشــم انداز ای ــن ایرانی شــیمی زری
را در اختیــار گرفتــن کل بــازار داخــل و صــادرات 
محصــول بــه کشــورهای روســیه، ترکمنســتان، 
ــوان  ــایه عن ــورهای همس ــی کش ــتان و برخ ازبکس

ــرد.  ک
نیلــی بــا بیــان اینکــه محصــول ایــن شــرکت 
پتروشــیمی های  در  اســتفاده  قابــل  و   هایتــک 
ــرای  ــم ب ــعی داری ــرد: س ــان ک ــت، بی ــزرگ اس ب
ــازار  ــز ب ــی و نی ــای داخل حضــور بیشــتر در بازاره
بین الملــل در نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی 

ــم.   ــدا کنی ــور پی حض
از  شــرکت  ایــن  دریافتــی  تســهیات  وی 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه منظــور تامیــن 
مــواد افزودنــی پیشــرفته اســتئارات کلســیم، روی و 
ــم را شــامل تســهیات ســرمایه در گــردش،  منیزی
امکانــات  نمایشــگاهی و  خدمــات مشــاوره ای، 

ــرد. ــام ک ــگاهی اع آزمایش

با حمايت صندوق نوآوری؛
دوره آموزشی بلندمدت »مالکیت فکری برای شرکت های کوچک و 

متوسط« برگزار می شود 

و  نــوآوری  صنــدوق 
راســتای  در  شــکوفایی 
شــرکت های  بــه  کمــک 
آشــنایی  در  دانش بنیــان 
مالکیــت  مفاهیــم  بــا 
ــازی  ــت و تجاری س ــت، مدیری ــود حفاظ ــری، بهب فک
ــال  ــش فع ــای نق ــت ایف ــری و در نهای ــای فک دارایی  ه
ــا همــکاری مؤسســه  ــان، ب در توســعه اقتصــاد دانش بنی
ــت  ــز مالکی ــوئیس و مرک ــری س ــت فک ــدرال مالکی ف
بــه  اقــدام  ســال 1۴00  بهمن مــاه  از  ایــران  معنــوی 
برگــزاری دوره بلندمــدت »مالکیــت فکــری بــرای 
اســت. کــرده  متوســط«  و  کوچــک  شــرکت های 

ــوآوری و  ــدوق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــکوفایی، در شــرکت های دانش بنیــان کــه عمدتــاً  ش
ــق  ــر تحقی ــی ب ــط مبتن ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
و توســعه و فناوری هــای بــاال هســتند، دارایی هــای 
فکــری )عمدتــاً مالکیــت صنعتــی( اهمیتــی شــایان 
دارایی هــای  ارزشــمندترین  از  یکــی  و  دارد  توجــه 
در  گام  اولیــن  می شــود.  قلمــداد  شــرکت ها  ایــن 
ــمند،  ــای ارزش ــن دارایی ه ــب از ای ــرداری مناس بهره ب
شناســایی و حفاظــت از آن هــا و گام بعد تجاری ســازی 

ــای فکــری اســت. مناســب دارایی ه
ازایــن رو، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در راســتای 
ــا  ــنایی ب ــان در آش ــرکت های دانش بنی ــه ش ــک ب کم
ــت  ــت، مدیری ــود حفاظ ــری، بهب ــت فک ــم مالکی مفاهی
نهایــت  در  و  فکــری  دارایی  هــای  تجاری ســازی  و 
ــا  ــان، ب ایفــای نقــش فعــال در توســعه اقتصــاد دانش بنی
همــکاری مؤسســه فــدرال مالکیــت فکــری ســوئیس و 
مرکــز مالکیــت معنــوی ایــران از بهمن مــاه ســال 1۴00 

اقــدام بــه برگــزاری دوره بلندمــدت »مالکیــت فکــری 
بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط« کــرده اســت 
ــال  ــاه س ــت م ــن دوره ۷ اردیبهش ــوم ای ــش س ــه بخ ک

ــود. ــزار می ش ــاری برگ ج
از  متنوعــی  ســرفصل های  آموزشــی  دوره  ایــن 
انــواع دارایی هــای  ابتدایــی و  بــا مفاهیــم  آشــنایی 
و  حفاظــت  بــرای  مناســب  روش هــای  تــا  فکــری 
بررســی  بــا  همــراه  دارایی هــا  ایــن  تجاری ســازی 
نمونه هــای عملــی و کاربــردی را در بــر می گیــرد. 
چهــار جلســه ابتدایــی ایــن دوره تاکنــون در دو بخــش 
بــا عناویــن »آشــنایی بــا مباحــث مالکیــت فکــری« 
ــه  ــر دو هفت ــاری«، ه ــت تج ــی و عام ــرح صنعت و »ط
ــش از  ــور بی ــا حض ــنبه،  ب ــای چهارش ــار در روزه یک ب

ــت.  ــده اس ــزار ش ــر برگ 150 نف
ــراع«  ــت اخت ــوان »ثب ــا عن ــن دوره ب ــوم ای ــش س بخ
ــد روز ۷  ــزار ش ــن برگ ــتر در روز 1۷ فروردی ــه پیش ک
اردیبهشــت 1۴01 ادامــه خواهــد داشــت. عاقــه منــدان 
ایــن دوره می تواننــد  بــرای ثبت نــام و شــرکت در 
 https://cbd.inif.ir/-/ip-for-sme۲ لینــک  طریــق  از 

ــد. ــدام کنن اق
ســازمان  تقســیم بندی  بــه  بنــا  فکــری،  مالکیــت 
جهانــی مالکیــت فکــری )WIPO(، بــه دو دســته اصلــی 
شــامل  کــه  صنعتــی«  »مالکیــت  می شــود؛  تقســیم 
طرح هــای  تجــاری،  عائــم  و  نشــان ها  پتنت هــا، 
صنعتــی و نشــانه های جغرافیایــی اســت و »مالکیــت 
ــان،  ــد رم ــی مانن ــار ادب ــامل آث ــه ش ــری« ک ــی و هن ادب
شــعر و نمایشــنامه، فیلــم، موســیقی و آثــار هنــری 
ماننــد نقشــه ها، نقاشــی ها، عکس هــا و مجســمه ها و 

همچنیــن طراحی هــای معمــاری اســت.
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تولید دستگاه تصفیه هوای هوشمند نانويی توسط يک شرکت دانش 
بنیان داخلی

ــران  ــتقر در ته ــان مس ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
موفــق بــه تولیــد دســتگاه تصفیــه هــوای هوشــمند 

ــد. ــور ش ــی در کش نانوی

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
غامــی،  هدایــت  شــکوفایی،  و  نــوآوری 
ــل در  ــن آوری آنی ــک ف ــرکت آنی ــل ش مدیرعام
ــی  ــمند نانوی ــوای هوش ــه ه ــتگاه تصفی ــورد دس م
گفــت: ایــن دســتگاه مجهــز بــه سیســتم پنــج 
شــامل  هــوا  ضدعفونــی  و  تصفیــه  مرحلــه ای 
پیــش فیلتــر اولیــه، پاســمای ســرد اتمســفری، 
و  فیلترهپا)نانونقــره(  نانوفتوکاتالیســتی،  سیســتم 
ــش 95  ــه کاه ــه ب ــت ک ــال اس ــن فع ــر نانوکرب فیلت
درصــدی ویــروس کرونــا، 99 درصــدی باکتــری، 

قــارچ و 95درصــدی ریزگردهــا  98 درصــدی 
می کنــد. کمــک 

وی افــزود: ایــن دســتگاه از همــه اســتانداردهای 
ــط  ــز تائیدیه هــای وزارت بهداشــت، محی الزم و نی
نانــو و معاونــت  زیســت، وزارت دفــاع، ســتاد 
ــوردار  ــوری برخ ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــن  ــت. ای ــرف اس ــبک و کم مص ــیار س ــوده و بس ب
ــته  ــده را داش ــواد آالین ــذب م ــت ج ــتگاه قابلی دس
ــوای  ــز از ه ــم ها را نی ــی از میکرواورگانیس و بخش

ــد. ــذف می کن ــط ح محی
مدیرعامــل شــرکت آنیــک فــن آوری آنیــل، 
را  نانویــی  هوشــمند  هــوای  تصفیــه  دســتگاه 
قابــل اســتفاده در منــازل، موسســات آموزشــی، 
ــا،  ــتان ها، کلینیک ه ــدارس، بیمارس ــگاه ها، م دانش
فضاهــای درمانــی و بهداشــتی و ادارات اعــام 

ــرد.  ک
غامــی در مــورد مزیــت رقابتــی دســتگاه تصفیــه 
هــوای هوشــمند نانویــی نســبت بــه نمونه هــای 
ــه  ــن دســتگاه نســبت ب مشــابه خارجــی، گفــت: ای
رقبــای خارجــی از قیمــت پایین تــر و امــکان تقاضــا 
بــرای خریــد از کشــورهای دیگــر برخوردار اســت 

ــایر  ــان و س ــت، انس ــه محیط زیس ــیبی ب ــچ آس و هی
ــارژ دارد.  ــت ش ــد و قابلی ــداران وارد نمی کن جان

ــز  ــول نی ــن محص ــادرات ای ــه ص ــه ب وی در ادام
ــات  ــرای صــادرات، اقدام ــزود: ب اشــاره کــرد و اف
هــم  اولیــه  نمونه هــای  و  گرفتــه  الزم صــورت 
ترکیــه  روســیه،  تاجیکســتان،  کشــورهای  بــه 
و  تفاهم نامه هــا  و  شــده  ارســال  ازبکســتان  و 
ــه ایــن کشــورها  ــرای صــادرات ب مذاکراتــی نیــز ب
انجــام شــده و بــه زودی شــاهد صــادرات ایــن 

دســتگاه خواهیــم بــود.
ــل در  ــن آوری آنی ــک ف ــل شــرکت آنی مدیرعام
مــورد چشــم انداز ایــن شــرکت بیــان کــرد: توســعه 
فضــای تولیــد، افزایــش محصــوالت و افزایــش 
برنامه هــای  از  محصــوالت  فــروش  برابــری  دو 

ــت. ــده اس ــال آین ــا در س ــرکت م ش
آنیــک  شــرکت  اهــداف  از  یکــی  غامــی 
آن  ادغــام  و  علــم  تولیــد  را  آنیــل  فــن آوری 
بــا نــوآوری در محصوالتــی اعــام کــرد کــه 
ــه بهتریــن شــکل در زندگــی انســان ها  می تواننــد ب

مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

بازديد رئیس صندوق نوآوری از مراحل طراحی و تولید محصوالت 
درون چاهی يک شرکت دانش بنیان

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از مراحل 
چاهــی  درون  محصــوالت  تولیــد  و  طراحــی 
ــد و از  ــراه« بازدی ــیم هم ــان »نس ــرکت دانش بنی ش
ــرکت  ــن ش ــای ای ــان توانمندی ه ــک در جری نزدی
قــرار گرفــت. ایــن شــرکت تاکنــون از تســهیات 
13 میلیــارد تومانــی صنــدوق نــوآوری اســتفاده 

کــرده اســت.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، در ایــن بازدیــد کــه یاســر عرب نیــا، 
ــز برخــی  معــاون ارتباطــات و امــور بین الملــل و نی
مدیــران صنــدوق نــوآوری، فریــدون کــرد زنگنــه 
شــرکت  کســب وکار  و  ســرمایه گذاری  مدیــر 
ملــی نفــت ایــران، مدیــران شــرکت ملــی حفــاری 
و مدیــران پــارک فنــاوری نفــت نیــز حضــور 
ــدوق  ــس صن ــدت رئی ــی وح ــر عل ــتند، دکت داش
نــوآوری و شــکوفایی در جریــان توانمندی هــا 
ــی و  ــل طراح ــز مراح ــه و نی ــوالت فناوران و محص
ــش  ــرکت دان ــی ش ــوالت درون چاه ــد محص تولی

ــت. ــرار گرف ــراه« ق ــیم هم ــان »نس بنی
مجمــوع تســهیات پرداختــی صنــدوق نــوآوری 
ــان  ــارد توم ــان 13 میلی ــش بنی ــن شــرکت دان ــه ای ب
صــورت  بــه  نیــز  تومــان  میلیــارد   3 و  اســت 
ــک تجــارت  ــا همــکاری بان ــگ ب تســهیات لیزین
و شــرکت ملــی نفــت در مرحلــه پرداخــت بــه ایــن 

ــرار دارد. ــرکت ق ش

ــان  ــش بنی ــن شــرکت دان ماهیــت محصــوالت ای
ــای  ــی لوله ه ــق گرفتگ ــن عم ــخیص و تعیی در تش
اســت.  گاز  و  نفــت  چاه هــای  در  حفــاری 
ــرای  ــول ب ــن محص ــرد ای ــت عملک ــت و کیفی دق
ــات  ــبرد عملی ــوه پیش ــورد نح ــری در م تصمیم گی
حفــاری و آزادســازی دکل حفــاری از شــرایط 
اضطــراری گیــر لوله هــای درون چاهــی بســیار 

ــت.  ــت اس ــز اهمی حائ
ایــن محصــول نقــاط قــوت نمونه هــای مشــابه 
آلمانــی و آمریکایــی را داراســت و بــا انتقــال 
تجــارب فنــی کارشناســان عملیاتــی شــرکت ملــی 
چــه  و  ســخت افزاری  لحــاظ  از  چــه  حفــاری، 

خارجــی  نمونه هــای  از  پیشــرفته تر  نرم افــزاری 
عمــل کــرده اســت و اخــذ تائیدیــه تســت های 
ــا  ــرارداد ب ــاد ق ــروژه و انعق ــای پ ــی کارفرم میدان
ــن مســئله اســت. ــر ای ــز گواهــی ب ــن شــرکت نی ای

از  ایــن تکنولــوژی، ســاالنه  بــه  بــا دســتیابی 
خــروج یــک میلیــون دالر ارز از کشــور جلوگیری 

ــد. ــد ش خواه
گفتنــی اســت، شــرکت دانــش بنیــان »نســیم 
ــدوق  ــگ صن ــهیات لیزین ــون از تس ــراه« تاکن هم
ــا  ــرارداد ب ــری ق ــاد یکس ــور انعق ــه منظ ــوآوری ب ن
کــرده  اســتفاده  در کشــور  نفتــی  شــرکت های 

ــت. اس

در سال »تولید؛ دانش 
بنیان و اشتغال آفرين« 

بر ارائه تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان 

تاکید داريم

حجت الــه  نیــز  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــورد  ــادرات در م ــک ص ــل بان ــدی، مدیرعام صی
بــا  بانــک  ایــن  بیشــتر  هرچــه  همکاری هــای 
شــعار  تحقــق  راســتای  در  نــوآوری  صنــدوق 
ــت:  ــن« گف ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد؛ دان »تولی
بــرای  باالیــی  ظرفیــت  از  صــادرات  بانــک 
و  نــوآوری  صنــدوق  بــا  همکاری هــا  تــداوم 
ارائــه تســهیات بــه شــرکت های دانــش بنیــان 

اســت. برخــوردار 

تاســیس  در  صــادرات  بانــک  آمادگــی  وی 
هلدینــگ،  و  پــروژه  عــام  ســهامی  شــرکت 
صندوق هــای جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه 
را اعــام کــرد و افــزود: مــا ایــن آمادگــی را داریم 
تــا بــا صنــدوق نــوآوری در طرح هــای دانــش 

ــم. ــارکت کنی ــان مش بنی
مدیرعامــل بانــک صــادرات در پایــان بــر اعطای 
تســهیات ویــژه بــه شــرکت های دانــش بنیــان در 
ــن« و  ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد؛ دان ــال »تولی س
ــرای  ــه ب ــر گرفت ــهیات درنظ ــقف تس ــش س افزای
ــار  ــورد انتش ــرد و در م ــد ک ــرکت ها تاکی ــن ش ای
اوراق صکــوک نــوآوری یــادآور شــد: اوراق 
ــل  ــود آن قاب ــروش و س ــل ف ــد قاب ــوک بای صک

پیــش بینــی باشــد. 
در ایــن نشســت روح اهلل ذوالفقــاری، معــاون 
تســهیات و تجاری ســازی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی بــر ضــرورت اجــرای برنامه هــا و 
اقدامــات ویــژه از ســوی بانــک صــادرات بــا 
ــان و اشــتغال  ــد؛ دانــش بنی محوریــت شــعار »تولی
آفریــن« تاکیــد و دکتــر علــی ناظمــی معــاون 
ــه چهــار  ــز ب ــوآوری نی ســرمایه گذاری صنــدوق ن
مــدل همــکاری مشــترک ایــن صنــدوق بــا شــبکه 
ــک صــادرات اشــاره  ــه بان بانکــی کشــور از جمل

ــرد. ک
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طراحی پلتفرم حمل ونقل بین المللی توسط
 يک شرکت دانش بنیان داخلی

ــهد  ــتقر در مش ــان مس ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
ــی  ــل بین الملل ــرم حمل ونق ــه طراحــی پلتف ــق ب موف

ــال« در کشــور شــد. ــد »توت ــا برن ب
 

ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری  ب
مدیرعامــل  محمدپــور،  محمــد  شــکوفایی،  و 
شــرکت دانــش بنیــان نویــد آوران ویســتا تــام 
)توتــال( بــا اشــاره بــه پیچیدگی هــای مســئله حمــل 
ــا آن ســروکار  ــار کــه هــر شــرکت حمل ونقــل ب ب
بین المللــی  حمل ونقــل  پلتفــرم  مــورد  در  دارد، 
ایــن شــرکت کــه بــه حــل ایــن پیچیدگــی کمــک 
می کنــد، گفــت: ایــن پلتفــرم امــکان مدیریــت 
ــه ایــن حــوزه  ــوط ب هوشــمند در شــرکت های مرب

را فراهــم می کنــد. 
شــرکت های  اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حمل ونقــل  پلتفــرم  از  بین المللــی  حمل ونقــل 
ــرم  ــال گفــت:  هوشمندســازی پلتف ــی توت بین الملل
ــل  ــای حمل ونق ــور فرآورده ه ــه مح ــال در س توت
در  مالــی  کنترل هــای  بین المللــی،  ســطح  در 
جهــت بهــره وری اقتصــادی و فراهــم آوردن بســتر 
ــمند  ــردن هوش ــی ک ــا اجرای ــل ب ــعه حمل ونق توس

بــار انجــام می شــود.

ــازار  ــال، ب ــان توت ــش بنی ــل شــرکت دان مدیرعام
شــرکت های  شــامل  را  پلتفــرم  ایــن  هــدف 
ــور  ــارج از کش ــل و خ ــطح داخ ــل در س حمل ونق

ــرد.  ــام ک اع
محمدپــور در ادامــه بــه صــادرات ایــن محصــول 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت مــا تاکنــون بــه 
کشــورهای همســایه و منطقــه همچــون ترکیــه، 
ــته  ــادرات داش ــارات ص ــتان و ام ــتان، پاکس افغانس

اســت.
وی در مــورد مزیــت رقابتــی ایــن پلتفــرم نســبت 
کــرد:  اظهــار  خارجــی  مشــابه  نمونه هــای  بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــازی را ب ــا کار هوشمندس ــزار م نرم اف
شــکل مدیریتــی آن شــرکت اجرایــی می کنــد 
مدیــران  کــه  اســت  برخــوردار  دانشــی  از  و 
اســاس  بــر  می توانــد  حمل ونقــل  شــرکت های 
ــعه  ــت توس ــود را در جه ــای خ آن تصمیم گیری ه
شــرکت انجــام دهنــد و از طریــق ایــن پلتفــرم، 
امــکان رهگیــری محمولــه را در تمــام مســیر حمــل 
دارنــد و می تواننــد همــه فرآیندهــای حمــل و نقــل 
ــیدن  ــا رس ــار ت ــت ب ــه ســفارش و دریاف را از مرحل
بــار بــه مقصــد و تحویــل بــه صاحــب کاال کامــا 

ــد. ــرل کنن کنت

در  توتــال  بنیــان  دانــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرم  ــد پلتف ــن شــرکت در تولی ــورد چشــم انداز ای م
ــا  ــرد: م ــار ک ــال  اظه ــی توت ــل بین الملل حمل ونق
ــع انســانی، توســعه تجــارت  ــال توســعه مناب ــه دنب ب
و فــروش و ارائــه ایــن پلتفــرم بــه شــرکت های 
ترکیــه  در  جملــه  از  بین المللــی  حمل ونقــل 

ــتیم.  هس
محمدپــور ادامــه داد: ســعی می کنیــم تــا نیروهای 
انســانی کــه بتواننــد پلتفــرم حمل ونقــل بین المللــی 
را توســعه دهنــد، تربیــت کنیــم و البتــه حوزه هــای 
ــه حوزه هــای تجــاری شــرکت  ــز ب ــری را نی بزرگت
بین المللــی  بازارهــای  بــه  و  کرده ایــم  اضافــه 

ــده ایم. ــز وارد ش ــه نی ــتان و ترکی افغانس
وی فــروش و ارائــه ایــن پلتفــرم بــه شــرکت های 
حمل ونقــل عمومــی و تبدیــل اپلیکشــین توتــال 
ــن  ــای ای ــی را از برنامه ه ــرم بین الملل ــک پلتف ــه ی ب
ــا  ــم ت ــعی داری ــت: س ــرد و گف ــام ک ــرکت اع ش
ایــن محصــول را بــه ســطح اســتانداردهای جهانــی 
ــا  ــی ب ــزرگ بین الملل ــای ب ــا در بازاره ــانیم ت برس
مواجــه  منطقــه ای  و  کشــوری  محدودیت هــای 

نشــویم.

افتتاح کارخانه تولید مواد اولیه انسولین با حمايت صندوق نوآوری

ــرکت  ــولین ش ــه انس ــواد اولی ــد م ــه تولی کارخان
ــت 50  ــا حمای ــه ب ــد ک ــان فارم ــان ویت ــش بنی دان
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــی صن ــارد تومان میلی
راه انــدازی شــده اســت، عصــر پنجشــنبه در جریــان 
ــا  ــرز ب ــتان الب ــه اس ــت ب ــات دول ــتانی هی ــفر اس س
ــرداری  ــه بهره ب ــر جهــاد کشــاورزی ب حضــور وزی

ــید.  رس

 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
مــردم  نماینــده  حــدادی  علــی  شــکوفایی،  و 
ســاوجباغ، نظرآبــاد، چهاربــاغ و طالقان درحاشــیه 
ایــن مراســم گفــت: بــا راه انــدازی ایــن خــط تولیــد 
عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش از ۲50 نفــر، 
در تولیــد انســولین داخلــی نیــز می توانیــم خودکفــا 
باشــیم. ایــن محصــول از نظــر کیفیــت قابــل رقابــت 

بــا نمونــه مشــابه خارجــی اســت و هــم اکنــون در 
مرحلــه مطالعــات بالینــی هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه بــا دســتیابی بــه ایــن فنــاوری، 
ــد و  ــش تولی ــده دان ــور دارن ــن کش ــران هفتمی ای
ســاخت مــاده اولیــه انســولین خواهــد بــود، تصریح 
کــرد: پیــش از ایــن دانــش تولیــد مــاده اولیــه ایــن 
محصــول در انحصــار کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، 

آمریــکا، دانمــارک، هنــد و چیــن بــود. 
گفتنــی اســت ایــن شــرکت دانــش بنیــان کــه بــا 
ســرمایه گذاری 1۲۶ میلیــون یورویــی شــرکت 
ویتــان فارمــا آلمــان در شــهرک صنعتــی نظرآبــاد 
احــداث و راه انــدازی شــده اســت، بــا حمایــت 50 
میلیــارد تومانــی )وام بانکــی ســرمایه در گــردش( 
ــد  ــه تولی ــق ب ــوآوری و شــکوفایی موف ــدوق ن صن
»گایــن«  برنــد  بــا  قلمی)گارژیــن(  انســولین 
ــور  ــان در کش ــا آلم ــان فارم ــانس ویت ــت لیس تح

شــده اســت.
ــه  ــاده اولی ــد م ــان تولی ــش بنی ــرکت دان ــن ش ای
و  ایــران  در  بــار  نخســتین  بــرای  را  انســولین 
ــه  ــی ب ــول نهای ــا محص ــن ت ــل الی ــه از س خاورمیان
ــی  ــی  و خودکفای ــازار داخل ــاز ب ــن نی ــور تامی منظ

ملــی در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ســاالنه در حــدود 
ــه  ــولین ب ــرف واردات انس ــورو ص ــون ی 300 میلی
کشــور می شــود کــه بــا تولیــد ایــن انســولین 
ــی ارزی  ــور، صرفه جوی ــن( در کش قلمی)گارژی
ــد  ــورت خواه ــد ص ــزان 30 درص ــه می ــل ب حداق

ــت. گرف

دکتر وحدت:
نــوآوری  صکــوک  انتشــار 
سياســت جديد صنــدوق نوآوری 
در تاميــن مالــی شــرکت های 

ــت ــان اس ــش بني دان
ــت:  ــکوفایی گف ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
ــرای  ــد ب ــوآوری روشــی جدی انتشــار صکــوک ن
ــزرگ  ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ــی ش ــن مال تامی
از طریــق بــازار ســرمایه اســت کــه نخســتین اوراق 
دکتــر  داروســازی  دانش بنیــان  شــرکت  بــرای 
در  ســال 1۴00  در  »نــوآور«  نمــاد  بــا  عبیــدی 

ــد. ــر ش ــورس منتش فراب
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در نشســت 
مشــترک صنــدوق نــوآوری بــا پســت بانــک 
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ــی  ــن مال ــه تامی ــوآوری وظیف ــدوق ن ــت: صن گف
شــرکت های دانــش بنیــان را برعهــده دارد کــه 
بخشــی از آن از طریــق صندوق هــای پژوهــش 
و فنــاوری انجــام می شــود. در ایــن راســتا طــی 
ســه ســال اخیــر بــه میــزان دو هــزار میلیــارد تومــان 
از طریــق ایــن صندوق هــا کــه عامــل صنــدوق 
بنیــان  دانــش  شــرکت های  هســتند،  نــوآوری 

تامیــن مالــی شــده اند.
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــی نی ــبکه بانک ــزود: ش وی اف
ــوآوری در کشــور هســتند  بازیگــران زیســت بوم ن
ــان و  ــش بنی ــی شــرکت های دان ــن مال ــه تامی کــه ب

فنــاور می پردازنــد. 
 50 شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
بنیــان در  درصــد فعالیــت شــرکت های دانــش 

اعــام کــرد.  ICT و   IT را در حــوزه  کشــور 
تصویــب  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  وحــدت 
طرح هــای حمایتــی از دانــش بنیان هــا و بازاریابــی 
شــرکت های  فعالیت هــای  ســرعت  بانک هــا، 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــش می ده ــان  را افزای ــش بنی دان
ــرکت های  ــرای ش ــوآوری ب ــدوق ن ــهیات صن تس
ــه بانک هــا  کوچکــی اســت کــه امــکان مراجعــه ب
ــان  ــا برایش ــهیات از بانک ه ــذ تس ــد و اخ را ندارن
ریســک دارد. توقــع مــا از پســت بانــک بازاریابــی 
و تعییــن بودجــه الزم بــرای اعطــای تســهیات 
ــان  ــش بنی ــزرگ دان ــط و ب ــرکت های متوس ــه ش ب
ــی  ــا معرف ــا ب ــرای آنه ــه ب ــت نام ــدور ضمان و ص

ــت.  ــوآوری اس ــدوق ن صن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس قانــون جهــش 
تولیــد دانــش بنیــان، امــکان هم ســرمایه گذاری 
طرح هــای  در  نــوآوری  صنــدوق  بــا  بانک هــا 
ــرد: در  ــان ک ــت، بی ــده اس ــم ش ــان فراه ــش بنی دان
ایــن راســتا مــا در صنــدوق نــوآوری چهــار مــدل 
ــرکت  ــروژه، ش ــام پ ــهامی ع ــرکت س ــیس ش تاس
ــام،  ــه ع ــرمایه نمون ــگ س ــرمایه گذاری و هلدین س
صندوق هــای جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه 
ــا را  ــا بانک ه ــرمایه گذاری ب ــرای هم س ــوآوری ب ن

ــم. پیشــنهاد داده ای
در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
ادامــه بــا بیــان اینکــه امســال در مــورد انتشــار 

دســت  در  جدی تــری  برنامــه  نــوآوری،  اوراق 
ــوآوری  ــم، گفــت: انتشــار صکــوک ن ــدام داری اق
ــرکت های  ــی ش ــن مال ــرای تامی ــد ب ــی جدی روش
دانــش بنیــان بــزرگ از طریــق بــازار ســرمایه اســت 
کــه نخســتین اوراق بــرای شــرکت دانش بنیــان 
ــوآور« در  ــاد »ن ــا نم ــدی ب ــر عبی ــازی دکت داروس

ســال 1۴00 در فرابــورس منتشــر شــد.
دکتــر وحــدت همچنیــن در مــورد همــکاری 
ــوان کــرد:  ــوآوری عن ــا صنــدوق ن پســت بانــک ب
صــدور  نظیــر  امــوری  بایــد  جــاری  ســال  در 
ضمانــت نامه هــا، اعطــای تســهیات، بازاریابــی 
و ســرمایه گذاری را بــا همــکاری پســت بانــک 

ــم. ــش ببری پی
وی در ادامــه بــه روش تامیــن مالــی جمعــی 
نیــز  بنیــان  دانــش  طرح هــای  )کرادفاندینــگ( 
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن روش تامیــن مالــی 
ــال  ــا« در س ــی »کاروی ــابقه تلویزیون ــب مس در قال
ــا  ــن مســابقه 18 طــرح ب ــی شــد. در ای 1۴00 اجرای
نظــر داوران انتخــاب و بــر ســکوهای تامیــن مالــی 
جمعــی قــرار گرفتنــد و مــردم توانســتند روی آنهــا 

کننــد. ســرمایه گذاری 

بخشــی از خدمــات پســت بانــک 
ــاوری  ــای فن ــمت حوزه ه ــه س ب
اطالعــات و ارتباطــات و کســب و 
کارهــا ســوق پيــدا کــرده اســت

در ادامــه ایــن نشســت، بهــزاد شــیری، مدیرعامــل 
ــرکت  ــن ش ــه ای ــورد تاریخچ ــک در م ــت بان پس
ــط  ــال 13۷۴ توس ــه در س ــک ک ــت بان ــت: پس گف
ــانی  ــد، کار خدمات رس ــکیل ش ــت تش ــت وق دول
پســت مالــی را انجــام می دهــد تــا مســتمری بگیران 

دولتــی بــرای دریافــت حقــوق خــود در شــهر تردد 
نداشــته باشــند و وقــت خــود را هــدر ندهنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه واگــذاری پســت بانــک 
از ســال 8۶ آغــاز شــد، بیــان کــرد: بــه پســت بانــک 
ایــن اجــازه داده شــده تــا  در روســتاها بــر اســاس 
ــد  ــاد کن ــه ایج ــی، باج ــش خصوص ــدی بخ توانمن
کــه در حــال حاضــر ۶053 باجــه در روســتا داریــم 
کــه 10 هــزار نفــر در ایــن حــوزه شــاغل هســتند و 

ــد.  ــت می کنن ــا فعالی ــای م ــا پروتکل ه ب
ــن  ــی ای ــش مال ــک تراکن ــت بان ــل پس مدیرعام
بانــک در حــوزه روســتایی را دو میلیــون 850 هزار 
ــند  ــاس س ــر اس ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــش اع تراکن
ــات  ــی از خدم ــا بخش ــک، م ــت بان ــردی پس راهب
فنــاوری  حوزه هــای  ســمت  بــه  را  مــا  بانکــی 
ــوق  ــا س ــب و کاره ــات و کس ــات و ارتباط اطاع

ــم. داده ای
 شــیری از راه انــدازی کارگــروه نوآورانــه در این 
بانــک خبــر داد و افــزود: شــعبه پســت بانــک را در 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات جهــت 
راه انــدازی  پرونده هــا  یکســری  بــه  رســیدگی 

کرده ایــم.
ــون بودجــه اشــاره کــرد و  ــه تبصــره 18 قان وی ب
گفــت: در ایــن تبصــره آمــده اســت کــه در همــه 
ــاری  ــتان ها، ارکان اعتب ــاوری اس ــای فن اداره کل ه
داشــته باشــیم. بنابرایــن ســال 1۴01 ســال ویــژه ای 
ــرا  ــود، چ ــد ب ــاوری خواه ــوزه فن ــا در ح ــرای م ب
کــه قصــد مــا فعالیــت در حــوزه صنعــت و بخــش 
تولیــدات مخابــرات اســت تــا در حــوزه ارتباطــات 
نقش آفرینــی داشــته باشــیم و بخشــی از کار را 

ــم. برعهــده بگیری
مدیرعامــل پســت بانــک بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
بانــک، بــزرگ نیســت، اظهــار کــرد: مــا پیشــتر ســه 
ــود را  ــدات خ ــان از تعه ــارد توم ــزار و ۷00 میلی ه
اجرایــی کرده ایــم کــه 
امســال ایــن رقــم را تــا ۴ 

برابــر افزایــش داده ایــم.
ادامــه  در  شــیری 
بانــک  پســت  کارنامــه 
ــابقه  ــا مس ــکاری ب در هم
تلویزیونــی »کارویــا« را 

خــوب توصیــف کــرد.
ــت  ــن نشس ــه ای در ادام
و  تســهیات  معــاون  ذوالفقــاری،  روح اهلل  نیــز 
ــوآوری و شــکوفایی 30  تجاری ســازی صنــدوق ن
ــان  درصــد حــوزه فعالیــت شــرکت های دانــش بنی
ــت:  ــرد و گف ــام ک ــوزه ICT اع ــا ح ــط ب را مرتب
ــردش،  ــات ســرمایه در گ ــواع خدم هم اکنــون ان
از  لیزینــگ  تســهیات  و  ضمانت نامــه   اعطــای 
شــرکت های  اختیــار  در  بانــک  پســت  ســوی 

دانــش بنیــان قــرار می گیــرد.

پنجــاه و هشــتمین جلســه کارگــروه صندوق هــای 
پژوهــش و فنــاوری بــا حضــور وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری در محــل صنــدوق نــوآوری 

و شــکوفایی برگــزار شــد.
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دبیرخانــه کارگــروه 
دکتــر  فنــاوری،  و  پژوهــش  صندوق هــای 
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل وزی ــی زلف محمدعل
فنــاوری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه تدویــن ســند 
نظــام ملــی نــوآوری و فنــاوری کشــور گفــت: این 
ــی  ــن اســت. در قســمت مال ســند در دســت تدوی
نظــام ملــی نــوآوری و فنــاوری بایــد از تجربیــات 
ــاوری اســتفاده  ــق صندوق هــای پژوهــش و فن موف
ــل اجــرا باشــد.  ــا ایــن ســند عملیاتــی و قاب کــرد ت
ــد  ــی بای ــور اقتصــادی و دارای ــن وزارت ام همچنی
در تدویــن ایــن ســند نقــش پرررنگ تــری داشــته 

باشــد.  
ــی  ــام مل ــند نظ ــن س ــرد: در تدوی ــد ک وی تاکی
نــوآوری و فنــاوری کشــور همچنیــن بایــد از 
تجربیــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اســتفاده 
ــرکت های  ــش ش ــش و روی ــاهد زای ــا ش ــود ت ش

ــیم.  ــان باش ــش بنی دان
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود گفــت: خوشــبختانه در 
ســال آینــده بودجــه خوبــی بــرای معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و پارک هــای علــم 
ــا شــاهد رشــد  ــاوری اختصــاص داده شــده ت و فن

شــرکت های دانش پایــه و دانش بنیــان باشــیم. 
دکتــر زلفــی گل در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضرورت 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــد ش ــیب رش ــش ش افزای
ــری از  ــا بهره گی ــد ب ــرد: بای ــح ک ــور تصری در کش
ظرفیت هــا و پتانســیل های صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی و همچنیــن صندوق هــای پژوهــش و 
فنــاوری در کل کشــور، شــیب رشــد شــرکت های 
ــا  ــم ت ــت کنی ــاال هدای ــمت ب ــه س ــان را ب دانش بنی
ــور  ــان در کش ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــاهد توس ش

باشــیم. 

دکتر زلفی گل: 
در تدوين سند نظام ملی 
نوآوری کشور از تجربیات 
صندوق نوآوری استفاده 

شود
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دکتر ناظمی خبر داد:
درج نخستین صکوک نوآوری برای يک شرکت دانش بنیان در بورس با حمايت صندوق نوآوری

 آغاز پذيره نويسی از فردا

و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
شــکوفایی از درج نخســتین صکــوک نــوآوری 
بــرای شــرکت داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد 
ــازار اوراق  ــوآور 1۲« در فهرســت نرخ هــای ب »صن

ــر داد.   ــادار  خب ــورس اوراق به ــی ب بده
 

ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری  ب
ــن  ــام ای ــا اع ــی ب ــی ناظم ــر عل ــکوفایی، دکت و ش
خبــر اظهــار کــرد: بــر اســاس مجــوز پذیره نویســی 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، از تاریــخ ۲3 
اســفند مــاه ســال 1۴00 اوراق مرابحــه شــرکت 
داروســازی دکتــر عبیــدی بــه مبلــغ 3000 میلیــارد 
ریــال، بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ایــن  گــردش  در  ســرمایه  تامیــن  هــدف  بــا  و 
شــرکت بــه منظــور خریــد مــواد اولیــه تولیــد دارو، 
بــا نمــاد »صنــوآور1۲« در فهرســت نرخ هــای بــازار 
ــورس اوراق بهــادار تهــران درج  شــد.این  بدهــی ب
ــه  ــورخ ۲5/1۲/1۴00 ب ــنبه م اوراق در روز چهارش
مــدت یــک روز کاری از طریــق بــورس اوراق 
بهــادار تهــران مــورد پذیره نویســی قــرار می گیــرد 

ــود. ــاز می  ش ــه آن آغ ــات ثانوی ــپس معام و س
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــی مــرداد پنجــم«  شــکوفایی، شــرکت »واســط مال
را ناشــر اوراق مرابحــه شــرکت داروســازی دکتــر 
ــام  ــن اع ــک کارآفری ــن آن را بان ــدی و ضام عبی

کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ ســود ســاالنه ایــن اوراق 
18 درصــد و مــدت اوراق نیــز چهــار ســاله اســت، 
گفــت: سررســید پرداخــت ســود آن نیــز هــر ســه 

ــخ انتشــار اوراق اســت.  ــار از تاری ــاه یک ب م
نــوآوری  اوراق  دربــاره  ادامــه  در  ناظمــی 
ــامی  ــی اس ــن مال ــت: اوراق تامی ــوک( گف )صک
یــا صکــوک اوراقــی هســتند کــه بــه منظــور تامیــن 
ــز تامیــن ســرمایه  ــی شــرکت ها و پروژه هــا و نی مال
ــا نــرخ ســود  در گــردش و خریــد دارایــی ثابــت ب
مشــخص و سررســید معیــن از طریــق بــازار ســرمایه 

منتشــر می شــود. 
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــد  ــوک( را نیازمن ــکوفایی، اوراق نوآوری)صک ش
ضامــن از بیــن بانک هــا، شــرکت های بیمه گــر، 
نهادهــای  و  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
ــرد و  ــوان ک ــار عن ــوان ارکان انتش ــه عن ــی ب عموم
گفــت: ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، صنــدوق 
ــرای  ــن ب ــوان ضام ــه عن ــوآوری و شــکوفایی را ب ن

انتشــار اوراق دانــش بنیــان پذیرفتــه اســت؛ بــر 
ایــن اســاس اولیــن اوراق نــوآوری بــرای شــرکت 
داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد »صنــوآور 
ــن نمــاد روز گذشــته در فهرســت  1۲« منتشــر و ای
نرخ هــای بــازار اوراق بدهــی بــورس اوراق بهــادار 

ــد. ــران درج ش ته
وی دربــاره نحــوه حمایــت صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی از اوراق نــوآوری نیــز گفــت: حمایــت 
رکــن  ســمت  قبــول  شــکل  دو  بــه  صنــدوق 
ضامــن، تقبــل کارمــزد ارکان )ضامــن، متعهــد 
پذیره نویســی و بازارگــردان( بــا پرداخــت تمــام یــا 
ــت  ــت پرداخ ــزد ارکان و در نهای ــی از کارم بخش

ــه ســود اســت. ــا یاران ــر ی ســود باالت
ناظمــی دربــاره مزیــت اســتفاده از صکــوک 
نــوآوری نیــز یــادآور شــد: ورود بــه بــازار ســرمایه 

و تامیــن مالــی بــرای شــرکت های بــزرگ )باالتــر 
ــدوق  ــد صن ــان(، اســتفاده از برن ــارد توم از 50 میلی
ایجــاد  شــرکت ها،  خــروج  تســهیل  نــوآوری، 
شــفافیت  استانداردســازی،  بــرای  زیرســاخت ها 
ــت بلندمــدت  ــان و مزی ــش بنی در شــرکت های دان
همــکاری ایــن شــرکت ها بــا بــازار ســرمایه از 

جملــه ایــن مزیت هاســت.
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــوآوری را روشــی  شــکوفایی، انتشــار صکــوک ن
جدیــد بــرای تامیــن مالــی شــرکت های دانــش 
بنیــان از طریــق بــازار ســرمایه و یکــی از مدل هــای 
حمایتــی صنــدوق نوآوری و شــکوفایی از بورســی 
شــدن شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارت آپ ها 
عنــوان کــرد و گفــت: صنــدوق نــوآوری چنــدی 
ــی  ــن مال ــت از تامی ــرای حمای ــه ای را ب ــش برنام پی
انتشــار  طریــق  از  دانش بنیــان  شــرکت های 
صکــوک بــا نمــاد نــوآوری در بــازار ســرمایه ارائــه 
کــرد کــه بــر اســاس آن، حمایت هــای شــامل 
ــه شــرکت های  ــه ارکان و ضمانــت ب پوشــش هزین

دانش بنیــان واجــد شــرایط تعلــق می گیــرد. 
وی در پایان، اســتفاده از ابــزار اوراق فروش تبعی 
ســرمایه گذاری صندوق هــای  واحدهــای  بــرای 
ــایر  ــرمایه گذاری س ــورانه، س ــرمایه گذاری جس س
صندوق هــای  در  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
فــروش  اوراق  دارای  جســورانه  ســرمایه گذاری 
تبعــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی مشــترک 
ــوآوری  را از جملــه پیشــنهادهای اخیــر صنــدوق ن
و شــکوفایی بــرای همــکاری بــا ســازمان بــورس و 

ــوان کــرد. اوراق بهــادار عن

دکتر زلفی گل:
صندوق های پژوهش و فناوری از مهمترين ابزارهای جهاد کارآفرينی هستند

گفــت:  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
ــور،  ــدگان کش ــرای آین ــرمایه گذاری ب ــن س بهتری
و  فنــاوری  حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری 
ــا از ارزش  ــن حوزه ه ــوآوری اســت چــرا کــه ای ن

برخوردارنــد. باالیــی  افــزوده 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی، دکتــر محمدعلــی زلفی گل در نشســت 
صندوق هــای  کارگــروه  اعضــای  هم اندیشــی 
پژوهــش و فنــاوری بــا مدیــران صندوق هــا، گفــت: 
ــی  ــاد کارآفرین ــه جه ــاز ب ــور نی ــروز در کش ــا ام م
آن،  ابزارهــای  مهمتریــن  از  یکــی  کــه  داریــم 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری هســتند چــرا کــه 
ــت و  ــان حمای ــای جوان ــا از ایده ه ــن صندوق ه ای
ــرای  ــه ب ــی ک ــوند. زمان ــغل می ش ــاد ش ــث ایج باع
ــیاری از  ــود، بس ــاد ش ــغلی ایج ــور ش ــان کش جوان

مشــکات اجتماعــی و روانــی کشــور کاهــش 
می یابــد.

ــروژه  ــد پ ــت بای ــت و حاکمی ــه داد: دول وی ادام
ــد و همــه  ــرار دهن ــروژه اول کشــور ق اشــتغال را پ
امکانــات کشــور را بــر ایجــاد شــغل، بســیج کننــد.

بــه ضــرورت مدیریــت  اشــاره  بــا  زلفــی  گل 
کــرد:  اظهــار  کشــور  در  واردات  و  صــادرات 

راهکارهــای  از  واردات  و  صــادرات  مدیریــت 
ــد  ــن رو بای ــت، از ای ــور اس ــغل در کش ــعه ش توس
واردات محصولــی کــه در کشــور تولیــد می شــود، 
کنتــرل و مدیریــت شــود تــا از ورشکســتگی تولیــد 

ــرد. ــورت گی ــری ص ــل جلوگی داخ
ــدس  ــاع مق ــه دوران دف ــه ب ــوم در ادام ــر عل وزی
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن دوران، هــر ایرانــی 
ــاع  ــور دف ــود از کش ــای خ ــاس توانمندی ه ــر اس ب
ــیل های  ــد از پتانس ــز بای ــر نی ــال حاض ــرد. در ح ک
مــردم و بســیج ملــی بــرای حمایــت از شــرکت های 
ــم  ــذا پیشــنهاد می کن ــم، ل ــان اســتفاده کنی دانش بنی
ــع  ــا مناب ــا ب ایــن شــرکت ها را وارد بــورس کنیــم ت

مالــی مــردم از آنهــا حمایــت شــود.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع ســرمایه گذاری در 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری، تصریــح کــرد: 

هــر ریالــی کــه در ایــن صندوق هــا ســرمایه گذاری 
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــی س ــع نوع ــود، در واق می ش

ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان اســت.
ــز  ــوم نی ــرد: در وزارت عل ــح ک ــی گل تصری زلف
الزم اســت کــه در زمــان تدویــن بودجــه تفصیلــی 
دانشــگاه ها، آنهــا موظــف شــوند کــه یــک تــا ســه 
اعتبــارات خــود را در صندوق هــای  از  درصــد 

پژوهــش و فنــاوری ســرمایه گذاری کننــد. 
وزیــر علــوم در پایــان بــا انتقــاد از خام فروشــی در 
ــی در حــوزه  ــه 13 جهان ــا از رتب کشــور، گفــت: م
شــیمی برخورداریــم و دانشــمندان طــراز اولــی در 
ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت هســتند، لــذا بایــد 
بــا اســتفاده از ظرفیــت جوانــان و دانشــمندان خــود 

ــان دهیــم. ــه خام فروشــی در کشــور پای ب
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دکتر دهنوی:
ما برای صندوق نوآوری جايگاهی شبیه بانک مرکزی در اکوسیستم نوآوری قائل هستیم

 صندوق های پژوهش و فناوری ستون فقرات تامین مالی نوآوری کشور هستند
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
ــوغ در  ــه دوره بل ــال ورود ب ــور در ح ــت: کش گف
بایــد ریل هــای  اســت و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد 

ــم. ــوغ کنی ــن بل ــاده ای ــور را آم کش
 

ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری  ب
و شــکوفایی، دکتــر محســن دهنــوی، عضــو هیــات 
نشســت  در  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیســه 
صندوق هــای  کارگــروه  اعضــای  هم اندیشــی 
ــا  ــن صندوق ه ــران ای ــا مدی ــاوری ب ــش و فن پژوه
ــوغ در  ــه دوره بل ــال ورود ب ــور درح ــت: کش گف
بایــد ریل هــای  اســت و  بنیــان  دانــش  اقتصــاد 

ــن  ــم چــرا کــه ای ــوغ کنی ــن بل ــاده ای کشــور را آم
اقتصــاد قــرار اســت بــار ســنگینی را بــه دوش 
بکشــد و خدمــات قابــل توجهــی را بــه کشــور 

ــد.  ــه کن ارائ
وی بــه قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان اشــاره 
کــرد و افــزود:۷0 درصــد محتــوای 
ایــن قانــون، مســئله تامیــن مالــی 
اســت، چــرا کــه اقتصــاد دانــش 
مالــی،  تامیــن  حــوزه  در  بنیــان 
اقتصــاد  در  را  خــود  جایــگاه 
ــت.  ــرده اس ــدا نک ــور پی کان کش
بنابرایــن مــا در مجلــس شــورای 
ــوآوری  ــدوق ن ــرای صن ــامی ب اس
و شــکوفایی، صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری 
و صندوق هــای دولتــی در حــوزه تامیــن مالــی 

کرده ایــم. تعریــف  نقش هایــی 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
 ۲500 جــاری،  ســال  در  بانک هــا  داد:  ادامــه 
کرده انــد  پرداخــت  تســهیات  تومــان  میلیــارد 
ــم،  ــاب کنی ــد آن حس ــک درص ــط ی ــر فق ــه اگ ک

بایــد ۲5 میلیــارد تومــان تســهیات بــه اقتصــاد 
باشــند. کــرده  پرداخــت  دانش بنیــان 

ــدوق  ــرای صن ــا ب ــر اینکــه م ــد ب ــا تاکی ــوی ب دهن
کشــور  نــوآوری  اکوسیســتم  در  نــوآوری 
ــتیم،  ــل هس ــزی قائ ــک مرک ــبیه بان ــی ش جایگاه
گفــت: مــا ایــن صنــدوق را بــه عنــوان نقــش 
و  اعتبــارات  تامیــن  نظــارت،  تنظیم گــری، 
ــم و صندوق هــای  ــرار داده ای پشــتیبانی های کان ق
ــن  ــام تامی ــی در نظ ــه بانک ــه مثاب ــز ب ــش را نی پژوه

می بینیــم. کشــور  مالــی 
وی در ادامــه از تســهیل گری دولــت ســیزدهم 
در اجــرای قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان 
ــور  ــتگاه های کش ــه دس ــت: هم ــرد و گف ــکر ک تش
ــش و  ــای پژوه ــا صندوق ه ــد ت ــاش کنن ــد ت بای
فنــاوری در راســتای نظــام تامیــن مالــی کشــور 
بــرای همــه شــناخته شــوند، چــرا کــه هنــوز برخــی 
از صندوق هــای  اطاعاتــی  هیچ گونــه  افــراد  از 

ــد. ــاوری ندارن ــش و فن پژوه
رئیــس فراکســیون اقتصــاد دانــش بنیــان مجلــس 
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــامی در بخ ــورای اس ش

نتوانســته ایم  هنــوز  مــا  کــرد:  اظهــار  خــود 
نظــام  وارد  را  خصوصــی  بخــش  صندوق هــای 
تامیــن مالــی کشــور کنیــم، بنابرایــن بــرای اســتفاده 
شــرکت های  و  خصوصــی  صندوق هــای  از 
بورســی، بایــد ایــن صندوق هــا را تشــویق کنیــم تــا 
ســرمایه خــود را بــه ســمت صندوق هــای پژوهــش 
و فنــاوری ســوق دهنــد تــا صــرف ســرمایه گذاری 

در طرح هــای فناورانــه شــود.
بــروز  از  بایــد  اینکــه  بــر  بــا تاکیــد  دهنــوی 
و  پژوهــش  صندوق هــای  در  آســیب  هرگونــه 
فنــاوری جلوگیــری کــرد، افــزود: بایــد تــاش 
کنیــم تــا کوچکتریــن خطایــی در ایــن صندوق هــا 
رخ ندهــد و ایــن صندوق هــا از سیســتم خــود 

مراقبتــی برخــوردار باشــند.
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی در 
ــاوری را ســتون  ــان صندوق هــای پژوهــش و فن پای
فقــرات تامیــن مالــی نــوآوری کشــور دانســت و بــر 
نقــش آنهــا در رشــد و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان 

کشــور تاکیــد کــرد.

تولید انحصاری پوشش ضدسايش و خوردگی قالب های مسی صنعت فوالد با حمايت صندوق نوآوری
ــان مســتقر در شــهرک  ــش بنی یــک شــرکت دان
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــا دریافــت تســهیات 
تولیــد صنعتــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــای  ــرامیکی دم ــش های س ــد پوش ــه تولی ــق ب موف

ــال اســپری شــده اســت. ــه روش ترم ــاال ب ب
 

ــوآوری  ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ن ب
ــرکت  ــل ش ــلطانی مدیرعام ــا س ــکوفایی، رض و ش
پــارس پاســما پوشــش بــا بیــان اینکــه این شــرکت 
تنهــا شــرکت تولیــد کننــده پوشــش ضدســایش و 
خوردگــی قالب هــای مســی شــرکت های فــوالدی 
در کشــور اســت، در مــورد ویژگی هــای ایــن 
محصــول توضیــح داد و گفت: در سیســتم پوشــش 
ترمــال اســپری پــودر مــواد مــذاب بــا ســرعت 
بــاال روی ســطح قطعــات پاشــیده می شــود کــه 
ایــن پــودر قطعــات را در مقابــل اکسیداســیون 
پوشــش  ایــن  می کنــد.  مقــاوم  خوردگــی  و 
ــای  ــرای قالب ه ــی ب ــایش و خوردگ ــه س ــبت ب نس

مســی شــرکت های فــوالدی نیــز کاربــرد دارد 
ــرای  ــول ب ــن محص ــده ای ــد کنن ــا تولی ــا تنه ــه م ک
فــوالدی هســتیم. هــدف  بــزرگ  شــرکت های 
مــا ارائــه خدمــات مناســب بــه صنایــع در مــواردی 
ســایش  بــاال،  دمــای  در  خوردگــی  همچــون 
پوشــش های  همچنیــن  و  ســخت  شــرایط  در 
ــاال  ــرای حفاظــت در دماهــای بســیار ب ســرامیکی ب
ــا عایق ســازی الکتریکــی قطعــات توســط ایــن  و ی

پوشــش  های ســرامیکی اســت.
ــد  ــش می توان ــن پوش ــل ای ــه داد: در اص وی ادام
ــه خوردگــی و اکسیداســیون  محصــول را نســبت ب
ــرای  ــش ب ــن پوش ــد. ای ــاوم کن ــاال مق ــای ب در دم
صنایــع دیگــری چــون نفــت، پتروشــیمی، پاالیــش 
ــن  ــرد دارد. بنابرای ــز کارب ــای گازی نی و توربین ه
ایــن  از  می تواننــد  صنایــع  از  وســیعی  طیــف 
پوشــش بــرای بــاال بــردن عمــر قطعــات خــود 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــش در  ــما پوش ــارس پاس ــرکت پ ــل ش مدیرعام
مــورد واردات ایــن محصــول گفــت: همچنــان 
ــه کشــور  ــل توجهــی از ایــن محصــول ب میــزان قاب
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــا ش ــا ب ــا م ــود ام وارد می ش
ــرای  ــا ب ــم و آنه ــکاری داری ــرارداد هم ــان ق اصفه
همگــی  کــه  خــود  قالب هــای  از  محافظــت 
وارداتــی هســتند از ایــن پوشــش اســتفاده می کننــد 
کــه در ایــن صــورت عمــر قالــب آنهــا تــا ســه برابــر 

افزایــش می دهــد. بنابرایــن بــرای شــرکت های 
ــد. ــاد می کن ــزوده ایج ــاز ارزش اف ــوالد س ف

ســلطانی در مــورد میــزان ظرفیــت تولیــد شــرکت 
ــات  ــش قطع ــم وزن پوش ــر بخواهی ــت: اگ ــز گف نی
مختلــف در ســال را بــه عنــوان ظرفیــت تولیــد 
ــن  ــا 10 ت ــن 5 ت ــم ســاالنه بی شــرکت محاســبه کنی
ــیم. در  ــات می پاش ــطح قطع ــر س ــواد را ب ــن م از ای
ــاز در  ــزرگ فوالدس ــرکت ب ــه ش ــر س ــال حاض ح
ــد  ــا خری ــه از م ــوالد مبارک ــه ف ــم ک ــور داری کش
می کنــد و مذاکــرات بــا فــوالد خوزســتان و فــوالد 
هرمــزگان نیــز آغــاز شــده اســت و بــه زودی آنهــا 
ــل می شــوند. ــا تبدی ــان محصــول م ــه متقاضی ــز ب نی

ــش در  ــما پوش ــارس پاس ــرکت پ ــل ش مدیرعام
مــورد برنامه هــای آینــده شــرکت بــه ورود در 
عرصــه تولیــد قطعــات فــوالدی اشــاره کــرد و 
ــد قطعــات و  ــم کــه در تولی ــم گرفتی گفــت: تصمی
افزایــش کارایــی قطعــات مــورد نیــاز صنعــت فوالد 
ورود کنیــم. مــا یــک سیســتم ســاده نداریــم. البتــه 
در ابتــدا از یــک سیســتم ســاده شــروع کردیــم و به 
ــه  ــا اضاف ــد م ــه فرآین ــز ب ــرور سیســتم پاســما نی م

شــد.
ســلطانی در مــورد مزیــت رقابتــی شــرکت متبــوع 
خــود بــا رقبــای داخلــی خاطرنشــان کــرد: مــا 
نماینــده انحصــاری شــرکت جی تــی وی آلمــان در 
خاورمیانــه بــرای فــروش ماشــین آالت، تجهیــزات 

ــی وی از  ــرکت جی ت ــتیم. ش ــی هس ــواد مصرف و م
پوشــش دهی  سیســتم های  صنعــت  پیشــگامان 
ــه  ــی ب ــورت بین الملل ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس حرارت
تولیــد و توســعه اینگونــه ماشــین آالت مشــغول بــه 
فعالیــت اســت. از طــرف دیگــر مــن و همــکارم نیــز 
ــگاه  ــران و دانش ــگاه ته ــی دانش ــات علم ــو هی عض
صنعتــی اصفهــان هســتیم و حــدود ۲0 ســال اســت 
ــک  ــوزش آکادمی ــات و آم ــار تحصی ــه در کن ک
ــری  ــز پیگی ــت را نی ــط در صنع ــه کاری مرتب تجرب
ــی  ــای تحقیقات ــل پروژه ه ــی تبدی ــم و توانای کردی
ــم.  ــل اســتفاده در صنعــت را داری ــه محصــول قاب ب
رقبــای  ســایش  بــه  مقــاوم  پوشــش  زمینــه  در 
بســیاری در کشــور وجــود دارنــد کــه برخــی 
دارای امکانــات بــاال و برخــی امکانــات متوســطی 
دارنــد، امــا در زمینــه قالب هــای مســی فوالدریــزی 

ــده هســتیم. ــد کنن ــا شــرکت تولی تنه
ــا  ــش ب ــما پوش ــارس پاس ــرکت پ ــل ش مدیرعام
اشــاره بــه تســهیات دریافتــی ایــن شــرکت از 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تصریــح کــرد: 
میــزان تســهیات مصــوب صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی بــرای محصــول مــا 300 میلیــون تومــان 
ــه دلیــل عــدم وجــود وثیقــه مــورد نیــاز  ــود امــا ب ب
تنهــا از مجــوز هیــات علمــی خــود اســتفاده کردیــم 
ــی  ــد صنعت ــهیات تولی ــان تس ــون توم و ۲00 میلی

ــم. ــت کردی دریاف
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مدير امور مجامع و صندوق های سرمايه گذاری صندوق نوآوری و شکوفايی خبر داد:
تمرکز صندوق نوآوری بر حوزه سرمايه گذاری در طرح های دانش بنیان و فناور طی سه سال اخیر

صندوق هــای  و  مجامــع  امــور  مدیــر 
ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
بــر  تمرکــز  اخیــر  ســال  ســه  طــی  گفــت: 
افزایــش  نــوآوری  ســرمایه گذاری در صنــدوق 

اســت. یافتــه 
 

ــوآوری  ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ن ب
و شــکوفایی، ســیاوش صمیمــی در پنــل تخصصــی 
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــن کنفرانــس مهندســی مال دهمی
اینکــه در ایــران ابزارهــای نویــن تامیــن مالــی 
جمعــی، آنچنــان پیشــرفت نداشــته اســت یکــی از 
عوامــل آن را کمبــود نیــروی انســانی متخصــص در 

امــور مالــی عنــوان کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه عملکــرد بخــش 
ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
و  پــروژه   11۴ در  هم ســرمایه گذاری  افــزود: 
طــرح فناورانــه، مشــارکت در تاســیس 10 صنــدوق 
طــرح   18 ضمانــت  جســورانه،  و  خصوصــی 
تامیــن مالــی جمعــی، تاســیس اولیــن شــرکت 
ســهامی عــام پــروژه دانــش بنیــان، تاســیس اولیــن 
تنظیــم  عــام،  ســهامی  ســرمایه گذاری  شــرکت 
و اجــرای اولیــن قــرارداد مشــارکت در درآمــد 
حمایــت  قــرارداد  اولیــن  اجــرای  و  تنظیــم  و 
ــش  ــده در بخ ــام ش ــای انج ــوک از فعالیت ه صک

اســت. نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری 
صندوق هــای  و  مجامــع  امــور  مدیــر 
ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  برنامــه  داد:  ادامــه 
ســرمایه گذاری  شــامل  نیــز  نــوآوری  صنــدوق 
قالــب  در  عامــل  صندوق هــای  بــا  مشــترک 

صندوق هــای  تاســیس  و  هم ســرمایه گذاری 
ــت. ــوده اس ــی ب ــورانه و بورس ــرمایه گذاری جس س

بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۶۴ پــروژه  صمیمــی 
فناورانــه در مشــارکت بــا 3۴ عامــل اجرایــی شــده 
ــی  ــای مبتن ــا و ایده ه ــرد: طرح ه ــار ک ــت، اظه اس
ــا همــکاری و مشــارکت  ــوآوری ب ــر فنــاوری و ن ب
عامــان مجــاز در قالــب مشــارکت در ســود و 

زیــان، تامیــن مالــی می شــوند.
وی در مــورد ســرمایه گذاری مشــترک صنــدوق 
ــت: از  ــز گف ــل نی ــای عام ــا صندوق ه ــوآوری ب ن
میــان ۴۶ صنــدوق پژوهــش و فنــاوری عامــل، 
در  همــکاری  بــه  اقــدام  صنــدوق   3۴ تاکنــون 
زمینــه هم ســرمایه گذاری در شــرکت های برتــر 

کرده انــد.
ــز  ــر تمرک ــال اخی ــه س ــی س ــت: ط ــی گف صمیم
بــر ســرمایه گذاری در صنــدوق نــوآوری افزایــش 

ــه اســت. یافت
صندوق هــای  و  مجامــع  امــور  مدیــر 
ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
کــه  طرحــی   1۷0 از  بیــش  از  کــرد:  اضافــه 
توســط عاملیــن یــا ســرمایه پذیران بــه صنــدوق 

نــوآوری ارجــاع شــده، صنــدوق نــوآوری بــا 
کــرده  موافقــت  طــرح   ۶۴ در  ســرمایه گذاری 
اســت. بیــش از ۲5 درصــد از طرح  هــای پیشــنهادی 
در مرحلــه غربالگــری اولیــه و مابقــی توســط کمیته 
یــا بــه دلیــل گــزارش ضعیــف ارزیابــی رد شــدند.

ــدف  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام صمیم
اصلــی صنــدوق نــوآوری از ورود بــه حــوزه تامیــن 
مالــی جمعــی، کمــک بــه شــکل گیری ایــن حــوزه 
و ایجــاد فرهنــگ کارآفرینــی و ســرمایه گذاری 
بیــان کــرد: در  بــوده اســت،  در عمــوم مــردم 
ــوآوری  ــدوق ن ــی، صن ــی جمع ــن مال ــه تامی برنام
ــرای  ــی، ب ــی جمع ــن مال ــزار تامی ــتفاده از اب ــا اس ب
کســب و کارهــا و طرح هــای دانــش بنیــان، تامیــن 
مالــی عمومــی می کنــد. صنــدوق نــوآوری در ایــن 
ــه 80 درصــد از اصــل آورده ســرمایه گذاران  برنام
ــا حجــم  حقیقــی و همچنیــن طرح هــای حداکثــر ب
تامیــن مالــی 50 میلیــارد ریــال را ضمانــت می کنــد 
و در ســود متناســب بــا بــازده طــرح مشــارکت 

خواهــد کــرد.
بــا  حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
 18 شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  ضمانــت 

مالــی ۴1۶  تامیــن  بــا مجمــوع  منتخــب  طــرح 
ــه در پلتفرم هــای تامیــن  ــال، آمــاده ارائ ــارد ری میلی
ــا  ــد ب ــردم عــادی می توانن ــی جمعــی هســتند. م مال
ــر  ــای مدنظ ــا در طرح ه ــن پلتفرم ه ــه ای ــه ب مراجع

کننــد. ســرمایه گذاری  خــود 
صندوق هــای  و  مجامــع  امــور  مدیــر 
ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
پلتفرم هــای تامیــن مالــی جمعــی همــکار را شــامل 
کارن کــراد، دونگــی و ققنــوس اعــام کــرد.

نــوآوری  اینکــه صنــدوق  بیــان  بــا  صمیمــی 
بــذری  مالــی  تامیــن  بــرای  شــکوفایی  و 
ــان  ــش بنی ــتابدهنده دان ــا 15 ش ــوآور ب ــای ن ایده ه
انتشــار  بــه  اســت،  کــرده  هم ســرمایه گذاری 
ــوآوری اشــاره کــرد و گفــت: هــدف  صکــوک ن
ــارد  ــش از 500 میلی ــی بی ــن مال ــه تامی ــن برنام از ای
ریالــی شــرکت های دانــش بنیــان و اســتفاده از 
ــی  ــتم بانک ــای سیس ــه ج ــرمایه ب ــازار س ــزم ب مکانی
ــا  ــن طرح ه ــاز ای ــع موردنی ــن مناب ــور تامی ــه منظ ب

ــت. اس
را  نــوآوری  صکــوک  دریافــت  شــرایط  وی 
شــامل شــرکت های بــزرگ و متوســط دانــش 
بنیــان بــا تــوان مالــی بــاال و ســرمایه گذاری در 
طرح هــای توســعه ای بــا اولویــت حــل مســائل 
اســتراتژیک و راهبــردی کشــور اعــام کــرد و 
ــوآوری  ــوک ن ــه صک ــل ارائ ــات قاب ــزود: خدم اف
شــامل پرداخــت کارمــزد مشــاور و رتبه بنــدی، 

پرداخــت هزینــه ارکان و ضمانــت اســت.
صندوق هــای  و  مجامــع  امــور  مدیــر 
ســرمایه گذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
صکــوک  برنامــه  در  شــد:  یــادآور  پایــان  در 
نــوآوری، صنــدوق نــوآوری توانســته اســت اولیــن 
صکــوک نــوآوری را بــه مبلــغ ســه هــزار میلیــارد 

ریــال حمایــت کنــد.

دکتر وحدت اعالم کرد:
آمادگی صندوق نوآوری در حمايت از توسعه خانه خالق و نوآوری در کشور /حمايت 2۰۰ میلیارد تومانی 

صندوق نوآوری از توسعه فضاهای نوآوری در کشور
ــت:  ــکوفایی گف ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
 ۲00 بــه  نزدیــک  تاکنــون  نــوآوری  صنــدوق 
نــوآوری  فضاهــای  توســعه  از  تومــان  میلیــارد 
تســهیات قرض الحســنه  بــه شــکل  در کشــور 

حمایــت کــرده اســت.
 

ــوآوری  ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق ن ب
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت ظهــر در مراســم 
افتتــاح ســرای نــوآوری صنایــع خــاق کــه بــا 
حضــور دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و 

ــر محمدمهــدی  ــس جمهــوری و دکت ــاوری ریی فن
طهرانچــی رییــس دانشــگاه آزاد اســامی برگــزار 
ــوآوری  ــاح ایــن ســرای ن ــان اینکــه افتت ــا بی شــد، ب
ــع خــاق  ــر مهمــی در الگــوی صنای ــد تاثی می توان
داشــته باشــد، گفــت: از ســال گذشــته مرکــز 
بنیــان معاونــت  شــرکت ها و موسســات دانــش 
ــه منظــور  ــاوری ریاســت جمهــوری، ب علمــی و فن
توســعه صنایــع خــاق و فرهنگــی در کشــور، 
شــرکت  های خــاق را بــه عنــوان شــرکت های 
نــوع3 و توســعه دهنــدگان فضاهــای نــوآوری 

دانــش بنیــان بشــمار آورد کــه می توانــد بــه توســعه 
دانــش  شــرکت های  موردنیــاز  زیرســاخت های 

ــد.  ــک کن ــان کم بنی
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در کشــور بــه حــوزه 
ــگاه  ــه« ن ــوان »مرکــز هزین ــه عن ــع فرهنگــی ب صنای
ــی  ــران دولت ــب مدی ــر اغل ــت: از نظ ــود، گف می ش
مــا، اصحــاب فرهنــگ و هنــر همــواره نیازمنــد 
حمایت انــد و ایــن بخــش بــا وجــود کارکردهــای 
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی سیاســی، 
ــرد و  ــل کارک ــا الاق ــدارد، ی ــادی ن ــرد اقتص کارک

ظرفیــت اقتصــادی آن نادیــده گرفتــه می شــود؛ 
ــه  ــای ارائ ــر آماره ــه براب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــوزه  ــان ح ــش بنی ــرکت های دان ــد ش ــده، درآم ش
ــارد  ــدود ۲۷00 میلی ــه ح ــا ب ــاق در دنی ــع خ صنای
ــران  ــه ای ــم ک ــرض کنی ــر ف ــذا اگ ــد ل دالر می رس
از یــک درصــد جمعیــت جهــان برخــوردار باشــد، 
ــاب  ــد حس ــزان درآم ــن می ــر روی ای ــم ب می توانی

ــم.   کنی
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه 
بــه اقتصــاد شــرکت های فنــاور خــاق و فرهنگــی 
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ــت  ــا، ظرفی ــا شــیوع کرون اشــاره کــرد و گفــت: ب
ــاق و  ــاور خ ــرکت های فن ــاد ش ــی در اقتص بزرگ
فرهنگــی ایجــاد شــد و ایــن ظرفیــت توســعه پیــدا 

کــرد.
وحــدت تصریــح کــرد: در ســال های اخیــر، 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا صنایــع فرهنگی 
ــرکت های  ــروز ش ــت. ام ــه اس ــاق درآمیخت و خ
بســتری  بــه  کــه  داریــم  زیــادی  دانش بنیــان 
ــات  ــوالت و خدم ــروش محص ــه و ف ــرای عرض ب
ــه  ــور ک ــده اند. همان ط ــدل ش ــری ب ــی و هن فرهنگ
پلتفرم هایــی حــوزه خدمــات کمــک می کننــد 
ــک  ــب وکارهای کوچ ــی و کس ــاغل خانگ ــا مش ت
رشــد کننــد، پلتفرم هــای دیجیتــال حــوزه فرهنــگ 
ــا فعــاالن فرهنگــی  ــد ت ــر هــم کمــک می کنن و هن
و هنــری مــا دیــده شــوند، بفروشــند و بــزرگ 

ــوند. بش
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه 
توســعه صنایــع خــاق و فرهنگــی را نــه یــک 
ــد  ــت و تاکی ــرورت دانس ــک ض ــه ی ــکان، بلک ام
را  ایــران  کشــور،  ســاله   ۲0 چشــم انداز  کــرد: 
ــم  ــد. معتقدی ــا می دان ــش در دنی ــوری الهام بخ کش
ــی  ــاق و فرهنگ ــع خ ــرد صنای ــی کارک الهام بخش
ــه  ــه صنایــع ســخت و صنایــع ســنتی. مــا ب اســت، ن
کمــک انیمیشــن، فیلــم، ســریال، بــازی رایانــه ای، 
ــم  ــازی می توانی پوشــاک، نوشــت افزار و اســباب ب

باشــیم.  الهام بخــش 
وی افــزود: در عیــن حــال، مــا یــک پیشــینه غنــی 
ــد  ــه می توان ــم ک ــامی( داری ــی )ایرانی-اس فرهنگ

ــا را  ــی م ــاق و فرهنگ ــع خ ــال صنای ــال های س س
ــد،  ــن کن ــه آن را تامی ــواد اولی ــد و م ــیراب کن س
پــس اینجــا همچــون نفــت و معــدن، بی نیــاز از 

ــتیم.  ــه هس ــواد اولی واردات م
ــع خــاق و  ــی صنای ــه ظرفیت هــای صادرات وی ب
ــازار  ــه واســطه ب فرهنگــی اشــاره کــرد و گفــت: ب
ــا آن هــا  ــزرگ همســایگان و منطقــه کــه ب بســیار ب
زبــان مشــترک و پیوندهــای عمیــق فرهنگــی و 
ــوالت و  ــادرات محص ــد از ص ــم، نبای ــی داری دین

ــویم.  ــل ش ــی غاف ــات فرهنگ خدم
وحــدت در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــه شــکل گیری اکوسیســتم صنایــع  بــا اشــاره 
ســال های  طــی  کشــور  در  خــاق  و  فرهنگــی 
ــارک  ــتابدهنده، پ ــروز از ش ــا ام ــت: م ــر، گف اخی

صنــدوق  دو  فرهنگــی،  و  نــرم  فناوری هــای 
ــاق و  ــع خ ــی صنای ــاوری تخصص ــش و فن پژوه
فرهنگــی و یــک صنــدوق جســورانه بورســی حوزه 
ــر  ــغ ب ــا ســرمایه ای بال ــع خــاق و فرهنگــی ب صنای
ــترهای  ــذا بس ــم، ل ــان برخورداری ــارد توم 100 میلی
الزم بــرای توســعه ایــن اکوسیســتم در کشــور 

ــرد. ــم ک فراه
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی همچنیــن 
ــون  ــز تاکن ــدوق نی ــن صن ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
توســعه  از  تومــان  میلیــارد   ۲00 بــه  نزدیــک 
فضاهــای نــوآوری در کشــور بــه شــکل تســهیات 
گفــت:  اســت،  کــرده  حمایــت  قرض الحســنه 
همچنیــن مــا از شــتابدهنده هایی کــه از ســوی 
ــا  ــاوری ریاســت جمهــوری ب معاونــت علمــی و فن

توجــه بــه دارابــودن شــاخص های الزم، دانــش 
بنیــان می شــوند، حمایــت می کنیــم و امیــدوارم 
ــاق و  ــع خ ــوآوری صنای ــرای ن ــه کار س ــا آغازب ب
ــور  ــاق در کش ــای خ ــدن خانه ه ــان ش ــش بنی دان

ــم.  ــت کنی ــز حمای ــا نی ــم از آنه بتوانی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضاهای ســرای نــوآوری 
ــون  ــی همچ ــای مختلف ــه بخش ه ــاق ب ــع خ صنای
علــوم شــناختی و پوشــاک اختصــاص پیــدا کــرده 
ــوآوری آمادگــی  ــدوق ن اســت، اظهــار کــرد: صن
تخصیــص خــط ویــژه اعتبــاری بــرای صنایــع 
ــز  ــن مرک ــی ای ــای مختلف ــه در بخش ه ــی ک خاق

ــتند را دارد. ــتقر هس مس
ــدوق  ــه اینکــه صن ــا اشــاره ب ــان ب وحــدت در پای
نــوآوری و شــکوفایی بــا طیــف وســیعی از ابزارهــا 
ــب وکارهای  ــار کس ــر در کن ــه عم ــام چرخ در تم
ــات  ــواع خدم ــه ان ــت، ارای ــی اس ــاق و فرهنگ خ
و  خــاق  دانش بنیــان  شــتابدهنده های  بــه 
فرهنگــی، اعطــای تســهیات بــه کارخانه هــای 
انــواع  اعطــای  فرهنگــی،  و  خــاق  نــوآوری 
خدمــات و تســهیات بــه شــرکت های بــزرگ 
فرهنگــی،  خدمــات  و  محصــوالت  عرضــه 
بــا صندوق هــای پژوهــش و  هم ســرمایه گذاری 
فنــاوری در کســب وکارهای فرهنگــی و خــاق 
جســورانه  صنــدوق  تشــکیل  در  مشــارکت  و 
از  را  فرهنگــی  و  خــاق  تخصصــی  بورســی 
جملــه حمایت هــای صنــدوق نــوآوری از ایــن 

کــرد. عنــوان  کســب وکارها 

طراحی و راه اندازی سیستم »موقعیت يابی ويژه آتش نشانان« با حمايت صندوق نوآوری
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــان ب یــک شــرکت دانش بنی
طراحــی  بــه  موفــق  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ویــژه  »موقعیت یابــی  سیســتم  راه انــدازی  و 
مواقــع  در  امــدادی«  نیروهــای  و  آتش نشــانان 

شــد.   کشــور  در  حادثــه 
 

ــوآوری  ــه گــزارش روابــط عمومــی  صنــدوق ن ب
و شــکوفایی، دکتــر امیــن درخشــان مدیرعامــل 
ــرداز تاراتــک شــرق  ــان داده پ ــش بنی شــرکت دان
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــن محصــول گفــت: م ــورد ای در م
و  آتش نشــانی  ســازمان  ســوی  از  نیــاز  اعــام 
ســازمان فنــاوری اطاعــات شــهرداری مشــهد 
»موقعیت یابــی  سیســتم  گذشــته،  ســال  طــی 
ــی  ــار طراح ــن ب ــرای اولی ــانان« را ب ــژه آتش نش وی
ــر  ــه مدی ــت را ب ــن قابلی ــتم ای ــن سیس ــم. ای کردی
ــراد  ــن اف ــی ای ــه وقت ــد ک ــات می ده ــات نج عملی
وارد محیط هــای پرخطــر می شــوند و اطاعاتــی 
از وضعیــت حادثــه ندارنــد، در صــورت نیــاز و در 

ــود. ــانی ش ــا امدادرس ــه آنه ــت ب ــرع وق اس
وی افــزود: ایــن سیســتم قابلیــت تعییــن موقعیــت 
آتش نشــان در داخــل ســاختمان و انتقــال وضعیــت 
ــده را  ــه دی ــراد حادث ــی اف ــم حیات ــامت و عائ س
ــاوری طــی دو  ــن فن ــق و توســعه ای دارد. کار تحقی

ســال انجــام شــده و مــا بــا اســتفاده از ایــن سیســتم، 
ــر  ــه زی ــک طبق ــا ی ــات ت ــه طبق ــم در هم می توانی
زمیــن، موقعیــت آتــش نشــانان را در هنــگام وقــوع 

ــم. ــی کنی ــه مشــخص و ردیاب حادث
ــک شــرق،  ــرداز تارات ــل شــرکت داده پ مدیرعام
ــا  ــرد از نظــر نشســته ی ــم حیاتــی و موقعیــت ف عائ
ایســتاده بــودن در هنــگام وقــوع حادثــه بــا کمــک 
ایــن سیســتم را قابــل ردیابــی اعــام کــرد و گفــت: 
ایــن سیســتم می توانــد ضربــان قلــب و ســطح 
ــانان  ــد و آتش نش ــزارش ده ــراد را گ ــیژن اف اکس
ــر روی  ــه ب ــه ای ک ــق دکم ــد از طری ــز می توانن نی
ــات  ــت، اطاع ــده اس ــه ش ــراد تعبی ــن اف ــاس ای لب

ــد. ــال دهن ــرون انتق ــه بی ــه را ب ــط حادث محی
درخشــان، بــازار سیســتم »موقعیت یابــی ویــژه 
ســازمان های  همــه  شــامل  را  آتش نشــانان« 
احمــر،  هــال  از  اعــم  امــدادی  و  آتش نشــانی 

پاالیشــگاه ها،  امنیتــی،  نظامــی،  مجموعه هــای 
پتروشــیمی  و صنایــع فــوالدی عنــوان کــرد. 

وی  در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررســی های 
خارجــی  مشــابه  محصــول  ایــن  شــده،  انجــام 
نــدارد، بیــان کــرد: در ســال ۲0۲1 ، وزارت امنیــت 
ــا  ــا ناس ــترک ب ــک کار مش ــکا در ی ــی آمری داخل
ــی  ــه رونمای ــدام ب ــا اق ــی کالیفرنی ــگاه صنعت و دانش
از محصولــی کــرد کــه شــبیه محصــول مــا اســت. 
ــد تجاری ســازی  ــوز فراین ــی هن محصــول آمریکای
و فــروش را انجــام نــداده اســت و صرفــا در مرحلــه 

ــرار دارد. ــی ق آزمایش
ــرق  ــک ش ــرداز تارات ــرکت داده پ ــل ش مدیرعام
ــی آتش نشــانان  ــان اینکــه سیســتم موقعیت یاب ــا بی ب
ــان اســت، اظهــار کــرد:  یــک محصــول دانــش بنی
فنــاوری  ســه  از  سیســتم  ایــن  طراحــی  بــرای 
عائــم  ثبــت  و  اشــیاء  اینترنــت  شتاب ســنجی، 
حیاتــی اســتفاده شــده اســت. ایــن محصــول هنــوز 
نیــاز بــه حمایــت جهــت توســعه فنــاوری و تحقیــق 
و توســعه جهــت کاهــش خطــا و افزایــش قابلیــت 

دارد.  را  آتش نشــان ها  بــرای  اســتفاده 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن محصــول در داخــل 
کشــور بســیار جــای کار دارد، اظهــار کــرد: مــا در 
کشــور از حــدود 30 هــزار نیــروی آتش نشــان 

برخورداریــم کــه ضــروری اســت بــرای ایــن افــراد 
می گیرنــد،  قــرار  پرخطــر  محیط هــای  در  کــه 
ایمنــی  و  ســامت  حــوزه  در  بیشــتری  تدابیــر 
اندیشــیده شــود. ایــن محصــول می توانــد جــان 
ایــن افــراد را حفــظ کنــد و در مواقــع حادثــه، 
امــکان موقعیت یابــی دقیــق و پایــش ســامت آنهــا 

ــود. ــم ش فراه
درخشــان در مــورد صــادرات ایــن محصــول 
نیــز گفــت: مــا بــرای صــادرات منتظــر ثبــت پتنــت 
ــتیم  ــوآوری هس ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــول ب محص
کــه امیدواریــم تــا دو مــاه آینــده ایــن مهــم محقــق 
شــود. ضمــن اینکــه صحبت هــا و مذاکــرات اولیــه 
ــه  ــی و کشــورهای منطق ــن کشــور اروپای ــا چندی ب
اوراســیا بــرای صــادرات محصــول صــورت گرفتــه 

ــی هســتیم. ــان در حــال رایزن و همچن
ــرق  ــک ش ــرداز تارات ــرکت داده پ ــل ش مدیرعام
دربــاره خدمــات و تســهیاتی ایــن شــرکت از 
ــرده  ــت ک ــکوفایی دریاف ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ــهیات  ــون از تس ــا تاکن ــرد: م ــح ک ــت، تصری اس
و  توانمندســازی  خدمــات  نیــز  و  نمونه ســازی 
ــات  ــر خدم ــوآوری نظی ــدوق ن ــازار صن ــعه ب توس
ــی و  ــگاه های داخل ــرکت در نمایش ــی و ش آموزش

خارجــی اســتفاده کرده ایــم.
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در نشست روسای صندوق نوآوری و بانک مهر مطرح شد: 
توسعه تسهیالت قرض الحسنه با هدف رشد اشتغال در کسب وکارهای دانش بنیان

در نشســت مشــترک مدیــران صنــدوق نــوآوری 
ــران  ــر ای ــنه مه ــرض الحس ــک ق ــکوفایی و بان و ش
ــدف  ــا ه ــنه ب ــرض الحس ــهیات ق ــعه تس ــر توس ب
ــان  ــش بنی ــای دان رشــد اشــتغال در کســب وکاره

ــد شــد. تاکی
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــدت در  ــی وح ــر عل ــکوفایی، دکت ــوآوری و ش ن
بانــک  نــوآوری و  نشســت مشــترک صنــدوق 
قرض الحســنه مهــر ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــان از وظایــف  ــش بنی حمایــت از شــرکت های دان
ــه  ــت: جامع ــت، گف ــوآوری اس ــدوق ن ــی صن ذات
مخاطبــان صنــدوق نــوآوری در حــوزه تســهیات 
و خدمــات در حــدود ۶۶00 شــرکت دانــش بنیــان 

ــت. ــش اس ــال افزای ــدد در ح ــن ع ــه ای ــت ک اس
در  فقــط  نــوآوری  صنــدوق  وی،  گفتــه  بــه 
ــه  ــت ب ــوع خدم ــش از ۲0 ن ــهیات، بی ــوزه تس ح

می کنــد. اعطــا  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
بــا  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
ــی  ــای مال ــا از ظرفیت ه ــم ت ــه درصددی ــان اینک بی
از  حمایت هــا  برون ســپاری  هــدف  بــا  کشــور 
اســتفاده  فنــاور  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــش  ــر، بی ــار کــرد: طــی ســه ســال اخی ــم، اظه کنی
از ۲0 هــزار میلیــارد تومــان خدمــات مالــی بــه 
ــه کرده ایــم و برخــی خدمــات  دانــش بنیان هــا ارائ

و  اشــتغال زایی  نمونه ســازی،  ماننــد  صنــدوق 
صــورت  بــه  نیــز  شــتابدهنده ها  بــه  خدمــات 

اســت. شــده  اعطــا  قرض الحســنه 
بانــک  تعامــات  مــورد  در  وحــدت  دکتــر   
ــوآوری  ــدوق ن ــا صن ــران ب ــر ای ــنه مه قرض الحس

ــر در  ــال حاض ــا در ح ــت: م ــز گف ــکوفایی نی و ش
ــا اشــتغال زایی بــا  حــوزه ارائــه تســهیات مرتبــط ب
ایــن بانــک همــکاری داریــم کــه اگــر مشــکات 
ــوآوری  ــدوق ن ــود، صن ــع ش ــه رف ــی مربوط حقوق
ــتر  ــات بیش ــک خدم ــن بان ــق ای ــد از طری می توان
ــه  ــان ارائ ــش بنی ــه شــرکت های دان ــری ب و جدیدت

ــد.  کن
اشــتغال زایی  تســهیات  کــرد:  اضافــه  وی 
راســتای  در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
افزایــش اشــتغال و کمــک بــه توســعه شــرکت های 
ــه ایــن  ــه صــورت قرض الحســنه ب دانــش بنیــان و ب

می یابــد. تخصیــص  شــرکت ها 

بانــک قرض الحســنه   وظيفــه 
ــب  ــت از کس ــران، حماي ــر اي مه
ــرکت های  ــا و ش ــای نوپ و کاره

ــت ــک اس کوچ

ــی نژاد  ــعید شمس ــز س ــت نی ــن نشس ــه ای در ادام
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در 
ــن  ــوب ای ــیل های خ ــه پتانس ــاره ب ــا اش ــخنانی ب س
بانــک، گفــت: مــا درصــدد افزایــش ظرفیت هــای 
از  حمایــت  منظــور  بــه  اســتان ها  در  بانــک 
ــرکت ها  ــا ش ــتیم ت ــان هس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــوند. ــد ش ــرمایه بهره من ــه س ــی ب ــی محل از دسترس

اعطــای  بــا  بانــک  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــه رونــد  دارد  تســهیات قرض الحســنه قصــد 
ــد،  ــک کن ــان کم ــش بنی ــرکت های دان ــعه ش توس
ادامــه داد: ارتقــای جایــگاه دفتــر نــوآوری بانــک 
در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت تــا هم افزایــی شــکل گرفتــه بــه 

ــد. ــش یاب ــر افزای ــن براب چندی
بانــک  عاقمنــدی  ادامــه  در  شمســی نژاد 
قرض الحســنه مهــر ایــران بــرای توســعه همکاری ها 
بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی را اعــام کــرد و 
گفــت: مــا قصــد داریــم بــه عنــوان عامــل صنــدوق 
ــوآوری  ــوآوری نقــش بیشــتری در اکوسیســتم ن ن
کشــور ایفــا کنیــم چــرا کــه ایــن بانــک از ظرفیــت 
و پتانســیل باالیــی برخــوردار اســت کــه می توانــد 
بــه توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور کمــک 

کنــد.
ــه  ــر در ادام ــنه مه ــک قرض الحس ــل بان مدیرعام
بــا بیــان اینکــه در دولــت ســیزدهم توجــه ویــژه ای 
بــه مســئله قرض الحســنه شــده اســت، اظهــار کــرد: 
مــا می توانیــم محــور فعالیت هــای قرض الحســنه 
و  برنامه هــا  جــزو  را  نــوآوری  صنــدوق 
ایــران  مهــر  قرض الحســنه  بانــک  فعالیت هــای 

ــم. ــرار دهی ق
ــر  ــنه مه ــک قرض الحس ــه بان ــان وظیف وی در پای
ایــران را حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا و 

شــرکت های کوچــک اعــام کــرد.
 

بــه  رســيدگی  در  تســهيل 
تســهيالتی  پرونده هــای 
بنيــان دانــش  شــرکت های 

نشســت  ایــن  در  همچنیــن  اســت،  گفتنــی 

دکتــر روح اهلل ذوالفقــاری، معــاون تســهیات و 

تجاری ســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 

ــدوق  ــن صن ــات ای ــاری از خدم ــه آم ــن ارائ ضم

بــه شــرکت های دانــش بنیــان از طریــق بانــک 

ــر،  ــال اخی ــه س ــی س ــران ط ــر ای ــنه مه قرض الحس

ــک  ــن بان ــوآوری ای ــر ن ــگاه دفت ــای جای ــر ارتق ب

ــه  ــوآوری و تســهیل در رســیدگی ب ــدوق ن در صن

تاکیــد  بنیــان  دانــش  پرونده هــای شــرکت های 

ــرد. ک
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دکتر وحدت خبر داد:
انتشار نخستین صکوک نوآوری برای يک شرکت دانش بنیان در بازار سرمايه

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از انتشــار 
ایــن  همــت  بــه  نــوآوری  صکــوک  نخســتین 
ــرای  ــن ب ــک کارآفری ــت بان ــا ضمان ــدوق و ب صن
ــدی  ــر عبی ــازی دکت ــان داروس ــش بنی ــرکت دان ش

ــر داد. ــک خب ــده نزدی در آین
ــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری  ب
و شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در نشســت 
ــن  ــک کارآفری ــوآوری و بان ــدوق ن ــترک صن مش
ــات در  ــن اقدم ــعه ای ــر توس ــر ب ــن خب ــام ای ــا اع ب

حــوزه ســرمایه گذاری مشــترک تاکیــد کــرد. 
دکتــر وحــدت یکــی از مصوبــات طــرح جهــش 
تولیــد دانــش بنیــان، همــکاری صنــدوق نــوآوری 
بــا بانک هــا بــوده اســت. طبــق مــاده 18 ایــن 
ــا  ــترک بانک ه ــرمایه گذاری مش ــکان س ــرح، ام ط
بــا صنــدوق نــوآوری فراهــم شــده اســت. مــا 
ــتر  ــه بیش ــای هرچ ــاد جذابیت ه ــا ایج ــم ب معتقدی
در حــوزه ســرمایه گذاری، می تــوان از ظرفیــت 
تخصصــی  حوزه هــای  در  بانک هــا  موجــود 

ــرد. ــره را ب ــترین به بیش
ــه فعالیــت ۶۶00 شــرکت دانــش  ــا اشــاره ب وی ب
بنیــان در کشــور افــزود: صنــدوق نــوآوری بــه 
عنــوان متولــی نظــام تامیــن مالــی نــوآوری در 
بــه  ایــن راســتا  فعالیــت می کنــد و در  کشــور 
ــا از طریــق خــط اعتبــاری کــه  صــورت مســتقیم ی
در اختیــار صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری قــرار 
ــزد  ــع اهرمــی کــه ن ــق مناب ــا از طری داده اســت و ی
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  از  دارد،  بانک هــا 

فنــاور حمایــت می کنــد.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه 
همــکاری و تعامــات ایــن صنــدوق بــا شــبکه 
بانکــی کشــور را خــوب توصیــف کــرد و گفــت: 

دانــش  شــرکت های  خوش حســابی  بــا  امــروز 
ــهیات و  ــای تس ــا در اعط ــاد بانک ه ــان، اعتم بنی
ــرای ایــن شــرکت ها جلــب  صــدور ضمانت نامــه ب

ــت.  ــده اس ش
وحــدت در ادامــه ظرفیت هــای فراهــم شــده 
بــرای شــرکت های دانــش بنیــان در کشــور را 
شــامل شــبکه بانکــی، بــازار ســرمایه، صندوق هــای 
فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای  و  جســورانه 

ــرد. ــام ک اع
صنــدوق  همــکاری  مــورد  در  همچنیــن  وی 
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــن نی ــک کارآفری ــا بان ــوآوری ب ن
کارآفریــن  بانــک  بــا  مــا  همــکاری  اگرچــه 
دیرهنــگام آغــاز شــد، امــا از ســال گذشــته تاکنــون 
ــوآوری  ــدوق ن ــا صن ــکاری ب ــک در هم ــن بان ای
شــرکت های  اختیــار  در  را  متوعــی  خدمــات 

دانــش بنیــان قــرار داده اســت.
بــر  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رئیــس 
ــه  ــن ب ــک کارآفری ــاری بان ــات ج ــش خدم افزای
شــرکت های دانــش بنیــان تاکیــد کــرد و بــا اشــاره 
بــه اینکــه بانــک کارآفریــن در واقــع یــک بانــک 
دانــش بنیــان اســت، گفــت: ایــن بانــک، ایــن 
قابلیــت را دارد کــه خدمــات خــود بــه زیســت بوم 
نــوآوری کشــور را ارتقــاء بخشــد و مــا نیــز در ایــن 

ــتیم. ــما هس ــراه ش ــیر هم مس
بایــد زنجیره هــای تخصصــی تامیــن مالــی در 

ــود ــاد ش ــور ایج کش
احمــد  دکتــر  نیــز  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
بــا  کارآفریــن  بانــک  مدیرعامــل  بهارونــدی، 
اشــاره بــه اهمیــت تامیــن مالــی نــوآوری در کشــور 
ــن  گفــت: در نمــودار رشــد صنعــت، سیســتم تامی
ــوغ  ــل از بل ــا قب ــان ت ــش بنی ــی شــرکت های دان مال

ــا  ــا ب ــود ام ــده ب ــاد نش ــور ایج ــرکت ها در کش ش
تاســیس صنــدوق نــوآوری ایــن مهــم محقــق 

ــد. ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از دهــه 80 بــه بعــد 
ضــرورت نهادســازی در کشــور احســاس شــد، 
از  بســیاری  کشــور،  در  نهادســازی  بــا  گفــت: 
ــدند،  ــنامه دار ش ــان، شناس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــاز در حوزه هــای  ــن ســرمایه موردنی چــرا کــه تامی

تخصصــی، نهادســازی را بــه دنبــال دارد. 
مدیرعامــل بانــک کارآفریــن در ادامــه بــا تاکیــد 
بــر ضــرورت ایجــاد زنجیره هــای تخصصــی تامیــن 
مالــی در کشــور، گفــت: یکــی از ایــن زنجیره هــا، 
مرتبــط بــا اکوسیســتم نــوآوری کشــور اســت کــه 
ــی  ــا شــکل گیری آن، بســیاری از چالش هــای مال ب

شــرکت های دانــش بنیــان رفــع شــده اســت.
بهارونــدی بــا بیــان اینکــه بانــک کارآفریــن 
ســامت  حوزه هــای  در  حضــور  بــه  عاقمنــد 
و  های تــک اســت، تصریــح کــرد: مــا آمــاده 
ــت  ــرای حمای ــوآوری ب ــدوق ن ــا صن ــکاری ب هم
ــتیم. ــان هس ــش بنی ــرکت های دان ــری از ش حداکث

ــه اینکــه انتشــار اوراق صکــوک  ــا اشــاره ب وی ب
ســعی  کــرد:  تاکیــد  اســت،  توســعه  قابــل 
می کنیــم بــا منابعــی کــه در اختیارمــان اســت، 
نــوآوری  زیســت بوم  در  را  همکاری هایمــان 
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــی ش ــن مال ــرای تامی ب

فنــاور گســترش دهیــم.

تاميــن  بــه  نــوآوری  صکــوک 
ــان  ــش بني ــرکت های دان ــی ش مال

از طريــق بــازار ســرمايه کمــک 
می کنــد 

ــی ناظمــی،  ــر عل ــز دکت ــن نشســت نی ــه ای در ادام
و  نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
شــکوفایی بــا بیــان اینکــه در قانــون جهــش تولیــد 
دانــش بنیــان بــر همــکاری شــبکه بانکی بــا صندوق 
و  تاکیــد  ســرمایه گذاری  حــوزه  در  نــوآوری 
ــرای  ــار صنــدوق ب امــکان حضــور بانک هــا در کن
ســرمایه گذاری در طرح هــای دانــش بنیــان فراهــم 
شــده اســت، گفــت: تعامــات صنــدوق نــوآوری 
را  متنوعــی  حوزه هــای  می توانــد  بانک هــا  بــا 
ــن  ــرای تامی ــی ب ــای نوین ــود و از الگوه ــامل ش ش

ــت.  ــره جس ــارکتی به ــی مش مال
ــوآوری  ــا بیــان اینکــه نخســتین صکــوک ن وی ب
بــا ضمانــت بانــک کارآفریــن و حمایــت صنــدوق 
نــوآوری بــرای شــرکت داروســازی دکتــر عبیــدی 
منتشــر می شــود، گفــت: ایــن اوراق بــه دانــش 
بــازار  طریــق  از  تــا  می کنــد  کمــک  بنیان هــا 

ــی شــوند.  ــن مال ســرمایه تامی
دکتــر روح اهلل ذوالفقــاری، معــاون تســهیات 
در  نیــز  نــوآوری  صنــدوق  تجاری ســازی  و 
صنــدوق  اینکــه  بیــان  بــا  نشســت  ایــن  ادامــه 
ــی  ــن مال ــرای تامی ــوآوری خدمــات متنوعــی را ب ن
شــرکت های دانــش بنیــان بــا همــکاری شــبکه 
بانکــی کشــور فعــال کــرده اســت، گفــت: ارتبــاط 
صنــدوق نــوآوری بــا بانــک کارآفریــن، دوســویه 

ــت. ــوده اس ب
حــوزه  در  کارآفریــن  بانــک  وی،  گفتــه  بــه 
بــه  خوبــی  خدمــات  ضمانت نامــه  صــدور 
شــرکت های دانــش بنیــان ارائــه کــرده اســت.
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با حمايت صندوق نوآوری و شکوفايی منتشر شد؛
فراخوان حمايت از توسعه ايده های فناورانه محققان، 

پژوهشگران و اعضای هیئت علمی
 در حوزه فناوری نانو

توســعه  از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
و  پژوهشــگران  محققــان،  فناورانــه  ایده هــای 
حــوزه  در  دانشــگاه ها  علمــی  هیئــت  اعضــای 

می کنــد. حمایــت  نانــو  فنــاوری 
ــوآوری  ــدق ن ــی صن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
توســعه  از  حمایــت  فراخــوان  شــکوفایی،  و 
و  پژوهشــگران  محققــان،  فناورانــه  ایده هــای 
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه در حــوزه فنــاوری 
نانــو بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
و ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی 

ــد. ــر ش ــوری منتش ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــت  ــر »گرن ــی نظی ــوان حمایت های ــن فراخ در ای
بــرای  نــوآوری  صنــدوق  توســعه  و  تحقیــق 
منتورینــگ،  »راهبــری،  برگزیــده«،  تیم هــای 
مشــاوره، آمــوزش و تســهیل اخــذ مجــوز توســط 
ســتاد نانــو« و »ایجــاد پیونــد میــان تیم و شــتابدهنده 
/ شــرکت دانــش بنیــان به منظــور تامیــن مالــی 
ــان،  ــرای محقق ــرح« ب ــازی ط ــم آپ و تجاری س تی
پژوهشــگران و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها 

پیش بینــی شــده اســت.
و  پژوهشــی  فعالیــت  تجربــه  از  برخــورداری 

آزمایشــگاهی در حــوزه طــرح و وجــود نمونــه 
آزمایشــگاهی )کــه از امتیــاز مثبــت برخــوردار 
فراخــوان  ایــن  در  شــرکت  شــرایط  از  اســت( 

اســت.
برنامــه  ایــن  در  حضــور  جهــت  عاقمنــدان 
می تواننــد تــا 15 خــرداد مــاه ســال جــاری بــه 
تارنمــای برنامــه نانــو اســتارت آپ  بــه نشــانی  
ــب  ــرای کس ــا ب ــد و ی ــه کنن Nanostartup.irمراجع
ــماره های 0۲1۶۶553۶۷1 و  ــا ش ــتر ب ــات بیش اطاع

090۲5555۴9۲ تماس بگیرند. 

ــوآوری و  ــدوق ن ــعه صن ــق و توس ــه تحقی ــک هزين کم

شــکوفايی : 

هدايت پژوهش های نوآورانه و فناورانه در تعامل 
با زيست بوم دانش بنیان کشور-کمک به شکل گیری 

همکاری دانشگاه با صنعت)شرکت دانش بنیان( از 
طريق مشارکت در اکتساب فناوری و تجاری سازی آن

یکــی از الزامــات توســعه کســب و کارهــای 
دانــش بنیــان، تــداوم فعالیــت هــای تحقیــق و 
ــدون  ــت. ب ــاوری اس ــعه فن ــدف توس ــا ه ــعه ب توس
ــب  ــعه، کس ــق و توس ــای تحقی ــت ه ــام فعالی انج
وکارهــای دانــش بنیــان بــه تدریــج نــوآوری خــود 
را از دســت خواهنــد داد، امــا ایــن نــوع فعالیت هــا 
ــز همــراه  ــادی نی ــا ریســک زی ــه ب ــر هزین عــاوه ب
اســت. بنابرایــن در اغلــب کشــورها، نهادهــای 
عمومــی و دولتــی بــا کمک هــای باعــوض از 

ــد. ــی نماین ــت م ــا حمای ــت ه ــوع فعالی ــن ن ای
از ســوی دیگــر، دســتاوردها و ظرفیتهــای علمــی 
و پژوهشــی کشــور شــامل نیــروی انســانی تحصیــل 
ــی،  ــات تکمیل ــع تحصی ــژه در مقاط ــه وی ــرده ب ک
ــر  ــوی دیگ ــاخص و از س ــی ش ــته های پژوهش هس

ــاط  ــی از نق ــا یک ــا و پایا ننامه ه ــش ه ــم پژوه حج
بیــن  رتبه بنــدی   نظا م هــای  در  کشــور  قــوت 
ــد  ــمگیر، میتوان ــرفت چش ــن پیش ــت. ای ــی اس الملل
بــا هدایــت پژوهش هــای فناورانــه و نوآورانــه 
در تعامــل بــا زیســت بــوم دانش بنیــان کشــور، 
ــژه و مزیــت رقابتــی فزاینــده  ــه یــک فرصــت وی ب

ــود. ــل ش ــور تبدی ــرای کش ب
توســعه،  و  تحقیــق  هزینــه  کمــک  خدمــت 
ــال  ــه از س ــت ک ــدوق اس ــد از صن ــی جدی خدمت
ــر  ــز ب ــا تمرک ــور و ب ــرد تقاضامح ــا رویک 1399 ب
نیــاز  مــورد  و  فناوری هــای گلوگاهــی  توســعه 
ــه کار کــرده  شــرکت هــای دانــش بنیــان، آغــاز ب
اســت. ایــن رویکــرد مبتنــی بــر اعــام نیاز شــرکت 
ــا هــدف  ــان اســت کــه ب ــا شــتاب دهنده دانش بنی ی

ــگران و  ــکاری پژوهش ــا هم ــاوری و ب ــاب فن اکتس
گروه هــای تحقیقاتــی خــارج از شــرکت متقاضــی 

انجــام می شــود.
اســتفاده از ظرفیــت عظیــم تحقیقاتــی موجــود در 
ــاز  ــع نی ــه رف ــک ب ــتای کم ــور در راس ــطح کش س
بنیــان،  دانــش  شــرکت های  فنــاوری  اکتســاب 
حــل برخــی چالــش هــای همــکاری شــرکت 
ایفــای  و  دانشــگاه  بــا  بنیــان )صنعــت(  دانــش 
ــوآوری و شــکوفایی در کمــک  نقــش صنــدوق ن
ــن  ــگاهی از مهمتری ــوم دانش ــت ب ــعه زیس ــه توس ب
اهــداف کمــک هزینــه تحقیــق و توســعه ایــن 

ــد. ــی باش ــدوق م صن
ــت  ــن خدم ــه ای ــه ب ــه در ادام ــی ک ــه دوم برنام
اضافــه گردیــد، بــا هــدف کمــک بــه زایــش 
درون  از  جدیــد  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت 
تحقیقاتــی،  هــای  آزمایشــگاه  و  هــا  دانشــگاه 
ــتاب  ــا و ش ــرکت ه ــت ش ــر از ظرفی ــتفاده موث اس
ــاوری  ــاب فن ــان در اکتس ــش بنی ــای دان ــده ه دهن
فناورانــه  هــای  توانمنــدی  ســازی  تجــاری  و 
دانشــگاهیان و حمایــت از تحقیقــات عرضــه محور 
)طــرح پژوهشــی( در قالــب برنامــه حمایــت از 

عرضــه فنــاوری اســت. 
ــه  ــده فناوران ــه ای ــر ارائ ــی ب ــرد مبتن ــن رویک ای
علمــی  هیــات  محتــرم  اعضــای  توســط 
ــه  ــت ک ــی اس ــای تحقیقات ــگران و گروه ه ،پژوهش
بــا درنظرگرفتــن اولویت هــای علــم و فنــاوری 
فناوری هــای  و  فرادســتی  اســناد  در  کشــور 
مصنوعــی،  هــوش  حوزه هــای  در  آینده نگــر 
 AR.((یافتــه اشــیا، واقعیــت گســترش  اینترنــت 
ســه  افزایشــی)چاپگر  تولیــد   ،MR. VR. AV

فناوری هــای  دیتــا،  کان  آن(،  نظیــر  و  بعــدی 
همگــرا، هوشمندســازی حمــل و نقــل، کشــت 
ــی پذیــرش  ــادی و ژن درمان بافــت، ســلول های بنی
بــا  فناورانــه  همــکاری  چارچــوب  در  و  شــده 
شــتاب دهنده ها و شــرکت های دانش بنیــان اجــرا 

 . د می شــو
ــر 90  ــا ســقف حداکث ــی صنــدوق ت حمایــت مال
درصــد از هزینــه هــای طــرح تــا حداکثــر ســیصد 
میلیــون تومــان بــه عــاوه کمــک بــه تدقیــق نیــاز، 
فراخــوان گســترده آن، انتخــاب مجــری شــاخص 
در طــرح هــای تقاضــای فنــاوری از میــان محققیــن 
ارســال کننــده پروپــوزال و در طــرح هــای عرضــه 
ــان  ــده مناســب از می ــاوری انتخــاب توســعه دهن فن
شــرکت هــای دانــش بنیــان یــا شــتاب دهنــده هــای 
دانــش بنیــان متقاضــی مشــارکت در اکتســاب 
ــکاری و  ــه هم ــه جانب ــرارداد س ــاد ق ــاوری، انعق فن

ــری  ــکل گی ــاوری و ش ــاب فن ــا اکتس ــری ت راهب
همــکاری مناســب اســت.

در اجــرای ایــن برنامــه مثلــث همــکاری در نظــر 
گرفتــه شــده اســت:

راس اول: شــرکت دانــش بنیانــی اســت   •
ــه خــود را اعــام مــی کنــد، ایــن  کــه نیــاز فناوران
نیــاز، نیــاز گلوگاهــی شــرکت اســت کــه اجــرای 
ــن  ــاوری مــی شــود و ای ــه اکتســاب فن آن منجــر ب
شــرکت در ســرمایه گــذاری و تجــاری ســازی 

ــد. ــی کن ــارکت م ــرح مش ط
راس دوم: تیــم تحقیقاتــی اســت کــه   •
ــه  ــه خــود، نیــاز فناوران ــا اســتفاده از تــوان فناوران ب

دهــد. مــی  پاســخ  را  بنیــان  دانــش  شــرکت 
ــه  ــدوق اســت کــه زمین راس ســوم: صن  •
مســاعد همــکاری طرفیــن را فراهــم و چالــش های 
ــان )صنعــت( و  همــکاری بیــن شــرکت دانــش بنی
گــروه تحقیقاتــی )دانشــگاه( را مرتفــع و بــه ارزش 

ــد. ــی نمای ــک م ــات کم ــزوده تحقیق اف
میــزان طــرح هــای مصــوب شــده در برنامــه 
گرنــت تحقیــق و توســعه، تــا پایــان فروردیــن مــاه 
ســال جــاری ، 153 مــورد مــی باشــد کــه تــا کنــون 
یکصــد و ده مــورد آن فراخــوان شــده اســت کــه 
ــل و  ــی و چه ــرح نهای ــش ط ــصت و ش از آن،  ش
چهــار طــرح در دســت داوری بــرای انتخــاب 
مجــری مــی باشــد. تــا کنــون ۴3 دانشــگاه ،در 
برنامــه گرنــت تحقیــق و توســعه مشــارکت داشــته 
انــد. تعــداد پرسشــنامه هــای طــرح تحقیقاتــی 
برنامــه  در  هــا  دانشــگاه  ایــن  شــده   تکمیــل 
تقاضــای فنــاوری، ۲05 مــورد و میــزان طــرح هــای 
پیشــنهاد شــده در برنامــه عرضــه فنــاوری ۶۲ طــرح 

ــت.  ــوده اس ــی  ب پژوهش
در ســال جدیــد، صنــدوق نــوآوری در راســتای 
توســعه تعامــل بــا ذی نفعــان و اســتفاده از ظرفیــت 
هــای مشــترک در شناســایی، ارزیابــی، انتخــاب و 
ــده،  ــه آین ــاوری هــای پیشــرفته و رو ب اکتســاب فن
بــا انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بــا ســتادهای 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  فنــاوری  توســعه 
ــو،  ــای نان ــوزه ه ــژه در ح ــوری بوی ــت جمه ریاس
ــل  ــل و نق ــی و حم ــای فضای ــاوری ه ــرا و فن همگ
پیشــرفته اقــدام بــه گســترش دامنــه     بهــره منــدی 
صاحبــان ایــده و محققیــن حــوزه هــای مرتبــط از 
ایــن خدمــت نمــوده اســت. فراخــوان برنامــه هــای 
ــردی  ــا      مرکــز راهب مرتبــط در حــوزه همگــرا ب
ــتاد  ــا س ــو ب ــوزه نان ــرا و در ح ــای همگ ــاوری ه فن
ویــژه توســعه فنــاوری نانــو در اردیبهشــت مــاه 

ــت. ــده اس ــوان ش ــاری فراخ ــال ج س
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در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

ــای  ــه ه ــداف و برنام ــن اه ــالم مهمتري - اع

دانشــگاه در راســتای بــه فعليــت رســاندن شــعار 

ــال ۱۴۰۱ س

سه عضو هيات علمی دانشگاه شهرکرد در 

ليست پژوهشگران ايرانی پراستناد يک درصد 

برترجهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند

- کيفيــت بخشــی آمــوزش علــوم در راســتای 

ســند تحــول بنياديــن آمــوزش و پــرورش

   

و...     

مراکز دانشگاهی 

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان خبر داد:

اعالم مهمترين اهداف و برنامه های دانشگاه در راستای به فعلیت رساندن 
شعار سال ۱۴۰۱

دانشــگاه  ریاســت  رضایــی  غامرضــا  دکتــر 
ــه  ــداف و برنام ــن اه ــتان مهمتری ــتان و بلوچس سیس
هــای دانشــگاه در جهــت تحقــق شــعار تولیــد 
ــام  ــط مق ــه توس ــن ک ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی دان

معظــم رهبــری ارایــه گردیــد را اعــام کــرد

در راســتای بــه فعلیــت رســانیدن شــعار ســال 
ــن  ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد دان ــوان تولی ــا عن ب
کــه توســط مقــام معظــم رهبــری نــام گــذاری 
گردیــد، دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان مهمتریــن اهــداف و برنامــه هــای 
ــی از  ــی یک ــر رضای ــرد. دکت ــام ک ــگاه را اع دانش
ــدازی  ــاری را راه ان ــال ج ــگاه در س ــداف دانش اه
ناحیــه نــوآوری دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
ذکــر کــرد. وی گفــت: ناحیــه نــوآوری، جغرافیای 
جدیــدی از توســعه اقتصــادی یــا بــه عبارتــی یــک 
ــر مــکان جغرافیایــی  ــی  ب ــوآوری مبتن زیســت بوم ن
اســت کــه عمومــا در اطــراف دانشــگاه هــا شــکل 
مــی گیــرد. در ناحیــه نــوآوری مجموعــه ای از 
افــراد فعالیــت می کننــد کــه هرکــدام از لحظــه 
ــا ایجــاد و رشــد کســب وکار  خلــق ایــده جدیــد ت
دخیــل  کســب وکارها  شــکل گیری  مســیر  در 
ــب  ــترک« متناس ــق ارزش مش ــرای »خل ــتند و ب هس
بــا مأموریــت، توانمنــدی یــا شایســتگی محوری 
خــود بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. نقش هــای 
منحصربه فــرد هــر یــک از ایــن افــراد و هم افزایــی 
و روابــط متقابــل میــان آنهــا موجــب ایجــاد فضایی 
ــب وکارهای  ــکوفایی کس ــرای ش ــتعد ب ــا و مس پوی

ــی از  ــه موفق ــه نمون ــوآوری ک ــه ن ــوآور در ناحی ن
ــه،  ــکل گرفت ــریف ش ــی ش ــگاه صنعت آن در دانش

می شــود.
ــه داد: فضــای علمــی اســتان  ــی ادام ــر رضای دکت
ــای  ــگاه ه ــود دانش ــا وج ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
بــه  معتبــر در شــمال، جنــوب و مرکــز اســتان 
ــت  ــروع فعالی ــا ش ــرده و ب ــدا ک ــعه پی ــی توس خوب
هــای ترویجــی و توســعه ی فناورانــه پــارک علــم و 
فنــاوری سیســتان و بلوچســتان، پــل ارتباطــی خوبی 
بیــن دانشــجویان و فــارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه 
هــا بــا بــازار کار ایجــاد شــده کــه بــا شــکل گیــری 
مجموعــه هــای مرتبــط بــا ایــن نهــاد، زمینــه ایجــاد 
ــش از  ــه بی ــه و نوآوران ــای فناوران ــب و کاره کس

پیــش فراهــم شــده اســت.
وی گفــت: از دیگــر اهــداف و اقدامات دانشــگاه 
ــان و اشــتغال  ــش بنی ــد دان ــر تولی ــق ام جهــت تحق
ــکده در راه  ــر دانش ــت ه ــه ماموری ــد ب ــن بای آفری
انــدازی هســته هــای فنــآور و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان اشــاره کــرد. تاســیس شــرکت هــای دانــش 
بنیــان و ورود عالمانــه بــه مقولــه حــل معضــات و 
مشــکات اســتان از چنــد ســال پیــش در دانشــگاه 
ــا  ــز ب ــا نی ــرکت ه ــن ش ــی از ای ــده و برخ ــاز ش آغ
موفقیــت بــه کار خویــش ادامــه مــی دهنــد، امــا در 
ــکده  ــت دانش ــت ماموری ــه موفقی ــال الزم ــن ح عی
هــا، گســترش برنامــه هــای حــوزه آمــوزش و 
مهــارت افزایــی در ارتبــاط بــا فنــآوری دانــش 
ایجــاد مرکــز تخصصــی  بنیــان و کارآفرینــی، 
و  زایــی  اشــتغال  و  نــوآوری  ســازی،  تجــاری 

ایجــاد کلینیــک تخصصــی عارضــه یابــی صنعــت، 
ــی  ــا م ــکده ه ــاوری در دانش ــال فن ــوآوری و انتق ن
بلوچســتان  و  سیســتان  دانشــگاه  رییــس  باشــد. 
ــا  ــا ب ــن را تنه ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد دان تولی
نــگاه علمــی و نقــش آفرینــی اســاتید دانشــمند 
و دانشــجویان پرتــاش کشــور ممکــن دانســت 

ــمرد. ــی برش ــرا بخش ــعار را ف ــن ش ــق ای وتحق
وی بــا توجــه بــه اهمیــت کشــاورزی در کشــوربه 
ــوژی کشــاورزی در  طــرح ایجــاد مرکــز بیوتکنول
دانشــگاه اشــاره کرد و گفــت: مرکــز بیوتکنولوژی 
ــه  ــای مقابل ــه راهکاره ــدف ارائ ــا ه ــاورزی ب کش
کاهــش  محیطــی،  زیســت  هــای  چالــش  بــا 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی و  هزینــه هــای 
محیطــی  بســترهای  و  پایــه  منابــع  از  حفاظــت 
ــا تمرکــز بر«بیوتکنولــوژی  کشــاورزی در اســتان ب
صنایــع غذایــی«، » بیوتکنولــوژی جانــوری« و » 
ثانــوی گیاهــان  بیوتکنولــوژی متابولیــت هــای 
ــتان و  ــگاه سیس ــزودی در دانش ــی« ب ــی و باغ زراع
ــی  ــر رضای ــد. دکت ــد ش ــیس خواه ــتان تاس بلوچس
در پایــان تاســیس مرکــز نــوآوری اجتماعــی و 
آســیب هــای اجتماعــی بــا بهــره گیــری از فنــاوری 
بــا هــدف توانمندســازی مهــارت  در دانشــگاه 
هــای نــرم و فنــی، مشــارکت جوامــع محلــی، جمــع 
ســپاری مالــی و اجتماعــی و بهــره گیــری از نظــام 
تســهیلگری را در راســتای اهــداف فــوق برشــمرد
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اقدامات موسسه آموزش عالی زند شيراز در راستای اعتالی اهداف علمی و پژوهشی و 
تحقق شعار »توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين«

موسســه آمــوزش عالــی زنــد شــیراز در راســتای 
اعتــای اهــداف علمــی و پژوهشــی و تحقــق شــعار 
»تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین «مقــام معظم 
ــا  ــی ب ــت علم ــزاری نشس ــه برگ ــدام ب ــری اق رهب
ــازی رازی  ــرم س ــن و س ــات واکس ــه تحقیق موسس
نمــود. در ایــن نشســت بــه منظــور تبییــن زمینــه های 
همــکاری دو جانبــه علمــی، دکتــر حســینی رئیــس 
ــد شــیراز، دکتــر شــیوا  موسســه آمــوزش عالــی زن
صدیقــی معــاون پژوهشــی و دکتــر مریــم همایــون 
مدیــر گــروه رشــته زیســت شناســی بــه نمایندگــی 
ــر  ــیراز و دکت ــد ش ــی زن ــوزش عال ــه آم از موسس
شــیرازی نــژاد رئیــس موسســه ســرم ســازی، دکتــر 
تهمتــن معــاون پژوهشــی و دکتــر قلعــه گاب 
معــاون تولیــد بــه نمایندگــی از موسســه تحقیقــات 
واکســن و ســرم ســازی رازی حضــور داشــتند. 
ــل  ــات مشــترک از قبی ــن از امکان ــدی طرفی بهره من
ــگاهی  ــی، آزمایش ــی، پژوهش ــری، تجرب ــوان فک ت
در راســتای اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی و 
ــده  ــرح ش ــن مط ــترک از عناوی ــان مش ــش بنی دان
در ایــن نشســت مــی باشــد. همچنیــن زمینــه هــای 
انتقــال  زمینه هــای همــکاری جهــت  همــکاری 

توســعه  پژوهشــی،  تجربیــات علمــی  دو طرفــه 
ــاوری و  ــازی فن ــاده س ــترک، پی ــای مش ــت ه فعالی
تجــاری ســازی یافتــه هــای پژوهشــی مــورد بحــث 
ــن نشســت،  ــرار گرفــت. در حاشــیه ای و گفتگــو ق
نماینــدگان حاضــر از موسســه آمــوزش عالــی زنــد 
مختلــف  بخش هــای  از  بازدیــد  ضمــن  شــیراز 
موسســه رازی نظیــر خانــه حیوانــات، مرکــز کنتــرل 
ــش  ــگاهی و بخ ــات آزمایش ــز تحقیق ــی، مرک کیف
زمینه هــای  بــا  هــای ویروســی  تولیــد واکســن 
فعالیــت و محصــوالت ایــن موسســه نیــز بیشــتر 

آشــنا شــدند.
موسســه آمــوزش عالــی زنــد شــیراز در ســال 
علــوم،  وزارت  از  مجــوز  کســب  بــا   138۴
تحقیقــات و فنــاوری در جهــت کمــک بــه ارتقــاء 
ــارکت در  ــه و مش ــش جامع ــگ و دان ــطح فرهن س
تربیــت نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز 
کشــور، فعالیــت خــود را در عرصــه آمــوزش 
ــرد  ــا عملک ــه ب ــوده ک ــاز نم ــش آغ ــی و پژوه عال
بســیار خــوب خــود و فراهــم نمــودن محیطــی 
عنــوان  بــه  روز،  اســتانداردهای  طبــق  علمــی 
آمــوزش  موسســه  مجهزتریــن  و  بزرگتریــن 

ــی جنــوب کشــور شــناخته مــی شــود. از اهــم  عال
ــام  ــب مق ــه کس ــوان ب ــی ت ــه م ــارات موسس افتخ
ــارس  ــن موسســات غیرانتفاعــی اســتان ف اول در بی
از حیــث تعــداد و درصــد پذیرفتــه شــدگان فــارغ 
ــی  ــون کارشناس ــه در آزم ــن موسس ــان ای التحصی
ــه  ــاب موسس ــی(، انتخ ــای دولت ــگاه ه ارشد)دانش
ــه  ــی نمون ــوزش عال ــه آم ــوان موسس ــه عن ــد ب زن
ــدد در  ــای متع ــام ه ــب مق ــن کس ــتان و همچنی اس
حــوزه هــای فرهنگــی، علمــی و دانشــجویی اشــاره 
کــرد. معاونــت پژوهشــی موسســه آمــوزش عالــی 
زنــد شــیراز ارتبــاط تنگاتنــگ و مؤثــر بــا دانشــگاه 
ــور را  ــر کش ــی معتب ــی وپژوهش ــز علم ــا و مراک ه
ــرار داده و در  ــود ق ــای خ ــت ه ــت فعالی در اولوی
ــاط،  ــت ارتب ــه اهمی ــه ب ــا توج ــر ب ــال اخی ــک س ی
اســتعدادهای  و  امکانــات  از  اســتفاده  و  تعامــل 
ــم  ــد تفاه ــه عق ــدام ب ــی اق ــی تحقیقات ــز علم مراک
نامــه و برگــزاری نشســت بــا دانشــگاه هــا و مراکــز 
علمــی معتبــر کشــور نمــوده اســت. همچنیــن ایــن 
ــروت،  ــم و ث ــه عل ــد بهین ــتای رش ــه در راس موسس
ــه  ــن ب ــه دانــش، دســت یافت ــر پای توســعه اقتصــاد ب
اهــداف علمــی و اقتصــادی شــامل گســترش و 

ــاری  ــن تج ــوآوری و همچنی ــراع و ن ــرد اخت کارب
ــاوری هــای  ــق و توســعه در فن ــج تحقی ســازی نتای
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت ش ــه ثب ــدام ب روز، اق
نمــوده کــه از مهــم تریــن اهــداف نشســت علمــی 
بــا موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی 

ــد.  ــی باش م
ســازي  ســرم  و  واکســن  تحقیقــات  مؤسســه 
ــي  ــت یک ــابقه فعالی ــال س ــش از 90 س ــا بی رازي ب
و  علمــي  مراکــز  معتبرتریــن  و  قدیمي تریــن  از 
در حــال  مي شــود.  شــناخته  تحقیقاتــي کشــور 
حاضــر ایــن موسســه با تولیــد ســالیانه بیش از ســه و 
نیــم میلیــارد )دز( انــواع فرآورده هــاي بیولوژیــک 
ــکي  ــف پزش ــرم هاي مختل ــن و س ــه واکس از جمل
ــگاهي  ــخیص آزمایش ــي ژن تش ــکي و آنت ،دامپزش
بــه عنــوان یکــي از بزرگتریــن مؤسســات نــوع 
ــه  ــطح خاورمیان ــر در س ــان و بي نظی ــود در جه خ
شــناخته مي شــود. همــکاری موسســه آمــوزش 
ــی  ــه گام بزرگ ــن موسس ــا ای ــیراز ب ــد ش ــی زن عال
ر راســتای پیشــبرد اهــداف پژوهشــی کشــور و 

ــود. ــد ب ــان خواه ــق محقق توفی
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صحبت های سرپرست محترم دانشگاه شهرکرد پیرامون 
شعار سال

دانشــگاه  سرپرســت  پیرعلــی،  یاســر  دکتــر 
شــهرکرد، بــا اشــاره بــه شــعار ســال از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری گفــت: زمانــی کــه علــم بــه تولیــد 
ــب  ــود، مخاط ــتغال ش ــه اش ــر ب ــت منج و در نهای
فنــآوری،  پــارک هــای علــم و  دانشــگاه هــا، 

مراکــز رشــد و مراکــز تحقیقاتــی هســتند.
دکتــر یاســر پیرعلــی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــعار 
ــرای  ســال گفــت: مقــام معظــم رهبــری تکلیفــی ب
دانشــگاه هــا تعییــن کــرده اســت کــه بایــد عــاوه 
بــر تولیــد علــم کــه اولویــت دانشــگاه اســت، 
ــمت  ــه س ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــاد ش ــا ایج ب
تولیــد محصــوالت مانــدگار و صادراتــی و ایجــاد 
ــاز کنیم.دانشــگاه  ــی نی ــم و کشــور را ب شــغل بروی
شــهرکرد  نیــز زیــر ســاخت هــای خوبــی در زمینــه 

هــای پژوهشــی و تولیــد علــم و فنــاوری از جملــه 
ــد رادارد. ــز رش مرک

ــی از  ــت: یک ــهرکرد گف ــگاه ش ــت دانش سرپرس
ــاد در  ــامل جه ــه ش ــت ک ــاد اس ــان جه ارکان ایم
مقابــل دشــمنان و برداشــتن موانــع و جهــاد فکــری 

ــاز دارد. ــه نی اســت کــه تاشــی مجدان
دکتــر یاســر پیرعلــی، تعییــن تکلیــف بــرای 
دانشــکده هــا، حضورفعــال پزوهشــگران در بخــش 
صنعــت و کشــاورزی، امیــد آفرینــی و نشــر آن در 
ــوان  ــای ج ــت نیروه ــازی و تربی ــه،  کادر س جامع
جهــت حفــظ نظــام و جــذب اعضــای هیــات 
اقدامــات و سیاســت هــای ســال  از  علمــی را  

ــرد. ــوان ک ــهرکرد عن ــگاه ش ــرای دانش ــد ب جدی

دانشگاه شهرکرد پیشتاز در عرصه علم و فناوری

ــت  ــری از ظرفی ــره گی ــا به ــهرکرد ب ــگاه ش دانش
بــاالی اســاتید و همــت واالی دانشــجویان توانســته 
اســت در مســیر رســیدن بــه قلــه هــای علــم، دانــش 

و پژوهــش شــتابان در حرکــت باشــد.
دانشــگاه شــهرکرد از نیمــه دوم آذرمــاه ســال 
بــه  نیمــه دوم فروردیــن1۴01 موفــق  تــا   1۴00
 ، SCOPUSچــاپ و انتشــار 130 مــورد مقــاالت
119 مــورد مقــاالت ISI، 9۴ مــورد مقــاالت علمــي 

ــت. ــده اس ــي ش ــي داخل و پژوهش
ــش  ــی و ۴ همای ــش  داخل ــن در ۶0 همای همچنی

بیــن المللــی حضــور دانشــگاه شــهرکرد را شــاهد 
ــوده ایــم. ب

در همیــن زمــان 1 ثبــت اختــراع، میزبانــی ۲ 
همایــش و ۴ مــورد دوره هــای فرصــت مطالعاتــی 
ــات دانشــگاه  ــه و صنعــت از دیگــر اقدام در جامع

ــت. ــوده اس ــهرکرد ب ش
ــورد  ــی و 15 م ــی داخل ــرح پژوهش ــورد ط 1۴ م
ــا صنعــت و جامعــه از دیگــر  ــرار داد پژوهشــی ب ق

ــی باشــد. ــای دانشــگاه شــهرکرد م ــت ه فعالی

دفتر کار، تسهیالت با کارمزد صفر درصد و خدمات 
مشاوره ای به واحدهای مستقردر مرکز رشد واحدهای 

فناور دانشگاه شهرکرد اختصاص داده می شود.

رونمايی از کتاب نقش دانشگاه شهرکرد در هشت سال 
دفاع مقدس، اطلس جامع خاطرات مصور شهدا، جانبازان 

و رزمندگان دانشگاه شهرکرد در هشت سال دفاع مقدس

مرکــز رشــد واحدهــای فناور دانشــگاه شــهرکرد 
بــه عنــوان اولیــن مرکــز رشــد اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری توســط بزرگتریــن مجموعــه پژوهشــی و 
ــاه  ــهرکرد( از دیم ــگاه ش ــتان )دانش ــی اس آموزش
ــن مرکــز  ــه  کار کــرده اســت. در ای 138۶ آغــاز ب
ایــده  هــای بــا قابلیــت تجــاری ســازی دانشــجویان، 
ــگاه  ــاتید دانش ــدان و اس ــان، کارمن ــارغ التحصی ف
شــهرکرد در حــوزه هــای مختلــف فنــی مهندســی، 
دامپزشــکی، کشــاورزی و محیــط زیســت، زیســت 
ــوم  ــف عل ــای مختل ــاخه ه ــک، ش ــاوری و ژنتی فن
مــورد  ای  رشــته  بیــن  هــای  حــوزه  و  انســانی 

ــد. حمایــت قــرار مــی گیرن
واحدهــای مســتقر در دو مرحلــه رشــد مقدماتــی 
و مرحلــه رشــد، عــاوه بــر خدمــات مشــاوره ای، 
کارگاه هــای تخصصــی حــوزه  هــای تجــاری 
ســازی، اختصــاص دفتــر کار و تســهیات پرداختی 
ــا کارمــزد صفــر درصــد )مرحلــه پیــش  مصــوب ب

رشــد تــا ســقف 50 و رشــد تــا ســقف 300 میلیــون 
ــک  ــا بان ــده ب ــد ش ــرارداد منعق ــق ق ــال(، برطب ری
ــارد  ــا ســقف 1 میلی ــی ت ــران، تســهیات آن مهــر ای
ــا کارمــزد ۴درصــد و بازپرداخــت 3 ســاله  ریــال ب
ــر ایــن، بــرای شــرکت  دریافــت می کننــد. عــاوه ب
هــای فنــاور مســتقر کــه در مراحــل پایانــی تجــاری 
ســازی خــود قــرار دارنــد تســهیات بــا مبالــغ 
باالتــر از طریــق صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 

ــل پرداخــت اســت. اســتان قاب
بــا توجــه بــه فراهــم شــدن چرخــه کامــل فنــاوری 
در دانشــگاه شــهرکرد، هســته هــای موفــق معرفــی 
ــوآوری دانشــگاه، عــاوه  ــق مرکــز ن شــده از طری
ــر اینکــه بــدون انجــام مراحــل داوری تشــریفات  ب
ــی  ــد، م ــز را دارن ــتقرار در مرک ــکان اس اداری ام
ــد  ــز رش ــتری از مرک ــی بیش ــهیات مال ــد تس توانن

ــد. ــت نماین دریاف

ــت  ــهرکرد در هش ــگاه ش ــش دانش ــاب نق از کت
ســال دفــاع مقــدس، اطلــس جامــع خاطــرات 
ــگاه  ــدگان دانش ــازان و رزمن ــهدا، جانب ــور ش مص
ــته  ــدس نوش ــاع مق ــال دف ــت س ــهرکرد در هش ش
دانشــگاه  سرپرســت  علــی،  پیــر  یاســر  دکتــر 
شــهرکرد، زینــب مــرادی، قربانعلــی ایمانــی و 
طاهــره شــهریاری، در اختتامیــه نهمیــن کنگــره 
دانشــگاه  میزبانــی  بــه  پایــداری  ادبیــات  ملــی 

شــهرکرد، رونمایــی شــد.
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دانشگاه شهرکرد در جمع 
برترين دانشگاه های جوان 

جهان

بــر اســاس اعــام موسســه رتبــه بنــدی بیــن 
جمــع  در  شــهرکرد  دانشــگاه  تایمــز،  المللــی 
قــرار  جهــان  جــوان  هــای  دانشــگاه  برتریــن 

گرفــت.
برتــر  دانشــگاه های  بنــدی  رتبــه  یازدهمیــن 
ــر  ــز منتش ــدی تایم ــگاه رتبه بن ــوی پای ــوان از س ج
ــگاه  ــراه 3۶دانش ــه هم ــهرکرد ب ــگاه ش ــد ودانش ش
ــد. ــدی حضــور دارن ــن رتبه بن ــی دیگــر در ای ایران

سه عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در لیست پژوهشگران ايرانی پراستناد يک درصد 
برترجهان در سال 2۰2۱ قرار گرفتند

ــگاه  ــه پای ــی ک ــن پردازش های ــاس آخری ــر اس ب
روی  بــر   )ISC(اســام جهــان  علــوم  اســتنادی 
 WOS و   ESI پایــگاه  دو  از  مســتخرج  داده هــای 

 ۲0۲1 ســال  جــوالی  مــاه  در  و  داد  صــورت 
میــادی منتشــر شــد، دکتــر بهــزاد قاســمی، دکتــر 
ــو  ــه عض ــرکیانی س ــر یاس ــادی و دکت ــوب ط یعق

هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد در فهرســت 
ــر  ــک  درصدبرت ــتناد ی ــی پراس ــگران ایران پژوهش

جهــان در ســال ۲0۲1 قــرار گرفتنــد.

موفقیت دانشگاه شهرکرد 
در جديدترين رتبه بندی 

موضوعی تايمز2۰22

تایمــز  موضوعــی  رتبه بنــدی  جدیدتریــن  در 
ــک  ــوم فیزی ــی، عل ــوم مهندس ــوزه عل ــه ح در س
ــب  ــه ترتی ــهرکرد ب ــگاه ش ــتی، دانش ــوم زیس و عل
را  و۶01-800   ۶01-800   ،۴01-500 جایــگاه 

ــرد. ــب ک کس

قرار گرفتن حوزه علوم 
کشاورزی دانشگاه شهرکرد 
در میان دانشگاه های برتر 
جهان برای دو سال متوالی

ــوزه  ــهرکرد در ح ــگاه ش ــاس دانش ــن اس ــر ای ب
و  داری  جنــگل  کشاورزی)کشــاورزی،  علــوم 
ــکی  ــوم دامپزش ــات، عل ــوم دام و لبنی ــیات، عل ش
ــال  ــن س ــرای دومی ــاورزی( ب ــوم کش ــایر عل و س
بــازه رتبــه ۶00-501 دانشــگاه  های  متوالــی در 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــر جه برت

۱2 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در بین 2درصد 
دانشمندان برتر جهان در سال 2۰2۱ قرار گرفتند.

دکتــر بهــزاد قاســمی اســتاد تمام  رشــته مهندســی 
مکانیک-ســیاالت، دکتریعقــوب طــادی اســتاد 
تمــام رشــته مهندســی مکانیک-جامــدات و دکتــر 
یاســر کیانــی دانشیارمهندســی مکانیک-جامــدات 
ــی  ــز رئیس ــی، دکترفای ــی و مهندس ــکده فن از دانش
ــاک از  ــی خ ــوم و مهندس ــته عل ــام رش ــتاد تم اس
فــاح  دانشــکده کشــاورزی و دکتــر عزیزالــه 
ــواد  ــی م ــرل کیف ــت و کنت ــته بهداش ــیار رش دانش

ــمند   ــج دانش ــکی، پن ــکده دامپزش ــی از دانش غذائ
درصــد   ۲ فهرســت  در  شــهرکرد  دانشــگاه 
دانشــمندان برتــر ســال ۲0۲1  جهــان بــا تاثیــر دوره 

ــند. ــی باش ــدت م بلندم
ــداد 1۲  ــن پژوهــش تع ــر اســاس همی ــن ب همچنی
ــر  ــا تاثی ــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد ب عضــو هی
دوره یــک ســاله نیــزدر فهرســت دانشــمندان ۲ 

ــد ــده ان ــی ش ــال ۲0۲1 معرف ــر س ــد برت درص

بیست و دومین کنگره سراسری و دهمین کنگره بین 
المللی زيست شناسی ايران در شهريور ۱۴۰۱ و به میزبانی 

دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.
ــی  ــران یک ــی ای ــت شناس ــری زیس ــره سراس ــی، کنگ ــت شناس ــم زیس ــتردگی عل ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــای  ــگاه ه ــی از دانش ــار در یک ــال یکب ــر دو س ــت و ه ــور اس ــی کش ــای علم ــش ه ــن همای از بزرگتری

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ ــت شناس ــوزه زیس ــوردار در ح برخ
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به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران؛
پنجاه و سومین کنفرانس رياضی ايران برگزار می گردد:

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از  دکتــر احمــد رضــا ربانــی 
سرپرســت دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران،  
پنجــاه و ســومین  کنفرانــس ریاضــی ایــران بــه 
ــهریور 1۴01  ــوری در ش ــازی و حض ــورت مج ص

ــد. ــد ش ــزار خواه ــهر برگ در بهش
ــی  ــا قدمت ــدران ب ــاوری مازن ــم و فن ــگاه عل دانش
بیــش از ۲۷ ســال بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه دولتــی 
شــرق اســتان دارای بیــش از ۲000 دانشــجو در 
مقاطــع کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی، در 
ــد  ــغول تحصیل ان ــش مش ــته و گرای ــدود ۲0 رش ح
و نزدیــک بــه ۶0 عضــو هیــأت علمــی در ایــن 
دانشــگاه مشــغول بــه فعالیــت هســتند و ســابقه 
برگــزاری چندیــن همایــش، کنفرانــس ملــی و بیــن 
المللــی و مســابقات دانشــجویی ریاضــی کشــور را 

ــود دارد. ــه خ در کارنام
کنفرانــس ســالیانه ریاضــی ایــران بزرگتریــن 
ــوم  ــی، عل ــای ریاض ــاخه ه ــی در ش ــداد علم روی
کامپیوتــر و آمــار و کاربردهــای آن در کشــور 
ــش رو  ــود در دوره پی ــی ش ــبینی م ــه پیش ــت ک اس
بــا مشــارکت بیــش از 500 شــرکت کننــده برگــزار 

ــود. ش

ــن  ــی ای ــر اجرای ــدزاده دبی ــر محم ــن دکت همچنی
ــس  ــی کنفران ــه علم ــرد کمیت ــام ک ــس اع کنفران
از  علمــی  هیــأت  عضــو   50 از  بیــش  شــامل 
ــور  ــارج از کش ــور و خ ــر کش ــگاه های سراس دانش
کــه همــه آنهــا از اســتادان مطــرح ریاضــی کشــور 

ــتند. هس
 10 از  بیــش  ســخنرانی  بــرای  الزم  تــدارک 
ســخنرانان مدعــو خارجــی و داخلــی فراهــم آمــده 
و همچنیــن حــدود 10 کارگاه تخصصــی در زمینــه 
ــن رشــته  ــوارد بی ــات و کاربردهــا و م هــای ریاضی
ای بــرای اســاتید و دبیــران و دانشــجویان تــدارک 

ــده شــده اســت.  دی
ــا  وی گفــت: در ایــن کنفرانــس چنــد میزگــرد ب
ــش  ــای پی ــش ه ــه "چال ــف از جمل ــن مختل عناوی
در  ریاضــی  علــوم  هــای  رشــته  توســعه  در  رو 
ــرای  ــن ب ــده و همچنی ــده ش ــدارک دی ــران " ت ای
کمیتــه بانــوان انجمــن ریاضــی ایــران یــک برنامــه 
گردهمایــی بــه صــورت مجــازی و حضــوری 
ــازی  ــه س ــرای نمای ــت. ب ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
 )ISC( ــگاه اســتنادی جهــان اســام مقــاالت در پای

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــدام الزم ص اق

با هدف توسعه پايدار درکشاورزی و تغذيه سالم  
تولید کود نیترات کلسیم با کیفیت و قدرت جذب باال در پرديس فناوری و صنعتی دانشگاه يزد

ــتقر در  ــر مس ــاک کوی ــن ت ــی زری ــروه مهندس گ
پردیــس فنــاوری و صنعتــی دانشــگاه یــزد باهــدف 
افزایــش عملکــرد کشــاورزی پایــدار در کنــار 
ــات  ــه تحقیق ــی ب ــه، متک ــرای جامع ــالم ب ــه س تغذی
ــی از  ــی جمع ــی، و همراه ــول علم ــرد اص و کارب
دانشــجویان و اعضــای هیــات علمــی متخصــص در 
ــت  ــته اس ــت توانس ــن صنع ــف ای ــای مختل حوزه ه
ــرات  ــاز، کــود نیت ــورد نی ــی م ــش فن ــا کســب دان ب
ــد  ــاال تولی ــذب ب ــدرت ج ــت و ق ــا کیفی ــیم ب کلس

ــد. کن

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه یــزد، 
ــن  ــی زری ــروه مهندس ــل گ ــر عام ــع مدی ــواد قان ج
تــاک کویــر هــدف از تاســیس ایــن شــرکت 

رویکــرد  بــا  کشــاورزی  عملکــرد  افزایــش  را 
ــات  ــی گیاهــان و ترکیب ــه عناصــر غذای ــه بهین تغذی
ــاح  ــتفاده از اص ــراه اس ــه هم ــا ب ــی کوده تخصص

کننده هــای خــاک و آب عنــوان کــرد.
جــواد قانــع بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت بــا 
ــات  ــای هی ــجویان و اعض ــی از دانش ــک جمع کم
علمــی متخصــص در حوزه هــای مختلــف ایــن 
صنعــت در ســال1393 تاســیس و از ســال 139۷ در 
پردیــس فنــاوری و صنعتــی دانشــگاه یــزد شــروع به 
فعالیــت کــرده اســت، اظهــار داشــت: ایــن شــرکت 
فعالیت هــای  بــا 
و  آزمایشــگاهی 
بــر  خــود  پژوهشــی 
روی انــواع مختلــف 
درختــان،  خاک هــا، 
مــزارع  و  هــا  بــاغ 
اســت  توانســته 
بســیار  ترکیبــات 
پیشــرفته ای را بــرای 
بهــره وری  افزایــش 
ــاورزی  ــوزه کش در ح

کنــد. ارایــه 
قانــع افــزود: شــرکت مهندســی زریــن تــاک 
کویــر یــزد بــا کســب دانــش فنــی مــورد نیــاز 

نیازهــای  رفــع  و  مشــکات  حــل  راســتای  در 
کشــاورزان اقــدام بــه تولیــد کــود نیتــرات کلســیم 
ــت. ــرده اس ــاال ک ــذب ب ــدرت ج ــت و ق ــا کیفی ب

ــه  ــاورزی از جمل ــود کش ــن ک ــه وی، ای ــه گفت ب
کودهــای پــر مصــرف در صنعــت کشــاورزی 
ــاز کشــور  ــوده کــه ســاالنه حــدود 50 درصــد نی ب
ــود. ــن می ش ــول تامی ــن محص ــق واردات ای از طری

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن کــود تولیــدی از نظر 
ــد،  ــری می کن ــای خارجــی براب ــا نمونه ه ــت ب کیفی
ــش  ــراوان دان ــاش ف ــا ت ــه ب ــن مجموع ــزود: ای اف
فنــی ایــن مــاده را بــه دســت آورد و از نظــر قیمــت 

نیــز بــا نمونــه مشــابه خــود قابــل رقابــت اســت.
ــر  مدیرعامــل گــروه مهندســی زریــن تــاک کوی
یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه، تولیــد ایــن محصــول در 
ــروج  ــش خ ــتغال، کاه ــش اش ــن افزای ــور ضم کش
ارز از کشــور را نیــز بــه همــراه داشــته اســت، 
گفــت: تولیــد ایــن کــود بــا توجــه بــه وجــود مــواد 
اولیــه مــورد نیــاز آن در داخــل کشــور و عــدم 
ــی را  ــزوده بســیار باالی ــه ارز، ارزش اف وابســتگی ب

دارد.
ــع افــزود: خــط تولیــد صنعتــی ایــن محصــول  قان
بــا ظرفیــت ســاالنه 1000 تــن در ســال در شــهرک 
صنعتــی نیکــو واقــع در اســتان یــزد راه انــدازی 

شــده اســت.

انبــارداری  و  نگــه داری  مــدت  افزایــش  وی 
محصــوالت کشــاورزی را مهــم ارزیابــی کــرد 
ــده  ــرف کنن ــاد مص ــه اقتص ــژه ای ب ــک وی ــه کم ک

می کنــد. تولیدکننــده  و 
ــارداری  ــان انب ــدت زم ــار داری و م ــه انب وی هزین
عوامــل  جملــه  از  را  کشــاورزی  محصــوالت 
محصــوالت  کیفیــت  در  کننــده  تعییــن  اصلــی 
ــزود: ســخت شــدن  ــی کــرد و اف کشــاورزی معرف
پوســته ســلولی میــوه  و ســبزیها کــه نتیجــه مصــرف 
عنصــر کلســیم اســت باعــث افزایــش مانــدگاری و 

انبــارداری آن هــا می شــود.
ســجاد قانــع مدیــر بازرگانــی ایــن شــرکت افــزود: 
ــدار،  ــاورزی پای ــه کش ــیدن ب ــول رس ــی از اص یک
ــمرد  ــان برش ــودی گیاه ــه ک ــه بهین ــه تغذی ــه ب توج
و اظهــار داشــت: بــه دنبــال رعایــت اصــول تغذیــه 
ــرف  ــش مص ــره وری و کاه ــش به ــان، افزای گیاه
ــه  ــزرگ ب ــن صنعــت ب ســموم کشــاورزی را در ای

ــراه دارد. هم
وی بــا اشــاره بــه ایــن شــعار شــرکت زریــن 
ــد"  ــه می آی ــه از مزرع ــامتی جامع ــه "س ــاک ک ت
مصــرف  بــا  کــه  جامعــه ای  کــرد:  خاطرنشــان 
محصــوالت ســالم تغذیــه شــوند از رفــاه و ســامتی 

بیشــتری برخــوردار اســت.
افزایــش  بــه  باتوجــه  داشــت:   اظهــار  وی 
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ــی  ــه ناش ــتخوان ک ــی اس ــر پوک ــی نظی بیماری های
ــوده،  ــراد ب ــی اف ــبد غذای ــیم در س ــود کلس از کمب
اســتفاده از کودهــای کلســیمی در محصــوالت 
چنیــن  ایــن  آمــار  کاهــش  باعــث  کشــاورزی 

شــد. خواهــد  جامعــه  در  بیماری هــا 
ســبب  را  کلســیمی  کود هــای  مصــرف  وی 
افزایــش اســتحکام دیــواره ســلولی در برابــر آفــات 
در  کلســیم  عنصــر  داشــت:  اذعــان  و  دانســت 
ــن عنصــر  ــاه باعــث می شــود جــذب ای ــط گی محی

ــود. ــام ش ــی انج ــه خوب ب
در  مجموعــه  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر  از  وی 
بــه  پایــدار  کشــاورزی  بــه  دسترســی  راســتای 
ســاخت ترکیبــات تخصصــی کودهای کشــاورزی 
بــرای بهــره وری بیشــتر از منابــع آب و خــاک 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: ایــن شــرکت ضمــن 
ــا توجــه  ــه کشــاورزان، ب مشــاوره های تخصصــی ب
ــورد  ــود م ــه ک ــر منطق ــرایط ه ــان و ش ــاز آن ــه نی ب
نیــاز را تولیــد کــرده و در اختیــار کشــاورزان قــرار 

می دهــد.
شــایان ذکــر اســت، شــرکت زریــن تــاک کویــر 
ــن دوره جشــنواره  یــزد توانســته اســت در هفتمی
جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و نــوآوری کشــور، 
ــوآوری را  ــاوری و ن ــت فن ــد در مدیری ــان تعه نش

کســب  کنــد.

ــاون  ــت و مع ــور سرپرس ــا حض  ب
پژوهشــی دانشــگاه يــزد انجــام شــد

 تشــریح اهــداف و محورهــای جشــنواره شــهید 
رمضانخانــی در جمــع خبرنــگاران و نماینــدگان 

ــتان ــای اس ــزاری ه خبرگ
سرپرســت و معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد 
بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران و نماینــدگان 
خبرگــزاری هــای اســتان اهــداف و محور هــای 
ــد. ــریح کردن ــی را تش ــهید رمضانخان ــنواره ش جش

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه یــزد، 
ــری  ــاس کانت ــر عب ــری دکت ــت خب ــن نشس در ای
حمایــت  دانشــگاه  ایــن  سرپرســت  خلیل آبــاد 
از  یکــی  را  کاربــردی  و  جدیــد  ایده هــای  از 
اولویت هــای جــدی در اســتان یــزد دانســت و 

اظهــار کــرد:  شناســایی ایده هــای جدیــد و ارتقــای 
کیفــی و کمــی پژوهش هــای اســتان از جملــه 

شــهید  جشــنواره  برگــزاری  اهــدف  مهمتریــن 
اســت. رمضانخانــی 

دکتــر کانتــری افــزود: بــا توجــه بــه نامگــذاری 
ــامی،  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــال از س امس
در صــدد اجــرای برنامــه هــای متعــدد آموزشــی و 
ــن  ــز در همی ــنواره نی ــن جش ــتیم و ای ــی هس پژوهش

ــود. ــزار می ش ــتا برگ راس
وی بــا معرفــی شــهید رمضانخانــی بــه عنــوان 
یکــی از نخبــگان شــهید کشــور گفــت: شــهید 
ــی  ــک اتم ــری فیزی ــجوی دکت ــی دانش رمضانخان
ــران اســامی اســت  ــه شــهدای علمــی ای و از جمل
کــه در ســال 1359 در لبنــان بــه درجــه رفیــع 
اســت. دکتــر کانتــری  نایــل آمــده  شــهادت 
ــای  ــع آوری ایده ه ــه جم ــنواره ب ــن جش ــزود: ای اف
اجرایــی ارتقــای پژوهــش در اســتان یــزد خواهــد 

پرداخــت.
سرپرســت دانشــگاه یــزد در ادامــه بیــان داشــت: 
جشــنواره شــهید رمضانخانــی بــا محوریــت کلیــات 
ــای  ــایی ایده ه ــور شناس ــه منظ ــط ب ــش و فق پژوه
دانش آمــوزان  بخــش  چهــار  در  کاربــردی 
ــوزه و  ــتادان ح ــان، اس ــطه و معلم دوره دوم متوس

و  دانشــجویان  و  طــاب  دانشــگاه، 
ــزار  ــتان برگ ــران اس ــن صنعتگ همچنی

می شــود.
دکترکانتــری حرکــت در مســیر 
جهــاد تبییــن را از دیگــر رویکردهــای 
و  دانســت  جشــنواره  ایــن  جــدی 
ــان کــرد:  تقویــت ارتبــاط دانشــگاه  بی
پــرورش و صنعــت  و  بــا آمــوزش 
راهکارهــای  موثرتریــن  جملــه  از 
در  پایــدار  توســعه  بــرای  اجرایــی 

حــوزه دانــش بنیــان اســت.
معــاون  ایرانمنــش  محمدعلــی  دکتــر  ســپس 
ــور  ــه کش ــان اینک ــا بی ــزد ب ــگاه ی ــی دانش پژوهش
مــا نیــاز بــه عمومــی کــردن مقولــه پژوهــش دارد، 
ــای  ــوان یکــی از محوره ــه عن ــم ب ــن مه ــزود: ای اف
جشــنواره شــهید رمضانخانــی مدنظــر قــرار گرفتــه 

ــت. اس
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  ایرانمنــش  دکتــر 

ــوان  ــا عن ــردی کــردن پژوهش ه جشــنواره را کارب
کــرد و اظهــار داشــت: در نظــر داریــم پژوهش هــا 

ــم. ــت کنی ــدن هدای ــردی ش ــمت کارب ــه س را ب
ــه اینکــه بحــث مرجعیــت علمــی  ــا اشــاره ب وی ب
مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســت، تصریــح 
بایــد  جایــگاه  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  کــرد: 
ایده هــای افــراد مختلــف را جمــع آوری کنیــم.

ــرات و  ــد نظ ــود را نیازمن ــه خ ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــوان کــرد: حمای ــم، عن ــراد می دانی ــای اف ایده ه
برنامه هــای  جملــه  از  موثــر  و  نــو  ایده هــای  از 
تدویــن شــده در جشــنواره شــهید رمضانخانــی 

ــت. اس
بــه گفتــه معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد، تاکنون 
ــده و  ــال ش ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ــده ب 30 ای
مهلــت ارســال آثــار تــا هشــت اردیبهشــت ماه 
ــه  ــن اختتامی ــن شــده اســت. همچنی ســالجاری تعیی
ــال در  ــاه امس ــت م ــنواره در 15 اردیبهش ــن جش ای

ــد. ــد ش ــزار خواه ــزد برگ ــگاه ی دانش

ــی  ــه ميزبان در نشســت تخصصــی ب
ــزد مطــرح شــد: دانشــگاه ي

ــزاری  ــزد از برگ ــگاه ی ــی دانش ــت پژوهش  معاون
ــد ــت می کن ــتان حمای ــع آب در اس ــداد جام روی

ــه دعــوت  نشســت تخصصــی آب روز گذشــته ب
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه یــزد و بــا حضــور 
ــرکت های  ــدگان ش ــان و نماین ــتادان، کارشناس اس
دانشــگاه  ایــن  اندیشــه  تــاالر  در  دانش بنیــان 

ــد. ــزار ش برگ
ــزد،  ــگاه ی ــی دانش ــت پژوهش ــزارش معاون ــه گ ب
در ایــن  نشســت کــه بــه درخواســت ســازمان 
بســیج علمــی و فنــاوری اســتان و بــه میزبانــی 
ایــن دانشــگاه برگــزار شــد،  ضمــن مــرور رئــوس 
مســایل اســتان در حــوزه آب، برخــی از ظرفیت هــا 
همچــون تــوان علمــی و پژوهشــی اعضــای هیــات 
و  اجرایــی  تــوان  اســتان،  دانشــگاه های  علمــی 
فنــی  تــوان  و  بســیج  دانشــور  اقشــار  عملیاتــی 
فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  تعــدادی 
ــا برگــزاری  حــوزه آب معرفــی شــد و در رابطــه ب
رویــداد جامــع آب در تابســتان ســال جــاری بحــث 

ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ و تب
ــی  ــد میرقانع ــید محم ــت س ــن نشس ــدای ای در ابت
ــات  ــتان کلی ــاوری اس ــی و فن ــیج علم ــوول بس مس
ــتان  ــع آب در تابس ــداد جام ــنهادی روی ــرح پیش ط

ــرد.  ــریح ک ــاری را تش ــال ج س

ــث و  ــورد بح ــات م ــه موضوع ــی در ادام میرقانع
اولویــت دار حــوزه آب در ســه حــوزه تامیــن و 
حراســت از منابــع آبــی، مدیریــت مصــرف آب در 
کشــاورزی و مدیریــت مصــرف آب در صنایــع و 
ــأله های  ــی از مس ــه مصادیق ــمرد و ب ــادن را برش مع

احصــا شــده طــی چنــد ســال اخیــر اشــاره کــرد.
ارایــه  بــه  نشســت  ایــن  در  حاضــران  ســپس 
ــازی و  ــیرین س ــزوم ش ــد. ل ــود پرداختن ــب خ مطال
انتقــال آب از دریــای عمــان، مســأله تصفیــه خانــه 
کشــاورزی،  حــوزه  در  آبــی  تنــش  یــزد،  آب 
روش هــای نویــن آبیــاری در کشــاورزی همچــون 
آبیــاری زیرســطحی، تصفیــه آب و آلودگــی آب 
در صنایــع، مدیریــت مصــرف آب در صنایــع، 
مســأله چاه هــای غیــر مجــاز، مســأله معــادن و آب 
ــه ویــژه معــدن مــس دره زرشــک، مســأله دیــده  ب
ــاور  ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــت ش ــدن ظرفی نش
یــزدی، عــدم شــفافیت در آمــار و داده هــای حــوزه 
آب، وضعیــت تاســف بار حــوزه آبریــز دشــت 
یــزد اردکان و لــزوم تغییــر در الگــوی کشــت 
مســایل مطــرح شــده از ســوی حاضــران در نشســت 

ــود. ــی آب ب تخصص
کننــدگان  شــرکت 
برشــمردن  بــا  همچنیــن 
خــود  پیشــین  فعالیت هــای 
اســتان،  آب  زمینــه  در 
فنــی  علمــی،  ظرفیت هــای 
ــریح  ــود را تش ــی خ و اجرای
و آمادگــی خــود را بــرای 
همــکاری در برگــزاری ایــن 

کردنــد. اعــام  رویــداد 
نشســت،  ایــن  پایــان  در 
علــی  محمــد  دکتــر 
یــزد،  دانشــگاه  پژوهشــی  معــاون  ایرانمنــش 
چالــش اساســی آب اســتان را مســأله نبــود متولــی 
ــر  ــد ب ــه دانســت و ضمــن تاکی واحــد در ایــن زمین
ضــرورت اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه، تعامــل 
و مشــارکت ســازمان های مربوطــه را بــرای بــه 
ــی کــرد.  ــداد ضــروری ارزیاب هــدف رســیدن روی
وی همچنیــن از آمادگــی کامــل معاونت پژوهشــی 
ــن  ــرای همــکاری در برگــزاری ای ــزد ب دانشــگاه ی

رویــداد خبــر داد.
هیــات  اعضــای  از  تعــدادی  نشســت  ایــن  در 
ــه آب،  ــال در زمین ــتان فع ــگاه های اس ــی دانش علم
نماینــدگان ســه شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان 
حــوزه آب، دبیــر کانــون تفکــر آب دانشــگاه 
یــزد، جانشــین بســیج اســاتید، معــاون علمــی بســیج 
ــجویی  ــداد دانش ــئول روی ــتان، مس ــجویی اس دانش
ــی نــو، نماینــده بســیج مهندســین صنعــت،  موج
نماینــده بســیج مهندســین کشــاورزی، نماینــده 
ــهید اهلل دادی و  ــز ش ــرژی مرک ــروه آب و ان کارگ
ــور  ــجویان حض ــان و دانش ــد از کارشناس ــی چن تن

ــتند. داش
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عضو هیئت علمی دانشکده علوم پايه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی:
کیفیت بخشی آموزش علوم در راستای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش

رسول عبداله میرزائی
پایــه  علــوم  دانشــکده  علمــی  هیئــت  عضــو 

رجائــی شــهید  دبیــر  تربیــت  دانشــگاه 
Ra.mirzaei@sru.ac.ir

بــا توجــه بــه اعــام نیــاز وزارت آمــوزش و 
پــرورش در جلســه شــورای معاونیــن، بــا همــکاری 
آموزشــی  کیفیــت  پایــش  و  ســنجش  مرکــز 
وزارت آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه تربیــت 
ــود  ــه بهب ــی در راســتای توجــه ب ــر شــهید رجای دبی
وضعیــت آمــوزش علــوم پایــه در کشــور و اتخــاذ 
راهکارهــای مناســب بــرای نیــل بــه ایــن هــدف در 
آمــوزش و پــرورش،  طــرح پژوهشــی ملی"بررســی 
و تعییــن ســهم عوامــل موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی 
دانــش آمــوزان رشــته هــای شــاخه نظــری در 
ــک و ریاضــی(،   ــه )شــیمی، فیزی ــوم پای دروس عل
ــر  ــدرکاران ب ــرگان و دســت ان ــر نظــر خب ــی ب مبتن
ــات نهایــی خــرداد  اســاس نمــرات آنهــا در امتحان
ــط  ــتانی" توس ــوری و اس ــورت کش ــه ص ــاه 98 ب م
ــی(  ــه میرزائ ــول عبدال ــر رس ــرح )دکت ــری ط مج
ــدق  ــح ص ــرام صال ــر به ــان )دکت ــکاران ایش و هم
پــور – دکتــر فاطمــه خالونــدی – دکتــر آرزو 
ــج آن  ــی(  انجــام و نتای ــزه فاضل ــر فائ ــا – دکت اصف
ــرورش  ــوزش و پ ــن وزارت آم ــورای معاونی در ش
ــا  ــاه 1399 کــه مصــادف ب ــورخ  ۲5 بهمــن م در م
ــد.  ــه گردی ــود ارائ ــر )ع( ب ــام محمــد باق والدت ام
خاصــه طــرح پژوهشــی انجــام شــده بــه صــورت 
ــد در عرصــه سیاســت  ــر مــی باشــدکه مــی توان زی
گــذاری در آمــوزش و پــرورش در مســیر آمــوزش 
اثربخــش علــوم پایــه بــه ویــژه در ســال بیــن المللــی  
ــه  ــورد توج ــدار م ــرفت پای ــرای پیش ــه ب ــوم پای عل

ــرد: ــرار گی ق

خالصه طرح پژوهشی:
اهمیــت روز افــزون علــوم پایــه در زندگــی ســبب 
ــت  ــوزش اثربخــش آن از اهمی ــا آم شــده اســت ت
ــت  ــتا ماهی ــن راس ــود. در ای ــوردار ش ــزایی برخ بس
ــده  ــی پدی ــکان درک عین ــوم و ام ــن عل ــی ای تجرب
هــای جهــان خلقــت بــرای دانــش آمــوزان در 
تلفیــق آمــوزش نظــری و عملــی، شــرایط مناســبی 
را بــرای توجــه بــه ســاحت هــای شــش گانــه تعلیــم 
ــا  ــد. پژوهــش حاضــر ب ــی نمای ــم م ــت فراه و تربی
هــدف شناســایی عوامــل موثــر بــر کیفیــت بخشــی 
آمــوزش علــوم پایــه انجــام شــد. ایــن پژوهــش بــه 
ــه  ــر برنام ــتگی در ۷ منظ ــورت توصیفی-همبس ص
ــم  ــه(،  معل ــواده )۷ مولف ــه(، خان ــزی )10 مولف ری
)۲3 مولفــه(، دانــش آمــوز )۲1 مولفــه(، مــواد 
مولفــه(   1۲( ارزشــیابی  مولفــه(،   1۶( آموزشــی 
و محیــط آموزشــی )11 مولفــه( و 100 مولفــه 
انجــام شــد. نتایــج حاصــل از بررســی مولفــه هــای 
ــر  ــن منج ــاری متخصصی ــه آم ــذار در جامع تاثیرگ
ــوزش  ــت آم ــر کیفی ــذار ب ــد تاثیرگ ــه 9 بع ــه ارائ ب
علــوم پایــه گردیــد کــه برنامــه ریــزی یکپارچــه در 
تعامــل بــا برنامــه درســی ملــی در علــوم پایــه بــرای 
ــه  ــوم پای ــه ای معلمــان عل ــت حرف ــای صاحی ارتق
ــی و  ــروی انســانی )انگیــزش درون و نگهداشــت نی
بیرونــی( باالتریــن وزن را در بیــن ایــن ابعاد داشــت 
)1۷٫39%(. در طراحــی چهارچــوب مفهومــی مــدل 
کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم، 31 مولفــه دارای 
ــاال مســتخرج از بررســی در جامعــه  وزن اهمیــت ب

متخصصیــن، بــکار گرفتــه شــد. نتایــج حاصــل 
نشــان داد چهــار متغیــر پنهــان بــر یادگیــری معنــی 
دار دانــش آمــوزان در علــوم پایــه تاثیــر مــی 
گــذارد کــه شــامل کیفیــت برنامــه ریــزی، الزامــات 
ــه،  ــوم پای ــی عل ــری عمل ــی یادگی ــی و بیرون درون
الزامــات درونــی و بیرونــی تاثیرگــذار در عملکــرد 
ــی  ــد. بررس ــی باش ــس م ــی تدری ــم و اثربخش معل
ــه در  ــوم پای ــان عل ــاری معلم ــه آم ــدل در جامع م
سراســر کشــور و متخصصیــن نشــان از بــرازش 
ــدل  ــای م ــب متغیره ــذاری مناس ــوب و تاثیرگ خ
ــای  ــن متغیره ــس در بی ــی تدری ــه اثربخش ــود ک ب
ــوده  ــیر ب ــب مس ــترین ضری ــده، دارای بیش ــر ش ذک
ــر روی  ــاالی آن ب ــذاری ب ــده تاثیرگ ــان دهن و نش
یادگیــری معنــی دار دانــش آمــوزان در علــوم پایــه 
مــی باشــد. تاثیرگذارتریــن مولفــه هــا بــر متغیرهای 
ارائــه شــده در مــدل از دیــدگاه متخصصیــن شــامل 
منابــع و امکانــات اجــرای برنامــه درســی، آمــوزش 
مبتنــی بــر فعالیــت عملــی، چگونگــی ارائــه مفاهیــم 
ــدگاه  ــی و از دی ــش تربیت ــی و دان ــب درس در کت
برنامــه  در  پایــداری  و  ثبــات  شــامل  معلمیــن 
ــوزش  ــق آم ــم، تلفی ــی معل ــزش درون ــزی، انگی ری
ــی  ــش محتوای ــوا و دان ــی در محت ــا عمل ــوری ب تئ
ــه را در  ــترین رابط ــد و بیش ــی باش ــص م در تخص
ــر  ــوز در ه ــش آم ــی دار دان ــری معن ــر یادگی متغی
ــر  ــای تفک ــارت ه ــه مه ــاری، مولف ــه آم دو جامع
ــذار  ــای تاثیرگ ــه ه ــی مولف ــده دارد. بررس ــه عه ب
ــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان در جامعــه  ب
دانــش آمــوزی پژوهــش در درس شــیمی )ســطح 
ــی  ــق آموزش ــطح( در مناط ــرات در ۷ س ــدی نم بن
دارای نمــرات پاییــن تــر از میانگیــن آزمــون علــوم 
پایــه، نشــان داد کــه اولیــن مولفــه تاثیــر گــذار در 
ایــن مناطــق، عاقمنــدی بــه علــوم پایــه مــی باشــد 
کــه در جامعــه آمــاری مناطــق آموزشــی دارای 
ــه  ــه، ب ــوم پای ــون عل ــن آزم ــاالی میانگی ــرات ب نم
مولفــه کنجــکاوی در علــوم پایــه تغییــر مــی کنــد. 
ــوم  ــی در عل ــرفت تحصیل ــودی پیش ــیر صع ــذا س ل
پایــه از ســوی عاقمنــدی و اهمیــت علــوم پایــه در 
زندگــی روزمــره بــه ســوی کنجــکاوی و کاربــرد 
ــد  ــی کن ــر م ــره تغیی ــی روزم ــه در زندگ ــوم پای عل
ــوم  ــه نگــرش در آمــوزش معنــی دار عل و توجــه ب
پایــه در متغیرهــای مختلــف تاثیــر گــذار در آن 

ــد. ــدا مــی کن اهمیــت پی
شــده  اشــاره  مــوارد  از  برخــی  بــه  ادامــه  در 
در طــرح پژوهشــی فــوق الذکــر پرداختــه مــی 
شــود. اهمیــت روز افــزون علــوم پایــه در زندگــی 
ــوزش مناســب  ــا آم ــده اســت ت انســان ها ســبب ش
درســی  برنامه هــای  در  به ویــژه  آن  اثربخــش  و 
مــدارس از اهمیــت بســزایی برخــوردار گــردد. 
از نظــر محققــان بــا ورود بــه قــرن ۲1، عوامــل 
مختلفــی شــیوه های یاددهــی و یادگیــری علــوم 
ــات  ــت. تحقیق ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــه را تح پای
در  دانش آمــوزان  حتــی  اســت  داده  نشــان 
ــون  ــت آزم ــا موفقی ــع دروس را ب ــیاری از مواق بس
ــم آن را  ــی از مفاهی ــه برخ ــدون اینک ــد ب ــی دهن م
درک کــرده باشــند. دانش آمــوزان در بســیاری از 
ــن و فرمول هــای علمــی در  ــم، اصــول، قوانی مفاهی
ــای  ــا در کاربرده ــتفاده از آن ه ــئله و اس ــل مس ح
آتــی مشــکل دارنــد و اغلــب ســؤال های خــود 
ــور حافظــه ای و الگوریتمــی  ــا اســتفاده از فاکت را ب

از  برخــی  دیگــر،  عبــارت  بــه  می کننــد.  حــل 
معنــی دار  یادگیــری  بــه  تمایلــی  دانش آمــوزان 
ندارنــد و ممکــن اســت آنچــه کــه آن هــا در مــورد 
ــان  ــارب جه ــا تج ــد ب ــر می کنن ــی فک ــائل علم مس
واقعــی و ایده هــای علمــی تفــاوت و بعضــاً تناقــض 
ــد  ــل دارن ــا تمای ــوض، آن ه ــند. در ع ــته باش داش
کــه بیشــتر یادگیــری آن هــا شــامل وقایــع حفظــی 
قبلــی مرتبــط  ایده هــای  بــا  جدیــد باشــد کــه 
ــد  ــه تفکــر در فراین ــان توجــه ب ــن می نیســت. در ای
یادگیــری و قــراردادن علــوم پایــه در بســتر جامعــه 
ــد کــه در  ــدا می کن ــت پی ــره اهمی و زندگــی روزم
ایــن راســتا توجــه بــه محتــوای آموزشــی و معلمــان 

ــت دارد.  ــیار اهمی بس
ــر پیشــرفت  ــل و عوامــل اثرگــذار ب شناســایی عل
تحصیلــی همــواره از حیطه هــای مــورد عاقــه 
دســت اندرکاران تعلیــم و تربیــت و اندیشــمندان 
ــت.  ــوده اس ــری ب ــش بش ــف دان ــای مختل حوزه ه
بــه نظــر می رســد عامــل اصلــی در کیفیــت بخشــی 
آمــوزش علــوم پایــه، توجــه بــه معلمــان دارای 
ــه  ــوم پای ــان عل ــت و معلم ــه ای اس ــت حرف صاحی
ــه ای،  ــت حرف ــکاوی، صاحی ــیر کنج ــن مس در ای
تعهــد و مســئولیت پذیری، خاقیــت و دلســوزی را 
بــرای نیــل بــه کیفیت بخشــی بــه کار می بندنــد. در 
ایــن میــان توجــه بــه جایــگاه معلــم و ارزش گذاری 
ــا  ــان ب ــا معلم ــت ت ــم اس ــیار مه ــز بس ــی نی اجتماع
ــه گام  ــوم پای اشــتیاق در مســیر کیفیــت بخشــی عل
بردارنــد. همچنیــن توجــه بــه انگیزه هــای درونــی و 
بیرونــی در عملکــرد معلــم در کنــار ســایر عوامــل 
ــر  ــه اث ــوم پای ــوزش عل ــت آم ــر کیفی تأثیرگــذار، ب
خواهــد داشــت. بــرای موفقیــت در آمــوزش علــوم 
پایــه داشــتن عاقــه بــه علــوم پایــه و موضــوع 
تعلیم وتربیــت، حــس مســئولیت پذیری در معلــم 
یــاری  آمــوزش  فراینــد  در  را  او  و  تقویــت  را 
ــه توانمندســازی  ــم ب ــن نگــرش معل ــا ای ــد. ب می کن
خــود در ایــن مســیر بــرای نیــل بــه کیفیــت بخشــی 
آمــوزش علــوم پایــه ترغیــب می شــود. نتایــج 
ــا عملکــرد  نشــان می دهــد کــه آمــوزش معلمــان ب
ــی  ــاط مثبت ــوم ارتب ــری عل ــوزان در یادگی دانش آم
آمــوزش  کیفیت بخشــی  بــرای  ازایــن رو،  دارد. 
ــه روز  علــوم پایــه الزم اســت برنامه هــای درســی ب
ــه  ــاز ک ــی موردنی ــع آموزش ــا مناب ــراه ب ــده هم ش
ــه  ــور از جمل ــتی کش ــناد باالدس ــا اس ــل ب در تعام
نقشــه جامــع علمــی کشــور و ســند تحــول بنیادیــن 
ــت،  ــده اس ــد ش ــی و تولی ــرورش طراح آموزش وپ
به منظــور نیــل بــه اثربخشــی بیشــتر در تربیــت 
ــورت  ــن ص ــد. در ای ــری کن ــم جهت گی ــم ه معل
الزم  حرفــه ای  صاحیت هــای  به دســت آمدن  از 
ــد  ــل خواه ــتری حاص ــان بیش ــان اطمین ــرای معلم ب
ــبی  ــی مناس ــتا طراح ــن راس ــت در ای ــد. الزم اس ش
کاربســت  تجربــه  شــرایط  فراهم کــردن  بــرای 
شــیوه های نویــن در آمــوزش علــوم پایــه مبتنــی بــر 
ــوزش  ــق آم ــوزان و تلفی ــر دانش آم ــرورش تفک پ
ــا نظــری انجــام گیــرد تــا معلمــان آینــده،  عملــی ب
علــوم پایــه را در بافتــار جامعــه به منظــور رویارویــی 
ــد. پــس  ــره بیاموزن ــا مســائل روزم ــوزان ب دانش آم
توانمندســازی  بــه خدمــت معلمــان،  از شــروع 
ــان  ــش و مهــارت آن معلمــان به منظــور ارتقــای دان
ــوزش، موضــوع مهمــی اســت کــه بایســتی  در آم
در مســیر کیفیت بخشــی آمــوزش علــوم بــه آن 

توجــه و آن را در مســیر دانــش موضوعــی، دانــش 
تربیتــی و دانــش تربیتــی - موضوعــی ســازماندهی 
ــمی در  ــمی و غیررس ــای رس ــرد و از آموزش ه ک

ــن راســتا بهــره جســت.  ای
کیفیــت آمــوزش علــوم پایــه از طریــق شناســایی 
بایــد  دانش آمــوزان  )آنچــه  یادگیــری  نتایــج 
)آنچــه  مهارت هــا  و  شایســتگی ها  و  بداننــد( 
ــورد  ــد( م ــام دهن ــد انج ــد بتوانن ــوزان بای دانش آم
ارزشــیابی  بــه  توجــه  می گیــرد.  قــرار  بررســی 
در مســیر آمــوزش می توانــد یاریگــر معلــم در 
اهــداف  بــه  دســت یابی  از  اطمینــان  حصــول 
در  یادگیــری  و  آمــوزش  کیفیــت  و  آموزشــی 
ــای  ــود آزمون ه ــان وج ــن می ــد. در ای ــه باش مدرس
خــارج از محیــط آموزشــی، می توانــد در صــورت 
ــان  ــی، معلم ــای آموزش ــا هدف ه ــودن ب ــق نب منطب
ــد و  ــرار ده ــار ق ــوزش تحــت فش ــد آم را در فراین
ــد.  ــاد کن ــی ایج ــام آموزش ــرای نظ ــکاتی را ب مش
ــت  ــر فعالی ــوزش ب ــد آم ــه در فراین ــی ک در صورت
ــیابی  ــتی در ارزش ــد بایس ــده باش ــد ش ــی تاکی عمل
ــش  ــار دان ــه مهارت هــا و نگرش هــا در کن توجــه ب
ــی  ــناختی( در ارزیاب ــطوح ش ــه س ــه کلی ــه ب )توج
رونــد  و  بگیــرد  قــرار  مدنظــر  دانش آمــوزان 
ــی رشــد آنــان در طــول ســال تحصیلــی  تدریج
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. در صــورت لــزوم هــم 
ــی  ــای عمل ــوزان در فعالیت ه ــت دانش آم ــا هدای ب
متنــوع، تفاوت هــای فــردی در جهــت نیــل بــه 
ــا،  ــیر داده ه ــدی، تفس ــر )طبقه بن ــای تفک مهارت ه
محاســبه، طراحــی نمودارهــا و جدول هــا، تجزیــه و 
تحلیــل نتایــج، بیــان و بازنگــری فرضیه هــا، طراحی 
آزمایــش و غیــره( مــورد توجه قــرار گیــرد. در این 
ــد  ــه ای می توان ــای رایان ــتفاده از فناوری ه ــان اس می
ــد  ــان باش ــرای معلم ــیابی ب ــد ارزش ــهیلگر فراین تس
ــرای  ــان را ب ــن معلم ــش بی ــتراک دان ــکان اش و ام
ــد. همچنیــن  طــرح پرســش های خــوب فراهــم کن
اســتفاده از بســتر الکترونیکــی می توانــد در تحلیــل 
فراینــد ارزشــیابی بــر اســاس دانــش آمــاری کمک 
کــرده، اطاعــات درســتی را بــرای اســتفاده معلــم 
ارزشــیابی  در  کنــد.  مهیــا  آمــوزش  فراینــد  در 
ــتفاده  ــئله، اس ــل مس ــی ح ــود توانای ــنهاد می ش پیش
از علــوم پایــه در زندگــی روزمــره، هوشــیاری 
نســبت بــه معقــول بــودن نتایــج، تخمیــن و تقریــب، 
مهارت هــای محاســبه ای مناســب، اندازه گیــری، 
و  نمودارهــا  و  جدول هــا  ســاخت  و  تفســیر 
ــرار  ــز مــورد توجــه ق ــی انجــام فرایندهــا نی پیش بین

ــرد. گی
ــر  ــل موث ــاد شــده در بررســی عوام ــه ی  در مطالع
ــناد  ــه، اس ــوم پای ــوزش عل ــی آم ــت بخش ــر کیفی ب
باالدســتی از قبیــل ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
پــرورش و نقشــه جامــع علمــی کشــور مــورد توجــه 
قــرار گرفــت. بــا در نظــر گرفتــن نتایــج حاصــل از 
پژوهــش مــی تــوان چشــم انــداز و مســیر راه آینــده 
ــوم در  ــوزش عل ــی آم ــت بخش ــت کیفی را در جه
آمــوزش و پــرورش اینگونــه بیــان نمــود کــه توجــه 
ــه عامــل  ــوم پای ــه حیطــه عاطفــی در آمــوزش عل ب
کلیــدی در راســتای کیفیــت بخشــی آمــوزش 
علــوم پایــه مــی باشــد کــه مــی توانــد در کاربســت 
ــد. در  ــی یاب ــره تجل ــی روزم ــه در زندگ ــوم پای عل
ــان در  ــوزش معلم ــده، آم ــیر در آین ــن مس ــی ای ط
ــوزش  ــن آم ــای نوی ــه رویکرده ــه ب ــتای توج راس
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علــوم پایــه مبتنــی بــر مهــارت تفکــر و فراهــم 
تلفیقــی  یادگیــری   ] اساســی  الزامــات  کــردن 
)نظــری – عملــی( علــوم پایــه و عوامــل تاثیرگــذار 
بــر عملکــرد معلــم] بــرای نیــل بــه یادگیــری 
ــط  ــاد محی ــره و ایج ــی روزم ــه در زندگ ــوم پای عل
ــارب  ــداد تج ــرای برون ــی ب ــب آموزش ــای مناس ه
ــش  ــوزش اثربخ ــوزان در آم ــش آم ــری دان یادگی
علــوم پایــه بــه منظــور تقویــت عاقــه و کنجــکاوی 
فراگیــران درعلــوم پایــه اهمیــت پیــدا مــی کنــد که 

ــه آن توجــه داشــت.  ــزی ب ــه ری بایســتی در برنام
کیفیت بخشــی  در  حرکــت  مســیر  پویایــی 
آمــوزش علــوم پایــه و اصــاح آن نیازمنــد توجــه 
ــه« اســت کــه  ــه »پژوهــش در آمــوزش علــوم پای ب
منجــر بــه اطمینــان از طــی مســیر و اصــاح آن 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــرورت اس ــورت ض در ص
بایســتی بــه تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز 
ــق  ــارد و آن را از طری ــت گم ــه هم ــن عرص در ای
ــد  ــی ارش ــط )کارشناس ــی مرتب ــات تکمیل تحصی
ــت کــرد.  ــه تقوی ــوم پای ــوزش عل ــرا( در آم و دکت
درس پژوهــی و اقــدام پژوهــی هــم مــی توانــد بــه 
ــان  ــش در می ــی پژوه ــرای پویای ــترده ب ــور گس ط
ــی  ــت بخش ــه کیفی ــه ب ــل ب ــت نی ــان در جه معلم
آمــوزش در کاس هــای اموزشــی و مــدارس 
تخصصــی  نــگاه  ایــن  شــود.  گرفتــه  کار  بــه 
بــه آمــوزش علــوم مــی توانــد در دوره هــای 
در  پژوهــش  جهــت  در  تکمیلــی  تحصیــات 
ــد کــه رشــته هــای  ــه یاب ــه ادام ــوم پای آمــوزش عل
کارشناســی ارشــد شــیمی، فیزیــک ، ریاضــی 
راستاســت کــه در  ایــن  در  زیســت شناســی  و 
دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید 
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــال 138۴ راه ان ــی از س رجائ
ــان و  ــد من ــا لطــف خداون ــد آن مــی رود کــه ب امی
همــکاری وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســال جــاری برنامه 
ــش از ده  ــه بی ــوم ک ــوزش عل ــری  آم ــی دکت درس
ســال از تدویــن آن مــی گــذرد مصــوب و ســپس 
زمینــه راه انــدازی آن در کشــور شــکل بگیــرد تــا 
پژوهــش در آمــوزش علــوم پایــه و تربیــت نیــروی 
ــرفت  ــد پیش ــاز در فراین ــص موردنی ــانی متخص انس
همایــش  همچنیــن  شــود.  ســاماندهی  کشــور 
ســاالنه پژوهــش در آمــوزش علــوم پایــه مــی 
ــا و  ــه ه ــه یافت ــرای ارائ ــب ب ــی مناس ــد موقعیت توان
ــه آمــوزش  هــم اندیشــی بیــن متخصصــان در زمین
ــون چهــار دوره  ــا کن ــوم باشــد کــه ت اثربخــش عل
ایــن همایــش بــا همــکاری معاونــت آمــوزش 
متوســطه در دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه تربیــت 

ــت.  ــده اس ــزار ش ــی برگ ــهید رجای ــر ش دبی
سیاســت گــذاری کان در مســیر جدیــد آموزش 
ــول  ــورای تح ــاد ش ــا ایج ــد ب ــی توان ــه م ــوم پای عل
ــه  ــا برنام ــه ت ــکل گرفت ــه ش ــوم پای ــوزش عل در آم
ریــزی منســجم آمــوزش اثربخــش علــوم پایــه در 
آمــوزش و پــرورش بــا عضویــت بخــش هــای 
ــرد. در  ــام گی ــن انج ــط و متخصصی ــازمانی مرتب س
ــه برنامــه ریــزی یکپارچــه  ــوان ب ایــن راســتا مــی ت
بــه منظــور جــذب، ســاماندهی، توانمندســازی، 
ارتقــا و نگهداشــت نیــروی انســانی در راســتای 
ــه  ــوم پای ــه ای معلمــان عل ــت حرف ــای صاحی ارتق
ــان  ــی آن ــی و بیرون ــزه هــای درون ــه انگی و توجــه ب
ــه  ــوم پای ــی عل ــوزش نظــری – عمل در راســتای آم
مبتنــی بــر شــیوه هــای نویــن آمــوزش علــوم پایــه و 
بازنگــری در نحــوه فعالیــت معلمــان علــوم پایــه در 
ــا ایجــاد تنــوع بخشــی  آمــوزش و نظــارت بــرآن ب
ــق  ــه عای ــا توجــه ب ــت هفتگــی معلمــان ب در فعالی

ــان در راســتای آمــوزش اثربخــش  و توانمنــدی آن
ــه و امــکان اســتفاده از تجــارب معلمــان  ــوم پای عل
ــزی  ــه ری ــا برنام ــراه ب ــیر هم ــن مس ــته در ای بازنشس
بــرای ایجــاد بســتر الکترونیکــی بــرای معلمــان 
علــوم پایــه در مســیر کیفیــت بخشــی آمــوزش 
علــوم پایــه بــه منظــور شــبکه ســازی معلمــان 
ــش و  ــه اشــتراک گــذاری دان ــرای ب ــه ب ــوم پای عل
مهــارت بیــن آنــان، فراهــم کــردن منابــع یادگیــری 
الکترونیکــی )دانــش تخصصــی، دانــش تربیتــی و 
دانــش تربیتــی محتــوا( و جــز آن اشــاره نمــود کــه 
ــوم  ــان عل ــت معلم ــی فعالی ــد در اثربخش ــی توان م

ــد.  ــذار باش ــه تاثیرگ پای
بســتر  ایجــاد  بــرای  ریــزی  برنامــه  همچنیــن 
آمــوزان  دانــش  اســتفاده  جهــت  الکترونیکــی 
بــه منظــور اجــرای آزمــون اســتاندارد و تامیــن 
محتــوای آموزشــی مناســب، تعاملــی و هــدف 
منــد در مســیر کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم 
پایــه و نیــل بــه پایــش منظــم آمــوزش علــوم 
ــاح آن در  ــری و اص ــای یادگی ــه ه ــه در حیط پای
مــوارد الزم و توجــه بــه ایجــاد و پــرورش عاقــه و 
کنجــکاوی در دانــش آمــوزان در مســیر پــرورش 
ــه در  ــرد علــوم پای تفکــر در درک اهمیــت و کارب
ــع و  ــری در مناب ــق بازنگ ــره از طری ــی روزم زندگ
مــواد آموزشــی، اســتفاده از ظرفیــت جشــنواره 
هــا، المپیادهــا، مســابقات، نمایشــگاه هــا و جــز آن 
در رویکــرد تلفیقــی آمــوزش نطــری – عملــی در 
برنامــه درســی علــوم پایــه در آمــوزش و پــرورش 
ــاط  ــوزش و ارتب ــن آم ــای نوی ــیوه ه ــر ش ــی ب مبتن
ــل  ــات از قبی ــی و ریاضی ــاوری، مهندس ــوم، فن عل
ــداد ان در  ــز آن و برون ــگری و ج ــرد کاوش رویک
ــر  ــا در نظ ــه ب ــوم پای ــا عل ــط ب ــی مرتب ــب درس کت
گرفتــن کاهــش مفاهیــم ارائــه شــده در کتــب 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــه مفاهی ــی ارائ ــی و چگونگ درس
آمــوزش معنــی دار مفاهیــم مــورد نیــاز علــوم پایــه 
ــه  ــره )ارائ ــی روزم ــا زندگ ــل ب ــور در تعام در کش
نقشــه جامــع مفاهیــم علــوم پایــه(، زمــان تدریــس، 
عناویــن کتــب آموزشــی و جــز آن مــی توانــد در 
ــه  ــورد توج ــزای آن م ــی و اج ــی مل ــه درس برنام
ــه تامیــن  قــرار گیــرد. البتــه در ایــن راســتا توجــه ب
منابــع و امکانــات الزم بــرای نیــل بــه اثربخشــی در 
برنامــه درســی علــوم پایــه بــه ویژه در ســطح اســتان 
ــن  ــن معلمی ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــق آموزش و مناط
ــاز،  ــداد موردنی ــه تع ــه ای ب ــت حرف واجــد صاحی
توزیــع دانــش آمــوزان در کاس هــای درســی 
ــی  ــری – عمل ــری نط ــرد یادگی ــا رویک ــب ب متناس
علــوم پایــه و رعایــت اصــول ایمنــی در یادگیــری 

ــت دارد. ــز اهمی ــز آن نی ــی و ج عمل
الزم بــه ذکــر اســت کــه بازنگــری در چگونگــی 
انتخــاب رشــته هــای تحصیلــی دانشــگاهی در 
ــود در دوره  ــری موج ــای نظ ــاخه ه ــا ش ــاط ب ارتب
دوم متوســطه )علــوم تجربــی و علــوم ریاضــی( 
بــا فراهــم کــردن امــکان انتخــاب رشــته هــای 
ــری  ــاخه نظ ــوزان ش ــش آم ــط دان ــی توس مهندس
علــوم تجربــی و ایجــاد عاقــه بــه تحصیــل در 
ــری  ــا بازنگ ــه ب ــوم پای ــا عل ــط ب ــای مرتب ــته ه رش
ــود  ــگاهی موج ــای دانش ــته ه ــی رش ــه درس برنام
در تعامــل بــا اشــتغال و فنــاوری نیــز مــی توانــد در 
ــوم  ــوزان در عل ــش آم ــگاهی دان ــات دانش تحصی

ــد.  ــذار باش ــه تاثیرگ پای
ــد  ــادآور ش ــت ی ــتار الزم اس ــن نوش ــان ای در پای
کــه پیشــرفت های علــوم پایــه در کشــور بــرای 
ــاه  ــیر رف ــاز در مس ــورد نی ــای م ــه فناوری ه ــل ب نی
و آســایش جامعــه، مدیــون تاش هــای معلمــان 

دلســوزی اســت کــه همــت خــود را در مســیر 
ــه دوره هــای  ــن کشــور در کلی ــدان ای ــت فرزن تربی
تحصیلــی بــه کار می گمارنــد و بــر اعتــای دانــش 
ــت  ــود در جه ــازی خ ــور توانمندس ــه منظ ــود ب خ
ایفــای نقــش بهتــر در ارتقــای کیفــی آمــوزش 
ــی  ــه اثربخش ــل ب ــرای نی ــند. ب ــه می کوش ــوم پای عل
بیشــتر معلمــان در آمــوزش بــه نظــر مــی رســد بعــد 
از طــی دوره چهــار ســاله آمــوزش علــوم پایــه در 
ــرکت در  ــدارس و ش ــه م ــت ورود ب ــگاه جه دانش
ــای  ــه دوره ه ــت، ورود ب ــن خدم ــای ضم دوره ه
پایــه  علــوم  آمــوزش  در  تکمیلــی  تحصیــات 
)گرایش هــای تخصصــی( می توانــد در ارتقــای 
صاحیــت حرفــه ای معلمــان کمــک کنــد و آن هــا 
را در فراینــد آمــوزش بــا موفقیــت بیشــتری همــراه 
ســازد. در ایــن راســتا الزم اســت برنامه ریــزی 
ــرای حضــور  مناســب در ســطح سیاســت گذاری ب
ــات  ــه معلمــان در دوره هــای تحصی ــدون دغدغ ب
ایــن  اســت در  بدیهــی  انجــام شــود.  تکمیلــی 
ــای  ــر ارتق ــل ب ــایر عوام ــی س ــود اثربخش ــان بهب می
ــی  ــد کیفیت بخش ــس می توان ــد تدری ــی فراین کیف
ــن بیشــتری در  ــا تضمی ــوزش علــوم پایــه را ب آم
ــه از  ــا جامع ــد ت ــرار ده ــه ق ــرفت جامع ــیر پیش مس
بهره منــد  توســعه  فراینــد  در  آن  دســتاوردهای 
ــاد  ــای ی ــا فراینده ــگام ب ــت هم ــی اس ــود. بدیه ش
شــده بایســتی فرهنگ ســازی در بســتر خانــواده 
ــا آمــوزش رســمی  ــه منظــور همراهــی خانــواده ب ب
ــه در  ــاد جامع ــن نه ــوان ای ــا از ت ــرد ت صــورت بگی
ــره  ــه به ــوم پای ــوزش عل ــی آم ــای کیف ــیر ارتق مس

ــت.  جس
بــرای حرکــت در مســیر کیفیت بخشــی آمــوزش 
علــوم پایــه، بایســتی افــزون بــر فراهــم کــردن 
و  برنامه ریــزی  طریــق  از  الزم  زیرســاخت های 
ایجــاد تعامــل بــا خانــواده به منظــور اطمینان بخشــی 
از مســیر جدیــد یادگیــری، بایســتی منابــع یادگیری 
ــان  ــم و معلم ــوزان فراه ــرای دانش آم ــب را ب مناس
ــش موضوعــی،  ــی، دان ــش تربیت را در راســتای دان
دانــش و تربیتــی- موضوعــی توانمنــد کــرده و 
انگیزه هــای بیرونــی و درونــی الزم را در آنــان 
بــرای همراهــی در جهــت یادگیــری اثربخــش 
ــان از  ــرای اطمین ــرد. ب ــم ک ــوم فراه ــوزش عل آم
ــه کیفیــت بخشــی، آمــوزش بایســتی  ــل ب ــد نی رون
مــورد  مناســب  شــاخص های  توســط  پیوســته 
ارزیابــی قــرار گیــرد و ضمــن ارائــه بازخــورد 
الزم بــه تصمیــم گیرنــدگان جهــت اصــاح مســیر 
حرکــت، نیــل بــه کیفیــت در آمــوزش علــوم 
بــه جامعــه نیــز گــزارش شــود. برخــی از ایــن 

برشــمرد. می تــوان چنیــن  را  شــاخص ها 
ــات  ــوزان در ریاضی ــری دانش آم ــزان یادگی - می

و علــوم
- میزان سواد علوم و ریاضی بزرگساالن

- مقــدار زمــان صــرف شــده بــرای مطالعــه علــوم 
و ریاضیــات در دوره هــای ابتدایــی و متوســطه

ــت فعالیت هــای دانش آمــوزان در حیــن  - ماهی
آمــوزش علــوم و ریاضیــات

- دانــش موضوعــی، دانــش تربیتــی و دانــش  
تربیتــی - موضوعــی معلمــان علــوم پایــه

- انگیزهــای بیرونــی تأثیرگــذار بــر عملکــرد 
ــه ــوم پای ــان عل معلم

- کیفیــت محتــوای برنامــه درســی در علــوم 
ــه پای

در  پایــه  علــوم  ارزشــیابی  آزمون هــای   -
تحصیلــی مختلــف  دوره هــای 

- مقــدار زمــان صــرف شــده بــرای تکلیف هــای 

درســی علــوم و ریاضیــات در هــر پایــه تحصیلــی
- تربیــت معلــم بــه منظــور تربیــت نیــروی انســانی 

متخصــص بــا صاحیــت حرفــه ای مــورد نظــر
- دوره هــای ضمــن خدمــت معلمــان علــوم پایــه 

بــه منظــور توانمندســازی آنــان
- فعالیت هــای یادگیــری مرتبــط بــه آمــوزش 

ــه ــوم پای عل
ــورد  ــود و م ــی موج ــات آموزش ــواد و امکان - م
ــوم ــات و عل ــوزش ریاضی ــان در آم ــتفاده معلم اس

ــیر  ــرای مس ــبی ب ــزی مناس ــتی برنامه ری ــس بایس پ
حرکــت در آینــده طراحــی شــود کــه ایــن برنامــه 
و  ثبــات  از  تصمیم گیــری،  در  یکپارچگــی  بــا 
ــده  ــی ش ــای طراح ــا هدف ه ــب ب ــداری مناس پای
ــد  ــراه باش ــز هم ــن نی ــول بنیادی ــند تح ــیر س در مس
تــا بتوانــد نقشــه راه مناســبی را بــرای افــراد و 
ــوزش  ــی آم ــای کیف ــط در ارتق ــازمان های مرتب س
علــوم پایــه فراهــم کنــد. توجــه بــه آمــوزش علــوم 
ــی  ــش علم ــه دان ــهروندان ب ــاز ش ــد نی ــه می توان پای
پیشــرفت  بــرای کمــک در مســیر  نیــاز  مــورد 
جامعــه مبتنــی بــر تعامــل بیــن افــراد جامعــه و 
علــوم و فنــاوری را مهیــا کنــد، همــگام بــا  تأمیــن 
ــرای حرکــت در  ــاز ب ــه مــورد نی دانــش علمــی پای
بــا  دانش آموختــگان  علمــی،  زمینه هــای  ســایر 
اســتعداد را هــم در زمینــه علــوم و فنــاوری در 

ــد. ــرورش ده ــه پ ــرفت جامع ــیر پیش مس
در پایــان شایســته اســت در انجــام ایــن پژوهــش 
از همــکاری اســاتید، متخصصــان آمــوزش علــوم، 
مولفــان کتــاب درســی، مدیــران و کارشناســان 
کیفیــت  پایــش  و  ســنجش  مرکــز  محتــرم 
ــت  ــا، معاون ــتان ه ــنجش اس ــی، ادارات س آموزش
آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش، 
معاونــت  و  ریاســت   ، نظــری  متوســطه  دفتــر 
ــر شــهید  ــت دبی ــاوری دانشــگاه تربی پژوهــش و فن
رجائــی، دبیرخانــه شــیمی، فیزیــک و ریاضــی 
شــیمی،  آموزشــی  هــای  ســرگروه  کشــوری، 
فیزیــک و ریاضــی در مناطــق آموزشــی کشــور و 
معلمیــن و دانــش آمــوزان محتــرم شــرکت کننــده 
در ایــن مطالعــه ملــی تشــکر نمــود. امیــد آنکــه بــا 
ــذار  ــای تاثیرگ ــده در نهاده ــاد ش ــی ایج ــم افزای ه
ــوان  ــه، بت ــوم پای ــوزش عل ــی آم ــت بخش در کیفی
گام هــای موثــری را در ســایه همســویی، ثبــات و 
پایــداری در سیاســت گــذاری آمــوزش اثربخــش 
علــوم پایــه در آمــوزش و پــرورش برداشــت تــا بــا 
فراهــم شــدن شــرایط الزم بــرای نیــل بــه تدریــس 
اثربخــش علــوم پایــه در فضــای آموزشــی توســط 
دانــش  دار  معنــی  یادگیــری  محتــرم،  معلمیــن 
ــه  ــوم پای ــرد عل ــت و کارب ــوزان در درک اهمی آم

ــد.  ــره رخ ده ــی روزم در زندگ

نحــوه ارجــاع دهــی بــه گــزارش 
پژوهشــی حاضــر: 

ــور،  ــدق پ ــح ص ــول؛ صال ــی، رس ــه میرزائ عبدال
و  آرزو  اصفــا،  ؛  فاطمــه  خالونــدی،  ؛  بهــرام 
فاضلــی، فائــزه )1۴00(. بررســی و تعییــن ســهم 
دانــش  تحصیلــی  پیشــرفت  بــر  موثــر  عوامــل 
آمــوزان رشــته هــای شــاخه نظــری در دروس 
ــی  ــه )شــیمی، فیزیــک و ریاضــی(،  مبتن ــوم پای عل
ــر اســاس  ــدرکاران ب ــر نظــر خبــرگان و دســت ان ب
نمــرات آنهــا در امتحانــات نهایــی خــرداد مــاه 98 
ــرح  ــزارش ط ــتانی. گ ــوری و اس ــورت کش ــه ص ب
پژوهشــی ملــی تهیــه شــده بــرای وزارت آمــوزش 
و پــرورش، دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائــی، 

ــران. ــران، ای ته
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در اين بخش می خوانيد: در اين بخش می خوانيد: 

از  حمايــت  مرحلــه  نخســتين  -اجــرای 

ــش  ــجويان و دان ــه دانش ــای فناوران فعاليت ه

آموختــگان دانشــگاه آزاد اســالمی

از  حمايــت  آيين نامــه  متمــم  ابــالغ   -

هيــأت  اعضــای  فناورانــه  فعاليت هــای 

ــس  ــی تدري ــاعات موظف ــش س ــی/ کاه علم

اعضــای هيــأت علمــی فنــاور

- دريافــت گرنــت نهايــی ســومين پتنــت بــا 

مالکيــت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف 

US Patent آبــاد در

و...     

دانشگاه آزاد اسالمی 

دکتر ضرغامی خبر داد
اجرای نخستین مرحله حمايت از فعالیت های فناورانه دانشجويان و دانش آموختگان 

دانشگاه آزاد اسالمی
دکتــر وحیــد ضرغامــی قائــم مقــام معاونــت 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
ــرای  ــه اج ــتین مرحل ــج نخس ــت: نتای ــامی گف اس
دانــش  و  دانشــجویان  از  حمایــت  نامــه  آئیــن 
آموختــگان فنــاور و نــوآور دانشــگاه آزاد اســامی 

ــد.  ــر ش منتش
وی مهمتریــن مزیــت و دســتاورد ایــن آئیــن نامــه 
ــان دانشــجویان و  ــزه در می ــد و انگی را افزایــش امی
ــامی  ــگاه آزاد اس ــاور دانش ــگان فن ــش آموخت دان
و همچنیــن فراهــم ســاختن بســتری بــرای حمایــت 
از فعالیــت هــای دانــش بنیــان دانشــجویان دانشــگاه 
در ارائــه تســهیات حمایتــی، تشــویقی و حرکــت 
هرچــه پرشــتاب تــر بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم 

دانســت.

ضرغامــی  دکتــر 
بــا ابــراز خرســندی 
از تأســیس صنــدوق 
فنــاوری  و  پژوهــش 
آزاد  دانشــگاه 
ســال  در  اســامی 
اظهــار  گذشــته 
امیــدوارم  داشــت: 
از  حمایــت  زمینــه 
ــه  ــای فناوران ــرح ه ط

و دانــش بنیــان دانشــجویان بــه شــکل عملــی مهیــا 
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــال تولی ــا در س ــود ت ش
ــتغال  ــه اش ــت در زمین ــات مثب ــاهد اتفاق ــن ش آفری
آفرینــی باشــیم. برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری 

تحقیقــات،  معاونــت  در  شــده  تدویــن  هــای 
ــده  ــبب ش ــال 1۴01، س ــوآوری در س ــاوری و ن فن
تــا حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور 

کنــد.  پیــدا  تصاعــدی  ضریــب 

تفاهم نامه همکاری مشترک علمی فرهنگی بین دانشگاه 
آزاد اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد

تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک علمــی فرهنگــی 
بیــن معاونــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد 
ــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت  اســامی و معاون
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه امضــای دکتــر 
ــجویی  ــی دانش ــاون فرهنگ ــن مع ــان بی ــرزاد جه ف
عبدالحســین  دکتــر  و  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
کانتــری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 

ــید.  ــاوری رس ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ایــن تفاهــم نامــه بــه منظــور تعامــل مؤثــر و 
و  علمــی  هــای  زمینــه  در  همــکاری  گســترش 
ــری از تجــارب، ظرفیــت هــا  فرهنگــی و بهــره گی

و امکانــات ایــن دو نهــاد در حــوزه هــای فرهنگــی 
و در راســتای اجــرای مشــترک برخــی از اهــداف 
مذکــور در بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی منعقــد 

شــده اســت. 
موضــوع تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک علمــی 
دانشــجویی  فرهنگــی  معاونــت  بیــن  فرهنگــی 
و  فرهنگــی  معاونــت  و  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
همــکاری و مشــارکت در برگــزاری رویدادهــای 
فرهنگــی همچــون جشــنواره کتــاب ســال انقــاب 
ــگاهیان  ــای دانش ــده ه ــای و ای ــه ه ــامی، نظری اس

ــت. اس
اهــداف ایــن تفاهــم نامــه توســعه همــکاری 
ــل از  هــای علمــی و فرهنگــی و بهــره منــدی متقاب
تجــارب، توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــا و امکانــات 

ــت.  اس
زمینــه هــای همــکاری در ایــن تفاهــم نامــه شــامل 
بهــره گیــری از ظرفیــت طرفیــن بــرای داوری 
کتــاب هــا، پایــان نامــه هــا و رســاله هــای جشــنواره 
و تأســیس دبیرخانــه مشــترک بــرای برگــزاری 

ــاب ســال انقــاب اســامی اســت. جشــنواره کت

دکتر ضرغامی خبر داد
ابالغ متمم آيین نامه حمايت از فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی/ کاهش ساعات 

موظفی تدريس اعضای هیأت علمی فناور
دکتــر وحیــد ضرغامــی قائــم مقــام معاونــت 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
ابــاغ متمــم بخشــنامه آییــن نامــه  اســامی از 
ــأت  ــای هی ــه اعض ــای فناوران ــت از فعالیت ه حمای
ــه و  ــت فناوران ــت از فعالی ــن حمای علمــی و همچنی
دانــش بنیــان اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد 

ــر داد. ــامی خب اس

ــنامه  ــم بخش ــتاوردهای متم ــن دس ــه مهمتری وی ب
ــس  ــی تدری ــاعت موظف ــت: س ــرد و گف ــاره ک اش

اعضــای هیــأت علمــی فنــاور بــه مــوازات افزایــش 
ظرفیــت پایان نامه هــای مرتبــط بــا حــوزه فنــاوری، 
ــق  ــش ح ــه افزای ــزام ب ــت. ال ــد یاف ــش خواه کاه
ــف و  ــوع ال ــی ن ــأت علم ــابه هی ــی مش ــه علم مرتب
تعییــن تکلیــف شــرایط احــراز مشــاور و اســتادکار، 

از دیگــر مــوارد ایــن بخشــنامه اســت.
دکتــر ضرغامــی بــا بیــان اینکــه بخشــنامه جدیــد 
ــی  ــأت علم ــای هی ــه اعض ــهیات ب ــه تس ــتر ارائ بس
می کنــد،  تســهیل  را  فنــاوری  حــوزه  در  فعــال 
افــزود: برایــن اســاس بخشــی از زیرســاخت هــای 
ــای  ــا در واحده ــود ت ــی ش ــال م ــدداً فع ــد مج راک
ــات  ــاهد اتفاق ــامی ش ــگاه آزاد اس ــف دانش مختل
اشــتغال زایی  و  کارآفرینــی  جملــه  از  مثبــت 

ــیم. باش
و  فنــاوری  تحقیقــات،  معاونــت  مقــام  قائــم 
نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی ادامــه داد: در ایــن 
ــزوم  ــوز و ل ــذب کارآم ــت ج ــه ظرفی ــنامه ب بخش

ــده و  ــت داده ش ــص اهمی ــروی متخص ــوزش نی آم
بســیاری از تســهیات بــا جــذب نیــروی انســانی و 
کارآمــوز ارائــه خواهــد شــد. توجــه مضاعــف بــه 
ظرفیــت مشــاوره اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه 
آزاد اســامی بخشــی دیگــر از مختصــات بخشــنامه 
ــه  ــراد متخصصــی کــه ب ــرای اف اباغــی  اســت و ب
شــرکت هــا و اســتارت آپ هــا مشــاوره مــی دهنــد 

ــه مــی شــود. ــازات متعــددی ارائ ــز امتی نی
دکتــر ضرغامــی از راه انــدازی ســامانه عرضــه و 
تقاضــا در بــازار دانشــگاه آزاد اســامی خبــر داد و 
گفــت: بــا همــکاری شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
فنــاور دانشــگاه آزاد اســامی در مســیر تحقق ســند 
تحــول دانشــگاه و هــم جهــت بــا نامگــذاری ســال 
ــای  ــن« گام ه ــتغال آفری ــان، اش ــش بنی ــد، دان »تولی

مهــم و اساســی برداشــته خواهــد شــد.
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دو مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در مجالت علمی نمايه شد

هیــأت  عظیمــی عضــو  نــدا  دکتــر  مقالــه  دو 
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمانشــاه در 
ــد. ــه ش ــا ارزش Q1 نمای ــی ب ــر علم ــات معتب مج

نخســتین مقالــه دکتــر عظیمــی بــا کمــک پــدرام 
عظیمــی و امیــن شهســوار بــر پایــه اســتفاده از 
منابــع انــرژی تجدیدپذیــر خورشــیدی بــرای تولیــد 
بــرق توســط پنل هــای فتوولتائیــک ارائــه شــده 
 Using high-frequency ultrasonic« آن  عنــوان  و 
 and thermoelectric generators to enhance the

اســت   »performance of a photovoltaic module

ــا  ــه Journal of Cleaner Production ب ــه در مجل ک
ــت.  ــده اس ــه ش ارزش Q1 و دارای IF= 9.۲9 نمای
در ایــن پژوهــش، بــه بررســی افزایــش بــرق 
اســتفاده  بــا  فتوولتائیــک  پنل هــای  تولیــدی در 
از خنــک کاری مؤثــر آن هــا پرداختــه شــده و 
طــی آن از امــواج اولتراســونیک فرکانــس بــاال 
ــار  ــرای نخســتین ب و ژنراتورهــای ترموالکتریــک ب
ــش  ــک کاری و افزای ــور خن ــد و به منظ ــتفاده ش اس
ــک  ــای فتوولتائی ــی پنل ه ــوان خروج ــان و ت راندم

مــورد اســتفاده قــرار 
ــت.  گرف

بــا توجــه بــه اینکــه 
ــیدی  ــرژی خورش ان
انــرژی  منابــع  از 
ــر رایگان  تجدیدپذی
دســترس  در  و 
اســت،؛ بنابرایــن از 
دستاوردهای این دو 
می تــوان  پژوهــش 
بــرق  بــرای تولیــد 
مصــارف  در 
ــی و  ــی، صنعت خانگ
ــتفاده  ــگاهی اس دانش
به دلیــل  و  کــرد 

ــودن راندمــان الکتریکــی سیســتم پیشــنهادی،  باالب
روزانــه مقــدار قابل توجهــی بــرق تولیــد کــرد. 
دومیــن مقالــه دکتــر نــدا عظیمــی و دکتــر مســعود 
ــی  ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هی ــی )عض رحیم

ــجویان  ــی از دانش ــگاه رازی( و جمع ــیمی دانش ش
بــر پایــه اســتفاده از  انــرژی خورشــیدی و  افزایــش 
خنــک  بــا  فتوولتائیــک  پنل هــای  بــرق  تولیــد 
آن  عنــوان  و  شــده  ارائــه  هــا  آن  موثــر  کاری 
 Enhancing the thermal performance of a«

photovoltaic panel using nano-graphite/
 paraffin composite as phase change

 Journal of مجلــه  در  کــه  اســت   »material

 Q1 ــا ارزش Thermal Analysis and Calorimetry ب

و دارای IF= ۴.۶۲ نمایــه شــده اســت. 

دکتر بهزادی پور خبر داد
افزايش 2۰۰ درصدی رويدادهای برگزارشده در زيست بوم فناوری دانشگاه آزاد اسالمی

دکتــر بهــزادی پــور مدیــرکل ســراهای نــوآوری 
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
ــاور در جهــت  ــراد و نیروهــای فن توانمندســازی اف
اشــتغال دانــش بنیــان، گفــت: رویدادهــای فناورانــه 
یکــی از روش هــای تاثیرگــذار بــرای ایجــاد و 
اســتقرار تیــم هــا در مراکــز رشــد بــه صــورت 
و  آمــوزش  و همچنیــن  فنــاور  واحــد  و  هســته 

توانمندســازی فنــاوران اســت. 
وی افــزود: خروجــی رویدادهــای فناورانــه در 
ــا و  ــته ه ــازی هس ــه توانمندس ــد، زمین ــز رش مراک
ــش  ــای دان ــرکت ه ــاد ش ــاور و ایج ــای فن واحده
ــد.  ــی کن ــم م ــجویان را فراه ــتغال دانش ــان و اش بنی
ــا  ــی آنه ــه خروج ــی ک ــتا رویدادهای ــن راس در ای
ــته  ــذب هس ــا ج ــی ی ــرارداد مال ــک ق ــه ی ــر ب منج
ــاز تشــویقی  ــاور در مراکــز رشــد شــوند، از امتی فن

ــد.  ــد ش ــوردار خواهن ــدی برخ ــطح بن در س
دکتــر بهــزادی پــور بــا بیــان اینکــه در ســال 
1399 در مراکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی ۶0۶ 
ــه برگــزار شــد کــه ایــن تعــداد در  رویــداد فناوران
ــه 183۷ رســید، گفــت: رویدادهــای  ســال 1۴00 ب
ــاوت در  ــداف متف ــا اه ــش و ب ــه در 10 بخ فناوران
مراکــز رشــد برگزار می شــود کــه عبــارت از دوره 
هــای آموزشــی )۴۷۲ مــورد(، وبینــار )۶90 مــورد(، 

 ۷۶( ویکنــد  اســتارتاپ 
پویــش  طــرح  مــورد(، 
ــورد(،  ــی )3۲ م کارآفرین
 ۶8( فنــاوری  چالــش 
ــه در مســیر  مــورد(، تجرب
ــوآوری )۴9  ــاوری و ن فن
عرضــه  روز  مــورد(، 
 9( فنــاوری  نمایــش  و 
نمایشــگاه/  مــورد(، 
جشــنواره/ فــن بــازار )5۶ 
مــورد(، ایــده آرا )۲۶8 
ــت  ــایر فعالی ــورد( و س م
 8۶( فناورانــه   هــای 

مــورد( اســت.
ســراهای  مدیــرکل 
نــوآوری دانشــگاه آزاد 
ــداد  ــرد: از تع ــامی ک اس
برنامــه  مــورد   183۷
فناورانــه برگــزار شــده در 
دانشــگاهی،  واحدهــای 

5۴۷ برنامــه فناورانــه در راســتای رویــداد ملــی گام 
دوم دانشــگاه برگــزار شــده اســت.  فعالیــت هــای 
فناورانــه توســط تمامــی واحدهــای دانشــگاهی در 

قالــب هــای ایــده آرا، چالــش فنــاوری و اســتارتاپ 
ویکنــد برگــزار شــده اســت. برگــزاری رویدادهای 
فناورانــه یکــی از شــاخص هــای ارزیابــی ســراهای 
نــوآوری و ســطح بنــدی مراکــز رشــد دانشــگاه بــه 

ــای  ــن برگــزاری رویداده ــی رود. همچنی شــمار م
فناورانــه در زیســت بــوم فنــاوری دانشــگاه یکــی از 
ــوآوری  ــاوری و ن ــات کان بســته توســعه فن اقدام

ــت. ــگاه اس دانش
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دريافت گرنت نهايی سومین پتنت با مالکیت دانشگاه آزاد 
US Patent اسالمی واحد نجف آباد در

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل مدال طالی 
جشنواره تکنولوژی و اختراعات شانگهای چین را کسب 

کرد
اصــل  فتحــی  زهــرا 
و  شــیمی  رشــته  دانشــجوی 
عضــو باشــگاه پژوهشــگران 
آزاد  دانشــگاه  نخبــگان  و 
در  اردبیــل  واحــد  اســامی 
کــه  ســالومنت  تیــم  قالــب 
دانشــجویانی  از  متشــکل 
مختلــف  هــای  دانشــگاه  از 
ــده  ــه ای ــه ارائ ــق ب ــت، موف اس
ای تحــت عنــوان »دســتگاه 

و  و حفــظ  ســر  آمدگــی  پیــش  از  جلوگیــری 
دامنــه حرکتــی ســر و شــانه و ســتون  کنتــرل 

شــد. کــودکان«  در  فقــرات 

فتحــی اصــل بــا ارائــه ایــن ایــده موفــق بــه کســب 
ــات  ــوژی و اختراع ــنواره تکنول ــای جش ــدال ط م
 INNOPA special ــژه ــزه وی شــانگهای چیــن و جای

award اندونــزی شــد.

فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون  رفیعــی  مهــدی 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد، گفــت: 
ایــن پتنــت بــه عنــوان ســومین پتنــت گرنــت شــده 
ــا مالیکــت دانشــگاه آزاد اســامی اســت کــه در  ب
ــس  ــرانجام پ ــرد و س ــدا ک ــار پی ــال ۲0۲0 انتش س
از طــی مراحــل داوری در فوریــه ۲0۲۲ موفــق 
ــی و دریافــت شــماره پتنــت  ــت نهای ــه اخــذ گرن ب

شــد. 
وی افــزود: ســاخت بــوش هــای دوالیــه بــا 
اســتفاده از قالــب ترکتریکــس )Tractrix( بــرای 
ــی  ــم تحقیقات ــک تی ــط ی ــا توس ــار در دنی ــن ب اولی
از گــروه مکانیــک دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــب  ــاد انجــام شــده اســت. مخترعــان قال نجــف آب
ترکتریکــس دکتــر مجیــد هاشــم زاده عضــو هیأت 
علمــی و علیرضــا مردانی دانشــجوی دانشــگاه آزاد 

ــتند. ــاد هس ــف آب ــد نج ــامی واح اس
آزاد  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
کــرد:  تصریــح  آبــاد،  نجــف  واحــد  اســامی 
ــب  ــواع قال ــی از ان ــس یک ــای ترکتریک ــب ه قال
هــای کشــش عمیــق اســت کــه در آن از ورقگیــر 

اســتفاده نمی شــود. تکنولــوژی 
ســاخت ایــن نــوع قالبهــا بــه دلیــل 
ترکتریکــس  منحنــی  وجــود 
ماتریــِس  دهانــه  در   )Tractrix(
اســت،  پیچیــده  نســبتاً  قالــب 
امــا بــه دلیــل ســاختار ســاده و 
ــه  تعــداد قطعــات کمتــر نســبت ب
قالبهــای کشــش عمیــق معمــول، 
امــروزه مــورد توجــه طراحــان و 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــازان ق قالبس
مجیــد هاشــم زاده عضــو هیــات 
اســامی  دانشــگاه آزاد  علمــی 
ــس  ــب ترکتریک ــرع قال ــاد، مخت ــف آب ــد نج واح
ــعه  ــدف از توس ــرد و ه ــورد کارب )Tractrix( در م
ــه  ــای دوالی ــوش ه ــروزه ب ــت: ام ــرح، گف ــن ط ای
در صنایــع مختلــف کاربــرد وســیع پیــدا کرده انــد 
کــه از جملــه می تــوان بــه صنایــع نظامــی، ســاخت 
تجهیــزات پزشــکی، صنعــت خــودرو، صنایــع هــوا 
و فضــا اشــاره کــرد. ترکیــب دو الیــه از ورقهــای 
و  متالورژیکــی  مکانیکــی،  خــواص  بــا  فلــزی 
ــه  ــد خــواص منحصــر ب شــیمیایی متفــاوت می توان

ــه بــوش بدهــد. فــرد ب
اداره  در  طــرح  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ثبــت اختراعــات آمریــکا )USPTO( بــا شــماره 
شــده  نهایــی  گرنــت  و  ثبــت   11۲53899B۲
ــت  ــازمان ثب ــن در س ــش از ای ــن پی ــت. همچنی اس
ــد  ــز ثبــت شــده و مــورد تأیی ــران  نی اختراعــات ای
ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران نیــز 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس صاحب 
مدال طالی کاپ فیزيک آسیا شد

ــت  ــته مدیری ــجوی رش ــی دانش ــا مرنگ حمیدرض
بازرگانــی مقطــع کارشناســی در دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد شــهرقدس، در مســابقات کاپ 
ــام  ــب مق ــن کس ــدی 18۲+ ضم ــته ق ــیا در دس آس

ــد. ــیایی ش ــای آس ــدال ط ــب م اول، صاح
نخســتین دوره مســابقات کاپ آســیا در رشــته 
ــره  ــی جزی ــه میزبان ــکوالر ب ــک و ماس ــای فیزی ه
کیــش برگــزار شــد و در ایــن رقابــت هــا، در 
دســته قــدی 18۲+، حمیدرضــا مرنگــی دانشــجوی 
بــا  مرودشــت  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
مربیگــری ســعید مرنگــی توانســت بــا ایســتادن بــر 
ســکوی نخســت، نشــان طــای ایــن رقابــت هــارا 

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ب

دکتر دهقانی فیروزآبادی:
دانشگاه آزاد اسالمی آمادگی برون سپاری تمام تجهیزات 

و آزمايشگاه های خود را دارد

دکتــر روح الــه دهقانــی فیروزآبــادی معــاون 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  تحقیقــات، 
در  کارشــناس  داور  عنــوان  بــه  کــه  اســامی 
ــده، شــب گذشــته در  ــر ش برنامــه میــدون حاض
ــوآوران دعــوت کــرد  ــاوران و ن ایــن رقابــت از فن
تــا بــا اســتفاده از زیرســاخت هــا و تجهیــزات 
آزمایشــگاهی منحصــر بفــرد ایــن دانشــگاه، بــدون 
ــبرد  ــه پیش ــزار در اندیش ــخت اف ــن س ــه تأمی دغدغ

اهــداف کســب و کار خــود باشــند.
ــت  ــر ظرفی ــد ب ــن تأکی ــه ضم ــن برنام وی در ای
اســامی  آزاد  دانشــگاه  منحصربفــرد  هــای 
خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه آزاد اســامی ایــن 

ــگاه، کارگاه  ــوله، آزمایش ــا س ــی را دارد ت آمادگ
و تجهیــزات خــود را برون ســپاری کنــد و تنهــا در 

10 درصــد از ســود حاصــل شــریک شــود.
الزم بــه ذکــر اســت براســاس شــیوه نامــه راه 
انــدازی و بهــره بــرداری از آزمایشــگاهها و کارگاه 
هــای مرکــزی )تحقیقاتــی/ کاربــری دانشــگاه 
آزاد(، ایــن امــکان وجــود دارد کــه تمــام ظرفیــت 
ســخت افــزاری ایــن دانشــگاه اعــم از ســوله، 
آزمایشــگاه، کارگاه و تجهیــزات دانشــگاه آزاد 
و  محققــان  متخصصــان،  اختیــار  در  اســامی 
ــرد. ــرار گی ــان ق ــش بنی ــاور و دان شــرکت هــای فن
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دکتر دهقانی اشکذری خبر داد
ايجاد مراکز نوآوری در دانشگاه آزاد اسالمی استان يزد

دکتــر محمدرضــا دهقانــی اشــکذری رئیــس 
دانشــگاه آزاد اســامی اســتان یــزد بــا دکتــر محمــد 
صالــح جــوکار نماینــده مــردم یــزد، اشــکذر و 
ندوشــن در مجلــس شــورای اســامی دیــدار و 

ــرد. ــو ک ــت وگ گف
از  دیــدار  ایــن  در  اشــکذری  دهقانــی  دکتــر 
ــرای  ــی ب ــارت و کارآفرین ــکده مه ــیس دانش تأس
نخســتین بــار در اســتان یــزد خبــر داد و گفــت: بــه 
ــا مدل هــای قدیمــی در حــوزه تجــارت  دنبــال احی
و صنعــت هســتیم. بــه عنــوان مثــال بــه دنبــال 
ــازار زرگــری  ــی در جــوار ب ایجــاد مدرســه مهارت
یــزد بــرای کســب دانــش و کار در جــوار صنعــت 

ــتیم. هس
ــا اشــاره بــه ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه  وی ب
آزاد اســامی، اظهــار داشــت: در ایــن ســند 5 
چرخــش تحــول آفریــن شــامل »چرخــش تحــول 
ــری  ــه یادگی ــور ب ــه مح ــوزش حافظ ــن از آم آفری
ــن  ــول آفری ــش تح ــق«، »چرخ ــش عمی ــی بخ تعال
مقالــه گــرا و غیرهدفمنــد  از عرضــه محــوری 

بــه  فنــاوری  و  دانــش  تولیــد  و  پژوهــش  در 
ــول  ــش تح ــخگویی«، »چرخ ــوری و پاس تقاضامح
بــه  تربیتــی  ناکارآمــدی فرهنگــی و  از  آفریــن 
اجتمــاع تربیتــی، فرهنگــی و هویتــی ارزش مــدار«، 
»چرخــش تحــول آفریــن از اقتصــاد شــهریه محــور 
ــداری  ــه پای ــاک ب ــزوده ام ــر ارزش اف ــی ب و مبتن
»چرخــش  و  بردرآمدزایــی«  مبتنــی  اقتصــادی 

و  فیزیکــی  کمــی،  رشــد  از  آفریــن  تحــول 
غیرهدفمنــد واحدهــای دانشــگاهی بــه توســعه 
ــورد  ــا« م ــاری واحده ــاز معم ــا ب ــراه ب ــی هم کیف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأکی
ــاد  ــه ایج ــاره ب ــا اش ــکذری ب ــی اش ــر دهقان دکت
اســامی  آزاد  دانشــگاه  در  نــوآوری  مراکــز 
اســتان یــزد، گفــت: دو مرکــز نــوآوری در حــوزه 

»پوشــاک« و یــک مرکــز در حــوزه »رباتیــک و 
ــای  ــعه فعالیت ه ــرای توس ــی« ب ــیون صنعت اتوماس

ــت.  ــده اس ــیس ش ــان تأس ــش بنی دان
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان یــزد، 
ــت آزمایشــگاه کاشــی و ســرامیک واحــد  ظرفی
میبــد در کشــور را بی نظیــر دانســت و افــزود: 
هم اکنــون از سراســر کشــور بــرای تســت نمونــه 
ــد  ــه می کنن ــگاه مراجع ــن آزمایش ــه ای ــی ب کاش
ــاد  ــم ایج ــی ه ــوآوری کاش ــز ن ــه زودی مرک و ب

می شــود.
وی در ادامــه بــه فعالیــت دانشــگاه آزاد اســامی 
ــه  ــادی از جمل ــای اقتص ــزد در حوزه ه ــتان ی اس
 )CHP( کســب مجــوز نیــروگاه تولیــد پراکنــده
بــرای تأمیــن زیرســاخت بیمارســتان دانشــگاه، 
راه انــدازی ســورتینگ میــوه بــرای اســتفاده رایگان 
دانشــجویان و کشــت هیدروپونیــک یونجــه بــرای 
رفــع مشــکات واردات ایــن محصــول اشــاره 

کــرد.

رويداد چالش محور و ايده آرای دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

ــکده  ــده آرای دانش ــور و ای ــش مح ــداد چال روی
ادبیــات، علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات بــا حضــور دکتر 
ــگاه  ــس دانش ــام رئی ــم مق ــاغ زاده قائ ــید صب جمش
آزاد اســامی در واحــد علــوم و تحقیقــات، دکتــر 
فهیمــه مخبردزفولــی رئیــس دانشــکده ادبیــات، 
ــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی  عل

واحــد علــوم و تحقیقــات و دکتــر محمدحســن 
روابــط  و  ریاســت  حــوزه  مدیــرکل  بهــزادی 
ــد. ــزار ش ــات برگ ــوم و تحقیق ــد عل ــی واح عموم

ــداد  ــتای روی ــه در راس ــا ک ــاالر ایده ه ــن ت در ای
ملــی گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی آغــاز بــه کار 
ــا  ــر و پوســتر ب ــب بن ــده در قال کــرده اســت، 81 ای
ــا و  ــن طرح ه ــا ای ــع ب ــتر صنای ــنایی بیش ــدف آش ه

نــور  نمایشــگاه  محــل  در  نوآورانــه،  ایده هــای 

و  علــوم  واحــد  فخــری زاده  شــهید  ســاختمان 
ــد. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــات ب تحقیق

دکتــر فهیمــه مخبردزفولــی رئیــس دانشــکده 
ادبیــات، علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات توســعه فرهنگی 

کشــور را در گــرو رشــد علــوم انســانی دانســت و 
گفــت: در کشــورهای پیشــرفته رشــد متوازنــی 
میــان حوزه هــای علــوم انســانی و پیشــرفت های 

ــود دارد. ــوژی وج ــی و تکنول علم
ــل  ــه قب ــات جامع ــیاری از معض ــزود: بس وی اف
ــت،  ــی اس ــد، فرهنگ ــی باش ــی و علم ــه فن از اینک
علــوم  در  ایده هــا  اهمیــت  خاطــر  همیــن  بــه 
اســت.  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از  انســانی 
ــه  ــی ب ــانی و اجتماع ــوم انس ــات، عل ــکده ادبی دانش

عنــوان قدیمی تریــن و یکــی از پرجمعیت تریــن 

بــا  تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  دانشــکده های 

ــده و  ــتادان زب ــف، اس ــی مختل ــای آموزش گروه ه

عاقــه منــد می توانــد گامــی مؤثــر در جهــت رفــع 

ــردارد. ــور ب ــی کش ــی و اجتماع ــکات فرهنگ مش

ــات  ــوم و تحقیق ــر اســت، واحــد عل ــه ذک الزم ب

ــاس  ــت و براس ــی اس ــکده تخصص دارای 1۲ دانش

رویــداد ملــی گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی، 

مقــرر شــده هــر دانشــکده، تــاالر دیــدار ایده هــای 

مرتبــط بــا خــود را بــا طرح هــای نوآورانــه در 

ــد. ــرار ده ــش ق ــرض نمای مع
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چالــش ملــی فنــاوری تجهیــزات و ماشــین آالت 

باغبانــی و  کشــاورزی در محورهــای زراعــت، 

ــا  ــروری ب ــزی پ ــور و آب ــی، دام و طی ــع طبیع مناب

ــازی از  ــن س ــی کمبای ــرکت مل ــی ش ــت مال حمای

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــر برگ ــای برت ــده ه ای

ــل ســالگی خــود  دانشــگاه آزاد اســامی در چه

رویــداد ملــی گام دوم را در هفتــه اول خــرداد 

ــزار  ــعار آن، ه ــه ش ــرده ک ــزی ک ــه ری 1۴01 برنام

و  ایــده  هــزار  زیرســاخت،  و  پژوهشــی  گــروه 

خــاق  و  فنــاور  شــرکت  هــزار  اســتارت آپ، 

ــت.  اس

و  دانشــگاهی  واحدهــای  زمینــه  همیــن  در 

اســامی  آزاد  دانشــگاه  مختلــف  بخش هــای 

بــرای معرفــی بهتریــن دســتاوردها و محصــوالت و 

ایــده هــا پیــش رویدادهــا و چالــش هــای فناورانــه 

متعــددی برگــزار کــرده انــد. بخشــی از ایــن تاش 

ــا  ــگاهی ب ــای دانش ــاط واحده ــه ارتب ــی ب ــا منته ه

صنایــع بــزرگ کشــور شــده و بــا اســتقبال صنعــت 

ــت.  ــده اس ــه رو ش ــز روب نی

ــن  ــد اراک در همی ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش

راســتا در نظــر دارد بــا حمایــت مالــی شــرکت 

ــزات  ــاوری تجهی ــش فن ــازی چال ــان س ــی کمبی مل

ــت  ــاورزی را در 10 اردیبهش ــین آالت کش و ماش

ــد.  ــزار کن برگ

عاقه منــدان می تواننــد ایده هــای خــود را تــا 

تاریــخ 31 فروردیــن مــاه ســال جــاری بــه دبیرخانــه 

چالــش در واحــد اراک ارســال کننــد و از لینــک 

۴۷s۲13/https://yun.ir اطاعــات الزم را کســب 

کننــد.

در راستای رويداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی
چالش ملی فناوری تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود
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در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

بــا  مرتبــط  علــوم  حــوزه  تقويــت   -

بنيــادی از مطالبــات مــردم و  ســلول های 

اســت انقــالب  معظــم  رهبــر 

- دســتگاه های دولتــی موظــف بــه اجرايــی 

ــتند و  ــاب هس ــاف و حج ــات عف ــازی مصوب س

ــالمی  ــران اس ــدان اي ــه فرزن ــبت ب ــه نس هم

داريــم/ اجتماعــی  و  فــردی  مســئوليت 

ــم و  ســند سياســتی شــعار ســال در حــوزه عل

فرهنــگ تدويــن می شــود

- رويکــرد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 

در فصــل جديــد فعاليــت 

و تــالش بــرای تحقــق اهــداف شــعار ســال 

اســت

    

. . . و

شورای عالی انقالب فرهنگی 

دکتر عاملی:
تقويــت حــوزه علــوم مرتبــط بــا ســلول های بنیــادی از مطالبــات مــردم و رهبــر 

معظــم انقالب اســت

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در دیــدار 
بــا دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری مرتبــط بــا  
ســلول های بنیــادی گفــت: نقطــه عطــف چنــد 
دهــه اخیــر در حــوزه علــم مرتبــط بــا شــکل 
ــازی  ــه و شبیه س ــش یکپارچ ــوواره دان ــری الگ گی
هســتی اســت کــه علــوم پزشــکی را نیــز بــه ســمت 

ــد. ــوق می ده ــتر س ــان بیش اتق
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره 
ــت  ــش اس ــو از دان ــتی ممل ــره هس ــه پیک ــه اینک ب
ــد از خــود طبیعــت  ــار داشــت: انســان می توان اظه
ــدی دارد  ــدودی توانمن ــا ح ــز ت ــرا مغ ــوزد زی بیام
ــودن  ــم ب ــار ه ــا در کن ــط ب ــت فق ــان و طبیع و انس
می تواننــد بــه بقــاء ادامــه دهنــد و ایــن حــوزه 
ــی قواعــد  الگــواره شبیه ســازی هســتی اســت. یعن
و  ظهــور  بــه  تبدیــل  آنــرا  و  بافتــن  را  هســتی 

ــت. ــردن اس ــد ک ــای جدی بروزه
وی بــا بیــان اینکــه نقطــه عطــف چنــد دهــه 
ــا دانــش یکپارچــه  اخیــر در حــوزه علــم مرتبــط ب
و شــبیه ســازی هســتی اســت کــه از اتقــان قطعــی 
برخــوردار اســت. انســان بــا توجــه بــه خالــق 
هســتی اســت کــه می توانــد پــی بــه مرجــع اصلــی 

ــرد. ــش بب دان
 

ارتبــاط  اینکــه  بــر  بــا تأکیــد  دکتــر عاملــی 
رشــته های  مهندســی و پزشــکی بســیار مهــم اســت 
ــت  ــه وزارت بهداش ــت ب ــد نوب ــت: چن ــراز داش اب
توصیــه شــده اســت کــه پزشــکی و ســایر علــوم از 
ــدنی اند  ــدا ناش ــم ج ــی از ه ــوزه مهندس ــه ح جمل
و اصــرار بــر جــدا کــردن ایــن دو حــوزه نیازمنــد 
ایجــاد دانشــکده های جدیــد و عمــا دانشــگاه 

ــوم پرشــکی اســت. ــع شــدن حــوزه عل جام
ــان  ــا بی ــی انقــاب فرهنگــی ب ــر شــورای عال دبی
ــش یــک پیکــره واحــد و بهــم پیوســته  اینکــه دان

ــه  ــای ب ــدن حوزه ه ــدا ش ــرد: ج ــوان ک ــت عن اس
پیوســته علــوم، ضعیــف شــدن علــم و دانــش و در 
واقــع ناقــص شــدن علــم می شــود.  در عیــن حــال 
ــم  ــی ه ــم خطرات ــادی ه ــلول های بنی ــوزه س در ح
وجــود دارد. فیلســوفان معتقدنــد علــم موضــوع 
خطاپذیــری اســت؛ یعنــی آنچــه کــه کشــف شــده 
اســت و گمــان می شــود درمــان یــک بیمــاری 
اســت، ممکــن اســت عامــل یــک بیمــاری بزرگتــر 
ــود دارد؛  ــا وج ــال خط ــال احتم ــر ح ــه ه ــد. ب باش
ــروزه  ــی ام ــت ول ــا اس ــعی و خط ــم س ــق عل منط
ــترده،  ــت گس ــا و واقعی ــا داده مبن ــوم داده ای ی عل
ــا  ــری از خط ــد و جلوگی ــد می کن ــی تولی داده قطع
هــوش  جدیــد  دوره  در  می دهــد.  افزایــش  را 
مصنوعــی و دیتاســاینس بســیار قدرتمنــد شــده 
اســت و بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و لــزوم 
عنــوان  بــه  بازســاختی  پزشــکی  از  بهره منــدی 
پزشــکی جدیــد و پیشــرفته، کارآمــدی باالیــی در 

ــر دارد. ــروز بش ــی ام زندگ
ادامــه داد: اگــر بخواهیــم هماننــد ســایر  وی 
حوزه هــا پیشــتاز شــده و مدیــون مــردم نباشــیم 
بایــد از دانش هــای جدیــد و مهندســی های جدیــد 
ــدن  ــی ش ــی، الگوریتم ــوش مصنوع ــا ه ــط ب مرتب
ــوم در  ــری از کوانت ــای پزشــکی و بهره گی فراینده
ــوزه  ــروزه ح ــم. ام ــره بگیری ــد به ــای جدی رونده
اشــراف مــردم بســیار زیــاد شــده اســت و بــا یــک 
جســتجوی ســاده مثــا دربــاره ســلول های بنیــادی 
مطالبه گــر  و  می آورنــد  دســت  بــه  اطاعاتــی 
می شــوند و از پزشــکی مــا گله منــد می شــوند، 
لــذا بایــد حتمــا بــا ســرعت بــه ایــن ســمت حرکــت 

ــم. کنی
ــتند و  ــال هس ــون دیجیت ــد چ ــای جدی  فناوری ه
ماهیــت رقومــی دارنــد. حــوزه دانــش داده بنیــان، 
ــیاری  ــادی و بس ــلول های بنی ــی، س ــوش مصنوع ه

ــت  ــای داده اس ــود ج ــر را در خ ــای دیگ حوزه ه
ــون  ــه ســمت تریلی کــه حــوزه هــوش مصنوعــی ب

ــد. ــت می کن ــان حرک ــدن در جه دالری ش
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا توجــه بــه دغدغــه 
شــرعی  اصــول  رعایــت  بــرای  ســتاد  مدیــران 
موضــوع گفــت: حــل مســایل فقهــی نیازمنــد طــرح 
مســأله درســت اســت کــه بایــد نظــر مراجــع عظــام 

ــود. ــت ش ــری دریاف ــم رهب ــام معظ ــد و مق تقلی
وی بــا بیــان اینکــه ســند جامــع نقشــه علمــی 
کشــور در حــال روزآمدســازی اســت افــزود: 
هــوش  ماننــد  مقوله هایــی  حاضــر  حــال  در 
ــوم  ــک کوانت ــادی، فیزی مصنوعــی، ســلول های بنی
رقــم می زنــد و الزم  را  بزرگــی  ...تحــوالت  و 
ــان شــود  ــن حــوزه بی اســت مطالبه هــای فعــاالن ای
تــا شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  هــم حمایــت 
ــه  ــد ســازی اســناد ب ــل داشــته باشــد و روزآم کام

ــرد. ــورت گی ــتی ص درس
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در پایــان 
ضمــن تقدیــر از دبیــر و مدیــران ســتاد ســلول های 
بنیــادی گفــت: گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه 
مایــه بهجــت و ســرور اســت ولــی الزم اســت 
اجرایی ســازی  بــرای  بیشــتری  هماهنگی هــای 
ســند ســلولهای بنیادی میــان وزارت علــوم، وزارت 
بهداشــت، معاونــت علمــی و فنــاوری و ســایر 
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــن آمادگ ــذا ضم ــد؛ ل ــا باش نهاده
ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــزارش در س گ
علمــی کشــور و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، 
نیازمنــد تدویــن بســته سیاســتی و راهبردهــای الزم 
بــرای اجرایی ســازی ســند هســتیم و امیــدوارم 

ــم. ــوزه برداری ــن ح ــی در ای ــم گام مهم بتوای
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دکتر عاملی:
ــه  ــبت ب ــه نس ــتند و هم ــاب هس ــاف و حج ــات عف ــازی مصوب ــی س ــه اجراي ــف ب ــی موظ ــتگاه های دولت دس
فرزنــدان ايــران اســالمی مســئولیت فــردی و اجتماعــی داريم/ســند سیاســتی شــعار ســال در حــوزه علــم و 

ــود ــن می ش ــگ تدوي فرهن

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در جلســه 
859 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: قــوه 
ــف  ــور موظ ــی کش ــتگاه های اجرای ــه و دس قضائی
ــاب  ــاف و حج ــات عف ــازی مصوب ــی س ــه اجرای ب

هســتند.
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقــاب 
ــر شــورای  ــر ســعیدرضا عاملــی دبی فرهنگــی، دکت
ــورای  ــه 859 ش ــی در جلس ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــه  ــتور جلس ــت: دس ــی گف ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــه  ــن محــور در زمین ــود؛ اولی ــد موضــوع ب 859 چن
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــاله ش ــه ۴ س برنام
اســت کــه دبیرخانــه شــورای عالــی دســتورات 
جلســات شــورای  عالــی انقــاب فرهنگــی در ســه 
ــی  ــردی، نظارت ــتی و راهب ــتورات سیاس ــطح دس س
ــن  ــده  تدوی ــال آین ــرای ۴ س ــی را ب ــور اجرائ و ام
نمــوده کــه در جلســه گزارشــی در ایــن خصــوص 

ــه شــد. ارائ
دکتــر عاملــی افــزود:  نگاشــت نهــادی دســتورات 
ــن  ــی بی ــع منطق ــد؛ توزی ــان می ده ــده نش ــه ش تهی
اجرایــی  دســتگاه های  توســط  کــه  دســتوراتی 
کشــور در شــورای عالــی انقاب فرهنگــی طراحی 
بــا شــوراهای  مــی شــود و دســتورات مرتبــط 
ــاوری،  ــم و فن ــری عل ــتادهای راهب ــی و س تخصص
ــواده و  ــم و تربیــت، مهندســی فرهنگــی و خان تعلی
زنــان وجــود دارد. بدیهــی اســت ایــن برنامــه هــای 
مــدون شــده مانــع از قرارگرفتــن دســتورات جدیــد 
ــر و تحــوالت علمــی و فرهنگــی  ــا تغیی متناســب ب
روز و مســائل نوپدیــد بــه اقتضــاء شــرایط زمانــی، 

ــی نیســت. ــه ای و جهان ــی، منطق مل
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بیــان کــرد: 

ــاب  ــی انق ــورای عال ــول ش ــند تح ــتور دوم س دس
فرهنگــی بــود کــه پــس از اظهــار نظــر رهبــر معظــم 
انقــاب فرهنگــی و تدابیــر ۶ گانــه نســبت بــه ســند 
ارائــه شــده در بخــش جایــگاه، اهــداف، عرصه هــا 
از شــرح  بخش هایــی  و همچنیــن  اولویت هــا  و 
وظایــف مــورد بحــث و تصویــب نهایــی قــرار 
گرفــت و بخش هــای بعــدی ســند در جلســات 

ــد شــد. ــی خواه ــده بررســی و نهای آین
ــن  ــی ضم ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
بیــان ضــروت توجــه و تمرکــز بیشــتر بــر وضعیــت 
ــار  ــه، اظه ــن جلس ــت: در ای ــور گف ــی کش فرهنگ
نگرانــی اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
راجــع بــه وضعیــت بــد حجــاب و عفــاف در 
ریاســت محتــرم شــورا،  و  جامعــه طــرح شــد 
رئیــس قــوه قضائیــه و ســایر اعضــاء شــورا از 
وضعیــت موجــود اظهــار نگرانــی کردنــد. واقعیــت 
اســام طراحی هــای  اســت کــه دشــمنان  ایــن 
بیگانــه،  رســانه های  طریــق  از  را  گســترده ای 
صنایــع  اجتماعــی،  شــبکه های  فعالیت هــای 
ــینما  ــیقی، س ــرگرمی ها، موس ــوزه س ــا ح ــط ب مرتب
و بنگاه هــای بــزرگ و انحــراف آفریــن بــرای 
ــن نســل جــوان کشــور ایجــاد  ــه مخاطــره انداخت ب
ــعه  ــرای توس ــان ب ــگ بی ام ــک جن ــد و ی کرده ان

انحــراف اجتماعــی بوجــود آورده انــد.
وظیفــه اول دســتگاه هــای اجرائــی کشــور مقابلــه 
بــا مخاطــره انگیــزان فرهنــگ اســامی جامعــه 
دســتگاه های  روســای  طبیعــی  بطــور  و  اســت 
ــرم  ــس محت ــی کشــور و حســب دســتور رئی اجرائ
ــوه  ــی و دادســتانی ق ــه، نهادهــای نظارت ــوه قضائی ق
ــورای  ــات ش ــری مصوب ــه پیگی ــف ب ــه موظ قضائی

بطــور مشــخص مصوبــات حجــاب و  عالــی و 
عفــاف هســتند. پــدر و مــادر نگــران تربیــت ســالم 
ــم  ــامی ه ــام اس ــتند و نظ ــدان هس ــح فرزن و صال
مثــل یــک پــدر و مــادر احســاس مســئولیت نســبت 
بــه همــه فرزنــدان خانــواده بــزرگ ایــران اســامی 
دارد. چــه بســا نســل جوانــی کــه در مســیر اشــتباه 
و انحرافــی قــرار می گیــرد و هــم پــدر و مــادر 
ــور را  ــت کش ــم و تربی ــام تعلی ــم نظ ــود را و ه خ
مــورد مواخــذه قــرار دهــد کــه چــرا نســبت بــه مــن 

ــتید. ــذار نداش ــر گ ــئولیت الزم و اث ــاس مس احس
دکتــر عاملــی بیــان کــرد: مصوباتــی در شــورای 
انقــاب فرهنگــی در حــوزه حجــاب و  عالــی 
ــای  ــی اعض ــد قطع ــه تاکی ــود دارد ک ــاف وج عف
ــه آن  ــوط ب ــات مرب ــازی مصوب ــی س ــورا اجرای ش
ــی  ــای دولت ــتگاه ه ــه و دس ــوه قضائی ــه ق ــت ک اس
ــی ســازی آن  ــه اجرای ــد نســبت ب موظــف شــده ان

ــد. ــدام کنن اق
ــالم و  ــگ س ــوع فرهن ــت: موض ــار داش وی اظه
صالــح و فرهنــگ اســامی جامعــه نیازمنــد کار 
همــه جانبــه در آمــوزش و پــرورش، نهادهــای 
علمیــه،  هــای  حــوزه  دانشــگاهی،  و  فکــری 
ــر احســاس مســئولیت  رســانه ملــی و از همــه مهمت
ــاح و  ــدان ص ــه دغدغه من ــی هم ــردی و اجتماع ف
ــان  ــت. ایش ــردم اس ــوم م ــه و عم ــتگاری جامع رس
تاکیــد کــرد کــه نهادهــای رســمی کشــور و بطــور 
خــاص دانشــگاه ها و مــدارس موظــف بــه رعایــت 
ــا  پوشــش و رعایــت  ــط ب ــن و مقــررات مرتب قوانی
ــد در  ــتند و بای ــی هس ــئولیت اجتماع ــاق و مس اخ

ــند. ــخگو باش ــوص پاس ــن خص ای
ــت علمــی دانشــگاه تهــران در بخــش  عضــو هیئ

ــه  دیگــری از ایــن گفتگــو اظهــار داشــت: دبیرخان
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اقــدام بــه تدویــن 
ــوص  ــی در خص ــردی و مفهوم ــزارش کارب دو گ
تشــکیل  جلســه  ایــن  در  و  نمــود  ســال  شــعار 
ــردی در  ــتی و راهب ــند سیاس ــن س ــروه تدوی کارگ
ــن  ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــوص تولی خص
ــی  ــورای عال ــاء ش ــر از اعض ــار نف ــور چه ــا حض ب

ــید. ــب رس ــه تصوی ــی ب ــاب فرهنگ انق
تعییــن  تاکیــد داشــت: هیئــت  دکتــر عاملــی 
ــر  ــت ۷ نف ــا ریاس ــگاه  ه ــای دانش ــت روس صاحی
از روســای دانشــگاه را تاییــد کــرد. بــر ایــن اســاس 
آقــای دکتــر طاهــر علــی محمــدی بــه عنــوان 
ریاســت دانشــگاه ایــام، آقــای دکتــر موذنــی 
ــر  ــای دکت ــیراز، آق ــگاه ش ــس دانش ــوان رئی ــه عن ب
فرهــاد دانشــجو بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه تربیــت 
مــدرس، آقــای دکتــر علیرضــا دودمــان بــه عنــوان 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه و آقــای دکتــر 
ــوان رئیــس  ــه عن ــر محمــد میبــدی ب ســید علــی می
ــر حســین  دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و آقــای دکت
هرســیج بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه اصفهــان مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــد ق تایی
وی گفــت: در جلســه گذشــته شــورای عالــی 
در  کــه  خاصــی  دلیــل  بــه  فرهنگــی  انقــاب 
تاییــد  دارد  وجــود  شــاهد  دانشــگاه  اساســنامه 
ــرح  ــی ط ــورای عال ــن ش ــگاه در صح ــس دانش رئی
شــد و آقــای احمــد چلــداوی بــرای ریاســت 
دانشــگاه شــاهد مــورد تائیــد اعضــای شــورای 

عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار گرفــت.
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آيت اهلل رئیسی در نخستین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1401:

رويکرد شورای عالی انقالب فرهنگی در فصل جديد فعالیت 
و تالش برای تحقق اهداف شعار سال است

رئیس جمهــور در آغــاز نخســتین جلســه شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی در ســال جدیــد بــا اشــاره 
بــه شــعار ســال مبنــی بــر »تولیــد، دانش بنیــان، 
ــل  ــورا را در فص ــن ش ــرد ای ــتغال آفرین« رویک اش
جدیــد فعالیــت و تــاش بــرای تحقــق سیاســت های 
اباغــی مقــام معظــم رهبــری از جملــه شــعار ســال 
ــه حکــم مقــام  ــا توجــه ب دانســت و تاکیــد کــرد: ب
معظــم رهبــری انتظــار مــی رود شــورای عالــی 
ــر خــود  انقــاب فرهنگــی نهایــت تحــرک و تدبی

ــرد. ــه کار گی ــن راســتا ب را در ای
ــا قدردانــی  آیــت اهلل دکتــر ســیدابراهیم رئیســی ب
از تاش هایــی کــه بــرای تدویــن ســند تحــول 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی انجــام شــده 
اســت، ایــن ســند را نقشــه راه شــورا خوانــد و 
در  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  گفــت: 
چارچــوب پاســخ بــه مطالبــه رهبــر معظــم انقــاب 

تدویــن ایــن ســند جامــع را دنبــال می کنــد.
ــه و  ــوم جامع ــرد: عم ــح ک ــور تصری رئیس جمه
بــه ویــژه نخبــگان و کســانی کــه دغدغــه  فرهنگــی 

ــع و  ــات جام ــار اقدام ــورا انتظ ــن ش ــد، از ای دارن
ــد. ــه دارن خردمندان

بــه  خــود  ســخنان  پایــان  در  رئیســی  دکتــر 
تحقــق  زمینــه  در  دولــت  هدف گذاری هــای 
شــعار ســال اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: انتظــار 

مــی رود کســب  وکارهــای دانش بنیــان افزایــش دو 
ــر در  ــای دیگ ــه فعالیت ه ــد و هم ــدا کن ــری پی براب
ــز  ــر آن نی عرصه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و نظای
ــد. ــای روز باش ــر فناوری ه ــی ب ــور و مبتن علم مح

دکتر پیغامی مطرح کرد:

حرکت به سمت زيست بوم دانش بنیان؛ مطالبه حداقل ۱3 ساله رهبر انقالب

»حــرف امــروز مــن ایــن اســت کــه بــرای رشــد 
اقتصــاد کشــور و اصــاح امــور اقتصــادی کشــور، 
بــه طــور قاطــع بایــد بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان 
حرکــت بکنیــم؛ خاصــه ی عــرض امــروز مــا ایــن 
اســت. »اقتصــاد دانش بنیــان« یعنــی چــه؟ یعنــی 
اینکــه دانــش و فنّــاوری پیشــرفته نقش آفرینــِی 
همــه ی  در  باشــد  داشــته  کاملــی  و  فــراوان 
عرصه هــای تولیــد. »همــه ی عرصه هــای تولیــد« 
کــه عــرض میکنیــم، یعنــی حتـّـی انتخــاب آن کار 
تولیــدی؛ چــون لزومــی نــدارد کــه انســان همــه ی 
کارهــای تولیــدی را انجــام بدهــد. انتخــاب آن 
کار تولیــدی هــم بایــد برخاســته ی از نــگاه دانشــی 
و بینشــی و علمــی باشــد؛ ایــن معنــای اقتصــاد 
عرصه هــای  همــه ی  در  کــه  اســت  دانش بنیــان 
اقتصــاد دخالــت داشــته باشــد. اگــر ما این سیاســت 
پایــه و زمینــه ی  را  دانــش  دنبــال کردیــم و  را 
ــای اقتصــاد  ــم و بنگاه ه ــرار دادی اقتصــاد کشــور ق
دانش بنیــان را افزایــش دادیــم ــــ کــه بعــد عــرض 
ــرای  ــور و ب ــرای کش ــادی ب ــع زی ــم ــــ مناف میکن
ــاب  ــر انق ــت«. رهب ــد داش ــور خواه ــاد کش اقتص
ــان«  ــاد دانش بنی ــمت »اقتص ــه س ــت ب ــق حرک منط
را در ســخنرانی نــوروزی خــود اینگونــه شــرح 
ــی محورشــدن »اقتصــاد  ــن چرای ــرای تبیی ــد. ب دادن
امــروز  سیاســت گذاری های  در  دانش بنیــان« 
کشــور در یادداشــتی بــه قلــم دکتــر عــادل پیغامــی 
دکتــری علــوم اقتصــادی و عضــو حقیقــی شــورای 
ــأله  ــن مس ــه واکاوی ای ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق عال

می پردازیــم.
 نگاهــی بــه ســیر بیانــات و شــعارهای ســال نشــان 
ــر  ــش ب ــال ها پی ــاب از س ــر انق ــه رهب ــد ک می ده

کــه  کلماتــی  مجموعــه  و  دانش بنیــان  اقتصــاد 
اضــاع مختلــف حیطــه  اقتصــاد دانش بنیــان را 
به عنــوان  داشــتند؛  تأکیــد  می کننــد،  مطــرح 
ــوآوری و  ــال، ایشــان ســال 8۷ شــعار ســال را ن مث
ــوآوری  ــاح ن ــد. اصط ــاب کردن ــکوفایی انتخ ش
کــه  اســت  کلیدواژه هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
ــی  ــا آن معرف ــان را ب ــای دانش بنی ــروزه اقتصاده ام
می کننــد. کشــورهایی کــه لوکوموتیــو و قــوه 
محرکــه توســعه و پیشرفتشــان مبتنــی بــر نــوآوری 
ــه  ــتند ک ــورهایی هس ــر از کش ــروزه برت ــت، ام اس
ــر بهــره وری، محصــوالت  ــی ب محرکه شــان را مبتن
ــروز  ــد. ام ــرار می دهن ــی ق ــع طبیع ــا مناب ــی ی صنعت
کشــورهای توســعه یافته را بــه چهــار گــروه تقســیم 
می کننــد؛ کشــورهایی کــه مبتنــی بــر منابــع طبیعــی 
هســتند. کشــورهایی کــه مبتنــی بــر مصنوعات انــد. 
بهره وری انــد.  بــر  مبتنــی  کــه  کشــورهایی 

ــد. ــر نوآوری ان ــی ب ــه مبتن ــورهایی ک کش
و  بهــره وری  بــر  سال هاســت  انقــاب  رهبــر 
از  ایــن دو کلیــدواژه  نــوآوری تأکیــد دارنــد. 
دانش بنیــان  اقتصــاد  اساســی  کلیدواژه هــای 
ــاد  ــب ایج ــان موج ــاد دانش بنی ــی اقتص ــت؛ یعن اس
می شــود.  تولیــد  فرآینــد  در  بیشــتر  بهــره وری 
انقــاب بهــره وری تــا در بخــش کشــاورزی و 
ــع  ــان مناب ــاد دانش بنی ــد، اقتص ــاق نیفت ــت اتف صنع
ــرای توســعه  الزم را از نیــروی انســانی و ســرمایه ب
خــودش پیــدا نمی کنــد. بایــد منابــع انســانی و 
ســرمایه از بخش هــای ســنتی قبلــی بــا انقــاب 
ــان  ــه تولیداتش ــدون اینک ــوند ب ــره وری آزاد بش به
ــده  ــان دریافت کنن ــا اقتصــاد دانش بنی کــم بشــود ت
ــه  ــره وری و کمین ــاب به ــس، انق ــد. پ ــع باش مناب

اقتصــاد  مهــم  کلیدواژه هــای  از  بهــره وری 
کلیــدواژه  همین طــور  اســت؛  دانش بنیــان 
نــوآوری، ابداعــات، اختراعــات، مــرز دانــش، 
ــر مــرز دانــش هــم کلیدواژه هایــی اســت  ــد ب تأکی
ــد.  ــر انقــاب بارهــا مطــرح کردن کــه ســال ها رهب
ایشــان در اولیــن شــعار ســال اقتصــادی بر نــوآوری 
تأکیــد داشــتند کــه به نوعــی آغــاز اقتصــاد مبتنــی 

بــر نــوآوری، دانــش و دانش بنیــان اســت.
بــا جســت وجوی ســاده، کلمــه  دانش بنیــان و 
مطالبــه  رهبــر انقــاب بــرای تأســیس شــرکت های 
منتشرشــده ی  ســخنرانی های  در  دانش بنیــان 
ایشــان بــه ســال 8۷ برمی گــردد. یعنــی حداقــل 
از ســال 8۷ ایشــان بــر شــکل گیری زیســت بوم 
دانش بنیــان،  اقتصــاد  دانش بنیــان،  شــرکت های 
زنجیــره ای از صنایــع دانش بنیــان در کشــور تأکیــد 

ــتند. ــدی دانس ــیار ج ــئله را بس ــن مس ــد و ای دارن
همین طــور ایشــان بــه لــوازم ایــن کار خیلــی 
ــم و  ــازی عل ــر تجاری س ــی ب ــتند؛ یعن ــد داش تأکی
ــدرت  ــد ق ــم، تولی ــروت از عل ــد ث ــاوری، تولی فن
نــرم و اقتــدار از علــم بارهــا تأکیــد کردنــد و علــم 
اقتدارآفریــن  نــرم  مؤلفه هــای  از  را  فنــاوری  و 
ــف و  ــاع مختل ــه اض ــا هم ــد. این ه ــی کردن معرف
گســتره مفهومــی اســت کــه ایشــان در ایــن ســال ها 
ــی  ــان ذهن ــا گفتم ــد ت ــه کار گرفتن ــان ب در بیاناتش
ــت  ــئولین را در کلی ــگان و مس ــادی، نخب ــردم ع م
اقتصــادی کشــور به ســمت اقتصــاد دانش بنیــان 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــیری اس ــن مس ــد. ای ــوق بدهن س
ــد.  ــد دارن ــر آن تأکی ــا جدیــت ب می رســد ایشــان ب
گویــا ریــل اقتصــادی کشــور و لوکوموتیــو و قــوه 
ــر  ــد ب ــا بای ــور را م ــادی کش ــی اقتص ــه اصل محرک

دانش بنیــان،  اقتصــاد  و  دانش بنیــان  تولیــدات 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  دانش بنیــان  صنایــع 
قــرار بدهیــم. ایــن تغییــر ریــل اساســی اســت 
کــه اقتصــاد ایــران بایــد پیــدا بکنــد و ایــن الزمــه  
پیشــرفتگی ماســت. اقتصــاد دانش بنیــان امــروز 
اســت.  جهانــی  پیشــرفته  اقتصادهــای  کلــوپ 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــش اقتصاده ــال پی ــد س ــر پانص اگ
کشــاورزی یــا قــدرت نظامــی کلــوپ کشــورهای 
پیشــرفته و قدرتمنــد محســوب می شــدند، اگــر 
بعــد از انقــاب صنعتــی، کشــورهای پیشــرفته 
کشــورهای صنعتــی نامیــده شــدند تــا همیــن چنــد 
دهــه پیــش هــم وقتــی می گفتنــد کشــورهای 
صنعتــی منظــور کشــورهای پیشــرفته در جهــان 
اول بــود. امــروزه کشــورهای مبتنــی بــر نــوآوری 
ــوپ  ــان کل ــاد دانش بنی ــورهای دارای اقتص و کش
ــوند و  ــوب می ش ــا محس ــرفته دنی ــورهای پیش کش
ــد  ــر خواه ــوپ پررنگ ت ــن کل ــم ای ــده ه در آین

ــود. ب
اقتصــاد  بــر  انقــاب  تأکیــد رهبــر  بنابرایــن، 
دانش بنیــان به خاطــر ایــن اســت کــه مــا نبایــد 
اشــتباهی را که در دویســت ســال پیــش در انقاب 
صنعتــی کردیــم و صنعتــی نشــدیم، تکــرار بکنیــم 
ــه  ــی ک ــیم کار دوم بین الملل ــه در تقس ــن دفع و ای
ــد  ــی کاه بمان ــرمان ب ــا س ــد م ــاق می افت دارد اتف
ــن کشــورهای جهــان ســوم درجــا  و مجــدد در بی
ــان  ــورهای جه ــوپ کش ــد وارد کل ــا بای ــم. م بزنی
ایــن کار و گفتمــان  اول بشــویم و اســم رمــز 
عمومــی کــه بایــد در ایــن زمینــه اتفــاق بیفتــد و در 
ــودش  ــم خ ــئولین ه ــای مس ــت ها و برنامه ه سیاس

ــت. ــان اس ــاد دانش بنی ــد، اقتص ــدا بکن را پی
ــی  ــاد مبتن ــه اقتص ــبت ب ــان نس ــاد دانش بنی اقتص
بــر منابــع طبیعــی یــا کشــاورزی یــا اقتصــاد مبتنــی 
ــی  ــخت افزاری ویژگ ــع س ــات و صنای ــر مصنوع ب
ذاتــی اش اساســاً  ایــن اســت کــه اشــباع ناپذیر 
و  ارزش افــزوده  خلــق  مــرز  یعنــی  اســت؛ 
نســبت  آن  در  ارزش  خلــق  فرصت هــای 
باالســت.  بســیار  صنعــت  و  کشــاورزی  بــه 
ــر  ــت منج ــاورزی و صنع ــردن کش ــان ک دانش بنی
ارزش  خلــق  مرزهــای  کــه  می شــود  ایــن  بــه 
آن  در  را  ارزش افــزوده  محدودیت هــای  و 
ــدی  ــای جدی ــه مرزه ــم ب ــکنیم و بتوانی ــع بش صنای
محصــوالت  نــرم،  محصــوالت  خــود  برســیم. 
اساســاً  هــم  دانش بنیــان  محصــوالت  بــی وزن، 
جنــس اشباع نشــده و بــدون مــرزی در عرصــه  
خلــق ارزش دارنــد؛ مثــًا، مــا در محصــوالت 
ــی  ــود؛ یعن ــر ب ــد مقع ــع تولی ــی تاب ــی قدیم صنعت
مشــمول قاعــده ای بــه نــام رونــد کاهنــده و رونــد 
ــغول  ــتند و مش ــی داش ــره وری نهای ــزول به ــه ن روب

می شــدند. قاعــده ای  همچنیــن 
دانش بنیــان،  اقتصــاد  دانش بنیــان،  صنایــع 
کســب وکارهایی کــه در فضــای مجــازی به نحــو 
تولیدشــان  تابــع  می گیــرد،  شــکل  دانش بنیــان 
محــدب اســت؛ یعنــی رونــد فزاینــده به جــای 
ــت و  ــده ای از مولدی ــد فزاین ــی، رون ــده قبل کاهن
ــته  ــم داش ــا می توانی ــی را در آن ه ــره وری نهای به
فرصت هــای  نشــان دهنده  ایــن  خــود  باشــیم. 
خلــق  بــرای  دانش بنیان هــا  کــه  اســت  باالیــی 

دارنــد. ارزش 
ورود تولیــدات کســب وکارهای دانش بنیــان و 
ــق ارزش  ــره  خل ــان در زنجی شــرکت های دانش بنی
ــع  ــع غذایــی و صنای بخش هــای کشــاورزی، صنای
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ــزرگ اقتصــادی اســت  دیگــر، یکــی از اهــداف ب
و باعــث می شــود کــه واقعــاً مــا انقــاب بهــره وری 
ــاورزی راه  ــش کش ــت در بخ ــان هس ــه مدنظرم ک
بیندازیــم یــا رفــع چالش هایــی کــه در عرصــه 
ــق  ــا تزری ــم، ب ــاک داری ــای آب وخ محدودیت ه
عرصــه  بــه  دانش بنیــان  محصــوالت  و  دانــش 
ــی اســت  ــم. این هــا اتفاق ــار بگذاری کشــاورزی کن
ــد  ــم بای ــا ه ــورد و م ــم می خ ــا دارد رق ــه در دنی ک
ــا آن هــا و پیشــگام و پیش دســتانه نســبت  همــگام ب
بــه ایــن عرصه هــا اقــدام بکنیــم. بــرای همیــن 
ــاد  ــرض اقتص ــادی در ع ــان اقتص ــاد دانش بنی اقتص
کشــاورزی و اقتصــاد صنعتــی نیســت، بلکــه در 
می شــود.  آن هــا  رشــد  باعــث  و  آن هــا  طــول 
عــاوه بــر اینکــه خــودش هــم مســتقًا بخــش 
اقتصــادی و لوکوموتیــو اقتصــادی مهــم بــرای کل 

اقتصــاد تلقــی می شــود.
مــا در تاریــخ جدیــد بشــر در اقتصــاد چنــد 
انقــاب را پشت ســرهم گذاشــتیم. مــا انقــاب 
مبتنــی  انقــاب  صنعتــی،   انقــاب  کشــاورزی، 
انقــاب مبتنــی بــر صنایــع  بــر دنیــای بــرق و  
شــرف  در  هــم  اآلن  داشــتیم.  را  الکترونیــک 
انقــاب صنعتــی پنجــم هســتیم کــه در صنایــع نــرم، 
ــک و در  ــای های ت ــا دانش ه ــه ب ــاق و نوآوران خ

اقتصــاد بــی وزن خــودش را نشــان می دهــد.
ایــن  همــه  آغــاز  بــدو  در  بعضی هــا 
کــه  می کردنــد  فکــر  صنعتــی  انقاب هــای 
این هــا ضداشــتغال اند؛ مثــًا،  اولیــن بــاری کــه 
ــه  ــده ای کارخان ــد، ع ــراع ش ــی اخت ــرخ خیاط چ
ــه هایش  ــد و شیش ــران کردن ــی را وی ــرخ خیاط چ
دوزنــدگان  و  خیاط هــا  چــون  شــکاندند؛  را 
تمامــی  می شــوند.  بیــکار  می کردنــد  فکــر 
پیشــرفت ها و اختراعــات ابتدائــاً چنیــن نگرانــی 
ــا  ــدوش ی ــتغال زایی را مخ ــه اش ــرده ک را ایجادک
ــی  ــد تاریخ ــخ و رون ــی تاری ــد، ول ــب می کن تخری
ــه   ــی و هم ــای صنعت ــه  انقاب ه ــه هم ــان داده ک نش
ــری از  ــت یک س ــن اس ــادی ممک ــوالت اقتص تح

مشــاغل را منقــرض کــرده باشــد، امــا فرصت هــای 
ــن  ــق کــرده اســت. رفت شــغلی بیشــتری را هــم خل
به ســمت اقتصــاد دانش بنیــان هرچنــد برخــی از 
مشــاغل ســنتی و قدیمــی را ممکــن اســت منقــرض 
کنــد، ولــی قطعــاً فهرســت بلندباالیــی از مشــاغل و 
ــد کــرد. ــد شــغلی ایجــاد خواه ــای جدی فرصت ه

و  دانش بنیــان  بــر  انقــاب  رهبــر  تأکیــد 
ــوع  ــا در ن ــه م ــت ک ــن اس ــل ای ــتغال زایی به دلی اش
دانش بنیــان  شــدنمان و در نــوع افزایــش تولیدمــان 
حتمــاً  بــه اشــتغال زایی تأکیــد داریــم. اقتصــاد 
ــتغالزایی  ــس اش ــتغالزایی اش از جن ــان اش دانش بنی
در کارگــران ســاده  بی مهــارت نیســت. طبیعتــاً 
و  دانش بنیــان  کســب وکارهای  اشــتغال زایی 
شــرکت های دانش بنیــان از جنــس اشــتغال زایی 
بــرای ســرمایه های انســانی افــراد تحصیل کــرده 
اســت. خیــل عظیــم تحصیل کــردگان ایرانــی ولــو 
ــدرک  ــوه م ــد انب ــام تولی ــه ن ــدی ب ــا فرآین اینکــه ب
فارغ التحصیــل شــده باشــند، امــا بــا کوچک تریــن 
مهارت افزایی هــا  و  دانش افزایی هــا  کمتریــن  و 
جــدی  کنشــگران  و  فعــاالن  بــه  می تواننــد 
کســب وکارهای دانش بنیــان یــا در زنجیــره آن 
قــرار  کســب و کارهای دانش بنیــان خودشــان را 

ــد. بدهن
در  دارد  دانش بنیانــی  شــرکت  اگــر  امــروزه 
صنایــع نانــو کار می کنــد، یــک حســابدار یــا 
در  هــم  نانــو  و محصــوالت  بازاریــاب صنایــع 
ــد  ــودش را می توان ــد خ ــغل جدی ــره ش ــن زنجی ای
ــی  ــن جهــت، آن نگران ــد. از ای ــدا کن ــی و پی بازیاب
کــه همیشــه در همــه پیشــرفت های اقتصــادی و 
ــتغال زایی  ــا ضداش ــا این ه ــه آی ــوده -ک ــه ب فناوران
هســتند- بــه نظــر می رســد ذاتــاً در انقــاب صنعتــی 
ــان  ــاد دانش بنی ــت. در اقتص ــم داش ــم نخواهی پنج
ــد و  ــرض کن ــاغلی را منق ــه مش ــش از آنچ ــم بی ه
از بیــن ببــرد، مشــاغل جدیــدی خلــق خواهــد 
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــد الزم اس ــن تأکی ــی ای ــرد، ول ک
کارآفرینــان  انســانی  ســرمایه های  اشــتغال زایی 

ــیم. ــته باش ــد داش ــی تأکی ایران
آنچــه مــا امــروزه بیشــتر ایــن تهدیــد یــا چالــش 
ــم،  ــران می بینی ــتغال ای ــازار اش ــیب را در ب ــا آس ی
ــه  ــت ک ــی اس ــردگان ایران ــتغال زایی تحصیل ک اش
اتفاقــاً  بــا اقتصــاد دانش بنیــان بیشــتر فرصــت شــغلی 
پیــدا خواهنــد کــرد. افزایــش کمیــت شــرکت های 
دانش بنیــان بــه آن مقــداری کــه رهبــر انقــاب 
مطالبــه می کننــد و هدف گــذاری کردنــد و بــه آن 
مقــداری کــه اقتصــاد ایــران امــروزه بــه آن نیازمنــد 
اســت، مســتلزم مقدماتــی از جملــه خــود افرادنــد. 
امــروزه هــر دانشــجوی ایرانــی کــه در دانشــگاه در 
ــودش را  ــد، خ ــل می کن ــته ای دارد تحصی ــر رش ه
بایــد بــرای راه انــدازی یــک شــرکت دانش بنیــان یا 
ــق ارزش شــرکت های  ــره خل ــن در زنجی قرارگرفت
دانش بنیــان تعریــف کنــد. ایــن مســتلزم ایــن اســت 
برنامه هــای  در  فوق برنامــه،  برنامه هــای  در  کــه 
ــی در  ــای درس ــول در برنامه ه ــی و تح دانش افزای
وزارت علــوم و دانشــگاه ها واقعــاً اتفاقــی رقــم 
ــران  ــجویان ای ــدان و دانش ــی فرزن ــورد و به نوع بخ
ــان تربیــت شــوند. در ســند  ــرای اقتصــاد دانش بنی ب
تحــول بنیادیــن در آموزش وپــرورش هــم بایــد 
ــاد  ــرای اقتص ــگاهی ب ــنین دانش ــل از س ــا قب بچه ه
ــت شــوند و  ــده تربی ــای آین ــان و اقتصاده دانش بنی
ــی  ــد و مهارت افزای ــوزش ببینن ــا آن آم ــب ب متناس

داشــته باشــند.
شــرط دیگــر توســعه شــرکت های دانش بنیــان 
ایــن اســت کــه جریــان تأمیــن مالــی بســترها 
نویــن  روش هــای  مالــی،  تأمیــن  ســکوهای  و 
فین تک هــا،  جدیــد،  مالــی  فناوری هــای  و 
ــورس  ــل فراب ــی مث ــن مال ــد تأمی ــای جدی عرصه ه
ــان،  ــرای شــرکت های دانش بنی ــازار ســرمایه ب در ب
شــتاب دهنده  های متعــدد، رویدادهــای متناســب 
زیســت بوم  و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا 
مــا  بکنــد.  تغییــر  دانش بنیــان  شــرکت های 
قانــون کارمــان در دنیایــی نوشته شــده و قانــون 
ــری  ــای دیگ ــرمایه گذاری مان در دنی ــارت  و س تج

ــت.  ــوده اس ــان نب ــای دانش بنی ــه دنی ــده ک نوشته ش
کســب وکارهای  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــدی هســتند کــه  ــن جدی ــد قوانی ــان نیازمن دانش بنی

ــورد. ــم بخ ــات رق ــن اتفاق ــاً ای ــم واقع امیدواری
از شــرایط دیگــر بــرای توســعه شــرکت های 
دانش بنیــان خلــق زنجیره هــای ارزش محصــول 
دانش بنیــان  شــرکت های  محصــوالت  بــرای 
به ویــژه ورود محصــول بــه چرخــه  بــازار بــرای 
مصــرف روزمــره  مــردم اســت. در ایــن زمینــه 
ــر عمــل  ــر و فعال ت ــع مــا جدی ت بایــد وزارت صنای
کنــد. وزارت امــور خارجــه بــا دیپلماســی صنعتــی 
شــرکت های  ارتبــاط  نحــوه   بایــد  تجــاری  و 
بــا زنجیره هــای خلــق ارزش  دانش بنیــان مــا را 
جهانــی مدیریــت کننــد. این هــم از کارهایی اســت 
ــه  ــد در وزارت امــور خارجــه جــدی گرفت کــه بای
ــن زیســت بوم را  ــه ای شــود. متأســفانه اآلن توجــه ب
ــی وزارت خارجــه  ــه کارکــردی و مأموریت در بدن
نمی بینیــم؛ یعنــی وزارت خارجــه هنــوز مأموریتــی 
ــان و  ــاد دانش بنی ــه اقتص ــودش در عرص ــرای خ ب
ــت.  ــور نیس ــل و متص ــی آن قائ ــای جهان زنجیره ه
امیدواریــم ایــن تغییــر در گفتمــان، در مأموریت هــا 
همــه  بدنه هــای  در  جدیــد  شــرایط  فهــم  در  و 

وزارتخانه هــای مــا شــکل بگیــرد.
ــد  ــد بفهم ــتغال بای ــوزه اش ــا در ح وزارت کار م
کــه دنیــای اقتصــاد دانش بنیــان، کســب وکارها 
ــه  ــوالت و چ ــه تح ــان چ ــرکت های دانش بنی و ش
الزامــات جدیــدی را نســبت بــه مقولــه اشــتغال 
ــرایط  ــا ش ــودش را ب ــد خ ــد. بای ــش می آورن در پی
جدیــد آمــاده کنــد کــه همــه این هــا الزمــه اتفاقــی 
اســت کــه بایــد شــکل بگیــرد تــا زیســت بوم 
ــی  ــی و کیف ــعه کم ــرای توس ــور ب ــادی کش اقتص

شــرکت های دانش بنیــان بتوانــد رقــم بخــورد.
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در حــال حاضــر در نظــام برنامــه ریــزی و توســعه 
کشــورها تغییــرات اساســی و بنیــادی صــورت 
ــه  ــور در برنام ــد مح ــت.اقتصادهای رش ــه اس گرفت
هــای توســعه ای کمرنــگ  شــده واقتصادهــای 
برنامــه  نظــام  پارادیــم اصلــی  فرهنــگ محــور 
اند.بــه  یافتــه شــده  ریــزی کشــورهای توســعه 
عبــارت بیــرس ،فرهنــگ ســکه رایــج توســعه شــده 
اســت.جایگاه و نقــش فرهنــگ البتــه در نظــام 
برنامــه ریــزی ملــی مــا بســیار کمرنگ،بــی رمــق و 
ناکاارآمــد اســت و ایــن همــان درد کهنــه ای بــود 
کــه اقتصــاددان برجســته ایرانی،حســین عظیمــی را 
بــه طــرح تئــوری قویــم و اصیــل " بــر مــدار توســعه 
ــاج  ــل ع ــا راه ح ــرد و تنه ــت ک ــی " هدای نیافتگ
توســعه نیافتگــی ایــران را توجــه نظــام برنامــه ریزی 
ــه  ــی جامع ــای فرهنگ ــه ارزش ه ــی ب ــعه مل و توس

ــت. ــی دانس ــی م ایران
ــواره دوم  ــن چهل ــالهای آغازی ــه از س ــال ک امس
انقــاب اســامی و ســال تدویــن اولیــن برنامــه 
اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور  توســعه 
در دومیــن چهلــم عمرانقــاب اســامی اســت 
موضــوع اقتصــاد دانــش بنیــان کــه محوریــت 
تولیــد و اشــتغالزایی قــرار گرفتــه اســت  را بایــد بــه 
ــگ  ــاالی فرهن ــت ب ــا ظرفی ــت و ب ــک گرف ــال نی ف
ــتافت.  ــعه ش ــران توس ــن پیش ــتقبال ای ــه اس ــی ب مل
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه فرهنــگ چگونــه مــی 
ــه پیشــران توســعه  ــان را ب ــد اقتصــاد دانــش بنی توان
و محــور پیشــرفت ملــی تبدیــل کنــد؟ چنیــن 
ــا  ــوان ب ــی ت ــگ را نم ــرای فرهن ــدی ب ــش جدی نق
ــوالت و  ــوان محص ــه عن ــگ ب ــنتی فرهن ــوم س مفه
خدمــات فرهنگــی ماننــد هنــر و میــراث شناســایی 
و تبییــن کــرد، بلکــه بایــد در مفهومــی گســترده تــر 
تعریــف نمــود کــه پتانســیل هــای آینــده، پویایــی 
آن را در نظــر بگیرنــد. بــه همیــن دلیــل بــرای 
پشــتوانه و زیرســاخت نــرم افــزاری اقتصــاد دانــش 
بنیــان، نیازمنــد خــط مشــی گــذاری فرهنگــی  
جســورانه، شــجاعانه و پیشــگیرانه  بــرای تحریــک 
اشــکال جدیــدی از کاربــری فرهنگــی هســتیم کــه 
ــت  ــه از زندگــی و فعالی ممکــن اســت در هــر جنب
هــای زندگــی روزمــره از جملــه اقتصــاد و تجــارت 

ــد. ــوذ کن نف
ــام  ــز پی ــی و نی ــورای عال ــی ش ــرد قرارگاه رویک
ــی  ــزام م ــورا ال ــی ش ــای تحول ــش ه ــی چرخ اصل
کنــد کــه انســجام سیاســتگذاری در زمینــه تحقــق 
شــعار ســال یعنــی توســعه و پیشــرفت اقتصــاد دانش 
بنیــان در شــورای عالــی برنامــه ریزی،نظــارت 
وارزیابــی شــود.هم اکنــون دســتگاه هــا و ســازمان 
ــعار  ــق ش ــرای تحق ــزی ب ــه ری ــا برنام ــا و نهاده ه
تولیــد و اشــتغالزایی دانــش بنیــان را شــروع کــرده 

انــد و یــا در صــدد راه انــداری آن هســتند کــه 
تجربــه نشــان داده اســت اینگونــه فعالیــت هــا اگــر 
سیاســتگذاری مشــخص و هدفمنــد و اســتراتژی 
هــای روشــن بــا تقســیم کار ملــی بــه همــراه 
شــاخص هــای ارزیابــی نداشــته باشــد چیــزی بیــش 
از حرکــت هــای مقطعی،تبلیغــی و حــاوی اثــر 

ــود. ــد ب ــتر نخواه ــدود بیش مح
پیشــنهاد مــی شــود بــرای تحقــق رویکــرد و 
انقــاب  عالــی  شــورای  قرارگاهــی  اســتراتژی 
نیازمنــد  فرهنگــی در تحقــق شــعار ســال کــه 
دورشــدن از رویکــرد صــرف شــعاری و تبلیغاتــی 
ــرار  ــم ق ــری معظــم ه ــاد رهب ــورد انتق اســت)که م
گرفــت( فراینــدی منســجم را بــا شــروط و الزامــات 
ــل  ــت مراح ــود. الزم اس ــرا ش ــی و اج ــل طراح ذی

ــود: ــی ش ــم و اجرای ــر فراه زی
اول شناســایی ، اولویــت گــذاری و تصویــب 
حــوزه هــای اثرگذارتولیــدی اقتصــاد دانــش بنیــان 
داخلــی کــه در افزایــش اشــتغالزایی نقــش باالیــی 

دارد.
ــای  ــتگاه ه ــک از دس ــی هری ــیم کار مل دوم تقس
اجرایــی و ســازمان هــا برحســب حــوزه هــای 

مصــوب دارای اولویــت
ســوم تدویــن شــاخص هــای ارزیابــی کمــی 
تحقــق شــعار ســال از جملــه نــرخ اشــتغالزایی ملــی 
ــان از  ــش بنی ــاد دان ــهم اقتص ــتانی و بخشی،س ، اس
ــتان  ــک اس ــه تفکی ــی ب ــص داخل ــد ناخال کل تولی
و بخــش براســاس ماموریــت هــای ســازمانی و 
اباغــی ، ســهم صــادرات محصــوالت و خدمــات 
اقتصــاد دانــش بنیــان از کل صــادرات، میــزان نــرخ 
ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه، انــدازه بــازار 
اقتصــاد دانــش بنیــان در چرخــه اقتصــادی کشــور 
ــرخ رشــد تحقیــق و توســعه)R&D( در  و منطقــه، ن
ایــن بخــش، گــردش مالــی شــرکت هــای دانــش 

ــان و... بنی
تخصصــی  هــای  نشســت  برگــزاری  چهــارم 
بیــن دســتگاهی بــرای رفــع موانــع و پشــتیبانی 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــان ب ــش بنی ــد دان ــای تولی از فراینده
اصــاح سیاســت هــای واســطه گــری مالــی و 
ــی  ــش نقدینگ ــدی از افزای ــری ج ــی و جلوگی پول

در جامعــه.
ایــن  تحقــق  محــوری  بنیــان  شــک  بــدون 
چهــار مرحلــه و شــعار ســال، حــذف اشــتغال 
غیرمولــد و ارتقــای فرهنــگ و اخــاق کار در 
ــرد کان هشــت نقشــه  ــه اســت کــه در راهب جامع
مهندســی فرهنگــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــش  ــرد کان افزای ــن راهب ــام ای ــت.مهمترین پی اس
ــاد  ــاد اقتص ــی نه ــرمایه اجتماع ــی و س ــجام مل انس
بــا مــردم و صاحبــان ســرمایه و بــازار اســت.تعمیق 
ــتغال  ــد و اش ــی در تولی ــرمایه اجتماع ــای س و ارتق
ــی در ارکان حکومــت و  هــم وجــود شــفافیت مال
ــوام و  ــی اســت کــه ق نظــام اقتصــادی و درآمدهای
رشــد جامعــه را تضمیــن مــی کند.اجــرای پیوســت 
عدالــت در فضــای اقتصــاد و تولیــد کشــور در 
ســال 1۴01 مــی توانــد بهتریــن خبــر بــرای فعــاالن 

ــد. ــد باش ــق تولی ــرای رون ــرمایه ب ــان س و صاحب
مصوبــه »تقســیم کار ملــی بــرای اســتقرار الگــوی 
ــه  ــادی«، ک ــار اقتص ــگ کار و رفت ــاق و فرهن اخ
ــی انقــاب  ــه شــورای عال ــه پیشــنهاد دبیرخان ــا ب بن
فرهنگــی و در جلســه هشــتم ســتاد هماهنگــی 
ــخ  ــه در تاری ــور ک ــی کش ــی فرهنگ ــه مهندس نقش
بــه  اســت،  رســیده  تصویــب  بــه   ۲3/1۲/1399
شــرح پیوســت بــرای اجــرا ابــاغ مــی شــود. 
اجرایی ســازی راهبــرد کان 8 نقشــه مهندســی 
ــا اهــداف ذیــل در دســتور کار  فرهنگــی کشــور ب

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــه ق دبیرخان
بسترســازی بــرای رشــد و پیشــرفت اقتصــادی 

ــور کش
اصــاح فرهنــگ، اخــاق و رفتــار اقتصــادی در 

جامعــه
اصــاح و ارتقــای فرهنــگ تولیــد، توزیــع و 

مصــرف در کشــور
ــه  ــده در مصوب ــی ش ــش بین ــات پی ــی اقدام برخ
ــد، روح  ــای تولی ــده فض ــت کنن ــه تقوی ــور ک مزب
اشــتغالزایی و اســتقرار یــک نظــام اقتصــادی ســالم 

ــد از: ــت عبارتن ــه اس ــران در جامع و پیش
شفاف ســازي اراده حاکمیتــي بــراي مجــازات 
ــا  ــورد ب ــت برخ ــال و جدی ــه بیت الم ــاوزان ب متج

ــادي ــدان اقتص مفس
و  همه جانبــه  مبــارزه  فرهنــگ  ایجــاد 
رباخــواري،  اقتصــادي،  مفاســد  بــا  فراگیــر 
امتیازطلبــي،  ویژه خواري)رانت جویــي(، 
و  گران فروشــي  احتــکار،  ســودجویي،  تکاثــر، 

شــي      و کم فر
در  تلویزیونــي  مجموعــه  و  فیلــم  ســاخت 
تشــویق  و  نمونــه  کارآفرینــان  زندگــي  مــورد 
ــن  ــت مضامی ــي و تقوی ــوي کارآفرین ــه س ــردم ب م
اســامي اخــاق و فرهنــگ کار و کارآفرینــي 
بــا بهره گیــري از ابزارهــاي رســانه اي، هنــري و 

آموزشــي
ــراي آمــوزش عمومــي، گســترش  ــزي ب برنامه ری
ــاون و  ــگ تع ــارکت و فرهن ــه مش ــج روحی و تروی
رقابــت ســالم بیــن مــردم در فعالیت هــاي اقتصــادي 
بــه عنــوان یــک الگــوي ارزشــي مبتنــي بــر اســام

برنامه ریــزي بــراي تقویــت روحیــه اســتقامت 
و  تهدیدهــا  مقابــل  در  ملــي  خودبــاوري  و 
تحریم هــاي اقتصــادي و مجاهــدت بــراي رفــع 
ــران 1۴0۴ ــم انداز ای ــداف چش ــق اه ــع و تحق موان

دســتگاه هاي  و  نهادهــا  فرهنگــي  برنامه ریــزي 
تبلیــغ  و  اشــاعه  بــراي  فرهنگــي  و  اقتصــادي 
فرهنــگ تــوکل، قناعــت و صرفه جویــي، مصــرف 
صحیــح و احتــرام بــه کار و کســب حــال، رزق و 

ثــروت حــال و بیت المــال
بازنگــري و اصــاح قوانیــن بــا رویکــرد حمایــت 
همراه ســازي  و  بهینــه  مصــرف  از  پشــتیباني  و 
مصــرف درســت بــا مشــوق هاي اجتماعــي و اتخــاذ 
ــاي  ــراي رفتاره ــي ب ــده اجتماع ــر محدود کنن تدابی

ــه     ــرفانه و مبذران مس
حمایــت فرهنگــي از ابتــکارات، نوآوري هــا و 
ــد و  ــه تولی ــه مرحل ــاندن ب ــت رس ــات، جه اختراع

ــي ــاي خارج ــا کااله ــت ب رقاب
ــات اقتصــاد  ــوش کــرد کــه ادبی ــد فرام ــه نبای البت
ــدی اســت کــه  ــان از حــوزه هــای جدی ــش بنی دان
نیازمنــد بررســی حــوزه هــای عملکــردی و پیامــد 
ــت. ــداف اس ــق اه ــات در تحق ــن اقدام ــنجی ای س
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در حــال حاضــر فقــدان انســجام بیــن سیاســت ها، 
ناســازگاری اقتصــادی بیــن ســطوح ملــی و اســتانی 
ــا(  ــری ه ــکاف نابراب ــا و ش ــورداری ه ــدم برخ )ع
و... نشــانه هایی از وجــود مشــکات حاکمیتــی در 
بخــش اقتصــاد اســت کــه در رویگــرد قرارگاهــی 
فرهنگــی شــورای عالــی بــرای انســجام اجتماعــی 
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــاد بای ــش قتص بخ

چگونــه فرهنــگ مــی توانــد بــه بهبــود حکمرانــی 
اقتصــاد دانــش بنیــان کمــک کنــد؟ فرهنــگ 
بــرای ارتقــای اســتراتژی جامــع بــرای اقتصــاد 
دانــش بنیــان و توســعه پایــدار چــه برنامــه ای 
دارد؟ فرهنــگ چــه رویکــردی بــرای بهبــود نقــش 
ــی  ــرمایه اجتماع ــش س ــی در افزای ــت دولت مدیری
کنــد؟  مــی  فراهــم  مردمــی  اقتصــاد  بخــش 
بــرای نمونــه مــی تــوان بــا هماهنــگ نمــودن 
مدیریــت  جامعه)ماننــد  فرهنگــی  هــای  ارزش 
جهــادی، مشــارکت مردمی،ترویــج روحیــه ایثــار، 
ــت  ــا سیاس ــی و...( ب ــد مل ــی، تولی ــاوری مل خودب
ــاد  ــی اقتص ــوان حکمران ــی ت ــی، م ــای اجتماع ه

ــید. ــود بخش ــان را بهب ــش بنی دان
ــه  ــد ب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مــی توان
عنــوان حافــظ و سیاســتگذار انســجام ملــی در 
حــوزه هــای گوناگــون از جملــه اقتصــاد ملــی 
ــل  ــود عم ــی خ ــه قرارگاه ــه وظیف ــان ب ــش بنی دان
ــازی  ــگام س ــیر، هم ــن مس ــن گام در ای کنند.اولی
برنامــه هــای دســتگاهی براســاس تقســیم کار ملــی 
اســت. بایــد از برنامــه هــا و فرایندهــای اجتماعــی 
و فرهنگــی کــه تحقــق آنهــا،  تضمیــن تولیــد ملــی 
ــال دارد حمایــت  ــه دنب و افزایــش اشــتغالزایی را ب

کــرد.
در  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  اســتقرار  از  هــدف 
ــق  ــدرن ســازی اقتصــاد مطاب ــای م ــه معن کشــور ب
ــت.  ــی اس ــه ایران ــی جامع ــای فرهنگ ــا ارزش ه ب
انجــام اصاحــات فرهنگــی در ســاختار اقتصــادی 
مختلــف  هــای  زمینــه  در  مشــهودی  تأثیــرات 
جامعــه خواهــد داشــت. بــدون شــک اقتصــاد 
ــش  ــاد دان ــمت اقتص ــه س ــریعتر ب ــد س ــه بای جامع
ــر  ــتری ب ــز بیش ــد و تمرک ــد کن ــر و رش ــان تغیی بنی
ــدف  ــا ه ــاد ب ــن اقتص ــتانی ای ــی و اس ــرای مل اج
تولیــد و اشــتغالزایی داشــته باشــد. بایــد از ظرفیــت 
و مشــارکت همــه ذینفعــان در حــوزه اقتصــاد بهــره 
بــرد و هماهنگــی بیــن بخشــی و پشــتیبانی در بایــد 
در همــه ســطوح تقویــت شــود.نباید فرامــوش 
کــرد کــه دامنــه چالش هــا در حــوزه اقتصــاد 
ــه   ــود ک ــر می ش ــده بزرگ ت ــال های آین ــرای س ب
ــه  ــدی را ب ــای فرهنگــی جدی الزم اســت راهبرده
منظــور تقویــت فرهنــگ اشــتغال، اصاحــات 
فرهنگــی بخــش اقتصــادی و ارتقــای انســجام 
اجتماعــی بخــش اشــتغال را بــه طــور ویــژه تعییــن 
ــرای  ــی ب ــای فرهنگ ــت ه ــردد. سیاس ــف ک وتعری
افزایــش حمایــت اجتماعــی مناســب و مبــارزه 
ــت و  ــی دول ــئولیت اجتماع ــب مس ــر در قال ــا فق ب

ــود. ــف ش ــی تعری ــش خصوص بخ

يادداشــتی از دکتــر حمیــد امیــدوار عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و معــاون 
ــی انقــالب فرهنگــی؛ ــه شــورای عال ــی دبیرخان اداری و مال

پیام رهبری انقالب نقطه عطف حرکت موجود در حوزه علم و فناوری در 
آغازين سال های گام دوم انقالب است

دکتــر حمیــد امیــدوار عضــو هیــأت علمــی 
مالــی  و  اداری  معــاون  و  امیرکبیــر  دانشــگاه 
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیرخانــه 
در یادداشــتی بــه موضــوع شــعار ســال 1۴01 

پرداخــت.
پیــام نــوروزی ولــی امــر مســلمین تعامل اشــتغال 
و دانــش بنیــان بــودن دو راهبــرد اساســی را بــرای 
ــخص  ــاوری مش ــم و فن ــوزه عل ــتگزاران ح سیاس

میکنــد.
ــش  ــرف دان ــتغال و ص ــرف اش ــه ص ــم اینک مه
ــری پســندیده  ــی نفســه اگرچــه ام ــودن ف ــان ب بنی
اســت لیکــن پدیــد اوردن ماتریــس زیر بخشــهای 
ایــن دو مولفــه اساســی راهبــرد اساســی ترســیمی 

از ســوی رهبــری حکیــم اســت.
ــرای اینکــه ضــرب ماتریســی مذکــور شــکل  ب

ــون در فضــای  ــه نظــر میرســد انچــه تاکن ــرد ب بگی
ــی  ــاز مهندس ــد ب ــت بای ــه اس ــکل گرفت ــم ش حاک
ایجــاد  متقــارن  حــرکات  کنــار  در  و  شــود 
ــرات  ــارن موجــب پرکــردن حف ســاختارهای نامتق

موجــود و عــدم تحــرکات شــود. 
آنچــه در حــوزه سیاســت ها موجود اســت شــامل 
ــل  ــگان در تعام ــش اموخت ــتغال دان ــتهای اش سیاس
معاونــت  صمــت.  وزارت  رفــاه.  و  کار  وزارت 
علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری. وزارت عتــف 
ــی  ــع علم ــه جام ــری نقش ــتاد راهب ــت س ــا هدای ب
ــد  کشــور ذیــل  شــورایعالی انقــاب فرهنگــی چن
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــن ش ــت تبیی ــالی اس س
قانــون شــرکتهای دانــش بنیــان نیــز در ســال 1389 
در مجلــس محتــرم تصویــب و اییــن نامــه اجرایــی 
ان نیــز در ســال 1391 توســط دولــت محتــرم ابــاغ 
ــه  ــز ب ــور نی ــی کش ــع علم ــه جام ــد. در نقش گردی
ــای کان 3 و ۴ و ۷ و 8 و در  ــل در راهبرده تفصی
ــده  ــده ش ــب دی ــات متناس ــرد اقدام ــر راهب ــل ه ذی
ــه  ــداف 8 گان ــدف 5 از اه ــن در ه ــت. همچنی اس
نقشــه جامــع و نیــز در سیاســتهای اباغــی ســال 93 
ــاوری  ــم و فن ــوزه عل ــری در ح ــم رهب ــام معظ مق
افزایــش ســهم تولیــد محصــوالت و خدمــات 
ــه  ــرفته ب ــی و پیش ــاوری داخل ــش فن ــر دان ــی ب مبتن
میــزان 50 درصــد GDP از یکســو هــدف گــذاری 
شــده اســت و از ســوی دیگــر رســیدن بــه ســهم ۴ 

 .GDP ــه ــعه ب ــق و توس ــدی تحقی درص
لــذا بــا توجــه بــه بضاعــت سیاســتی موجــود 
ریاســت  فنــاوری  علمــی  معاونــت  کشــور  در 
ــم  ــم و غ ــام ه ــال تم ــی 8 س ــز در ط ــوری نی جمه
خــود را در جهــت افزایــش دو برابــری شــرکتهای 
ــواوری  ــدوق ن ــت. صن ــذول داش ــان مب ــش بنی دان

و شــکوفایی کــه ســتون فقــرات قانــون دانــش 
بنیــان ســال 89 مصــوب مجلــس بــود نیــز بــا 3000 
ــراز و  ــا ف ــن مــدت ب ــان ســرمایه در ای ــارد توم میلی

نشــیب تاشــهایی را انجــام داد.
امــا اکنــون چــه بایــد کــرد و چــرا نقطــه مطلــوب 

حاصــل نشــده اســت؟
ــتی  ــه براس ــم ک ــری معظ ــام رهب ــه پی ــه ب ــا توج ب
ــم  ــوزه عل ــود در ح ــت موج ــف حرک ــه عط نقط
ــاب  ــالهای گام دوم انق ــن س ــاوری در اغازی و فن
اســت تقســیم کار نامتقــارن نهــادی و پرهیــز از 
عــرف موجــود  از اهــم وظایــف عملیاتــی اســت. 
ــه  ــته چ ــه گذش ــی ده ــی در ط ــن تقنین ــرا قوانی زی
ــرم و چــه در شــورایعالی انقــاب  در مجلــس محت
فرهنگــی بــه رشــته تحریــر در امــده اســت و البتــه 
ــوان  ــت ج ــن دول ــانی دارد لیک ــروز رس ــه ب ــاز ب نی
ــوام  ــد فضــای رخــوت و خســتگی و ت ــی بای انقاب
ــی  ــای قبل ــی از عملکرده ــدی ناش ــا امی ــاس ن ــا ی ب
ــا اقدامــات نشــاط اور و انقابــی ذیــل فرامیــن  را ب

ــازد. ــول س ــلمین متح ــر مس ــی ام ول
ــی نمــودن رهنمودهــای معظــم  ــه منظــور اجرای ب
لــه بــه نظــر مــی رســد سیاســتها و راهبردهــای 
موجــود تنهــا نیــاز بــه بازنگــری دارد لیکــن آنچــه 
ــی و  ــی اساس ــات عملیات ــد اقدام ــی میکن خودنمای

ــت. ــی اس ــت زدگ ــز از سیاس پرهی
معاونــت  و  عتــف  وزارت  راســتا  ایــن  در 
ــت  ــل وزارت صم ــا تعام ــد ب ــاوری بای ــی فن علم
ارتباطــی صنایــع و دانشــگاهها  ایجــاد زنجیــره 
و پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم و فنــاوری و 
ــزرگ کشــور  ــع ب ســهامدار نمــودن آنهــا در صنای
و اختصــاص ســهام ممتــاز بــه انهــا از یکســو زمینــه 
اشــتغال فــارغ التحصیــان را فراهــم ســازند  و 
از یکســو الــزام شــرکتهای بــزرگ بــه ارتبــاط 

ــان  ــش بنی ــگاهی و دان ــرکتهای دانش ــا ش ــق ب وثی
ــه  ــازند. ب ــم س ــاوری فراه ــم و فن ــای عل و پارکه
ــره بنگاههــای اقتصــادی و  ــات مدی ــی در هی عبارت
ــگاهها و  ــا دانش ــک از روس ــر ی ــور ه ــی کش صنعت
ــاز  ــهام ممت ــتن س ــا داش ــا ب ــگاهها و پارکه پژوهش

دارای صندلــی تصمیــم گیــری شــوند. 
ــان  ــت ورود صاحب ــت درجه ــر اس ــه ذک الزم ب
امنــا  هیــات  کســوت  در  بنگاههــا  و  صنایــع 
شــده  اقداماتــی  پژوهشــگاهها  و  دانشــگاهها 
ــوخ  ــی رس ــوس یعن ــت معک ــن در جه ــت لیک اس
دانشــگاهیان در ســطوح تصمیــم گیــری بنگاههــای 
اقتصــادی و صنعتــی بدلیــل نداشــتن جســارت الزم 
اقدامــی از ســوی متولیــان قبلــی حــوزه علــم و 
ــا گفتــه  فنــاوری کشــور صــورت نگرفتــه اســت. ن
پیداســت ایــن امــر از اساســی تریــن اقداماتــی 
اســت کــه دولــت محتــرم میتوانــد جهــت پایایــی و 
تــاب آوری شــرکتهای دانــش بنیــان انجــام دهــد. 
بدیــن ترتیــب ایجــاد ارتبــاط وثیــق بیــن شــرکتهای 
ــان و مجموعــه هــای اقتصــادی صنعتــی  دانــش بنی
ــرد و مجموعــه دانشــگاهها  کشــور شــکل مــی گی
ــود. ــکا می ش ــج خودات ــز بتدری ــگاهها نی و پژوهش

دارای  مــا  کشــور  کــه  داشــت  بــاور  بایــد   
زیرســاختهای صنعتــی قــوی مــی باشــد و گــره زدن 
ــرکتهای  ــه ش ــاختاری ب ــور س ــاختها بط ــن زیرس ای
ــان راه حــل خــروج از بحــران و لبیــک  ــش بنی دان

ــت. ــری اس ــر رهب ــه اوام ب
ــی  ــادی و صنعت ــزرگ اقتص ــای ب ــا بنگاهه  قطع
کشــور در ایــن خصــوص براحتــی پذیــرا نخواهنــد 
ــوی  ــی از س ــح تقدیم ــو لوای ــن از یکس ــود لیک ب
ــات  ــه مجلــس و از ســویی مصوب ــرم ب ــت محت دول
هیــات دولــت  حاکــی از تکالیــف بنگاههــا در ایــن 

ــد کارســاز باشــد. خصــوص مــی توان
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دکتر زاهدی:
اقتدارآفرينی و تولید ارزش افزوده، مزيت اصلی دانش بنیان هاست

معــاون ســتاد علــم و فنــاوری شــورای عالــی 
در  بتــوان  شــاید  گفــت:  فرهنگــی  انقــاب 
حــوزه  دیگــری غیــر از حوزه هــای دانش بنیــان 
بنــا  اگــر  ولــی  کــرد،  ایجــاد  ارزش افــزوده 
از  باشــد، در جایــی غیــر  بــودن  بــه راهبــردی 
دانش بنیــان نمی تــوان هــم ارزش افــزوده و هــم 
اقتــدار ایجــاد کــرد. بــه نظــرم ایــن ویژگــی اصلــی 

اســت. دانش بنیــان  مراکــز 
 بخــش مهمــی از دیــدار اخیــر مســئوالن نظــام بــا 
ــوط  ــکات مرب ــه تشــریح بعضــی ن ــر انقــاب ب رهب
بــه  داشــت.  اختصــاص  دانش بنیــان  تولیــد  بــه 
همیــن منظــور گفت وگویــی بــا دکتــر کریــم 
ــم و  ــی ســتاد عل زاهــدی، معــاون نظــارت و ارزیاب
ــام  ــی انج ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــاوری ش فن

ــت. ــده اس ش

رهبــر  نــگاه  در  دانش بنیــان  مراکــز  مســئله    
ــور  ــور و به ط ــی کش ــه  علم ــناد جامع ــاب، اس انق
کلــی ســندهای باالدســتی علمــی کشــور چــه 

دارد؟ جایگاهــی 
 دربــاره نــگاه رهبــر انقــاب بــه مســئله دانش بنیان 
می تــوان گفــت کــه در زمــان جنــگ به خاطــر 
همیشــه  داشــته اند،  ایشــان  کــه  مســئولیت هایی 
ــن مســئله مدنظــر ایشــان  ایجــاب می کــرده کــه ای
ــی  ــث خودکفای ــتر بح ــان بیش ــه آن زم ــد. البت باش
آن  یعنــی  بــود؛  مطــرح  معکــوس  مهندســی  و 
مهندســی  معنــای  یــک  مدنظــر،  دانش بنیــان 
ــاد اســت  ــه  هفت ــش ده ــد. مصداق معکــوس می ده
کــه ایــن مهندســی معکــوس بــه شــرکت هایی 
ــزرگ  ــن شــرکت های ب ــل شــد کــه بعضــاً ای تبدی
ــد، امــا کمــاکان  ــرژی شــکل می گیرن در حــوزه  ان
ــر آن بازســازی دســتاوردهایی اســت کــه  ــی ب مبتن
در کشــورهای پیشــروی علمــی وجــود داشــته 

ــت. اس

در   ۷9 ســال  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
و  نرم افــزاری  جنبــش  بــر  امیرکبیــر  دانشــگاه 
نهضــت تولیــد علــم تأکیــد می کننــد کــه ایــن 
نــگاه در دانشــگاه های کشــور در دهــه  هشــتاد 
ــود  ــغ شــد و در دهــه  ن کامــل شــکل گرفــت و بال
ــن  ــات در ای ــن ثب ــاً ای ــدا کــرد. تقریب ــه پی هــم ادام
را  زیرســاخت هایش  کم کــم  و  بــوده  دهــه  دو 
هــم ایجــاد کردیــم؛ یعنــی ایــن منظومــه  فکــری بــه 
ســند چشــم انداز جمهــوری اســامی تبدیــل شــد. 
ــه  ــم ک ــی داری ــت های کان ــا سیاس ــد از آن م بع
مبتنــی بــر ســند چشــم انداز سیاســت های کان 
بــا رویکــرد علــم و فنــاوری تدویــن می شــوند. 
شــکل گیری معاونــت علمــی ریاســت جمهوری 
ــدات  ــا تأکی ــم ب ــور ه ــی کش ــع علم ــه  جام و نقش
زیســت بوم  تقریبــاً  اآلن  افتــاد.  اتفــاق  ایشــان 
شــکل  و  ســر  کشــور  دانش بنیــان  و  نــوآوری 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــی پی خوب

ــا  ــن مجموعه ه ــزوده  ای ــبی و ارزش اف ــت نس  مزی
در فضــای علمــی و اقتصــادی کشــور بــه چــه 

ــت؟ ــورت اس ص
نــگاه راهبــردی  بــا  اقتصــادی داشــتن  نــگاه   
ــت  ــت. مزی ــاوت اس ــا متف ــه دانش بنیان ه ــتن ب داش
ــان  ــز دانش بنی ــی مراک ــزوده  اصل ــبی و ارزش اف نس
در تقویــت جایــگاه راهبــردی و اقتــدار کشــور 
معنــا پیــدا می کنــد. از جهــت ســود هــم کــه 
بیشــتری  نســبتاً  ارزش افــزوده   دانش بنیان هــا 
ــاید  ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــاد می کنن ایج
حوزه هــای  از  غیــر  دیگــری  حــوزه   در  بتــوان 
دانش بنیــان ارزش افــزوده ایجــاد کــرد، ولــی اگــر 
ــر از  ــی غی ــد، در جای ــودن باش ــردی ب ــه راهب ــا ب بن
دانش بنیــان نمی تــوان هــم ارزش افــزوده و هــم 
اقتــدار ایجــاد کــرد. بــه نظــرم ایــن ویژگــی اصلــی 

مراکــز دانش بنیــان اســت.

 یکــی از مطالبــات رهبــر انقــاب، افزایــش تعداد 
ایــن مراکــز بــود. بــرای ایــن کار چــه موانعــی بایــد 

شود؟ زدوده 
 بعضی هــا اقتصــاد و دانش بنیــان می گوینــد و 
هــر  می گوینــد.  دانش بنیــان  اقتصــاد  بعضی هــا 
دو در جــای خــود درســت اســت؛ یعنــی مــا بایــد 
ــودن را  ــان ب اقتصــادی داشــته باشــیم کــه دانش بنی

ــد. ــته باش ــود داش در دل خ
ــت و در  ــاد اس ــم در دل اقتص ــع ه ــی از موان خیل
دل اکوسیســتم دانش بنیــان کشــور نیســت کــه 

ایــن توســعه یافته تــر از اقتصــاد کشــور اســت. 
اگــر اقتصــاد کشــور درســت کار کنــد، بایــد 
بســیاری از موانــع در برابــر تمــام شــرکت ها و 
مؤسســات دانش بنیــان برداشــته شــود. روال هــا 
بایــد خیلــی روان باشــد و فضــای کســب وکار 
کــه  را  مجوزهایــی  تــا  شــود  تســهیل  آن هــا 
بگیرنــد. در جایــی کــه  می خواهنــد راحت تــر 
ــت مواجــه می شــوند  ــه  دول ــا بدن ــن شــرکت ها ب ای
بعضــاً  کارهــا گیــر می کنــد. مــن خیلــی وارد 
ــاً همــه در فضــای  ــا تقریب ــا نمی شــوم، ام مصداق ه
کســب وکار می داننــد کــه مشــکل اصلــی چیســت. 
ــی در آن  ــود و بحث ــکیل ش ــد تش ــوارد بای ــن م ای
ــت کــه  ــم هس ــری مــوارد ه ــا یک س ــت، ام نیس
ــط  ــا مرتب ــه دانش بنیان ه ــر و ب ــداری تخصصی ت مق
ــرای همــه  شــرکت ها  ــی ب ــن مال ــًا، تأمی اســت؛ مث
مســئله اســت و بایــد تســهیل شــود، امــا در حــوزه  
مالــی شــرکت های  تأمیــن  دانش بنیــان، جنــس 
دانش بنیــان بــا تأمیــن مالــی بقیــه  کشــورها متفــاوت 
ــری  اســت. شــاید اینجــا زیرســاخت های متفاوت ت
شــرکت های  خطرپذیــری  میــزان  باشــد.  نیــاز 
ــت. ــاوت اس ــرکت ها متف ــایر ش ــا س ــان ب دانش بنی

شــرکت های دانش بنیــان نیــاز بــه نیــروی انســانی 
زبــده و چریــک دارنــد. قاعدتــاً یــک نیــروی 
انســانی ســاده نمی توانــد کمــک کنــد. الزمــه 
همــه این هــا مرتفع کــردن همــه  موانعــی اســت 
ــع کســب و کاری را از  ــن موان کــه هــر کــدام از ای
ــود،  ــع ش ــع مرتف ــن موان ــر ای ــد. اگ ــق می اندازن رم
آن کســب وکار بــا کیفیــت بهتــر و ســریع تری کار 

و رشــد می کنــد.

افــراد  بعضــی  بــرای   موضــوع دیگــری کــه 
محــل ســؤال اســت نســبت بیــن دانش بنیان هــا 
ــه  ــوع چگون ــن موض ــت؛ ای ــتغال آفرینی اس ــا اش ب

باشــد؟ تاثیرگــذار  اشــتغال  در  می توانــد 
 برخــی می گوینــد کــه وقتــی شــما دانــش را وارد 
ــود.  ــم می ش ــتغال ک ــد، اش ــد می کنی ــد تولی فرآین
ایــن حــرف از یــک منظــر درســت اســت. فــرض 
کنیــد کــه شــرکتی فعالیت هــای متعــددی دارد. 
وقتــی اتوماســیون وارد آن می شــود طبیعتــاً بــه 
ــن  ــا ای ــاز دارد، ام ــری نی ــای کمت ــداد کارگره تع
بلندمــدت  در  وقتــی  اســت.  کوتاه مــدت  مــال 
بهــره وری زیــاد می شــود، ســوددهی بــاال مــی رود و 
خطــوط تولیــد جدیــدی اضافــه می شــود. پــس این 
بحــث در بلندمــدت خیلــی بحــث خاصــی نیســت. 
ــان در  ــاد دانش بنی ــر اقتص ــه اگ ــد ک ــه می دانن هم

ایجــاد  بلندمــدت شــکل بگیــرد، اشــتغال هــم 
خواهــد شــد.

اقتصــاد  واژه  دو  ایــن  نســبت  در  دوم  نکتــه  
اســت کــه جنــس  ایــن  اشــتغال  و  دانش بنیــان 
ایجــاد  بــا  اقتصــاد دانش بنیــان  شــغل آفرینی در 
متفــاوت  مقــداری  حوزه هــا  ســایر  در  اشــتغال 
بــا  مشــاغلی  دانش بنیــان،  شــرکت های  اســت. 
دســتمزد و رفــاه بــاال ایجــاد می کننــد و ایــن بــرای 
کشــور مــا خیلــی الزم اســت. کشــوری کــه ســرانه 
خریــد در آن از متوســط دنیــا باالتر اســت، مشــاغل 
ــا  ــد. م ــه کمــک آن بیای ــد ب ــی نمی توان ســاده خیل
ــاف  ــا کف ــم ت ــم دســتمزدی پرداخــت کنی مجبوری
آن را بدهــد. بــرای همیــن تــا حــدی از مشــاغلمان 
تــا  شــود  ایجــاد  دانش بنیــان  حــوزه   در  بایــد 
ــد. بعضی هــا فکــر  ــد آن درآمــد را ایجــاد کن بتوان
می کننــد شــرکت های فنــاوری و شــرکت هایی 
ــی  ــد، خیل ــا دارن ــی در دنی کــه ســطح دانشــی  باالی
ســود می دهنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــی  ــتند، ول ــودده نیس ــرکت های س ــا ش ــا لزوم آن ه
ــن  ــد. از ای ــت می کنن ــی پرداخ ــتمزدهای باالی دس
جهــت، اشــتغال شــرکت های دانش بنیــان یــک 
اشــتغال خــاص و همــراه بــا رفــاه اســت. ایــن خیلــی 

ــم اســت. مه

ــان  ــا اقتصــاد دانش بنی  نســبت اقتصــاد مقاومتــی ب
ــوان تشــریح کــرد؟ را چطــور می ت

 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی خیلــی 
خــوب دارد شــکل اقتصــادی مدنظــرش را بــه 
کــه  دوم می گویــد  بنــد  در  تصویــر می کشــد. 
اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــادی دانش بنیــان اســت 
ــی،  ــاد مقاومت ــت. اقتص ــتی اس ــرف درس ــن ح و ای
ــی و از  ــای خارج ــه از تکانه ه ــت ک ــادی اس اقتص
اتفاقاتــی کــه در دنیــای پیرامــون خــارج از کشــور 
ــد  ــد و می توان ــیب را می بین ــن آس ــد کمتری می افت
اتفاقــات دنیــای  بایســتد و  پــای خــودش  روی 
خــارج می توانــد بــه آن کمتریــن آســیب را بزنــد. 
ایــن اقتصــاد فقــط بــا تولیــد مبتنــی بــر دانــش بومــی 
ــن حــرف روشــنی اســت کــه  ــرد. ای شــکل می گی
در بنــد دوم سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بــه آن 
ــاً  ــی قطع ــس اقتصــاد مقاومت اشــاره شــده اســت. پ
جهــت  ایــن  از  و  اســت  دانش بنیــان  اقتصــادی 
ــه  ــیم. گرچ ــل باش ــی قائ ــاوت خاص ــم تف نمی توانی
دانش بنیــان  اقتصــاد  از  اعــم  مقاومتــی  اقتصــاد 
اســت و نیازمنــد فاکتورهــای دیگــری هــم هســت 

ــت. ــن اس ــم روش ــا ه ــان ب و نسبتش
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دکتر سلطان خواه:
تولید دانش بنیان، محصوالت ما را رقابت پذير خواهد کرد

 1۴01 ســال  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
دانش بنیــان،  »تولیــد؛  ســال  به عنــوان  را 
رهبــر  کردنــد.  نام گــذاری  اشــتغال آفرین« 
انقــاب در ســخنرانی نــوروزی، بــا تعریــف معنــای 
»اقتصــاد  کردنــد:  تأکیــد  دانش بنیــان  اقتصــاد 
دانش بنیــان موجــب کاهــش هزینه هــای تولیــد 
میشــود؛ بهــره وری را افزایــش میدهــد کــه امــروز 
ــا کاهــش بهــره وری اســت؛  یکــی از مشــکات م
بهبــود  میدهــد،  افزایــش  را  محصــول  کیفیّــت 
میبخشــد و محصــوالت را رقابت پذیــر میکنــد؛ 
ــن  ــم از ای ــا میتوانی ــی، م ــای جهان ــی در بازاره یعن
ــر  ــوالت رقابت پذی ــوان محص ــه عن ــوالت ب محص

اســتفاده کنیــم.« 
ــد  ــا تولی ــط ب ــائل مرتب ــتر مس ــی بیش ــرای بررس ب
بــا  گفت وگویــی  اشــتغال آفرین  و  دانش بنیــان 
ســرکار خانــم دکتــر نســرین ســلطان خواه، معــاون 
ســابق علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری انجــام 

شــده اســت.
ــرکت های  ــا ش ــاب ب ــر انق ــدار رهب ــن دی از اولی
دانش بنیــان نکاتــی در خاطــر داریــد؟ چــه مباحثــی 

از جانــب ایشــان مطــرح شــد؟
 زمانــی کــه مســئولیت معاونــت علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــور بــر عهــده ام بــود و الیحــه  حمایــت 
از شــرکت های دانش بنیــان را بــه مجلــس داده 
بودیــم کــه رونــد طوالنــی را در مجلــس طــی 
کــرد، اولیــن دیــدار رهبــر انقــاب بــا شــرکت های 
دانش بنیــان در تابســتان 91 برگــزار شــد کــه تمــام 
ــان خدمــت ایشــان رســیدند  شــرکت های دانش بنی
ــی را  ــکات مهم ــدار ن ــاب در آن دی ــر انق و رهب
مطــرح کردنــد و پیگیــر بودنــد کــه چــرا صنــدوق 
و  نمی شــود  تشــکیل  شــکوفایی  و  نــوآوری 
چــرا آیین نامــه  قانــون حمایــت از شــرکت های 
فرمایــش  اســت.  نشــده  اجرایــی  دانش بنیــان 
ــئولیت  ــه مس ــانی ک ــا کس ــد ت ــب ش ــان موج ایش
ــده  ــه بن ــی ک ــد. زمان ــل کنن ــریع تر عم ــتند س داش
ــت  از شــرکت های  ــون حمای مســئولیت داشــتم قان

ــد. ــی ش ــًا اجرای ــان عم دانش بنی
ــا ســایر  شــرکت های دانش بنیــان چــه تمایزاتــی ب
ــز  ــان از مراک ــد؟ تعریفت ــادی دارن ــای اقتص بنگاه ه

ــت؟ ــان چیس دانش بنی
دانــش  فعالیت هــا  ایــن  اصلــی  ســرمایه    
ــود،  ــت ب ــرن صنع ــه ق ــل ک ــرن قب ــًا، ق ــت؛ مث اس
کارخانجــات بــزرگ در مســاحت ها و ســوله ها 
و ماشــین آالت بــزرگ و بــا تعــداد کارگــران 
و مهندســین زیــاد، نشــان از عظمــت و اهمیــت 
ــروز  ــی ام ــود، ول ــور ب ــاد آن کش ــع و اقتص صنای
ــن اســت کــه این هــا  یکــی از ماک هــای مهــم ای
ــرمایه  آن  ــن س ــتند. باالتری ــان هس ــدر دانش بنی چق
بخش هــا، دانش بنیــان بــودن و ســرمایه دانشی شــان 
اســت. البتــه ممکــن اســت نــگاه نادرســتی وجــود 
داشــته باشــد کــه دانش بنیــان بــودن و شــرکت 

فقــط در  را  دانش بنیــان 
ســطوح  فناوری هــای 
بــاال می بیننــد. بــه نظــر 
مــن، دانش بنیــان شــدن 
ــی  اقتصــاد و صنعــت وقت
کــه  می افتــد  اتفــاق 
دانــش و فنــاوری در تمام 
مختلــف  بخش هــای 
صنعــت  اقتصــاد،  آن 
و  پایین دســتی  صنایــع 
صنایــع  در  و  متوســط 
بــا فنــاوری بــاال نفــوذ 
مثــًا، اآلن  پیــدا کنــد؛ 
صنعــت  در  کشــورها 
همدیگــر  بــا  خــودرو 

ــاوری و  ــه فن ــه ب ــی ک ــت می کننــد و آن های رقاب
ــد  ــد، می توانن ــدا  می کنن ــت پی ــتری دس ــش بیش دان
بــا قابلیت هــای متفاوت تــری  خودروهایشــان را 
رقابــت  دنیــای  در  و  کننــد  تولیــد  بقیــه  از 
اقتصــادی ادامــه حیــات پیــدا کننــد؛ حتــی صنایــع 
بتواننــد  اینکــه  بــرای  متوســط  و  پایین دســتی 
رقابت پذیرتــر  و  ببرنــد  بــاال  را  بهره وری شــان 
شــوند و بــا هزینــه  کمتــر و کیفیــت بهتــر مانــدگار 
ــش و  ــه دان ــد ک ــن ندارن ــز ای ــاره ای ج ــند، چ باش
ــًا،  ــد؛ مث ــدا کن ــوذ پی ــع نف ــن صنای ــاوری در ای فن
ــران، زرشــک و  ــل زعف ــع پایین دســتی مان مث صنای
فــرش بــرای اینکــه در دنیــا قابــل رقابــت و دســت 
ــش و  ــه دان ــت ک ــن اس ــند ای ــته باش ــر را داش برت
ــوذ  ــم نف ــتی ه ــع پایین دس ــن صنای ــاوری در ای فن
ــد فکــر  ــا نبای ــه شــود. م ــه کار گرفت ــد و ب ــدا کن پی
کنیــم کــه شــرکت دانش بنیــان شــرکتی اســت 
ــک کار  ــای های ت ــوزه  فناوری ه ــط در ح ــه فق ک
می کنــد. اقتصــاد و صنعــت می تواننــد اقتصــاد 

شــوند. دانش بنیــان 
ــا  ــور م ــی در کش ــه زمان ــان از چ ــوزه دانش بنی ح
ــدا  ــت و رشــد بیشــتری پی ــرار گرف ــورد توجــه ق م

کــرد؟
ــراد  ــان و اف ــا شــرکت های دانش بنی  در کشــور م
ــم جمــع  ــج خودشــان دوره تحصیل کــرده به تدری
شــدند و شــرکت هایی را ایجــاد کردنــد. بعضــی از 
ایــن شــرکت ها در پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــت علمــی  ــی کــه معاون ــی زمان مســتقر شــدند، ول
ــس  ــت و پ ــت نهــم شــکل گرف ــاوری در دول و فن
از آن در ســال 8۷ الیحــه  حمایــت از شــرکت های 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــم ب ــت نه ــان در دول دانش بنی
ــان  ــات و واژه  دانش بنی ــد، ادبی ــم ش ــامی تقدی اس
یــا شــرکت دانش بنیــان به طــور رســمی متولــد شــد 
ــت  ــم و دول ــت نه ــه در دول ــی ک ــا پیگیری های و ب
دهــم داشــتیم، قانــون حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان در مجلــس تصویــب شــد. یک قســمت 
مهــم ایــن قانــون ایــن بــود کــه صنــدوق نــوآوری 

ــارد  ــزار میلی ــه ه ــه  س ــرمایه  اولی ــا س ــکوفایی ب و ش
ــان و  ــا فعالیت هــای دانش بنی ــان ایجــاد شــود ت توم
شــرکت های دانش بنیــان حمایــت و پشــتیبانی و 
ــت دهــم هــم  ــت شــوند. خوشــبختانه در دول تقوی
آیین نامــه  اجرایــی قانــون حمایــت از شــرکت های 
ــوآوری و  ــدوق ن ــد و صن ــوب ش ــان مص دانش بنی
شــکوفایی شــکل گرفــت. همیــن شــرکت هایی 
بودنــد رســماً  دانش بنیــان  فعالیت هــای  در  کــه 
ــا،  ــا و معیاره ــر اســاس آن شــاخص ها و ماک ه ب
دانش بنیــان شــناخته می شــدند و می توانســتند از 
ــرکت های  ــت از ش ــون حمای ــهیات قان ــام تس تم
ــی  ــی گمرک ــای مالیات ــل معافیت ه ــان مث دانش بنی
و حتــی اســتفاده از کمک هــای صنــدوق نــوآوری 

ــوند. ــد بش ــکوفایی بهره من و ش
چطــور می تــوان نقــش ایــن مراکــز و مؤسســات 
و  تولیــد  وضعیــت  بهترشــدن  و  افزایــش  در  را 

ــرد؟ ــی ک ــتغال ارزیاب ــن اش همچنی
فارغ التحصیــل در مقطــع  تعــداد زیــادی  مــا   
همیــن  کــه  داریــم  دکتــری  و  فوق لیســانس 
شــرکت های دانش بنیــان بایــد محمــل فعالیــت 
و جــذب آن هــا باشــد. اگــر مــا دنبــال ایــن باشــیم 
به دســت  اقتصــادی  فعالیت هــای  و  کــه کارهــا 
ــی و  ــم مردم ــش مه ــم بخ ــد فه ــد، بای ــردم باش م
دانش بنیــان  شــرکت های  طریــق  از  خصوصــی 
و  جــذب  محــل  می توانــد  ایــن  باشــد.  هــم 
هــم  دانشــگاهی مان  فارغ التحصیــان  اشــتغال 
باشــند؛ لــذا، آن هــا می تواننــد بخــش مهمــی از 
ــرکت های  ــش ش ــور و بخ ــاد کش ــت و اقتص صنع
دانش بنیــان را عهــده دار شــوند. همان طــور کــه 
ــش  ــد در افزای ــان می توان ــت دانش بنی ــم، فعالی گفت
ــد و در  بهــره وری و در کم کــردن هزینه هــای تولی
باالبــردن کیفیــت و رقابت پذیرشــدن محصــول 

ــد. ــر باش ــی مؤث خیل
چــه  دانش بنیان هــا  توســعه   و  رشــد  بــرای 
راهبردهایــی نیــاز اســت کــه در نظــر گرفتــه شــود 
و بایــد چــه اتفاقــی در نــگاه سیاســت گذاران ایــن 

ــد؟ ــوزه رخ ده ح

ــم  ــوزه  عل ــئوالن ح ــورها مس ــی از کش  در بعض
ــه  ــی آن کشــور را ب ــد مســئوالن عال ــاوری  بای و فن
اهمیــت توســعه  علــم و فنــاوری توجیــه کننــد. 
خوشــبختانه در کشــور مــا، رهبــر انقــاب به عنــوان 
کشــور  سیاســت گذاری  ســطح  عالی تریــن 
ــه  ــان ب ــد و نگاهش ــتاز بودن ــه پیش ــان همیش خودش
ــی  ــچ بخش ــه هی ــوده و ب ــاوری ب ــم و فن ــعه  عل توس
نــگاه تشــریفاتی نداشــتند، بلکــه ایــن مســئله را 
ــه روی  ــتند و همیش ــی می دانس ــور حیات ــرای کش ب

ــد. ــد کردن آن تأکی
سیاســت گذاران  و  مســئولین  کــه  امیــدوارم 
در رده هــا و حوزه هــای دیگــر، بــه ایــن مقولــه 
توجــه جدی تــری داشــته باشــند و اهمیــت بدهنــد. 
بهداشــت  و  علــوم  وزارتخانه هــای  فقــط  نــه 
و  نهادهــا  همــه  بلکــه  آموزش وپــرورش،  و 
جهــاد،  کشــاورزی،  وزارت  از  وزارتخانه هــا 
نفــت، نیــرو و ... همــه مســئول هســتند. همــه  این هــا 
ــری  ــاوری و به کارگی ــم و فن ــعه  عل ــه توس ــد ب بای
ــرای پیشــرانی توســعه  اقتصــادی  ــاوری ب ــم و فن عل
ــه ایــن  و صنعتــی کشــور توجــه کننــد. مــا واقعــاً ب

ــتیم. ــاج هس محت
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی هــم بایــد در 
سیاســت های اعطــای تســهیاتش بازنگــری کنــد؛ 
چــون هــدف از تشــکیل صنــدوق نــوآوری و 
ــدون  ــاص ب ــور خ ــه به ط ــود ک ــن ب ــکوفایی ای ش
آن بوروکراســی های حاکــم بــر نظــام بانکــی و 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــی روان، ش ــورت خیل به ص
ــد.  ــتفاده کنن ــات اس ــهیات و امکان ــد از تس بتوانن
و  نــوآوری  صنــدوق  کــه  دارم  انتظــار  مــن 
شــکوفایی در ایــن مســیر عمــل کنــد و متفــاوت از 
ــیار  ــهیات بس ــا تس ــاده تر و ب ــد و س ــا باش بانک ه
شــرکت های  برخــورداری  امــکان  ســهل تری 
دانش بنیــان را از تســهیات مالــی فراهــم کنــد. 
و  نــوآوری  صنــدوق  کــه  می کنــم  فکــر  مــن 
ــای  ــد اعط ــری در رون ــد تجدیدنظ ــکوفایی بای ش

ــد. ــته باش ــهیاتش داش تس
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دکتر کبگانیان مطرح کرد:

اصالح و تصويب چشم انداز ۱۰ ساله سند ملی فناوری نانو 
تصويب تغییر اساسنامه دانشگاه اديان و مذاهب اسالمی

یک صــد و شــصت و یکمیــن جلســه شــورای 

ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور در 

ــی انقــاب فرهنگــی  ــه شــورای عال محــل دبیرخان

ــد. ــزار ش برگ

ــری  ــتاد راهب ــر س ــان دبی ــور کبگانی ــر منص دکت

اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور در حاشــیه 

یک صــد و شــصت و یکمیــن جلســه شــورای 

ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور بــا 

اشــاره بــه بحــث نهایــی ســازی ســند ملــی فنــاوری 

نانــو در ایــن جلســه گفــت: امــروز دو بحــث مهــم 

بحــث  اولیــن  دادیــم؛  قــرار  را در دســتور کار 

مربــوط بــه نهایــی ســازی ســند ملــی فنــاوری نانــو 

بــود کــه در جلســات متعــددی کار کارشناســی اش 

انجــام شــده بــود و در جلســه قبــل شــورای ســتاد، 

ــم. ــی کردی ــرح و بررس ــوارد را مط ــی از م برخ

وی ادامــه داد: در ایــن جلســه چشــم انــداز ســند 

ــرای  ــو اصــاح و نهایــی شــد و ب ــاوری نان ملــی فن

تطابــق بــا دو برنامــه 5 ســاله کشــور حدود 10 ســال 

را در نظــر داریــم؛ یعنــی بــا توجــه بــه زمــان بنــدی 

کــه محاســبه شــد چشــم انــداز ایــن ســند تــا ســال 

1۴1۲ بــه تصویــب رســید.

دکتــر کبگانیــان بــا بیــان اینکــه راهبردهــا و 

اقدامــات ملــی مــاده ۴ هــم در یک صــد و شــصت 

ــه  ــری نقش ــتاد راهب ــورای س ــه ش ــن جلس و یکمی

ــدام  ــت: اق ــد، گف ــی ش ــور نهای ــی کش ــع علم جام

ــل  ــا اقدامــات ملــی کــه ذی ــاده ۴ ب ــی م ــرد مل راهب

شــاخص های  همچنیــن   و  بــود  راهبــرد  ایــن 

ــتور کار قــرار  ــات در دس ــن اقدام ــه ای ــوط ب مرب

ارتبــاط  در  دوم  دســتورکار  همچنیــن  گرفــت؛ 

ــان و  ــگاه ادی ــرد دانش ــزارش عملک ــی گ ــا بررس ب

مذاهــب اســامی و درخواســت اصــاح اساســنامه 

ایــن دانشــگاه بــود کــه در زمینه هــای مختلــف 

علــوم اســامی و تعــداد دانشــجویان خــوب در 

ــی  ــتند و بررس ــف را داش ــی مختل ــع تحصیل مقاط

تعــداد اعضــای هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه در این 

جلســه صــورت گرفــت و گــزارش عملکــردی 

ــد. ــه ش ــگاه ارائ ــس دانش ــط رئی توس

دبیــر ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی 

درخواســت  بــا  ارتبــاط  در  داد:  ادامــه  کشــور 

دانشــگاه ادیــان و مذاهــب اســامی، اصــاح چنــد 

ــن دانشــگاه درخواســت شــده  ــد از اساســنامه ای بن

ــب شــد  ــد و تصوی ــوارد تایی ــود کــه برخــی از م ب

کــه یــک بنــد آن مربــوط بــه دادن مجــوز بــه ایــن 

ــی  ــی و خارج ــعب داخل ــاد ش ــرای ایج ــگاه ب دانش

پــس از اخــذ مجــوز از شــورای گســترش شــورای 

ــا  عالــی در وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و ب

ــود. ــررات ب ــن و مق ــت قوانی رعای

ــل و  ــد دوم تکمی ــرد: بن ــه ک ــان اضاف وی در پای

ــای دانشــگاه  ــت امن ــی هیئ ــش اعضــای حقیق افزای

ادیــان و مذاهــب اســامی بــود کــه در گذشــته دو 

نفــر بــود  و اکنــون اجــازه داده شــد کــه ایــن تعــداد 

تــا ۴ نفــر افزایــش پیــدا کنــد.
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در این بخش می خوانید: در این بخش می خوانید: 

- حــوزه فنــاوری و نــوآوری بــه جشــنواره 

بين المللــی خوارزمــی اضافــه شــد

ــهری  ــالق ش ــوآوری و خ ــز ن ــاد مرک - - ايج

از  بســتر کارخانــه ســيمان ری؛ ســتاری:  بــر 

ــه  ــی ب ــتفاده و تاريخ ــدون اس ــن ب ــل اماک تبدي

ــت  ــی حماي ــت و کارآفرين ــرای خالقي ــی ب فضاي

می کنيم 
و ...    

حوزه فناوری و نوآوری به جشنواره بین المللی خوارزمی اضافه شد

ایــن تفاهم نامــه همــکاری بــا حضــور ســورنا 
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
ــه  ــا زمین ــر نفــت امضــا شــد ت و جــواد اوجــی وزی
ــای  ــوآوری در بخش ه ــاوری و ن ــوخ فن ــرای رس ب

گوناگــون صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی فراهــم 
شــود. 

شــورای  تفاهم نامــه  ایــن  اســاس  بــر 
ــرد کان  ــن راهب ــدف تدوی ــا ه ــت گذاری ب سیاس

ــش  ــت، گاز، پاالی ــت نف ــان صنع ــعه دانش بنی توس
و پتروشــیمی و پایــش تحقــق اهــداف تشــکیل 

. د می شــو

تفاهم نامــه همــکاری وزارت نفــت و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف تدویــن برنامــه جامــع بــرای توســعه دانش بنیــان صنعــت نفــت، 
گاز، پاالیــش و پتروشــیمی امضــا شــد.

تدوين راهبردها وسياست ها

موضــوع  اجــرای  و  برنامه ریــزی  به منظــور 
ــا  ــی ب ــروه تخصص ــت کارگ ــه، هف ــن تفاهم نام ای
ــان  ــی همچــون »کارگــروه توســعه دانش بنی عناوین
نفــت و گاز«، »کارگــروه  در حــوزه باالدســتی 
و  پاالیــش  حــوزه  در  دانش بنیــان  توســعه 
ــان در  ــعه دانش بنی ــروه توس ــش«، »کارگ پتروپاالی
حــوزه پتروشــیمی«، »کارگــروه توســعه دانش بنیــان 
در حــوزه پایین دســت گاز«، »کارگــروه توســعه 
تجهیــزات  بومی ســازی  حــوزه  در  دانش بنیــان 
صنعــت نفــت«، »کارگــروه توســعه دانش بنیــان در 
ــرژی« و »کارگــروه  حــوزه بهینه ســازی مصــرف ان
ــت بوم  ــعه زیس ــوزه توس ــان در ح ــعه دانش بنی توس
ــد و  ــد ش ــکیل خواه ــت« تش ــت نف ــاوری صنع فن

اعضــای کارگروه هــای تخصصــی شــامل مدیــران 
اصلــی شــرکت های زیرمجموعــه وزارت نفــت 
و مدیــران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

ــود. ــد ب ــوری خواهن جمه
 

تشــکیل  بــرای  الزم  هماهنگی هــای 
کارگروه هــای تخصصــی یادشــده و برگــزاری 
نشســت های منظــم، دریافــت مجوزهــای الزم و 
ــرای  ــی ب ــی و قانون ــاخت های فیزیک ــن زیرس تأمی
طرح هــای مصــوب کارگروه هــا بــرای اجــرای 
مــدون  برنامه هــای  ذیــل  فناورانــه  طرح هــای 
کارگروه هــای تخصصــی، حمایــت از ســازندگان 
و شــرکت های دانش بنیــان همســو بــا دریافــت 
گواهینامــه کیفیــت محصــول از نهادهــای ارزیابــی 
انطبــاق، تســهیل ورود شــرکت های دانش بنیــان 

ــت  ــت نف ــت( صنع ــد )وندورلیس ــت بلن ــه فهرس ب
بــا هــدف اجــرای طرح هــای فناورانــه مرتبــط 
دربــاره  برنامه ریــزی  تفاهم نامــه،  موضــوع  بــا 
ــاز طرح هــای  ــورد نی ــارات م ــن و تســهیل اعتب تأمی
و  تخصصــی  کارگروه هــای  مصــوب  فناورانــه 
حمایــت از اجــرای قانــون حداکثــر اســتفاده از 
تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور در شــرکت های 
از  تابــع، هلدینگ هــا و شــرکت های خصولتــی 
جملــه تعهدهــای وزارت نفــت در ایــن تفاهم نامــه 

ــت. اس
ارائــه تجربه هــا و الگوهــای اجرایــی در همــه 
و  نیازهــا  اطاع رســانی  تفاهم نامــه،  زمینه هــای 
ــای  ــوی کارگروه ه ــده از س ــای اعام ش اولویت ه
ــاق  ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــه ش ــی، ب تخصص
ــا  ــن نیازه ــع ای ــرای رف ــای الزم ب ــام اقدام ه و انج
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ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــرکت های دانش بنی ــوی ش از س
ــه،  ــر رویدادهــای فناوران ظرفیت هــای موجــود نظی
نمایشــگاه ســاخت داخــل و...، حمایــت مــادی 
ضوابــط  چارچــوب  در  فناورانــه  طرح هــای  از 
ریســک  پوشــش  بــرای  قانونــی  مقــررات  و 
و  مشــارکت  فنــی،  دانــش  و  فنــاوری  توســعه 
همــکاری در رفــع نیازهــای فناورانــه از طریــق 
ــدون  ــه ب ــزاری مناقص ــار اول )برگ ــد ب ــون تولی قان
ــوز  ــذ مج ــاره اخ ــکاری الزم درب ــریفات(، هم تش
نــوآوری  مرکــز  شــتاب دهنده،  شــکل گیری  و 
و صنــدوق ســرمایه گذاری جســورانه تخصصــی 
و حمایــت و همکاری هــای الزم بــرای اجــرای 
در  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  طرح هــای 

چارچــوب ضوابــط و مقــررات از جملــه تعهدهــای 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
نشســت های  برگــزاری  اســت.  تفاهم نامــه  ایــن 
ــای  ــت گذاری و کارگروه ه ــورای سیاس ــم ش منظ
تخصصــی بــرای پیگیــری موضوع هــای همــکاری 
از  عملیاتــی  برنامه هــای  تدویــن  تفاهم نامــه، 
دریافــت  تخصصــی،  کارگروه هــای  ســوی 
و  تفاهم نامه هــا  تدویــن  قانونــی،  مصوبه هــای 
مصــوب،  برنامه هــای  اجرایــی  شــیوه نامه های 
قراردادهــای  و  تفاهم نامه هــا  از  الزم  پشــتیبانی 
برنامه هــای  مصوبه هــای  ذیــل  امضاشــده 
ارزیابــی  و  پایــش  تخصصــی،  کارگروه هــای 
ســوی  از  تخصصــی  کارگروه هــای  عملکــرد 

بــه  ارائــه گــزارش  و  شــورای سیاســت گذاری 
مراجــع ذی ربــط از جملــه روش هــای اجرایــی ایــن 

می آینــد. به شــمار  تفاهم نامــه 
دربــاره موضوع هایــی کــه مســتلزم صــرف هزینــه 
ــوی  ــای الزم از س ــت، هماهنگی ه ــی اس ــار مال و ب
کارگروه هــای تخصصــی اشاره شــده انجــام شــده 
اســت و در شــورای سیاســت گذاری تصویــب 
و منابــع مــورد نیــاز بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــود. ــن می ش ــن تأمی طرفی
همســو بــا اجرایــی شــدن ایــن تفاهم نامــه در 
ــر نفــت »کارگــروه  ــه دســتور وزی صنعــت نفــت ب
ــت و  ــتی نف ــوزه باالدس ــان در ح ــعه دانش بنی توس

ــد.  ــکیل ش گاز« تش
و  نفــت  وزارت  نماینــدگان  شــد  مقــرر 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
نهایــی  نســخه  تخصصــی،  کارگروه هــای  در 
آیین نامــه اجرایــی کــردن تفاهم نامــه را تدویــن 
در  طــرف  دو  نماینــدگان  همچنیــن  کننــد، 
تفاهم نامــه،  موضــوع  تخصصــی  کارگروه هــای 
ــی  ــا هماهنگ ــای الزم را ب ــا و برنامه ریزی ه اقدام ه
طرف هــا به منظــور تدویــن ســازوکارهای اجرایــی 
کــردن آیین نامــه و اجــرای برنامه هــا و تحقــق 
ــد. ــام دهن ــه، انج ــداف تفاهم نام ــه اه ــیدن ب بخش

اقتصاد ديجیتال| از ۱3 بوت کمپ تخصصی حمايت شد

ــوزان  ــرای کارآم ــکان را ب ــن م ــا ای بوت کمپ ه
از  فشــرده ای،  مــدت  در  تــا  می کننــد  فراهــم 

قابلیــت ورود بــه بــازار کار برخــوردار شــوند.

 
توســعه  ســتاد  کــه  زمینه هایــی  از  یکــی 
ــازی،  ــال و هوشمندس ــاد دیجیت ــای اقتص فناوری ه
همــواره توجــه ویــژه ای بــه آن داشــته اســت، 
بــوده  تخصصــی  بوت کمپ هــای  از  حمایــت 

اســت.
بوت کمــپ بــه گونــه ای فعالیــت گروهــی اطــاق 

می شــود کــه در قالــب کارگاه هایــی آموزشــی 
متفــاوت برگــزار می شــود و کارآمــوز طــی مــدت 
کوتــاه و فشــرده ای، بــرای ورود بــه بــازار کار 

ــود. ــاده می ش ــود آم ــر خ ــورد نظ ــته م رش
ایــن بوت کمپ هــا کــه در زمــره فناوری هــای 
در  امــروزه  می شــوند،  دســته بندی  نوظهــور 
تخصص هــا  و  رشــته ها  از  بســیاری  بــا  ارتبــاط 
قابل توجهــی  اســتقبال  بــا  و  می شــوند  برگــزار 
ــاوری در  ــتداران فن ــاوران و دوس ــوی فن ــز از س نی

شــاخه های مختلــف مواجــه شــده اســت.

تخصصــی  بخــش  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
در  مهــارت ورزی  اشــاعه  و  فنــاوری  شــدن 
ســتاد  فنــاوری،  حوزه هــای  عاقمنــدان  میــان 
ــته، از 13  ــال گذش ــال در س ــاد دیجیت اقتص
ــه عمــل  بوت کمــپ تخصصــی، حمایــت ب

اســت. آورده 
هــوش  حــوزه  در  بوت کمپ هــا  ایــن 
مصنوعــی، هوشمندســازی، اینترنــت اشــیا، 
مارکتینــگ  دیجیتــال  و  برنامه نویســی 

فعالیــت داشــته اســت.
بــه  حمایت هــا  ایــن  از  بخشــی 
ــه  ــت. ازجمل ــوده اس ــوض ب ــورت باع ص
کــه  رویدادهایــی  ایــن  شــاخص ترین 
ــوان  ــد، می ت ــرار گرفته ان ــت ق ــورد حمای م
 ،1۴00 دانش آمــوزی  اشــیا  اینترنــت  بــه 
اشــاره  هوشمندشــو  و  عمیــق  یادگیــری 

کــرد.

دیجیتــال  اقتصــاد  فناوری هــای  توســعه  ســتاد 

فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  هوشمندســازی  و 

و  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  ریاســت جمهوری 

ــه  ــا، مجموع ــن رویداده ــتیبانی از ای ــرورت پش ض

ــی  ــای تخصص ــود از بوت کمپ ه ــای خ حمایت ه

ــا قــدرت ادامــه می دهــد. را در ســال جــاری نیــز ب

و  هــا  همــکاری 
صنعــت  در  هم افزايی هــای 
ــتاورد  ــی؛ دس ــان داروي گیاه
در  کشــور  بــرای  بزرگــی 
ــق  ــتغال و رون ــاد اش ــه ايج زمین
اقتصــادی رقــم زده اســت.

 صنعــت کهــن و اجــدادی گیاهــان دارویــی 
ــه و  ــد توج ــران نیازمن ــی در ای ــای گیاه و داروه
احیــای فناورانــه اســت. یعنــی صنعتــی ســنتی کــه 
بایــد بــا اســتفاده از فنــاوری هــای مــدرن توســعه 
دهــد.  رونــق  را  بــازار خــود  دوبــاره  و  یابــد 
ــا  ــه ب ــن زمین ــزار نفــری در ای اشــتغالزایی، ۶00 ه
ــن  ــی از مهم تری ــره ارزش آن، یک ــل زنجی تکمی
ــرای احیــای ایــن صنعــت  گام هایــی اســت کــه ب

ــت. ــده اس ــته ش برداش
ــاوری  ــوم و فن ــعه عل ــتاد توس ــه س ــی ک اقدامات
ــت  ــنتی معاون ــب س ــی و ط ــان داروی ــای گیاه ه
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا همکاری 
ــاد  ــه وزارت جه ــط از جمل ــای ذیرب ــتگاه ه دس
ــش  ــا افزای ــام و ب ــوزه انج ــن ح ــاورزی در ای کش
ــعه  ــی و توس ــان داروی ــت گیاه ــر کش ــطح زی س
زیرســاخت هــای زنجیــره ارزش صنعــت گیاهــان 
دارویــی از کشــت تــا تولیــد، بیــش از ۶00 هــزار 
ــده اســت. ــن حــوزه فراهــم آم اشــتغالزایی در ای

از دیگــر برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــن حــوزه 
از توســعه کشــت گیاهــان دارویــی  حمایــت 
مقــاوم بــه کــم آبــی و گیاهــان دارویــی متناســب 
ــگا،  ــه مورین ــور از جمل ــی کش ــرایط اقلیم ــا ش ب
گــوار، ســالیکورنیا در مناطــق محــروم کشــور 
اســت کــه بــه اشــتغالزایی مناطــق کــم برخــوردار 
کمــک کــرده اســت. ایــن کار زیرســاخت هــای 
بنیــان حــوزه صنعــت  توســعه صنایــع دانــش 

ــد. ــی کن ــم م ــی را فراه ــان داروی گیاه
در حــال حاضــر بیــش از 800 شــرکت خــاق 
و  محصــوالت  کننــده  تولیــد  دانش بنیــان  و 
بــه  مشــغول  طبیعــی  و  گیاهــی  فرآورده هــای 
ــش از  ــتقیم بی ــور مس ــه ط ــه ب ــتند ک ــت هس فعالی
ــاد  ــوزه ایج ــن ح ــغلی در ای ــت ش ــزار فرص ۲0 ه

کرده انــد.
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ايجاد مرکز نوآوری و خالق شهری بر بستر کارخانه سیمان ری؛ ستاری: از تبديل اماکن بدون 
استفاده و تاريخی به فضايی برای خالقیت و کارآفرينی حمايت می کنیم

ــی  ــی بین الملل ــاد فرصت ايج
نــوآوری؛  زيســت بوم  بــرای 
ســرمايه گذاران  بــه  دسترســی 
تســهیل  خارجــی  و  داخلــی 

. د می شــو

 خانــه نــوآوری و صــادرات ایــران ســاخت 
ــوت کمــپ ســرمایه  ــه برگــزاری ب ــدام ب ــا اق کنی
گــذاری »آن ســوی مرزهــا« کــرده اســت تــا 
و  ایــران  اســتارتاپی  زیســت بوم  ظرفیت هــای 

ــود. ــی ش ــا معرف کنی

بــا  بــوت کمــپ تخصصــی ســرمایه گذاری 
ــرای رشــد و  ــی ب ــا؛ فرصت شــعار آن  ســوی مرزه
ــا حضــور  ــا اســت کــه ب شــکوفایی اســتارتاپ ه
مدرســان، منتورهــا و ســرمایه گذاران ایرانــی و 
بین المللــی برگــزار می شــود و تــاش دارد تــا 
شــرکت کننده  اســتارپ های  آشــنایی  ضمــن 
ــه  ــی در زمین ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــا آخری ب
از  ســرمایه  جــذب  فرصــت  ســرمایه گذاری، 
آن هــا  بــرای  را  بین المللــی  ســرمایه گذاران 

ــد. ــم کن فراه
و  نــوآوری  خانــه  توســط  رویــداد  ایــن 
بــا   )IHIT کنیــا)  در  ایران ســاخت  صــادرات 
همــکاری شــتاب دهنده هفــت و هشــت و گــروه 
ــنایی  ــدف آش ــا ه ــن آن، ب ــب وکارهای نوی کس
بــا ظرفیت هــای متقابــل اکوسیســتم اســتارتاپی 
ایــران و آفریقــا در فروردیــن و اردیبهشــت 1۴01 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــن برگ ــورت آنای ــه ص ب
حوزه هــای »هوشمندســازی صنعتــی«، »تجــارت 
)فناوری هــای  »لجســتیک  الکترونیــک«، 
ــوان  ــه عن ــاورزی« ب ــای کش ــی(« و »فناوری ه مال
اســتارتاپی  اکوسیســتم  مشــترک  ظرفیت هــای 
ــش  ــپ پوش ــوت کم ــن ب ــا در ای ــران و آفریق ای
داده خواهــد شــد. همچنیــن فناوری هــای مرتبــط 
ــوش  ــن، ه ــارم )باکچی ــی چه ــاب صنعت ــا انق ب
افــزوده،  واقعیــت  اشــیا،  اینترنــت  مصنوعــی، 
و  صنعتــی  هوشمندســازی  مجــازی،  واقعیــت 
ــر  ــداد مدنظ ــن روی ــز در ای ــدی نی ــه  بع ــاپ س چ

ــتند. هس
ــوت کمــپ تخصصــی  ــن ب ــی ای ــان اصل مخاطب
ــه  ــتند ک ــتارتاپی هس ــاالن اس ــرمایه گذاری، فع س
ــی  ــه م ــورت MVP ارائ ــه  ص ــود را ب ــول خ محص
دهنــد و درحــال  توســعه بــازار و جــذب ســرمایه 
ــی کــه  ــه محتواهای ــا توجــه ب ــن ب هســتند؛ همچنی
ــاالن  ــر فع ــود، دیگ ــه می ش ــا ارائ ــن وبیناره در ای
اســتارتاپی نیــز می تواننــد از آموزش هــای آن 

ــد. بهــره ببرن
ایــن کمــپ »ایجــاد فرصت هــای بین المللــی 
و  کشــور  نــوآوری  اکوسیســتم  بــرای 
ــتم های  ــایر اکوسیس ــا س ــل ب ــازی و تعام شبکه س
بین المللــی« را هــدف اصلــی خــود قــرار داده 
ــداد  ــن روی ــدگان در ای ــارکت کنن ــت و مش اس
از مزایایــی چــون دسترســی بــه ســرمایه گــذاران 
اکوسیســتم  شبکه ســازی  خارجــی،  و  داخلــی 
ــر اســاس  ــران و آفریقــا و آمــوزش ب ــوآوری ای ن
اســتانداردهای بین المللــی برخــوردار خواهنــد 

ــد. ش
عاقــه منــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــه 

آدرس اینترنتــی https://cistc.ir مراجعــه کنند. 

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس 
ــاون  ــی مع ــا صارم ــراه حمیدرض ــا هم ــوری ب جمه
ــه محــل  شهرســازی و معمــاری شــهردار تهــران، ب
کارخانــه ســیمان شــهر ری رفــت تــا ضمــن بازدیــد 
ــرای  ــا ب ــی، زمینه ه ــی و صنعت ــازه تاریخ ــن س از ای
ــتین  ــی و نخس ــن تاریخ ــی از اماک ــی یک بازآفرین
کارخانــه ســیمان کشــور بــه بســتری بــرای اســتقرار 
ــاور و خــاق و شــکوفایی ایــده  شــرکت های فن

ــه تبدیــل شــود. هــای نوآوران
ایــن فضــای تاریخــی کــه نخســتین کارخانــه 

ســیمان کشــور و نمــادی از صنعتــی شــدن ایــران به 
شــمار مــی رود در فرآینــد انجــام مطالعــات احیــا و 
ــه معــاون  ــه گفت ــه اســت و ب بازآفرینــی قــرار گرفت
علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری، بــه یــک 
مرکــز نــوآوری و صنایــع خــاق بــرای خلــق ایــده 
ــد و حــل مســائل و مشــکات شــهری  ــای جدی ه

تبدیــل می شــود.
ســتاری، بــا اشــاره بــه همــکاری معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــهرداری هــا 
بــرای تحقــق شــهر خــاق و هوشــمند گفــت: 
ــه  ــهرداری ب ــه ش ــت ک ــی اس ــمند جای ــهر هوش ش
عنــوان یــک شــتابدهنده کســب و کار عمــل مــی 
 کنــد ایــن فضاهــای بالقــوه و اســتثنایی کــه در 
ــهروندلن  ــرای ش ــده و ب ــتفاده مان ــدون اس ــهر ب ش
پیرامونــی آن بــوده انــد باعــث دردســر و مزاحمــت 
ــب و  ــرای کس ــزی ب ــه مراک ــد ب ــی توان ــوده، م ب
ــا  ــب ب ــوند و متناس ــل ش ــاق تبدی ــان خ کار جوان
قابلیــت هــا، محیــط و شــرایط شــهر را تغییــر دهــد، 
مشــکات را بــا ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــل  ــهری، ح ــای ش ــوآوری ه ــب ن ــاق در قال و خ
کننــد. ایــن فضــای تاریخــی کــه نخســتین کارخانــه 
ــران  ــدن ای ــی ش ــادی از صنعت ســیمان کشــور و نم
ــات  ــام مطالع ــد انج ــی رود در فرآین ــمار م ــه ش ب
ــه  ــه گفت ــه اســت و ب ــا و بازآفرینــی قــرار گرفت احی
ــه  ــوری، ب ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
یــک مرکــز نــوآوری و صنایــع خــاق بــرای خلــق 
ایــده هــای جدیــد و حــل مســائل و مشــکات 

شــهری تبدیــل می شــود.
ســتاری، بــا اشــاره بــه همــکاری معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــهرداری هــا 
بــرای تحقــق شــهر خــاق و هوشــمند گفــت: 
ــه  ــهرداری ب ــه ش ــت ک ــی اس ــمند جای ــهر هوش ش
عنــوان یــک شــتابدهنده کســب و کار عمــل مــی 
 کنــد ایــن فضاهــای بالقــوه و اســتثنایی کــه در 

ــهروندلن  ــرای ش ــده و ب ــتفاده مان ــدون اس ــهر ب ش
پیرامونــی آن بــوده انــد باعــث دردســر و مزاحمــت 
ــب و  ــرای کس ــزی ب ــه مراک ــد ب ــی توان ــوده، م ب
ــا  ــب ب ــوند و متناس ــل ش ــاق تبدی ــان خ کار جوان
قابلیــت هــا، محیــط و شــرایط شــهر را تغییــر دهــد، 
مشــکات را بــا ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــل  ــهری، ح ــای ش ــوآوری ه ــب ن ــاق در قال و خ

ــد. کنن
ســتاری بــا اشــاره بــه تجربــه موفــق تبدیــل اماکــن 
ــه  ــهرها ب ــایر ش ــران و س ــی در ته ــه و قدیم متروک
مراکــز و کارخانه هــای نــوآوری و صنایــع خــاق 
مرکــز  یــک  عنــوان  بــه  مرکــز،  ایــن  گفــت: 
تاریخــی کــه نمــاد صنعتــی شــدن اســت، ظرفیتــی 
ــوان یــک  ــه عن ــا ب ــه شــمار مــی رود ت ارزشــمند ب
ــوآوری و خــاق شــهری اســتفاده شــود. مرکــز ن

رییــس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
از ضــرورت نقــش آفرینــی و ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی بــرای بازآفرینــی و توســعه ایــن 
دســت اماکــن گفــت و ادامــه داد: معاونــت علمــی 
ــا  ــد ت ــی کن ــت م ــد حمای ــن رون ــاوری از ای و فن
ــعه  ــاخت ها و توس ــت زیرس ــن دس ــوالت در ای تح

ــود. ــق ش ــوآوری محق ــاوری و ن ــوم فن ــت ب زیس
ــاز  ــات و آغ ــه انجــام مطالع ــا اشــاره ب ســتاری، ب

مهم تریــن  گفــت:  هــا  بازســازی  مقدمــات 
ــن  ــهرداری روی ای ــت ش ــت مالکی ــوع، تثبی موض
ــت.  ــده اس ــام ش ــبختانه انج ــه خوش ــت ک ــا اس فض
ــه الزامــات و ویژگی هــای جغرافیایــی،  ــا توجــه ب ب
ــا  ــی اینج ــی، بازآفرین ــی و صنعت ــی، تاریخ فرهنگ
نیازمنــد الزمــه هــای خــاص خــود اســت امــا 
اطمینــان دارم کــه بــه یکــی از فضاهــای درخشــان 
و پــروژه ای نمونــه در زیســت بــوم فنــاوری و 

ــد. ــد ش ــل خواه ــاق تبدی ــع خ ــوآوری وصنای ن

ــی  ــای کارآفرين ــعه فضاه توس
ــت  ــت معاون ــا حماي ــهری ب ش

ــاوری ــی و فن علم
ــران  ــهردار ته ــاری ش ــازی و معم ــاون شهرس مع
نیــز بــا اشــاره بــه رویکــرد جدیــد شــهرداری تهران 
بــه زیرســاخت هــای شــهری و امروزیــن شــدن آن 
ــاق  ــان وخ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت: ش ــا گف ه
یکــی از ظرفیــت هایــی اســت کــه در ســال هــای 
اخیــر بــا حمایــت دکتــر ســتاری و حضــور ایشــان 
در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــور  ــم حض ــت و امیدواری ــی یاف ــل توجه ــد قاب رش
ایشــان در ایــن محــل، ســرآغازی شــود بــرای 
ــه  ــان وخــاق ب ــش بنی حرکــت شــرکت هــای دان
ســوی حــل مشــکات شــهری و تبدیــل کارخانــه 

ــی. ــرای تحــول آفرین ــه بســتری ب ســیمان ب
ــم  ــد داری ــران امی ــهرداری ته ــزود: ش ــی اف صارم
ــود و  ــدازی ش ــهریورماه راه ان ــت در ش ــاز نخس ف
ــران  ــهرری و ته ــمند در ش ــهر هوش ــی در ش تحول

ــرد. ــورت بگی ــزرگ ص ب
 

ــتراکی  ــای کار اش ــداث فض  اح
ــت ــاز نخس در ف

ــیمان ری،  ــه س ــای کارخان ــت احی ــاز نخس در ف
1100 متــر مربــع از آن بازآفرینــی خواهــد شــد کــه 
ــد  ــب خواه ــب ل ــتراکی، ف ــای کار اش ــامل فض ش

بــود.
در طــول مــدت انجــام مطالعــات، ایمــن ســازی، 

ــا،  ــوی آن ه ــات و دپ ــزات و ضایع ــک تجهی تفکی
جمــع آوری اســناد، نورپــردازی و ایجــاد مقدمــات 
ــه و  ــرار گرفت ــتور کار ق ــوزه در دس ــدازی م راه ان
ــای  ــط ه ــاز اول محی ــی ف ــت در بازآفرین ــرار اس ق
ــه ای  ــه گون ــتراکی ب ــای کار اش ــن فض کار و الی
ــاده  ــا شــرایط و تقاضــا و آم منعطــف و متناســب ب
بــرای بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و 

ــود. ــی ش بازآفرین
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تجاری سازی| بتن های شفاف به خودروهای برقی در حال حرکت شارژ می دهد
تولیــد بتــن شــفاف، ایــران را در زمــره کمتــر 
از 10 کشــور دارای ایــن توانمنــدی قــرار داده 

ــت. اس
ــکان  ــه ام ــت ک ــن اس ــه ای بت ــفاف، گون ــن ش  بت
عبــور نــور از خــودش را دارد. ایــن نــوع بتــن 
عبــور  از خــود  را  نــور  اســتحکام،  بــر  عــاوه 
ــی  ــای فراوان ــت، کاربرد ه ــن قابلی ــه ای ــد ک می ده

ــت. ــول داده اس ــن محص ــه ای ب
ــه  ــوان ب ــفاف می ت ــن ش ــای بت ــه کاربرده ازجمل
اســتفاده از آن در نماهــای داخلــی، خارجــی و 

ــرد. ــاره ک ــاختمان اش ــف س ک
 

تعريف کارآيی جديد
ــد تمــدن درصــدد  پژوهشــگران شــرکت گام بلن
ــرای  ــد ب ــی جدی ــف کارای ــا ضمــن تعری ــتند ت هس
ــی  ــای برق ــارژ اتومبیل ه ــکان ش ــول، ام ــن محص ای
ــن  ــه ای ــد. ب ــور را فراهــم کنن ــه وســیله ن از کــف ب
ترتیــب کــه اتومبیــل برقــی در حــال حرکــت 
بتوانــد از طریــق کــف زمیــن کــه بــا بتن هــای 
شــفاف پوشــش داده شــده اســت، عملیــات شــارژ 

ــد. ــام ده را انج

ــرکت  ــل ش ــی مدیرعام ــه آرش معصوم ــه گفت ب
گام بلنــد تمــدن، در رابطــه بــا ایــن فنــاوری جدیــد 
شــرکت، تاکنــون تســت هایی در چنــد کشــور 
جهــان انجــام شــده کــه ایــن چرخــه در حــال 

ــت. ــل اس تکمی
 

مناسب برای خطوط دريايی
ــات  ــر اســتحکام، عملی ــا کــه عــاوه ب ــن بتن ه ای
ذخیــره نــور را نیــز در خــود انجــام می دهنــد، یکــی 
ــرای توســعه امدادرســانی  ــای مناســب ب از گزینه ه

در خطــوط دریایــی محســوب می شــوند.
شــفاف،  بتــن  ایــن  کاربردهــای  دیگــر  از 
نــوری  خطــوط  حتــی  و  شــهری  نماهــای  در 
بــا  می تــوان  کــه  چــرا  اســت  بیمارســتان ها 
قــرار دادن انــواع المــپ در پشــت ایــن بتن هــا، 
ــی  ــرد. مزیت ــم ک ــنایی آن را فراه ــای روش زمینه ه
کــه بــا توجــه بــه امــکان ســاده تمیــز کــردن 
محصــول، عملکــرد ایــن فرآینــد را تــا حــدود 

می دهــد. افزایــش  زیــادی 

 اشتغال آفرينی برای ۲۵ نفر
ــاوری  ــن فن ــه ای ــور ب ــر از 10 کش ــون کمت تاکن
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــت یافته ان دس
مجارســتان، چیــن، آلمــان، ایتالیــا و ســایر کشــورها 

اشــاره کــرد.
ــرکت،  ــن ش ــه ای ــل توج ــات قاب ــر اقدام از دیگ
تولیــد نوعــی سیســتم ســازه ای اســت کــه هــم 
بــا  مقایســه  در  هــم  و  اســت  ســریع االحداث 
بســیار  اقتصــادی  صرفــه  از  دیگــر،  نمونه هــای 
مزیت هــا  ایــن  کــه  اســت  برخــوردار  خوبــی 
می توانــد در پروژه هــای بزرگــی چــون مســکن 
ــاال،  ــرعت ب ــر س ــاوه ب ــده و ع ــه کار آم ــی ب مل
قابــل  حــدود  تــا  را  تمام شــده  هزینه هــای 
ــفاف  ــای ش ــد بتن ه ــد. تولی ــش ده ــی کاه توجه
مســتقیم،  صــورت  بــه  نفــر   ۲5 حــدود  بــرای 

اســت. داشــته  اشــتغال آفرینی 
ــت  ــا دریاف ــفاف، ب ــفاف و نیمه ش ــن ش ــرح بت ط
ــوآوری و  ــت ن تســهیات و مشــاوره هایی از معاون
تجاری ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری، در مســیر تولیــد و توســعه قــرار 

گرفتــه اســت.

برنامه راهبردی حمل ونقل هوشمند شهرهای کشور 
تدوين شد؛ ارائه ۷ بسته خدماتی

ــی  ــردی و عملیات ــه راهب ــه برنام ــی ارائ ــه مل برنام
راه حــل محــور بــرای حمــل و نقــل هوشــمند 
ــا هــم افزایی هــا  شــهرهای کشــور تعریــف شــد ت

ــود. ــتر ش ــه بیش ــن زمین در ای
ــا اقداماتــی چــون »شناســایی همــه  ایــن برنامــه ب
شــهری  هوشــمند  نقــل  و  حمــل  ســامانه های 
پیاده ســازی شــده در داخــل و خــارج از کشــور«، 
ــمند  ــل هوش ــل و نق ــی حم ــته خدمات ــه ۷ بس »ارائ
شــهری« و »شناســایی همــه شــرکت های فعــال در 
ــه اجــرا  حــوزه حمــل و نقــل هوشــمند شــهری« ب

ــت. ــده اس درآم
توســعه  ســتاد  همــکاری  بــا  کــه  پــروژه ای 
فناوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته 
ــاوری ریاســت جمهــوری و  ــت علمــی و فن معاون
شــرکت آیــرود الکترونیــک آریــا در حــال اجــرا 
ــرار اســت زمینه ســاز توســعه  ــن طــرح ق اســت. ای

صنعــت  فناورانــه 
حمــل و نقــل در کشــور 

ــد. باش
چنــد ســالی اســت کــه 
فنــاوری اطاعــات بــرای 
ــت  ــکات صنع ــل مش ح
بســیار  نقــل  و  حمــل 
ــران و  ــه مدی ــورد توج م
شــهری  ریــزان  برنامــه 
قــرار گرفتــه اســت، زیــرا 
باعــث  سیســتمها  ایــن 
افزایــش کارایــی شــبکه حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــده اســت و بــا گســترش آن در مدیریت شــهری 
مــی تــوان بســیاری از مشــکات حمــل و نقــل را 

ــرد. ــع ک مرتف
در واقــع سیســتمهای حمــل و نقــل هوشــمند 
ــات  ــاوری اطاع ــم فن ــتاوردهای مه ــی از دس یک
ــور  ــی ام ــه در تمام ــت ک ــری اس ــت تراب در صنع
و زمینــه هــای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی 
ــان  ــزایی دارد و کارشناس ــر بس ــور تأثی ــک کش ی
بــر ایــن باورنــد کــه یکــی از اساســی تریــن پیــش 
ــاه  ــطح رف ــش س ــع و افزای ــعه صنای ــای توس نیازه
اجتماعــی هــر کشــور، وجــود حمــل و نقــل روان 
ــردن  ــی ک ــل اجرای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــن اس وایم
ــی و  ــیار حیات ــه بس ــن زمین ــی در ای ــای مل طرح ه

ــت. ــروری اس ض

۴۰8 مجموعه دانش بنیان در تالش برای توسعه ۴ حوزه 
دارو و درمان هستند

شــرکت های دانش بنیــان فعــال در حــوزه دارو و 
ــی  ــان، ط ــخیص و درم ــرفته تش ــای پیش فرآورده ه
ــه  ــن عرص ــعه ای ــد توس ــه رون ــر ب ــای اخی ــال ه س

ــد. ــردی شــتاب دادن کارب
 

ــال  ــده در ح ــت ش ــار ثب ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
حاضــر 90 شــرکت دانــش بنیــان نــوع 1، ۲98 
شــرکت دانــش بنیــان نــوع ۲ و ۲0 شــرکت دانــش 
بــه حــوزه دارو و فرآورده هــای  نــوع 3  بنیــان 
پیشــرفته تشــخیص و درمــان ورود کــرده انــد تــا بــا 
تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات خــود، نقشــی 

ــن حــوزه هــا داشــته باشــند. ــر در توســعه ای موث
مجموعه هایــی کــه در زمینــه تولیــد »مــواد اولیــه 
ســنتتیک دارویــی و مکمل )مــواد موثره، اکســپیان 
پیشــرفته  هــای  »فرموالســیون  اســتاندارد(«،  و 
دارویــی، مکمــل هــا و آرایشــی بهداشــتی«، »دارو، 
فرآورده هــا و خدمــات زیســتی و تشــخیصی« و 

ــد. ــی کنن ــت م ــای گیاهــی« فعالی »داروه
ــرز، شــفیع  ــادرا ســرم الب ــد، پ ــا فارم ســروش مان
دارو آریــا، صنایــع شــیمیایی داروئــی ارســطو، 
ــس ژن  ــی پردی ــرا تخصص ــارس، ف ــب پ ــان ط حن
ــی  ــت دارو، گار ن ــل زیس ــا، آراس ــن آوری دان ف
فنــاوران ســامت و دارو رامــان،  پــرداز،  ریــز 
نیــواد فارمــد ســامت، پژوهشــگران داروی ســبز، 

پایــا فــن یاختــه البــرز، کاوش فراینــد شــیمی، 
و  دارویــی  فنــاوری  دارو،  پرنــد  داروســازی 
ــرکت  ــه ش ــره از جمل ــگار و غی ــه ن ــاخت آرای س
ــی  ــت م ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــتند ک ــی هس های

ــد. کنن
و  فنــاوری  زیســت بوم  شــکل گیری  از  پیــش 
نــوآوری و اعتمــاد بــه توانمنــدی و تخصــص 
اقــام  از  بســیاری  تامیــن  کشــور،  در  جوانــان 
فناورانــه مــورد نیــاز و حیاتــی کشــور بــا مشــکات 
و چالش هــای فــراوان و هزینــه زیــاد از دیگــر 
ــای  ــا در روزه ــد و بعض ــی ش ــن م ــورها تامی کش
بحرانــی و افزایــش درخواســت ها بــرای برخــی از 
ایــن کاالهــا و تجهیــزات بــا کمبودهــای جــدی در 
ــد ســالی  ــازار داخلــی مواجــه می شــدیم. امــا چن ب
اســت کــه بــه مــدد توانمنــدی هــای داخلــی، ایــن 
ــخ  ــه پاس ــی ب ــی و تخصص ــکلی بوم ــه ش ــا ب نیازه

ــت. ــیده اس رس
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تشــخیص  ســریع،  کیت هــای  جدیــد  نســل 
ــم  ــه را فراه ــدت ۲0 ثانی ــخ دهی در م ــکان پاس ام

ــت. ــرده اس ک

 بــا شــیوع کرونــا، کیت هــای تشــخیص ایــن 
بیمــاری، تغییــرات بســیاری را بــه خــود دیــده 
اســت. از کیت هــای تشــخیصی ۴8 ســاعته کــه 
در  بیمــاری  ایــن  بــروز  ماه هــای  نخســتین  در 
ــی از  ــه گروه ــروز ک ــا ام ــد ت ــی ش ــان رونمای جه
پژوهشــگران ایرانــی موفــق شــدند تــا از کیــت 
تشــخیص ســریعی رونمایــی کننــد کــه تنهــا ظــرف 

دهــان،  بــزاق  از  نمونه بــرداری  بــا  و  ثانیــه   ۲0
فرآینــد تشــخیص را انجــام می دهــد.

 

يک کيت بزاقی
نانوکاوشــگران  شــرکت  در  دســتاورد  ایــن 
ــت.  ــده اس ــق ش ــت( محق ــوس )نانوکی ــای ت یکت
ایــن شــرکت دانش بنیــان تاکنــون درخصــوص 
ــکی  ــوزه پزش ــریع در ح ــخیص س ــای تش کیت ه

فعالیــت داشــته اســت.
کیــت تشــخیص ســریع ایــن شــرکت، یــک 

کیــت بزاقــی اســت. نمونه بــرداری از بــزاق دهــان 
ــام  ــرب، انج ــا غیرمخ ــت کام ــک تس ــوان ی به عن

می گیــرد.
در ســایر تســت های کرونــا، نمونه بــرداری از 
ــرد  ــورت می گی ــق ص ــای حل ــی و انته ــای بین انته
کــه حــس ناخوشــایندی بــرای فــرد مراجعه کننــده 
ــژه  ــاندن به وی ــکان آسیب رس ــد و ام ــاد می کن ایج
کیــت  در  امــا  دارد  وجــود  بینــی  داخــل  در 
ــری فقــط از  ــت، نمونه گی تشــخیص ســریع نانوکی
ــا  داخــل دهــان اســت به طــوری کــه ســواپ صرف
کمــی آغشــته بــه بــزاق دهــان می شــود و بــر رو و 
ــدار  ــا نم ــود ت ــیده می ش ــی کش ــان به آرام ــر زب زی

ــدارد. ــی ن ــرات تخریب ــه اث ــود و هیچ گون ش
 

انجــام تســت بــدون نيــاز بــه 
تخصــص

بــه گفتــه طاهــره روحانــی از موسســان شــرکت 
ــی  ــا رقابت ــن محصــول، کام ــت، قیمــت ای نانوکی
ــن  ــا ای ــت ب ــام تس ــت و انج ــه اس و مقرون به صرف
کیــت، بســیار ســاده اســـت به طوری کــه نیــاز 
ــخصی در  ــر ش ــدارد و ه ــص ن ــور متخص ــه اپرات ب
داخــل خانــه هــم می توانــد بــا نانوکیــت تشــخیص 

ــد تســت را انجــام دهــد. ــوس، فرآین ســریع ت
از ویژگی هــای ایــن کیــت می تــوان بــه ســرعت 
بــاالی پاســخ دهی آن اشــاره کــرد به طوری کــه 
ــه  ــان ۲0 ثانی ــدت زم ــت پاســخ در م ــکان دریاف ام

وجــود دارد.
ــلح  ــم غیرمس ــا چش ــان ب ــایی آس ــن شناس همچنی
و بــر اســاس تغییــر رنــگ اســت و بــرای ایــن 
کار، نیــاز بــه هیچ گونــه دســتگاه جانبــی بــرای 

ــت. ــت نیس ــه تس ــخیص نتیج تش
 

صادرات به اروپا
محصــول،  ایــن  ویژگی هــای  دیگــر  از 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــط و ب ــای محی ــری در دم اندازه گی

اســت. گرمادهــی 
ــه واردات  ــاز ب ــی، نی ــن کاالی داخل ــد ای ــا تولی ب
مرتفــع شــده و خــروج ارز از کشـــور در شـــرایط 

ــدارد. ــراه ن ــه هم ــی را ب ــاس کنون ــادی حس اقتص
ــا،  ــوز CE اروپ ــت مج ــا دریاف ــول ب ــن محص ای

وارد حــوزه صــادرات خواهــد شــد.
همــکاری بیــن مراکــز معتبــر درخصـــوص تعییــن 
ــز  ــن مراک ــکاری بی ــول، هم ــنجی محص صحت س
ــامت  ــاوری س ــم و فن ــارک عل ــون پ ــری چ معتب
بوعلــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد صــورت 

گرفتــه اســت.
ــای  ــا حمایت ه ــوس ب ــریع ت ــخیص س ــت تش کی
ــه  ــرا در مرحل ــای همگ ــردی فناوری ه ــز راهب مرک

تولیــد و توســعه قــرار گرفتــه اســت.

کاهش هوشمندانه خسارات ناشی از تصادفات؛ توان دانش بنیان ها به ياری آمد

شــاید ورود شــرکت های دانش بنیــان و خــاق 
بــه رفــع نیازهــای ملمــوس جامعــه، مهم تریــن 
ــزوم  ــا و ل ــن توانمندی ه ــه ای ــاور ب ــرای ب ــل ب دلی
ــاالی  ــت ب ــن ظرفی ــه ای ــتر ب ــه بیش ــرورت توج ض

ــد. ــی ش ــی و علم تخصص
 8 ســال تــاش مــداوم بــرای اثبــات تــوان و 
و  فنــاوری  زیســت بوم  از  حمایــت  ضــرورت 
ــاب  ــا انتخ ــت و ب ــر نشس ــه ثم ــال ب ــوآوری؛ امس ن
شــعار ســال بــا محوریــت شــرکت های دانش بنیــان 
هــم مهــر تاییــد و تاکیــدی بــود بــر ضــرورت 

مجموعه هــای  ایــن  از  همه جانبــه  حمایت هــای 
دانــش محــور و توانمنــد.

شــرکت هایــی کــه اثبــات کردنــد بــا بــودن خــود 
مــی تواننــد ایــران را از گــذرگاه هــای ســخت 
سیاســی و دســت اندازهــای اقتصــادی بــه ســامت 
ــد چــرخ  ــا فعالیتشــان اجــازه ندهن ــد و ب ــور دهن عب
اقتصــاد کشــور  در هیــچ شــرایطی از حرکــت 
بازایســتد. در حــال حاضــر هــم ایــن مجموعــه هــا 
در حــوزه هــای مختلفــی فعالیــت و ارائــه خدمــات 

مــی کننــد. بــه طــور مثــال برخــی از آنهــا بــا 
ــوزه ورود  ــن ح ــه ای ــات ب ــش تصادف ــه کاه دغدغ
ــی  ــا طراحــی و ســاخت نرم افزارهای ــد و ب کــرده ان
ایران ســاخت در تاشــند تــا جــان مــردم را نجــات 
دهنــد و از خســارات ناشــی از تصادفــات رانندگــی 

ــد. بکاهن
ــی  ــراری )e call( یک ــاس اضط ــامانه تم ــا س مث
ــروژه  ــب پ ــه در قال ــت ک ــوالت اس ــن محص از ای
ــادف  ــمند تص ــایی هوش ــدف شناس ــا ه ــی ب ای مل
ــانحه  ــداد س ــکان رخ ــان و م ــانی زم ــاع رس و اط
ــد  ــازه نمی ده ــن کار اج ــت. ای ــده اس ــف ش تعری
افــراد بــه دلیــل ارســال بــه موقــع کمک هــای 
درمانــی و دیگــر خدمــات در تصادفــات جــاده ای 

ــد. ــت هن ــود را از دس ــان خ ج
ــام  ــه اتم ــر در مرحل ــال حاض ــروژه در ح ــن پ ای
ــرار دارد.  ــامانه ق ــوت س ــه پایل ــازی نمون و پیاده س
 3 میــان  تیمــی  یــک همــکاری  بــا  کاری کــه 
شــرکت دانش بنیــان »ســامانه ســاز دلفیــن آپادانــا«، 
بــا  و  »موبیــکار«  و  الکترونیــک آریــا«  »آیــرود 

ــی و  ــای فضای ــاوری ه ــعه فن ــتاد توس ــت س حمای
ــاوری  ــت علمــی و فن حمــل و نقــل پیشــرفته معاون
ریاســت جمهــوری در انجــام شــده اســت. نصــب 
نــاوگان شــرکت  بــر روی  پایلــوت  نمونه هــای 
ــرز  ــتان الب ــداری اس ــازمان راه ــزل، س ــوت دی مام
ــز دیگــر اقدامــات انجــام شــده در  و بیمــه رازی نی

ــت. ــه اس ــن زمین ای
 )e-call( در سیســتم جامــع تمــاس اضطــراری
کلیــه خودروهــای مجهــز شــده بــه ایــن ســامانه، در 
ــور  ــاده ای، به ط ــادف ج ــک تص ــروز ی ــورت ب ص
ــایی  ــورهای شناس ــتفاده از سنس ــا اس ــودکار و ب خ
ــات  ــخص مختص ــماره مش ــک ش ــا ی ــادف و ب تص
محــل تصــادف بــه مراکــز اورژانــس و دیگــر 
ــانی، در  ــرای کمک رس ــده ب ــگ ش ــز هماهن مراک
ــود  ــی ش ــانی م ــادف، اطاع رس ــه تص ــان لحظ هم
و ســازمان های امــدادی مربوطــه بــا اســتفاده از 
منابــع انســانی، خودرویــی و ســایر امکانــات خــود، 
اقــدام بــه اعــزام و خدمات رســانی در همــان نقطــه 

ــرد. ــد ک ــادف خواهن تص
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در ســال 1۴00 بــا بیــش از 138 نشســت آموزشــی 
ــراع  ــت و اخت ــت پتن ــی ثب ــا چگونگ ــر ب 5۴00 نف

آشــنا شــدند.
ــا هــدف  ــران در ســال 1۴00،  ب ــت ای ــون پتن کان
و  نوآورانــه  ایده هــا  تجاری ســازی  و  ثبــت 
اختراعــات برنامه هــای خــود را در ســه محــور 
اختــراع  ثبــت  و  مشــاوره  و  پایــش  آمــوزش، 
ــی کــه در  ــام رســاند. برنامه های ــه انج ــی ب خارج

می شــود. معرفــی  ادامــه 
 

آموزش
در  کلیــدی  فرآیندهــای  از  یکــی  آمــوزش، 
تمــام مراحــل اختــراع اســت. چــه فــردی کــه 
بــه  را  ایــده ای در ذهــن دارد و می خواهــد آن 
شــکلی رســمی تقویــت کــرده و ثبــت کنــد، چــه 
ــه  ــده و ب ــل آم ــراع نائ ــت اخت ــه ثب ــه ب ــرادی ک اف
دنبــال تجاری ســازی محصــول خــود در بازارهــای 
داخلــی و جهانــی هســتند، چــه کســانی کــه قصــد 
شــرکت و ارائــه اختــراع خــود در همایش هــا و 
ــوزش در  ــد و . . . آم ــف را دارن ســیمنارهای مختل
ــیر  ــه مس ــده دارد ک ــی تعیین کنن ــه، نقش ــر مرحل ه

میــزان  و  کــرده  راهموارتــر  اختــراع  ارزیابــی 
موفقیــت را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش 

می  دهــد.
در  آموزشــی  جلســه   138  ،1۴00 ســال  در 
حوزه هــای مختلــف برگــزار شــد کــه حــدود 
ــن برنامه هــای آموزشــی شــرکت  ــر در ای 5۴00 نف
داشــتند و فرآیندهــای آموزشــی در مــورد ایــن 

ــریح شــد. تعــداد تش
 

پايش و مشاوره
پایــش و مشــاوره، بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه 
در تبییــن نقشــه راه اختــراع در مســیر موفقیــت 

ــی  ــیت باالی دارد، از حساس
برخــوردار اســت و کمــک 
ــب  ــرد صاح ــا ف ــد ت می کن
چارت هــای  بــا  اختــراع، 
اختــراع  ثبــت  جهانــی 
محافــل  در  آن  ارائــه  و 
و  شــده  آشــنا  مختلــف 
ضریــب  ترتیــب،  بدیــن 
ــه،  ــر مرحل ــای او در ه خط
بــه میــزان قابــل توجهــی 

بیایــد. پائیــن 
ــه  ــال 1۴00، ب ــی س ــر ط ــه، ۷۷۴ نف ــن زمین در ای
ــد و 8۶  ــرار گرفتن ــش ق ــورد پای ــاور، م ــوان فن عن

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی نی ــاوره تخصص ــه مش جلس
 

ثبت اختراع خارجی
یکــی از ماموریت هــای مهــم کانــون پتنــت ایران، 
ــت  ــهیل ثب ــک بــه تس حمایــت از اختــراع و کم
ــرای ورود  ــورها ب ــون کش ــت. قان ــی آن اس خارج
محصــوالت بــه بازارهایشــان متفــاوت اســت. بــرای 
برخــی، ثبــت اختــراع در دفاتــر معتبــر آمریــکا 

مهــم اســت و بــرای برخــی ثبــت در اتحادیــه اروپــا 
ــر اهمیــت دارد. ــر معتب ــا ســایر دفات ی

ــان  ــیاری از صاحب ــاالنه بس ــاس، س ــن اس ــر همی ب
ــتاورد  ــد دس ــا بتوانن ــتند ت ــاش هس ــراع در ت اخت
ــیر،  ــن مس ــون در ای ــه کان ــد ک ــت کنن ــود را ثب خ
کمک هــای فراوانــی بــه ایــن افــراد می کنــد.

مــورد  اختــراع   38۴ تعــداد   ،1۴00 ســال  در 
ارزیابــی قــرار گرفــت کــه از ایــن تعــداد، 85 

گرفــت. قــرار  حمایــت  مــورد  تقاضانامــه 
 ۶9 پی ســی تی،  معاهــده  تحــت  ثبــت  تعــداد 
مــورد و تعــداد پتنــت گرنت شــده پایــگاه خارجــی 

ــت. ــوده اس ــورد ب ــز ۷9 م ــال 1۴00 نی در س
کانــون پتنــت ایــران، ضمــن حمایــت از پتنت هــا 
بــه  بیشــتر  کمــک  بــرای  کشــور،  داخــل  در 
مخترعــان، زمینــه ثبــت اختــراع در کشــورهای 
مختلــف جهــان را فراهــم آورده اســت. ایــن امکان 
دســتاوردهای  ورود  رونــد  تــا  می شــود  ســبب 
مخترعــان کشــورمان بــه بازارهــای جهانــی، ضمــن 

ــرد.  ــورت بگی ــتری ص ــتاب بیش ــا ش ــهیل، ب تس

کانون پتنت ايران| 85 طرح نوآورانه مورد حمايت قرار گرفت

عمل به شعار | همه ظرفیت های موجود را برای توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه گیاهان دارويی به کار می گیريم

دانش بنیــان  و  خــاق  شــرکت   800 از  بیــش 
فرآورده هــای  و  محصــوالت  کننــده  تولیــد 
گیاهــی و طبیعــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه 
بــه طــور مســتقیم بیــش از ۲0 هــزار فرصــت شــغلی 

در ایــن حــوزه ایجــاد کرده انــد.
 ســال 1۴01 بــا شــعار »تولیــد، دانش بنیــان و 
ــرار  ــه ق ــالی ک ــم س ــاز کردی ــتغال آفرین« را آغ اش
و  دانش بنیــان  شــرکت های  و  صنعــت  اســت 
ــد و همــه تــاش  ــر کن ــه هــم نزدیک ت خــاق را ب
هــا بــه ســمت و ســویی بــرود کــه فضــای فعالیــت 
بیــش از  شــرکت هــای دانش بنیــان در کشــور 
نهــاد  اصلی تریــن  شــاید  شــود.  فراهــم  بیــش 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــعار معاون ــن ش ــب ای مخاط

ریاســت جمهــوری باشــد.
مجموعــه ای کــه ماموریــت اصلــی خــود را 
از همــان روزهــای آغازیــن کار خــود، توســعه 
ــوآوری قــرار داد و طــی  ــاوری و ن ــوم فن زیســت ب
8 ســال اخیــر هــم اقدامــات و گام هــای بلنــدی در 
ایــن حــوزه برداشــت و بــه ترویــج عمومــی مفاهیــم 
ــرد. ــایانی ک ــک ش ــوزه کم ــن ح ــردی در ای کارب

یکــی از صنایــع حیاتــی و قدیمــی در کشــورمان 
ــرکت  ــاش ش ــا ت ــر ب ــال های اخی ــن س ــه در ای ک
ــی  ــت علم ــای معاون ــان و حمایت ه ــای دانش بنی ه
و فنــاوری ریاســت جمهــوری توســعه یافتــه اســت؛ 
حــوزه گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی اســت.  
ــذاری در  ــش تاثیرگ ــد نق ــی توان ــه م ــه ای ک عرص

ــد. ــته باش ــال 1۴01 داش ــعار س ــق ش تحق
ــوم  ــعه عل ــتاد توس ــر س ــاره دبی ــن عص محمدحس
و فناوری هــای گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی 
ــه شــعار  ــاوری بــا اشــاره ب ــی و فن ــت علم معاون
معاونــت  گفــت:  معاونــت،  وظایــف  و  امســال 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و بالتبع ســتاد 
ــی  ــی ط ــان داروی ــاوری گیاه ــوم و فن ــعه عل توس

ســال هــای اخیــر اقدامــات متعــددی را در راســتای 
توســعه زیســت بــوم شــرکت هــای دانــش بنیــان و 

ــد. ــورت داده ان ــاق ص خ
ــرکت  ــداد ش ــه تع ــل توج ــد قاب ــزود: رش وی اف
هــای دانــش بنیــان، فنــاور و خــاق و وجــود 
گیاهــی  فــرآورده  و  محصــول   5000 از  بیــش 
ــی،  ــی، غذای ــع داروی ــازار صنای ــوز در ب دارای مج
آرایشــی و بهداشــتی و ســایر صنایــع مرتبــط نشــان 
از موفقیــت برنامــه هــای معاونــت و ســتاد بــه 
ــد  ــرو رش ــت روب ــه صنع ــاوری ب ــور ورود فن منظ
ــته  ــر داش ــای اخی ــال ه ــی س ــی ط ــان داروی گیاه

ــت. اس
عصــار تاکیــد کــرد: نامگــذاری شــعار ســال 
ــه  1۴01 توســط مقــام معظــم رهبــری کــه اشــاره ب
ــن  ــتغال آفرینی دارد، ای ــان و اش ــش بنی ــد، دان تولی
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــرای معاون ــژه ب ــت وی فرص
ــی  ــار تمام ــا در کن ــت ت ــده اس ــم ش ــتاد فراه و س
فعالیت هایــی کــه طــی ایــن ســال هــا بــرای توســعه 
ــت  ــام داده اس ــور انج ــاوری کش ــوم فن ــت ب زیس
بتوانــد از جهــت دهــی ناشــی از شــعار هوشــمندانه 
امســال حداکثــر اســتفاده را بــرده و بتوانــد از تمــام 
ــرای افزایــش و توســعه شــرکت  ظرفیــت کشــور ب

ــد. ــان اســتفاده کن ــش بنی هــای دان
ــری در  ــزار نف ــتغالزايی 6۰۰ ه اش
ــب  ــی و ط ــان داروي ــوزه گياه ح

ــنتی س
وی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه ســتاد بــا همکاری 
دســتگاه هــای ذیربــط از جملــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی در ایــن حــوزه انجــام داده اســت، 
ــان  ــت گیاه ــر کش ــطح زی ــش س ــا افزای ــت: ب گف
دارویــی و توســعه زیرســاخت هــای زنجیــره ارزش 
صنعــت گیاهــان دارویــی از کشــت تــا تولیــد، 
بیــش از ۶00 هــزار اشــتغالزایی در ایــن حــوزه 

ــت. ــده اس ــم آم فراه
بــه گفتــه عصــاره، بــا برنامــه هایــی از جملــه 
حمایــت از توســعه کشــت گیاهــان دارویــی مقــاوم 
بــه کــم آبــی و گیاهــان دارویــی متناســب بــا 
شــرایط اقلیمــی کشــور از جملــه مورینــگا، گــوار، 
ــوان  ــی ت ســالیکورنیا در مناطــق محــروم کشــور م
بــه اشــتغالزایی مناطــق کــم برخــوردار کمــک 
ــع  ــعه صنای ــای توس ــاخت ه ــن کار زیرس ــرد. ای ک
ــی را  ــان داروی ــت گیاه ــوزه صنع ــان ح ــش بنی دان

ــد. ــی کن ــم م فراه
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری هــای گیاهان 
دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ادامــه داد: بــرای تحقــق شــعار ســال همانطــور کــه 
مقــام معظــم رهبــری نیــز در بیانــات نــوروزی خــود 
ــتند،  ــاره داش ــه آن اش ــمندانه ای ب ــور هوش ــه ط ب
بایــد از شــعارزدگی و صــرف هزینــه هــای ســنگین 
تبلیغاتــی اجتنــاب کــرد. همه دســتگاه هــای اجرایی 
کــه بــه نوعــی در رشــد و توســعه شــرکت های 
دانش بنیــان و خــاق اعــم از صــدور مجوزهــا، 
تســهیلگری بــرای توســعه بــازار و صــادرات نقشــی 
ــر و  ــات موث ــا اقدام ــا ب ــد ت ــش کنن ــد، کوش دارن
ــه دور از  ــه در راســتای نقــش خــود و ب ــه جانب هم
ــع و مشــکات پیــش روی  اقدامــات مــوازی، موان
ایــن شــرکت ها مرتفــع شــود تــا شــرکت ها بتواننــد 
ــر فعالیت هــای تحقیــق و توســعه  ــا تمرکــز ب تنهــا ب
ــه شــاخص های توســعه ای مدنظــر حــوزه  خــود، ب

تخصصــی دســت پیــدا کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســتاد نیــز در راســتای توســعه 
و نیــل بــه اهــداف و سیاســت های ســند ملــی 
ــد،  ــاش می کن ــنتی ت ــب س ــی و ط ــان داروی گیاه
اظهــار کــرد: اهدافــی کــه یکــی از چشــم اندازهای 
اصلــی آن پیشــتازی در مرزهــای دانــش و فنــاوری 

گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی اســت.

ــتاد در راســتای  ــان کــرد: س ــه بی عصــاره در ادام
وظایــف خــود همچــون ســال هــای گذشــته و 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــد ت ــی کوش ــف م ــی مضاع ــا تاش ب
حمایــت و تســهیلگری از شــرکت های دانش بنیــان 
ــه و توســعه اقتصــاد دانــش  و فعالیــت هــای فناوران
ــری  ــتگذاری و پیگی ــی و سیاس ــا هماهنگ ــان، ب بنی
تعامــات بیــن دســتگاهی گامــی موثــر در راســتای 
تحقــق اهــداف توســعه ای صنعــت گیاهــان دارویی 
ــه  ــی هم ــا همراه ــش رو ب ــای پی ــش ه ــع چال و رف

ــردارد. ــر ب دســتگاه هــای موث
وی همچنیــن گفــت: امیــد اســت در ســال جدیــد 
ــق  ــتای تحق ــه در راس ــی ک ــت مثبت ــد و حرک رون
ــی  ــد گام ــت بتوان ــه اس ــکل گرفت ــال ش ــعار س ش
بــرای رشــد قابــل توجــه تعــداد شــرکت هــای 
دانــش بنیــان و خاق و پیشــرفت و توســعه در بازار 
شــرکت هــای فنــاور کل حــوزه  تخصصــی صنعت 
ــا وجــود مشــکات  ــی شــود کــه ب ــان داروی گیاه
متعــدد قــدم در مســیر پــر تاطــم ســرمایه گذاری و 
تجــارت صنایــع دانــش بنیــان و خــاق گذاشــته اند 
و می تواننــد بــه ثروت انــدوزی و اشــتغال آفرینی 

کشــور کمــک شــایانی بکننــد.
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کرمی: نام گذاری سال جديد شگفتانه ای برای زيست بوم فناوری و نوآوری است
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــخنگوی معاون س
ــدی و  ــک عی ــال 1۴01را ی ــوان س ــوری، عن جمه
یــک شــگفتانه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــرای 
چراکــه  می دانــد  فنــاوری  زیســت بوم  فعــاالن 
ــا  ــه آنه ــه کاری ک ــور ب ــه کش ــی و توج ــه مل توج
ــام داده  ــت انج ــا موفقی ــته ب ــه گذش ــک ده ــی ی ط

ــده شــده اســت. ــد، دی ان
ــی  ــن عنوان ــتغال آفری ــان، اش ــش بنی ــد؛ دان  تولی
بــود کــه در ابتــدای قــرن جدیــد بارقــه امیــد را در 
ــوم  ــرد. مفه ــاد ک ــور ایج ــاوری کش ــت بوم فن زیس
ــرای ســال 1۴01 از ســوی مقــام  ایــن نام گــذاری ب
بــرای اقتصــاد  معظــم رهبــری نقشــه راهــی را 
کشــور تعییــن کــرد کــه تولیــد بایــد بــا محوریــت 
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا هــدف اشــتغال 

ــرد. ــکل بگی ــی ش زای
ــن  ــی و همچنی ــام فروش ــز از خ ــر پرهی ــد ب تأکی
تبدیــل انــرژی و مواداولیــه طبیعــی بــه محصــوالت 
و فرآورده هایــی کــه ارزآوری و اشــتغال را در 
پــی دارد، مــی توانــد آمارهــای خــرد و کان 
ــرات  ــتخوش تغیی ــان 1۴01دس ــادی را در پای اقتص
قابــل توجهــی کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه 
ــر رویکردهــای  سیاســتگذاری هــای همســو و تغیی
ســنتی بــه منظــور حمایــت هــای بجــا الزمــه تحقــق 

ــت. ــذاری اس ــن هدفگ ای
تــا پایــان 1۴00 تعــداد شــرکت هــای دانــش 
بنیــان بــه ۶۶08شــرکت رســید و از آنجــا کــه ایــن 
شــاخص قابلیــت ســنجش و اندازه گیــری دارد، 
در پایــان 1۴01مــی تــوان گزارشــی روشــن از 
عملکــرد دولــت در ایــن حــوزه براســاس گــردش 
ــوع محصــوالت و  ــا و تن ــداد شــرکت ه ــی، تع مال

ــرد. ــاهده ک ــا مش ــر پارامتره دیگ
 

ــگفتانه ای  ــال ۱۴۰۱ و ش ــذاری س نام گ
ــوآوری ــت بوم ن ــاالن زيس ــرای فع ب

ــاد  ــی از اقتص ــه وقت ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب کرم
ــی  ــن معن ــه ای ــم ب ــی کنی ــت م ــان صحب ــش بنی دان
اســت کــه دانــش و فنــاوری پیشــرفته در همــه 
عرصــه هــای تولیــد و جامعــه بتوانــد نقــش آفرینــی 
کنــد، ادامــه می دهــد: ایــن موضــوع مزیــت هایــی 
بــرای کل جامعــه و اکوسیســتم فنــاوری دارد. زیــرا 
باعــث ارتقــای رقابــت پذیــری تولیــدات داخلــی، 
افزایــش کیفیــت محصــول، افزایــش بهــره وری و 

ــه تولیــد مــی شــود. کاهــش هزین
ــری  ــم رهب ــام معظ ــته مق ــال گذش ــت س او نشس
بــا کارآفرینــان حــوزه فنــاوری را یــادآوری و 
ــت  ــور و معاون ــر حرکــت کش ــان ب ــد ایش ــه تأکی ب
ــمت  ــه س ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــه دانــش  ــزرگ ب ــد و تبدیــل شــرکت هــای ب تولی

ــد. ــی کن ــاره م ــان اش بنی
 

قابل سنجش بودن شاخص ها
رئیــس ســتاد اجرایــی ســازی سند ملی توسعه 
فناوری های فرهنگی و نرم بــا اشــاره بــه اینکــه 
اکنــون ایــن کار از ســوی دولــت بــه صــورت 
جــدی در ســال 1۴01آغــاز شــده اســت، مــی 
ــش  ــاد دان ــعه اقتص ــرای توس ــون ب ــا اکن ــد: م گوی
ــانی و  ــرمایه انس ــازی س ــاق، توانمندس ــان و خ بنی
ــتاب  ــاد ش ــق ایج ــوم را از طری ــت ب ــای زیس ارتق
ــه هــای خــاق  ــوآوری، خان ــا، مراکــز ن ــده ه دهن
و نــوآوری و کارخانــه هــای نــوآوری انجــام مــی 

ــم. دهی
بــه گفتــه کرمــی، ایــن کار بــرای حمایــت از 
ــی  ــام م ــاق انج ــان و خ ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
شــد تــا آنهــا بتواننــد چالــش هــا و نیازمنــدی هــای 

ــد. ــع کنن ــی را رف مل
او مــی گویــد: معاونــت علمــی خوشــه هــای 
را  کار  و  تعریــف  خــود  بــرای  را  دار  اولویــت 
ــه  ــامت ک ــوزه س ــد ح ــود. مانن ــرده ب ــروع ک ش
شــامل تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی، داروهــای 
پیشــرفته و ســامت هوشــمند اســت. یــا در حــوزه 
حمــل ونقــل هوشــمند پــروژه اتوبــوس برقــی، 
ــی را در  ــیکلت برق ــی و موتورس ــی برق ــار ریل قط

ــم. ــرار دادی ــتور کار ق دس
ــع  ــرم و توســعه صنای ــاوری هــای ن ــر ســتاد فن دبی
خــاق بــا ایــن حــال معتقــد اســت: تــا زمانــی کــه 
ــه  ــای مربوط ــه ه ــد وزارتخان ــی مانن ــای اصل نهاده
پــای کار نمــی آمدنــد، کاری از دســت دانــش 
بنیــان هــا برنمــی آمــد. درواقــع تعــدادی کار 
ــه تولیــد و  شــاخص انجــام مــی شــد، امــا تبدیــل ب
اقتصــاد نمــی شــد. امــا االن با ایــن هدفگــذاری و به 
تعبیــر مــن بــا ایــن فرمــان کــه اتفاقــا قابــل ســنجش 
و انــدازه گیــری اســت، ایــن مطالبــه رهبــری بایــد 

ــه جامعــه هــم بشــود. ــه مطالب ــل ب تبدی
کرمــی، بــا اشــاره بــه شــاخص هــای معطــوف بــه 
ــامل  ــه ش ــری ک ــوی رهب ــدن از س ــان ش ــش بنی دان
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــودن ش ــا ب ــل احص قاب
ــتغال  ــزان اش ــودن می ــا ب ــل احص ــش و قاب ــر بخ ه
ــح  ــت، توضی ــان اس ــش بنی ــرکت دان ــر ش ــی ه زای
مــی دهــد کــه در پایــان ســال 1۴01مــی تــوان ایــن 
پرســش را مطــرح کــرد کــه شــاخص هــای تعییــن 
ــی  ــه وضعیت ــون در چ ــری اکن ــوی رهب ــده از س ش

اســت؟
ــدی  ــش 30درص ــنهاد افزای ــه پیش ــاره ب ــا اش او ب
شــرکت هــای دانــش بنیــان از ســوی معاونــت 
ــن  ــدن ای ــر ش ــر ۲براب ــری ب ــد رهب ــی و تأکی علم
ــا  ــزان ب ــن می ــه ای ــد: اگرچ ــی گوی ــا م ــرکت ه ش
ــان هــا  ــش بنی حفــظ کیفیــت و شــاخص هــای دان
ــای  ــه ه ــه وزارتخان ــر هم ــا اگ ــت، ام ــوار اس دش
ــل  ــذاری قاب ــن هدفگ ــد ای ــای کار بیاین ــط پ مرتب

ــت. ــق اس تحق

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  مشــاور 
رییس جمهــوری، تأکیــد مــی کنــد کــه مــا زمانــی 
مــی توانیــم از اقتصــاد نفتــی جــدا و صــادرات 
محــور شــویم کــه حجــم و تعــداد پــروژه هــای بــار 

یابــد. افزایــش  اول 
ــل  ــوارد قاب ــن م ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کرم
ــان ســال  ــا پای ــدازه گیــری اســت، مــی گویــد: ت ان
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــروش ش ــزان ف 1۴00می
ــن  ــس ای ــوده اســت. پ ــان ب ــارد توم ــزار میلی 350ه
ــد و  ــل رص ــد قاب ــال 1۴01بای ــان س ــزان در پای می
ــل  ــد و حداق ــه باش ــش و مطالب ــری، پای ــدازه گی ان
ــن  ــد. ای ــان برس ــارد توم ــزار میلی ــا 800ه ــه ۷00ت ب
ــه  ــر اینک ــود مگ ــق ش ــد محق ــی توان ــوع نم موض
ــی  ــان فعل ــش بنی ــرکت های دان ــروش ش ــزان ف می
ــد  ــای جدی ــرکت ه ــداد ش ــه تع ــد و ب ــش یاب افزای
اضافــه شــود. ایــن کار هــم بایــد از طریــق توســعه 
بــازار، توســعه محصــول و ایجــاد بازارهــای جدیــد 

ــود. ــام ش ــی انج صادرات
 

ــق  ــه محق ــذاری چگون ــدف گ ه
ــود؟ ــی ش م

ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــخنگوی معاون س
ســازمان  کــه  کاری  اســت  معتقــد  جمهــوری، 
بــا   1۴00 ســال  انتهــای  در  تجــارت  توســعه 
مشــارکت معاونــت علمــی آغــاز کــرده بــود، بایــد 

ــود. ــری ش ــد پیگی ــه ج ب
کرمــی در تشــریح ایــن کار می گویــد: یعنــی 
ــران  ــادرات ای ــوآوری و ص ــای ن ــه ه ــاد خان ایج
پاویــون  بــه  در ســایر کشــورها، شــکل دهــی 
ــت از  ــای معافی ــای مجوزه ــی، اعط ــای صادرات ه
تشــریفات قانــون برگــزاری مناقصــات، اعطــای 
معافیــت هــای مالیاتــی بــه مجریــان فعالیــت دانــش 
بنیــان در شــرکت هــای بــزرگ و اعطــای معافیــت 
ــان  ــش بنی ــت دان ــری فعالی ــه مج ــه ای ب ــای بیم ه
در شــرکت هــای بــزرگ بایــد در دســتور کار 
ــرکت  ــا ش ــی ت ــود. یعن ــری ش ــرد و پیگی ــرار بگی ق
هــای بــزرگ در بهــره گیــری از دانــش بنیــان هــا 
پیشــقدم نشــوند و بــا جدیــت ورود نکننــد، تولیــد 
دانــش بنیــان شــکل نمــی گیــرد. بــه عبــارت دیگر، 
زمانــی کــه تولیــد دانــش بنیــان هــا شــکل گرفــت، 
ــی  ــد صادرات ــای جدی ــدف و بازاره ــای ه بازاره
ــدات در  ــن تولی ــا ای ــند ت ــته باش ــود داش ــد وج بای

ــوند. ــه ش ــا عرض آنه
رئیــس مرکــز ارتباطــات و اطاع رســانی معاونــت 
ــاره  ــا اش ــوری، ب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــطه  ــه واس ــور ب ــت کش ــون موقعی ــه اکن ــه این ک ب
ــرژی هــای نفــت و گازوئیــل  ــاال رفتــن قیمــت ان ب
موقعیتــی بــی نظیــر محســوب مــی شــود، مــی 
ــه  ــه خاورمیان ــن ب ــه انتقــال کاال از چی ــد: هزین گوی
اکنــون ۲برابــر هزینــه ســال هــای قبــل شــده اســت. 

بنابرایــن االن بهتریــن اتفــاق ایــن اســت کــه تولیــد 
ــه کشــورهای همســایه کــه  ــران ب و صــادرات از ای
ــرار  ــا ق ــار م ــوده در اختی ــا ب ــی ه ــازار چین ــا ب اتفاق

ــرد. بگی
ــازی  ــباب ب ــون اس ــدازی پاوی ــه راه ان ــی ب کرم
ــا  ــال 1۴01ب ــی س ــای ابتدای ــی روزه ــه ط در ترکی
مشــارکت تولیدکننــدگان اســباب بــازی و کمــک 
ــاره  ــی اش ــت علم ــرم معاون ــای ن ــاوری ه ــتاد فن س
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــا ب ــد: م ــی گوی ــد و م ــی کن م
ــده اســباب  ــه صادرکنن ــل ب در تاریــخ کشــور تبدی
بــازی شــده ایــم و ایــن اتفــاق مبــارک مــی توانــد 
ــاق  ــی و خ ــع فرهنگ ــای صنای ــوزه ه ــایر ح در س

هــم تکــرار شــود.
 

سياســتگذاری هــا و رويکردهــای 
ــد جدي

ــع  ــرم و توســعه صنای ــاوری هــای ن ــر ســتاد فن دبی
خــاق در مــورد سیاســتگذاری هــا و رویکردهــای 
جدیــد بــرای تحقــق فرمــان رهبــری در ســال 
ــت ســیزدهم  ــردی تحــول دول ــه ســند راهب 1۴01ب
در انتهــای ســال 1۴00و قابــل توجــه بــودن آن در 
حــوزه دانــش بنیــان هــا اشــاره و پیشــنهاد مــی کنــد 
کــه مخاطبــان روزنامــه همشــهری ایــن ســند تحــول 

ــد. را بخوانن
کرمــی کار بــزرگ دوم را کــه از ســوی مجلــس 
انجــام شــده، تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانــش 
ــان  ــورای نگهب ــون در ش ــه اکن ــد ک ــی دان ــان م بنی

اســت و بــه زودی ابــاغ خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال او معتقــد اســت کاری کــه کشــور 
و بــه طــور خــاص دولــت مــی توانــد انجــام دهــد 
ــد  ــه مانن ــای مربوط ــه ه ــه وزارتخان ــت ک ــن اس ای
و  نیــرو، صمــت  نفــت،  کار، جهادکشــاورزی، 
البتــه معاونــت علمــی امکانــات الزم بــرای توســعه 

ــد. ــن کنن ــان را تامی ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
همچنیــن دبیــر ســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه 
ــش قیمــت نفــت  ــه فرصــت افزای ــع خــاق ب صنای
ــای واردات  ــه ج ــا ب ــاخت ه ــعه زیرس ــرای توس ب

اشــاره مــی کنــد.
بــه گفتــه کرمــی توســعه اقتصــادی کشــور را 
ــال  ــعار س ــا ش ــم ت ــره بزنی ــا گ ــم ه ــه تحری ــد ب نبای
عملیاتــی شــود و در حــد یــک راهبــرد باقــی نمانــد 
ــز از پــول پاشــی و حمایــت  ــر پرهی . او همچنیــن ب
ــم  ــد را بره ــات تولی ــه ثب ــه ک ــدون ماحظ ــی ب مال

ــد. ــد مــی کن ــد تأکی مــی زن
ــاح  ــه، اص ــای برنام ــر مبن ــه ب ــاص بودج اختص
قوانیــن و مقــررات در راســتای ایجــاد شــرکت های 
ــردی و  ــه کنترل هــای راهب ــان و توجــه ب ــش بنی دان
نظــارت هــای پیوســته از دیگــر مــواردی اســت کــه 
ــی  ــوازم تحقــق شــعار ســال م ــوان ل ــه عن ــی ب کرم

دانــد.



مرکز بررسی های استراتژیک مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری ریاست جمهوری 



130

مرکز ربرسی اهی استراژتیک ریاست جمهوری

اردیبهشت ماه 1401- شماره 54ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز ربرسي اهی استراژتيک رياست جمهوری

مرکز بررسی های استراتژيک مرکز بررسی های استراتژيک 

رياست جمهوریرياست جمهوری

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

دانش بنيــان  زيســت بوم  ارتبــاط  تقويــت   -

بررســی های  مرکــز  اهــداف  از  دولــت  و 

اســت. اســتراتژيک در ســال جــاری 

- اوليــن جلســه ميــز جمعيــت در ســال ۱۴۰۱ در 

مرکــز بررســی های اســتراتژيک برگــزار شــد.

ــت و  ــی دول ــل ارتباط ــی ها؛ پ ــز بررس - مرک

ــور ــی کش ــبکه نخبگان ش

و ...    

يادداشتی از دکتر محمدصادق خیاطیان:
تقويت ارتباط زيست بوم دانش بنیان و دولت از اهداف مرکز بررسی های 

استراتژيک در سال جاری است

رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
ــن مرکــز  ــرد ای ــوری در یادداشــتی ســه راهب جمه
و  بنیــان  دانــش  »تولیــد؛  شــعار  تحقــق  بــرای 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــریح و ب ــتغال آفرین« را تش اش
ــبکه  ــي از ش ــش مهم ــان بخ ــرکت هاي دانش بنی ش
ــد اعــام کــرد  ــه شــمار مي آین ــي کشــور ب نخبگان
کــه ایــن مرکــز در ســال جــاری بیــش از گذشــته 
ــان  ــاط زیســت بوم دانش بنی در جهــت تقویــت ارتب

ــید. ــد کوش ــت خواه و دول
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جمهــوری،  ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های 
ــتی در  ــی یادداش ــان ط ــادق خیاطی ــر محمدص دکت
صفحــه اینســتاگرام خــود بــا اشــاره بــه نامگــذاری 
ســال جــاری بــه نــام »تولیــد؛ دانــش بنیــان و 
ســال  »نامگــذاری  می نویســد:  اشــتغال آفرین« 
ــم  ــام معظ ــوی مق ــه از س ــت ک ــی اس ــنت نیکوی س
رهبــری در ابتــدای هــر ســال انجــام می شــود. 
ایــن نامگــذاری از آنجــا کــه جهت گیری هــای 
کان کشــور در ســال پیــش رو را تعییــن می کنــد، 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــوردار و ب ــی برخ ــت باالی از اهمی
نیازمنــد تبییــن و مهم تــر از آن، برنامه هــای روشــن 
اجرایــی اســت. دیــروز هــم رئیــس جمهــوری 
ــاالن  ــان و فع ــا کارآفرین ــی ب ــت هم اندیش در نشس
تولیــد دانــش بنیــان بــر مســئولیت همــه دســتگاه ها 
در زمینــه تحقــق شــعار ســال و تغییــر نگــرش، 
ــوان  ــه عن ــادی ب ــول نه ــا و تح ــول در فرآینده تح
دانش بنیــان  تولیــد  اساســی در مســیر  گام هــای 

ــد. ــد کردن تاکی
اســت:  یادداشــت خــود آورده  ادامــه  در  وی 
مــا در مرکــز بررســی های اســتراتژیک تــاش 

خواهیــم کــرد چــه در حــوزه تبییــن و چــه در 
ــق شــعار ســال،  ــرای تحق ــدات الزم ب حــوزه تمهی

باشــیم. نقش آفریــن 
رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
جمهــوری در ادامــه یادداشــت خــود بــه ســه اقــدام 
ــش  ــد؛ دان ــعار »تولی ــق ش ــرای تحق ــز ب ــن مرک ای
ــان و اشــتغال آفرین« اشــاره و در تشــریح اقــدام  بنی
ــتراتژیک  ــي هاي اس ــز بررس ــد: مرک اول، می نویس
ارتبــاط  تســهیل  و  تحکیــم  ریاســت جمهوري، 
نخبگانــي کشــور  بــا شــبکه  اجرایــي  دســتگاه 
خــود  اولویت هــاي  و  ذاتــي  وظایــف  جــزء  را 
نیروهــاي  و  دانش بنیــان  شــرکت هاي  مي دانــد. 
فعــال در ایــن شــرکت ها، بخــش مهمــي از شــبکه 
ــن  ــه همی ــد و ب ــه شــمار مي آین ــي کشــور ب نخبگان
ــا نامگــذاري  ــد، متناســب ب مناســب در ســال جدی
ــر معظــم انقــاب، بیــش  ســال و رهنمودهــاي رهب
ــت بوم  ــاط زیس ــت ارتب ــت تقوی ــته در جه از گذش

ــید. ــم کوش ــت خواهی ــان و دول دانش بنی
دوم  راهبــردی  تشــریح  در  خیاطیــان  دکتــر 
ــد:  ــال می افزای ــعار س ــق ش ــرای تحق ــز ب ــن مرک ای
ــور  ــد موت ــي مي توان ــان در صورت ــد دانش بنی تولی
ــوب  ــه در چارچ ــود ک ــي ش ــاد مل ــرک اقتص مح
اســناد باالدســتي و در خدمــت برنامه ریزي هــاي 
کان کشــور توســعه یابــد. نــگاه جزیــره اي بــه 
از  و حمایــت گلخانــه اي  نــوآوري  اکوسیســتم 
احتمــاال  دانش بنیــان  خــرد  کســب وکارهاي 
ــري در  ــام معظــم رهب ــد توانســت آنچــه مق نخواه
نامگــذاري ســال مدنظــر داشــته اند را محقــق کنــد. 
ــع  ــي صنای ــان در تاق ــتغال زا و دانش بنی ــد اش تولی
ــد  ــکل خواه ــان ش ــتم دانش بنی ــزرگ و اکوسیس ب

گرفــت؛ ایــن یعنــي در گام فعلــي، اولویــت اصلــي 
دانش بنیــان شــدن صنایــع کشــور اســت. گــم 
نشــدن ایــن اولویــت نیازمنــد پایــش دقیــق روندهــا 
کان  جهت گیري هــاي  مســتمر  اصــاح  و 
ــتراتژیک  ــي هاي اس ــز بررس ــت. مرک ــي اس حمایت
و  اجرایــي  دســتگاه  ارتباطــي  پــل  عنــوان  بــه 
ایفــاي  حــوزه  ایــن  در  دانش بنیــان  اکوسیســتم 

ــرد. ــد ک ــش خواه نق
وی در پایــان بــه راهبــرد ســوم مرکز بررســی های 
ــق شــعار  اســتراتژیک ریاســت جمهــوری در تحق
»تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین« اشــاره و 
حمایتــي،  سیاســتگذاري هاي  در  اســت:  آورده 
بــدون تردیــد توســعه بــازار صنایــع و شــرکت هاي 
ــتقیم  ــای مس ــر از حمایت ه ــان، کارآمدت دانش بنی
اســت. همانطــور کــه رئیس جمهــور محتــرم در 
ــا فعــاالن شــرکت های  ــدار ب مشــهد مقــدس در دی
دانش بنیــان تاکیــد کردنــد، مهم تریــن حمایــت 
از شــرکت های دانش بنیــان خریــد محصــوالت 
آنهاســت. ایــن مهــم اقتضائاتــی دارد کــه بایــد 
ــوالت  ــه اول محص ــود؛ در درج ــه ش ــه آن توج ب
و  کشــور  نیازهــای  مطابــق  بایــد  دانش بنیــان 
دســتگاه های اجرایــی توســعه یابــد و در درجــه 
دوم، دســتگاه های اجرایــی بایــد بــا پیاده ســازی 
و  تجهیــزات  بــر  کارآمــد،  کدینــگ  نظــام 
کاالهــای مــورد نیــاز خــود کامــا احاطــه یابنــد و 
ــدات  ــا اولویــت تولی ــد خریدهــای خــود را ب بتوانن
داخــل مدیریــت کننــد. در ایــن زمینــه هــم انشــااهلل 
تــاش خواهیــم کــرد در حــد وســع و امــکان، 

باشــیم. نقش  آفریــن 
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ــای  ــای واحده ــتاد احی ــت جمهوری و س ــتراتژيک رياس ــی های اس ــز بررس ــی مرک ــت هم انديش در نشس
ــد؛ ــرح ش ــادی مط اقتص

ارتقای نقش آفرينی شرکت های دانش بنیان در نهضت احیاء واحدهای اقتصادی
محمدصــادق  دکتــر  مشــترک  نشســت  در 
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــس مرک ــان رئی خیاطی
مدنــی  سیدامیرحســین  و  جمهــوری  ریاســت 
ــت  ــوری در نهض ــاون اول رئیس جمه ــده مع نماین
ایــن  احیــای  اقتصــادی،  واحدهــای  احیــای 
دانش بنیــان  شــرکت های  کمــک  بــه  واحد هــا 
کشــور مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری، در ابتــدای ایــن 
ــا  ــرور زمینه ه ــا م ــی ب ــین مدن ــت سیدامیرحس نشس
ــای  ــاء واحده ــت احی ــکل گیری نهض ــل ش و دالی
اقتصــادی، توضیحاتــی دربــاره رونــد و نتایــج ایــن 
ــر ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت  ــه و ب نهضــت ارائ
ــد  ــریع در رون ــرای تس ــان ب ــرکت های دانش بنی ش

احیــاء واحدهــای اقتصــادی تاکیــد کــرد.
در ایــن نشســت کــه رئیــس و معاونــان صنــدوق 
ــی  ــی اصل ــوان متول ــه عن ــکوفایی ب ــوآوری و ش ن
در  دانش بنیــان  زیســت بوم  مالــی  تامیــن 
بــودن  محــوری  بــر  داشــتند،  حضــور  کشــور 
تعریــف  نیــز  و  اقتصــادی  احیاگــران  نقــش 
از  دانش بنیــان  حــوزه  احیاگــران  شــاخص های 
جملــه دانشــگاه ها، پارک هــای علــم و فنــاوری 

ــد. ــد ش ــاوری تاکی ــش و فن ــای پژوه و صندوق ه
ــرداری از  ــن در راســتای تســریع در بهره ب همچنی
بســته های حمایتــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
مقــرر شــد کارگروهــی بــه منظــور شناســایی، 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــی ش ــته بندی و معرف دس
ــاوری  ــت علمــی و فن ــت معاون ــا محوری احیاگــر ب

ریاســت جمهــوری تشــکیل شــود.
صندوق هــای   تشــکیل  بــرای  برنامه ریــزی 
مشــارکت  بــا   )PE( خصوصــی  ســرمایه گذاری 
نیــز  و  فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای 
پارک هــای علــم و فنــاوری در راســتای تحقــق 
نهضــت احیــای واحدهــای اقتصــادی از دیگــر 
محورهــای ایــن جلســه بــود کــه حاضــران در 

جلســه بــر آن تاکیــد کردنــد.
ــادق  ــر محمدص ــز دکت ــت نی ــن نشس ــان ای در پای
خیاطیــان، رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
احیــای  ضــرورت  بــر  جمهــوری  ریاســت 
واحدهــای اقتصــادی در کشــور بــه منظــور رشــد و 
توســعه اقتصــاد ملــی تاکیــد کــرد و گفــت: در ایــن 
جلســه مســئوالن صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
نیــز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
حضــور دارنــد لــذا بایــد کمیتــه ای بــرای پیگیــری 

صنــدوق  مشــارکت  بــا  نهضــت  ایــن  تحقــق 
و ســتاد  تشــکیل شــود  دانشــگاه ها  و  نــوآوری 
ــات  ــد الزام ــز بای ــادی نی ــای اقتص ــای واحده احی

ــد. ــم کن ــوآوری را فراه ــدوق ن ــاز صن ــورد نی م
دکتــر خیاطیــان تصریــح کــرد: صندوق نــوآوری 
ــرای حمایــت از  و شــکوفایی ابزارهــای متنوعــی ب
می تــوان  کــه  دارد  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــه را  ــن بســتر مشــارکت، زمین ــا فراهــم کــردن ای ب
ــرد.  ــم ک ــادی فراه ــای اقتص ــای واحده ــرای احی ب
البتــه بایــد تعریــف مشــخصی از »احیاگــر« داشــت 
و نقــش احیاگــران را هــم مشــخص کــرد. احیــای 
واحدهــای اقتصــادی، یــک کار شــدنی اســت 
ــم  ــه خواهی ــه آن نقط ــری ب ــت و پیگی ــا ممارس و ب

رســید.

در نشست استانداران سابق کشور با رئیس مرکز بررسی های استراتژيک تاکید شد
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ــس  ــا رئی ــور ب ــابق کش ــتانداران س ــت اس در نشس
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
جمهــوری، بــر آمادگــی مجمــع اســتانداران کشــور 
بــرای همــکاری بــا ایــن مرکــز و همچنیــن اســتفاده 
کشــور  در  انســانی  ســرمایه های  از  حداکثــری 

ــد. ــد ش تاکی
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بررســی های 
ــن نشســت  اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، در ای
قزویــن،  ایــام،  البــرز،  اســتانداران ســابق  کــه 
دولــت   در  یــزد  و  جنوبــی  خراســان  گیــان، 
ــه  ــران در جلس ــتند، حاض ــور داش ــم حض دوازده
ضمــن اســتقبال از دعــوت مرکــز بررســی های 
ــا کارگــزاران  ــه منظــور همفکــری ب اســتراتژیک ب
تشــکیل  و  آنهــا  بــا  مشــورت  و  نظــام  ســابق 
ــدام  ــن اق ــز، ای ــن مرک ــورتی در ای ــای مش کانون ه
بــر  و  توصیــف  پســندیده  و  مبــارک  امــری  را 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــا و ســرمایه های 
کردنــد:  اعــام  و  تاکیــد  کشــور  در  انســانی 
ــأ  ــد منش ــتراتژیک می توان ــی های اس ــز بررس مرک

حرکت هــای تحولــی بــزرگ در دولــت باشــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــن ب ــن جلســه همچنی حاضــران در ای
ــش  ــد دان ــام »تولی ــه ن ــه ب ــاری ک ــال ج ــعار س ش
بنیــان و اشــتغال آفرین« مزیــن شــده اســت، بــر 
ــت  ــادی و معیش ــت اقتص ــود وضعی ــرورت بهب ض
ــق آن  ــای تحق ــه راهکاره ــد و از جمل ــردم تاکی م
را افزایــش ایجــاد اشــتغال عنــوان و اعــام کردنــد: 
ــدن از  ــرای دور ش ــان ب ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص توس
ــل  ــک ضــرورت تبدی ــه ی ــروز ب ــی، ام اقتصــاد نفت
ــه اقتصــاد  ــذا گفتمان ســازی راجــع ب شــده اســت ل
دانــش بنیــان بایــد در همــه اســتان های کشــور 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــازمان های  ــمن ها )س ــای س ــتفاده از ظرفیت ه اس
مــردم نهــاد(، توجــه حداکثــری بــه مســائل زیســت 
بــه مقولــه  نــگاه ســلیقه ای  از  محیطــی، پرهیــز 
ــی  ــی و خارج ــرمایه گذار داخل ــذب س ــعه، ج توس
بــرای رونــق اقتصــاد ملــی، ضــرورت افزایــش امیــد 
در میــان جوانــان و تفویــض کامــل اختیــارات 
ــه خصــوص در شــهرهای مــرزی  ــه اســتانداران ب ب

ــایه از  ــورهای همس ــا کش ــط ب ــعه رواب ــرای توس ب
دیگــر محورهایــی بــود کــه حاضــران در جلســه بــر 

ــد. ــد کردن آن تاکی
ایــن  در  همچنیــن  کشــور  ســابق  اســتانداران 
ــق  ــی عمی ــیزدهم را دارای »نگاه ــت س ــه دول جلس
ــر آمادگــی مجمــع  ــد و ب ــه مســائل« عنــوان کردن ب
اســتانداران کشــور بــرای همــکاری بــا مرکــز 
ــوری و  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس برررس

ــد. ــد کردن ــت تاکی دول
پیوســتن ایــران به ســازمان همــکاری شــانگهای از 
جملــه مســائلی بــود کــه اســتانداران ســابق کشــور 
ــه آن اشــاره و تقویــت دیپلماســی همســایگی در  ب
دولــت ســیزدهم را از نــکات مثبتــی عنــوان کردنــد 

کــه بایــد بــه جــد دنبــال شــود.
اســتانداران ســابق کشــور در پایــان بــر ضــرورت 
بهره منــدی دولــت از مطالعــات و پژوهش هــای 
صــورت گرفتــه در دانشــگاه ها تاکیــد و عنــوان 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــد ب ــت می توان ــه دول ــد ک کردن
از نیروهــای مختصــص خــارج از مجموعــه دولــت 

اســتفاده و شــبکه نخبگانــی خــود را گســترش 
دهــد.

ظرفيــت  از  داريــم  ســعی 
ــورت  ــه ص ــگان ب ــگاه ها و نخب دانش

کنيــم اســتفاده  حداکثــری 

ــادق  ــر محمدص ــن دکت ــت همچنی ــن نشس در ای
خیاطیــان، رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
مرکــز در ماموریت هــای خــود بــه دنبــال ورود 
بــه فضاهــای سیاســی نیســت و ســعی دارد حســب 
ــال  ــرای اتص ــزی ب ــور، مرک ــس جمه ــد رئی تاکی
ــد،  ــت باش ــه دول ــا بدن ــور ب ــی کش ــبکه نخبگان ش
گفــت: رئیــس جمهــور بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
ــد کــه در اســتفاده از نظــرات کارشناســی،  کرده ان
ــز  ــدارد و مرک ــت ن ــی موضوعی ــات سیاس ماحظ
بررســی ها بایــد بــه اتــاق فکــر دولــت تبدیــل 
شــود؛ مــا نیــز در ایــن راســتا ماموریت هــای خــود 
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دولــت«،  »گفتمــان  دســته  چهــار  در  را 
ــه  ــورت ب ــی«، »مش ــبکه نخبگان ــعه ش »توس
رئیــس جمهــور در حــوزه مســائل راهبردی 
ــت«  ــی دول ــیما عموم ــد س ــور« و »رص کش

می کنیــم. دنبــال 
ــز  ــت مرک ــن ماموری ــریح اولی وی در تش
بررســی ها گفــت: پیگیــری گفتمــان دولــت 
اولیــن ماموریتــی اســت کــه مــا در مرکز آن 
را دنبــال می کنیــم. »عدالــت و جمهوریــت« 
مردمــی  دولــت  اصلــی  شــعارهای  از 
از روحیــه  برگرفتــه  ایــن شــعار  اســت، 
دنبــال  بــه  لــذا  اســت،  رئیس جمهــور 
حوزه هــای  در  گفتمــان  ایــن  کاربســت 
و  بــوده  دولــت  بدنــه  در  و  مختلــف 
ــه اخــذ نظــرات کارشناســان و  ــد ب عاقه من

متخصصــان هســتیم.
ماموریت هــای  دوم  محــور  خیاطیــان 

ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ــوان و  ــی« عن ــبکه نخبگان ــعه ش ــوری را »توس جمه
ــامانه ای  ــور س ــن منظ ــرای ای ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
ــا  ــم ت ــدازی کردی ــرآمدان« راه ان ــوان »س ــا عن را ب
بتواننــد ایده هــا و طرح هــای خــود را  نخبــگان 
دولــت  مجموعــه  بــا  مختلــف  حوزه هــای  در 
مطــرح کننــد، مــا ایــن طرح هــا را جمــع آوری 
و  وزارتخانه هــا  اطــاع  بــه  و  کــرده  پایــش  و 
دربــاره  حــال  عیــن  در  می رســانیم.  ســازمان ها 
ارتبــاط دســتگاه ها بــا شــبکه نخبگانــی کشــور 

اســتفاده  در  مــا  می کنیــم.  گزارش گیــری  نیــز 
از نظــرات کارشناســان هیــچ محدودیتــی قائــل 
ــگاه ها و  ــت دانش ــم از ظرفی ــعی داری ــتیم و س نیس
ــم. ــتفاده کنی ــری اس ــورت حداکث ــه ص ــگان ب نخب

رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
در  رئیس جمهــور  بــه  »مشــورت  جمهــوری، 
ســومین  را  کشــور«  راهبــردی  مســائل  حــوزه 
و  برشــمرد  مرکــز  ایــن  ماموریت هــای  محــور 
ــه نوعــی عقــل  یــادآور شــد: مرکــز بررســی های ب
ایــن  بــرای  مــا  اســت.  رئیس جمهــور  منفصــل 
ــور  ــا حض ــی را ب ــدد تخصص ــای متع ــور میزه منظ

ــم  ــا بتوانی ــم ت ــکیل داده ای ــی تش ــان بیرون کارشناس
ــگان اســتفاده و مشــورت های الزم  از ظرفیــت نخب
را در حــوزه مســائل راهبــردی بــه رئیــس جمهــور 

ــم. ــه کنی ارائ
وی افــزود: در عیــن حــال رئیس جمهور نیــز بارها 
ــز  ــه مرک ــی ب ــرای بررس ــی را ب ــای مختلف طرح ه
ــی های  ــام بررس ــس از انج ــه پ ــد ک ــاع داده ان ارج
الزم گــزارش مربوطــه خدمــت ایشــان تقدیم شــده 
اســت. البتــه مــا در پیگیــری ایــن ماموریــت، نــگاه 
فعاالنــه ای داریــم و اینگونــه نیســت کــه صرفــا بــه 
ــی از  ــای ارجاع ــی طرح ه ــری و بررس ــال پیگی دنب

ــرای  ــذا ب ــیم، ل ــور باش ــس جمه ــوی رئی س
را  مختلفــی  کارگروه هــای  منظــور  ایــن 
ــای الزم  ــه راهبرده ــا ب ــم ت ــکیل داده ای تش
ــز  ــا در مرک ــر م ــیم. هن ــوزه برس ــر ح در ه
بررســی ها ایــن اســت کــه ظرفیت هــای 
بــه راهبــرد  شــبکه نخبگانــی کشــور را 

ــم. ــل کنی تبدی
ــای  ــارم ماموریت ه ــور چه ــان مح خیاطی
مرکــز بررســی های اســتراتژیک را »رصــد 
ــرد و  ــوان ک ــت« عن ــی دول ــیمای عموم س
گفــت: مــا در ایــن حــوزه سیاســت های 
را  مختلــف  بخش هــای  در  دولــت 
اســتفاده  بــا  همچنیــن  می کنیــم.  رصــد 
از افکارســنجی کــه تاکنــون در چندیــن 
بــا موضوعــات مختلــف انجــام  مرحلــه 
ــی و اصــاح  ــال نقــد درون ــه دنب ــم ب داده ای
امــور هســتیم. در ایــن رابطــه مــا موضوعات 
کان راهبــردی را رصــد می کنیــم و چــون اساســا 
ــان  ــتیم، گزارش های م ــع نیس ــچ بخشــی ذینف در هی

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــداوم  ــرورت ت ــر ض ــان ب ــت جمهوری در پای ریاس
برگــزاری اینگونــه جلســات و همفکــری بیشــتر بــا 
ــد کــرد و گفــت:  مجمــع اســتانداران کشــور تاکی
ــی ها در  ــز بررس ــا در مرک ــه م ــات ب ــه جلس اینگون
ــه راهبردهــای مشــخص کمــک شــایان  رســیدن ب

می کنــد. توجهــی 

اولین جلسه میز جمعیت در سال ۱۴۰۱ در مرکز بررسی های استراتژيک برگزار شد
ــا  ــال 1۴01 ب ــت در س ــز جمعی ــه می ــن جلس اولی
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــس مرک ــور رئی حض

ــد. ــزار ش ــز برگ ــن مرک ــل ای در مح

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بررســی های 
ــن جلســه،  ــوری، در ای اســتراتژیک ریاســت جمه
ــی از  ــت، گزارش ــز جمعی ــر می ــی، دبی ــر عالم دکت
ــز از ســال 8۲  ــن می فعالیت هــای انجــام شــده در ای
تاکنــون و نیــز اقدامــات پژوهشــی انجــام شــده در 

ایــن بــاره را ارائــه کــرد.
ــث و  ــه بح ــت ب ــران در نشس ــز حاض ــه نی در ادام
تبــادل نظــر بــرای رســیدن بــه راهکارهــای اجرایــی 
در حــوزه جمعیــت پرداختنــد و بــر ایــن نکتــه 
تاکیــد کردنــد کــه رونــد رو بــه کاهــش جمعیــت 
جــوان کشــور، خطــر بزرگــی بــرای تهدیــد نســل 
ــرای آن چــاره ای اندیشــید. ــد ب ــد و بای بشــمار آی

دکتــر محمدصــادق خیاطیــان، رئیــس مرکــز 
ــز  ــوری نی ــتراتژیک ریاســت جمه بررســی های اس
ــام  ــای مق ــه دغدغه ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس در ای
ــاره جمعیــت کشــور و تهدیــد  معظــم رهبــری درب

نســل، تاکیــد کــرد: یکــی از مســائل مهــم راهبردی 
کــه در مرکــز بررســی ها بــر آن متمرکــز شــده ایم، 
ــا  ــر ایــن اســاس بایــد ب موضــوع جمعیــت اســت. ب
ــدی از  برگــزاری نشســت های تخصصــی و بهره من

ــن  ــران ای ــان و صاحب نظ ــرات کارشناس ــه نظ نقط
بحــث، گزارش هــای سیاســتی در حــوزه جمعیــت 
را آمــاده و خدمــت ریاســت محتــرم جمهــور ارائــه 
کنیــم. در عیــن حــال بایــد بــا رصــد و پایــش دائــم 

در  جمعیــت،  حــوزه  در  اجرایــی  سیاســت های 
ــورتی،  ــه مش ــه مداخل ــوری ب ــاز ف ــه نی ــواردی ک م

ــه  ــت، فعاالن ــود داش ــی وج ــا پژوهش ــی ی مطالعات
ایفــای نقــش کنیــم.
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در نشستی به میزبانی مرکز بررسی ها؛

راهبردهای تحقق »تولید دانش بنیان، اشتغال آفرين« در مرکز بررسی های استراتژيک بررسی شد

ــام  ــوی مق ــال 1۴01 از س ــذاری س ــی نامگ در پ
بنیــان،  معظــم رهبــری بــه نــام »تولیــد دانــش 
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــتغال آفرین«، مرک اش
ریاســت جمهــوری نشســت »بررســی راهبردهــای 
را  اشــتغال آفرین«  بنیــان،  دانــش  تولیــد  تحقــق 
ــوزه  ــان ح ــگاه ، کارشناس ــاتید دانش ــور اس ــا حض ب
سیاســتگذاری و مدیریــت فنــاوری و مســئوالن 
ــوری و  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی برگــزار کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بررســی های 
ــن  ــدای ای ــوری، در ابت ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس
نشســت دکتــر محمدصــادق خیاطیــان، رئیــس 
ــان جلســه  ــه میهمان ــن مرکــز ضمــن خیرمقــدم ب ای
اظهــار کــرد: بــا تعییــن شــعار »تولیــد دانــش بنیــان، 
رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از  اشــتغال آفرین« 
ــن  ــاالن ای ــار فع ــتثنایی در اختی ــت اس ــک فرص ی
حــوزه قــرار گرفتــه تــا بتواننــد بــا ارائــه یــک 
برنامــه منســجم و هماهنــگ، ایــن شــعار را محقــق 

ــازند. س
خیاطیــان بــا بیــان اینکــه حاضــران جلســه همگــی 
مدیریــت  و  سیاســتگذاری  حــوزه  اســتادان  از 
دانش بنیــان  اکوسیســتم  بــه  آشــنا  و  فنــاوری 
هســتند، خاطرنشــان کــرد: هــدف از برگــزاری 
ــنهادات  ــرات و پیش ــدی از نظ ــت بهره من ــن نشس ای

اســت  حــوزه  ایــن  متخصصــان  و  کارشناســان 
ــری  ــرای پیگی ــی ب ــای عمل ــه راهبرده ــوان ب ــا بت ت
موضــوع در دولــت دســت یابیــم و زمینه هــای 

تحقــق آن را فراهــم کنیــم.
رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
دانش بنیــان  شــرکت های  داد:  ادامــه  جمهــوری 
ــا  ــر ب ــن اکوسیســتم طــی ده ســال اخی ــاالن ای و فع
فــراز و نشــیب های زیــادی روبــرو بوده انــد؛ در 
صــورت  خوبــی  جهش هــای  هــم  برهه هایــی 
ــه  ــت ک ــی نیس ــر کس ــروز دیگ ــت و ام ــه اس گرفت
موضــوع  یــک  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  بگویــد 
دســته چنــدم اســت و همــگان بــه اهمیــت آن پــی 

برده انــد.
دکتــر خیاطیــان نهادینه ســازی مقولــه دانش بنیــان 
بــدور از شــعارزدگی را اولویــت فعلــی کشــور 
ــد و گفــت: مرکــز بررســی های اســتراتژیک  خوان
ماحصــل  انعــکاس  تــا ضمــن  تــاش می کنــد 
نتایــج چنیــن جلســات بــه شــخص رئیــس جمهــور، 
زمینــه ورود دســتگاه های اجرایــی بــه موضــوع 

ــد. ــان را فراهــم کن ــش بنی دان
و  کارشناســان  نقطه نظــرات 
دانــش  حــوزه  صاحب نظــران 

بنيــان
در ادامــه حاضــران در جلســه ضمــن بیــان نظــرات 

ــد  ــرح کردن ــنهاداتی را مط ــا و پیش ــود، توصیه ه خ
کــه در ادامــه بــه اهــم آنهــا اشــاره می شــود:

ــی  ــه اصل ــان دارای دو مولف ــش بنی ــاد دان * اقتص
ــد تــاش  ــروی انســانی« اســت. بای »شــرکت« و »نی
کــرد تــا تــوان شــرکت های دانــش بنیــان بــه 
ــد در  ــده بتوانن ــرای آین ــا ب ــود ت ــع ش ــوی تجمی نح
زنجیــره اقتصــاد جهانــی نقــش مؤثــری ایفــا کننــد 
و برندهــای بین المللــی از میــان آنهــا ایجــاد شــود. 
در عیــن حــال بایــد دســت مدیــران دولتــی در 
ــان را  ــش بنی ــرکت های دان ــی ش ــتفاده از توانای اس
ــی را از  ــد مانع زدای ــت بای ــت؛ در حقیق ــاز گذاش ب

مدیران مــان شــروع کنیــم.
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــکل  ــرکت ها و ش ــع ش ــمت تجمی ــه س ــد ب ــم بای ه
در  کنــد.  حرکــت  بــزرگ  شــرکت های  دادن 
مــا  حــال حاضــر مســاله اساســی شــرکت های 
کمبــود نیــروی متخصــص اســت. کلیــد نگــه 
ــد در  ــاد امی ــص، ایج ــروی متخص ــن نی ــتن ای داش
میــان آنهــا اســت. اگــر ایــن نیــروی انســانی ناامیــد 
شــود نمی تــوان انتظــار تحقــق اقتصــاد دانــش 

ــت. ــان را داش بنی
بــه  دانش بنیــان  اقتصــاد  ســمت  بــه  رفتــن   *
ــادی  ــت اقتص ــدر فعالی ــه آنق ــت ک ــای آن اس معن
کــه  باشــد  پرمنفعــت  و  جــذاب  دانش بنیــان 

اشــخاص بــه جــای تصمیــم بــه خریــد دالر و 
ــع  ــتر، مناب ــود بیش ــب س ــرای کس ــپرده گذاری ب س
مالی شــان را بــه ســمت ایــن فعالیت هــا ســوق 
دنبــال  بــه  اینکــه  از  قبــل  هــم  دولــت  دهنــد. 
ــتر  ــد در بس ــد، بای ــان باش ــاد دانش بنی ــق اقتص تحق
اقتصــاد، زمینــه ای را فراهــم کنــد تــا ضمــن رونــق 
فعالیت هــای اقتصــادی امــکان بهره منــدی از تــوان 
ــی  ــش دولت ــم در بخ ــان ه ــش بنی ــرکت های دان ش
ــه  ــد. آنچ ــم آی ــی فراه ــش خصوص ــم در بخ و ه
دولــت بایــد در حــال حاضــر بــه آن اهتمــام داشــته 
ــن  ــی و تعیی ــت های صنعت ــن سیاس ــد اول تدوی باش
ــن  ــه در تدوی ــن روی ــه ای ــا و دوم ماحظ اولویت ه
دیگــر  ســوی  از  اســت.  توســعه  هفتــم  برنامــه 
مســائلی ماننــد گمــرک، مالیــات، تســهیات نظــام 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــی هس ــر آن مقوالت ــی و نظای بانک
ــیار  ــان بس ــش بنی ــوزه دان ــاالن ح ــرکت ها و فع ش
ــه  ــت زمین ــا دول ــد ت ــز اهمیــت اســت و می طلب حائ

ــازد. ــا س ــوزه را مهی ــن ح ــه ای ــک ب کم
ــزرگ  ــرکت های ب ــور، ش ــا در کش ــکل م * مش
صاحبــان  غالبــاً  اگرچــه  کــه  هســتند  دولتــی 
تکنولــوژی موجــود هســتند اما متاســفانه بســیاری از 
آنهــا دانــش بنیــان نیســتند و بــه ســمت ایــن عرصــه 
اینقــدر  دیگــر،  ســوی  از  نمی کننــد.  حرکــت 
ــه  ــوص در زمین ــه خص ــر ب ــت و پاگی ــن دس قوانی
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ــود  ــا وج ــب مجوزه ــادی و کس ــای اقتص فعالیت ه
بــه خــود  اقتصــادی را آنچنــان  دارد و فعــاالن 
مشــغول ســاخته اســت کــه دیگــر فرصــت اســتفاده 
محصــوالت  یــا  بنیــان  دانــش  شــرکت های  از 

دانــش بنیــان را پیــدا نمی کننــد.
* امــروز تمــام هم وغــم دولــت بایــد ایــن مســئله 
بتواننــد  بنیــان  دانــش  شــرکت های  کــه  باشــد 
چــه در حــال حاضــر کــه تحــت تحریم هــای 
ــا،  ــع تحریم ه ــس از رف ــه پ ــتیم و چ ــی هس بین المل
ــای  ــد و ایف ــرار بگیرن ــی ق ــن جهان ــره تامی در زنجی

ــد. ــش کنن نق
* فضایــی کــه در حــال حاضــر در کشــور شــکل 
انداختــن گفتمــان  گرفتــه می توانــد بســتر جــا 
ــاد  ــوزه اقتص ــی را در ح ــاد درون زا و مقاومت اقتص

ــد. ــم کن فراه
ــد  ــرگان کشــورمان بای ــگان و خب * در راس نخب
اندیشــه دانش بنیانــی نهادینــه شــود تــا متعاقــب آن 
ــای  ــن فعالیت ه ــبی را در بط ــش متناس ــار و کن رفت
ــرعت در  ــه س ــان ب ــرد. زم ــاهده ک ــادی مش اقتص
ــان  حــال گــذر اســت. ضــروری اســت یــک جری
ــکل  ــان ش ــوزه دانش بنی ــی در ح ــان خبرگان گفتم
ــترک از  ــتنباط مش ــک اس ــه ی ــوان ب ــا بت ــرد ت بگی
ایــن موضــوع دســت یافــت تــا پــس از آن انتظــار 
رفتــار متناســب بــا آن و ایجــاد اشــتغال متناســب در 

ــرد. ــه شــکل بگی جامع

بنیــان  دانــش  شــرکت های  ارزش گــذاری   *
شــرکت های  بــا  همــکاری  یــا  ادغــام  هنــگام 
بــزرگ بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
یکپارچه ســازی  ضمــن  بایــد  دولــت   *
ــاوری،  ــم و فن ــوزه عل ــود در ح ــتگذاری خ سیاس
طرح هــای کانــی را کــه در گذشــته نه چنــدان 
ــی  ــف و اجرای ــت را بازتعری ــوده اس ــرح ب دور مط
ــم  ــرک عل ــور مح ــه موت ــم ک ــگاه ها ه ــد. دانش کن
و فنــاوری در کشــور هســتند بــا فعالیت هایشــان 
ــش بنیان هــا را فراهــم  ــد بســتر فعالیــت دان می توانن
ــای  ــه فناوری ه ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــا بای ــد. م کنن
بــزرگ، بــه شــکل ماموریت گــرا عمــل کنیــم.

بین المللــی شــدن  * جــدی گرفتــن موضــوع 
اقداماتــی  از جملــه  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــژه ای  ــام وی ــه آن اهتم ــد ب ــت بای ــه دول ــت ک اس

ــد. ــته باش داش
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــال ب ــعار امس ــه در ش * آنچ
در  اســت.  تولیــد  بحــث  شــده  اشــاره  آن  بــه 
حقیقــت تمرکــز شــعار امســال را بایــد ایجــاد 
ــان در  ــش بنی ــرکت های دان ــیر ش ــتغال« از مس »اش
ــذاری  ــد هدف گ ــت بای ــذا دول ــت، ل ــور دانس کش
ــد  ــا تاکی ــان ب ــش بنی ــد دان ــای تولی ــر مبن خــود را ب
هم اکنــون  دهــد.  قــرار  اشــتغال آفرینی  بــر 
بیشــترین ســهم بیــکاران در کشــور را متخصصــان 

کــه  می دهنــد  تشــکیل  تحصیل کردگانــی  و 
ــا  ــم ت ــم کنی ــغلی فراه ــا ش ــرای آنه ــته ایم ب نتوانس
بهره منــد  آنهــا  توانمنــدی  از  کشــور  و  دولــت 

ــود. ش
معاونــت  تاکنــون در  فعالیت هایــی کــه  بــا   *
علمــی و فنــاوری انجــام شــده می تــوان گفــت کــه 
ــت  ــداف دس ــقف اه ــه س ــه ب ــمت عرض ــا در س م
ــی  ــه حکمران ــد ب ــت بای ــون دول ــم و هم اکن یافته ای
در حــوزه دانــش بنیــان بپــردازد. ســازمان هایی 
ــن  ــه ای ــا ورود ب ــد ب ــز می توانن ــتاندارد نی ــد اس مانن
حــوزه و تعییــن اهدافــی بــرای فعــاالن اقتصــادی و 
ــه  ــاالن را ب ــن فع ــده نزدیــک، ای تحقــق آن در آین
ــد.  ــوق دهن ــا س ــری دانش بنیان ه ــمت به کارگی س
انتشــار مناســب  بایــد در راســتای  دولــت هــم 
اطاعــات در بیــن صاحبــان کســب وکار صرفــاً 
ــن  ــازمان تامی ــد. س ــا کن ــوری را ایف ــش رگوالت نق
ــی را  ــن اهرم ــش چنی ــد نق ــم می توان ــی ه اجتماع

ــد. ــا کن ــن کار ایف ــرای ای ب
نداشــته  انتظــار  و  باشــیم  واقع گــرا  بایــد   *
ــه همــه اهــداف  باشــیم کــه در طــول یــک ســال ب
نامگــذاری ســال برســیم. تعییــن چنیــن شــعاری را 
بایــد نقطــه آغــازی بــرای تحقــق آن طــی ســال های 
ــم  ــال هدفگــذاری کنی ــه طــور مث ــم؛ ب ــده بدانی آین
ــاد  ــان  از اقتص ــش بنی ــرکت های دان ــهم ش ــه س ک
ــه 5 درصــد طــی  ــی ب ــم درصــد کنون ملــی را از نی

۲0 ســال آینــده ارتقــاء دهیــم. از ســوی دیگــر بایــد 
هوشــیار باشــیم کــه اقتصــاد دانــش بنیــان بــه ســمت 
دولتــی شــدن صــرف منحــرف نشــود و زمینــه 

ــم کــرد. ــم فراه ــت بخــش خصوصــی را ه فعالی
* از جملــه کارهایــی کــه دولــت می توانــد بــرای 
ــان انجــام  ــش بنی ــت شــرکت های دان تســهیل فعالی
ــه مناقصه هــا را  ــا ب ــن اســت کــه ورود آنه دهــد ای
بــا ارائــه تســهیاتی، فراهــم کنــد. یــا دولــت بیمــه 
مســئولیت کاال را بــا مشــارکت خــود شــرکت های 

دانــش بنیــان اجرایــی کنــد.
* تولیــد دانــش بنیــان بــه ایــن معناســت کــه 
ظرفیــت اشــتغال را بــرای نیــروی نخبه ایجــاد کنیم؛ 
ایــن یعنــی بــه ســوی صنعتــی بــا ارزش افــزوده بــاال 
ــم.  ــت کنی ــت حرک ــی تر اس ــر و دانش ــه علمی ت ک
اگــر ایــن موضــوع را کنــار چنــد ابرچالــش کشــور 
ــا  ــا از دل دانش بنیان ه ــاً راه حل ه ــم، قاعدت بگذاری
ــا و نظــرات را  ــد کل نگاه ه ــدا خواهــد شــد. بای پی
حداکثــر بــه ســمت ۲ یــا 3 مــگا پــروژه آن هــم بــه 

شــیوه ای غیررانتــی هدایــت کــرد.
در پایــان ایــن نشســت نیــز دکتــر خیاطیــان ضمــن 
تشــکر از کارشناســان حاضــران در جلســه و مفیــد 
خوانــدن نقطــه نظــرات آنهــا، ابــراز امیــدواری 
ــه  ــوان ب ــاتی بت ــن جلس ــداوم چنی ــا ت ــه ب ــرد ک ک
راهبردهــای مشــخصی بــرای تحقــق شــعار »تولیــد 

ــت. ــت یاف ــتغال آفرین« دس ــان و اش ــش بنی دان

بررسی ابعاد اقتصادی سند تحول دولت در مرکز بررسی های استراتژيک
اولیــن جلســه از سلســله نشســت های بررســی 
ــاد  ــی ابع ــوع بررس ــا موض ــت ب ــول دول ــند تح س
ــری  ــر ســتاد راهب ــا حضــور دبی اقتصــادی ســند و ب
صاحب نظــران  از  جمعــی  و  دولــت  تحــول 
حــوزه اقتصــاد اســامی در مرکــز بررســی های 

اســتراتژیک برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، دکتــر ســیدمهدی 
زریبــاف سرپرســت معاونــت اقتصــادی مرکــز 
بررســی های اســتراتژیک و دبیــر ایــن نشســت، در 
ابتــدای جلســه بــا اشــاره بــه فلســفه تشــکیل چنیــن 
جلســه ای، گفــت: هــدف از ایــن سلســله جلســات 
ــول  ــند تح ــف س ــوه مختل ــی وج ــی و بررس ارزیاب
متعاقــب  بررســی ها  مرکــز  کــه  اســت  دولــت 
ــی آن شــده اســت و  ــس جمهــور متول دســتور رئی
ــادی  ــاد اقتص ــی ابع ــرای بررس ــه ب ــن جلس در اولی
ســند، در خدمــت اســاتید و صاحب نظــران حــوزه 

ــتیم. ــامی هس ــاد اس اقتص

ــول  ــری تح ــتاد راهب ــر س ــت، دبی ــه نشس در ادام

ــت  ــول دول ــند تح ــی از س ــان کلیات ــه بی ــت ب دول
ــدا  ــت از ابت پرداخــت و گفــت: اساســاً فلســفه دول
ــردم  ــد م ــرض نق ــود را در مع ــه خ ــوده ک ــن ب ای
ــند  ــن س ــن ای ــس از تدوی ــن رو پ ــد. از ای ــرار ده ق
کــه بــرای اولیــن بــار انجــام شــده اســت، آن را در 
معــرض دیــد آحــاد جامعــه از جملــه صاحبنظــران 
ــنهادات  ــرات و پیش ــنیدن نظ ــا ش ــا ب ــم ت ــرار دادی ق
ایشــان، بــا همفکــری و همیــاری خــود مــردم، 
ایــن ســند اجرایــی شــود. از ایــن رو از همیــن ابتــدا 
ــت. ــده اس ــد ش ــم تمهی ــند ه ــاح س ــم اص مکانیس

ســقاب اصفهانــی در ادامــه خواســتار مطالعــه 
جــدی ایــن ســند از ســوی صاحبنظــران شــد و 
اظهــار کــرد: در ســند تحــول دولــت مجموعــه ای 
از راهکارهــا اعــم از اقدامــات عملیاتــی آمــده 
ــان  ــه گفتم ــن ب ــند پرداخت ــن س ــگاه ای ــت. جای اس
دولــت و اهــداف و نظریه هــای حکمرانــی و امثــال 
آنهــا نیســت بلکــه بــا در نظــر گرفتــن تمــام نــکات 
و اهــداف مطــرح شــده در اســناد باالدســتی، اقــدام 
از  و عمــل دولــت را چارچوب بنــدی کــرده و 
ــز پیش بینــی  ســوی دیگــر مکانیســم اصــاح آن نی

شــده اســت. دولــت ســیزدهم بــا ایــن کار نشــان داد 
عاقه منــد بــه مشــارکت مــردم و دریافــت نظرهــا و 

ــت. ــای آنهاس نقده
وی در ادامــه مکانیســم طراحــی شــده بــرای 
ــج گام  ــامل پن ــت را ش ــول دول ــند تح ــن س تدوی
ــه  ــوت از کلی ــت: گام اول دع ــرد و گف ــوان ک عن
ــق  ــایق و عائ ــی س ــا تمام ــان ب ــان و مخالف موافق
اســت. در گام دوم از آنجایــی کــه در ویرایــش 

دســته بندی  بــا  موضــوع   3۷ ســند  ایــن  اول 
جدیــد مطــرح شــده، بــه دنبــال اخــذ نظــرات، 
ــز  پیشــنهادات و انتقــادات هســتیم. در گام ســوم نی
ــان و اســتدالل نظــرات  ــرای بی ــی را ب فرصــت کاف
صاحبنظــران در اختیارشــان قــرار خواهیــم داد. 
دعــوت از نماینــدگان بخش هــای ذینفــع بــرای 
ــق  ــب طب ــدی مطال ــات و جمع بن ــور در جلس حض
ــای  ــز گام ه ــام نی ــداد و ارق ــه اع ــتند ب ــی مس الگوی
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ــت را  ــول دول ــند تح ــن س ــم تدوی ــارم و پنج چه
می شــوند. شــامل 

دبیــر ســتاد راهبــری تحــول دولــت در پایــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســند مقدمــه و ســند 
پشــتیبانی بــرای نــگارش برنامــه هفتــم توســعه 
اســت  تــاش  در  دولــت  کــرد:  بیــان  اســت، 
ــک  ــه ی ــب ب ــارکت قری ــا مش ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
میلیــون نفــر از کارشناســان بــه تدویــن برنامــه 
ــردازد کــه نمــای روشــنی  ــم توســعه بپ جامــع هفت
ــن رو  ــد. از ای ــن کن ــران تبیی ــرای ای ــده را ب از آین
دولــت عاقمنــد بــه ورود نخبــگان بــه فرآیندهــای 
ــت  ــت اس ــازی در دول ــری و تصمیم س تصمیم گی
تــا هدفمندتــر بــه ســاخت ایرانــی آبــاد دســت پیــدا 

ــم. کنی
ــان و صاحبنظــران  ــن نشســت میهمان ــه ای در ادام
ــای  ــنهادات و نقده ــرح پیش ــه ط ــرکت کننده ب ش
دولــت  تحــول  ســند  خصــوص  در  خــود 

پرداختنــد.

ارتبــاط بــا جامعــه نخبــگان از 
ماموريت هــای مرکــز بررســی های 

اســتراتژيک اســت

ــر محمدصــادق  ــز دکت ــن نشســت نی ــه ای در ادام
خیاطیــان، رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ــی  ــی از زحمات ریاســت جمهــوری ضمــن قدردان
ــت  ــول دول ــند تح ــن س ــرای تدوی ــون ب ــه تاکن ک
کشــیده شــده اســت، اظهــار کــرد: همان طــور کــه 
ــش  ــی، ویرای ــن فعل ــده، مت ــر ش ــم ذک ــند ه در س
از  پــس  کــه  اســت  تحــول  ســند  از  نخســت 
ــان اندیشــه  ــت نظــرات و پیشــنهادات صاحب دریاف

کامل تــر و اجرایی تــر خواهــد شــد.
دکتــر خیاطیــان در پایــان یکــی از ماموریت هــای 
مرکــز بررســی های اســتراتژیک را ارتبــاط بــا 
ــوان کــرد و گفــت: موضــوع  ــگان عن ــه نخب جامع
ایــن جلســه بســتر مناســبی بــرای تحقــق ایــن 
ماموریــت بــه شــمار می آیــد. ســند تحــول دولــت، 
جهت گیری هــای  بیانگــر  کــه  اســت  ســندی 
دولــت در حوزه هــای مختلــف اســت و نقشــه 
ــد.  ــن می کن ــی تعیی ــال های آت ــت را در س راه دول
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  ایــن رو  از 
ایــن آمادگــی را دارد تــا در صــورت دریافــت 

ــگان  ــوی نخب ــد از س ــی کارآم ــنهادات اجرای پیش
و صاحب نظــران، حتــی اگــر امــکان گنجانــدن 
آن در ســند هــم فراهــم نشــد، پیگیــر ارائــه آن بــه 

ــه  ــال ب ــرای ارس ــتور ب ــذ دس ــور و اخ رئیس جمه
ــد. ــرا باش ــرای اج ــه ب ارگان مربوط

بررسی »فرصت ها و چالش های حضور مهاجران افغانستانی در 
ايران« در مرکز بررسی های استراتژيک ايران

مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
نشســتی  در  جمهــوری  ریاســت 
فرصت هــا  »بررســی  موضــوع  بــا 
مهاجــران  حضــور  چالش هــای  و 
تبــادل  و  بحــث  بــه  افغانســتانی« 
ــور  ــا حض ــوع ب ــن موض ــون ای پیرام
ــف  ــتگاه های مختل ــان دس کارشناس

پرداخــت.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ریاســت جمهــوری، در پــی روی 
کار آمــدن طالبــان در افغانســتان، 
کشــور  ایــن  اتبــاع  از  بســیاری 
ــه کشــورهای  ــه مهاجــرت ب ــدام ب اق
جمهــوری  جملــه  از  و  همســایه 

ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک ــران کردن ــامی ای اس
ورود مــوج جدیــد مهاجــران بــه داخــل کشــور 

شــده اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت رســیدگی بــه ایــن 
مســاله و پیامدهــای آن، مرکــز بررســی های 

بــه  اقــدام  اســتراتژیک ریاســت جمهــوری 
برگــزاری نشســتی بــا حضــور کارشناســان 
ــرد. ــوزه ک ــن ح ــف در ای ــتگاه های مختل دس

آخریــن  اعــام  ضمــن  جلســه  ایــن  در 
وضعیــت ورود اتبــاع افغانســتان بــه داخــل 

پایــش  و  ســاماندهی  لــزوم  بــر  کشــور، 
ترددهــای مــرزی مهاجــران و تقســیم کار و 
شــرح وظایــف دســتگاه های ذیربــط بــا هــدف 
ــد  ــه مســاله مهاجــران تاکی تســهیل رســیدگی ب

ــد. ش

دکتر خیاطیان خبر داد:
تشکیل میز »دانشگاه-دولت«

 برای بهره مندی از نظرات نخبگان دانشگاهی در دولت
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ریاســت جمهــوری از تشــکیل میــز تخصصــی 
ــهیل و  ــرای تس ــور ب ــی کش ــگاه های اصل در دانش
نهادینــه کــردن ارتبــاط دانشــگاه و دولــت خبــر داد 
و بــر بهره منــدی از نظــرات اعضــای هیــات علمــی 
ــرای دســتیابی  ــگان دانشــگاهی ب دانشــگاه ها و نخب
ــه راهبردهــای اجرایــی مشــخص در موضوعــات  ب

ــرد. ــد ک ــور تاکی ــم کش مه
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بررســی های 
دکتــر  جمهــوری،  ریاســت  اســتراتژیک 
بین المللــی  رویــداد  در  خیاطیــان  محمدصــادق 
»زیســت بوم مشــاوره سیاســتی و مســاله حکمرانــی؛ 
چالش هــای جهانــی و فرصت هــای ملــی« کــه 
عصــر سه شــنبه در اندیشــکده حکمرانــی دانشــگاه 
شــریف برگــزار شــد، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
مــا در بحــث توســعه شــبکه نخبگانــی کــه از جملــه 
بررســی های  مرکــز  چهارگانــه  ماموریت هــای 
اســتراتژیک اســت، بــه منظــور نهادینــه کــردن 
 - »دانشــگاه  میــز  دولــت،  و  دانشــگاه  ارتبــاط 
دولــت« را بــا نظــر مســاعد رئیــس جمهــور در 

ــم  ــدازی خواهی ــور راه ان ــی کش ــگاه های اصل دانش
ــرد. ک

ــاختار  ــه س ــدون اینک ــا ب ــن میزه ــزود: ای وی اف
جدیــدی بــه دانشــگاه اضافــه کنــد تاســیس خواهد 
شــد تــا اعضــای هیات علمــی در موضوعــات کان 
و راهبــردی پیشــنهادات خــود را جهــت پیگیــری و 
دســتیابی راهبردهــای اجرایــی مشــخص بــه دولــت 
ارائــه کننــد. بــرای همیــن منظــور در حــال نــگارش 
اهــداف  ســازوکار،  تعییــن  بــرای  شــیوه نامه ای 
ــورت  ــه ص ــا ب ــتیم ت ــا هس ــن میزه ــت ای و ماموری

اثربخــش ایــن کار انجــام شــود.

ــتراتژيک  ــی های اس ــز بررس مرک
اتــاق فکــر دولــت اســت

اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــه ب ریاســت جمهــوری در ادام
ــاق فکــر  ــور ات ــس جمه ــر رئی ــه تعبی ــن مرکــز ب ای
ــت  ــل دول ــل منفص ــی عق ــه نوع ــت و ب ــت اس دول
و شــخص رئیــس جمهــور محســوب می شــود، 
ــن  ــر ای ــواره ب ــور هم ــس جمه ــرد: رئی ــح ک تصری

مســئله تاکیــد کرده انــد کــه مرکــز بررســی ها 
ــگاه  ــد در بررســی موضوعــات کان کشــور ن نبای
ــک نقطــه  ــا ی ــرای م ــن ب سیاســی داشــته باشــد. ای
ــگان را  ــا نخب ــاط ب ــا ارتب ــد ت ــمار می آی ــوت بش ق
فــارغ از مســائل سیاســی بــه صــورت جــدی دنبــال 
ــگان  ــا نخب ــا ب ــی ب ــل ارتباط ــی پ ــه نوع ــم و ب کنی
ــال شبکه ســازی در دانشــگاه ها  ــه دنب ــذا ب باشــیم، ل
و اندیشــکده ها و تعامــل بــا افــراد صاحــب تجربــه 

در حوزه هــای مختلــف هســتیم.
ــای  ــه ماموریت ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام خیاطی
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  چهارگانــه 
ریاســت جمهــوری، اولیــن ماموریــت ایــن مرکــز 
را پیگیــری بحــث »گفتمــان دولــت« عنــوان کــرد 
ــته  ــای گذش ــت در دولت ه ــن ماموری ــت: ای و گف
ــال می شــد. در دولــت ســیزدهم  نیــز در مرکــز دنب
ــس  ــق شــخص رئی ــات و عای ــه روحی ــا توجــه ب ب
کارشناســی  بررســی های  از  پــس  و  جمهــور 
ــور  ــت مح ــی و عدال ــت مردم ــث دول ــدد، بح متع

ــد. ــاب ش ــت انتخ ــان دول ــوان گفتم ــه عن ب
ــت، دو  ــن ماموری ــری ای ــا در پیگی ــزود: م وی اف
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اول ســعی  دنبــال کردیــم؛ در گام  را  رویکــرد 
کردیــم بــا تولیــد محتــوا و تبییــن گفتمــان دولــت، 
مشــخص کنیــم منظورمــان از مردمــی بــودن و 
عدالــت محــوری چیســت، در گام دوم نیــز بــه 
ــم ترجمــان  ــن هســتیم کــه مشــخص کنی ــال ای دنب
ــت.  ــف چیس ــاحت های مختل ــان در س ــن گفتم ای
ــر اقتصــاد،  ــی نظی ــم موضوعات ــی اگــر می گویی یعن
ســامت و آمــوزش را بایــد مردمــی کنیــم بــه چــه 
ــی  ــه الگوهای ــه ب ــن زمین ــه در ای ــه البت ــت ک معناس

ــم. ــت یافته ای ــز دس نی

پيگيــری الگــوی پيوســت عدالــت 
از  دولــت  سياســتگذاری های  در 

ــی ها ــز بررس ــوی مرک س
رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
ــوزه  ــز در ح ــن مرک ــه ای ــان اینک ــا بی ــوری ب جمه
در  عدالــت  پیوســت  الگــوی  بحــث  عدالــت، 
می  کنــد،  دنبــال  را  دولــت  سیاســتگذاری های 
ــث  ــن بح ــا در ای ــرد م ــه رویک ــد: البت ــادآور ش ی
ــال نوشــتن  ــه دنب ــی ب ــی نیســت یعن رویکــرد الصاق
پیوســت بــرای برنامه هــای دولــت نیســتیم بلکــه در 
متــن احــکام و اســناد تدویــن شــده در دولــت ورود 

ــود. ــاری ش ــاری و س ــت ج ــا عدال ــم ت می کنی
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ریاســت جمهوری در ادامــه بــه دیگــر اقدامــات 
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــان دول ــوزه گفتم ــز در ح مرک
گفــت: مــا در ایــن زمینــه مجــوز نشــریه »برداشــت 
اول« را از طریــق وزارت ارشــاد احیــا کردیــم. ایــن 
نشــریه کــه بــه صــورت ماهیانــه منتشــر خواهــد شــد 
ــت را  ــان دول ــه صــورت تخصصــی بحــث گفتم ب
دنبــال می کنــد و می توانــد فضــای گفتمانــی و 
ــد.  ــاد کن ــوزه ایج ــن ح ــی را در ای ــی خوب ترویج
و  »عدالــت  عنــوان  بــا  را  همایشــی  همچنیــن 
جمهوریــت« در مــرداد مــاه برگــزار خواهیــم کــرد 
ــج  ــن و تروی ــس تبیی ــز از جن ــش نی ــن همای ــه ای ک

ــت. ــت اس ــان دول گفتم
بررســی های  مرکــز  دوم  ماموریــت  خیاطیــان 
ــوان  ــی« عن ــبکه  نخبگان ــعه ش ــتراتژیک را »توس اس
کــرد و ادامــه داد: از جملــه اقدامــات مــا در بحــث 
»ســامانه  راه انــدازی  نخبگانــی،  شــبکه  توســعه 
و  اندیشــمندان  بــا  مدیــران  ارتبــاط  راهبــردی 
ــت. ــرآمدان« اس ــاری »س ــام اختص ــا ن ــگان« ب نخب

اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ســامانه  یــک  را  »ســرآمدان«  ریاســت جمهوری 
ــت  ــاط دول ــرای ارتب ــش ب ــی و اثربخ ــا تعامل کام
ــت: در  ــد و گف ــران خوان ــگان و صاحب نظ ــا نخب ب
ایــن ســامانه هــم مــا مســائل دولــت کــه از نهادهــا 
و ســازمان های دولتــی جمــع آوری می کنیــم را 
طــرح خواهیــم کــرد تــا صاحب نظــران نــکات 
و ایده هــای خــود را پیرامــون آن مطــرح کننــد 
و هــم اینکــه صاحب نظــران می تواننــد ایــده و 
راهبــرد خــود را بــرای حــل چالش هــای مشــخص 
ــت  ــد. در نهای ــرح کنن ــا مط ــازمان ها و نهاده در س
مــا ایــن ایده هــا و نــکات را جمــع آوری و بــه 

ســازمان مربوطــه ارجــاع می دهیــم.
خیاطیــان همچنیــن از برگــزاری نشســت هایی 
تحــت عنــوان »یکشــنبه های نخبگانــی« بــا حضــور 
معــاون اول رئیــس جمهــور خبــر داد و گفــت: در 
را  کان  و  سیاســتی  طرح هــای  نشســت ها  ایــن 
بــا حضــور نماینــدگان اندیشــکده های مختلــف 
ــدی، ماحصــل  ــم و پــس از جمع بن بررســی می کنی
جلســات از ســوی معــاون اول بــه دســتگاه ها ابــاغ 

می شــود.
بررســی های  مرکــز  ســوم  ماموریــت  وی 
ــه  ــورت ب ــوری را »مش ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس
رئیس جمهــور در حــوزه مســائل راهبــردی کشــور« 
عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن زمینــه مــا هــم 
موضوعــات ارجاعــی رئیس جمهــور را بررســی 
ــال وارد  ــه صــورت فع ــان ب ــم خودم ــم و ه می کنی
ــه آب،  ــور از جمل ــردی و کان کش ــائل راهب مس

ــن  ــی از ای ــت و موضوعات ــت، جمعی ــط زیس محی
می شــویم. دســت 

»آینده محــوری«  و  »مســئله محوری«  خیاطیــان 
بررســی های  مرکــز  اصلــی  رویکــرد  دو  را 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد و گف ــتراتژیک خوان اس
ــور  ــی کش ــم فعل ــات مه ــرد در موضوع دو رویک
یــا موضوعــات آینــده نظیــر هــوش مصنوعــی، 
بــا  داریــم  ســعی  و  می کنیــم  ورود  متــاورس 
دعــوت از متخصصــان هــر حــوزه  بــه راهبردهــای 

الزم دســت یابیــم.

مرکــز بررســی های اســتراتژيک 
ــی ــت نقش آفرين ــير تقوي در مس

رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س ــوری در ادام جمه
فقــدان اساســنامه در ایــن مرکــز گفــت: مرکــز 
ــا یــک شــرح وظایفــی  بررســی ها از گذشــته صرف
داشــت کــه از ســوی روســای جمهــور ســابق 
ابــاغ می شــد امــا در دولــت ســیزدهم بــا موافقــت 
رئیــس جمهــور اولیــن کار مــا ایــن بــود کــه مجــوز 
پژوهشــی مرکــز را از طریــق شــورای گســترش 
ایــن موضــوع  اخــذ کنیــم کــه  علــوم  وزارت 

هم اکنــون در دســت بررســی اســت.
مرکــز  نقش آفرینــی  بــه  اشــاره  بــا  خیاطیــان 
فرایندهــای  در  اســتراتژیک  بررســی های 
ــون در  ــا هم اکن ــت: م ــت، گف ــری دول تصمیم گی
فعــال  نقــش  کمیســیون های هفت گانــه دولــت 

داشــته و در آنجــا حضــور داریــم.
ــت«  ــی دول ــیمای عموم ــد س ــان »رص وی در پای
بررســی های  مرکــز  ماموریــت  چهارمیــن  را 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری اعــام کــرد و 
گفــت: مــا در ایــن مرکــز سیاســت های دولــت 
ــر نظرســنجی،  ــی نظی ــق ابزارهای را رصــد و از طری
نظــرات مــردم و کارشناســان را نســبت بــه اجــرای 
ایــن سیاســت ها اخــذ و همــراه بــا تحلیلــی بــه 

رئیــس جمهــور ارائــه می کنیــم.

مشــترک  کنسرســيوم  تشــکيل 
ــتراتژيک در  ــات اس ــز تحقيق مراک

کشــور
بابــک  دکتــر  نیــز  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــس مرک ــداری، رئی نگاه
شــورای اســامی در ســخنانی اقدامــات ایــن مرکــز 
را در ســه حــوزه تقنیــن، نظــارت و پیگیــری مســائل 
راهبــردی تشــریح کــرد و گفــت: در گذشــته 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس نوعــی »کارگــزار 
ــا مجموعــه اقداماتــی کــه  ــود امــا امــروز ب پیــرو« ب
انجــام داده ایــم ایــن مرکــز را بــه »کارفرمــای 

پیشــرو« تبدیــل کرده ایــم.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهره گیــری 
از نظــرات ســایر مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی 
مشــترک  کنسرســیوم  تشــکیل  از  کشــور،  در 
مراکــز تحقیقــات اســتراتژیک در کشــور خبــر 
ــترک  ــی مش ــکیل آن را بررس ــدف از تش داد و ه
ــی  ــز علم ــط مراک ــور توس ــای کان کش چالش ه
و تحقیقاتــی شــکل گرفتــه در قــوای ســه گانه و 
ــه  ــیدن ب ــام و رس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
اجمــاع در موضوعــات حســاس کشــور  یــک 

ــرد. ــوان ک عن
ــاره  ــا اش ــس ب ــای مجل ــز پژوهش ه ــس مرک رئی
بــه اینکــه ایــن مرکــز نــگاه پیش دســتانه بــرای 
ورود بــه مســائل راهبــردی کشــور دارد و بررســی 
ابرچالش هــای در کشــور را در دســتور کار خــود 
دارد، از راه انــدازی مرکــز نــوآوری و خانــه خــاق 

ــر داد. ــن مرکــز خب ــز مرکــز داده کاوی در ای و نی
مرکــز  رئیــس  نیــز  نشســت  ایــن  پایــان  در 
جمهــوری  ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های 
و رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 
اســامی بــه ســواالت حاضــران در نشســت پاســخ 

گفتنــد.
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