
، اه هاگشناد يرواــنف  شهوژپ و  مرتــحم  نینواــعم  اــسؤر و 
یشهوژپ یشزومآ و  تاسسؤم  يروانف و  زکارم  اه ، هاگشهوژپ

مالس اب 
، مولع یلیلحت  يربـخ  هماـنهام  هرامـش  نیمتفه  هاـجنپ و  ًاـمارتحا ،  

.ددرگ یم میدقت  يرادرب  هرهب تهج  تسویپ  هب  يروانف  تاقیقحت و 
تسپ لباتراک و  هب  روکذم  همانهام  دییامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ   

يارتکد هرود  نایوجـشناد  یملع و  تأـیه  ياـضعا  ماـمت  یکینورتکلا 
.دوش لاسرا  مرتحم  زکرم  هسسؤم / نآ  یصصخت 

نیا یفیک  ياقترا  دوبهب و  تهج  رد  تاداهنـشیپ  تارظن و  زا  ًانمـض   
.دش دهاوخ  لابقتسا  همانهام 

164520
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يریگیپ هرامش 
9715735

یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
داژن ماشتحا  ناسحا 

یشهوژپ تنواعم  هزوح  سیئر  رواشم و 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

آنچه خواهید خواند:
- جهــش ۱۰۱ رتبــه ای دانشــگاه تهــران 

در مــدت یــک ســال
ــدگان  ــت از برگزی ــه حمای - تفاهم نام
آزمــون سراســری و المپیادهــای علمــی 

مبادلــه شــد
- مرکــز رشــد کشــاورزی، منابــع 
ــدران  ــی مازن ــع غذای ــی و صنای طبیع

ــد ــاح ش افتت
فرهنگــی، حقیقــت  میــراث   -

فرهنگــی یــک ملــت اســت
ــی کاربردی  ــگاه جامع علم - دانش
صنعــت را بــه دانشــگاه پیونــد زده 

است

وزارت علوم تحقیقات و فناوریوزارت علوم تحقیقات و فناوری
ــر  ــر مســئله محوری در نظــام آمــوزش عالــی کشــور، گفــت: پژوهش هــای مــا بایــد هدفمنــد و ب ــا تاکیــد ب رئیــس جمهــور ب

ــه یافتــن راه حل هــای آن باشــد. مبنــای مســائل کشــور و معطــوف ب
جهش ۱۰۱ رتبه ای دانشگاه تهران در مدت یک سال

دانشگاه تهران بین ۳۰۰ دانشگاه برتر دنیا از نظر نظام رتبه بندی وبومتریکس قرار گرفت
نظــام   ۲۰۲۲ ژوئیــه  ویرایــش  پایــه  بــر 
وب  )رتبه بنــدی  وبومتریکــس  رتبه بنــدی 
ــظ  ــن حف ــران ضم ــگاه ته ــگاه  ها(، دانش دانش
جایــگاه نخســت ملــی، بــا جهــش ۱۰۱ پلــه ای 
ــش  ــج ویرای ــه نتای ــی نســبت ب ــه جهان در رتب
ژوئیــه ۲۰۲۱ ایــن رتبه بنــدی، در جمــع ۳۰۰ 

ــت. ــای گرف ــان ج ــر جه ــة برت مؤسس
 

ــط عمومــی  وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه تهــران، رتبــه 
ــة  ــش ژوئی ــران در ویرای ــگاه ته ــی دانش جهان
۲۰۲۱ نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس ۳۹۶ 
بــوده کــه پــس از یکســال و بــر اســاس ویرایش 
جدیــد ایــن نظــام رتبه بنــدی )ویرایــش ژوئیــة 

ــت. ــیده اس ــه ۲۹۵ رس ۲۰۲۲( ب
ــرای  از آغــاز انتشــار ایــن نظــام رتبه بنــدی، ب
نخســتین بــار اســت کــه دانشــگاه تهــران 
ــر  ــان ۳۰۰ مؤسســة برت توانســته اســت در می
ــرای  ــن، ب ــر ای ــزون ب ــرد. اف ــای گی ــان ج جه
ــی  ــگاه ایران ــک دانش ــه ی ــت ک ــار اس ــن ب اولی
ــر  ــا از نظ ــر دنی ــگاه برت ــع ۳۰۰ دانش در جم
می گیــرد. قــرار  دانشــگاه ها  وب  رتبه بنــدی 

ترتیــب  بــه  تهــران،  دانشــگاه  از  پــس 
ــوم  ــران، عل ــکی ته ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــریف،  ــی ش ــتی، صنعت ــهید بهش ــکی ش پزش
ــوم  ــدرس، عل ــت م ــر، تربی ــی امیرکبی صنعت
ــوم  ــران، عل ــم و صنعــت ای ــز، عل پزشــکی تبری
در  مشــهد  فردوســی  و  اصفهــان  پزشــکی 
رتبه هــای دوم تــا دهــم ملــی قــرار دارنــد.

دسترســی  آزاد،  دسترســی  از  پشــتیبانی 
الکترونیکــی بــه انتشــارات علمــی، و دسترســی 
بــه دیگــر منابــع دانشــگاهی از نخســتین 
اســت.  رتبه بنــدی  نظــام  ایــن  هدف هــای 
تأثیــر )مشــاهده پذیری(، دسترســی )شــفافیت 
ســنجه هایی  ســرآمدی،  و  بــودن(  بــاز   /
ــی  ــرای ارزیاب ــس« ب ــه »وبومتریک ــتند ک هس
وبــگاه مؤسســه های آمــوزش عالــی بــه کار 

می بــرد.
در  تهــران  دانشــگاه  امتیــاز  بهتریــن 
ــدی،  ــام رتبه بن ــن نظ ــون ای ــنجه های گوناگ س
ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ــرآمدی« ب در »س
در آن در جایــگاه ۲۰۵ جهــان جــای گرفتــه و 
خــود را بــه قرارگیــری در بیــن ۲۰۰ دانشــگاه 
برتــر دنیــا نزدیــک کــرده اســت. ســنجه 
ــای  ــنجش مقاله ه ــال س ــه دنب ــرآمدی« ب »س
ــد  ــت و ۴۰ درص ــه اس ــک موسس ــتناد ی پراس
ــه خــود  ــن نظــام را ب وزن در روش شناســی ای

می دهــد. اختصــاص 

بیشــترین رشــد دانشــگاه تهــران در ویرایــش 
وبومتریکــس  رتبه بنــدی   ۲۰۲۲ جــوالی 
نســبت بــه ویرایــش جــوالی ۲۰۲۱ ایــن 
نظــام رتبه بنــدی، در شــاخص »تاثیــر« اتفــاق 
ــه  ــاخص از رتب ــن ش ــه در ای ــت ک ــاده اس افت
ــت،  ــی اس ــت. گفتن ــیده اس ــه ۵۶۶ رس ۹۷۹ ب
»دسترســی«،  ســنجه  در  تهــران  دانشــگاه 
ــون  ــود را در پیرام ــته خ ــال گذش ــت س وضعی

ــت. ــرده اس ــظ ک ــان حف ۴۰۰ جه
هــر  در  وبومتریکــس  رتبه بنــدی  نظــام 
ماه هــای  )در  ویرایــش  دو  میــادی  ســال 
رتبــه  می کنــد.  منتشــر  ژوئیــه(  و  ژانویــه 
ــش  ــر دو ویرای ــران در ه ــگاه ته ــی دانش جهان
ــه  ــادی رو ب ــال ۲۰۲۲ می ــده در س منتشرش
بهبــود بــوده اســت. بنابرایــن دانشــگاه تهــران 
ــی در  طــی یکســال گذشــته از دو رشــد متوال
ــت. ــده اس ــوردار ش ــود برخ ــی خ ــه جهان رتب

دانشــگاه تهــران همــواره کوشــیده اســت تــا با 
پشــتیبانی از دسترســی آزاد و حضــور بیشــتر 
ــتری در  ــر بیش ــد تأثی ــط بتوان ــای برخ در فض
جامعــه بگــذارد و دســتاوردهای پژوهشــی 
خــود را از کانال هــای گوناگــون بــه دســت 

ــاند. ــان برس مخاطب
جهانــی  رتبه بنــدی  آخریــن  نتایــج 

نشــانی طریــق  از  وبومتریکــس 
 http://webometrics.info 

قابل مشاهده است.

با حضور وزیر علوم و معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان؛
تفاهم نامه حمایت از برگزیدگان آزمون سراسری و المپیادهای علمی مبادله شد

ــا  ــک ت ــای ی ــت از رتبه ه حمای
ــری ــور سراس ــد کنک ص

تفاهم نامــه حمایــت از برگزیــدگان آزمــون 
ــت  ــی در نشس ــای علم ــری و المپیاده سراس
درخشــان،  اســتعدادهای  هدایــت  شــورای 
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــط وزی توس
ــور و  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــد. ــه ش ــگان، مبادل ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی

 
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در نشســت 
درخشــان،   اســتعدادهای  هدایــت  شــورای 
بخشــی  اطمینــان  مــا  دغدغــه  گفــت: 
نخبــگان  بــه  شــغلی  آینــده  در خصــوص 
ــانی اســت. ــوم انس ــه و عل ــوم پای ــته های عل رش
ــر در  ــجویان برت ــل دانش ــه تحصی  ادام

رشــته های مــورد عالقــه از اهــداف 
ــت  ــرح اس ــن ط ای

ــگان و  ــر نخب ــرد: اگ ــد ک ــوم تاکی ــر عل وزی
اســتعدادهای برتــر بتواننــد در رشــته تحصیلــی 
ــد  ــل دهن ــه تحصی ــود ادام ــه خ ــورد عاق م
ــل  ــراز اول تبدی ــمندان ت ــه دانش ــد ب می توانن
بنیــاد  علــوم،  وزارت  تفاهم نامــه  و  شــوند 
نخبــگان و معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری 

ــت. ــده اس ــن ش ــدف تدوی ــن ه ــا ای ب
دکتــر زلفــی گل خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس 
طــرح ویــژه حمایــت از جــذب رتبه هــای 
برتــر کنکــور سراســری و برگزیــدگان المپیــاد 
ــر  ــور غی ــت  دار کش ــدف اولوی ــته های ه در رش
دانش آمــوزی،  المپیادهــای  برگزیــدگان  از 
رتبه هــای یــک تــا ۱۰۰ کنکــور در رشــته های 
ــوم  ــوم ریاضــی و فنــی و عل ــی، عل ــوم تجرب عل
ــته های  ــا ۵۰ رش ــک ت ــای ی ــانی و رتبه ه انس

زبــان و هنــر نیــز بــه شــکل ویــژه ای حمایــت 
در  حمایت هــا  ایــن  شــرح  کــه  می شــوند 

ــده اســت. ــون سراســری آم ــه آزم دفترچ
وزیــر علــوم همچنیــن گفــت: همچنیــن بــرای 
ــدگان،  ــغلی برگزی ــده ش ــی از آین ــع نگران رف
و  دکتــری  دوره  از  بعــد  گرفتیــم  تصمیــم 
بــرای پســادکتری از آنهــا بــه شــکل ویــژه ای 
ــو  ــتند عض ــل داش ــر تمای ــم. اگ ــت کنی حمای
هیــات علمــی دانشــگاه شــوند، هیــات اجرایــی 
جــذب زمینــه بــورس و اســتخدام آنهــا را 
ــگاه ها  ــی دانش ــات علم ــو هی ــوان عض ــه عن ب
ــی  ــاده م ــی آم ــا پژوهش ــی ی ــز آموزش و مراک

ــد. کن
وی افــزود: دانشــجویان شــامل ایــن طــرح، در 
ــون  ــوق قان ــادل حق ــی مع ــل مبلغ دوره تحصی
می تواننــد  و  می کننــد  دریافــت  کار  وزارت 
ــه عنــوان  ــدون آزمــون ب ــه شــیوه پذیــرش ب ب
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اســتعدادهای درخشــان در دوره هــای تحصیلی 
در  تخصصــی  دکتــری  مقطــع  تــا  باالتــر 
رشــته  های هــدف در دانشــگاه های وابســته 

ــد. ــل دهن ــه تحصی ــوم  ادام ــه وزارت عل ب
وی نتیجه گیــری کــرد: ایــن توافــق نامــه 
آغــازی بــرای قدرشناســی از اســتعدادهای 
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــد ب ــا بای ــت و م ــر اس برت
ــزاری و  ــرم اف ــای ن ــه زمینه ه ــم ک ــاش کنی ت
ــرای رشــد و شــکوفایی  ســخت افزاری الزم را ب

ــم. ــه کار گیری ــتعدادها ب اس
گســترده  حمایت هــای  بــر  تاکیــد 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 

جمهــوری
و  علمــی  معــاون  دکتــر ســورنا ســتاری، 
ــاد  ــس بنی ــوری و رئی ــت جمه ــاوری ریاس فن
ملــی نخبــگان نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه ضــرورت تدویــن طــرح حمایــت ویژه 
ــوم  ــر عل ــه توســط وزی ــوم پای از رشــته های عل
ــی  ــت علم ــت: معاون ــت، گف ــده اس ــرح ش مط
حامــی ایــن طــرح اســت و بــرای گســترده تــر 

ــد. ــی کن ــاش م ــدن آن ت ش
وی تاکیــد کــرد: تصویــب ایــن طــرح و ابــاغ 
ــال  ــرح را دنب ــود ط ــری از خ ــدف فرات آن ه
می کنــد و آن فرهنگــی اســت کــه در راســتای  
حمایــت از رشــته های خــاص  بــه دنبــال 
ــی  ــاد م ــی ایج ــه های ــن نام ــن آیی ــاغ چنی اب

شــود.
ــاص  ــته های خ ــت از رش ــل حمای تبدی

ــون ــه قان ب
دکتــر نقــی زاده، سرپرســت دفتــر برنامه ریــزی 
ــت  ــن نشس ــوم در ای ــی وزارت عل ــوزش عال آم

گفــت: ایــن طــرح اولیــن طــرح یکپارچــه 
اولویــت دار اســت و  از رشــته های  حمایــت 
مــا تــاش می کنیــم حمایــت از اســتعدادهای 
درخشــان و رشــته های مــورد نیــاز و الویــت دار 
را در برنامــه هفتــم توســعه بگنجانیــم و یــا در 
ــه مجلــس شــورای  ــت ب الیحــه ای توســط دول

ــم. اســامی دهی
کلیات طرح

ــا  ــرح و ب ــن ط ــاس ای ــر اس ــت: ب ــی اس گفتن
ــات و  ــوم، تحقیق ــگ وزارت عل ــب هماهن تصوی
فنــاوری، بنیــاد ملــی نخبــگان و معاونــت علمی 

ــای ۱  ــه ه ــوری رتب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
تــا ۱۰۰ )کشــوری( گــروه هــای ریاضــی و 
فیزیــک، علــوم تجربــی، علــوم انســانی و رتبــه 
ــای  ــر و زبان ه ــوری( هن ــا ۵۰ )کش ــای ۱ ت ه
خارجــی در کنکــور سراســری ســال ۱۴۰۱ 
و دارنــدگان نشــان  های طــا، نقــره و برنــز 
ــوزی  ــی دانش آم ــای مل ــوری در المپیاده کش
)کــه توســط وزارت آمــوزش و پــرورش برگــزار 
ــرورش  ــی پ ــازمان مل ــی س ــا معرف ــوند ب می  ش
ــای  ــامل المپیاده ــان ش ــتعدادهای درخش اس
ــک،  ــیمی، فیزی ــت، ش ــی، زیس ــات، ریاض ادبی
انتخــاب و  کامپیوتــر و نجــوم( در صــورت 

ــت دار از  ــدف اولوی ــته های ه ــرش در رش پذی
ــوند. ــی ش ــوردار م ــور برخ ــرح مذک ــای ط مزای
اولویــت دار  تحصیلــی  رشــته هایی   
ــرح  ــن ط ــای ای ــمول حمایت ه ــه مش ک

ــتند هس
رشــته های گــروه »علــوم پایــه« آمــار، آمــار و 
ســنجش آموزشــی، دکتــری پیوســته فیزیــک، 
زمین شناســی،  کاربردهــا،  و  ریاضیــات 
زیست شناســی  جانــوری،  زیست شناســی 
ســلولی و مولکولــی، زیست شناســی دریــا، 
فنــاوری،  زیســت  گیاهــی،  زیست شناســی 
ــک ــض، فیزی ــیمی مح ــردی، ش ــیمی کارب ش

انســانی«:  »علــوم  گــروه  رشــته های 
تاریــخ،  باستان شناســی،  ایران شناســی، 
ادبیــات  و  زبــان  جغرافیــا،  جامعه شناســی، 
عربــی، زبــان و ادبیــات فارســی، علــوم تربیتــی، 
ــی حقــوق  علــوم قــرآن و حدیــث، فقــه و مبان

اســامی، فلســفه، معــارف اســامی
رشــته های گــروه »مهندســی کشــاورزی«: 
علــوم و مهندســی آب، علــوم و مهندســی 
ــوم و  ــاک، عل ــی خ ــوم و مهندس ــی، عل باغبان
ــی، مهندســی اقتصــاد  ــع غذای مهندســی صنای
آمــوزش  و  ترویــج  مهندســی  کشــاورزی، 
کشــاورزی پایــدار، مهندســی تولیــد و ژنتیــک 

ــی گیاه
از  حمایــت  ویــژه  طــرح  کامــل  متــن 
ــری و  ــور سراس ــر کنک ــای برت ــذب رتبه ه ج
هــدف  رشــته های  در  المپیــاد  برگزیــدگان 
اولویــت  دار کشــور )از دوره کارشناســی تــا 
ــترس  ــل در دس ــک ذی ــق لین ــرا( از طری دکت

ــت. اس

وزیر علوم در نشست خبری اعالم کرد:
۳۲ طرح دانشگاهی در هفته دولت به بهره برداری می رسد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: ۳۲ 
ــم  ــرداری داری ــاده بهره ب ــگاهی آم ــرح دانش ط
ــوند، ۳۰  ــاح می ش ــت افتت ــه دول ــه در هفت ک
ــا میــزان پیشــرفت بــاالی  پــروژه دیگــر هــم ب
۹۵ درصــد داریــم کــه در اولیــن فرصــت 

می شــوند.  بهره بــرداری  و  تکمیــل 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در نشســت 
ــات  ــه گزارشــی از اقدام ــا ارائ ــروز ب ــری ام خب
ــته بــه ســواالت اصحــاب  یــک ســال گذش
رســانه پاســخ داد کــه محورهــای مطالــب ارائــه 

ــه شــرح ذیــل اســت. شــده وی ب
ــند  ــزار س ــار ۷۶ ه ــت: انتش ــوم گف ــر عل وزی
علمــی در نشــریات بیــن المللــی کــه ۳۵ 
المللــی  بیــن  بــا مشــارکت  آنهــا  درصــد 
ــی  ــت علم ــب مرجعی ــتای کس ــت در راس اس
ــد  ــت و بای ــاوری اس ــم و فن ــی عل و دیپلماس

ــود. ــت ش تقوی
وی اظهــار داشــت: طــرح نگهداشــت نخبــگان 
ــس  ــور رئی ــا حض ــف ب ــی عت ــورای عال در ش
جمهــور مصــوب شــد کــه بــر اســاس آن بــرای 
ــهمیه  ــز س ــی نی ــات علم ــای هی ــذب اعض ج
ــرای نخبــگان درنظــر گرفتیــم و ۲۰  خاصــی ب
ــگان  ــه نخب ــگاه ها ب ــهمیه دانش ــد از س درص

اختصــاص می یابــد.
ــا  ــز ب ــال نی ــاه امس ــرد: از مهرم ــد ک وی تاکی
را  آموزش هــا  حضــوری،  ســیاق  و  ســبک 
پیگیــری می کنیــم البتــه تاشــمان ایــن اســت 

ــتفاده  ــازی اس ــوزش مج ــات آم ــه از تجربی ک
کنیــم و در برخــی دروس بــه صــورت ترکیبــی 

ــم. ــل کنی عم
ــدف  ــه و ه ــت: برنام ــار داش ــوم اظه ــر عل وزی
ــجویان  ــوری دانش ــوزش حض ــوم آم وزارت عل
ــه و  ــازمان برنام ــتا از س ــن راس ــت و در ای اس
ــی  ــای مال ــک ه ــم کم ــار داری ــه انتظ بودج
ــد  ــرای دانشــگاهها اختصــاص ده خاصــی را ب
تــا پاســخگوی هزینــه هــای آمــوزش حضــوری 

ــند. ــه باش ــگاه و تغذی ــای خواب ــه ه و هزین
5 هزار نیاز در سامانه نان ثبت شد

دکتــر زلفــی گل بــا بیــان اینکــه اولیــن برنامــه 
ــام  ــان )نظ ــامانه ن ــاد س ام در دوره وزارت ایج
ــا  ــت: ت ــود گف ــه( ب ــای جامع ــا و نیازه ایده ه
کنــون در ایــن ســامانه بیــش از ۵ هــزار نیــاز 
ــه  ــد ک ــوب ش ــت و مص ــیده اس ــت رس ــه ثب ب

ــه  ــه از بودج ــی ک ــای دولت ــتگاه ه ــام دس تم
پژوهشــی اســتفاده مــی کننــد موظــف هســتند 
ــت  ــامانه ثب ــن س ــود را در ای ــای خ ــه نیازه ک

کننــد.
ــوم،  ــوم گفــت: تاســیس صنــدوق عل ــر عل وزی
ــود  ــدی ب ــورد بع ــم م ــاوری ه ــات و فن تحقیق
ــم،  ــام دادی ــه انج ــی ک ــری های ــا پیگی ــه ب ک
رئیــس محتــرم جمهــور تاســیس ایــن صنــدوق 
ــد،  ــته ش ــنامه آن نوش ــرد و اساس ــاغ ک را اب
ایــن موضــوع در شــورایعالی عتــف مطــرح شــد 
ــأت  ــت در هی ــرار اس ــنامه ق ــب اساس و تصوی

ــت مصــوب شــود. دول
ــاوری  ــت فن ــیس معاون ــی گل تاس ــر زلف دکت
ــه در وزارت  ــت ک ــی دانس ــات مهم را از اقدام
ــعه  ــه توس ــدام ب ــن اق ــد و ای ــاد ش ــوم ایج عل
شــرکت های دانــش بنیــان و مراکــز رشــد 

ــرد. ــادی ک ــک زی کم
تاســیس  مجــوز  گفــت:  علــوم  وزیــر 
ــه وزارت  ــان ب ــش بنی ــوع ۳ دان ــرکت های ن ش
علــوم داده شــده و کمــک می کنــد تــا ۱۰ 
هــزار و ۷۰۰ واحــد فنــاور شــرکت های دانــش 
ــد  ــق تولی ــه رون ــم ک ــعه دهی ــان را توس بنی
کشــور بــه دســت ایــن شــرکت هاســت و بــرای 
ــد  ــاد خواه ــغل ایج ــرده ش ــل ک ــراد تحصی اف
کــرد؛ بنابرایــن نــوع نــگاه مــا بــه شــرکت های 

ــت. ــم اس ــیار مه ــان بس ــش بنی دان
وی اضافــه کــرد: تدویــن طــرح امریه ســربازی 
ــه  ــز از جمل ــاوری نی پســادکتری و دســتیار فن
ــوده اســت،  اقدامــات در یــک ســال گذشــته ب
همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه پــارک 
علــم و فنــاوری بیــن المللــی ایــران را در یــک 
ــا در  ــم ت ــیس کنی ــری تاس ــن ۱۰۰۰ مت زمی
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دکتر خطیبی در بازدید از دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه کرمان:
اولویت پژوهش  ها، حل نیازهای صنعتی، معدنی و کشاورزی استان باشد

تکمیل طرح های نیمه تمام دانشگاه سرعت می گیرد
معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
تحصیــات  دانشــگاه  از  بازدیــد  در  علــوم 
ــت  ــت: اولوی ــان گف ــه کرم ــوم پای ــی عل تکمیل
ــاهای  ــش و پارس ــق و پژوه ــات تحقی موضوع
ایــن دانشــگاه بایــد در راســتای حــل نیازهــای 
ــد. ــتان باش ــاورزی اس ــی و کش ــی، معدن صنعت

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
ــوم  ــی عل ــات تکمیل ــگاه تحصی ــل از دانش نق
ــه در  ــی ک ــی خطیب ــر عل ــان، دکت ــه کرم پای
ــه  ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــای س ــب برنامه ه قال
ــه  ــرده اســت، در ادام ــفر ک ــان س ــتان کرم اس
ــتان، در  ــگاه های اس ــود از دانش ــای خ بازدید ه
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی کرمــان حضــور 
ایــن  ظرفیت هــای  و  امکانــات  از  و  یافــت 

ــرد.  ــد ک ــگاه بازدی دانش
ــی  ــای پژوهش ــد ظرفیت ه ــن بازدی وی در ای
ایــن دانشــگاه را کــم نظیــر دانســت و بــر 
تقویــت زیرســاخت ها و تکمیــل طرح هــای 

ــا تخصیــص  نیمه تمــام تاکیــد کــرد و گفــت: ب
اعتبــارات الزم، تکمیــل طرح هــای نیمــه تمــام 

ــرد. ــرعت می گی ــگاه س ــن دانش ای
میلیــارد   ۲۰ اختصــاص  از  همچنیــن  وی 
ــات و  ــگاه حیوان ــرای آزمایش ــار ب ــان اعتب توم
ــر  ــن دانشــگاه خب ــل ســلف ســرویس ای تکمی

داد.
دکتــر خطیبــی همچنیــن از پــارک علــم 
ــر  ــد و ب ــز بازدی ــگاه نی ــن دانش ــاوری ای و فن
زیرســاخت های  تامیــن  و  آماده ســازی 
و  فنــاور  شــرکت های  اســتقرار  بــرای  الزم 
کــرد. تاکیــد  پــارک  ایــن  در  دانش بنیــان 

معــاون وزیــر علــوم گفــت: در ایــن ســفر ۶۰ 
ــل  ــرای تکمی ــز ب ــار نی ــان اعتب ــارد توم میلی
ایــن  فنــاوری  و  علــم  پــارک  پروژه هــای 

دانشــگاه اختصــاص یافــت.
در ایــن بازدیــد دکتــر حســین محبــی رئیــس 
ــای  ــه، روس ــات رئیس ــای هی ــگاه و اعض دانش

ــوم و  ــگاه عل ــاوری و پژوهش ــم و فن ــارک عل پ

تکنولــوژی پیشــرفته و علــوم محیطــی نیــز کــه 
ــد،  ــی می کردن ــوم را همراه ــر عل ــاون وزی مع
ــه  ــود ارائ ــوع خ ــای متب ــی از فعالیت ه گزارش

ــد. کردن
و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــراه  ــر ۲۸ بزرگ ــرفته در کیلومت ــاوری پیش فن
هفــت بــاغ علــوی در کرمــان واقــع شــده 

ــت. اس

ــی تولیــدات بیــن المللــی  عرصــه دانــش بنیان
هــم داشــته باشــیم.

 اختصــاص بودجــه بــرای اتمــام پــروژه 
ــگاه ها ــه کاره دانش ــای نیم ه

وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه وجــود ۲ میلیــون و 
ــع ســاختمان نیمــه کاره  ــر مرب ــزار مت ۷۰۰ ه
ــون   ــت: تاکن ــی گف ــوزش عال در موسســات آم
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ۵ هــزار و ۷۰۰ میلی
ــاالی ۵۰ درصــد  ــه ب ــی ک ــروژه های ــل پ تکمی
پیشــرفت داشــتند از محــل ســفرهای اســتانی 

ــت  اختصــاص داده شــده اســت. دول
افتتاح ۳۲ پروژه در هفته دولت

وی افــزود: در هفتــه دولــت ۳۲ پــروژه آمــاده 
ــم  ــر ه ــروژه دیگ ــم، ۳۰ پ ــرداری داری ــره ب به
بــا میــزان پیشــرفت بــاالی ۹۵ درصــد داریــم 
کــه بــا یــک حمایــت ویــژه در اولیــن فرصــت 

تکمیــل مــی شــود.
ــه  ــانی توج ــوم انس ــه عل ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــی  ــوم قرآن خــاص داریــم و مرکــز آمــوزش عل
ــوم  ــوزش عل ــز آم ــه مرک ــم و ب را توســعه دادی
قرآنــی و علــوم انســانی تبدیــل شــد تــا توجــه 

ــوم انســانی داشــته باشــیم. ــه عل ــژه ای ب وی
توضیــح وزیــر علــوم دربــاره تغییــرات 

ــگاه ها در دانش
وزیــر علــوم در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
ــاره  ــا، گفــت: درب ــرات در دانشــگاه ه ــر تغیی ب
ــر  ــی ب برخــی روســای دانشــگاه شــاید ضرورت
تغییــر نباشــد، وقتــی توانمنــدی یــک رئیــس 
ــر  ــرای تغیی ــی ب ــه دلیل ــت چ ــگاه باالس دانش
اســت؟ البتــه دربــاره برخــی دیگــر هــم حکــم 
ــس از  ــیده و پ ــام نرس ــه اتم ــوز ب ــاله هن ۴ س

ــه جــا مــی شــوند. ــان حکــم جــا ب پای
موضوع نگهداشت نخبگان

.وزیــر علــوم گفــت: بــرای رفــع مهاجــرت ژن 
هــا بایــد نخبــگان مــا نســبت بــه آینده شــغلی 
خــود نگــران نباشــند، البتــه برخــی نخبــگان 
ــد در  ــی کنن ــاس م ــا احس ــد ام ــغل دارن ش
جــای مناســبی بــرای اثربخشــی قــرار نگرفتنــد 
کــه بایــد ایــن موضوعــات مــورد بررســی قــرار 
ــور  ــا حض ــف ب ــورایعالی عت ــه در ش ــرد ک گی
ــگان  ــت نخب ــرح نگهداش ــور ط ــس جمه رئی
ــات  ــای هی ــذب اعض ــرای ج ــد، ب ــوب ش مص
ــگان  ــرای نخب ــی ب ــهمیه خاص ــز س ــی نی علم
داشــتیم و ۲۰ درصــد از ســهمیه دانشــگاه هــا 

ــد. ــگان اختصــاص مــی یاب ــه نخب ب
ظرفیت خوابگاهی

ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــوم در پاس ــر عل وزی
ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در خوابــگاه گفــت: 
تــا ســال تحصیلــی ســال گذشــته حــدود ۹۲۰ 
بلــوک خوابگاهــی بــا ظرفیــت ۱۹۶ هــزار 

ــتیم. ــجو داش دانش
وی  گفــت: ۲۹۶ واحــد خوابــگاه متاهلــی 
ــه در  ــت ک ــر اس ــزار و ۵۰۴ نف ــک ه ــرای ی ب
ــی هســتیم  ــای متاهل ــعه خوابگاه ه ــال توس ح
همچنیــن صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه 

می دهــد. مســکن  ودیعــه  وام  دانشــگاه ها 
کنکور حذف شدنی نیست

دکتــر زلفــی گل دربــاره حــذف کنکــور 
خاطرنشــان کــرد: کنکــور حــذف شــدنی 
ــال حاضــر  ــه در ح ــل ک ــن دلی ــه ای نیســت ب
ــدل  ــه مع ــم ک ــوز داری ــزار دانش آم ــد ه چن
ــا  ــام اینه ــوان تم ــی نمی ت ــت ول ــا ۲۰ اس آنه
را در آن ۱۵ درصــد رشــته های پرطرفــدار 
ــد  ــور بای ــن  کنک ــرای همی ــم. ب ــذب کنی ج

ــد. باش

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیرعلوم؛
مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مازندران افتتاح شد

مرکــز رشــد کشــاورزی، منابــع طبیعــی و 
ــرای  ــا هــدف زمینه ســازی ب ــی ب ــع غذای صنای
جهت دهــی  دانش بنیــان،  اقتصــاد  تحقــق 
ســرمایه های اجتماعــی بــه ســوی کســب 
زیســت بوم   فناورانــه، گســترش  کارهــای  و 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــعه زیرس ــوآوری و توس ن
بخــش  دانایی محــور  فعالیت هــای  رشــد 
کشــاورزی، منابع طبیعــی و صنایــع غذایــی 
ــوم در  ــر عل ــاون وزی ــور مع ــا حض ــدران ب مازن

ــد.  ــاح ش ــار افتت ــتان جویب شهرس
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم 
ــدران،  ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل ــه نقــل از پ ب
ــی  ــر اســاس تفاهــم همــکاری ف ــن مرکــز ب ای
مابیــن پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران، 
ــز  ــدران و مرک ــاد کشــاورزی مازن ســازمان جه
منابــع  و  کشــاورزی  آمــوزش  و  تحقیقــات 

ــازی  ــدف تجاری س ــا ه ــدران ب ــی مازن طبیع
ــه از تحقیقــات کشــاورزی،  فناوری هــای حاصل
منابــع طبیعــی و صنایــع غذایــی و تحقــق 
بــا  فنــاوری  و  پژوهشــی  مراکــز  ارتبــاط 
بخش هــای اقتصــادی کشــور ایجــاد شــد.

 ۳۰۰۰ اداری  مســاحت  دارای  مرکــز  ایــن 
جهــت  هکتــاری   ۳۰ فضــای  و  مترمربــع 
راه انــدازی فعالیت هــای فناورانــه در حــوزه 
واجــد  عاقمنــدان  کــه  اســت  کشــاورزی 
بــرای  فضــا  ایــن  از  می تواننــد  شــرایط 
ــش  ــان در بخ ــن و دانش بنی ــای نوی فعالیت ه

اســتفاده کننــد. کشــاورزی 
دانش بنیــان،  اقتصــاد  بــرای  زمینه ســازی 
از  حاصلــه  فناوری هــای  تجاری ســازی 
و  زیســت فناوری  و  کشــاورزی  تحقیقــات 
ــاوری  ــی و فن ــز پژوهش ــاط مراک ــق ارتب تحق
ــا بخش هــای اقتصــادی کشــور، و کمــک بــه  ب

ــرای توســعه کارآفرینــی مبتنــی  بسترســازی ب
بــر علــم و فنــاوری و بــاال بــردن ظرفیــت 
ایجــاد اشــتغال دانش آموختــگان در حــوزه 
ــر  ــه دیگ ــی ازجمل ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
اهــداف راه انــدازی ایــن مرکز رشــد کشــاورزی، 

ــت. ــی اس ــع غذای ــی و صنای ــع طبیع مناب

بازدید معاون وزیر علوم و تحقیقات از دانشگاه جامع امام حسین )ع(
ــط عمومــی دانشــگاه جامــع  ــه گــزارش رواب ب
امــام حســین علیــه الســام، دکتــر علــی خیــر 
الدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم 
تحقیقــات و فنــاوری و هیئــت همــراه از پــارک 
علــم و فنــاوری و مرکــز آب ،انــرژی و محیــط 

زیســت ایــن دانشــگاه بازدیــد کــرد.
در جریــان ایــن بازدیــد دکتــر حســنی آهنگــر 
ــین-علیه  ــام حس ــع ام ــگاه جام ــت دانش ریاس
زمینــه  در  دانشــگاه،  ایــن  الســام-گفت: 
ــوآوری ســابقه درخشــانی داشــته  ــاوری و ن فن
ــاهد  ــدت رشــد چشــمگیری را ش ــن م و در ای

ــم. ــوده ای ب
ــدازی  ــئول راه ان ــزدی مس ــی ی ــر صادق دکت
ــام  ــع ام ــاوری دانشــگاه جام ــم و فن ــارک عل پ
حســین )ع( در معرفــی ایــن پــارک بــه رونــد 
ــوان  ــاره و عن ــت آن اش ــری و فعالی ــکل گی ش
کــرد: ایــن پــارک دارای درآمــد بوده و توانســته 
اشــتغال آفرینــی کنــد و نیازمنــد حمایــت 

ــاختی  ــه زیرس ــه در زمین ــوی وزارت خان از س
ــع از  ــع موان ــتیبانی و رف ــری ،پش ــهیل گی ،تس
ــت. ــوزه اس ــن ح ــال ای ــرکت های فع ــوی ش س

در ادامــه هیئــت مذکــور بــه بازدیــد میدانــی 
ــل مســتقر  ــژه تون ــه وی ــارک و ب از محــدوده پ
در آن و مرکــز تحقیقــات راهبــردی آب ،انــرژی 
و محیــط زیســت دانشــگاه جامــع  بازدیــد بــه 

ــل آورد. عم

در نشســت پایانــی ایــن بازدیــد پنــج ســاعته 
علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری ضمــن ابــراز خشــنودی از 
فعالیــت هــای صــورت گرفتــه اظهــار داشــت: 
ایــن گونــه فعالیــت هــا در ســطح کشــور بایــد 

اطــاع رســانی شــود.
دکتــر خیرالدیــن در ایــن نشســت مــوارد زیــر 

را نیــز مطــرح فرمودنــد؛
پــروری  ایــده  ســامانه  شــدن  ۱-متصــل 
امــام  )ســاپ(مرکز رشــد دانشــگاه جامــع 
حســین )ع(بــه ســامانه نظــام ایــده هــا و نیــاز 

)نــان( وزارت عتــف
ــرژی و  ــات آب، ان ــز تحقیق ــدن مرک ۲-واردش
ــا و  ــده ه ــام ای ــامانه نظ ــط زیســت در س محی

ــف ــان(وزارت عت ــاز )ن نی
ــم و  ــارک عل ــی پ ــب قطع ــری تصوی ۳- پیگی

ــین )ع( ــام حس ــع ام ــگاه جام ــاوری دانش فن
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ــا صــدور  ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــپار  ــه رهس ــر خیرال ــه ای »دکت ــکام جداگان اح
ــم و  ــارک عل ــس پ ــوان »رئی ــه عن ــرد« را ب ف
ــری «را  ــر علیرضــا نصی ــم« و »دکت ــاوری ق فن
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــوان »رئی ــه عن ب

ــرد.  ــوب ک ــزگان« منص هرم

ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
علــوم، در متــن ایــن احــکام انتصــاب خطــاب 
بــه دکتــر رهســپار فــرد و دکتــر نصیــری آمــده 

اســت:
پــس از حمــد خــدا، درود و صلــوات بــر محمد 
ــد،  ــب تعه ــه مرات ــر ب ــد )ص(، نظ و آل محم
تخصــص و تجربــه جنابعالــی  و بــا عنایــت بــه 
پیشــنهاد معــاون محتــرم  فنــاوری و نــوآوری،  
بــه موجــب ایــن حکــم بــه مــدت ۴ ســال بــه 
عنــوان رئیــس  پــارک علــم و فنــاوری  قــم  و 

ــوید. ــوب می ش ــزگان منص هرم
امیــد اســت بــا توجــه بــه راهبردهــای اساســی 
ــق  ــته در تحق ــی شایس ــی  نقش ــت مردم دول
ــه   ــوآوری ب ــاوری و ن ــم، فن ــام عل ــداف نظ اه
ــل  ــد و ح ــز رش ــارک و مراک ــعه پ ــژه  توس وی
ــات  ــرکت ها و مؤسس ــش روی ش ــکات پی مش
ــد. ــا نمایی ــارک ایف ــان مســتقر در پ ــش بنی دان

اولویــت  انتظــار مــی رود مــوارد ذیــل در 
گیــرد: قــرار  جنابعالــی  اجرایــی  کارهــای 

ــتانداری،  ــا اس ــزا ب ــم اف ــل ه ــل و تکام تعام
ــی،  دانشــگاه هــا و ســایر دســتگاه هــای اجرای

ــی ــی و دولت ــع خصوص صنای
ــارک  ــرای پ ایجــاد زیرســاخت های مناســب ب
ــات  ــی خدم ــی و کیف ــای کم ــور ارتق ــه منظ ب
مــورد نیــاز توســعه کســب و  کار شــرکت ها و  

واحدهــای فنــاور
ــزاری  ــزاری و ســخت اف ــرم اف   بسترســازی ن

ــوآوری ــروز ن ــرای ظهــور و ب ب
ــای  ــر در ارتق ــش مؤث ــای نق ــارکت و ایف مش

ــه ــاوری منطق ــوآوری و فن ــوم ن ــت ب زیس
طراحــی ســاز و کار الزم جهــت تربیــت نیروی 
ــای  ــوزه ه ــص در ســطوح و ح ــانی متخص انس

مختلــف مــورد نیــاز پــارک علــم و فنــاوری

ــاش  ــکاری و ت ــل بی ــه معض ــژه  ب ــه وی توج
اشــتغال زایی  طرح هــای   ایجــاد  بــرای 
ــه  ــی ب ــگ کارجوئ ــر فرهن ــان و تغیی دانش بنی

کار آفرینــی
ــق  ــت  تحق ــی جه ــاز و کار عملیات ــن س تدوی
ــوآوری و  ــاوری و ن ــی فن ــت و دیپلماس مرجعی

ــور ــای نوظه ــد فناوری ه رص
ــری از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی  بهره گی
و غیردولتــی در راســتای تحقــق اقتصــاد دانــش 

ن بنیا
ــارک و  ــی پ ــت گرای ــت ماموری ــاش در جه ت

ــاوری ــای فن ایجــاد قطــب ه
ــن  ــذب ف ــزی و ج ــت گذاری، برنامه ری  سیاس

آمــوز، دســتیار  و پســا دکتــری فنــاوری
  مهندســی پــروژه هــای کان فنــاوری و 
ــذاری  ــا و واگ ــز پروژه ه ــه ری ــا ب ــل آنه تبدی
آنهــا بــه شــرکت های دانش بنیــان جهــت 

ــرا اج
امیــد اســت بــا  اســتعانت از  خــدای ســبحان، 
ــا  ــی ب ــکاری و همراه ــی و هم ــت جنابعال درای
ــم  ــای عل ســایر  رؤســای دانشــگاه ها و پارک ه
و فنــاوری، نقشــی شایســته در تحقــق اهــداف 
نظــام علــم و فنــاوری و ارتقــای عملکــرد ایــن 

حــوزه ایفــا نماییــد.
دکتــر خیرالــه رهســپار فــرد دانــش آموختــه 
ــت  ــو هیئ ــردی و عض ــی کارب ــرای ریاض دکت
ــگاه  ــر دانش ــی کامپیوت ــروه مهندس ــی گ علم
ــوان  ــی وی می ت ــوابق اجرای ــت و از س ــم اس ق
ــجویی،  ــت دانش ــئولیت معاون ــدی مس ــه تص ب
معاونــت  و  اطاعــات  فنــاوری  مدیریــت 
و  فنــی  دانشــکده  پژوهشــی  و  آموزشــی 
ــاره  ــم اش ــگاهی ق ــس دانش ــی و پردی مهندس

ــرد. ک
دانش آموختــه  نصیــری  علیرضــا  دکتــر 
دکتــرای مهندســی بــرق و  عضــو هیئــت علمی 
دانشــگاه هرمــزگان بــا مرتبه اســتادیاری اســت. 
ــدی  ــه تص ــوان ب ــی وی می ت ــوابق اجرای از س
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت پ ــئولیت معاون مس
هرمــزگان و ریاســت دفتــر فنــی دانشــگاه 

ــرد.  ــاره ک ــزگان اش هرم
از  جداگانــه ای  نامه هــای  در  علــوم  وزیــر 
ــوی  ــر ســید حســین اخــوان عل ــات دکت خدم
ــم و  ــاوری ق ــم و فن ــارک عل ــابق پ ــس س رئی
ــم  ــارک عل ــی رئیــس ســابق پ ــی فت ــر عل دکت
ــن  ــدی ای ــان تص ــزگان در زم ــاوری هرم و فن

مســئولیت ها قدردانــی  کــرد. 

اولین نشست کمیته راهبردی وزارت صمت و وزارت علوم/ تقویت ارتباط میان صنعت و جامعه علمی کشور 
اولیــن نشســت کمیتــه راهبــردی میــان 
وزارت صمــت و وزارت علــوم بــا حضــور دکتــر 
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــاون فن ــن مع خیرالدی
ــوم و دکتــر نیــازی معــاون هماهنگــی و  عل

ــد. ــزار ش ــت برگ ــب وزارت صم ــط کس محی
پیشــرفت  و  علــم  گــروه  گــزارش  بــه   
خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از معاونــت فناوری 
و نــوآوری وزارت علوم،دکتــر خیرالدیــن، معادن 
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در ابتــدای 
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه فرمــان مقــام 
ــش  ــد، دان ــر »تولی ــی ب ــری مبن ــم رهب معظ
ــرد: وزارت  ــان ک ــن« بی ــتغال آفری ــان و اش بنی

عتــف وظیفــه خــود می دانــد جهــت عملیاتــی 
نمــودن ایــن فرمــان و نزدیــک نمــودن صنعــت 
ــاش  ــام ت ــگاهی، تم ــش دانش ــه بخ ــور ب کش
ــس از  ــن راســتا، پ خــود را انجــام دهــد. در ای
نشســت های کارشناســی متعــدد، ســرانجام 
»وزارت  فی مابیــن  راهبــردی  همــکاری 
ــوم،  ــارت« و »وزارت عل ــدن و تج ــت، مع صنع
تحقیقــات و فنــاوری« بــا هــدف عملیاتــی 
شــدن سیاســت های کلــی نظــام در حــوزه 
ــت  ــند تحــول دول ــق س ــاوری، تحق ــم و فن عل
ــاط صنعــت و  ــق ارتب ــی، توســعه و تعمی مردم
ــروی انســانی متخصــص،  ــت نی دانشــگاه، تربی

خــروج  از  جلوگیــری  کارآفریــن،  و  ماهــر 
نخبــگان و خبــرگان، رســوخ فناوری هــای بــروز 
و پیشــرفته در صنایــع کشــور، تجــاری ســازی 
نتایــج، تحقیقــات و فنــاوری های دانشــگاهی و 
در نهایــت افزایــش رقابــت پذیری و تــاب آوری 
ــم  ــه تنظی ــان دو وزارتخان ــور می ــاد کش اقتص

شــد.
ــوم در  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــد  ــی دانی ــه م ــور ک ــان ط ــت: هم ــه گف ادام
ایجــاد ارتبــاط میــان صنعــت و جامعــه علمــی 
ــای بســیار  ــرات و پیامده ــل اث ــه دلی کشــور ب
مثبــت آن همــواره مــورد توجــه بــوده و تــاش 

هــای فراوانــی جهــت ایجــاد پیونــدی اثربخــش 
ــن  ــت. در ای ــه اس ــورت گرفت ــن دو ص ــن ای بی
ــش،  ــت دان ــای پراهمی ــی از جنبه ه ــه یک زمین
تولیــد اســت تــا نقــش برجســته ای در افزایــش 
ــی کــه  ــا جای ــروت عمومــی داشــته باشــد. ت ث
مفهــوم اقتصــاد دانــش بنیــان نتیجــه شــناخت 
کامــل نقــش علــم و فنــاوری در رشــد و 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــادی اس ــعه اقتص توس
صنعتــی در عرصــه رقابــت پیــروز خواهــد بــود 
ــاوری  ــم و فن ــا عل ــتنی ب ــد ناگسس ــه پیون ک
ــه همیــن دلیــل وزارت عتــف  داشــته باشــد. ب
ــال  ــه دنب ــر ب ــار همدیگ ــت درکن و وزارت صم

با هدف توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری؛
تفاهم نامه همکاری بین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و شرکت نفت و گاز اروندان امضا شد

همــکاری  زمینه هــای  توســعه  هــدف  بــا 
مشــترک و همه جانبــه علمــی، پژوهشــی و 
فنــاوری بیــن ســازمان پژوهش هــای علمــی و 
صنعتــی ایــران و شــرکت نفــت و گاز ارونــدان، 
ــت و گاز از  ــوزه نف ــرکت ح ــن ش ــران ای مدی
صنعتــی  و  علمــی  پژوهش هــای  ســازمان 

ــد.  ــد کردن ــران بازدی ای
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
پژوهش هــای  ســازمان  از  نقــل  بــه  علــوم 
علمــی و صنعتــی ایــران، در ایــن جلســه دکتــر 

حســن زمانیــان ضمــن معرفــی ســازمان و 
توانمندی هــا و دســتاورهای چنــد دهــه اخیــر 
ایــن ســازمان در بحــث همــکاری و کمــک بــه 
صنایــع کشــور اظهــار داشــت: آمادگــی داریــم 
ــی  ــی، تجهیزات ــه و اصول ــات پای ــا تحقیق ــا ب ت
کــه در کشــور نیــاز اســت و بــه دلیــل تحریــم 
ورودشــان دچار مشــکل شــده اســت را بســازیم 

ــم. ــرار دهی ــار صنعــت کشــور ق و در اختی
ــه   ــه نمون ــر نتیج ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــش  ــرکت های دان ــکل ش ــه ش ــا ب ــن کاره ای
ــازمان در  ــاوری س ــم و فن ــارک عل ــان در پ بنی
حــال تولیــد و فعالیــت در زمینه هــای مختلــف 

ــتند. هس
ــوازی  ــذاری اه ــداهلل ع ــدس عب ــه مهن در ادام
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان، ایــن 
ــران  ــت ای ــرکت های نف ــی از ش ــرکت را یک ش
معرفــی کــرد و گفــت: ایــن شــرکت بــه عنــوان 
ــا  دومیــن شــرکت اســتخراج نفــت در ایــران ب
ــر،  ــی آزادگان، جفی ــای نفت ــت میدان ه مدیری
ــد،  ــاران، مشــتاق، ارون ــادآوران، ی ــن، ی دارخوی

امیــد، بند کرخه، سوســنگرد، ســهراب و ســپهر 
و بــا طــرح هــا و پروژه هــای بهره بــرداری 
و نمک زدایــی، توســعه ا ی، نگهداشــت تــوان 
افزایــش  جهــت  پروژه هــا  ســایر  و  تولیــد 
رفــع  هم چنیــن  و  اســتخراج  و  بهــره وروی 
مشــکات موجــود بــه حضــور پژوهش گــران و 
کمــک و دانــش ایــن عزیــزان نیــاز داریــم و باور 
داریــم بــا حضــور محققان و دانشــمندان کشــور 
ــیر  ــن مس ــتی در ای ــای درس ــم گام ه می توانی

ــیم. ــی برس ــه خودکفای ــته و ب برداش
وی در ادامــه بــا ابــراز خرســندی از حضــور در 
ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران 
بیــان داشــت: حضــور در ایــن ســازمان بــزرگ 
فرصــت مغتنمــی بــرای انعقــاد تفاهــم نامــه و 
ــی  ــور تحقیقات ــترک در ام ــای مش همکاری ه
ــج  ــه نتای ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــی اس و پژوهش
ــه پتانســیل های موجــود  ــا توجــه ب ــی ب مطلوب

در ایــن ســازمان ختــم شــود.
ــا  ــترک ب ــکاری مش ــه هم ــه تفاهم نام در ادام
موضــوع؛ همــکاری در رفــع نیازهــای فناورانــه 

در شــرکت نفــت و گاز ارونــدان، برگــزاری 
و  صنعتــی  پژوهشــی  علمــی  رویدادهــای 
ــن  ــای بی ــع نیازه ــترک، رف ــگاهی مش نمایش
المللــی در دو حــوزه صــادرات تکنولــوژی و 
ــتفاده از  ــازمان، اس ــط س ــی توس ــته علم انباش
ــه  ــک ب ــی و کم ــرکت های بین الملل ــوان ش ت
ــوژی هــای نویــن، اســتفاده  بومی ســازی تکنول
ــم و فنــاوری بین المللــی  ــارک عل از ظرفیــت پ
ــای  ــازی نیازه ــی س ــعه و بوم ــران در توس ای
ــان و  ــدان توســط پرفســور زمانی ــه ارون فناوران

ــد. ــا ش ــذاری امض ــدس ع مهن

شــایان ذکــر اســت در پایــان جلســه مهنــدس 
ــت و  ــرکت نف ــران ش ــوازی و مدی ــذاری اه ع
گاز ارونــدان از توانمدی هــا و دســتواردهای 
پژوهشــکده های  در  ســازمان  پژوهشــگران 
ــای  ــرق و فناوری ه ــیمیای و ب ــای ش فناوری ه
اطاعــات و هم چنیــن از شــرکت های منتخــب 
و مرتبــط دانــش بنیــان مســقر در پــارک علــم 

ــد. ــد کردن ــاوری ســازمان بازدی و فن
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ــی برگزیــدگان  ــام علم ــم تجلیــل از مق ــی در مراس ــر صالح دکت
کامســتک:

در تداوم تولیدات علمی، نگاهمان به سمت اقتصاد و تجاری سازی است

ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
ــان در  ــداوم فعالیت هایم ــت: در ت ــاوری گف فن
تولیــدات علمــی، نگاهمــان بــه ســمت اقتصــاد 

ــت.  ــی اس ــای علم ــازی یافته ه و تجاری س
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر پیمــان صالحــی در مراســم 
ــه  ــدگان کمیت ــی برگزی ــام علم ــل از مق تجلی
فنــاوری  و  علمــی  همکاری هــای  دائمــی 
ــه  ــتک( ک ــامی )کامس ــکاری اس ــازمان هم س
امــروز )شــنبه( در ســالن شــهدای جهــاد 
ــه  ــن وزارت برگــزار شــد، ضمــن ارائ علمــی ای
ــاوری  ــی، فن ــای پژوهش ــی از فعالیت ه گزارش
ــه  ــاره ب ــا اش ــور اب ــوژی کش ــوآوری و تکنول ن
شــعار ســال کــه از ســوی مقــام معظــم 

ــش  ــد، دان ــال »تولی ــوان س ــه عن ــری ب رهب
ــده  ــذاری ش ــن« نامگ ــتغال آفری ــان و اش بنی
ــگاه علمــی  ــر ن اســت؛ گفــت: امســال عــاوه ب
بــه فعالیــت دانشــگاه ها و مراکــز علمــی ایــران، 
ارتبــاط آنهــا بــا مســائل اقتصــادی نیــز مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق تاکی
وی تصریــح کــرد: در وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری بــا همــکاری ســایر بازیگــران حــوزه 
ــای  ــم خروجی ه ــعی داری ــاوری س ــم و فن عل

ــانیم. ــازی برس ــاری س ــه تج ــان را ب علمی م
ادامــه  در  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ســخنان خــود گفــت: در ســال ۲۰۲۱ در 
پایــگاه اســکوپوس بیــش از ۷۷ هــزار خروجــی 
از کشــورمان بــه ثبــت رســیده اســت. ایــران در 
زمینــه تولیــدات علمــی در حــال حاضــر رتبــه 

ــه  ــاری ب ــدی و تج ــای تولی ــال فعالیت ه اتص
فعالیت هــای علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و 

ــتند.  ــه هس فناوران
ــه ظرفیت هــای  ــا اشــاره ب دکتــر خیرالدیــن ب
راه  بــر  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
و  انــدازی پردیس هــای تخصصــی صنعــت 
ــت  ــرد: وزارت صم ــان ک ــد و بی ــاوری تاکی فن
ــهرک های  ــود در ش ــی موج ــاس توانای ــر اس ب
ــد  ــزرگ می توان ــای ب ــا کارخانه ه ــی و ی صنعت
بــا مشــارکت پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــی  ــای تخصص ــیس پردیس ه ــه تاس ــبت ب نس
ــا  ــا ب ــن پردیس ه ــد. در ای ــدام کن ــی اق صنعت
ــده  ــف ش ــی تعری ــه تخصص ــه زمین ــه ب توج
بــرای آنهــا، شــرکت های توانمنــد فنــاور و 
ــه  ــت و ب ــد یاف ــتقرار خواهن ــان اس دانش بنی
نوآورانــه  و  فناورانــه  نیازمندی هــای  رفــع 

صنایــع همــت می گمارنــد.
ــط  ــی و محی ــاون هماهنگ ــازی مع ــر نی دکت
کســب وزارت صمــت نیــز بــا تاکیــد بــر نقــش 

ارتبــاط جامعــه علمــی و صنعــت در رشــد 
ــه  ــرد: ب ــان ک ــور، بی ــاد کش ــکوفایی اقتص و ش
ــت و  ــش صنع ــازی آمای ــی س ــال عملیات دنب
معــدن کشــور متناســب بــا علــم و فنــاوری در 
ــه  ــف هســتیم ک ــای مختل اســتان ها و بخش ه
ــا و  ــام ایده ه ــامانه »نظ ــه از س ــن زمین در ای

ــرد.  ــم ب ــره خواهی ــان( به نیازها«)ن

ــن  ــت، طرفی ــن نشس ــان ای ــن در پای همچنی
تمدیــد  یــا  صــدور  کــه  نمودنــد  توافــق 
ــتقر در  ــاور مس ــای فن ــی واحده کارت بازرگان
پارک هــای علــم و فنــاوری بــر اســاس شناســه 
فرایندهــای  و  داده هــا  ســامانه  رهگیــری 
عتــف  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معاونــت 
فراهــم  زمینــه ای  نیــز  و  پذیــرد  صــورت 
شــود کــه ســرفصل رشــته های مهندســی 
پذیــرش  و همچنیــن ظرفیــت  دانشــگاه ها 
ــاس  ــر اس ــری، ب ــع دکت ــجویان در مقط دانش
ــود ــی ش ــف و طراح ــت تعری ــش صنع ــاز بخ نی

پانزدهــم را بــه خــود اختصــاص داده و ایــن در 
حالــی اســت کــه ارجاعــات بــه مقــاالت علمــی 
ــوردار  ــبی برخ ــت مناس ــز از وضعی ــران نی ای
اســت و در ارجاعــات نیــز رتبــه ۱۵ و ۱۶ را در 

دنیــا کســب کــرده ایــم.
وی خاطرنشــان کــرد: تمامــی بازیگــران حــوزه 
علــم و فنــاوری در ایــران بــا برنامه ریــزی 
ــی  ــن مراتب ــه چنی ــدند ب ــق ش ــدت موف بلندم
نائــل شــوند و ســعی داریــم کــه همــواره 
ــن  ــه در بی ــم. البت ــا دهی ــز ارتق ــان را نی رتبه م
کشــورهای اســامی و کشــورهای منطقــه 

ــتیم. ــت هس ــه نخس دارای رتب
ــال  ــر س ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــر صالح دکت
ــی  ــن الملل ــزان فعالیــت هــای مشــترک بی می
مــا افزایــش یافتــه اســت، افــزود: دانشــمندان 
ــی  ــای سیاس ــه مرزه ــدود ب ــواره مح ــا هم م
از ۳۵,۷  بیــش  در ســال ۲۰۲۱،  و  نبودنــد 
ــدات  ــی در تولی ــای بین الملل ــد فعالیت ه درص

داشــته ایم. علمــی 
مراکــز  و  پژوهشــگاه ها  درخصــوص  وی 
انجمن هــای  و  فنــاوری  و  علــم  پژوهشــی 
علمــی ایــران اظهــار داشــت: هــم اکنــون ۵۵۹ 
پژوهشــگاه و مرکــز پژوهشــی، ۱۰۷ قطــب 
ــای  ــی در حوزه ه ــن علم ــی و ۴۱۹ انجم علم
ــی  ــه، فن ــوم پای ــانی، عل ــوم انس ــف عل مختل
مهندســی، کشــاورزی، هنــر و معمــاری در 

ــم. ــور داری کش
ــرد:  ــوان ک ــوم عن ــاون پژوهشــی وزارت عل مع
تولیــدات  در  فعالیت هایمــان  تــداوم  در 
ــه ســمت اقتصــاد  علمــی همــواره نگاهمــان ب

اســت.  علمــی  یافته هــای  تجاری  ســازی  و 
ــژه  ــگاه وی ــاوری ن ــطوح فن ــه س ــن ب همچنی
نــوآوری  نظــام  در  آنکــه  بــرای  داشــتیم؛ 
بتوانیــم یــک ارتبــاط منطقــی بیــن تولیــدات 

علمــی و تجاری ســازی برقــرار کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد: در طــول ســال های 
ــز  ــد، مراک ــز رش ــدازی مراک ــا راه ان ــته ب گذش
ــعی  ــاوری س ــم و فن ــای عل ــوآوری و پارک ه ن
ــی و  ــدات علم ــاط تولی ــه ارتب ــم حلق کرده ای
ــم. ــل کنی ــته تبدی ــه ای پیوس ــه حلق ــازار را ب ب

ــرد: در ســال ۲۰۲۱،   ــان ک ــر صالحــی بی دکت
ــور  ــطح کش ــاوری در س ــم و فن ــارک عل ۴۹ پ
ــد کــه در هــر اســتان  مشــغول فعالیــت بوده ان
یــک پــارک جامــع و برخــی دانشــگاهها و 
پژوهشــگاه هــا نیــز دارای پــارک هســتند. 
همچنیــن ۲۴۰ مرکــز رشــد در کشــور وجــود 
دارنــد کــه حلقــه ای بــرای تبدیــل ایــده 
ــا  ــاوری ه ــازی فن ــاری س ــول و تج ــه محص ب

ــتند. هس
دکتــر صالحــی افــزود: در راســتای تولیــد علــم 
ســعی کردیــم ریل گــذاری ممتــد بــرای نظــام 
ملــی نــوآوری در کشــور و تجــاری ســازی 

یافتــه هــا داشــته باشــیم.
ســازمان  بــا  همــکاری  خصــوص  در  وی 
کنفرانــس اســامی بــه طــور اعــم و کامســتک 
ــی و  ــای آموزش ــه دوره ه ــص ب ــور اخ ــه ط ب
علمــی، همــکاری در طرح هــای پژوهشــی 
و فنــاوری منطقــه ای و بین المللــی و بحــث 
حمایت هــا بــه عنــوان گرنــت پژوهشــگران 

ــرد. ــاره ک اش

تصویب آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه 
علوم، تحقیقات و فناوری در هیات وزیران

ــم  ــا ه ــاه ه ــس از م ــی و پ ــل اله ــه فض     ب
ــان  ــی می ــم افزای ــی و ه ــم اندیش ــری، ه فک
ــوآوری، پژوهشــی  ــاوری و ن ــای فن ــت ه معاون
و آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
و در تعامــل و هماهنگــی نزدیــک بــا معاونــت 
و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ــازی  ــاوری و هوشمندس ــی، فن ــون علم کمیس
هیئــت دولــت آییــن نامــه حمایــت از تولیــد، 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن در حــوزه 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در جلســه مــورخ 
وزیــران  هیئــت  تصویــب  بــه   ۱۴۰۱/۵/۱۹
رســید و در تاریــخ ۱۴۰۱/۶/۵ توســط معــاون 
اول محتــرم رئیــس جمهــور جنــاب آقــای 
دکتــر مخبــر جهــت اجــرا و عملیاتــی ســازی 

ــد. ــاغ گردی اب

    آییــن نامــه مذکــور مشــتمل بــر ۳۹ 
ــت  ــتای سیاس ــه در راس ــد ک ــی باش ــاده م م
هــای کان وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
تدویــن شــده انــد. ایــن سیاســت هــا عبارتنــد 
از: ۱( توســعه، تکمیــل و تقویــت زیســت بــوم 
و  آمــوزش  نــوآوری کشــور؛ ۲(  و  فنــاوری 
ــش  ــت فرهنــگ دان ــی و تقوی ــج کارآفرین تروی
بنیــان در کشــور؛ ۳( تجــاری ســازی فنــاوری 
و اشــتغال آفرینــی دانــش بنیــان؛ ۴( ماموریــت 
ــه در  ــای فناوران ــت ه ــت ظرفی ــی و هدای گرای
جهــت رفــع نیازهــا و حــل مســائل کشــور؛ ۵( 
آینــده نــگاری فنــاوری و ســاماندهی بــه نظــام 
نــوآوری در حــوزه آمــوزش عالــی؛ ۶( هدایــت، 
ســاماندهی، حمایــت و تامیــن مالــی پژوهــش؛ 
و ۷( تحــول و نــوآوری در نظــام آمــوزش 

ــی. عال
    در ایــن آییــن نامــه برنامــه هایــی همچــون 
تســهیل ایجــاد و راه انــدازی نهادهــای توســعه 
و تجــاری ســازی فنــاوری همچــون پــارک هــا 
و پردیــس هــای علــم و فنــاوری، طــرح توســعه 
زیســت بــوم نــوآوری اســتان هــا، طــرح ایجــاد 
قطــب هــای فنــاوری و نــوآوری در پژوهشــگاه 
هــا، طــرح تقویــت دیپلماســی فنــاوری، طــرح 
ملــی ترویــج کارآفرینــی، حمایــت از واقفیــن و 
خیریــن حــوزه پژوهــش و فنــاوری، طــرح مهــر 
ــت(  ــه )گرن ــرح پژوهان ــاوری، ط ــش و فن دان
طــرح  فنــاوری،  دســتیار  طــرح  فنــاوری، 
ــش و  ــه پژوه ــری، بیم ــت فک ــه مالکی پژوهان
فنــاوری، طراحــی و راه انــدازی ســامانه نظــام 
ایــده هــا و نیازهــا )نــان(، طــرح هــای فناورانــه 
پرچمــدار و جریــان ســاز، آینــده نــگاری 
ــام  ــند نظ ــن س ــور، تدوی ــاله مح ــه مس فناوران
ملــی نــوآوری در حــوزه آمــوزش عالــی، طــرح 
پســادکترا، راه انــدازی شــبکه ملــی آزمایشــگاه 
هــای علمــی کشــور، راه انــدازی شــبکه علمــی 
ــت  ــرای صنع ــوزش ب ــع آم ــام جام کشــور، نظ
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد توجــه و تاکی ــه م و جامع

انــد.

ــه  ــن نام ــن آیی ــب ای ــه موج ــن، ب     همچنی
وزارت عتــف مجــاز اســت در چارچــوب قوانیــن 
و مقــررات نســبت به جــذب و بکارگیــری ۳۰۰ 
ــوآوری،  ــاوری، ن ــوزه فن ــص در ح ــر متخص نف
ــد  ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
و بــا هــدف عملیاتــی ســازی ایــن آییــن نامــه 

اقــدام نمایــد.
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با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛
آیین اختتامیه مسابقات قرآن دانشجویان دختر ایران و عراق برگزار شد

آییــن اختتامیــه مســابقه دوجانبــه قــرآن 
دانشــجویان دختــر ایــران و عــراق )حفــظ کل، 
ترتیــل، قرائــت( بــه صــورت حضــوری و برخــط 
و بــا حضــور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
وزارت علــوم و هشــت داور از ایــران، یمــن 
ــن دوره از  ــدگان ای ــزار و برگزی ــن برگ و بحری

ــد.  ــام ش ــابقات اع مس
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
ــین  ــر عبدالحس ــرا، دکت ــگاه الزه ــل از دانش نق
کانتــری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 
ــت  ــن نشس ــازی در ای ــور مج ــا حض ــوم ب عل
گفــت: در حــال حاضــر یکــی از سیاســت های 
پنجگانــه وزارت عتــف، دیپلماســی علمی اســت 
ــر  ــه دیگ ــی ک ــوآوری فرهنگ ــار ن ــه در کن ک
ــای  ــت، معن ــوم اس ــه وزارت عل ــدف پنجگان ه

ــد. ــدا میکن ــژه ای پی وی
وی بــا بیــان اینکــه دیپلماســی علمــی زمانــی 
میتوانــد پایــدار و تاثیرگــذار باشــد کــه بتوانــد 
ریشــه فرهنگــی و تمدنــی خــود را حفــظ 
کنــد، افزود:اگــر دیپلماســی علمــی مبتنــی بــر 
ــداری  ــق و پای ــد عم ــی باش مشــترکات فرهنگ
ویــژه ای پیــدا می کنــد. برهمیــن اســاس 
کشــورهایی کــه بــه حــوزه تمدنــی ایــران 
ــرار  ــت ق ــا در اولوی ــرای م ــتند ب ــک هس نزدی
ــراق  ــن کشــورها کشــور ع ــه ای ــد. از جمل دارن
اســت کــه اشــتراک فرهنگــی زیــادی بــا ایــران 
دارد و طــی ایــن ســال هــا، ارتباطــات بســیاری 
بیــن جامعــه نخبگانــی و دانشــگاهی دوکشــور 

ــده اســت. ــرار ش برق
ــد  ــا تاکی ــه داد: طبیعت ــری ادام ــر کانت دکت
دو کشــور  فرهنگــی  بــر ظرفیــت جامعــه 
میتوانــد مــراودات علــم و فناورانــه دوکشــور را 
ــای  ــاس و برمبن ــن اس ــر همی ــد. ب ــا ببخش غن
ــن  ــن طرفی ــه بی ــترکی ک ــای مش ــش ه کن
برگــزار شــده، مجمــوع رویدادهایــی در شــرف 
طراحــی مــا بیــن دســتگاه هــای مســئول 
آمــوزش عالــی بیــن دو کشــور اســت کــه ایــن 
رویــداد قرآنــی نیــز پیــش درامــدی اســت کــه 
ــه نوعــی جامعــه دانشــگاهی دو کشــور را در  ب

ــد. ــک می کن ــم نزدی ــه ه ــی ب ــوزه قرآن ح
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
ــی  ــزاری مســابقات بین الملل ــه برگ ــا اشــاره ب ب
ــرا )س(  ــگاه الزه ــوی دانش ــم از س ــرآن کری ق
تاکیــد کــرد: ایــن رویــداد یــک طــراوت ویــژه 
تــری دارد زیــرا جامعــه بانــوان کشــور را در بــر 
ــدادی اســت کــه در ایــن  گرفتــه و اولیــن روی
ــم در ســال  ــزار میشــود. امیدواری ــاس برگ مقی
ــگاه  ــایر دانش ــارکت س ــا مش ــی ب ــای عاط ه
ــداد  ــران و کشــورهای دیگــر ایــن روی هــای ای

ــد. ــدا کن گســترش پی
در ادامــه، دکتــر لیــا تاجیــک مدیــر همکاری 
ــرا  ــی دانشــگاه الزه ــن الملل ــای علمــی و بی ه
ــابقه  ــتگذاری مس ــورای سیاس ــر ش )س( و دبی
ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت فرارســیدن 
عیــد ســعید غدیــر از میزبانــی مرحلــه نهایــی 
ــرآن دانشــجویان دختــر  مســابقات دوجانبــه ق

ایــران و عــراق ابــراز خرســندی کــرد.
ــرکات گســترده مجــاورت  ــه ب ــا اشــاره ب وی ب
بــا قــرآن، قــرآن را سراســر حکمــت، حقیقــت 
ــل وحــدت  ــت و عام ــرژی مثب ــع ان ــده، منب زن
مســلمانان جهــان دانســت و منشــا بســیاری از 
ــه  نابســامانی هــای جوامــع را عمــل نکــردن ب

درس هــای قــرآن برشــمرد.

ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــک اظه ــر تاجی دکت
ــه  ــرآن ب ــه ق ــوش دادن ب ــرآن و گ ــدن ق خوان
ــه  ــل ب ــت عم ــرآن و در نهای ــم از ق درک و فه

ــود. ــر ش ــی منج ــش قرآن ــرآن و کن ق
دکتــر تاجیــک بــا بیــان اینکــه برگــزاری 
ــت  ــز اهمی ــجویی حائ ــرآن دانش ــابقات ق مس
ــز در  ــجویان عزی ــزود: دانش ــت، اف ــی اس فراوان
ــرار  ــی خــود ق ــن دوران زندگ یکــی از مهمتری
ــا قــرآن  دارنــد. مأنــوس نمــودن دانشــجویان ب
قطعــا در هدایــت دانشــجویان بــه ســمت 
ــر اســت. ارزش هــای صحیــح دینــی بســیار موث

ــی  ــام عزیزان ــک از تم ــر تاجی ــان، دکت در پای
کــه در میزبانــی ایــن مســابقه همراهــی کردنــد 
ــگاهی  ــه دانش ــرای جامع ــه ب ــکر و از هم تش

ــد. ــر نمودن ــای خی ــب دع ــرا طل الزه
همچنیــن دکتــر عمــار عبداالمیــر االســامی 
رییــس دانشــگاه نجــف اشــرف عــراق بصــورت 
مجــازی از میزبانــی دانشــگاه الزهــرا و برگزاری 
ایــن مســابقه بیــن دختــران ایــران عــراق ابــراز 

خرســندی و قدردانــی کــرد.
فاطمــه ســامی، معــاون دانشــکده علــوم 
بــا  نیــز  اشــرف  نجــف  دانشــگاه  انســانی 
ــان کــرد: موضــوع  ــن مســابقه بی حضــور در ای
و  الزهــرا)س(  دانشــگاه  بیــن  تفاهم نامــه 
دانشــگاه نجــف کــه از حــدود پنــج ســال پیــش 
به صــورت بالقــوه وجــود داشــت، امســال انجــام 
ــه،  ــه اختتامی ــال برنام ــن در خ ــد. همچنی ش
ارتباطــات و برنامه هایــی بیــن دانشــجویان 
ــا،  ــت و کارگاه ه ــام گرف ــی انج ــی و ایران عراق
به صــورت  آموزش هایــی  و  کنفرانس هــا 
ــزار  ــن دانشــجویان دو کشــور برگ مشــترک بی
شــد کــه این گونــه همایش هــا و ... بســیار 
ــت  ــور را تقوی ــن دو کش ــط بی ــد رواب می توان

ــد. کن
وی بــا اشــاره بــه تأثیــر این گونــه برنامه هــا بــر 
روابــط دو کشــور اظهــار کــرد: عــراق، همســایه 
ــات  ــترک و ارتباط ــدن مش ــت و تم ــران اس ای
ــژه  ــه وی ــط ب ــن رواب ــد. ای ــا هــم دارن ــادی ب زی
در اربعیــن بســیار مشــهود اســت و ایــن حــب 
ــتر  ــم بیش ــه ه ــور را ب ــین)ع( دو کش ــه حس ب

ــد داده اســت. پیون
ســامی زیــارت امــام رضــا)ع( را یکــی از 
انگیزه هــا و محرکــی قــوی بــرای شــرکت 
بیــان  مســابقات  در  عراقــی  دانشــجویان 
ــرای  ــجویان ب ــیاری از دانش ــت: بس ــرد و گف ک

ــا)ع(  ــام رض ــارت ام ــه زی ــه ب ــود ک ــار ب اولین ب
ــل  ــه دلی ــز ب ــی نی ــدند و برخ ــرف می ش مش
ــه کشــور  ــا نتوانســتند ب ــاری کرون شــیوع بیم
وارد شــوند. لــذا آمــدن بــه مشــهد بــرای 
دانشــجویان عراقــی جایــزه از پیــش داده شــده، 
تلقــی می شــود و آنهــا می گفتنــد کــه مــا قبــل 
از اینکــه در ایــن مســابقه و اختتامیــه شــرکت 
کنیــم، بــه زیــارت امــام رضــا)ع( دعوت شــده  و 
ایــن هدیــه  در عیــد غدیــر، تجدیــد بیعــت بــا 

ــت. ــت اس ــد والی ــا)ع( در عی ــام رض ام
المســلمین  و  االســام  حجــت  ادامــه،  در 
عبــاس موســوی سرپرســت دفتــر نهــاد مقــام 
معظــم رهبــری دانشــگاه الزهــرا ضمــن تشــکر 
و قدردانــی از دکتــر حق بیــن رییــس دانشــگاه 
الزهــرا و تمامــی دســت اندرکاران ایرانــی و 
عراقــی در برگــزاری ایــن مســابقه، گفــت: 
دردی کــه بشــریت امــروزه بــه آن مبتــا 
ــارف اســامی  ــرآن و مع اســت، درد دوری از ق
اســت. اگــر بشــریت و جوامــع اســامی امــروز 
بــا قــرآن و معــارف آن برگردنــد و عمــل کننــد، 

ــند. ــعادت می رس ــه س ب
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بعــد از 
ــت،  ــف قرائ ــاد مختل ــامی، در ابع ــاب اس انق
حفــظ و ترتیــل قــرآن جوانــان پیشــرفت 
کردنــد. هرچنــد درحــال حاضــر بنابــر ســخنان 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر لــزوم داشــتن 
ــه  ــور فاصل ــرآن در کش ــظ ق ــون حاف ۱۰ میلی
ــرآن  ــرای یادگیــری و نشــر ق ــزود: ب ــم، اف داری
چــه جایــی بهتــر از دانشــگاه وجــود دارد؟ 
دانشــگاهی کــه خــود محــل یادگیــری دانــش 
و از ایــن جهــت محــل عمــل بــه قــرآن اســت. 
ــی در  ــت قرآن ــد از جه ــگاه بای ــن دانش بنابرای
ــر  ــه باالت ــراد جامع ــه اف ــاد از هم ــی ابع تمام

ــد. باش

ــی  ــابقات بین الملل ــج مس ــالم نتای اع
قــرآن دانشــجویان دختــر ایــران و 

ــراق ع
ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور ۱۹ متســابق 
بــه تفکیــک ۱۰ متســابق از دانشــجویان دختــر 
عراقــی و ۹ متســابق از دانشــجویان دختــر 

ایرانــی برگــزار شــد.
ــران  ــی از ای ــه نیکوی ــظ، فاطم ــته حف در رش
ــه دوم،  ــران رتب ــرا عباســی از ای ــه اول، زه رتب
ــی  ــوم و امان ــه س ــران رتب ــی از ای ــا فضائل روی

حســن عبدعلــی از عــراق رتبــه چهــارم را 
ــد. ــب کردن کس

از  غزالــه ســهیلی زاده  تحقیــق،  رشــته  در 
ــی از  ــینی آقاملک ــیده معصومه حس ــران، س ای
ایــران، معصومــه البوغبیــش از ایــران و هاجــر 
ــه اول  ــب رتب ــه ترتی ــراق ب ــد از ع ــی حمی عل
تــا چهــارم ایــن دوره از مســابقات را بــه خــود 

ــد. ــاص دادن اختص
همچنیــن در رشــته ترتیــل، عــذرا صبری نــژاد 
از ایــران، زهــرا مهوشــیان از ایــران، النــاز همتی 
ــدند و  ــوم ش ــا س ــه اول ت ــز رتب ــران حائ از ای
انتصــار فاضــل عبــاس از کشــور عــراق موفــق 

بــه کســب رتبــه چهــارم شــد.
ــا  ــز خانم ه ــابقات نی ــن دوره از مس داوران ای
فهیمــه  صــوت،  داور  اســحاق نژاد،  ملیحــه 
ــیرازی،  ــه ش ــن، فاطم ــا، داور لح ــوی نی موس
ــری، داور  ــی نظ ــه عباس ــد، معصوم داور تجوی
صحــت  داور  صریحی نــژاد،  زهــرا  تجویــد، 
ــات  ــت هی ــلمی، سرپرس ــون مس ــظ، غص حف
حســن  سوســن  حفــاظ،  هــادی  و  داوران 
الفضلــی، داور صحــت حفــظ از یمــن، خیریــه 
ــی،  ــان حاج ــدا، ایم ــف و ابت ــرش، داور وق عج
ــدی،  ــم الون ــن و اعظ ــدا از یم ــف و ابت داور وق

ــد. ــر بودن ناظ
ــرآن در حــرم  ــا ق ــس ب ــل ان شــرکت در محف
مطهــر رضــوی و اجــرای برنامــه مشــترک 
بــا مســئولین مهدالرضــا  قرآنــی، ماقــات 
ــاد پژوهش هــای اســامی و  ــته بــه بنی وابس
ــی و  ــای آت ــوص برنامه ه ــر در خص ــادل نظ تب
نشســت صمیمــی و قرآنــی شــرکت کننــدگان 
عراقــی بــا تعــدادی از داوران مســابقه از دیگــر 

برنامه هــای ایــن دوره از مســابقات بــود.
شــایان ذکــر اســت؛ از اهــداف فرعــی و اصلــی 
ــت و  ــاد الف ــه ایج ــوان ب ــابقات می ت ــن مس ای
ــران  ــان کشــور همســایه و ای ــس بیشــتر می ان
پیــرو منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
ــغ در فضــای دانشــگاه  ــج و تبلی ــی(، تروی العال
ــجویان و کادر  ــویق دانش ــب و تش ــت ترغی جه
ــم،  ــرآن کری ــری ق ــس و فراگی ــه ان ــی ب علم
ــی میــان  ــی و فرهنگ ــی - فن تعامــات علم
اســاتید و دانشــجویان هــر دو کشــور در فضــای 
مســابقات قــرآن کریــم، اشــاعة ســنت برگزاری 
مجالــس و محافــل قرآنــی در قالــب مســابقات 
در بســتر دانشــگاه، توســعة فرهنــگ، اخــاق و 
معرفــت قرآنــی در فضــای دانشــگاه، ارزیابــی و 
ــابقات  ــزاری مس ــت برگ ــنجی مدیری ظرفیت س
افزایــش  بانــوان و  قــرآن کریــم در میــان 
و ارتقــای میــزان ایــن ظرفیــت، مطالعــه و 
ــی  ــای قرآن ــا فعالیت ه ــط ب ــای مرتب پژوهش ه
ــوان، نقــاط قــوت و ضعــف، آسیب شناســی،  بان
راهکارهــا، آثــار و پیامدهــا در بســتر مســابقات 

ــم اشــاره کــرد. قــرآن کری
ــا  ــی ب ــجویان عراق ــنایی دانش ــن آش همچنی
فعالیت هــای قرآنــی کشــورمان، زمینــه ســازی 
بــرای کار مشــترک بمنظــور بــاال بــردن ســطح 
ــکاری  ــی باهم ــر عراق ــجوی دخت ــان دانش قاری
ــازی  ــه س ــی، زمین ــن و داوران ایران متخصصی
ــرآن  ــوزش ق ــور آم ــترک بمنظ ــرای کار مش ب
بــه کــودکان عراقــی زیــر پنــچ ســال بــا 
ــنایی هرچــه بیشــتر  ــا، آش ــکاری مهدالرض هم
تیــم عراقــی بــا دانشــگاه الزهــرا )س(  بمنظــور 
ــان فارســی  ــوزش زب ــای آم شــرکت در دوره ه
ــز از  ــرا نی ــگاه الزه ــل در دانش ــا(  و تحصی )آزف
ــود. ــابقات ب ــن مس ــزاری ای ــتاوردهای برگ دس
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دیدار قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با سفیر ارمنستان در تهران

 LNG رونمایی از پلنت پایلوت تولید هلیوم و
با حضور معاون اول رئیس جمهور

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از مرکــز همــکاری هــای 
علمــی و بیــن المللــی، در ایــن دیــدار طرفیــن 
در خصــوص مســائل مشــترک فــی مابیــن 
دو کشــور  از جملــه فعــال کــردن کمیتــه 
ــفر  ــور، س ــاوری دو کش ــی و فن ــترک علم مش
و  ارمنســتان  بــه  علــوم  وزارت  از  هیئتــی 
متقابــا ســفر وزیــر علــوم و فنــاوری ارمنســتان 
ــد. ــر کردن ــادل نظ ــث و تب ــورمان بح ــه کش ب

ــر  ــتان، دکت ــرف ارمنس ــدار، از ط ــن دی در ای
ــوم،  ــوزش، عل ــاون وزارت آم ــیان مع ماردیروس
عنــوان  بــه  کشــور  آن  ورزش  و  فرهنــگ 
ــاوری  ــی و فن ــترک علم ــه مش ــئول کمیت مس
ــامی  ــوری اس ــرف جمه ــده و از ط ــن ش تعیی
ایــران، دکتــر وحیــد حــدادی اصــل قائم مقــام 
ــه  ــئولیت کمیت ــل مس ــور بین المل ــر در ام وزی

ــت. ــد داش ــده خواهن ــر عه ــترک را ب مش
فارســی  زبــان  کرســی  گشــایش  امــکان 
کشــور،  دو  دانشــگاه های  در  ارمنــی  و 
ــی  ــان ایران ــرکت های دانش بنی ــدی ش بهره من
از ظرفیــت ارمنســتان بــرای صــادرات خدمــات 
امکانــات  نیــز  و  و محصــوالت دانش بنیــان 
ــجوی  ــذب دانش ــرای ج ــران ب ــگاه های ای دانش
ــن  ــده در ای ــائل مطرح ش ــر مس ــی از دیگ ارمن

ــود. ــه ب جلس
ــزم مشــترک  ــر ع ــن نشســت ب ــن در ای طرفی
دو کشــور بــر افزایــش همکاری هــای علمــی و 

فنــاوری تاکیــد کردنــد.

ظرفیت هــای  بررســی  و  معرفــی  نشســت 
ســامانه نظــام ایده هــا و نیاز هــا )نــان( بــا 
حضــور دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری 
و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
دکتــر شــالبافیان معــاون گردشــگری در محــل 
ــراث فرهنگــی و گردشــگری برگــزار  وزارت می

شــد. 

ــی و بررســی ســامانه نظــام  در نشســت معرف
تاکیــد  ضمــن  )نــان(،  نیازهــا  و  ایده هــا 
ــی از  ــان" یک ــامانه ن ــه "س ــم ک ــن مه ــر ای ب
ــی  ــرای ایجــاد نظــام مل ــد ب ــای قدرتمن ابزاره
ــاط مســتقیم  ــر ایجــاد ارتب ــی ب ــوآوری مبتن ن
بیــن نیازهــای جامعــه، صنایــع خصوصــی، 
دولتــی و پژوهشــگران، شــرکت های فنــاور، 
و  علــم  پارک هــای  خــاق،  و  دانش بنیــان 
ــزود:  ــود؛ اف ــد ب ــز رشــد خواه ــاوری و مراک فن
ــز  ــه مرک ــن آمادگــی را دارد ک ــوم ای وزارت عل
ــی  ــراث فرهنگ ــی می ــد تخصص ــوآوری و رش ن
را بــا همــکاری پژوهشــگاه میراث فرهنگــی 
ــی  ــس از ط ــد و پ ــاد نمای ــگری ایج و گردش
مراحــل تعریــف شــده، پــارک علــم و فنــاوری 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
دســتی بــا راهبــری وزارت علــوم و وزارت 

ــود. ــدازی ش ــی راه ان ــراث فرهنگ می
دکتــر خیرالدیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت 
میــراث فرهنگــی کــه حقیقــت فرهنگــی یــک 
ملــت را نشــان می دهــد و رکــن اساســی 
ــت  ــو و اهمی ــک س ــی رود از ی ــمار م آن به ش
دانش بنیــان  و  خــاق  فنــاور،  شــرکت های 
در مانــدگاری ســازه های مــادی و معنــوی 
فرهنــگ ایــران اســامی از ســوی دیگــر، گفت: 
ــاور،  ــه نظــر می رســد تعــداد شــرکت های فن ب
وزارتخانــه  ایــن  در  دانش بنیــان  و  خــاق 
ــوم  ــن آمادگــی در وزارت عل ــدک اســت و ای ان
ــه  ــن وزارتخان ــن ای ــاط بی ــا ارتب ــود دارد ت وج
و شــرکت های فنــاور، خــاق و دانش بنیــان 
ــتفاده  ــم اس ــور حت ــه ط ــه ب ــد ک ــش یاب افزای
ــق  ــده در تحق ــر ش ــرکت های ذک ــش ش از دان
ــی،  ــداف وزارت میراث فرهنگ ــا و اه ماموریت ه
ــج  ــد نتای ــتی می توان ــگری و صنایع دس گردش

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــی را ب خوب
دکتــر خیرالدیــن، اضافــه کــرد: نظــام ایده هــا 
ــا  ــت بیشــتر ب ــا هــدف تقوی ــان( ب ــا )ن و نیازه

ــده  ــکیل ش ــگاهی تش ــی و دانش ــع علم جوام
تحقیقاتــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  و  اســت 
ــوان نهــاد علمــی در خدمــت بخش هــای  به عن
ــا عمــل  ــه وزارتخانه ه ــه از جمل ــف جامع مختل

ــرد. ــد ک خواهن
همچنیــن در ایــن نشســت، دکتــر شــالبافیان 
میراث فرهنگــی،  وزارت  گردشــگری  معــاون 
گردشــگری و صنایع دســتی گفــت: یکــی از 
ــه  مهم تریــن موضوعاتــی کــه در ایــن وزارتخان
ــا وزارت  ــاط ب ــت ارتب ــم تقوی ــال می کنی دنب
علــوم اســت و خوشــبختانه امــروز شــاهد 
راه انــدازی ســامانه نظــام ایده هــا و نیازهــا 

ــتیم. ــان( هس )ن
شــالبافیان افــزود: ایــن وزارتخانــه ماموریت هــا 
ــه اســتفاده از  و اهــداف بســیار مهمــی دارد ک
موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه دانش بنیــان 
ــد. ــته باش ــی داش ــل قبول ــج قاب ــد نتای می توان

معــاون گردشــگری کشــور بــا بیــان ایــن کــه 
ــوآوری  ــگری و ن ــن گردش ــی بی ــاط پویای ارتب
ــات گردشــگری  ــه کــرد: حی وجــود دارد، اضاف
وابســته بــه نــوآوری و خاقیــت اســت از 
همیــن رو نیازمنــد تقویــت همکاری هــا بــا 
علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معاونــت 
هســتیم. در حــال حاضــر بــا حجــم انبوهــی از 
ایده هــا و نظــرات در حــوزه گردشــگری روبــه رو 
هســتیم کــه محلــی بــرای ثبــت ایــن ایده هــا 
ــا  ــام ایده ه ــبختانه نظ ــت و خوش ــود نداش وج
و نیازهــا می توانــد بــه ثبــت ایــن ایده هــا 

ــد. ــک  کن کم

پژوهشــگاه  رئیــس  امیــری  دکتــر 
میراث فرهنگــی و گردشــگری نیــز در ایــن 
ــای  ــریح فعالیت ه ــی و تش ــا معرف ــت ب نشس
ایــن پژوهشــگاه و بخش هــای مختلــف آن 
آمادگــی  بــر  گوناگــون  پژوهشــکده های  و 
همــکاری پژوهشــگاه بــا نظــام اید هــا و نیازهــا 
ــاوری  ــاون فن ــن از مع ــرد. او همچنی ــد ک تاکی
معاونــت  ایــن  کل  مدیــران  و  نــوآوری  و 
ــور در پژوهشــگاه  دعــوت کــرد تــا بــا حض
میراث فرهنگــی و گردشــگری ضمــن آشــنایی 
فعالیت هــای  و  ظرفیت هــا  بــا  بیشــتر 
ــکاری  ــای هم ــک فرصت ه ــگاه از نزدی پژوهش

دوجانبــه را بررســی کننــد.

ــب  ــورهای صاح ــع کش ــه جم ــران ب ای
فنــاوری تولیــد هلیــوم و LNG پیوســت

معــاون اول رئیــس جمهــور عصــر امــروز 
ــگاه   ــای دانش ــت امن ــت هیئ ــیه نشس در حاش
صنعتــی شــریف، از پلنــت پایلــوت ســاخت گاز 
هلیــوم و LNG و ۳ محصــول دانش بنیــان 
خالــص  فیــت، سیســتم  پلــن  مبدل هــای 
ســازی و توربواکســپندرهای دور بــاال رونمایــی 

ــرد.  ک
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــر  ــا حضــور دکت ــه ب ــن مراســم ک ــوم در ای عل
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل وزی زلف
فنــاوری  و  دکتــر ســتاری معــاون علمــی 
ریاســت جمهــوری، دکتــر جلیلــی رئیــس 
شــد،  برگــزار  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه 
دکتــر مخبــر از توانمندی هــا و محصــوالت 
دانش بنیــان بازدیــد کــرد و گفــت: دولــت 
بنــای جــدی بــر حمایــت از شــرکت های 
ــای  ــژه در حوزه ه ــه وی ــی ب ــان داخل دانش بنی

دارد. اســتراتژیک 
بــه  دلیــل خــواص منحصــر  بــه  هلیــوم 
ــا  ــتراتژیک در دنی ــاده اس ــک م ــود ی ــرد خ ف
ــی  ــای فراوان ــه کاربرده ــود ک ــوب می ش محس
در حوزه هــای ســامت، نفــت و گاز، مــواد 
ــع  ــا وجــود مناب پیشــرفته، فضایــی و ... دارد. ب
ــال  ــی، درس ــارس جنوب ــب در پ ــم مناس عظی
هــای گذشــته هلیــوم مــورد نیــاز کشــور 
بصــورت کامــل از طریــق واردات تامین می شــد 
کــه بــا اعمــال تحریــم هــای آمریــکا، راه ورود 
هلیــوم بــه کشــور عمــا بســته شــد و بســیاری 

ــدند. ــیب ش ــار آس ــور دچ ــع کش از صنای
ــان  ــوم، متخصص ــم واردات هلی ــس از تحری پ
ــس از  ــی شــریف پ ــگان دانشــگاه صنعت و نخب
ــش و  ــه کســب دان تاشــی ده ســاله، موفــق ب
ــا  ــوم ب ــه هلی ــاز دســتیابی ب ــورد نی ــاوری م فن
ــع  ــد و LNG گاز مای ــوص ۹۹,۹۹۹ درص خل
طبیعــی شــدند. بــا کســب دانــش تولیــد 
ــول  ــن محص ــی در ای ــکان خودکفای ــوم ام هلی
اســتراتژیک میســر شــد کــه امــروز بــه صــورت 

ــد. ــی ش ــاوری رونمای ــن فن ــمی از ای رس
ــوم و  ــد هلی ــای تولی ــت ه ــاخت پلن ــرای س ب

LNG از محصوالتــی بــا فنــاوری بــاال شــامل 

ــص  ــتم خال ــت، سیس ــن فی ــای پل ــدل ه مب
ســازی و توربواکســپندرهای دور بــاال اســتفاده 
شــده اســت کــه دانــش طراحــی، ســاخت و راه 
ــگان  ــط نخب ــل توس ــورت کام ــدازی آن بص ان
دانشــگاه صنعتــی شــریف و شــرکت هــای 

ــی شــده اســت. ــی بوم ــان ایران ــش بنی دان
از  بعــد  ویــژه  بــه  گذشــته  ســال های  در 
جنــگ روســیه و اوکرایــن حجــم تقاضــای 
LNG در دنیــا افزایــش شــدیدی یافتــه اســت 

کــه بــه افزایــش ۵ برابــری قیمــت جهانــی آن 
ــد  ــا تولی ــر آن ب ــاوه ب ــده اســت؛ ع ــر ش منج
ایــن محصــول، امــکان توســعه در حــوزه هــای 
ــور  ــاده ای در کش ــی و ج ــل ریل ــل و نق حم
)پیــک  گاز  تقاضــای  و  مدیریــت عرضــه  و 

ــت.   ــده اس ــم ش ــیرینگ( فراه ش
ــای  ــوم در رده فناوری ه ــد هلی ــاوری تولی فن
بســیار پیچیــده و بــا کاربردهــای فــراوان قــرار 
ــاوری،  ــن فن ــن ای ــب ای ــا کس ــروز ب دارد و ام
توســعه  جهــت  آن  از  بهر ه منــدی  امــکان 
پتروشــیمی  گاز،  نفــت،  صنایــع  فنــاوری 
و  هواشناســی  پزشــکی،  معــادن،  فــوالد،   ،

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــاوری فضای فن
ــب  ــه مناس ــع اولی ــود مناب ــه وج ــه ب ــا توج ب
در پــارس جنوبــی و کســب دانــش جداســازی 
هلیــوم، امیــد اســت بــا راه انــدازی واحدهــای 
ــر  ــاوه ب ــوم در کشــور، ع ــد هلی ــی تولی صنعت
ــن  ــادرات ای ــکان ص ــور، ام ــاز کش ــن نی تامی
ــه قطــب تولیــد و  ــران ب ــل ای محصــول و تبدی

ــود. ــر ش ــان میس ــوم در جه ــادرات هلی ص

معرفــی  نشســت  در  علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ظرفیت هــای ســامانه نظــام ایده هــا و نیاز هــا )نــان( مطــرح کــرد؛

میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی یک ملت است
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ــک  ــه ی ــاوری منطق ــی و فن ــی پژوهش ــز آموزش ــگاه ها و مراک ــی دانش ــط عموم ــران رواب ــی مدی در گردهمای
کشــور؛

دوره آموزشی تشریفات مدرن در روابط عمومی برگزار شد/ تاکید بر تیم سازی و برنامه محوری در روابط عمومی

ــط عمومــی دانشــگاه ها  ــران رواب نشســت مدی
ــاوری  ــی، پژوهشــی و فن و مراکــز آمــوزش عال
ــازمان  ــی س ــه میزبان ــور ب ــک کش ــه ی منطق
ــران برگــزار  پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ای

شــد. 
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ  ب
علــوم، دکتــر حســن زمانیــان رییــس ســازمان 
در  ایــران  و صنعتــی  علمــی  پژوهش هــای 
ابتــدای ایــن جلســه ضمــن ابــراز خرســندی از 
میزبانــی ایــن گردهمایــی، بــر نقــش و جایــگاه 
ــرد  ــد ک ــازمان ها تاکی ــی در س ــط عموم رواب
ــتای  ــا را در راس ــی  ه ــط عموم ــعه رواب و  توس

ــت دانســت. ــز اهمی ــی ســازمانی حائ تعال
دکتــر نــدا شــفیعی، سرپرســت اداره کل روابــط 
عمومــی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری نیــز 
ــا اشــاره بــه  طــی ســخنانی در ایــن نشســت ب
اهمیــت موضــوع تشــریفات در روابــط عمومــی 

ــه  ــا ب ــط عمومی ه ــه رواب ــی ک ــت: از آنجای گف
ــی  ــام اجرای ــن مق ــا باالتری ــتقیم ب ــور مس ط
ــه  ــد و ب ــاط دارن ــود ارتب ــوع خ ــازمان متب س
فعالیت هــای  برنامه ریــز  و  مشــاور  عنــوان 
ــریفات و  ــه تش ــد ب ــازمانی بای درون و برون س
پروتکل هــای ارتباطــی مســلط و از آداب آن 

ــع باشــند. مطل
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
برنامه محــور بــودن روابــط عمومی هــا، بــر 
ــد  ــدت تاکی ــردی و بلند م ــگاه راهب ــتن ن داش
کــرد و گفــت: بــا تیم ســازی، مشــارکت و 
ــق  ــا موف ــوان در اجــرای برنامه ه ــی می ت همدل

ــرد. ــل ک عم
وزارت  عمومــی  روابــط  اداره کل  سرپرســت 
و  مهارت هــا  بــه  بــودن  مســلط  علــوم 
عوامــل  از  را  ارتباطــی  نویــن  روش هــای 
ــوان  ــا دانســت و عن ــط عمومی ه موفقیــت رواب
کــرد: امــروزه گســترش انــواع فناوری هــا و 
روش هــای ارتباطــی متنــوع می طلبــد کــه 
ــند  ــتر باش ــز ارتباط گس ــا نی ــط عمومی ه رواب
ــوع  ــن تن ــن از ای ــای نوی ــر روش ه ــلط ب و تس
ــرای تبییــن، تشــریح دســتاوردها  فناوری هــا ب
ــد. ــره ببرن ــود به ــه خ ــای مجموع و موفقیت ه

ــران در  ــت بح ــر مدیری ــن ب ــفیعی همچنی ش
ــرد:  ــان ک ــاره و خاطرنش ــی اش ــط عموم رواب
یــک روابــط عمومــی موفــق بایــد قــدرت حــل 
مســاله داشــته باشــد و بتوانــد در شــرایط 
ــا حــوزه عملکــردی  ــط ب بحــران مســائل مرتب

ــد. ــل کن ــود را ح ــه خ مجموع
وزارت  عمومــی  روابــط  اداره کل  سرپرســت 
پایــان  در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه روابــط عمومــی 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی، پژوهشــی 
ــه  ــوع عملکــردی خــود ب ــد در ن ــاوری بای و فن
عنــوان الگــو بــرای ســایر دســتگاه های اجرایــی 
ــان و  ــوزش کارشناس ــرورت آم ــر ض ــند، ب باش
دارا بــودن نیــروی انســانی ماهــر، متخصــص و 

ــرد. ــد ک ــک تاکی چاب

آموزشــی  دوره  برگــزاری 
روابــط  در  مــدرن  تشــریفات 

مــی عمو
ــا  ــی ب ــت، دوره آموزش ــن نشس ــه ای در ادام
ســرفصل تشــریفات مــدرن در روابــط عمومــی 
بــا تدریــس محمدعلــی بیدارمغــز ویــژه مدیران 
ــوزش  ــز آم ــی دانشــگاه ها و مراک ــط عموم رواب
عالــی، پژوهشــی و فنــاوری سراســر کشــور کــه 
ــر  ــت حاض ــن نشس ــن در ای ــورت آنای ــه ص ب

بودنــد، برگــزار شــد.
کارگاه  جلســه،  ایــن  پایــان  در  همچنیــن 
علمــی  خبر نویســی  اصــول  آموزشــی 
دانشــگاهی و نحــوه بارگــذاری اخبــار در پنــل 
ــط اداره  ــوم توس ــایت وزارت عل ــری وبس کارب
ارتباطــات و اطاع رســانی وزارت علــوم برگــزار 

ــد.  ش

وزیر علوم با انتشار پیامی درگذشت دکتر عادل آذر را تسلیت گفت

دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزیــر علــوم، 
پیامــی،  بــا صــدور  فنــاوری،  و  تحقیقــات 
ــین  ــس پیش ــادل آذر رئی ــر ع ــت دکت درگذش
دیــوان محاســبات کشــور و مرکــز آمــار ایــران، 
از اســاتید دانشــگاه تربیــت مــدرس را تســلیت 

ــت.  گف

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، متــن پیــام تســلیت دکتــر زلفــی گل بــه 

شــرح زیــر اســت:
َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن« ِ َوإِن َّا هلِلَّ »إِن

آزاده مــردی شــریف کــه مریــد منظومــه  کربــا 
بــود بــه کاروان شــهیدان پیوســت. دکتــر عادل 
ــه  ــان جامع ــدان و آبروبخش ــه از آبرومن آذر ک
ــق را  ــدای ح ــود ن ــن روزگار ب ــگاهی ای دانش
لبیــک گفــت و در نخســتین دور طــواف ُمَحــرم 
ــت.  ــااهلل پیوس ــه لق ــد و ب ــِرم ش ــینی ُمح حس
و  نبــرد  جبهه هــای  جان باختــه   آن  ماتــم 
ــم  ــه مات ــل ب ــم و عم ــن عل ــش میادی جان بخ
ســرور آزادگان حســین بن علی )ع( جاودانــه 

خواهــد شــد و بــر ماســت کــه راه و روش 
ســزاوارش را گرامــی بداریــم. ایــن ضایعــه  
ــه   ــوگوارش و جامع ــواده  س ــه خان ــم را ب عظی
تعزیــت  و  تســلیت  دانشــگاهیان  ارجمنــد 

عــرض می کنیــم.

خداونــد منــان روح آن بــرادر گرانقــدر کــه از 
پــس مجاهــدت در مناصبــی خطیــر هــم چــون 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــادم مل خ
ریاســت مرکــز آمــار و دیــوان محاســبات 
در جایــگاه مدیــر موسســه عالــی آمــوزش 
برنامه ریــزی منشــا  و پژوهــش مدیریــت و 
ــه ُحرمــت شــب های  ــود را ب ــی ب تحــول و تعال
ــرب  ــرزش مق ــش و آم ســوگ محــرم، در آرام

ــد. فرمای
"کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و می اندیش
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش"

وزیر علوم:
علوم پایه زمانی وارد فناوری و 

نوآوری می شود که به صورت بین 
رشته ای به کار گرفته شود

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــان  ــته های می ــش رش ــه افزای ــبت ب ــد نس بای
رشــته ای در گــروه علــوم پایــه اهتمــام داشــته 
ــی وارد  ــرا کــه علــوم پایــه زمان باشــیم؛ چ
ــه صــورت  ــه ب ــوآوری می شــود ک ــاوری و ن فن

ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ــته ای ب ــن رش بی
 بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
علــوم، دکتــر محمدعلــی زلفی گل در نخســتین 
ششــمین  سیاســتگذاری  شــورای  جلســه 
ــوان  ــمندان ج ــمندان و دانش ــنواره اندیش جش
کــه امــروز )شــنبه( در ســالن شــهدای جهــاد 
علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد، ضمن تســلیت 
ــاالر  ــید و س ــوگواری س ــام س ــیدن ای ــرا رس ف
الحســین)ع(  اباعبــداهلل  شــهیدان حضــرت 
اظهــار داشــت: خوشــا بــه حــال والدینــی کــه 
ــخاوت  ــه س ــد ک ــت کنن ــر تربی ــی خّی فرزندان
ــور و  ــی کش ــی، توانای ــد دانای ــیر رش را در مس

ــد. ــه کار گیرن ــه بشــریت ب جامع
در  فرهنگ ســازی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زمینــه وقــف بســیار موثــر اســت، ایــن را امــر 
ــح  ــت و تصری ــاز دانس ــه تمدن س ــک اندیش ی
ــف را  ــه وق ــارک در زمین ــدام مب ــر اق ــرد: ه ک

ییم. می ســتا
خــود  ســخنان  ادامــه  در  علــوم  وزیــر 

ارائــه شــده بــه جشــنواره   ایده هــای  بــه 
اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان اشــاره کــرد 
ــا  ــه ایده ه ــه هم ــت ک ــی اس ــزود: طبیع و اف
نــاب هســتند؛ برخــی اولویــت باالتــری دارنــد 
و مــا نبایــد اجــازه دهیــم صاحبــان ایــده 

ــوند. ــوس ش ــده، مای ــاب نش انتخ
ــی  ــه زمان ــوم پای ــرد: عل ــوان ک وی عن
ــه  ــود ک ــوآوری می ش ــاوری و ن وارد فن
بــه صــورت بیــن رشــته ای بــه کار 

ــود. ــه ش گرفت
همانگونــه  کــرد:  خاطرنشــان  زلفــی گل 
کــه حــوزه هــوش مصنوعــی در جشــنواره 
اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان وارد شــده 
اســت، پیشــنهاد دارم حــوزه علــوم شــناختی را 
نیــز در نظــر بگیریــم چــرا کــه بیــن رشــته ای 
ــه در آن  ــوم پای ــه عل ــود ک ــی ش ــوب م محس

ــدی دارد. ــش کلی نق
وی افــزود: دانــش آمــوزان المپیــادی کــه در 
ــز  ــره و برن ــدال طــا، نق ــه م ــوم پای رشــته عل
ــته های  ــی در رش ــد، بعض ــی آورن ــی م جهان
ــای  ــه ج ــد ک ــل می کنن ــط تحصی ــر مرتب غی
ــه رشــته  ــب ب ــا را ترغی ــر آنه ــل دارد و اگ تأم
علــوم پایــه نماییــم می توانیــم در آینــده 
ــیم. ــته باش ــی داش ــراز اول جهان ــان های ت انس

وزیــر علــوم در خصــوص اینکــه »چــه کنیــم 
ــرای  ــتان ب ــراد از دوره دبیرس ــزه اف ــه انگی ک
ــرد:  ــنهاد ک ــد« پیش ــش یاب ــه افزای ــوم پای عل
فــارغ  از  می توانــد  فرهنگیــان  دانشــگاه 
ــا  ــد و ی ــرش کن ــه پذی ــوم پای ــان عل التحصی
بــه جــای دوره ۷  در رشــته های پزشــکی 
ســاله،  از دبیرســتان دانشــجو بگیرنــد و از 
ــرش  ــه پذی ــوم پای ــان عل ــارغ التحصی ــن ف بی
کننــد تــا بخشــی از ظرفیــت پزشــکی از فــارغ 

ــود. ــه ش ــه گرفت ــوم پای ــان عل التحصی
ــزاری  ــاوری برگ ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
و  اندیشــمندان  جشــنواره  ششــمین 
دانشــمندان جــوان در هفتــه پژوهــش فنــاوری 
ــد در  ــه می توان ــت ک ــارک دانس ــی مب را اتفاق
توســعه عملکــردی ایــن جشــنواره موثــر باشــد 
ــال  ــه س ــال ک ــرد: امس ــدواری ک ــار امی و اظه
جهانــی علــوم پایــه اســت، ایــن جشــنواره بــه 

ــود. ــزار ش ــر برگ ــورت اثربخش ت ص
ــن و  ــی، خیری ــش خصوص ــور بخ حض
واقفیــن در حــوزه پژوهــش و فنــاوری از 

ــت ــوم اس ــدی وزارت عل ــداف ج اه
ــی  ــاون پژوهش ــی، مع ــر پیمــان صالح دکت
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایــن 
جلســه اظهــار داشــت: جشــنواره اندیشــمندان 
و دانشــمندان جــوان متمرکــز بــر علــوم پایــه 

و محصــول محــور بــودن اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره نــگاه ویــژه 
ــور  ــرد: حض ــح ک ــه دارد، تصری ــوم پای ــه عل ب
بخــش خصوصــی، خیریــن و واقفیــن در حــوزه 
ــا در  ــدی م ــداف ج ــاوری از اه ــش و فن پژوه
وزارت علــوم بــوده و هســت؛ لــذا هــر چــه ایــن 
مســیر هموارتــر شــود عــاوه بــر مقاصــد خیــر، 
ــه اهدافــی در  ــاوری ب در حــوزه پژوهــش و فن

جهــت بالندگــی کشــور نائــل مــی شــویم.
ششــمین  افــزود:  علــوم  وزیــر  معــاون 
ــوان  ــمندان ج ــمندان و اندیش ــنواره دانش جش
را بــه عنــوان یکــی از رویدادهــای هفتــه 

پژوهــش و فنــاوری قــرار داده ایــم.
منتخبانــی  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــی  ــنواره معرف ــده جش ــوان برگزی ــه عن ــه ب ک
نظــر  در  حمایتــی  بســته های  می شــوند، 
ــهمیه  ــنهاد دارم س ــا پیش ــود ام ــه می ش گرفت
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دکتر کالنتری در اجالس معاونان اداری، مالی دانشگاه ها:
تخصیص بودجه در زمینه فرهنگی، هزینه محسوب نمی شود

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم در 
اجــاس معاونــان اداری، مالــی دانشــگاه ها، 
ــت:  ــی گف ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک پژوهش
تخصیــص بودجــه در زمینــه فرهنگــی، هزینــه 

ــود.  ــوب نمی ش محس
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
در  کانتــری  عبدالحســین  دکتــر  علــوم، 
نشســت سراســری معاونــان اداری، مالــی و 
مدیریــت منابــع دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، 
مراکــز آمــوزش عالــی و و روســای پارک هــای 
ــاوری اظهــار داشــت: اگــر از منظــر  ــم و فن عل
ــتم  ــه سیس ــگاهی ب ــای دانش ــل نظام ه تحلی
آمــوزش عالــی و دانشــگاه ها نــگاه کنیــم، 
می تــوان سیســتم آمــوزش عالــی را یــک 
نظــام اجتماعــی جامــع و کامــل تصویــر کنیــم 
ــکل  ــا ش ــرده نظام ه ــه ای از خ ــه از مجموع ک
گرفتــه کــه در عیــن اســتقال، بــه هــم متصــل 

ــتند.     هس
ــام  ــرده نظ ــان دو خ ــن می ــزود: در ای وی اف
ــادی  ــام اقتص ــرده نظ ــی و خ فرهنگی-اجتماع
نظــام  خــرده  دارنــد؛  باالیــی  اهمیــت 
ــی در ســطح ســازمانی خــود  فرهنگی-اجتماع
را در معاونــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ــرده  ــد و خ ــی کن ــی م ــا متجل ــگاه ه در دانش
ــود را  ــازمانی خ ــطح س ــادی در س ــام اقتص نظ
ــی دانشــگاه هــا  ــت هــای اداری و مال در معاون

ــد. ــی ده ــان م نش
کانتــری گفــت: کارکــرد و نمــاد خــرده 
نظــام فرهنگی-اجتماعــی تولیــد و تثبیــت 
ــی، تســهیل  ــد و مســئولیت اجتماع ــاور، تعه ب

تعامــات و یگانگــی اســت. در مقابــل امــا، 
کارکــرد خــرده نظــام اقتصــادی تولیــد ثــروت 

ــت. ــط اس ــا محی ــق ب و تطاب
زیســت دانشــگاهیان، زیســت فرهنگی 

است
ــت  ــرد: زیس ــد ک ــوم تاکی ــر عل ــاون وزی  مع
دانشــجویان  باالخــص  و  دانشــگاهیان 
یــک زیســت فرهنگــی اجتماعــی اســت و 
دانشــگاهیان در ایــن فضــا بــه پژوهــش و 
ــامت  ــود س ــذا نب ــد. ل ــی   پردازن ــوزش م آم
مســئله  یــک  فرهنگی-اجتماعــی  محیــط 
حاشــیه ای نیســت و مســتقیم و غیرمســتقیم، 
و کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــر کل فرایندهــای 
ــی  ــی م ــر منف ــز تاثی آموزشــی و پژوهشــی نی

ــذارد. گ
وی تصریــح کــرد: اهمیــت زیســت فرهنگــی و 
اجتماعــی در دانشــگاه بــه انــدازه ای اســت کــه 
هرچــه در آن هزینــه کنیــم، هزینــه محســوب 
ــرای برداشــت  نمــی شــود، ســرمایه گــذاری ب
محصــوالت مفیــد اســت. زیــرا دانشــگاه مبــدا 

همــه تحــوالت اســت.
معــاون وزیــر علــوم ادامــه داد: در چنــد ســال 
ــور،  ــی کش ــرایط کرونای ــل ش ــه دلی ــر ب اخی
دچــار  فرهنگی-اجتماعــی  نظــام  خــرده 
اختــاالت اساســی شــده و زیســت دانشــگاهی، 
ــدی  ــیب ج ــجویی آس ــت دانش ــص زیس باالخ
دیــده کــه نتایج ایــن اختــاالت را در دانشــگاه 

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــا می ت ه
بازآفرینــی  و  احیــا  ضــرورت  گفــت:  وی 
و  فرهنگــی  ســازوکارهای  و  فعالیت هــا 

ــیده  ــی پوش ــر کس ــا ب ــگاه ه ــی دانش اجتماع
ــتور کار  ــم در دس ــن مه ــت و ای ــوده و نیس نب
ــوم  ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــت فرهنگ معاون

ــت. ــرار گرف ق
و  تقویــت  کــرد:  خاطرنشــان  کانتــری 
توانمندســازی انجمن هــای علمــی، کانون هــای 
هیات هــا،  تشــکل ها،  هنــری،  و  فرهنگــی 
نشــریات دانشــجویی و ســایر مجموعه هــای 
گرفــت.  قــرار  کار  دســتور  در  دانشــجویی 
ــه  ــتند و ب ــش هس ــا هویت بخ ــن فعالیت ه ای

ــد. ــی دهن ــق م ــا رون ــگاه ه دانش
 وی از معاونــان مالــی اداری دانشــگاه هــا 
ــع و  ــه موق ــن ب ــص و تامی ــت در تخصی خواس
عادالنــه بودجــه بــرای انجــام فعالیت هــای 
ــک  ــگاه ها کم ــی در دانش ــی و اجتماع فرهنگ

ــد. کنن
ســاختاری  تقویــت  داد:  ادامــه  کانتــری 
معاونــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
هــا از لحــاظ تامیــن نیــروی انســانی مطلــوب 
ــر  ــه تدبی ــت. البت ــم اس ــیار مه ــی بس و کیف
وزیــر علــوم بــرای اختصــاص ۳ درصــد بودجــه 
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه  دانشــگاه ها 
ــی  ــات مثبت ــود و تبع ــن ب ــی امیدآفری اجتماع
را داشــت، امــا تــا تحقــق واقعــی ایــن اباغیــه 
ــای  ــی روس ــه همراه ــم ک ــه داری ــوز فاصل هن

ــد. ــی طلب ــان را م ــا و معاون ــگاه ه دانش
اداری  و  مالــی  معاونــان  از  همچنیــن  وی 
ــفر  ــهیل س ــت تس ــت جه ــا خواس ــگاه ه دانش
ــورت  ــات الزم را ص ــجویان اقدام ــن دانش اربعی

ــد. دهن

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم در جلســه 
شــورای دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی گفــت: ایجــاد و توســعه فناوری هــای 
نویــن و خدمــت بــه صنعــت و جامعــه دو 
ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــی دانش ــت اصل ماموری

ــرد ــرار گی ــی ق ــن طوس نصیرالدی
توســعه فناوری هــای نویــن و خدمــت بــه 
صنعــت و جامعــه دو ماموریــت اصلــی دانشــگاه 

ــن طوســی اســت خواجــه نصیرالدی
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی، دکتــر قاســم عموعابدینــی در بازدیــد 
نصیرالدیــن  خواجــه  صنعتــی  دانشــگاه  از 
ــا حضــور در جلســه شــورای ایــن  طوســی و ب
ــی  ــیب های آموزش ــان آس ــن بی ــگاه ضم دانش
عالــی در کشــور، گفــت: اکنــون زنــگ خطــری 
کــه بــه صــدا آمــده مربــوط بــه ایــن اســت کــه 
ــجویان در   ــد از دانش ــر ۹ درص ــال حاض در ح
علــوم پایــه مشــغول بــه تحصیــل هســتند و در 
ــد  در ۴ ســال آینــده  ــن رون صــورت ادامــه ای
ایــن میــزان بــه ۵ درصــد و یــا ۴ درصــد 

خواهــد رســید.
ضرورت تحول در آموزش

دکتــر عموعابدینــی اظهــار داشــت: در صــورت  
ــر  ــگاه های برت ــط دانش ــوق، فق ــد ف ــه رون ادام
ــجو  ــت، ورودی دانش ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــا ب م
خواهنــد داشــت و بقیــه دانشــگاه های صنعتــی 
ــد  ــا ایــن رون و فنــی تعطیــل خواهنــد شــد. ب
حرکــت توســعه کشــور دچــار مشــکل خواهــد 
شــد، لــذا جریــان آمــوزش بایــد تغییــر کنــد.

ــم و  ــی داری ــا دانشــگاه های خوب ــزود: م وی اف
ــا  ــد واقعیت ه ــی بای ــم ول ــم می کنی ــار ه افتخ
ــتقبال  ــجو اس ــم، دانش ــر بگیری ــز در نظ را نی
وارد دانشــگاه می شــود و خــارج  می کنــد، 
می شــود، مــا بایــد مســیری را ترســیم کنیــم 
کــه دانشــجو بمانــد. لــذا اســاس تحــول 
اســاس  اســت.  اجتناب ناپذیــر  و  ضــروری 
ــان  ــاد دانش بنی ــاد اقتص ــاوری ایج ــعه فن توس
دانشــگاه،  شــورای  می بایســت  اســت. 
دانشــکده های فناوری هــای نوظهــور ایجــاد 
دانشــکده ها  ایــن  در  نخبــگان  از  و  کننــد 

ــم. ــتفاده کنی اس
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم ادامــه داد: بایــد 
ظرفیت هــا را احصــا کنیــم، جایــی بایــد ایجــاد 
ــط و مســائل موجــود  ــر از رواب ــه فرات شــود ک
باشــد، مخصوصــا بــرای تکنولوژی هــای آینــده 

ــد. ــزی کن برنامه ری
تشریح طرح تحول 

دکتــر عموعابدینــی گفــت: طــرح تحــول 
ــه بخــش  ــن بخــش دارد ک ــورد نظــر چندی م

ای قائــل شــویم کــه منتخبــان جشــنواره، 
ــای  ــارک ه ــه پ ــرای ورود ب ــوار ب مســیری هم
علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد  داشــته باشــند.

ــرد:  ــه ک ــوم اضاف ــاون پژوهشــی وزارت عل مع
ــوان  ــمندان ج ــمندان و اندیش ــنواره دانش جش
ــا  ــد اســت ب ــوده و امی ــه رشــد ب ــواره رو ب هم
پیگیری هــا و شــور و اشــتیاق وافــر بــه اهــداف 

خــود بیــش از پیــش نائــل شــود.

معاون آموزشی وزیر علوم:
توسعه فناوری های نوین و خدمت 

به صنعت و جامعه دو ماموریت 
اصلی دانشگاه خواجه نصیرالدین 

طوسی است

اســت  آمایــش  و  ماموریت گرایــی  مهمــی، 
ــهد  ــگاه های مش ــه دانش ــتا ب ــن راس ــه در ای ک
و نیشــابور رفتیــم و طــرح تحــول را بــرای 
ــادن  ــوزه مع ــتیم در ح ــتیم و خواس ــا نوش آنه
و منطقــه خــود خدمــت کننــد و در آن راســتا 

ــند. ــل برس ــطح بین المل ــه س ب
ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــرد: دانش ــد ک وی تاکی
نصیرالدیــن طوســی می بایســت عــاوه بــر 
ــته  ــم داش ــت مه ــل دو ماموری ــوزه بین المل ح

باشــد:
۱-ماموریــت در ایجــاد فنــاوری هــای نوظهــور 

و نویــن
۲-ماموریت خدمت به صنعت و جامعه

بــرای  افــزود:  عابدینــی  عمــو  دکتــر  
ــد  ــده بای ــردی آین ــن و راهب ــای نوی فناوری ه
دانشــکده ایجــاد کنیــم. اگــر ماموریت هــا 
ــگاه ها  ــول دانش ــت تح ــوند اوج حرک ــام ش انج

می افتــد. اتفــاق 
ــام مســئول تاکیــد کــرد:  دانشــگاه ها  ــن مق ای
بایــد تمدن ســاز باشــند، رهبــر معظــم انقــاب 
نقــش  اســامی  تمــدن  شــکل گیری  در 
دانشــگاه ها را مطــرح می کننــد. لــذا قبــل 
اعــام گام دوم در ســال ۱۳۹۴  ابــاغ و  از 

فرمودنــد: لــوازم نقش آفرینــی دانشــگاه در 
ــایی  ــد شناس ــامی بای ــدن اس ــکل گیری تم ش

ــد. ــام برس ــه انج و ب
 جذب دانشجو مطابق با نیاز 

وی افــزود: اگــر صنعــت ۵ ســال آینــده ۱۰۰۰ 
ــاز دارد بایســتی ۱۲۰۰ دانشــجو  ــرو نی ــر نی نف
جــذب شــود نــه ۵۰۰۰ نفــر! کــه طــرح 
ــت  ــور اس ــن ام ــاح ای ــیرش اص ــول مس تح
کــه بــر اســاس آن آمــوزش بایــد در دو جهــت 
فناوری هــای نوظهــور در جهــت تمــدن ســازی 
و خدمــت بــه صنعــت و جامعــه باشــد. انتظــار 
ــه ۱۰۰  ــت ک ــن اس ــری ای ــم رهب ــام معظ مق
درصــد اســاتید، کارشــان بایــد در جهــت رفــع 
ــکات  ــه مش ــد. از جمل ــور باش ــکات کش مش
ــال  ــور اخت ــه در کش ــکاتی ک ــاوری و مش فن
ــان  ــوزش، جری ــان آم ــد. جری ــاد می کنن ایج

ــدار کشــور اســت. توســعه پای
کــرد:  تصریــح  عموعابدینــی  دکتــر 
آینــده  راهبــردی  و  نوظهــور  فناوری هــای 
ــف  ــور تعری ــی کش ــع علم ــه جام ــه در نقش ک
شــده اســت، حاکمیتــی اســت کــه بایــد 
نیــز  و  شــود  حمایــت  و  ســرمایه گذاری 
ــت  ــد تربی ــه بای ــت ک ــه صنع ــانی ب خدمت رس
ــد. ــت باش ــه و صنع ــب جامع ــر حس ــجو ب دانش

ــوزه  ــت در ح ــش دول ــن چال ــزود: اولی وی اف
ــام  ــدی در نظ ــور، ناکارآم ــی کش ــوزش عال آم
ــی  ــه م ــت، ک ــی و اداری دانشگاه هاس حکمران
ــعه  ــص توس ــل؛ نق ــواردی از قبی ــه م ــوان ب ت
در  ضعــف  اجتماعــی،  و  فرهنگــی  نظــام 
همکاری هــای بیــن الملــل و...اشــاره کــرد.

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم گفــت: الزامــات 
کلیــدی طــرح تحــول مشــخص شــده  شــامل 

مــوارد زیــر اســت:
- اصالح نظام حکمرانی آموزش

ــرزمینی  ــش س ــازی آمای ــی س - اجرای
ــی ــوزش عال آم

- ماموریــت گرایــی آموزش هــای چنــد 
عته سا

ــالت  ــذب تحصی ــام ج ــول در نظ - تح
ــی و... تکمیل

ــال  ــت:  از س ــی گف ــر عموعابدین دکت
آینــده ۲۰ درصــد پذیرش از دانشــجویان 
ــن  ــری اســتاد محــور می شــود. آیی دکت
ــود  ــخص می ش ــده مش ــه آن در آین نام

کــه مصوبــه شــورای گســترش اســت.
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حسابرس کل هیئت حسابرسی آموزش دیوان محاسبات کشور:
تشکیل بانک اطالعات اموال و امالک وزارت علوم و دانشگاه ها یک ضرورت است

ــوزش  ــی آم ــت حسابرس ــابرس کل هیئ حس
بانــک  دیــوان محاســبات گفــت: تشــکیل 
امــاک وزارت علــوم و  امــوال و  اطاعــات 
ــه  ــرا ک ــت چ ــرورت اس ــک ض ــگاه ها ی دانش
هــم موسســه نســبت بــه امــوال خــود آگاهــی 
بــه  دیگــران  تعــرض  از  و  می کنــد  پبــدا 
ــم  ــود و ه ــی ش ــری م ــی جلوگی ــوال دولت ام
امــکان اســتفاده بهینــه بــرای موسســه فراهــم 

 . د می شــو
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــری  ــت سراس ــدری در نشس ــر حی ــوم، اکب عل
معاونــان اداری، مالــی دانشــگاه ها کــه بــا 
حضــور وزیــر علــوم در دانشــگاه تهــران برگــزار 
شــد اظهــار داشــت: مستندســازی صحیــح 
امــوال و امــاک وزارت خانــه و دانشــگاه ها 
کمــک می کنــد ایــن موسســات در هنــگام 
ــی  ــه صــورت قانون ــد ب ــه راحتــی بتوانن ــاز ب نی
ــن  ــه احس ــل ب ــا تبدی ــروش ی ــه ف ــبت ب نس

ــد. ــدام کنن ــود اق ــاک خ ام

ضــرورت تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی 

نیمــه تمــام
ــوزش  ــی آم ــت حسابرس ــابرس کل هیئ حس
دیــوان محاســبات اظهــار داشــت: حتمــا دقــت 
در  نیمه تمــام  عمرانــی  پروژه هــای  کنیــد 
موقــع مناســب تکمیــل شــود و طرح هــای 
جدیــد تعریــف نشــود چــرا کــه طوالنــی شــدن 
ســاخت و ســازها باعــث افزایــش هزینه بیشــتر 
ــه  ــروژه مــی شــود و گاهــی ب ــرای تکمیــل پ ب
علــت نبــود اعتبــار بیشــتر پــروژه نیمــه تمــام 

ــاف ســرمایه اســت. ــا مــی شــود کــه ات ره
بــا  کــه  کنونــی  شــرایط  در  گفــت:  وی 
ــتیم؛  ــه رو هس ــی روب ــع مال ــت مناب محدودی
نســبت  دانشــگاه ها  دارد مدیــران  ضــرورت 
ــا مشــارکت  ــی ب ــه تکمیــل پروژه هــای عمران ب
خّیریــن آمــوزش عالــی و اســتفاده از درآمدهای 

ــد. ــدام کنن ــی اق اختصاص

تاکیــد بــر اجــرای ســند آمایــش 
عالــی آمــوزش 

ــی  ــه اینکــه شــورای عال ــا اشــاره ب حیــدری ب
ــند  ــب س ــه تصوی ــبت ب ــی نس ــاب فرهنگ انق

ــرده  ــدام ک ــور اق ــی کش ــوزش عال ــش آم آمای
ــند،  ــن س ــوم ای ــاده س ــاس م ــر اس ــت و  ب اس
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مــی توانــد 
اقــدام بــه تجمیــع و ادغــام موسســات آمــوزش 
ــد  ــن بن ــرای ای ــت: اج ــد گف ــدام کن ــی اق عال
ــر دو اصــل  ــی ب ــوزش عال ــش آم ــند آمای از س
ادغــام و الحــاق اســتوار اســت، یعنــی یــا 
چندیــن دانشــگاه و موسســه آمــوزش عالــی بــا 
هــم ادغــام می شــوند و بــا کیفیتــی بــاال یــک 
رشــته را ارائــه می دهنــد، یــا بــه دانشــگاه های 
بــزرگ اســتان ملحــق می شــوند و ســعی 
ــی  ــد معقول ــا ح ــود را ت ــت خ ــد کیفی می کنن
ــه  ــا ایــن مســاله تاکنــون ب افزایــش دهنــد. ام
ــده  ــی نش ــتی اجرای ــه درس ــف ب ــل مختل دالی

اســت.
ــوزش  ــی آم ــت حسابرس ــابرس کل هیئ حس
دیــوان محاســبات تاکیــد کــرد : مدیــران 
دانشــگاه ها بــا چشــم بــاز و بررســی تمــام ابعــاد 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاد ش ــه ایج ــبت ب نس
ــه  ــن شــرکت ها ب ــا تاســیس ای ــد ت ــدام کنن اق
ــر  ــکلی ب ــم، مش ــی ک ــای مال ــت حمایت ه عل

ــد. ــه نکن ــگاه ها اضاف ــکات دانش مش

ــع  ــازی مناب ــت و مولدس ــرمایه گذاری درس س
موجــود

حیــدری در زمینــه اســتفاده بهینــه از منابــع 
موجــود گفــت: یکــی از لــوازم رشــد اقتصــادی 
ــازی  ــئله مولدس ــی، مس ــاد مل ــی اقتص و پویای
و  امــوال  مولدســازی  اســت.  هــا  دارایــی 
تامیــن  روش  کم هزینه تریــن  دارایی هــا، 
بودجــه اســت و هم زمــان موجــب افزایــش 
بهــره وری و بازدهــی مطلــوب دارایی هــا در 

ــد. ــد ش ــز خواه ــور نی کش
وی افــزود: بــا عنایــت بــه فقــدان بانــک جامــع 
اطاعــات امــاک وزارتخانــه و دانشــگاه ها، 
ــگاه  ــهودی در ن ــف مش ــی ضع ــور کل ــه ط ب
تخصصــی بــه مدیریــت امــوال در دانشــگاه هــا 

ــود دارد  ــته وج ــی وابس ــوزش عال ــز آم و مراک
ــپرده گذاری در  ــود س ــی ش ــده م ــی دی و گاه
بانــک بــه عنــوان تنهــا روش ســرمایه گــذاری 
در نظــر گرفتــه مــی شــود در حالــی کــه ایــن 

ــد. ــی کن ــظ نم ــع را حف روش، ارزش مناب
ــوزش  ــی آم ــت حسابرس ــابرس کل هیئ حس
دیــوان محاســبات تاکیــد کــرد: حــوزه آمــوزش 
ــرای  ــه ب ــت ک ــد آن اس ــور نیازمن ــی کش عال
ــوال  ــد ام ــای راک ــه ظرفیت ه ــتفاده از هم اس
ــدی و  ــی ج ــفافیت، اقدام ــا  و ش ــی ه و دارای
ــه شناســایی  جهــادی انجــام دهــد و نســبت ب
امــوال و دارایــی هــای منقــول و غیرمنقــول و 
حقــوق مالــی مــازاد خــود بــرای مولدســازی و 

ــد. ــدام کن ــروش اق ف
ــه اینکــه بررســی های آمــاری  ــا اشــاره ب وی ب
ــی ۹۴- ــال تحصیل ــه از س ــد ک ــان می ده نش

۹۳ بــه بعــد، جمعیــت دانشــجویی کاهــش ۲۰ 
ــد  ــت: بای ــرده اســت گف ــه ک درصــدی را تجرب
ــردی  ــر کارب ــدار و غی ــم طرف ــای ک ــته ه رش
ــار  ــات موجــود در اختی ــا امکان حــذف شــود ت
رشــته های تحصیلــی جدیــد و مــورد نیــاز 

ــرد. ــرار گی ــه ق جامع

دیــوان محاســبات بــه تــرک فعــل هــم 
ــاس است حس

ــوزش  ــی آم ــت حسابرس ــابرس کل هیئ حس
ــه  ــر اینک ــارت ب ــت: نظ ــبات گف ــوان محاس دی
منابــع مالــی و بودجــه در ردیــف قانونــی صرف 
شــود حداقــل ماموریــت دیــوان اســت و امــروزه 
مــا دنبــال ایــن هســتیم کــه مدیــران نســبت 
بــه حفــظ ارزش ســرمایه های مــادی و انســانی 

ســازمان خــود دقــت کننــد.
ــدم اســتفاده  ــک ع ــی ی ــزود: گاه ــدری اف حی
بهینــه از ســرمایه و امکانــات و یــا عــدم توجــه 
ــث  ــگان باع ــه ســرمایه انســانی و نخب ــی ب کاف
ــی  خســارت هایی می شــود کــه از تخلفــات مال

آســیب بیشــتری بــه ســازمان مــی زنــد.

رئیس مرکز حراست وزارت علوم:
عملکرد معاونان اداری مالی در بازگشایی دانشگاه ها تحسین برانگیز بود

ــر  ــاق فک ــگاه ها ات ــوم و دانش وزارت عل
ــه  ــوالت کالن جامع ــور تح ــعه و مح توس

هســتند
ــت:  ــوم گف ــت وزارت عل ــز حراس ــس مرک رئی
ــایی  ــی در بازگش ــان اداری مال ــرد معاون عملک
دانشــگاه ها کــه دو ســال پــس از کرونــا و 
ــی صــورت گرفــت،  ــارات مال ــن اعتب ــا کمتری ب

عالــی و تحســین برانگیز بــود. 
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
علــوم، علــی اکبــر فامیــل کریمــی در اجــاس 
در  کــه  دانشــگاه ها  مالــی  اداری،  معاونــان 
ــت:  ــار داش ــد اظه ــزار ش ــران برگ ــگاه ته دانش
دســتور و تاکیــد بــه موقــع رییــس جمهــور در 
ــگاه  ــوزش دانش ــدن آم ــوری ش ــوص حض خص

ــم و  ــات مه ــال ۱۴۰۰ از تصمیم ــر س در اواخ
ــاه از  ــد م ــا گذشــت چن ــود کــه ب اســتراتژی ب
ــوزش و  ــی آم ــد کل ــد رون ــدام، در رص ــن اق ای
ــدا کــردن دانشــجویان در دانشــگاه  حضــور پی
ــده  ــر ش ــروز نمایانت ــم روز ب ــن مه ــت ای اهمی

اســت.
بازگشــایی دانشــگاه ها کــه دو  افــزود:  وی 
ســال پــس از کرونــا کــه در ایــام مــاه مبــارک 
ــود  ــی ب ــدام بزرگ ــت، اق ــورت گرف ــان ص رمض
نگــران  و  آگاه  آن  بــه ســختی  همــه  کــه 
خدمــات  بخــش  در  احتمالــی  مشــکات 
رفاهــی، تغذیــه و خوابــگاه بودنــد امــا علیرغــم 
ــت  ــا مدیری ــه ب ــن مرحل ــان ای ــار بدخواه انتظ
ــان اداری و  ــگاه ها و معاون ــای دانش ــی روس عال

ــد. ــته ش ــت سرگذاش ــی پش ــه خوب ــی ب مال
هزینه هــای  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرانه  ــارات س ــش اعتب ــدم افزای ــگاه ها و ع دانش
ــت: حضــوری شــدن  ــی گف ــاز واقع ــد نی در ح
مشــکاتی  بــا  اســت  ممکــن  دانشــگاه ها  
ــای الزم  ــا پیش بینی ه ــه م ــود ک ــه رو ش روب
ــه را هــم  را کرده ایــم و ان شــاء اهلل ایــن مرحل

ــت. ــم گذاش ــر خواهی ــت س پش

فامیــل کریمــی اجــرای قانــون همسان ســازی 
ــت  ــه عل ــی را ب ــت علم ــای هیئ ــوق اعض حق
ــکل  ــع مش ــت موان ــی درس ــش بین ــدم پی ع
ــا  ــه ب ــت ک ــته دانس ــال گذش ــری در س دیگ
مدیریــت خــوب روســا و معاونــان اداری و 
مالــی دانشــگاه ها پشــت سرگذاشــته شــد 
ــور  ــخت عب ــه س ــک مرحل ــگاه ها از ی و دانش

ــد. کردن
رئیــس مرکــز حراســت وزارت علــوم در رابطــه 
ــای  ــر روی معاونت ه ــی ب ــات کنترل ــا اقدام ب
ــت: اســاس کار حراســت ها در  ــی گف اداری مال
ایــن خصــوص تمرکــز بــر مناقصــات، مزایــدات، 
ــامانه  ــر س ــه براب ــا و پرداخت هاســت ک خریده

الکترونیــک دولــت در دســت کنتــرل اســت.
ــی  ــان اداری، مال ــزود: معاون ــن اف وی همچنی
انســان ها  تریــن  پاکدســت  از  دانشــگاه ها 
ــن و متخصــص  ــان دقیــق تری هســتند و از می
تریــن افــراد انتخــاب مــی شــوند و بــه همیــن 
دانشــگاه ها  در  تخلفــات  مشــکات  دلیــل 

ــت. ــادر اس ــیار ن بس
وظیفه حراست در دانشگاه ها
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ــوم وظیفــه  رئیــس مرکــز حراســت وزارت عل
ایجــاد  را  دانشــگاه ها  در  حراســت  مراکــز 
محیطــی امــن و بــا آرامــش بــرای فعالیت هــای 
علمــی و پژوهشــی ذکــر کــرد و گفــت: بــرای 
ایــن محیــط امــن بــرای  فراهــم کــردن 
دوســتان، عملکــرد دشــمنان و گروه هــای 
ــرای  ــد و ب ــت رص ــا دق ــی را ب ــر داخل فتنه گ

مقابلــه بــا آن برنامه ریــزی می کنیــم.

ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه اینکــه وزارت 
علــوم در دوره هــای گذشــته بــه نوعــی حیــاط 
خلــوت جریانــات سیاســی واقــع می شــد؛ 
ــر  ــردی و تغیی ــات راهب ــا اقدام ــد کــرد: ب تاکی
ــوم  ــی در وزارت عل ــوزش عال ــاختار در آم س
کــه منطبــق بــر جهت گیری هــای دولــت 
ســیزدهم اســت؛ امــروز ایــن وزارت تبدیــل بــه 
اتــاق فکــر و دایــره توســعه و محــور تحــوالت 

ــه اســت. ــرار گرفت کان ق
رویکــرد  کــرد:  تصریــح  کریمــی  فامیــل 
مرکــز حراســت در دوره جدیــد پیش بینــی 
ــال  ــورد و انفع ــای برخ ــه ج ــزی ب و برنامه ری
پــس از حادثــه اســت و پژوهــش مبتنــی 
ــن  ــاس ای ــه و اس ــت، پای ــای درس ــر داده ه ب

. ســت پیش بینی ها
ــه  ــت ب ــت: حراس ــار داش ــن اظه وی همچنی
دقــت در محیــط ســتادی وزارت و دانشــگاه ها 
تبعیض هــا،  از  ناشــی  نارضایتی هــای  بــه 
ــه  ــط توج ــای ضواب ــه ج ــط ب ــی رواب جایگزین

دارد.

بــا  رئیــس مرکــز حراســت وزارت علــوم 
بیــان اینکــه جریــان نفــوذ بــه دنبــال مهــار و 
ــاوری  ــش و فن ــم، پژوه ــودن عل ــر نم زمین گی
ــح کــرد: ایــن مســائل  در کشــور اســت، تصری
ــات  ــرده و اقدام ــد ک ــق رص ــور دقی ــه ط را ب
ــت. ــم گرف ــه کار خواهی ــود را ب ــه خ پیش گیران

خیرالدین:به دنبال ایجاد و راه اندازی قطب های فناوری و نوآوری در پژوهشگاه ها هستیم 

بــا  کشــور  ملــی  پژوهشــگاه های  مجمــع 
ــاوری و  ــاون فن ــن مع ــر خیرالدی ــور دکت حض
ــاوری و  ــات وفن ــوم، تحقیق ــر عل ــوآوری وزی ن
روســای پژوهشــگاه هــای ملــی کشــور در 
ــران  محــل پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ای

ــد.  ــزار ش برگ
 

بــه گــزارش گــروه علــم و پیشــرفت خبرگزاری 
فــارس بــه نقــل از روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
پلیمــر و پتروشــیمی ایــران، دکتــر خیرالدیــن 
علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــت  ــر تقوی ــد ب ــا تاکی ــاوری ب ــات و فن تحقیق
جایــگاه و نقــش پژوهشــگاه ها در توســعه و 
تجاری ســازی فنــاوری و حــل مشــکات و 
چالــش هــای کشــور؛ بــه راهبردهــای معاونــت 
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در جهــت 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــگاه اش ــن جای ــت ای تقوی
ــوم در  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــت فن معاون
پنــج بخــش توســعه، تکمیــل و تقویــت زیســت 
بــوم فنــاوری و نــوآوری کشــور، تجاری ســازی 
فنــاوری و اشــتغال آفرینــی دانــش بنیــان، 
آمــوزش و ترویــج کارآفرینــی و فرهنــگ دانــش 
ــش  ــن و پای ــی در کشــور، طراحــی، تدوی بنیان

ــوآوری در حــوزه آمــوزش عالــی  نظــام ملــی ن
و مأموریت گرایــی و هدایــت ظرفیــت هــای 
ــه در جهــت حــل مســائل کان کشــور  فناوران
ــرده  ــی ک ــه و عملیات ــود را ارائ ــای خ راهبرده

اســت.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم افــزود: 
تشــویق و تســهیل ایجــاد مراکــز کارآفرینــی و 
ــاوری  ــای فن ــد، پردیس ه ــز رش ــوآوری، مراک ن
ــاوری در  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــوآوری و پ و ن
دانشــگاه هــا، دســتگاه هــای دولتــی و بخــش 
ایجــاد قطب هــای  از  خصوصــی و حمایــت 
فنــاوری و نــوآوری در پژوهشــگاه هــا از جملــه 
برنامــه هــای مــا در جهــت توســعه، تکمیــل و 
تقویــت زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری کشــور 

اســت.
ــا اشــاره بــه ســیر تکاملــی زیســت بــوم  وی ب
ــزود:  ــا اف ــگاه ه ــوآوری در پژوهش ــاوری و ن فن
در گام اول بــا ایجــاد مراکــز نــوآوری بایــد 
ــپس در گام  ــرد و س ــه ورود ک ــن چرخ ــه ای ب
هــای بعــدی بــا ایجــاد مراکــز رشــد واحدهــای 
فنــاور و در نهایــت ایجــاد قطب هــای فنــاوری 
و نــوآوری زنجیــره زیســت بــوم فنــاوری و 

ــود. ــل ش ــوآوری تکمی ن

همچنیــن در ایــن نشــت، دکتــر طاهــری 
ــزی  ــش و برنامه ری ــه پژوه ــس موسس ــا رئی نی
آمــوزش عالــی و دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های 
ملــی کشــور ضمــن خــوش آمدگویــی از اعــام 
آمادگــی پژوهشــگاه هــای ملــی بــرای پذیــرش 
دانشــجوی بورســیه در مقاطــع کارشناســی 

ــر داد. ــرا خب ارشــد و دکت
ــگاه  ــس پژوهش ــش رئی ــر نکومن ــپس دکت  س
معرفــی  بــه  ایــران  پتروشــیمی  و  پلیمــر 
توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا  ماموریت هــا، 
اشــاره  بــا  پرداخــت. وی  پژوهشــگاه  ایــن 
بــه رونــد افزایشــی طــرح هــای فنــاور در 
پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران گفــت: 
ایــن پژوهشــگاه بــا توجــه بــه ظرفیــت موجــود 
ــی  ــای بزرگ ــاوری گام ه ــت توســعه فن در جه
ــن  ــام ISC در آخری ــر اع ــا ب ــته و بن برداش
ــی  ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــدی دانش رتبه بن
ایــران در بیــن ۵ پژوهشــگاه برتــر کشــور قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
رئیــس پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ایــران 
افــزود: بــا ایجــاد کانــون هــای تحقیقاتــی 
پلیمرهــای مهندســی و غشــا و تشــکیل هســته 
ــی و  ــم افزای ــه ه ــدی در زمین ــه بع ــاپ س چ
تحقیقــات متمرکــز فعالیــت هــای چشــمگیری 

ــم. داشــته ای
در بخــش پایانــی ایــن نشســت دکتــر شــعبانی 
رئیــس پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی 
بــه ارائــه ســخنانی پیرامــون تحــول و بازنگــری 
در ماموریــت پژوهشــگاه ها بــا هــدف اثربخشــی 

نتایــج پژوهــش در جامعــه پرداخــت.
ــوآوری  ــاوری و ن ــاون فن ــن مع ــر خیرالدی دکت
هــای  پژوهشــگاه  روســای  و  علــوم  وزیــر 
ــز  ــت از مرک ــن نشس ــس از ای ــور پ ــی کش مل
تجــاری ســازی و نــوآوری پژوهشــگاه پلیمــر و 

ــد. ــد کردن ــران بازدی ــیمی ای پتروش

با حکم وزیر علوم؛
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو _ ایران منصوب شد

ــا صــدور  ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
حکمــی دکتــر "علی اکبــر متــکان" را بــه 
عنــوان »دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو _ 

ــرد.  ــران« منصــوب ک ای

 
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم دکتــر زلفــی گل در ایــن حکــم انتصــاب 
خطــاب بــه دکتــر علی اکبــر متــکان آورده 

اســت:
ــارب  ــص و تج ــد، تخص ــب تعه ــه مرات ــر ب نظ
ارزشــمند جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه 
عنــوان »دبیــر کل کمیســیون ملــی یونســکو-

ایــران« منصــوب مــی شــوید.
آموزه هــای  از  پیــروی  بــا  اســت  امیــد 

اســامی، مبانــی علمــی، روحیــه انقابــی، 
ــب  ــی و جل ــت مردم ــای اساســی دول راهبرده
ــران و  ــی، مدی ــات علم ــاء هی ــکاری اعض هم
آن  کارشناســی  ظرفیــت  و  علمــی  یــاوران 
ــده  ــه ش ــه ارای ــوب برنام ــیون در چارچ کمیس
ــامی، در  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــب ب اینجان
ــی  ــاوری نقش ــم وفن ــام عل ــداف نظ ــق اه تحق

ــد. ــا نمایی ــته ایف شایس

انتظــار مــی رود بــا نصب العیــن قــراردادن 
منویــات رهبــر معظــم انقــاب )مــد ظلــه 
العالــی( بــه ویــژه دســتورات معظــم لــه در بنــد 
۶ سیاســت های کلــی اباغــی در حــوزه علــم و 
فنــاوری در تعامــل ســازنده و مبتنــی بــر عــزت 
ــن  ــا دیگــر کشــورها و نهادهــای بی ــدار ب و اقت
المللــی ، مدیریــت جهــادی خــود را در جهــت 

مــوارد  زیــر بــه کار گیریــد:

-اهتمــام و پایبنــدی بــه مبانــی و ارزش هــای 
ایرانی-اســامی و اهــداف بلند مندرج در اســناد 
ملــی کشــور در حــوزه هــای امــوزش، فرهنــگ، 
سیاســتهای  پیگیــری  ارتباطــات،  و  علــوم 
مرتبــط ملــی بــا تکیــه بــر ســه اصــل "عــزت، 
بیــن  تعامــات  در  مصلحــت"  و  حکمــت 

ــی الملل

-ایجــاد زمینــه هــای الزم بــرای بهــره بــرداری 
از داشــته های اســامی، تاریخــی، تمدنــی و 
ــور در  ــی کش ــی و فرهنگ ــای علم توانمندی ه
ســازمان تربیتــی، علمــی و فرهنگــی ملــل 
متحــد )یونســکو( بــه منظــور کنشــگری و 
ــازی و  ــای تصمیم س ــی در عرصه ه ــام بخش اله
سیاســت گذاری ایــن ســازمان بــا اتــکاء بــر دو 

ــت و کرامــت اصــل عدال

ــاختاری  ــای س ــه ظرفیت ه ــازی هم - فعالس
و ماموریتــی مصــرح در اساســنامه کمیســیون 
ــی  ــای مل ــه »کمیته ه ــکو، از جمل ــی یونس مل
ــب  ــتر مناس ــاد بس ــت ایج ــی« در جه تخصص
ــوری  ــای جمه ــج دیدگاهه ــه و تروی ــرای ارائ ب

ــران ــامی ای اس

ــنامه  ــاح اساس ــرای اص ــدام ب ــی واق - بررس
بــا  متناســب  یونســکو  ملــی  کمیســیون 
ــه تحــول  ــاب اســامی و برنام ــای انق ارزش ه

دولــت  مردمــی در حــوزه آمــوزش عالــی
-ایجــاد زمینــه بــرای حضــور فعــال، اثرگــذار و 
ســازنده جمهــوری اســامی ایــران در مجامــع 
ــرش  ــکو و پذی ــی یونس ــن الملل ــل بی و محاف
ــط در راســتای  ــای مرتب مســئولیت در ارگان ه
پیشــبرد اهــداف ایــران اســامی و تــاش بــرای 

تحقــق مرجعیــت و دیپلماســی علــم، فنــاوری 
و نــوآوری" کشــور در تعامــل و هماهنگــی 
ــم  ــی دائ ــا نمایندگ ــاختارمند ب ــته و س پیوس
ــکو-پاریس ــران در یونس ــامی ای ــوری اس جمه

ــای  ــی حوزه ه ــه تمام -اهتمــام هوشــمندانه ب
همــکاری بــا یونســکو، بــا تعامــل دســتگاه های 
ذیربــط ملــی، بــه عنــوان ابــزار کســب دانایــی، 
دانــش و بینــش آگاهــی بخــش و تولیــد و نشــر 
آن در راســتای احتــرام بــه حقــوق ملــت هــا و 
زمینه ســازی رفــع ظلــم، در نهایــت کمــک بــه 

اســتقرار صلــح در جهــان
-تــاش در جهــت معرفــی آرمــان هــای واالی 
ایرانــی- اســامی از جملــه برقــراری، عدالــت و 
آزادی  بــا الهــام از اصــول و ارزشــهای اســامی

ــوزش و  ــن آم ــام نوی ــتقرار نظ ــاد و اس - ایج
ــه منظــور مبادلــه گســترده علــوم  ارتباطــات ب
مقابلــه  و  مقیــاس جهانــی  در  اطاعــات  و 
قدرت هــای  انحصارطلبــی  بــا  هوشــمندانه 

اســتکباری
ــا  ــزا ب ــم اف ــال و ه ــکاری فع ــل و هم -تعام
همــه نهادهــای ذی ربــط در کشــور، بــه ویــژه 
ــورای  ــو ش ــازمان های عض ــتگاه ها و س ــا دس ب
عالــی و شــورای اجرایــی کمیســیون ملــی 
یونســکو و تعامــل بــا مرکــز همکاری هــای 
ــی و  ــات آموزش ــی و موسس ــن الملل ــی بی علم
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مدیران و کارکنان وزارت علوم در سوگ سید و ساالر شهیدان عزاداری کردند
مدیــران و کارکنــان وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری در پنجمیــن روز محــرم در رثای ســید 
ــینه  ــت س ــب هیئ ــهیدان و در قال ــاالر ش وس

زنــی بــه عــزدارای و ســوگواری پرداختنــد. 
   

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، در ایــن آییــن معنــوی جمــع کثیــری از 
مســئوالن ایــن وزارت از جملــه معــاون اداری، 
ــی و  ــاون فرهنگ ــع، مع ــت مناب ــی و مدیری مال
ــس،  ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق ــی، مع اجتماع
ــانی،  ــوم انس ــوم در عل ــر عل ــام وزی ــم مق قائ
رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیئــت علمــی، 
ــا،  ــای امن ــات ه ــوم در هی ــر عل ــاور وزی مش
فرمانــده بســیج کارکنــان، قائــم مقــام معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعی،مدیــرکل برنامــه، بودجــه 
و تشــکیات،  پرســنل نیــروی انتظامی مســتقر 
ــان وزارت  ــری از کارکن ــع کثی در وزارت و جم
ــنبه  ــاوری روز  چهارش ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــینه  ــات س ــور در هی ــا حض ــرم ب ــم مح پنج
زنــی، در ســوگ امــام حســین )ع( و ۷۲ یــار بــا 

ــد. ــزاداری کردن ــش ع وفای

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:
راه اندازی سامانه انتخاب رشته مجازی/ مغایرت در معدل اعالمی به لغو قبولی منجر می شود

ــوزش کشــور از  ــس ســازمان ســنجش آم رئی
ــازی  ــته مج ــاب رش ــامانه انتخ ــدازی س راه ان
بــرای ارائــه مشــاوره انتخــاب رشــته بــه 

داوطلبــان آزمــون سراســری خبــر داد. 
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــوزش  ــه نقــل از ســازمان ســنجش آم ــوم ب عل
کشــور، دکتــر عبدالرســول پورعبــاس بــا تأکید 
بــر اینکــه هرگونــه مغایــرت در معــدل اعامــی 
ــر  ــری منج ــون سراس ــی در آزم ــو قبول ــه لغ ب
نســبت  بایــد  داوطلبــان  می شــود، گفــت: 
بــه بررســی معــدل درج شــده در مــدارک 
تحصیلــی اقــدام و عــدد دقیــق معــدل را 
ــه  ــد البت ــگام انتخــاب رشــته اصــاح نماین هن
انتخــاب رشــته نیــز تــا پایــان زمــان مشــخص 

ــود. ــد ب ــش خواه ــل ویرای ــده قاب ش
معــاون وزیــر علــوم، افــزود: دفترچــه راهنمای 

ــاه  ــرداد م ــه ۱۴ م ــته روز جمع ــاب رش انتخ
ــته  ــاب رش ــان انتخ ــود و زم ــی ش ــر م منتش
ــا روز  ــنبه ۱۷ ت ــر روز دوش ــان از  عص داوطلب
ــود ضمــن اینکــه  ــد ب ــرداد خواه شــنبه ۲۲ م
ســامانه راهنمــای انتخــاب رشــته مجــازی نیــز 
ــد  ــال خواه ــاه فع ــرداد م روز پنجشــنبه ۱۳ م

شــد. 

دکتــر پورعبــاس افــزود: داوطلبــان ســعی 
کننــد شــخصاً نســبت بــه ورود اطاعــات 
رشــته های مــورد نظــر اقــدام کننــد و توصیــه 
ــا  ــر ی ــرد دیگ ــه ف ــدام را ب ــن اق ــود ای می ش
ــرا  ــد زی ــذار نکنن ــا واگ ــی نت ه ــان کاف متصدی
مســئولیت انتخــاب رشــته منحصــراً بــه عهــده 
داوطلبــان اســت و امــکان جبــران اشــتباه 
انتخــاب رشــته در آزمــون ســال جــاری فراهــم 

ــت. نیس

رئیــس ســازمان ســنجش بــا اشــاره بــه 
ــاب  ــاوره انتخ ــاره مش ــان درب ــؤاالت داوطلب س
رشــته خاطرنشــان کــرد: داوطلبــان دقــت 
کننــد هیــچ مشــاوره تضمینــی در ایــن زمینــه 
ــر  ــته ها ب ــاب رش ــه انتخ ــدارد و هم ــود ن وج
ــر  ــاب دیگ ــرا انتخ ــت زی ــال اس ــاس احتم اس
ــه  ــن زمین ــت. در ای ــخص نیس ــان مش داوطلب
ســامانه انتخــاب رشــته مجــازی ســازمان 
ــر  ــه کمت ــا هزین ــور ب ــوزش کش ــنجش آم س
از ۲۰ هــزار تومــان طراحــی و در اختیــار 
ایــن  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  داوطلبــان 
ســهمیه ها،  آزمایشــی،  گروه هــای  ســامانه 
درصــد و رتبــه داوطلــب، فهرســتی از رشــته و 
دانشــگاه های دارای پذیــرش در نوبــت روزانــه، 
ــور،  ــام ن شــبانه، دولتــی، آزاد، غیرانتفاعــی، پی
ــای  ــن داده ه ــا آخری ــی ب ــس و غیرانتفاع پردی
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــر، مدنظ ــال های اخی س

ــن ســامانه، مــدارس  ــر ای ــزود: عــاوه ب وی اف
و مراکــز مشــاوره آمــوزش و پــرورش و برخــی 
ــا کمــک ســازمان ســنجش  ــز ب دانشــگاه ها نی
امــکان انجــام مشــاوره بــرای داوطلبــان را 
فراهــم کرده انــد کــه ایــن مشــاوره ها نیــز 
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــتند. بنی ــت نیس گران قیم
ــک  ــا کم ــز ب ــداد نی ــه ام ــران و کمیت ایثارگ
ــه  ــکان ارائ ــنجش ام ــازمان س ــان س کارشناس
ــت  ــی الزم اس ــد ول ــم کرده ان ــاوره را فراه مش
بــار دیگــر تأکیــد کنیــم هیــچ مشــاوره انتخاب 

ــت. ــن نیس ــل تضمی ــته ای قائ رش

ــور  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س رئی
ــازمان  ــخگویی س ــرد: پاس ــد ک ــان تأکی در پای
ســنجش بــه داوطلبــان بــه صــورت غیــر 
حضــوری  از طریــق سیســتم پاســخگویی 
اینترنتــی و تلفنــی  اســت و هیــچ درخواســت 
و ســؤالی در ایــن زمینــه بــدون پاســخ نخواهــد 
ــی  ــا حت ــن آنه ــان و والدی ــذا داوطلب ــد ل مان
ــه  ــوری ب ــه حض ــه مراجع ــر گون ــکان از ه االم

ــد. ــودداری نماین ــنجش خ ــازمان س س

پژوهشــی بــه منظــور بهــره بــرداری بهینــه از 
ظرفیت هــای ملــی

ــر  ــزی دقیــق، پیگیــری و نظــارت ب -برنامه ری
ــیون  ــه کمیس ــج گان ــای پن ــش ه ــق نق تحق
تشــکیات  عنــوان  بــه  یونســکو  ملــی 
ــی  ــات شــورای عال ــل مصوب فرادســتگاهی، ذی
ــی یونســکو   ــی کمیســیون مل و شــورای اجرای
ــن  و پایــش هوشــمندانه همــه تحــوالت در ای
حــوزه هــا و انعــکاس آن بــه دســتگاه های 

ــط ذیرب

ــر  ــور مؤث ــط و حض ــای رواب ــعه و ارتق - توس
نهادهــا و افــراد اعــم از دولتــی و غیــر دولتــی 
بــا یونســکو و مراکــز و دفاتــر منطقــه ای، زیــر 

ــه ای آن ــن منطق ــه ای و بی منطق

- تــاش در جهــت تأثیرگــذاری فرهنــگ 
غنــی ایرانی-اســامی در برنامــه هــای جهانــی 

ــد ــل متح ــام مل ــای نظ ــکو و نهاده یونس

- زمینه ســازی بــرای مشــارکت نهادهــای 
در  کشــور  اجتماعــی  علمــی،  فرهنگــی، 
یونســکو و برنامــه هــای جهانــی و منطقــه ای 

آن.
شــناخت  و  ترویــج  و  ثبــت  و  معرفــی   -
ــان در  ــمند آن ــار ارزش ــی و آث ــاهیر ایران مش
ــان ــکو و جه ــطح یونس ــال در س ــته و ح گذش

ــرد  ــی را در پیش ب ــزون جنابعال ــق روزاف توفی
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری 
ایــران و منویــات رهبــر حکیــم  اســامی 
انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
ــال  ــروردگار متع ــی«، از درگاه پ ــه العال »مدظل

ــتارم. خواس
ــوم، تحقیقــات و فنــاوری همچنیــن  ــر عل وزی
در نامــه ای جداگانــه از دکتــر حجت الــه ایوبــی 
دبیــرکل ســابق کمیســیون ملــی یونســکو 
ــئولیت  ــن مس ــدی ای ــدت تص ــران در م _ ای

ــرد. ــی ک قدردان

دکتــر علــی اکبــر متــکان دارای دکتــری 
برنامه ریــزی  در   GIS و  دور  از  ســنجش 
ــم شناســی اســت. وی اســتاد  محیطــی و اقلی
گــروه ســنجش از دور و GIS دانشــکده علــوم 
ــت  ــتی، معاون ــهید بهش ــگاه ش ــن و دانش زمی
اداری و مالــی و مدیریــت منابــع وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، مدیــرکل بــورس و امــور 
ــوم، تحقیقــات و  دانشــجویان خــارج وزارت عل
ــنجش از دور و  ــز س ــت مرک ــاوی، سرپرس فن
GIS دانشــگاه شــهید بهشــتی، مشــاور امــور 

دانشــجویی و فرهنگــی رئیس دانشــگاه شــهید 
بهشــتی، نایــب رئیــس هیــات مدیــره شــرکت 
وزارت  دانشــجویی  معــاون  مشــاور  بصیــر، 
ــس  ــل، رئی ــجویان داخ ــور دانش ــوم در ام عل
انجمــن ســنجش از دور ایــران، مدیــر مســوول 
ــات  ــتم اطاع ــنجش از دور و سیس ــه س مجل
ــذب  ــی ج ــات اجرای ــده هی ــی، نماین جغرافیای
ــای  ــی ه ــی توانای ــروه بررس دانشــگاه در کارگ
علمــی اعضــاء هیــات علمــی دانشــکده تربیــت 
بدنــی، نماینــده وزیــر علــوم تحقیقــات و 
ــوم  ــگاه عل ــزه پژوهش ــات ممی ــاوری در هی فن
انســانی و مطالعــات فرهنگــی و نماینــده وزیــر 
اقیانوس شناســی  ملــی  کمیتــه  در  علــوم 
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران نیــز بــوده 

اســت.
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معاون آموزشی وزیر علوم:
دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت را به دانشگاه پیوند زده است

ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــاون آموزش  مع
و فنــاوری گفــت: دانشــگاه جامــع علمــی 
ــد زده  ــه دانشــگاه پیون ــت را ب ــردی صنع کارب

ــت.  اس
 بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
نقــل از  دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی، دکتر 
ــی وزارت  ــاون آموزش ــی مع ــم عموعابدین قاس
علــوم و مدیــران کل حــوزه معاونــت آموزشــی 
ایــن وزارتخانــه بــا حضــور در دانشــگاه جامــع 
ــدی  ــین بلن ــر حس ــا دکت ــردی ب ــی کارب علم
ــردی و  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش رئی
ــدار و گفــت و گــو  ــن دانشــگاه دی ــان ای معاون

ــد. کردن
عابدینــی  عمــو  دکتــر  دیــدار،  ایــن  در 
ــده  ــه بن ــل عاق ــی از دالی ــت: یک ــار داش اظه
ــد  ــردی پیون ــی کارب ــع علم ــه دانشــگاه جام ب
ــت،  ــگاه اس ــن دانش ــت در ای ــگاه و صنع دانش
ــده  ــت ش ــون از آن غفل ــه تاکن ــی ک موضوع
ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــن ظرفیت ــت و ای اس
کشــور  سراســر  دولتــی  دانشــگاه های  آن 
مهارت هــای  توســعه  جهــت  در  می تواننــد 

ــد. ــدام کنن ــتغال اق ــرای اش ــاز ب ــورد نی م
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
ــی  ــای تحول ــتماع برنامه ه ــن اس ــاوری ضم فن
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــر حمایــت 
بــرای  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
تحقــق برنامــه هــای پیشــروی دانشــگاه تاکیــد 

کــرد.
وی افــزود: قطعــا بــا برنامه هــای ارائــه شــده، 

ــی  ــع علم ــگاه جام ــی در دانش ــول عظیم تح
کاربــردی شــکل می گیــرد، هــدف مــا هــم در 
وزارت علــوم ایــن هســت کــه بتوانیــم ضمــن 
ــا را  ــام ه ــر نظ ــتی، زی ــناد باالدس ــرای اس اج
ــن  ــداف تعیی ــه اه ــا ب ــرده ت ــت ک ــم تقوی ه

ــد. شــده دســت یابن
در ادامــه دکتــر حســین بلنــدی، رئیــس 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، بــا تشــریح 
ــگاه  ــن دانش ــدام ای ــت اق ــای در دس برنامه ه
ــی  ــز آموزش ــت مراک ــت و حمای ــامل هدای ش
بــا تدویــن طــرح آمایــش آمــوزش عالــی 
ــدت  ــه میان م ــم برنام ــردی و تنظی علمی کارب
بــرای مراکــز آموزشــی؛ نیازســنجی فعلــی 
و نیــاز آفرینــی آینــده از طریــق تدویــن 
بازنگــری  و  جدیــد  درســی  برنامه هــای 
برنامه هــای درســی بــا طــول عمــر بیــش از ۵ 
ســال و اتصــال تجــارب محیــط کار بــه دانــش 
روز بــا بکارگیــری خبــرگان حوزه هــای شــغلی 
و جــذب مدرســان جدید براســاس نیازســنجی 
صاحیــت  دورهــای  ســنجش  و  اســتانی 
ــردی و  ــی کارب ــوزش علم ــام آم ــان نظ مدرس
مشــترک  تفاهم نامه هــای  اهــداف  تشــریح 

ــت. ــتغال پرداخ ــارت و اش ــاء مه ــرای ارتق ب

ــردی،  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــس دانش رئی
اجــرای طــرح همزمانــی تحصیــل دانشــجویان 
در  عالــی  آمــوزش  زیرنظام هــای  ســایر 
راه انــدازی  و  علمی کاربــردی  دوره هــای 
پودمان هــای تکمیلــی را از جملــه راهکارهــای 
دانشــجویان  اشــتغال پذیری  تــوان  تقویــت 

ــت. دانس
در پایــان ایــن جلســه بــا اعــام معــاون 
آموزشــی وزارت علــوم مقــرر شــد کمیتــه 
مدیــران  از  متشــکل  همــکاری  مشــترک 
منتخــب معاونــت آموزشــی وزارت علــوم و 
بــرای  کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه 

شــود. تشــکیل  شــده  طــرح  موضوعــات 

ــر  ــاق فک ــت ات ــوم در نشس ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــور؛ ــاتید کش ــیج اس ــازمان بس س

حلقه های اندیشه ورز بسیج اساتید سکوی شتاب علم و فناوری در کشور 
هستند

دکتــر خیرالدیــن در نشســت اتــاق فکــر 
ســازمان بســیج اســاتید کشــور ضمــن تاکیــد 
بــر نقــش اســاتید بســیجی در عرصه هــای 
ــات  ــت تصمیم ــزوم کاربس ــاوری، ل ــم و فن عل
ــاتید را در  ــیج اس ــه ورز بس ــای اندیش هیئت ه

ــت. ــروری دانس ــی ض ــوزش عال آم
 

ــان  ــا بی ــت ب ــن نشس ــن در ای ــر خیرالدی دکت
صــورت  برنامه هــای  و  راهبردهــا  اهــداف، 
ــوآوری  ــاوری و ن ــت فن ــط معاون ــه توس گرفت
از  فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــای  ــنهادات حلقه ه ــرات و پیش ــری نظ بکارگی
اندیشــه ورز ســازمان بســیج اســاتید اســتقبال 

ــود. نم

ــوم در  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــای  ــخنان و رهنمود ه ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
نافــع و  مقــام معظــم رهبــری کــه علــم 
پیشــرفته  اســاتید بســیجی را چه در موضوعات 
ــد  ــائل نق ــه در مس ــی و چ ــردی و اساس راهب
و کاربــردی، نیــاز حتمــی و فــوری کشــور 
دانســته اند و فعالیــت اســتاد بســیجی را تنهــا 
بــه تعلیــم محــدود نکرده انــد، بلکــه پیشــرفت 
ــان  ــش و زب ــت دان ــوآوری در ماهی ــی، ن علم

ــت  ــاق و تربی ــا اخ ــوزش ب ــن آم آن، آمیخت
نفســانی، همــت گماشــتن بــه دوگانــه ی: 
فراگیــری تازه  هــای علمــی، و اجتهــاد و تولیــد 
علــم، و وظائــف دیگــری از ایــن قبیــل را نیــز 
ــته اند،  ــا دانس ــئولیت های آنه ــره ی مس در زم
ــر ضــرورت تــاش هــر چــه بیشــتر اســاتید  ب
ــم و  ــان عل ــه جری ــتاب دادن ب ــیجی در ش بس

ــرد. ــد ک ــورمان تاکی ــاوری کش فن

همچنیــن، دکتــر خیرالدیــن در ایــن نشســت 
ــور  ــاتید کش ــیج اس ــر بس ــاق فک ــای ات از اعض
درخواســت نمــود، ایــن ســازمان طــرح قانــون 
ــی و در  ــان را بررس ــش بنی ــد دان ــش تولی جه
ــرار  ــود ق ــی خ ــات تخصص ــتور کار جلس دس

دهــد.

در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر رضایی فــر 
ــاوری و  ــور فن ــتیبانی ام ــر پش ــرکل دفت مدی
نــوآوری وزارت علــوم و نماینــده وزیــر در 
اتاق هــای ۱۶ گانــه اندیشــه ورز، ضمــن تشــریح 
ــای  ــل اتاق ه ــه ذی ــورت گرفت ــای ص فعالیت ه
فکــر، از همــکاری ســازمان بســیج اســاتید در 
پیشــبرد موضوعــات مطــرح شــده در ایــن 
ــی نمــود و بیــان کــرد: همســو  اتاق هــا قدردان
بــا اتاق هــای فکــر وزارت علــوم، ســازمان 
بســیج اســاتید نیــز اقــدام بــه راه انــدازی 
تــا  نمایــد  مشــابه  اندیشــه ورز  هیات هــای 
ــا هم افزایــی و همفکــری دو چنــدان  مســائل ب
مدیریــت و راه یابــی شــوند. در ادامــه همچنین، 
ــا  ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ ــازوکارهای س س
)نــان( بــه بحــث و بررســی گذاشــته شــد و بــر 
ــتای مســئله محــوری و حــل  ــت در راس حرک
ــگاهی  ــات دانش ــور در تحقیق ــای کش چالش ه

ــد ــد گردی تاکی

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ اعالم شد

ــوزش کشــور از  ــس ســازمان ســنجش آم رئی
اعــام اســامی پذیرفته شــدگان نهایــی آزمــون 
ورودی دوره دکتــری »Ph.D« نیمه متمرکــز 
ســال ۱۴۰۱ دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 

عالــی و دانشــگاه آزاد اســامی خبــر داد. 
 

گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
نقــل از  ســازمان ســنجش، دکتــر عبدالرســول 
پورعبــاس بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: آزمــون 
ورودی دوره دکتــری »Ph.D« )نیمه متمرکــز( 

ــزار  ــش از ۱۸۶ ه ــور بی ــا حض ــال ۱۴۰۱ ب س
داوطلــب برگــزار شــد کــه از ایــن تعــداد ۱۳۷ 
ــته  ــاب رش ــه انتخ ــاز ب ــر مج ــزار و ۱۱۷ نف ه
شــدند و پــس از طــی مرحلــه دوم آزمــون در 
ــه، بررســی ســوابق  دانشــگاهها شــامل مصاحب
علمــی و پژوهشــی و …در نهایــت بیــش از ۲۲  
هــزار و پانصــد نفــر  در دوره دکتــری تخصصــی 

پذیرفتــه شــدند.

ــف  ــم در ردی ــه ه ــی ک ــزود: متقاضیان وی اف
و  دانشــگاه ها  از  یکــی  پذیرفته شــدگان 
ــف  ــم در ردی ــی و ه ــوزش عال ــات آم مؤسس
ــگاه  ــای دانش ــی از واحده ــدگان یک پذیرفته ش
ــته  ــه داش ــد توج ــرار می گیرن ــامی ق آزاد اس
ــی از  ــد در یک ــراً می توانن ــه منحص ــند ک باش
نماینــد  ثبت نــام  قبولــی  کدرشــته محلهای 
ــر دو  ــام در ه ــه ثبت ن ــاز ب ــی مج ــه عبارت و ب

ــتند. ــی نیس ــل قبول مح
معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــز  ــدگان، نی ــام از پذیرفته ش ــت ن ــورد ثب در م
ــا  ــامی آنه ــه اس ــی ک ــرد: متقاضیان ــح ک تصری

ــک  ــر ی ــی ه ــدگان نهای ــوان پذیرفته ش ــه عن ب
ــگاه ها  ــی دانش ــای تحصیل ــته محل ه از کدرش
و مؤسســات آمــوزش عالــی اعــام شــده اســت، 
الزم اســت از روز یکشــنبه مــورخ ۳۰/۵/۱۴۰۱ 
بــرای اطــاع از تاریــخ و مــدارک ثبت نــام 
ــا موسســه  ــانی دانشــگاه ی ــه درگاه اطاع رس ب
پذیرفته شــدگان  و  خــود  قبولــی  محــل 
ــرای  ــز ب ــامی نی ــگاه آزاد اس ــته های دانش رش
اطــاع از تاریــخ، مــدارک و نحــوه ثبــت نــام در 
ــز  ــانی مرک ــه درگاه اطاع رس ــی ب ــز قبول مراک
ــی دانشــگاه  ــرش و فارغ التحصیل ســنجش، پذی

ــد. ــه کنن ــامی مراجع آزاد اس

ــور  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س رئی
ادامــه داد: ثبت نــام منحصــراً در تاریخ هــای 
ــه  ــا ارائ اعــام شــده توســط هــر دانشــگاه و ب
مــدارک اعــام شــده صــورت می پذیــرد و 
عــدم اقــدام پذیرفته شــدگان در تاریــخ یــا 
ــه  ــام ب ــرای ثبت ن ــده ب ــن ش ــای تعیی تاریخ ه
منزلــه انصــراف از ادامــه تحصیــل تلقــی خواهد 
ــود  ــه می ش ــدگان توصی ــه پذیرفته ش ــد و ب ش

اطاع رســانی  درگاه  در  منــدرج  اطاعیــه 
ــل  ــی مح ــوزش عال ــه آم ــا موسس ــگاه ی دانش

ــد. ــه کنن ــت مطالع ــه دق ــود را ب ــی خ قبول
دکتــر پورعبــاس همچنیــن اظهــار نمــود: 
اول  در  شــرایط  واجــد  متقاضیــان  بــرای 
ــات  ــی حــاوی اطاع ــه نهای شــهریورماه کارنام
الزم، نمــره آزمــون، نمــره مصاحبــه، حدنصــاب 
ــه  ــگاه، رتب ــرف دانش ــده از ط ــام ش ــره اع نم
متقاضــی و آخریــن رتبــه پذیرفته شــده در 
ــی شــده  ــای معرف ــک از کدرشــته محل ه هری
ــوط تنظیــم و  ــرای مصاحبــه در ســهمیه مرب ب
از طریــق درگاه اطاع رســانی ایــن ســازمان 

ــود. ــد ب ــی خواه ــل دسترس قاب

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: متقاضیــان در 
ــؤاالت  ــا س ــؤال ی ــد س ــزوم می توانن ــورت ل ص
خــود را بــا بخــش پاســخگویی اینترنتــی 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی

در  یــا  و    https://request.sanjesh.org

روزهــا و ســاعات اداری بــا شــماره تلفــن 
۴۲۱۶۳-۲۱ در میــان بگذارنــد
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ــی  ــورای عال ــد ش ــرو تایی پی
انقــالب فرهنگــی؛

احکام ریاست ۲۰ نفر از روسای 
دانشگاه های کشور صادر شد

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، پیــرو 
ــگاه های  ــای دانش ــن روس ــه تعیی ــد کمیت تایی
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، احــکام 
ریاســت ۲۰ نفــر از روســای دانشــگاه های 

ــرد. ــادر ک ــور را ص کش
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزیــر 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری پــس از تاییــد 
احــکام ریاســت دانشــگاه های کشــور، توســط 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، احــکام 
ــدت ۴  ــه م ریاســت ۲۰ دانشــگاه کشــور  را ب

ــرد. ــادر ک ــال ص س

ــر  ــم وزی ــا حک ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه"  ــدی زنگن ــی اس ــر "محمدعل ــوم؛ دکت عل
دانشــگاه حکیــم ســبزواری،  ریاســت  بــه 
دکتــر "حامــد نجفــی آشــتیانی" بــه ریاســت 
دانشــگاه والیــت، دکتــر "عرفــان خســرویان" 
ــر  ــه ای، دکت ــگاه فنی و حرف ــت دانش ــه ریاس ب
ــت  ــه ریاس ــاهکویی" ب ــه ش ــا خواج "علیرض
ــری"  ــی نظ ــر "عل ــتان، دکت ــگاه  گلس دانش
بــه ریاســت دانشــگاه لرســتان، دکتــر "عبــاس 
خاشــعی ســیوکی" بــه ریاســت دانشــگاه تربت 
حیدریــه، دکتــر "علی محمــد آخوندعلــی" 
ــواز،  ــران اه ــه ریاســت دانشــگاه شــهید چم ب
دکتــر "احمــد فتاحــی اردکانــی" بــه ریاســت 
دانشــگاه اردکان، دکتــر "محمــد زادشــکویان" 
بــه ریاســت دانشــگاه مراغــه" دکتــر "مجتبــی 
عباســیان" بــه ریاســت دانشــگاه بنــاب، دکتــر 
"حســین اکبــری فــرد" بــه ریاســت دانشــگاه 

شــهید باهنــر کرمان، دکتر "حســین شــکفته" 
بــه ریاســت دانشــگاه جیرفــت، دکتــر "یاســر 
ــهرکرد و  ــگاه ش ــت دانش ــه ریاس ــی" ب پیرعل
دکتــر "ســیدعلی قاســم زاده" بــه ریاســت 
دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی)ره(، 
دکتــر "جــال بــازرگان" بــه ریاســت دانشــگاه 
زنجــان، دکتــر "احمــد اســماعیلی" به ریاســت 
ــان،  ــاء بهبه ــم االنبی ــی خات ــگاه صنعت دانش
ریاســت  بــه  نیک نــژاد"  "عبــاس  دکتــر 
دانشــگاه میبــد، دکتــر "محمــد صادقــی" بــه 
ریاســت دانشــگاه هرمــزگان، دکتــر "حســین 
ــه ریاســت دانشــگاه بوعلــی ســینا  رضــوان" ب
بــه  تقــی زاده"  "ابراهیــم  همــدان، دکتــر 
ــدند. ــوب ش ــور منص ــگاه پیام ن ــت دانش ریاس

وزیر علوم در اختتامیه طرح ملی ضیافت ایثار دانشجویان دختر در مشهد:
دانشجویان نقطه امید ملت و نظام هستند

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری دانشــجویان 
را نقطــه امیــد مــردم و نظــام مقــدس جمهوری 
ــه برکــت همــت،  اســامی دانســت و گفــت: ب
نــوآوری و تــاش شــبانه روزی ایــن جوینــدگان 
جــوان علــم و دانــش، دروازه هــای معرفــت بــه 
روی جامعــه نخبگانــی مــا گشــوده می شــود و 
ــای  ــمندان از عرصه ه ــذاری دانش ــه اثرگ زمین
تســری  بین المللــی  عرصه هــای  بــه  ملــی 

ــد.  ــدا می کن پی
 

عمومــی  روابــط  اداره کل  گــزارش  بــه 
ــی  ــرت افزای ــرح بصی ــن ط ــوم، اولی وزارت عل
ــر  ــر سراس ــر دخت ــاهد و ایثارگ ــجویان ش دانش
کشــور بــه میزبانــی مشــهد روز پنجشــنبه ۲۰ 
مــرداد ۱۴۰۱ بــا حضــور محمدعلــی زلفــی گل 
وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری، در دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــهد برگ ــی مش فردوس
ــاوری در مشــهد  ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
ــهدا و  ــدان ش ــما فرزن ــه ش ــد ب ــت: خداون گف
جانبــازان لطــف کــرده و بــه شــما نعمــت 
خانــواده ایثارگــر را داده و باید از خــدا بخواهید 
ــگاه  ــا جای ــد ت ــت الزم را بده ــما ظرفی ــه ش ب
ــت  ــد، عاقب ــظ کنی ــواده را حف ــت خان و وجاه
ــواده  ــگاه خان ــظ جای ــما در حف ــری ش ــه خی ب

ــت. اس
آزادگان،  ایثارگــران،  گفــت:  گل  زلفــی 
فرزنــدان شــاهد چشــم و چــراغ نظــام و ملــت 
هســتند امــا ایــن عزیــزان بــه خاطــر مشــکات 
پــدران و مــادران جانبــاز و آزاده خــود، همــواره 
ــج  ــددی رن ــان متع ــدا و پنه ــای پی از چالش ه

می برنــد.
وی افــزود: بســیاری از افــراد عــادی برخــاف 
تصــور برخــی از مردم، همــه امکانات کشــور در 
اختیــار خانــواده شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران 
ــات  ــی خدم ــما از برخ ــه ش ــه بلک ــرار نگرفت ق
فرهنگــی برخــوردار شــده اید و نظــام خــود را 

ــواده  ــه خان ــات ب ــن خدم ــه ای ــه ارائ موظــف ب
ــد.  شــهدا و ایثارگــران  مــی دان

وی اظهــار داشــت : بعضــی افــراد تصــور 
ــات  ــزان از همــه امکان ــن عزی ــد کــه ای می کنن
ــوردار  ــز برخ ــود نی ــی خ ــرای زندگ ــادی ب م
هســتند کــه رویارویــی بــا ایــن بــاور نادرســت، 
در شــرایطی کــه فرزنــدان ایثارگــران بــه خاطر 
مشــکات پــدران و مــادران جانبــاز و آزاده خود 
مشــکات زیســتی متعــددی هــم دارنــد، فشــار 

ــد. ــدان می کن ــی از آن را دوچن ــی ناش روان
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری خاطرنشــان 
کــرد: بــا ایــن حــال، مصائــب ناشــی از زندگــی 
بــا پــدر و مــادر ایثارگــر یــک ســعادت بــزرگ 
ــادر  ــدر و م ــت پ ــورداری از نعم ــت و برخ اس
ــب  ــه نصی ــت ک ــی اس ــق بزرگ ــر، توفی ایثارگ
ایثارگــران  و  جانبــازان  فرزنــدان  روزی  و 

می شــود.
وی دانشــجویان را نقطــه امیــد مــردم و نظــام 
ــوآوری  ــه برکــت همــت، ن دانســت و گفــت:  ب
و تــاش شــبانه روزی ایــن جوینــدگان جــوان 
ــه روی  ــت ب ــای معرف ــش، دروازه ه ــم و دان عل
می شــود  گشــوده  مــا  نخبگانــی  جامعــه 
از  مــا  دانشــمندان  اثرگــذاری  زمینــه  و 
ــی  ــای بین الملل ــه عرصه ه ــی ب ــای مل عرصه ه
تســری پیــدا می کنــد امــا حقیقــت ایــن 

اســت کــه بــا یــک گل، بهــار نمی شــود و بایــد 
ــور  ــر در کش ــوزی فراگی ــت علم آم ــک نهض ی
ــه  ــبکه ب ــن ش ــت ای ــه برک ــا ب ــود ت ــاد ش ایج
ــمندان،  ــگان و دانش ــته از فرهیخت ــم پیوس ه
ــود و  ــاز ش ــگان بی نی ــه بیگان ــاز ب ــور از نی کش
ــر  ــی، ب ــه نخبگان ــن جامع ــای ای ــک اعض تک ت
جمعــی از خانــواده، دوســتان و نزدیــکان خــود 

ــند. ــذار باش اثرگ
ــز  ــدان عزی ــما فرزن ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش
ایثارگــر و شــاهد بایــد انســان های بزرگــی 
ــد؛ آرزوی  ــات بدهی ــت را نج ــا مملک ــوید ت ش
انســان هــر چــه بزرگتــر باشــد بــا تــاش مــی 

ــد. ــا دســت یاب ــه آن آرزوه ــد ب توان
ــاره  ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
بــه  کشــور  دانشــجویان  تعهــد  نیــاز  بــه 
فرهنــگ مطالعــه گفــت: ایثارگــر بــودن والدین 
ایثارگــر  و  جانبــازان   شــهدا،  دانشــجویان 
ایــن  ایثارگــری در  اســت  نشــان دهنده آن 
دانشــجویان نهادینــه شــده و علم آمــوزی ایــن 
عزیــزان می توانــد یــک دانــش بــا برکــت و بــا 
کرامــت باشــد. بــر همیــن اســاس، از خداونــد 
ــش از اعطــای  ــه پی ــم ک ــی  می خواهی باریتعال
یــک نعمــت، ظرفیــت و پتانســیل نعمت هــا را 
ــش  ــا به جــای اینکــه دان ــد ت ــا ایجــاد کن در م
بــدون ظرفیــت، زمینــه هــاک افــراد و جوامــع 
را ایجــاد کنــد، تعالــی مــا بــا دانــش مســلح بــه 

ــت میســر شــود. ظرفی
ــار  ــت ایث ــی ضیاف ــرح مل ــت؛ ط ــی اس گفتن
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دختــر از ۲۰ تــا 
۲۷ مــرداد مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه فردوســی 

مشــهد برگــزار شــد.
دانشــجویان  از  مراســم،  ایــن  انتهــای  در 
ــار، مســابقات ورزشــی،  ــای ایث ــن گروه ه برتری
ــاهد و  ــته( ش ــی )دل نوش ــای فرهنگ برترین ه
ــل  ــر دانشــگاه های سراســر کشــور تجلی ایثارگ

شــد

نــوآوری وزیــر علــوم،  و  فنــاوری  معــاون 
روســای  نشســت  در  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــگاه ها و پ دانش
یــزد بــر ضــرورت ایجــاد و توســعه مراکــز 
ــگاه ها  ــاوری در دانش ــای فن ــد و پردیس ه رش
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــارکت پ ــا مش ب

ــرد.  ــد ک تاکی
 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــی  ــزد، دکتــر عل ــه نقــل از دانشــگاه ی ــوم ب عل
ــی  ــت اصل ــه ماموری ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی
ظرفیت ســازی،  زمینــه  در  حــوزه  ایــن 
ســاختارهای  بهبــود  و  تســهیل گری 
ــت دانشــگاه ها،  ــا محوری ــاوری ب زیســت بوم فن
پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری، 
و  شبکه ســازی  و  گفتمان ســازی  گفــت: 
ــی از  ــی و بین الملل ــان مل ــا ذی نفع ــل ب تعام
ــت  ــن معاون ــای ای ــن راهبرده ــه مهمتری جمل
ــای  ــداف و اولویت ه ــه اه ــل ب ــتای نی در راس

وزارت عتــف در حــوزه فنــاوری اســت.

را  معاونــت  ایــن  اهــداف  همچنیــن  وی 

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم:
توسعه مراکز رشد و پردیس های فناوری در دانشگاه ها ضروری است
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پارک هــا،  متمرکــز  مدیریــت  و  راهبــری 
توســعه زیســت بوم نــوآوری و کارآفرینــی، 
توســعه فنــاوری و نــوآوری در دانشــگاه ها، 
پارک هــای علــم و فنــاوری، پژوهشــگاه ها، 
ــوآوری  ــی و ن ــام مل ــاد نظ ــازی و ایج شبکه س
ــم  ــار داری ــرد: انتظ ــان ک ــمرد و خاطرنش برش
و  کارآفرینــی  مراکــز  ابتــدا  دانشــگاه ها 
نــوآوری را ایجــاد کننــد کــه نیــازی بــه مجــوز 
نــدارد، بعــد مرکــز رشــد و بعــد پردیــس علــم 

ــرد. ــکل بگی ــاوری ش و فن
ایجــاد  بــر  تاکیــد  بــا  دکتــر خیرالدیــن 
ــت:  ــگاه ها گف ــاوری در پژوهش ــای فن قطب ه
در  بایــد  را  فنــاوری  کان  طــرح  بحــث 

دهیــم. شــکل  پژوهشــگاه ها 

وی افــزود: بــا هماهنگــی مســئوالن اســتانی و 
ــد مرکــز رشــد و پردیس هــای  شهرســتانی بای
دانشــگاهی ایجــاد شــود و از جــزء بــه کل 
پردیــس  بــه  کارآفرینــی  مرکــز  از  یعنــی 

ــیم. ــاوری برس فن

معــاون وزیــر علــوم، پژوهــش را پیشــران 
فنــاوری دانســت و افــزود: توســعه فنــاوری در 
دانشــگاه ها بســیار مهــم اســت، اگــر زایــش و 
ــته  ــگاه ها نداش ــرکت ها را در دانش ــش ش روی
باشــیم تعــداد آنهــا در خــارج از دانشــگاه زیــاد 

نمــی شــود.

ــه  ــه برنام ــن نام ــن آیی ــه وی تدوی ــه گفت ب
حمایــت از تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال آفرین 
در وزارت علــوم، طراحــی و رونمایــی از ســامانه 
نــان، تهیــه پیش نویــس و تدویــن آییــن 
ــوآوری طــرح  نامه هــای مراکــز کارآفرینــی و ن
گرنــت فنــاوری، طــرح دســتیار فنــاوری، 
ــاوری،  ــور فن ــرح ت ــوآوری، ط ــی ن ــرح مل ط
طــرح تانــا و قطب هــای فنــاوری و نــوآوری در 
ــی  ــام مل ــس نظ ــش نوی ــه پی ــتان ها و تهی اس
ــت  ــات معاون ــاوری از اهــم اقدام ــوآوری و فن ن
فنــاوری وزارت علــوم از بــدو تشــکیل تاکنــون 

ــوده اســت. ب

وی بــا بیــان اینکــه تعامــل دانشــگاه بــا 
فنــاوری  معاونــت  اصلــی  اولویــت  پــارک 
بــه شــمار مــی رود، بــه طــرح »دســتیار 
تعامــل  برقــراری  راســتای  در  فنــاوری« 
ــم  ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــن دانش ــتر بی بیش
و فنــاوری اشــاره کــرد و گفــت: براســاس ایــن 
دانشــجویان  می تواننــد  دانشــگاه ها  طــرح 
عاقه منــد بــه حــوزه فنــاوری را بــرای مهــارت 
افزایــی بــه پــارک علــم و فنــاوری بفرســتند و 
در ایــن راســتا نیــز بــرای دانشــجویان مقاطــع 
ارشــد  کارشناســی  کارشناســی،  تحصیلــی 
ــغ ۱، ۲ و ۳  ــب مبال ــه ترتی ــز ب ــری نی و دکت
ــه در نظــر  ــه صــورت ماهیان میلیــون تومــان ب
گرفتــه شــده اســت. در ایــن طــرح همچنیــن 
ــجویان  ــه دانش ــاوری ک ــرکت های فن ــرای ش ب
ــوی  ــی از س ــد امتیازهای ــی کنن ــرش م را پذی

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوم در نظ وزارت عل

ایــن نشســت  ابتــدای  گفتنــی اســت در 
ــاوری،  ــم و فن ــارک عل ــگاه ها، پ ــای دانش رؤس
مراکــز رشــد و شــرکت های دانــش بنیــان 
ــان دیدگاه هــا و انتظــارات  ــه بی ــزد ب اســتان ی
خــود از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه 
ــوآوری  ــاوری و ن ــت فن ــوزه معاون ــژه از ح وی

ــد ــه پرداختن ــن وزارتخان ای

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم:
امکان استفاده از فضاهای رفاهی دانشگاه ها برای برگزاری مراسم ازدواج دانشجویان فراهم شد

معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
ــگاه های  ــه دانش ــدن هم ــف ش ــوم از موظ عل
ســالن های  اختصــاص  بــر  مبنــی  کشــور 
ــرای برگــزاری مراســم ازدواج  مناســب خــود ب

ــر داد.  ــی خب ــجویان متقاض دانش
 

ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــی خطیب ــر عل دکت
ــی جمعیــت و  ــون جوان ــزود: در راســتای قان حمایــت از خانــواده و فراهــم کــردن تســهیات اف

ــرای ازدواج دانشــجویان، همــه دانشــگاه های  ب
کشــور  موظــف هســتند فضاهــای رفاهــی در 
ــرویس  ــالن های سلف س ــون، س ــار همچ اختی
ــجویانی  ــار دانش ــان را در اختی ــا تاالرهایش و ی
کــه متقاضــی اســتفاده از فضــا بــرای برگــزاری 

ــد.  ــرار دهن مراســم ازدواج هســتند، ق
ــرای  ــوم خاطرنشــان کــرد: ب ــر عل ــاون وزی مع
اســتفاده از ایــن امــکان، یکــی از زوجیــن بایــد 

دانشــجوی دانشــگاه مــورد تقاضــا باشــد

معاون آموزشی وزارت علوم در دانشگاه هنر اصفهان:
هنر نماد تمدن و تمدن سازی است

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم در نشست مدیران رفاهی دانشگاه ها تاکید کرد:
برنامه ریزی هدفمند برای توجه به مسائل رفاهی دانشگاهیان و پرهیز از عملکرد جزیره ای

نشســت شــورای آموزشــی دانشــگاه هنــر 
ــی  ــو عابدین ــر عم ــور دکت ــا حض ــان، ب اصفه
معــاون آموزشــی وزیــر علــوم بــه منظــور 
اهــداف و  بررســی و هم اندیشــی پیرامــون 
ــی در  ــوزش عال ــول آم ــرح تح ــای ط برنامه ه

ــد.  ــکیل ش ــر تش ــوزه هن ح
ــه گــزارش اداره  کل روابــط عمومــی وزارت   ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه هنــر اصفهــان 
در نشســتی کــه بــا حضــور دکتــر قاســم 
اصفهــان  هنــر  دانشــگاه  در  عموعابدینــی 
ــی در  برگــزار شــد، طــرح تحــول آمــوزش عال

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــر م ــوزه هن ح
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
ــازی در  ــر تمدن س ــد ب ــن تاکی ــاوری ضم فن
دانشــگاه ها اظهــار داشــت: نمــاد تمدن ســازی 
در علــم، فنــاوری و نــوآوری اســت و هنــر نمــاد 

ــت. ــازی اس ــدن و تمدن س تم
وی بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم 

رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــاب افــزود: 
پایــه اصلــی حــوزه تمــدن ســازی و خمیرمایــه 
و بخــش مهمــی از بیانیــه گام دوم، علــم و 
ــا در  ــگاه ه ــت و دانش ــش اس ــش و دان پژوه
تمــدن نویــن اســامی نقــش آفریــن هســتتند.

ــوالت  ــه تح ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل ــاون وزی مع
ایجــاد شــده تصریــح کــرد: بــه نظــر می رســد 
ــر اســت  ــده در حــال تغیی ــر آین نمادهــای هن
ــر  ــز تغیی ــوزش آن نی ــع آن شــیوه آم ــه تب و ب
می کنــد. بایــد رشــته هایی را ایجــاد کنیــم 
کــه مبــدا شــود بــرای اینکــه هنرهــای گذشــته 
فرامــوش نشــود و بــر مبانــی دینــی، ارزشــی و 
ــان نمــود تمــدن در  ــا باشــد و جری ــی م انقاب

دانشــگاه هنــر ســریعتر دیــده مــی شــود.
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــی در بخ عموعابدین
ــت و  ــول پرداخ ــند تح ــریح س ــه تش ــود ب خ
ــای  ــوب، چرخش ه ــت مطل ــانگرهای وضعی نش
ــا  ــط ب ــل مرتب ــا، عوام ــن و چالش  ه تحول آفری

ــت  ــدی در جه ــات کلی ــا و اقدام آن، راهبرده
رفــع عوامــل را از بخش هــای اصلــی ســند 

ــمرد. ــول برش تح
ــه  ــان، ب ــوم در پای ــر عل ــاون آموزشــی وزی مع
چالــش هــای ناکارآمــدی در اداره دانشــگاه 
پرداخــت  آن  راهبردهــای  و  عوامــل  و  هــا 
تحقــق  کلیــدی  و  راهبــردی  طرح هــای  و 
حکمرانــی دانشــگاه آینــده بــا رویکــرد ایرانــی 
ــرد. ــان ک ــان را بی ــت بنی ــامی و حکم - اس

ــتیبانی وزارت  ــانی و پش ــع انس ــرکل مناب مدی
مدیــران  هم اندیشــی  نشســت  در  علــوم 
رفاهــی دانشــگاه های تهــران کــه در دانشــگاه 
ــر ضــرورت  صنعتــی امیرکبیــر برگــزار شــد، ب
ــی  ــائل رفاه ــرای مس ــجم ب ــزی منس برنامه ری
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــد ک ــگاهیان تاکی دانش
ــه  ــی ب ــوزش عال ــواده آم ــد در خان ــه نبای زمین

ــود.  ــل ش ــره ای عم ــورت جزی ص
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه 
ــر  ــر، دکت ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــل از دانش نق
ــه  ــت: س ــت گف ــن نشس ــه در ای ــد افکان محم
مــاه پیــش جلســه ای بــا ۸ دانشــگاه داشــتیم و 
در آن نشســت موضــوع رفــاه خانــواده آمــوزش 

عالــی مطــرح و بررســی شــد.
ــتیبانی وزارت  ــانی و پش ــع انس ــرکل مناب مدی
ــوزه  ــزی در ح ــه ری ــرد: برنام ــد ک ــوم تاکی عل
رفاهــی بــرای خانــواده آمــوزش عالــی در 
دســتور کار ماســت و در ایــن راســتا تمــام توان 
ــت. ــم گرف ــه کار خواهی ــود را ب ــت خ و ظرفی

وی خاطرنشــان کــرد: ســال های ســال اســت 
ــل ســاختاری، در حــوزه رفاهــی  ــه دالی ــه ب ک
ــد  ــم و بای ــل کردی ــره ای عم ــورت جزی ــه ص ب
ایــن رویــه اصــاح شــود و برنامه ریزی هــا 
بــرای خانــواده وزارت علــوم مــورد توجــه قــرار 

گیــرد.
دکتــر افکانــه افــزود: برنامــه داریــم ایــن 
ــزار شــود  ــه صــورت مســتمر برگ نشســت ها ب
دانشــگاه های  تجربه هــای  از  بتوانیــم  تــا 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــوزه رفاه ــق در ح موف
ــای  ــن نشســت ایده ه ــرد: در ای ــوان ک وی عن
ــتفاده  ــورد اس ــرح و م ــگاه ها مط ــوب دانش خ

ــرار خواهــد گرفــت. ق
ــتیبانی وزارت  ــانی و پش ــع انس ــرکل مناب مدی
علــوم تاکیــد کــرد: تــاش مــی کنیــم در 
ــر  ــر ضعیف ت ــه قش ــی ب ــائل رفاه ــوزه مس ح
بــه  و  شــود  بیشــتری  توجــه  دانشــگاه ها 
نحــوی ایــن مــوارد اجــرا شــود کــه شــان افــراد 

ــود ــظ ش حف
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دبیرکل شورای عالی عتف در نشست خبری اعالم کرد:
پذیرش محققان دکتری ظرفیت پژوهشی کشور را چند برابر می کند

ــه  ــا اشــاره ب ــف ب ــی عت ــرکل شــورای عال دبی
اینکــه چندیــن هــزار دانــش آموختــه دکتــرای 
ــا  ــت: ب ــود دارد گف ــور وج ــی در کش تخصص
ــل  ــداد قاب ــف تع ــی عت ــورای عال ــب ش تصوی
ــش  ــراد در شــرکت های دان ــن اف توجهــی از ای
ــه  ــد ک ــت می کنن ــگاه ها فعالی ــان و دانش بنی
ایــن اقــدام ظرفیــت پژوهشــی کشــور را چنــد 

برابــر می کنــد.

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، پیمــان صالحــی دبیــرکل شــورای 
عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در نشســت 
تحقیقــات  مرکــز  در  امــروز  کــه  خبــری 
ــاره  ــزار شــد، درب سیاســت علمــی کشــور برگ
میــزان عملیاتــی شــدن تخصیــص یــک درصــد 
بودجــه عملیــات دســتگاه ها بــه امــر پژوهــش 
گفــت: ســال گذشــته بــر اســاس بودجــه 
ــزار  ــدود دو ه ــتگاه ها ح ــه دس ــص یافت تخصی
میلیــارد تومــان قــرارداد پژوهشــی منعقــد شــد 
و عتــف مســئولیت نظــارت را عهــده دار اســت 
و تمامــی مراحــل از جملــه نظــارت بــر تصویب 
طــرح، مراحــل داوری و … در پلتفــرم جدیــد 

ــرد. ــورت می گی ــمات ص ــامانه س س

یــک  تخصیــص  عملیاتــی شــدن  میــزان 
درصــد اعتبــار دســتگاه هــا بــه پژوهــش

ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی
ــا ســازمان برنامــه  فنــاوری گفــت: همچنیــن ب
ــات  ــه جزئی ــم ک ــرده ای ــی ک ــه رایزن و بودج
ــن  ــب ای ــد در قال ــتگاه ها بای ــه دس ــی ک مبالغ
یــک درصــد بــه امــر پژوهــش تخصیــص 

ــد. ــام کن ــا اع ــه م ــد را ب دهن

در  پســادکتری  دوره هــای  رونــق 
کشــور مســائل  حــل  راســتای 

صالحــی اضافــه کــرد: در یــک دهــه گذشــته 
و  کارگیــری  بــه  بــرای  الزم  زمینه هــای 
اســتفاده از ظرفیــت نخبگانــی فــارغ التحصیان 
ــای  ــل چالش ه ــرای ح ــری ب ــای دکت دوره ه
ــه  ــوری ک ــه ط ــده ب ــم ش ــر فراه ــور کمت کش
در یــک دهــه گذشــته کمتــر از دو هــزار نفــر 
ــه کار گرفتــه  در قالــب پســادکتری جــذب و ب
ــرر  ــف مق ــن رو در جلســه عت ــد. از ای شــده ان
شــد دبیرخانــه بــا همــکاری وزات عتــف، وزارت 
بهداشــت و معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری 
ــق  ــرای گســترش و رون ــی ب ــه اجرای ــن نام آئی
حــل  راســتای  در  پســادکتری  دوره هــای 

ــد. ــی کن ــن و عملیات ــور را تدوی ــائل کش مس

ــربازی  ــن س ــادکتری جایگزی دوره پس
مــی شــود/ بیمــه و حقــوق بــرای 

پســادکتری محققــان 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی
ــازات دوره پســادکتری را کســب  ــاوری امتی فن
اســتخدام،  زمینــه  آوردن  فراهــم  مهــارت، 
امــکان دریافــت حقــوق ماهیانــه و اخــذ امریــه 
از ســازمان نظــام وظیفــه، احتســاب ســابقه کار 
ــا  ــع و ی ــا صنای ــکاری ب ــت هم ــه و قابلی و بیم

ــرد. ــوان ک ــان عن ــش بنی ــرکت های دان ش
بــه  افــزود: کســانی کــه می خواهنــد  وی 
واســطه طــرح پســادکتری از دوره ســربازی 
معــاف شــوند بایــد ابتــدا از طریــق ملــی 

ــی را  ــل امتیازات ــد و حداق ــدام کنن ــگان اق نخب
کســب کننــد و پــس از آن می تواننــد در دوره 

ــوند. ــادکتری ش پس

بــه کارگیــری پژوهشــگران مســتقل در 
دانشــگاه هــا و دســتگاه هــای اجرایــی

رئیــس  تاکیــد  بــه  اشــاره  بــا  صالحــی 
ــوع  ــر موض ــف ب ــر عت ــه اخی ــور در جلس جمه
در  مســتقل  پژوهشــگران  کارگیــری  بــه 
دانشــگاه ها و اینکــه پژوهــش نبایــد انحصــاری 
ــتای  ــت: در راس ــد، گف ــا باش ــأت علمی ه هی
ــانی  ــروی انس ــاالی نی ــت ب ــتفاده از ظرفی اس
ــی  ــل تکمیل ــگان تحصی ــش آموخت ــم از دان اع
و نیروهــای مهارتــی، ســند تحــول دولــت 
مردمــی مــا را مکلــف کــرده کــه شــرایط 
همــکاری پژوهشــگران مســتقل بــا دانشــگاه ها 

و دســتگاه های اجرایــی را فراهــم کنیــم.
وی افــزود: در همیــن زمینــه نیــاز اســت 
ــا  ــی ب ــدی و مال ــه بن ــات رتب ــط و نظام ضواب
ــده  ــز از شــرایط محــدود کنن ــر پرهی ــد ب تاکی
ــن  ــن تدوی ــا بی ــی م ــای ف ــرای همکاری ه ب
ــه عنــوان یــک  ــا پژوهشــگر مســتقل ب شــود ت
ــود. ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــغل ب ــه و ش حرف

تدویــن آئیــن نامــه نحــوه شناســایی و 
محــدوده فعالیــت پژوهشــگران مســتقل

ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی
ــورد  ــز م ــوع نی ــن موض ــه داد: ای ــاوری ادام فن
تاکیــد رئیــس جمهــور در شــورا بــود و ایشــان 
تاکیــد کردنــد کــه مــا نیروهــای جــوان و 
نخبــه ای داریــم کــه نتوانســتند هیــأت علمــی 
ــه  ــت ب ــوده اس ــش نب ــاید ظرفیت ــوند و ش ش
همیــن دلیــل در شــورا مصــوب شــد بــا توجــه 
ــگران  ــت پژوهش ــت فعالی ــت و اهمی ــه ظرفی ب
مســتقل، آئیــن نامــه اجرایــی نحــوه شناســایی 
و محــدوده فعالیــت پژوهشــگران مســتقل 
ــکاری وزارت  ــا هم ــورا ب ــه ش ــط دبیرخان توس
علــوم، وزارت کار و وزارت بهداشــت و معاونــت 
علمــی تدویــن و در کمیســیون دائمــی عتــف 

ــب شــود. تصوی
ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی
فنــاوری بــا اشــاره بــه تاســیس صندوقــی بــرای 
حمایــت باعــوض از پژوهشــگران گفــت: ایــن 
طــرح بــه زودی در دولــت تصویــب مــی شــود.

آخرین وضعیت طرح های کان ملی
ــات  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی

ــان  ــه ای از زم ــک بره ــزود: در ی ــاوری اف و فن
برخــی از طرح هــای کان بهــره بــردار بالفعــل 
داشــتند و قــرار بــود بخشــی از بودجــه را آنهــا 
ــص  ــف تخصی ــورای عت ــر را ش ــی دیگ و بخش
ــورد  ــه ۲۰ م ــن طرح هــا ب دهــد کــه تعــداد ای
ــن نشــد  ــورا تأمی ــع ش ــا چــون مناب ــید ام رس

ــدند. ــی نش ــز اجرای ــا نی طرح ه
ــت  ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب ــزود: نکت وی اف
ــی کــه مصــوب شــد و  تمامــی ۴۷ طــرح کان
بودجــه ای بــه آنهــا تخصیــص داده شــد فقــط 
در فــاز مطالعاتــی آنهــا پیشــرفت هایی صــورت 
گرفــت و تقریبــاً هیــچ کــدام بــه مرحلــه 

ــیدند. ــی نرس پایان

بــرای ۲۰ طــرح کالن ملــی منابــع مالــی 
پیــش بینی نشــده اســت

صالحــی ادامــه داد: ۲۰ طــرح کانــی کــه در 
حــال حاضــر وجــود دارد بــرای اجرایــی کــردن 
ــرای  ــه ب ــم ک ــاز داری ــع بزرگــی نی ــه مناب آن ب
هیــچ کــدام منابــع مالــی پیــش بینــی نشــده 
ــی  ــد و آنهای ــدا کنن ــی پی ــد متول ــت و بای اس
کــه مــورد نیــاز کشــور اســت پیگیــری شــوند 
در حــال حاضــر دســتگاه ســفارش دهنــده ای 
ــل  ــور کام ــه ط ــرح را ب ــک ط ــه ی ــه بودج ک
ــا در  ــا م ــه آی ــم. اینک ــد، نداری ــاص ده اختص
شــورای عتــف طرح هــای کان را پیگیــری 
ــن  ــه ای ــم ک ــد بگوی ــر، بای ــا خی ــم ی می کنی
طرح هــا در دســتور کار مــا قــرار دارد و نمونــه 
آن قانــون جوانــی جمعیــت اســت کــه قانــون 

ــاغ شــده اســت. ــز اب آن نی
وی دربــاره آخریــن وضعیــت و تخصیــص ۴۰ 
درصــد بودجــه پژوهشــی شــرکت های دولتــی 
و بانک هــا گفــت: بــر اســاس محاســبات انجــام 
ــارد  ــدود ۲۵۰ میلی ــه ح ــن بودج ــده کل ای ش
تومــان می شــود. آن دســته از شــرکت ها و 
بانک هایــی کــه ســفارش دهنــده پــروژه ای 
را  پژوهــش  موضــوع  خودشــان  هســتند 
ــارات مســتقیما  ــن اعتب ــد. ای مشــخص می کنن
ــف اعطــا نمی شــود و شــورای  ــه شــورای عت ب
ــاتع  ــامانه س ــون در س ــاس قان ــر اس ــف ب عت
تمامــی دانشــگاه ها و  و  فراخــوان می دهــد 
ــغ  ــات پژوهشــی و مبل پژوهشــگاه ها از موضوع

ــد. ــاع می یابن ــه اط ــص یافت تخصی
صالحــی بیــان کــرد: امســال بــرای نخســتین 
بــار بــه تمامــی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها 
نامــه زدیــم و تمامــی مبالــغ و صاحبــان پــول 
)شــرکت ها و بانک هــا( را اعــام کردیــم و 
ــی  ــات پژوهش ــاره موضوع ــان درب ــد خودش بای

ــق برســند. ــه تواف ب

تاســیس صندوقــی بــرای حمایــت 
ــرح  ــگران/تصویب ط ــوض از پژوهش بالع

ــت ــه زودی در دول ب

صالحــی افــزود: اولیــن دســتور جلســه در 
خصــوص راه انــدازی شــورای عالــی عتــف 
بــود؛ مــا در حــال حاضــر مشــکاتی در نظــام 
ــم؛ نخســت  ــوآوری داری ــی نظــام ن ــن مال تأمی
ــت  ــوض اس ــت( باع ــت )گرن ــتن حمای نداش
ــت از  ــدوق حمای ــا صن ــر تنه ــال حاض و در ح
ــت  ــل معاون ــاوری کشــور ذی پژوهشــگران و فن
می دهــد  انجــام  را  حمایت هایــی  علمــی 
و ۲۰ میلیــارد تومــان بودجــه دارد. مــا بــه 
طــور مثــال در حــوزه آمــوزش بایــد صندوقــی 
ــت  ــگران حمای ــه از پژوهش ــیم ک ــته باش داش

ــد. ــوض کن باع
وی افــزود: در همیــن راســتا قــرار اســت 
صنــدوق علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ایــن 
ــدازی  ــال ۹۸، راه ان ــد. در س ــام ده کار را انج
ــوم، تحقیقــات و فنــاوری  صنــدوق شــورای عل
تصویــب شــد امــا بــه هــر دلیلــی ابــاغ نشــد. 
ــته  ــاه گذش ــه م ــدوق س ــن صن ــنامه ای اساس
ــه  ــت ب ــأت دول ــه زودی در هی ــد و ب ــام ش تم

ــید. ــد رس ــب خواه تصوی

شــبکه ملــی آزمایشــگاهی کشــور 
ــود ــی ش ــیس م تاس

ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی
ــده  ــرح ش ــوارد مط ــر از م ــی دیگ ــاوری یک فن
در ایــن جلســه را بحــث تأســیس شــبکه ملــی 
آزمایشــگاهی کشــور عنــوان کــرد و گفــت: در 
حــال حاضــر در کشــور ۳۰۰ هــزار تجهیــزات 
آزمایشــگاهی خدمــات الزم را بــه محققــان 
ــن  ــه از ای ــد ک ــه می کنن ــور ارائ ــر کش سراس
ــتگاه  ــز و دس ــزار تجهی ــدود ۸۰ ه ــداد ح تع
ــه  ــی و فناوران ــز پژوهش ــگاه ها و مراک در دانش

ــوم مســتقر اســت. ــه وزارت عل وابســته ب

وی یکــی از چالش هــا و مســائل نظــام علمــی 
ــه  ــت و ارائ ــوه فعالی ــور را نح ــه کش و فناوران
خدمــات توســط آزمایشــگاه های تحقیقاتــی 
ــن  ــه مهمتری ــت و ب ــور دانس ــه کش و فناوران
ــاره  ــگاه ها اش ــا آزمایش ــط ب ــیب های مرتب آس
کــرد و گفــت: خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی 
ــش  ــات آمای ــن ماحظ ــر گرفت ــدون در نظ ب
ــزات  ــراری تجهی ــد تک ــام خری ــرزمین، انج س
ــی و  ــای آموزش ــط نهاده ــت توس ــران قیم گ
تحقیقاتــی، عــدم وجــود بانــک اطاعاتــی 
جامــع از تجهیــزات آزمایشــگاهی و وجــود 
آزمایشــگاه های متعــدد در ســطح کشــور از 
بــا  جملــه مهمتریــن آســیب های مرتبــط 

می رونــد. شــمار  بــه  آزمایشــگاه ها 

ــات و  ــوم، تحقیق ــی عل ــورای عال ــر کل ش دبی
فنــاوری در ادامه شناســایی تجهیزات و امکانات 
موجــود در کشــور بــه منظــور اســتفاده بهینــه 
ــا  ــا و نیازه ــام ایده ه ــا نظ ــاط ب ــا، ارتب از آنه
ــگاهی  ــتجوی آزمایش ــتم جس ــق سیس از طری
مرجــع )جــام(، تأمیــن اعتبــار مالــی مشــترک 
در  فعــال  آزمایشــگاه های  مدیریــت  بــرای 
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ــود  ــزات موج ــایی تجهی ــکان شناس ــبکه، ام ش
ــه  ــد و ارائ ــزات جدی ــد تجهی در شــبکه و خری
خدمــات آزمایشــگاهی بــه صــورت یکپارچه در 
قالــب ســکوی مشــترک را از جملــه اهــداف راه 
انــدازی و تأســیس شــبکه ملــی آزمایشــگاهی 

کشــور عنــوان کــرد.
صالحــی بــا اشــاره بــه بررســی طــرح دوره های 
ــت:  ــح داد و گف ــاره آن توضی ــادکتری درب پس
ــش  ــت دان ــتفاده از ظرفی ــادکتری اس دوره پس
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــگان دانش آموخت
عالــی بــرای انجــام فعالیت هــای پژوهشــی 
ــی،  ــی دولت ــی، پژوهش ــوزش عال ــز آم در مراک
و  بنیــان  دانــش  و شــرکت های  خصوصــی 

ــی اســت. صنعت
ــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر حــدود  وی ب
۱۶۳ هــزار دانشــجوی دکتــری در دانشــگاه ها 
و مراکــز آمــوزش عالــی وجــود دارد و ســالیانه 
التحصیــل  فــارغ  نفــر  هــزار   ۱۵ حــدود 
می شــوند، گفــت: یکــی از ابزارهــای سیاســتی 
اصلــی کــه بــرای بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت 
در راســتای منافــع ملــی در ســطح دنیــا 
اســتفاده می شــود، جــذب و بــه کارگیــری 
فــارغ التحصیــان دوره هــای دکتــری در قالــب 

ــت. ــادکتری اس ــان پس محقق

ــان  ــا بی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
اینکــه هنــر روابط عمومی هــا فرهنگ ســازی 
ــران  ــا جهادگ ــط عمومی ه ــت: رواب ــد، گف باش
ــه  ــی در جامع ــفیران دانای ــن و س ــه تبیی عرص
ــد علمــی،  هســتند، چــرا کــه یافته هــای جدی
افــکار عمومــی  پژوهشــی و فنــاوری را در 

ــد.  ــریح می کنن ــن و تش تبیی
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــب  ــنبه ش ــی گل دوش ــی زلف ــر محمدعل دکت
)۲۴مــرداد( در جمــع مدیــران روابــط عمومــی 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی، پژوهشــی 
و فنــاوری کشــور کــه در آســتانه هفتــه دولــت 
ــانی و  ــورای اطاع رس ــس ش ــور رئی ــا حض و ب
ــهدای  ــالن ش ــل س ــت در مح ــخنگوی دول س

جهــاد علمــی وزارت علــوم برگــزار شــد، گفــت: 
مجموعــه  در  عمومی هــا  روابــط  فعالیــت 
ــز پژوهشــی  ــوم و دانشــگاه ها و مراک وزارت عل
چــرا  اســت  ارزشــمند  بســیار  فنــاوری  و 
ــی  ــط عموم ــان رواب ــران و کارشناس ــه مدی ک
پژوهش هــای  مســتمر  اطاع رســانی  بــا 
دانشــگاهی و دســتاوردهای جامعــه دانشــگاهی 
ــه را  ــی جامع ــکار عموم ــوزش اف ــی آم ــه نوع ب
ــر عهــده  ــادام العمــر ب ــه شــکل مســتمر و م ب

ــد. دارن
ــانی  ــرد: اطاع رس ــد ک ــی گل تاکی ــر زلف دکت
دســتاوردهای دانشــگاه ها و اقدامــات انجــام 
شــده در مراکــز پژوهشــی و فنــاوری یــک 
ــط  ــرای رواب ــی ب ــه و مســئولیت اجتماع وظیف
ــانی  ــن اطاع رس ــه ای ــرا ک ــت. چ عمومی هاس
عــاوه بــر ایجــاد حــس امیــد و انگیــزه بــرای 
ــم و  ــج بیشــتر عل ــکان تروی ــی ام ــکار عموم اف
دانــش در جامعــه، زمینــه اســتفاده بخش هــای 
مختلــف جامعــه از دســتاوردهای علمــی را نیــز 

ــد. ــم می کن فراه
ــود  ــه کمب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل وزی
انجــام  بــرای  مانعــی  نبایــد  امکانــات 

عمومی هــا  روابــط  وظایــف  و  ماموریت هــا 
باشــد، گفــت: در حــد تــوان و مســئولیت 
ــرای ارتقــاء جایــگاه روابــط عمومی هــا  خــود ب

می کنیــم. تــاش 
ــا دارای  ــط عمومی ه ــزود: شــاغان رواب وی اف
خاقیــت، نــوآوری و اســتعدادهای هنــری 
هســتند کــه بــا ایــن ظرفیــت و ابزارهــا 
و  کــرده  جبــران  را  کمبودهــا  می تواننــد 
جایــگاه ســازمان یــا دانشــگاه متبــوع خــود را 

ــند. ــا بخش ــه ارتق ــطح جامع در س
در ادامــه ایــن نشســت چنــد تــن از مدیــران 
ــان نظــرات  ــه بی ــط عمومــی دانشــگاه ها ب رواب
ــه ضــرورت  ــد ک ــای خــود پرداختن و دیدگاه ه
توجــه بــه ارتقــا جایــگاه روابــط عمومی هــا در 
ــات  ســاختار اداری، اختصــاص بودجــه و امکان
ــای  ــه واحده ــزاری ب ــرم اف ــخت افزاری و ن س
ــن  ــر گرفت ــرورت در نظ ــی، ض ــط عموم رواب
عمومــی  روابــط  کارشناســان  و  مدیــران 
مدیریــت  مشــورتی  بازوهــای  عنــوان  بــه 
انســانی  نیــروی  تامیــن  و  دانشــگاه ها  در 
عمومــی  روابــط  واحدهــای  در  متخصــص 
ــود ــه ب ــث مطروح ــم مباح ــگاهی از اه دانش

ــی  ــی، ورزش ــاد فرهنگ ــه المپی ــن افتتاحی آیی
دانشــجویان دختــر شــاهد و ایثارگــر کشــور بــا 
حضــور معــاون وزیــر علــوم و اســتاندار اصفهان 

بــه میزبانــی دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد.
المپیــاد فرهنگی، ورزشــی دانشــجویان شــاهد 
و ایثارگــر، بایــد تجلی گــِر ایثــار و همدلــی 

ــه و جنــگ باشــد دوران جبه
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان،  ــوم ب عل
دکتــر هاشــم داداش پــور معــاون وزیــر علــوم و 
رئیــس ســازمان، شــامگاه یکشــنبه در مراســم 
افتتاحیــه ســومین المپیــاد فرهنگــی، ورزشــی 
بــه  ایثارگــر  و  دانشــجویان دختــر شــاهد 
میزبانــی دانشــگاه اصفهــان، ضمــن قدردانــی از 
ــزاری  ــت برگ ــده در جه ــام ش ــای انج تاش ه
ــا گرامی داشــت یــاد شــهدای  ایــن المپیــاد و ب
ــگ  ــهدای جن ــه ش ــگاهی و هم ــوار دانش بزرگ
تحمیلــی و مدافعــان حــرم، اظهــار داشــت: در 
شــعاری کــه بــرای ایــن المپیــاد انتخــاب شــده 
اســت، از ســه کلیــدواژه اســتفاده شــده و ایــن 
ــار  ــار در کن ــی و ایث ــه واژه ی ورزش، همدل س
هــم دارای بــار معنایــی خــاص بــوده و نیازمنــد 
ــن  ــدگان در ای ــرکت کنن ــام ش ــه و اهتم توج

المپیــاد بــه ایــن شــعار اســت.

وی افــزود : ورزش وقتــی بــا همدلــی و ایثــار 
پیونــد داشــته باشــد و عجیــن شــود، ورزشــکار 
را آراســته بــه منــش و روش و بینــش پهلوانــی 
می کنــد و قهرمــان واقعــی در میدان مســابقات 
کســی خواهــد بــود کــه توانســته باشــد روحیــه 
ــتر و  ــناخت بیش ــی و درک و ش ــار و همدل ایث
بهتــری از همنــوع خــود را بــه نمایــش گــذارد.

وی  در ادامــه اظهــار داشــت: در دوران کرونــا 
ســامت جســم و روان جامعــه و خصوصــا 
جوانــان تحــت تاثیــر قرار گرفتــه بــود و طبیعتا 
ــرای ایــن موضــوع چاره جویــی می شــد  بایــد ب
و بــه همیــن دلیــل المپیادهــای متعــددی را در 

ســطح کشــور تعریــف و  برنامه ریــزی کــرده و 
در حــال اجــرای آن هــا هســتیم.

ــا  ــرد: م ــان ک ــوم خاطرنش ــر عل ــاون وزی مع
ایــن  برگــزاری  طریــق  از  می خواســتیم 
شــرایط  ورزشــی  فرهنگــی،  رویداد هــای 
در  کشــور  دانشــگاه های  در  را  جدیــدی 
ــم  ــامت جس ــه س ــتر ب ــام بیش ــتای اهتم راس
و روح و اوقــات فراغــت دانشــجویان حاکــم 
بــرای  بهتریــن شــرایط  و بی شــک  کنیــم 
ــت  ــم و روان، ورزش اس ــامت جس ــود س بهب
ــه در  ــن مقول ــازی ای ــد فرهنگ س ــه نیازمن ک

هســتیم. دانشــگاهی  محیط هــای 
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان ادامــه 
ــن  ــا در ای ــرای م ــه ب ــری ک ــوع دیگ داد: موض
ــود،  ــوردار ب ــی برخ ــت خاص ــاد از اهمی المپی
ــار  ــت و ایث ــی و صمیمی ــای همدل ــاد فض ایج
و دور هــم بــودن دانشــجویان بــود تــا بتوانیــم 
ــر  ــاهد و ایثارگ ــدان ش ــما فرزن ــور ش ــا حض ب
بخــش کوچکــی از همدلــی و ایثــار در میــدان 
جبهــه و جنــگ را تداعــی کنیــم و مســیری که 
آن هــا بــه نیکــی طــی کردنــد را ادامــه دهیــم 

ــگاه اســت کــه المپیــاد فرهنگــی،  ــن ن ــا ای و ب
بــرای  جایگاهــی  دانشــجویان  ورزشــی 
ــهادت  ــاد و ش ــار، جه ــگ ایث ــت فرهن پاسداش

نیــز محســوب می شــود.

ــز  ــان نی ــتاندار اصفه ــوی، اس ــید رضا مرتض س
ــه  ــی ب ــن خوش آمدگوی ــم ضم ــن مراس در ای
مهمانــان حاضــر در مراســم افتتاحیــه ســومین 
دختــر  دانشــجویان  ورزشــی  المپیــاد  دوره 
ــار داشــت:  شــاهد و ایثارگــر در اصفهــان، اظه
ــه مهمــان اســتان  ــی ک ــن روزهای ــدوارم ای امی
ــه  ــای ب ــتید، روزه ــان هس ــهید پرور اصفه ش

ــرای شــما باشــد. ــی ب ــاد ماندن ی

مختلفــی  راه هــای  از  :ورزش  افــزود  وی 
جوانــان  امــروز  زندگــی  در  می توانــد 
ــال  ــان ح ــی در زم ــد. زندگ ــی کن نقش آفرین
تبدیــل بــه یــک زندگــی ماشــینی شــده  و مــا 
ــت.  ــوق داده اس ــی س ــمت بی تحرک ــه س را ب
و  جســم  روح،  تقویــت  در  می توانــد  ورزش 
ســامت مــا عمــل کنــد و یــک ضــرورت 

می شــود. شــناخته  انکارناپذیــر 
ــت  ــوان اهمی ــش بان ــزود: ورزش در بخ وی اف
بیشــتری نیــز دارد، بــه ایــن دلیــل که ســامت 
ــن  ــت و همچنی ــه اس ــامت جامع ــوان، س بان
ــده  ــادران آین ــوان م ــه عن ــران ب ســامت دخت
می توانــد در گســترش میــل بــه ورزش در 

ــزار باشــد. ــده تاثیرگ نســل آین

انتخــاب  خصــوص  در  اصفهــان  اســتاندار 
ــا  ــن رقابت ه ــان ای ــوان میزب ــه عن ــان ب اصفه
ــابقه ای  ــل س ــه دلی ــان ب ــتان اصفه ــت: اس گف
ــم هایی دارد و  ــن مراس ــزاری چنی ــه در برگ ک
ــی کــه در بخش هــای  ــوان مدیریتــی و اجرای ت
گزینــه  همیشــه  اســت،  حاکــم  مختلــف 

ــت. ــی اس ــرای میزبان ــبی ب مناس

دکتــر حســین هرســیج، رئیــس دانشــگاه 
ــار داشــت:  ــن مراســم اظه ــز در ای ــان نی اصفه
انقــاب اســامی ایــران از همــان ابتــدا بــا خون 
شــهدا بــه پیــروزی رســید. تــک تــک نفراتــی 
کــه در ایــن جمــع حضــور داریــم امنیــت خــود 

ــون خــون شــهدا هســتیم. را مدی

ــش،  ــر دان ــه ای از ۳ عنص ــزود: مجموع وی اف
ارزش و ورزش در ایــن المپیــاد نهفتــه اســت و 
ورزش مقدمــه دو عنصــر دیگــر اســت و بــدون 
ســامتی نمی تــوان عالِــم بــود و در جهــت 

ــام گام برداشــت. ــای نظ ارزش ه

ــت:  ــان گف ــان در پای ــگاه اصفه ــس دانش رئی
تحــوالت  و  تغییــر  توانســتند  ملت هایــی 
اجتماعــی و سیاســی را رقــم بزننــد کــه از 
کــه  مفتخریــم  داشــتند.  خود گذشــتگی 
دانشــگاه اصفهــان کــه ۴۳۰  شــهید و ایثارگــر 
ــما  ــان ش ــت، میزب ــه داده اس ــل جامع را تحوی

ــت. ــزان اس عزی
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زیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: ســند 
نظــام ملــی نــوآوری بایــد بــه گونــه ای تدویــن 
ــی  ــگاه تیم ــر و ن ــوع تفک ــه ن ــود ک ــرا ش و اج
و پژوهــش آمــوزش محــور از همــان دوران 
مدرســه و از طریــق آمــوزش و پــرورش در 

ــه شــود. ــوم نهادین ــرز و ب ــن م ــدان ای فرزن
پژوهــش محــوری بایــد از دوران مدرســه آغــاز 

و نهادینــه شــود
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــی  ــر محمدعل ــا، دکت ــل از  ایلن ــه نق ــوم ب عل
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل، وزی زلف
اجــاس  سی وششــمین  از  روز  ســومین  در 
پــرورش  و  آمــوزش  روســای  و  مدیــران 
اینکــه امــروز دانشــمندان  کشــور، گفــت: 
مــا توانســتند ســامت کشــور را تضمیــن 
کننــد، نتیجــه زحمــات دوســتان آمــوزش 
ــت  ــن جه ــت و از ای ــان اس ــرورش و معلم و پ
ــوزش  ــه وزارت آم ــتان فرهیخت ــه دوس ــد ب بای
و پــرورش دســت مریــزاد گفــت. هرگونــه 
ــاوری،  ــم و فن ــوزش عل ــه آم ــه در زمین هزین

می شــود. محســوب  ســرمایه گذاری 
او در ادامــه افــزود: دانــش آموزانــی کــه 
ــس  ــان ریی ــینند، هم ــرکاس درس می نش س
جمهــور، وزیــر و وکیــل آینــده کشــور هســتند. 
وقتــی بــا ایــن نــگاه ســرکاس درس می رویــم 
نــگاه مــا بــه تدریــس و آمــوزش متفــاوت 
ــه  ــه وزارتخان ــت ک ــی اس ــن زمان ــود. ای می ش

مصرفــی  را  علــوم  و  پــرورش  و  آمــوزش 
ــوزش  ــه وزارت آم ــی ب ــگاه مصرف ــم، ن نمی دانی

ــت. ــگاه اس ــوع ن ــن ن بدتری
زلفــی گل بــا اشــاره بــه وضعیــت فعلــی 
ــگاه  ــرد: دانش ــار ک ــان، اظه ــگاه فرهنگی دانش
فرهنگیــان در حــال حاضــر شــرایطی دارد کــه 
بخشــی از نخبــه ترینهــا را جــذب خــود کــرده 
ــم معلمــی  ــاور داری ــا ب ــروز م اســت. اینکــه ام
یــک تخصــص اســت. بایــد بــاور داشــته باشــیم 
ــق  ــوق و عش ــار ذوق و ش ــی در کن ــه معلم ک
ــت  ــرار اس ــه ق ــرا ک ــت، چ ــص اس ــک تخص ی
فرزنــدان ایــن ســرزمین را بــرای آینــده کشــور 

ــد. تربیــت کن
ــه داد: خوشــبختانه ریاســت  ــوم ادام ــر عل وزی
دانشــگاه فرهنگیــان در ایــن مــدت کوتــاه 
ــا در  ــام داده و م ــی انج ــی خوب ــات خیل اقدام
آمــوزش از هیــچ فعالیتــی بــرای بهبــود کیفیت 
دریــغ نخواهیــم کــرد، چــرا کــه آمــوزش قــوی، 
وزارتخانــه قــوی درپــی خواهــد داشــت. جــذب 
ــه  ــه و در زمین ــاال رفت ــیار ب ــن دوره بس در ای
جــذب نخبــگان دســتورات الزم داده شــده و در 
دســتور کار اســت. تمــام تــاش مــا ایــن اســت 
ــه  ــا هرچ ــوم م ــرورش و عل ــوزش و پ ــه آم ک

ــرود. ــر پیــش ب قدرتمندت
او افــزود: ســند نظــام ملــی نــوآوری بایــد بــه 
گونــه ای تدویــن و اجــرا شــود کــه نــوع تفکــر 
ــور از  ــوزش مح ــش آم ــی و پژوه ــگاه تیم و ن
ــوزش و  ــق آم ــه و از طری ــان دوران مدرس هم
پــرورش در فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم نهادینــه 
شــود. اگــر بــا همیــن نــگاه ســند تدویــن شــود 
مــا اطمینــان خواهیــم داشــت کــه ورودی هــای 
دانشــگاه مــا آینــده علمــی و فنــاوری کشــور را 
بــه خوبــی رقــم می زننــد. بــه مســئله پژوهــش 
و فنــاوری بــا هــر نگاهــی بنگریــم بنیــان آن را 

ــم. ــرورش می بینی ــوزش و پ آم
زلفــی گل بــا اشــاره بــه تغییــر اقلیــم طبیعــی 

کــه امــروز در دنیــا رخ داده اســت، گفــت: 
ــا  ــه ام ــورت گرفت ــور ص ــم در کش ــر اقلی تغیی
ــم  ــه عل ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــه کنی ــد توج بای
ــم را در بخشــهای  ــر اقلی ــن تغیی ــم ای می توانی
فرهنگــی و اقتصــادی و... مطابــق میــل خودمان 
رقــم بزنیــم. در تغییــر اقــام اقتصــادی بحــث 
ــی بســیار جــدی اســت وقتــی  خــام فروش
کشــور مــا مملــو از جوانــان کارآمــد اســت ولی 
هنــوز مــواد خــام فروختــه می شــود و جوانــان 
بیــکار هســتند، نشــان می دهــد کــه بایــد 
بخــش پژوهــش و آمــوزش را تقویــت کنیــم و 
اســتعدادهای دانــش آمــوزان را بالفعــل کنیــم 
و از آن بــرای فنــاوری و توســعه منابــع انســانی 

ــم. اســتفاده کنی
ــاور داشــته باشــیم  ــر علــوم گفــت: اگــر ب وزی
ــا  ــاک ط ــد از خ ــم می توان ــای عل ــه کیمی ک
ــان را  ــی خودم ــم طبیع ــد و اقلی ــت کن درس
ــان  ــه معلم ــت ک ــان اس ــد آن زم ــت کن درس
قــدر خواهنــد دیــد و بــر صــدر خواهنــد 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــئله ای ک ــت. مس نشس
ــوزش در ســطوح  ــه آم ــل ب داشــته باشــیم می
ــت  ــی اس ــای ایران ــی در خانواده ه ــاالی علم ب
کــه نعمــت بســیار بزرگــی محســوب می شــود 
و بایــد بــرای اســتفاده از ایــن ســرمایه برنامــه 

ــیم. ــته باش ــی داش ــزی صحیح ری
ــدوار  ــر امی ــال حاض ــرد: در ح ــادآوری ک او ی
ــی  ــت مردم ــه در دول ــتیم ک ــبین هس و خوش
ــوم  ــرورش و عل ــوزش و پ ــیزدهم وزارت آم س
ــوردار  ــتری برخ ــره وری بیش ــاوری از به و فن
ــد  ــش از ۳۵درص ــا بی ــه م ــود. اینک ــد ب خواهن
بیــن  پایگاههــای  در  علمــی  ســندهای  از 
المللــی را بــا همــکاری محققــان بیــن المللــی 
ــاد  ــده اعتم ــان دهن ــم نش ــود کرده ای از آن خ
محققــان بیــن الملــل بــه کشــور ماســت و در 
ایــن زمینــه بایــد توجــه ویــژه ای بــه آمــوزش 
هــم افــزا در آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم 

ــیم. ــته باش داش

ــا صــدور  ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
حکمــی دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده را 
ــوم  ــتنادی عل ــه اس ــس موسس ــمت رئی ــه س ب
)ISC( و پایــش علــم و فنــاوری منصــوب 

ــرد. ک
ــوم )ISC( و  ــتنادی عل ــه اس ــس موسس رئی

ــد ــوب ش ــاوری منص ــم و فن ــش عل پای
ــط عمومــی  ــط رواب ــه گــزارش اداره کل رواب ب
وزارت علــوم متــن حکــم انتصــاب دکتــر محمد 
علــی زلفــی گل خطــاب بــه دکتــر ســید احمــد 

فاضــل زاده بــه شــرح ذیــل اســت: 

ــد  ــید احم ــر  س ــای دکت ــاب آق جن
زاده فاضــل 

با سالم و احترام؛
پــس از حمــد خــدا، درود و صلــوات بــر محمد 
ــد،  ــب تعه ــه مرات ــر ب ــد )ص(، نظ و آل محم
تخصــص و تجربــه جنابعالــی  و بــا عنایــت بــه 
پیشــنهاد معــاون محتــرم   پژوهشــی و معــاون 
محتــرم فنــاوری و نــوآوری،  بــه موجــب ایــن 
ــس  ــمت رئی ــه س ــال ب ــدت ۴س ــه م ــم ب حک
موسســه اســتنادی علــوم )ISC( و پایــش 

ــوید. ــوب  می ش ــاوری  منص ــم و فن عل
امیــد اســت  بــا توجــه بــه ر اهبردهــای 
ــته در  ــی شایس ــی  نقش ــت مردم ــی دول اساس
تحقــق اهــداف نظــام علــم، فنــاوری و نــوآوری  
به ویــژه  توســعه زیــر ســاخت هــای  پایــش و 
انتشــار نتایــج علــم و فنــاوری و حــل مشــکات 
ــی،  ــریات علم ــازی نش ــه س ــش روی نمای پی

ــد. ــا نمایی پژوهشــی و ترویجــی ایف

انتظــار مــی رود  مــوارد ذیــل در اولویــت 
کارهــای اجرایــی جنابعالــی قــرار گیــرد:

ایجــاد زیرســاخت الزم جهــت توســعه کمــی 
ــات  ــات، اختراع ــازی مج ــه س ــی نمای و کیف
و فنــاوری هــا و رتبــه بنــدی دانشــگاهها، 

پژوهشــگاهها، موسســات آمــوزش عالــی و 
پارکهــای علــم و فنــاوری

پیــاده ســازی کامــل ســامانه نظــام ایده هــا و 
ــرای اســتفاده  ــان( و برنامــه ریــزی ب نیازهــا )ن
ــعه و  ــی در توس ــای قانون ــت ه ــل از ظرفی کام

تکمیــل آن
تدویــن ســند و پیــاده ســازی ســکو ی ملــی 
پژوهشــی،  فرهنگــی،  تربیتــی،  آموزشــی، 
فنــاوری و نــوآوری در راســتای اهــداف شــورای 
ــا  ــر ب ــل موث ــا تعام ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق عال

ــران ــایر بازیگ س

بســتری ســازی بــرای معرفــی و توســعه 
دامنــه نمایــه ســازی و انتشــارات ISC در 

ســطح جهــان
ــرای توســعه  فراهــم ســازی بســتر مناســب ب
ســنجش  و  ســنجی  علــم  ســازی،  نمایــه 

فنــاوری در کشــورهای اســامی
ــه  ارتقــا ء جایــگاه نظــام ایــده هــا و نیازهــا ب
عنــوان بســتر اصلــی پیــاده ســازی نظــام ملــی 
ــی  ــع علم ــه جام ــوب نقش ــوآوری در چارچ ن
کشــو ر و برنامــه هــای شــورای عالــی انقــاب 

با حکم وزیر علوم؛
رئیس موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری منصوب شد

فرهنگــی
علمــی  ارتبــاط  ســکوی  انــدازی  راه   
دانشــمندان در ســطح ملــی و بیــن المللــی

ایجــاد درگاه آشــنایی بــا نخبــگان 
ــا( ــازان )دان ــده س وآین

ــاوری  ــی، فن ــار علم ــی آث ــر بخش ــن اث تعیی
ونــوآوری در رشــته های موضوعــی مختلــف

ــا،  ــا دانشــگاه ه ــزا ب تعامــل و تکامــل هــم اف
ــگاهها  ــاوری، پژوهش ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
ــی  ــی و صنعت ــای اجرای ــتگاه ه ــایر دس و س

ــی ــی و دولت خصوص
ــق  ــت  تحق ــی جه ــازوکار عملیات ــن س تدوی
مرجعیــت و دیپلماســی علمــی، فنــاوری و 
ــه ــای موسس ــت ه ــوزه ماموری ــوآوری در ح ن

ــی کنفرانســهای  ســاماندهی، نظــارت و ارزیاب
علمــی ملــی و بیــن المللــی

امیــد اســت بــا  اســتعانت از  خــدای ســبحان، 
درایــت جنابعالــی  و همــکاری و همراهــی  بــا 
ســایر  رؤســای دانشــگاه هــا ،پژوهشــگاه هــا، 
ــم  ــای عل ــی و پارک ه ــوزش عال ــات آم موسس
و فنــاوری، نقشــی شایســته در تحقــق اهــداف 
نظــام علــم و فنــاوری و ارتقــای عملکــرد ایــن 

حــوزه ایفــا نماییــد.

دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده حقیقــی 
تمــام   اســتاد   ) شــیراز   -  ۱۳۴۶ )متولــد 
مهندســی هوافضــا در دانشــکده مهندســی 

مکانیــک دانشــگاه شــیراز مــی باشــد.
 وی دارای عنــوان رتبــه اول کنکــور سراســری 
ــی شــریف  کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعت
در ســال ۷۰ در رشــته مهندســی مکانیــک  و 
ــن  ــگاه و اولی ــاز دانش ــجوی ممت ــن دانش اولی
ــور   ــا در کش ــری هوافض ــه دکت ــش آموخت دان

ــت . ــال ۱۳۸۰  اس درس

ترجمــه و چــاپ یــک جلــد کتــاب تخصصــی ، 
تالیــف و ویراســتاری دو جلــد کتــاب انگلیســی 
توســط انتشــارات اشــپرینگر ،انتشــار ۱۳۵  
ــی و خارجــی  ــر داخل ــه در مجــات معتب مقال
ــی  ــای مل ــس ه ــه در کنفران ــه ۱۳۰ مقال ، ارائ
ــراع  ــت اخت ــورد ثب ــک م ــی ، ی ــن الملل و بی
،و تجــاری ســازی چنــد طــرح تحقیقاتــی 
کاربــردی ملــی از نتایــج فعالیتهــای پژوهشــی 
ــوده اســت. و فنــاوری ایشــان و همکارانشــان  ب

کســب عنــوان پژوهشــگر برتــر دانشــگاه 
شــیراز، پژوهشــگر برتــر اســتان فــارس، مدیــر 
فنــاور برتــر  و مدیــر اجرایــی نمونــه از دیگــر 

ــت. ــل زاده اس ــر فاض ــارات دکت افتخ

ــی از  ــل زاده یک ــر فاض ــت  دکت ــی اس گفتن
ــای  ــک محیط ه ــاب »مکانی ــف  کت ــه مول س
ــاس  پیوســته محاســباتی ســاختارهای نانومقی
اســت کــه ازســوی انتشــارات بین المللــی 
ــد  و  ــر  ش ــال ۲۰۱۹ منتش ــپرینگر در س اش
جایــزه بهتریــن کتــاب علمــی کامســتک 

۲۰۲۱ را کســب کــرد.  .

سوابق اجرایی 
ــی  ــل زاده  م ــر فاض ــی دکت ــوابق اجرای از س
تــوان بــه  فعالیــت اجرایــی بــه عنــوان  رئیــس 
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ــا صــدور  ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
حکمــی دکتــر صــادق خــزل پــور را بــه ســمت 
الدیــن  سرپرســت دانشــگاه ســید جمــال 

ــرد. ــوب ک ــدآبادی منص اس
سرپرســت دانشــگاه ســید جمــال الدیــن 

اســدآبادی منصــوب شــد
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــد  ــر محم ــاب دکت ــم انتص ــن حک ــوم، مت عل
علــی زلفــی گل خطــاب بــه دکتــر خــزل پــور 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ب
جناب آقای دکتر صادق خزل پور 

ــه مراتــب تعهــد، تخصــص و تجــارب   نظــر ب
ــم  ــن حک ــب ای ــه موج ــی ب ــمند جنابعال ارش
ــال  ــه ســمت سرپرســت دانشــگاه ســید جم ب

ــوید. ــی ش ــادی منصــوب م ــد آب ــن اس الدی
انتظــار مــی رود بــا پیــروی از آموزه هــای 
اســامی، مبانــی علمــی، روحیــة انقابــی، 
و  مردمــی  دولــت  اساســی  راهبردهــای 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــده ب ــه ش ــای ارائ برنامه ه
اســامی و جلــب همــکاری اســتادان، مدیــران، 
یــاوران علمی)کارکنــان( و دانشــجویان تمامــی 

ــه  ــوی دانشــگاه از جمل ــادی و معن ــات م امکان
ــت  ــن را جه ــن و واقفی ــم خیری ــت  عظی ظرفی
اســناد  برنامه هــای  و  سیاســت ها  تحقــق 
باالدســتی، مرجعیــت و دیپلماســی علمــی، 
توســعه همــه جانبــه علــم و فنــاوری، آمــوزش 
ــوزش- محــور،  پژوهــش -محــور، پژوهــش آم
ــی، فرهنــگ ســازی  ــی، کارآفرین ــارت افزای مه
کار تیمــی و گروهــی و در نهایــت اجــرای 
ــامی  ــگاه اس ــند  دانش ــای س ــی محوره تمام

ــد. ــه کار گیری ب
ــرد  ــی را در پیش ب ــزون جنابعال ــق روزاف توفی
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری 
رهبــر حکیــم  منویــات  و  ایــران  اســامی 
انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
ــال  ــروردگار متع ــی( از درگاه پ ــه العال )مدظل

خواســتارم.«

دکتــر صــادق خــزل پــور عضــو هیئــت 
علمــی دانشــکده شــیمی دانشــگاه بوعلــی 
ــش از  ــت و پی ــتادیار اس ــه اس ــا مرتب ــینا ب س
ــی  ــات تکمیل ــت تحصی ــولیت معاون ــن مس ای
و  شــیمی  دانشــکده  پژوهشــی  معاونــت  و 
مدیریــت امــور پژوهشــی دانشــگاه بوعلــی 

ــت. ــته اس ــده داش ــر عه ــینا را ب س
ــادی  ــای بنی ــش ه ــوم پژوه ــه س ــب رتب کس
ــوان خوارزمی)ســال۱۳۹۹( و  در جشــنواره  ج
رتبــه ســوم) مــدال برنــز( در دومیــن المپیــاد 
بیــن المللی شــیمی )ســال ۱۳۸۸( از افتخارات 

دکتــر خــزل پــور اســت. 
ــد و  ــی ارش ــت دوره کارشناس ــه نخس وی رتب
دکتــری را در  میــان هــم ورودی هــای خــود در 
دانشــگاه بوعلــی ســینا را کســب کــرده اســت و 
چندیــن دوره اســتاد برتــر آموزشــی در گــروه 

شــیمی تجزیــه بــوده اســت.
ــن  ــاوری همچنی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــای  ــات و تاش ه ــه ای از زحم ــه  جداگان در نام
»دکتــر حســین مــرادی مخلص« رئیس ســابق 
ــدآبادی در  ــن اس ــال الدی ــید جم دانشــگاه  س
ــی کــرد. ــن مســئولیت  قدردان مــدت تصــدی ای

با حکم وزیر علوم؛
سرپرست دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی منصوب شد

دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه شــیراز  
ــارس، دبیــر  ــم و فنــاوری ف ــارک عل ،رئیــس پ
هیجدهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی پارکهــای 
  ،)2014-ASPA(آســیا فنــاوری  و  علــم 

اشــاره کــرد.

عضویــت در هیئــت موســس،  هیئــت مدیــره 
ــا و  ــارک ه ــی پ ــن علم ــس انجم ــب رئی و نائ
مراکــز رشــد ایــران، عضویــت در هیئــت 
مدیــره انجمــن پارکهــای علــم و فنــاوری آســیا 
، عضویــت حقیقــی در هیئــت امنــا ء دانشــگاه 
ــه ای  ــز منطق ــیراز ، مرک ــگاه ش ــیراز ) دانش ش
پایــگاه  و  فنــاوری  و  علــوم  اطاع رســانی 
ــگاه  ــام( ، دانش ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس
صنعتــی شــیراز و پــارک علــم و فنــاوری 
مهندســان  انجمــن  در  عضویــت   ، فــارس 
مکانیــک ایــران و انجمــن مهندســان هوافضــا 
ایــران از دیگــر فعالیــت هــای اجرایــی و علمــی 

ــت.  ــوده اس وی  ب

وزیــر علــوم در نامــه جداگانــه ای از خدمــات و 
زحمــات دکتــر محمــد جــواد دهقانــی رئیــس 
 )ISC( علــوم  اســتنادی  ســابق  موسســه 
ــدی  ــان تص ــاوری در زم ــم و فن ــش عل و پای

ــرد. ــی ک ــه قدردان ــن موسس ــولیت ای مس

وزیر علوم اعالم کرد:
سامانه معرفی دانشمندان و پژوهشگران ایرانی راه اندازی می شود

ــد  ــا تاکی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــن  ــه بی ــران در عرص ــی ای ــت علم ــر مرجعی ب
الملــل گفــت: درگاه آشــنایی بــا نخبــگان 
معرفــی  بــا هــدف  »دانــا«  آینده ســازان  و 
فعالیت هــای  نمایه ســازی  و  دانشــمندان 
پژوهشــگران ایرانــی بــه زبــان هــای فارســی و 

انگلیســی بــه زودی راه انــدازی می شــود.
ــگران  ــمندان و پژوهش ــی دانش ــامانه معرف س

ایرانــی راه انــدازی می شــود
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــی  ــر  محمدعل ــا، دکت ــل از ایرن ــه نق ــوم ب عل
ــت  ــت در گف ــه دول ــتانه هفت ــی گل در آس زلف
ــه  ــح ب ــام صب ــه س ــی) برنام ــوی تلویزیون و گ
خیــر شــبکه ســوم ســیما ( در تشــریح اقدامات 
ــه اظهــار داشــت: در  یــک ســاله ایــن وزارتخان
کشــورهای مختلــف ســامانه های متفاوتــی 
بــرای معرفــی دانشــمندان وجــود دارد؛ از جمله 
گــوگل اســکوالر/ google scholar کــه هــر 
دانشــمند و پژوهشــگر بین المللــی در آن یــک 
ــی وی  ــای علم ــه فعالیت ه ــه دارد و هم صفح
در آن صفحــه نمایه ســازی و بــه عنــوان مرجــع 

ــود. ــی می ش ــته معرف ــک رش ــی در ی علم
وی ادامــه داد: مــا قصــد داریــم ســامانه درگاه 
آشــنایی بــا نخبــگان و آینده ســازان را بــا 
هــدف معرفــی دانشــمندان ایرانــی بــه جهــان 
ــدا  ــا ابت ــای آنه ــا فعالیت ه ــم ت ــدازی کنی راه ان
در معــرض دیــد صنایــع داخلــی و عرصــه 
شــکل  ایــن  بــه  گیــرد.  قــرار  بین الملــل 
مرجعیــت علمــی نیــز کســب شــده و شــرایط 
همکاری هــای  و  فعالیت هــا  بــرای  بهتــر 
ــی ایجــاد  ــی و خارجــی دانشــمندان ایران داخل

می شــود.
ــس  ــتانی ریی ــفر اس ــه ۳۱ س ــوم ب ــر عل وزی
جمهــور در یــک ســال گذشــته اشــاره کــرد و 
گفــت: در ایــن ســفرها موفــق بــه جــذب چنــد 
ــل  ــرای تکمی ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه
بناهــای بــا ۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ــت  ــن از ظرفی ــدیم. همچنی ــی ش ــوزش عال آم

ــت  ــی جمعی ــواده جوان ــت از خان ــون حمای قان
بــرای تاســیس خوابگاه هــای متاهلــی اســتفاده 

می شــود. 
شــدن  حضــوری  یــادآوری  بــا  زلفــی گل 
آموزش هــا از ابتــدای فروردیــن ۱۴۰۱ بعــد 
ــاره  ــازی اش ــوزش مج ــال آم ــش از ۲ س از بی
کــرد و اظهــار داشــت: بــا چابــک ســازی 
معاونــت  علــوم،  وزارت  ســازمانی  نمــودار 
ــه از آذر  ــن وزارتخان ــوآوری در ای ــاوری و ن فن
گذشــته بــرای توجــه بیشــتر و زایــش و رویــش 
شــرکت های دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور 

ــد. ــیس ش تاس
بیــش از ۱۰ هــزار واحــد فنــاور در پارک هــای 
علــم و فنــاوری فعالیــت می کردنــد کــه اکنــون 
ــا  ــه آنه ــوآوری ب ــاوری و ن ــت فن ــل معاون ذی
ــن  ــن در ای ــود، همچنی ــه می ش ــتر توج بیش
مــدت ۲۵ هــزار شــغل جدیــد در شــرکت های 
دانــش بنیــان ایجادشــده و مجــوز احــداث ۱۲ 
ــی از  ــه برخ ــده ک ــادر ش ــاوری ص ــس فن پردی
آنهــا بــا همــکاری وزارتخانــه هــای دیگــر بــوده 

اســت. 
ســامانه »نــان«؛ حلقــه اتصــال صنعــت، 

جامعــه و دانشــگاه
ــا  ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
تاکیــد بــر تعامــل و تکامــل هم افــزا بــا معاونــت 
ــار  ــوری اظه ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
تــا  را  فناوری هــا  وزارتخانــه  ایــن  داشــت: 
ــوع  ــی ۶ )از مجم ــطح آمادگ ــه س ــیدن ب رس
ــد  ــد و بع ــت می کن ــی( حمای ــطح آمادگ ۹س
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  آن  از 
ــا  ــوآوری و شــکوفایی ب جمهــوری و صنــدوق ن

ــری  ــه شــکل گی ــی کمــک ب ــای مال حمایت ه
ــد. ــی کنن ــان م ــرکت های دانش بنی ــعه ش توس

ــورد  ــن درم ــیزدهم همچنی ــت س ــو دول عض
و  کاربــردی  بنیــادی،  تحقیقــات  انــواع 
توســعه ای در کشــور گفــت: بایــد بــه هــر ســه 
ــن کار در  ــم و ای ــه کنی ــات توج ــوع تحقیق ن
ــا  دوره هــای قبــل هــم انجــام شــده اســت ام
در هدایــت پژوهــش هــا در راســتای نیازهــای 
ــق  ــادی موف ــات بنی ــدازه تحقیق ــه ان ــه ب جامع

ــم. ــوده  ای نب
دلیــل  بــه همیــن  داد:  ادامــه  زلفــی گل 
ســامانه نظــام ایــده هــا و نیازهــا »نــان« را در 
پایــگاه اســتنادی موسســه علــوم جهــان اســام 
راه انــدازی کردیــم کــه مصــوب شــورای عالــی 
ــه  ــا توجــه ب انقــاب فرهنگــی نیــز هســت و ب
ــش  ــد دان ــش تولی ــون جه ــیوه نامه های قان ش
ــای  ــد نیازه ــا بای ــه ه ــه وزارتخان ــان هم بنی
فناورانــه و پژوهشــی خــود را در آن ثبــت 
ــع  ــرای رف ــد ب ــمندان می توانن ــد و دانش کنن

ــد. ــه دهن ــل ارای ــا راه ح ــن نیازه ای
مجــری  جایــگاه  در  علــوم  وزارت 
و  مجلــس  قوانیــن  و  سیاســت ها 

ســت ا ر شو
و   ۱۴۰۲ کنکــور  درمــورد  همچنیــن  وی 
در  علــوم  وزارت  داد:  توضیــح  آن  تغییــرات 
جایــگاه مجــری سیاســت هــا و مصوبــات 
مجلــس شــورای اســامی و شــورای عالــی 
ــن  ــه بهتری ــد ب ــت و بای ــی اس ــاب فرهنگ انق

نحــو قانــون و مصوبــات را اجــرا کنــد.
در  دیدگاه هایــی  مــا  افــزود:  علــوم  وزیــر 
مــورد تغییــرات کنکــور داشــتیم کــه در زمــان 

طــرح مصوبــه در جلســات شــورای عالــی 
ــط  ــون فق ــم اکن ــه دادی ــی ارای ــاب فرهنگ انق
ــن  ــه بهتری ــه ب ــن مصوب ــم ای ــی کنی ــاش م ت
ــزی  ــه ری ــرای آن برنام ــود و ب ــرا ش ــکل اج ش
مــی کنیــم و اگــر اجــرا نشــود بایــد پاســخگو 

ــیم. باش
تعــداد  و  وضعیــت  درمــورد  گل  زلفــی 
ــت:  ــز گف ــی نی ــات تکمیل ــجویان تحصی دانش
ــور  ــی عب ــطح مل ــران از س ــای ای ــگاه ه دانش
کــرده و بــه ســطح بیــن المللــی رســیده انــد. 
ــزو  ــنجی ج ــرا در وب س ــران اخی ــگاه ته دانش
دانشــگاه های برتــر قــرار گرفــت. ظرفیــت 
تکمیلــی  تحصیــات  هــای  دوره  تاســیس 
ــی  ــه معیارهای ــری ب ــد و دکت ــی ارش کارشناس
نیــاز دارد کــه دارا بــودن  اعضــای هیــات 
ــن  ــی از ای ــخص یک ــای مش ــی در پایه ه علم

ــت. ــا اس معیاره
ــه  ــا ب ــگاه ه ــی دانش ــه داد: در برخ وی ادام
هیــات  اعضــای  شــدن  بازنشســته  دلیــل 
ــه اســت  ــتادان کاهــش یافت ــداد اس ــی تع علم
کــه وزارت علــوم هــر ســال ۲ نوبــت فراخــوان 
جــذب اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا را 
ــد.  ــی ده ــتادان م ــت اس ــم وضعی ــرای ترمی ب
ــن  ــاوری همچنی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
در مــورد شــروع تحصیلــی دانشــگاه هــا و آغــاز 
آمــوزش هــا از اول مهــر ۱۴۰۱ گفــت: آمــوزش 
هــا حضــوری خواهــد بــود ولــی آمــوزش 

ــار گذاشــته نمــی شــود.  مجــازی کن
زلفــی گل اظهــار داشــت: بایــد از تجربــه 
ــتفاده  ــو اس ــن نح ــه بهتری ــازی ب ــوزش مج آم
ــه اســتادانی کــه از ظرفیــت  کنیــم بنابرایــن ب
آمــوزش مجــازی بــرای کاس هــای حــل 
ــکال  ــع اش ــب، رف ــر مطال ــم بهت ــن، تفهی تمری
ــا تدریــس مــازاد اســتفاده کننــد، امتیازاتــی  ی
تعلــق مــی گیــرد. همچنیــن مــی توانیــم 
ــزاری  ــرای برگ ــازی ب ــای مج ــت فض از ظرفی
ــره  ــی به ــن الملل ــا بی ــی ی ــای مل ــش ه همای

ــم.  ببری
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معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم مطرح کرد
عزم جدی وزارت علوم برای مقابله با تقلب علمی

وزیر علوم :
احیای شورای عالی برنامه ریزی ، مباحث تحولی در آموزش عالی را سرعت می بخشد

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم 
ــگاه ها  ــه دانش ــنامه ای ب ــال بخش ــت: امس گف
ابــاغ شــد کــه براســاس آن از مراکــز آمــوزش 
عالــی خواســته شــد تــا نســبت بــه شناســایی 
و اعــام اســامی مراکــز، موسســات، افــراد 
یــا ســایت هایی کــه بــرای تهیــه، عرضــه 
ــاز  ــت غیرمج ــی فعالی ــار علم ــذاری آث ــا واگ ی
انجــام مــی دهنــد بــه معاونــت حقوقــی و امــور 

ــد. ــدام کنن ــس اق مجل
عــزم جــدی وزارت علــوم بــرای مقابلــه 

بــا تقلــب علمــی
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از  خبرگــزاری فــارس،  دکتــر 
امــور  و  معــاون حقوقــی  فرخــی  مرتضــی 
مجلــس وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه دانشــگاه 
ایــن  رویکــرد  دربــاره  فــارس  خبرگــزاری 
وزارتخانــه و تدابیــر اتخــاذ شــده در بحــث 
ــوم  ــت: وزارت عل ــب علمــی گف ــا تقل ــه ب مقابل
بــه محــض وصــول مــدارک و مســتندات قابــل 
ــه  ــکایات علی ــه ش ــه اقام ــبت ب ــری، نس پیگی
ــه  ــه تهی ــال در زمین اشــخاص و مؤسســات فع
آثــار علمــی متقلبانــه  از طریــق دســتگاه 

قضایــی اقــدام می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه صیانــت از جامعــه علمــی 
و پژوهشــی از مهمتریــن ارکان رشــد، پویایــی 
و تشــویق اســاتید، پژوهشــگران و اصحــاب 
جامعــه دانشــگاهی اســت، گفــت: وزارت علــوم 
بــه عنــوان مرجــع جامــع علمــی کشــور متولی 

ــه علمــی اســت. ــت از جامع صیان
فرخــی دربــاره رویکــرد وزارت علــوم و تدابیــر 
اتخــاذ شــده در بحــث مقابلــه بــا تقلــب علمــی 
خاطرنشــان کــرد: اجــرای قانــون پیشــگیری و 
مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار علمــی مصــوب 
ســال ۱۳۹۶ مجلــس شــورای اســامی بــه 
عنــوان یــک راهبــرد الزم االجــرا بــرای وزارت 
علــوم و بــرای صیانــت از جامعــه علمــی و 

پژوهشــی کشــور مــاک عمــل اســت.
وی تاکیــد کــرد کــه وزارت علــوم تقلــب علمی 
را در زمــره جرائــم و تخلفــات، علیــه حقــوق و 
نظــم عمومــی و اقدامــات انگشــت شــمار افــراد 
ــی  ــت عموم ــا حیثی ــازی ب ــی ب ــب را نوع متقل

ــد. جامعــه علمــی کشــور می دان
علــوم  وزارت  حقوقــی  شــورای  رئیــس 
ــه  ــه آنچ ــان اینک ــا بی ــاوری ب ــات و فن تحقیق
ــی  ــی و پژوهش ــوزش عال ــای آم در مجموعه ه
ارتقــاء  جهــت  در  می دهــد  رخ  کشــور 
مطلــوب  پژوهشــی  و  علمــی  فعالیت هــای 
ــی کشــور  ــوزش عال ــه آم ــت: جامع اســت، گف
ــب و  ــری از تقل ــجو مب ــاتید و دانش ــم از اس اع
ــی  ــیار کم ــهم بس ــت و س ــی اس ــف علم تخل
از ایــن تخلفــات بــه دانشــگاه های دولتــی 

دارد. اختصــاص 
وی افــزود: اگــر آمــار تخلفــات علمــی در 
کشــور یــک درصــد هــم باشــد از دیــد وزارت 
علــوم عــدد باالیــی اســت و حتــی یــک مــورد 
ــتی در  ــم نبایس ــی ه ــف علم ــا تخل ــب ی تقل
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی کشــور 

ــد. روی ده
فرخــی بــا تاکیــد بــر اجــرای تبصــره ۴ مــاده 
واحــده و عملکــرد بازرســان و ضابطــان قضایــی 
ــت:  ــی، گف ــای علم ــا تقلب ه ــه ب ــاره مقابل درب
در بحــث مقابلــه بــا تقلــب علمی بخشــنامه ای 
در روز ۲۲ تیرمــاه امســال ابــاغ و از دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی خواســته  شــد تــا 
نســبت بــه شناســایی و اعــام اســامی مراکــز، 
ــرای  ــه ب ــایت هایی ک ــا س ــراد ی ــات، اف موسس
تهیــه، عرضــه یــا واگــذاری آثــار علمــی 
موضــوع مــاده واحــده فــوق تبلیــغ یــا فعالیــت 
غیرمجــاز انجــام مــی دهنــد بــه معاونــت 

ــد. ــدام کنن ــس اق ــور مجل ــی و ام حقوق
* هماهنگــی بیشــتر معاونان آموزشــی، 
پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم بــرای 

مقابلــه بــا تقلــب علمــی
ــده در  ــاذ ش ــر اتخ ــر از تدابی ــی دیگ وی یک
ــب علمــی را هماهنگــی  ــا تقل ــه ب بحــث مقابل
بیشــتر بــا معاونت هــای پژوهشــی، آموزشــی و 
ــن  ــی و تضمی ــاوری، مرکــز نظــارت و ارزیاب فن
ــه  ــوم ب ــت و حراســت مرکــزی وزارت عل کیفی
جهــت اهمیــت موضــوع مقابلــه بــا تقلــب اعام 
کــرد و گفــت: مقــرر شــد در صــورت مواجهــه 
حــوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری بــا 
ــرای  ــازی و ب ــب مستندس ــف، مرات ــوارد تخل م
ــه  ــی ارائ ــر حقوق ــه دفت ــی ب ــری قضای پیگی

شــود.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم 
تحقیقــات و فنــاوری عــدم تناســب بیــن 
نســبت اســتاد و دانشــجو در برخــی دانشــگاه 
هــا، مــازاد بــودن پذیــرش دانشــجو در برخــی 
رشــته هــا بــدون توجــه به زیرســاخت هــای آن 
دانشــگاه، ضعــف برخــی آییــن نامــه هــا اعــم از 
آموزشــی، پژوهشــی و ارتقاء را بزرگترین بســتر 
ــی  ــی و پژوهش ــات علم ــات و تقلب ــاز تخلف س
دانســته و تصریــح کــرد: افزایــش ســطح آگاهی 
اعضــای هیــأت علمــی، دانشــجویان و کارکنــان 
برگــزاری کارگاه هــای  از طریــق  مؤسســه 
ــی و  ــت های علم ــا، نشس ــی، همایش ه آموزش
ــات  ــب تخلف ــه عواق ــبت ب ــانی نس ــاع رس اط
ــرد  ــک رویک ــوان ی ــی را بعن ــی و پژوهش علم
وزارت علــوم بــرای مقابلــه بــا تخلفــات علمــی 

برشــمرد.
* هشدار به متقلبان علمی

ــی و  ــب علم ــا تقل ــه ب ــی ک ــه متخلفان وی ب
پژوهشــی بــا آبــروی علمــی کشــور بــازی 
ــون  ــر اســاس قان ــه ب ــد، هشــدار داد ک می کنن
ــار  ــه آث ــب در تهی ــا تقل ــه ب پیشــگیری و مقابل
ــه  ــار متقلبان ــتفاده از آث ــورت اس ــی در ص علم
ــجویان،  ــی، دانش ــأت علم ــای هی ــط اعض توس
کارکنــان اداری، ضمــن ســلب هرگونــه امتیــاز 
مــادی یــا معنــوی مترتــب بــر آن و ملغی االثــر 
بــودن هرگونــه مــدرک تحصیلــی، پایــه، مرتبــه 
ــه  ــن مشــابه علمــی، ب ــا عناوی ــه ی علمــی، رتب
ــط  ــورد توس ــب م ــردگان حس ــات نامب تخلف
ــی،  ــأت علم ــای هی ــی اعض ــای انتظام هیأت ه
اداری،  تخلفــات  بــه  هیأت هــای رســیدگی 
کمیته هــای انضباطــی دانشــجویان یــا دادســرا 
و دادگاه ویــژه روحانیــت رســیدگی شــده و بــه 

مجازات هــای ســنگین محکــوم می شــوند.

ــن  ــاوری در اولی ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
جلســه دوره جدیــد شــورای عالــی برنامــه 
ــا احیــای ایــن  ریــزی آمــوزش عالــی گفــت: ب
ــی و  ــوزش عال ــول در آم ــث تح ــورا، مباح ش
ــی ،  ــای درس ــه ه ــوای برنام ــه محت ــه ب توج

ــود. ــی ش ــال م ــته دنب ــر از گذش ــدی ت ج

ــه  ــی برنام ــورای عال ــای ش ــوم : احی ــر عل وزی
ریــزی ، مباحــث تحولــی در آمــوزش عالــی را 

ســرعت مــی بخشــد

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم، دکتــر محمــد علــی زلفــی گل در 
ــزی  ــه ری ــی برنام ــورای عال ــن نشســت ش اولی
ــال اســتقال مجــدد  ــه بدنب ــی ک ــوزش عال آم
ریــزی  برنامــه  و  گســترش  شــورای  از  آن 
ــس دانشــگاه  ــا حضــور رئی ــی و ب ــوزش عال آم
ــوم  ــی وزارت عل ــاون آموزش ــامی, مع آزاد اس
ــد؛   ــزار ش ــورا برگ ــن ش ــد ای ــای جدی و  اعض
ــعه  ــی و توس ــث کّم ــته مباح ــت: در گذش گف
رشــته هــای تحصیلــی بــر فعالیــت ایــن شــورا 
ــا اســتقال مجــدد  ــود کــه ب ســایه انداختــه ب
آن، مباحــث برنامــه ریــزی و توجــه بــه محتــوا 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــت ق ــاره در اولوی دوب
توجــه ویــژه وزارت علــوم بــه محتــوای 

ــی کتب درس
ــی  ــب درس ــوای کت ــت: محت ــوم گف ــر عل وزی
دانشــگاهی بــرای وزارت علــوم اهمیــت زیــادی 
دارد و در همیــن راســتا، طــرح مطالعاتــی 

ــه موسســه  شــیوه تدویــن کتــب دانشــگاهی ب
ــی داده  ــزی آمــوزش عال پژوهــش و برنامــه ری
ــگارش  ــن و ن ــی تدوی ــرد علم ــا رویک ــد ت ش
کتــب درســی دانشــگاهی را تهیــه کننــد تــا بــا 
ابــاغ وزارت علــوم شــیوه عمــل مولفــان قــرار 

ــرد. گی
دکتــر زلفــی گل گفــت: عــاوه بــر روش 
ــی  ــب درس ــن کت ــن تدوی ــی و نوی ــای علم ه
ــت  ــم اس ــوم مه ــرای وزارت عل ــگاهی، ب دانش
کــه هویت مــداری، مباحــث تربیتــی و تجلیــل 
از مشــاهیر علــم و فنــاوری و مفاخــر ملــی در 

ــود. ــاظ ش ــی لح ــب درس ــوای کت محت
ضرورت نگاه نو به آموزش عالی

ــده،  ــه دهن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
یادگیرنــده و محتــوای درســی ســه ضلــع 
آمــوزش هســتند گفــت: مــا بایــد برنامــه 
ــه  ــای پنجگان ــت ه ــه اولوی ــم ک ــزی کنی ری
ــش  ــیزدهم، در بخ ــت س ــوم در دول وزارت عل

ــود. ــری ش ــم پیگی ــوزش ه آم
دکتــر زلفــی گل گفــت: مهــارت آمــوزی 
ــس و  ــیوه تدری ــوزش ش ــجویان و آم ــه دانش ب
منــش اســتادی از جملــه برنامــه هــای دولــت 

ــت. ــوزش اس ــش آم ــد در بخ جدی
ــو  ــم عم ــر قاس ــت، دکت ــن نشس ــه ای در ادام
علــوم  وزارت  آموزشــی  معــاون  عابدینــی 
زاده مدیــرکل دفتــر  نقــی  و دکتــر رضــا 
ــی در  ــی توضیحات ــوزش عال ــزی آم ــه ری برنام
ــی  ــورای عال ــد ش ــه جدی ــن نام ــوص آیی خص
برنامــه ریــزی ، شــیوه نامــه شــورا و تشــکیل 
کارگروه هــا و کمیســیون ها ارائــه کردنــد و 
ــی  ــه درس ــد برنام ــه و چن ــیوه نام ــپس ش س
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــده  م ــنهاد ش پیش

در  علــوم  وزیــر  مشــاور 
مدیریــت  و  برنامه ریــزی 

: ی د هبــر ا ر
دانشگاه ها باید پیشگام مدیریت 

علمی در جامعه باشند
و  برنامه ریــزی  در  علــوم  وزیــر  مشــاور 
ــد  ــگاه ها بای ــت: دانش ــردی گف ــت راهب مدیری
پیشــگام مدیریــت علمــی در جامعــه باشــند و 
ــد  ســازمان های دولتــی و خصوصــی دیگــر بای
دانشــگاه ها را الگــوی خــود در مدیریــت بداننــد 
کــه تحقــق ایــن هــدف مســتلزم برنامه ریــزی 
ــگاه ها  ــی دانش ــای علم ــه ظرفیت ه ــه ب و توج

ــت.  ــی اس ــائل مدیریت در مس
 بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
علــوم، دکتــر روح اهلل ســهرابی در نشســت 
ــی دانشــگاه ها  ــان اداری و مال ــری معاون سراس
ــار  ــد اظه ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــه در دانش ک
داشــت: روســای دانشــگاه ها مــی بایســت 
ایــده هــای مدیریــت خاقانــه و نوآورانــه 
از  دانشــگاه ها  چالش هــای  رفــع  بــرای  را 
عمــوم ذینفعــان و کنشــگران داخــل دانشــگاه  
ــی  ــدی تخصص ــع بن ــس از جم ــت و پ دریاف

ــد. ــاغ کنن اب
ــردی  ــه راهب ــن برنام ــرد: تدوی ــد ک وی تاکی
ــرای دانشــگاه ها براســاس اســناد باالدســتی،  ب
برنامه هــای تقدیمــی وزیــر علــوم بــه مجلــس 
ــد  ــه بای ــن برنام ــت و در ای ــرورت اس ــک ض ی
بــرای مشــکات موجــود چــاره جویــی کــرده و 

راهــکار ارائــه کنیــم.
ــم  ــول عل ــرد: اص ــد ک ــهرابی تاکی ــر س دکت
اولویت هــای  می کنــد  ایجــاب  مدیریــت 
دانشــگاه ها در تمــام ابعــاد علمــی، پژوهشــی، 
و  شــود  مشــخص  فرهنگــی  و  عمرانــی 
ــا  ــن اولویت ه ــق ای ــی تحق شــاخص های ارزیاب
هــم بــرای رصــد میــزان پیشــرفت مشــخص و 

ــود. ــام ش اع
و  برنامه ریــزی  در  علــوم  وزیــر  مشــاور 
ــی  ــت: برخ ــار داش ــردی اظه ــت راهب مدیری
از دانشــگاه ها تجربیــات مدیریتــی موفقــی 
ــن  ــات را بی ــن تجربی ــم ای ــد کــه می توانی دارن
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی دیگــر بــه 
اشــتراک بگذاریــم و ترکیــب تجربــه بــا دانــش 
نظــری می توانــد مــا را در دســت یابی بــه 

ــد. ــک کن ــتر کم ــداف بیش اه
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پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی 

آنچه خواهید خواند:
- ســرمایه گــذاری و نــوآوری در 
ــت ــده اس ــول مان ــی مغف ــع غذای صنای
حــوزه  در  ملــی  اقدامــی  -تانــا 
زیســت بوم فناوری و نوآوری  توســعه 

ــت. ــتان اس اس
تــک  محافــظ  پوشــش   -
 APC( ــرد ــزه س ــی گالوانی جزئ

)۱۰۰ نانوزینــکا-
امتیازهــای  و  رتبــه   -
ایرانــی  مؤسســه های 
موضوعــی  رتبه بنــدی  در 
میــالدی   ۲۰۲۲ در  شــانگهای 

ــد ــر ش منتش

سرمایه گذاری و نوآوری در صنایع غذایی مغفول مانده است

تانا اقدامی ملی در حوزه توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان است

 شرکت دانش بنیان نا نو فناور اطلس پوشش محافظ

در ادامــه »دکتــر مســعود میرزایــی شــهرابی«، 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضوی 
ــی  ــع غذای ــرد: صنای ــان ک ــداد بی ــن روی در ای
ــی  ــم و اساس ــیار مه ــای بس ــوزه ه ــی از ح یک
مــا در اســتان اســت کــه برندهــای ملــی و بیــن 
المللــی زیــادی را بــه کشــور عزیزمــان معرفــی 
ــی از  ــوی یک ــان رض ــع خراس ــرده و در واق ک

قطــب هــای صنعــت غذاســت.

وی گفــت: برنامــه ریــزی و طــرح ریــزی خوبی 
بــرای اجــرای صحیــح اقــدام ملــی تانــا درالیــه 
اســتانی داشــته ایــم و ایــن رویــداد بــا حمایــت 
نــوآوری وزارت علــوم،  معاونــت فنــاوری و 
تحقیقــات و فنــاوری، اســتانداری خراســان 
رضــوی، قــرارگاه اقتصــاد دانــش بنیــان، پــارک 
ــه  ــان، موسس ــتان خراس ــاوری اس ــم و فن عل
ــان  ــی خراس ــع غذای ــوم و صنای ــی عل پژوهش
رضــوی، دهکــده فنــاوری و نــوآوری کشــاورزی 
ــن  ــوی، انجم ــان رض ــی خراس ــع طبیع و مناب
شــرکت های دانش بنیــان خراســان رضــوی 

ــه انجــام رســیده اســت. ب
ــف  ــا مخف ــه داد: تان ــهرابی ادام ــی ش میرزائ
توســعه اکوسیســتم نــوآوری اســتان ها، در 
حقیقــت یــک اقــدام ملــی و ماموریــت خــاص 
در حــوزه توســعه زیســت بــوم فنــاوری و 

ــت. ــتان هاس ــوآوری اس ن

رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
ــن  ــت ای ــه محوری ــر چ ــه داد: اگ ــوی ادام رض
ــتند  ــاوری هس ــم و فن ــای عل ــداد پارک ه روی
ــزی شــده اســت  ــه ای طــرح ری ــه گون ــی ب ول
کــه تمــام اجــزای زیســت بــوم فنــاوری و 
نــوآوری اســتان را بــه مشــارکت فعــال میگیــرد 
ــته  ــی و پیوس ــتمر، دائم ــد مس ــک فرآین و ی
در حــوزه حســاس ســازی، شــبکه ســازی، 
توانمندســازی، تحــرک و انگیــزه بخشــی، بهــم 
ــه )تقاضــا(  ــاز فناوران ــن نی ــد بی رســانی و پیون
بــا توانمنــدی فنــاوران )عرضــه( و پیگیــری، تــا 

ــت. ــه اس ــول نتیج حص
ــن  ــور ای ــای تبل ــی از زمینه ه ــزود: یک وی اف
طــرح برگــزاری رویدادهــای هــم افزایــی، 
شــبکه ســازی و توانمندســازی در پــارک علــم 
ــوده اســت، کــه  و فنــاوری خراســان رضــوی ب
ــده و  ــاز ش ــاه ۱۴۰۱ آغ ــن گام آن ۸ تیرم اولی
ــا  ــه تان ــن جلس ــون چندی ــا کن ــان ت از آن زم
ــی  ــی و حت ــف تخصص ــای مختل ــروه ه ــا گ ب
ــن  ــدف تبیی ــا ه ــتان ب ــای اس ــتان ه شهرس
اهــداف تانــا برگــزار کردیــم و ایــن پیــش 
رویــداد تانــا صنایــع غذایــی ســومین گام 

ــت. ــی ماس حرکت
میرزائــی شــهرابی تصریــح کــرد: مــا ذینفعــان 
ــی  ــتم دانش ــی در اکوسیس ــران متفاوت و بازیگ
اســتان داریــم اعــم از ادارات، ارگان هــا و 

ــی،  ــای متول ــی و نهاده ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــا،  ــگاه ه ــاوری، دانش ــم و فن ــای عل ــارک ه پ
و  فنــاور  شــرکت های  فنــاوران،  نخبــگان، 
دانش بنیــان، ســرمایه گــزاران، شــتابدهنده 
ــا و  ــگاه ه ــی، پژوهش ــای علم ــته ه ــا، هس ه
مراکــز تحقیــق و توســعه، خانــه هــای خالــق، 
مراکــز نــوآوری، کارخانــه نــوآوری و دیگــر 

ــز. مراک

رییــس پارک علــم و فنــاوری خراســان رضوی 
متذکــر شــد: البتــه در حقیقــت در دوره هــای 
ــرای  ــان ب ــم و جانمائیش ــان به ــی اتصالش قبل
ــکل  ــتی ش ــوم بدرس ــت ب ــیم کار در زیس تقس
ــد  ــم بودن ــدا از ه ــای ج ــره ه ــه و جزی نگرفت
ــان  ــاً ارزشمندش ــای بعض ــی کاره ــن یعن و ای
ضریــب نمــی گرفتــه و هــم افزایــی و اســتفاده 
از خــرد جمعــی نهادینــه نشــده بــوده و شــبکه 

ــم. ســازی واقعــی در اســتان را شــاهد نبودی
ــم  ــداد تفاه ــن روی ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش
نامــه همــکاری چنــد جانبــه بیــن پــارک 
ــه  ــوی، موسس ــان رض ــاوری خراس ــم و فن عل
ــده  ــی، دهک ــع غذای ــوم و صنای ــی عل پژوهش
فنــاوری و نــوآوری کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
خراســان رضــوی، مدیــران صنایــع برتر اســتان 
و انجمــن شــرکت های دانش بنیــان اســتان 

ــد. ــد گردی منعق

ــع  ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش ــس موسس رئی
غذایــی گفــت: کارنامــه صنعــت غــذا در حــوزه 
ســرمایه گــذاری و اکوسیســتم نــوآوری  قابــل 
قبــول نیســت و نیــاز بــه تزریــق فنــاوری هــای 
ــش روز و ســرمایه گــذاری بیشــتر  ــد، دان جدی

دارد.
موسســه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایی،»دکتــر قدیــر 
رجــب زاده« در نخســتین رویــداد توســعه 
اکوسیســتم نــوآوری در اســتان ها )تانــا( در 
ــا حضــور نامــداران ایــن  صنایــع غذایــی کــه ب
ــد  ــا تاکی ــد ب ــزار ش ــهد برگ ــت در مش صنع
ــاوری در  ــوم فن ــت ب ــرد زیس ــه عملک ــر اینک ب
حــوزه هایــی نظیــر دارو و درمــان بســیار بهتــر 
ــفانه در  ــزود: متاس ــی اســت اف ــع غذای از صنای
اســتارتاپ هــای صنایــع غذایــی بیشــتر از 
توجــه بــه بحــث فنــاوری تولیــد غــذا، بــه ثبــت 
ســفارش و خریــد غــذا توجــه شــده اســت کــه 
امیدواریــم در آینــده شــاهد تغییــر ایــن رونــد 

ــیم. ــذا باش ــت غ در صنع
ــی  ــع غذای ــت صنای ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب

ــا  ــی ب ــای صنعت ــداد کارگاه ه ــه داد: تع ادام
بیــش از ۱۰ نفــر نیــروی انســانی در خراســان 
از  رضــوی دو هــزار و ۲۵۸ کارگاه اســت و 
ــی  ــع غذای ــه صنای ــداد ۶۰۸ کارگاه ب ــن تع ای
اختصــاص دارنــد کــه نشــان دهنــده ســهم ۲۷ 

ــت. ــتان اس ــی در اس ــع غذای ــدی صنای درص
رجــب زاده بــه ســهم ۲/۱۶ درصــدی ســرمایه 
ــرد:  ــان ک ــاره و بی ــذا اش ــت غ ــذاری صنع گ
ســهم اشــتغال ایــن صنعــت حــدود ۲۹ هــزار 
و ۸۰۰ نفــر از تعــداد کل حــدود ۱۱۶ هــزار و 
۷۰۰ نفــر اســت کــه ایــن امــر بــر ســهم حــدود 
۲۶ درصــدی اشــتغال در صنایــع غذایی کشــور 

داللــت دارد.
وی ادامــه داد: ســهم ســرمایه گــذاری پاییــن 
ــده  ــرای آین ــگ خطــری ب ــن صنعــت، زن در ای
صنعــت غــذا و پایــداری ســهم اشــتغال در آن 

مــی باشــد.
ــت شــرکت  ــه بررســی وضعی ــن ب وی همچنی
هــای دانــش بنیــان پرداخــت و افــزود: از 
ــش  ــرکت دان ــزار و ۱۴۱ ش ــت ه ــوع هف مجم

بنیــان در کشــور، ۳۰۹ شــرکت در حوزه هــای 
مرتبــط بــا غــذا فعــال هســتند کــه ۱۵ شــرکت 
از ایــن شــرکت های دانــش بنیــان در خراســان 

رضــوی مســتقر هســتند.
ــع  ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش ــس موسس رئی
ــد  ــش تولی ــون جه ــه قان ــاره ب ــا اش ــی ب غذای
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــرای س ــای آن ب و مزای
اســتقرار  افــزود:  پژوهــش،  در  خصوصــی 
آزمایشــگاهی  خدمــات  ارائــه  و  تجهیــزات 
تخصصــی در کنــار پذیــرش ریســک پژوهــش، 
ــرای  ــه ب ــن موسس ــای ای ــش ه ــن نق مهمتری
صنایــع  در  نــوآوری  اکوسیســتم  توســعه  

ــد. ــی رون ــمار م ــه ش ــتان ب ــی اس غذای
ــه  ــی موسس ــر آمادگ ــان ب ــب زاده در پای رج
پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی برای توســعه 
و ارتقــاء اکوسیســتم نــوآوری در صنعــت غذای 
اســتان از طریــق تعریــف طــرح هــای فناورانــه 
و ارائــه دانــش فنــی مــورد نیــاز صنعــت تاکیــد 
ــای  ــکاری ه ــترش هم ــتار گس ــرد و خواس ک

چنــد جانبــه شــد.

از ســال ۱۳۹۷ در صنعــت  ایــن شــرکت 
ــت.  ــوده اس ــه کار نم ــاز ب ــش آغ ــگ و پوش رن
ــه موفقیت هــای بزرگــی  در ابتــدای تاســیس ب
از جملــه فــروش دانــش فنــی بــه کشــور ژاپــن 
ــاال در  ــا دانــش فنــی ب و توســعه محصــوالت ب
صنعــت رنــگ و پوشــش دســت یافتــه اســت. 
ــا دانــش  هــدف شــرکت توســعه محصــوالت ب
ــاال و توســعه ی اقتصــاد مقاومتــی مــی باشــد. ب

ــش  ــتید کاه ــتحضر هس ــه مس ــور ک همان ط
ــی  ــئله خوردگ ــا و مس ــرژی در دنی ــرف ان مص
ــدا  ــادی پی ــت زی ــرای کشــورها اهمی ــزات ب فل
ــادی از  نمــوده اســت و ســاالنه هزینه  هــای زی
ــف  ــی در کشــورهای مختل ــص مل ــد ناخال تولی
ــذا در  ــد. ل ــاص می یاب ــئله اختص ــن مس ــه ای ب

ــن محصــوالت  ــای ای ــل، برخــی از کاربرده ذی
ــت.  ــده اس ــی ش High Tech معرف

ــان  ــش بنی ــرکت دان ــوالت ش ــی از محص یک
ــق  ــو عای ــگ نان ــظ، رن ــش محاف ــس پوش اطل
حرارتــی جهــت اســتفاده در نمــای داخــل 
دارای  کــه  اســت  ســاختمان  خــارج  و 
کشــور  داخــل  در  مختلفــی  تاییدیه هــای 
ــاوری  ــه فن ــه ب ــا توج ــن محصــول ب اســت. ای
خــاص آن و دوســتدارمحیط زیســت بــودن 
بــا اســتقبال ســازمان های مختلــف رو بــه 
ــی  ــول در تمام ــن محص ــت. ای ــده اس رو گردی
شــرکت های مربوطــه نفــت، گاز و پتروشــیمی 
)جهــت عایــق نمــودن  لولــه، راکتــور، ســوله و 
مخــازن(، وزارت راه و شهرســازی، وزارت دفــاع 

و تمامــی شــهرداری ها )جهــت عایــق نمــودن 
قدیمــی(  و  نــو  مســکونی  ســاختمان های 

کاربــرد دارد. 
فلــزات بــه طــور معمــول در محیط هــای 
ــی  ــگ زدگ ــا زن ــی ی ــار خوردگ ــوب دچ مرط
ــرض آب  ــن در مع ــرار گرفت ــا ق ــوند و ب می ش
ــود.  ــریع می ش ــی تس ــرعت خوردگ ــک س نم
ــای  ــزات هزینه ه ــی فل ــی خوردگ ــور کل به ط
تحمیــل  مختلــف  صنایــع  بــه  را  باالیــی 
می کنــد. همچنیــن، ایــن پدیــده می توانــد 
ناپذیــر  جبــران  آســیب های  بــه  منجــر 
زیســت محیطــی شــود و تهدیــدی جــدی 
بــرای ســامت موجــودات زنــده بــه شــمار آید. 
از ایــن رو حفاظــت از فلــزات در برابــر محیــط 
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خورنــده به منظــور افزایــش طــول عمــر فلــز و 
کاهــش هزینــه اقتصــادی امــری بســیار مهــم و 
ضــروری محســوب می گــردد. شــرکت اطلــس 
ــود عملکــرد  ــه منظــور بهب ــظ ب پوشــش محاف
ــش  ــز افزای ــی و نی ــر خوردگ ــت در براب مقاوم
طــول عمــر مفیــد پوشــش محافــظ، بــا 
اســتفاده از فنــاوری نانــو یــک نانوپوشــش تــک 
جزئــی و تــک الیــه مقــاوم در برابــر خوردگــی 
بــرای ســامانه های  به عنــوان جایگزینــی  را 
چنــد الیــه متــداول معرفــی کــرده اســت. ایــن 
محصــول یــک پوشــش تــک جزئــی گالوانیــزه 
می باشــد کــه ترکیبــی از حفاظــت ســدگری و 

فداشــوندگی را دارد.
ــرو  ــش وزارت نی ــن پوش ــی ای ــب اصل مخاط
ــای  ــای دکل ه ــی آن احی ــرد اصل اســت و کارب
انتقــال بــرق اســت. از کاربردهــای دیگــر 
ــظ  ــه پوشــش محاف ــوان ب ــن محصــول می ت ای
ــه  ــود ک ــاره نم ــن اش ــور بت ــرد و آرمات میلگ
ــکن  ــهرداری، وزارت مس ــرق،  ش ــت ب در صنع
ســازه های  ســاخت  )جهــت  شــهرداری  و 
ــای  ــرد دارد. از کاربرده ــا( کارب ــزرگ و پل ه ب
دیگــر ایــن محصــول رنــگ آمیــزی دکل هــای 
فنــاوری  و  ارتباطــات  )وزارت  مخابراتــی 
تجهیــزات  فــوالدی  زیرآینــد  و  اطاعــات( 
صنعتــی، تاسیســات و مخــازن نفــت و گاز 

)وزارت نفــت( اســت.

دیگــر محصــول ایــن شــرکت پوشــش آســان 
ــت.  ــز اس ــه آب گری ــوم ب ــونده مرس ــز ش تمی
ایــن پوشــش پایــه آبریــال تــک جزیــی و 
دوســت دار محیــط زیســت می باشــد کــه 
ــل و  ــر متخلخ ــطوح غی ــر روی س ــد ب می توان
متخلخــل همچــون شیشــه، ســرامیک، بتــن ، 
چــوب، فلــز و رنگ هایــی ماننــد پوشــش هــای 
ترافیکــی ، خودرویــی و معمــاری اعمــال شــود 
و ایــن شــرایط را ایجــاد کنــد کــه ســطوح بــه 
آســانی تمیــز شــود. ایــن پوشــش یــک فیلــم 
شــفاف و بــی رنــگ بــا انــرزی ســطحی پاییــن 
می باشــد کــه در صــورت اعمــال، ویژگــی 
آســان تمیــز شــوندگی در برابــر مواد شــیمیایی 
تهاجمــی و آلودگــی هــا را بــرای ســطح ایجــاد 
می کنــد و باعــث می شــود آلودگــی هــای 
ناخواســته و دیوارنویســی هــا بســیار آســان تر و 
ســریعتر از بیــن برونــد. ایــن پوشــش در وزارت 
مســکن و شهرســازی و شــهرداری ها قابــل 

اســتفاده اســت.
ــه اهمیــت موضــوع  ــا توجــه ب ایــن شــرکت ب
ــی در  ــاختمان و خوردگ ــت س ــرژی در صنع ان
صنعــت نفــت و نیــروی کشــور، عاقمند اســت 
کــه ایــن محصــوالت را بــه عنــوان یــک طــرح 
ملــی در کشــور اجــرا نمایــد و بخشــی از 
ــردد. ــه  گ ــور خیری ــرف ام ــه ص ــد حاصل درآم

معرفی محصوالت:
پوشش تک جزئی گالوانیزه سرد حاوی اجزای نانومتری

درباره محصول
پوشش محافظ تک جزئی گالوانیزه سرد )APC نانوزینکا-۱۰۰(

فلــزات بــه طــور معمــول در محیط هــای 
ــی  ــگ زدگ ــا زن ــی ی ــار خوردگ ــوب دچ مرط
ــرض آب  ــن در مع ــرار گرفت ــا ق ــوند و ب می ش
ــود.  ــریع می ش ــی تس ــرعت خوردگ ــک س نم
ــای  ــزات هزینه ه ــی فل ــی خوردگ ــور کل به ط
تحمیــل  مختلــف  صنایــع  بــه  را  باالیــی 
ــده می توانــد  ــن پدی ــد. همچنیــن، ای می کن
ناپذیــر  جبــران  آســیب های  بــه  منجــر 
زیســت محیطــی شــود و تهدیــدی جــدی 
ــمار  ــه ش ــده ب ــودات زن ــامت موج ــرای س ب
ــر  ــزات در براب ــت از فل ــن رو حفاظ ــد. از ای آی
محیــط خورنــده به منظــور افزایــش طــول 
ــه اقتصــادی امــری  ــز و کاهــش هزین عمــر فل
ــردد.  ــوب می گ ــروری محس ــم و ض ــیار مه بس
امــروزه از روش هــای مختلفــی جهــت حفاظــت 
و یــا کاهــش نــرخ خوردگــی فلــزات اســتفاده 
ــن روش  هــا اســتفاده  می شــود کــه یکــی از ای
ــرکت  ــد. ش ــی می باش ــش های حفاظت از پوش
ــود  ــور بهب ــه منظ ــظ ب ــش محاف ــس پوش اطل
ــز  ــی و نی ــر خوردگ ــت در براب ــرد مقاوم عملک
افزایــش طــول عمــر مفیــد پوشــش محافــظ، 

ــو یــک نانوپوشــش  ــا اســتفاده از فنــاوری نان ب
تــک جزئــی و تــک الیــه مقــاوم در برابــر 
خوردگــی بــه نــام APC نانوزینــکا -۱۰۰ 
بــرای ســامانه های  به عنــوان جایگزینــی  را 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــداول معرف ــه مت ــد الی چن
ایــن محصــول یــک پوشــش تــک جزئــی 
ــت  ــی از حفاظ ــه ترکیب ــد ک ــزه می باش گالوانی
ســدگری و فداشــوندگی را دارد. ایــن پوشــش 
ــت  ــا خاصی ــواد ب ــو م ــزی حــاوی روی و نان فل
ــرد  ضــد خوردگــی و جــذب UV منحصــر بف
ــای  ــج آزمون ه ــه نتای ــوری ک ــه ط ــد ب می باش
 ۶۰۰۰ حداقــل  تضمیــن  کیفیــت  کنتــرل 
و  مه نمــک  آزمــون  برابــر  در  دوام  ســاعت 
۱۰۰۰ ســاعت دام در برابــر UV را نشــان 

می دهــد.
کاربــرد APC نانوزینــکا-۱۰۰ در صنایــع 

مختلف
ــت  ــزات در صنع ــی فل ــی خوردگ ــور کل به ط
ــرج انتقــال قــدرت  بــرق  )ماننــد کابــل هــا، ب
و بــرج توربیــن بــادی( از نــوع اتمســفری 

و گالوانیــک می باشــد. بــه دلیــل خاصیــت 
ــش  ــرUV پوش ــاوم در براب ــی و مق ضدخوردگ
توصیــه   ، نانوزینــکا-۱۰۰   APC گالوانیــزه 
ــرای محافظــت  ــن محصــول ب ــه ای می شــود ک
در برابــر خوردگــی تجهیــزات در صنعــت بــرق 
قــدرت  انتقــال  برج هــای  شــود.  اســتفاده 
مــورد اســتفاده در صنایــع بــرق تقریبــاً مبتنــی 
ــی  ــر تقریب ــول عم ــا ط ــزه ب ــوالد گالوانی ــر ف ب
ــی  ــرای طوالن ــند. ب ــال می باش ــدود ۳۵ س ح
شــدن مــدت زمــان محافظــت گالوانیکــی بــرج 
هــای جدیــد الکتریکــی یــا تعمیــر بــرج هــای 
انتقــال فــوالد گالوانیــزه خــورده شــده قدیمــی 
APC نانوزینــکا-۱۰۰  بهتریــن انتخاب اســت. 

چــرا کــه طــول عمــر فــوالد / فــوالد گالوانیــزه 
ــتفاده  ــس از اس ــال پ ــدود ۲۰ س ــد ح می توان
یابــد.  افزایــش  نانوزینــکا-۱۰۰   APC از 
 APC ،ــرق ــت ب ــای صنع ــر دکل ه ــاوه ب ع
ــرای کاربردهــای  ــوان ب ــکا-۱۰۰ را می ت نانوزین

ــرد. ــل اســتفاده ک ــه شــرح ذی ــر ب دیگ
•میلگرد و آرماتور مورد استفاده در بتن

ــا  ــادر و پل ه ــای بن ــی و پایه ه ــش دریای •بخ
)بــاالی ناحیــه پاششــی، خوردگــی اتمســفری(

•دکل های مخابراتی

•زیرآیند فوالدی تجهیزات صنعتی
•پمپ هــای کــف کــش انتقــال آب غوطــه ور 

در چــاه هــای آب
•تاسیسات تجهیزات و مخازن نفت و گاز

ــت،  ــال نف ــای انتق ــی لوله ه ــش خارج •پوش
گاز و آب 

بررسی اقتصادی و بازار
ــی  ــوان محصول ــه عن ــکا-۱۰۰ ب APC نانوزین

ــول دارد و دارای  ــل قب ــی قاب ــت فن ــه کیفی ک
تاییدیه هــای نانــو مقیــاس ســتاد ویــژه فنــاوری 
ــر  ــگاه امیرکبی ــگ و دانش ــگاه رن ــو، پژوهش نان
می باشــد و توانایــی رقابــت بــا محصــوالت 
مشــابه خارجــی )زینــگا متــال بلژیــک( را دارد. 
همچنیــن قیمــت ایــن محصــول از ســامانه های 
پوششــی رایــج بــازار و زینگامتــال کمتــر مــی 
باشــد؛ در حالی کــه عملکــرد بهتــری از آن هــا 

دارد.
-نانوپوشش اکریلیک عایق حرارتی پایه 

آب

درباره محصول
ــد  ــروز نیازمن ــی ام ــای صنعت ــا در دنی     بق
ــی  ــای مل ــرمایه ه ــی س ــه جوی ــظ و صرف حف
ــق  ــد. عای ــوخت می باش ــرژی و س ــه ان از جمل
هــای حرارتــی نانــو بــا ذخیــره انــرژی گرمایــی 
در محیط هــای مســکونی و صنعتــی باعــث 
حفــظ  و  انــرژی  مصــرف  میــزان  کاهــش 
ــل  ــی قاب ــه جوی ــده و صرف ــط زیســت ش محی
ــد  ــراه خواه ــه هم ــی ب ــع مل ــی در مناب توجه
حرارتــی،  عایــق  نانوپوشــش های  داشــت. 
تواننــد  مــی  کــه  هســتند  نانوعایق هایــی 
عایــق کاری  در روش هــای  انقابــی عظیــم 
ــا در ســطح  ــرا آنه ــد. زی ــی بوجــود آورن حرارت
ــده اند  ــی ش ــکوپی طراح ــی و ماکروس مولکول
و هــوا را در بیــن ذرات بــه دام می اندازنــد. 

ــیار  ــش ها بس ــا نانوپوش ــق و ی ــگ عای ــو رن نان
ماننــد  معمولــی  عایق هــای  از  کارآمدتــر 
و  هســتند  اســتایرن  پلــی  و  فایبــرگاس 
می تواننــد بــدون آســیب زیســت محیطــی 
ــطح  ــوا در س ــه ه ــی ک ــد. از آنجای ــل کنن عم
ــق و  ــک نانوعای ــد، ی ــه دام می افت ــی ب مولکول
ــد  ــم میتوان ــت ک ــا ضخام ــی ب نانوپوشــش حت

ــد. ــته باش ــی داش ــل توجه ــر قاب تاثی
     نانــو پوشــش عایــق حرارتــی پیشــنهادی، 
دارای رســانایی حرارتــی بســیار پایینــی بــوده 
ــط  ــه محی ــرم ب ــال حــرارت از ســطح گ و انتق
صــورت  در  و  می  دهــد  کاهــش  را  بیــرون 
قابــل  دمــای  اختــاف  دمــا  اندازه گیــری 
ــش در  ــال پوش ــد از اعم ــل و بع ــی قب توجه
ــن  ــردد. ای ــاهده می  گ ــر مش ــورد نظ ــطح م س
نانــو پوشــش بــا اســتفاده از دو ســازوکار 
عملکــرد ممانعتــی خــود را نشــان می¬دهــد: 
برابــر  در  مقــاوم  رنگدانه هــای  حضــور   )۱
حــرارت کــه دارای ضریــب رســانایی حرارتــی 
پاییــن بــوده و از انتقــال گرمــا جلوگیــری 
می کننــد. ۲( اســتفاده از نانــو مــواد بــرای بــه 
دام انداختــن هــوا کــه موجــب کاهــش ضریــب 
ایــن  می گــردد.  پوشــش  حــرارت  انتقــال 
پوشــش قابلیــت اعمــال روی ســطوح داخلــی و 

ــت. ــزی را داراس ــی و فل ــی بتن خارج
موارد مصرف 

بتنــی  ۱- پوشــش روی ســطوح فلــزی و 
انتقــال  از  جلوگیــری  جهــت  ســاختمان ها 

ــارج ــل و خ ــه داخ ــا ب گرم

۲- کاهــش دمــای ســطوح خارجــی تجهیــزات 
صنعتــی از قبیــل مخــازن و راکتورهــا و ...

 ۳- کاهــش مصــرف ســوخت و انــرژی در 
تجهیــزات بــا دمــا و انــرژی حرارتــی بــاال 
صنایــع  پاالیشــگاه،  پتروشــیمی ها،  بویــژه 

فلــزی و نظامــی

مزایا
کاهــش مصــرف انــرژی و اصــاح   •
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مصــرف الگــوی 
ــرژی ســرمایش  •صرفــه جویــی در مصــرف ان

و گرمایــش
•پوشــش ضــد نــم و رطوبــت، آب گریــز، 
ــاران و رطوبــت محیــط ــر نفــوذ ب مقــاوم در براب

•قابــل اســتفاده در نمــای بیرونــی و بــام 
ــاال  ــت بســیار ب ــل مقاوم ــه دلی ــاختمان ها ب س

ــف ــوی مختل ــرایط ج در ش

ــزی،  ــطوح فل ــر روی س ــاال ب ــبندگی ب •چس

ــزه و  ــی، گالوانی ــیمانی، بتن ــی، س ــی، گچ چوب
ــطوح ــایر س س

•دارای قابلیت تنفس رنگ و پوشش

ــی  ــون و راحت ــا آب و صاب ــو ب ــل شستش •قاب
ــطح ــودن س ــز نم تمی

ــک و  ــا، کپ ــد باکتری ه ــر رش ــاوم در براب •مق
قــارچ

بی رنــگ  صــورت  بــه  اســتفاده  •قابلیــت 
)شــفاف( متناســب بــا جنــس ســطح

•دارای قابلیــت اضافه کــردن رنگدانــه پایــه 

ــوع  ــای متن ــه رنگ ه ــل ب ــت تبدی آب جه
•ضد اشعه UV خورشید

ــا  ــت ب ــل رقاب ــب و قاب ــت مناس •دارای قیم

معمولــی رنگ آمیــزی 
ــتفاده از  ــا اس ــاده ب ــیار س ــرای بس •روش اج

قلم مــو، رول و اســپری

مشخصات فنی

ــک  ــگ: آکریلی ــوع رن ن
ــه آب پای

ســایر   – ســفید  فــام: 
رنــگ هــا

حالل : آب

ــر دانسیته: ۱.65درصد جامد: 69 ــوری: ۴ مت ــش تئ پوش
ــع مرب

ــر  پوشــش عملــی : ۳ مت
مربــع

خشــک شــدن ســطحی : ۱ 
ســاعت

ــی : 6  ــدن عمق ــک ش خش
ــاعت س

پی اچ : 9.5دوره انبارداری: ۳ سالدمای اعمال : 5۰-5

میــزان مــواد آلــی فــرار: 
 ۱ g/L >

ــرارت  ــال ح ــب انتق ضری
۰.۰57  :  **

مقایسه با محصوالت جهانی  
    مهم تریــن نکتــه درمــورد اســتفاده از رنــگ 
ــودن و  ــت اصــل ب ــق )L-NF۳۲۰(، ضمان عای
اکثــر  بــودن  اســت. متاســفانه،  انحصــاری 
ــران، از  ــازار ای ــود در ب ــق موج ــای عای رنگ ه
ــی وارد  ــور غیرقانون ــمی و به ط ــادی غیررس مب
ایــران می شــوند و نمی تــوان بــا قطعیــت 
ــر داد  ــا نظ ــت آن ه ــت و اصال ــورد کیفی درم
همچنیــن اکثــر ایــن رنگ هــا کاربــرد صنعتــی 
دارد و تنهــا ایــن محصــول در بــازار ایــران 
ــا ی ســاختمان را دارد  ــت اســتفاده در نم قابلی
ــد.  ــاد می کن ــودن را ایج ــق ب ــت عای و خاصی
بــا انتخــاب برنــدی کامــًا ایرانــی باشــد، 
ــودن کاال را  ــل ب ــی اص ــه و نگران ــر دغدغ دیگ
ــول  ــد محص ــون می توانی ــت. چ ــد داش نخواهی
موردنظرتــان را مســتقیماً از فروشــگاه شــرکت 
ــروش  ــر ف ــای معتب ــده و نمایندگی ه تولیدکنن
آن هــا خریــداری نماییــد. از طرفــی، ایــن 
ــاخته  ــران س ــوای ای ــرای آب وه ــول، ب محص
ــا شــرایط اقلیمــی  ــی ب ــق خوب شــده اند و تطاب
ــری از  ــه بهت ــران دارد و نتیج ــی ای و آب وهوای
ــد  ــت از برن ــا حمای ــد. ب ــان می ده ــود نش خ
ــان کمــک  ــه اقتصــاد خودم ــع ب ــی، درواق ایران
کرده ایــم و ایــن بــه معنــای اشــتغال زایی 

بیشــتر اســت.

    یــک نکتــه مهــم دیگــر! رنــگ عایــق  
مشــابه  بــا  درمقایســه   ،)L-NF۳۲۰(
ــت  ــی و خاصی ــان ویژگ ــا هم ــان، ب خارجی ش
ــد و  ــودن قیمــت بســیار کمتــری دارن عایــق ب

خریــد آن هــا، مقــرون به صرفــه اســت. 
۱۰۰۰-APC پوشش آسان تمیز شونده

۱۰۰۰-APC  پوشش آسان تمیز شونده-
ــی دوســت  ــه آب تــک جزی یــک پوشــش پای
دار محیــط زیســت مــی باشــد کــه مــی توانــد 
ــل  ــل و متخلخ ــر متخلخ ــطوح غی ــر روی س ب
ــوب  ــن ، چ ــرامیک ، بت ــه ، س ــون شیش همچ
ــای  ــش ه ــد پوش ــی مانن ــگ های ــز ، رن ، فل
ترافیکــی ، خودرویــی و معمــاری اعمــال شــود 
و ایــن شــرایط را ایجــاد کنــد کــه ســطوح بــه 
 ۱۰۰۰-APC ــش ــود. پوش ــز ش ــانی تمی آس
ــرزی  ــا ان ــگ ب ــی رن ــفاف و ب ــم ش ــک فیل ی
ســطحی پاییــن می باشــد کــه در صــورت 
ــوندگی در  ــز ش ــان تمی ــی آس ــال، ویژگ اعم
برابــر مــواد شــیمیایی تهاجمــی و آلودگــی هــا 
را بــرای ســطح ایجــاد مــی کنــد و باعــث مــی 
شــود آلودگــی هــای ناخواســته و دیوارنویســی 
ــد. ــن برون ــریعتر از بی ــان تر و س ــیار آس ــا بس ه

۱۰۰۰-APC دیگر مشخصات فنی
قابلیــت اعمــال بــا روش هــای معمول   •
ــو  ــک و قلم ــد اســپری، غلت ــی مانن پوشــش ده
مقــاوم در برابــر خوردگــی، اشــعه   •

خــراش و    UV بنفــش  مــاورا 
ماندگاری باال بر روی سطوح   •

ایجــاد زاویــه تمــاس قطــره آب حدود   •
درجــه  ۱۱۴-۱۱۲

APC۱۰۰۰ کاربرد محصول

ادارات و سازمان ها  •
عینک های آفتابی    •

قابل استفاده بر روی انواع آینه                                                  •
کاه ایمنی موتور سیکلت  •

شیشه داخلی اتومبیل              •
شیشه های داخل سالن ها  •

ویترین مغازه ها    •
پنجــره هــای شیشــه ای تــک جــداره،   •
ســکوریت و  مشــجره  رنگــی،  جــداره،  دو 

حضور ۳۴ دانشگاه از ایران در رتبه بندی جهانی 
موضوعات دانشگاهی )GRAS( شانگهای ۲۰۲۲

بــه گــزارش روابــط عمومــی و همــکاری 
هــای علمــی بیــن المللــی مؤسســه اســتنادی 
علــوم و پایــش علــم و فنــاوری )ISC(، دکتــر 
ــدی  ــه بن ــروه رتب ــر گ ــی مدی ــوره صراط منص
شــانگهای  رتبه بنــدی  نظــام  گفــت:   ISC

ــی  ــای جهان ــن رتبه بندی ه ــی از معتبرتری یک
اســت کــه نتایج آن توســط دانشــگاه شــانگهای 
ژیائوتنــگ چیــن منتشــر می¬شــود. ایــن 
ــزرگ در  ــروژه ب ــک پ ــب ی ــدی در قال رتبه بن
کشــور چیــن بــرای اولیــن بــار در ژوئــن ســال 
ــانگهای  ــگاه ش ــط دانش ــادی توس ۲۰۰۳ می

ــد. منتشــر ش
وی گفــت: نظــام رتبه بنــدی شــانگهای در 
ــال  ــمین س ــرای شش ــادی ب ــال ۲۰۲۲ می س
موضوعــات  جهانــی  رتبه بنــدی  متوالــی، 
کــرده  منتشــر  را   )GRAS( دانشــگاهی  
اســت. ایــن رتبه بنــدی در ســال ۲۰۲۲ در ۵۴ 
رشــته در قالــب ۵ حــوزه کلــی شــامل: حــوزه 
مهندســی )۲۲ رشــته(، حــوزه علــوم طبیعــی 
ــوم زیســتی )۴ رشــته(،  )۸ رشــته(، حــوزه عل
حــوزه علــوم پزشــکی )۶ رشــته( و حــوزه 
ــه  ــی )۱۴ رشــته( صــورت گرفت ــوم اجتماع عل
اســت. اســامی بیــش از ۱۸۰۰ دانشــگاه از بیــن 
ــور  ــی از ۹۶ کش ــورد بررس ــگاه م ۵۰۰۰ دانش
ــدی  ــن رتبه بن ــی ای ــت نهای ــان در فهرس جه
ــن  ــران ۳۴ دانشــگاه در ای ــد. از ای ــرار گرفتن ق

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــور دارن ــدی حض رتبه بن
ــه داد:  ــدی ISC ادام ــه بن ــروه رتب ــر گ مدی
امــام  بین المللــی  ارومیــه،  دانشــگاه هــای 

خمینــی، تبریــز، تربیــت مــدرس، تهــران، 
ــان،  ــر کرم ــهید باهن ــمنان، ش ــی، س خوارزم
شــیراز، صنعتــی اصفهــان، صنعتــی امیرکبیــر، 
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، صنعتــی 
ــیراز،  ــی ش ــریف، صنعت ــی ش ــاهرود، صنعت ش
صنعتــی نوشــیروانی بابــل، علــم و صنعــت 
ایــران، پزشــکی اصفهــان، پزشــکی ایــران، 
ــکی  ــز، پزش ــکی تبری ــه اهلل، پزش ــکی بقی پزش
اهــواز،  شــاپور  جنــدی  پزشــکی  تهــران، 
ــیراز،  ــکی ش ــتی، پزش ــهید بهش ــکی ش پزش
پزشــکی کرمــان، پزشــکی کرمانشــاه، پزشــکی 
مازنــدران، پزشــکی مشــهد، فردوســی مشــهد، 
کاشــان، کردســتان، گیــان و محقــق اردبیلــی. 
همچنیــن دانشــگاه هــای ارومیــه، خوارزمــی و 
محقــق اردبیلــی کــه در ســال گذشــته در ایــن 
رتبــه بنــدی حضــور نداشــتند، در رتبــه بنــدی 

ــد. ــور دارن ــال ۲۰۲۲ حض س
ــد  ــی توانن ــگاه هایی م ــا دانش ــزود: تنه وی اف
ــد  ــرار گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــا م ــن حوزه ه در ای
کــه از حداقــل تعــداد تولیــدات علمــی در 
وب  پایــگاه  در   ۲۰۱۶-۲۰۲۰ زمانــی  بــازه 
آو ســاینس برخــوردار بوده انــد. ایــن حــد 
متفــاوت  مختلــف  رشــته های  در  آســتانه 
از   ۲۰۲۲ ســال  در  شــانگهای  می باشــد. 
۵ شــاخص بــه شــرح جــدول زیــر جهــت 
برتــر  دانشــگاه های  رتبه بنــدی  و  ارزیابــی 
ــدام از  ــر ک ــت. وزن ه ــه اس ــره گرفت ــا به دنی
ایــن شــاخص ها متناســب بــا هــر رشــته 

می کنــد. تغییــر 

تعریف شاخصشاخص
Q1 در دانشــگاه  منتشــر شــده  مقــاالت  تعــداد 

موضوعــی حــوزه  هــر  در   Q1 نشــریات 
 Category Normalized Citation

)Impact )CNCI
ــر  ــاالت منتش ــده مق ــال ش ــتنادی نرم ــر اس تاثی

ــی ــوزه موضوع ــر ح ــگاه در ه ــده دانش ش
 International collaboration

))IC
ــه کل  ــگاه ب ــی دانش ــن الملل ــاالت بی ــبت مق نس

ــگاه ــاالت دانش مق
Topتعداد مقاالت در نشریات برتر هر حوزه

Awardتعداد برندگان جوایز بین المللی مشهور
1. Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)

حوزه علوم طبیعی

ســال  رتبه بنــدی  در  گفــت:  صراطــی 
۲۰۲۲ موضوعــی شــانگهای شــاهد حضــور 
دانشــگاه های برتــر کشــور در ۴ رشــته ریاضــی، 
فیزیــک، زمیــن شناســی و اکولــوژی در جمــع 

برتریــن دانشــگاه های دنیــا هســتیم.

صنعتــی  دانشــگاه  ریاضیــات  رشــته  در 
امیرکبیــر )۴۰۱-۵۰۰( در جمع ۵۰۰ دانشــگاه 

ــت. ــرار گرف ــوزه ق ــن ح ــر ای برت
در رشــته فیزیــک دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
)۴۰۱-۵۰۰( در جمــع ۵۰۰ دانشــگاه برتــر 

ــت.  ــرار گرف ــن حــوزه ق ای
ــت  ــگاه تربی ــی دانش ــن شناس ــته زمی در رش
ــگاه  ــتان )۳۰۱-۴۰۰( و دانش ــدرس و کردس م
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ــع ۵۰۰  ــران )۵۰۰-۴۰۱( در جم ــیراز و ته ش
ــد.  ــرار گرفتن ــن حــوزه ق ــر ای دانشــگاه برت

ــا  ــران تنه ــگاه ته ــوژی دانش ــته اکول در رش
در   )۵۰۰-۴۰۱( رتبــه  بــا  ایــران  دانشــگاه 
ــرار  ــوزه ق ــن ح ــر ای ــگاه برت ــع ۵۰۰ دانش جم

ــت. گرف

حوزه مهندسی

در رتبه بنــدی موضوعــی شــانگهای، در ۲۲ 
ــورت  ــدی ص ــی رتبه بن ــوزه مهندس ــته ح رش
پذیرفتــه اســت کــه ایــران در رشــته مهندســی 
مکانیــک بــا ۱۶ دانشــگاه، پــر تعدادتریــن 
حوزه هــای  ایــن  در  ایــران  دانشــگاه های 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــی ش موضوع
در رشــته مهندســی مکانیــک تعــداد ۱۶ 
دانشــگاه از ایــران حضــور دارنــد کــه دانشــگاه 
صنعتــی نوشــیروانی بابــل )۷۶-۱۰۰(، صنعتــی 
امیرکبیــر، صنعتــی شــریف و دانشــگاه تهــران 
)۱۰۱-۱۵۰(، فردوســی مشــهد، بین المللــی 
امــام خمینــی و تبریــز )۱۵۱-۲۰۰(، علــم 
ــت  ــاهرود، تربی ــی ش ــران، صنعت ــت ای و صنع
صنعتــی   ،)۲۰۱-۳۰۰( کاشــان  مــدرس، 
نصیرالدیــن  خواجــه  صنعتــی  اصفهــان، 
ــه )۳۰۱- ــان و ارومی ــمنان، گی ــی، س طوس

۴۰۰( در جمــع ۴۰۰ دانشــگاه برتــر ایــن 
ــد. ــرار گرفتن ــوزه ق ح

الکترونیــک  و  بــرق  مهندســی  رشــته  در 
دانشــگاه تهــران )۱۵۱-۲۰۰(،  صنعتــی شــریف 
صنعتــی  امیرکبیــر،  صنعتــی   ،)۳۰۰-۲۰۱(
ــع ۵۰۰  ــز )۴۰۱-۵۰۰( در جم ــیراز و تبری ش

ــد. ــرار گرفتن ــوزه ق ــن ح ــر ای ــگاه برت دانش
دانشــگاه  مخابــرات  مهندســی  رشــته  در 
ــه  ــا رتب ــران ب ــگاه ته ــریف و دانش ــی ش صنعت
)۲۰۱-۳۰۰( در جمــع ۳۰۰ دانشــگاه برتــر 

ــد. ــرار گرفتن ــوزه ق ــن ح ای
فنــاوری  و  علــوم  مهندســی  رشــته  در 
ابــزارآالت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه 
تهــران )۷۶-۱۰۰(، دانشــگاه تبریــز )۱۰۱-

۱۵۰(، صنعتــی امیرکبیــر، علــم و صنعــت 
ایــران، صنعتــی شــریف و شــیراز )۳۰۰-۲۰۱( 
ــد. ــور دارن ــر حض ــگاه برت ــع ۳۰۰ دانش در جم

در رشــته مهندســی پزشــکی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران بــا رتبــه )۲۰۱-۳۰۰( در 

ــور دارد. ــر حض ــگاه برت ــع ۳۰۰ دانش جم
در رشــته مهندســی علــوم کامپیوتــر  دانشــگاه 
و  امیرکبیــر  صنعتــی   ،)۲۰۰-۱۵۱( تهــران 
ــع ۵۰۰  ــریف )۵۰۰-۴۰۱( در جم ــی ش صنعت

ــد. ــرار گرفتن ــر ق دانشــگاه برت
در رشــته مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی 
شــریف )۷۶-۱۰۰(، صنعتــی امیرکبیــر، تبریــز 
خواجــه  صنعتــی   ،)۱۵۱-۲۰۰( تهــران  و 
نصیرالدیــن طوســی و تربیــت مــدرس )۲۰۱-

ــور  ــر حض ــگاه برت ــع ۳۰۰ دانش ۳۰۰( در جم
ــد. دارن

در رشــته مهندســی شــیمی دانشــگاه صنعتــی 
 ،)۳۰۰-۲۰۱( تهــران  دانشــگاه  و  شــریف 
صنعتــی امیرکبیــر، علــم و صنعــت ایــران، 
صنعتــی اصفهــان، خوارزمــی، تربیــت مــدرس، 
صنعتــی   ،)۴۰۰-۳۰۱( تبریــز  و  کاشــان 
ــیراز  ــل، فردوســی مشــهد و ش ــیروانی باب نوش
)۴۰۱-۵۰۰( در جمــع ۵۰۰ دانشــگاه برتــر 

ــد. ــرار گرفتن ق
ــق  ــگاه محق ــواد دانش ــی م ــته مهندس در رش
امیرکبیــر،  صنعتــی   ،)۴۰۰-۳۰۱( اردبیلــی 

صنعتــی شــریف و دانشــگاه تهــران )۵۰۰-
۴۰۱( در جمــع ۵۰۰ دانشــگاه برتــر ایــن 

ــد. ــرار گرفتن ــوزه ق ح
در رشــته علــوم و مهندســی انــرژی دانشــگاه 
ــران  ــگاه ته ــل، دانش ــیروانی باب ــی انوش صنعت
صنعتــی  مشــهد،  فردوســی   )۲۰۰-۱۵۱(
ــدرس  ــت م ــریف، تربی ــی ش ــان، صنعت اصفه
ــران، صنعتــی  ــم و صنعــت ای )۲۰۱-۳۰۰(، عل
خواجــه نصیرالدیــن طوســی، صنعتــی شــاهرود 
و دانشــگاه تبریــز )۳۰۱-۴۰۰( در جمــع ۴۰۰ 

ــد. ــر حضــور دارن دانشــگاه برت
در رشــته مهندســی علــوم و فنــاوری محیــط 
زیســت تنهــا دانشــگاه تهــران بــا رتبــه )۴۰۱-

۵۰۰( در جمــع ۵۰۰ دانشــگاه برتــر ایــن 
ــت. ــرار گرف رشــته ق

در رشــته منابــع آب دانشــگاه تبریــز و تهــران 
-۱۰۱( مــدرس  تربیــت  )۵۱-۷۵(، شــیراز، 

۱۵۰(، صنعتــی شــریف )۲۰۰-۱۵۱( در جمــع 
ــد. ــر حضــور دارن ۲۰۰ دانشــگاه برت

ــگاه  ــی دانش ــاوری غذای ــوم و فن ــته عل در رش
 ،)۱۵۰-۱۰۱( تبریــز   ،)۱۰۰-۷۶( تهــران 
پزشــکی تبریــز )۲۰۰-۱۵۱( صنعتــی اصفهان، 
پزشــکی شــهید بهشــتی، شــیراز، تربیــت 
ــه  ــگاه ارومی ــران و دانش ــکی ته ــدرس، پزش م
)۲۰۱-۳۰۰( در جمــع ۳۰۰ دانشــگاه برتــر 

ــد. ــور دارن ــوزه حض ــن ح ای
علــوم  دانشــگاه  بیوتکنولــوژی  رشــته  در 
پزشــکی تبریــز )۲۰۱-۳۰۰(، پزشــکی مشــهد، 
پزشــکی تهــران، دانشــگاه تهــران )۳۰۱-۴۰۰(، 
صنعتــی اصفهــان، پزشــکی شــهید بهشــتی و 
ــع ۵۰۰  ــدرس )۴۰۱-۵۰۰( در جم ــت م تربی

ــد. ــن حــوزه حضــور دارن ــر ای دانشــگاه برت
در رشــته علــوم و فنــاوری حمــل و نقــل تنهــا 
ــع ۲۰۰  ــران )۱۵۱-۲۰۰( در جم ــگا ه ته دانش

دانشــگاه برتــر در ایــن حــوزه قــرار گرفــت.
در رشــته مهندســی معــدن دانشــگاه تربیــت 
مــدرس )۴۴(، صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه 
تهــران )۵۱-۷۵(، شــهید باهنــر کرمــان )۷۶-

ــن  ــر در ای ــگاه برت ــع ۱۰۰ دانش ۱۰۰( در جم
ــد. حــوزه حضــور دارن

دانشــگاه  متالــورژی  مهندســی  رشــته  در 
ایــران،  صنعــت  و  علــم   ،)۷۵-۵۱( تهــران 
صنعتــی اصفهــان، صنعتــی شــریف )۲۰۰-

ــن  ــر در ای ــگاه برت ــع ۲۰۰ دانش ۱۵۱( در جم
ــد. ــور دارن ــوزه حض ح

حوزه علوم زیستی

ــت: در  ــدی ISC گف ــه بن ــروه رتب ــر گ مدی
 ،۲۰۲۲ شــانگهای  موضوعــی  رتبه بنــدی 
ــوم زیســتی در ۴ رشــته  رتبه بنــدی حــوزه عل
ــال  ــد س ــه همانن ــت ک ــه اس ــورت پذیرفت ص
ــر  ــگاه های برت ــور دانش ــاهد حض ــته ش گذش
ــوم  ــوم کشــاورزی و عل کشــور در ۲ رشــته عل
ــگاه های  ــن دانش ــع برتری ــکی در جم دامپزش

ــتیم. ــا هس دنی
ــران  ــگاه ته ــاورزی دانش ــوم کش ــته عل در رش
مــدرس )۳۰۰-۲۰۱(،  تربیــت   ،)۲۰۰-۱۵۱(
صنعتــی اصفهــان، شــیراز، کردســتان و تبریــز 
)۴۰۱-۵۰۰( در جمــع ۵۰۰ دانشــگاه برتــر در 

ــد. ایــن حــوزه حضــور دارن
در رشــته علــوم دامپزشــکی دانشــگاه تهــران 
)۱۵۱-۲۰۰( و تربیــت مــدرس )۳۰۰-۲۰۱( 
ــن حــوزه  ــر در ای در جمــع ۳۰۰ دانشــگاه برت

ــد. حضــور دارن

حوزه علوم پزشکی

ــانگهای ۲۰۲۲،  ــی ش ــدی موضوع  در رتبه بن
رتبه بنــدی حــوزه علــوم پزشــکی در ۴ رشــته 
ــور  ــاهد حض ــه ش ــت ک ــه اس ــورت پذیرفت ص
رشــته   ۴ در  کشــور  برتــر  دانشــگاه های 
پزشــکی بالینــی، بهداشــت عمومــی، پرســتاری 
و داروســازی و علــوم دارویــی در جمــع برتریــن 

ــتیم. ــا هس ــگاه های دنی دانش
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــکی بالین ــته پزش در رش
کرمانشــاه،  پزشــکی  اهلل،  بقیــه  پزشــکی 
پزشــکی   ،)۳۰۰-۲۰۱( مازنــدران  پزشــکی 
جنــدی شــاپور اهــواز، پزشــکی ایران، پزشــکی 
تهــران )۳۰۱-۴۰۰(، پزشــکی مشــهد، پزشــکی 
ــکی  ــیراز و پزش ــکی ش ــتی، پزش ــهید بهش ش
ــگاه  ــع ۵۰۰ دانش ــز )۴۰۱-۵۰۰( در جم تبری

ــد.  ــور دارن ــوزه حض ــن ح ــر در ای برت

ــوم  ــی دانشــگاه عل ــته بهداشــت عموم در رش
پزشــکی کرمانشــاه، پزشــکی مشــهد، پزشــکی 
تهــران )۲۰۱-۳۰۰(، پزشــکی ایــران، پزشــکی 
ــهید  ــکی ش ــدران، پزش ــکی مازن ــان، پزش کرم
بهشــتی )۳۰۱-۴۰۰(، پزشــکی جنــدی شــاپور 
اهــواز و پزشــکی شــیراز )۴۰۱-۵۰۰( در جمــع 
ــور  ــوزه حض ــن ح ــر در ای ــگاه برت ۵۰۰ دانش

دارنــد.
در رشــته پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــکی  ــتی، پزش ــهید بهش ــکی ش ــان، پزش اصفه
تهــران  پزشــکی  مــدرس،  تربیــت  تبریــز، 
)۲۰۱-۳۰۰( در جمــع ۳۰۰ دانشــگاه برتــر در 

ــد. ــرار گرفتن ــوزه ق ــن ح ای
دارویــی   علــوم  و  داروســازی  رشــته  در 
ــوم پزشــکی تهــران )۴۰۰-۳۰۱(،  دانشــگاه عل
ــگاه  ــز و دانش ــکی تبری ــهد، پزش ــکی مش پزش
ــگاه  ــع ۵۰۰ دانش ــران )۴۰۱-۵۰۰( در جم ته

ــد. ــور دارن ــوزه حض ــن ح ــر در ای برت

حوزه علوم اجتماعی

در رتبه بنــدی موضوعــی شــانگهای ۲۰۲۲، 
رشــته   ۱۴ در  اجتماعــی  علــوم  حیطــه 
ــور  ــاهد حض ــه ش ــت ک ــه اس ــورت پذیرفت ص
دانشــگاه های برتــر کشــور در ۲ رشــته اقتصــاد 
و مدیریــت در جمــع برتریــن دانشــگاه های 

ــتیم. ــا هس دنی
ــا  ــا دانشــگاه تهــران ب  در رشــته اقتصــاد تنه
ــن حــوزه حضــور دارد. رتبــه )۳۰۱-۴۰۰( در ای

ــران  ــگاه ته ــت دانش ــته مدیری ــز در رش و نی
ــه  ــا رتب ــران ب ــت ای ــم و صنع )۲۰۱-۳۰۰(، عل

ــد. ــور دارن ــوزه حض ــن ح )۴۰۱-۵۰۰( در ای

جایگاه دانشگاه های ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۲
ه  ز حــو
صلــی ا

رتبهنام دانشگاهرشته

علوم 
طبیعی

۵۰۰-۴۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضیات
۵۰۰-۴۰۱دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک

زمین شناسی
۴۰۰-۳۰۱دانشگاه تربیت مدرس، کردستان

۵۰۰-۴۰۱دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران
۵۰۰-۴۰۱دانشگاه تهراناکولوژی

علوم 
مهندسی

مهندسی 
مکانیک

۱۰۰-۷۶دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ــی  ــر، صنعت ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

ــران ــگاه ته ــریف، دانش ش
۱۰۱-۱۵۰

ــی  ــهد، بین الملل ــی مش ــگاه فردوس دانش
امــام خمینــی و تبریــز

۱۵۱-۲۰۰

دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، صنعتــی 
شــاهرود، تربیــت مــدرس، کاشــان

۲۰۱-۳۰۰

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، صنعتــی 
ــمنان،  ــی، س ــن طوس ــه نصیرالدی خواج

ــه ــان و ارومی گی

۳۰۱-۴۰۰

مهندسی برق 
و الکترونیک

۲۰۰-۱۵۱دانشگاه تهران
۳۰۰-۲۰۱دانشگاه صنعتی شریف

ــی  ــر، صنعت ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــز ــیراز، تبری ش

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی 
مخابرات

دانشــگاه  دانشــگاه صنعتــی شــریف، 
تهــران

۲۰۱-۳۰۰

علوم و فناوری 
ابزار آالت

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه 
ــران ته

۷۶-۱۰۰

۱۵۰-۱۰۱دانشگاه تبریز
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، علــم و 
صنعــت ایــران، صنعتــی شــریف، دانشــگاه 

ــیراز ش

۲۰۱-۳۰۰

مهندسی 
پزشکی

۳۰۰-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی علوم 
کامپیوتر

۲۰۰-۱۵۱دانشگاه تهران
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ــی  ــر، صنعت ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــریف ش

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی 
عمران

۱۰۰-۷۶دانشگاه صنعتی شریف
ــگاه  ــر، دانش ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

ــران ــگاه ته ــز، دانش تبری
۱۵۱-۲۰۰

ــن  ــه نصیرالدی ــی خواج ــگاه صنعت دانش
ــدرس ــت م ــی، تربی طوس

۲۰۱-۳۰۰

مهندسی 
شیمی

دانشــگاه صنعتــی شــریف و دانشــگاه 
ــران ته

۲۰۱-۳۰۰

علــم  امیرکبیــر،  صنعتــی  دانشــگاه 
اصفهــان،  صنعتــی  ایــران،  صنعــت  و 
خوارزمــی، تربیــت مــدرس، کاشــان و 

تبریــز

۳۰۱-۴۰۰

بابــل،  دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی 
فردوســی مشــهد، شــیراز

۴۰۱-۵۰۰

مهندسی 
مواد

۴۰۰-۳۰۱دانشگاه محقق اردبیلی
ــی  ــر، صنعت ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

ــران ــگاه ته ــریف، دانش ش
۴۰۱-۵۰۰

علوم و 
مهندسی 

انرژی

بابــل،  دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی 
دانشــگاه تهــران

۱۵۱-۲۰۰

دانشــگاه فردوســی مشــهد، صنعتــی 
تربیــت  شــریف،  صنعتــی  اصفهــان، 

مــدرس

۲۰۱-۳۰۰

دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، صنعتــی 
خواجــه نصیرالدیــن طوســی، صنعتــی 

ــز ــاهرود و تبری ش

۳۰۱-۴۰۰

علوم و فناوری 
محیط زیست

۴۰۱-۵۰۰دانشگاه تهران

منابع آب

۷۵-۵۱دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران
۱۵۰-۱۰۱دانشگاه شیراز، تربیت مدرس

۲۰۰-۱۵۱دانشگاه صنعتی شریف

علوم و فناوری 
غذایی

۱۰۰-۷۶دانشگاه تهران
۱۵۰-۱۰۱دانشگاه تبریز

۲۰۰-۱۵۱دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، پزشــکی 
شــهید بهشــتی، شــیراز، تربیــت مــدرس، 

ــه ــران و ارومی ــکی ته پزش

۲۰۱-۳۰۰

بیوتکنولوژی

۳۰۰-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد، پزشــکی 

تهــران، دانشــگاه تهران
۳۰۱-۴۰۰

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، پزشــکی 
شــهید بهشــتی، تربیــت مــدرس

۴۰۱-۵۰۰

علوم و فناوری 
حمل و نقل

۲۰۰-۱۵۱دانشگاه تهران

مهندسی 
معدن

۴۴دانشگاه تربیت مدرس
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه 

ــران ته
۵۱-۷۵

۱۰۰-۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندسی 
متالورژی

۷۵-۵۱دانشگاه تهران
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، صنعتــی 

اصفهــان و صنعتــی شــریف
۱۵۱-۲۰۰

علوم 
زیستی

علوم 
کشاورزی

۲۰۰-۱۵۱دانشگاه تهران
۳۰۰-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

اصفهــان، شــیراز،  دانشــگاه صنعتــی 
تبریــز و  کردســتان 

۴۰۱-۵۰۰

علوم 
دامپزشکی

۲۰۰-۱۵۱دانشگاه تهران
۳۰۰-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

علوم 
پزشکی

پزشکی 
بالینی

اهلل،  بقیــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
پزشــکی کرمانشــاه، پزشــکی مازنــدران

۲۰۱-۳۰۰

دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور 
اهــواز، پزشــکی ایــران، پزشــکی تهــران

۳۰۱-۴۰۰

مشــهد،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
پزشــکی  بهشــتی،  شــهید  پزشــکی 

تبریــز پزشــکی  شــیراز، 

۴۰۱-۵۰۰

بهداشت 
عمومی

کرمانشــاه،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
تهــران پزشــکی  مشــهد،  پزشــکی 

۲۰۱-۳۰۰

دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، پزشــکی 
کرمــان، پزشــکی مازنــدران، پزشــکی 

ــتی ــهید بهش ش

۴۰۰-۳۰۱

دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی شــاپور 
اهــواز، پزشــکی شــیراز

۴۰۱-۵۰۰

پرستاری
اصفهــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
پزشــکی شــهید بهشــتی، پزشــکی تبریــز، 

ــران ــکی ته ــدرس، پزش ــت م تربی

۲۰۱-۳۰۰

داروسازی و 
علوم دارویی

۴۰۰-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد، پزشــکی 

ــز، دانشــگاه تهران تبری
۴۰۱-۵۰۰

علوم 
اجتماعی

۴۰۰-۳۰۱دانشگاه تهراناقتصاد

مدیریت
۳۰۰-۲۰۱دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱دانشگاه علم و صنعت ایران

رتبه و امتیازهای مؤسسه های ایرانی 
در رتبه بندی موضوعی شانگهای در ۲۰۲۲ میالدی منتشر شد

پایــة  بــر  دانشــگاه ها  رتبه بنــدی  نظــام 
عملکــرد علمــی آنهــا کــه بــا نــام »شــانگهای« 
ــن ویرایــش  نیــز شــناخته می شــود در تازه تری
ــادی، مؤسســه های  ــال ۲۰۲۲ می خــود در س
را در زمینه هــای گوناگــون علمــی  جهــان 

ــت.  ــرده اس ــدی ک ــی و رتبه بن ارزیاب
بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه علوم 
ــیاهه  ــن س ــران« در ای ــات ای ــاوری اطاع و فن
۳۴ مؤسســة ایرانــی هســتند کــه نامشــان 
مؤسســه های  زمــرة  در  بــار  روی هــم ۱۴۳ 
ــار؛  ــران ۲۳ ب ــگاه ته ــت. دانش ــده اس ــر آم برت
ــگاه  ــار؛ دانش ــدرس ۱۲ ب ــت م ــگاه تربی دانش
ــار؛ و دانشــگاه صنعتــی  صنعتــی شــریف ۱۱ ب
امیرکبیــر ۱۰ بــار در ســیاهة مؤسســه های 
ــد.  ــای گرفته ان ــی ج ــة علم ــر در ۵۴ زمین برت
روی هــم، مؤسســه های ایرانــی توانســته اند 
در ۲۹ زمینــة علمــی جایــگاه جهانــی بــه 

ــد. ــت آورن دس
»شــانگهای«  موضوعــی  رتبه بنــدی 
ــت  ــی )هش ــة علم ــه ها را در ۵۴ زمین مؤسس
ــه در  ــار زمین ــی، چه ــوم طبیع ــه در عل زمین
مهندســی،  در  زمینــه   ۲۲ زیســتی،  علــوم 
شــش زمینــه در علــوم پزشــکی، و ۱۴ زمینــه 
ــاخص  ــج ش ــة پن ــر پای ــی( ب ــوم اجتماع در عل
چــارک  نشــریه های  در  انتشــارات  )شــمار 
نرمال شــده،  اســتنادی  تأثیــر  نخســت، 
ــارات  ــی، انتش ــندگی جهان ــکاری/ هم نویس هم
و  نشــریه ها  در  منتشرشــده  باکیفیــت/ 
همایش هــای برتــر، و جایزه هــای مؤسســه( 
رتبــة  زیــر  جــدول  در  می کنــد.  ارزیابــی 
در  ایرانــی  مؤسســه های  ملــی  و  جهانــی 
ــا  ــاز آن ه ــی و امتی ــون علم ــای گوناگ زمینه ه
ــون  ــاخص های گوناگ ــی و در ش ــکل کل ــه ش ب

ایــن نظــام رتبه بنــدی آمــده اســت.
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رتبۀ جهانی و ملی مؤسسه های ایرانی و امتیاز آنها در سنجه های ارزیابی نظام رتبه بندی موضوعی »شانگهای« در سال ۲۰۲۲ میالدی

رتبۀ نام مؤسسهزمینۀ علمی
جهانی

رتبۀ 
ملی

امتیاز 
کل

امتیاز در شاخص های ارزیابی
چارک 

نخست
تأثیر 
استنادی

همکاری 
جهانی

انتشارات 
جایزهباکیفیت

۳۹.۵۷۷.۷۴۶.۸۰۰-۵۰۰۱-۴۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیرریاضیات

۳۰.۷۶۸.۷۷۸.۶۲۸.۴۰-۵۰۰۱-۴۰۱دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک

علوم زمین

۲۶.۴۷۹.۶۷۴.۴۳.۸۰-۴۰۰۱-۳۰۱دانشگاه تربیت مدرس
۱۴.۷۱۰۰۸۷.۵۰۰-۴۰۰۱-۳۰۱دانشگاه کردستان

۲۱.۵۸۱.۵۷۴.۶۳.۸۰-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه شیراز
۳۴.۶۵۸.۲۷۰.۱۸.۵۰-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه تهران

ب.ت.۲۱.۲۵۷.۹۷۶۱۴.۹-۵۰۰۱-۴۰۱دانشگاه تهرانبوم شناسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
۲۶.۱۱۰۰۵۷.۱۲۵.۷۰-۱۰۰۱-۷۶بابل

۴۰.۳۷۶۵۴.۳۲۳.۴۰-۱۵۰۲-۱۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳۶.۵۷۶.۴۴۸۲۷.۵۰-۱۵۰۲-۱۰۱دانشگاه صنعتی شریف

۴۴.۳۷۸.۶۵۹.۴۲۵.۴۰-۱۵۰۲-۱۰۱دانشگاه تهران
۳۰.۵۷۷۵۱۲۳.۷۰-۲۰۰۵-۱۵۱دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه بین المللی امام خمینی 
۲۲.۱۱۰۰۴۶.۶۱۱.۳۰-۲۰۰۵-۱۵۱)ره(

۲۷.۹۹۰.۷۵۴.۲۱۱.۳۰-۲۰۰۵-۱۵۱دانشگاه تبریز
۴۰۶۸.۷۴۹.۵۲۰.۸۰-۳۰۰۸-۲۰۱دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰.۱۸۴.۳۶۱.۲۱۷.۹۰-۳۰۰۸-۲۰۱دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۸.۷۸۲.۴۵۴.۵۱۷۰-۳۰۰۸-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

۲۲.۳۹۱.۶۴۴.۳۹۰-۳۰۰۸-۲۰۱دانشگاه کاشان
۲۶.۵۶۸.۴۵۶.۳۱۵.۵۰-۴۰۰۱۲-۳۰۱دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی خواجه 

۲۹.۴۷۱.۷۵۰.۵۱۳.۹۰-۴۰۰۱۲-۳۰۱نصیرالدین طوسی

۲۱.۵۷۸.۴۴۵.۲۱۶۰-۴۰۰۱۲-۳۰۱دانشگاه سمنان
۲۳.۷۸۳.۱۴۵.۳۸۰-۴۰۰۱۲-۳۰۱دانشگاه گیان

۱۸.۴۷۶.۲۵۶.۶۱۰.۶۰-۴۰۰۱۲-۳۰۱دانشگاه ارومیه

مهندسی برق و 
الکترونیک

۳۵.۷۶۸.۲۶۳.۹۳۴.۶۰-۲۰۰۱-۱۵۱دانشگاه تهران
۳۶.۹۶۶۵۷.۲۲۰۰-۳۰۰۲-۲۰۱دانشگاه صنعتی شریف

۳۲۶۴.۳۵۶.۵۰۰-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۹.۲۷۳.۵۶۵.۹۰۰-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه صنعتی شیراز

۲۴۷۵.۱۶۶.۴۰۰-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه تبریز

مهندسی مخابرات
۲۹.۱۵۸۵۷.۷۲۲.۴۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه صنعتی شریف

۲۴.۳۶۳.۵۷۰.۴۱۵.۸۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه تهران

علوم و فناوری ابزار

ب.ت.ب.ت.۳۷.۱۸۴.۶۵۳.۹-۱۰۰۱-۷۶دانشگاه صنعتی اصفهان
ب.ت.ب.ت.۳۸.۶۷۷.۹۵۸-۱۰۰۱-۷۶دانشگاه تهران
ب.ت.ب.ت.۳۲.۳۸۸۶۳.۷-۱۵۰۳-۱۰۱دانشگاه تبریز

ب.ت.ب.ت.۳۳.۶۶۴.۸۵۱.۸-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ب.ت.ب.ت.۳۱.۹۶۸.۸۴۷.۵-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه علم و صنعت ایران

ب.ت.ب.ت.۳۴.۸۶۲.۷۴۷.۳-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه صنعتی شریف
ب.ت.ب.ت.۲۶.۱۷۹.۳۶۲.۸-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه شیراز

ب.ت.۳۰.۴۶۸.۵۵۷.۵۱۹.۲-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهرانمهندسی پزشکی

علوم و مهندسی رایانه
۴۲.۱۸۰.۹۶۶.۷۱۰.۵۰-۲۰۰۱-۱۵۱دانشگاه تهران

۴۱۶۴.۳۵۲.۱۶.۵۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳۵.۹۶۲.۱۵۸۱۳.۹۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی عمران

۳۳.۹۷۴.۶۵۵.۹۳۱.۲۰-۱۰۰۱-۷۶دانشگاه صنعتی شریف
۳۶.۱۶۴.۲۵۳.۴۱۵.۶۰-۲۰۰۲-۱۵۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۰.۹۸۵.۴۷۲.۷۰۰-۲۰۰۲-۱۵۱دانشگاه تبریز
۴۶.۳۷۰.۳۶۸.۳۰۰-۲۰۰۲-۱۵۱دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی خواجه 
۲۶.۶۷۵.۷۵۸.۶۱۱۰-۳۰۰۵-۲۰۱نصیرالدین طوسی

۲۹.۹۷۴.۶۵۵.۴۱۱۰-۳۰۰۵-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس
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رتبۀ نام مؤسسهزمینۀ علمی
جهانی

رتبۀ 
ملی

امتیاز 
کل

امتیاز در شاخص های ارزیابی
چارک 

نخست
تأثیر 
استنادی

همکاری 
جهانی

انتشارات 
جایزهباکیفیت

مهندسی شیمی

۳۱.۸۶۶.۵۴۹.۴۲۹.۹۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه صنعتی شریف
۳۸.۱۶۴۵۱.۱۲۳.۹۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه تهران

۲۹.۸۵۶.۸۴۹.۸۲۷.۱۰-۴۰۰۳-۳۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۹.۲۶۵.۱۴۹۱۹.۵۰-۴۰۰۳-۳۰۱دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۷.۹۶۶.۵۵۱.۱۲۳.۹۰-۴۰۰۳-۳۰۱دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۷.۷۹۱.۶۵۷.۱۵.۶۰-۴۰۰۳-۳۰۱دانشگاه خوارزمی

۳۲.۶۶۴.۸۴۴.۷۲۰.۳۰-۴۰۰۳-۳۰۱دانشگاه تربیت مدرس
۲۱.۷۷۷.۱۵۱.۲۱۴.۹۰-۴۰۰۳-۳۰۱دانشگاه کاشان
۲۴.۹۶۹.۹۶۴.۵۱۳.۸۰-۴۰۰۳-۳۰۱دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
۲۲.۵۷۰.۶۴۶۱۳.۸۰-۵۰۰۱۰-۴۰۱بابل

۲۳.۸۶۳۵۲.۳۱۴.۹۰-۵۰۰۱۰-۴۰۱دانشگاه فردوسی مشهد
۲۶.۶۵۸.۶۵۸.۸۱۴.۹۰-۵۰۰۱۰-۴۰۱دانشگاه شیراز

علوم و مهندسی مواد

۱۵.۳۱۰۰۷۲.۵۰۰-۴۰۰۱-۳۰۱دانشگاه محقق اردبیلی
۳۲.۷۷۱.۵۵۸۵.۹۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۷.۸۷۵.۱۶۰.۵۱۰.۳۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه صنعتی شریف
۳۵۷۱.۳۶۲.۲۵.۹۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه تهران

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
۳۰۱۰۰۶۵.۱۰۰-۲۰۰۱-۱۵۱بابل

۵۲۷۸.۲۶۳.۱۰۰-۲۰۰۱-۱۵۱دانشگاه تهران
۳۰.۳۷۵.۹۶۰.۶۱۱.۵۰-۳۰۰۲-۲۰۱دانشگاه فردوسی مشهد
۲۸.۵۷۲.۳۵۶.۴۱۱.۵۰-۳۰۰۲-۲۰۱دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۷.۵۶۷.۳۵۳.۷۲۰۰-۳۰۰۲-۲۰۱دانشگاه صنعتی شریف
۳۲.۹۶۹.۸۵۷.۲۱۱.۵۰-۳۰۰۲-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

۳۳.۹۷۰.۸۵۳.۹۰۰-۴۰۰۷-۳۰۱دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی خواجه 

۲۶.۷۷۲.۷۵۴.۱۰۰-۴۰۰۷-۳۰۱نصیرالدین طوسی

۲۲.۳۸۰.۳۷۰.۳۰۰-۴۰۰۷-۳۰۱دانشگاه صنعتی شاهرود
۳۱.۸۷۶.۶۶۰.۴۰۰-۴۰۰۷-۳۰۱دانشگاه تبریز

علوم و مهندسی محیط 
۳۵.۹۶۷.۳۶۶.۳۶.۶۰-۵۰۰۱-۴۰۱دانشگاه تهرانزیست

منابع آبی

۴۶.۴۸۵.۷۸۲.۷۴۲.۴۰-۷۵۱-۵۱دانشگاه تبریز
۶۵.۳۶۸.۳۶۷.۳۴۵.۱۰-۷۵۱-۵۱دانشگاه تهران
۴۳.۹۸۲.۳۷۱.۷۳۴.۴۰-۱۵۰۳-۱۰۱دانشگاه شیراز

۴۳.۵۷۹.۷۶۴.۶۳۰.۸۰-۱۵۰۳-۱۰۱دانشگاه تربیت مدرس

۳۷.۴۶۸.۴۶۳.۸۳۵.۸۰-۲۰۰۵-۱۵۱دانشگاه صنعتی شریف

علوم و فناوری مواد 
غذایی

ب.ت.۳۱.۷۸۱۵۴.۳۳۶.۹-۱۰۰۱-۷۶دانشگاه تهران
ب.ت.۲۲.۵۹۱.۳۷۲.۵۲۰.۸-۱۵۰۲-۱۰۱دانشگاه تبریز

ب.ت.۲۲.۸۸۵.۲۵۴.۴۲۰.۸-۲۰۰۳-۱۵۱دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ب.ت.۲۱۸۱.۲۵۲.۱۱۹.۲-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
ب.ت.۲۲.۵۷۸.۹۶۰.۸۱۸.۴-۳۰۰۴-۲۰۱بهشتی

ب.ت.۲۳.۴۷۴.۷۶۱.۶۱۹.۲-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه شیراز
ب.ت.۲۲.۷۷۸.۳۶۰.۵۲۴.۲-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

ب.ت.۱۸۸۲۵۶.۸۱۷.۶-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران

ب.ت.۱۸.۴۹۲.۵۴۳.۹۱۲.۴-۳۰۰۴-۲۰۱دانشگاه ارومیه

زیست فناوری

ب.ت.ب.ت.۳۵.۴۷۳۵۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ب.ت.ب.ت.۲۳.۶۷۷.۸۴۶.۵-۴۰۰۲-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ب.ت.ب.ت.۳۳.۲۶۴۴۹.۲-۴۰۰۲-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران

ب.ت.ب.ت.۳۲.۸۶۲.۹۵۸.۳-۴۰۰۲-۳۰۱دانشگاه تهران
ب.ت.ب.ت.۱۹.۵۶۷.۶۶۱.۵-۵۰۰۵-۴۰۱دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
ب.ت.ب.ت.۲۲.۸۵۹.۹۵۵.۳-۵۰۰۵-۴۰۱بهشتی

ب.ت.ب.ت.۲۸.۴۵۴.۹۴۹.۷-۵۰۰۵-۴۰۱دانشگاه تربیت مدرس
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علم و فناوری 
ب.ت.۲۷.۵۷۸۷۵۱۱.۸-۲۰۰۱-۱۵۱دانشگاه تهرانحمل ونقل

مهندسی معدن و مواد 
معدنی

ب.ت.۴۴۱۱۴۳.۹۳۲.۷۷۴.۱۷۰.۱۲۳.۲دانشگاه تربیت مدرس
ب.ت.۲۶.۳۶۵.۵۵۷۳۱.۱-۷۵۲-۵۱دانشگاه صنعتی اصفهان

ب.ت.۳۵.۶۶۳.۳۶۱.۹۲۷.۴-۷۵۲-۵۱دانشگاه تهران
ب.ت.۲۰.۱۷۸.۴۵۰.۸۱۴.۷-۱۰۰۴-۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندسی متالورژی

ب.ت.۳۹.۵۷۸.۶۶۸.۴۳۰.۹-۷۵۱-۵۱دانشگاه تهران
ب.ت.۲۷.۱۶۸.۴۶۰.۹۱۷.۲-۲۰۰۲-۱۵۱دانشگاه علم و صنعت ایران

ب.ت.۲۵.۹۶۶.۴۶۲.۱۲۰-۲۰۰۲-۱۵۱دانشگاه صنعتی اصفهان
ب.ت.۲۶.۱۷۵.۷۵۷۱۷.۷-۲۰۰۲-۱۵۱دانشگاه صنعتی شریف

علوم کشاورزی

ب.ت.ب.ت.۳۷.۲۶۹.۷۶۳.۵-۲۰۰۱-۱۵۱دانشگاه تهران
ب.ت.ب.ت.۳۱.۷۷۰.۲۵۹.۶-۳۰۰۲-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

ب.ت.ب.ت.۲۸.۱۶۵۵۷.۷-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه صنعتی اصفهان
ب.ت.ب.ت.۲۸.۴۶۶.۹۶۳-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه شیراز

ب.ت.ب.ت.۱۸۸۵.۴۶۲-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه کردستان
ب.ت.ب.ت.۲۳.۴۷۱.۴۶۶.۷-۵۰۰۳-۴۰۱دانشگاه تبریز

علوم دامپزشکی
ب.ت.۴۰.۵۶۹.۳۵۳.۷۱۴.۷-۲۰۰۱-۱۵۱دانشگاه تهران

ب.ت.۲۳.۴۸۹.۸۵۳.۳۱۰.۴-۳۰۰۲-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

پزشکی بالینی

۴.۴۱۰۰۵۵.۱۱۵.۲۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
دانشگاه علوم پزشکی 

۵.۲۱۰۰۵۹.۳۲۰.۱۰-۳۰۰۱-۲۰۱کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی 
۵.۸۱۰۰۵۸.۵۱۹.۴۰-۳۰۰۱-۲۰۱مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
۵.۴۹۶.۸۴۷.۹۱۵.۲۰-۴۰۰۴-۳۰۱بهداشتی درمانی اهواز

۱۰.۴۷۵۵۵۲۰.۸۰-۴۰۰۴-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۵.۳۶۸.۱۵۵.۲۲۶.۱۰-۴۰۰۴-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸.۳۷۵.۹۵۹.۶۱۸.۲۰-۵۰۰۷-۴۰۱دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

۱۱.۵۶۹.۶۴۹.۱۲۲.۸۰-۵۰۰۷-۴۰۱بهشتی

۷.۹۷۴.۳۵۰.۸۱۶.۱۰-۵۰۰۷-۴۰۱دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶.۶۷۶.۹۵۴۱۳.۲۰-۵۰۰۷-۴۰۱دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بهداشت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی 
ب.ت.۸.۲۱۰۰۶۰۶.۴-۳۰۰۱-۲۰۱کرمانشاه

ب.ت.۸.۱۹۵.۸۶۴۶.۴-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ب.ت.۲۱.۶۶۹.۷۵۹.۴۱۸-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران
ب.ت.۱۱.۵۸۰.۷۵۹.۳۶.۴-۴۰۰۴-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی ایران

ب.ت.۱۰.۱۹۲۵۸.۱۰-۴۰۰۴-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی 

ب.ت.۷.۱۹۸.۱۶۵.۹۰-۴۰۰۴-۳۰۱مازندران

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
ب.ت.۱۵.۲۷۵.۱۵۴.۱۱۲.۷-۴۰۰۴-۳۰۱بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
ب.ت.۸.۱۷۸.۸۴۷.۳۶.۴-۵۰۰۸-۴۰۱بهداشتی درمانی اهواز

ب.ت.۹.۷۷۴.۵۵۱.۴۹-۵۰۰۸-۴۰۱دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
۳۰.۷۶۷.۶۵۴.۷۲۰.۹۰-۳۰۰۱-۲۰۱بهداشتی درمانی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
۴۰.۸۷۰.۷۵۳.۴۰۰-۳۰۰۱-۲۰۱بهشتی

۳۲.۴۷۶.۳۸۳.۹۰۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۸.۲۶۴۴۹.۷۲۰.۹۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه تربیت مدرس

۴۱.۳۶۳.۹۶۶.۱۲۰.۹۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران

داروسازی و علوم 
دارویی

۴۷.۲۶۹.۳۴۸۰۰-۴۰۰۱-۳۰۱دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۴.۳۷۴.۸۴۶۰۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۰.۷۷۷۵۲.۱۰۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳۰.۶۷۲.۴۵۰.۱۰۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه تهران
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۲۱.۵۸۸.۱۷۸.۲۰۰-۴۰۰۱-۳۰۱دانشگاه تهراناقتصاد

مدیریت
ب.ت.۴۸.۸۸۰.۲۶۶.۸۰-۳۰۰۱-۲۰۱دانشگاه تهران

ب.ت.۳۲.۴۷۹.۷۵۴.۳۰-۵۰۰۲-۴۰۱دانشگاه علم و صنعت ایران

ب. ت.: بی تأثیر. شاخصی که در یک زمینة علمی، وزن و در محاسبة رتبه تأثیر ندارد.

بــر پایــة نتایــج نظــام رتبه بنــدی »شــانگهای« 
در ســال ۲۰۲۲ میــادی، »دانشــگاه هــاروارد« 
در ۱۶ زمینــة علمــی و »مؤسســة فنــاوری 
ــة  ــج زمین ــی.(« در پن ــت )ام. آی. ت ماساچوس
علمــی در جایــگاه نخســت جهــان جــای گرفته 
و عملکــرد بهتــری در برابــر دیگــر مؤسســه های 
جهــان داشــته اند. روی هــم، در گروه مهندســی 
بیشــتر نــام دانشــگاه های چینــی در میــان 
ــه چشــم می خــورد و در  برترین هــای جهــان ب
ــی  ــگاه های آمریکای ــام دانش ــکی ن ــروه پزش گ
علــوم  گــروه  در  دارد.  بیشــتری  بســامد 
ــرد  ــه عملک ــگاه های فرانس ــز دانش ــی نی طبیع

داشــته اند. چشــم گیری 
ــران  ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن پژوهشــگاه عل
)ایرانــداک( بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی 
حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم، 
ــا در  ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش ــاوری، و ن فن
مأموریت هایــش  بــا  پیونــد  در  زمینه هــای 
بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای 

درســت و کارآمــد یــاری رســاند. گــزارش 
ــم،  ــگاه عل ــامانة جای ــارات س ــش رو از انتش پی
فنــاوری، و نــوآوری ایــران در جهــان )نمــا( کــه 
ــاخص  ــوِن ۹۰ ش ــزارِش پیرام ــش و گ ــه پای ب
ــای  ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه گوناگ
علــم، فنــاوری، و نــوآوری می پــردازد و در 
نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در 

ــت. ــگان اس ــترس هم دس
 

ســیاهۀ  در  ایرانــی  مؤسســۀ   ۴6۲
وبومتریکــس برترین هــای 

 
ــدی  ــه ســامان رتبه بن ــش ژوئی ــة ویرای ــر پای ب
وب  رتبه بنــدی  )یــا  »وبومتریکــس« 
میــادی،   ۲۰۲۲ ســال  در  دانشــگاه ها( 
۴۶۲ مؤسســة ایرانــی در ســیاهة ۳۰ هــزار 

هســتند.  ســامان  ایــن  مؤسســه ای 
بــه گــزارش »روابــط عمومــی پژوهشــگاه 

ــران« »دانشــگاه  ــات ای ــاوری اطاع ــوم و فن عل
ــه در  ــی اســت ک ــر ایران ــران« مؤسســة برت ته
ــان و نخســت  ــة ۲۹۵ جه ــن ســیاهه در رتب ای
ملــی جــای گرفتــه اســت. پــس از ایــن، 
تهــران«،  پزشــکی  »علــوم  دانشــگاه های 
ــی  ــتی«، »صنعت ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش »عل
»تربیــت  امیرکبیــر«،  »صنعتــی  شــریف«، 
ــم و  ــز«، »عل ــکی تبری ــوم پزش ــدرس«، »عل م
ــان«،  ــکی اصفه ــوم پزش ــران«، »عل ــت ای صنع
و »فردوســی مشــهد« در رتبه هــای دوم تــا 

ــتند. ــی هس ــم مل ده

هــدف کلیــدی از انتشــار »وبومتریکــس«، 
بلکــه  وبگاه هــا،  رتبه بنــدی  تنهــا  نــه 
بهبــود انتشــارات وبــی اســت. آزمایشــگاه 
»ســایبرمتریکس« ســاالنه دو ویرایــش از نظــام 
ــه و جــوالی  ــای ژانوی »وبومتریکــس« در ماه ه
منتشــر می کنــد. پشــتیبانی از دسترســی آزاد، 
ــه انتشــارات علمــی،  دسترســی الکترونیکــی ب
ــگاهی از  ــع دانش ــر مناب ــه دیگ ــی ب و دسترس
ــدی  ــام رتبه بن ــن نظ ــای ای ــتین هدف ه نخس
مشــاهده پذیری(،  )یــا  تأثیــر  اســت. 
و  بــودن(،  بــاز  شــفافیت/  )یــا  دسترســی 
ســرآمدی )پژوهــش( ســنجه هایی هســتند 
کــه »وبومتریکــس« بــرای ارزیابــی وبــگاه 
جــدول  در  می بــرد.  کار  بــه  مؤسســه ها 
یــک، رتبــة ملــی و جهانــی ۱۰ مؤسســة برتــر 
ــنجه های  ــا در س ــی آنه ــة جهان ــی و رتب ایران
گوناگــون ایــن نظــام رتبه بنــدی گــزاش شــده 
ــا  ــی ب ــة مؤسســه های ایران ــیاهة هم اســت. س
ــز در  ــد نی ــت آورده ان ــه دس ــه ب ــی ک جایگاه

جــدول دو، در دســترس اســت.

جدول ۱. رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه بندی 
رتبه بندی »وبومتریکس« ویرایش ژوئیه ۲۰۲۲ میالدی

جدول ۲. رتبه ملی و جهانی مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی 
رتبه بندی »وبومتریکس« ویرایش ژوئیه ۲۰۲۲ میالدی

نام مؤسسه
رتبة

رتبه 
ملی

رتبه 
جهانی

رتبه در سنجه ها
سرآمدیدسترسیتأثیر

۱۲۹۵۵۶۶۴۴۱۲۰۵دانشگاه تهران
۲۴۷۵۱۴۸۰۲۸۶۲۸۵دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی

۳۶۴۸۱۶۹۲۵۰۴۴۸۶

۴۶۶۰۱۵۷۲۶۳۴۵۲۲دانشگاه صنعتی شریف
۵۷۵۹۲۷۲۵۶۲۷۴۵۲دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۶۷۹۵۳۲۵۶۵۴۰۴۵۶دانشگاه تربیت مدرس

۷۸۶۴۳۱۳۶۶۴۶۵۴۶دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۸۹۰۹۳۶۶۷۷۱۶۵۱۸دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۹۳۱۱۷۱۳۷۴۳۹۴۹دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۰۹۳۵۲۷۲۹۷۰۷۶۹۲دانشگاه فردوسی مشهد

University
 National

Rank

 World

Rank

 Impact

Rank

 Openness

Rank

 Excellence

Rank

University of Tehran۱۲95566۴۴۱۲۰5

 Tehran University of

Medical Sciences
۲۴75۱۴8۰۲86۲85

 Shahid Beheshti

 University of Medical

Sciences

۳6۴8۱69۲5۰۴۴86

 Sharif University of

Technology Tehran
۴66۰۱57۲6۳۴5۲۲

 Amirkabir University

of Technology
5759۲7۲56۲7۴5۲

 Tarbiat Modares

University
6795۳۲565۴۰۴56

 Tabriz University of

Medical Sciences
786۴۳۱۳66۴65۴6

 Iran University of

 Science & Technology

Tehran

89۰9۳6677۱65۱8

 Isfahan University of

Medical Sciences
99۳۱۱7۱۳7۴۳9۴9

 Ferdowsi University of

Mashhad
۱۰9۳5۲7۲97۰769۲

 Mashhad University of

Medical Sciences
۱۱96۰۳۰۲57۴۱657

 Iran University of

Medical Sciences
۱۲99۴۳9877۰۳585

Shiraz University۱۳۱۰۰۱۳۲۲۴787675
 Isfahan University of

Technology
۱۴۱۰۳8۳9۴5676655

University of Tabriz۱5۱۰۴55۱6877۴5۰6

 Shiraz University of

Medical Sciences
۱6۱۰78۳6۴97۰676۲

 Shahid Beheshti

University
۱7۱۰78۳۴68865757
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 Islamic Azad

University
۱8۱۱7۳۴۱5۲76۱97۴

University of Guilan۱9۱۳۴۱۴۰8۱۱۱۱۲۱۰5۲
 Khaje Nassir

 Toosi University of

Technology

۲۰۱۴۱۲5۴۲9۱۰۱۱9۳۰

 Payam Noor

University
۲۱۱۴۱6۴۳65۱۲56۱۰87

 Shahid Chamran

University of Ahvaz
۲۲۱۴۳۴۲۴87۱۳۰7۱6۱5

University of Kashan۲۳۱6۱۳6۱۴۱۱۳99۱۰۰6
 Shahid Bahonar

University of Kerman
۲۴۱69۳57۳۰۱۲6۳۱۲۲۳

 Kermanshah

 University of Medical

Sciences

۲5۱7۳8778۳9۳5۱۰۴۰

 Ahvaz Jundishapur

 University of Medical

Sciences

۲6۱7776۱6۲۱۰7۴۱۳۳۲

 Bu Ali Sina University

Hamedan
۲7۱78۳55۳7۱۲5۱۱۴۲7

 Kerman University of

Medical Sciences
۲8۱8857۰۲9۱۰9۳۱۳۳۴

Urmia University۲9۱89976۱۰۱۲5۳۱۲۱7
 Alzahra University

))Azzahra University
۳۰۱9۲5۲855۱666۲۳98

 Hamedan University

of Medical Sciences
۳۱۱98۴6675۱۰79۱57۱

 University of

Mohaghegh Ardabili
۳۲۱99۲9۰66۱۳۰5۱۱۳۰

Arak University۳۳۲۰۱9۳8۱۲۱799۲۲۰5
 Shahrood University

of Technology
۳۴۲۰۳587۲۰۱67۲۱۱8۰

 Razi University

Kermanshah
۳5۲۰5685۲9۱۲76۱۲98

 University of

Kurdistan Sanandaj
۳6۲۰9۱769۴۱۳7۰۱۴68

 Babol Noshirvani

 University of

 Technology Noshirvani

 Institute of Technology

Babol

۳7۲۰95۱۱5۳5۱۳899۳8

 Kharazmi University

 )Tarbiat Moallem

)University Tehran

۳8۲۱۱۲7۲۴۴۱۴7۰۱57۳

University of Zanjan۳9۲۱958۰۰6۱5۳6۱56۴
 Kashan University of

Medical Sciences
۴۰۲۲۰۱7۰۲9۲۳79۱588

 University of

Mazandaran Babolsar
۴۱۲۲۴97865۱۳5۲۱7۱۴

 Kermanshah

 University of

Technology

۴۲۲۲765899۴۰۴۲۱6۴7

 Baqiyatallah Medical

Sciences University
۴۳۲۳۰9۱۰۰۱7۱986۱۳۲۴

 Sahand University of

Technology Tabriz
۴۴۲۳۳۲9۴96۱66۳۱۴8۴

 University of Sistan
and Baluchestan۴5۲۳6۳7۱۱۴۱6۴۱۱98۴

 Shahrekord

University
۴6۲۴۴5۱۰۱۱5۱۴۴7۱6۰7

 Urmia University of

Medical Sciences
۴7۲۴7879۱7۱9۲8۱95۰

 Zanjan University of

Medical Sciences
۴8۲5۰6699۰۱579۲۲86

 Guilan University

 of Medical Sciences

Rasht

۴9۲5۳86995۱5۴6۲۳۳8

University of Isfahan5۰۲55۲۴5۳۲76۱9۱۱9۳
 Zahedan University of

Medical Sciences
5۱۲5666۲۴۴۲۰۲۰۲۴8۱

 Shiraz University of

Technology
5۲۲566۱۲۲99۱899۱۳۴6

 Allameh Tabatabai

University
5۳۲6۰9۴7۲۴۲۲۰۳۲9۴۳

 Birjand University of

Medical Sciences
5۴۲6۱69۰66۲۴۲6۱8۲۱

 University of Lorestan
Khorramabad

55۲69۴۱۰۱75۱856۱876

 Fasa University of

Medical Sciences
56۲7۱7۴76۰۳۳5۳۲877

 Arak University of

Medical Sciences
57۲7۴۲7۴9۴۲5۲۳۲۳56

 Azarbaijan Shahid

 Madani University

Tarbiat Moallem

58۲75۰۱۰69۴۲۳۴۲۱77۴

 Ilam University of

Medical Sciences
59۲76۲۲۰9۴76۱9۲۳۰7

 Rafsanjan University

of Medical Sciences
6۰۲7795۱۱۲۲۳۳8۳۱۲6

 Shahid Rajaee Teacher

 Training University

Tehran

6۱۲7969۰۴6۲۴۲۱۲۱۴۱

 Golestan University of

Medical Sciences
6۲۲8۱۰8565۲۰59۲۳۴۴

 Qazvin University of

Medical Sciences
6۳۲85988۱۱۲۴۴۴۲۳۰۰

 Babol University of

Medical Sciences
6۴۲878۱۱۳۰7۲۰۱7۱9۴۴

 University of

Bojnourd
65۲88۳5575۳68۴۲8۳۴

 Bushehr University of

Medical Sciences
66۲9۲۲8586۲59۰۲۴۲۱

Yasuoj University67۲9۲5۱۱79۰۱985۱9۴۳

 Ardabil University of

Medical Sciences
68۲9۲99۴۱8۲۱۴9۲۳۴۴

Semnan University69۲9577۱۰876۱9۱۱86
 Institute for Advanced

 Studies in Basic

Sciences

7۰۳۰۰896۳۴۲۰۴7۲۴88

 Lorestan University

 of Medical Sciences

Khorramabad

7۱۳۰۱۰9۲99۲6۰6۲۴۲9

 Petroleum University

of Technology
7۲۳۰6۰۱۰۱6۲۲99۴۲۲۳۳

Yazd University7۳۳۰9۰69۲976۱9۱۳6۴

 Hormozgan University

 of Medical Sciences

Bandar Abbas

7۴۳۰9۳8976۲۲۰8۲7۲۱

 Persian Gulf

University Bushehr
75۳۱۰8۱۱۱6۴۲۳۰5۲۲86
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 Hakim Sabzevari

 University )Tarbiat

 Moallem University

)Sabzevar

76۳۱۲7۱۱776۲۱57۲۲۲5

 Iran Polymer and

 Petrochemical

Institute
77۳۱۲7۱۱9۲۰۱9۲7۲۲6۳

 Shahid Sadoughi

 University of Medical

Sciences

78۳۱۳۴5۰۰۳76۱9۱88۳

 Semnan University of

Medical Sciences
79۳۱7۱۱۱79۰۲۰6۰۲۳۲۴

 Imam Khomeini

 International

University Qazvin

8۰۳۱7۱7۱7676۱9۱۴۳5

 Mazandaran

 University of Medical

Sciences

8۱۳۲۰569۴۳76۱9۱5۱۱

Golestan University8۲۳۲9۱۱۱9۲۰۲8۲۳۲۳۲۴

University of Zabol8۳۳۳۱۰۱۳89۱۲55۱۲۰۴6

 Yasuj University of

Medical Sciences
8۴۳۳۲6۱۰996۲56۰۲6۲۲

 Valiasr University of

Rafsanjan
85۳۳۴۴۱۱۲75۲۴۴9۲6۱۴

Damghan University86۳۳6۱۱۰96۱۲8۱8۲6۲7

 Kerman Graduate

 University of

Technology

87۳۴۲9۱5۲56۲58۳۱989

 Gorgan University of

 Agricultural Sciences

and Natural Resources

88۳۴۴5877676۱9۱5۰5

Qom University89۳5۰76۰8۴76۱9۲۱۴7

Ilam University9۰۳5۱7۱۱۲۲5۲5۰۲۲877

 Sabzevar University of

Medical Sciences
9۱۳5۲7۱۰7۲۳۳۴85۲78۴

 Urmia University of

Technology
9۲۳55۰۱۳9۰7۲98۱۲۳۱۲

 Aja )Army( University

of Medical Sciences
9۳۳6۳۳۱۰۰57۲9۲9۳۲۳۴

 Shahrood Medical

Science University
9۴۳658۱۲6۱5۲657۲8۰9

Shahed University95۳7۲8765976۱9۲۰87

University of Malayer96۳7۴۲۱۴۲۰6۲865۲567

 University of Imam

Hossein
97۳777988۱5۲6۳۲885

 Dezful University of

Medical Sciences
98۳78759۲8۴۲۱9۴۱5۱

 Materials and Energy

 Research Center

MERC

99۳796۱59۱۲۲۴۴۲۲۴۴۱

 North Khorasan

 College of Medical

Sciences

۱۰۰۳8۲۴۱۱9۴5۳۲۲9۳۰67

 University of

 Social Welfare and

 Rehabilitation Sciences

Tehran

۱۰۱۳8۲75۴۱۳76۱9۲8۱5

 Shahrekord University

of Medical Sciences
۱۰۲۳9۰۲7۲7676۱9۲۴6۲

University of Birjand۱۰۳۳9۰78۲7۱76۱9۲۲۳۳
 University of Science

and Culture
۱۰۴۳99۰۱۰657۴۱۲7۳۴۰7

 Jahrom University of

Medical Sciences
۱۰5۴۰۰5۱۰۴۲6۳۳۴۲۳677

 Kurdistan University

 of Medical Sciences

Sanandaj

۱۰6۴۰۲89۲5576۱9۲۲۰5

 Alborz University of

Medical Sciences
۱۰7۴۰7۲۱۱56676۱9۱8۴5

 International Institute
 of Earthquake

 Engineering and

Seismology

۱۰8۴۱759۳87۳۴۰۲۴۱7۴

 Sirjan University of

Technology
۱۰9۴۲۰897۴9۴56۳۳867

 Neyshabur University

of Medical Sciences
۱۱۰۴۲۱۰۱5588۴5۲۲۲7۰8

 Qom University of

Medical Sciences
۱۱۱۴۳۰78۴8۴76۱9۲86۳

 Hamedan University

of Technology
۱۱۲۴۳۱۲۱۱۱77۳9۳۲۳9۴۴

 Quchan University of

Technology
۱۱۳۴۳7۱۱7589۳979۲7۴7

 Imam Reza University

Mashhad
۱۱۴۴۳77۱۱96۲۴88۱۳6۴9

 University of

Maragheh
۱۱5۴۳8۳۱۲78۱76۱9۲۱۴5

 Abadan University of

Medical Sciences
۱۱6۴۴۰۳۱5658۴۰۳۳۳۱7۲

 Gonabad University of

Medical Sciences
۱۱7۴۴۲7۱۰۱۲576۱9۲7۱7

 Torbat Heydarie

 University of Medical

Science

۱۱8۴۴7۲۱5۰۴۱۴۲65۳۳۲۴

 Sari Agricultural

 Science and Natural

Resources University

۱۱9۴5۲7۱۲97776۱9۲۳۳۱

University of Bonab۱۲۰۴5۴۳۲۰۲77۴۳۰۳۲۴۴۱
 University of

 Hormozgan Bandar

Abbas

۱۲۱۴565۱۱58576۱9۲66۰

 Zabol University of

Medical Sciences
۱۲۲۴6۳۲۱۳۳۰676۱9۲۴78

 Mazandaran

 University of Sciences

and Technology Babol

۱۲۳۴665۱66۲۱55۰۲۳۰57

 Malek Ashtar

 University of

 Technology

Shahinshahr

۱۲۴۴695۱۲9۴۱76۱9۲65۴
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 Amol University of

Technology
۱۲5۴7۰9۲۱۴6۴۴۱۳۴۲559

Fasa University۱۲6۴76۴۱8۱۰9۴۴79۳۲۴5

University of Jiroft۱۲7۴79۲۱7۲۰۴۴۴66۳۴9۱

 Gerash School of

Medical Sciences
۱۲8۴85۳۳۱۴776۱95۳۱7

 Mazandaran

 University of Science

and Technology

۱۲9۴876۲۰۲۲۴۴۲78۳۱۰۴

Tafresh University۱۳۰۴99۱۱7۱۰5۴۴۳۳۳9۴۴
 Birjand University of

Technology
۱۳۱5۰۴9۱7۱۰5۴7۴6۳98۰

 Arak University of

Technology
۱۳۲5۰88۱778۱۳75۰۴۱7۴

 Qom University of

Technology
۱۳۳5۱۰۲۱5۳۲8۳6۰۳۴7۰۰

 Bam University of

Medical Sciences
۱۳۴5۲7۳۲۰۳7۰76۱9۲۳87

 Chabahar Maritime

University
۱۳55۳۳۲۱65۴۲5۰۰۲۴59۲

 Khorramshahr

 University of Marine

Science & Technology

۱۳65۴7۲۱6۰86۴6۳۴۴98۰

 Ayatolah Borujerdei

University
۱۳75585۱85895۰98۴59۲

 Esfarayne Higher

Education
۱۳8566۴۲۰8586۳5۳۳867

 University of

Nishapur
۱۳957۱۲۱6۴9۳5۰7۲5۱۱۲

 Maragheh University

of Medical Sciences
۱۴۰57۱۴۲۱۲۰976۱9۲958

 Iranshahr University

 of Medical Sciences and

Health Services

۱۴۱57۴۴۲۱79۲58۴8۳98۰

 Sadjad Institute of

 Higher Education

Mashhad

۱۴۲5769۱۰6۱۰7۲۴75۳6۳

University of Jahrom۱۴۳58۳۲۲۰858۴9۰۰۴59۲

Khatam University۱۴۴598۲۱86۲6598۴۴9۰۳

Velayat University۱۴56۱5۴۲۰۱۱۱5795۴9۰۳

 Saveh University of

Medical Sciences
۱۴6657۲۲۱7۴۲7۳۱۲۴۳97

 Larestan University of

Medical Sciences
۱۴76579۱798۲76۱9۴778

 Jahan-E-elm Institute
of Higher Education

۱۴87۲۲۰۲9۳۴76۱97۲۱7

 Farhangyan

University
۱۴977۴59۲6۰۴۲597۲۱7

 Technical and

 Vocational University

 )Shahid Shamsipour

)University

۱5۰79۰۳۱۰۴5۲۳5۳۴7۲۱7

 Faculty of Medical

 Sciences and Health

Services of Behbahan

۱5۱798۲۲۲66۴76۱9۴8۱6

 University of

Gonabad
۱5۲8۳89۲۱85۳667۳5597

 Rabe Rashid Higher

Education Institute۱5۳867۱۲8۴۱576۱9۳885

 Islamic Azad

University of Razavi
۱5۴9۲۲758۰876۱97۲۱7

 University of Applied

 Science & Technology

Tehran

۱559۲8۳66557۴557۲۱7

 Khomein University of

Medical Sciences
۱569۴766۱۴۱76۱97۲۱7

 University of Art

Tehran
۱5795۲696۱۰65957۲۱7

 Institute for Studies in
 Theoretical Physics and

Mathematics

۱5896۰96۳۳۱76۱97۲۱7

 Tabriz Islamic Arts

University
۱599879۱۲5۲55۲۳۳7۲۱7

 Research Institute
 for Islamic Studies &

 Social Sciences Hawzah

& University

۱6۰۱۰۰۲969۰۱76۱97۲۱7

 Road Housing &
 Urban Development

Research Center

۱6۱۱۰۰۴9999۰68۲57۲۱7

 International

 University of

Chabahar

۱6۲۱۰۲۳۰7۱6876۱97۲۱7

 High Institute
 for Research and

 Education in
Transfusion Medicine

۱6۳۱۰۳۱۴۲87۲976۱9۴۴6۴

 Art University of

Isfahan
۱6۴۱۰۳۲8۱۲۲9959۰۱7۲۱7

 Imam Sadiq

University
۱65۱۰۳۴87۳۳676۱97۲۱7

 University of Gonbad

e Qabus
۱66۱۰۴7۲۱55۲6۳7977۲۱7

 Asadabad School of

 Medical Sciences and

Health Services

۱67۱۰77۳795676۱97۲۱7

 University of Torbat

Heydarieh
۱68۱۱۱65۱۳9۰7569۰7۲۱7

 Al Mustafa
 International

University

۱69۱۱7۴79۲۲۰76۱97۲۱7

Ardakan University۱7۰۱۲۲9۴۱8۰۱5۳9۴97۲۱7

 Sabalan University

 of Advanced

Technologies

۱7۱۱۲۳۲7۳۱۲8۴76۱9۳۳۴5

 Sayyed Jamaleddin

Al-Abadi University
۱7۲۱۲۳۳9۲۱۱6۱76۱96۰8۰

 Islamic Azad

University Kashan
۱7۳۱۲5۰۳۱6۴755۳۱77۲۱7

 Jundi Shapur

 University of

Technology Dezful

۱7۴۱۲68۱۱7۱۴۱۴99۳7۲۱7

 Industrial
Management Institute۱75۱۳۰۲۱۱۰87۳76۱97۲۱7
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 University of Religions

 and Denominations

 )University of Islamic

)Sects

۱76۱۳۲7۳۱۱۲۰۱76۱97۲۱7

 Islamic Sciences and

Culture Academy
۱77۱۳۳9۱۱۱۳۳۳76۱97۲۱7

 Eqbal Lahoori

 Institute of Higher

Education

۱78۱۳6۲۰۱59۴۱65۰97۲۱7

 Imam Khomeini

 Education and

Research Institute
۱79۱۳96۳۱۲۰7۱76۱97۲۱7

 Jiroft University of

Medical Sciences
۱8۰۱۴۲6۱۱67996۴8۰7۲۱7

 Mofid University Qom

))Ghom
۱8۱۱۴۳۰8۱۲5۰876۱97۲۱7

 Behbahan Khatam

 Alanbia University of

Technology

۱8۲۱۴۳۰8۱9۱5۳5۰8۴7۲۱7

Meybod University۱8۳۱۴586۱9۰785۴۰87۲۱7
 Bagher Aloloum

University
۱8۴۱5۱57۱۳5۴576۱97۲۱7

 University of

 Agriculture and

 Natural Resources

Ramin

۱85۱5۴۲۳۲۲۰5۲۳9697۲۱7

Kosar University۱86۱557۲۱96۳۰58۰67۲۱7
 University of Quran

and Hadith
۱87۱6۴7۲۱5۱۱۰76۱97۲۱7

 Iranian Institute of

Philosophy
۱88۱6579۱5۲۳۴76۱97۲۱7

 University of Islamic

Sciences Qom
۱89۱66۳۰۱5۲9776۱97۲۱7

 Institute of Higher

Education Karoon
۱9۰۱67۴۲۱5۴۳۱76۱97۲۱7

 Islamic Republic of

 Iran Broadcasting
University

۱9۱۱68۴۱۱55۴۴76۱97۲۱7

Soore University۱9۲۱7۱۴5۱59۱۲76۱97۲۱7

 Civil Aviation

 Technology College

Tehran

۱9۳۱7۲۰6۱599۱76۱97۲۱7

 Institute for

 Management and

Planning Studies

۱9۴۱7۳۱۰۱6۱۰876۱97۲۱7

Khavaran University۱95۱7۳۲9۱6۱۲876۱97۲۱7
 Shomal University

Amol
۱96۱7۳9۱۱6۱9۴76۱97۲۱7

 Shaikhbahai

University
۱97۱7568۱6۳9776۱97۲۱7

 Razavi University of

Islamic Sciences
۱98۱7588۱6۴۲۱76۱97۲۱7

Iran Banking Institute۱99۱76۱۲۱6۴۴676۱97۲۱7

 School of International

Relations
۲۰۰۱78۰8۱667۰76۱97۲۱7

Al Zahra university۲۰۱۱78۲9۱669۴76۱97۲۱7

 Nabi Akram nstitute of

Higher Education
۲۰۲۱785۴۱67۲۴76۱97۲۱7

 Payam Noor

University Mashhad
۲۰۳۱796۲۱686۲76۱97۲۱7

 Holy Quran University

 of Science and

Education

۲۰۴۱8۰۱5۱69۲۰76۱97۲۱7

 Noble Educational

Institution
۲۰5۱8۲8۰۱7۲۳776۱97۲۱7

 Khayyam Institute
 of Higher Education

Mashhad

۲۰6۱8۴۱۲۱7۳8۴76۱97۲۱7

 Imam Sadiq )۳(
 University Women

Section

۲۰7۱8۴۱۲۱7۳8۴76۱97۲۱7

 Islamic Mazaheb

University
۲۰8۱85۲7۱75۱۱76۱97۲۱7

 Ahl al-Bayt

University
۲۰9۱85۴9۱75۳776۱97۲۱7

 Faculty of Science

 and Applied

Telecommunications

۲۱۰۱8596۱758976۱97۲۱7

 Al Mustafa Open )۱(
University

۲۱۱۱86۲۳۱76۲۳76۱97۲۱7

 Supreme National

Defense University
۲۱۲۱86۴5۱76۴876۱97۲۱7

 University of Mehr

Alborz
۲۱۳۱87۳6۱775۰76۱97۲۱7

 Bahá'í Institute for

Higher Education
۲۱۴۱88۳۴۱786۲76۱97۲۱7

Ashrafi University۲۱5۱89۱8۱795۳76۱97۲۱7
Kish University۲۱6۱8968۱8۰۱576۱97۲۱7
 University of

 Judicial Sciences and

 Administrative Services

Tehran

۲۱7۱9۰7۳۱8۱۴976۱97۲۱7

 University of

Eyvanekey
۲۱8۱9۱96۱9۰۰۳75۲۲7۲۱7

 Tabriz College of

Technology
۲۱9۱9۲69۱8۳8۴76۱97۲۱7

 University of

Environment Tehran
۲۲۰۱9۳۳۲۱8۴5۴76۱97۲۱7

 Tabaran Institute of

Higher Education
۲۲۱۱9۴۲8۱856۳76۱97۲۱7

 Shiraz University of

 Applied Science &
Technology

۲۲۲۱9۴5۲۱858976۱97۲۱7

 Buein Zahra Technical

University
۲۲۳۱95۴7۲۰۴۲77۳۱۲7۲۱7

Raja University۲۲۴۱967۱۱885676۱97۲۱7

 Higher Education

 Institution ACECR

Khomeinishahr

۲۲5۱97۴۲۱89۴۰76۱97۲۱7

 University of Martyr

Motahari
۲۲6۱9857۱9۰7876۱97۲۱7
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 Bahar University

 )Institute of Higher

)Education

۲۲7۱988۴۱9۱۱۲76۱97۲۱7

 Islamic Kar

University
۲۲8۱9986۱9۲۱876۱97۲۱7

 Hazrat-e Masoumeh

University Qom
۲۲9۲۰۰۱6۱9۲5۴76۱97۲۱7

 Islamic Azad

University Tafresh
۲۳۰۲۰۱76۱9۴۴۰76۱97۲۱7

 Shahreza Higher

Education Center
۲۳۱۲۰۱76۱9۴۴۰76۱97۲۱7

 Institute for Cognitive

Science Studies
۲۳۲۲۰۲8۰۱955676۱97۲۱7

 Shandiz Institute of

Higher Education
۲۳۳۲۰۳۱۳۱959۴76۱97۲۱7

 University

Bozorgmehr
۲۳۴۲۰۳5۰۱96۳۰76۱97۲۱7

Bam University۲۳5۲۰۴68۱976۳76۱97۲۱7
 Tous Institute of

Higher Education
۲۳6۲۰5۰6۱98۱۳76۱97۲۱7

 International

University of Iran
۲۳7۲۰5۴۰۱985۲76۱97۲۱7

 Binalud Institute of

Higher Education
۲۳8۲۰696۲۰۰۲۴76۱97۲۱7

 Arjang Institute of

Higher Education
۲۳9۲۰7۳۱۲۰۰6۰76۱97۲۱7

 Farabi Institute of

 Higher Education

 Graduate School of

Management

۲۴۰۲۰77۰۲۰۱۱۱76۱97۲۱7

 Attar Institute of

Higher Education
۲۴۱۲۰8۰۱۲۰۱۴676۱97۲۱7

 Sirjan University of

Medical Sciences
۲۴۲۲۰8۰۱۲۴۱8666۴97۲۱7

 University of Science

 and Technology in
Golbahar

۲۴۳۲۰9۱9۲۰۲7776۱97۲۱7

 Sabz Institute of

Higher Education
۲۴۴۲۰9۱9۲۰۲7776۱97۲۱7

 College of the Holy

Rationalists
۲۴5۲۱۱۲9۲۰5۲۰76۱97۲۱7

 Nooretouba Virtual

University Tehran
۲۴6۲۱۱۲9۲۰5۲۰76۱97۲۱7

 Kavian Higher

Education Institute۲۴7۲۱۲6۰۲۰66976۱97۲۱7

 Higher Education

 Institute Ragib

Isfahânî

۲۴8۲۱۲95۲۰7۱۱76۱97۲۱7

 Mashhad Institute of

Higher Education
۲۴9۲۱۲95۲۰7۱۱76۱97۲۱7

 Seraj University

 )Palmer Insitute of

 Higher Education

)Tabriz

۲5۰۲۱۲95۲۰7۱۱76۱97۲۱7

 Bahar Business

School
۲5۱۲۱۳76۲۰8۰676۱97۲۱7

 Salman Farsi

University of Kazerun
۲5۲۲۱۳76۲۰8۰676۱97۲۱7

 Science and Arts

 University )Jahad

 Daneshgahi University

)Yazd

۲5۳۲۱۴۲5۲۱5۲۳75۲۲7۲۱7

Shiraz Art University۲5۴۲۱5۱7۲۰96۲76۱97۲۱7
Hafez University۲55۲۱5۱7۲۰96۲76۱97۲۱7

 Shariaty Technical

College
۲56۲۱6۰8۲۱۰6576۱97۲۱7

 Daneshpajoohan

 Higher Education

Institution
۲57۲۱6۰8۲۱۰6576۱97۲۱7

Sadra University۲58۲۱696۲۱۱6۱76۱97۲۱7
 Technology

 Development Institute
ACECR Sharif

۲59۲۱965۲۱۴6۴76۱97۲۱7

 Veterans Engineering

 and Medical Sciences

Research Institute
۲6۰۲۲۰6۳۲587676۱968۳۰

 Daneshvar Institute of

Higher Education
۲6۱۲۲۰69۲۱57776۱97۲۱7

 Qeshm Institute of

 Higher Education

Qeshm & Tehran

۲6۲۲۲۱۰8۲۱6۲۳76۱97۲۱7

 Technical and

 Professional University

 of West Azerbaijan

Province

۲6۳۲۲۱6۳۲۱68۲76۱97۲۱7

Alborz University۲6۴۲۲۲56۲۱79۲76۱97۲۱7

 Varastegan Institute
for Medical Sciences

۲65۲۲۳۰5۲۱85۳76۱97۲۱7

 Allameh Dehkhoda

 Institute of Higher

Education

۲66۲۲۳۰5۲۱85۳76۱97۲۱7

 University of Culture

and Islamic Studies
۲67۲۲۳6۲۲۱9۱776۱97۲۱7

 Ahlulbayt

 International

University

۲68۲۲۴۲۰۲۱98۲76۱97۲۱7

 University College of

Azarabadeghan
۲69۲۲۴۲۰۲۱98۲76۱97۲۱7

 Sama Siahkal

 Technical and

Vocational College

۲7۰۲۲5۳۴۲۲۱۰776۱97۲۱7

 Shushtar School of

Medical Sciences
۲7۱۲۲5۳۴۲۲۱۰776۱97۲۱7

 Islamic Azad

University Abarkouh
۲7۲۲۲5۳۴۲۲۱۰776۱97۲۱7

 Allameh Feiz Kashani

 Institute of Higher

Education

۲7۳۲۲5۳۴۲۲۱۰776۱97۲۱7

 Hatef Institute of

Higher Education
۲7۴۲۲5۳۴۲۲۱۰776۱97۲۱7

 Urmia Institute
 of Science and

Technology

۲75۲۲6۴7۲۲۲۲976۱97۲۱7

 Sanabad Golbahar

 Higher Education

Institute
۲76۲۲7۰۱۲۲۲8۴76۱97۲۱7

 Institute for Higher

 Education ACECR

Khuzestan
۲77۲۲75۴۲۲۳۴۱76۱97۲۱7
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 Amozesh Ala Azad

Institute of Informatics
۲78۲۲8۰6۲۲۴۰776۱97۲۱7

 Salman Institute of

Higher Education
۲79۲۲858۲۲۴6676۱97۲۱7

 Bojnuord Institue of

Higher Education
۲8۰۲۲858۲۲۴6676۱97۲۱7

 Institute of Higher

Education Adiban
۲8۱۲۲858۲۲۴6676۱97۲۱7

 University of Applied

 Science & Technology

Tehran ۱۱ Unit

۲8۲۲۲9۱۰۲۲5۲876۱97۲۱7

 Iranian Business

School
۲8۳۲۲9۱۰۲۲5۲876۱97۲۱7

 Sabzevar University of

New Technology
۲8۴۲۲9۱۰۲۲5۲876۱97۲۱7

 Qom Institute of

Higher Education
۲85۲۲975۲۲6۰۳76۱97۲۱7

 Torbat Jam Faculty of

Medical Sciences
۲86۲۲975۲۲6۰۳76۱97۲۱7

 Faran Institute of

Higher Education
۲87۲۳۰۳۰۲۲66۴76۱97۲۱7

Maziar University۲88۲۳۰8۰۲۲7۲۳76۱97۲۱7
 Allame Mohaddes

Noori University
۲89۲۳۰8۰۲۲7۲۳76۱97۲۱7

 Iman Jawad

University College
۲9۰۲۳۱۴۴۲۲78576۱97۲۱7

 Amol Higher

Educational Institute۲9۱۲۳۱86۲۲8۳۳76۱97۲۱7

Larestan University۲9۲۲۳۱86۲۲8۳۳76۱97۲۱7
 Institute of Higher

Education Zand
۲9۳۲۳۱86۲۲8۳۳76۱97۲۱7

 Shahab Danesh

University
۲9۴۲۳۲۴5۲۲89976۱97۲۱7

Ghazali University۲95۲۳۴6۲۲۳۱۱876۱97۲۱7
 Parseh Higher

Education Institute۲96۲۳۴6۲۲۳۱۱876۱97۲۱7

 Subhan Institute of

Higher Education
۲97۲۳5۲6۲۳۱8۲76۱97۲۱7

 University of Quran

and Progeny
۲98۲۳5۲6۲۳۱8۲76۱97۲۱7

Osool-al-din College۲99۲۳5۲6۲۳۱8۲76۱97۲۱7
 Khansar School of

 Mathematics and

Computer

۳۰۰۲۳7۳۱۲۳۳9876۱97۲۱7

 Khazar Institute of

Higher Education
۳۰۱۲۳7۳۱۲۳۳9876۱97۲۱7

 Institute of Higher

Education Agriculture
۳۰۲۲۳7۳۱۲۳۳9876۱97۲۱7

 Shahid Sattari Air

University
۳۰۳۲۳88۰۲76566۳8۴7۲۱7

 Mahallat Higher

Education Center
۳۰۴۲۳9۴۱۲۳6۲۳76۱97۲۱7

 Mizan Institute of

Higher Education
۳۰5۲۳9۴۱۲۳6۲۳76۱97۲۱7

 Foulad Institute of

Technology
۳۰6۲۳9۴۱۲۳6۲۳76۱97۲۱7

Nahavand University۳۰7۲۴۰78۲۳76976۱97۲۱7

 Pasargadae Institute
 of Higher Education in

Shiraz

۳۰8۲۴۰78۲۳76976۱97۲۱7

 Khalkhal University of

Medical Sciences
۳۰9۲۴۱56۲۳85۱76۱97۲۱7

 Ayandegan Institute of

Higher Education
۳۱۰۲۴۱56۲۳85۱76۱97۲۱7

Mehrastan University۳۱۱۲۴۲۲7۲۳9۳۲76۱97۲۱7
 Institute of Technology

Allameh Qazvin
۳۱۲۲۴۲۲7۲۳9۳۲76۱97۲۱7

 Saravan Higher

Education Complex
۳۱۳۲۴۳۰9۲۴۰۲۱76۱97۲۱7

 University College of

Omran Tosee
۳۱۴۲۴۳۰9۲۴۰۲۱76۱97۲۱7

 Iran Center for

Management Studies
۳۱5۲۴۳7۴۲۴۰9576۱97۲۱7

 Shohadaye Hoveizeh

 University of

Technology

۳۱6۲۴۳7۴۲۴۰9576۱97۲۱7

 Amirkabir College

 of Management &
Technology Tehran

۳۱7۲۴۳7۴۲۴۰9576۱97۲۱7

 Apadana Institute of

Higher Education
۳۱8۲۴۳7۴۲۴۰9576۱97۲۱7

 Institute of Higher

Education Khorasan
۳۱9۲۴۴6۴۲۴۱8676۱97۲۱7

 Higher Institute of

 Higher Education in
Esfahan

۳۲۰۲۴5۳۰۲۴۲5۴76۱97۲۱7

 Rasam Art Higher

Education Institute۳۲۱۲۴589۲۴۳۲۲76۱97۲۱7

 Jihad Amir Kabir

University
۳۲۲۲۴68۲۲۴۴۲876۱97۲۱7

 University Kamal Ol

Molk
۳۲۳۲۴68۲۲۴۴۲876۱97۲۱7

 Pars Architecture and

 Art Higher Education

Institute
۳۲۴۲۴76۱۲۴5۱۰76۱97۲۱7

 Institute of Technology

 Allameh Jafari

Rafsanjan

۳۲5۲۴8۳۱۲۴58676۱97۲۱7

 Safahan Institute of

Higher Education
۳۲6۲۴9۰6۲۴66776۱97۲۱7

 Aban Haraz Higher

Education Institute۳۲7۲۴9۰6۲۴66776۱97۲۱7

 Energy Institute for

 Higher Education

EIHE

۳۲8۲5۰۰۰۲۴76976۱97۲۱7

 Afagh Higher

Education Institute۳۲9۲5۱۳6۲۴9۲۰76۱97۲۱7

 Esfarayen Faculty of

Medical Sciences
۳۳۰۲5۱۳6۲۴9۲۰76۱97۲۱7

 Sepehr Institution of

Higher Education
۳۳۱۲5۲۱9۲5۰۰876۱97۲۱7
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 Firoozabad Higher

Education Center
۳۳۲۲5۲۱9۲5۰۰876۱97۲۱7

 Ahrar Rasht Higher

Education Institute۳۳۳۲5۳۰۰۲5۰9676۱97۲۱7

 Eghlid Higher

Education Center
۳۳۴۲5۳۰۰۲5۰9676۱97۲۱7

 Alaodoleh Semnani

 Institute of Higher

Education

۳۳5۲5555۲5۳6676۱97۲۱7

 Mamasani Higher

Education Center
۳۳6۲5555۲5۳6676۱97۲۱7

 Institute of Higher

 Education North

Roozbeh

۳۳7۲57۱۰۲55۲976۱97۲۱7

 Sepahan Institute of

Higher Education
۳۳8۲57۱۰۲55۲976۱97۲۱7

 Fazel Institute of

Higher Education
۳۳9۲5786۲56۱۱76۱97۲۱7

Ferdows University۳۴۰۲5786۲56۱۱76۱97۲۱7
 Hadaf Institute of

Higher Education
۳۴۱۲5786۲56۱۱76۱97۲۱7

 Roozbeh Institute of

Higher Education
۳۴۲۲5867۲569876۱97۲۱7

 Tabari Institute of

Higher Education
۳۴۳۲5867۲569876۱97۲۱7

 Jihad Kermanshah

University
۳۴۴۲5867۲569876۱97۲۱7

 Modat Higher

Education Institution۳۴5۲5867۲569876۱97۲۱7

 Koosha College of

 Applied Sciences and

 Technology Teheran

Branch

۳۴6۲6۰۳۳۲587576۱97۲۱7

Miyat University۳۴7۲6۰۳۴۲587676۱97۲۱7
 Deylaman Institute of

Higher Education
۳۴8۲6۰۳۴۲587676۱97۲۱7

 Mirdamad University

of Gorgan
۳۴9۲6۱۲۲۲597۲76۱97۲۱7

 Kerman Institute of

Higher Education
۳5۰۲6۱99۲6۰5576۱97۲۱7

 Lamerd Higher

Education Center
۳5۱۲6۲88۲6۱۴576۱97۲۱7

 Roshdiyeh Higher

 Education Institute of

Tabriz

۳5۲۲6۲88۲6۱۴576۱97۲۱7

 Zarand Higher

Education Complex
۳5۳۲6۲88۲6۱۴576۱97۲۱7

 Naser Khosrow

 Institute of Higher

Education

۳5۴۲6۲88۲6۱۴576۱97۲۱7

 Tabarestan Institute of

Higher Education
۳55۲6۳7۱۲6۲۳676۱97۲۱7

 Jami University

 )Jami Institute of

)Technology

۳56۲6۳7۱۲6۲۳676۱97۲۱7

Lamei University۳57۲6۳7۱۲6۲۳676۱97۲۱7

 Pooyesh Higher

Education Institute۳58۲6۳7۱۲6۲۳676۱97۲۱7

 Ghadr Institution of

Higher Education
۳59۲6۳7۱۲6۲۳676۱97۲۱7

 Institute of

 Higher Education

Mazandaran

۳6۰۲6۳7۱۲6۲۳676۱97۲۱7

 Islamic Azad

 University Tehran

۳۴ Branch

۳6۱۲6۳7۱۲6۲۳676۱97۲۱7

 Molana Institute of

Higher Education
۳6۲۲6۴55۲6۳۲۳76۱97۲۱7

University of Narjes۳6۳۲6۴55۲6۳۲۳76۱97۲۱7
 Institute of Higher

 Education West of

Ilam

۳6۴۲6۴55۲6۳۲۳76۱97۲۱7

 Kashmar Higher )۱(
Education Center

۳65۲655۳۲6۴۲۳76۱97۲۱7

 Free Institute for

Scholars
۳66۲655۳۲6۴۲۳76۱97۲۱7

 College of

Environment Tehran
۳67۲665۳۲65۲676۱97۲۱7

 Khoy School of

Medical Sciences
۳68۲6765۲66۴۲76۱97۲۱7

Edalat University۳69۲6765۲66۴۲76۱97۲۱7

 Jahan Institute of

Higher Education
۳7۰۲6856۲67۳576۱97۲۱7

 Institute of Higher

Education Shahrood
۳7۱۲6856۲67۳576۱97۲۱7

 Farvardin Higher

 Education Institute
Ghaemshahr

۳7۲۲6856۲67۳576۱97۲۱7

 Higher Education

 Center for Cultural

Heritage

۳7۳۲695۳۲68۳976۱97۲۱7

 Nima Institute of

Higher Education
۳7۴۲7۰5۱۲69۴۳76۱97۲۱7

 Golestan Higher

Education Institute۳75۲7۰5۱۲69۴۳76۱97۲۱7

 Higher Education

Institution Dar Al-
Fonoun

۳76۲7۰5۱۲69۴۳76۱97۲۱7

 Marlik Higher

Education Institute۳77۲7۱65۲7۰5976۱97۲۱7

 Shiraz Art Institute
Honar

۳78۲7۱65۲7۰5976۱97۲۱7

 Danshstan Saveh

 Institute of Higher

Education

۳79۲7۲5۴۲7۱5۰76۱97۲۱7

 Shahid Rezaie Higher

 Education Institution of

Kermanshah

۳8۰۲7۲5۴۲7۱5۰76۱97۲۱7
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 Rahman Ramsar

 Higher Education

Institute
۳8۱۲7۲5۴۲7۱5۰76۱97۲۱7

 Lian Higher Education

Institute
۳8۲۲7۳۴8۲7۲5۱76۱97۲۱7

 Damavand Ershad

 Higher Education

Institute Tehran

۳8۳۲7۳۴8۲7۲5۱76۱97۲۱7

Pardisan University۳8۴۲7۳۴8۲7۲5۱76۱97۲۱7
 Iran University of

Industries and Mines
۳85۲7۴۳۴۲7۳۴۳76۱97۲۱7

 Javed Institute of

Jiroft
۳86۲7۴۳۴۲7۳۴۳76۱97۲۱7

 National Informatics

 Centre of Higher

 Education )DPI

)College

۳87۲7۴۳۴۲7۳۴۳76۱97۲۱7

 Institute of Higher

 Education Eram

Shiraz

۳88۲7۴۳۴۲7۳۴۳76۱97۲۱7

 Allameh Amini

 Institute of Higher

Education

۳89۲75۲5۲7۴۳776۱97۲۱7

Al-Taha University۳9۰۲75۲5۲7۴۳776۱97۲۱7
Kowsar University۳9۱۲75۲5۲7۴۳776۱97۲۱7

 Mazandaran Institute
of Technology

۳9۲۲76۲۰۲75۳776۱97۲۱7

 Hakim Nezami

 Institute of Higher

Education

۳9۳۲77۳۴۲765676۱97۲۱7

 North Institute of

Higher Education
۳9۴۲77۳۴۲765676۱97۲۱7

 Kavosh Institute of

Higher Education
۳95۲77۳۴۲765676۱97۲۱7

 Kushiar Higher

Education Institute۳96۲785۲۲777۳76۱97۲۱7

 Rahedanesh Institute
of Higher Education

۳97۲785۲۲777۳76۱97۲۱7

 Ghadir Higher

 Education Institute
Langroud

۳98۲785۲۲777۳76۱97۲۱7

 Parsa Institute of

Higher Education
۳99۲796۰۲788۴76۱97۲۱7

 Jihad Targah

University
۴۰۰۲796۰۲788۴76۱97۲۱7

 Kerman Institute of

High Education
۴۰۱۲796۰۲788۴76۱97۲۱7

 Institute for Higher

Education Parsian
۴۰۲۲8۰67۲799876۱97۲۱7

 Technical School of

Mapping
۴۰۳۲8۰67۲799876۱97۲۱7

 Ghiasuddin

 Jamshidkashani

University

۴۰۴۲8۰67۲799876۱97۲۱7

 Sina Institute of

Higher Education
۴۰5۲8۰67۲799876۱97۲۱7

 Rudaki Institute of

Higher Education
۴۰6۲8۱58۲8۰9۴76۱97۲۱7

 Narjes Womens

Islamic Seminary
۴۰7۲8۲7۱۲8۲۰776۱97۲۱7

 Qazvin University

 of Applied Science &
Technology

۴۰8۲8۳78۲8۳۱776۱97۲۱7

 Fatemieh Institute
 of Higher Education

Shiraz

۴۰9۲8575۲85۲۰76۱97۲۱7

 Allameh Rafiee
 Institute of Higher

Education

۴۱۰۲8575۲85۲۰76۱97۲۱7

 Shafaq Tonekabon

 Higher Education

Institute
۴۱۱۲8575۲85۲۰76۱97۲۱7

 Khajeh Nasir

University
۴۱۲۲867۱۲86۲۰76۱97۲۱7

 Kadvs Institute of

Higher Education
۴۱۳۲867۱۲86۲۰76۱97۲۱7

 Aria University

 of Sciences and

Sustainability
۴۱۴۲867۱۲86۲۰76۱97۲۱7

 Sana Institute of

Higher Education
۴۱5۲8779۲87۲976۱97۲۱7

 Vahdat Torbat Jam

 Higher Education

Institute
۴۱6۲8878۲88۳۰76۱97۲۱7

 Institute for Higher

Education Golpaygan
۴۱7۲8878۲88۳۰76۱97۲۱7

 Shams Institute of

 Higher Education and

Technology

۴۱8۲8878۲88۳۰76۱97۲۱7

 Kumesh Higher

Education Institute۴۱9۲8878۲88۳۰76۱97۲۱7

 Institute for Higher

Education Ganjnameh
۴۲۰۲8878۲88۳۰76۱97۲۱7

 Mehr Institute of

Higher Education
۴۲۱۲8989۲89۴۲76۱97۲۱7

Zagros University۴۲۲۲9۱75۲9۱۳۳76۱97۲۱7
 Tamyshan Behshahr

 Institution of Higher

Education

۴۲۳۲9۱75۲9۱۳۳76۱97۲۱7

 Mehavand Higher

Education Institute۴۲۴۲9۲5۳۲9۲۱676۱97۲۱7

 Higher Education

 Institution ACECR

Rasht

۴۲5۲9۲5۳۲9۲۱676۱97۲۱7

 Payam Noor

University Khaf
۴۲6۲9۲5۳۲9۲۱676۱97۲۱7

 Tech Development

Center of Iran
۴۲7۲9۳56۲9۳۲676۱97۲۱7

 Sobhesadegh

University
۴۲8۲9۳56۲9۳۲676۱97۲۱7

 Kashmar Jihad

.University
۴۲9۲9۴5۱۲9۴۲۴76۱97۲۱7

 Payam Noor

University Noshahr
۴۳۰۲9۴5۲۲9۴۲576۱97۲۱7

 Saroyeh Institute of

Higher Education
۴۳۱۲9۴5۲۲9۴۲576۱97۲۱7

 Baharan Institute
 of Higher Education

Gorgan

۴۳۲۲9۴5۲۲9۴۲576۱97۲۱7

 Fakhr Razi Saveh

 Higher Education

Institute
۴۳۳۲9559۲95۳676۱97۲۱7
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 Sama Technical and

 Vocational College of

Tehran

۴۳۴۲956۳۲95۳876۱97۲۱7

 Nour Danesh

 Institution of Higher

Education

۴۳5۲956۳۲95۳876۱97۲۱7

 Academic Center for

 Education Culture

 and Research ACECR

Khuzestan

۴۳6۲966۳۲96۳776۱97۲۱7

 Institute of Higher

Education Kashan
۴۳7۲966۳۲96۳776۱97۲۱7

 Ramsar Institute of

Higher Education
۴۳8۲97۴7۲97۲۲76۱97۲۱7

 Shirvan Higher

Education Complex
۴۳9۲98۴6۲98۲۲76۱97۲۱7

 Ouj Higher Education

Institute
۴۴۰۲98۴6۲98۲۲76۱97۲۱7

Alghadir University۴۴۱۲98۴6۲98۲۲76۱97۲۱7

 Institute for Excellence

in Higher Education
۴۴۲۲99۳5۲99۱۲76۱97۲۱7

 A B A Institute of

Higher Education
۴۴۳۳۰۰۴5۳۰۰۲۳76۱97۲۱7

 Moghadas Ardebili

 Institute of Higher

Education

۴۴۴۳۰۱۴۳۳۰۱۲576۱97۲۱7

 Bonyan Higher

Education Institute۴۴5۳۰۱۴۳۳۰۱۲576۱97۲۱7

 Al-Mahdi-Mehr

 Higher Education

Institute Isfahan

۴۴6۳۰۱۴۳۳۰۱۲576۱97۲۱7

 Shahriar Astara
University

۴۴7۳۰۲۲6۳۰۲۱۰76۱97۲۱7

 Khurshid Institute of

Higher Education
۴۴8۳۰۳۰7۳۰۲9۱76۱97۲۱7

 Sama Educational

 and Cultural Center

Bandar Abbas

۴۴9۳۰۳۰7۳۰۲9۱76۱97۲۱7

 Islamic Azad

 University Bushehr

Sama Center

۴5۰۳۰۳۰7۳۰۲9۱76۱97۲۱7

 Institute of Higher

Education Najafabad
۴5۱۳۰۴6۴۳۰۴۴876۱97۲۱7

 Bandar Anzali

 University Jihad

 Applied Science

Center

۴5۲۳۰6۳7۳۰6۲676۱97۲۱7

 Farahmand Institute
of Higher Education

۴5۳۳۰7۲۲۳۰7۱۲76۱97۲۱7

 Ijtehad Institute of

Higher Education
۴5۴۳۰8۱7۳۰8۰876۱97۲۱7

 Gil Higher Education

Institute
۴55۳۰975۳۰96976۱97۲۱7

University of Aleshtar۴56۳۰975۳۰96976۱97۲۱7

 Higher Education

 Institute Nedaye

Danesh

۴57۳۰975۳۰96976۱97۲۱7

 Tohid Gulogah Higher

Education Institute۴58۳۱۰56۳۱۰5۱76۱97۲۱7

 Piroozan Higher

Education Institute۴59۳۱۰56۳۱۰5۱76۱97۲۱7

 Sama Educational

 and Cultural Center

Shushtar

۴6۰۳۱۲۴5۳۱۲۴۱76۱97۲۱7

 Urmia Graduate

Institute
۴6۱۳۱۴۱۰۳۱۴۰776۱97۲۱7

 Faculty of Culture and

Arts
۴6۲۳۱۴79۳۱۴7776۱97۲۱7

ــر پایــة گــزارش رتبه بنــدی »وبومتریکــس«  ب
 Harvard« میــادی،   ۲۰۲۲ ژوئیــه  در 
امتیــاز  بیشــترین  بــا   »University

 Stanford« از آن پیشــگام اســت و پــس 
 University«، »MIT«، »University

 of Oxford«، »University of

 California Berkeley«، »University

 of Michigan«، »University

 of Washington«، »Cornell

 University«، »Columbia University

 »Johns Hopkins University« و ،»NY

در جایــگاه دوم تــا دهــم هســتند.
ــران  ــاوری اطاعــات ای ــوم و فن پژوهشــگاه عل

)ایرانــداک( بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی 
حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم، 
ــا در  ــد ت ــور می کوش ــوآوری کش ــاوری، و ن فن
مأموریت هایــش  بــا  پیونــد  در  زمینه هــای 
بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای 
درســت و کارآمــد یــاری رســاند. گــزارش 
ــم،  ــگاه عل ــامانة جای ــارات س ــش رو از انتش پی
فنــاوری، و نــوآوری ایــران در جهــان )نمــا( کــه 
ــاخص  ــوِن ۹۰ ش ــزارِش پیرام ــش و گ ــه پای ب
ــای  ــی در حوزه ه ــاد جهان ــون از ۵۵ نه گوناگ
علــم، فنــاوری، و نــوآوری می پــردازد و در 
نشــانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در 

ــت. ــگان اس ــترس هم دس

اخذ رتبه »الف« مجله اقیانوس شناسی از پرتال نشریات وزارت علوم

صاحــب  بــه  شناســی  اقیانــوس  نشــریه 
امتیــازی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و 
علــوم جــوی، کــه در ارزیابــی   ۱۳۹۹ نشــریات 
در  بــود،  »ب«  رتبــه  دارای  علــوم،  وزارت 
ــف« را کســب  ــه »ال ــی ســال ۱۴۰۰ رتب ارزیاب

ــرد.   ک
اخــذ رتبــه »الــف« مجلــه اقیانــوس شناســی 

ــوم ــال نشــریات وزارت عل از پرت
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــوس  ــی اقیان ــگاه مل ــل از پژوهش ــه نق ــوم ب عل
شناســی و علــوم جــوی، نشــریه علمــی- 
پژوهشــی اقیانــوس شناســی، بــه منظــور 
ــی و  ــوزه  دریای ــاالت ح ــار مق ــی و انتش بررس
ــورت  ــه ص ــال ۱۳۸۹ ب ــار س ــی از به اقیانوس
مســتمر تاکنــون ۵۰ شــماره آن بــه چــاپ 

ــت.   ــیده  اس رس
ــب  ــون دارای   ضری ــم اکن ــه ه ــن نشــریه ک ای
ــتنادی  ــای اس ــر   ۰,۲۱۷   اســت در پایگاه ه تأثی

و اطاعاتــی بین المللــی زیــر نمایــه شــده 
اســت: 

 DOAJ , Publons, Academia,
 Magiran, ASFA, SID, ProQuest,
OpenAccess, Google  Scholar  

کــه  اقیانوس شناســی  نشــریه  همچنیــن 
اقیانــوس  ملــی  پژوهشــگاه  در  آن  دفتــر 
ــت بــا  ــتقر اس ــوم جــوی مس ــی و عل شناس
بیــش از  یــک دهــه فعالیــت، همچنــان آمــاده 
ــل  ــده حاص ــاالت ارزن ــی مق ــت و بررس دریاف
ایــن  از پژوهش  هــای  محققــان و اســتادان 
حــوزه اســت و مقــاالت را پــس از داوری هــای 
چــاپ  بــه  پذیــرش  اخــذ  و  مشــارکتی 

ند.  می رســا
ــرای    گفتنــی اســت، عاقمنــدان می تواننــد ب
http://joc.inio. ــه آدرس ــاالت ب ــال مق ارس

ac.ir/ مراجعــه کننــد.
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برای نخستین بار و در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛
نخ خوراکی نبات تولید شد

IIEES-HAT سامانه شتابنگاری

ــع  ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش ــس موسس رئی
غذایــی از دســتیابی بــه فرموالســیون نــخ 
ــاخه  ــد ش ــتفاده در تولی ــت اس ــی جه خوراک
ــوم  ــی عل ــه پژوهش ــی در موسس ــات زعفران نب
ــار خبــر  و صنایــع غذایــی و بــرای نخســتین ب

داد.
 بــه گــزارش روابط عمومی موسســه پژوهشــی 
علــوم و صنایــع غذایــی، »دکتــر قدیــر رجــب 
زاده« افــزود: نبــات یــک محصــول نــام آشــنای 
صنعــت قنــادی ایــران اســت کــه از دیربــاز در 
ــوان  ــه عن ــران ب ــده و ای ــد می ش ــران  تولی ای
ــا،  ــن اروپ ــوژی بی ــن تکنول ــی ای ــل ارتباط پ
ــورهایی از  ــناخته و در کش ــکا ش ــیا و آمری آس
ــه  ۵ قــاره جهــان محصــوالت متنوعــی از آن ب

ــود. ــه می ش ــا عرض بازاره
ــران  ــن محصــول در ای ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
بــا تنــوع طعــم و شــکل تولیــد می شــود، 

گفــت: در ایــن میــان مصــرف نبــات زعفرانــی 
از جذابیــت بیشــتری در دنیــا برخــوردار بــوده 
امــا در حــال حاضرتولیــد و مصــرف آن بــا 

ــت. ــه اس ــکاتی مواج مش
»دکتــر ابراهیــم فــوالدی« مجــری ایــن طــرح 
ــز  ــش نی ــن پژوه ــام ای ــورد ضــرورت انج در م
بیــان کــرد: در فرآینــد تولیــد نبــات زعفرانــی، 
ــکر و  ــربت ش ــه ش ــران ب ــردن زعف ــه ک اضاف
ــد  ــرارت می توان ــرض ح ــن آن در مع قرارگرفت
متابولیت هــای  کیفیــت  کاهــش  باعــث 

ــود. ــی آن ش زعفران
عضــو هیــأت علمــی موسســه پژوهشــی علــوم 
ــی  ــران باق ــت زعف ــدر رف ــی ه ــع غذای و صنای
ــی آن  ــر منف ــران و تاثی ــربت زعف ــده در ش مان
در فرآینــد کریستالیزاســیون نبــات را از دیگــر 
مشــکات تولیــد نبــات دانســت و افــزود: هنگام 
مصــرف شــاخه نبــات، باقــی مانــده نــخ پنبــه 

ــرای  ــایندی ب ــر ناخوش ــتیکی اث ــا پاس ای ی
مصــرف کننــده دارد کــه اســتفاده از  نــخ 
ــوان راه  ــه عن ــد ب ــی توان ــی م خوراکــی زعفران
ــوب  ــده محس ــرح داده ش ــکات ش ــل مش ح
شــود و بــا ایــن روش مــی تــوان بــا محافظــت 
از ترکیبــات زعفــران در دماهــای بــاالی تولیــد 
نبــات، محصولــی ســامت محــور، اقتصــادی و 

ــد کــرد.   ــه تولی ــورد پســند جامع م
ــاز  ــت نی ــن صنع ــه ای ــان اینک ــا بی ــوالدی ب ف
ــرمایه  ــش س ــرای افزای ــت ب ــت دول ــه حمای ب
گــذاری بخــش خصوصــی دارد، ادامــه داد: 
ــه کــم ضمــن  ــا ســرمایه اولی ــات ب صنعــت نب
ــام  ــری از خ ــا جلوگی ــاال، ب ــتغال ب ــاد اش ایج
فروشــی زعفــران قابلیــت ایجــاد ارزش افــزوده 

و ارزآوری بــرای کشــور را دارد.  
ــده در  ــد ش ــی تولی ــخ خوراک ــورد ن وی در م
ــن  ــاختار ای ــزود: در س ــی اف ــن کار پژوهش ای
عاوه بــر  کاربــردی   - پژوهشــی  محصــول 
کربوکســی متیــل ســلولز از پروتئیــن و عصــاره 
ــود  ــا وج ــه ب ــده ک ــتفاده ش ــز اس ــران نی زعف
ایجــاد ســاختار فیزیکــی مناســب بــرای تحمــل 
ــی  ــاال، خوراک ــی و ویســکوزیته ب شــرایط دمای
بــوده و می توانــد در تهیــه محصــوالت غذایــی 

ــود.   ــتفاده ش ــز اس ــر نی دیگ
فــوالدی در پایــان گفــت: ایــن محصــول 
دانــش بنیــان مــورد توجــه بخــش خصوصــی 
ــول  ــن محص ــی ای ــد صنعت ــه و تولی قرار گرفت
ــی در  ــی جزئ ــد تغییرات ــا نیازمن ــد، تنه جدی

ــد. ــی باش ــات م ــد نب ــزات تولی تجهی

زلزله شناســی  بین¬المللــی  پژوهشــگاه 
و مهندســی زلزلــه بــه منظــور پاســخ بــه 
ــن  ــاخت و تامی ــوص س ــور در خص ــاز کش نی
و  شــتابنگاری  و  لرزه¬نــگاری  تجهیــزات 
ــن  ــاخت ای ــی س ــش فن ــاد دان ــن ایج همچنی
ــال ۱۳۹۰  ــور، از س ــل کش ــزات در داخ تجهی
بــا کمــک بخــش خصوصــی اقــدام بــه ســاخت 
تجهیــزات مختلــف شــتابنگاری نمــوده اســت. 
 IIEES-HAT شــتابنگاری  سنســورهای 
اولیــن محصــول تولیــدی ایــن همــکاری بــوده 
ــال  ــش از دو س ــه کار، بی ــروع ب ــان ش و از زم
مراحــل مختلــف تســت و اعتبارســنجی آن 

ــه و بخــش خصوصــی  توســط پژوهشــگاه زلزل
ــرد  ــان از کار ک ــس از اطمین ــده و پ ــام ش انج
ــه منظــور تامیــن  درســت آن، آمــاده عرضــه ب
ــون از  ــا کن ــت. ت ــده اس ــور ش ــای کش نیازه
ــش ســازه ســد  ــن سنســورها در شــبکه پای ای
ــد دز  ــاه، س ــتان کرمانش ــع در اس ــروی واق هی
ــهر و  ــی بوش ــروگاه اتم ــلیمان، نی و مســجد س
ــان  ــودکار جری ــع خ ــامانه قط ــن در س همچنی
ــار  ــل فش ــه تقلی ــتگاه نمون ــع در ایس گاز واق
گاز شــهری در اســتان تهــران اســتفاده شــده 
ــورهای  ــن سنس ــورها اولی ــن سنس ــت. ای اس
شــتابنگاری ســاخت کشــور می باشــد کــه پــس 

از طــی مراحــل اعتبارســنجی موفــق بــه اخــذ 
مجــوز ورود بــه لیســت تامین کننــدگان کاالی 
ــران  ــع آب آی ــعه مناب ــرکت توس ــدور( ش )ون
جهــت پایــش ســدهای کشــور گردیــده اســت. 
در حــال حاضــر کلیــه خدمــات ســاخت، 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــدازی و خدم نصــب، راه ان
ــان  ــرکت دانش بنی ــط ش ــورها توس ــن سنس ای
وابســته بــه پژوهشــگاه زلزله )شــرکت فنــاوران 

لرزه زمیــن پایــش( انجــام می شــود.
 ،IIEES-HAT شــتابنگاری  سنســورهای 
سنســورهایی ســه مولفــه¬ای می¬باشــند کــه 
بــا اســتفاده از تکنولــوژی میکروالکترومکانیکــی 
ــه شــده¬اند. قابلیــت ثبــت  )MEMS¬( تهی
ــه،  ــتاب جاذب ــر ش ــا ۱/۷ براب ــتاب¬های ت ش
داده¬هــای  انتقــال  و  دیجیتــال  خروجــی 
۱۲ سنســور بطــور همزمــان بــر روی یــک 
رشــته کابــل از ویژگی¬هــای سنســورهای 
HAT می¬باشــد. سنســورهای شــتابنگاری 

IIEES-HAT جزئــی از ســامانه شــتابنگاری 

ــتاب  ــح ش ــت صحی ــور ثب ــه منظ ــد. ب می باش
زمیــن در زمــان زلزلــه بصــورت پایــدار، عــاوه 
بــر سنســورهای شــتابنگاری، نیــاز بــه ســامانه 
و همچنیــن  داده  پــردازش  و  ذخیره ســازی 
شــتابنگاری  ســامانه  کل  نیــروی  تامیــن 
اســت. دســتگاه ۳CS کــه توســط پژوهشــگاه 
بخــش  همــکاری  بــا  زلزلــه  بین المللــی 
ــت (  ــده اس ــاخته ش ــی و س ــی طراح خصوص
ــورها،  ــا از سنس ــع¬آوری داده¬ه ــه جم وظیف
ــا و ذخیره¬ســازی  ــق داده ه ــان مطل ــت زم ثب
انــواع  همچنیــن  دارد.  برعهــده  را  داده هــا 
پــردازش بــرروی داده هــا، توســط این دســتگاه 

 PU۳ دســتگاه  همچنیــن  اســت.  ممکــن 
تامیــن  و   )Power Unit( تغذیــه  منبــع 
کننــده¬ی بــرق اضطــراری )UPS( مختــص 
ــد.  ــگاری HAT می¬باش ــتاب ن ــتم ش سیس
ــورد  ــوان م ــن ت ــت تامی ــن دســتگاه قابلی (. ای
ــا  ــتگاه ۳CS را ت ــتابنگار و دس ــرای ش ــاز ب نی
بیــش از ۴۸ ســاعت دارا می¬باشــد. همچنیــن 
بــا نصــب باتری¬هــای اضافــه امــکان افــزودن 
زمــان پشــتیبانی نیــرو در ایــن دســتگاه مهیــا 

ــود. ــد ب خواه
کلیــه مولفه هــای ســامانه شــتابنگاری جهــت 
کارکــرد در شــرایط محیطــی ســخت طراحــی 
تجهیــزات  کلیــه  بطوریکــه  گردیده انــد 
قابلیــت کار در بــازه دمایــی ۴۰- تــا ۸۵ درجــه 

ــد. ــانتیگراد را دارن س
زمینلرزه هــای  کنــون  تــا  ســامانه  ایــن 
ــه  ــرپل ذهاب، زلزل ــه س ــامل زلزل ــیاری ش بس
مسجد ســلیمان، زلزلــه رودهــن و بســیاری 
زمینلرزه هــای دیگــر را بــا موفقیــت ثبــت 

ــت. ــرده اس ک

IIEES-HAT سنسور شتابنگاری

۳CS سامانه
 

PU۳ سامانه
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تولید جیره استارتر مخصوص تغذیه بره های شیرخوار در سامانه  عشایري و روستایی
ــی،  ــفند مغان ــرورش گوس ــنتی پ در روش س
بــره هــا همــراه بــا میــش هــا از مرتــع اســتفاده 
مــی نماینــد و کامــًا وابســته بــه شــیر مــادر و 
علوفــه ی مرتــع هســتند و زمــان رســیدن بــه 
وزن مطلــوب کشــتار طوالنــی بــوده  و در طــی 
ایــن مــدت فشــار زیــادی بــر مراتــع وارد مــی 
ــتارتر  ــره اس ــتفاده از جی ــا اس ــن ب ــود. لیک ش
تولیــد شــده در بخــش تحقیقــات علــوم دامــی 
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی اســتان اردبیــل، در تغذیــه  بــره هــای 
ــر و  ــاه ت ــرورش کوت ــول دوره پ ــیرخوار ط ش
ضمــن کاهــش تلفــات بــره هــا وزن کشــتار را  
ــای  ــی ه ــژه گ ــد. از وی ــی یاب ــش م ــز افزای نی

ــوان  ــی ت ــتاورد م ــن دس ــرد ای ــه ف ــر ب منحص
بــه مطابقــت کامــل آن بــا احتیاجــات غذایــی 
ــتایی و  ــامانه روس ــیرخوار در س ــای ش ــره ه ب
ــی  ــرف، ارزان ــه و مص ــهولت تهی ــایری، س عش

قیمــت و بهبــود عملکــرد بــره هــای شــیرخوار 
ــن  ــادی ای ــای اقتص ــت ه ــرد از مزی ــوان ک عن
ــل  ــه ایجــاد حداق ــوان ب ــی ت ــز م دســتاورد نی
۱۰ کیلوگــرم افزایــش وزن اضافــی در مقایســه 
بــا روش ســنتی پــرورش بــره هــای شــیرخوار 
ــه  ــره ب ــرورش ب ــول دوره پ ــردن ط ــاه ک ،کوت
میــزان حداقــل ۳ مــاه و کاهــش فشــار چــرای 
دام بــر مرتع،کاهــش تلفــات بــره، افزایــش 
بازدهــی تولیــد گوشــت قرمــز، افزایــش بهــره 
ــای  ــره ه ــرورش ب ــد در پ ــش تولی وری و جه
شــیرخوار بــه میــزان ۴۰ درصــد در مقایســه بــا 
روش ســنتی در ســامانه عشــایری و روســتایی 

اشــاره کــرد.

تولید خوراک کامل از ضایعات مزارع سیب زمیني برای تغذیه 
دام در شرایط خشکسالی

دســـتیابي بـــه حـداکثـــر بـــازده بیولوژیکي و 
تغذیـــه اي، از اهـــداف مهم پـــرورش حیوانات 
مزرعه اي به شـــمار مـــي رود، بـــه نحـوي کـه 
تاش مـــي شـود بـــا مصـرف مـــواد خوراکـي 
)بـــه خصـــوص مـــوادي کـــه قابـــل مصـــرف 
مســـتقیم انسـان نیســـتند( در تغذیـه حیـوان 
ــد.  ــه دســـت آی ــن تولیــد ممکــن ب بیــش تری
همچنیــن در حرفــه ی پــرورش دام بــه دالیــل 
مختلفــي از جملــه کاهــش هزینــه هــاي 
تولیــدي یــا عــدم دسترســي بــه مــواد خوراکي 
بــا کیفیــت بــاال، اســتفاده از محصــوالت فرعــي 
ــت  ــوراک دام از اهمی ــوان خ ــه عن ــي، ب زراع
ــن  ــتفاده از ای ــد. اس ــي باش ــوردار م ــژه برخ وی
ــه  ــه ب ــا توج ــاورزي ب ــي کش ــوالت فرع محص
حجــم وســیع تولیــد آن هــا، نــه تنهــا در 
کاهــش آلودگــي محیــط زیســت کمــک کــرده، 
ــاي  ــردن بخشــي از نیازه ــرف ک ــه در برط بلک

غذایــي دام هــا نیــز مــي توانــد راهگشــا باشــد. 
ــی در  ــر کشــت ســیب زمین ــزان ســطح زی می
کشــور ۱۴۸ هــزار هکتــار و اســتان اردبیــل ۲۶ 
هــزار هکتــار مــی باشــد و بــا احتســاب تولیــد 
۳/۵ تــن ضایعــات و پســماندهای تولیــدی 
ــی  ــال رقم ــر س ــی در ه ــیب زمین ــزارع س م
معــادل ۵۱۸ هــزار تــن علوفــه در ســطح 
کشــور تولیــد خواهــد شــد کــه پتانســیل 
ــل در  ــوک خــوراک کام ــه شــکل بل مصــرف ب
تغذیــه حداقــل ۱۰ میلیــون راس دام ســبک به 

مــدت ۹۰ روز را دارد. براســاس نتایــج پروهــش 
هــای انجــام یافتــه در بخــش تحقیقــات علــوم 
دامــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی اســتان اردبیــل مصــرف  
بلــوک خــوراک کامــل تهیــه شــده از ضایعــات 
حیــن برداشــت ســیب زمینــی  تــا ۳۰ درصــد 
ــه  ــه ب ــج در منطق ــه رای ــا علوف ــی ب جایگزین
ــی  ــه تکمیل ــرم در روز در تغذی ــزان ۷۰۰ گ می
میــش هــای آبســتن در ســامانه مرتعــی دارای 
مزیــت اقتصــادی اســت و تولیــد خــوراک 
ــیب  ــزارع س ــماندهای م ــا و پس ــل از بقای کام
ــرم  ــه ازای هــر کیلوگ ــان ب ــی ۲۰۰۰ توم زمین
جیــره غذایــی ارزان قیمــت تــری تولیــد مــی 
کنــد کــه  در مقایســه بــا علوفــه یونجــه و کاه 
گنــدم، بــه ویــژه در شــرایط خشکســالی و فقــر 
ــرون  ــرف آن مق ــع، مص ــی مرات ــش گیاه پوش

ــود. ــه خواهــد ب ــه صرف ب

چگونگی و موفق بودن ژاپنی ها در مدیریت
*مهدی حاجی بیگی

ــگاه خــود را به عنــوان  ژاپــن در شــرایطی جای
یکــی از قدرت هــای اقتصــادی جهــان تثبیــت 
ــی  ــع طبیع ــاظ مناب ــه لح ــه ب ــت ک ــرده اس ک
و نیــز سرگذشــت سیاســی شــرایط بســیار 
نامطلوبــی دارد. بــه لحــاظ طبیعــی ایــن کشــور 
منابــع بســیار محــدودی دارد و بیشــتر جزایــر 
ــت.  ــانی اس ــتانی و آتشفش ــاک آن کوهس و خ
ــگ  ــت در جن ــز شکس ــی نی ــاظ سیاس ــه لح ب
بــرای  را  اســفباری  وضعیــت  جهانــی  دوم 
ــس از شکســت  ــن پ ــم زد. ژاپ ــن کشــور رق ای
ــر  ــون نف ــا داشــتن ۱۳ میلی ــگ، ب ــن جن در ای
ــادی را  ــخت اقتص ــیار س ــرایط بس ــکار، ش بی
تجربــه کــرد. »کمبــود مــواد غذایــی«، »تــورم 
ــراد،  ــوق اف ــه حق ــدی ک ــا ح ــدید ت ــیار ش بس
ــی داد«  ــان را نم ــردن شکمش ــیر ک ــاف س کف
ــی  ــا بخش ــیاه«، تنه ــازار س ــکل گیری ب و »ش
ــائل  ــن مس ــود. ای ــور ب ــن کش ــکات ای از مش
بازســازی خرابی هــای  به عــاوه ی ضــرورت 
کشــور ناشــی از جنــگ کــه منجــر بــه ویرانــی 
۲۵ درصــد از دارایی هــای غیرنظامــی و نابــودی 
۴۱.۵ درصــد از ثــروت ملــی ایــن کشــور شــده 
ــه  ــت ب ــت غرام ــئولیت پرداخ ــز مس ــود و نی ب
متفقیــن، باعــث بــروز فشــار بیشــتری بــر ایــن 
ــردم  ــا م ــود. ام ــده ب ــن ش ــت ژاپ ــردم و دول م
ــا رویکــردی منطقــی )الاقــل  ــت ژاپــن ب و دول
در بخــش تقویــت تولیــد ملــی و بــا همــکاری 
یکدیگــر( ژاپــن را بــه یکــی از قدرت هــای 
ــد.  ــل کردن ــان تبدی ــدی جه ــادی و تولی اقتص
ــز  ــت، و نی ــردم و صنع ــت، م ــا همــکاری دول ب
ــن  ــرفته، ژاپ ــای پیش ــعه ی فناوری ه ــا توس ب

ــت و  ــده در صنع ــگامان عم ــی از پیش ــه یک ب
ــل شــد. ــا تبدی ــاوری دنی فن

ــدس و  ــری مق ــی، »کار« ام ــگ ژاپن در فرهن
ــل  ــود. »ارزش قائ ــی  ش ــمرده م ــمند ش ارزش
شــدن بــرای کار و تولیــد«، »تــاش مضاعــف« 
ــارت«،  ــش و مه ــای دان ــرای ارتق ــاش ب و »ت
ســه ویژگــی مهــم نیــروی کار ژاپنــی هســتند. 
ــم  ــی مه ــدی، دو ویژگ ــگ تولی ــار فرهن در کن
مــردم ژاپــن در حــوزه ی مصــرف عبــارت بــود 
ــد  ــدال در مصــرف« و »تأکی از: »قناعــت و اعت

ــی اســت. ــای داخل ــر مصــرف کااله ب

اصول اساسی مدیریت ژاپنی
کــه  دارد  وجــود  اساســی  اصــل  چهــار 
مدیریــت  روش  تفاوت هــای  نشــان دهنده ی 
ژاپنــی و غربــی اســت. شــرکت های غربــی 
عمــل  ژاپنــی  روش  برخــاف  معمــوال 

: می کننــد
ــئولیت  ــد مس ــه می توان ــدی ک کارمن  .۱
هــر کاری را بــر عهــده بگیــرد، بــرای افزایــش 
ــی  ــوش کاف ــت آن کار، از ه ــی و کیفی بازده

ــت. ــوردار اس برخ
اختیــار  در  الزم  فرصــت   بایــد   .۲
کارمندانــی کــه قصــد دارد کیفیــت کاری خــود 

گیــرد. قــرار  بخشــد،  بهبــود  را 
ــک  ــد ی ــرکت مانن ــک ش ــای ی اعض  .۳

هســتند. »خانــواده« 

ــرادی  ــر از کار انف ــی مهم ت کار گروه  .۴
اســت.

ــن  ــن چهــار اصــل، شــالوده ی روش کار ژاپ ای
ــی  ــند، ول ــاده برس ــر س ــه نظ ــاید ب ــت. ش اس
همیــن چهــار مــورد، اســاس رشــد اقتصــادی 
ژاپــن در جهــان اســت. بــه عبارتــی، هیچ کــس 
نمی توانــد اقتصــاد ژاپــن را بشناســد، مگــر 
ــی  ــاال را به خوب ــل ب ــار اص ــت، چه ــه نخس آنک

ــد. ــرده باش درک ک

می کنــد:  بیــان  بــه  روشــنی  اول  اصــل 
بنابرایــن  نیســت«.  کم هــوش  »کارمنــد 
از  تــا  دارنــد  توانایــی  آن قــدر  کارمنــدان 
عهــده ی وظایــف خاصــی کــه برایشــان در 
ــر  ــاوه ب ــد و ع ــت، برآین ــده اس ــر گرفته ش نظ
ــا  ــام کار را ارتق ــای انج ــد روش ه آن، می توانن
دهنــد. در یــک شــرکت ژاپنــی، معمــوال اولیــن 
ــک  ــام ی ــرد در انج ــود عملک ــرای بهب ــدم ب ق
ــاره ی روش  ــدان درب ــا کارمن ــو ب ــروژه، گفتگ پ
ــی  ــم اســت تمام انجــام کار اســت. بســیار مه
در  مسئولیت شــان  کــه  بداننــد  کارمنــدان 
پــروژه چیســت. کارفرمایــان ژاپنــی بــه دنبــال 
ــد و  ــنهاد بدهن ــه پیش ــتند ک ــی هس کارگران
ایــن موضوعــی عــادی اســت کــه ســرکارگرها 
ــود  ــای موج ــاره ی راه حل ه ــران درب ــا کارگ ب
وقتــی  معتقدنــد  ژاپنی هــا  کننــد.  بحــث 
بیــان می کننــد،  را  کارمنــدان نظرات شــان 

ــان الزم  ــر زم ــود. ه ــام می ش ــر انج کار، بهت
ــی  ــد، تمام ــر کن ــام کار تغیی ــت روش انج اس
کارمنــدان بایــد دربــاره ی جنبه هــای مختلــف 

ــد. ــث کنن ــا بح ــا کارفرم ــر ب ــن ام ای

اصــل دوم می گویــد: »کارمنــدان می خواهنــد 
ــد  ــی می خواهن ــراد کم ــد«. اف ــر کار کنن بهت
دلــش  هــم  هیچ کــس  کننــد،  کــم کاری 
شــود.  سوءاســتفاده  او  از  نمی خواهــد 
کــه  کارمندانــی  بــه  ژاپنــی  شــرکت های 
ــا  ــد ت ــاداش می دهن ــد، پ ــتر کار می کنن بیش
ــتفاده  ــورد سوءاس ــد م ــاس نکن ــد احس کارمن
قــرار گرفتــه اســت. در نتیجــه هــر کارمنــدی 
ــت بیشــتر از خــود نشــان  ــارت  و لیاق ــه مه ک
بیشــتر  مســئولیت های  عهــده دار  دهــد، 
ــوال  ــد. معم ــغلی می یاب ــای ش ــود و ارتق می ش
بــه  را  کارمندان شــان  ژاپنــی  شــرکت های 
ــر  ــا از نظ ــد ت ــویق می کنن ــتر تش ــاش بیش ت
شــغلی بــه پیــش برونــد. وقتــی یکــی از 
کارمنــدان، عــاوه بــر کار اصلــی خــود، توانایی 
انجــام امــور دیگــر را نیــز داشــته باشــد، 
کاری  بخش هــای  بیــن  رابــط  می توانــد 
مختلــف شــود؛ ایــن افــراد می تواننــد بــه 
ــه  ــد و ب ــی مســئولیت های خــود بپردازن ارزیاب

کارشناســان بهــره وری تبدیــل شــوند.
مدیریــت  تئــوری  از  اصــل  ســومین 
ژاپنــی می گویــد: »کارمنــدان ماننــد یــک 
خانواده انــد«. شــرکت های ژاپنــی بــه ایــن 
ــان  ــاور رســیده اند کــه کارمنــدان و کارفرمای ب
مجموعــه ی  یــک  ســازنده ی  می تواننــد 
قدرتمنــد اجتماعــی باشــند. تمامــی کارمنــدان 
ــک  ــا ی ــه تنه ــش از آن ک ــرکت، پی ــک ش ی
سیســتمی  اجــزای  باشــند،  حقوق بگیــر 
ــی هســتند. بخشــی از  مســئولیت پذیر و تعامل
یــک شــرکت یــا »خانــواده« بــودن، احســاس 
اعتمــاد دوطرفــه در کارفرما و کارمنــدان ایجاد 
می کنــد. در ایــن اصــل، موضــوع امنیــت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــم م ــدان ه ــغلی کارمن ش
ــا  ــن ب ــدان در ژاپ ــرد. بســیاری از کارمن می گی
ــا حتــی  ورشکســتگی، مشــکات خانوادگــی ی
ــن الزم  ــد؛ بنابرای ــه مواجه ان رفتارهــای مجرمان
اســت تــا از امنیــت شــغلی برخــوردار باشــند. 
از ایــن  گذشــته، درســت همان طــور کــه 
والدیــن فرزندان شــان را اخــراج نمی کننــد، 
شــرکت ها نیــز کارمنــدان خــود را اخــراج 
ــه عنــوان یــک  نمی کننــد. پذیــرش شــرکت  ب
»خانــواده«، عملکــرد کارمنــدان در محیــط کار 

را بهبــود می بخشــد.

آخریــن تئــوری مربــوط بــه مدیریــت ژاپنــی 
می گویــد: »گــروه مهم تــر از فــرد اســت.« 
هیچ کــس نبایــد آن قــدر خودخــواه باشــد کــه 
ــد.  ــود کار می کن ــرای خ ــط ب ــد فق ــال کن خی
ــت،  ــر اس ــرد مهم ت ــروه از ف ــه گ ــی  ک از آنجای
ــاد  ــرای ایج ــیوه هایی ب ــی ش ــرکت های ژاپن ش
ــی  ــد. تمام ــداع کرده ان ــروه اب ــی در گ هماهنگ
کارمنــدان بــر اســاس توانایی شــان در کار 
ــغلی  ــای ش ــد و ارتق ــوق می گیرن ــی حق گروه
ــه  ــای آنهاســت ک ــر اســاس ســطح مهارت ه ب
ــراد  ــن اف ــت بی ــن موضــوع حســادت و رقاب ای
تئــوری  ایــن  می دهــد.  کاهــش  را  گــروه 
ــول  ــل قب ــدان قاب ــی چن ــورهای غرب در کش
ــه کشــوری  ــکا ک نیســت، به خصــوص در آمری

ــت. فردگراس

ــت  ــبک مدیری ــن س ــاوت بی ــن تف اصلی تری
ژاپنــی و غربــی نــه در روش عملکــرد کــه 
در شــیوه ی نگــرش اســت. ژاپنی هــا روش 
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مدیریــت غربــی ) بــه خصــوص ســبک مدیریت 
آمریکایــی( را در ســی ســال گذشــته مطالعــه 
کرده انــد و بــر اســاس محیــط کاری خــود 
تغییراتــی در آن داده انــد. در حــال حاضــر، 
ــی  ــرکت های غرب ــه ش ــت ک ــده اس ــکار ش آش
ــت، نگــرش و  ــه ی روش مدیری در حــال مطالع
فلســفه ی مدیریــت ژاپنی هــا هســتند و تــاش 
ــد  ــه معتقدن ــی از آن را ک ــد بخش های می کنن
ــه  ــت، ب ــمند اس ــان ارزش ــرای شرکت هایش ب
کار برنــد. مطالعــه و کاربــرد روش هــای متنــوع 
مدیریــت ژاپنــی بــرای شــرکت های غربــی الزم 
ــات  ــوان و خصوصی ــرا ت ــت زی ــروری اس و ض
نیــروی کار، اصلی تریــن دلیــل موفقیــت ژاپــن 
در تولیــد محصــول باکیفیــت و بازدهــی کاری 
ــت  ــد وضعی ــی بای ــرکت های غرب ــت. ش باالس

ــی را در  ــیوه های مدیریت ــانی و ش ــط انس رواب
محیــط کار تغییــر دهنــد تــا بتواننــد نــه فقــط 
بــا ژاپــن کــه بــا مابقــی جهــان نیــز بــه رقابــت 

ــد. بپردازن
نتیجه گیری

تاکنــون تئوری هــای زیــادی در مــورد محیــط 
ــر توجــه  کار ابــداع شــده اســت کــه مبتنــی ب
بــه روابــط بیــن کارفرمــا و کارمنــدان و نحوه ی 
مدیریــت آنهاســت. کارفرمــا بایــد شــیوه ی 
مدیریتــی و رهبــری خــود را بــر مبنــای تنــوع 
ــدان  ــات شــخصیتی کارمن مشــاغل و خصوصی
ــن  ــا ای ــد ژاپنی ه ــر می رس ــه نظ ــد. ب برگزین
سیســتم های مدیریتــی را نــه  تنهــا بــرای 
ــعه  ــان توس ــرای کارفرمای ــه ب ــدان بلک کارمن

ــران  ــی، مدی ــت ژاپن ــد. در روش مدیری داده ان
بایــد بــه کارمنــدان انگیــزه دهنــد و پشــتیبان 
آنــان باشــند تــا کارمنــدان نیــز در رونــد 
ــن  ــه ای ــد و ب ــا مشــارکت نماین تصمیم گیری ه
ــد.  ــش دهن ــرکت را افزای ــره وری ش ــب به ترتی
ــی،  ــه نظــر می رســد در روش غرب ــا اینکــه ب ب
کارفرمایــان، بیشــتر، کارمنــدان دارای انگیزه ی 
بــاال را بــه کار می گیرنــد امــا شــیوه ی رهبــری 
ــی  ــنتی و قدیم ــا س ــبت ژاپنی ه ــه نس ــان ب آن
اســت. بــا مقایســه ی ایــن دو شــیوه ی مدیریتی 
کــه بســیار متفــاوت از یکدیگــر هســتند، 
آســان تر می تــوان تئوری هــای مربــوط بــه 
روابــط انســانی را درک کــرد و بــه ایــن ترتیــب 
کارفرمــا و کارمنــدان می تواننــد محیــط کاری 

ــد. ــود آورن ــه وج ــری ب ــر و خاق ت بهت

فراخوان هشتمین جشنوارۀ »علم برای همه« در دو بخش داستان نویسی علمی تخیلی و نقاشی 

هشــتمین جشــنوارة »علــم بــرای همــه« 
مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران بــا موضــوع 
ــار   ــت آث ــرای دریاف ــی ب ــرات اقلیم آب و تغیی
عاقه منــدان بــه ایــن حــوزه در دو بخــش 
نقاشــی  و  تخیلــی  علمــی  داستان نویســی 

فراخــوان داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی 
علــوم و فنــاوری ایــران، جشــنواره »علــم 
بــرای همــه« کــه هــر ســال در هفتــه جهانــی 
علــم برگــزار می شــود در هشــتمین ســال 
برگــزاری در بخــش نقاشــی، بــه منظــور نشــان 
ــت  ــه مدیری ــتگان در زمین ــه گذش دادن تجرب
ــی و  ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــرف آب و مقابل مص
ــران  ــل بح ــا در ح ــای آنه ــارکت و باوره مش
آب و خشکســالی های طوالنــی و در بخــش 
داستان نویســی علمــی تخیلــی بــا توجــه دادن 
بــه تاریــخ جایگزیــن و تاریــخ آینــده بــه منظور 
راه حل هــای  جدیــد،  ایده هــای  دریافــت 
تغییــرات  مشــکات  بــرای حــل  فناورانــه 
نگاه هــای  مســیر  شــدن  بــاز  و  اقلیمــی 
ــوان داد و  ــال فراخ ــته و ح ــه گذش ــادی ب انتق
ــا ۱۵  ــود را ت ــار خ ــد آث ــدان می توانن عاقه من
مهرمــاه بــه صــورت الکترونیــک بــه دبیرخانــه 

ــد. ــال کنن ــنواره ارس جش

فراخوان نقاشی:
ــته  ــتان فرش ــی از داس ــی: نقاش ــوع کل موض

ــالی ــو خشکس ــاران و دی ب

شرایط ارسال نقاشی
ــن،  ــگ روغ ــی، رن ــداد رنگ ــر )م ــک اث •تکنی
اکریلیــک، گــواش، آبرنــگ، ترکیــب مــواد 

اســت. آزاد  و…( 
•ابعاد اثر حداقل A۴ باشد.

ــک و  ــل ی ــد حداق ــرکت کنندگان می توانن •ش

حداکثــر چهــار نقاشــی ارســال کننــد.
•انتخــاب صحنــه یــا صحنه هایــی از قصــه کــه 

نقاشــی می شــود بــا شــرکت کننده اســت.
•شــرکت در ایــن فراخــوان، بــرای همــه  

اســت. آزاد  ســنی  گروه هــای 
•پــس از مرحلــه داوری، اصــل آثــار برگزیــده 

بایــد بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــود.
•آثــار خــود را می توانیــد بــه دو صــورت 

ــد. ــال کنی ــس ارس ــا عک ــکن ی اس
ــاً  ــی )ترجیح ــور کاف ــی و در ن ــا افق •عکس ه

ــود. ــه ش ــایه گرفت ــدون س در روز( و ب
ــه  ــالی س ــس ارس ــر عک ــم ه ــر حج •حداکث

مگابایــت و بــا فرمــت JPEG/JPG باشــد.
مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱

بعد از ارسال نقاشی
همــه ی  از  تشــکر  و  تقدیــر  •ضمــن 

شــرکت کنندگان، آثــار بــا نــام صاحــب اثــر در 
ــگاه مــوزه ی ملــی علــوم و فنــاوری منتشــر  وب

 . د می شــو
•در موشــن ویدیویــی کــه از ایــن قصــه 

ــاخته  ــی س ــش ایران ــان و گوی ــت زب ــه هش ب
ــد  ــتفاده خواه ــده اس ــار برگزی ــود، از آث می ش

ــد. ش
نحوه ارسال آثار:

https://www. مــوزه  وبــگاه  طریــق  از 
av-tab- # /inmost .ir /festival۱۴۰۱

link -۳ -۱ -section

شماره تماس واتساپ: ۰۹۰۳۲۷۴۸۲۵۸

علمــی  داستان نویســی  فراخــوان 
تخیلــی

ــای  ــار نقش ه ــی در کن ــات علمی-تخیل ادبی

بــه  تلنگــری  می توانــد  خــود،  گوناگــون 
ــه  ــرای مواجه ــود را ب ــا خ ــد ت نســل بشــر بزن
آن  از  دوری  احتمــاالً  و  تلــخ  آینــده ای  بــا 
آمــاده کنــد. بــرای ایــن منظــور، مــوزه ی 
ــتمین  ــران در هش ــاوری ای ــوم و فن ــی عل مل
ــنواره ی »علــم بــرای همــه«، از عمــوم  جش
عاقه منــدان بــه علــم و ادب بــرای شــرکت در 
ــوت  ــی دع ــی علمی-تخیل ــش داستان نویس بخ

. می کنــد
برگزارکننــدگان  انتظــار  بــه  توجــه  بــا 
ــه ی  ــر پای ــش ب ــن بخ ــرد ای ــنواره، رویک جش
ــی  ــا زیبایی هــای ادب ــاوری اســت ام ــم و فن عل
ــگاه و ارزش  ــز جای ــتانی نی ــای داس و تکنیک ه

ــت. ــد داش ــود را خواه ــدی خ کلی

موضوع ها:
۱-تاریــخ جایگزیــن )تغییــری کوچــک در 
تاریــخ گذشــته و جلوگیــری از پیشــامد بحــران 

ــروز( ــی ام آب در زندگ
۲-تاریــخ آینــده )بازگشــت از آینــده بــه زمــان 

حــال بــرای حــل بحــران آب(
۳-راه حل هــای فناورانــه )اختــراع دســتگاه 
ــرای حــل  ــاوری ب ــری نوعــی فن ــه کارگی ــا ب ی

ــران آب( بح

شرایط ارسال داستان ها:
•تألیــف و ارســال آثــار بــرای همــه گروه هــای 

ســنی ۷ ســال بــه بــاال آزاد اســت.
•داســتان ارســالی نبایــد قبــًا چــاپ و یــا در 

ســایر مســابقات ارائــه شــده باشــد.
ــه  ــر ۲۰۰۰ کلم ــار ارســالی حداکث •حجــم آث

باشــد.

•فرمــت قابــل قبــول بــرای ارســال آثــار 
 ،B Nazanin اســت. )قلــم word به صــورت

و انــدازه ی ۱۲(
•مشــخصات نویســنده اثــر )شــامل نــام و نــام 
خانوادگــی، ســن، ســطح تحصیــات، شــماره 
تلفــن همــراه و ثابــت( در صفحــه اول داســتان 

درج شــود.
مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱

تاریخ اعام آثار برگزیده: آبان ۱۴۰۱

بعد از ارسال داستان:
همــه ی  از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن 
ــرار  ــوزه ق ــگاه م ــار در وب ــرکت کنندگان، آث ش

. د می گیــر
آثــار برگزیــده بــه صــورت الکترونیــک چــاپ 

می شــود.

نحوه ارسال آثار:
https://www. مــوزه  وبــگاه  طریــق  از 
av-tab-#/inmost .ir/festival۱۴۰۱

link -۲ -۱ -section

شماره تماس واتساپ: ۰۹۰۳۲۷۴۸۲۵۸

دریافــت  بــرای  می تواننــد  عاقه منــدان 
ــال  ــوه ارس ــوص نح ــتر در خص ــات بیش اطاع
ــه  ــنواره، ب ــن جش ــارکت در ای ــرایط مش و ش
وبســایت مــوزة ملــی علــوم و فنــاوری صفحــه 
هشــتمین جشــنوارة »علــم بــرای همــه« 
https://www.inmost.ir/ آدرس:  بــه 

کننــد. مراجعــه   /festival۱۴۰۱

در بازدید رئیس دانشگاه 
شهرکرد و هیئت همراه از موزه 
ملی علوم و فناوری مطرح شد:

تأسیس تاالر افتخارات و موزه 
دانشگاهی شهرکرد در دستور کار 

قرار می گیرد
ــراه  ــت هم ــهرکرد و هیئ ــگاه ش ــس دانش رئی
۱۴۰۱، ضمــن بازدیــد از گالری هــای مــوزه 
ــا  ــه ب ــران در جلس ــاوری ای ــوم و فن ــی عل مل
ــدازی مــوزه و  ــزوم راه ان ــر ل مســئوالن مــوزه ب
ــا  ــگاه ب ــن دانش ــارات ای ــاالر افتخ ــیس ت تأس

ــرد.  ــد ک ــط تأکی ــای ذیرب ــک نهاده کم

بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی 
پیرعلــی،  یاســر  ایــران،  فنــاوری  و  علــوم 
ــی  ــد کیوان ــهرکرد، احم ــگاه ش ــس دانش رئی
ــس  ــی رئی ــن بهمن ــی، محس ــاون پژوهش مع
و  دانشــگاه  بین المللــی  همکار هــای  مرکــز 
غا م رضــا احمدپــور ســاماني، رئیــس اداره 
ــا  ــران  ب ــهرکرد در ته ــی دانشــگاه ش نمایندگ
حضــور در مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران 
ضمــن بازدیــد از گالری هــای مــوزه، جلســه ای 
را بــا اســماعیل کاظمــی، معــاون نمایشــگاهی 
دفتــر  رئیــس  جعفری نــژاد،  محســن  و 
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــت، رواب ریاس

ــد. ــزار کردن ــوزه برگ م
نمایشــگاهی  معــاون  کاظمــی،  اســماعیل 
ــوم و  ــی عل ــوزه مل ــی از م ــی اجمال ــا معرف ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــن مجموع ــت: ای ــاوری گف فن
یــک مؤسســه پژوهشــي زیــر نظــر وزارت 
ــود  ــت خ ــاوري، فعالی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
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ــج  ــت. تروی ــرده اس ــاز ک ــال ۱۳۸۴ آغ را از س
ــم،  ــا عل ــهروندان ب ــاط ش ــم و تســهیل ارتب عل
ــي   ــمندان ایران ــتاوردهاي دانش ــت دس پاسداش
اســامي و بازنمایــي فناوریهــاي بومــي ایرانیــان 

ــت. ــوزه اس ــداف م ــن اه مهمتری

وی افــزود: ایــن مــوزه در حــال حاضــر شــش 
گالــری فعــال دارد کــه شــامل گالری هــای 
ــای  ــم، ابزاره ــوم قدی ــر، نج ــوم  و  ب ــن  ب »که
ــای  ــل، دنی ــا موبای ــورس ت ــم، م ــی قدی جراح
حرکــت و نورشناســی« هســتند و فعالیت هــای 

ــود. ــام می ش ــوزه انج ــی در م مختلف
ــر ریاســت،  ــس دفت ــژاد رئی محســن جعفری ن
ــز  ــوزه نی ــل م ــور بین المل ــی و ام ــط عموم رواب

ــه  ــان جلس ــه مهمان ــامدگویی ب ــن خوش ضم
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  اخیــراً  گفــت: 
فنــاوری اباغــی بــه تمــام مراکــز دانشــگاهی و 
مراکــز آمــوزش عالــی ارســال کــرده اســت کــه 
بــر لــزوم تأســیس تــاالر افتخــارات هــر مرکــز 
اشــاره دارد و دانشــگاه شــهرکرد در زمینــه 
راه انــدازی ایــن تــاالر می توانــد بــا مــوزه ملــی 

ــد. ــکاری کن ــران هم ــاوری ای ــوم و فن عل

رســالت  پیشــبرد  راســتای  در  افــزود:  وی 
ــنهاد  ــارات پیش ــاالر افتخ ــا ت ــوزه ی ــداث م اح
ــتندنگاری  ــا مس ــت ی ــز ثب ــک مرک ــم ی می کن
ــه  ــن ب ــود و همچنی ــاد ش ــی ایج ــار اهدای آث
دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 
بــرای مســتندنگاری آثــار موجــود در دانشــگاه 

ــاظ  ــه لح ــه ب ــار ب ــا آث ــود ت ــوان داده ش فراخ
محتوایــی غنی تــر شــود.

ــهرکرد  ــگاه ش ــس دانش ــی، رئی ــر پیرعل یاس
ــوم  ــی عل ــوزه مل ــی م ــر از میزبان ــن تقدی ضم
و فنــاوری ایــران گفــت: بــا توجــه فضــای 
فیزیکــی موجــود علیرغــم تأســیس تــاالر 
ــهرکرد  ــگاه ش ــوزه دانش ــداث م ــارات، اح افتخ
را هــم در برنامــه خــود داریــم و یکســری 
آثــار و وســایل و دســتاوردهای دانشــگاه بــرای 
ــخص  ــی مش ــای فیزیک ــن فض ــش در ای نمای
شــده اند و بقیــه موضــوع را تمایــل داریــم 
در قالــب همــکاری بــا مــوزه ملــی علــوم 
و فنــاوری و بــا روش جذاب تــر در نمایــش 
ــات  ــتفاده از تجربی ــن اس ــار و همچنی ــن آث ای
ــه  ــاوری ب ــوم و فن ــی عل ــوزه مل ــه م مجموع

پیــش ببریــم و امیدواریــم بتوانیــم با مشــارکت 
بقیــه نهادهــا و ســازمان های ذیربــط شــهرکرد 
فضــای متفاوتــی را در دانشــگاه شــهرکرد بــرای 
ــم. ــاد کنی ــهرکرد ایج ــردم ش ــان و م مخاطب

در پایــان کاظمــی ضمــن تأکیــد بــر همــکاری 
ــران  ــاوری ای ــوم و فن ــی عل ــوزه مل مشــترک م
ــیار  ــگاه س ــت: نمایش ــهرکرد گف ــگاه ش و دانش
بــا  ایــران  فنــاوری  و  علــوم  ملــی  مــوزه 
همــکاری مراکــز دانشــگاهی امــکان برپایــی را 
ــرایط  ــدن ش ــم ش ــورت فراه ــه در ص دارد و ک
ــگاه  ــن دانش ــهرکرد، ای ــگاه ش ــرف دانش از ط
مــوزه  نمایشــگاه ســیار  میزبــان  می توانــد 

ــد. ــاوری باش ــوم و فن عل

اجرای مرحله اول طرح جهاد فناوری شهید فخری زاده
ــا  طــرح جهــاد فنــاوری شــهید فخــری زاده ب
همــکاری مشــترک ســپاه حضــرت قمــر بنــی 
ــار  ــاوری چه ــم و فن ــارک عل ــم )ع( و پ هاش
محــال و بختیــاری و بــا هــدف همــکاری 
در خصــوص تحقــق اهــداف شــعار ســال، 
همــکاری جهــت تقویــت زیســت بــوم فنــاوری 
و دانــش بنیــان اســتان و ایجــاد فرهنــگ 
کارآفرینــی فناورانــه ارتقــای ســطح ایــده 
ــاوری در اقشــار بســیج در حــال  ــردازی و فن پ

ــت. ــزاری اس برگ
اجــرای مرحلــه اول طــرح جهــاد فنــاوری 

شــهید فخــری زاده
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
چهارمحــال و بختیــاری، در ایــن طــرح کــه بــا 
ــش  ــک ســنگر دان ــگاه بســیج ی شــعار هــر پای
بنیــان آغــاز شــده اســت تــا کنــون۱۰۰۰ نفــر 
از نخبــگان علمــی و پژوهشــی بســیج در ۶ 
شهرســتان اســتان شــرکت کــرده انــد و انتظــار 
صــورت  برنامه ریزی هــای  طــی  رود  مــی 

گرفتــه تــا انتهــای برنامــه تعــداد افــراد کــه در 
ــر  ــه ۲۰۰۰ نف ــد ب ــن طــرح شــرکت می کنن ای

ــد. ــتان برس در ۱۰ شهرس
ــاوری شــهید فخــری زاده  در طــرح جهــاد فن

ــان  ــش بنی ــم دان ــت مفاهی ــده اس ــاش ش ت
شــرکت های  بنیــان،  دانــش  )محصــوالت 
ــرای اقشــار  دانــش بنیــان، ثبــت اختراعــات( ب
بســیج در سراســر اســتان تبییــن شــده و 
بدیــن وســیله زمینــه بــرای ایجــاد، شــکوفایی 

و توانمندســازی هــر چــه بیشــتر شــرکت های 
دانــش بنیــان فراهــم و بــا ســازماندهی مناســب 
ــش  ــات دان ــا ادبی ــنایی ب ــژه آش ــای وی دوره ه

ــردد. ــزار گ ــیج برگ ــار بس ــرای اقش ــان  ب بنی
در  دوره هــای  هــای  ســرفصل  جملــه  از   
ــا  ــنایی ب ــه آش ــوان ب ــی ت ــزاری م ــال برگ ح
ــا  ــیس ت ــان ) از تاس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــا ثبــت  ــی(، آشــنایی ب ــای قانون توســعه و مزای
ــوم  ــت ب ــزای زیس ــا اج ــنایی ب ــات، آش اختراع
فنــاوری و ســازمان های حمایت گــر توســعه 
فنــاوری اســتان و امــکان ســنجی ایــده هــا تــا 

ــرد. ــاره ک ــول اش ــه محص ــل ب تبدی
قــرار اســت پــس از پیــاده ســازی طــرح 
ــاوری شــهید فخــری زاده، فراخــوان  جهــاد فن
جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاوری صــورت 
پذیــرد و در پایــان و همزمــان بــا هفتــه بســیج 
ــن  ــاوری و ف ــم و فن ــران عل ــگاه جهادگ نمایش
بــازار هفتــه پژوهــش در قالــب یــک نمایشــگاه 
از دســتاوردهای  برگــزار شــده و  مشــترک 

ــود. ــی ش ــرح رونمای ط

ساخت دستگاه های آنالیز حرارتی دانش بنیان در مرکز نوآوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز 
پتروشــیمی  و  پلیمــر  پژوهشــگاه  نــوآوری 
ــه ســاخت دســتگاه های آنالیــز  ــران موفــق ب ای

ــد. ــی ش حرارت
ــش  ــی دان ــز حرارت ســاخت دســتگاه های آنالی
ــوآوری پژوهشــگاه پلیمــر و  ــان در مرکــز ن بنی

پتروشــیمی ایــران
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ــر و  ــگاه پلیم ــل از پژوهش ــه نق ــوم ب وزارت عل
پتروشــیمی ایــران، شــرکت دانــش بنیــان دمــا 
پــژوه آرویــن در ســال ۱۳۹۲ تاســیس و بــا اتکا 
ــه تجربیــات ۲۰ ســاله کارشناســان خــود در  ب
ــروش دســتگاه های  ــس از ف ــات پ ــه خدم زمین
آنالیــز حرارتــی ســاخت شــرکت های خارجــی، 
موفــق  شــبانه روزی  و  مســتمر  تــاش  بــا 
ــز  ــتگاه های آنالی ــاخت دس ــی و س ــه طراح ب
ــن  ــون ای ــم اکن ــد. ه ــور ش ــی در کش حرارت
دســتگاه های  تحقیقاتــی  مراحــل  شــرکت 
Dilatometer, DSC, TGA, STA را بــا 

موفقیــت تکمیــل و بــه مرحلــه تولیــد رســانده 
ــت  ــان داش ــوان اذع ــرات می ت ــه ج ــت و ب اس
کــه از نظــر فنــی و کیفــی بــا مدل هــای 
خارجــی و برندهــای معتبــر جهانــی قابــل 

ــت. ــت اس رقاب
ــاد  ــتگاه های ی ــزارش، دس ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــاز اساســی دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها  شــده نی
ــد  ــه شــمار می رون و صنایــع تولیــدی کشــور ب
ــه تهیــه  ــه تحریم هــای ظالمان ــا توجــه ب کــه ب
ــای  ــرای مجموعه ه ــا ب ــی از آنه ــد برخ و خری
ــوده  ــی مواجــه ب ــا دشــواری های فراوان ــوق ب ف
نمی باشــد.  پذیــر  امــکان  دیگــر  برخــی  و 
ــای  ــا هزینه ه ــکان ب ــورت ام ــن در ص همچنی
سرســام آور و بــه روش هــای غیرمســتقیم قابــل 

ــداری اســت. خری
امــروزه روش هــای گوناگونــی بــرای شناســایی 
انــواع مــواد اولیــه و کنتــرل محصــوالت تولیدی 
ــیمی،  ــر، پتروش ــه پلیم ــادر از جمل ــع م صنای
ــاب  ــه و لع ــرامیک، شیش ــی و س ــوالد، کاش ف
وجــود دارد کــه یکــی از ایــن فناوری هــای 
ــا  ــه اصطاح ــا ک ــی آنه ــار حرارت ــی رفت بررس
ــارت  ــت و عب ــروف اس ــی مع ــز حرارت ــه آنالی ب

ــود  ــه وج ــرات ب ــردن تغیی ــز ک ــت از آنالی اس
ــه ناشــی از  ــه ک ــک نمون ــت ی ــده در خاصی آم
ــه  ــا ب ــت ی ــر آن اس ــی ب ــر دمای ــل تغیی تحمی
ــی مجموعــه ای  ــارت ســاده تر آنالیــز حرارت عب
ــا  ــه ب ــواد ک ــه خواصــی از م از روش هاســت ک
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد را م ــر می کنن ــا تغیی دم
می دهــد. از معروف تریــن ایــن روش هــا بــا 
 Dilatometer, دســتگاه های  از  اســتفاده 
انجــام پذیــر   DSC, TGA, DTA, STA

اســت.
ــد  ــت خواصــی مانن ــادر اس ــی ق ــز حرارت آنالی
ــی  ــرات جرم ــی، تغیی ــت گرمای ــی، ظرفی آنتالپ
ــد و  ــن کن ــی را تعیی ــب انبســاط گرمای و ضری
ــر  ــه ب ــرای مطالع ــر ب ــوم پلیم ــیمی و عل در ش
روی واکنش هــای فــاز جامــد، واکنش هــای 
تخریبــی حرارتــی، تغییــر فــاز و دیاگــرام فــازی 

ــود. ــتفاده می ش اس
ــا  ــزرگ در دنی ــرکت ب ــر ۶ ش ــال حاض در ح
محصــوالت  ایــن  ســاخت  فنــاوری  دارای 
شــرکت های  بــه  می تــوان  کــه  هســتند 
 TA Instrument آلمــان،   NETZSCH

و   ، Mettler Toledo، PerkinElmer

ــرد. ــاره ک ــن اش ــژوه آروی ــا پ ــرکت دم ش
ــوالت  ــر محص ــال حاض ــت در ح ــی اس گفتن
ــه  ــه ب ــل عرض ــی قاب ــه راحت ــرکت ب ــن ش ای
مشــتریان داخلــی بــوده و عــاوه بــر جلوگیــری 
از خــروج حداقــل یــک میلیــون دالر ارز در 
ــه  ــی مشــتریان را در ارائ ســال از کشــور نگران
خدمــات پــس از فــروش و پشــتیانی آنــان 
کامــا مرتفــع ســاخته و قــادر اســت نیــاز کل 

ــد. ــن کن ــور را تامی کش
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توسط پژوهشگران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام شد؛
شایسته ساالری در سازمان ها با سامانه توسعه سرمایه انسانی

ــور  ــان تبل ــش بنی ــرکت دان ــگران ش پژوهش
دانــش چهلســتون مســتقر در شــهرک علمــی 
ــتم  ــرای سیس ــا اج ــان، ب ــی اصفه و تحقیقات
ــتعداد  ــت اس ــانی، مدیری ــرمایه انس ــعه س توس
ــی  ــازمان ها اجرای ــاالری را در س ــته س و شایس

می کنــد.

بــا  ســازمان ها  در  شایسته ســاالری 
ــانی ــرمایه انس ــعه س ــامانه توس س

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان، ســید محســن موســوی، مدیــر عامــل 
ــاره  ــا اش ــتون ب ــش چهلس ــور دان ــرکت تبل ش
ــا  ــر ارتق ــع انســانی ب ــت مناب ــر مدیری ــه تاثی ب
ــن  ــت: ای ــان داش ــازمان ها، بی ــرفت س و پیش
شــرکت ســعی داشــته کــه دانــش اطاعــات و 
فنــاوری را بــه چرخــه منابــع انســانی وارد کنــد 
تــا بــا اســتعدادیابی و ارزیابــی عملکــرد افــراد، 

ــد. ــی کن ــاالری را اجرای شایسته س
وی ادامــه داد: در واقــع توانمندســازی منابــع 
ــی  ــتلزم ارزیاب ــازمانی مس ــر س ــانی در ه انس
و  توســعه ای  برنامه هــای  ارائــه  و  اولیــه 

ــت. ــا اس ــرای ارتق ــی ب آموزش
مدیــر عامــل شــرکت تبلــور دانش چهلســتون 

انســانی در  نیــروی  نقــش  بــه  اشــاره  بــا 
ــرد:  ــح ک ــازمان ها، تصری ــرد س ــش عملک افزای
بــه همیــن منظــور سیســتم جامــع شناســایی 
عملکــرد،  ارزیابــی  اســتعداد،  مدیریــت  و 
شناســایی کارآفرینــان و مدیریــت دانــش را در 
قالــب ســامانه جامــع توســعه ســرمایه انســانی 

ــم. ــدازی کردی راه ان
موســوی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه تطبیــق 
شــغل و شــاغل را انجــام می دهــد، گفــت: 
تحصیــات، ســابقه کار و دانــش فنــاوری فــرد 
در سیســتم ثبــت و بــر اســاس درجــه اهمیــت 
ــدی  ــه بن ــه، رتب ــغلی مربوط ــنامه ش و شناس
ــرای آن  ــب ب ــرد مناس ــه ف ــود ک ــام می ش انج

شــغل انتخــاب شــود.
و  فــردی  توســعه  راهکارهــای  ارائــه  وی 
مــدل توانمندســازی ســازمان ها را از دیگــر 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــامانه عن ــن س ــای ای مزای
ــان  ــوت کارکن ــاط ضعــف و ق ــا شناســایی نق ب
ــازمان ها،  ــرایط س ــاس ش ــر اس ــران و ب و مدی
راهکارهــای آموزشــی و توســعه ای توســط 

ســامانه ارائــه می شــود. 

مدیــر عامــل شــرکت تبلــور دانش چهلســتون 
خاطــر نشــان کرد: بیــش از ۸۰ دســتگاه دولتی 
در ســطح کشــور، ۹ وزارتخانــه و ســازمان های 
ملــی ماننــد وزارت دادگســتری جمهــوری 
ــوزش  ــز آم ــکاری مرک ــا هم ــران ب ــامی ای اس
مدیریــت دولتــی، وزارت امــور اقتصــادی و 
ــی،  ــاه اجتماع ــاون و رف ــی، اداره کل تع دارای
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــا همــکاری 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
ــی  ــتفاده و ارزیاب ــامانه اس ــن س ــان از ای اصفه

ــران انجــام شــده اســت. شایســتگی مدی
موســوی جانشــین پــروری، افزایــش عدالــت، 
رضایــت شــغلی و افزایــش بهــره وری را از 
دســتاوردهای اجــرای سیســتم توســعه انســانی 

در ســازمان ها برشــمرد.

دانشگاه های برگزیده در همانندجویی پایان نامه ها، رساله ها، و 
پیشنهاده ها اعالم شدند

همانندجویــی  در  برگزیــده  دانشــگاه های 
در  پیشــنهاده ها  و  رســاله ها،  پایان نامه هــا، 
ــدند. ــام ش ــال ۱۴۰۰ اع ــة دوم س ــش ماه ش

همانندجویــی  در  برگزیــده  دانشــگاه های 
پیشــنهاده ها  و  رســاله ها،  پایان نامه هــا، 

ــدند ــام ش اع

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 
اطاعــات ایــران، بــر پایــة قانــون پیشــگیری و 
مقابلــه بــا تقلــب در تهیــة آثــار علمــی )مصوب 
اســامی(  شــورای  مجلــس   ۱۳۹۶ ســال 
ســال  )مصــوب  آن  اجرایــی  آیین نامــة  و 
۱۳۹۸ هیئــت وزیــران(؛ همــة دانشــگاه ها، 
ــی،  ــوزش  عال ــه های آم ــگاه ها، و مؤسس پژوهش
ــن  ــد تمام مت ــور بای ــاوری کش ــی، و فن پژوهش

پایان نامه هــا  و  )پروپوزال هــا(  پیشــنهاده ها 
دانشــجویان  )پارســاهای(  رســاله های  و 
تکمیلــی  تحصیــات  دانش آموختــگان  و 
خــود را کــه بــدون طبقه بنــدی هســتند، 
ــاوری  ــوم و فن ــگاه عل ــامانه های پژوهش در س
ــی و  ــداک( همانندجوی ــران )ایران ــات ای اطاع

ــد. ــت کنن ثب
ایرانــداک  قانــون،  ایــن  انجــام  بــرای 
TIK. نشــانی  در  را  »همانندجــو«  ســامانة 

IRANDOC.AC.IR بــا پشــتوانة روزافزوِن 
ــوان پارســا،  تمام متــن بیــش از ۴۳۵ هــزار عن
بیــش از ۹۰ هــزار پیشــنهاده، و ۳۰۰ هــزار 
و  دانشــگاه ها  همــة  دســترس  در  مقالــه 
پژوهشــگاه های کشــور گــذارده اســت کــه 
اکنــون بیــش از ۴۰ هــزار اســتاد و ۲۸۱ هــزار 

دانشــجو در آن عضــو هســتند.
۱۴۰۰؛  ســال  دوم  ماهــة  شــش  در 
دانشــگاه های تهــران، صنعتــی اصفهــان، و 
فردوســی مشــهد رتبه هــای نخســت تــا ســوم 
ــد. جــدول  ــه دســت آورده ان ــی را ب همانندجوی
ــی را  ــت های همانندجوی ــمار درخواس ــر ش زی
ــد. ــان می ده ــت نش ــگاه نخس ــرای ۱۰ دانش ب

ده دانشگاه دارای بیشترین درخواست همانندجویی در شش ماهۀ دوم سال ۱۴۰۰

شمار درخواست های همانندجوییدانشگاهرتبه
۱۰,۶۴۱تهران۱
۵,۰۴۳صنعتی اصفهان۲
۴,۶۸۶فردوسی مشهد۳
۳,۵۸۷مازندران۴
۳,۴۰۶تربیت مدرس۵
۳,۲۸۶شیراز۶
۲,۸۹۱الزهرا )س(۷
۱,۸۳۱بین المللی امام رضا )ع(۸

پیام نور . مرکز تهران ۹
۱,۷۵۷جنوب

۱,۶۳۳پیام نور استان البرز۱۰

ــامانة  ــو س ــی عض ــریه های علم ــان نش در می
همانندجــو؛ نشــریة هویــت شــهر، نشــریة 
ــی حقــوق اســامی، و نشــریه های  ــه و مبان فق
ــای  ــام حســین )ع(؛ رتبه ه ــع ام دانشــگاه جام
ــش  ــی و همای ــوم همانندجوی ــا س ــت ت نخس
ملــی پژوهش هــای نویــن دانشــگاهی در هنــر، 
ــی  ــی مهندس ــرة مل ــران؛ کنگ ــاری، و عم معم

ــرة  ــهند؛ و کنگ ــی س ــگاه صنعت ــراِن دانش عم
دانشــگاه شــیراز  ملــی مهندســی عمــران 
نیــز در میــان همایش هــای عضــو ســامانة 
ــی را  ــة همانندجوی ــن رتب ــو، باالتری همانندج
ــت  ــه دس ــال ۱۴۰۰ ب ــة دوم س ــش ماه در ش

ــد آورده ان

کسب رتبه »الف« نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه دانشگاه 
سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰

دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان در چهاردهمین همایش 
اروپایي »شتابدهنده ها در تحقیقات کاربردي و فناوري«

نشــریه جغرافیــا و توســعه دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان در ارزیابــی ۱۴۰۰ کمیســیون 
ــه علمــی  ــوم، توانســت رتب نشــریات وزارت عل

ــد. ــف( را کســب کن )ال

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه سیســتان 
و بلوچســتان، مجلــه جغرافیــا و توســعه از 

ســال ۱۳۸۲ تــا دو ســال قبــل بطــور پیوســته 
دارای باالتریــن رتبــه بــوده و در عیــن حــال بــا 
ــه  ــن بیــش از ۱۲۰۰ مجل ــی ISC در بی ارزیاب
علمی-پژوهشــی کل کشــور اعــم از علــوم پایــه 
ــی  ــره ط ــانی و غی ــوم انس ــی و عل ــا مهندس ت
ــور  ــر کش ــه برت ــزو ۱۰ مجل ــال ها ج ــن س ای
بــوده و بارهــا مــورد تشــویق قــرار گرفتــه 
ــن  ــه علمــی در بی ــن مجل ــن ای اســت. همچنی
ــه علمی-پژوهشــی جغرافیــای کشــور  ۵۳ مجل

ــه اول را داشــته اســت. ــز همیشــه رتب نی
روابــط عمومــی دانشــگاه کســب ایــن موفقیت 
را بــه اعضــای هیــات تحریریــه و عوامــل 

ــد. ــرض می نمای ــک ع ــریه تبری ــی نش اجرای
https://journals.msrt.ir/home/
/۱۰۶۱۷/detail

و  دانشــگاه سیســتان  دانشــجوی دکتــری 
بلوچســتان در روز ۲۸ تیرمــاه در چهاردهمیــن 
در  "شــتابدهنده ها  اروپایــي  همایــش 
تحقیقــات کاربــردي و فنــاوری" در کشــور 

رومانــی ســخنرانی کــرد

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حافــظ  مهنــدس  بلوچســتان،  و  سیســتان 
ــته  ــری رش ــجوی دکت ــی دانش ــور اصان تقی پ
فیزیک دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان در روز 
۲۸ تیرمــاه در چهاردهمیــن همایــش اروپایــي 
و  کاربــردي  تحقیقــات  در  "شــتابدهنده ها 

ــرد. ــخنرانی ک ــی س ــور رومان ــاوری" در کش فن
ایــن همایــش از ۲۶ تــا ۳۱ تیرمــاه در کشــور 

رومانــي برگــزار گردیــد.
رســاله دکتــري آقــاي حافــظ تقــي پــور 
ــن دانشــگاه  ــه صــورت مشــترک بی ــي ب اصان

سیســتان و بلوچســتان و پژوهشــکده فیزیــک 
و شــتابگرها و بــا حمایــت مالــي صنــدوق 
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران بنیــاد ملــي 

ــت. ــام اس ــال انج ــور در ح ــگان کش نخب
nipne.ro.http://ecaart۱۴
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با تاکید بر جذب سرمایه گذاری؛
vهفدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزار می شود

مسابقات جهانی سه گانه دانشجویان؛
رقابتهای انتخابی تیم ملی سه گانه دانشجویان برگزار می شود

شــیخ  فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  دبیــر 
بهایــی گفــت: هفدهمیــن دوره جشــنواره ملــی 
فن آفرینــی شــیخ بهایــی بــا تاکیــد بــر جــذب 
ســرمایه گذاری ۲۴ و ۲۵ آبــان مــاه برگــزار 

می شــود.
ــط عمومــی وزارت  ــه گــزارش اداره کل رواب  ب
علــوم بــه نقــل از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
ــر جشــنواره  ــری، دبی اصفهــان، عبدالرضــا کبی
ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایــی، بــا اشــاره 
جشــنواره  دوره  هفدهمیــن  برگــزاری  بــه 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــیخ بهای ــی ش ــی فن آفرین مل
ــابقه  ــی مس ــش اصل ــنواره در دو بخ ــن جش ای
ــد  ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــت های جانب و نشس
و  کار"  و  "طراحــان کســب  کارگــروه  کــه 
محــور  دو  تجاری ســازی"  و  "فن آفرینــی 

ــت. ــابقه اس ــی مس اصل
جشــنواره  ایــن  اصلــی  محورهــای  وی 
نگــر،  آینــده  و  نوظهــور  فناوری هــای  را 
صنعت ســاز، رفع نیــاز صنایــع در دوران تحریم، 
انرژی هــای نفــت و گاز و پتروشــیمی، مســائل 
ــت  ــوا و مدیری ــی ه ــت و آلودگ ــط  زیس محی
منابــع آب، نیازهــای صنعــت دارو و مهندســی 
و  هویت ســاز  نــرم،  فناوری هــای  پزشــکی، 
ــاورزی  ــو و کش ــاوری، نان ــت فن ــاق، زیس خ
ــوش  ــوآوری و ه ــائل ن ــی، مس ــت غذای و امنی
ــی  ــردش مال ــت: گ ــمرد و گف ــی برش مصنوع
ــه  ــازار و هم ــتردگی ب ــاال، گس ــودآوری ب و س
جانبــه بــودن محصــول از جملــه شــاخص های 
امتیاز دهــی و برتــری محصــوالت و ایده هــا 

ــتند. هس
شــیخ  فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  دبیــر 
بهایــی طراحــان کســب و کار، ایــده و اســتارت 
آپ هــا را بخشــی از مخاطبــان ایــن جشــنواره 
و  ایده پــردازان  حضــور  افــزود:  و  دانســت 
صاحبــان ایــده و کســب و کار صــرف داشــتن 
ــش  ــازی در بخ ــدون تجاری س ــی ب ــده حت ای

مســابقات کفایــت می کنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: شــرکت های نوپــا 

ــا داشــتن شــرط حضــور  و رشــد یافتــه نیــز ب
در بــازار و عرضــه محصــوالت بــه مــدت ۳ 
ســال می تواننــد در بخــش »فن آفرینــی و 
ــه  ــد ک ــرکت کنن ــاوری« ش ــازی فن تجاری س
ــای  ــنتی در دوره ه ــورت س ــه ص ــه ب ــن روی ای

ــت. ــده اس ــال ش ــته دنب گذش
بــا  جانبــی  نشســت های  برپایــی   

ســرمایه گذاری بــر  تاکیــد 
بخــش  در  اینکــه  بیــان  بــا  کبیــری 
ــای  ــر فرصت ه ــد ب ــی تاکی ــت های جانب نشس
ــت  ــرای نشس ــت: ب ــت، گف ــرمایه گذاری اس س
ــرمایه پذیر  ــرمایه گذار و س ــن س ــرات بی و مذاک
ــزی شــده  ــن جشــنواره برنامه ری در حاشــیه ای
تســهیل گری   ،  B۲B جلســات  هدایــت  و 
و کوچینــگ را میــان ســرمایه گذاران ملــی 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  بین المللــی  و 

می دهیــم. انجــام 
دوره هــای گذشــته  در  کــرد:  تصریــح  وی 
»کافــه ســرمایه« بــه همیــن منــوال بــا میزبانی 
کــه  می شــد  برگــزار  دبیرخانــه جشــنواره 
ــان  ــک زب ــه ی ــرمایه پذیر ب ــرمایه گذار و س س
مشــترکی برســند و در مدل هــای مختلــف 
و  بــازار  توســعه  مســتقیم،  ســرمایه گذاری 
ــکاری  ــه هم ــد اقتصــادی ب ــگاه جدی ایجــاد بن

ــد. ــه دهن ــود ادام خ
شــیخ  فن آفرینــی  ملــی  جشــنواره  دبیــر 
ــداد جــذب  ــج روی ــا بیــان اینکــه نتای ــی ب بهای
می شــود،  معرفــی  اختتامیــه  در  ســرمایه 
ــه  ــه ب ــواردی ک ــژه م ــورت وی ــه ص ــت: ب گف

پــروژه بیــن المللــی توانمندســازی زنــان 
ــع  ــره ارزش صنای ــای زنجی ــوزن دوز و ارتق س
ــرداد  ــتان از ۲۲ م ــتان و بلوچس ــتی سیس دس
دانشــکده  اســاتید  توســط  مــرداد   ۲۷ تــا 
ــز  ــر، در مرک ــگاه هن ــردی دانش ــای کارب هنره
ــتان و  ــگاه سیس ــاور دانش ــای فن ــد واحده رش

ــد. ــزار ش ــتان برگ بلوچس

دانشــگاه هنــر تهــران و مرکــز رشــد دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان ایــن پــروژه بیــن 
ــای  ــه ه ــی وزارت خان ــا هماهنگ ــی را ب الملل
صمــت، امــور خارجــه، میــراث فرهنگــی، 
علــوم،  و  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
اســامی  جمهــوری  فنــاوری  و  تحقیقــات 
ــا  ــطح ب ــن س ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــران، ب ای

همــکاری ســازمان توســعه صنعتــی ملــل 
متحــد )یونیــدو( و حمایــت دولــت ژاپــن انجــام 

ــد. ــی ده م
شــامل  پژوهشــی  و  آموزشــی  دوره  ایــن   
کارگاه هــای رنــگ شناســی، بســته بنــدی، 
بصــری،  هویــت  و  مارکتینــگ  دیجیتــال 
مدیریــت فرآینــد و ایمنــی، خیاطــی، بازیافــت 

و طراحــی لبــاس اســت.
ــر پــروژه، دکتــر علیرضــا شــیخی گفــت:  مدی
ــر ۶۰ نفــر  در دو  ــغ ب ــا حضــور بال ایــن دوره ب
ــب و  ــوزه کس ــاالن ح ــوزندوزان و فع ــروه س گ
کار در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه 
ــرداد  ــدان از ۲۲ م ــتان زاه ــتان و بلوچس سیس
شــروع و در ۲۹ مــرداد بــا ارزیابــی نهایــی 
ماحصــل ورک شــاپ ها توســط اســاتید مدعــو 

خاتمــه یافــت.
ــد  ــز رش ــر مرک ــاهمرادی مدی ــه ش ــه گفت ب
واحدهــای فنــاور دانشــگاه در ادامــه ایــن 
پــروژه، دوره تکمیلــی ای بــرای توســعه کســب 
و کارهــای حــوزه صنایــع خــاق در ایــن مرکــز 

ــد ــد ش ــزار خواه ــده برگ در آین

ــه  ــه جــذب ســرمایه رســیده و منجــر ب مرحل
قــرارداد  یــا تفاهم نامــه شــده اســت را در 

اختتامیــه رونمایــی می کنیــم. مراســم 
 ویژه برنامه نیاز فناورانه صنایع

وی خبــر از ویــژه برنامــه دیگری تحــت عنوان 
»نیــاز فناورانــه« داد و گفــت: در ایــن رویــداد 
ــا  ــده ت ــوت ش ــزرگ دع ــادن ب ــع و مع از صنای
ــرکت های  ــه ش ــود را ب ــه خ ــای فناوران نیازه
دانش بنیــان و فنــاور عرضــه کننــد و بــه 
ــز  ــد نی ــرکت های توانمن ــد ش ــورت هدفمن ص

ــوند.  ــرکت داده می ش ــداد ش ــن روی در ای
ــی و  ــت های تخصص ــزاری نشس ــری برگ کبی
ــا حضــور متخصصــان  ــای آموزشــی ب کارگاه ه
ایــن  برنامه هــای  دیگــر  از  را  بین المللــی 
ــک  ــت: از ی ــمرد و گف ــنواره برش دوره از جش
ــی  ــاب بین الملل ــی و بازاری متخصــص کارآفرین
دعــوت شــده تــا حــول محــور ورود محصــوالت 
فناورانــه بــه بازارهــای بین المللــی، راه کارهــا و 
ــرای کســب و  چالش هــای آن و شبکه ســازی ب
کارهــای بهتــر در ایــن رویــداد حضــور داشــته 

ــردازد. ــو بپ ــه گفت و گ و ب

ــه  ــن برنام ــدف از ای ــه ه ــه داد: البت وی ادام
تنهــا ســخنرانی نیســت بلکــه بــه دنبــال 
شناســایی فرصــت  و ظرفیــت  شــرکت ها و 
همچنیــن ارتبــاط بــا رابطــان بین المللــی 

هســتیم.
 برپایــی نمایشــگاه تخصصــی محصوالت 

فناورانه در حاشــیه جشــنواره
وی خاطــر نشــان کــرد: در حاشــیه ایــن 
ــوالت  ــی از محص ــگاه تخصص ــنواره نمایش جش
فناورانــه شــرکت ها و صنایــع بــزرگ نیــز 
ــا و  ــت طرح ه ــت دریاف ــزار می شــود و مهل برگ
ــا ۱۵  ــنواره ت ــه جش ــار ب ــال آث ــا و ارس ایده ه

ــت. ــده اس ــد ش ــاه تمدی ــهریور م ش
ــی  ــی فن آفرین ــنواره مل ــت، جش ــی اس  گفتن
شــیخ بهایــی به عنــوان نخســتین رویــداد 
فــن آوری و فن آفرینانــه کشــور توســط شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــا حمایــت 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــزار  ــاوری برگ ــات و فن ــوم، تحقیق و وزارت عل
می شــود و امســال هفدهمیــن جشــنواره ملــی 
ــان  ــا ۲۶ آب ــی از ۲۴ ت ــیخ بهای ــی ش فن آفرین

ــا خواهــد شــد. ــاه در اصفهــان برپ م

پروژه بین المللی توانمندسازی و ارتقای زنجیره ارزش صنایع دستی در 
مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

مســابقات انتخابــی تیــم ملــی ســه گانــه 
دانشــجویان کشــور بــه منظــور انتخــاب نفــرات 
ــه  ــی س ــای جهان ــرکت در رقابته ــرای ش برترب
گانــه دانشــجویان چهارشــنبه دوم شــهریورماه 

برگــزار می شــود.

ــه  ــی س ــم مل ــی تی ــای انتخاب رقابته
گانــه دانشــجویان برگــزار می شــود

بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم 
بــه نقــل از  فدراســیون ملــی ورزش هــای 
دانشــگاهی، مســابقات جهانــی ســه  گانــه 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــهریور م ــجویان ش دانش
ــر  ــد و براب ــد ش ــزار خواه ــل برگ ــور برزی کش
ــا فدراســیون  هماهنگــی  هــای بعمــل آمــده ب
ملــی  تیــم  اســت  مقــرر   ، اتلــون  تــرای 
دانشــجویان کشــور )پســران( در ایــن رویــداد 
ــابقات  ــور مس ــن منظ ــه همی ــد، ب ــور یاب حض
انتخابــی تیــم ملــی ســه  گانــه دانشــجویان بــا 
همــکاری هیــات  ورزش ــهای دانشــگاهی اســتان 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــرز برگ الب

ــررات  ــن و مق ــر قوانی ــزارش براب ــن گ بنابرای
)FISU( متولدیــن ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ بــه بعــد 
حــق شــرکت در مســابقات را دارند،گــروه 
بنــدی ورزشــکاران براســاس جــدول مســابقات 
جهــت ثبــت رکــورد شــنا و دو براســاس 
تعــداد خط هــای اســتخر و پیســت دوومیدانــی 
ــق  ــا طب ــورد ه ــن رک ــود، برتری ــن می ش تعیی
جــدول نتایــج در شــنا و دو از رتبــه  هــای اول 
ــن   ــن پایی ــد و میانگی ــرار می گیرن ــا ق ــا انته ت
تــر هــر دو رتبــه نفــرات برتــر را مشــخص می-

ــررات  ــن و مق ــق قوانی ــابقات طب ــد ومس نمای
 )ITU ( اتحادیــه بیــن  المللــی ســه  گانــه

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

همچنیــن ارائــه گواهــی واکسیناســیون کرونــا 

)انگلیســی( و بــرای افــرادی کــه از تزریــق دوز 
دوم آن هــا بیــش از ۳ مــاه گذشــته باشــد ارائــه 
کارت واکســن دوز ســوم )یــادآور( الزامــی 
ــال ۱۴۰۱  ــی س ــه ورزش ــتن بیم ــت، داش اس
)تاریــخ صــدور بیمــه حداقــل ۷۲ ســاعت قبــل 
ــدارک  ــه م ــد(،  ارائ ــابقات باش ــروع مس از ش
ــتغال  ــی اش ــه گواه ــر از جمل ــی معتب تحصیل
کل  ادارات  نامــه  معرفــی  و  تحصیــل  بــه 
ــی  ــا ، اصــل کارت مل ــی بخــش ه ــت بدن تربی
یــا شناســنامه عکس ــدار و داشــتن گواهــی 
ــر  را  ــروق از پزشــک معتب ــب و ع ســامت قل

ــد. ــه دهن ــام ارائ ــت ن ــگام ثب ــد هن بای

ــه صــورت )  ــه ذکــر اســت مســابقات ب الزم ب
ــدن ( اســت. ــر دوی ــر شــنا، ۵ کیلومت ۸۰۰مت

مســابقات روز چهارشــنبه ۲ شــهریورماه در 
کــرج، حصــارک، دانشــگاه خوارزمی، دانشــکده 

تربیــت بدنــی برگــزار خواهــد شــد.

مســابقات جهانــی ســه  گانــه دانشــجویان ۱۸ 
و ۱۹ شــهریورماه در در کشــور برزیــل برگــزار 

خواهــد شــد.
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معاون سازمان محیط زیست خبرداد:
بازگشت جایزه ملی محیط زیست بعد از ۴ سال

ــی  ــای مردم ــارکت ه ــوزش و مش ــاون آم مع
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: دوره 
ســیزدهم جایــزه ملــی محیــط زیســت امســال 

توســط ایــن معاونــت برگــزار خواهــد شــد.
ــزود:  ــرادی اف ــوراهلل م ــنا ن ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــط زیس ــی محی ــزه مل ــرای جای ــد اج رون
ــر  ــی ب ــی مبن ــورای عال ــه ش ــم مصوب علیرغ
اهــدای ســاالنه آن از ســال ۱۳۹۶ متوقــف شــد 
کــه امســال بعــد از چهــار ســال بــار دیگــر در 

ــود.  ــزار می ش ــاه برگ ــفند م ــه اول اس هفت
وی افــزود: جایــزه ملــی محیــط زیســت 
فرصتــی اســت بــرای تبــادل اندیشــه ها و 
دســتاوردهای فعــاالن ایــن عرصــه، ایجــاد 
ــرای مشــارکت مردمــی  و گســترش  ــزه ب انگی
فرهنــگ حمایــت و حفاظــت از محیــط زیســت 
در جامعــه بــا رویکــرد تشــویق و تقدیــر از 
افــرادی کــه در ایــن مســیر کوشــا و بــه نوعــی 
ــد. ــذار بوده ان ــر گ ــط آن تأثی ــناخت و بس در ش

مــرادی تصریــح کــرد: پــس از اعــام فراخوان، 
فعالیت هــای  مســتندات  و  مــدارک  افــراد 
ــوب  ــای مص ــتای محوره ــه در راس ــود را ک خ

ــام  ــت انج ــط زیس ــی مح ــزه مل ــت جای دریاف
ــاده ۴۶  ــتناد م ــه اس ــه داده و ب ــد، ارائ داده ان
ــت  ــط زیس ــازی محی ــت و بهس ــون حفاظ قان
عالــی  شــورای   ۱۶۵ شــماره  مصوبــه  و 
ــه  ــی ب ــزه مل ــت، جای ــط زیس ــت محی حفاظ
برگزیدگانــی از بیــن متخصصــان، موسسســات 
ــات و  ــی، موسس ــازمان های دولت ــی و س عموم
ــش  ــرکت های دان ــی، ش ــرکت های خصوص ش
ســایر  و  مردم نهــاد  ســازمان های  بنیــان، 
ــه در  ــد شــد ک ــدا خواه ــی اه اشــخاص حقیق
حفاظــت، حمایــت و بهســازی محیــط زیســت، 
خدمــات برجســته و فعالیــت چشــمگیر و 

ــند. ــام داده باش ــده ای انج ارزن

ــازمان  ــانی س ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
حفاظــت محیــط زیســت، مــرادی بــا اشــاره بــه 
ــط  ــی محی ــزه مل ــای جای ــتاد اعط تشــکیل س
ــی ســاجقه - معــاون  ــه ریاســت عل زیســت ب
رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت 
ــزه  ــه جای ــن دبیرخان ــت و تعیی ــط زیس محی
ملــی محیــط زیســت در معاونــت آمــوزش 
ــت:  ــازمان گف ــی س ــای مردم ــارکت ه و مش
ــزه  ــای جای ــی اعط ــوان و آگه ــه زودی فراخ ب
ملــی از طریــق اداره کل روابــط عمومــی و 
امــور رســانه  و ادارات کل اســتان هــا منتشــر  
وزارتخانه هــا،  بــه  خواهــد شــد همچنیــن 
مراکــز  دانشــگاه ها،  مرتبــط،  ســازمان های 
 ... و  مردم نهــاد  ســازمان های  علمــی، 

می شــود. اطاع رســانی  مجــزا  به صــورت 
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ــا  طــرح جهــاد فنــاوری شــهید فخــری زاده ب
همــکاری مشــترک ســپاه حضــرت قمــر بنــی 
ــار  ــاوری چه ــم و فن ــارک عل ــم )ع( و پ هاش
محــال و بختیــاری و بــا هــدف همــکاری 
در خصــوص تحقــق اهــداف شــعار ســال، 
همــکاری جهــت تقویــت زیســت بــوم فنــاوری 
و دانــش بنیــان اســتان و ایجــاد فرهنــگ 
کارآفرینــی فناورانــه ارتقــای ســطح ایــده 
ــردازی و فنــاوری در اقشــار بســیج در حــال  پ

ــت. ــزاری اس برگ
جهــاد  طــرح  اول  مرحلــه  اجــرای 

زاده فخــری  شــهید  فنــاوری 
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
چهارمحــال و بختیــاری، در ایــن طــرح کــه بــا 
ــگاه بســیج یــک ســنگر دانــش  شــعار هــر پای
بنیــان آغــاز شــده اســت تــا کنــون۱۰۰۰ نفــر 
از نخبــگان علمــی و پژوهشــی بســیج در ۶ 
شهرســتان اســتان شــرکت کــرده انــد و انتظــار 
صــورت  برنامه ریزی هــای  طــی  رود  مــی 
گرفتــه تــا انتهــای برنامــه تعــداد افــراد کــه در 
ــر  ــه ۲۰۰۰ نف ــد ب ــن طــرح شــرکت می کنن ای

ــد. ــتان برس در ۱۰ شهرس
در طــرح جهــاد فنــاوری شــهید فخــری زاده 

ــان  ــش بنی ــم دان ــت مفاهی ــده اس ــاش ش ت
شــرکت های  بنیــان،  دانــش  )محصــوالت 
دانــش بنیــان، ثبــت اختراعــات( بــرای اقشــار 
بســیج در سراســر اســتان تبییــن شــده و 
بدیــن وســیله زمینــه بــرای ایجــاد، شــکوفایی 
و توانمندســازی هــر چــه بیشــتر شــرکت های 
دانــش بنیــان فراهــم و با ســازماندهی مناســب 
ــش  ــات دان ــا ادبی ــنایی ب ــژه آش ــای وی دوره ه

ــردد. ــزار گ ــیج برگ ــار بس ــرای اقش ــان  ب بنی
در  دوره هــای  هــای  ســرفصل  جملــه  از   
ــا  ــنایی ب ــه آش ــوان ب ــی ت ــزاری م ــال برگ ح
ــا  ــیس ت ــان ) از تاس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــا ثبــت  توســعه و مزایــای قانونــی(، آشــنایی ب
ــوم  ــت ب ــزای زیس ــا اج ــنایی ب ــات، آش اختراع
فنــاوری و ســازمان های حمایت گــر توســعه 
فنــاوری اســتان و امــکان ســنجی ایــده هــا تــا 

ــرد. ــاره ک ــول اش ــه محص ــل ب تبدی
قــرار اســت پــس از پیــاده ســازی طــرح 
جهــاد فنــاوری شــهید فخــری زاده، فراخــوان 
جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاوری صــورت 
پذیــرد و در پایــان و همزمــان بــا هفتــه بســیج 
ــن  ــاوری و ف ــم و فن ــران عل ــگاه جهادگ نمایش
بــازار هفتــه پژوهــش در قالــب یــک نمایشــگاه 
مشــترک برگــزار شــده و از دســتاوردهای 

ــی شــود. طــرح رونمای

توسط پژوهشگران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام شد؛
شایسته ساالری در سازمان ها با سامانه توسعه سرمایه انسانی

ــور  ــان تبل ــش بنی ــرکت دان ــگران ش پژوهش
دانــش چهلســتون مســتقر در شــهرک علمــی 
ــتم  ــرای سیس ــا اج ــان، ب ــی اصفه و تحقیقات
ــتعداد  ــت اس ــانی، مدیری ــرمایه انس ــعه س توس
ــی  ــازمان ها اجرای ــاالری را در س ــته س و شایس

می کنــد.
بــا  ســازمان ها  در  شایسته ســاالری 

ــانی ــرمایه انس ــعه س ــامانه توس س
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان، ســید محســن موســوی، مدیــر عامــل 
ــاره  ــا اش ــتون ب ــش چهلس ــور دان ــرکت تبل ش
ــا  ــر ارتق ــانی ب ــع انس ــت مناب ــر مدیری ــه تاثی ب
ــن  ــت: ای ــان داش ــازمان ها، بی ــرفت س و پیش
شــرکت ســعی داشــته کــه دانــش اطاعــات و 
فنــاوری را بــه چرخــه منابــع انســانی وارد کنــد 
تــا بــا اســتعدادیابی و ارزیابــی عملکــرد افــراد، 

ــد. ــی کن ــاالری را اجرای شایسته س
وی ادامــه داد: در واقــع توانمندســازی منابــع 
ــی  ــتلزم ارزیاب ــازمانی مس ــر س ــانی در ه انس
و  توســعه ای  برنامه هــای  ارائــه  و  اولیــه 

ــت. ــا اس ــرای ارتق ــی ب آموزش
مدیــر عامــل شــرکت تبلــور دانــش چهلســتون 
بــا اشــاره بــه نقــش نیــروی انســانی در افزایــش 
عملکــرد ســازمان ها، تصریــح کــرد: بــه همیــن 
منظــور سیســتم جامــع شناســایی و مدیریــت 
شناســایی  عملکــرد،  ارزیابــی  اســتعداد، 
کارآفرینــان و مدیریــت دانــش را در قالــب 
انســانی  ســرمایه  توســعه  جامــع  ســامانه 

ــم. ــدازی کردی راه ان
موســوی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه تطبیــق 
شــغل و شــاغل را انجــام می دهــد، گفــت: 
تحصیــات، ســابقه کار و دانــش فنــاوری فــرد 
در سیســتم ثبــت و بــر اســاس درجــه اهمیــت 
ــدی  ــه بن ــه، رتب ــغلی مربوط ــنامه ش و شناس
ــرای آن  ــب ب ــرد مناس ــه ف ــود ک ــام می ش انج

شــغل انتخــاب شــود.
و  فــردی  توســعه  راهکارهــای  ارائــه  وی 
مــدل توانمندســازی ســازمان ها را از دیگــر 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــامانه عن ــن س ــای ای مزای
ــان  ــوت کارکن ــاط ضعــف و ق ــا شناســایی نق ب
ــازمان ها،  ــرایط س ــاس ش ــر اس ــران و ب و مدی

راهکارهــای آموزشــی و توســعه ای توســط 
ســامانه ارائــه می شــود. 

مدیــر عامــل شــرکت تبلــور دانش چهلســتون 
خاطــر نشــان کرد: بیــش از ۸۰ دســتگاه دولتی 
در ســطح کشــور، ۹ وزارتخانــه و ســازمان های 
ملــی ماننــد وزارت دادگســتری جمهــوری 
ــوزش  ــز آم ــکاری مرک ــا هم ــران ب ــامی ای اس
مدیریــت دولتــی، وزارت امــور اقتصــادی و 
ــی،  ــاه اجتماع ــاون و رف ــی، اداره کل تع دارای

اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــا همــکاری 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
ــی  ــتفاده و ارزیاب ــامانه اس ــن س ــان از ای اصفه

ــران انجــام شــده اســت. شایســتگی مدی
موســوی جانشــین پــروری، افزایــش عدالــت، 
رضایــت شــغلی و افزایــش بهــره وری را از 
دســتاوردهای اجــرای سیســتم توســعه انســانی 

در ســازمان ها برشــمرد.

در جلسه مجمع پژوهشگاه های ملی کشور صورت گرفت:
بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم در بخش آموزش عالی

پژوهشــگاه های  مجمــع  جلســه  ششــمین 
ــی  ــه میزبان ــاری ب ــال ج ــور در س ــی کش مل
مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور 

ــد. ــزار ش برگ
بررســی سیاســت های کلــی برنامــه 

ــی ــوزش عال ــش آم ــم در بخ هفت
بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم 
سیاســت  تحقیقــات  مرکــز  از   نقــل  بــه 
مجمــع  جلســه  ششــمین  کشــور،  علمــی 
حضــور  بــا  کشــور  ملــی  پژوهشــگاه های 
ــی  ــات پژوهش ــگاه ها و موسس ــای پژوهش روس

عضــو، روز ســه شــنبه برگــزار شــد.
در ابتــدای نشســت دکتــر علــی باقــر طاهــری 
نیــا رئیــس موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی 
آمــوزش عالــی و دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های 
ــور  ــامدگویی، حض ــن خوش ــور ضم ــی کش مل
همــه اعضــاء مجمــع در جلســات را مهــم 
ــور  ــه منظ ــا ب ــت ت ــاء خواس ــت و از اعض دانس
نتیجه گیــری و هــم افزایــی بیشــتر بــه صــورت 
ــته  ــور داش ــع حض ــات مجم ــتمر در جلس مس
باشــند. وی همچنیــن تعییــن تکلیــف موظــف 
اعضــاء هیــات علمــی پژوهشــی را امــری مهــم 
ــت و از  ــع دانس ــی مجم ــه آت ــتور جلس و دس
ــرای  ــود را ب ــرات خ ــا نظ ــت ت ــاء  خواس اعض

ــد. ــه کنن ــوع ارائ ــن موض ــدی ای جمع بن
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــری نی ــر طاه ــه دکت در ادام
ــوص  ــعه، در خص ــم توس ــه هفت ــن برنام تدوی
ــش  ــم در بخ ــه هفت ــی برنام ــت های کل سیاس
آمــوزش عالــی توضیحاتــی را ارائــه داد و از 

ــود در  ــای خ ــا دیدگاه ه ــت ت ــن خواس حاضری
ــد.  ــرح کنن ــه را مط ــن زمین ای

ــز  ــس مرک ــوری، رئی ــی ن ــر قاض ــپس دکت س
ــاره  ــا اش ــور ب ــی کش ــت علم ــات سیاس تحقیق
ــات  ــز تحقیق ــکل گیری مرک ــه ش ــه تاریخچ ب
ــی  ــه معرف ــبت ب ــور نس ــی کش ــت علم سیاس
ــا  ــا، ماموریت ه ــی، فعالیت ه ــای پژوهش گروه ه
ــی را  ــز مطالب ــود در مرک ــای موج و ظرفیت ه

ــه کــرد. ارائ
خصــوص  در  همچنیــن  جلســه  ایــن  در  
و  دانشــگا ها  اســتقال  و  گرایــی  ماموریــت 
مراکــز پژوهشــی در سیاســت های کلــی برنامــه 
ــادل نظــر صــورت  ــم توســعه  بحــث و تب هفت
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــن در جلس ــت و حاضری گرف
ــش  پژوهشــگاه ها در حــل مســائل  ــت نق اهمی
تشــکیاتی  ســاختاری،  اســتقال  کشــور، 
پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها و لــزوم افزایــش 
ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی را 

ــد. ــرار دادن ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
ــروری  ــا م ــوری ب ــی ن ــر قاض ــان دکت در پای
اجمالــی بــر طــرح ارائــه بســته سیاســتی 
تحقــق ماموریــت گرایــی موسســات پژوهشــی، 
ــز  ــات و مراک ــای موسس ــی چالش ه ــا بررس ب
پژوهشــی، چارچــوب پیشــنهادی ماموریــت 
ــن  ــر تامی ــی موسســات پژوهشــی از منظ گرای
مالــی، نظــام ارزیابــی و مدیریــت نیــروی 
انســانی را ارائــه داد و از روســای مراکــز عضــو 
ــون  ــود پیرام ــرات خ ــه نظ ــا نقط ــت ت خواس
پیشــنهاد ارائــه شــده را بــه مرکــز ارائــه 

ــد. نماین
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شورای عالی انقالب فرهنگی 

دکترعاملی مطرح کرد: 
تبدیل دانشگاه نسل چهارم به یک فضای نوآورانه باز و پویا 

آنچه خواهید خواند: 
ــه  ــارم ب ــل چه ــگاه نس ــل دانش - تبدی

ــا  ــاز و پوی ــه ب یــک فضــای نوآوران
هــزار   8۰ ســودجویان  هجمــه   -
میلیــاردی در مخالفــت بــا مصوبــه 

کنکــور
ــر کنکــور  ــه هــای برت -8۰ درصــد رتب
بــاالی  هــای  دهــک  بــه  مربــوط 

درآمــدی
اجــرای  رییس جمهــور  تاکیــد    -
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــور ب ــه کنک مصوب
بــرای حفــظ آرامــش مــردم اســت
- سیســتم معیــوب فعلــی کنکــور 
ــدم  ــرورش را منه ــوزش و پ ــام آم نظ

ــت ــرده اس ک
ــده  - ۱6۴ هــزار دانش آمــوز بازمان
درس  کالس  بــه  تحصیــل  از 

بازگشــتند

ــا  ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
بیــان اینکــه دانشــگاه نســل چهــارم بایــد 
ــل  ــا تبدی ــاز و پوی ــه ب ــک فضــای نوآوران ــه ی ب
شــود،گفت: دانشــگاه هــا بایــد موقعیــت هــای 
پــاره وقــت را بــرای متخصصــان صنعتــی 
ــی و  ــات دولت ــان موسس ــدان و کارکن ،هنرمن

ــد. ــم کنن ــی فراه اجتماع

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــر  ــی ، دبی ــعیدرضا عامل ــی، س ــاب فرهنگ انق
ــاس  ــی در اج ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــه  ــور ک ــگاه های کش ــی دانش ــان آموزش معاون
ــد،  ــزار ش ــهد برگ ــی مش ــگاه فردوس در دانش
ــه  ــی ب ــو عابدین ــای عم ــدا از آق ــت: در ابت گف
ــرح  ــتای ط ــاس در راس ــزاری اج ــر برگ خاط
ــور  ــی کش ــوزش عال ــرای آم ــت ب ــول دول تح
ــی  ــای زلف ــن از آق ــم همچنی ــی کن ــکر م تش
ــاوری  ــوم تحقیقــات و فن ــر محتــرم عل گل وزی
در  را  همفکــری  و  همــکاری  فضــای  کــه 
ــد  ــی کشــور ایجــاد کردن ــوزش عال ــط آم محی
قدردانــی مــی کنــم. موضــوع ســخنرانی علمــی 
ــو،  ــای ن ــای فناوری ه ــوواره ه ــود را " الگ خ
نســل  ظهــور  و  تمدن ســاز  نوآوری هــای 
انتخــاب  جامع نگــر"  دانشــگاه های  جدیــد 
ــروز از دانشــگاه را  ــارات ام ــه انتظ ــرده ام، ک ک

ــم. ــل کن تحلی

دکتــر عاملــی بــا طــرح ایــن مســاله کــه مــا در 
چــه شــرایطی رقابتــی دانشــگاهی قــرار داریــم، 
ــط  ــود محی ــدام اول خ ــد در اق ــا بای ــت: م گف
ــان  ــی جه ــای رقابت ــگاه را در فض ــل دانش عم
ــی  ــا، محیط ــط م ــروز محی ــم ام ــن کنی تعیی
محلی_جهانــی و ملــی و فراملــی اســت و 
اقدامــات و برنامه هــای مــا در یــک بســتر 
ــد  ــی بای ــه افق ــه چ ــه ب ــت و اینک ــی اس رقابت

ــیم. ــته باش ــه داش توج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ۳ بخــش مختلــف 
ــزود: در  ــت ،اف ــد پرداخ ــخنرانی خواه ــه س ب
نــوآوری  بخــش اول مــی خواهــم دربــاره 
ــه  ــی ک ــا آن فهم ــم. ب ــت کن ــاوری صحب وفن
ــوآوری و همچنیــن  ــه هــای ن از مجمــوع نظری
بــا فهــم الهــی کــه از هســتی دارم بایــد 
ــق  ــف حقای ــارت از کش ــوآوری را عب ــم ن بگوی
ناشــناخته هســتی بــرای حــل مســاله و ایجــاد 
روندهــای جدیــد پیشــرفت گــرا مــی دانــم. در 
واقــع نــوآوری یــک خلــق مســتقل در هســتی 

نیســت، تــوان مــا معطــوف بــه ایــن اســت کــه 
مــا بتوانیــم یــک قاعــده ای را از هســتی کشــف 
کنیــم. در واقــع داده هــا وجــود دارد امــا 
پنهــان هســتند، مــا نایافتــه هــا را در هســتی 
مــی یابیــم. هنــر دانشــمند و اندیشــمند فهــم 
ــر  ــو ب ــای ن ــاوری ه ــت. فن ــتی اس ــق هس دقی
ــود  ــاوری بوج ــت فن ــر در ماهی ــای تغیی مبن
آمــده اســت؛ از طرفــی یــک تغییــر الگــوواره در 
فنــاوری بوجــود آمــده اســت مــا یــک انتقالــی 
ــدا  ــی پی ــاوری رقوم ــه فن ــاوری شــیئی ب از فن
ــی  ــری یعن ــه تعبی ــو ب ــاوری ن ــم. فن ــرده ای ک
ــر  ــش ب ــوده و  بنیان ــا ب ــه داده مبن ــاوری ک فن
ماهیــت رقومــی اســت وقتــی از لفظــی بــه نــام 
دیجیتــال صحبــت مــی کنیــم در واقــع تعبیــر 
دقیــق تــر آن ماهیــت رقومــی اســت. نــوآوری 
ــه لحــاظ میــزان و درجــه اثرگــذاری در ۳  را ب
ــر  ــاوری ناظــر ب ــز مــی کننــد فن ســطح متمای
ــم پیشــرفت،  ــی خواهی ــی م ــاء اســت یعن ارتق
امنیــت ،بهــره وری و کارآمــدی را برایــش ایجاد 
کنیــم.از طرفــی بایــد بــه ایــن نکته اشــاره کنم 
کــه نــوآوری ناظــر بــر اصــاح فرایندهــا اســت 
در فرایندهــا مــا از بهــره وری نســبت بیــن داده 
و ســتانده ســخن مــی گوییــم. بهــره وری یعنــی 
چــه چیــزی مــی دهیــم و چــه چیــز دریافــت 
مــی کنیــم. در نــوآوری در حــوزه فراینــد مــی 
خواهیــم بــه بهــره وری بهتــر و بــه یــک مســیر 

آســان تربرســیم.

دکتــر عاملــی تصریــح کــرد: نــوآوری در 
ــتم  ــه سیس ــوان ب ــی ت ــی را م ــوزه دگرگون ح
مثــل سیســتم یادگیــری برخــط یــا یادگیــری 
شــبکه ای یــا انــواع یادگیــری هــای جدیــدی 
کــه در حــوزه هــوش مصنوعــی اســت عنــوان 
ــا  ــین ی ــری از ماش ــه یادگی ــد عرض ــرد مانن ک
ــد  ــی بای ــان. از طرف ــین از انس ــری ماش یادگی
ــوآوری در دو  ــاظ ن ــه لح ــگاه ها ب ــم دانش بگوی
ــل  ــل تحلی ــی قاب ــاختاری و آموزش ــطح س س
هســتند؛ در حــوزه ســاختاری، از نــوآوری 
اداره سیســتم  و  دهــی  نحــوه ســازمان  در 
صحبــت می شــود و واقعــا بســیار مهــم اســت. 
چــرا کــه خیلــی از اوقــات سیســتم هــای مــا 
پوســیده می شــود و عقــب می افتــد. هیــج 
ــا  ــوع کارآمــدی بهینــه ای پیــدا نمی کنــد و ب ن
همــان سیســتم قدیمــی کــه حــاال روی آنهــا 
ــم  ــم می خواهی ــو را ســوار کردی فناوری هــای ن
ــردن را  ــت ک ــدرت حرک ــا ق ــم، ام ــه دهی ادام
نــدارد. بنابرایــن نــوآوری و نحــوه ســازماندهی 

و اداره سیســتم آموزشــی دانشــگاه و همچنیــن 
ــم  ــیار مه ــازمانی بس ــگ س ــوآوری در فرهن ن
و  بــوده  منســجم  کــه  ســازمانی  اســت. 
مســوولیت اجتماعــی و ارتباطــات توانمنــد دارد 
و گــره هــای شــبکه ای آن یکدیگــر را تکمیــل 
ــازمانی  ــه س ــگ بهین ــک فرهن ــد از ی ــی کن م
برخــوردار اســت. نــوآوری در روش جــذب 
ــگاه  ــز جای ــا نی ــازی آنه ــاده س ــاتید و آم اس

ــی دارد. مهم
ــدان  ــا فق ــی م ــام علم ــکات نظ ــی از مش یک
ــت علمــی  ــی اعضــاء هیئ ــاده ســازی مهارت آم
بــرای ورود بــه عالــم آمــوزش و پژوهــش اســت.  
مــا آمــاده ســازی بــرای اســاتید داریــم و فقــط 
ــا ایجــاد قواعــدی وارد تدریــس مــی  آنهــا را ب
ــگاه  ــه دانش ــرای ورود ب ــا را ب ــا آنه ــم، ام کنی
ــوآوری در  ــن ن ــم. همچنی ــی دهی ــوزش نم آم
پرداخــت پــاداش اهمیــت دارد زیــرا نظــام 
ــاء اســت و روش  ــه ارتق ــن نام ــا آیی ــاداش م پ

ــم. ــای دیگــری نداری ه

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اضافــه 
کــرد: نــوآوری در الیــه خــود آمــوزش در نظــام 
آموزشــی، در برنامــه و منابع درســی، در شــیوه 
ــدارج  ــزات آموزشــی، در م تدریــس و در تجهی
ــک  ــگاهی و در تکنی ــای دانش ــیابی ه و ارزش
ــا در  ــت. م ــرورت اس ــک ض ــی ی ــای آموزش ه
ــه  ــرار گرفت ــگاه ق ــلی دانش ــر نس ــه تغیی مرحل
ایــم.  نســل اول دانشــگاه، نســل آمــوزش بــوده 
ــوزش و پژوهــش اســت  و نســل دوم نســل آم
ــش  ــرداری از دان ــره ب ــز به ــوم نی ــل س و نس
ــل  ــا نس ــت. ام ــت و کار اس ــا صنع ــد ب در پیون
ــدن  ــت تم ــگاهی اس ــگاه، دانش ــارم دانش چه
ــوآوری، ظرفیــت  ــری از ن ــا بهره گی گــرا، کــه ب

ــد. ــق می کن ــی را خل متفاوت

اســتاد دانشــگاه تهــران دربــاره نســل چهــارم 
بــاز  چهــارم  نســل  در  گفــت:  دانشــگاهها 
طراحــی دانشــگاه بــه ســمت جامعیــت تمــدن 
ــه  ــاز ب ــدن س ــا از دانشــگاه تم ــرا اســت،  م گ
ــار  ــرده و از کن ــتفاده ک ــک واژه اس ــوان ی عن
در  را  آن  نتوانســتیم  و  شــویم  مــی  رد  آن 
ــم.  ــتفاده کنی ــش اس ــوزش و پژوه ــای آم فض
تمــدن دربــاره گذشــته اســت. از ســوی دیگــر 
متفکریــن آمریکایــی مثــل مارگــرت میــد، 
ــی  ــگاه تدن ــرای ن ــی را ب ــد فضای ــاش کردن ت
ــد  ــد و  گفتن ــود بیاورن ــده بوج ــر آین ــر ب ناظ
ــت  ــانی اس ــه کس ــق ب ــی متعل ــدن امریکای تم
کــه در امــروز و آینــده زندگــی بکننــد و نمــدن 
ــه  ــت ک ــانی نیس ــه کس ــق ب ــی متعل امریکای
ــن  ــا ای ــع ب ــد. در واق ــی کنن ــته زندگ در گذش
نــگاه، ســنت را از بیــن بردنــد و گذشــته را زیــر 
ــر  ــی بش ــی وقت ــک نوع ــه ی ــتند و ب ــا گذاش پ
ــی  ــودش را نم ــت خ ــود نیس ــته خ ــا گذش ب
توانــد پیــدا کنــد ودچــار یــک بحــران هویتــی 
ــوان گفــت،  ــا می ت ــر همیــن مبن مــی شــود، ب
ــوع تمــدن گم شــدن  ــی یــک ن تمــدن آمریکائ
ــری  ــام معظــم رهب ــا مق ــی اســت. ام در زندگ
آمــده انــد تمــدن نویــن اســامی را بــا نــگاه بــه 
ــاره اش صحبــت کردنــد یعنــی بــه  آینــده درب
ــا  ــد آینــده را بســازیم م ــا بای نوعــی گفتنــد م
بایــد بــا منابعــی حرکــت کنیــم کــه درآینــده 
از آن بــه عنــوان یــک تمــدن بــزرگ صحبــت 
کننــد. اجــزا و عناصــر تمــدن نویــن اســامی، 
در واقــع گم گشــته هــای انســانی در ایــن 



53
شورای عالی انقالب فرهنگی 

@atfiran.ir

ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری مردادماه 1401- شماره 57

ــت  ــن عدال ــل تامی ــری مث ــت. عناص ــر اس عص
ــای  ــاز ه ــن نی ــض، تامی ــع تبعی ــر، رف فراگی
ــاق  ــام اخ ــری نظ ــه، فراگی ــی جامع اجتماع
اجتماعــی ، توجــه بــه دیگــری اســت. تمدنــی 
قدرتمنــد اســت کــه بتوانــد قــدرت تشــخیص 
و دریافــت و عضویــت اجتماعــی بــرای همــگان 

ــد. ــتفاده کن اس

گانــه   ۳ مارپیــچ  در  داد:  ادامــه  وی 
دانشــگاه،صنعت و دولــت کــه اگــر ایــن ۳ 
ــچ  ــا ۲ مارپی ــود م ــل ش ــم وص ــه ه ــر ب عنص
دیگــر بــه آن اضافــه خواهیــم کــرد کــه مارپیچ 
چهــارم ادبیــات ، رســانه، حــوزه هنــر ، حــوزه 
مدنــی و در یــک کلمــه فرهنــگ بنیــان و تمدن 
گــرا شــدن دانشــگاه اســت. چنیــن دانشــگاهی، 
یــک دانشــگاه متفــاوت بــوده کــه حــل مســاله 
مــی کنــد. امــا چــون حــل مســاله آن ناظــر بــر 
یــک هــدف محتوایــی اســت کــه معنــا ایجــاد 
مــی کنــد. امــا مارپیــچ پنجــم پایــداری اســت 
ــه جاودانگــی  ــل ب ــا رویکــرد الهــی تبدی کــه ب
ــگاه  ــی ن ــا وقت می شــود. نگــرش دانشــگاهی م
جاودانــه دارد بــه ورای ایــن جهــان توجــه مــی 
کنــدو آخــرت بــر دنیــای او و رفتــار و نگــرش 
تاثیــر مــی گــذارد. غــرب در دکتریــن خــودش 
جامعیــت نــدارد و یــک دکتریــن ناقــص اســت 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا باه ــروز ب ــه ام ک
ــا  ــا م ــت. ام ــده اس ــه ش ــزرگ مواج ــیار ب بس
ــد  ــم بای ــان را داری ــرش ایم ــرمایه و نگ ــه س ک
ــداری  ــط پای ــه فق ــگاه ن ــک ن ــا ی دانشــگاه را ب
ــی  ــه جاودانگ ــت بلک ــط زیس ــا و محی جغرافی

ــم. ــرار دهی ــورد توجــه ق زندگــی م

ــرش  ــه نگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر عامل دکت
ــه یــک فضــای  نســل چهــارم دانشــگاه بایــد ب
نوآورانــه بــاز و پویــا تبدیــل شــود، خاطر نشــان 
ــاره  ــای پ ــت ه ــد موقعی ــگاه  بای ــرد: دانش ک
ــدان  ــرای متخصصــان صنعتــی ،هنرمن ــت ب وق
ــا  ــی ی ــی اجتماع ــات دولت ــان موسس و کارکن
ــر  ــگاه اگ ــد. دانش ــم کن ــات فراه ــایر موسس س
فقــط خــودش را ســرمایه ببینــد موفــق نمــی 
ــانی  ــرمایه انس ــر از س ــه پ ــا در جامع ــود، م ش
بــه  انســانی  ایــن ســرمایه  اگــر  هســتیم، 
عنــوان ســرمایه دانشــگاه محســوب شــود یــک 
دانشــگاه متفاوتــی خواهــد بــود. دانشــگاه بایــد 
قــادر باشــد تــا دانشــمندان خــارج از دانشــگاه 
را جــذب کنــد زیــرا دانشــمند را تنهــا بــا 
ــز  ــه تمرک ــر چ ــیم، اگ ــی شناس ــدارک نم م
دانشــگاه نیازمنــد بــه جهانــی بــودن اســت امــا 

بــه یــک شــبکه محلــی قــوی نیــاز دارد مــا تــا 
در محــل قدرتمنــد نباشــیم در جهــان قــدرت 
نخواهیــم داشــت. خیلــی اوقــات دیــدگاه هــای 
جهانــی شــدن موجــب مــی شــود تــا توجــه بــه 
محــل کاهــش پیــدا مــی کنــد؛ در واقــع نقــش 
ــی صــرف نیســت  دانشــگاه ایجــاد ارزش جهان
ــکان ایجــاد  ــر آن دانشــگاه ازام ــاوه ب ــه ع بلک
ــوردار  ــد برخ ــی بای ــبکه محل ــط ش ارزش توس

باشــد.

ــگاه  ــا از دانش ــروز م ــزود: ام ــی اف ــر عامل دکت
ــث  ــه بح ــم ک ــی کنی ــت م ــکومدار صحب س
ــگاه  ــت دانش ــوع اس ــن موض ــن درای ــی م اصل
ســکومدار دارد فــرش دانشــگاه هــای کشــور و 
دانشــگاه هــای جهــان را مــی کشــد. دانشــگاه 
ــی  ــت آموزشــی را ایجــاد م ــدار ظرفی ســکو م
کنــد کــه اوال متناســب بــا مهــارت هــای 
مــورد نیــاز، بســتر آمــوزش فراهــم مــی 
ــا ظرفیــت  ــد خــورده ب کنــد، آمــوزش آن پیون
همــه  و  جهــان  اســاتید  همــه  آموزشــی 
ــر  ــی معتب ــا مدرک ــجویان ب ــان و دانش متقاضی

و دارای ارزش کارآفرینــی اســت.
وی گفــت: وقتــی گــوگل فعالیتــش را در 
۱۹۹۸ شــروع کــرد گفتنــد یــک جســتجو گــر 
ــه  ــوگل ب ــات گ ــه تحقیق ــون بودج ــت. اکن اس
ــه  ــت و از بودج ــیده اس ــارد دالر رس ۲۶ میلی
پژوهشــی فولکــس واگــن کــه رتبــه اول جهــان 
را داشــت ســبقف گرفتــه اســت. امــروز گــوگل 
ــی  ــه وقت ــت ک ــده اس ــوزش ش ــوزه آم وارد ح
ــی  ــوند، توانای ــی ش ــوزه م ــن ح ــا وارد ای آنه
هــای زیــادی ایجــاد مــی کننــد. ایــن دانشــگاه 
ــری در حــل مســائل  ــت پذی ــر رقاب ــز ب متمرک
واقعــی جامعــه اســت و رویکــرد بیــن رشــته ای 
ومبتنــی بــر تفکــر سیســتمی دارد و همچنیــن 
الگوهــای  و  فنــاوری  از  کننــده  اســتقبال 

مجــازی اســت.

توانایــی  کــه  کســی  هــر  یادآورشــد:  وی 
ــانی  ــع انس ــردن مناب ــوه ک ــت انب ــاد ظرفی ایج
را داشــته باشــد بــه لحــاظ تولیــد موفــق مــی 
شــود. امــروز ۶۵ درصــد جســتجوی  اطاعــات 
ــی ۶۵  ــود یعن ــی ش ــام م ــوگل انج ــا در گ دنی
ــی  ــک معنای ــه ی ــان ب ــای جه ــد داده ه درص
توســط گــوگل ویرایــش مــی شــود و در ذخیره 
اطاعــات گــوگل قــرار مــی گیــرد. ایــن یعنــی 
ــتفاده  ــران اس ــاش دیگ ــدرت و ت ــه ق از هم
ــتجوی  ــای جس ــروز فض ــفانه ام ــردن. متاس ک

ــوگل اســت  ــران در انحصــار گ ــات در ای اطاع
کــه بیــش از ۹۹ درصــد جســتجوی اطاعــات 

ــذرد. ــی گ ــیر م ــن مس ــران از ای در ای

اســتاد دانشــگاه تهــران گفــت: دانشــگاه جدید 
نیازمنــد فهــم عمیــق از ماهیــت رقومــی، زمــان 
ــن  ــا، در ای ــن مبن ــر ای ــت. ب ــازی اس و کار مج
وضعیــت دانشــگاه ســکومدار نیازمنــد فهم ســه 
تبدیــل مهــم اســت. یــک تبدیــل بزرگــی کــه 
بوجــود آمــده تبدیــل پدیــده شــیئی و فیزیــک 
بــه پدیــده رقومــی یــا عــددی اســت یعنــی بــه 
مجــرد اینکــه شــما ماهیــت را تبدیــل بــه عــدد 
مــی کنیــد قــدرت تغییــردرآن پیــدا خواهیــد 
ــددی  ــر ع ــک تغیی ــرش ی ــع تغیی ــرد در واق ک
اســت. حاکــم بــر ایــن فضــا الگوریتمــی اســت 
ــام  ــم ن ــر الگوریت ــروزی را عص ــر ام ــرا عص زی
ــاس  ــر اس ــا ب ــم کام ــد. الگوریت ــذاری کردن گ
ــی  ــی م ــار طراح ــای رفت ــن و فض ــای ذه فض
شــود و وقتــی بســتر آن ریاضــی اســت قــدرت 
ــدرت  ــروز ق ــل ام ــن دلی ــه همی بزرگــی دارد ب
ــا  ــزار ه ــرم اف ــی ن ــت یعن ــا اس ــزار ه ــرم اف ن
ــا زبــان ریاضــی طراحــی شــده انــد. ماهیــت  ب
رقومــی قابــل شکســتن اســت بــه طــور مثــال 
ــت  ــیئی را درس ــمه ش ــک مجس ــی ی ــا وقت م
ــم، خــرد  ــه بزنی ــه آن ضرب ــر ب ــم، اگ ــی کنی م
شــده و بــر روی زمیــن مــی ریــزد؛ امــا 
ــم  ــی کنی ــت م ــی درس ــمه رقوم ــی مجس وقت
ــش  ــش و رنگ ــد حالت ــی توان ــمه م ــن مجس ای
ــان  ــه انعطــاف زم ــد ب ــی توان ــد و م ــر کن تغیی
و روز دربیایــد. وقتــی ســاختمان ۱۰ طبقــه در 
فضــای مجــازی درســت مــی کنیــم مــی تــوان 
ــاخت .  ــه اول س ــل از طبق ــه ۱۰ آن را قب طبق
ــط بســته نیســت،  ــک محی ــط ریاضــی ی محی
امــا محیــط شــیئی یــک محیــط بســته و تمــام 
ــق  ــت از منط ــی طبیع ــه نوع ــت و ب ــده اس ش
زمــان آنالــوگ مــی کنــد. مثــا متــاورس ســازه 

ــی دارد. ــرا جغرافیای ــی و ف جغرافیای

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: 
تبدیــل دومــی کــه نیازمنــد فهــم آن هســتیم 
ــت  ــت. در ماهی ــان اس ــت زم ــل در ماهی تبدی
زمــان، مــا حرکــت ،فاصلــه و ســرعت را داریــم 
وقتــی از نقطــه الــف بــه نقطــه ب منتقــل مــی 
ــی  ــل م ــا چــه ســرعتی منتق ــه ب شــویم، اینک
ــود  ــی ش ــف م ــان تعری ــع زم ــویم، در واق ش
ــده  ــرف ش ــان مص ــدار زم ــه مق ــوری ک ــه ط ب
تعییــن مــی شــود. زمــان در محیــط فیزیکــی 
مفهــوم نســبی اســت امــا در محیــط مجــازی 

ــه  ــان اســت؛ چراک ــت نســبی زم موضــوع ابدی
ــود و  ــی ش ــذف م ــه ح ــط دوم فاصل در محی
وقتــی فاصلــه حــذف شــد زمــان و ســرعت بــی 
معنــا مــی شــود. از طرفــی بایــد بگویــم زمــان 
فیزیکــی موضــوع زندگــی و مــرگ اســت، امــا 
زمــان مجــازی موضــوع زندگــی زندگــی اســت؛ 
ــی  ــی م ــرده و باق ــاد ک ــت ایج ــی موجودی یعن
مانــد، بــر همیــن مبنــا کار صــورت گرفتــه در 
ایــن محیــط مصــرف و توزیــع متمایــل بــه بــی 
ــا  ــر اســت. ام ــداد کارب ــع تع ــت دارد و تاب نهای
وقتــی در محیــط واقعــی وارد صــف مــی شــویم 
ــه ترتیــب  ــد ب چــون بردامنــه زمــان اســت بای
ــرات  ــد نف ــر دوم وبع ــد نف ــرود و بع ــر اول ب نف
دیگــر، امــا در فضــای مجــازی همــه افــراد نفــر 
اول هســتند و کارهیچکــش مانــع کار دیگــری 
نمــی شــود. بایــد نظــام آمــوزش مــا بازنگــری 
ــی  ــا دیجیتال ــا و داده ه ــکو ه ــی س ــود یعن ش
ــل ســوم  ــا در موضــوع تبدی طراحــی شــود. ام
یعنــی تبدیــل کار دســتی و مکانیکــی بــه 
کار مجــازی اســت. در واقــع بایــد بگویــم 
کار دســتی و مکانیکــی موضــوع اســتهاک 
وفرســودگی و تمــام شــدن اســت امــا کار 
ــدارد.  ــوارد را ن ــن م ــدام از ای ــچ ک مجــازی هی
ــه  ــل ب ــه متمای ــه منزل ــاش ب ــک ت ــی ی یعن
بــی نهایــت تولیــد - توزیــع اســت، بــه خاطــر 
همیــن، کار مجــازی ثــروت آفریــن اســت. 
امــروز از ۱۰ شــرکت برتــر اقتصــادی جهــان، ۹ 
شــرکت در حــوزه فنــاوری اطاعــات هســتند. 
اولیــن شــرکت آمــازون و دومیــن شــرکت 
ــد  ــع شــرکت هــای جدی گــوگل اســت. در واق
از همیــن منطــق پویــای کار و تولیــد مجــازی 
بهــره مــی گیرنــد. همچنیــن بایــد بگویــم کار 
ــازده  ــت ب ــی نهای ــه ب ــل ب ــازی کار متمای مج
اســت یعنــی یــک کار بــرای بــی نهایــت تولیــد 

ــم. ــات داری و خدم

ــک  ــازی ی ــای مج ــت: فض ــان گف وی در پای
محیــط آســان، منعطــف ، تعاملــی و ســنجش 
پذیــر ایجــاد کــرده اســت. منطــق گــوگل 
ــری از  ــد و بهــره گی ــرای تولی ــر ب ــز کارب تجهی
ــز  ــون نی ــت و اکن ــران اس ــه کارب ــت هم ظرفی
داده هــای قدرتمنــد آمــوزش جهــان براســاس 
ــاختاری  ــد س ــوگل در پیون ــوزش گ ــتر آم بس
ــا ســایر ظرفیــت هــای ایجــاد شــده در ایــن  ب
ــا  ــرد. م ــره می گی ــر به ــکوی فراگی ــتر و س بس
بایــد بــه معمــاری فضــای مجــازی توجــه ویــژه 
بکنیــم. مــا پیشــرفت فنــاوری را نــوآوری مــی 
ــدرت حــل مســاله را  ــوآوری ق ــم چــون ن دانی

دارد.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرد: 
هجمه سودجویان 8۰ هزار میلیاردی در مخالفت با مصوبه کنکور

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: 
وسوســه گــردش مالــی ۸۰ هــزار میلیــارد 
ــل  ــور، تقاب ــب و کار کنک ــوزه کس ــی ح تومان
ــن  ــر ای ــه اخی ــا مصوب ــت ب ــده ای در مخالف ع
ــنجش و  ــط س ــاماندهی ضواب ــرای س ــورا ب ش
پذیــرش متقاضیــان ورود بــه دانشــگاه ها را بــه 

ــت. ــته اس ــال داش دنب
ایــن  در  عاملــی  ســعیدرضا  ســید  دکتــر 
ــه  ــی مصوب خصــوص توضیــح داد: هــدف کانون
ــرش  ــنجش و پذی ــط س ــا و ضواب ــت ه سیاس
ــوزش  ــای آم ــگاه ه ــه دانش ــان ورود ب متقاضی
ــی انقــاب  ــی کشــور از ســوی شــورای عال عال
فرهنگــی در درجــه نخســت تقویــت نظــام 
آمــوزش و پــرورش کشــور اســت و بــه طورحتم 

ــت. ــدی اس ــه ج ــد توج ــم نیازمن ــن مه ای

ــام  ــاس نظ ــر اس ــا ب ــه، م ــان اینک ــا بی وی ب
کنکــور  در  متمرکــز  پذیــرش  و  ســنجش 
سراســری فعلــی آمــوزش و پــرورش در حــوزه 
ســنجش ضعیــف و بــی خاصیــت شــده اســت، 
افــزود: ضمــن اینکــه دانشــگاه هــا در پذیــرش 

ــد. ــی ندارن ــجو نقش دانش
ــی  ــای آموزش ــام ه ــه نظ ــاره ب ــا اش ــی ب عامل
موفــق دنیــا در حــوزه ســنجش و پذیــرش 
ــرد: در  ــار ک ــی اظه ــوزش عال ــز آم ــه مراک ب
ــی  ــرورش از نقش ــوزش و پ ــا آم ــام ه ــن نظ ای
ــردن  ــی ک ــاندن و نهای ــه ثمررس ــوری در ب مح
ــرای  ــوز ب ــش آم ــت دان ــوان و ظرفی ــی ت ارزیاب
ــه دانشــگاه برخــوردار اســت و دانشــگاه  ورود ب
ــه  ــر اســاس کارنام ــن کشــورها ب ــز درای ــا نی ه
نهایــی دانــش آمــوز در مقطــع دبیرســتان 

ــد. ــی کنن ــجو م ــرش دانش ــه پذی ــدام ب اق

وی همچنیــن اظهــار کــرد: در ایــن نظــام 
هــای بــه دلیــل وجــود دانشــگاه هــای مختلــف 
ــزه  ــز از انگی ــوزان نی ــش آم ــا، دان ــوع آنه و تن
ــد  ــگاه برخوردارن ــه دانش ــرای ورود ب ــی ب باالی
ــره  ــاس نم ــر اس ــد ب ــی توان ــوز م ــش آم و دان
دبیرســتان خــود بــرای ورود بــه چندیــن 

ــد. ــدام کن ــگاه اق دانش
۱۲ و پنــج صــدم درصــد متوســط نمــره 
معــدل دیپلــم دانــش آمــوزان در ســال 

گذشــته!
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بابیــان 
اینکــه، متوســط نمــره معــدل دانــش آمــوزان 
دیپلــم در کشــور طــی ســال گذشــته ۱۲ و پنج 
صــدم درصــد بــوده اســت افــزود: ایــن درحالــی 
اســت کــه امســال بودجــه آمــوزش و پــرورش 

۱۵۶ هــزار میلیــارد تومــان اســت.
ــک  ــود ی ــا وج ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ــر عامل دکت
میلیــون معلــم فعــال در حــوزه نظــام آمــوزش 
ــوز  ــش آم ــون دان ــم میلی ــرورش و ۱۴ و نی و پ
درحــال تحصیــل انتظــار مــی رود کــه مقاطــع 
تحصیلــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار باشــد 
ــود را  ــوان خ ــت وت ــام هم ــوز تم ــش آم و دان

ــرار دهــد. ــرای یادگیــری ق ب
وی افــزود: ایــن درحالــی اســت کــه در حــال 
حاضــر دانــش آمــوز در نظــام فعلــی آمــوزش و 
پــرورش هنگامــی کــه از تحصیــات دبیرســتان 
ــدرک  ــذ م ــه اخ ــبت ب ــود، نس ــی ش ــارغ م ف
ــده  ــرای آین ــک ســند مســتند ب ــه ی ــم ک دیپل
کاری و حرفــه ای او محســوب مــی شــود بــی 

توجــه اســت.
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ــور  ــر کنک ــای برت ــه ه ــی از رتب برخ
ــدل ۱۰ و ۱۲! ــا مع ــم ب آنه

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
ــرورش  ــا تاکیــد براینکــه، آمــوزش و پ ادامــه ب
بایــد محــور تعلیــم و تربیــت صحیــح و تربیــت 
دانــش آموزانــی بــا برخــورداری از علــم و 
ــال  ــزود: درح ــد، اف ــش الزم در کشــور باش دان
ــه دلیــل وجــود یــک سیســتم غلــط  حاضــر ب
مبتنــی بــر مهــارت تســت زنــی در نظــام 
ســنجش و پذیــرش مــا شــاهد آن هســتیم کــه 
ــای دو  ــه ه ــی و رتب ــک رقم ــای ی ــه ه در رتب
ــز  ــا ۱۲ نی ــدل ۱۰ ت ــی مع ــور حت ــی کنک رقم

ــم. ــته ای داش
عاملــی مــی گویــد: هــدف اصلــی مــا از اصــاح 
نظــام ســنجش و پذیــرش بــرای ورود بــه 
دانشــگاه هــا کــه بــه صــورت تدریجــی اعمــال 
ــی  ــوب فعل ــتم معی ــر سیس ــود، تغیی ــی ش م
اســت و هــدف نخســت شــورای عالــی انقــاب 
ــه سیاســت هــای ســنجش  فرهنگــی از  مصوب
و پذیــرش دانشــجو، تغییــر روش ســنجش 
ــت در  ــم و تربی ــام تعلی ــت نظ ــدف تقوی ــا ه ب
آمــوزش و پــرورش بــوده اســت کــه بــه صــورت 
تدریجــی ســهم قطعــی ســابقه تحصیلــی 

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی افزای
وی بــا اشــاره بــه برخــی ایــرادات گرفته شــده 
ــر  ــه اخی ــه مصوب ــی دال براینک ــوی برخ از س
ــند  ــاف س ــور برخ ــرش کنک ــنجش و پذی س
تحــول بنیادیــن نظــام آمــوزش و پــرورش 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای ــت، اف اس
صــورت ماحظــه، ایــن ســند در واقــع دارای۱۵ 
ــت  ــا تقوی ــه آنه ــه هم ــت ک ــرد کان اس راهب
ــد  ــورد تاکی ــرورش را م ــوزش و پ ــد آم هدفمن

ــی هــد. ــرار م ق
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره 
ــام  ــن نظ ــند تحــول بنیادی ــرد ۱۰ س ــه راهب ب
ــرد  ــن راهب ــه، در ای ــرورش و اینک ــوزش و پ آم
ارتقــاء منزلــت اجتماعــی و جایــگاه حرفــه ای 
ــی  ــش الگوی ــر نق ــد ب ــا تاکی ــانی ب ــع انس مناب
ــورد  ــرورش م ــوزش و پ ــم در آم ــگاه معل جای
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت، گفت:حــال آنکــه بر 
ــه چــه  ــم ب ــگاه معل ــرد جای ــن  راهب اســاس ای
شــکلی قــرار اســت تقویــت شــود، آیــا بــا بــی 
ــت  ــد تقوی ــی بای ــام ارزیاب ــردن نظ ــت ک اهمی

شــود؟
وی تاکیــد کــرد: جایــگاه معلــم بایــد بــا نقــش 
ــت  ــی تقوی ــی آموزش ــام ارزیاب ــی در نظ آفرین
شــود کــه اگــر ایــن مهــم حــذف شــود معلــم 

بــه خــودی خــود بــی معنــا مــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــه همچنی ــی در ادام عامل
ــام  ــن نظ ــند تحــول بنیادی ــرد کان ۸ س راهب
آمــوزش و پــرورش و بــا بیــان اینکــه، در ایــن 
راهبــرد نیــز بــر افزایــش مشــارکت نظــام تعلیم 
و تربیــت رســمی عمومــی و مدرســه و معلمــان 
و دانــش آمــوزان در رشــد و تعالــی کشــور در 
ــی  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــای دین ــه ه عرص
ــد  ــوان نهــاد مول ــی بعن ــی و مل در ســطح محل
ســرمایه انســانی فرهنگــی اجتماعــی و معنــوی 
تاکیــد شــده اســت، گفــت: همــه اهــداف ســند 
ــئله  ــن مس ــر ای ــرورش ب ــوزش و پ ــول آم تح
تاکیــد دارد کــه بایــد همــواره آمــوزش و 

ــود. ــت ش ــد و تقوی ــرورش محــور باش پ
هزینــه ســاالنه ۱۰۰ میلیــون تومانــی پولدارها 
ــدان خــود در رشــته هــای  ــی فرزن ــرای قبول ب

پرطرفــدار
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 

ادامــه همچنیــن بــا اشــاره بــه برخــی ســخنان 
ــر  ــر زی ــی ب ــی مبن ــوی برخ ــه از س مطروح
ــرای  ــا اج ــی ب ــت تحصیل ــن عدال ــوال رفت س
مصوبــه اخیــر ســاماندهی ســنجش و پذیــرش 
ــا  ــی ب ــوزش عال ــز آم ــا و مراک ــگاه ه ــه دانش ب
طــرح ســوالی اظهــار کــرد: بایــد از ایــن افــراد 
ــی از  ــور فعل ــزاری کنک ــا برگ ــه آی ــید ک پرس

ــت؟ ــوردار اس ــت برخ عدال
ــور  ــه ط ــاالنه و ب ــه، س ــان اینک ــا بی ــی ب عامل
متوســط  حــدود ۱۰۰ میلیــون تومــان از ســوی 
ــته  ــه رش ــود ب ــدان خ ــرای ورود فرزن ــردم ب م
هــای پرداوطلــب دانشــگاهی هزینــه می شــود، 
حــال جــای ایــن ســوال نیــز مطــرح اســت کــه 
چــه کســانی از تــوان پرداخــت ایــن هزینــه هــا 

ــد؟ برخوردارن
وی افــزود: بــه طــور حتــم ایــن هزینــه هــای 
میلیــاردی غالبــا توســط طبقــه مرفــه جامعــه 
بــرای ورود بــه دانشــگاه هــا در موسســات 
هزینــه مــی شــود و بعضــی از مشــاورین کنکور 
کــه ادعــای عدالــت گرایــی دارنــد، بــرای ورود 
ــنگین  ــه س ــوزان هزین ــش آم ــه ای از دان طبق
ــواده  ــرای خان ــی ب ــون تومان ــا ۵۰ میلی ۲۰ ت

ایجــاد مــی کننــد.

ــور  ــر کنک ــای برت ــه ه ــد رتب 8۰ درص
بــاالی  هــای  دهــک  بــه  مربــوط 

درآمــدی
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
همچنیــن بــا تصریــح اینکــه، طبــق آمــار 
ــر کنکــور  فعلــی ۸۰ درصــد ۳ هــزار رتبــه برت
ــک  ــه ده ــوط ب ــف مرب ــای مختل ــته ه در رش
ــت:  ــت، گف ــم اس ــم و ده ــتم و نه ــای هش ه
هفــت دهــک اول کــه از متوســط درآمــد 
از  درصــد   ۲۰ تنهــا  برخوردارنــد  کمتــری 
دانــش آمــوزان دارای رتبــه هــای یــک تــا ۱۰ 

ــد. ــی دهن ــکیل م ــور را تش کنک
عاملــی افــزود: آیــا وجــود چنیــن مســئله ای 
ــد از  ــا بای ــا م ــت و آی ــک اس ــت نزدی ــه عدال ب
چنیــن سیســتمی کــه بــه طــور کامــل نابرابری 
اجتماعــی را تشــدید مــی کنــد، دفــاع کنیــم؟

ــوزش و  ــی آم ــرش فعل ــنجش و پذی ــام س نظ
ــرد ــد ب ــن خواه ــرورش را از بی پ

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
ــوزش و  ــند تحــول آم ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
ــرورش در  ــوزش و پ ــد آم ــت: بای ــرورش گف پ
کلیــه مناطــق کشــور از جملــه مناطــق محــروم 
ــرار  ــراز برق ــم ت ــادل و ه ــت متع ــک ظرفی از ی

باشــد.
ــا  ــا م ــه آی ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــی ب عامل

مــی توانیــم بــدون اهمیــت دادن بــه آمــوزش 
کنیــم؟  راتامیــن  هــدف  ایــن  پــرورش  و 
ــور  ــرورش کش ــوزش و پ ــی آم ــام فعل گفت:نظ
ــد  ــرد و نیازمن ــج می ب ــددی رن ــائل متع ازمس
ــانی،  ــع انس ــت مناب ــه، تقوی ــه جانب ــه هم توج
ــت. ــی اس ــون درس ــت مت ــه و تقوی ــاد مدرس نه

ــگ  ــال فرهن ــا بدنب ــر م ــرد: اگ ــار ک وی اظه
ــت حــس  ــی، تقوی ــگ کارجمع اســامی، فرهن
ــده  ــه ســالم و در کل آین ــی و جامع ــت مل هوی
پــرورش  و  آمــوزش  بایــد  هســتیم  ایــران 
را درکشــور تقویــت کنیــم و نظــام فعلــی 
ــه یقیــن آمــوزش  ســنجش و پذیــرش قطــع ب
ــرد. ــد ب ــن خواه ــف و از بی ــرورش را ضعی و پ

اســتاد دانشــگاه تهــران افــزود: ایــن صحبــت 
مــا نیســت و صحبــت متخصصــان حــوزه 
آمــوزش و پــرورش اســت و وزیرآمــوزش و 
پــرورش نیــز معتقــد اســت بــا ایــن  وضعیــت 
نمــی تــوان آمــوزش و پــرورش را نجــات 

ــم. دهی
ــا بیــان اینکــه، مــا در حــال صحبــت از  وی ب
یــک دوره ۱۵ ســاله تحصیــل هســتیم، افــزود: 
ایــن بــدان معنــی اســت در حــال حاضــر کــه 
ســازمان تعلیــم و تربیــت کــودک نیــز در 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مصــوب شــده 
ــتان  ــش دبس ــودک و پی ــد ک ــت، دوره مه اس
ــه  ــررش اضاف ــوزش و پ ــف آم ــه وظای ــز ب نی
شــده اســت و یــک دوره ۱۵ ســاله ایــن نســل 

ــت. ــرورش اس ــوزش و پ ــار آم در اختی
ــات  ــد اتفاق ــر بخواه ــرد: اگ ــد ک ــی تاکی عامل
مثبــت بــرای دانــش آمــوز کشــور بیافتــد 
ایــن کــه آمــوزش و  مشــروط اســت بــه 
پــرورش درمرکــز توجــه ســنجش و پذیــرش و 
آمــاده ســازی بــرای رفتــن بــه دانشــگاه باشــد 
ــه  ــروررش گرفت ــوزش و پ ــن از آم ــر ای ــه اگ ک
ــود ــم ب ــی نخواهی ــات خوب ــاهد اتفاق ــود ش ش

.
هجمــه ســودجویان بــا درآمــد 8۰ 
هــزار میلیــاردی کنکــور در مخالفــت بــا 

ــور ــر کنک ــه اخی مصوب
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
بخــش دیگــری در خصــوص نقــش مافیــا 
آموزشــی در  مافیــای موسســات  و  کنکــور 
کشــور اظهــار کــرد: متاســفانه حــوزه ورود بــه 
دانشــگاه جامعــه بزرگــی را مشــغول تجــارت و 

ــت. ــرده اس ــی ک ــای هنگفت ــب درآمده کس
نماینــدگان  از  یکــی  از  نقــل  بــه  عاملــی 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: ایــن نماینــده 
ــوان  ــه عن ــان را ب ــارد توم عــدد ۸۰ هــزار میلی
کســب و کار کنکــور عنــوان کــرده اســت کــه 
ــت  ــی اس ــت و طبیع ــی اس ــدد بزرگ ــن ع ای

کــه هنگامــی کــه یــک اقدامــی بــرای ضعیــف 
کــردن تجــارت کنکــور صــورت گیــرد، شــاهد 
ــه  ــا مصوب ــا در مخالفــت ب ــل ه ــوع تقاب ــن ن ای

ــیم. ــور باش ــرش کنک ــنجش و پذی ــر س اخی
وی درعیــن حــال اظهــار کــرد: بــه طــور حتــم 
موسســاتی کــه در حــال حاضــر در عرصــه 
ــه ســمت  ــد ب ــد بای ــی کنن ــت م ــور فعالی کنک
ــی  ــی و کاس های ــای دانش ــارت ه ــاد مه ایج
ــی  ــارت های ــه مه ــا در ادام ــرده ت ــت ک حرک
ــت،  ــم و تربی ــغلی، تعلی ــارت ش ــون مه همچ
ــال  ــوزان بدنب ــش آم ــرای دان ــی ب کاراجتماع
داشــته باشــد و یــک اثــر واقعــی مثبــت داشــته 
ــه ای  ــردن رتب ــزک ک ــب ب ــه موج ــند و ن باش
شــوند و اینکــه یــک دوره هایــی بگذاریــم کــه 
رتبــه دانــش آمــوز در کنکــور باالتــر بــرود کــه 
ــواد  ــت و س ــوده اس ــث و بیه ــا عب ــن واقع ای

ــرد. ــد ب ــاال نخواه ــوزان را ب ــش آم دان
عاملــی بــا بیــان اینکــه، شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی بــرای تغییــر و تحــول، بــرای مواجــه 
ــا هرنــوع چالشــی از آمادگــی الزم برخــوردار  ب
ــه  ــن ب ــه ای ــزود: البت ــن حــال اف اســت، در عی
شــرطی اســت کــه واقعــا روش فعلــی ســنجش 

و پذیــرش دانشــگاه را تغییــر دهیــم.
ــچ  ــران در هی ــور ای ــب و کار کنک ــام کس نظ

ــود! ــی ش ــده نم ــا دی ــای دنی ج
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش ــا دبی ام
ــای  ــچ ج ــه، در هی ــد براینک ــا تاکی ــه ب در ادام
ــون  ــور ههمچ ــب و کار کنک ــام کس ــا نظ دنی
ــما  ــر ش ــزود: اگ ــود، اف ــی ش ــده نم ــران دی ای
توانســتید کشــور دیگــری در دنیــا پیــدا کنیــد 
کــه از نظــام کســب و کار کنکــور مثــل آنچــه 
کــه در ایــران اســت برخــوردار باشــد، بعنــوان 
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه شــما 

ــم داد. ــزرگ خواه ــزه ای ب جای
عاملــی بــا بیــان اینکــه، آمــوزش هــا در دنیــا 
ــنامه  ــا شناس ــای ب ــق نهاده ــمی و از طری رس
مشــخص و عمدتــا از طریــق نظــام هــای 
ــن روش  ــزود: ای ــت اف ــرورش اس ــوزش و پ آم
کــه درحــال حاضــر در کشــورمان وجــود دارد، 
نهایتــا در هفــت کشــور بــا یــک تفــاوت عمــده 
ــی شــود. ــزار م ــز برگ ــور بصــورت متمرک کنک

ــه  ــاش و هجم ــک ت ــع  ی ــت: در واق وی گف
ــت شــده ای از ســوی  ــش مدیری ــزرگ و پوی ب
ــراه  ــور ب ــای کنک ــدرکاران کاس ه ــت ان دس
افتــاده کــه شــما ســابقه تحصیلــی را اثــر 
ــد! کــه ایــن یعنــی  قطعــی محســوب نکنی
ــرورش در  ــوزش و پ ــتن آم ــی نداش ــر قطع اث
ســنجش و اثرقطعــی داشــتن، کاس هــای 

ــت. ــنجش اس ــور در س کنک

عالــی  شــورای   کنکــوری  مصوبــه 
ــراری  ــتای برق ــی در رس ــالب فرهنگ انق

ــت عدال
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
کنکــور  کــه  اظهارکرد:هنگامــی  همچنیــن 
متمرکــز اســت برخــی از ایــن موسســات 
ــه دو  ــاء رتب ــول ارتق ــا ق ــور بعض ــاری کنک تج
هــزار را بــه دانــش آمــوزان مــی دهنــد. حــال 
ســوال ایــن اســت کــه چطــور ایــن اتفــاق مــی 
افتــد و چــرا یــک موسســه کنکــوری یکدفعــه 
ــرار  ــزار ق ــه دو ه ــوز را در رتب ــش آم ــک دان ی

ــد؟ ــی ده م
ــف آن  ــرایط تکلی ــن ش ــزود: در ای ــی اف عامل
دانــش آمــوزی کــه در مناطــق محــروم و کــم 
برخــوردار زندگــی مــی کنــد چیســت؟ بــا ایــن 
نــگاه آیــا نظــام کنکــور و پیوســتار تجــاری آن 
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ضــد عدالــت اجتماعــی نیســت؟
ــا  ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــط  ــده توس ــام ش ــنجی انج ــه نظرس ــاره ب اش
آمــوزش  آمــوزان  دانــش  از  شــاد  ســامانه 
و پــرورش مبنــی براینکــه آیــا شــما روش 
ترکیبــی کــه بخشــی بــر اســاس ســوابق 
ــد  ــی باش ــور نهای ــا کنک ــی و بخشــی ب تحصیل
را مــی پســندید؟ ۵۸ درصــد از یــک میلیــون و 
۲۰۰ هــزار شــرکت کننــده موافــق و ۱۳ درصد 
نیــز بــه دلیــل عــدم شــناخت از شــرایط 

ــد. ــته ان ــری نداش ــود نظ موج
ــم  ــه طــور حت ــه یادآورشــد: ب ــی در ادام عامل
مصوبــه کنکــوری اخیــر شــورای  عالــی انقــاب 
فرهنگــی در رســتای اصــاح سیســتم معیــوب 
فعلــی و برقــراری عدالــت در حــوزه نظــام 
ســنجش و پذیــرش بــرای ورود دانــش آمــوزان 
ــوزش  ــز آم ــه مراک ــور ب ــف کش ــق مختل مناط

ــی کشــور اســت. عال
نگرانــی آمــوزش عالــی کشــور از کــم ســوادی 

دانــش آمــوزان بــرای ورود بــه دانشــگاه هــا
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران بــا 
بیــان اینکــه، نظــام آمــوزش عالــی کشــورمان 
ــگاه  ــا دانش ــای ب ــر از ورودی ه ــال حاض درح
مواجــه شــده اســت کــه از ســواد الزم برخوردار 
ــزود:  ــرده اســت، اف ــی ک ــار نگران نیســتند اظه
دلیــل ایــن مشــخص اســت؛ چراکــه آمــوزش و 
پــرورش ضعیــف شــده و صرفــا مهــارت، فنــون 
ــه ســواالت را تقویــت  و ســرعت تســت زنــی ب
ــه ســواد دانــش آمــوزان عمــق  کــرده ایــم و ب

نــداده ایــم.
ــرورش در  ــوزش و پ ــام آم ــت: نظ ــی گف عامل
ــق از نقــش ۱۰۰ درصــدی در  کشــورهای موف
ــد. ضمــن اینکــه دانشــگاه  ســنجش برخوردارن
ــرش  ــدی در پذی ــش ۱۰۰ درص ــز از نق ــا نی ه
بــرای  برخوردارنــد؛ یعنــی دو نهــاد مهــم 
پذیــرش  و  آمــوز  دانــش  ســواد  ســنجش 
دانشــحو فعــال و از نقــش اساســی برخوردارنــد.

وی افــزود: ایــن در شــرایطی اســت کــه 
ــاعت  ــک روش در ۴ س ــا ی ــی ب ــام فعل در نظ
ــی کــه  و تحــت شــدیدترین فشــارهای روان
بعضــا اضطــراب هــای شــدید روحــی و روانــی 
ــش  ــرای برخــی دان و مشــکات جســمانی را ب
آمــوزان بدنبــال دارد، ســطح ســواد دانــش 
ــی  ــت زن ــه روش تس ــخگویی ب ــا پاس ــوز ب آم

ــود. ــی ش ــنجیده م س

ــال  ــور در س ــزاری دو کنک ــکان برگ ام
ــا  ــدل ب ــت مع ــکان تقوی ــار بارام و چه

ــر  ــه اخی ــرای مصوب اج
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــا  ــی اظهارنظره ــه برخ ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
مبنــی بــر اینکــه، در صــورت تعییــن برگــزاری 
ــتری  ــراب بیش ــال، اضط ــه س ــات در س امتحان
بــرای دانــش آمــوزان ایجــاد مــی شــود، گفــت: 
ایــن درحالــی اســت کــه طبــق مصوبــه جدیــد 
دانــش آمــوز مطابــق بــا دروســی کــه فــرا مــی 

ــد. ــی کن ــون شــرکت م ــرد در آزم گی
عاملــی افزود:ضمــن اینکــه قــرار اســت طبــق 
ــرش ســالی دو  ــد ســنجش و پذی ــه جدی مصوب
ــت  ــکان تقوی ــود و ام ــزار ش ــور برگ ــار کنک ب
ــوز وجــود  ــش آم ــرای دان ــار ب ــار ب ــدل چه مع

داشــته باشــد.
ــرای دانــش آمــوز  وی بیــان کــرد: هنگامــی ب
اضطــراب ایجــاد مــی شــود کــه احســاس کنــد 
ــر  ــی ب ــور فعل ــی و کنک ــدم قبول ــا ع ــول ی قب
ــا هیــچ اســت و اگــر  مبنــای نتیجــه مثبــت ی

فــردی در کنکــور امســال موفــق نشــد بایــد تــا 
ســال بعــد بــرای تعییــن سرنوشــت خــود صبــر 
ــردی  ــر ف ــه اگ ــی اســت ک ــن طبیع ــد و ای کن
ــد از  ــد بع ــک نباش ــوزش نزدی ــط آم ــه محی ب
ــد  ــر خواه ــف ت ــم ضعی ــور حت ــه ط ــال ب یکس
ــزاری دو  ــا برگ ــی و ب ــا روش فعل ــا ب ــد. ام ش
بــار کنکــور در ســال و اینکــه ۴ بــار مــی 
توانــد بــرای تقویــت معــدل خــود اقــدام کنــد، 
ــش  ــت کاه ــت و موفقی ــی شکس ــای نگران فض

پیــدا مــی کنــد.
ــت:  ــران گف ــات علمــی دانشــگاه ته عضــو هی
ــدن  ــای ش ــوص مبن ــری در خص ــکال دیگ اش
ــال  ــه س ــد ک ــرده ان ــی وارد ک ــابقه تحصیل س
ــر  ــه ب ــن ک ــد. پاســخ ای ــا چــکار کنن ــی ه قبل
اســاس اطاعــات و آمــار کنکــور ســال ۱۳۹۹ 
ــه در  ــانی ک ــد کس ــدود ۸۲ درص -۱۳۹۸، ح
ــالجاری  ــا در س ــد ی ــرده ان ــرکت ک ــور ش کنک
دیپلــم گرفتــه انــد یــا در ســال قبــل بنابرایــن 
ــاره ۱۸ درصــدی صحبــت مــی شــود کــه  درب
ــم  ممکــن اســت اینهــا در ســالهای قبــل دیپل
گرفتــه باشــند کــه بــرای آنهــم فرآینــدی 
ــف شــده  ــی تعری ــرای احــراز ســوابق تحصیل ب

اســت.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود: 
ــورت  ــرش بص ــنجش و پذی ــی س روش ترکیب
ــر  ــک تغیی ــود و ی ــی ش ــال م ــی اعم تدریج

ــت. ــوک نیس ــا ش ــراه ب هم
ــر در  ــه اخی ــای مصوب ــر مبن ــد: ب وی یادآورش
کنکــور ۱۴۰۲ ســابقه تحصیلــی صرفــا بــر 
ــی ۴۰  ــر قطع ــا تاثی ــم ب ــال دوازده ــای س مبن
درصــد اعمــال مــی شــود. در ســال ۱۴۰۳ 
ــم  ــال دوازده ــی س ــابقه تحصیل ــط س ــاز فق ب
بــا تاثیــر قطعــی ۵۰ درصــد و در ســال ۱۴۰۴ 
ســال یازدهــم و دوازدهــم بــا تاثیــر قطعــی ۶۰ 
درصــد و نهایتــا ســال ۱۴۰۵ ســابقه تحصیلــی 
بــر مبنــای ســال دهــم، یازدهــم و دوازدهــم بــا 

ــی شــود. ــی ۶۰ درصــد اعمــال م ــر قطع تاثی

ــی  ــرای بررس ــترده ای ب ــات گس مطالع
مصوبــه اخیــر ســنجش و پذیــرش کنکور 

ــت ــده اس انجام ش
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
همچنیــن در خصــوص انجــام کار کارشناســی 
انجــام شــده در مصوبــه اخیــر ســنجش و 
ــن  ــرای ای ــت: ب ــار داش ــور اظه ــرش کنک پذی
ــام  ــترده ای انج ــیار گس ــات بس ــه مطالع مصوب
شــده اســت و ۱۸ جلســه از ســوی کمیســیون 
آمــوزش نقشــه جامــع علمــی کشــور بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــه اختص مصوب
عاملــی افــزود: ضمــن اینکــه در طول دو ســال 
ــع  ــه جام ــتاد نقش ــه س ــن جلس ــر چندی اخی
علمــی کشــور بــه موضــوع ســنجش و پذیــرش 
مطالعــات  و  اســت  شــده  داده  اختصــاص 
ــوزش و  ــای آم ــی در خصــوص نظــام ه تطبیق

ــت.   ــه اس ــورت گرفت ــق ص ــرورش موف پ
ــام  ــاماندهی نظ ــئله س ــه مس ــرات ورود ب ج
ــه  ــه گرفت ــور ازهم ــرش کنک ــنجش و پذی س

ــود ــده ب ش
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
همچنیــن در ادامــه بــا بیــان اینکــه، در طــول 
ســال هــای گذشــته، جــرات ورود بــه مســئله 
ســاماندهی نظــام ســنجش و پذیــرش کنکــور 
ــی  ــزود: درحال ــود، اف ــده ب ــه ش ــه گرفت ازهم
کــه مجلــس شــورای اســامی ســالهای ۱۳۹۲ 
و ۱۳۹۴ در ایــن خصــوص قانونــی تصویــب 
کــرده اســت و در آن  بــر اثــر ۸۵ درصــد 

ــح شــده اســت. ــی تصری قطعــی ســوابق تحصیل
ــات  ــرا مصوب ــه چ ــد: اینک ــی گوی ــی م عامل
ــک مســئله  ــی اجــرا نشــده اســت خــود ی قبل
اســت و در حــال حاضــر یکــی از بحــث هایــی 
کــه مطــرح شــده ایــن اســت کــه ایــن مصوبــه 
ــی  ــات دارد در حال ــس مناف ــات مجل ــا مصوب ب
ــای صحیحــی نیســت. ــچ وجــه ادع ــه هی کــه ب

ــردن  ــی ک ــتای اجرای ــرد: در راس ــان ک وی بی
ــورای اســامی سیاســت  ــس ش ــات مجل مصوب
هــای ســنجش و پذیــرش تنظیم شــده اســت و 
حتــی مجلــس شــورای اســامی مصوبــه حذف 
کنکــور نیــز داشــته اســت و بــه ایــن موضــوع 
ــات در  ــن مصوب ــت و ای ــرده اس ــدا ک ورود پی
ــف  ــع متوق ــاد مناف ــال تض ــرا بدنب ــیر اج مس

شــده اســت.
 داعیه داران عدالت توجه کنند!

ــی انقــاب فرهنگــی  ــا رییــس شــورای عال ام
ــه  ــه داعی ــرد:از دوســتانی ک ــان ک ــه بی در ادام
عدالــت دارنــد توقــع مــی رود کــه بــه مســئله 

ــا عمــق بیشــتری توجــه کننــد. ــت ب عدال
ــه  ــم ک ــار داری ــا آم ــرد: م ــح ک ــی تصری عامل
در اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان و 
ــدل  ــه مع ــانی ک ــد کس ــه و بویراحم کهگیلوی
۱۹ تــا ۲۰ داشــته انــد تعــداد بســیار کمــی از 
ــدار  ــد در رشــته هــای پرطرف آنهــا توانســته ان
ــی را  ــت زن ــارت تس ــون مه ــوند. چ ــول ش قب

نداشــته اند.
در  آمــوزان  دانــش  بنابرایــن  افــزود:  وی 
اینکــه  دلیــل  بــه  محــروم  هــای  اســتان 
ــی در  ــای باالی ــدل ه ــد مع ــی خوانن درس م
مقطــع دبیرســتان کســب مــی کننــد چراکــه 
ــی  ــی آنچنان ــدرت مال ــه از ق ــل اینک ــه دلی ب
ــای تســت  ــا در کاس ه برخــوردار نیســتند ت
زنــی وکنکــور شــرکت کننــد، لــذا دروس خــود 
را عمقــی مطالعــه مــی کننــد و در اســتان 
ــند  ــت می کش ــا زحم ــه ه ــروم بچ ــای مح ه
ــق نمــی شــوند  ــا موف ــد، ام ــی کنن ــاش م وت

ــوند. ــدار ش ــای پرطرف ــته ه وارد رش
عاملــی در ادامــه گفــت: اینکــه در دانشــگاهی 
ــک  ــر از ده ــک نف ــی ی ــریف حت ــون ش همچ
هــای اول تــا هفــت بعنــوان دهــک هــای کــم 
درآمــد جامعــه نتوانــد وارد ایــن دانشــگاه شــود 

ــه نیســت. ــچ وجــه عادالن ــه هی ب
ــد  ــرا بای ــه چ ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط وی ب
دانشــگاه های برتــر در انحصــار پولدارهــا باشــد، 
ادامــه داد: ایــن سیاســت جدیــد  حتمــا حضــور 
دانــش آمــوزان مناطــق محــروم را در دانشــگاه 

ــرد. ــت خواهــد ک ــر کشــور تقوی ــای برت ه

آیا ســنجش معــدل از ســوی آمــوزش و 
پــرورش رانــت ومفســده ایجــاد نخواهــد 

د کر
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــا  ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــن در پاســخ ب همچنی
ــرورش  ســنجش معــدل از ســوی آمــوزش و پ
ــت:  ــرد، گف ــد ک ــت ومفســده ایجــاد نخواه ران
بــه هیــچ وجــه معــدل دســت مدرســه و معلــم 

ــود. ــد ب نخواه
ــرورش کــه  ــزود: بلکــه آمــوزش و پ عاملــی اف
ــک  ــی اســت، ی ــز ســنجش و ارزیاب دارای مرک
آزمــون سراســری اســتاندارد شــده بــرای 
امتحــان نهایــی برگــزار خواهــد کــرد کــه 
ــش آمــوز و  تصحیــح کننــده اوراق از اســم دان
نــام مدرســه مطلــع نیســت. ســال گذشــته نیــز 

ــده اســت ــزار ش ــون برگ ــن آزم ای

.وی بیــان کــرد: در واقــع همــان سیســتم 
ــود  ــور وج ــنجش کنک ــام س ــه در نظ ــن ک ایم
ــزاری  ــرای برگ ــرورش ب ــوزش و پ دارد، در آم
ــدا کــرده اســت  ــی اســتقرار پی ــات نهای امتحان
ــون  ــه آزم ــواالت در جلس ــه س ــوری ک ــه ط ب
ــاز خواهــد شــد و کســی دسترســی  ــد ب ــا ک ب
بــه ســواالت نخواهــد داشــت و پــس از اینکــه 
ــدا و  ــربرگ ج ــد، س ــخ داده ش ــواالت پاس س
بــدون اینکــه مشــخص شــود برگــه متعلــق بــه 
چــه فــردی اســت توســط سیســتم چرخشــی 

ــی شــود. ــح م ــی برخــط تصحی مل
ــی  ــا بیــان اینکــه، ســواالت آزمــون نهای وی ب
در ســال دهــم، یازدهــم و دوازدهــم تشــریحی 
ــا  ــع ب ــت: در واق ــت گف ــتی نیس ــت و تس اس
ــی  ــق و کیف ــش عمی ــه دان ــن مصوب ــرای ای اج
فــرد و نــه ســطح ظاهــری دانــش فــرد ارزیابــی 

خواهــد شــد.
ــی  ــی را م ــات فارس ــان و ادبی ــا زب آی
تــوان بــا تســت زنــی بــه دانش آمــوزان 

ــت؟ آموخ
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیــر 
همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح ایــراد برخــی بــه 
ــه اخیــر نظــام ســنجش و پذیــرش ورود  مصوب
بــه دانشــگاه هــا و اینکــه تاثیــر دروس عمومــی 
مثــل زبــان و ادبیــات فارســی، زبــان خارجــی، 
ــری  ــی مه ــورد ب ــی م ــت دین ــم و تربی تعلی
ــه و از کنکــور خــارج شــده اســت،  ــرار گرفت ق
پاســخ داد: ایــا واقعــا مــی تــوان زبــان و ادبیــات 

ــی آموخــت. ــق تســت زن فارســی را از طری
عاملــی افــزود: آیــا مــی تــوان مکالمه، نوشــتن 
زبان هــای  و  فارســی  زبــان  در  شــنیدن  و 
ــش  ــه دان ــی ب ــت زن ــق تس ــی را از طری خارج
آمــوز آموخــت. آیــا مــی تــوان اخــاق و تعلیــم 
و تربیــت اســامی را کــه معلــم نقــش کانونــی 
و محــوری دارد از معلــم و مدرســه جــدا کــرد و 
از طریــق آزمــون هــای ســنجش مــورد ارزیابی 

قــرار داد.
ــئوال  ــن س ــه ای ــواب هم ــرد: ج ــه ک وی اضاف
هــا منفــی اســت. دانــش آمــوز بایــد در 
مدرســه توســط معلــم توانمنــد دروس عمومــی 
ــرار گیــرد.  ــاد گرفتــه و مــورد ســنجش  ق را ی
پــس ارزیابــی دروس عمومــی از طریــق ســوابق 
ــی  ــه دروس عموم ــت دادن ب ــی، اهمی تحصیل

اســت.
ــه  ــدان ب ــه منتق ــه هم ــی در ادام ــر عامل دکت
مصوبــه اخیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
در خصــوص ســاماندهی نظــام ســنجش و 
پذیــرش بــرای ورود بــه دانشــگاه هــا را مــورد 
ــن  ــه منتقدی ــت: از هم ــرار داد و گف خطــاب ق
ــت  ــه عدال ــا دغدغ ــه ب ــی ک ــا عزیزان خصوص
ــه  گرایــی ســخن درخواســت مــی کنــم کــه ب
نظــام آمــوزش و پــرورش و منابــع انســانی آن 
ــم  ــون معل ــک میلی ــه ی ــب ب ــامل قری ــه ش ک
و  ۱۵ میلیــون دانش آمــوز کــه حــدود ۷۰ 
درصــد جمیعــت کشــور را شــامل مــی شــوند 
اهمیــت دهیــم و آمــوزش و پــرورش را بعنــوان 

ــم. ــداد کنی ــی قلم ــرمایه مل ــن س بزرگتری
وی بــا یــادآوری آنکــه، رهبــر معظــم انقــاب  
نیــز در پیوســت حکــم ۲۳ آبــان ۱۴۰۰ خطاب 
بــه اعضــاء شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــر 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــبت ب ــی نس کار اساس
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــد. واقعی ــد داشــته ان تاکی
آینــده انقــاب اســامی بســتگی بــه کیفیــت و 
چگونگــی آمــوزش و پــرورش و البتــه بــه دنبال 
آن کیفیــت دانشــگاه هــا کشــور دارد. چراکــه 
آمــوزش و پــرورش بــا کیفیــت، آمــوزش عالــی 
بــا کیفیــت را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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معــاون خــط مشــی  گــذاری ســتاد علــم 
ــوص  ــی درخص ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ابــاغ مصوبــه کنکــور ازســوی رییــس جمهــور 
بعنــوان رییــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
گفت:قریــب بــه اتفــاق اعضــای شــورا بــه ایــن 
مصوبــه رای مثبــت دادنــد و ایــن مصوبــه مانند 
ــاغ می شــد و رییــس  ــد اب ــات بای ســایر مصوب
جمهــور در ایــن دوره بخوبــی و بموقــع این کار 

را انجــام داد.
ــوص  ــن خص ــی در ای ــی برزوی ــر رجبعل دکت
ــه رییــس  ــن مصوب ــب ای توضیــح داد: در تصوی
مجتــرم جمهــور دو توصیــه مهــم داشــتند 
یکــی اینکــه بــه مــردم در خصــوص ایــن 
ــع  ــه موق ــق و ب ــانی دقی ــاع رس ــه اط مصوب
انجــام شــود تــا مــردم دغدغــه و نگرانــی 
نداشــته و در آرامــش باشــند و دوم اینکــه 
تــاش شــود اجــرای مصوبــه بــه بهتریــن 
شــکل انجــام شــود و دولــت نیــز کمــک هــای 

الزم را  خواهــد کــرد .
از  تقریبــا  کنکــور  ســاماندهی  گفــت:  وی 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــش  در ش ــال پی ۱۰ س
ــود، ایــن طــرح یــک  فرهنگــی شــروع شــده ب
کار پژوهشــی و تحقیقاتــی جــدی و عمیــق 
بــوده و در پاســخ بــه یــک تقاضــای اجتماعــی 
بــود کــه  شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه 

ــت. آن پرداخ
وی بیــان کــرد:  اشــکاالتی کــه ایــن روزهــا بــه 
ــه  ــی از آن ب ــود، بخش ــه وارد میش ــن مصوب ای
علــت عــدم آگاهــی دقیــق برخــی افــراد نســب 
ــه  ــز ب ــی نی ــت و بخش ــوع اس ــن موض ــه ای ب
دلیــل از دســت دادن منافــع برخــی ذینفعــان 
ــاغ  ــا اب ــی ب ــع برخ ــی مناف ــه عبارت ــت، ب اس

ــاده اســت . ــه خطــر افت ــه ب ــن مصوب ای
برزویــی ادامــه داد: ابتــدا یــک دوره حــدود ۴ 
ســاله بــر روی ایــن طــرح کار شــد ولــی طــرح 
ــل  ــی اوای ــان یعن ــرایط آن زم ــر ش ــه خاط ب
ــاره  ــا ۹۴( پیــش نرفــت و دوب دهــه ۹۰) ۹۰ ت
متوقــف شــد، موضــوع دوبــاره در ســال ۹۸ در 
ــور  ــه ط ــی کشــور ب ــع علم ــتاد نقشــه جام س
ــه  ــن اســت ک ــب ای جــدی شــروع شــد و جال
نتایجــی کــه مــا در ســال ۹۸ تــا ســال ۱۴۰۰ 
ــا نتایجــی بــود  بــه دســت آوردیــم منتطبــق ب
کــه در دور اول بــه دســت آورده بودنــد، یعنــی 
اینکــه مســیرمطالعه مــا درســت پیــش رفتــه و 

نتایــج قابــل قبــول هســتند
وی یادآور شد: در تمام 

مراحــل تدویــن ایــن طــرح  از مدیــران و 

آمــوزش  و  کارشناســان ســازمان ســنجش 
کشــور، وزارت  آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم 
ــوری  ــران برخــی موسســات کنک ــی مدی و حت
ــون  ــک میلی ــدود ی ــتیم و از ح ــورت داش مش
و ۲۶۰ هــزار دانــش آمــوز در شــبکه شــاد 
ــه  ۶۰درصــد مشــارکت  نظــر ســنجی شــد ک
کننــدگان کلیــات ایــن طــرح را تاییــد کردند و 
فقــط ۲۰ درصــد مخالــف بودنــد. عینــا همیــن 
ــن و  ــر از معلمی ــزار نف ــنجی از ۲۲ ه ــر س نظ
مدیــران مــدارس در ســامانه شــاد انجــام شــد 
ــق  ــز مواف ــا نی ــد از آنه ــدود ۵۸ درص ــه ح ک
ــد. ــت کردن ــد مخالف ــدود ۲۰ درص ــد و ح بودن
وی اظهــار داشــت : ایــن طــرح در ۲۲ جلســه 
کمیســیون علــم و آمــوزش شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی برســی شــد و در تمــام 
ــازمان  ــان س ــه متخصص ــات از هم ــن جلس ای
ــوزش  ــور، وزارت آم ــوزش کش ــنجش و آم س
ــم و  ــوزه تعلی ــران ح ــب نظ ــرورش، صاح و پ
تربیــت، مدرســان دانشــگاهی دعــوت مــی 
ــد.  ــه ش ــرح پرداخت ــاد ط ــه ابع ــه هم ــد و ب ش
ــه ۶ جلســه ســتاد نقشــه  همچنیــن نزدیــک ب
جامــع علمــی کشــور و۴ جلســه شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی بــه ایــن موضــوع اختصــاص 

ــرد. ــدا ک پی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــر اعضــای شــورای 
ــم و  ــام تعلی ــا نظ ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق عال
تربیــت و حــوزه آمــوزش و پــرورش و آمــوزش 
ــرم  ــای محت ــذا اعض ــتند و ل ــنا هس ــی آش عال
ــی  ــا آگاه ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــور رای  ــه کنک ــه مصوب ــا ب ــن فض ــل از ای کام

ــد. دادن
ــج  ــر اســاس نتای برزویــی خاطرنشــان کــرد: ب
ایــن بررســی  هــا، بســته »سیاســت  هــا و 
پذیــرش  و  ســنجش  ســاماندهی  ضوابــط 
متقاضیــان ورود بــه آمــوزش عالــی« تدویــن و 
مبنــای تصمیــم  گیــری در صحن شــورای عالی 
قــرار گرفــت. در ایــن فرآینــد ضمــن دریافتــی 
ــث  ــال مباح ــه در خ ــا ک ــیب  ه ــق از آس دقی
کارشناســی و تحلیــل شــواهد سیاســتی حاصل 
ــع و صف  بندی  هــای  ــارض مناف شــد، بحــث تع
ــش   ــی پی ــازار فعل ــت ب ــان ران ــل صاحب محتم
ــر اســاس همیــن پیــش  بینــی  بینــی شــد و ب
نیــز همچنــان هجمــه  هــا و فرافکنــی  هــا 
ــت. ــرده اس ــلب ک ــرا را س ــوان اج ــترین ت بیش
وی در خصــوص ادعــای مطــرح شــده مبنــی 
بــر اینکــه ایــن مصوبــه امــکان نهادینــه شــدن 
ــی را  ــام آموزش ــط نظ ــی توس ــکاف طبقات ش
فراهــم مــی کنــد، گفــت: در حــال حاضــر در 

حــدود ۸۰ درصــد از پذیرفتــه  شــدگان آزمــون 
ــه  ــزار، از س ــه ه ــر س ــه  زی ــا رتب ــری ب سراس
دهــک باالیــی جامعــه، یعنــی دهک هــای 
هشــت و ۹ و ۱۰ کــه دارای باالتریــن درآمدنــد، 
ــای  ــه  ه ــد از رتب ــاً ۲۰ درص ــتند و صرف هس
ــر از هفــت دهــک دیگــر جامعــه هســتند.  برت
یکــی از دالیــل اصلــی ایــن آمــار را مــی  
ــای  ــه  ه ــر مســتقیم هزین ــوان ناشــی از تأثی ت
ــواده  هــای برخــوردار  کانــی دانســت کــه خان
ــام  ــق ثبــت  ن ــی فرزندشــان از طری ــرای قبول ب
در آموزشــگاه های کنکــور، کاس هــای تســت، 
ــک  ــای کم ــی و کتاب ه ــای آزمایش ــون  ه آزم
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــی  دهن ــام م ــی انج آموزش
بــرای بســیاری از خانــواده  هــا امکان پذیــر 
ــام  ــنجی انج ــای اقتصادس ــل  ه ــت. تحلی نیس
هــای  در کاس   داد شــرکت  نشــان  شــده 
ــه  ــزار رتب ــزان ۲ ه ــه می ــل ب ــور، حداق کنک

ــد. ــی  بخش ــود م ــور را بهب ــره کنک نم
برزویــی ادامــه داد:  بــا تغییــر رویــه و افزایــش 
ــام  ــه اق ــاز ب ــه نی ــی ک ــوابق تحصیل ــهم س س
کمــک آموزشــی و مهــارت  هــای تســتی 
ــت  ــوان رقاب ــی و ت ــت، دسترس ــد داش نخواه
ــش  ــوم دان ــرای عم ــری ب ــه و متوازن  ت عادالن
ــش آمــوزان  ــرای دان ــه خصــوص ب  آمــوزان و ب
مناطــق محــروم فراهــم مــی شــود. عــاوه بــر 
ایــن بررســی  هــای تطبیقــی پذیرفتــه  شــدگان 
ــان  ــوار نش ــدی خان ــک درآم ــات ده ــا اطاع ب
ــر  ــای زی ــه ه ــد رتب ــه ۸۷ درص ــت ک داده اس
۱۰۰ در کنکــور ســال ۱۳۹۹ کــه دارای معــدل 
کتبــی زیــر ۱۷ هســتند، از ســه دهــک بــاالی 
درآمــدی هســتند. لــذا کــم اثــری معــدل 
ــار  ــرای اقش ــری ب ــع حداکث ــه مناف ــی ب کتب
دارای تمکــن اقتصــادی کــه بــا مهــارت  افزایــی 
در آزمــون تســتی در مســیری فــارغ از کیفیــت 
یادگیــری در نظــام آمــوزش و پــرورش، برتــری 

ــج شــده اســت. ــد، منت ــرده ان کســب ک
ــتن  ــض داش ــای تناق ــورد ادع ــی در م برزوی
ــوزش و  ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــا س ــه ب مصوب
پــرورش، نیــز اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
بــا ماهیــت حفــظ محــور بــودن و تســت محــور 
ــتگی های ورود  ــری، شایس ــور سراس ــون کنک ب
بــه دانشــگاه فقــط بــا یکــی از ۶ ســاحت 
تربیتــی یعنــی ســاحت علمــی آن هــم بــا 
تســت زنی  مهارت هــای  افزایــش  محوریــت 
ــر اســت و ۵ ســاحت  دیگــر نظــام  ــکان پذی ام
تعلیــم و تربیــت بــه حاشــیه رانده شــده اســت 
و در هیــچ یــک از معیارهــای ورود بــه دانشــگاه 
در نظــر گرفتــه نشــده اســت. بنابرایــن یکــی از 
ــه ای  ــی، کم توج ــور فعل ــوزه کنک ــائل ح مس
بــه اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت در مــدارس 
ــت. ــطه دوره دوم اس ــع متوس ــاً در مقط خصوص

ارجحیــت  قبیــل  از  مســائلی  افــزود:  وی 
کتاب هــای  به جــای  کنکــوری  کتاب هــای 
ــم و  ــدن معل ــر ش ــدارس، درگی ــی در م درس
در  موفقیــت  بــرای  دبیرســتان ها  مدیــران 
آزمــون کنکــور، اجیــر بــودن نظام آموزشــی در 
خدمــت مؤسســات آموزشــی، آمــوزش مهــارت 
تســت زنی در مــدارس، کــور شــدن اســتعدادها 
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــر آم ــه خاط ــا ب و مهارت ه
ــی  ــاحت های تربیت ــرای س ــدم اج ــور، ع کنک
بــر اســاس ســند تحــول آموزش وپــرورش، 
رقابــت زیــاد و کاذب در کنکــور بیــن مــدارس 
ــب  ــت مناس ــوزش و تربی ــدم آم ــی، ع غیردولت
مهــارت  و  تربیتــی  در حوزه هــای  معلمــان 
ــوان  ــدارس می ت ــوزش در م ــودن آم ــور نب مح

ــمرد. برش
ــی  ــورای عال ــذاری ش ــی گ ــط مش ــاون خ مع
ــه تناقضــی  ــن مصوب ــا ای ــه تنه ــرد: ن ــد ک تاکی
ــدارد،  ــرورش ن ــوزش و پ ــول آم ــند تح ــا س ب
بلکــه طبــق نظــر کارشناســان و مدیــران عالــی 
ــن  ــار ای ــن ب ــرای اولی ــرورش، ب ــوزش و پ آم
فرصــت را بــه نظــام تعلیــم و تربیــت مــی دهــد 
تــا مطابــق بــا ســند فــوق برنامــه هــای تربیتــی 

را اجــرا کنــد.
برزویــی در مــورد اینکــه گفتــه شــده از 
اهمیــت زبــان و ادبیــات فارســی و ســایر دروس 
ــه کاســته شــده اســت  عمومــی در ایــن مصوب
ــنجش دروس  ــه س ــن مصوب ــت: در ای ــز گف نی
عمومــی ماننــد زبــان و ادبیــات فارســی و 
معــارف اســامی بــه ســبب اهمیــت و ماهیــت 
عمیــق مفاهیــم و مطالــب آنهــا از فرآینــد 
آزمــون تســتی و چهــار ســاعته کنکــور کــه بــر 
ــه اســت،  ــای ســواالت و جــواب چهارگزین مبن
حــذف و ضریــب اثــر دروس عمومــی در نمرات 
ــه  نهایــی و ســابقه تحصیلــی دانــش  آمــوزان ب

ــا لحــاظ شــده اســت. ــن آنه ــوان جایگزی عن
ــن  ــاذ ای ــرای اتخ ــتدالل ب ــه داد: اس  وی ادام
ــم  ــد تعلی ــی فرآین ــاح و بازطراح ــم اص تصمی
و تربیــت در دروس دارای پشــتوانه  فرهنگــی و 
اســامی اســت تــا از ایــن طریــق بــر اهمیــت 
ــکای  ــام و ات ــش اهتم ــی، افزای دروس محتوای
ــرورش  ــوزش و پ ــه نظــام آم ــوزان ب ــش  آم دان
و یکتــا و ممتازســازی نقــش  آفرینــی معلمــان 

ــود.  ــد ش ــی، تاکی دروس عموم
وضعیــت  در  کــرد:  خاطرنشــان  برزویــی 
موجــود ســنجش و پذیــرش، محــک یادگیــری 
ــوای  ــوز از محت ــش  آم ــیابی ادراک دان و ارزش
ــه   ــخگویی چهارگزین ــه پاس ــی ب دروس عموم
ای تنــزل یافتــه و مهــارت  هــای تســت زنی 
ــائبه  ــده و ش ــق ش ــری عمی ــن یادگی جایگزی
عــدول  و  محتــوا  ارزش ســازی  کــم   هــای 
اثرگــذاری  کاهــش  و  تربیتــی  زحمــات  از 
عقیدتــی معلمــان دروس عمومــی را دامــن 
زده اســت؛ بنابرایــن بــر اصــاح رویــه از طریــق 
ــق  ــری عمی ــام  یادگی ــر نظ ــب  اث ــت ضری تقوی
ــی  ــات نهای ــی امتحان ــهم قطع ــدارس )س در م
ــردن دروس  ــارج ک ــی( و خ ــابقه تحصیل ــا س ی
عمومــی از گــرداب مهــارت  هــای تســت  زنــی، 

ــد. ــد ش ــور تاکی ــه مذک در مصوب
ــگاه دروس  ــه تنهــا جای ــن ن وی گفــت:  بنابرای
ــه  ــی در مصوب ــات فارس ــد ادبی ــی مانن عموم
ــه  ــه ب ــه توج ــت، بلک ــده اس ــم نش ــد ک جدی
ایــن دروس و بــاال بــردن عمــق یادگیــری ایــن 
ــب  ــه و ضرای ــرار گرفت ــه ق ــورد توج دروس م
ــت. ــه اس ــر رفت ــی باالت ــوابق تحصیل ــا در س آنه

ــع  ــش مناف ــث افزای ــوص بح ــی در خص برزوی
ــان  ــز اذع ــی نی ــوری و آموزش ــات کنک موسس
رســمی  آمــوزش  آنجایی کــه  از  داشــت: 
بــه   آمــوزش و پــرورش در تمــام مقاطــع 
ــن  ــا ای ــان ب ــت، داوطلب ــریحی اس ــورت تش ص
روش آشــنا هســتند، بنابرایــن کمتــر نیــاز 
ــا  ــی ب ــد. از طرف ــوری دارن ــه مؤسســات کنک ب
آســیب  شناســی فرآینــد موجــود اســتعدادیابی 
ــه  ــی ک ــوزش عال ــه آم ــرای ورود ب ــت ب و رقاب
صــورت گرفــت و محــرز شــد در ســازوکارهای 
ــوزان  ــش  آم ــی دان ــبب دسترس ــه س ــاری ب ج
دارای خانــوار بــا تمکــن مالــی بــه انــواع 
قــدرت  زنــی،  تســت   کتــب  و  هــا  کاس  
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ــی  ــای آزمایش ــروه  ه ــی در گ ــت تخصص رقاب
کنکــور بــرای دانــش  آمــوزان محــروم بــه  
ــت  ــد هدای ــا فرآین ــه و عم ــدت کاهش یافت ش
تحصیلــی در بازار ســازی ذی نفعــان اقتصــاد 
کنکــور، بــه  ویــژه برگزارکننــدگان کاس  هــای 
ــی، مخــدوش شــده  ــی دروس عموم تســت  زن
اســت، اصــاح رویــه بــا حــذف دروس عمومــی 
از آزمون هــای چهارگزینــه  ای انجــام شــد.

ــرد و  ــن رویک ــا ای ــًا ب ــد: عم ــادآور ش وی ی
ــر  ــب  اث ــت ضری ــق تقوی ــه از طری ــاح روی اص
ــهم  ــدارس )س ــق در م ــری عمی ــام  یادگی نظ
قطعــی امتحانــات نهایــی یــا ســابقه تحصیلــی( 
و خــارج کــردن دروس عمومــی از گــرداب 
مهــارت  هــای تســت  زنــی، ســهم بــازاری 
ــت  ــای تس ــش کاس ه ــی در بخ دروس عموم
عمومــی،  آزمایشــی  آزمون هــای  عمومــی، 
ــتی دروس  ــای تس ــع مهارت ه ــا و مناب کتاب ه

عمومــی، بــه صفــر می رســد.
ــی  ــورای عال ــذاری ش ــی گ ــط مش ــاون خ مع
ــی و  ــدارس غیرانتفاع ــعه م ــوص توس در خص
ــه  ــی ب ــت: بحث ــز گف ــا نی ــع آنه ــش مناف افزای
مــوازات اجــرای مصوبــه شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی در خصــوص ســاماندهی ســنجش 
و پذیــرش دانشــگاه  هــا و مراکــز آمــوزش 
 عالــی مطــرح شــده اســت مبنــی بــر اینکــه بــا 
افزایــش ســهم ســوابق تحصیلــی در ســنجش، 
دانــش  آمــوزان بــه ســمت بــازار جدیــدی 
بــرای کســب نمــرات نهایــی باالتــر و مــدارس 

ــد. ــد ش ــوق داده خواهن ــی س غیرانتفاع
داد:  توضیــح  خصــوص  ایــن  در  برزویــی 
ــط وزارت  ــی توس ــای نهای ــون ه ــواالت آزم س
آمــوزش و پــرورش طراحــی مــی  شــود و 
صــد در صــد مبتنــی بــر محتــوای کتــب 
درســی اســت و از اســتاندارد ســختی و آســانی 
ــروی  ــج در طــول دوره پی ــات رای ســایر امتحان
خواهــد کــرد و صرفــا بــه جهــت حفــظ حقــوق 
حداکثــری دانــش  آمــوزان بــه صــورت نهایــی 
و سراســری و تحــت تدابیــر خــاص محرمانگــی 
ــن از  ــد؛ بنابرای ــد ش ــح خواه ــزار و تصحی برگ
لحــاظ پوشــش محتــوا و روش پاســخگویی 
ــر  ــی و غی ــدارس دولت ــن م ــزی بی ــچ تمای هی
ــیاری از  ــت و بس ــد داش ــود نخواه ــی وج دولت
ــازاد  ــه م ــرای هزین ــی ب ــا ضرورت ــواده ه خان
آمادگــی  زنــی  تســت  هــای  بــرای کاس 
کنکــور نخواهنــد کــرد و مــدارس دولتــی 

ــت. ــد داش ــتری خواهن ــق بیش رون

ــر  ــه ه ــن ب ــه والدی ــی ک ــت: در صورت وی گف
ــود را  ــد خ ــی فرزن ــد آموزش ــل صاحدی دلی
در بهــره  منــدی از معلــم خصوصــی و ســاعت 
آموزشــی فراتــر از مدرســه بداننــد، نهایتــاً 
ــل  ــورت مکم ــه  ص ــی ب ــک آموزش ــام کم نظ
بــه یادگیــری اصولــی و پاســخگویی تشــریحی 
مبتنــی بــر دانــش عمیــق دانــش آمــوز کمــک 
خواهــد کــرد و ماننــد وضعیــت فعلــی بــا 
ــی  ــی و آموزش ــرف علم ــارج از ع ــای خ الگوه
ــی  ــای غیرعلم ــاخت روش  ه ــه س ــوف ب معط
بــرای شناســایی پاســخ صحیــح از بیــن چهــار 

ــود. ــد ب ــز نخواه ــه، متمرک گزین
ــی در مــورد فعــال شــدن شــبکه  هــای  برزوی
فــروش ســواالت و پاســخ در امتحانــات نهایــی 
ــب در  ــث تقل ــاً بح ــت: اساس ــار داش ــز اظه نی
ــون   ــبت آزم ــه نس ــریحی ب ــای تش ــون  ه آزم
ــه محــض انتشــار  ــه  ای کــه ب هــای چهارگزین
ــل  ــه کلیــد مــی  شــوند، قاب ســواالت تبدیــل ب
ــبت  ــری نس ــن  ت ــت ام ــت و ماهی ــاس نیس قی
ــه  ــرا ک ــد چ ــتی دارن ــای تس ــون  ه ــه آزم ب
ــان  ــا زم ــق و ب ــم عمی ــدون فه ــوز ب ــش  آم دان
کوتــاه جلســه  آزمــون نمــی  توانــد منابــع غیــر 
ــه کار  ــرای پاســخگویی ب ــی را ب ــری قبل یادگی

ــرد. گی
وی ادامــه داد:  از طرفــی تجربیــات موفــق 
ــون  هــای اســتاندارد  ــی در برگــزاری آزم جهان
و نظامنــد تشــریحی در فرآینــد ســنجش و 
پذیــرش و تــوان نهادهــای تخصصــی )ســازمان 
ــات و  ــوزش کشــور(، وزارت اطاع ســنجش آم
ــه کمــک وزارت  ــازمان بازرســی کل کشــور ب س
آمــوزش  و پــرورش خواهدآمــد تــا در بســیجی 
ــی  ــای نهای ــه ای، آزمون ه ــی حرف ــی و اقدام مل
بــه دور از شــائبه ســوگیری  قومــی و اســتانی و 
هرگونــه اجحــاف و تقلــب و تخطــی احتمالــی، 

طراحــی و اجــرا شــوند.
ــب  ــج از وجــود تقل ــی رای ــت:  تلق ــی گف برزوی
ــه  ــی، ب ــون نهای ــاال در آزم ــرات ب ــذ نم در اخ
مقایســه آن بــا ســایر امتحانــات رایــج در 
ــه  ــی ک ــردد. در گزارش ــی  گ ــاز م ــدارس ب م
ــی  ــت آموزش ــش کیفی ــنجش و پای ــز س مرک
اســت  پــرورش منتشــر کــرده  و  آمــوزش 
یــک گــروه دانــش  آمــوزی کــه در رشــته 
ــل اســت  ــه تحصی ــک مشــغول ب ریاضــی فیزی
ــم  ــه یازده ــی ۹۹-۹۸ در پای ــال تحصیل در س
ــته  ــر ۱۸.۲۲ داش ــی براب ــره کتب ــن نم میانگی
ــه  ــد ۱۴۰۰-۹۹ در پای ــی بع ــال تحصیل در س

دوازدهــم کــه امتحانــات بــه صــورت اســتاندارد 
ــه  ــر برگــزار شــده ب ــب امنیــت باالت ــا ضری و ب
ــت؛  ــه اس ــت یافت ــره ۱۲.۳۴ دس ــن نم میانگی
بنابرایــن دقــت و اعمــال نظــارت و تدابیــر 
امنیتــی امتحانــات نهایــی پایــه دوازدهــم قابــل 

ــت. ــل نیس ــای قب ــه  ه ــا پای ــه ب مقایس
وی افــزود: بــا ایــن حــال در حیــن بازطراحــی 
ــب ســهم  ــرش و تصوی ــد ســنجش و پذی فرآین
قطعــی ســوابق تحصیلــی )فــاز نخســت تأثیــر 
نمــرات کتبــی پایــه دوازدهــم تــا پایــان ســال 
ــف  ــر تکلی ــد ب ــی ۱۴۰۴-۱۴۰۳(، تأکی تحصیل
وزارت آمــوزش و پــرورش در افزایش اســتاندارد 
برگــزاری آزمــون نهایــی شــده و بــرای تأمیــن 
ــازمان  ــی س ــارکت تخصص ــتر مش ــت بیش امنی
ــات و  ــور، وزارت اطاع ــوزش کش ــنجش آم س
ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز جلــب شــده 

اســت.
ایــن عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا 
رد موضــوع باتکلیفــی داوطلبانــی کــه ســابقه 
تحصیلــی هماهنــگ کشــوری ندارند یــا دیپلمه 
نظــام قدیــم هســتند، ادامــه داد: نگرانــی دانش 
 آمــوزان بــه جهــت ضعــف در رقابت و ســنجش 
صــورت  گرفتــه در بخــش ســابقه  تحصیلــی بــا 
امــکان شــرکت در آزمــون  هــای ترمیــم نمــره 
قابــل رفــع اســت و ایــن بخــش از ســنجش نیز 
همچــون کنکــور دارای فرصــت تکرارپذیــری و 

جبــران خــاء یادگیــری خواهــد بــود.
وی گفــت: پراکندگــی جامعــه متقاضیــان 
شــرکت در آزمــون ورودی دانشــگاه  هــا و 
مراکــز آمــوزش  عالــی نشــان مــی  دهــد حــدود 
۸۲ درصــد متقاضیــان در هــر پنــج گــروه 
ــا در  ــور ی ــزاری کنک ــال برگ ــی در س آزمایش
ســال ماقبــل آن، موفــق بــه اخــذ دیپلــم شــده 
ــور  ــی مخاطــب کنک ــروه اصل ــن گ ــد؛ بنابرای  ان
ــن  ــزی حی ــه  ری ــرای برنام ــی ب ــت کاف فرص
تحصیــل دارنــد و اساســا بحــث ترمیــم نمــرات 
نهایــی برایشــان محلــی از اقــدام نخواهــد بــود. 
بــرای مابقــی متقاضیــان نیــز تدابیــر الزم 

ــت. ــده اس ــاذ ش ــی اتخ ــی و تکمیل ترمیم
برزویــی ادامــه داد: همچنیــن جزئیــات مربوط 
برگــزاری  نحــوه   و  زمان بنــدی  برنامــه  بــه 
ــره  ــم نم ــری، ترمی ــتاندارد و سراس ــون اس آزم
ــرای  ــی ب ــابقه تحصیل ــاد س ــوه ایج دروس، نح
ــتان  ــای هنرس ــه ه ــا دیپلم ــوزان ی ــش آم دان
هــای کار و دانــش و فنــی و حرفــه ای و گــروه 

ــوزش و  ــط آم ــهریور ۱۴۰۱ توس ــا ش ــان، ت زب
ــنجش  ــورای س ــط ش ــنهاد و توس ــروش پیش پ
ــرش دانشــجو مصــوب و اطــاع  رســانی  و پذی
عمومــی از طریــق ســازمان ســنجش آمــوزش 
ــای  ــگاه  ه ــی و پای ــای جمع ــانه  ه ــور، رس کش
اطاع رســانی رســمی وزارت آمــوزش و پــرورش 

ــت. ــد پذیرف ــورت خواه ص
وی همچنیــن بــا رد بحــث مطــرح شــده 
در خصــوص افزایــش اســترس و اضطــراب 
ــت: در  ــا گف ــای آنه ــواده  ه ــان و خان داوطلب
ــع محدودیــت  هــا و  ــه، موضــوع رف ــن مصوب ای
آســیب  هــای موجــود کنکــور سراســری، نظیــر 
ــاالنه  ــزاری س ــرای برگ ــار ب ــی انتظ ــازه  زمان ب
ــا  ــه صرف ــار نتیج ــاه اعتب ــدت کوت ــور، م کنک
بــرای پذیــرش در ســال تحصیلــی آتــی، فشــار 
روانــی ناشــی از رقابــت چهــار ســاعته و ضعــف 
تســتی،  چارچــوب  در  محتوایــی  ســنجش 
مدنظــر بــوده اســت. در ایــن طــرح بــه منظــور 
روحــی  آســیب های  و  اضطــراب  کاهــش 
همچنیــن  و  خانواده  هــا  و  دانش آمــوزان 
ــر  ــت محور ب ــنجش تس ــی س ــار منف ــش آث کاه
ــی از  ــورت پلکان ــت، به ص ــم و تربی ــام تعلی نظ
وزن کنکــور چهــار ســاعته کاســته می شــود. در 
وضعیــت فعلــی بــا تأثیــر صرفــا مثبــت ســابقه 
ــز روی  ــی تمرک ــم اصل ــوز حج ــی، هن تحصیل
مباحــث تســتی و آزمــون کنکــور بــود امــا بــا 
تغییــر ایــن موازنــه بــا شــیبی چهــار ســاله بــه 
ــم   ــا ســقف ۶۰ درصــد خواهی ــی ت ــر قطع تأثی

ــید. رس
برزویــی اظهــار داشــت: از طریــق برگــزاری دو 
ــی  ــری و اعتباربخش ــی سراس ــون اختصاص آزم
از  دوســال،  مــدت  بــرای  آن  هم تــرازی  و 
اضطــراب کنکــور ســاالنه کاســته و مانــع اتاف 
منابــع و هدررفــت ســرمایه زمانــی دانــش 
ــتفاده  ــرای اس ــه ب ــم نتیج ــا تعمی ــوزان ب  آم
مجــدد در فرآینــد پذیــرش، مــی  شــود. از 
ــر  ــال حاض ــود در ح ــه ش ــد توج ــی بای طرف
ــگام  ــه هن ــم و ب ــه نه ــا از پای ــواده ه ــز خان نی
ــی در دانشــگاه هــا  ــا قبول هدایــت تحصیلــی ت
درگیــر اســترس و نگرانــی شــدیدی هســتند و 
ــه نیســت کــه صرفــا در پایــه دوازدهــم  اینگون
درگیــر کنکــور هســتند و بــا ایــن سیاســت هــا 
ــر  ــی و بهت ــام آموزش ــای نظ ــل ارتق ــه دلی و ب
شــدن نظــام ارزیابــی و تدریجــی بــودن آزمــون 
هــای نهایــی اســترس خانــواده هــا و داوطلبــان 

ــد شــد. ــر خواه ــی کمت خیل

رییس دانشگاه آزاد اسالمی:
سیستم معیوب فعلی کنکور نظام آموزش و پرورش را منهدم کرده است

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی بــا انتقــاد 
اخیــر درخصــوص مصوبــه  از صحبت هــای 
ــوزانی  ــوی دلس ــه س ــد ب ــت: نبای ــور گف کنک
ــی  ــوب فعل ــتم معی ــاح سیس ــد اص ــه قص ک
ــنگ  ــد س ــور را دارن ــرش کنک ــنجش و پذی س
پراکنــی کــرد. ایــن سیســتم نظــام آمــوزش و 
ــرده  ــدم ک ــی را منه ــه کل ــرورش کشــور را ب پ
ــد،  ــری دارن ــر روش بهت ــدان اگ ــت. منتق اس

ــد. ــه کنن ارائ

محمدمهــدی طهرانچــی رییــس دانشــگاه 
ــز  ــه انتقادآمی ــه نام ــاره ب ــا اش ــامی، ب آزاد اس
اخیــر احمــد توکلــی عضــو مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام و رییــس هیــات مدیــره دیــده 
ــس  ــه ریی ــاب ب ــت خط ــفافیت و عدال ــان ش ب
جمهــور و در خصــوص ابــاغ مصوبــه کنکــوری 
ــن  ــان ای ــی انقــاب فرهنگــی و بی شــورای عال
مطلــب کــه ایــن مصوبــه خــاف عدالت اســت، 
اظهــار داشــت: کنکــور موضوعــی کامــا فنــی 
اســت نبایــد آن را بــه بحث هــای عمومــی 

ــه کشــاند. جامع
وی بــا بیــان اینکــه، اساســا دو نــگاه تخصصــی 
و عامــه پســند بــه موضــوع کنکــور وجــود دارد، 
افــزود: مســائل مربــوط بــه کنکــور دارای نــکات 
ــث  ــن بح ــاندن ای ــت و کش ــادی اس ــی زی فن
ــح  ــای رســانه ای صحی ــه و بحــث ه ــه جامع ب
نیســت چراکــه سرنوشــت بســیاری از جوانــان 
ــره  ــون سراســری گ ــن آزم ــه ای ــن کشــور ب ای

خــورده اســت.
ــرد:  ــد ک ــامی تاکی ــگاه آزاد اس ــس دانش ریی
سیســتم فعلــی نظــام ســنجش و پذیــرش 
ــا  ــگاه ه ــه دانش ــرای ورود ب ــوزان ب ــش آم دان
یــک سیســتم معیــوب و دارای نواقــص زیــادی 
اســت و بــه طــور حتــم کنکــور نیازمنــد یــک 

ــت. ــی اس ــول اساس تح
ــرادی  ــدود اف ــه مع ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــی  ــر کنکــور شــورای عال ــه اخی ــه مصوب کــه ب
ــر  ــت: اگ ــد، گف ــاد دارن ــی انتق ــاب فرهنگ انق
ایــن مصوبــه را مطلــوب و مناســب نمــی داننــد 
ــن  ــد از ای ــد، بای ــی کنن ــراد وارد م ــه آن ای و ب
ــنهاد و  ــه پیش ــه چ ــرد ک ــوال ک ــتان س دوس
طــرح بهتــری دارنــد کــه بــه عدالــت نزدیــک 
تــر اســت؛ مســلما بــرای عبــور از ایــن شــرایط 
ــم  ــوزش عمومــی و تعلی اســفبار کــه نظــام آم
ــری  ــد فک ــانده بای ــو کش ــه هج ــت را ب و تربی

کــرد.

ــاب  ــا جن ــواه م ــت خ ــوز و عدال ــرادر دلس ب
ــه  ــد ک ــی کنن ــان م ــا اذع ــی حتم ــر توکل دکت
ــه  ــا در مرحل ــت خصوص ــم و تربی ــام تعلی نظ
منفعــت  موسســات  توســط  دوم  متوســطه 
ــه  ــاردی ب ــودهای میلی ــا س ــور ب ــب کنک طل
گــروگان گرفتــه شــده اســت. ایــن موسســات 
ــای  ــا روش ه ــا ب ــه در آنه ــاری ک ــا تج تمام
ــان ایــن  مخــرب چارچــوب ذهــن علمــی جوان
کشــور را هــدف قــرار داده انــد و تــا ســال هــای 
ــه  ــد البت ــد و ص ــاف بودن ــات مع ــر از مالی اخی
ژســت هــای عــام المنفعــه هــم مــی گرفتنــد. 

ــت؟ ــم نیس ــا ظل اینه
طهرانچــی گفــت: بایــد منصفانــه رفتــار کنیــم 
و اگــر کســانی در راســتای بهبــود هرچــه 
ــگاه  ــرش دانش ــام پذی ــتم و نظ ــتر سیس بیش
ــنگ  ــان س ــه آن ــد ب ــد، نبای ــا گام برمی دارن ه

ــرد. ــی ک پراکن
ــی از  ــای توکل ــاد آق ــه انتق ــاره ب ــا اش وی ب
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ــر اینکــه، چــرا آیــت  رییــس جمهــور مبنــی ب
ــد ســنجش  ــه جدی اهلل ابراهیــم رییســی مصوب
و پذیــرش را بــه دســتگاه هــای مربوطــه 
ابــاغ کــرده اســت نیــز بیــان کــرد: هنگامــی 
کــه رییــس جمهــور ســابق از اجــرای برخــی 
مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
طفــره مــی رفــت، چــرا ایــن نامــه هــا نوشــته 
ــود کــه بســیاری  ــی ب نمــی شــد. ایــن در حال
ــی  ــورای عال ــده ش ــات کارشناســی ش از مصوب
انقــاب فرهنگــی معطــل مانــده بــود، آیــا نامــه 
ــه در  ــور ک ــس جمه ــه ریی ــتان ب ــر دوس اخی
ــاد  ــای انتق ــوده ج ــل نم ــفافیت عم ــت ش جه

دارد؟
ــت  ــتفاده از لغ ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب طهرانچ

ســتمگری در ایــن نامــه و نســبت آن بــه 
رییــس جمهــوری گفــت: ســتمگری بــه چــی؟ 
آیــا سیســتم فعلــی کنکور ســتمگری نیســت و 

ــت؟ ــور اس ــت مح ــی عدال ــور فعل ــا کنک آی
ادامــه  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رییــس 
تاکیــد کــرد: سیســتم معیــوب فعلــی ســنجش 
ورود  متقاضیــان  بــرای  کنکــور  پذیــرش  و 
ــرورش  ــوزش و پ ــام آم ــا، نظ ــگاه ه ــه دانش ب
ــرده اســت و  ــدم ک ــی را منه ــه کل کشــور را ب
پــس از شــرایط پیــش آمــده مــدارس منزلــی 
و مــدارک دیپلــم بیــن المللــی آمــوزش و 
ــور را  ــاد کش ــر از انتق ــو پ ــمی ول ــرورش رس پ

ــت. ــه اس ــر انداخت ــه خط ب

دکتر سوزنچی:
کنکور، نظام آموزشی را به گروگان گرفته است/آیا با شیوه برگزاری فعلی، 

عدالت برقرار می شود؟

ــورای  ــی ش ــو حقیق ــوزنچی، عض ــم س ابراهی
ــان  ــی از طراح ــی و یک ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــه  ــورد نام ــورا در م ــن ش ــوری ای ــه کنک مصوب
در  رئیس جمهــوری  بــه  توکلــی  احمــد 
خصــوص مصوبــه یادشــده گفــت: اگــر بگوییــم 
برهــم  را  آموزشــی  عدالــت  مصوبــه  ایــن 
ــزاری  ــیوه برگ ــا ش ــون و ب ــا اکن ــد، آی می زن
برقــرار  آموزشــی  عدالــت  کنکــور،  فعلــی 

ــت؟ اس
ــل و اصــاح  ــاده واحــده »تکمی ــر اســاس م ب
ــاماندهی  ــط س ــت ها و ضواب ــوادی از سیاس م
بــه  ورود  متقاضیــان  پذیــرش  و  ســنجش 
ــطه(«  ــان متوس ــس از پای ــی )پ ــوزش عال آم
انقــاب فرهنگــی  مصــوب شــورای عالــی 
ــت اهلل ســیدابراهیم  ــاه توســط آی ــه ۲۵ تیرم ک
رئیســی، رئیس جمهــوری ۲۵ تیــر بــرای اجــرا 
ابــاغ شــد، آزمــون سراســری از ســال آینــده با 

تغییراتــی برگــزار می شــود.
بــا اینکــه از زمــان طــرح ایــن مصوبــه از ســال 
گذشــته اعضــای شــورای عالی انقــاب فرهنگ 
بارهــا در مــورد دالیــل و ضــرورت تغییر شــیوه 
برگــزاری کنکــور و کار کارشناســی انجــام 
شــده بــرای تدویــن آن توضیــح داده انــد و 
بــه تفصیــل در مــورد  ابراهیــم ســوزنچی 
ابهامــات و ســواالت در ذهــن داوطلبــان و 
آمــوزگاران در مــورد آن صحبــت کــرد،  احمــد 
توکلــی عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــفافیت  ــان ش ــازمان دیدب ــس  س ــام و رئی نظ
ــه ای  ــرا نام ــور اخی ــه رئیس جمه ــت ب و عدال
ــه  ــن مصوب ــورد ای ــوری در م ــه رئیس جمه ب
نوشــت. امــا ایــن نامــه در شــرایطی رســانه ای 
ــی آن را  ــه خوب ــت ب ــخص اس ــه مش ــد ک ش
ــه  ــه مصوب ــکاالت وی ب ــرده و اش ــه نک مطالع

ــت. ــی نیس ــی و اصول فن
توکلــی ایراداتــی را بــه ایــن مصوبــه وارد 
کــرده و بــرای نمونــه نوشــته اســت: »یکــی از 
اهــداف بــزرگ ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش 
ــت اســت.  ــگ و تربی ــرورش موضــوع فرهن و پ

ســند تحــول بنیادیــن تاکیــد دارد کــه رویکــرد 
ــد و رویکــرد  ــه تربیــت تغییــر یاب از آمــوزش ب
را در مقابــل رویکــرد  تربیتــی  فرهنگــی و 
آموزشــی می دانــد«. یــا آن را موجــب »شــاهد 
و شــکاف طبقاتــی در  بی عدالتــی  تعمیــق 

ــه«. جامع
دکتــر ابراهیــم ســوزنچی عضــو حقیقــی 
ــی انقــاب فرهنگــی در خصــوص  شــورای عال
مصوبــه کنکــوری شــورا گفــت: اگــر ایــن 
مصوبــه را بــا ســند تحــول آمــوزش و پــرورش 
متناقــض بدانیــم، ســوال ایــن اســت کــه 
ــا  ــه اســت؟ آی ــون وضعیــت موجــود چگون اکن
ــروش تربیت محــور اســت؟  ــوزش و پ نظــام آم
آیــا دانش آمــوزان را بــر اســاس معیــار تربیــت، 

ــتیم؟ ــا می فرس ــگاه ه ــه دانش ب
وی ادامــه داد: اگــر بگوییــم ایــن مصوبــه 
آیــا  می زنــد،  برهــم  را  آموزشــی  عدالــت 
ــور  ــی کنک ــزاری فعل ــیوه برگ ــا ش ــون و ب اکن

عدالــت آموزشــی برقــرار اســت؟
ــور  ــد کنک ــرورش معتقدن ــوزش و پ وزرای آم
ــه اســت ــروگان گرفت ــه گ ــی را ب ــام آموزش نظ

ســوزنچی تاکیــد کــرد: بــه زعــم همــه وزرای 
ــت  ــی، دول ــت فعل ــرورش در دول ــوزش و پ آم
و  آمــوزش  نظــام  قبل تــر  حتــی  و  قبــل 
ــه  ــروگان گرفت ــه گ ــور ب ــرورش توســط کنک پ
شــده اســت و همــه ایــن وزرا بــرای حــل ایــن 
ــه  ــور ب ــد. کنک ــام داده ان ــی انج ــاله اقدامات مس
ــن  ــوزش را از بی ــتگی آم ــی پیوس ــیوه فعل ش
بــرده اســت و آمــوزش عمومــی در دبســتان و 
دبیرســتان ربطــی بــه آمــوزش عالــی بــه دلیــل 

ــدارد.  ــور ن ــزاری کنک برگ
ــی  ــن نظــام حت ــادآور شــد: در ای ســوزنچی ی
ــد،  ــی ندارن ــز اهمیت ــب درســی نی ــم و کت معل
ــرای  ــه دولتــی ب ــران مــدارس نمون امــروز مدی
ــوزش و  ــوزگار آم ــر از آم ــم دیگ ــه دوازده پای
پــرورش کمــک نمــی گیرنــد بلکــه از مدرســان 
ــد.  ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــت زن ــور و تس کنک
بنابرایــن ســوال ایــن اســت آیــا اکنــون بــا ایــن 
ــود؟  ــت می ش ــی رعای ــت آموزش ــیوه عدال ش
آیــا برنامــه هــای آمــوزش و پــرورش بــر 
ــی  ــت طراحــی شــده اســت؟ وقت اســاس تربی
معلــم و کتــاب جایگاهــی ندارنــد، آیــا تربیــت 

ــی دارد؟  ــگاه و مقام جای
مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــگاه  ــرورش و جای ــوزش و پ ــه آم ــت را ب هوی

معلــم و کتــاب برگردانــده اســت. 

وی در مــورد نقــش رئیس جمهــور در تصویــب 
و ابــاغ ایــن مصوبــه نیــز توضیــح داد: مصوبــه 
یادشــده یکبــار در دوره قبــل در جلســه شــورا 
مطــرح شــد. حســن روحانــی رئیس جمهــوری 
ــرد،  ــرح ک ــت مط ــات دول ــت آن را در هی وق
ــا  ــورا ب ــت و در ش ــورا بازگش ــه ش ــه ب مصوب

حــذف یــک بنــد تصویــب و ابــاغ شــد. 
ــرای اتقــان بیشــتر دســتور  رئیس جمهــوری ب

بررســی مجــدد دادنــد
ــه بعــد از تغییــر  ســوزنچی گفــت: ایــن مصوب
انقــاب فرهنگــی  اعضــای شــورای عالــی 
ــه  ــار در جلس ــر یکب ــار دیگ ــفند ۱۴۰۰( ب )اس
ــار در جلســه شــورا  پیــش از دســتور و یــک ب
مطــرح شــد. بعــد از آن آیــت اهلل ســیدابراهیم 

رئیســی رییــس  جمهــوری بــرای اتقــان بیشــتر 
ــا اینکــه همــه اتفــاق نظــر داشــتند، دســتور  ب
بررســی بیشــتر در مــورد آن را دادنــد و پــس از 
ــت در جلســه  بررســی هــای گســترده در نهای
۸۶۳ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه 

ــد.  ــب ش ــرداد تصوی ــخ ۱۷ خ تاری
بــه  وی در مــورد حــذف دروس عمومــی 
ــده  ــرح ش ــای مط ــه ه ــی از دغدغ ــوان یک عن
ــات  ــی و ادبی ــت: حــذف دروس عموم ــز گف نی
ــای  ــت اعض ــا مخالف ــه ب ــتر از هم ــد بیش بای
ــی انقــاب فرهنگــی کــه دغدغــه  شــورای عال
ــد در  ــراه می ش ــد، هم ــور را دارن ــگ کش فرهن
حالــی کــه اینطــور نبــود، زیــرا دروس عمومــی 
حــذف نشــده اند بلکــه قــرار اســت بــه صــورت 

ــد. ــرار گیرن ــون ق ــورد آزم تشــریحی م

دکتر کبگانیان در نشست خبری:
هدف اصلی مصوبه جدید کنکور جلوگیری از کاهش قدرت ایران در حوزه 

علم وفناوری است

ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
ــتاد  ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی ــور ب ــی کش علم
را در حــوزه  از کنکــور  ناشــی  ۱۶ آســیب 
ــوآوری  آمــوزش احصــا کــرده اســت، گفــت: ن
و خاقیــت بــا تســت زنــی بــرای موفقیــت در 
ــه  ــذا براســاس مصوب ــی رود ل ــن م کنکــور ازبی
جدیــد تنهــا محتویــات کتاب هــای درســی در 

می شــود. اســتفاده  آزمون هــا 

بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
ــان  ــور کبگانی ــر منص ــی، دکت ــاب فرهنگ انق
ــع  ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب ــر س دبی
علمــی کشــور در نشســت خبــری بــا موضــوع 
سیاســت های ســنجش و پذیــرش دانشــجو 
ــور  ــرش و کنک ــنجش و پذی ــث س ــت: بح گف
ــال ها و  ــت. در س ــم اس ــیار مه ــری بس سراس
ــاد  ــت زی ــه جمعی ــا توجــه ب ــل ب ــای قب دهه ه
کشــور راهــی جــز آزمــون وجــود نداشــت. امــا 
در ســال های اخیــر شــورای عالــی انقــاب 
ــم  ــادی در حــوزه عل ــای زی فرهنگــی نگرانی ه
پیــدا کــرد و آن اینکــه در مســابقه یــا آزمــون 
ــراد  ــی از اف ــق علم ــنجش  دقی ــری س سراس

ــت. ــود نداش وج

ــع  ــه جام ــری نقش ــتاد راهب ــام س ــم مق قائ
ــری  ــق یادگی ــدن عم ــم ش ــور ک ــی کش علم
ــوان  ــا عن ــی از نگرانی ه ــوزان را یک ــش آم دان

ــادت  ــه ع ــوزی ک ــش آم ــزود: دان ــرد و اف ک
ــریحی  ــورت تش ــه ص ــال ب ــود ۱۲ س ــرده ب ک
نیــز  را  خــود  امتحانــات  و  بخوانــد  درس 
تشــریحی بدهــد، بایــد دریــک آزمــون تســتی 
ارزیابــی شــود. بــا ایــن شــرایط مهــارت تســت 
ــر  ــرد و اگ ــه ک ــری غلب ــه عمــق یادگی ــی ب زن
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مقــداری 
ــرش وارد  ــنجش و پذی ــئله س ــه مس ــر ب دیرت
شــده بــود، قــدرت اصلــی جمهــوری اســامی 
در حــوزه علــم و فنــاوری کــه در حــال حاضــر 
ــم  ــد ه ــی قدرتمن ــه برخــی کشــورهای خیل ب
ــه  ــر مواج ــا خط ــم، ب ــاوری داری ــادرات فن ص
می شــد و نگرانــی شــورای عالــی انقــاب 
پذیــرش  و  مصوبــه ســنجش  در  فرهنگــی 
ــع از  ــی در واق ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

ــرد. ــری ک ــه جلوگی ــک فاجع ــروز ی ب

وی افــزود: اولیــن گــزارش نگــران کننــده کــه 
ــم کاهــش عمــق  ــان احســاس می کردی خودم
یادگیــری بــود کــه جوانــان بــرای شــرکت در 
کنکــور بــه یادگیــری تســت زنــی می پرداختند 
ــق  ــان موف ــی ش ــی زندگ ــون حیات ــا در آزم ت
تشــریحی  مباحــث  بــه  دیگــر  و  شــوند 
ــوزش  ــه آم ــور دوم اینک ــد و مح نمی پرداختن
ــی  ــد و توجه ــع می ش ــوم واق ــرورش مظل و پ
بــه نظــام آمــوزش و پــرورش نمی شــد ضمــن 
ــوآوری در شــیوه  ــت و ن ــه خاقی ــه روحی اینک

ــی رود. ــن م ــتی از بی ــای تس آزمون ه
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فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  عضــو 
ــی  ــت زن ــا تس ــت ب ــوآوری و خاقی ــزود: ن اف
ــی  رود و  ــن م ــور از بی ــت در کنک ــرای موفقی ب
ــا مطالبــه گــری والدیــن مبنــی  از از طرفــی ب
بــر لــزوم توجــه بــه مباحــث تشــریحی و 
یادگیــری عمیــق فرزنــدان مواجــه بودیــم 
و البتــه در بیــن معلمــان نیــز اعتراضــات 
ــود.  ــرح ب ــی مط ــت زن ــیوه تس ــه ش ــادی ب زی
از طرفــی کارگاه  ای مهارتــی هــم از ســوی 
ــت و  ــرار نگرف ــال ق ــورد اقب ــوزان م ــش آم دان
ــد  ــی بودن ــارت تســت زن ــال مه ــه دنب همــه ب
کــه همــه ایــن مــوارد باعــث شــد تــا شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی نســبت بــه آمــوزش و 
تربیــت نســل آینــده و رونــد تحصیــل جوانــان 
اقدامــات مطلوبــی انجــام دهــد به طــور مثــال 
تــاش بــرای اهمیــت دادن بــه محتویــات 
ــه  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــور، هم دروس در کنک
ــن بــه محتویــات  ــای پرداخت ناچــار بــه ج
دروس بــه تســت زنــی می پرداختنــد و باعــث 
مــی شــد بــه جــای اینکــه ســواد افــراد مــورد 
ــا  ــه ب ــور ک ــه کنک ــرد رتب ــرار گی ــنجش ق س
ــی نتیجــه  ــم خوب ــه رق ــی ب مهــارت تســت زن
ــاه  ــک م ــود و ی ــری ش ــدازه گی ــت، ان می گرف
بعــد هــم بــرای انتخــاب رشــته اســتفاده 
می شــد کــه در بعضــی مواقــع هــم افــراد 
رشــته مــورد عاقــه نمــی توانســتند تحصیــل 

ــد. کنن

ــه اینکــه ســتاد  ــا اشــاره ب دکتــر کبگانیــان ب
نقشــه جامــع علمــی کشــور ۱۶ آســیب کنکور 
ــرده  ــوزش احصــا ک سراســری را در حــوزه آم
ــان  ــارد توم ــزاران میلی ــرد: ه ــه ک اســت، اضاف
ــه  ــود ک ــه می ش ــرورش هزین ــوزش و پ در آم
ــرای همــگان  ــز ب ــد باالخــره نتیجــه آن نی بای
ــات آموزشــی مشــخص  طبــق قوانیــن و مصوب
شــود. از طرفــی بایــد بگویــم جوانــان اگــر در 
ــرو  ــکلی روب ــا مش ــور ب ــان کنک ــاعت زم ۴ س
می خــورد  شکســت  آزمــون  در  و  می شــد 
زمــان  در  را  طایــی  فرصــت  و  انگیــزه 
ــال  ــک س ــد و ی ــت می دادن ــی اش از دس واقع
ــت  و از  ــن می رف ــا از بی ــاش و زحمــت آنه ت
طرفــی بایــد گفــت نیــروی انســانی کشــور نیــز 
ــا  ــیاری از خانواده ه ــد و بس ــا می ش ــار خ دچ

ــی داد. ــج م را رن

ــه ســرمایه گذاری های  ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــرورش انج ــوزش و پ ــادی در آم ــیار زی بس
می شــود، ادامــه داد: ایــن ســرمایه گذاری ها 
کنــار گذاشــته شــده و بیشــتر بــه چنــد هــزار 
ــارد تومــان کاس هــای کنکــور معطــوف  میلی
شــده اســت. همچنیــن در بســیاری از مــوارد، 
ــا  ــز ب آزمایشــگاه ها و کارگاه هــای مــدارس نی
اســتفاده مانــده چــون همــه بــه دنبــال تســت 

زنــی هســتند. 

ــه  ــری نقش ــتاد راهب ــر س ــام و دبی ــم مق قائ
جامــع علمــی کشــور بــا اشــاره بــه دلیــل ُمصر 
بــودن شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای 
اصــاح ایــن شــرایط گفــت: اگــر نهــاد دیگــری 
ایــن اصاحــات را انجــام مــی داد، مــا مشــکلی 
نداشــتیم ولــی دیدیــم کــه ۱۰ ســال ایــن کار 
ــده اســت و خواســتیم از یــک  روی زمیــن مان

فاجعــه جلوگیــری شــود. 

در جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی مطرح شد؛
بحث های چالشی بر سر الحاق ۲ ماده به آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در جلســه مجمــع مشــورتی شــورای توســعه 
انتصــاب  شــاخص های  قرآنــی،  فرهنــگ 
ــی  ــب نهای ــرای تصوی ــی ب ــور قرآن ــران ام مدی
بــه کارگــروه مربوطــه ارجــاع داده شــد و 
ــاره  ــف درب ــق و مخال ــرات مواف ــن نظ همچنی
ــورد  ــورا م ــه ش ــه آئین نام ــاده ب ــاق دو م الح

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقاب 
ــه  ــمین جلس ــت و شش ــد و بیس ــی، ص فرهنگ
ــگ  ــعه فرهن ــورای توس ــورتی ش ــع مش مجم
قرآنــی امــروز دوم مردادمــاه بــا حضــور اعضــای 
ایــن جلســه بــه صــورت حضــوری و مجــازی در 
دبیرخانــه شــورای توســعه و بــه منظور بررســی 
ــن جلســه  ــدای ای ــزار و در ابت دو موضــوع برگ
شــرایط تخصصــی انتخــاب و انتصــاب مدیــران 
امــور قرآنــی بــه عنــوان خــارج از دســتور 

بررســی شــد.
ایــن دســتور از چندیــن جلســه قبــل مجمــع 
ایــن  در  دارد.  ادامــه  همچنــان  مشــورتی 
بخــش ابتــدا رضــا ســامت پناه، دبیــر مجمــع 
مشــورتی شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی 
ضمــن اشــاره بــه ســابقه بررســی ایــن موضــوع 
ــا ســازمان امــور اداری  گفــت: مکاتبــات الزم ب
و اســتخدامی صــورت گرفتــه و آنهــا نیــز 
اســتقبال و اعــام کرده انــد، اگــر شــرایط 
ــا  ــوی در انتصاب ه ــه نح ــد، ب ــی باش تخصص

ــرد. ــد ک ــاظ خواه لح
وی افــزود: بعــد از آخریــن تغییراتــی کــه 
ــی  ــور قرآن ــران ام ــاب مدی ــه انتص در آیین نام
صــورت گرفــت، مقــرر شــد در مجمع مشــورتی 
نهایی ســازی شــود. در جلســه گذشــته، افــرادی 
ــخص  ــه مش ــن آیین نام ــازی ای ــرای نهایی س ب
شــد و ایــن گــروه طــی یــک مــاه اخیــر ســه 
ــزار  ــه برگ ــازی آیین نام ــرای نهایی س ــه ب جلس

کــرده اســت.
توســعه  دبیــر مجمــع مشــورتی شــورای 
فرهنــگ قرآنــی اظهــار کــرد: در نهایــت آخرین 
تصمیماتــی که از ســوی گــروه منتخــب مجمع 
صــورت گرفتــه اســت، آن چیــزی اســت که در 
ــی  ــرایط تخصص ــوان ش ــه عن ــه ب ــن جلس ای
انتخــاب و انتصــاب مدیــران امــور قرآنــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــور ارائ کش
در ادامــه ایــن جلســه هــر کــدام از حاضــران 
ــود  ــی خ ــای فن ــرات و دیدگاه ه ــان نظ ــه بی ب
ــاب و  ــاخص های انتخ ــرایط و ش ــورد ش در م
ــد. از  ــی پرداختن ــور قرآن ــران ام ــاب مدی انتص
جملــه مهم تریــن موضوعاتــی کــه در ایــن 

ــر  ــه »تأکیــد ب ــوان ب بخــش مطــرح شــد می ت
ــان  ــوی متخصص ــی از س ــور قرآن ــیت ام تمش
ایــن حــوزه«، »در نظــر گرفتــن ضمانــت 
اجرایــی قــوی«، »تأکیــد بــر اجــرای ســریع تر 
ــور  ــران ام ــاب مدی ــاب و انتص ــه انتخ آیین نام
ــه کار  ــات ب ــی کلم ــام در برخ ــی«، »ابه قرآن
از  تبصره هــا  و  ماده هــا  در  شــده  گرفتــه 
جملــه کلمــه موفــق«، »آشــنا شــدن مدیــران 
بــا اســناد راهبــری بــه عنــوان یــک شــاخص« 

ــرد. ــاره ک و ... اش
از  یکــی  حداقــل  در  تخصــص  »داشــتن 
و  پژوهــش  ترویــج،  و  تبلیــغ  حوزه هــای 
آمــوزش قــرآن«، »رشــته هایی کــه حــدود ۵۰ 
ــت  ــامی اس ــی و اس ــث قرآن ــد آن مباح درص
ــابقه  ــتن س ــرد«، »داش ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــرار  ــورد لحــاظ ق ــت م ــق در دوران مدیری موف
گیــرد«، »شــاخص های نوشــته شــده بــا کمــی 
اصاحــات می توانــد بــه متــن مطلوبــی تبدیــل 
ــز  ــه صــورت ری شــود«، »برخــی شــاخص ها ب
ــا ســردرگمی  ــی بایــد مشــخص شــود ت و جزئ
ایجاد نشــود«، »داشــتن ســابقه کمــی در حوزه 
مدیریــت بایــد مشــخص شــود«، »هر کســی در 
هــر جایــی مدیــر قرآنــی می شــود بایــد اســناد 
ملــی را بشناســد«، »داشــتن تخصــص در 
ــج،  ــغ و تروی ــای تبلی ــی از حوزه ه ــل یک حداق
قــرآن«، »رشــته هایی  آمــوزش  و  پژوهــش 
ــی  ــث قرآن ــد آن مباح ــدود ۵۰ درص ــه ح ک
ــرد«،   ــرار گی ــه ق ــورد توج و اســامی اســت م
»داشــتن ســابقه موفــق در دوران مدیریــت 
ــرد. ــاره ک ــرد« و ... اش ــرار گی ــورد لحــاظ ق م

ــاره  ــن جلســه درب ــن در بخشــی از ای همچنی
ــی وزرا و  ــوی برخ ــه از س ــی ک ــاوران قرآن مش
اســتانداران منصــوب می شــود نیــز بحــث 
شــد کــه بیشــتر اعضــای حاضــر مخالــف ایــن 
موضــوع بودنــد. اســتدالل مخالفــان ایــن بــود 
ــدارد و اصــوالً  کــه مشــاور جایــگاه ســازمانی ن

ــر نیســت. ــگاه مدی مشــاور در جای
در نهایــت مقــرر شــد، کارگروهــی کــه پیــش 
از ایــن بــرای بررســی ایــن شــاخص ها تشــکیل 
ــاخص های  ــر ش ــار دیگ ــک ب ــت، ی ــده اس ش
ــد و  ــی کن ــی کارشناس ــده را بررس ــن ش تدوی
ــع  ــا مجم ــی ب ــب نهای ــرای تصوی ــس از آن ب پ

ــود. ــردش کار ش ــورتی گ مش
در بخــش دیگــری از ایــن جلســه بــه دســتور 
ــس  ــب پیش نوی ــی و تصوی ــه »بررس ــی ک اصل
الحــاق دو مــاده بــه آیین نامــه شــورای توســعه 
ــازی و  ــور چابک س ــه منظ ــی ب ــگ قرآن فرهن
ــود،  ــزی و نظــارت شــورا« ب بهســازی برنامه ری

پرداختــه شــد. در ایــن بخــش کــه در دقایقــی 
چالــش جــدی بیــن مخالــف و موافــق موضــوع 
بــه وجــود آمــد؛  علیرضــا معــاف، معــاون قــرآن 
و عتــرت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه 
عنــوان مخالــف ایــن موضــوع بــه بیــان نکاتــی 
ــاور  ــی، مش ــین فریدون ــت و محمدحس پرداخ
دبیــر شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی نیــز بــه 
عنــوان موافــق و پیشــنهاددهنده نظــرات خــود 

را بیــان کــرد.
در ابتــدای ایــن موضــوع رضــا ســامت پناه بــه 
بیــان نکاتــی در مــورد ایــن دســتور پرداخــت 
و گفــت: یکــی از مشــکات اصلــی مــا فقــدان 
ــته   ــت و خواس ــوده اس ــی ب ــاد نظارت ــک نه ی
شــده تــا ایــن مشــکل بــا ارائــه یــک پیشــنهاد 
ــنهاد در  ــن دو پیش ــی از ای ــود. یک ــرف ش برط
قالــب مــاده الحاقــی بــه آئین نامــه شــورا ارائــه 
شــده اســت کــه بــر اســاس آن نهــادی نظارتی 
خواهیــم داشــت کــه زیــر نظــر شــورای 
ــد و روی  ــت کن ــورا فعالی ــس ش ــعه و رئی توس
همــه نهادهــای امــور قرآنــی نظــارت داشــته و 
ــه  ــی ارائ ــای فصل ــد و گزارش ه ــی کن دیده بان
دهــد و در عیــن حــال اختیاراتــی بــرای اعمــال 

ایــن نظــارت داشــته باشــد.
وی افــزود: مــاده دیگــر در مــورد شــورای 
راهبــری اســناد اســت. مــا در وضعیــت فعلــی 
بــرای انجــام امــور بایــد چنــد کمیتــه راه اندازی 
ــث  ــرای بح ــا ب ــن کمیته ه ــی از ای ــم، یک کنی
اجرایی ســازی بیانیــه تحــول اســت. بحــث 
راهبــری  بهســازی  و  چابک ســازی  دیگــر 
ــرای ایــن کار  اجــرای اســناد و شــورایی کــه ب
ــد،  ــد ش ــارات تشــکیل خواه ــص اعتب و تخصی
اســت. مــا دیدیــم کمیته هــای متعــددی بایــد 
ــن نتیجــه رســیدیم  ــه ای ــذا ب ایجــاد شــود و ل
ــا  ــن کمیته ه ــه ای ــت هم ــر اس ــه بهت ــه چ ک
ــای  ــدد نهاده ــا از تع ــد ت ــب باش ــک قال در ی
ــد دوم  ــذا بن ــود و ل ــری ش ــر جلوگی تصمیم گی
ایــن اســت کــه یــک شــورای راهبــری داشــته 
ــناد و  ــری اس ــورای راهب ــم ش ــه ه ــیم ک باش
هــم شــورای راهبــری تخصیــص اعتبــار بــرای 

ــد. ــی باش ــگ قرآن ــعه فرهن ــارات توس اعتب
ــا  ــت علیرض ــن نشس ــری از ای ــش دیگ در بخ
معــاف، معــاون قــرآن و عتــرت وزیــر فرهنــگ 
ــکات در  ــان برخــی ن ــه بی و ارشــاد اســامی ب
مــورد ایــن دســتور پرداخــت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه در مردادمــاه ســال ۱۴۰۱ هنــوز بودجــه 
ترویــج  و  تبلیــغ  کمیســیون   ۱۴۰۰ ســال 
ــون  ــا تاکن ــت: م ــت، گف ــه اس ــص نیافت تخصی
جلســه  چندیــن  و  کمیســیون  جلســه  دو 
ــرای  ــد ب ــم. بای ــکیل داده ای ــا را تش کارگروه ه
رفــع مشــکل بررســی شــود. از رئیــس و دبیــر 
شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی توقــع داریــم، 
ایــن مســئله را ارزیابــی کننــد و راه حلــی بــرای 
ــد  ــه یاب ــد ادام ــن رون ــر ای ــد، اگ ــه دهن آن ارائ
ــری طــرح  ــرای ســتاد راهب ــن مشــکلی ب چنی
ملــی حفــظ و ســایر کمیســیون ها نیــز پیــش 

خواهــد آمــد.
بی اعتبــار  ایــن  عمــل،  در  افــزود:   معــاف 
ــورتی و  ــع مش ــعه، مجم ــورای توس ــدن ش ش
کمیتــه تخصیــص اســت. وقتــی بودجــه ســال 
ــاه یــک ســال بعــد دریافــت  ۱۴۰۰ در مردادم
امضــا  تفاهم نامــه هــم  نکرده ایــد و حتــی 
ــود  ــکل وج ــت مش ــوم اس ــت، معل ــده اس نش
ــه مــاده الحاقــی  دارد. ایــن موضــوع را ناظــر ب
ــر  ــاده اگ ــن م ــرار دادم. ای ــاره ق ــورد اش دوم م
ــا  ــم،  ام ــد می پذیری ــرف می کن ــکل را برط مش
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اگــر مشــکل را برطــرف نمی کنــد، حتــی وارد 
ــوم. ــم نمی ش ــن ه مت

ــر  ــد ب ــا تأکی ــاد ب ــر ارش ــی وزی ــاون قرآن مع
از یــک ســو مجموعه هــای قرآنــی  اینکــه 
دیگــر  ســوی  از  و  هســتند  مشــکل  دارای 
ــه  ــدوق بلوک ــک صن ــول در ی ــارد پ ــد میلی چن
ــرل و  ــه اســم کنت ــرد: ب ــان ک شــده اســت، بی
نظــارت و سالم ســازی کارهــای دیگــری انجــام 

می دهیــم و لــذا مــن اعتــراض دارم.
وی در مــورد مــاده الحاقــی اول کــه بــه بحــث 
ــا  ــرد: م ــان ک ــز بی ــاص دارد نی ــارت اختص نظ
بــه عنــوان مجموعــه دولــت و مــن بــه عنــوان 
وزارت ارشــاد بــا متــن و فرامتــن مخالــف 
ــرم و آن را  ــه را نمی پذی ــن مصوب ــتم و ای هس
قطعــاً قبــول نخواهیــم داشــت. مــا بــا دوســتان 
مذاکــره کرده ایــم و دیگــران نیــز مخالــف ایــن 
ــی انقــاب  موضــوع هســتند. اگــر شــورای عال
ــوع را  ــن موض ــعه ای ــورای توس ــی و ش فرهنگ

ــود. ــم ب ــع خواهی ــاً تاب ــد، حتم ــب کن تصوی
ــود در  ــت خ ــی مخالف ــورد چرای ــاف در م مع
ــت  ــه دول ــرد: مجموع ــار ک ــه اظه ــن زمین ای
تحــت نظــارت چندیــن دســتگاه اســت و بایــد 
هــم باشــد، صفــر تــا صــد درصــد کارهــای مــا 
ــی  ــر جای ــوم و ه ــاد، وزارت عل ــاف، ارش در اوق
کــه دولــت اســت بــه دیــوان محاســبات، 
ســازمان بازرســی و مجلــس شــورای اســامی 

رهبــری  معظــم  مقــام  می شــود.  گــزارش 
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــد ش فرموده ان
ــن  ــن مت ــر ای ــود، اگ ــی نش ــوزه اجرای وارد ح
ــف  ــا مخال ــه اجــرا باشــد م ــای ورود ب ــه معن ب
هســتیم، امــا اگــر ورود در اجــرا نباشــد، بحثــی 

ــت. نیس
ــزود:  ــاد اف ــر ارش ــرت وزی ــرآن و عت ــاون ق مع
نظارتــی کــه معنــای آن ایــن باشــد کــه یــک 
کارشــناس شــورا بتوانــد بــه ســتاد عالــی 
ــر  ــت غی ــرده اس ــتباه ک ــد اش ــابقات بگوی مس
نیســت.  پذیرفتنــی  و  اســت  قبــول  قابــل 
ــورای  ــاف و ش ــابقات در اوق ــی مس ــتاد عال س
سیاســتگذاری نمایشــگاه قــرآن کــه در ســطح 
ســه وزیــر برگــزار می شــود وقتــی تصمیماتــی 
می گیرنــد تــا کاری اجــرا شــود، در مــورد ایــن 
ــوان  ــس، دی ــه مجل ــرا ب ــس از اج ــم پ تصمی
پاســخگو  بازرســی  ســازمان  و  محاســبات 

ــود.   ــم ب خواهی
فعالیت هــای  توســعه  کمیســیون  دبیــر 
تبلیغــی و ترویجــی قــرآن بــا تأکیــد بــر 
ــر  ــی« ب ــه »عال ــردن کلم ــه ک ــا اضاف ــه ب اینک
ــه  ــل ب ــوع تبدی ــزی آن موض ــر چی ــدای ه ابت
ــرد:  ــان ک ــود، بی ــی نمی ش ــوع عال ــک موض ی
ــد  ــته باش ــی داش ــأن عال ــوع ش ــد آن موض بای
تــا لفــظ عالــی بــر آن بنشــیند. آنچــه در 
متــن آمــده اســت ایــن معنــا را می دهــد کــه 

یــک کارشــناس ناظــر، قائــم مقــام یــک وزیــر 
ــن اســت کــه از  ــر ای ــل ام خواهــد شــد. حداق
حیــث متنــی بایــد اصــاح شــود و کســانی کــه 
قــرار اســت بــر آنهــا نظــارت شــود نیــز حضــور 
داشــته باشــند و نظــرات خــود را بگوینــد. لــذا 
یــک چیــزی ننویســیم کــه هــم خــاف شــئون 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و هــم خــاف 

ــت اســت. ــئون دول ش
در ادامــه ایــن جلســه محمدحســین فریدونی، 
مشــاور دبیــر شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی 
ــن پیشــنهاد  ــده ای ــه دهن ــوان ارائ ــه عن ــز ب نی
ــت و  ــی پرداخ ــان نکات ــه بی ــاع از آن ب در دف
ــوع  ــن موض ــه ای ــنهاددهنده اولی ــت: پیش گف
ــورای  ــه ش ــوده و در جلس ــدزاده ب ــای محم آق

ــت. ــه داده اس ــعه آن را ارائ توس
در  بندهایــش  تمــام  تقریبــاً  افــزود:  وی 
ــا  ــی شــورای توســعه هســت، ام ــات قبل مصوب
متفــرق اســت. همــه ایــن مــوارد تجمیــع شــده 
ــت. ــده اس ــه ش ــنهاد ارائ ــن پیش ــب ای و در قال

فریدونــی اظهــار کــرد: اگــر زمانــی کارشــناس 
ــعه  ــورای توس ــر ش ــی دبی ــا حت ــه ی دبیرخان
ــورای  ــوان ش ــه عن ــود را ب ــر خ ــرف و نظ ح
ــت.  ــط اس ــن کار غل ــد، ای ــرح کن ــعه مط توس
ــری  ــه پیگی ــت ک ــت اس ــن هیئ ــات ای مصوب

می شــود.
فرهنــگ  توســعه  شــورای  دبیــر  مشــاور 

قرآنــی بیــان کــرد: در مــورد موضــوع دوم نیــز 
ــورای  ــک ش ــا ی ــه م ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
راهبــری بــرای اجــرای اســناد داریــم کــه ابــزار 
مهــم اجــرای ایــن اســناد تأمیــن مالــی اســت، 
ــم  ــه اس ــری ب ــروه دیگ ــزار در گ ــن اب ــا ای ام
کمیتــه تخصیــص قــرار گرفتــه اســت. شــورای 
راهبــری اســناد تصویــب شــده و جلســاتی هــم 
ــده  ــب ش ــی تصوی ــت. وقت ــده اس ــکیل ش تش
ــه  ــل از کمیت ــری قب ــورای راهب ــه ش ــت ک اس
ــه تخصیــص کــه  تخصیــص نظــر دهــد، کمیت
نیمــی از آن همیــن اعضــای شــورای راهبــری 
هســتند دیگــر چــه معنایــی دارد. اگــر شــورای 
ــناد  ــرای اس ــی اج ــئول هماهنگ ــری مس راهب
اســت و اعضــای آن دبیــران کمیســیون ها 
هســتند چــه دلیلــی داریــم یــک نهــاد مــوازی 

ــم. درســت کنی
فریدونــی در بخــش پایانــی بیــان کــرد: بایــد 
ــه اصــل مشــکل  ــم و ب ــار بگذاری ــارف را کن تع
اشــاره کنیــم. بــه اعتقــاد مــن مشــکل شــخصی 
اســت. مــا نــگاه می کنیــم می بینیــم یــک 
ــوازی را  ــز م ــک چی ــئولیتی دارد ی ــرد مس ف
ــته  ــرد بس ــت آن ف ــا دس ــم ت ــت می کنی درس

ــد برطــرف شــود. ــن مســائل بای شــود. ای
در نهایــت نیــز مقــرر شــد ایــن موضــوع پــس 
ــدد  ــن آن مج ــورد مت ــتر در م ــی بیش از بررس

بــه مجمــع مشــورتی ارائــه شــود.

حجت االسالم و المسلمین واعظی:
علوم انسانی اسالمی تولید نمی شود، مگر اینکه »مسأله محور« شویم

ــم  ــه ق ــوزه علمی ــات ح ــر تبلیغ ــس دفت ریی
گفــت: مهم تریــن بایســته مســیر تولیــد علــم، 
ــودن  ــی و انســانی مســأله محور ب ــم از طبیع اع
ــل  ــأله ح ــن مس ــد ای ــت و بای ــم اس ــد عل تولی

ــود. ــه ش ــی فرب ــا علم ــود ت ش
در  واعظــی   حجت االسام والمســلمین 
ســخنانی گفــت: برخــاف تصــور عمومــی کــه 
مدنیــت و رفــاه غــرب را مبتنــی بــر تکنولــوژی 
می داننــد، غــرب در علــوم انســانی و اجتماعــی  
اگــر  اســت.  داشــته  پیشــرفت هایی  نیــز 
ــرای  ــان ب ــرک عالم ــت، مح ــرف در طبیع تص
ــرات  ــاد تغیی ــوده، ایج ــی ب ــوم تجرب ــد عل رش
ــد  ــائق رش ــه، س ــت جامع ــی و مدیری اجتماع
ــوم  ــت. عل ــوده اس ــرب ب ــانی در غ ــوم انس عل
انســانی و اجتماعــی ظرفیــت مدیریــت جامعــه 
ــود را  ــای خ ــاس یافته ه ــر اس ــازی ب و نهادس
ــری  ــاق فک ــی اتف ــوم سیاس ــی در عل دارد. وقت
ــای  ــا آن، نهاده ــگام ب ــد هم ــدی می افت جدی
صــورت  کــه  می شــود  ایجــاد  اجتماعــی 
عــوض  را  اجتماعــی  مناســبات  وضعیــت 

. می کنــد
مقدمــه،  دوم  محــور  در  واعظــی  احمــد 
ــی، از  ــانی و طبیع ــوم انس ــن عل ــه ای بی مقایس
ــا،  ــای پیش فرض ه ــن دو از فض ــر ای ــث تأثّ حی
ــانی  ــوم انس ــرد: عل ــان ک ــام داد و خاطرنش انج
بــه میــزان آشــکارتر و متمایزتــری مبتنــی 
بــر جهــات ایدئولوژیــک و ســوبژکتیوی اســت؛ 
ــوم  ــکل گیری عل ــم در ش ِ ــت عال ــی ذهنی یعن
البتــه در علــوم  اثــر دارد.  انســانی خیلــی 
پیش فرض هــای  و  مبانــی  هــم  تجربــی 
فلســفی و متافیزیکــی دخالــت دارد امــا در 
ــن  ــی، ای ــانی و اجتماع ــوم انس ــا عل ــه ب مقایس
دخالــت بســیار انــدک اســت. بــه همیــن 
ــا شــیمِی  ــک ی ــوان فیزی ــه عن ــل اســت ک دلی
اســامی زمینــه کمتــری بــرای بــروز دارد امــا 
علــوم انســانی اســامی بــه دلیــل تاثّــر بیشــتر 

ــورد  ــا، بیشــتر م ــوم انســانی از پیش فرض ه عل
اســتفاده قــرار می گیــرد.

ــه،  ــی در ادام ــلمین واعظ حجت االسام والمس
ــم  ــم، اع ــد عل ــیر تولی ــته مس ــن بایس مهم تری
از طبیعــی و انســانی را مســئله محور بــودن 
تولیــد علــم دانســته و گفــت: یعنــی بایــد 
مســئله حــل شــود تــا علمــی فربــه شــود و در 
تمــام طــول تاریــخ رشــد علــوم مرهــون حــل 

ــوده اســت. ــم ب مســئله در آن عل
 وی آســیب تولیــد علــم دینــی در ایــن 
چنــد دهــه را توقــف در پرداختــن بــه کلیــات 
برشــمرده و گفــت: مــا در مباحــث درجــه دوم 
ــف شــدیم  ــوم، متوق ــی فلســفه عل ــش، یعن دان
و بــه تولیــد دانــش درجــه اول و حــل مســئله 
ــوم  ــکان عل ــورد ام ــال ها در م ــم. س نپرداختی
امــا  بحــث می کنیــم  آن  متــد  و  اســامی 
ــرار  ــم ق ــد عل ــی تولی ــیر طبیع ــوز در مس هن
نگرفتیــم. اگــر می خواهیــم علــوم انســانی 
ــه ســراغ حــل  ــد ب اســامی داشــته باشــیم بای
ــه اول اســت.  ــش درج ــه دان ــم ک مســئله بروی
ــا  ــه م ــن اســت ک منظــور از مســئله محوری ای
ــد  ــیم. رش ــان را بشناس ــی خودم ــائل واقع مس
ــر  ــبب درگی ــه س ــرب ب ــانی در غ ــوم انس عل
ــکات  ــائل و مش ــا مس ــا ب ــای آنه ــدن علم ش
خودشــان  سیاســی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
ــران دردی  ــائل دیگ ــه مس ــت. ترجم ــوده اس ب
ــرفتی  ــر پیش ــد. اگ ــا دوا نمی کن ــه م از جامع
ــه  ــوم انســانی اســامی داشــته ایم ب هــم در عل
ایــن واســطه بــوده کــه علمــای مــا بــا مســائلی 
ــد.  ــد و در پــی حــل آن برآمده ان درگیــر بوده ان
و  فقــه  در  نوآوری هایــی  انصــاری  شــیخ 
ــد و  ــر بودن ــا مســائلی درگی اصــول داشــتند، ب
ــه  ــرای حــل آن مســائل ب ــد ب ــادات جدی اجته

ــت. ــدان آورده اس می
ــوم در  ــگاه باقرالعل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ادامــه بــه توضیــح تفــاوت ســه ترکیــب »تحول 

ــوم انســانی« و  ــد عل ــوم انســانی«، »تولی در عل
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــی« پرداخ ــم دین »عل
وقتــی واژه »تحــول« در علــوم انســانی بــه 
کار مــی رود، در نظــر تداعــی می شــود کــه 
ــانی را  ــوم انس ــر عل ــم ب ــوِد حاک ــای موج فض
ــه  ــت ک ــن اس ــرض ای ــکنیم و پیش ف ــد بش بای
ــت. در  ــش نیس ــوب و رضایت بخ ــاع، مطل اوض
ــه  ــوت ب ــی و دع ــی ایجاب ــد« نگاه واژه »تولی
ــگاه  ــا و ن ــتن فض ــود دارد و شکس ــاب وج ایج
ســلبی مطــرح نیســت. »علــم دینــی« در 
ــه  ادبیــات کســانی رایــج اســت کــه علــوم را ب
ــس  ــد. پ ــیم می کنن ــی تقس ــی و غیردین دین
ــرادف  ــم مت ــا ه ــه ب ــن س ــف ای ــن توصی ــا ای ب

ــتند. نیس
ــه  واعظــی در بخــش بعــدی ســخنان خــود ب
طــرح ســه ســؤال و تلقــی خــود از پاســخ آنهــا 
ــد  ــاً تولی ــا واقع پرداخــت: ســؤال اول اینکــه آی
علــوم انســانِی اســامی و علــم دینــی پــروژه ای 
اســت کــه همــه ابعــادش قابــل مدیریــت اســت 
یــا خیر؟ مــا معتقدیــم تحــول و تولیــد در علوم 

ــت و طراحــی  ــل مدیری ــا حــدی قاب انســانی ت
اســت. مثــًا اصــاح و تغییــر متــون درســی یــا 
اقدامــات اداری یــا تشــویق و تســهیل هایی 
می توانیــم داشــته باشــیم، امــا تحــول در علــوم 
ــا  ــن مدیریت ه ــا ای ــاً ب ــامی صرف ــانی اس انس
حــل نمی شــود. تــا زمانــی کــه عالمــان و بدنــه 
جامعــه علمــی بــه ســمت حــل مســئله حرکــت 
ــور  ــن تص ــد. ای ــدی نمی افت ــاق ج ــد، اتف نکنن
ــک  ــی و کم ــر و نه ــا ام ــه ب ــت ک ــتباه اس اش
مســئله  تأثیرگــذار،  کانون هــای  از  گرفتــن 

ــود! ــل می ش ــم ح ــد عل تولی
کــرد:  طــرح  این گونــه  را  دوم  ســؤال  وی 
هرکــس حــرف از علــوم انســانی اســامی 
کــه  دارد  را  پیش فــرض  ایــن  می زنــد 
ــور  ــکان حض ــت و ام ــام، ظرفی ــای اس آموزه ه
را  انســانی  علــوم  آورده هــای  در  محتوایــی 
ــه  ــه رابط ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س ــد، ام دارن
ــت؟  ــانی چیس ــوم انس ــام و عل ــای اس آموزه ه
آیــا آموزه هــای اســامی زاینــده محتــوای 
علــوم انســانی اســت؟ هــر کــدام از داعیــه داران 
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تولیــد علــم دینــی پاســخ خودشــان را بــه ایــن 
ــت  ــن اس ــن ای ــی م ــا تلق ــد، ام ــؤال داده ان س
ــانی در  ــوم انس ــرای عل ــامی ب ــف اس ــه وص ک
ــان  ــانی یکس ــوم انس ــف عل ــاخه های مختل ش
نیســت و امــکان حضــور آموزه هــای اســام در 
ــدارد. ــود ن ــکل وج ــک ش ــه ی ــانی ب ــوم انس عل

ــانی  ــوم انس ــردازی عل ــوزه نظریه پ ــتاد ح اس
ــه  ــه مطالع ــص ب ــانی مخت ــوم انس ــت: عل گف
خــود انســان و روان انســان نیســت. مثــًا 
تولیــدات هنــری از آن حیــث کــه تولیــد 
ــا  ــوم انســانی اســت. ب انســان اســت، جــزو عل
ایــن تعریــف، علــوم انســانی طیــف گســترده ای 
جنــس  و  برمی گیــرد  در  را  مباحــث  از 
بحث هــای علــوم انســانی متکثــر خواهــد بــود. 
ــه  ــت ک ــوری اس ــات ط ــس مطالع ــی جن گاه
ــت  ــد در آن دخال ــی نمی توانن ــای دین آموزه ه
چندانــی داشــته باشــند. مطالعــات دانشــی بــه 
ــاری  ــی و هنج ــی، تبیین ــته توصیف ــه دس س
در  اســامی  علــوم  کــه  می شــود  تقســیم 
ــی  ــش اندک ــی نق ــی و تبیین ــات توصیف مطالع
ــه توصیــف  ــن دو فقــط ب ــد؛ چراکــه در ای دارن
و علــل مســئله پرداختــه می شــود امــا در 
مطالعــات هنجــاری کــه ارائــه راهــکار و توصیــه 
ــذار  ــد تأثیرگ ــای اســام می توان اســت آموزه ه
و  تصمیمــات  چــون  باشــد؛  نقش آفریــن  و 
ــی،  ــت دین ــه، از جه ــن مرحل ــا در ای راه حل ه

نمی تواننــد خنثــی باشــند.
واعظــی ســؤال ســوم را این گونــه مطــرح کــرد 
کــه آیــا در تولیــد علــوم انســانی اســامی بایــد 

ــخ  ــیم؟ وی در پاس ــته باش ــدت روش داش وح
ــه ماهیــت علــوم انســانی و  ــا توجــه ب گفــت: ب
طیــف گســترده آن، قطعــاً بایــد تکثــر روشــی 
ــم اجتهــادی  ــا پارادای ــا ب داشــته باشــیم و تنه
ــد  ــل نخواه ــل ح ــا قاب ــائل م ــی، مس ــا تجرب ی

بــود.
ــار دوم  ــدای درس گفت ــی در ابت ــد واعظ احم
ــه  ــن جلس ــم در ای ــعی  می کن ــت: س ــود گف خ
تابلویــی از مباحــث قابل طــرح و اولویــت دار در 
حــوزه مطالعــات سیاســی ارائــه دهــم. مطالعات 
سیاســی از بــاب نمونــه اســت و می تــوان آن را 

بــه ســایر علــوم نیــز تعمیــم داد.
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــات ح ــر تبلیغ ــس دفت ریی
حــوزه  در  نیــاز  مــورد  دانــش  داد:  ادامــه 
تقســیم  اصلــی  دســته  دو  بــه  سیاســت 
و  عــام  دانشــی  گزاره هــای  اول  می شــود. 
کلــی کــه بــه فضائــل و مطلوبیت هــا و بایدهــا 
و نبایدهــای جامعــه سیاســی نظــر دارد کــه بــه 
ایــن دســته، فلســفه سیاســی گفتــه می شــود. 
ــر ســه قســم اســت:  فلســفه سیاســی خــود ب
ایضــاح مفهومــی، مباحــث توصیفــی و مباحثــی 
ــی.  ــه سیاس ــرات جامع ــل و خی ــاره فضائ درب
مهم تریــن بخــش فلســفه سیاســی، قســم 

ــت. ــوم آن اس س
از  بخــش  دومیــن  داد:  ادامــه  واعظــی 
دانش هــای مــورد نیــاز در حــوزه سیاســت بــه 
ــرای تحقــق  دانش هایــی اختصــاص دارد کــه ب
ــع  ــرات و دف ــات و خی ــه آن غای ــیدن ب بخش

ــم.  ــاز داری ــدان نی ــی ب ــه سیاس ــرور جامع ش
بــه ایــن بخــش »علــوم سیاســی« گفتــه 

. د می شــو
ــم  ــری ه ــوزه دیگ ــه ح ــرد: البت ــد ک وی تأکی
بــه نــام »هنــر سیاســتمداری« وجــود دارد کــه 
ــر  ــت. هن ــی اس ــه مهارت ــت، بلک ــی نیس دانش
ــدی از  ــی بهره من ــی توانای ــتمداری، یعن سیاس

ایــن دانش هــا در اداره جامعــه.
ــائل  ــی از مس ــه نمونه های ــه ب ــی در ادام واعظ
مهمــی کــه در فلســفه سیاســی مطــرح اســت 
داد  آنهــا  بــه  اســامی  پاســخ های  بایــد  و 
ــم،  ــای مه ــی از بحث ه ــت: یک ــت و گف پرداخ
تنقیــح انسان شناســی اســامی اســت. هــر 
ــد  ــدون تردی ــی ب ــفه سیاس ــه فلس کان نظری
مبتنــی بــر یــک نــگاه خــاص بــه انســان اســت.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم 
ــل  ــح فضائ ــر، تنقی ــوزه دیگ ــرد: ح ــه ک اضاف
جامعــه سیاســی از منظــر اســامی اســت. مثــًا 
ــوب  ــی محس ــم، آزادی ارزش نهای در لیبرالیس
ــل  ــد سلســله مراتب فضائ می شــود. مــا نیــز بای
جامعــه سیاســی اســامی را  مشــخص کنیــم و 
مثــًا بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه حفــظ 
نظــام مقــدم اســت یــا حفــظ آزادی هــای 

ــردی؟ ف
واعظــی افــزود: یــک نمونــه دیگــر بحــث 
از مــردم ســاالری، آزادی و عدالــت اســت. 
ــن  ــاره ای ــی درب ــفه سیاس ــاب فلس ــر کت در ه
ــوزه  ــن ح ــده اســت. ای ــوم بحــث ش ــه مفه س

هــم، زمینــه بحث هــای نظــری دارد و هــم 
بحث هــای انضمامــی. در بحث هــای نظــری 
ــؤال پاســخ  ــن س ــه ای ــد ب ــال بای ــور مث ــه ط ب
ــی  ــت دین ــن حاکمی ــه بی ــه چگون ــم ک دهی
در  می کنیــم؟  جمــع  مردم ســاالری  و 
بحث هــای انضمامــی نیــز بــه طــور مثــال 
بایــد نشــان دهیــم کــه وضعیت مــان در حــوزه 
عدالــت سیاســی چیســت و چــه راه هایــی 
بــرای گســترش عدالــت سیاســی بایــد در 

ــم؟ ــش بگیری پی
دکتــر واعظــی در ادامــه بــه بیــان نمونه هایــی 
از مســائلی کــه در حــوزه علــوم سیاســی مطرح 
ــت  ــًا سیاس ــت: مث ــت و گف ــود پرداخ می ش
ــی  ــوم سیاس ــای عل ــی از حوزه ه ــی یک تطبیق
ــز  ــی تمرک ــت تطبیق ــور از سیاس ــت. منظ اس
بــر وضعیــت سیاســی کشــورهای دیگــر اســت. 
در ایــن حــوزه یعنــی توصیــف، اســامی بــودن 
یــا نبــودن دانــش خیلــی نمــودی نــدارد. ولــی 
وقتــی بــه راه کارهــا می پردازیــم اســامی بودن 

ــود. ــرح می ش ــاره مط ــش دوب دان
در  واعظــی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــی از  ــا دریای ــا ب ــرد: م ــان ک ــان خاطرنش پای
ــی از  ــه نمونه های ــتیم ک ــه هس ــائل مواج مس
آن را بیــان کــردم. بــرای تولیــد علــوم انســانی 
ــود و  ــی خ ــائل بوم ــال مس ــد دنب ــامی بای اس
یافتــن پاســخ های اســامی بــرای آنهــا باشــیم. 
ــد  ــت درنخواه ــه حرک ــم ب ــد عل ــه تولی چرخ

ــویم. ــور« ش ــئله مح ــه »مس ــر آنک ــد، مگ آم

در جلسه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی؛
برنامه درسی رشته »معارف اسالمی و روابط بین الملل« به تصویب رسید

ــوم  ــاء عل ــول و ارتق ــورای تح ــه ۲۱۵ ش جلس
ــداد  ــی ح ــر غامعل ــت دکت ــه ریاس ــانی ب انس
عــادل، در محــل دبیرخانــه شــورای عالــی 

ــد. ــکیل ش ــی، تش ــاب فرهنگ انق
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی، در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر حــداد 
ــته  ــن رش ــت تدوی ــوص اهمی ــادل در خص ع
روابــط بین الملــل بــا رویکــرد اســامی و بومــی 
ــم از  ــف اع ــای مختل ــرد آن در عرصه ه و کارب
ــه  ــور خارج ــران وزارت ام ــان و مدی کارشناس
تاکیــد  بین الملــل،  روابــط  تحلیل گــران  و 

نمــود.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ضمــن 
موفقیــت آمیــز دانســتن تجربــه دانشــگاه امــام 
و  درســی  برنامه هــای  تهیــه  در  صــادق)ع( 
رعایــت چهــار موضــع شــورای تحــول، تصریــح 
کــرد: از تجــارب ایــن دانشــگاه بــه عنــوان الگــو 

ــرد. ــوان اســتفاده ک ــی می ت ــه خوب ب
امــام  دانشــگاه  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
صــادق )ع( ایــن برنامــه درســی را بــه زبان هــای 

ــن  ــا ضم ــد ت ــه کن ــی ترجم ــی و عرب انگلیس
ــورهای  ــی از کش ــرای برخ ــانی، ب ــاع رس اط

ــود. ــال ش ــز ارس ــه نی منطق
درس هــای  عناویــن  ادامــه،  در  ســپس 
ــان  ــط آقای ــا توس ــرفصل آنه ــنهادی و س پیش
ــر  ــی و دکت ــر خان ــاه، دکت ــرت پن ــر نص دکت
ــه  ــده برنام ــم تهیه کنن ــوان تی ــه عن ســعیدی ب
مذکــور از دانشــگاه امــام صــادق)ع( شــرح 
ــرات  ــان نظ ــه بی ــورا ب ــای ش ــد و اعض داده ش
ــن برنامــه  و دیدگاه هــای خــود در خصــوص ای

پرداختنــد.
در ایــن جلســه، دروس و ســرفصل های برنامــه 
درســی کارشناســی ارشــد پیوســته رشــته 
ــه  ــل« ب ــن المل ــط بی ــارف اســامی و رواب »مع

ــی اعضــای شــورا رســید. ــب نهای تصوی
شــایان ذکــر اســت کلیــات ایــن برنامــه قبــا 
در جلســه ۲۱۴ شــورای تحــول بــه تاریــخ دوم 
ــورای  ــای ش ــب اعض ــه تصوی ــرداد ۱۴۰۱ ب خ

ــود. تحــول، رســیده ب

در جلســه شــورای تخصصــی حــوزوی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
مطــرح شــد؛

تعامالت حوزه علمیه و آموزش و پرورش

تخصصــی  شــورای  مجمــع   ۱۳۵ جلســه 
ــا  ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق حــوزوی شــورای عال
موضــوع »تعامــات حوزه هــای علمیــه بــا 
آمــوزش پــرورش بــا تاکیــد بــر اجرایــی ســازی 

ــد. ــزار ش ــول« برگ ــند تح س
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی بــه نقــل از خبرگــزاری 
رســا،  جلســه ۱۳۵ مجمــع شــورای تخصصــی 
حــوزوی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی عصر 
یکشــنبه بــا حضــور آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد 
ــت  ــی، بهج ــلمین ربان ــام والمس ــج اس و حج
ــانیا،  ــوری، عباســی، پارس ــا ن ــی، م ــور، مدن پ
و  صــادق  رحیمــی  هاشــمیان،  میرمعــزی، 
ســرکار خانــم عاســوند در ســاختمان شــورای 
تخصصــی حــوزوی شــورای عالــی انقــاب 

ــد. ــزار ش ــی برگ فرهنگ
ــوزه  ــات ح ــوع »تعام ــا موض ــه ب ــن جلس ای
ــا تاکیــد  ــا آمــوزش  پــرورش ب هــای علمیــه ب
ــزار  ــول« برگ ــند تح ــازی س ــی س ــر اجرای ب
ــی را  ــن دقایق ــدام از حاضری ــر ک ــه ه ــد ک ش

بــه بحــث و بررســی و تحلیــل علــل و عوامــل، 
طرفیــن  همــکاری  و ضعــف  قــوت  نقــاط 

پرداختنــد.

ــرای  ــب ب ــه مناس ــدن زمین ــم ش فراه
تحقــق ماموریــت هــا حــوزه هــای 
علمیــه در ســند تحــول آمــوزش و 

پــرورش
دیــن  معــاون،  نــژاد  بهشــتی  دکتــر 
شــورای  فنــاوری  و  علــم  وسیاســتگذاری 
ــن  ــه ای ــت ک ــان داش ــوزوی بی ــی ح تخصص
ــی  ــائل دین ــه مس ــبی ب ــرد مناس ــند رویک س
و نقــش حــوزه علمیــه دارد و در راهبردهــا 
و راهکارهایــی متعــددی همچــون نهادینــه 
ســازی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
تقویــت ایمــان و روحیــه جهــادی، تربیــت 
معلمــان دینــی و تقویــت رابطــه مدرســه، 
ــوزه  ــش ح ــه نق ــتقیما ب ــوزه مس ــجد و ح مس

علمیــه اشــاره شــده اســت.
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وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا چنــد ســال پیــش 
ــا  ــدارس ب ــه م ــان ب ــرای ورود حوزوی ــی ب حت
مشــکاتی روبــه رو بودیــم، تصریــح کــرد: امروز 
در دولــت جدیــد همــکاری خوبــی بیــن حــوزه 
هــای علمیــه و آمــوزش و پــرورش برقــرار 
ــه  ــه ب ــا توج ــوز ب ــه هن ــر چ ــت اگ ــده اس ش
گســتره فعالیــت هــای حــوزه علمیــه از جهــت 
ــه  ــوب فاصل ــع مطل ــا وض ــی ت ــتیبانی مال پش

ــم. داری
نهادهــای  در  انســجام  عــدم  افــزود:  وی 
حــوزوی بــرای فعالیــت هــای تبلیغــی طــاب 
در مــدارس مشــکاتی را بــه وجــود آورده 
ــن  ــن ای ــی بی ــم افزای ــد ه ــه نیازمن ــت ک اس

ــد. ــی باش ــا م نهاده
ــرورت  ــه ض ــز ب ــاره ای نی ــژاد اش ــتی ن بهش
بازنگــری برخــی از رشــته هــای دانشــگاه 
فرهنگیــان داشــت و ابــراز کــرد: حــوزه علمیــه 
مــی توانــد نســبت بــه بازنگــری برخــی از ایــن 

ــد. ــا کن ــری را ایف ــش موث ــا نق ــته ه رش
امیــن  در ۲۰ هــزار  اجــرای طــرح 

مدرســه
حجــت االســام والمســلمین مانــوری معــاون 
ــه،  تبلیــغ و امــور فرهنگــی حــوزه هــای علمی
طــرح امیــن را در یــک ســال گذشــته بــا 
توســعه و پیشــرفت جــدی همــراه دانســت، وی 
ــتای  ــی در راس ــد آموزش ــن ۱۴ واح ــه تدوی ب
ــاره  ــن اش ــرح امی ــان ط ــوزی مبلغ ــارت آم مه
ــاده  ــق م ــه از طری ــی ک ــزود طاب ــرد و اف ک
ــز  ــوند نی ــی ش ــرورش م ــوزش و پ ۲۸ وارد آم
دوره پودمانــی خــود را زیــر نظــر مرکــز تربیــت 

ــد. ــی گذرانن ــم م ــغ معل مبل
ــر  ــوری ب ــلمین مان ــام والمس ــت االس حج

تــداوم و تقویــت رابطــه علمــی و عاطفــی بیــن 
ــم و حــوزه علمیــه اشــاره داشــت و  ــغ معل مبل
عنــوان کــرد: طــاب جذب شــده در آمــوزش و 
پــرورش وظیفــه ســنگین معلمــی و مبلغــی را 
برعهــده دارنــد از همیــن رو بایــد بــرای تقویــت 
ــن  ــا ای ــه علمــی طــاب، رابطــه خــود را ب بنی

ــزان حفــظ کنیــم. دســته از عزی
معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی حــوزه هــای 
علمیــه نداشــتن کارت پایــان خدمــت را مانعــی 
برســر راه طــاب بــرادر بــرای ورود بــه آمــوزش 
ــه داد: بیشــتر  ــرورش توصیــف کــرد و ادام و پ
ــرورش  ــه آمــوزش و پ ورودی هــای حــوزوی ب
از خواهــران طــاب هســتند چــرا کــه ســربازی 
ــتغال در  ــرای اش ــر راه طــاب ب ــر س ــی ب مانع
ــل  ــال ح ــه دنب ــد ب ــذا بای ــت و ل ــدارس اس م

مشــکل ســربازی طــاب باشــیم.
ــا 8  ــم ب ــت معل ــته تربی ــب رش تصوی

ــوزه ــش در ح گرای
مــدارس  راهبــری  ســتاد  انــدازی  راه  وی 
بیــن  محــور، شــورای هماهنگــی  مســجد 
ــارف و  ــری و مع ــهید مطه ــدرا، ش ــدارس ص م
تصویــب رشــته تربیــت معلــم را از تــازه تریــن 
ــت  ــتای فعالی ــه در راس ــوزه علمی ــات ح اقدام

ــرد. ــان ک ــازی بی ــی و کادرس ــای آموزش ه
حجــت االســام والمســلمین مانــوری بــا 
گایــه از عــدم توجیــه برخــی از مدیــران 
ــان  ــف مبلغ ــرح وظای ــه ش ــبت ب ــدارس نس م
ــا شــرح  ــان م ــرد: مبلغ ــار ک ــن اظه طــرح امی
وظایــف خــاص خــود را دارنــد، لــذا الزم 
ــران مــدارس خــارج از حیطــه  اســت کــه مدی
ــته  ــاری نداش ــا انتظ ــاب از آنه ــی ط ماموریت

ــند. باش

جــدی  پیگیــری  خواســتار  پایــان  در  وی 
مطالبــه حــق بیمــه بانــوان مبلغــه طــرح 
ــون اختصاصــی  ــزاری مجــدد آزم ــن و برگ امی
ــت  ــل نهض ــون دوره قب ــدگان آزم ــرای جامان ب

ــد. ــن ش ــرح امی ــان ط ــوادآموزی و مبلغ س
سیســتم  در  حــوزه  تاثیرگــذاری 
چشــمگیرتر  مراتــب  بــه  پرورشــی 

خواهــد بــود
ــا عاســوند اســتاد حــوزه  ــم فریب ســرکار خان
و دانشــگاه اظهــار داشــت: نظــام آموزشــی نیــز 
ــی  ــد جراح ــادی نیازمن ــام اقتص ــد نظ همانن
اســت، سیســتم بایــد از آموزشــی بــه پرورشــی 
تغییــر کنــد تــا دوره انبــوه خوانــی هــای 

ــد. ــان برس ــه پای ــروری ب غیرض
ــورای  ــوزوی ش ــی ح ــورای تخصص ــو ش عض
اگــر  داد:  ادامــه  فرهنگــی  انقــاب  عالــی 
نقــش  قطعــاً  باشــد  پرورشــی  سیســتم 
ــر و  ــگ ت ــر رن ــه پ ــوزه علمی ــت و ح روحانی

بــود. خواهــد  تأثیرگذارتــر 
خانــم عاســوند ابــراز کــرد: حــوزه علمیــه در 
کنــار طــرح هــای ارائــه شــده بایــد بــه دنبــال 
کنشــگری در عرصــه هــای جنبــی آمــوزش و 

پــرورش باشــد.
خانــم عاســوند بــا گایــه از حضــور کمرنــگ 
شــوراهای  و  جلســات  در  حــوزوی  بانــوان 
ــوی  ــک بان ــام ی ــرد: ن ــان ک ــزی اذع ــه ری برنام
ــه در  ــن اعضــاء و شــوراهایی ک حــوزوی در بی
ــد  ــاهده نش ــد، مش ــرده ش ــام ب ــه ن ــن جلس ای
ــاً  ــوان، واقع ــش بان ــن نق ــده گرفت ــن نادی و ای

ــب دارد. ــای تعج ج
کرونــا تمــام شــد امــا حــال آمــوزش و 

پــرورش خــوب نیســت
االســام  حجــت  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
عضــور  ربانــی  حســن  ســید  والمســلمین 
شــورای تخصصــی حــوزوی بــا اشــاره بــه 
مشــکات ناشــی از آمــوزش مجــازی در عصــر 
ــای  ــث ه ــه بح ــر چ ــرد: اگ ــان ک ــا اذع کرون
ــا در  ــد ام ــوب و الزم می باش ــکده ای خ اندیش
میــدان عمــل عقــب هســتیم چــرا کــه حقیقتــاً 
حــال آمــوزش و پــرورش خــوب نیســت و اگــر 
امــروز امــور عملیاتــی را بــه جــد دنبــال نکنیــم 

ــد. ــد ش ــر خواه دی
ــه فکــر جبــران کاهــش کیفیــت آمــوزش و  ب
تربیــت دانــش آمــوزان در ســال هــای کرونایــی 

باشــید
حجــت االســام والمســلمین رحیمــی صــادق 
خواســتار تغییــر ریــل گــذاری در ســند تحــول 
آمــوزش و پــرورش شــد و اظهــار کــرد: نســبت 
مــدارس غیرانتفاعــی و دولتــی تبدیــل بــه 
نظــام طبقاتــی شــده کــه آفــت هایــی را نیــز 

ــی دارد. در پ
ــه  ــان ب ــی از معلم ــگاه بخش ــه داد: ن وی ادام
ــای  ــت منه ــرف و سیاس ــوزش ص ــمت آم س
ــل  ــد اوای ــد همانن ــه بای ــت ک ــه اس ــن رفت دی
ــت  ــن هدای ــوی دی ــمت و س ــه س ــاب ب انق

ــود. ش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــوزه علمی ــتاد ح اس
پیرامــون برخــی از طــرح هــا هماننــد »طــرح 
ــان  ــود دارد، خاطرنش ــی وج ــراب« ابهامات مح
ــی  ــای آموزش ــا و فض ــال کرون ــرد: در دو س ک
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــر کیفی ــازی از نظ مج
ــرای  ــد فکــری ب ــه بای ــت شــده ایم ک دچــار اُف

ــرد. ــران آن ک جب

دکتر کی نژاد مطرح کرد؛
تشریح قوانین جدید جذب هیئت علمی در دانشگاه ها

ــی  ــورای عال ــذب ش ــی ج ــت عال ــس هیئ رئی
قوانیــن جدیــد جــذب  انقــاب فرهنگــی، 
ــرد. ــریح ک ــگاه ها را تش ــی در دانش ــت علم هیئ

ــه ای  ــش منطق ــژاد در همای ــی کی ن محمدعل
اســتان های  جــذب  اجرایــی  هیئت هــای 
ــه میزبانــی  خوزســتان، ایــام و لرســتان کــه ب
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خرم آبــاد برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن مســائل 
مــورد طــرح در ایــن همایــش  آمایــش آمــوزش 
ــال  ــال در ح ــش از ۱۲ س ــه بی ــوده ک ــی ب عال
انجــام اســت و یکــی از دالیــل تأخیــر در 
فراخــوان اردیبهشــت  بــه دلیــل تأخیــر در 
آمایــش بــوده اســت، چراکــه در ســال های 
گذشــته ســازمان امــور اســتخدامی کشــور 
مجــوز و ردیــف اســتخدامی را صــادر می کــرد 
و امســال بــا توجــه بــه کلیــات طــرح آمایــش 
ــب  ــه کس ــق ب ــتیم موف ــه داش ــاتی ک در جلس
ــت ماه  ــرای اردیبهش ــوان ب ــدور فراخ ــوز ص مج

ــدیم. نش
وی افــزود: در ایــن راســتا مکاتباتــی بــا دفتــر 
ــم  ــده، امیدواری ــام ش ــوری انج ــت جمه ریاس
ــوان را کــه فعالیت هــای آن در  فرآینــد فراخ
وزارتیــن و دانشــگاه انجــام شــده را اعــام 
کنیــم و کار جــذب هیئــت علمــی بــرای 

ــم. ــام دهی ــت را انج ــع اردیبهش مقط
ــی  ــورای عال ــذب ش ــی ج ــت عال ــس هیئ رئی
انقــاب فرهنگــی عنــوان کــرد: دانشــگاه ها 
ــد را  ــده ای دارن موظــف هســتند چنانچــه پرون

ــا بخشــنامه ای کــه  ــا ب ســریعاً ارســال کننــد ت
ــه  ــود، مواج ــه نمی ش ــده ای پذیرفت ــر پرون دیگ
دانشــگاه ها  رؤســای  اینصــورت  در  نشــوند، 
بایــد پاســخگوی مراجــع قانونــی در رابطــه بــا 

ــند. ــا باش ــال پرونده ه ــر در ارس تأخی
ــتیم  ــی هس ــد: در مقطع ــر ش ــژاد متذک کی ن
ــام  ــه اتم ــیه ها ب ــه بورس ــوط ب ــوارد مرب ــه م ک
رســیده و تنهــا یکــی دو مــورد باقی مانــده کــه 
ــگاه ها و  ــای دانش ــا رؤس ــا ب ــا آنه ــه ب در رابط
ــه  شــده  ــاس گرفت ــزی جــذب تم ــت مرک هیئ
ــف  ــن تکلی ــیه ها تعیی ــن بورس ــده ای ــا پرون ت

ــوند. ش
وی تبییــن کــرد: مصوبــه افزایــش ســن جــذب 
اعضــای هیئــت علمــی از ۴۰ بــه ۴۵ ســال برای 
ــای  ــرای فراخوان ه ــدی اســت و ب ــوان بع فراخ
ــیده  ــره ای اندیش ــه تبص ــن مصوب ــی در ای قبل
نشــده، امــا در صحبت هایــی کــه بــا دبیــر 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی صــورت گرفته 
ــته  ــه در گذش ــرادی ک ــرای اف ــال دارد ب احتم
شــرکت کــرده و بــه دلیــل ِکَبــر ســن پذیرفتــه 
ــه  ــود؛ البت ــیده ش ــی اندیش ــده اند تمهیدات نش
ایــن مســئله بســتگی بــه تعــداد مجــوزی دارد 
ــتخدامی داده  ــور اس ــازمان ام ــرف س ــه از ط ک

می شــود.
ــی  ــورای عال ــذب ش ــی ج ــت عال ــس هیئ رئی
انقــاب فرهنگــی تأکیــد کــرد: امیدواریــم 
ــن  ــرای گرفت ــه ب ــد ک ــار نکنن ــگاه ها رفت دانش
ــا دانشــگاه را غیربرخــوردار  ــات منطقــه ی امکان
ــود را  ــر خ ــوارد دیگ ــرای م ــد و ب ــان دهن نش
ــر  ــه  اخی ــد. در مصوب ــی کنن ــوردار معرف برخ

ــد  ــه دارای فرزن ــرادی ک ــن و اف ــرای متأهلی ب
هســتند امتیازاتــی در نظــر گرفتــه  شــده 
ــا  ــانه ای ب ــد در فضــای رســمی رس ــه هرچن ک
مشــکلی مواجــه نشــد، امــا در فضــای مجــازی 
افــرادی مغــرض یــا نــاآگاه بــا خلــط مســائل و 
ــای  ــه اظهارنظره ــی ب ــی و عموم مباحــث علم

ــد. ــاره پرداختن ــن ب ــتی در ای نادرس
ــه  ــه ب ــن مصوب ــرد: در ای ــد ک ــژاد تأکی کی ن
ــی داده  ــه متأهــل هســتند، امتیازات ــرادی ک اف
شــده و شــرط مهــم اعطــای امتیــازات آن 
ــی و  ــرایط علم ــل ش ــراد حداق ــه اف ــت ک اس
داشــته، ســپس  را  صاحیت هــای عمومــی 
وقتــی وارد رقابــت عمومــی بــرای انتخــاب 
ــرد داده  ــه ف ــازات ب ــن امتی ــدند ای ــح ش اصل

ــود. ش

وی اضافــه کــرد: در بســیاری از اســتان ها ائمــه 
جمعــه جــزء اســتادان گــروه معــارف هســتند و 
ایــن نعمــت بی نظیــر بــرای برگــزاری جلســات 

علمــی و معنــوی بــا ایــن شــخصیت ها اســت.
ــی  ــورای عال ــذب ش ــی ج ــت عال ــس هیئ رئی
انقــاب فرهنگــی تشــریح کــرد: اســتاندار عضــو 
هیئــت علمــی یکــی از پژوهشــگاه ها در رشــته 
علــوم انســانی بــوده و در ایــن راســتا امیدواریــم 
ــاماندهی  ــرای س ــت ب ــن فرص ــگاه ها از ای دانش
آمــوزش عالــی اســتان بهره بــرداری کننــد، 
ــئوالن  ــرگاه مس ــان داده ه ــه نش ــه تجرب چراک
اســتانی بــا هماهنگــی و همدلــی حرکــت 
آرمانــی  اهــداف  بــه  آنجــا  در  کرده انــد 

شــده ایم. نزدیک تــر 
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گفت وگو با دبیر ستاد ملی جمعیت؛
باید از فرصت بازبودن پنجره جمعیتی کشور استفاده کنیم

ــی  ــر ســتاد مل ــن، دبی ــر ســیدکاظم فروت دکت
جمعیــت گفــت: بایــد از فرصــت بازبــودن 
ــای  ــود نیروه ــور و وج ــی کش ــره جمعیت پنج
زیرســاخت ها  ایجــاد  بــرای  فعــال  جــوان 
اســتفاده کننــد تــا اگــر کشــور مــا بــه ســالمند 
هــم تبدیــل شــد، از ظرفیــت زیرســاخت هایی 
ــی  ــاوری و علم ــادی، فن ــوزه  اقتص ــه در ح ک

ــم. ــتفاده کنی ــم، اس ــاد کردی ایج
دکتــر  بــا  گفت وگــو  مشــروح   
ــی  ــتاد مل ــر س ــن، دبی ــیدکاظم فروت س

جمعیــت بیــن شــرح اســت:  
 خانــواده نخســتین هســته اجتماعــی زندگــی 
ــواده  ــازد. خان ــه را می س ــت و جامع ــان اس انس
ــالم  ــه س ــک جامع ــان ی ــات، بنی ــالم و باثب س
ــما  ــی ش ــه ارزیاب ــن زاوی ــت. از ای ــا اس و پوی
از وضعیــت فعلــی سیاســت های حمایــت از 

ــت؟ ــواده چیس ــازی خان ــکیل و پایدارس تش
 مــا اآلن دو بحــث راجــع بــه جمعیــت و 
خانــواده داریــم که یکــی افزایــش ازدواج و دوم 
نگهــداری ازدواج اســت. شــاید نگهــداری ازدواج 
مهم تــر از خــود ازدواج باشــد. وقتــی دو جــوان 
بعــد از مدت هــا بــه هــم رســیدند و قــرار اســت 
ــا هــم شــروع کننــد تنهــا  ــی را ب زندگــی خوب
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــر نمی کنن ــه فک ــزی ک چی
ــود  ــره ش ــار مخاط ــد دچ ــان بخواه زندگی ش
ــود.  ــر ش ــاق منج ــی ط ــردی و حت ــه س و ب
ــا در  ــای م ــد از طاق ه ــه ۵۰ درص ــک ب نزدی
پنــج ســال اول ازدواج صــورت می گیــرد. عــدد 
بســیار باالیــی اســت. یکــی از برنامه هایــی کــه 
ــواده  ــتحکام خان ــرای اس ــد ب ــاً بای ــت حتم دول
داشــته باشــد، در پنــج ســال اول اســت. قطعــاً 
اختافــات و کدورت هایــی شــکل می گیــرد 
ــا  ــه آن ه ــد ک ــم می کن ــه را فراه ــن زمین و ای
ــم  ــار ه ــد کن ــر نمی توانن ــد دیگ احســاس کنن
باشــند. بایــد مشــکاتی کــه در پنــج ســال اول 
ــدازد،  ــه مخاطــره می ان ــواده را ب اســتحکام خان
برطــرف شــود. چــه کســی بایــد برطــرف 

کنــد؟
یــک مشــاور می توانــد ایــن کار را انجــام دهــد؛ 
ــنگین  ــی س ــم خیل ــاور ه ــای مش ــا هزینه ه ام
اســت. مــردم به خصــوص قشــر ضعیــف در 
ســبد محــدودی کــه از نظــر اقتصــادی دارنــد، 
ــاوره  ــنگین مش ــه  س ــت هزین ــان پرداخ برایش
ــی  ــا بخش ــد بیمه ه ــرا نبای ــت. چ ــخت اس س
ــا  ــل ت ــوند؟ حداق ــف ش ــه را مکل ــن هزین از ای
ــده  ــه عه ــا را ب ــال اول ازدواج هزینه ه ــج س پن
بگیرنــد کــه خانواده هــا متاشــی نشــوند. مــا از 
ــن،  ــم؛ بنابرای ــق جمعیــت می آوری ــن طری همی
بیمه هــا بایــد بــرای مشــاوره های خانــواده 
به خصــوص در پنــج ســال اول زندگــی مقــدار 
زیــادی از هزینه هــا را پرداخــت کننــد کــه 
ــی  ــد و راهنمای ــاوره برون ــی مش ــردم به راحت م
ــم  ــا را از ه ــد مشــکات آن ه ــد و نگذارن بگیرن
ــدد  ــی متع ــیب های اجتماع ــد و آس ــدا کن ج

ایجــاد کنــد.

مســائل  کــه  بگوینــد  بعضی هــا  شــاید 
اقتصــادی و دخالــت خانواده هــا باعــث جدایــی 
ــدارم.  ــول ن ــن را قب ــًا ای ــده اص ــود. بن می ش
مــن معتقــدم کــه مشــکات اقتصــادی در 
بســتر نــاآرام زندگــی حــرف بــرای گفتــن دارد. 
اگــر زن و شــوهر کنــار هــم زندگــی قشــنگی 
داشــته باشــند و فشــارهای اقتصــادی آن هــا را 
ــد،  ــی نمی افتن ــر جدای ــه فک ــد ب ــت می کن اذی

امــا کافــی اســت در درک متقابــل دچــار 
ــش  ــا پی ــت خانواده ه ــا دخال ــوند ی ــکل ش مش
آیــد، آن وقــت مشــکات پیــش می آیــد. 
البتــه موضــوع مــا دخالــت خانواده هــا نیســت، 
مشــکل مــا ایــن اســت کــه آن دختــر و پســر 
ــت  ــه مدیری ــا را چگون ــتند دخالت ه ــد نیس بل
ــردد. ــاوره برمی گ ــه مش ــا ب ــام این ه ــد. تم کنن

نکتــه  دوم خــود ازدواج اســت. مــا مشــاور 
ازدواج الزم داریــم؛ مشــاورانی کــه گزینه هــای 
همســری را درســت انتخــاب کننــد و بــا 
ــد. اآلن  ــو ببرن ــوع ازدواج را جل ــتقبال موض اس
ــه ســال ۸۹ و ســال  ــا نســبت ب ــای م ازدواج ه
۹۸ چیــزی حــدود ۴۰درصــد کمتــر شــده! در 
ســال گذشــته مــا ۵۵۰ هــزار ازدواج داشــتیم. 
البتــه ازدواج هــای مــا در یکی دو ســال گذشــته 
رشــد خیلــی کمــی داشــته، امــا به شــدت 
ــن  ــد. ای ــدا کردن ــش پی ــا کاه ــداد ازدواج ه تع
ــته  ــادی داش ــای زی ــد علت ه ــئله می توان مس
باشــد. ســن ازدواج مــا اآلن در دختــران حــدوداً 
۲۴ ســال و در پســران حــدوداً ۲۸ ســال اســت. 
خــب، ایــن جــوان دارد جوانــی اش را بــه 
ــه  ــد و ب ــت می ده ــف از دس ــکل های مختل ش
ــود.  ــه می ش ــر توج ــی اش کمت ــای عاطف نیازه
پایین تــر  حتمــاً  را  ازدواج  ســن  بایــد  مــا 
ــال در  ــه ۲۱ س ــد ب ــن ازدواج بای ــم. س بیاوری

ــد. ــال برس ــران ۲۴ س ــران و در پس دخت
پیش بینی شــده،  قانــون  در  کــه  مــواردی 
ــه دانشــگاه ها  ــن اســت ک ــای متأهلی خوابگاه ه
خوابــگاه  بایــد  حتمــاً  آموزشــی  مراکــز  و 
ــجویی  ــر دانش ــه اگ ــد ک ــاد کنن ــن ایج متأهلی
خواســت ازدواج کنــد، مشــکلی برایــش پیــش 
نیایــد. البتــه ازدواج بــه خانــواده خیلــی مرتبط 
و  رســوم ها  و  آداب  وقت هــا  گاهــی  اســت. 
شرط وشــروط هایی  و  ســنگین  مهریه هــای 
کــه بــرای یــک ازدواج می گذاریــم، ازدواج 
ــه  ــت ک ــت اس ــدازد. درس ــر می ان ــه تأخی را ب
مــا می گوییــم مــردم مشــکات اقتصــادی 
ــادی  ــکات اقتص ــه مش ــا هم ــی آی ــد، ول دارن
دارنــد؟ مشــکات اقتصــادی مانــع اســت، ولــی 
آیــا همــه  آن  هایــی کــه ازدواج نمی کننــد 
مشــکات  به خاطــر  می گیرنــد  طــاق  یــا 
ــاق در  ــد؟ اآلن ط ــاق می گیرن ــادی ط اقتص
ــا جنــوب شــهر تهــران  شــمال شــهر تهــران ب
قابــل مقایســه نیســت، بــا اینکــه قشــر مرفهــی 
هســتند؛ پــس، مــا نبایــد یــک نســخه واحــدی 
ــکل  ــه مش ــرادی ک ــیم. اف ــه بنویس ــرای هم ب
اقتصــادی ندارنــد، تمکــن مالــی دارنــد و 
از نظــر مکانــی می تواننــد شــرایطی بــرای 
ــه  ــرا ازدواج را ب ــند، چ ــته باش ــان داش خودش
تأخیــر می اندازنــد؟ مهریه هــای ســنگین و 
داشــتن درجــه  تحصیلــی بــاال ســدهایی اســت 
ــرای ازدواج درســت می کنیــم.  کــه خودمــان ب
ــم کــه می شــود در کنــار بســیاری  مــا معتقدی
ــان را  ــم، ازدواجم ــه داری ــی ک از محدودیت های

ــم. ــش ببری ــم پی ه

ــت های  ــی از سیاس ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــت  ــوع حمای ــر موض ــه اخی ــک ده ــم در ی مه
ــوالً  ــا اص ــت آی ــوده اس ــت ب ــش جمعی از افزای
ــوان موضــوع سیاســت  افزایــش جمعیــت  می ت
خانــواده  از  بحث هــای حمایــت  از  را جــدا 

ــرد؟ ــل ک تحلی
 جمعیــت، یعنــی فرزنــد؛ فرزنــد، یعنــی 
ــواده  ــدای از خان ــت ج ــس، جمعی ــواده؛ پ خان

نیســت. اگــر مــا خانــواده  خوبی داشــته باشــیم، 
ــواده کار  ــن خان ــدآوری ای ــوان روی فرزن می ت
کــرد. اگــر خانــواده  متاطمــی داشــته باشــیم، 
نمی شــود. یک ســری از جوانــان می گوینــد 
ــه  ــرایطمان ک ــود، ش ــام ش ــه تم ــمان ک درس
ــر  ــه بهت ــان ک ــع اقتصادی م ــود، وض ــاده ش آم
ازدواج  اگــر  یــا  می کنیــم.  ازدواج  شــود،  
ــرای  ــر ب ــال دیگ ــش س ــد ش ــد می گوین کردن
فرزنــدآوری اقــدام می کنیــم. در رؤیایــی بــرای 
ــد  ــی بع ــد، ول ــزی می کنن ــان برنامه ری خودش
ــات  ــدرک و تحصی ــه م ــه ب ــال ک ــش س از ش
بــرای  و  می رســند  مناســب  شــرایط  و 
ــد و یکــی دو ســال  ــدام می کنن ــدآوری اق فرزن
ــان  ــوند، برایش ــه دار نمی ش ــذرد بچ ــه می گ ک
قابــل تحمــل نیســت. می تــوان گفــت بهتریــن 
زمــان بــرای فرزنــدآوری ســه ســال اول ازدواج 

اســت.
نکتــه ای کــه در ایــن قانــون پیش بینــی  شــده، 
ــاروری را تقبــل  بیمه هــا هزینه هــای مراکــز ناب
می کننــد کــه کمــک بزرگــی بــرای زوج هایــی 
مــا  دارنــد.  نابــاروری  اســت کــه مشــکل 
ــی کــه یک ســال از تصمیــم  ــم زوج های معتقدی
ــدند  ــارور نش ــته و ب ــان گذش ــه فرزندآوری ش ب
حتمــاً  بــه مراکــز نابــاروری و متخصصیــن 
مراجعــه کننــد و بررســی انجــام شــود. مقــدار 
زیــادی از ایــن هزینه هــا بایــد طبــق قانــون از 

ــود. ــت ش ــا پرداخ ــوی بیمه ه س
نــرخ بــاروری  مــا در ســال ۶۵، شــش ونیم 
ــیده!  ــت رس ــه یک وهف ــال ۹۹ ب ــوده و در س ب
ایــران  اســامی  جمهــوری  بــاروری  نــرخ 
کشــورهای  در  بــاروری  نــرخ  پایین تریــن 
ــرخ  منطقــه و در کشــورهای اســامی اســت. ن
بــاروری همــه  کشــورهای اســامی از مــا باالتــر 
ــرای نظــام جمهــوری اســامی  ــن ب اســت و ای
یــک تذکــر جــدی و نقــص اســت. نــرخ رشــد 
درصــد  ســه ونه   ،۶۵ ســال  در  جمعیتمــان 
ــیده!  ــد رس ــم درص ــه هفت ده ــوده و اآلن ب ب
مــا داریــم پایین تریــن نــرخ رشــد را در طــول 
ــر  ــم. اگ ــه می کنی ــته تجرب ــال گذش ــد س ص
ــورای  ــس ش ــه مجل ــی ک ــم در مدت زمان بتوانی
اســامی بــرای قانــون حمایــت از خانــواده 
نــرخ  و جوانــی جمعیــت تصویــب کــرده، 
ــت  ــال ۱۴۰۶ از یک وهف ــا س ــان را ت باروری م
ــون  ــدود ده میلی ــانیم و ح ــک برس ــه دو وی ب
ــام  ــی انج ــت خوب ــیم، حرک ــته باش ــد داش تول
ــودن  ــت بازب ــد از فرص ــئولین بای ــم. مس دادی
ــوان  ــای ج ــود نیروه ــی و وج ــره جمعیت پنج
فعــال بــرای ایجــاد زیرســاخت ها اســتفاده 
ــم  ــالمند ه ــه س ــا ب ــور م ــر کش ــا اگ ــد ت کنن
ــل شــد، از ظرفیــت زیرســاخت هایی کــه  تبدی
ــاوری و علمــی ایجــاد  در حــوزه  اقتصــادی، فن

ــم. ــتفاده کنی ــم، اس کردی
 اخیــرا رهبــر انقــاب در پیامــی خطــاب 
ــاره  ــن اش ــت ضم ــوزه جمعی ــاالن ح ــه فع ب
ــری  ــده پی ــت، آین ــری جمعی ــئله پی ــه مس ب
جمعیــت را هولنــاک توصیــف کردنــد. چگونــه 
ــرد؟ ــری ک ــده ای جلوگی ــن آین ــود از چنی می ش

 شــاید یکــی از کلماتــی کــه به  نــدرت در 
ــل مشــاهده اســت،  ــاب قاب ــر انق ــات رهب بیان
ــت. مــا در طــول ۳۰  کلمــه  »هولنــاک« اس
ــرات و  ــی تذک ــان خیل ــته از ایش ــال گذش س
ســخنرانی و هشــدارها داشــتیم، ولــی مــن 
به خاطــر نــدارم کــه لغــت هولنــاک را شــنیده 
باشــم. اگــر مــا در اوج نگرانــی از یــک موضوعی 

بــا آن عاقانــه برخــورد نکنیــم، می توانــد 
ــدازد.  ــه مخاطــره  ســنگینی بین ــا را ب ــده  م آین
یعنــی موضــوع جمعیــت این قــدر مهــم اســت 
ــه  ــه آن توج ــق ب ــور عمی ــا به ط ــر م ــه اگ ک
ــرای نجــات  نکنیــم، کشــور از بیــن مــی رود. ب
ــن  ــم. ای ــت کنی ــری درس ــد تدابی ــور بای کش
»آینــده  هولنــاک« باعــث از بیــن رفتــن کشــور 

می شــود.
به عبارتــی، رهبــر انقــاب بحــث ســونامی 
مــا  یعنــی  کردنــد؛  مطــرح  را  ســالمندی 
جمعیــت جــوان نداریــم! مــا بایــد از اآلن 
بــه ایــن ســونامی کــه در آینــده درگیــر 
آن خواهیــم شــد، فکــر کنیــم. ســالمندی 
می کنــد.  ایجــاد  مشــکاتی  کشــور  بــرای 
و  می بــرد  کشــور  از  را  نشــاط  ســالمندی 
رکــود اقتصــادی ایجــاد می کنــد و باعــث 
ــی  ــی و امنیت ــادی،  سیاس ــائل اقتص ــت مس اف
می شــود. آیــا مــا نبایــد از اآلن بــه فکــر 
ــا  ــا م ــیم؟ آی ــده باش ــالمندی در آین ــوج س م
ــت  ــور را درس ــاخت های کش ــد اآلن زیرس نبای
کنیــم؟ اآلن چهــل درصــد کشــور مــا در ســن 
ــت.  ــال( هس ــصت س ــا ش ــی ت ــالی )س میان س
ــد از  ــا بای ــه م ــن همــان هشــداری اســت ک ای
ــا ســالمندان  ــان اآلن م ســونامی ببینیــم. جوان
فــردای مــا هســتند. اآلن ســالمندان ده درصــد 
ــت  ــر( مملک ــون نف ــت ونیم میلی ــدود هش )ح
مــا را تشــکیل می دهنــد. مــا در ســال ۱۴۲۵، 
حــدود ۹۵ میلیــون نفــر جمعیت داریــم. در آن 
موقــع، مــا ســی درصــد )یــک ســوم جمعیــت( 
ــزان  ــان، می ــس در آن زم ــم؛ پ ــالمند داری س
ــود  ــم می ش ــدت ک ــا به ش ــوان م ــت ج جمعی
ــرای  ــازی ب ــد و بسترس ــت تولی ــر ظرفی و دیگ
زیرســاخت های اقتصــادی کشــور را نداریــم.

مــا بایــد اآلن برنامه ریــزی کنیــم؛ چــون 
 ۱۴۲۵ ســال  در  کشــور  جمعیتــی  پنجــره  
ــالش را از دســت  ــود و بیســت س بســته می ش
دادیــم. از اآلن بایــد بــرای آن زمــان کار و 
آینده نگــری کــرد. مــا بایــد اقنــاع افــکار 
عمومــی را ایجــاد کنیــم. افــکار عمومــی بایــد 
توجیــه شــوند کــه آینــده  هولناکــی در پیــش 
دارنــد. افــکار عمومــی بایــد از نظــر اقتصــادی، 
سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و امنیتــی اقنــاع 
ــه  ــد. البت ــاز دارن ــت نی ــه جمعی ــه ب ــوند ک ش
ــک  ــم و کم ــهیات بدهی ــردم تس ــه م ــد ب بای
ــه  ــر از آن اســت. البت ــی بحــث باالت ــم، ول کنی
ــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور قطعــاً   ب
ایــن تســهیاتی هــم کــه توســط مجلــس 
شــورای اســامی در قانــون حمایــت از خانــواده 
و جوانــی جمعیــت تصویــب شــده، شــاید 
ــنگینی  ــکات س ــال مش ــد در قب ــی نتوان خیل
ــائل  ــادی و مس ــر اقتص ــا از نظ ــه خانواده ه ک
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــته باش ــو داش ــد، تکاف ــی دارن مال
مــا فرزنــد را معــادل مســائل اقتصــادی کنیــم، 

باشــیم. هیچ وقــت نمی توانیــم جوابگــو 
رهبــر انقــاب در پیامشــان تأکیــد کردنــد کــه 
ــی مثــل  ــار تمــام تدابیــر قانون ــد در کن ــا بای م
مصوبــه مجلــس، »بــه فرهنگ ســازی در فضــای 
عمومــی و در نظــام بهداشــتی« توجــه کنیــم؛ 
یعنــی مــردم بپذیرنــد کــه بایــد شــرایط جــور 
ــت شــده  ــن از نظــر علمــی ثاب شــود. اصــًا ای
اســت. کشــورهایی کــه مشــکل جمعیــت 
دارنــد، بــرای جمعیتشــان برنامه ریــزی کردنــد 
ــائل  ــه مس ــیدند ک ــدی رس ــن جمع بن ــه ای و ب
تــا  بیســت  حــدود  در  مالــی  و  اقتصــادی 
ــر دارد.  ــدآوری تأثی بیســت ودو درصــد در فرزن



64
شورای عالی انقالب فرهنگی 

مردادماه 1401- شماره 57ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری

آن کشــورها بــه ایــن جمع بنــدی رســیدند کــه 
بایــد فرزنــدآوری را بــه یــک فرهنــگ تبدیــل 
ــدآوری  ــال فرزن ــردم دنب ــود م ــا خ ــد ت کنن
ــا مســائل مالــی  ــد را ب ــه اینکــه فرزن باشــند، ن
ــد  ــادی می توان ــائل اقتص ــد. مس ــه کنن مقایس
یکــی از عوامــل مؤثــر و نــه همــه  عوامــل 

باشــد.

»سیاســت  را  مســئله  ایــن  آقــا  حضــرت 
کشــور«  بلندمــدت  آینــده   بــرای  حیاتــی 
ــرای  ــم ب ــازی را ه ــث فرهنگ س ــد. بح خواندن
می کننــد  کار  فرهنــگ  روی  کــه  مراکــزی 
ــد  ــم بای ــا ه ــد. م به طــور جــدی مطــرح کردن
ــث  ــًا، بح ــم؛ مث ــوع کار کنی ــن موض روی ای
ــی  ــای غلط ــی از بحث ه ــواده یک ــم خان تنظی
بــود کــه در کشــور اجــرا شــد. بــه هــر حــال، 
ــواده  ــم خان ــث تنظی ــی در بح ــرات خارج تفک
صددرصــد مؤثــر بــود. ســازمان هایی مثــل 
ــا  ــام م ــده  نظ ــی آین ــت جهان ــازمان بهداش س
را می بیننــد و بــرای اینکــه آینــده کشــور 
مقتــدری مثــل ایــران را در جهــان نابــود 
ــه نظــر  ــد. ب ــم می کنن ــد، جمعیتــش را ک کنن
ــن  ــه وارد ای ــم آگاهان ــی ه ــل داخل ــن عوام م
ــد،  ــش دادن ــت را کاه ــدند و جمعی ــه ش قضی
ــه وارد  ــا ناآگاهان ــه آن ه ــه  مهمــی ک ــی نکت ول
ــود  ــه وارد شــد ایــن ب شــدند و دشــمن آگاهان
کــه نگفتنــد فرزنــد کاهــش پیــدا کنــد، بلکــه 
کاهــش فرزنــد را ارزش کردنــد و فرزندداربودن 
ــد و ایــن حرکــت ســنگین  را ضــد ارزش کردن

ــود. ــا ب آن ه
سیاســت های کلــی جمعیــت در ســال ۱۳۹۳ 
ــی آن  ــد، ول ــاغ ش ــاب اب ــر انق ــوی رهب از س
فرهنگــی کــه آن افــراد در کشــور ایجــاد 
ــم  ــی ه ــازمان های جهان ــرف س ــد و از ط کردن
فشــار آورده می شــد، ایــن فرهنــگ را کمــاکان 
کاهــش  روی  آن هــا  پــس،  دادنــد؛  ادامــه 

جمعیــت فرهنگ ســازی کردنــد و فقــط تعــداد 
جمعیــت را کــم نکردنــد. رهبــر انقــاب دقیقــاً 
ــد.  ــرح می کنن ــت را مط ــن حرک ــس ای برعک
ــاد  ــت را ایج ــش جمعی ــما افزای ــد ش می گوین
ــات بگــذارد،  ــون، تســهیات و امکان کنیــد، قان

ــود. ــر می ش ــردم کمت ــر م ــار ب فش
 مجلــس شــورای اســامی و ســتاد ملــی 
ــورد  ــز م ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــت ب جمعی
ایــن موضوعــات کــه شــما هــم  خطــاب 
مســئولیت آن را بــر عهــده داریــد در ایــن 

حــوزه چــه اقداماتــی انجــام داده انــد؟
 مجلــس شــورای اســامی در آبــان ۱۴۰۰ 
قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت 
ریاســت  و  رســاند  نهایــی  تصویــب  بــه  را 
ایــن  کــرد.  ابــاغ  را  آن  محتــرم جمهــور 
ــه ۲۰۴  ــک ب ــاده و نزدی ــدود ۷۳ م ــون ح قان
تکالیفــی  دســتگاه ها  بــرای  و  دارد  تبصــره 
تســهیات  فرهنگ ســازی،  جملــه  از  را 
ــای  ــی، بحث ه ــهیات اجتماع ــادی، تس اقتص
ــرده  ــخص ک ــقط مش ــای س ــاروری، بحث ه ب
ــت  ــی جمعی ــتاد مل ــک، س ــاده ی ــت. در م اس
محتــرم  ریاســت  بــه  کــه  پیش بینی شــده 
جمهــور تشــکیل می شــود. ایــن ســتاد ۲۵ 
ــئولینی  ــا از وزراء و مس ــو دارد. ۱۱ ت ــر عض نف
ــت در کشــور مســئولیت  ــه در حــوزه  جمعی ک
ایــن  ایــن ســتاد هســتند.  دارنــد، عضــو 
ســتاد دبیرخانــه ای دارد و دبیــری برایــش 
ــاً اواخــر  ــر تقریب ــن دبی ــه ای پیش بینی شــده ک
اردیبهشــت مــاه در رابطــه  بــا ایــن ســتاد 

ــد. ــتقر ش مس

قانــون  اجرایی کــردن  مــا  اصلــی  وظیفــه  
ــرای  ــه ب ــواد ک ــن م ــام ای ــت. تم ــس اس مجل
موبه مــو  بایــد  پیش بینی شــده،  دســتگاه ها 
ــی در  ــم وظایف ــتاد ه ــرای س ــود. ب ــرا ش اج
ــه رصــد جمعیــت و  ــون از جمل مــاده  یــک قان

ــاخص ها  ــه  ش ــور، تهی ــقط در کش ــت س وضعی
جمعیــت  و  خانــواده  و  ازدواج  حــوزه   در 
فعالیت هایــی  در  دســتگاه ها  ارزیابــی  و 
کــه در حــوزه  خانــواده و جمعیــت دارنــد، 
ــی  ــاس ارزیاب ــر اس ــت. ب ــده اس ــی  ش پیش بین
ــد ازدواج و  ــل رش ــا مث ــرد آن ه ــه از عملک ک
ــکل  ــور ش ــف کش ــق مختل ــت در مناط جمعی
می گیــرد، بــرای دســتگاه ها بودجــه تهیــه 
می شــود و بــر اســاس فعالیتشــان بودجــه 
ــر  ــه ه ــود. ب ــاص داده می ش ــا اختص ــه آن ه ب
حــال، وظایفــی بــر دوش ســتاد ملــی قــرار داده 
شــده کــه قانــون مجلــس را اجرایــی کننــد. مــا 
هــم به عنــوان دبیــر ُمصــر هســتیم کــه مــردم 
ــان  ــون برایش ــه قان ــهیاتی ک ــن تس ــا از ای م

اختصــاص داده بهره منــد شــوند.

درخواســتی کــه مــا از مــردم عزیزمــان داریــم 
ایــن اســت کــه حتمــاً ایــن قانــون را مطالعــه 
ــر  ــند و مطالبه گ ــته باش ــی داش ــد و آگاه کنن
برخــی  اســت  ممکــن  باشــند.  تســهیات 
دســتگاه ها بخواهنــد ســهل انگاری کننــد و 
ــد؛ حتــی ممکــن اســت بعضی هــا  توجــه نکنن
ــند و  ــت نباش ــش جمعی ــق افزای ــی مواف خیل
مشــکاتی ایجــاد کننــد، ولــی مــا قطعــاً بــا آن 
ــد  ــون را اجــرا کن دســتگاهی کــه نخواهــد قان
برخــورد می کنیــم. مــاده  ۷۱ ایــن قانــون 
ــتنکفین از  ــرای مس ــی ب ــاً مجازات های صراحت
ــی  ــازمان بازرس ــرده و س ــی   ک ــون پیش بین قان

و قــوه  قضائیــه وارد می شــوند. ایــن یــک 
بحــث بســیار جــدی اســت. مــا معتقدیــم کــه 
مــردم بایــد حتمــاً از ایــن تســهیات مطلــع و 
ــدی  ــن بهره من ــر در ای ــوند و اگ ــد ش بهره من
بــه مشــکاتی برخــورد کردنــد و بــه مــا اطــاع 

ــرد. ــم ک ــاً بررســی خواهی ــا قطع داده شــد م
ــون   اشــاره کردیــد کــه اگــر اجــرای ایــن قان
بــه مشــکاتی بــر بخــورد مــورد بررســی قــرار 
ــون شناســایی  ــه تاکن ــد داد. موانعــی ک خواهی

ــد؟ ــی دارن ــه جنس ــا چ ــد عموم کرده ای

 موانــع دو دســته هســتند. یــک  وقــت موانعــی 
ــد  ــتگاه ها بای ــه دس ــا اینک ــه ب ــت در رابط هس
ــتورالعمل هایی  ــا و دس ــرا، آئین نامه ه ــرای اج ب
را بنویســند. طبــق قانــون مجلــس اصــاً  
ــد.  ــاه فرصــت ندارن ــا بیشــتر از شــش م این ه
ــه دســتگاه ها دو  مــا در اولیــن جلســه  ســتاد ب
هفتــه فرصــت دادیــم کــه اگــر قــرار اســت در 
طــول ایــن دو هفتــه در دســتگاهی آئین نامــه  
داخلــی تصویــب کننــد، تصویــب کننــد و اگــر 
بیاورنــد  بایــد آئین نامــه ای تنظیــم کننــد 
هیئت وزیــران مصــوب کننــد. هیئت وزیــران 
ــد  ــه تأکی ــن زمین ــم در ای ــت جمهور ه و ریاس
ــه  ــد ک ــه ای باش ــچ بهان ــد هی ــه نبای ــد ک کردن
مــا بــرای اینکــه دســتورالعمل نداریــم یــا 
فرصــت تصویبــش نبــود اجــرای قانــون عقــب 
ــد کــه دســتگاه ها  ــی تأکیــد کردن ــد. خیل بیفت
کننــد.  اجــرا  را  قانــون  ایــن  موظف انــد 
بنابرایــن، مــا انتظــار نداریــم کــه دســتگاه های 
ــن  ــرای ای ــا اج ــه ب ــد در رابط ــی بخواهن دولت
ــه  ــن کار ب ــم ای ــد. امیدواری ــل بورزن ــون تعل قان
تذکــر نرســد و اســتقبال کننــد. بــا ایــن حــال 
اگــر تعلــل ورزیدنــد، تذکــر داده خواهــد شــد و 
اگــر بحــث جــدی شــد قطعــاً بــا آن دســتگاه از 
طریــق قــوه  قضائیــه و ســازمان بازرســی کشــور 

حتمــاً برخــورد خواهــد شــد.

وزیر آموزش و پرورش:
۱6۴ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل به کالس درس بازگشتند

ــا حضــور در یــک  ــرورش ب ــر آمــوزش و پ وزی
بــه تشــریح مهمتریــن  تلویزیونــی  برنامــه 
دســتاوردهای دولــت مردمــی ســیزدهم در 

حــوزه آمــوزش و پــرورش پرداخــت.
یوســف نــوری بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی 
ــه  ــه هفت ــاره ب ــا اش ــر ب ــبکه خب ــف اول ش ص
دولــت گفــت: شــهیدان رجایــی، باهنــر و 
ــت  ــم و تربی ــام تعلی ــن نظ ــه رک ــتی س بهش
بودنــد کــه آن زمــان در ســازمان پژوهــش 
و برنامه ریــزی آموزشــی حضــور داشــتند و 
ــه  ــد و البت ــرورش بودن ــوزش و پ ــد آم کارمن

ــود. ــم ب ــی معل ــهید رجای ش
ایــن شــهیدان بخــش دینــی  افــزود:  وی 
ســخت  شــرایط  در  را  درســی  کتاب هــای 
ــوا  ــد. شــهید بهشــتی در محت ــن می کردن تدوی
و شــهید رجایــی در تربیــت و آماده ســازی 
معلــم، فعالیــت مانــدگار داشــتند و شــهید باهنر 
ــا  ــم و بعده ــش ق ــن و دان ــه دی ــه در مدرس ک
ــر تربیــت  در دیگــر مــدارس حضــور داشــت، ب

دانش آمــوزان متمرکــز بــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: ایــن 
و  داشــتند  متعالــی  دیدگاه هــای  شــهیدان 
اهمیــت نظــام تعلیــم و تربیــت را بیــش از 
موضوعــات دیگــر می دانســتند. چــون اگــر 
ــا  ــد، قطع ــده باش ــت بالن ــم و تربی ــام تعلی نظ
می توانــد موجــب رشــد همــه بخش هــای 

ــود. ــر ش دیگ

نــوری تصریــح کــرد: در آســتانه هفتــه دولــت 
قــرار داریــم، جــا دارد از رئیس جمهــور محتــرم 
ــا ورود احســن ایشــان و  ــی کنــم کــه ب قدردان
مجموعــه دولــت انقابــی بــه رتبه بنــدی، ایــن 
ــه نتیجــه  ــال ب ــد از ۱۱ س ــره بع ــاله باالخ مس

رســید و اجرایــی شــد.
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــاص ۲۰ ه اختص
در ســفرهای اســتانی بــه فضاهــای 

آموزشــی و پرورشــی
ــر  ــاوه ب ــتانی ع ــفرهای اس ــت: در س وی گف
اعتبــارات آمــوزش و پــرورش، بیــش از ۲۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل و تجهیــز 
ــی  ــی و تربیت بدن ــی و پرورش ــای آموزش فضاه
ــت می کنــد  ــه اســت. اینهــا ثاب اختصــاص یافت
آقــای رئیس جمهــور هزینــه در آمــوزش و 
پــرورش را ســرمایه گذاری می دانــد و ایــن 
موضــوع نشــان از بــاور و اعتقــاد ایشــان بــرای 
ــگاه  ــه جای ــرورش ب ــوزش و پ ــدن آم بازگردان

ــود دارد. ــی خ واقع
وزیــر آمــوزش و پــرورش در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســی و ششــمین 
اجــاس مدیــران و روســای آمــوزش و پــرورش 
کشــور کــه از صبــح شــنبه ۲۹ مردادمــاه 
بــه مــدت ســه روز در ســالن همایش هــای 
ــزاری  ــال برگ ــران در ح ــوری اســامی ای جمه
اســت، اظهــار داشــت: ایــن اجــاس هــم 
ــر  ــی، باهن ــام، رجای ــادگار ســه شــهید واالمق ی

ــا و  ــه جــز دو ســال کرون و بهشــتی اســت و ب
ســال هایی در دوران دفــاع مقــدس، هــر ســال 

شــاهد برگــزاری آن بوده ایــم.
نــوری ادامــه داد: هــدف اول از ایــن  اجــاس، 
گردهــم آمــدن مدیــران شــبکه آمــوزش و 
ــرورش و کســب شــناخت از یکدیگــر اســت؛  پ
ــا  ــدروزه، همــراه ب ــک جلســه چن ــه در ی چراک
هــم راهکارهــا، تجــارب موفــق و موانــع را 
ــد  ــال جدی ــتانه س ــد و در آس ــی می کنن بررس
می رســند.  کامــل  آمادگــی  بــه  تحصیلــی 
ــرای  ــور ب ــک مان ــن اجــاس ی ــت، ای در حقیق
بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیلــی جدیــد 

اســت.
بایــد بــه ســمت عدالــت توزیعــی 

برویــم
وی افــزود: تــا امــروز دربــاره جایــگاه حکمرانی 
ــود.  ــده ب ــر کار ش ــا کمت ــی م ــام تربیت در نظ
حکمرانــی شایســته و متعالــی در نظــام تربیتــی 
ــل  ــه عم ــه صحن ــوده و ب ــه نب ــورد توج ــا م م
ــر  ــی عناص ــوع حکمران ــن ن ــت. ای ــیده اس نرس
و عوامــل متعــددی دارد؛ از جملــه تحــول 
بنیادیــن آمــوزش و پــروش و عدالــت تربیتــی و 

ــر آموزشــی. ــب براب نصی
وزیــر آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد: وقتــی 
بــه ایــن مولفه هــا توجــه کمتــری شــود، 
ــد.  ــد ش ــص خواه ــار نق ــز دچ ــا نی ــع م توزی
ــن  ــردن ای ــال ک ــا فع ــاش هســتیم ب ــا در ت م

ــم  ــی بروی ــت توزیع ــمت عدال ــه س ــا ب مولفه ه
ــم. ــه دهی ــه ای را ادام ــع روی ــه توزی ــه اینک ن

ــرای  ــن االن ب ــا همی ــرد: م ــح ک ــوری تصری ن
ــوردار  ــایری و کم برخ ــرزی، عش ــه م ۱۶ منطق
ــی  ــتند، پایگاه ــتان هس ــه در ۱۶ اس ــور ک کش
ــا  ــه آنه ــت ب ــه معلمــان ثاب ــم ک ایجــاد کرده ای
ــم  ــه معل ــت بلک ــم ثاب ــط معل ــه فق ــم. ن بدهی
ــل  ــه از مراح ــی ک ــی معلم ــاده! یعن ــت آم ثاب
ــد  ــته باش ــان گذش ــگاه فرهنگی ــی از دانش اصل

ــد. ــد باش ــر و مفی ــه موث ــا دارای تجرب ی
ــع  ــه توزی ــه در زمین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــادی  ــای جه ــت گروه ه ــز از ظرفی ــات نی امکان
بهــره می گیریــم، اظهــار داشــت: موضــوع 
ــت.  ــی اس ــای آموزش ــم، فض ــد از معل ــم بع مه
حــدود ۸ هــزار فضــای کانکســی و ســنگ 
دســت چین، از گذشــته داشــتیم و امســال 
ــدی،  ــه بن ــاس مرحل ــر اس ــم ب ــم گرفتی تصمی
ــاالی  ــه ب ــی ک ــه اینچنین حــدود ۱۲۰۰ مدرس
۱۰ نفــر دانش آمــوز دارد، جمــع آوری شــوند و 

ــوند. ــا ش ــن آنه ــن جایگزی ــای ایم کاس ه
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آنچه خواهید خواند: 
- همــه دســتگاه ها بایــد فضــای 
ــعه  ــار توس ــود را در اختی ــی خ فیزیک

ــد  ــرار دهن ــاوری ق ــت بوم فن زیس
لیزرگرافــی  دســتگاه  ســاخت   -
خانگــی در پــارک علــم و فنــاوری 

ســمنان دانشــگاه 
ــازی  ــی و توانمندس ــات حمایت - خدم
پــارک علــم و فنــاوری خراســان 

ــاور ــای فن ــمالی از واحده ش
- امضــای تفاهمنامــه همــکاری بیــن 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان 

و پــارک ATEK ترکیــه
صنــدوق  نماینــدگان  حضــور   -
نــوآوری و شــکوفایی در پــارک علــم و 

ــتان ــاوری لرس فن

مدیــرکل دفتــر پشــتیبانی امــور فنــاوری 
ــون  ــه قان ــاره ب ــا اش ــوم ب ــوآوری وزارت عل و ن
ــر مبنــای  جهــش تولیــد و دانش بنیــان گفت:ب
ــی  ــتگاه های اجرای ــون، دس ــن قان ــد ۱۸ ای بن
فیزیکــی  فضاهــای  کــه  هســتند  موظــف 
از  فنــاوری  اختیــار زیســت بوم  را در  خــود 
ــد  ــز رش ــگاه ها و مراک ــا، دانش ــه پارک ه جمل

قراردهنــد. 
ــر  ــد رضایی ف ــر امی ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
در آئیــن افتتاحیــه ســومین رویــداد ملــی 
ــا(  ــتان ها )تان ــوآوری اس ــتم ن ــعه اکوسیس توس
کــه بــه میزبانــی پــارک علــم و فنــاوری 
گلســتان در کارخانــه نــوآوری گــرگان برگــزار 
شــد، اظهارکــرد: بایــد مســیر متفاوتــی را 
ــوآوری  ــوزه ن ــه در ح ــی ک ــه اتفاقات ــبت ب نس
و فنــاوری کشــور تجربــه کردیــم، رقــم بزنیــم 
ــا تفاوت هــای کارکــردی و ســاختاری ایجــاد  ت
کنیــم. معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علــوم از آبان مــاه ســال گذشــته بــا ایــن نّیــت 
کــه توجــه بــه ایــن ســاختار جــزو ارکان اصلــی 
ماموریت هــای اباغــی اســت، تاســیس شــد و 

ــت. ــم زده اس ــی را رق ــات خوب ــون اتفاق تاکن
ــاوری و  ــور فن ــتیبانی ام ــر پش ــرکل دفت مدی
نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
ــان  ــد دانش بنی ــون جهــش تولی ــه قان ــاره ب اش
ــی را در  ــای خوب ــون ظرفیت ه ــن قان ــت: ای گف
خــود جــای داده اســت و یکــی از بندهــای آن 
ــتیم  ــه آن هس ــن آیین نام ــرف تدوی ــه درش ک
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــار مالیات اعتب
تولیــدی  شــرکت های  و  موسســات  همــه 
هرقــدر اعتبــار بــرای بخــش تحقیــق و توســعه 

در  بعــد  ســال های  در  می تواننــد  بگذارنــد 
ــد. ــتفاده کنن ــی از آن اس ــار مالیات ــب اعتب قال

ــون  ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــر ب ــر رضایی ف دکت
ــب  ــاً در قال ــاوری صرف ــوزه فن ــا از ح حمایت ه
تســهیات بــوده اســت، بــر تغییــر رویکردهــای 
حمایتــی تاکیــد کــرد و افــزود: شــاید از زاویــه 
یــک فنــاور نیــاز چندانــی بــه تســهیات 
نداشــته باشــیم و موضــوع اصلــی مــا مراجعــه 
ــت. در  ــاوری اس ــای فن ــمت فض ــه س ــازار ب ب
علــوم  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معاونــت 
مجموعه هــای  بــا  خوبــی  تفاهم نامه هــای 
تحقیقــات  مرکــز  جملــه  از  مختلــف 
ــای  ــکیل دهکده ه ــرای تش ــاورزی ب جهادکش
ــا  ــاورزی امض ــی و کش ــع غذای ــاوری، صنای فن
تفاهــم  نامه هــای  اســت. همچنیــن  شــده 
در  دســتگاهی  پارک هــای  بــا  مختلفــی 
ــات  ــت و وزارت ارتباط ــای وزارت نف مجموعه ه
و بــا برخــی صنایــع ماننــد ایرانخــودرو و ســایپا 

ــم. داری
ــتر  ــدی و بس ــرم ج ــک پلتف ــه داد: ی وی ادام
ــا  ــا و نیازه ــازمان ایده ه ــب س ــی در قال ارتباط
ــات در  ــت اختراع ــا اداره ثب ــم. ب ــاد کردی ایج
حــال تفاهــم هســتیم تــا ایــن مســیر منتهــی 
ــع،  ــود. در واق ــری ش ــت فک ــت مالکی ــه ثب ب
ــای  ــا و ایده ه ــت نیازه ــرای ثب ــرم ب ــن پلتف ای

ــن  ــات خــوب ای ــه اســت. یکــی از اتفاق فناوران
ــگاه اســتنادی  ــا پای ــد ب ــن فرآین ــه ای اســت ک
ــه  ــانی ک ــی رود و کس ــش م ــام پی ــان اس جه
ــرم  ــن پلتف ــود را در ای ــه خ ــای فناوران ایده ه
دریافــت  یکتــا  گواهــی  می کننــد  ثبــت 

. می کننــد
دکتــر رضایی فــر بــا بیــان اینکــه امســال 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــزرگ در موضوع ــاق ب دو اتف
اســت، گفــت: در  داده  فنــاوری رخ  حــوزه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــای  ــر حوزه ه ــی، عاوه ب ــی ارتباط ــکوی مل س
آموزشــی، تربیتــی و فرهنگــی، حوزه هــای 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــوآوری ه ــاوری و ن فن
اتفــاق مهــم دیگــر در بنــد ه تبصــره ۹ قانــون 
ــتگاه ها را  ــه دس ــده شــده و هم ــه گنجان بودج
موظــف کــرده تــا نیازهــای پژوهشــی خــود را 
ــه  ــاوه برهم ــد. ع ــت کنن ــامانه ثب ــن س در ای
ــد  ــا ترن ــتیم ت ــال آن هس ــه دنب ــا ب ــا م این ه
جدیــدی را در زمینــه ارتبــاط صنعــت بــا 

ــم. ــم بزنی ــگاه رق دانش
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تحقیقــات و فنــاوری، در ایــن رویــداد بــزرگ، 
دســتگاه های  فناورانــه  نیــاز  تعــداد۸۶ 
ــه  ــایی و ارائ ــتان شناس ــتان گلس ــی اس اجرای
اســتارتاپی،  تیــم   ۵۹ تعــداد  بــود.  شــده 
ــای  ــل نیازه ــرای ح ــان ب ــه و دانش بنی فناوران
شــرکت  رویــداد  ایــن  در  شناسایی شــده 
کردنــد؛ در پایــان، تعــداد ۵ قــرارداد همــکاری 
مدیــران  و  اجرایــی  دســتگاه های  بیــن 
ــل  ــرای ح ــان ب ــاور و دانش بنی ــای فن واحده

ــید ــا رس ــه امض ــکات ب مش

استاندار سمنان در بازدید از مرکز نوآوری و مرکز رشد پارک علم و فناوری 
دانشگاه سمنان از کارگر نمونه ملی تقدیر نمود.

روز شــنبه یکــم مــرداد مــاه، ســید محمدرضــا 
ــراه  ــأت هم ــمنان، و هی ــتاندار س ــمی، اس هاش
ایشــان از مرکــز نــوآوری و مرکــز رشــد پــارک 
علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان بازدیــد 
ــر  ــد کارگ ــعود بون ــدس مس ــد و از مهن نمودن

ــد. ــر کردن ــی تقدی ــه مل نمون
در ایــن بازدیــد اســتاندار ســمنان و بــه همــراه 
ــای  ــتانی از واحده ــئولین اس ــدادی از مس تع
ــای  ــوآوری و کارگاه ه ــز ن ــال در مرک ــاور فع فن
محــل فعالیــت فنــاوران بازدیــد نمودنــد و 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــران ش ــا مدی ــک ب از نزدی
بنیــان و کار و کســب هــای بخــش هــای فعــال 

ــد. ــه گفتگــو پرداختن ــارک ب ــن پ در ای
ــتاوردها  ــمنان از دس ــتاندار س ــن اس همچنی
مســعود  مهنــدس  فناورانــه  محصــوالت  و 

بونــد، مدیرعامــل »شــرکت نویــن صنعــت 
ــر  ــد و ضمــن تقدی ــد نمودن ــز بازدی ــی« نی نپن
ــی«،  ــه مل ــر نمون ــوان »کارگ ــه عن از ایشــان ب
ــر پرداخــت تســهیات  ــتور تســهیل در ام دس
و تخصیــص مــکان بــرای تقویــت فعالیت هــای 

ــد. ــادر نمودن ــان را ص ایش
گفتنــی اســت مهنــدس مســعود بونــد، فنــاور 
ــمنان، در  ــگاه س ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ســالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ موفــق بــه کســب 
ــنواره  ــی« در جش ــه مل ــر نمون ــوان »کارگ عن
ملــی امتنــان، از نخبــگان جامعــه کار و تولیــد 

کشــور شــده اســت.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان سرآمد علمی ایران
کســب عنــوان برتــر ســرآمد ملــی ایــران 
توســط دکتــر مســعود میرزائــی شــهرابی، 
 رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضوی 

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فنــاوری خراســان بــه نقــل از فدراســیون 
مســعود  دکتــر  ایــران،  علمــی  ســرآمدان 
میرزائــی شــهرابی، رئیــس پــارک علــم و 
ــن  ــرای چهارمی ــوی ب ــان رض ــاوری خراس فن
علمــی  ســرآمد  عنــوان  بــه  متوالــی  بــار 
شــدند. انتخــاب   ۱۴۰۱ ســال  در   ایــران 

ــال  ــران، از س ــی ای ــرآمدان علم ــیون س فدراس

۱۳۹۴ بــا هــدف دســتیابی کشــور بــه مرجعیت 
ــت. از  ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــی آغ ــی جهان علم
جملــه مهــم تریــن اقدامــات ایــن فدراســیون، 
معتبــر،  محققــان  انتخــاب  و  شناســایی 
متعهــد و پیشــرو تحــت عنــوان ســرآمدان 
ــی باشــد. ــا م ــت از آنه  علمــی کشــور و حمای

ایــن فرآینــد ســاالنه و براســاس فعالیــت 
ــه  ــی ب ــراد، )منته ــته اف ــال گذش ــای ۳ س ه
ــا  ــد دارد ب ــده و قص ــام ش ــی( انج دوره ارزیاب
شناســایی افــراد توانمنــد بــا بنیــه قــوی علمــی 
 بــه ســوی مرجعیــت علمی جهــان گام بــردارد.

ــا کمــک افــراد   ایــن فدراســیون ســعی دارد ب
ــه تقویــت مــراودات  نخبــه و ســرآمد علمــی ب

علمــی و بیــن المللــی کشــور در ســطح جهــان 
کمــک نمایــد.
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پارک اهی علم و فناوری

مجوز راه اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی مرکز آموزش عالی المرد صادر شد
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــا پ ــی ب ــی رایزن در پ
انــدازی مرکــز  راه  فــارس، مجــوز  اســتان 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــی مرک ــوآوری و کارآفرین ن

ــد. ــادر ش ــرد ص الم
ــا  ــکاری ب ــز، هم ــن مرک ــای ای ــت ه ماموری
ــه  ــوآوری منطق ــام ن ــگران نظ ــه ی کنش کلی
ــارک علــم و فنــاوری اســتان،  ــا هماهنگــی پ ب

و  فنــاور  و  نــوآوری  هــای  تیــم  اســتقرار 
برقــراری ارتبــاط بــا صنایــع منطقــه بــه 
منظــور گســترش فعالیــت هــای دانــش بنیــان 
و فناورانــه، برگــزاری رویدادهــای اســتارتاپی و 

دوره هــای آموزشــی کســب و کار اســت.
ــرد  ــی الم ــوزش عال ــز آم ــت مرک ــی اس گفتن
ــا  تاکنــون برنامــه هایــی از جملــه جلســات "ب

کارآفرینــان"، همــکاری و داوری در رویــداد 
پیشــگیری،  نویــن  هــای  روش  اســتارتاپی 
ارزیابــی و تحلیــل حــوادث صنعتــی و سلســله 
جلســات "جمــع خوانــی کتــاب هــای کســب و 
کار" را در حــوزه ی کارآفرینــی و کســب و کار 

برگــزار کــرده اســت.

بازدید فرمانده سپاه استان سمنان از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

روز شــنبه ۸ مــرداد مــاه، ســردار حمیــد 
دامغانــی فرمانــده ســپاه قائــم آل محمد)عــج( 
اســتان ســمنان و هیــأت همــراه ایشــان از 
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان 
و تعــدادی از شــرکت هــای فنــاور بازدیــد 

نمودنــد.
دکتــر حمیدرضــا محمدیــان ســمنانی، معــاون 
فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه، 
ــن  ــداف ای ــه اه ــر، ب ــن خب ــام ای ــن اع ضم
بازدیــد اشــاره کــرد و گفــت: ارتبــاط فنــاوران 
دســتاوردهای  ورود  و  ســپاه  مجموعــه  بــا 
ــه  ــن مجموع ــت ای ــش صنع ــه بخ ــاوران ب فن
بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد و مــی توانــد 
ــش  ــوالت دان ــد محص ــعه و رش ــب توس موج

ــردد. ــان گ بنی
اســتان  ســپاه  فرمانــده  دامغانــی  ســردار 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــد از پ ــمنان در بازدی س
در  تفاهم نامــه  تدویــن  ســمنان  دانشــگاه 
راســتای تحقــق شــعار ســال را از جملــه 
اهــداف ایــن بازدیــد دانســت و گفــت: در 
ــرار  ــادی ق ــگ اقتص ــا در جن ــه م ــرایطی ک ش

داریــم، تولیــدات دانــش بنیــان، تولیــد قــدرت 
ــاوری  ــم، فن ــه حــوزه عل ــد و توجــه ب ــی کن م
ــق  ــا را در تحق ــد م ــی توان ــان م ــش بنی و دان
شــعار ســال و جهــش تولیــد و ایجــاد اشــتغال 

ــد. ــک کن کم
ــه  ــه ب ــزود: ضــرورت توج ــی اف ــردار دامغان س
ــرار  ــت ق ــد در اولوی ــان بای ــش بنی ــوزه دان ح
گیــرد تــا بــا ســرمایه گــذاری در بخش شــرکت 
هــای دانــش بنیان در مســیر رشــد و پیشــرفت 

ــم. ــرار گیری ق
فرمانــده ســپاه اســتان ســمنان بــا اشــاره بــه 
اســتعداد هــا و ظرفیت هــای علمــی در اســتان 

بســیار  علمــی  هــای  اظهارداشــت:ظرفیت 
ــم و  ــان اســتان داری ــه جوان ــی در مجموع خوب
ایــن حجــم از خاقیــت، ابتــکار و انگیــزه لــزوم 
توجــه بــه ایــن موضــوع را دوچنــدان مــی کنــد 
ــا ایــن ظرفیــت هــا برنامــه  و بایــد متناســب ب

ریــزی الزم صــورت گیــرد.
ــن  ــد ضم ــن بازدی ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش
آشــنایی بــا محصــوالت فنــاوران، شــرکت 
هــای فنــاور و دانــش بنیــان، راهکارهــای 
ــا  ــمنان ب ــتان س ــپاه اس ــکاری س ــاء و هم ارتق
ــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان نیــز  ــارک عل پ

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

ساخت دستگاه لیزرگرافی خانگی در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
دســتگاه خانگــی حکاکــی و بــرش لیــزری بــا 
ــم و  ــارک عل ــک در پ ــاغل کوچ ــری مش کارب
فنــاوری دانشــگاه ســمنان طراحــی شــد و بــه 

ــه تجــاری ســازی رســید. مرحل
ــرکت  ــر ش ــی، مدی ــر عجم ــی اصغ ــر عل دکت
فنــاور لیــزر پرتوســازان و عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه  فیزیــک  دانشــکده  لیــزر  گــروه 
ــه  ــا توج ــت: ب ــوص گف ــن خص ــمنان، در ای س
بــه اینکــه نمونه هــای صنعتــی موجــود در 
ــدرت  ــا ق ــل ب ــد داخ ــا تولی ــی ی ــازار واردات ب
باالتــر لیــزر، فضــای بیشــترو هزینــه متوســط 
بیــن ۵۰۰ میلیــون تــا ۲ میلیــارد تومــان بــرای 
اشــتغال خانگــی و کارگاهــی مناســب نیســت، 
ایــده بومــی ســازی و طراحــی »دســتگاه لیــزر 

ــی شــد. ــاور اجرای ــن شــرکت فن ــی« در ای گراف
و  حکاکــی  عجمــی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــزات را از  ــر از فل ــواد غی ــواع م ــرش روی ان ب
ــت:  ــمرد و گف ــتگاه برش ــن دس ــای ای قابلیت ه
در حالیکــه بــرای ایجــاد هــر شــغل در شــرایط 
ســرمایه  تومــان  میلیــون   ۳۰۰ تــا  فعلــی 
ــی ایــن دســتگاه  ــرآورد می شــود، ول گــذاری ب
بــا هزینــه ۳۰ تــا ۴۰ میلیــون تومانــی و اتصــال 
ــد  ــی می توان ــه خانگ ــتگاه رایان ــک دس ــه ی ب
ــد  ــاد کن ــتمر ایج ــد مس ــا درآم ــغل ب ــک ش ی
ــوان دســتگاه آموزشــی در  ــه عن ــن ب و همچنی
ــجویی  ــوزی و دانش ــش آم ــی دان ــز علم مراک

ــرد دارد. ــز کارب نی
ــرش  ــای ب ــوالً کار ه ــه معم ــان اینک ــا بی وی ب

نظیــر  خانگــی  مشــاغل  حکاکــی  و  کاری 
ــش،  ــف و کف ــازی، کی ــک س ــی، عروس خیاط
گلــدوزی، ســاخت انــواع صنایــع دســتی و 
از  تجســمی  رشــته های  هنرمنــدان  حتــی 
ابــزاری نظیــر قیچــی و هویــه بــرای برشــکاری 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــتفاده می کنن ــی اس و حکاک
اســتفاده از ایــن ابــزار بــی دقــت و وقــت گیــر 
ــی  ــم م ــر را ک ــت اث ــی و ظراف ــت و کارای اس
ــیار  ــت بس ــا دق ــور ب ــتگاه مذک ــا دس ــد، ام کن
ــی را  ــه طرح ــوب هرگون ــرعت مطل ــاال و س ب
ــن  ــی آورد و بدی ــد م ــف پدی ــواد مختل روی م
ــد  ــای تولی ــادی از هزینه ه ــش زی ــورت بخ ص
کاهــش مــی یابــد و زمینــه اشــتغال انفــرادی و 
گروهــی جوانــان عاقمنــد بــه علــوم نانــو لیــزر 

در محیط هــای کوچــک فراهــم می شــود.

بازدید عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی از پارک علم و فناوری خراسان شمالی
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
الملــل پــارک علــم و فناوری خراســان شــمالی، 
محمــد وحیــدی، نماینــده مــردم بجنــورد، مانه 
و ســملقان، راز و جــرگان، گرمــه و جاجــرم در 
مجلــس شــورای اســامی صبــح شــنبه یازدهم 
تیرمــاه از پــارک علــم و فنــاوری خراســان 
شــمالی بازدیــد و بــا تعــدادی از شــرکت هــای 

دانــش بنیــان و فنــاور گفتگــو کــرد.
مدیــران  از  تعــدادی  جلســه  ایــن  در 
ــت  ــای حمای ــان تقاض ــش بنی ــرکت های دان ش
دســتگاه های اجرایــی از محصــوالت واحدهــای 
ــکات  ــد و مش ــرح کردن ــتان را مط ــاور اس فن
ــه  ــه ای را ب ــات و بیم ــی، مالی ــادرات، بانک ص

ــاندند. ــتان رس ــده اس ــر نماین ــمع و نظ س

ــای  ــد از ایده ه ــا ۳ درص ــی تنه راه یاب
ــت ــه صنع ــالق ب خ

و  تحقیقــات  آمــوزش،  کمیســیون  عضــو 
ــت: در  ــورای اســامی گف ــس ش ــاوری مجل فن
ــه  ــاق ب ــای خ ــد از ایده ه ــا ۳ درص ــا تنه دنی

می رســند. صنعــت 

ــورد،  ــردم بجن ــده م ــدی، نماین ــد وحی محم
مانــه و ســملقان، راز و جــرگان، گرمــه و 
جاجــرم در مجلــس شــورای اســامی، در 
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــس پ ــا رئی ــدار ب دی

فعــاالن حــوزه علــم وفنــاوری اســتان، بــا 
ــش  ــال ۹۹ بی ــر س ــه از اواخ ــه اینک ــاره ب اش
از ۵۰ میلیــارد تومــان در حــوزه دانــش بنیــان 
وارد اســتان شــده اســت، اظهــار کــرد: چشــم 
ــان  ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه ــداز قان ان
ــن حــوزه  ــگاه فعــاالن ای مناســب اســت و از ن
اگــر نیــاز بــه تغییــرات وجــود دارد حتمــا بــه 
نماینــدگان مجلــس اطــاع دهنــد تــا تغییرات 

ــم. ــی کنی را بررس
وی بــا تأکیــد براینکــه ۲۵۰ هــزار نفــر از 
خراســان شــمالی مقیــم اســتان تهــران نشــان 
از ناتوانــی مــا در اســتان دارد، ادامــه داد: 
ــده ای  ــرای ع ــع واردات کاال ب ــون مان ــن قان ای
می شــود کــه اجــرای ایــن قانــون بــرای همــه 

ــت. ــایند نیس خوش
وحیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه از اجــرای ایــن 
ــح  ــم، تصری ــت می کنی ــد حمای ــه ِج ــون ب قان
ــه  ــاورزی ب ــاد کش ــاختار وزارت جه ــرد: س ک
ــال  ــه در ح ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح گون
ــی وارد  ــاده دام ــن نه ــون ت ــر ۳۰ میلی حاض
ــتند. ــنه هس ــا گرس ــا دام ه ــود ام ــور می ش کش

و  تحقیقــات  آمــوزش،  کمیســیون  عضــو 
ــا تأکیــد  فنــاوری مجلــس شــورای اســامی ب
شــرکت های  حامــی  مهمتریــن  براینکــه 
دانــش بنیــان، مقــام معظــم رهبــری هســتند، 
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــی توج ــرد: وقت ــار ک اظه
دانــش بنیــان در شــعار ســال از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری مطــرح شــده، بــه طــور قطــع 

ــود. ــد ب ــا خواه ــه م ــورد توج ــرکت ها م ش
وی بــا تأکیــد براینکــه در دنیــا تنهــا ۳ درصــد 
از ایده هــای خــاق بــه صنعــت می رســد، 
ــد  ــان نیازمن ــش بنی ــه دان ــم پای ــزود: تحکی اف
اســتفاده از ظرفیت هــای دانــش آمــوزی و 

ــت. ــجویی اس دانش
ــا توجــه بــه کمبــود  ایشــان اظهــار داشــت: ب
زمیــن و زیرســاخت در پــارک، بــا الحــاق زمین 
ــس  ــاوری و ایجــاد پردی ــم و فن ــارک عل ــه پ ب
صنعتــی و پردیــس دانشــگاهی توســعه اراضــی 
پــارک بــه ۹۰هکتــار قابــل پیــش بینــی اســت.

محمــد وحیــدی در ادامــه خاطــر نشــان 
ــعه  ــتاد توس ــاد س ــه ایج ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــان در ۲۵ اســتان کشــور،  ــش بنی اقتصــاد دان
ــتاد در  ــن س ــریع تر ای ــه س ــر چ الزم اســت ه
ــرکت  ــعه ش ــه توس ــک ب ــت کم ــتان جه اس
ــرد. ــکل گی ــتان ش ــان در اس ــش بنی ــای دان  ه

ــملقان،  ــه و س ــورد، مان ــردم بجن ــده م نماین
ــس  ــرم در مجل ــه و جاج ــرگان، گرم راز و ج
ــره  ــد براینکــه زنجی ــا تأکی شــورای اســامی ب
ــت  ــد تقوی ــر بای ــه یکدیگ ــرکت ها ب ــک ش کم
شــود، ادامــه داد: در تبصــره ۱۴ بــرای پــارک 
ــم و در  ــاد کردی ــف ایج ــاوری ردی ــم و فن عل
مجمــوع ۶۳ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه اعتبــار 
ــم. ــه کردی ــارک اضاف ــه پ ــگاه ها و مجموع دانش
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اولین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان خراسان شمالی 
تشکیل شد

زیر ساخت های حوزه فناوری پارک علم و فناوری خراسان شمالی

مخاطبان قابل پذیرش در پارک

خدمات حمایتی و توانمندسازی پارک علم و فناوری خراسان شمالی از 
واحدهای فناور

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی 
ــاه  ــرداد م ــارم م ــنبه چه ــه ش ــح روز س صب
ــعه اقتصــاد  ــتاد توس ــن جلســه س ۱۴۰۱، اولی
ــی  ــاون هماهنگ ــور مع ــا حض ــان ب ــش بنی دان
امــور اقتصــادی اســتانداری و مدیــران دســتگاه 
ــکیل  ــتانداری تش ــل اس ــی در مح ــای اجرای ه

شــد.
ــدی  ــر موح ــر فخ ــای ناص ــه آق ــن جلس در ای
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری، 
بــه چگونگــی رونــد شــکل گیــری ســتاد 
ــرورت و  ــان و ض ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص توس
ــرد.  ــاره ک ــتان اش ــکیل آن در اس ــت تش اهمی

قربانــی  رضــا  محمــد  دکتــر  همچنیــن 
ــز  ــتان نی ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
تصویــب قانــون جهــش دانــش بنیــان در 
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری را گامــی مهــم 
ــای  ــه ه ــش دغدغ ــکات و کاه ــع مش در رف
دانســت.  فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــورد و  ــده دانشــگاه بجن ــن جلســه نماین در ای
ــاوری  ــاون ســازمان علمــی، پژوهشــی و فن مع
ســپاه جواداالئمــه اســتان هــر یــک بــه تشــریح 
ــا  ــرح ثری ــتان و ط ــاوری اس ــم و فن ــند عل س
ــان  ــش بنی ــند دان ــه، س ــد و در خاتم پرداختن
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــده س ــط نماین توس

ــه شــد. ــزی اســتان ارائ ری

همکاری با دانشکدگان فنی دانشگاه تهران؛ فرصتی برای توسعه کمی و 
کیفی هسته های نوآور و شرکت ها

فنــی  دانشــکدگان  بــا  نشســت مشــترک 
دانشــگاه تهــران بــا حضــور دکتــر علــی اســدی 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
ــکدگان  ــس دانش ــلطانی ریی ــر س ــر ناص و دکت
فنــی دانشــگاه تهــران و جمعــی از معاونیــن و 
مدیــران روز چهارشــنبه ۱۹ مــرداد مــاه برگــزار 

شــد.
در ایــن نشســت دکتــر علــی اســدی بــا 
ــه پژوهــش،  ــه اینکــه صــرف توجــه ب اشــاره ب
ــت:  ــت گف ــه نیس ــای جامع ــخگوی نیازه پاس
ــه  ــران از جمل ــگاه ته ــی دانش ــکدگان فن دانش
ــه در جهــت  ــای پیشــتازی اســت ک بخــش ه

تبدیــل علــم بــه ثــروت نقــش آفرینــی بســیار 
ــت. ــته اس ــی داش خوب

دکتــر اســدی ضمــن تاکیــد بــر شــعار و 
صحبــت پیرامــون اهمیــت تولیــد، دانــش 
بنیــان و اشــتغال آفرینــی خاطــر نشــان کــرد: 
ــای  ــارک ه ــه پ ــن موضــوع رســالت و وظیف ای
ــرده اســت.  ــر ک ــنگین ت ــاوری را س ــم و فن عل
شــعار ســال فرصتــی را فراهــم آورده کــه 
ــداف و  ــق اه ــتای تحق ــم از آن در راس میتوانی
ــره  ــوزه به ــن ح ــور در ای ــدن ام ــی ش عملیات

ــم. ببری
ــتار  ــع و پیوس ــاختار جام ــه از س وی در ادام
آمــوزش، پژوهــش، فنــاوری و ســرمایه گــذاری 
تــاش  همــواره  افــزود:  و  کــرد  صحبــت 
ــه چهارچــوب هــا،  ــا توجــه ب ــا ب ــم ت کــرده ای
فرایندهــای کاری تســهیل شــود و یافتــه هــای 
ــان  ــب پای ــرف در قال ــه ص ــه ارائ ــی ب پژوهش

ــود. ــدود نش ــا مح ــه ه نام
دکتــر اســدی ضمــن اشــاره بــه فراوانــی باالی 
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ــد  ــی تاکی ــوزه فن ــال در ح ــای فع ــرکت ه ش
کــرد: در سیاســت هــای پــارک علــم و فنــاوری 
ــا از  ــایر دانشــکده ه ــران، ورود س دانشــگاه ته
ــا،  ــی، هنره ــع طبیع ــاورزی و مناب ــه کش جمل
تربیــت بدنــی و... بــه ایــن عرصــه مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت.
وی در ادامــه در خصــوص فراخــوان جــذب و 
اســتقرار شــرکت هــا در پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه تهــران صحبــت کــرد و افــزود: پــس 
از انتشــار فراخــوان تاکنــون، نزدیــک بــه ۲۰۰ 
واحــد فنــاور جهــت اســتقرار در پــارک علــم و 
فنــاوری اعــام آمادگــی کــرده انــد. همچنیــن 
درحــال حاضــر ۲۵ واحــد از شــهر دانــش 
ــم  ــارک عل ــار پ ــز در اختی ــران نی ــگاه ته دانش

و فنــاوری قــرار گرفتــه اســت.
ســازمان  بــا  همــکاری  از  اســدی  دکتــر 
ــرد  ــاد ک ــور ی ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن آم
ــی در  ــر، فضاهای ــن ام ــتای ای ــت: در راس و گف
ــارک  ــه پ شــهرک اشــتهارد و میــدان بهمــن ب
علــم و فنــاوری تخصیــص یافتــه و زمینــه برای 
فعالیــت شــرکت هــا فراهــم اســت، همچنیــن 
میتــوان فرصتــی بــرای حضــور دانشــجویان بــه 
ــی را  ــای صنعت ــوزش در شــهرک ه ــت آم جه

ایجــاد کــرد.
ــت  ــذاری ریاس ــدف گ ــه ه ــدی ب ــر اس دکت
ــتقرار ۲۰۰۰  ــر اس ــی ب ــران مبن ــگاه ته دانش

واحــد فنــاور و نــوآور در پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه تهــران اشــاره کــرد و افــزود: در حــال 
حاضــر نســبت تعــداد شــرکت هــای موجــود به 
اســاتید دانشــگاه تهــران کمتــر از یــک درصــد 
اســت، ایــن موضــوع خــا بســیار بزرگــی اســت 
ــی و  ــات علم ــای هی ــا اعض ــم ت ــار داری و انتظ
ایــن  در  تکمیلــی  تحصیــات  دانشــجویان 
موضــوع مشــارکت داشــته و ایــن نــرخ بــه ۱۵ 

ــد. ــا ۲۰ درصــد افزایــش یاب ت
وی در ادامــه در ارتبــاط بــا نحــوه ورود و 
مشــارکت اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان 
ــم و  ــارک عل ــت پ ــه فعالی ــریح چرخ ــه تش ب
فنــاوری دانشــگاه تهــران تهــران پرداخــت 
و گفــت: مخاطبــان مــی تواننــد در قالــب 
هســته در برنامــه هــای پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه تهــران در قالــب هســته وارد شــده و 
بــا طــی کــردن مســیر، در قالــب شــرکت هــای 
رشــد، پسارشــد و توســعه . بــه فعالیــت خــود 

ــد. ــه دهن ادام
دکتــر اســدی بــر ضــرورت همــکاری بــا 
در  افــزود:  و  کــرد  تاکیــد  هــا  دانشــکده 
ــه  ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل پ
ــد اســت  ــم، امی ــرده ای ــکا ک ــن همــکاری ات ای
بــا همــکاری بــا دانشــکده هــا از جملــه 
دانشــکدگان فنــی بتوانیــم در خصــوص توســعه 
ــای  ــته ه ــا و هس ــرکت ه ــی ش ــی و کیف کم

ــیم. ــته باش ــی داش نــوآور اقدامات

ارتباط و تعامل متقابل با شرکت های توسعه ای؛ گامی در جهت بهبود 
فرایندها و توسعه فعالیت ها

نشســت مشــترک رییــس پــارک علــم و 
ــل  ــران عام ــا مدی ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش فن
شــرکت هــای توســعه ای عضــو و مســتقر 
در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــرداد م ــم م یازده

ــا حضــور دکتــر علــی اســدی  ایــن نشســت ب
رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران، 
معاونیــن و جمعــی از مدیــران عامــل شــرکت 

هــای توســعه ای برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر علــی اســدی بــا اشــاره 
ــه  ــره ب ــتقیم و چه ــاط مس ــت ارتب ــه اهمی ب
ــا در  ــت ه ــل نشس ــن قبی ــف ای ــره و تعری چه
ــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه  برنامــه هــای پ
ــام  ــزود: نامگــذاری ســال توســط مق تهــران اف
ــد،  ــر موضــوع تولی ــد ب ــری و تاکی معظــم رهب
وظیفــه  آفریــن  اشــتغال  و  بنیــان  دانــش 
ــنگین  ــاوری را س ــم و فن ــارک عل ــه پ مجموع
ــش  ــه و نق ــن وظیف ــت، همچنی ــرده اس ــر ک ت
صاحبــان شــرکت هــا بــه عنــوان کســانی کــه 
دغدغــه مســائل اجتماعــی را داشــته و بــه 
ــز  ــد نی ــت می دهن ــی اهمی ــئولیت اجتماع مس

ــر شــده اســت. ســنگین ت
ــه حــول محــور هــدف  ــر اســدی در ادام دکت
ــتقرار ۲۰۰۰  ــر اس ــی ب ــران مبن ــگاه ته دانش
فنــاوری  و  علــم  پــارک  در  فنــاور  واحــد 
ــگاه  ــعار دانش ــن ش ــران و همچنی ــگاه ته دانش
تهــران بــا عنــوان جهــاد علمــی بــرای تحقــق 
دانشــگاه کارآفریــن بــا رویکــرد مســئولیت 
پذیــری اجتماعــی صحبــت کــرد و افــزود: ایــن 

شــعارها و اهــداف، موجــب انگیــزه مــی شــود 
تــا تمــام تــاش خــود را بــه کار بگیریــم و در 
ــم. ــه گام برداری ــکات جامع ــل مش ــتای ح راس

وی ضمــن قدردانــی از فعاالن و مدیــران عامل 
شــرکت هــا تصریــح کــرد: فعالیــت شــرکت هــا 
منجــر بــه ایجــاد اشــتغال، جلوگیــری از خروج 
ــش  ــروج ارز، افزای ــری از خ ــگان، جلوگی نخب
ذخیــره ارزی کشــور و حــل مشــکات جامعــه 

مــی شــود.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران 
بــا هــدف آگاهــی بخشــی و اطــاع رســانی بــه 
شــرکت هــا در جهــت بهــره منــدی از حمایــت 
هــای ســازمان بــه بیــان برخــی از سیاســت هــا 
و برنامــه هــای پــارک علــم و فنــاوری پرداخــت 
کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه توســعه فیزیکی 
و زیرســاختی پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
تهــران در بخــش هــای مختلــف ماننــد میــدان 
ــایر  ــا س ــل ب ــتهارد، تعام ــن و شــهرک اش بهم
بخــش هــای دانشــگاه تهــران، شــهر دانــش و 
ــتقرار  ــت اس ــای آن در جه ــاص واحده اختص
شــرکت هــای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 

تهــران و... اشــاره کــرد.
دکتــر اســدی بــا تاکیــد بــر ضــرورت افزایــش 
ــم و  ــارک عل ــا و پ ــرکت ه ــان ش ــاط می ارتب
ــه  ــا ب ــرکت ه ــرد: ش ــان ک ــاوری خاطرنش فن
ــوزه  ــکات ح ــائل و مش ــا مس ــه ب ــت آنک عل

ــه  ــه صــورت مســتقیم مواج کســب وکار و... ب
ــه پیشــنهادات و  ــا ارائ ــد ب ــی توانن هســتند، م
طــرح مســائل خــود بــه تصمیــم گیــری هــای 
ــق شــعار  ــاوری و تحق ــم و فن ــارک عل ــر پ موث

ــد. ــال کمــک کنن س
وی در ادامــه بــه تشــریح نقــش شــرکت هــای 
ــن  ــل ای ــت متقاب ــت حمای ــعه ای و اهمی توس
شــرکت هــا از پــارک علــم و فنــاوری پرداخــت 
و برخــی از ایــن حمایت هــا را برشــمرد کــه از 
ــری  ــور حداکث ــه حض ــوان ب ــی ت ــه آن م جمل
ــه منظــور  شــرکت های توســعه ای در پــارک ب
انگیــزه بخشــی بــه شــرکت هــای نوپــا، اجــرای 
طــرح هــای مشــترک بــا پــارک علم و فنــاوری، 
مشــارکت در بــه کارگیــری دانشــجویان و 
ــارغ التحصیــان دانشــگاه تهــران، همــکاری  ف

در تکمیــل پروژه هــای پــارک علــم و فنــاوری، 
ــان و گســترش  ــش بنی ــق دیپلماســی دان تحق
ــا توجــه تفاهــم  ــا ب ــاط در خــارج از مرزه ارتب
ــای  ــگاه ه ــروان و دانش ــگاه ای ــا دانش ــه ب نام
ــارک  ــراق در راســتای ایجــاد شــعبه ای از پ ع
علــم و فنــاوری و اســتقرار شــرکت هــا اشــاره 

کــرد.
بخــش دیگــر ایــن نشســت بــه طــرح چالــش 
هــای مدیــران عامــل و پاســخ بــه ایشــان 

ــت. ــاص یاف اختص

توسط شرکت دانش بنیان بهبود صنعت مهان انجام می شود
تعمیرات و پوشش دهی قطعات حساس صنایع نفت و پتروشیمی

روی  بــر  ســطوح  مقاوم ســازی  مکانیــزم 
صنایــع  در  تخریــب،  معــرض  در  قطعــاِت 
پتروشــیمی،  گاز،  و  نفــت  ماننــد  مختلــف 
ــوب و  ــی، چ ــع معدن ــیمان و صنای ــوالد، س ف
بســته بندی  و  کاغــذ، صنایــع هیدرولیکــی 

قابــل اســتفاده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و 
ــر  ــر شــیخ بهایی، مدی ــی اصفهــان، امی تحقیقات
ــت  ــود صنع ــان بهب ــرکت دانش بنی ــل ش عام
ــه تاســیس ایــن شــرکت از  ــا اشــاره ب مهــان ب
ــی و  ــهرک علم ــت در ش ــال ۱۳۹۴ و عضوی س
ــرات  ــرد: تعمی ــار ک ــان، اظه ــی اصفه تحقیقات
ــع نفــت و پتروشــیمی  قطعــات حســاس صنای
ــت  ــرکت اس ــن ش ــای ای ــی از فعالیت ه بخش
ــش دهی  ــخص روی پوش ــورت مش ــه ص ــه ب ک
قطعــات کار می شــود و ایــن پوشــش دهی 

ــه خوردگــی و ســایش اســت. ــاوم ب مق
حــوزه  شــرکت  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
فعالیــت گســترده ای دارد و هرجایــی کــه 
بحــث تخریــب ســطوح قطعــات مطــرح باشــد، 
مکانیــزم پوشــش دهی در آن کاربــرد دارد و 
ــت.  ــر اس ــت و گاز متداول ت ــوزه نف ــب در ح اغل
مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیــان بهبــود 
صنعــت مهــان خاطــر نشــان کــرد: ایــن 
روی  بــر  ســطوح  مقاوم ســازی  مکانیــزم 
صنایــع  در  تخریــب،  معــرض  در  قطعــاِت 
پتروشــیمی،  گاز،  و  نفــت  ماننــد  مختلــف 

ــوب و  ــی، چ ــع معدن ــیمان و صنای ــوالد، س ف
بســته بندی  و  کاغــذ، صنایــع هیدرولیکــی 

قابــل اســتفاده اســت.
ــات  ــاخت قطع ــوس و س ــی معک وی مهندس
ــن شــرکت برشــمرد و  ــات ای ــر اقدام را از دیگ
گفــت: بــه عبارتــی همــان قطعــات در معــرض 
تخریــب ســطحی را نقشه کشــی کــرده و بــرای 
ــش دهی آن  ــزوم پوش ــورت ل ــاخت و در ص س

ــم. ــدام می کنی اق
ــه  ــواد اولی ــن م ــه داد: تامی ــی ادام شــیخ بهای
ــایر  ــرکت و س ــت ش ــوزه فعالی ــا ح ــط ب مرتب
ــامل  ــه ش ــود ک ــام می ش ــز انج ــکاران نی هم
ســیم  و  آلیــاژ  ســوپر  آلیــاژی،  پودرهــای 

اســت. مختلــف  جوش هــای 
بهبــود  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
ــودن  ــوم ب ــه مرس ــاره ب ــا اش ــان ب ــت مه صنع
ــح  ــاختار تصری ــش های نانوس ــتفاده از پوش اس
کــرد: بــه وســیله نانوتکنولــوژی در واقــع 
پارامترهــای  کــردن  بهینــه  بــا  توانســتیم 
ــج  ــه نتای دســتگاه ها و پودرهــای نانوســاختار ب
ــی دســت پیــدا کنیــم و در زمینــه  ــل قبول قاب
ــت  ــز فعالی ــی نی ــش حرارت ــش های پاش پوش

ــیم. ــته باش داش
عــاوه بــر اعطــای ۲۵ میلیــون کمــک مالــی، 
و  آموزش هــا  اشــتراکی،  کاری  فضاهــای 
ــاص  ــا اختص ــه تیم ه ــگان ب ــاوره های رای مش

می شــود. داده 
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ــه  ــای فناوران ــب و کاره ــه کس ــه ورود ب ــن پل ــاور، اولی ــته های فن هس
اســت

پله اول ورود به کسب و کارهای فناور و دانش بنیان در مرحله رشد 
مقدماتی مهیا می شود که این فرصت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

برای کسب آمادگی بیشتر جهت ورود به مراحل بعدی است.

ــط عمومــی شــهرک علمــی  ــه گــزارش رواب ب
بــه  ورود  اول  پلــه  اصفهــان،  تحقیقاتــی  و 
کســب و کارهــای فنــاور و دانش بنیــان در 
ــه  ــود ک ــا می ش ــی مهی ــد مقدمات ــه رش مرحل
ــی  ــن فرصــت در شــهرک علمــی و تحقیقات ای
اصفهــان بــرای کســب آمادگــی بیشــتر جهــت 
ــن دوره  ــت. در ای ــدی اس ــل بع ــه مراح ورود ب
امــکان آشــنایی کارآفرینــان بــا بــازار، تکمیــل 
تیــم کاری، تثبیــت ایــده، ثبــت شــرکت و 
ــه  ــود ب ــم می ش ــی فراه ــت حقوق ــب هوی کس
نحــوی کــه بــه متقاضیــان کمــک می کنــد تــا 
ــد. ــش یاب ــا کاه ــد آنه ــک های دوره رش ریس

ــد  ــز رش ــر مرک ــوروزی، مدی ــر ن ــر ناص دکت
شــهرک  نــوآوری  شــتابدهی  و  مقدماتــی 
ــاره  ــن ب ــان در ای ــی اصفه ــی و تحقیقات علم
ــهرک  ــور در ش ــان حض ــرد: متقاضی ــار ک اظه
ــوان  ــت عن ــان تح ــی اصفه ــی و تحقیقات علم

ــاه در  ــی ۹ م ــی ۶  ال ــاور« ط ــته های فن »هس
ــوآوری  ــتابدهی و ن ــی، ش ــد مقدمات ــز رش مرک

شــهرک مســتقر می شــوند.
وی ادامــه داد: بــه عبارتــی آنها در ایــن مرحله 
بــرای ورود بــه مرکــز رشــد آمــاده می شــوند و 
ــازار،  ــات ب ــازی، تحقیق ــار حــوزه تیم س در چه
طــرح و مــدل کســب و کار خــود آمــوزش 

می بیننــد.
ــتابدهی  ــی و ش ــد مقدمات ــز رش ــر مرک مدی
نــوآوری شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
ــون  ــای ۲۵ میلی ــر اعط ــاوه ب ــد: ع ــادآور ش ی
اشــتراکی،  کاری  فضاهــای  مالــی،  کمــک 
آموزش هــا و مشــاوره های رایــگان نیــز بــه 

می شــود. داده  اختصــاص  تیم هــا 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
ســاالنه حــدود ۶۰ الــی ۷۰ تیــم پذیــرش 
می شــود کــه از ایــن تعــداد ۶۰ درصــد موفــق 

ــوند.  ــد می ش ــز رش ــه مرک ــه ورود ب ب
دکتــر نــوروزی بــا بیــان اینکــه شــهرک علمی 
ــای  ــدود پارک ه ــان از مع ــی اصفه و تحقیقات
علــم و فنــاوری اســت کــه مرکــز رشــد 
مقدماتــی آن بــه صــورت مجــزا فعالیــت دارد، 
ــار  ــز در کن ــن مرک ــی ای ــت: فضــای فیزیک گف
ــد  ــز رش ــه مرک ــه ب ــرکت های راه یافت ــایر ش س
قــرار دارد تــا ارتبــاط و تعامــل بیــن هســته ها 
ــال  ــود و انتق ــوار ش ــق هم ــرکت های موف و ش

ــرد ــورت گی ــه ص تجرب

در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اتفاق افتاد؛
کیت تشخیص پارگی کیسه آب جنین بومی سازی شد

معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
ــان: اصفه

برپایی نمایشگاه محصوالت فناورانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
قابل تقدیر است

ــن  ــه آب جنی ــی کیس ــخیص پارگ ــت تش کی
ــارداری  ــای ب ــن و عفونت  ه ــقط جنی ــه از س ک
محصــوالت  از  یکــی  می کنــد  جلوگیــری 
شــاخص شــرکت یاختــه فنــاور اصفهــان اســت

ــط عمومــی شــهرک علمــی  ــه گــزارش رواب ب
دانــش  شــرکت  اصفهــان،  تحقیقاتــی  و 
ــده  ــد کنن ــان تولی ــاور اصفه ــه فن ــان یاخت بنی
ــی  ــوژی و داروی ــکی، بیوتکنول ــزات پزش تجهی
ــت  ــد کی ــر تولی ــود را ب ــز خ ــه تمرک ــت ک اس
ــوزه  ــکی در ح ــگاهی و پزش ــخیص آزمایش تش

ــت. ــرار داده اس ــان ق زن
ــرکت  ــل ش ــی زاده، مدیــر عام  بهنــاز طوس
خصــوص  در  اصفهــان  فنــاور  یاختــه 
فعالیت هــای ایــن شــرکت اظهــار کــرد: از 
ســال ۹۳ کار رســمی ایــن شــرکت در شــهرک 
ــوان  ــاز و عن ــان آغ ــی اصفه ــی و تحقیقات علم

دانــش بنیــان را کســب کرده ایــم.
پارگــی  تشــخیص  کیــت  داد:  ادامــه  وی 
کیســه آب جنیــن کــه از ســقط جنیــن و 

می کنــد  جلوگیــری  بــارداری  عفونت  هــای 
ــرکت  ــن ش ــاخص ای ــوالت ش ــی از محص یک

ــت. اس
ــر عامــل شــرکت یاختــه فنــاور اصفهــان  مدی
خاطــر نشــان کــرد: روش هــای تشــخیصی ایــن 
کیت هــا بــا نمونه هــای خارجــی متفــاوت 
اســت کــه قیمــت مناســب و بســته بندی 
از  یکــی  می توانــد  آن  فــرد  بــه  منحصــر 

مزیت هــای ایــن محصــوالت باشــد.
طوســی زاده بــا بیــان اینکــه بومی ســازی 
کیــت تشــخیص ســقط جنیــن بعــد از کشــور 
آمریــکا انجــام شــده اســت، گفــت: ایــن 
شــرکت توانســت کیــت تشــخیصی ســقط 
ــه  ــه ب ــه البت ــد ک ــازی کن ــن را بومی س جنی
ــواد  ــرا م ــاز دارد زی ــی وســیعی نی ــردش مال گ
اولیــه آن وارداتــی اســت و گــردش مالــی 

داخلــی و بــازار را محــدود می کنــد. 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
ــا  ــن کیت ه ــده ای ــرف کنن ــاردار مص ــوان ب بان
ــه آن  ــار ب ــن ب هســتند و ممکــن اســت چندی
ــت  ــول کیفی ــن محص ــند، ای ــته باش ــاز داش نی
ــول  ــه محص ــبت ب ــبت تری نس ــت مناس و قیم

ــت. ــترس اس ــی دارد و در دس آمریکای
طوســی زاده بــا بیــان اینکــه کشــورهای حــوزه 
خلیــج فــارس و عــراق متقاضــی ایــن کیت هــا 
ــه  هســتند، گفــت: درخواســت ایــن کیت هــا ب
دلیــل هزینــه و کیفیــت از ایــران بیشــتر شــده 
ــرای صــادرات  اســت و بســته بندی مناســبی ب

دارد

معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان اصفهــان در حاشــیه بازدیــد از 
ــه شــهرک بیــان  نمایشــگاه محصــوالت فناوران
داشــت: ایجــاد نمایشــگاهی از محصــوالت 
ــی و آشــنایی بیشــتر  ــرای معرف ــان ب دانش بنی
ــری  ــل تقدی ــدام قاب ــئوالن اق ــران و مس مدی

اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و 
ــع کوچــک  ــاون صنای ــان، مع ــی اصفه تحقیقات
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
نمایشــگاه  از  بازدیــد  حاشــیه  در  اصفهــان 
ــت:  ــان داش ــهرک بی ــه ش ــوالت فناوران محص
ایجــاد نمایشــگاهی از محصــوالت دانش بنیــان 
ــران و  ــتر مدی ــنایی بیش ــی و آش ــرای معرف ب

ــت. ــری اس ــل تقدی ــدام قاب ــئوالن اق مس
وی بــا اشــاره بــه شــهرک فنــاوری واقــع 
در شــرکت شــهرک های صنعتــی اصفهــان، 
دل  در  کاری  و  کســب  ســاختمان  گفــت: 
شــهرک فنــاوری ایجــاد شــده کــه بــه وســیله 
شــرکت های  اختیــار  در  کاری  فضــای  آن 

دانــش بنیــان و فنــاور قــرار می گیــرد.
بــه  کــه  در خصــوص خدماتــی  انصــاری 

می دهنــد،  ارائــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
گفــت: در واقــع زمین هایــی بــرای کارگاه هــای 
تولیــدی و حتــی صنعتــی بــرای تولیــد انبــوه، 
ــاوره ای  ــات مش ــتقرار و خدم ــرای اس ــر ب دفات

ارائــه می شــود.
ــگاه  ــا نمایش ــان ب ــت همزم ــر اس ــه ذک الزم ب
محصــوالت فناورانــه شــهرک، جلســه مشــترک 
تکنولــوژی  توســعه  و  بومی ســازی  کمیتــه 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــا وزارت 
صمــت و عتــف نیــز در شــهرک علمــی و 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــی اصفه تحقیقات

امضای تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری
 استان سمنان و پارک ATEK ترکیه

تفاهم نامــه همــکاری بیــن پــارک علــم و 
 ATEK فنــاوری اســتان ســمنان و پــارک
Teknokent کشــور ترکیــه منعقــد شــد. 

ــای  ــارک ATEK Teknokent در زمینه ه پ
انــرژی  و  کشــاورزی  نرم افــزار،  مهندســی 
ــر  ــارک برت ــزو ده پ ــدی دارد و ج ــز ج تمرک
ترکیــه اســت. کشــاورزی نســل جدیــد از 
ــارک  ــن پ ــد ای ــیل های قدرتمن ــه پتانس جمل
تخصصــی  رویدادهــای  برگــزاری  اســت. 
 ATEK ــارک ــری از پ مشــترک و ایجــاد دفت
ســمنان  اســتان  پــارک  در   Teknokent

در جلســات بیــن دو پــارک مطــرح شــده 
اســت. دسترســی بــه بــازار ترکیــه بــرای 
ــمنان از  ــتان س ــان اس ــرکت های دانش بنی ش

مهمتریــن اهــداف اســت کــه در راســتای ایــن 
ــد. ــد ش ــال خواه ــکاری دنب ــه ی هم تفاهم نام

برگزاری نشست ارایه توانمندی ها و محصوالت شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری استان 
سمنان در حوزه پزشکی

ســمنان  اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
خــود  حمایتــی  فعالیت هــای  راســتای  در 
ــت ارایــه محصــوالت و توانمندی هــای  نشس
ــکی  ــوزه پزش ــان در ح ــرکت های دانش بنی ش
را بــا حضــور مســئولین اســتانی، روســای 
و  پزشــکی  علــوم  موسســات  و  دانشــگاه ها 
ــزار  ــن حــوزه برگ ســرمایه گذاران تخصصــی ای
نمــود. ایــن نشســت روز سه شــنبه ۱۱ مــرداد 
۱۴۰۱ در محــل مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
ــت و  ــورت گرف ــمنان ص ــهر س ــینای ش پورس

در ی آن دو شــرکت دانش بنیــان نوفنــاوران 
ســتاره برتــر آســیا و شــرکت دانش بنیــان 
نانــوژن دارو محصــوالت و توانمنــدی خــود 
ارایــه  نشســت  در  شــرکت کنندگان  بــه  را 
کردنــد. ســاخت افزایشــی در حــوزه بافــت 
ــیدرم(،  ــمند )پانس ــمان هوش ــان، پانس و درم
تخصصــی  ضدعفونی کننده هــای  انــواع 
ــتانی  ــکی، بیمارس ــکی، دندان پزش ــوزه پزش ح
ــی  ــه محصوالت و بهداشــتی پروکســان، از جمل

ــد. ــی ش ــت معرف ــن نشس ــه در ای ــود ک ب
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پارک اهی علم و فناوری

افتتاح دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی شاهوار 
۱۴۰۱/۰۴/۰8

سی و یکمین شورای فناوری پارک علم و فناوری البرز برگزار شد 

جهت گیری ها به سمت کانون های توسعه دانش بنیان در بوشهر افزایش 
یافته است

دهکــده فنــاوری و نــوآوری کشــاورزی و منابع 
طبیعــی شــاهوار بــا حضور دکتــر خیــام نکویی 
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی، دکتــر خیرالدین 
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیــر علــوم، دکتــر 
ولــدان رییــس پــارک کشــاورزی کشــور و 
ــد.  ــاح ش ــاهرود افتت ــتانی در ش ــولین اس مس
ایــن دهکــده فنــاوری بــا مشــارکت پــارک علم 
و فنــاوری اســتان ســمنان و مرکــز تحقیقــات 
کشــاورزی اســتان - شــاهرود افتتــاح و شــروع 
بــه کار کــرده اســت. شــرکت های دانش بنیــان 
ــن  ــد در ای ــاور حــوزه کشــاورزی می توانن و فن

ــای  ــس تخصصــی اســتقرار و از حمایت ه پردی
ــاح  ــارک اســتان بهره منــد شــوند. افتت ــژه پ وی
ــارک  ــترک پ ــوآوری مش ــاوری و ن ــده فن دهک
ــات  ــز تحقیق ــتان و مرک ــاوری اس ــم و فن عل
ــی را در  ــرد مل ــه ف ــر ب ــی منحص ــد ویژگ چن
و  ســرمایه گذاری  جملــه،  از  داشــت  خــود 
فــراوری  مجتمــع  بزرگتریــن  از  رونمایــی 
ــی و  ــش خصوص ــط بخ ــور توس ــران کش زعف
ــار  ــاد چهارهکت ــی ایج ــگ زن ــن کلن و همچنی
گلخانــه هوشــمند هیدروپونیــک در دهکــده بــا 

ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی.

ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فنــاوری البــرز، در ایــن جلســه پــس از عــرض 
خیــر مقــدم از ســوی آقــای مهنــدس عباســی 
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز، مهنــدس 
ــارک و دبیرشــورا  بختیــاری معــاون فنــاوری پ
بــه ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــا، دســتاوردها 
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــای پ ــه ه و برنام
در ۵ مــاه اول ســال ۱۴۰۱ پرداخت.ســپس در 
بیــن موضوعــات مطــرح شــده،  اعضــا بــه بیــان 
ــات  ــت اقدام ــا محوری ــود ب ــرات خ ــه نظ و ارائ
صــورت گرفتــه اخیــر و اهــم برنامــه هــای در 
دســت اقــدام، ارائــه گــزارش از فعالیــت هــای 
ــی و  ــال، بررس ــعار س ــوص ش ــارک در خص پ
تصویــب ســاختارهای فنــاوری در دســت اقــدام 
ــی  ــای تخصص ــه ه ــات کمیت ــی مصوب و بررس
پــارک در خصــوص پذیــرش و خــروج شــرکت 

هــا و ... پرداختنــد.

ســاختمان  درصــدی   7۲ پیشــرفت 
مرکــز نــوآوری شــهید ســلیمانی

مهنــدس باباخــان رئیــس صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری گزارشــی از اقدامــات صنــدوق کــه بــا 
همــکاری پــارک انجــام شــده اســت پرداخــت 
ــه  ــدوق ب ــن صن ــای ای ــت ه ــان فعالی و در بی
مرکــز  ســاختمان  درصــدی   ۷۲ پیشــرفت 
نــوآوری شــهید ســلیمانی اشــاره کــرد و گفــت: 
افزایــش ســرمایه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
ــان،  ــارد توم ــه ۳۰ میلی ــرز از ۱۰ ب ــتان الب اس
ــق  ــی خل ــدی خدمات ــرکت تولی ــدازی ش راه ان
ــوالت  ــازی محص ــاری س ــدف تج ــا ه ــاق ب آف
ــم و  ــارک عل ــترک پ ــر مش ــدازی دفت و راه ان
ــاوری  ــش و فن ــدوق پژوه ــرز، صن ــاوری الب فن
ــاوری  ــت علمــی و فن ــرز  و همــکاری معاون الب

ــتان در  ــور ارمنس ــوری در کش ــت جمه ریاس
ایــن زمینــه از دیگــر اقداماتــی کــه کــه دنبــال 

شــده اســت.
ــی  ــر لطف ــم دکت ــورا خان ــن ش ــال ای در خ
ــوم  ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع
ــوص راه  ــی در خص ــتان توضیحات ــکی اس پزش
انــدازی پردیــس فنــاوری ســامت بــا همــکاری 
ــاوری و  ــعه فن ــه داد و  توس ــرز ارائ ــارک الب پ
نــوآوری در ایــن دانشــگاه را مهمتریــن رویکــرد 

دانشــگاه دانســت.

توجــه جــدی پــارک بــه طــرح دســتیار 
فنــاوری، گرنــت فنــاوری و تــور فنــاوری

 در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس بختیــاری به 
طــرح دســتیار فنــاوری و اقدامــات انجــام شــده 
ــرح  ــت: ط ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــن زمین در ای
دســتیار و تــور فنــاوری از برنامــه هــای خــوب 
ــا  وزارت علــوم اســت کــه عقــد توافــق نامــه ب
ــام  ــت ن ــک پژوهشــگاه،  ثب ــج دانشــگاه و ی پن
۱۳۴ دانشــجو،  و برگــزاری ۶۰ جلســه مشــاوره 
بــرای دانشــجویان و شــرکت از اقداماتــی اســت 

کــه در ایــن راســتا انجــام شــده اســت.
وی افــزود: برگــزاری ۲۳ برنامه توانمندســازی، 
ارائــه مشــاوره و کارگاه هــای آموزشــی بــا 
حجــم ۲۸۶۵ نفــر ســاعت دوره عمومــی و 
تخصصــی و ۷۸۰ نفــر ســاعت دوره آموزشــی/

کارگاه در حــوزه مالکیــت فکــری از دیگــر 
اقدامــات پــارک در چنــد مــاه اول ســال ۱۴۰۱ 

اســت.
ــت  ــله نشس ــزاری سلس ــه برگ ــورا ب ــر ش دبی
ــزرگ  ــا پنــج صنعــت ب ــه ب هــای انتقــال تجرب
اســتان بــا ظرفیــت ۴۹۰ نفــر ســاعت )نشســت 
خبرگــی( اشــاره و تاکیــد کــرد: تقدیــر از 
فعــاالن و دســت انــدرکاران نشســت هــای 
ــوآوری  ــا حضــور رئیــس صنــدوق ن خبرگــی ب
و شــکوفایی در محــل ایــن صنــدوق در تهــران 
از برنامــه هایــی اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت 

ــن موضــوع انجــام شــد. ای
وی افــزود: تــور فنــاوری نیــز بــا هــدف 

توســعه مفهــوم فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
ــرای  ــان تمامــی اقشــار اســتان ب ــان در می بنی
ــردی  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــه دانش مجموع
ــتان،  ــش اس ــه پژوه ــای دبیرخان ــتان، اعض اس
اعضــای هیــات علمــی و روســای دانشــکده های 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
ــتادی  ــران س ــرز ، مدی ــتان الب ــی اس و درمان
ــگان  ــران، نخب ــامی ای ــوری اس ــش جمه ارت
ــان دانشــگاه  شــاهد و ایثارگــر، رئیــس و معاون
مدیــران  هشــتگرد،  واحــد  اســامی  آزاد 
ــس کل  ــرز و رئی ــتان الب ــامی اس ــورای اس ش
ــان  ــران و کارشناس ــتان و مدی ــتری اس دادگس

ــت. ــده اس ــزار ش ــه و ... برگ ــن مجموع ای
مهنــدس عباســی در ادامــه بــه پرداخــت 
ــا اشــاره  ــه طــرح ه تســهیات اشــتغال زایی ب
ــرح از  ــش از ۶۰ ط ــون بی ــت: تاکن ــرد و گف ک
ــل  ــتغال زایی از مح ــهیات اش ــرح تس ۱۰۱ ط
ــاد برکــت پرداخــت شــده اســت و مابقــی  بنی

ــند. ــی باش ــت م ــی و پرداخ ــل بررس در مراح
مصوبــات ســی و یکمیــن نشســت 
ــم  ــارک عل ــاوری پ ــورای علمــی و فن ش

ــرز ــاوری الب و فن
تصویــب پرداخــت هزینــه طــرح دســتیار 
فنــاوری  و طــرح  طــرح گرنــت  فنــاوری 
پردیــس  انــدازی  راه  تصویــب  )جوانــه(، 
ــرژی  ــواد و ان ــوآوری م ــاوری و ن ــی فن تخصص
انــرژی،  و  مــواد  پژوهشــگاه  بــا مشــارکت 
تصویــب راه انــدازی پردیــس ســامت بــا 
مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی البــرز، تصویــب راه انــدازی 
ــع در  ــد جام ــز رش ــل مرک ــاری ذی ــد اقم واح
شهرســتان اشــتهارد و کــرج بــا همــکاری اداره 
کل فنــی و حرفــه ای اســتان البــرز و تصویــب 
راه انــدازی خانــه خــاق حــوزه فنــاوری هــای 
نــرم و صنایــع از جملــه مصوبــات ایــن ســی و 
ــود. ــارک ب ــاوری پ ــورای فن ــه ش ــن جلس یکمی

نشســت۲ روزه توســعه بــازار شــرکت های 
تولیــد کننــده و دانــش بنیــان کشــور د ر 
راســتای تحقــق عملــی منویــات رهبــر معظــم 
انقــاب در نامگذاری شــعار ســال و در راســتای 
توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان روز دوشــنبه در 
شــرکت پاالیــش گاز فجــر جــم برگــزار شــد.

مشــاور اســتاندار بوشــهر و معــاون پــارک 
علــم و فنــاوری خلیــج فــارس گفــت: براســاس 
ــذاری  ــاب و نام گ ــم انق ــر معظ ــات رهب منوی
امســال بــه عنــوان ســال تولیــد، دانــش بنیــان 
جهــت  و  سیاســت ها  آفریــن،  اشــتغال  و 
گیری هــای دولــت و بــه تبــع آن ایــن اســتان 
ــان  ــش بنی ــای توســعه دان ــه ســمت کانون ه ب

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــن بهرام ــارس، عبدالحس ــج ف ــاوری خلی فن
روز ســه شــنبه در نشســت ۲ روزه توســعه 
بــازار شــرکت های تولیــد کننــده و دانــش 
بنیــان کشــور در شــرکت گاز فجــر جــم 
افــزود: اگــر بخواهیــم ســهم اقتصــاد دانشــی را 
در اقتصــاد ملــی افزایــش دهیــم و بتدریــج آن 
را بــه ســطوح باالتــر برســانیم بایــد ۲ راهبــرد 
را در دســتور کار قــرار داد کــه شــامل افزایــش 
شــمار شــرکت های دانــش بنیــان و ایجــاد 
ــن  ــته از ای ــاوری برخاس ــی و فن ــان دانش جری
بخش هــای  بــه  آنهــا  رســوخ  و  شــرکت ها 
مختلــف تولیــدی، صنعتــی و حتــی اداری 

ــت. اس
ــان  ــرد جری ــاش ک ــد ت ــرد: بای ــان ک وی بی
ــازار شــود چــرا کــه اگــر  ــه ب نــوآوری منتــج ب
افزایــش تعــداد شــرکت های  هــدف تنهــا 
دانــش بنیــان و فنــاور باشــد و نتوانیــم جریــان 
ــی و  ــف صنعت ــه بخش هــای مختل دانشــی را ب
خدماتــی در کشــور رســوخ دهیــم تعــداد ایــن 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد ام ــی یاب ــش م ــرکت ها افزای ش

ــازار دچــار ســرخوردگی مــی شــوند. ــود ب نب
ــاد  ــازار و ایج ــود ب ــرد: نب ــار ک ــی اظه بهرام
ســرخوردگی در شــرکت ها باعــث می شــود 
مهاجــرت  نخبــگان  مهاجــرت  جــای  بــه 
کشــور  از  را  بنیــان  دانــش  شــرکت های 

افزایــش یابــد.
ــاوری و  ــور فن ــتاندار بوشــهر در ام مشــاور اس
ــروز  ــه داد: ام ــان ادام ــش بنی ــرکت های دان ش
یــک اتفــاق خیلــی خــوب در مجموعــه وزارت 
ــی گاز  ــژه در مجموعــه شــرکت مل نفــت و بوی

ــن  ــه مســئوالن ای ــن اســت ک رخ داده و آن ای
شــرکت برخاســته از مجموعــه هــای پژوهشــی 

ــی هســتند. ــاوری و خودکفای فن
معــاون پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس 
ــوآوری و  ــز ن ــدازی مرک ــه راه ان ــاره ب ــا اش ب
ــارک  ــکاری پ ــا هم ــی ب ــارس جنوب ــد پ رش
ــت:  ــی گاز گف ــرکت مل ــاوری در ش ــم و فن عل
ــد را  ــن نوی ــوآوری ای ــن مرکــز ن ــدازی ای راه ان
مــی دهــد کــه ایــن اکوسیســتم و زیســت بــوم 
ــدا  ــترش پی ــی گس ــارس جنوب ــه پ در مجموع

ــد. کن
بهرامــی ادامــه داد: امــروز بــا توجــه بــه وجــود 
ســرمایه انســانی بومــی و ســرمایه انســانی 
متخصــص در شــهرک توحیــد جــم کــه نیــاز 
فناورانــه صنعــت را بخوبــی مــی شناســند 
گروه هــای  ایجــاد  زمینــه  می تواننــد  و 
اســتارتاپی، دانــش بنیــان و فناورانــه را شــکل 
راه  بــرای  الزم  زیرســاخت  و  فضــا  دهنــد 
انــدازی مراکــز نــوآوری و رشــد در شهرســتان 

ــت. ــم اس ــلویه فراه ــش از عس ــم بی ج
ــا در  ــه م ــن وظیف ــه بهرامــی مهمتری ــه گفت ب
ــن  ــهر ای ــتان بوش ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
اســت کــه نظــام فنــاوری و نــوآوری را در 
مناطــق شــکل داده و اجزا و زنجیــره را در کنار 
هــم قــرار دهیــم تــا اینهــا بتواننــد همدیگــر را 

ــند. ــذار باش ــد و تاثیرگ ــدا کنن پی
ــت و  ــی رود صنع ــار م ــرد: انتظ ــار ک وی اظه
شــرکت ملــی گاز کــه منــادی جریــان نــوآوری 
ــتای مســئولیت  ــت اســت در راس در وزارت نف
ــوه ای  ــت بالق ــد ظرفی ــود بتوان ــی خ اجتماع
دانــش  و  فنــاور  بــازار شــرکت های  بــرای 
بنیــان در منطقــه ایجــاد کنــد و بــه ایــن 
ــازی شــود. ــوآوری شــبکه س ــان ن صــورت جری

ــا  ــاش شــود ب ــد ت ــرد: بای ــد ک ــی تاکی بهرام
ــوآوری، توانمنــدی اجتماعــی  ــان ن ایجــاد جری
ــن وســیله از مهاجــرت  ــه ای ــا ب ــرد ت ایجــاد ک
ــر  ــق دیگ ــه مناط ــهر ب ــتان بوش ــگان اس نخب

ــود. ــری ش جلوگی
ــم  ــر ج ــش گاز فج ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
ــای  ــه ه ــت: جلس ــز گف ــت نی ــن نشس در ای
ــرکت های  ــات ش ــوالت و خدم ــی محص معرف
تولیــد کننــده و دانــش بنیــان برگــزار، موضــوع 
هــای حــوزه هــای بازرگانــی و داخلــی ســازی 
ــت های  ــی ونشس ــاز بررس ــورد نی ــزات م تجهی
ــی و  ــای فن ــان واحده ــا کارشناس ــی ب تخصص
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تعمیــرات پاالیشــگاه و نشســت عمومــی و 
جمــع بنــدی بــا مدیــر عامــل و مدیــران ارشــد 

ــی شــود. ــزار م پاالیشــگاه برگ
ــزود: بومــی ســازی  ســید مهــدی هاشــمی اف
ــر  ــه ب ــا تکی ــاز ب ــورد نی ــزات م ــات وتجهی قطع
ــد  ــان وتولی ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوان ش ت
توجــه  مــورد  همــواره  کشــور،  کننــدگان 
صنعــت بــوده اســت و پاالیشــگاه فجرجــم 
ــداد  ــن روی ــان ای ــه میزب ــد ک ــی کن ــار م افتخ

ــت. ــم اس مه
ــا مشــارکت  ــزرگ ب ــن کار ب ــه داد: ای وی ادام
“فــن بــازار بوشــهر” مــو پــارک علــم و فنــاروی 
ــت و  ــده اس ــزی ش ــه ری ــارس برنام ــج ف خلی
ــان  ــش بنی ــای دان ــداد شــرکت ه ــن روی در ای
ــارک  ــت پ ــا محوری ــور ب ــده کش ــد کنن وتولی
ــگاه  ــهر در پاالیش ــتان بوش ــاوری اس ــم وفن عل

ــد. ــم حضوردارن فجرج
گازفجرجــم  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
بنیــان  دانــش  شــرکت های  کــرد:  اضافــه 
می تواننــد از ایــن فرصــت مهــم اســتفاده 
کننــد و ضمــن معرفــی محصــوالت وخدمــات 
خــود نیازســنجی هــای صنعــت گاز کشــور را 

ــند. ــر بشناس ــز بهت نی
وی تصریــح کــرد: در ایــن رویــداد قــرار اســت، 
ــکان  ــن ام ــکاری و همچنی ــای هم ــت ه ظرفی
تولیــد قطعــات وتجهیــزات مــورد نیــاز در 
ــث و  ــورد بح ــم م ــش گازفجرج ــرکت پاالی ش

ــرد. ــرار گی ــادل نظــر ق تب
ــرای  ــی ب ــاد فضای ــرد: ایج ــار ک ــمی اظه هاش
توســعه و تقویــت ارتبــاط بیــن صنعــت و 
شــرکت های دانــش بنیــان در راســتای اجــرای 
شــعار ســال بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر معظــم 

ــان و  ــش بنی ــتغال، دان ــث اش ــر بح ــاب ب انق
ــت. ــروری اس ــد ض تولی

در  نبــود مشــاور صنعتــی  داد:  ادامــه  وی 
ــائل  ــه مس ــان از جمل ــش بنی ــرکت های دان ش
دیگــری اســت کــه در فضــای حاکــم بــر 
ارتبــاط پیرامونــی ایــن شــرکت ها حکــم فرمــا 

ــت. اس
تعامــل  و  ارتبــاط  نبــود  گفــت:  هاشــمی 
بــا  بنیــان  دانــش  شــرکت های  تنگاتنــگ 
ــد  ــه بای ــت ک ــواردی اس ــه م ــت از جمل صنع
تقویــت شــود بــه تعبیــری صنعــت بایــد خانــه 
دوم شــرکت های دانــش بنیــان قلمــداد شــودو 
در همیــن ارتبــاط ســاز و کار الزم فراهــم مــی 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــچ محدودیت ــود و هی ش
فجــر  گاز  پاالیــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــز  ــت نی ــن در صنع ــزون برای ــت: اف ــم گف ج
ــو  ــش ن ــوص در بخ ــه خص ــی ب محدودیت های
ــت  ــه صنع ــده ب ــه ش ــای ارائ ــور فناوری ه ظه
ــش  ــرکت دان ــک ش ــی ی ــود؛ وقت ــده می ش دی
بنیــان اقــدام بــه تولیــد قطعــه ای می کنــد کــه 
بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه از دسترســی 
ــرکت  ــن ش ــد ای ــم نبای ــروم بودی ــه آن مح ب
بــرای ورود بــه صنعــت بــا چالش هایــی روبــرو 

ــد. باش
ــوالت  ــور محص ــکان حض ــد: ام ــادآور ش وی ی
ــده و تامیــن  ــد کنن شــرکت های خارجــی تولی
کننــده در صنعــت وجــود دارد و هیچــگاه 
ــتانداردهای  ــه اس ــد ارائ ــن شــرکت ها نیازمن ای
ــا  ــد ام ــد کار می کنن ــتند و در برن ــاص نیس خ
ــد  ــا تولی ــان م ــش بنی ــرکت های دان ــی ش وقت

ــه محصــول در شــرکت های  ــرای ارائ خــود را ب
پاالیشــگاهی مطــرح می کننــد بــا مســائل 
ایمنــی، امنیــت و خطــر از دســت رفتــن تولیــد 

ــوند. ــان می ش ــه گریب ــت ب دس
هاشــمی اضافــه کــرد: بــه تعبیری اســتانداردی 
بــرای تولیــد محصــول وجــود نــدارد و شــرکت 
ــه طــور معمــول در کنارتمــام  دانــش بنیــان ب
ــود  ــرآورده خ ــد ف ــرای تولی ــه ب ــی ک اقدامات
کــرده بایــد وارد ایــن فضــا نیــز شــود کــه عــدم 
وجــود اســتانداردها در کشــور منجــر بــه ایجــاد 

یــک ســری محدودیتهایــی نیــز مــی شــود.
ــرای  ــی ب ــه هراس ــمی همیش ــه هاش ــه گفت ب
تولیــد بــار اول و ایجــاد فنــاوری در تجهیــزات 
حســاس هــم بــرای مــا و هــم بــرای مجموعــه 
دارد؛  وجــود  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
پذیرفتــن مســئولیت قطعــات و تجهیزاتــی کــه 
ــت  ــه و از دس ــکل و حادث ــاد مش ــکان ایج ام
ــد در فصــل ســرد و گــرم ســال از  رفتــن تولی
ــت. ــگاه ها اس ــران پاالیش ــای مدی ــه ه دغدغ

از  کافــی  شــناخت  نبــود  داد:  ادامــه  وی 
شــده  باعــث  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــراز  ــه همت ــن شــرکت ها ک ــد برخــی از ای تولی
بــا برخــی شــرکت های خارجــی اســت را 
ــه  ــازه ورود ب ــرکت ها اج ــن ش ــیم وای نشناس
صنایــع را پیــدا نکننــد امیــد مــی رود در 
ــان  ــش بنی ــال دان ــام س ــه ن ــه ب ــال ک ــن س ای
ــت  ــه صنع ــرکت های بیشــتری ب ــا اســت ش ه
معرفــی و صنعــت نیــز بتوانــد از ایــن تولیــدات 

ــد ــتفاده کن اس

انعقاد تفاهم نامه همکاری و بازدید از منطقه آزاد اروند

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم 
روز  در  تربیت مــدرس،  دانشــگاه  فنــاوری  و 
چهارشــنبه ۲۶ مردادمــاه رئیــس و برخــی 
ــد  ــد بازدی ــه آزاد ارون ــارک از منطق ــن پ معاونی

ــد. کردن
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــد ک ــن بازدی ــی ای در ط
ــر  ــارک، دکت ــس پ ــش، رئی ــین نادری من حس
رســول ناصــری، معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
اســکندری،  محمدرضــا  مهنــدس  و  پــارک 
مدیرعامــل و رئیــس هیأت مدیــره منطقــه آزاد 
ــد انجــام شــد؛ تفاهم نامــه همــکاری بیــن  ارون

ــه شــد. دو طــرف امضــا و مبادل
ــم  ــامل؛ فراه ــه ش ــن تفاهم نام ــات ای موضوع
اجرایــی  و  اداری  ســتادی،  بســتر  ســاختن 

مناســب به منظــور بهره گیــری بهینــه ســازمان 
امکانــات،  از  پــارک  و  ارونــد  آزاد  منطقــه 
ــن  ــف طرفی ــای مختل ــا و توانمندی ه ظرفیت ه
در جهــت حمایــت از فنــاوران و صاحبــان ایــده 

بخش هــای: در 
- نفت، گاز و پتروشیمی

ــاب  ــاک(، پس ــوا و خ ــت )آب، ه - محیط زیس
و  آن هــا  دفــع  و  صنعتــی  پســماندهای  و 

راهکارهــای کاهــش
ــا  ــای احی - بحــث حفاظــت خــاک و راهکاره

آن
- کشــاورزی و شــیات و ســایر مــوارد مرتبــط 

و موردعاقــه طرفیــن اســت.

نیاز مبرم به جهش در حوزه تولید و اشتغال در لرستان
حضور نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری لرستان

و  نــوآوری  صنــدوق  نماینــدگان  جلســه 
ــا هــدف معرفــی خدمــات  شــکوفایی کشــور ب
ایــن صنــدوق در محــل پــارک علــم و فنــاوری 

ــد. ــزار ش ــتان برگ لرس
ــم و  ــارک عل ــی پ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــات  ــی خدم ــه معرف ــتان، جلس ــاوری لرس فن
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور بــا حضور 
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
ــا مشــتری صنــدوق، مدیــر  مدیــر ارتباطــات ب
امــور مجلــس و ذینفعــان، کارشناســان حــوزه 
ــش  ــدوق پژوه ــدگان صن تســهیات،   نماین
ــاور و  ــای فن ــرکت ه ــتان و ش ــاوری لرس و فن
ــروز در محــل  ــح ام ــان اســتان صب ــش بنی دان
ــاوری لرســتان برگــزار شــد. ــم و فن ــارک عل پ

 معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
هــدف از حضــور نماینــدگان صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی کشــور در اســتان لرســتان را تقویت 
ارتبــاط صنــدوق بــا واحدهــای فنــاور و دانــش 
بنیــان اســتان برشــمرد و ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه جلســات برنامــه ریــزی شــده زمینــه 
ــتان از  ــاوران لرس ــری فن ــدی حداکث ــره من به

خدمــات صنــدوق را فراهــم آورد.
نشســت  ایــن  در  ملکی فــر  ســیاوش 
محورهــای همــکاری صنــدوق بــا پــارک علم و 
فنــاوری، صنــدوق پژوهــش و فنــاوری لرســتان 
ــدوق را  ــرف صن ــه از ط ــل ارائ ــات قاب و خدم

ــود. ــریح نم تش
وی مجمــوع خدماتــی کــه از ســوی صنــدوق 
بــه شــرکت  نــوآوری و شــکوفایی کشــور 
ــه مــی شــود  هــای فنــاور و دانــش بنیــان ارائ
ــوزه  ــت در ح ــوان خدم ــر ۱۵۰ عن ــغ ب را بال
هــای مختلــف تســهیات، ضمانــت نامــه هــا، 
ســرمایه گــذاری، و خدمــات توانمندســازی 

ــمرد. ــوض برش باع
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری لرســتان بــا 
تشــریح وضعیــت کلــی اســتان بویــژه در حــوزه 
فنــاوری و دانــش بنیــان اظهــار داشــت: تعــداد 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور موجــود 
در اســتان کمتــر از ظرفیــت و تــوان علمــی و 

فنــی لرســتان اســت.
ــتان در  ــتان لرس ــزود: اس ــداری اف ــاد نام فره
طــی جنــگ تحمیلــی دالوری هــای بســیاری 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــان داده اس ــود نش از خ
شــرایط فعلــی اســتان و نیــاز مبــرم بــه جهــش 
در حــوزه تولیــد و اشــتغال در لرســتان انتظــار 
داریــم صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از محــل 
اعتبــارات خــود و همچنیــن اعتباراتــی کــه از 
محــل تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
در اختیــار صنــدوق قــرار گرفتــه اســت ســهم 
مناســبی بــرای پیشــرفت ایــن اســتان در نظــر 

گیــرد.
گفتنــی اســت نماینــدگان صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی کشــور طــی دو روز در تاریــخ هــای 
۲۳ و ۲۴ مردادمــاه ۱۴۰۱ در محــل پــارک 
ــای الزم  ــاوره ه ــتان مش ــاوری لرس ــم و فن عل
ــات  ــدی از خدم ــره من ــوه به ــوص نح در خص
ــه شــرکت هــای فنــاور و دانــش  صنــدوق را ب

ــه خواهنــد نمــود بنیــان ارائ
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پارک اهی علم و فناوری

ایجاد مرکز نوآوری و فناوری ورزشی؛ حرکتی در جهت توسعه شبکه 
فناوری

مرکز نوآوری انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی راه اندازی می شود

پذیرش ۴ ایده فناورانه در مرکز رشد 
واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

رییس پارک علم و فناوری استان قم:
تبلیغات هدفمند، محور توسعه بازار کسب و کار فناورانه است

همکاری پارک علم و فناوری و اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی
برگزاری دوره آموزشی آشنایی و تعامل با پارک علم و فناوری ویژه مدیران 

سازمانهای مردم نهاد

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان از 
پذیــرش ۴ ایــده فناورانــه در مرکــز رشــد 
واحدهــای فنــاور ایــن شهرســتان خبــر داد.
پذیــرش ۴ ایــده فناورانــه در مرکــز رشــد 

ــاد ــرم آب ــتان خ ــاور شهرس ــای فن واحده
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
ــاوری  لرســتان، شــصتمین جلســه شــورای فن
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور شهرســتان خــرم 
آبــاد بــا حضــور اعضــای شــورای فنــاوری ایــن 
مرکــز برگــزار شــد. در مجموع درخواســت های 
ــا  ــاوری ب ــده فن ــداد ۴ ای ــرش تع جــذب و پذی
ــورد  ــا طــرح و م ــن واحده ــران ای حضــور مدی
ــا در  ــتقرار آنه ــا اس ــت و ب ــرار گرف ــی ق بررس

مرکــز رشــد موافقــت شــد.
فرهــاد نامــداری اظهــار داشــت: ایده هــای 
پذیــرش شــده در ایــن مرکــز در در حــوزه های 

ــن  ــن و متیونی »اســیدآمینه های ضــروری لیزی
ــه  ــان ب ــور و آبزی ــاز خــوراک دام، طی ــورد نی م
ــامپو  ــی«، » ش ــاوری میکروب ــت فن روش زیس
باتــری  گیاهــی«، » سیســتم مانیتورینــگ 
ســلول های خورشــیدی«، » ســاخت تجهیــزات 
ماشــین آالت مــورد نیــاز صنعتــی و شــیات« 
هســتند کــه به صــورت رســمی فعالیــت خــود 

ــد. ــاز می کنن ــز آغ ــن مرک را در ای
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان یــادآور 
ــد  ــاخت تولی ــای »س ــن طرح ه ــد: همچنی ش
تجــاری دهانشــویه« و »ســامانه هوشــمند 
و هدفمنــد تبلیغــات و بازاریابــی در فضــای 
مجــازی )شــبکه هــای اجتماعــی(«، بــا توجــه 
ــد  ــه رش ــازات الزم، از مرحل ــب امتی ــه کس ب

ــد. ــا یافتن ــد ارتق ــه رش ــه مرحل ــی ب مقدمات
ــج  ــه نتای ــا توجــه ب ــزود: ب فرهــاد نامــداری اف
ــد  ــداد ۱ واح ــالیانه، تع ــرد س ــی عملک ارزیاب
ــول و  ــل قب ــرد غیرقاب ــل عملک ــه دلی ــاور ب فن
ــد  ــز رش ــازات الزم از مرک ــب امتی ــدم کس ع
واحدهــای فنــاور شهرســتان خــرم آبــاد خــروج 
ناموفــق یافــت. همچنیــن اســتقرار یــک واحــد 
فنــاور کــه در حــال طــی مراحــل رشــد خــود 
بــود و در ایــن مرحلــه پیشــرفت قابــل قبولــی 

ــد. ــد ش ــال تمدی ــدت یک س ــه م ــته ب داش

ــارک  ــس پ ــپارفرد ریی ــراهلل رهس ــر خی دکت
علــم و فنــاوری اســتان قم در حاشــیه ســمینار 
اســتراتژی تبلیغــات کــه بــه همــت ایــن پــارک 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: شــرکت های 
فنــاور بایــد بــا تبلیغــات هدفمنــد بــرای 
توســعه بــازار کســب و کار خــود تــاش کننــد.
تبلیغــات هدفمنــد، محــور توســعه بازار 

کســب و کار فناورانه اســت

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فناوری اســتان 
قــم، دکتــر رهســپارفرد بــا بیــان اینکــه بیشــتر 
و  اســتارتاپ ها  بویــژه  فنــاور  شــرکت های 
ــی و الزم روی  ــز کاف ــا  تمرک ــرکت های نوپ ش
توســعه بــازار کســب و کار خــود ندارنــد، گفت: 
ایــن نــوع شــرکت ها عمدتــا روی توســعه 

ــد  ــز می کنن ــول  تمرک ــوآوری محص ــی و ن فن
و در مــوارد متعــددی شــاهدیم کــه در فرآینــد 
ــی  ــل مهم ــان از اص ــازی محصوالتش تجاری س
چــون تبییــن اســتراتژی و تبلیغــات هدفمنــد 
کــه محــور توســعه کســب و کارهــای فناورانــه 

ــد. ــت می کنن ــت غفل اس
هدایــت  اســاس،  همیــن  بــر  افــزود:  وی 
ــه  ــل اولی ــان مراح ــاور از هم ــرکت های فن ش
رشــد بــه ســمت تحقــق اصــول پایــه ای چــون 
ــازار  ــات ب ــری، مطالع ــت بص ــازی، هوی برندس
و تعریــف و تدویــن راهبردهــای مشــخص 
در تبلیغــات کــه از خدمــات مهــم پــارک 
علــم و فنــاوری بــه شــرکت های فنــاور و 
گذشــته  از  پرقوت تــر  اســت،  دانش بنیــان 

پی گیــری خواهــد شــد.
گفتنــی اســت، ســمینار اســتراتژی تبلیغــات 
بــا تدریــس و ارائــه دکتــر امیــر حســین 
اســدی یکــی از داوران و مشــاوران برنامــه 
تلویزیونی»میــدون« و بــه همــت موسســه 
فنــاور  شــرکت های  از  پــارس آرا  حقوقــی 
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
قــم برگــزار شــد کــه مــورد اســتقبال مدیــران 
قــرار  دانش بنیــان  و  فنــاور  شــرکت های 

ــت. گرف

ــز  ــاد مرک ــه ایج ــم نام ــاد تفاه ــم انعق مراس
نــوآوری و فنــاوری ورزشــی بــا همــکاری 
دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه تهــران 
ــد. ــزار ش ــاه( برگ ــرداد م ــنبه )۲۹ م ــروز ش ام

ــی؛  ــاوری ورزش ــوآوری و فن ــز ن ــاد مرک ایج
ــاوری ــبکه فن ــعه ش ــت توس ــی در جه حرکت

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه تهــران، ایــن تفاهــم نامــه بیــن پارک 

ــکده  ــران و دانش ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن عل
ــور  ــا حض ــران و ب ــگاه ته ــی دانش ــت بدن تربی
ــم و  ــارک عل ــس پ ــدی ریی ــی اس ــر عل دکت

اقتصــاد  و  ســاخت  فناوری هــای  مشــاور 
ــوآوری  ــز ن ــت: مرک ــگاه  گف ــان پژوهش دانش بنی
انــرژی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در راســتای شــعار 
ســال؛ »تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« و 
ــه  ــی از جمل ــش خصوص ــی بخ ــارکت مال ــا مش ب
شــرکت توســعه فــن آوری مــواد و انــرژی آراد، 

می شــود راه انــدازی 
ــرژی  ــرژی پژوهشــگاه مــواد و ان ــوآوری ان مرکــز ن

ــود ــدازی می ش راه ان
وزارت  عمومــی  روابــط   اداره کل  گــزارش  بــه 
علــوم بــه نقــل از پژوهشــگاه مــواد و انــرژی، دکتــر 
مجیــد عســکری،. از راه انــدازی مرکــز نــوآوری 
ــزه  ــا هــدف ایجــاد انگی ــن پژوهشــگاه، ب ــرژی ای ان
ــوآوری و  ــه ن ــته های اولی ــاد هس ــت از ایج و حمای
کارآفرینــی، حمایــت از ایده هــای کســب و کار، 
رونــق اقتصــاد، ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد، 
توســعه فنــاوری انرژی هــای تجدیدپذیــر در کشــور 
و همچنیــن اشــاعه فرهنــگ نــوآوری جهــت نیــل 
ــرای  ــده ب ــاتید صاحــب ای ــان و اس ــارغ التحصی ف

تاســیس شــرکت های دانش محــور، خبــر داد.
بــه  توجــه  بــا  پژوهشــگاه  ایــن  افــزود:  وی 
ماموریــت اصلــی و تخصصــی خــود؛ مــواد و انــرژی 
و نیــز رســالت خــود در مشــارکت در ارتقــاء و 
ــام  ــق انج ــردم از طری ــی م ــرایط زندگ ــود ش بهب

کاربــردی  تحقیقــات  بنیادیــن،  پژوهش هــای 
ــا تولیــد  ــه کســب فناوری هــای مرتبــط ب منجــر ب
پیشــرفته،  مــواد  توســعه  و  انــرژی  مصــرف  و 
دســتاوردها  ارائــه  و  فناوری هــا  تجاری ســازی 
ــه جامعــه و تربیــت پژوهشــگران خبــره، خــاق،  ب
کارآفریــن و کارآمــد، اقــدام بــه ایجــاد مرکــز 

ــت. ــرده اس ــرژی ک ــوآوری ان ن
ــش  ــاد دان ــاخت و اقتص ــای س ــاور فناوری ه  مش
و  مــواد  پژوهشــگاه  افــزود:  پژوهشــگاه  بنیــان 
انــرژی در ایــن راســتا بــا راه انــدازی مرکــز نــوآوری 
ــرای  ــر ایجــاد بســتری مناســب ب ــاوه ب ــرژی ع ان
تجاری ســازی نتایــج تحقیقــات، بــه توانمندســازی 
از  اســتفاده  در  کشــور  دورافتــاده  روســتاهای 
نیــز، کمــک شــایانی  انرژی هــای تجدیدپذیــر 

ــرد. خواهدک
بــه ضــرورت تاســیس مرکــز  بــا اشــاره  وی 
نــوآوری انــرژی در ایــن پژوهشــگاه، اظهــار داشــت: 
ایجــاد ایــن مرکــز، دســتاوردهای تحقیقاتــی، 
ــه دنبــال خواهــد  فنــی و مهندســی و اجتماعــی ب
داشــت؛ نهادینــه شــدن نــوآوری انــرژی و حرکــت 
کــردن  جایگزیــن  شــدن،  بومــی  ســمت  بــه 
ــر  ــای تجدیدپذی ــا انرژی ه ــیلی ب ــوخت های فس س
ــال  ــاه ح ــت و رف ــط زیس ــه محی ــک ب ــز کم و نی

ــت. ــتاوردها اس ــن دس ــه ای ــردم از جمل م

ــعلی  ــر عباس ــران و دکت ــگاه ته ــاوری دانش فن
ــه  ــی ب ــت بدن ــکده تربی ــس دانش ــی ریی گائین

ــید. ــا رس امض
ایــن تفاهــم نامــه در راســتای توســعه شــبکه 
فنــاوری دانشــگاه تهــران و بــا محوریــت ایجــاد 
مرکــز نــوآوری و فنــاوری ورزشــی پــارک علــم 
و فنــاوری بــا مشــارکت دانشــکده تربیــت 
بدنــی دانشــگاه تهــران در ۹ مــاده و دو نســخه 
ــند،  ــد می باش ــار واح ــن و اعتب ــه دارای مت ک

ــه  ــم نام ــن تفاه ــد. در ای ــا ش ــم و امض تنظی
ــع  ــز، مناف ــت مرک ــدات طرفیــن، مدیری تعه
مالــی، رســیدگی بــه اختافــات، فســخ تفاهــم 

ــده اســت. ــل آم ــه شــرح و تفصی ــه و... ب نام

ــدت  ــه م ــه ب ــم نام ــن تفاه ــت ای ــی اس گفتن
ســه ســال از زمــان مبادلــه معتبــر مــی باشــد 
ــود. ــد می ش ــن تمدی ــق طرفی ــورت تواف و درص

ــارکت- ــکل ها و مش ــه تش ــبت هفت ــه مناس ب
هــای اجتماعــی، بــا همــکاری اداره کل ورزش 
ــی  ــی، دوره آموزش ــان جنوب ــان خراس و جوان
ــم و  ــارک عل ــا پ ــل ب ــوه تعام ــنایی و نح آش
فنــاوری ویــژه مدیــران ســازمان های مــردم 

ــد. ــزار ش ــارک برگ ــاد، در پ نه
ــل  ــنایی و تعام ــی آش ــزاری دوره آموزش برگ
بــا پــارک علــم و فنــاوری ویــژه مدیــران 

ســازمانهای مــردم نهــاد
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــم و  ــارک عل ــس پ ــاوری،، رئی ــات و فن تحقیق
ــی در آغــاز ایــن دوره  فنــاوری خراســان جنوب
گفــت: پــارک علــم و فنــاوری بــر اســاس قانون 
متولــی حمایــت از کســب و کارهــای نوآورانــه 
ــل  ــم ذی ــن مه ــن ای ــد لک ــه می باش و فناوران
فعالیت هــای توانمندســازی تعریــف می  شــود.

ــز  ــر نی ــم دیگ ــالت مه ــک رس ــزود: ی وی اف
ــگ  ــم فرهن ــت و آن ه ــارک اس ــده پ ــر عه ب
ســازی اســت. ناصــری ســازمانهای مــردم نهــاد 
را بــازوی توانمنــد اشــاعه فرهنــگ کارافرینــی 
ــر دانــش دانســت و اذعــان داشــت :  مبتنــی ب
پــارک علــم و فنــاوری خراســان جنوبــی آمــاده 
هرگونــه تعامــل و همــکاری بــا اداره کل ورزش 

ــان در ایــن حــوزه اســت. و جوان
معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره کل 
ــان یکــی  ــان گفــت: بحــث اشــتغال جوان جوان
از مهمتریــن دغدغه هــای اداره کل بــوده و 

اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه بــا حــل مشــکل 
ــان  ــادی از مشــکات جوان اشــتغال، بخــش زی
نیــز مرتفــع   ... ازدواج، معیشــت و  از  اعــم 

ــد. ــد ش خواه
وی گفــت : بــا عنایــت بــه تزئیــن ســال 

جدیــد بــه نــام شــرکت های دانــش بنیــان 
ــه  ــه هم ــری، وظیف ــام معظــم رهب توســط مق
ماســت کــه جوانــان خــاق، متخصــص و 
متعهــد را بــرای نیــل بــه اهــداف انقــاب 
اســامی بــه ســمت و ســوی ایجــاد و توســعه 
شــرکتهای دانــش بنیــان ســوق دهیــم. قنــاد 
اســتان خراســان جنوبــی را یکــی از اســتان های 
برخــوردار از منظــر نیــروی انســانی متخصــص 
ــل اداره کل ورزش  ــی کام ــت و از آمادگ دانس
ــارک  ــا پ ــکاری ب ــل و هم ــرای تعام ــان ب جوان
بــرای بســط و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان و 

ــر داد. ــش خب ــر دان ــی ب ــتغال مبتن اش
ســپس کارگاه آموزشــی توســط اســماعیل 
هشــیار مقــدم، مدیــر مراکــز رشــد واحدهــای 

ــزار شــد. ــاور اســتان برگ فن
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد:
تبیین ۱۰ محور فناورانه و اثرگذار در تاب آوری ملی برای مواجهه با زلزله  و پیامدهای پس از وقوع آن

صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری

آنچه خواهید خواند: 
ــه و  ــور فناوران ــن ۱۰ مح - تبیی
اثرگــذار در تــاب آوری ملــی بــرای 
ــای  ــه  و پیامده ــا زلزل ــه ب مواجه

ــراری ۱ ــوع آن تک ــس از وق پ
ــارد  ــزار میلی ــاص 7 ه - اختص
اعطــای  بــرای  منابــع  ریــال 
شــرکت های  بــه  تســهیالت 

بــرق صنعــت  دانش  بنیــان 
ــوآوری از  ــدوق ن ــت صن - حمای
صنایعــی کــه بــا شــرکت های 
همــکاری  بنیــان  دانــش 

می کننــد
- صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــام  ــی نظ ــی هماهنگ ــاد متول نه
تأمیــن مالــی  طــرح احیــای 
چاه هــای کم بــازده و غیرفعــال 

ــی نفت

از  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  رییــس 
در  اثرگــذار  و  فناورانــه  محــور   ۱۰ تبییــن 
تــاب آوری ملــی بــرای مواجهــه بــا زلزلــه  
و پیامدهــای پــس از وقــوع آن خبــر داد و 
ــی،  ــرات طبیع ــئله مخاط ــرد: در مس ــد ک تاکی
ظرفیت هــای  از  دانش بنیــان  شــرکت  های 
ــا کشــور را در کاهــش  ــد ت بســیاری برخوردارن
ــاری  ــران ی ــت بح ــارات و مدیری ــزان خس می

ــد. دهن
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، صبــح امــروز، دوشــنبه دهــم 
مــرداد مــاه، رویــداد زلزلــه و مدیریــت بحــران 
پــس از آن در جهــت توســعه فنــاوری و ایفــای 
حــوزه  در  دانش بنیــان  شــرکت های  نقــش 
ــدوق  ــن صن ــل ای ــی در مح ــرات طبیع مخاط

ــزار شــد. برگ
در ایــن رویــداد، دکتــر علــی وحــدت، رییــس 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، ضمــن تســلیت 
ایــام شــهادت حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( 
ــور  ــوآوری کش ــت بوم ن ــت ورود زیس ــه اهمی ب
پرداخــت  طبیعــی  مخاطــرات  حــوزه  بــه 
طبیعــی،  مخاطــرات  مســئله  در  گفــت:  و 
ظرفیت هــای  از  دانش بنیــان  شــرکت  های 
ــا کشــور را در کاهــش  ــد ت بســیاری برخوردارن
میــزان خســارات وارده و مدیریــت بحــران 

ــد. ــاری دهن ی
ــت  ــان جه ــرکت های دانش بنی ــزود: ش وی اف

بحران هــای  مدیریــت  در  مزیت آفرینــی 
ــه  ــه زلزل ــی از جمل ــرات طبیع ــج از مخاط منت
ــای  ــد و بای ــی دارن ــل توجه ــای قاب ظرفیت ه
ــتند  ــی هس ــه رخدادهای ــز از جمل ــی نی طبیع
کــه دولت هــا بایــد بــرای مدیریــت آن هــا 
داشــته  مشــخصی  و  مــدون  برنامه هــای 

ــند. باش
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تصریــح 
ــری  ــکان جلوگی ــه ام ــت ک ــی اس ــرد: بدیه ک
از رخــداد بایــای طبیعــی وجــود نــدارد، 
بــر  بایــد معطــوف  تمرکــز دولت هــا  لــذا 
ــای  ــه ارتق ــر ب ــه اوال منج ــد ک ــی باش اقدامات
تــاب آوری ســاختارهای شــهری حیــن رخــداد 
ایــن باهــای طبیعــی بشــود و خســارت ها 
ــی  ــوان اجرای ــاند و دوم ت ــل برس ــه حداق را ب
ــداد  ــد از رخ ــور بع ــام ام ــت را در انج حاکمی
ــان  ــن زم ــد و در کوتاه تری ــش ده ــه افزای حادث
ــادی  ــت ع ــه حال ــه را ب ــرایط جامع ــن ش ممک

ــد. ــاز گردان ب
هرچنــد  کــرد:  بیــان  همچنیــن  وحــدت 
کشــور مــا امــروز بــه صــورت گســترده درگیــر 
ســیاب ها شــده اســت، امــا در حــوزه مدیریــت 
پیامدهــای بایــای طبیعــی بــه دلیــل اســتعداد 
اولیــن  ایــران در  زمین شناســی جغرافیــای 
ــای  ــه »میزه ــورد توج ــه م ــوع زلزل گام موض
تخصصــی توســعه راه حل هــای فناورانــه بــرای 

ــت. ــرار گرف ــی« ق ــای مل چالش ه

وی همچنیــن خبــر داد کــه صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی ریاســت جمهــوری بــا انجــام 
مطالعــات اولیــه و متعاقبــا برگــزاری فراخــوان 
ــایی را  ــه شناس ــوع فناوران ــدود ۱۰ موض در ح
ــر روی  ــه ب ــرح واصل ــت و از ۴۰ ط ــرده اس ک
ــی  ــب ارزیاب ــرح مناس ــات ۲۲ ط ــن موضوع ای
ــص  ــرای تخصی ــی ب ــت بررس ــدند و در دس ش
مالی-حکمرانــی  تخصصــی  حمایت هــای 

ــتند. هس
ــه  ــکوفایی ادام ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
داد: در بررســی های اولیــه بالــغ بر ۱۵ دســتگاه 
دولتــی و حاکمیتــی ذینفــع و ذیربــط موضــوع 
زلزلــه در کشــور تشــخیص داده شــده اند کــه با 
ــداد حاضــر  ــرای روی تمامــی ایــن دســتگاه ها ب
ــکاری  ــا هم ــی از آنه ــه برخ ــده ک ــه ش مکاتب
ــن فرصــت  ــده از همی نزدیکــی داشــته اند و بن
از مجموعــه جمعیــت هال احمر و پژوهشــکده 
ســوانح طبیعــی بنیاد مســکن، مرکــز تحقیقات 
پژوهشــگاه  و  شهرســازی  و  مســکن  راه، 
ــم  ــکر می کن ــی تش ــه شناس ــی زلزل بین الملل
ــه  ــد دســتگاه   هایی ک ــر بودن ــا از ســوی دیگ ام

ــد. ــا موضــوع برخــورد کردن ــه ب منفعان
وحــدت بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از کارهــای 
جــدی کــه در حــوزه زلزلــه بایــد انجــام پذیــرد 
ــی  ــه بوم ــای فناوران ــازی ظرفیت ه متناسب س
و اســتانداردهای اجباری ســاخت و ســاز اســت، 
گفــت: مــا هــم حتمــا در صنــدوق نــوآوری بــه 
ــرد،  ــم ک ــی خواهی ــان همراه ــدازه بضاعتم ان
از  ایــن شــرکت ها  بــازار  از  چــون بخشــی 
ــی  ــزام آور حاکمیت ــن ال ــاختار قوانی ــق س طری

شــکل خواهــد گرفــت.
رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه هــر روی صنــدوق 
ــم  ــی خــود مصم ــه ذات ــوآوری حســب وظیف ن
اســت کــه ظرفیت هــای فناورانــه موجــود 
جهــت  را  دانش بنیــان  شــرکت های  در 
ــار  ــی در اختی ــای مل ــائل و چالش ه ــل مس ح
حاکمیــت قــرار دهــد و ایــن سلســله رویدادهــا 
ــت. ــدف اس ــن ه ــق ای ــرای تحق ــزاری ب ــز اب نی

فراخوان اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان صنعت برق
ــت  ــال صنع ــان فع ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــت  ــهیات ارزان قیم ــت تس ــرای دریاف ــرق ب ب
و  نــوآوری  صنــدوق  غــزال  ســامانه  بــه 

شــکوفایی مراجعــه کننــد.
عمومــی  صنــدوق  روابــط  گــزارش  بــه   
ــه اطــاع شــرکت های  ــوآوری و شــکوفایی، ب ن
فعــال در حــوزه صنعــت بــرق و اصــاح الگــوی 
ــکاری  ــه هم ــه ب ــا توج ــاند ب ــرف می رس مص
صنــدوق  و  توانیــر  شــرکت  نیــرو،  وزارت 
ــرای  ــژه ای ب ــه وی ــکوفایی، برنام ــوآوری و ش ن
حمایــت از تولیــد محصــوالت )کاال و خدمــت( 
دانش بنیــان ایــن گــروه شــرکت ها تدویــن 

ــت. ــده اس ش
در ایــن برنامــه ویــژه ، صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی بــا همــکاری وزارت نیــرو و شــرکت 
ــوالت  ــد محص ــت از تولی ــرای حمای ــر ب توانی
گــروه  ایــن  دانش بنیــان  خدمــت(  و  )کاال 
شــرکت ها، ســر فصل هایــی نظیــر تکمیــل 
توســعه  دانش بنیــان،  ارتقــاء محصــوالت  و 
زیرســاخت تولیــد محصــوالت دانش بنیــان، 
تولیــد محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان، 

ــوالت  ــازار محص ــعه  ب ــا و توس ــک تقاض تحری
ــان و توســعه فعالیت هــای شــتابدهی  دانش بنی

ــت. ــرده اس ــن ک ــوآوری را تدوی ــای ن و فض
ــات  ــن خدم ــک از ای ــر ی ــرح ه ــه ش در ادام

ــت:  ــده اس ــر ش ذک
ــش  ــوالت دان ــاء محص ــل و ارتق * تکمی

بنیــان
نمونه ســازی  قصــد  کــه  شــرکت هایی 
اساســی  ارتقــای  یــا  )تکمیــل  صنعتــی 
یــا  دانش بنیــان(  تاییدیــه  دارای  محصــول 
ظرفیت ســازی بــرای ورود محصــول دانــش 

بنیــان بــه بــازار از طریــق تولیــد تعــداد 
محــدودی از آن را دارنــد می تواننــد جهــت 
ــد در  ــا تولی ــی ی ــای تحقیقات ــن هزینه ه تامی
مقیــاس محــدود شــامل نیــروی انســانی، مــواد 
ــروری )در  ــزات ض ــپاری و تجهی ــه، برونس اولی
مقیــاس محــدود( از »تســهیات نمونه ســازی« 

شــوند. بهره  منــد 
شرایط و ویژگی ها:

-    کارمــزد ۴درصــد و حداکثــر زمــان تنفــس 
ــال و بازپرداخت ۳ س

-    پرداخــت بــه صــورت مرحله ای و متناســب 
بــا پیشــرفت طرح

-    الــزام بــه ارائــه طــرح )فنــی، بــازار و مالی( 
ــهیات  ــت »تس ــرگ درخواس ــل کارب ــا تکمی ب

نمونه ســازی«

 * توســعه زیرســاخت تولیــد محصوالت 
ــش بنیان دان

ایجــاد  جهــت  کــه  شــرکت هایی 
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ظرفیــت  افزایــش  جدیــد،  ظرفیت هــای 
تولیــد یــا کیفی ســازی تولیــد محصــوالت 
ســرمایه گذاری های  بــه  نیــاز  دانش بنیــان 
ــد، جهــت تامیــن هزینه هــای  زیرســاختی دارن
ــدود(،  ــاس مح ــد )در مقی ــل تولی ــداث مح اح
ــزات و ماشــین آالت، تاسیســات،  ــد تجهی خری
کیفــی  کنتــرل  آزمایشــگاهی،  تجهیــزات 
می تواننــد  تولیــد،  کمکــی  تجهیــزات  و 
قالــب »تســهیات  را در  درخواســت خــود 
تولیــد صنعتــی« در ســامانه غــزال ثبــت 

کننــد.
شرایط و ویژگی ها:

ــان  ــر زم ــد و حداکث ــود ۱۱درص ــرخ س -    ن
ــال ــت ۷ س ــس و بازپرداخ تنف

-    پرداخــت بــه صــورت مرحله ای و متناســب 
بــا پیشــرفت طرح

-    الــزام بــه ارائــه طــرح )فنــی، بــازار و مالی( 
ــهیات  ــت »تس ــرگ درخواس ــل کارب ــا تکمی ب

تولیــد صنعتــی«
 

خدمــات  و  محصــوالت  تولیــد   *  
ن نش بنیــا ا د

بــرای  الزم  مجوزهــای  کــه  شــرکت هایی 
ــازار را  ــان در ب ــش بنی ــوالت دان ــه محص عرض
ــای  ــن هزینه ه ــه تامی ــاز ب ــد و نی ــذ کرده ان اخ
جــاری تولیــد و فــروش محصــول دانش بنیــان 
یــا تامیــن کســری نقدینگــی مــورد نیــاز 
بــرای اجــرای قراردادهــای جــاری مربــوط بــه 
محصــوالت دانش بنیــان دارنــد، جهــت تامیــن 
نیــروی  قبیــل  از  نیــاز  مــورد  هزینه هــای 
 انســانی، مــواد اولیــه، برونســپاری، اجــاره 
ــود  ــت خ ــد درخواس ــرژی می توانن ــل و ان مح
ــب »تســهیات ســرمایه در گــردش«  را در قال
یــا »ســهیات ســرمایه در گــردش بانکــی« در 

ــد. ــت کنن ــزال ثب ــامانه غ س
شرایط و ویژگی ها:

-    نــرخ ســود ۱۱درصــد و حداکثــر مجمــوع 
زمــان تنفــس و بازپرداخــت ۲ ســال

-    پرداخــت بــه صــورت مرحله ای و متناســب 
بــا پیشــرفت طرح

-    الــزام بــه ارائــه طــرح )فنــی، بــازار و مالی( 
ــهیات  ــت »تس ــرگ درخواس ــل کارب ــا تکمی ب
ــردش« )درخصــوص تســهیات  ــرمایه در گ س
ــه طــرح  ــازی ب ــی نی ــردش بانک ســرمایه در گ

توجیهــی نیســت(

* تحریــک تقاضــا و توســعه  بــازار 
محصــوالت دانــش بنیــان 

توســعه بــازار و کمــک بــه فــروش محصــوالت 
دانــش بنیــان از طریــق تامیــن بخشــی از منابع 
مــورد نیــاز خریــداران بــا »تســهیات لیزینــگ 
)فــروش اقســاطی(« یــا »تســهیات اســتصناع 
)ســفارش ســاخت(« میســر اســت. »تســهیات 
ــه محصــوالت  ــروش اقســاطی(« ب ــگ )ف لیزین
ــرای  ــای الزم را ب ــه مجوزه ــی ک ــش بنیان دان
ــده  ــد ش ــرده، تولی ــذ ک ــازار را اخ ــه در ب عرض
ــرد.  ــق می گی ــروش هســتند تعل ــاده ف ــا آم و ی
»تســهیات اســتصناع )ســفارش ســاخت(« بــه 
ــاز  ــه سفارشی س ــان ک ــش بنی ــوالت دان محص
ــی  ــخصی دارد و نقدینگ ــتری مش ــوده و مش ب
ــاری  ــای ج ــن هزینه ه ــرای تامی ــاز ب ــورد نی م
ســاخت محصــول )از قبیــل نیروی انســانی، 
مــواد اولیــه، برونســپاری، اجــاره محــل و 
ــت مشــتری  ــش پرداخ ــل پی انــرژی( از مح
ــق می گیــرد. در هــر  ــل تأمیــن نیســت تعل قاب
ــول در  ــتری محص ــهیات، مش ــوع از تس دو ن
صــورت فــروش اقســاطی نســبت بــه خریــد یــا 

ــدام خواهــد کــرد. ســفارش ســاخت اق
شرایط و ویژگی ها:

-    نــرخ ســود ۱۰ درصــد بــرای مــواردی کــه 
ــن  ــان از ای ــارد توم ــر از ۱۰ میلی شــرکت کمت

تســهیات اســتفاده کــرده باشــد.

-    نــرخ ســود ۱۴درصــد بــرای مــواردی کــه 
ــان از  ــارد توم ــا ۲۰ میلی ــن ۱۰ ت ــرکت بی ش

ــرده باشــد. ــن تســهیات اســتفاده ک ای
-    نرخ سود ۱۸درصد برای سایر موارد

و  تنفــس  زمــان  مجمــوع  حداکثــر      -
ســال  ۳ بازپرداخــت 

ــوزه  ــال در ح ــرکت های فع ــرای ش ــه: ب توج
بــدون مشــابه  ماشین ســازی و محصــوالت 
ــارد  ــوق ۱۰ میلی ــای ف ــقف بند ه ــی، س داخل

تومــان بیشــتر می شــود.
بــرای  یکجــا  بــه صــورت  پرداخــت      -
اقســاطی(« )فــروش  لیزینــگ  »تســهیات 

و  مرحلــه ای  صــورت  بــه  پرداخــت      -
متناســب بــا پیشــرفت طــرح بــرای »تســهیات 

اســتصناع )ســفارش ســاخت(«
* توســعه فعالیت هــای شــتابدهی و 

ــوآوری ــای ن فض
تســهیات »توســعه خدمــات شــتابدهی« 
ــب و  ــدازی کس ــه راه ان ــک ب ــتای کم در راس
کارهــای اســتارت آپــی از طریــق تامیــن مالــی 
شــتابدهنده های دانــش بنیــان اســت. در ایــن 
تســهیات تامیــن بخشــی از هزینه هــای نیروی 
انســانی مســتقر در هســته ها، مــواد اولیــه مورد 
نیــاز جهــت نمونه ســازی، برونســپاری، مشــاوره 
و منتورینــگ هســته های شــتابدهنده ارائــه 

می شــود.
شرایط و ویژگی ها:

-     نــرخ  ۴درصــد و مجمــوع زمــان تنفــس 
و بازپرداخــت ۳ ســال

-    سقف تسهیات  ۳ میلیارد تومان
-    هــر شــتابدهنده متناســب بــا فعالیت هــای 
تعــداد  بــه  توجــه  بــا  قبلــی شــتابدهنده 
ــانی،  ــروی انس ــی، نی ــتقر قبل ــته های مس هس
فضــای  و  انجــام شــده  قبلــی  هزینه هــای 
اســتقرار و موفقیــت در تبدیــل هســته های 

ــازی را  ــاری امتی ــرکت های تج ــه ش ــی ب قبل
ــا آن تســهیات  ــد و متناســب ب کســب می کن

می شــود. اعطــا 
ــروط  ــهیات مش ــن تس ــدد ای ــذ مج -     اخ
ــه  ــبت ب ــده نس ــب ش ــاز کس ــد امتی ــه رش ب
تســهیات قبلــی و تســویه حداقــل ۲۰ درصــد 

ــت. ــر اس ــی امکانپذی ــهیات قبل از تس

* سرمایه بذری شتابدهنده ها
تیم هــای   ازای جــذب  در  تســهیات  ایــن 
اســتارت آپــی/  هســته های فنــاور توســط 
ــس از  ــان و پ ــش بنی ــای دان ــتاب دهنده ه ش
عقــد قــرارداد شــتابدهی قابــل پرداخــت اســت. 
ایــن تســهیات قــرارداد محــور اســت و مبلــغ 
ــا  آن بــر اســاس قراردادهــای شــتاب دهنــده ب

هســته ها تعییــن می شــود.
شرایط و ویژگی ها:

-    نــرخ ۲درصــد و مجمــوع زمــان تنفــس و 
بازپرداخــت حداکثــر ۳ ســال

ــرارداد  ــد ق ــس از عق ــتابدهنده پ ــر ش -    ه
بــذری  ســرمایه  از  تیم هــا  بــا  شــتابدهی 
شــتابدهنده ها متناســب بــا فعالیــت تیــم 

اســتارت آپــی می توانــد اســتفاده کنــد.
-    شــتابدهنده مــورد حمایــت از طریــق ایــن 
ــت انجــام شــده در  ــا حمای ــد ب تســهیات نبای
بــا شــتابدهنده ها  قالــب هم ســرمایه گذاری 

همپوشــانی داشــته باشــد.
ــر  ــذری ه ــرمایه ب ــهیات س ــده تس -    مان
ــان  ــون توم ــر ۵۰۰ میلی ــتاب دهنده حداکث ش

ــت. اس
دانش بنیانــی  شــرکت های  اســت  گفتنــی 
کــه متقاضــی ایــن تســهیات و خدمــات 
»غــزال«  ســامانه  بــه  می تواننــد  هســتند 
ــوآوری و شــکوفایی مراجعــه کــرده  صنــدوق ن
ــان آن  ــه متقاضی ــی را ک ــک از خدمات ــر ی و ه

ــد. ــت کنن ــتند ثب هس

معاون تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد:
اختصاص 7 هزار میلیارد ریال منابع برای اعطای تسهیالت به شرکت های دانش  بنیان صنعت برق

ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
ــزار  ــت ه ــت هف ــکوفایی از حمای ــوآوری و ش ن
دانــش   شــرکت های  از  تومانــی  میلیــارد 
ــرد:  ــام ک ــر داد و اع ــرق خب ــت ب ــان صنع بنی
ــت  ــد درخواس ــی می توانن ــرکت های متقاض ش
ــوآوری  ــدوق ن ــزال صن ــامانه غ ــود را در س خ
ثبــت کــرده و یــا بــه صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی مراجعــه کننــد.

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، دکتــر روح اهلل ذوالفقــاری بــا اعام 

ــعار  ــق ش ــتای تحق ــت: در راس ــر گف ــن خب ای
ــتغال آفرین« در  ــان و اش ــش  بنی ــد؛ دان »تولی
ســال ۱۴۰۱، برنامــه ویــژه ای با حمایــت وزارت 
نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای کمــک بــه تولیــد 
محصــوالت )کاال و خدمــت( دانــش  بنیــان 
شــرکت های  و  بــرق  صنعــت  شــرکت های 
مصــرف  الگــوی  اصــاح  حــوزه  در  فعــال 

ــت. ــده اس ــده ش ــدارک دی ت
ــت  ــغ هف ــاس، مبل ــن اس ــر همی ــزود: ب وی اف
هــزار میلیــارد ریــال منابــع توســط وزارت 
ــای  ــور اعط ــه منظ ــر ب ــرکت توانی ــرو و ش نی
تســهیات بــه شــرکت های دانــش  بنیــان 

ــوآوری و  ــدوق ن ــار صن ــرق در اختی ــت ب صنع
شــکوفایی قــرار گرفتــه اســت و ایــن صنــدوق 
پنــج ســرفصل  در  را  برنامه هــای حمایتــی 
»تکمیــل و ارتقــاء محصــوالت دانــش بنیــان«، 
»توســعه زیرســاخت های تولیــد محصــوالت 
ــردش  ــن ســرمایه در گ ــان«، »تامی ــش بنی دان
مــورد نیــاز تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان«، 
»تحریــک تقاضــا و توســعه بــازار محصــوالت« 
ــز  ــتابدهی و مراک ــای ش ــعه فعالیت ه و »توس

ــت. ــده اس ــدارک دی ــوآوری« ت ن
ــت  ــا حمای ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــاری ب ذوالفق
از شــرکت های دانــش  بنیــان، زمینــه ورود 
ــور  ــرق کش ــت ب ــه صنع ــن ب ــای نوی فناوری ه
تســهیل خواهــد شــد، گفــت: می تــوان انتظــار 
ــر تامیــن نیــاز عملیاتــی ایــن  داشــت عــاوه ب
ــی  ــان داخل ــش  بنی ــا محصــوالت دان صنعــت ب
و پیشــگیری از خــروج ارز، در زمینــه صــادرات 
ــن  ــا ای ــط ب ــان مرتب ــش  بنی ــوالت دان محص
حــوزه نیــز شــاهد توســعه چشــمگیری باشــیم. 
ــن در  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــن اس همچنی
بخش هــای مختلــف صنعــت بــرق، اعــم از 
ــتم های  ــع، سیس ــبکه توزی ــد، ش ــش تولی بخ
نظارتــی، هوشمندســازی و... می توانــد موجــب 
ارتقــاء راندمــان و بهــره وری شــده و مشــکات 

ــاند.  ــل برس ــه حداق ــت را ب ــن صنع ای

ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
ــوآوری و شــکوفایی همچنیــن ضمــن تقدیــر  ن
ــتای  ــر در راس ــرکت توانی ــرو و ش از وزارت نی
تخصیــص ایــن منابــع بــه شــرکت های دانــش  
بنیــان، ابــراز امیــدواری کــرد کــه ســایر نهادهــا 
برنامه هــای  نیــز  اجرایــی  دســتگاه های  و 
شــرکت های  از  حمایــت  در  را  مشــابهی 
دانــش بنیــان و فنــاور طراحــی و اجــرا کــرده 
ــی  ــداف اقتصــاد مقاومت ــق اه ــات تحق و موجب
ــهیل  ــان را تس ــش  بنی ــاد دان ــعه اقتص و توس

ــد.  کنن
ــه  ــرد ک ــان ک ــان خاطرنش ــاری در پای ذوالفق
از  پــس  می تواننــد  متقاضــی  شــرکت های 
ــهیات  ــن تس ــت ای ــای دریاف ــه راهنم مطالع
ــه  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــایت صن در س
تعییــن  و    /https://www.inif.irنشــانی
ــاز خــود، درخواســت  ــا نی ــت متناســب ب خدم
خــود را بــا مراجعــه بــه ســامانه غــزال صنــدوق 
https://ghazal.inif. نــوآوری بــه نشــانی

ــش و  ــدوق پژوه ــه صن ــه ب ــا مراجع ــا ب ir/ و ی
ــد. ــت کنن ــرژی ثب ــرق و ان ــت ب ــاوری صنع فن
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معاون تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار با صاحبان صنایع استان لرستان اعالم کرد:
حمایت صندوق نوآوری از صنایعی که با شرکت های دانش بنیان همکاری می کنند

طراحی پلتفرمی برای ارائه خدمات آنالین مدیریت دارایی های فکری برای شرکت ها
 و اشخاص فعال در زیست بوم نوآوری کشور

یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه طراحــی 
پلتفرمــی بــرای ارائــه خدمــات آنایــن مدیریت 
ــاور و  ــته های فن ــه هس ــری ب ــای فک دارایی ه

ــت. ــده اس ــان ش ــرکت های دانش بنی ش

شــرکت  مدیرعامــل  فــوالدی،  مریــم   
ــت  ــوزه مدیری ــه در ح ــام ک ــان کاراف  دانش بنی
بــه  فکــری  دارایی هــای  تجاری ســازی  و 
ــوآوری  ــی زیســت بوم ن ــی و حقوق ــراد حقیق اف
خدمــات ارائــه می دهــد، گفــت:  شــرکت 
کارافــام از ســال ۹۸ تاســیس و در همــان 
ســال کارگــزار معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری و در ســال ۹۹ نیــز کارگــزار 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــرای ارائــه ۱۴ 
دســته خدمــت بــه شــرکت های دانــش بنیــان 

ــد. ش
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت بــا پایــش 
شــرکت های  و  فنــاور  مجموعه هــای  نیــاز 
بردیــم  پــی  مهــم  ایــن  بــه  دانش بنیــان 
کــه شــرکت هــا غیــر از مســئله حفاظــت 
خدمــات  نیازمنــد  فکــری،  دارایی هــای  از 
ایــن  از  بهره بــرداری  جهــت  در  تخصصــی 
ــا در  ــات م ــذا خدم ــتند، ل ــز هس ــا نی دارایی ه
ــای  ــی ه ــت دارای ــیعی از مدیری ــتره وس گس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــری ق فک
انــواع خدمــات شــرکت  دربــاره  فــوالدی 
بنیــان  بــه شــرکت های دانــش  متبوعــش 
و فنــاور گفــت: مــا در مجموعــه کارافــام 
خدمــات مدیریــت دارایی هــای فکــری اعــم از 
ثبــت اختــراع، عامــت تجــاری طــرح صنعتــی 

ــنجی های  ــران، نیازس ــارج از ای ــل و خ در داخ
ــراردادی  ــای ق ــن الگوه ــری، تدوی ــی فک دارای
ــت،  ــل پتن ــری، تحلی ــی فک ــا دارای ــق ب منطب
رصــد فنــاوری و انــواع خدمــات جســت و جوی 

پتنــت را ارائــه می دهیــم.
کارافــام  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 
تخصصــی  دپارتمان هــای  ذیــل  داد:  ادامــه 
دپارتمــان  شــامل  کــه  کارافــام  مجموعــه 
دپارتمــان  ســامت،  فناوری هــای  توســعه 
ــی  ــان فن ــی و دپارتم ــوش مصنوع ــی و ه آی ت
ــای  ــه حوزه ه ــه ب ــا توج ــت، ب ــی اس مهندس
و  محــور  فنــاور  شــرکت های  تخصصــی 
ــم  ــکاری می کنی ــا  هم ــا آن ه ــه ب ــوآوری ک ن
خدمــات بهره بــرداری از دارایــی فکــری در 
هــر حــوزه خــاص ارائــه می شــود. بــرای 
ــاوری ســامت  ــال در دپارتمــان توســعه فن مث
خدمــات مربــوط بــه تدویــن اســناد راهبــردی 
اقدامــات  ســامت،  حــوزه  کســب و کارهای 
جهــت اخــذ مجوزهــای غــذا و دارو و ... را 
فنــی مهندســی  یــا در دپارتمــان  داریــم. 
حــل  و  صنعتــی  عارضه یابــی  خدمــات 
چالش هــای صنعتــی از طریــق تحلیــل اســناد 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  را  پتنتــی 

می دهیــم. ارائــه  فنــاور  هســته های 
وی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه شــرکت 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــا ب ــش تنه متبوع
گســتره  بلکــه  نمی دهــد  ارائــه  خدمــات 
وســیعی از فنــاوران حقیقــی و حقوقــی و حتــی 
موسســات دولتــی و دانشــگاهی نیــز می تواننــد 

ــد.  ــتفاده کنن ــام اس ــات کاراف از خدم
فــوالدی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه کارافــام 
در همــکاری بــا وزارت بهداشــت نیــز بــه 
لــذا  می کنــد  خدمت رســانی  دانشــگاه ها 
ــور  ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــده دانش عم
نیــز از ایــن مجموعــه خدمــت می گیرنــد 
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــای ب ــی زمینه ه و در برخ
آمــوزش و مشــاوره و تدویــن آئیــن نامــه هــم 

ــم. ــکاری داری ــا هم ــا آن ه ب
کارافــام  دانش بنیــان  شــرکت  مدیرعامــل 

همچنیــن افــزود کــه ایــن شــرکت بــه تازگــی 
ــود را در  ــات خ ــه خدم ــده اســت ک ــق ش موف
ــان  ــد. وی بی ــه کن ــه صــورت تحــت وب ارائ ب
کــرد:  تــا پیــش از ایــن ســازوکار ارائــه 
ــن روش  ــه ای ــنتی ب ــورت س ــه ص ــات ب خدم
ــوده کــه مشــتریان مــا از طریــق شــبکه های  ب
اجتماعــی یــا بــا معرفــی افــراد مختلــف 
ــاوره،  ــذ مش ــس از اخ ــد و پ ــه می کردن مراجع
مراحــل همــکاری طــی می شــد. بــا ایــن حــال 
ــعه  ــه توس ــروع ب ــته ش ــاه گذش ــدود ۶ م از ح
پلتفرمــی کردیــم تــا بتوانیــم ایــن خدمــات را 
ــر  ــم و دیگ ــه دهی ــت وب ارائ ــورت تح ــه ص ب
نیــاز نباشــد مشــتریان مــدام در حــال پیگیــری 
ــق  ــند و از طری ــانی باش ــت رس ــد خدم فرآین
بتواننــد ثبــت درخواســت خدمــت کننــد، 
ــد و  ــت کنن ــد، پرداخ ــم کنن ــرارداد را تنظی ق
ــد.  ــری کنن ــود را پیگی ــت خ ــده درخواس پرون
ــه در  ــی ک ــر اســاس مطالعات ــه داد: ب وی ادام
ســطح دنیــا روی نحــوه خدمت رســانی شــرکت 
هــای مشــابه انجــام دادیــم و بررســی هایی کــه 
بــر نیــاز مشــتریان داشــتیم، اقــدام بــه ســاخت 
پلتفرمــی بــه نــام آی پــی کاران کردیــم تــا ایــن 
خدمــات را بــه صــورت تحــت وب بــه فنــاوران 

ارائــه دهیــم.
ــه  ــام برنام ــا در کاراف ــوالدی اظهــار کــرد: م ف
داریــم کــه بــا توســعه خدمــات مالکیــت 
ــه  ــم روز ب ــرم بتوانی ــت ف ــن پل ــری روی ای فک
ــرکت  ــه ش ــانی ب ــت رس ــهولت خدم روز در س
هــا کمــک کنیــم تــا هزینــه کمتــری بــه آنهــا 
ــت  ــی از دریاف ــه خوب ــود و تجرب ــل ش تحمی

ــند. ــته باش ــری داش ــت فک ــات مالکی خدم
ــام در  ــان کارآف ــرکت دانش بنی ــل ش مدیرعام
ــام  ــون در شــرکت  کاراف ــه اکن ــان گفــت ک پای
کار  بــه  مشــغول  دائــم  نیــروی  نفــر   ۱۰
هســتند کــه در حوزه هــای مختلــف مدیریــت 
ــوژی، مهندســی  ــوق، بیوتکنول ــوژی، حق تکنول
مکانیــک، مهندســی شــیمی، مهندســی پلیمــر 
ــه  ــات عالی و مهندســی پزشــکی دارای تحصی

ــتند.  هس

ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
نــوآوری و شــکوفایی از حمایــت ایــن صنــدوق 
از صنایعــی کــه بــا شــرکت های دانــش بنیــان 
ــر  ــت: اگ ــر داد و گف ــد، خب ــکاری می کنن هم
ــراردادی  ــان ق ــرکتی دانش بنی ــا ش ــی ب صنعت
الزم  کنــد،  واگــذار  او  بــه  کاری  و  ببنــدد 
نیســت در طــول انجــام کار، منابــع مالــی 
ــد  ــق کن ــان تزری ــش بنی ــن شــرکت دان ــه ای ب

چــرا کــه صنــدوق نــوآوری ایــن منابــع را 
ــا الزم  ــفارش دهنده تنه ــد و س ــق می کن تزری
ــت،  ــا خدم ــت محصــول ی ــد از دریاف اســت بع
هزینــه کاالیــی را کــه خریــداری کــرده اســت، 

ــردازد. بپ
صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
نــوآوری و شــکوفایی، دکتــر روح اهلل ذوالفقــاری 
اســتان  صنایــع  صاحبــان  بــا  نشســت  در 

ــن  ــی ای ــاق بازرگان ــل ات ــه در مح ــتان ک لرس
لرســتان برگــزار شــد، ضمــن ارائــه توضیحاتــی 
دربــاره مزایــای همــکاری صنعــت اســتان 
بــا زیســت بوم نــوآوری، گفــت: کشــور در 
ــاوری  ــم و فن ــوزه عل ــته در ح ــال گذش ۱۰ س
رویکردهــای جدیــدی را اختیــار کــرده اســت. 
در ســنوات گذشــته ســاختاری کــه کشــور در 
تحقیــق و توســعه پــی می گرفــت، مبتنــی بــر 

ــب خــود  ــه معای ــود ک ــی ب ــاختارهای دولت س
هزینه هــای  جــز  حاصلــی  و  داد  نشــان  را 
ــت. ــادی نداش ــی اقتص ــدون خروج ــت ب هنگف

وی افــزود: از ســال ۹۰ رویکــرد جدیــدی 
تعریــف شــد تــا بــه بخــش خصوصــی کمــک 
شــود تــا بــه ســراغ توســعه فنــاوری بــرود، لــذا 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــام ش ــه ن ــی ب مفهوم
شــکل گرفــت کــه قوانیــن حمایتــی متعــددی 
هــم بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــد. بــرای 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــال نوپای ــن نه ــه ای آن ک
ــر بســتر بخــش خصوصــی توســعه  ــاوری ب فن
پیــدا کــرده مســیرش را راحت تــر ادامــه 
دهــد، برنامه هــای حمایتــی متنوعــی نیــز 

ــه اســت. ــن فضــا شــکل گرفت ــون ای پیرام

 ذوالفقــاری بیــان کــرد: اجــرای ایــن برنامــه 
ــداد  ــال تع ــد. در آن س ــاز ش ــال ۹۲ آغ از س
شــرکت های دانش بنیــان کشــور تنهــا بــه 
حمایــت  ســازوکار  می رســید.  عــدد   ۵۰
بدیــن  نیــز  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
ــک  ــن شــرکت ها توســط ی ــه ای ــود ک ــه ب گون
مرجــع بــا کارگروهــی تخصصــی بایــد عنــوان 
ــد از  ــا بتوانن ــد ت ــذ می کردن ــان اخ دانش بنی
ــی  ــات مال ــر خدم ــی نظی ــت اصل ــد مزی چن
متنــوع از انــواع وام هــا و کمک هــای باعــوض 
ــد.  ــا ســرمایه گذاری ها اســتفاده  کنن ــه ت گرفت
ایــن شــرکت ها همچنیــن از معافیــت مالیاتــی 
ــان از پرداخــت  ــد و کســب و کارش برخوردارن
ــررات  ــوزه مق ــت و در ح ــاف اس ــات مع مالی
ــی  ــف از مزیت های ــای مختل ــه روش ه ــز ب نی

برخــوردار می شــوند.

بــه گفتــه معــاون تســهیات و تجاری ســازی 
تعــداد  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
ــه  ــروز ب ــور ام ــان کش ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــت ک ــیده اس ــرکت رس ــزار و ۱۰۰ ش ۷ ه
ــات  ــاوری اطاع ــف از فن ــای مختل در حوزه ه
ــاورزی و  ــکی، کش ــزات پزش ــا تجهی ــه ت گرفت

ــتند. ــت هس ــال فعالی ــین آالت در ح ماش
وی بــا بیــن اینکــه امــروز بیــش از ۳۰۰ 
دانش بنیــان  شــرکت های  در  نفــر  هــزار 
مشــغول فعالیــت هســتند، گفــت: ایــن افــراد 
کشــور  متخصــص  و  آزمــوده  نیروهــای  از 
بــه حســاب می آینــد و توانســته اند نقــش 
ــد. ــا کنن ــور ایف ــاد کش ــری را در اقتص جدی ت

ــان در  ــش بنی ــرکت دان ــای ۳۲ ش تنه
ــد ــی کنن ــت م ــتان فعالی ــتان لرس اس

نــوآوری  زیســت بوم  دربــاره  ذوالفقــاری   
اســتان لرســتان نیــز گفــت: اســتان لرســتان 
ــوآوری  متاســفانه ســهم کمــی از زیســت بوم ن
ایــن  اینکــه  وجــود  بــا  دارد.  کشــور  کل 
اســتان از نظــر نســبت جمعیتــی و پهنــه 
ــا  ــی در کشــور دارد ام ســرزمینی، ســهم خوب
تنهــا  آن  دانش بنیــان  تعــداد شــرکت های 



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری79

صندوق نوآوری و شکوافیی ریاست جمهوری
@atfiran.ir

مردادماه 1401- شماره 57

پخش مستند »فناورانه« از امروز آغاز می شود
روایت توانمندی های شرکت های دانش بنیان از شبکه افق سیما در مستند "فناورانه"

تهیــه  بــه  »فناورانــه«  مســتند  مجموعــه 
ــا  ــوآوری و شــکوفایی و ب ــدوق ن ــی صن کنندگ
هــدف روایــت توانمندی هــای شــرکت های 
دانــش بنیــان از امــروز دوشــنبه ۲۴ مــرداد ماه 

ــود. ــش می ش ــیما پخ ــق س ــبکه اف از ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، ایــن مجموعــه مســتند قــرار 
ــه از  ــر هفت ــنبه  ه ــای دوش ــی روزه ــت ط اس
ــود.  ــش ش ــق پخ ــبکه اف ــاعت ۱۹:۳۰ از ش س
کــه  »فناورانــه«  مســتند  اول  قســمت 
می شــود  پخــش   ۱۹:۳۰ ســاعت  از  امــروز 

ــش  ــرکت دان ــه ش ــدی س ــت توانمن ــه روای ب
بنیــان »درخشــان صنعــت ایســاتیس«، »آریــا 
ســرمایش پردیســان« و »مرکــز تحقیقــات 
صنایــع انفورماتیــک« کــه در حــوزه اســتاندارد 

اســت، می پــردازد. فعــال 
ــنبه   ــای سه ش ــن روزه ــه همچنی ــن برنام ای
هــر هفتــه ســاعت ۱۲ از شــبکه افــق بازپخــش 

خواهــد شــد.
ــرای  ــه ماج ــه« ب ــه »فناوران ــل اول برنام فص
شــرکت های  توانمندی هــای  و  پیشــرفت  
دانش بنیــان ایرانــی در عرصه هــای مختلــف 

فنــاوری  پزشــکی،  تجهیــزات  صنعتــی، 
حوزه هــا  ســایر  و  کشــاورزی  اطاعــات، 

زد. می پــردا

بهره برداری از آزمایشگاه ارزیابی  الکترومغناطیسی تجهیزات بزرگ صنعتی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

آمادگی صندوق نوآوری برای حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان لرستان
ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
نــوآوری و شــکوفایی در جلســه ســتاد اقتصــاد 
دانــش بنیــان اســتان لرســتان گفت: متاســفانه 
ســهم لرســتان از تمــام حمایت هــای صنــدوق 
نــوآوری در تمــام کشــور، ۲۰ میلیــارد تومــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــل اصل ــت. دلی ــوده اس ب
ــه توســعه  ــی ب در اســتان لرســتان توجــه کاف

ــت. ــده اس ــان نش ــاد دانش بنی اقتص
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
معــاون  ذوالفقــاری،  روح اهلل  شــکوفایی،  و 
ــوآوری  ــدوق ن ــازی صن ــهیات و تجاری س تس
و شــکوفایی، در ســومین جلســه کارگــروه 
اقتصــاد دانش بنیــان اســتان لرســتان در محــل 
ــه پتروشــیمی اســتان لرســتان، ضمــن  کارخان
کارویژه هــای صنــدوق  و  معرفــی خدمــات 
ــت:  ــان گف ــرکت های دانش بنی ــه ش ــوآوری ب ن
دانش بنیــان  شــرکت های  تعــداد  امــروز 
ایــران بــه بیــش از  هفــت هــزار شــرکت 
رســیده اند و نقــش  مهمــی در اقتصــاد کشــور 
ــری  ــم رهب ــر مقام معظ ــه همین خاط ــد. ب دارن
ایــن  از  خواســته ای  امســال  نامگــذاری  در 
ــا  ــهم آن ه ــش س ــه افزای ــد ک ــرکت ها دارن ش
ــت. ــد اس ــه ۵ درص ــور ب ــی کش ــد داخل از تولی

ــان  ــرکت های دانش بنی ــروز ش ــزود: ام وی اف

۳۰۰ هــزار نفــر از کارآزمــودگان و متخصصــان 
ــه اشــتغال واداشــته اند و تعــداد آنهــا نیــز  را ب
کشــور  در  کــه  برنامه ریزی هایــی  بــه  بنــا 

ــی اســت. ــه فزون شــده رو ب

ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
ــش  ــون جه ــال ۱۴۰۱ قان ــرد: در س ــان ک بی
تولیــد دانش بنیــان تصویــب و در خردادمــاه بــه 
دولــت ابــاغ شــد. در ایــن قانــون ظرفیت هــای 
کشــور  ســریع تر  حرکــت   بــرای  بســیاری 
ــده  ــده ش ــان دی ــاد دانش بنی ــوی اقتص ــه س ب

اســت.
خدمــات  دربــاره  همچنیــن  ذوالفقــاری 
صنــدوق گفــت: امــروز صنــدوق نــوآوری بیــش 
از هفتــاد نــوع خدمــت را در چهــار دســته 
ــه،  ــدور ضمانت نام ــهیات، ص ــه تس ــی ارائ کل
بــه  توانمندســازی  و  ســرمایه گذاری 
می دهــد. ارائــه  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــاون تســهیات و تجاری ســازی  ــه مع ــه گفت ب
صنــدوق نــوآوری، صنــدوق تــا کنــون نزدیــک 
ــرکت های  ــان از ش ــارد توم ــزار میلی ــه ۲۵ ه ب
ــت  ــاوت حمای ــای متف ــان در زمینه ه دانش بنی

بــه عمــل آورده اســت.
ــتان  ــهم لرس ــفانه س ــرد: متاس ــد ک وی تاکی
از تمــام حمایت هــای صنــدوق ۲۰ میلیــارد 
ــوده اســت. دلیــل اصلــی ایــن اســت  تومــان ب
کــه در اســتان لرســتان توجــه کافــی بــه 
ــان نشــده چــرا کــه  توســعه اقتصــاد دانش بنی
اســتان لرســتان بــا ظرفیتــی کــه در جمعیــت، 
ــع  ــت دانشــجو، صنای ــه ســرزمینی، جمعی پهن
ــعه  ــکان توس ــه دارد، ام ــری ک ــات دیگ و امکان
را  فنــاوری  زمینــه  در  گســترده ای  بســیار 

ــت. داراس
ــوان  ــه عن ــرد: ب ــان ک ــر نش ــاری خاط ذوالفق
نماینــده صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
اســتان می گویــم کــه حداکثــر مســاعدت را از 
لرســتان خواهیــم داشــت. صنــدوق پژوهــش و 
فنــاوری اســتان نیــز می تــوان نقــش محــوری 
ــان  ــه اقتصــاد دانش بنی در رســیدن لرســتان ب
ــه  ــی ک ــه اباغات ــه ب ــا توج ــل آورد. ب ــه عم ب
تقاضــا می کنــم  اســتاندار  از  انجــام شــده 
ــای  ــد بانک ه ــش تولی ــون جه ــاس قان ــر اس ب
عامــل در ســطح اســتان را نیــز بــرای توســعه 

ــازد. ــاده س ــتان آم ــاوری اس ــت بوم فن زیس

ــن  ــی ای ــه همگ ــد ک ــرکت می رس ــه ۳۲ ش ب
شــرکت ها نیــز فعــال نیســتند.

ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
نــوآوری و شــکوفایی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود اظهــار کــرد: امــروز بــه نــدرت 
دنیــا می بینیــم کــه خــود ســازمان ها  در 
ــره  ــات به ــد و از خدم ــتخدام کنن ــد اس کارمن
ــوآوری  ــرد ن ــا از رویک ــروز در دنی ــد. ام بگیرن
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــتفاده می کنن ــاز اس ب
کســب و کارهای خــرد و متوســط در کنــار 
شــرکت  های بــزرگ شــکل می گیرنــد و کار 
ــد  ــام می دهن ــا را انج ــعه آنه ــق و توس تحقی
و نقــش بســزایی در توســعه و ســودآوری 
ــن رو  ــزرگ ایفــا می کننــد. از ای ــع ب ــن صنای ای
تقاضــا  اســتان  از شــما صاحبــان صنایــع 
ــد  ــه کنی ــوم توج ــن مفه ــه ای ــه ب ــم ک می کن
و بخشــی از کارهایــی کــه ممکــن اســت کــه 
بــه بهبــود تحقیــق و توســعه کســب و کارشــان 
ــات  ــا اتفاق ــد ت منجــر شــود برون ســپاری کنن

ــیم. ــاهد باش ــی را ش خوب

صنــدوق  حمایــت  دربــاره  همچنیــن  وی 
کــه  صنایعــی  از  شــکوفایی  و  نــوآوری 
همــکاری  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا 
می کننــد، تصریــح کــرد: مــا از همــه صنایعــی 
ــکاری  ــان هم ــرکت های دانش بنی ــا ش ــه ب ک
صنعتــی  اگــر  می کنیــم.  حمایــت  کننــد 
ــرکتی دانش بنیــان قــراردادی ببنــدد  بــا ش
ــت در  ــد، الزم نیس ــذار کن ــه او واگ و کاری ب
طــول انجــام کار، منابــع مالــی بــه این شــرکت 

دانــش بنیــان تزریــق کنــد چــرا کــه صنــدوق 
نــوآوری ایــن منابــع را تزریــق می کنــد و 
از  بعــد  اســت  الزم  تنهــا  ســفارش دهنده 
دریافــت محصــول یــا خدمــت، هزینــه کاالیــی 

ــردازد. ــت، بپ ــرده اس ــداری ک ــه خری را ک

قانــون  در  کــرد:  خاطرنشــان  ذوالفقــاری 
جهــش تولیــد دانــش بنیــان ظرفیت هــای 
خوبــی بــرای ورود صنایــع بــه حــوزه فنــاوری 
دیــده شــده اســت؛ بــرای مثــال یکــی معافیــت 
ــرای شــرکت ها در نظــر  ــه ب ــی اســت ک مالیات
ــع  ــن، صنای ــار ای ــت. درکن ــده اس ــه ش گرفت
ــا  ــل ی ــه تعطی ــه اســتان لرســتان ک ــوط ب مرب
ــای  ــا ظرفیت ه ــد ب ــد می توانن ــه تعطیلن نیم
تولیــد  جهــش  قانــون  در  دیده شــده 

دانش بنیــان، خــود را احیــا کننــد.

ــدوق  ــازی صن ــهیات و تجاری س ــاون تس مع
گفــت:  پایــان  در  شــکوفایی  و  نــوآوری 
موضــوع اقتصــاد مبتنــی بــر فنــاوری بــا نــگاه 
خوشــبینانه ای کشــور در حــال اجرایــی شــدن 
ــک گام  ــر اســتان لرســتان ی ــی اگ اســت، یعن
ــه  از ســایر اســتان  ها عقــب اســت هنــوز فاصل
چندانــی نــدارد کــه نتوانــد شــکاف خــود را بــا 

ــازد. ــرف س ــور برط ــاط کش ــر نق دیگ

حمایــت  بــا  دانش بنیــان  شــرکت  یــک 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه 
ــور  ــه منظ ــگاهی ب ــاخت آزمایش ــی و س طراح
ــزرگ  ــزات ب ــی تجهی ــی الکترومغناطیس ارزیاب
ــا مافــوق  ــواع خــودرو از ســبک ت صنعتــی و ان
ایــن  ســاخت  بــا  اســت.  شــده  ســنگین 
ــا دالر  ــروج میلیون ه ــاالنه از خ آزمایشــگاه، س

می شــود. جلوگیــری  کشــور  از  ارز 
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــن  ــاخت ای ــی و س ــروژه طراح ــکوفایی، پ و ش
ــر  ــردر ۲۶ مت ــاد ۱۶ مت ــه ابع ــر EMC ب چمب
ــاق کنتــرل و آمپلــی  ــا ات ــر ب ــه ارتفــاع ۹ مت ب
ــزات  ــات و تجهی ــا متعلق ــده ب ــیلد ش ــر ش فای
اندازه گیــری بالــغ بــر ۴/۵ میلیــون یــورو 

ــته اســت.  ــر داش ــه در ب هزین
ایــن آزمایشــگاه امــروز دوشــنبه ۱۰ مردادمــاه 
ــس  ــاه رئی ــر اســام پن ــا حضــور دکت ۱۴۰۱ ب
ســازمان اســتاندارد و دکتــر آقامیــزی معــاون 

فنــاوری و نــوآوری وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
مدیــر  محمودیــان  مهنــدس  و  اطاعــات 

ــکوفایی ــوآوری و ش ــدوق ن ــارت صن نظ
ــه  ــک ک ــع انفورماتی ــات صنای ــز تحقیق مرک
 ICT ــوالت ــی محص ــه ارزیاب ــروز وظیف ــا ام ت

، صنعتــی، پزشــکی را برعهــده داشــته موفــق 
بــرای  زیرســاختی  تجهیــز  و  ســاخت  بــه 
ــودرو  ــواع خ ــی ان ــای الکترومغناطیس ارزیابی ه
ــزات  ــنگین و تجهی ــوق س ــا ماف ــواری ت از س

ــت.  ــده اس ــی ش ــکی و صنعت ICT، پزش
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دکتــر ویــدا ســینا، مدیرعامــل مرکــز تحقیقات 
صنایــع انفورماتیــک گفــت: مرکــز مــا شــرکتی 
دانش بنیــان اســت کــه بــه جهــت ارتقــاء 
ســطح فنــاوری ملــی و فرایندهــای زیرســاخت 
و تولیــد ایجــاد شــده کــه هــدف از ایجــاد آن، 
انجــام خدمــات و کارهایــی اســت کــه تاکنــون 

ــد. ــی نمی ش ــور اجرای در کش
وی دربــاره ســازوکار زیرســاختی کــه این مرکز 
ــا پیــش از ایــن  ــزود: ت تولیــد کــرده اســت، اف
ــای  ــد خودروه ــی مانن ــت تجهیزات ــکان تس ام
تجهیــزات  ســنگین،  خودروهــای  ســواری، 
ــه  ــی ک ــر فناوری های ــنگین و دیگ ــکی س پزش
وزنــی زیــاد یــا حجمــی بــزرگ دارنــد، وجــود 
نداشــت، بــه همیــن دلیــل بــرای ارزیابی هــا و 
دریافــت اســتاندارد بــه خــارج از کشــور ارســال 
ــت  ــور باب ــا دالر ارز کش ــدند و میلیون ه می ش

ــد. ــرف می ش ــن کار ص ای
ــد  ــال بای ــر س ــن کار ه ــه داد: ای ــینا ادام س
ــرایط  ــع ش ــیاری مواق ــد و در بس ــام می ش انج
ــل  ــل و نق ــه حم ــه هزین ــود ک ــه ای ب ــه گون ب
ــه یــک کشــور دیگــر چنــان  ایــن تجهیــزات ب
محصــول  آن  ارجــاع  کــه  می رفــت  بــاال 
ــه  ــر صرف ــور دیگ ــل کش ــه داخ ــده ب ارزیابی ش
اقتصــادی نداشــت و مــی بایســتی معــدوم مــی 

ــد.  ش
 رییــس مرکــز تحقیقــات صنایــع انفورماتیــک 
بیــان کــرد: مــا در ســال ۹۴ و بــه درخواســت 
ــت،  ــات وق ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــی  ــن طرح ــر روی چنی ــی ب ــات مقدمات مطالع
را آغــاز کردیــم و قــرار شــد کشــور یــک 
آزمایشــگاه ارزیابــی تولیــدات صنعتــی داشــته 

ــور  ــود کش ــل خ ــا در داخ ــا ارزیابی ه ــد ت باش
ــه  ــات الزم را ب ــز اقدام ــا نی ــرد و م ــام گی انج

ــاندیم. ــام رس انج
ــوآوری  ــت صنــدوق ن ــه حمای ــا اشــاره ب وی ب
و شــکوفایی از راه انــدازی ایــن آزمایشــگاه 
ــدوق  ــی صن ــروژه مل ــن پ ــرد: در ای ــح ک تصری
نــوآوری بالــغ بــر ۳۶۶ میلیــارد ریــال بــه 
دوره  در  کــرد.  حمایــت  تســهیات  شــکل 
دکتــر  بــا  بســیاری  تماس هــای  تحریــم 
ــم  ــوآوری گرفتی ــدوق ن ــس صن ــدت، ریی وح
ــز  ــوآوری نی ــدوق ن ــه صن ــان و مجموع و ایش

ــتند. ــا داش ــا م ــکاری را ب ــت هم نهای
ســینا اظهــار کــرد: ایــن پــروژه از نظــر فنــی 
بــار  اولیــن  بــرای  و  بــوده  منحصربه فــرد 
در کشــور ایجــاد می شــود. در ایــن پــروژه 
تســت تشعشــات الکترومغناطیســی بــه انجــام 
ــه  ــن مبناســت ک ــر ای ــن تســت ب می رســد. ای
ــات  ــری تشعش ــی یکس ــز الکترونیک ــر تجهی ه
از خــود ســاطع می کنــد کــه بــر وســایل 
ــروز  ــال ام ــرای مث ــذارد. ب ــر می گ ــر تاثی دیگ
خودروهــا همــه الکترونیکــی هســتند. ممکــن 
ــز  ــا ترم ــد ی ــک ماشــین از کار بیفت اســت ایرب
ــن  ــی از ای ــا اتفاقات ــود ی ــکل ش ــار مش آن دچ

ــه  ــی ب ــن اختاالت ــم چنی ــش اعظ ــت؛ بخ دس
اســت.  الکترومغناطیســی  تشعشــات  علــت 
پزشــکی  تجهیــزات  در  را  مســئله  همیــن 
می تــوان دیــد کــه بــرای مثــال یــک دســتگاه 
بــر دســتگاه دیگــر تاثیــرات الکترومغناطیســی 
می گــذارد و دســتگاه دوم طیــف اطاعــات 
ــن  ــه ای ــد ک ــه اشــتباه صــادر می کن خــود را ب
تصمیم گیــری  موجــب  نهایــت  در  مســئله 
ــع  ــه صنای ــود. در هم ــک می ش ــتباه پزش اش
ــی  ــوان مثال های ــا می ت ــرد آن ه ــر و کارک دیگ

ــرد. ــدا ک ــت پی ــن دس از ای
ــی  ــازمان مل ــن س ــش از ای ــا پی ــزود: ت وی اف
اســتاندارد بــرای ارزیابــی ایــن اختــاالت 
و اصــاح آن هــا صنایــع مختلــف را مکلــف 
می کــرد کــه بــه خــارج از کشــور برونــد 

ــیار  ــای بس ــر هزینه ه ــاوه ب ــن کار ع ــه ای ک
بــه ســبب تحریــم بــا مشــکات بســیاری 
همــراه بــود، خاصــه بــرای صنایعــی کــه 
ــی دارد.  ــیار بزرگ ــم بس ــا حج ــدات آن ه تولی
ــا ایــن حــال در آزمایشــگاهی کــه در کشــور  ب
تاســیس کردیــم هــر صنعــت می توانــد از 
ــای روز  ــطح فناوری ه ــات در س ــن خدم همی

شــود. برخــوردار  بین الملــل 

 رییــس مرکــز تحقیقــات صنایــع انفورماتیــک 
خاطرنشــان کــرد: چنیــن مجموعــه ای نه تنهــا 
ــدارد و  ــود ن ــه وج ــه در کل منطق ــران ک در ای
همــه کشــورهای منطقــه از آن بی بهره انــد. 
ــف  ــای مختل ــع در عرصه ه ــروزه همــه صنای ام
ــد  ــتفاده کنن ــن آزمایشــگاه اس ــد از ای می توانن
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــدت م ــه بلندم ــا برنام ام
چنیــن خدماتــی را بــه کشــورهایی کــه از ایــن 
فنــاوری برخــوردار نیســتند ارائــه دهیــم چــرا 
ــران  ــی در ای کــه هزینــه تمام شــده ایــن ارزیاب
ــورهای  ــن کار در کش ــر از همی ــیار ارزان ت بس

ــت. ــی و آمریکاس اروپای
بــه گفتــه ویــدا ســینا، پــروژه طراحــی و 
ســاخت ایــن چمبــر EMC بــه ابعــاد ۱۶ 
ــاق  ــا ات ــر ب ــاع ۹ مت ــه ارتف ــر ب ــردر ۲۶ مت مت
بــا  شــده  شــیلد  فایــر  آمپلــی  و  کنتــرل 
بالــغ  اندازه گیــری  تجهیــزات  و  متعلقــات 
ــال  ــارد ری ــورو و ۳۰۰ میلی ــون ی ــر ۴/۵ میلی ب

ــت.  ــته اس ــر داش ــه در ب هزین
وی تاکیــد کــرد: مــا در کنــار تولیدکننــدگان 
ایســتاده ایم و اشــکاالت همــه فناوری هــای 
ــی  ــه الکترومغناطیســی ردیاب ــا را در زمین آن ه
ــه  ــات را ن ــن خدم ــم ای ــا داری ــم و بن می کنی
پــس از تولیــد انبــوه تولیدکننــدگان، کــه 
ــه  ــا ارائ ــه آن ه ــول ب ــی محص ــان طراح در زم

ــم. دهی
رییــس مرکــز تحقیقــات صنایــع انفورماتیــک 
همچنیــن گفــت کــه در ایــن مرکــز ۱۲۵ 
کارشــناس در حــال فعالیــت هســتند و در 
و  فنــی  ارزیابی هــای  مختلــف،  حوزه هــای 

اســتاندارد را انجــام می دهنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، رویــداد زلزلــه و مدیریــت بحــران 
پــس از آن در جهــت توســعه فنــاوری و ایفــای 
حــوزه  در  دانش بنیــان  شــرکت های  نقــش 
ــدوق  ــن صن ــل ای ــی در مح ــرات طبیع مخاط

برگــزار شــد.

در ایــن برنامــه دکتــر حمیدرضــا شــاهوردی، 
مشــاور عالــی هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری و 
ــاره ضــرورت ورود شــرکت های  شــکوفایی، درب
ــه عرصــه  ــوآوری ب ــان و زیســت بوم ن دانش بنی
بحران هــای طبیعــی کشــور گفــت: امــروز، 
در  کــه  سیل آســایی  بارش هــای  از  پــس 
سراســر کشــور رخ داده در حــال دســت و 
پنجــه نــرم کــردن بــا حجــم عظیــم خســاراتی 
هســتیم کــه ســیل در گوشه گوشــه کشــور بــه 
راه انداختــه و همیــن مســئله نشــان می دهــد 
کاهــش  بــرای  فنــاوری  حــوزه  ورود  کــه 
اهمیــت  از  طبیعــی  بحران هــای  خســارات 

ــت. ــوردار اس ــیاری برخ بس
ــا  ــط ب ــز مرتب ــروز نی ــه ام ــزود: جلس وی اف
ــزاری  ــفه برگ ــت و فلس ــا و بحران هاس چالش ه

آن هــم ایــن اســت کــه اگــر قــرار اســت اقتصاد 
دهیــم،  توســعه  کشــور  در  را  دانش بنیــان 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــور ش ــد حض ــردم بای م
ــای خــود  ــا مســائل و بحران ه ــه ب را در مواجه

حــس کننــد.
ــان کــرد: در ســه  ــن بی ــس از ای شــاهوردی پ
ســال گذشــته صندوق نــوآوری و شــکوفایی در 
ــرکت های  ــت از ش ــی حمای ــرد افق ــار رویک کن
بــه  ورود  رویکــردی عمــودی  دانش بنیــان، 
در  نیــز  را  کشــور  چالش هــای  و  مســائل 
ــا  ــا ب ــرده ت ــف ک ــود تعری ــئولیت های خ مس
ــدوق  ــدت، صن ــر وح ــتقیم دکت ــت مس حمای
نیــز اثربخشــی خــود را در حوزه هــای خاصــی 

ــاورد. ــرا در بی ــه اج ــور ب ــائل کش از مس
مشــاور عالــی هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری 
عامــل  بــا هدایــت هیــات  اظهــار کــرد:  
فعالیت هــای  از  بخشــی  نــوآوری  صنــدوق 
شــرکت های دانش بنیــان بایــد بــه ســمت 
ــه  ــل زلزل ــی مث ــر بحران های ــاب آوری در براب ت

ــود. ــون ش رهنم
وی افــزود: تاکنــون موضوعاتــی را از ایــن 
دســت هدایــت کردیــم و امــروز در حــوزه 
زلزلــه رویــدادی برگــزار شــده امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه صنــدوق نــوآوری یــک نهــاد مالــی 
ــتگذار  ــازمانی سیاس ــت و س ــده اس حمایت کنن
نیســت و مــا نیــز تــاش کردیــم ورود بــه حوزه 
ــج و  ــاش و تروی ــس ت ــتگذاری را از جن سیاس

ــم. ــری کنی ــازمان ها پیگی ــا س ــاط ب ارتب
مشــاور عالــی هیــات عامــل صنــدوق نــوآوری 
خاطرنشــان کــرد: تــا حــدی کــه در اختیــار مــا 
ــدوق  ــات صن ــات و ارتباط ــبکه اطاع ــود، ش ب

بــه کار گرفتــه شــد و نهایتــا تصویــری جامــع از 
بحران هــای طبیعــی کشــور بــه دســت آمــد و 
بــا نگاهــی مبتنــی بــر فنــاوری بــدان پرداختــه 
شــد. در اولیــن اقدامــی کــه در ایــن چهارچوب 
تــاش کردیــم شــرکت های فعــال در ایــن 
ــی  ــاز و کار حمایت ــم و س ــدا کنی ــوزه را پی ح
از آنــان را بــه عمــل آوریــم. بــه همیــن دلیــل 
فراخوانــی را در حــوزه زلزلــه و حوزه هایــی 
ــح  ــرزه ای و مصال ــن ل ــای نوی ــا فناوری ه ــه ب ک
نویــن ســاختمانی و ســازه های شــهری مرتبــط 

اســت، برگــزار کردیــم.
ــار  ــن ب ــوان چندی ــن فراخ ــه داد: ای وی ادام
در ســطح کشــور تکــرار و بــه شــرکت های 
شــرکت های  حتــی  و  دانش بنیــان 
حــوزه  در  فعــال  امــا  غیردانش بنیــان 
اشــخاص  حتــی  و  طبیعــی  چالش هــای 

شــد. اعــام  حقیقــی 
در  فنــاوری  از  بهره منــدی  ضــرورت 

از ســاختمان ها نگهــداری  عرصــه 
 در ادامــه رویــداد »زلزلــه و مدیریــت بحــران 
پــس از آن« حمــزه شــکیب، رییــس ســازمان 
ــوه  ــرد: نح ــار ک ــور اظه ــی کش ــام مهندس نظ
ســاخت و ســاز در کشــور در عصــر حاضــر 
ــه دو قســمت قبــل از دهــه ۷۰ و بعــد از آن  ب

ــس از از  ــاز پ ــاخت و س ــود. س ــیم می ش تقس
ــار دچــار تحــول شــد و شــرایط را  ــه رودب زلزل
ــاختمان ها  ــودی س ــد عم ــا رش ــرد ام ــر ک بهت
و شــهرها چنــان افزایــش پیــدا کــرد کــه 
فناوری هــای قبلــی در ســاخت و ســاز امــروزی 

ــا پاســخگو نیســت. واقع
وی افــزود: مــا حتمــا بایــد بــه دنبــال تغییــر 
ــا  ــاش م ــم و ت ــاز بروی ــرد در ساخت وس رویک
ــه  ــن اســت ک ــام مهندســی ای ــازمان نظ در س

ــم. ــزی کنی ــرد برنامه ری ــر رویک ــرای تغیی ب
ــت  ــوز اهمی ــا هن ــه م ــان اینک ــا بی ــکیب ب ش
در  کشــور  در  را  ســاختمان  از  نگهــداری 
ــرای آن  ــم و هیــچ ســاز و کاری هــم ب نیافته  ای
ــا  ــوآوری تنه ــرد: مســئله ن ــح ک ــم، تصری نداری
ــاخت و  ــوزه س ــی در ح ــه فناوری های ــه ارائ ب
ــم در  ــد بدانی ــه بای ــود بلک ــم نمی ش ــاز خت س
ــت محیطی  ــادی و زیس ــائل اقتص ــاره مس اینب
ــت و کاری  ــل اس ــز دخی ــات اداری نی و نظام
ــه  ــد ک ــر چن ــم ه ــش رو داری ــی پی پرچالش

ــم. ــور داری ــی آن را در کش ــش فن ــا دان واقع
ســاختار قوانیــن بــه کمــک حمایــت از توســعه 
فنــاوری در راســتای مقابلــه بــا مخاطــرات 

ــد ــی بیای طبیع
ســید البــرز حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
ــی  ــز یک ــامی نی ــورای اس ــس ش ــران مجل عم
و  »زلزلــه  رویــداد  ســخنرانان  از  دیگــری 
مدیریــت بحــران پــس از آن« بــود. وی در 
ــیعی از  ــف وس ــت: طی ــود گف ــخن خ ــاز س آغ
مخاطــرات در کشــور مــا وجــود دارد و دربــاره 
هــر حــوزه ای در ایــن خصــوص نیــز مطالعــات 
کتابخانــه ای عمیــق در کشــور داریــم امــا 

رویکرد عمودی صندوق نوآوری در حمایت از شرکت های دانش بنیان



ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری81

صندوق نوآوری و شکوافیی ریاست جمهوری
@atfiran.ir

مردادماه 1401- شماره 57

ــترک  ــکاری مش ــه هم ــمی، تفاهم نام در مراس
و  یکــم  ســپهر  صنــدوق جســورانه  میــان 
معاونــت صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگی 
ــدوق ســپهر یکــم،  ــر اســاس آن صن امضــا و ب
هشــت میلیــارد تومــان در مجموعــه »ســام« 

کــرد. ســرمایه گذاری 
 

صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــت از  ــتای حمای ــکوفایی، در راس ــوآوری و ش ن
شــرکت های دانش بنیــان و خــاق مرتبــط 
بــا موضــوع صنایــع دســتی و همچنیــن جلــب 
مشــارکت مــردم و بخش خصوصــی و دولتی در 
جهــت ســرمایه گذاری بــرای گســترش کســب 
ــه  ــع دســتی، تفاهم نام ــای حــوزه صنای و کاره
همــکاری مشــترک میــان معــاون صنایــع 
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــتی وزارت می دس
و صنایــع دســتی و صنــدوق جســورانه ســپهر 
یکــم بــا حضــور معــاون صنایــع دســتی وزارت 

ــه امضــا رســید. ــراث فرهنگــی ب می
در ایــن برنامــه ســیاوش صمیمــی، مدیــر 
ــرمایه گذاری  ــای س ــع  و صندوق ه ــور مجام ام
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه عنــوان یکــی 
از ســهامداران صنــدوق جســورانه ســپهر یکــم 
در ســخنانی گفــت: ایــن صندوق هــا قــرار 
ــن  ــد و بهتری ــا ســرمایه گذاری کنن اســت صرف
ابزارهــا بــرای تأمیــن مالــی هســتند. اگــر قــرار 
ــم.  ــکار کرده ای ــراد را بده ــم اف ــد وام بدهی باش
خوبــی ایــن مــدل آن اســت کــه ســرمایه گذار 
پــول مــی آورد و بــا هنرمنــد شــریک می شــود. 
ــرمایه گذار  ــم س ــد ه ــق ش ــد موف ــر هنرمن اگ

ــت  ــر وق ــد و ه ــم هنرمن ــرد و ه ــود می ب س
ــوند. ــرر می ش ــر دو متض ــرد ه ــرر ک ض

در ایــن مراســم همچنیــن مریــم جالــی، 
معــاون صنایــع دســتی وزارت میــراث فرهنگــی 
ــالم  ــواده س ــه خان ــت: همیش ــخنانی گف در س
الگــوی پیشــرفت مــا بــوده اســت. شــاخص های 
ــتند.  ــا نیس ــرای م ــخه ای ب ــی نس ــعه غرب توس
ــاخص های  ــه ش ــودم ک ــی آن ب ــه در پ همیش
بومــی پیشــرفت را بــه خصــوص در حــوزه 
ــواده  ــردم خان ــر می ک ــم. فک ــدا کن ــواده پی خان
ســالم خانــواده ای اســت کــه بتوانــد بــه چرخــه 

ــد. ــد کمــک کن تولی
ــع دســتی  ــر اینکــه صنای ــا تاکیــد ب ــی ب جال

اســتحکام خانــواده اســت گفــت:  موجــب 
صنایــع دســتی شــکل دهنــده رفتــار و متضمن 
ســامت نیــز هســت. همچنیــن صنایــع دســتی 
در زنجیــره ارزش از لحظــه خلــق ایــده تــا 
لحظــه مصــرف بــه کمــک احتیــاج دارد و 
بایــد در ایــن زنجیــره حمایت هــا را معنــا 
ــوده  ــع دســتی حاصــل ســلیقه ب ــم. صنای دهی
ــاش  ــه ت ــده نتیج ــق ش ــی خل ــر محصول و اگ
بــر  بــوده کــه آن هــم مبتنــی  ایرانی هــا 

فرهنــگ و ریشــه های قدیمــی اســت. 
ــوع  ــه ن ــع دســتی ب ــا بیــان اینکــه صنای وی ب
جدیــدی از ســرمایه گذاری نیــاز دارنــد، گفــت: 
صندوق هــای جســورانه می تواننــد یکــی از 

ــع دســتی باشــند.  ــدگان از صنای ــت کنن حمای
بایــد بتوانیــم صنایــع دســتی را بــه روز کــرده و 

نــگاه تــازه ای بــه آن داشــته باشــیم.
همچنیــن در ادامــه این مراســم، حســن پناهی 
مدیــر ســرمایه گذاری صندوق جســورانه ســپهر 
یکــم گفــت: ایــن صندوق هــا نســل جدیــدی از 
در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــه ۱۰  ــتند ک ــان هس ــش بنی ــرکت های دان ش
ســالی از تأســیس آن می گــذرد. در نســل 
قبلــی آنهــا، نتایــج مــورد نظــر بــه دســت نیامد 
ــورت  ــه ص ــت ب ــرار اس ــد ق ــا در دوره جدی ام
جدی تــر کار کنــد. ایــن صنــدوق ســهامدارانی 
ــا در  ــک آنه ــا کم ــم ب ــر داری ــه در نظ دارد ک
ــن  ــم. همچنی ــاق کار کنی ــع خ ــوزه صنای ح
ــز  ــگری نی ــتی و گردش ــع دس ــوزه صنای در ح

ــرد.  ــم ک ــرمایه گذاری خواهی س
وی افــزود: مجموعــه »ســام« اولیــن شــرکت 
در حــوزه صنایــع دســتی اســت کــه کار را در 
ایــن حــوزه بــا آن شــروع کردیــم و ۸ میلیــارد 
تومــان ســرمایه گذاری در ایــن شــرکت انجــام 
دادیــم. در آینــده نیــز بــا شــرکت های دیگــری 
در حــوزه صنایــع دســتی و گردشــگری کار 

می کنیــم.
ــه  ــل مجموع محمدحســین احمــدی مدیرعام
ایــن نشســت  در  نیــز  فرهنگــی »ســام« 
ــه  ــه ارائ ــن مؤسس ــای ای ــی از فعالیت ه گزارش
کــرد و گفــت: یکــی از برنامه هــای آینــده 
دهکــده  و  کارگاهــی  مجتمــع  ایجــاد  مــا 
گردشــگری و صنایــع دســتی بــود کــه در حــال 

ــت. ــده اس ــف مان ــر باتکلی حاض
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ــا هــم مرتبــط نیســتند و بــه  ایــن مطالعــات ب
همیــن دلیــل می بینیــم کــه در وقــوع بحــران 
موثــر،  و  کمک رســان  جمعیــت  مهم تریــن 

ــتند. ــردم هس م
ــرحی از  ــه ش ــس از ارائ ــه پ ــینی در ادام حس
ســاختمان های فرســوده در کشــور بیــان کــرد: 
واقعیــت بحــران در کشــور مــا از نــوع طبیعــی 
ــه  ــم، فاصل ــار داری ــه در اختی ــی ک ــا امکانات ب
ــاز اســت  ــت نی ــه همیــن عل ــاداری دارد. ب معن
ــهیلگری  ــک تس ــه کم ــن ب ــاختار قوانی ــه س ک
بــرای حمایــت از توســعه فنــاوری در راســتای 

ــد. ــا مخاطــرات طبیعــی بیای ــه ب مقابل
مجلــس  عمــران  کمیســیون  ســخنگوی 
ــاط  ــم ارتب ــن پیشــنهاد می کن ــرد: م ــد ک تاکی
ــی  ــات اجرای ــم از مقام ــوزه اع ــن ح ــاالن ای فع
کمیســیون  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  و 
ــود  ــترده تر ش ــتر و گس ــس بیش ــران مجل عم
می کنــد  کمــک  مســئله  ایــن  کــه  چــرا 
تــا ســاختار تقنیــن را از نــو بســازیم یــا 

کنیــم. اصــاح  را  آن  ضعف هــای 
ــان  ــان صابری ــن پیم ــه همچنی ــن برنام در ای
معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری جمعیــت 
هــال احمــر بــه ارائــه بحثــی دربــاره اهمیــت 
آمــوزش بــه افــراد مختلــف، خاصــه خردســاالن 

در حــوزه مخاطــرات طبیعــی پرداخــت.
در  لــرزه ای  جداســازهای  توســعه 

شــریف  صنعتــی  دانشــگاه 
در ایــن جلســه همچنیــن دکتــر علی بخشــی، 
ــی  ــگاه صنعت ــران دانش ــکده عم ــس دانش ریی
فناوری هــای  خصــوص  در  گفــت:  شــریف 
نویــن لــرزه ای و تجهیــزات نیروگاهی و مســائل 
ــا  ــار آن ه ــود رفت ــرای بهب ــاختمانی ب ــن س نوی

ــه  ــدگاه مواج ــا دو دی ــی ب ــاخه مهندس در ش
نیاکان مــان  کــه  دیــدگاه  اولیــن  هســتیم؛ 
هــم ســهم بــه ســزایی در شــکل گیری آن 
دارنــد افزایــش مقاومــت و ســختی و بــه نوعــی 
شــکل پذیری اســت کــه بتوانــد در برابــر زلزلــه 

ــاورد. دوام بی
ــی  ــاز هــم وقت ــه ب ــدگاه دوم ک ــزود: دی وی اف
مهندســی  شــیوه های  در  می کنیــم  نــگاه 
وجــود داشــته امــا در ســال های اخیــر بــه یــک 
فــرم فنــاوری جدیــد تبدیــل شــده، پیشــگیری 
ــرم  ــش ج ــل افزای ــه دلی ــختی ب ــش س از افزای
اســت کــه نهایتــا مقاوم ســازی را از حالــت 

ــد. ــارج می کن ــه خ بهین
ــریف  ــگاه ش ــا در دانش ــه داد: م ــی ادام بخش
توســعه  در خصــوص  را  کاری   ۸۳ ســال  از 
کــه  کردیــم  آغــاز  لــرزه ای  جداســازهای 
حاصــل آن جداســازهای لــرزه ای بــا دوام و 
نامیرایــی بــاال اســت و طراحــی، ســاخت و 
ــانده ایم  ــر رس ــه ثم ــا را ب ــرد آن ه ــد عملک تایی
و ســاخت جداســازهای لــرزه  ای را در همــه 

کردیــم. بومی ســازی  حوزه هــا 
بــرای  نــوآوری  صنــدوق  اقدامــات 
و  چالش  هــا  مســئله  در  تدقیــق 
ــحالی  ــه خوش ــی مای ــای طبیع بحران ه

ــت اس

ســید امیرحســین گرکانــی، رییس پژوهشــکده 
ــت:  ــداد گف ــن روی ــز در ای ــی نی ــوانح طبیع س
ظرفیتــی کــه صنــدوق نــوآوری بــرای تدقیــق 
در مســئله چالش  هــا و بحران هــای طبیعــی 
و  اســت  خوشــحالی  مایــه  کــرده  ایجــاد 
ــی در  ــاهد توفیقات ــس ش ــن پ ــم از ای امیدواری
بــه  دانش بنیــان  شــرکت های  ورود  حــوزه 

ــیم. ــی باش ــرات طبیع ــوزه مخاط ح
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه نه تنهــا کشــور مــا 
بلکــه بســیاری از کشــورهای دنیــا بــا تغییــرات 
ــرات  ــینی و مخاط ــترش شهرنش ــی، گس اقلیم
طبیعــی روبــه  رو هســتند، تاکیــد کــرد: امــروز 
نــگاه تک مخاطــره ای، رویکــرد مدیریــت بحــران 
ــاره  ــع در ب ــی جام ــد نگاه ــه بای ــت بلک نیس
تــاب آوری نســبت بــه همــه مخاطــرات داشــت 
ــع و  ــر آن مســئله محافظــت از مناب و عــاوه ب

ــت. ــر گرف ــز در نظ ــت را نی محیط زیس
رییــس پژوهشــکده ســوانح طبیعــی در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: نیــاز مــا در کشــور نــه 
تدویــن آیین نامــه یــا ســند بلکــه بازنگــری در 
ــه  ــاز و قوام بخشــی ب ــای ســاخت و س فراینده

ــت. ــه اس ــن زمین ــه ای در ای ــکات حرف ن
ضــرورت تــداوم کار تدقیــق نقشــه 

تهــران گســل های 
ــری،  ــی نصی ــز عل ــداد نی ــن روی ــه ای  در ادام
مدیریــت  و  پیشــگیری  ســازمان  رییــس 
فعالیت هــای  بــه  تهــران  شــهر  بحــران 
ــاب آوری  ــوزه ت ــود در ح ــوع خ ــازمان متب س
ــه  ــان اینک ــا بی ــت و ب ــه پرداخ ــر زلزل در براب
تهــران شــهری بــر روی گســل اســت و وقــوع 
ــمار  ــوم بش ــری محت ــهر ام ــن ش ــه در ای زلزل
ــاره  ــی درب ــت: ســامانه های مختلف ــد، گف می آی

از  ناشــی  خســارت های  پیش بینی هــای 
زلزلــه و تدویــن رویکــردی در برابــر آن هــا 

ــت. ــده اس ــی ش طراح
کارهایــی  مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
ــه  ــق نقش ــده، تدقی ــام ش ــاره انج ــه در این ب ک
فعالیــت  ایــن  و  اســت  تهــران  گســل های 

همچنــان اســتمرار دارد.
ــوالت  ــه محص ــگاه عرض ــی نمایش برپای
و توانمندی هــای شــرکت های دانــش 

ــان بنی
رویــداد،  ایــن  حاشــیه  در  همچنیــن 
نمایشــگاهی از محصــوالت و توانمندی هــای 
ــدوق  ــل صن ــان در مح ــرکت های دانش بنی ش
نــوآوری و شــکوفایی برپــا شــد و حاضریــن در 

ــد. ــد کردن ــگاه بازدی ــن نمایش ــه از ای جلس
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دکتر بغدادی اعالم کرد:
صندوق نوآوری پشتیبان هر مرحله از عمر شرکت های دانش بنیان

دکتر وحدت در رویداد »نانو و رسانه«: 
ایران از پیشگامان و سرآمدان 

حوزه نانو در جهان است ــدوق  ــوآوری صن ــر توســعه اکوسیســتم ن مدی
وظیفــه  مــا  گفــت:  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــر  ــه از عم ــر مرحل ــه در ه ــم ک ــود می دانی خ
حمایت هــای  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
مالــی حســاب  شــده و متناســب، فراینــد 
تامیــن مالــی را بــه گونــه ای پیــش ببریــم کــه 
منجــر بــه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان در 

ــود. ــور ش ــطح کش س
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
بغــدادی در  و شــکوفایی، دکتــر مصطفــی 
رویــداد بــوت کمــپ نــوآوری ویــژه منتخبیــن 
و  ابتــکارات  مســابقات  دوره  ســیزدهمین 
ــوآوری دانش آمــوزی در یــزد ضمــن معرفــی  ن
صنــدوق نــوآوری و تشــریح وظایــف آن در 
ــه  ــی ک ــرای دانش آموزان ــوآوری ب ــت بوم ن زیس
در ایــن دوره شــرکت کــرده  بودنــد گفــت: کار 
نوآورانــه نیــاز بــه تامیــن مالــی دارد یعنــی اگــر 
ــن عرصــه گام  ــده ای بخواهــد در ای صاحــب  ای
بــردارد، صــرف داشــتن ایده هــای نوآورانــه 
ــد  ــم باش ــی ه ــد جای ــه بای ــت بلک ــی نیس کاف

ــد. ــت کن ــه از او حمای ک
ــوآوری و  ــی و ن ــاره کارآفرین ــزود: درب وی اف
فراینــد کاری اســتارت آپ ها خیلــی چیزهــا 
شــنیده ایم کــه بســیاری از آن هــا افســانه 
اســت و در عمــل مســیر ســاده ای نیســت. 

همــه دولت هــا، حاکمیت هــا و اقتصادهــای 
قــوی در دنیــا موظــف هســتند کــه نهادهایــی 
ــده  ــه شــهروندان صاحــب  ای ــرای کمــک ب را ب

ــد. ــاد کنن ایج
بغــدادی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بیــان کــرد: کارهایــی کــه شــما دانش آمــوزان 
ــه شــما کمــک  ــد ب در طــول دوره انجــام دادی
می کنــد از ایــن نکتــه کــه یــک کشــور چطــور 
ــد و در مســیر  ــوآوری رشــد کن ــد در ن می توان
ــته  ــی داش ــردارد درک ــاد گام ب ــوآوری اقتص ن

باشــید.
ــوآوری  ــدوق ن ــر توســعه اکوسیســتم صن مدی
ــاد  ــم اقتص ــژه مه ــه کاروی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــیرهای  ــان دادن مس ــوآوری  نش ــر ن ــی ب مبتن
ــت،  ــعه اس ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــان تر ب آس
ــای  ــه ایده ه ــد ب ــور بای ــک کش ــه داد: ی ادام
نوآورانــه اهمیــت دهــد؛ از اینــرو یکــی از 
ــور  ــعه کش ــد و توس ــی رش ــاهراه های اصل ش
می توانــد  کــه  اســت  نــوآوری  توســعه 
ــای ســهل تر  ــر را از راه ه ــتاوردهای بزرگ ت دس

کنــد.  طــی  کم هزینه تــر  و 
ــس شــما اینجــا هســتید  ــرد: پ ــد ک وی تاکی
کــه یــاد بگیریــد بــه عنــوان کارآفریــن بــه چــه 
ــد  ــن مســیر گام برداری شــکل می توانیــد در ای

تــا اقتصــاد نــوآوری ســرعت گیــرد.
بغــدادی اظهــار کــرد: یــک کســب و کار 

ــده  ــه ای ــی ک ــود، از زمان ــر خ ــد عم در فراین
موفقیــت  بــه  کــه  وقتــی  تــا  می دهــد 
ــد  ــع را بای ــیر کل وقای ــن مس ــد، در ای می رس
ســخت ترین  از  یکــی  شــاید  کنــد.  طــی 
نقطــه ای  کار  آغــاز  همــان  در  قســمت ها 
اســت کــه در ادبیــات تخصصــی نــوآوری »دره 
مــرگ« نامیــده می شــود، یعنــی جایــی اســت 
ــا شکســت مواجــه  ــده ب ــراد صاحــب ای ــه اف ک

 . ند می شــو
صنــدوق  اکوسیســتم  توســعه  مدیــر 
نقــش  کــه  اینجاســت  کــرد:  خاطرنشــان 
نهــادی همچــون صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
وظیفــه  مــا  کــه  چــرا  می یابــد،  اهمیــت 
ــر  ــه از عم ــر مرحل ــه در ه ــم ک ــود می دانی خ
حمایت هــای  بــا  دانش بنیــان  شــرکت های 
مالــی حســاب  شــده و متناســب، فراینــد 
تامیــن مالــی را بــه گونــه ای پیــش ببریــم کــه 
منجــر بــه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان در 

ــود.  ــور ش ــطح کش س

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــرکت های  ــه ش ــی ب ــزه صادرات ــای جای از اعط
گفــت:  و  داد  خبــر  موفــق  بنیــان  دانــش 
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــوآوری ب ــدوق ن صن
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــه معاون ــط از جمل ذیرب
توســعه  ســازمان  و  جمهــوری  ریاســت 
ــرای شــرکت های  ــی ب ــزه صادرات تجــارت، جای
دانش بنیــان موفــق در نظــر گرفتــه اســت.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری 
ملکی فــر،  ســیاوش  دکتــر  شــکوفایی،  و 
یکشنبه شــب در برنامــه گفت وگــوی ویــژه 
ــرکت های  ــوذ ش ــوع نف ــا موض ــه ب ــری ک خب
ــی در بازارهــای دنیــا پخــش  دانش بنیــان ایران
ــوآوری  ــدوق ن ــات صن ــه تشــریح اقدام شــد، ب
در راســتای توســعه صــادرات شــرکت های 
دانش بنیــان پرداخــت. وی گفــت: رویکــرد مــا 
در صنــدوق نــوآوری ایــن اســت کــه صــادرات 
را صرفــا بــه معنــای ســنتی و متعــارف آن 
یعنــی فــروش کاال بــه کشــور مقصــد نپنداریم. 
دانش بنیــان  شــرکت های  از  بســیاری 
ــور  ــی در کش ــیس نمایندگ ــا تاس ــد ب می توانن
ــوالت  ــاژ محص ــوط مونت ــداث خط ــد، اح مقص
ــف  ــتراتژی های مختل ــی اس ــا طراح ــود و ی خ
بــرای گرفتــن بازارهــای دورتــر، پایه هــای 
حضــور خــود در بازارهــای جهــان را اســتوارتر 

ــد. کنن
ــن  ــوآوری در ای ــدوق ن ــزود: صن ــر اف ملکی ف
ــی از شــرکت های  ــای متفاوت ــان در محوره می
دانش بنیــان حمایــت بــه عمــل مــی آورد. 
حوزه   هــای  در  صنــدوق  مثــال  بــرای 
ــات  ــی، خدم ــتانداردهای تخصص ــت اس دریاف
ــقف ۷۰  ــا س ــازار ت ــه ب ــگاهی و ورود ب آزمایش
ــت  ــان حمای ــرکت های دانش بنی ــد از ش درص

می کنــد.  باعــوض 
ــن  ــوآوری همچنی ــدوق ن ــعه صن ــاون توس مع
بیــان کــرد کــه صنــدوق بــا همــکاری معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و ســازمان 
ــق در  ــرای شــرکت های موف توســعه تجــارت ب
ایــن حــوزه تســهیاتی بــه عنــوان جایــزه 

ــی در نظــر گرفتــه اســت.  صادرات
از  یکــی  ملکی فــر  دکتــر  گفتــه  بــه 
ــوآوری پیشــتر آن  برنامه هایــی کــه صنــدوق ن
ــرای  ــی ب ــازی صادرات ــرده شبکه س ــاز ک را آغ
شــرکت های دانش بنیــان اســت. وی درایــن 
مــورد ادامــه داد: مــا کمــک می کنیــم تــا 
ــتقل  ــور مس ــه ط ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
نمایشــگاه های  در  پاویونــی  قالــب  در  یــا 
 ۲۳۰ تاکنــون  یابنــد.  حضــور  خارجــی 
نمایشــگاه خارجــی را رصــد کــرده و می توانیــم 
از حضــور شــرکت های دانش بنیــان در ایــن 
نمایشــگاه ها حمایت هــای مفیــدی داشــته 

ــیم. باش
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــعه  ــتای توس ــرد: در راس ــار ک ــن اظه همچنی
ــی  ــان ایران ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص ص
از  تجــاری  هیات هــای  منظــم  به طــور 
ــد و در  ــران می آین ــه ای ــف ب ــورهای مختل کش
ــوآوری و شــکوفایی ریاســت  محــل صنــدوق ن
دانش بنیــان  شــرکت های  بــا  جمهــوری 

فناورانــه  نیازهــای  و  رایزنــی  کشــورمان 
خــود را اعــام می کننــد و پــس از بازدیــد 
شــرکت های  محصــوالت  و  توانمندی هــا  از 
دانش بنیــان بــا آنــان وارد مذاکــره و گفت وگــو 

و نهایتــا انعقــاد قــرارداد می شــوند.
افــزود: در رویــداد یکشــنبه های  ملکی فــر 
ــران و  ــفیر ای ــوآوری، س ــدوق ن ــی صن صادرات
ــاق بازرگانــی  ســفیر کشــور هــدف، اعضــای ات
هــر دو کشــور و فعــاالن بخش هــای دیگــر نیــز 
حضــور دارنــد تــا تجربیــات خــود را در اختیــار 
شــرکت های دانش بنیــان بگذارنــد و زمینــه 
همکاری هــای بهتــری را فراهــم کننــد. وی 
تاکیــد کــرد: تــاش صنــدوق نــوآوری نیــز بــر 
ــادرات  ــای ص ــه پیش نیازه ــا هم ــن اســت ت ای
ــه  ــان ب ــش از ورود شــرکت های دانش بنی را پی

ــرای آنهــا فراهــم آورد. بازارهــای دنیــا ب
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــوآوری  همچنیــن اظهــار کــرد کــه صنــدوق ن
فرصت هــای  و  دنیــا  بازارهــای  رصــد  در 
دانــش  شــرکت های  بــرای  کــه  بالقــوه ای 
ــون  ــان وجــود دارد، پیشــگام شــده و تاکن بنی
ــه،  ــای منطق ــیاری در بازاره ــای بس ظرفیت ه
ــده اند  ــد ش ــا رص ــرب آفریق ــا و غ ــرق اروپ ش
خوبــی  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های  کــه 
ــود  ــت خ ــورهای فعالی ــن کش ــد در ای می توانن

ــد. ــه دهن را ادام
ملکی فــر خبــر داد: مــا ایــن سیاســت را 
تقویــت  صادراتــی  یکشــنبه های  ابــزار  بــا 
می کنیــم؛ بــرای مثــال در چنــد هفتــه گذشــته 
ــه  ــرون ب ــنگال و کام ــاری از س ــات تج دو هی
ایــران آمدنــد و در زمینه هــای مختلــف بــا 
وارد  کشــورمان  دانش بنیــان  شــرکت های 

ــدند. ــره ش مذاک

رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت: 
مهم تریــن اتفاقــی کــه در دو دهــه گذشــته در 
ــو رخ داد، برنامه ریزی هــای دقیــق و  حــوزه نان
حساب شــده بــرای توســعه آن بــود کــه باعــث 
شــد کشــور مــا امــروز بــه جایگاهــی چنیــن در 

فنــاوری نانــو دســت یابــد. 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری 
ــح  ــانه« صب ــو و رس ــداد »نان ــکوفایی، روی و ش
امــروز دوشــنبه ســوم مــرداد مــاه، بــه همــت 
ــت  ــا حمای ــو و ب ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس س
محــل  در  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
ایــن صنــدوق برگــزار شــد. در ایــن برنامــه از 
ــای  ــو در بخش ه ــوزه نان ــر ح ــگاران برت خبرن
و  مطبوعــات  خبرگزاری هــا،  مختلــف 
صداوســیما تقدیــر بــه عمــل آمــد. دکتــر علــی 
وحــدت، رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــر از فعالیت هــای  ــه ضمــن تقدی ــن برنام در ای
و  نانــو  حــوزه  کارشناســان  و  دانشــمندان 
ــدام  ــه اق ــی ک ــکر از خبرنگاران ــن تش همچنی
ــو در  ــاوری نان ــار پیشــرفت فن ــج اخب ــه تروی ب
ــو  ــوزه نان ــت: ح ــد، گف ــه کرده ان ــطح جامع س
یکــی از اولیــن حوزه هایــی بــود کــه در کشــور  
ــد.  ــف ش ــرای آن تعری ــدی ب ــاز و کاری ج س
ــدی از  ــای ج ــران حمایت ه ــزود: در ای وی اف
نیــروی انســانی و دســتاوردهای علمــی در 
حــوزه صنعتــی و کاربــردی شــدن نانــو اتفــاق 
افتــاده اســت و ایــن امــر امــر مبارکــی اســت 
کــه باعــث شــده تــا ایــران بــه عنــوان یکــی از 
پیشــگامان و ســرآمدان ایــن حــوزه در جهــان 
نــوآوری و  شــناخته شــود.رییس صنــدوق 
شــکوفایی تاکیــد کــرد: مهم تریــن اتفاقــی 
ــو رخ  ــوزه نان ــته در ح ــه گذش ــه در دو ده ک
داد، برنامه ریزی هــای دقیــق و حساب شــده 
بــرای توســعه آن بــود کــه باعــث شــد کشــور 
ــاوری  ــن در فن ــی چنی ــه جایگاه ــروز ب ــا ام م
ــتاد  ــه داد: س ــدت ادام ــد. وح ــت یاب ــو دس نان
ــرای توســعه  ــه ب ــود ک ــزی ب ــن مرک ــو اولی نان
ــد  ــرد آن می توان ــد و کارک ــیس ش ــو تاس نان
الگــوی بخش هــای مشــابه در کشــور باشــد.وی 
همچنیــن درباره نقش رســانه ها در خبررســانی 
پیشــرفت های حــوزه نانــو بیــان کــرد: در 
توســعه نانــو، نقــش رســانه از دو جهــت مهــم 
اســت: انتقــال حــس خودبــاوری بــه جامعــه و 
ــن  ــت اندرکاران ای ــمندان و دس ــویق دانش تش
ــوآوری و شــکوفایی  حــوزه. رییــس صنــدوق ن
ــن  ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــان اظه در پای
ــو و  ــاوری نان ــی در توســعه فن ــزم راســخ مل ع
ــور  ــش در کش ــش از پی ــردن بی ــردی ک کارک
ــی  ــن عل ــه همچنی ــن برنام ــد. در ای ــه یاب ادام
توســعه  ارشــد ســتاد  بیت  اللهــی، مشــاور 
ــن تشــریح پیشــرفت هایی  ــو، ضم ــاوری نان فن
ــته اســت،  ــو داش ــه در کشــور در حــوزه نان ک
ــان  ــا نش ــه م ــو ب ــاوری نان ــعه فن ــت: توس گف
ــا  ــم« تنه ــا می توانی ــعار »م ــه ش ــد ک می  ده
حرفــی ســاده نیســت کــه از کنــار آن بگذریــم 
بلکــه دســتاوردهای کشــور در حــوزه نانــو 
ــور  ــه در کش ــت ک ــان داده اس ــی نش ــه خوب ب
ــیاری  ــی بس ــی و صنعت ــای علم ــا ظرفیت ه م
ــربلندی  ــث س ــد باع ــه می توان ــود دارد ک وج
ــه  ــن برنام ــان شــود.در ای ــام جه ــران در تم ای
رســانه های  و  خبرنــگاران  بــه  همچنیــن 
ــد،  ــت دارن ــو فعالی ــوزه نان ــه در ح ــری ک برت

ــد. ــر ش ــان تقدی ــدا و از آن ــزی اه جوای

دکتر ملکی فر اعالم کرد:
اعطای جایزه صادراتی به شرکت های دانش بنیان موفق با حمایت صندوق نوآوری
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دکتر ناظمی خبر داد: 
صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد متولی هماهنگی نظام تأمین مالی  طرح احیای چاه های کم بازده و غیرفعال نفتی

نــوآوری  صنــدوق  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــد  ــی از درآم ــاص بخش ــکوفایی از اختص و ش
و  کم بــازده  چاه هــای  احیــای  از  حاصــل 
ــه ایــن صنــدوق در صــورت  غیرفعــال نفتــی ب
ــوآوری  تامیــن مالــی طــرح توســط صنــدوق ن
مطابــق بــا مصوبــه شــورای اقتصــاد و در 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــتای حمای راس

ــر داد. ــت خب ــوزه نف ــال در ح ــاور فع و فن
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی، شــورای اقتصــاد در جلســه مــورخ 
هشــتم تیــر مــاه ســال ۱۴۰۱ بــا اســتناد 
بــه مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانــع تولیــد 
ــور و  ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق رقابت پذی
همچنیــن مــاده ۴۸ قانــون برنامــه پنــج  ســاله 
ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
جمهــوری اســامی ایــران، برنامه جامعــی را در 
ــاد برداشــت مخــازن  ــت و ازدی خصــوص صیان

ــب رســاند. ــه تصوی نفــت ب

در همیــن راســتا، دکتــر علــی ناظمــی، معاون 
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــرمایه گذاری صن س
گفــت: بــر اســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد و به 
منظــور ارتقــای احیــای چاه هــای کــم بــازده و 
غیرفعــال و افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن 
تــوان شــرکت های  از  اســتفاده  بــا  کشــور 
دانش بنیــان و فنــاور در بخــش باالدســتی 
ــه  ــدام ب ــران اق ــت ای ــی نف ــرکت مل ــت، ش نف
ــازده و  ــای کم ب ــای چاه ه ــروژه احی ــف پ تعری

ــرده اســت.  ــی ک ــال نفت ــر فع غی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــارکت صنــدوق 
احیــای  پــروژه  در  شــکوفایی  و  نــوآوری 

چاه هــای کم بــازده و غیــر فعــال نفتــی اظهــار 
کــرد: صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه عنــوان 
شــرکت های  مالــی  تأمیــن  متولــی  نهــاد 
نقــش  بــر  عــاوه  کشــور،  دانش بنیــان 
هماهنگ کننــده نظــام تامیــن مالــی ایــن 
ــارکت  ــتقیما مش ــز مس ــا نی ــرح، در طرح ه ط

ــرد.  ــد ک خواه

ناظمــی تصریــح کــرد: مطابــق مصوبه شــورای 
ــاوری  ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــاد، ش اقتص
فناوری هــای  از  اســتفاده  بــا  بتواننــد  کــه 
نویــن در ازدیــاد برداشــت از منابــع غیرفعــال و 
ــازده نفــت نقــش آفرینــی کننــد، بخشــی  کم ب
ــد  ــق خواه ــا متعل ــه آنه ــه ب ــد حاصل از درآم
بــود کــه میــزان ایــن درآمــد بــه نحــوی 
ــرای  ــی ب ــت باالی ــی شــده کــه جذابی پیش بین
ایــن شــرکت ها در پــی داشــته باشــد. صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی نیــز هــم بــه عنــوان 
شــرکت های  حامــی  هــم  و  ســرمایه گذار 
ــی تأمیــن مالــی آنهــا را  دانش بنیــان آمادگ
دارد. مطابــق بــا مصوبــه یــاد شــده در صــورت 
مشــارکت صنــدوق نــوآوری در ایــن پروژه هــا، 
عــاوه بــر ســهم مشــارکت، یــک دالر مــازاد نیز 
بــه ازای هــر بشــکه نفــت تولیــدی بــه صنــدوق 

ــت. ــد یاف ــص خواه ــوآوری تخصی ن
ــدوق  ــرمایه گذاری صن ــاون س ــه مع ــه گفت ب
نیــز  ایــن صنــدوق  نــوآوری و شــکوفایی، 
متعهــد اســت کــه در طــول دوره طــرح، منابــع 
ــددا  ــا را مج ــن پروژه ه ــل از ای ــدی حاص درآم
بــه ســرمایه گذاری در توســعه فنــاوری احیــای 
چاه هــای نفتــی کم بــازده اختصــاص دهــد 
ــن  ــد ای ــز ۵۰ درص ــرح نی ــام ط ــس از اتم و پ
ــت از شــرکت های  ــازاد، صــرف حمای ــع م مناب
ــاوری  ــم و  فن ــارک عل ــوی پ ــده از س معرفی ش
ــن  ــر متضم ــن ام ــه ای ــود ک ــت ش ــت نف صنع
تشــکیل چرخــه حمایتــی دائــم از شــرکت های 

ــد.  ــد ش ــوزه خواه ــن ح ــال در ای فع
ناظمــی همچنیــن اضافــه کــرد: ایــن مصوبــه 
مــدل  اجــرای  در  توجهــی  قابــل  تحــول 
پروژه هــای  مالــی  تأمیــن  از  بهره منــدی 
ــاوری کشــور  ــت در اکوسیســتم فن ــت نف صنع
ایجــاد خواهــد کــرد کــه می توانــد منافــع 
طرفیــن را بــه نحــو منصفانــه ای بــرآورده 
ــرای  ــبی ب ــی مناس ــن مال ــوی تأمی ــد و الگ کن
ــرار  ــی ق ــی و عموم ــش خصوص ــکاری بخ هم
از همیــن  گیــرد. بدیهــی اســت می تــوان 
الگــو بــرای ســایر پروژه هــای بهینه ســازی 
ــرژی  ــای ان ــایر بخش ه ــر س ــور نظی کان کش
بهــره بــرد و منافــع همزمــان همــه ذینفعــان را 

ــرار داد.  ــر ق مدنظ
گفتنــی اســت در تیــر مــاه ســال جــاری 
به منظــور  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
ــاور  ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــانی ش هم رس
ــا  ــران، نشســتی را ب ــی نفــت ای ــا شــرکت مل ب
حضــور مدیــران شــرکت ملــی نفــت، نهادهــای 
ــایر  ــول و ســرمایه و س ــازار پ ــاالن ب ــی، فع مال

ــرد. ــزار ک ــی برگ ــدگان مال تأمین کنن

تقاضای وزیر کشاورزی از صندوق نوآوری و شکوفایی برای توجه به توسعه فناوری در شیالت
ــاری  ــان خاوی ــی ماهی ــش مل ــن همای هفتمی
همــراه بــا برپایــی نمایشــگاه خاویــار و صنایــع 
ــا حضــور وزیــر جهــاد  وابســته، صبــح امــروز ب
کشــاورزی و باحمایــت صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی در محــل ایــن صنــدوق برگــزار 

شــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــاداتی نژاد،  ــواد س ــر ســید ج و شــکوفایی، دکت
وزیــر جهــاد کشــاورزی هفتمیــن همایــش ملی 
ــرمایه گذاری  ــرورت س ــاری از ض ــان خاوی ماهی
ــوزه  ــزود: ح ــت و اف ــیات گف ــت ش ــر صنع ب
شــیات در کشــور مــا حــوزه  فراموش شــده ای 
ــل باشــیم  ــه غاف ــن نکت ــد از ای ــا نبای اســت ام
ــیات  ــت ش ــری در صنع ــت بی نظی ــه ظرفی ک
ــاحلی  ــوار س ــر ن ــزارو ۸۰۰ کیلومت ــج ه در پن

ــا وجــود دارد.  کشــور م
ــه در  ــی ک ــی از بخش های ــه داد: یک وی ادام
ــی  ــد صرفه جوی ــا قی ــی ب ــت غذای ــن امنی تامی
ــت  ــعه صنع ــت، توس ــیار راهگشاس در آب بس
شــیات اســت. اگــر گوشــت ماهــی در الگــوی 
ــد،  ــدا کن ــی رواج پی ــای ایران ــرف خانواره مص
کم آب  بــری  غــذای  تولیــد  بــه  می توانیــم 

ــم. ــت بیابی دس
ــیات  ــوزه ش ــرد: در ح ــار ک ــاداتی نژاد اظه س
آنچنــان کــه بایــد و شــاید ســرمایه گذاری 
ــش  ــی بخ ــور کل ــه ط ــت. ب ــده اس ــام نش انج
کشــاورزی کشــور در حــوزه ســرمایه پذیری 

دارای ضعــف بســیار اســت بــه طوری کــه ۱۱.۷ 
درصــد ســهم تولیــد داخلــی کشــور بــر عهــده 
کشــاورزی اســت امــا ســهم ســرمایه گذاری بــر 

ــد.  ــز نمی رس ــد نی ــار درص ــه چه آن ب
ــئله،  ــن مس ــزود: ای ــاوری اف ــاد کش ــر جه وزی
ــای  ــرمایه گذاران بخش ه ــه از س ــرورت اینک ض
ــا ســرمایه های خــود  مختلــف دعــوت کنیــم ت
را بــه بخــش کشــاورزی آورنــد را دارای اهمیت 

ــد. ــیار می کن بس
وی تاکیــد کــرد: خــود ماهــی خاویــاری 
فــارغ از ارزش افــزوده ای کــه بــرای کشــور بــه 
ارمغــان مــی آورد، یــک ارزش میراثــی و هویتــی 
ــار  ــی خاوی ــه ماه ــرا ک ــا دارد چ ــرای م ــز ب نی
بــرای ایــران یــک نمــاد اســت و بــه هــر طریــق 
بایــد امکانــات خــود را در توســعه ایــن حــوزه 

ــوام بخشــیم. ق

وزارت جهــاد کشــاورزی در تــالش 
ــرای تاســیس صنــدوق پژوهــش  ب

و فنــاوری شــیالت
جهــاد  وزارت  کــرد:  اظهــار  ســاداتی نژاد 
ــاش  ــور ت ــیات کش ــازمان ش ــاورزی و س کش
ــدوق پژوهــش  ــرای شــکل گیری صن خــود را ب
ــد  ــام می دهن ــیات انج ــت ش ــاوری صنع و فن
ــت  ــی در توســعه صنع ــک بخــش حمایت ــا ی ت

ــرد.   ــکل گی ــیات ش ش

وزیــر جهــاد کشــاورزی در پایــان گفــت: 
ــبب  ــه س ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن از صن
اقتصــاد  توســعه  از  کــه  حمایت هایــی 
و  می کنــم  تشــکر  می کنــد  دانش بنیــان 

درخواســت دارم کــه ایــن صنــدوق بــه توســعه 
ــاورزی  ــف کش ــای مختل ــا در بخش ه فناوری ه
ــرد. ــری بنگ ــگاه ویژه ت ــا ن ــیات ب ــژه ش و به وی

توانمنــدی  نمایشــگاه  برپایــی 
شــرکت های دانــش بنیــان فعــال در 

کشــاورزی حــوزه 
در ایــن همایــش همچنیــن، بــا حمایــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی یــک نمایشــگاه 
توانمندی هــای  و  محصــوالت  از  جانبــی 
شــرکت های دانش بنیــان حــوزه کشــاورزی 
ــر  ــاورزی و دیگ ــاد کش ــر جه ــد و وزی ــا ش برپ
مقامــات ایــن وزارتخانــه از ایــن نمایشــگاه 

ــد. ــد کردن بازدی

طراحی سامانه هوشمند پایش و 
مشاوره مزارع کشاورزی با حمایت 

صندوق نوآوری
یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا حمایــت 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه 
ــش و مشــاوره  طراحــی ســامانه هوشــمند پای
مــزارع کشــاورزی بــا عنــوان »جالیــزان« شــده 

ــت. اس
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
و  پایــش  هوشــمند  ســامانه  شــکوفایی،  و 
ــاری  ــام تج ــا ن ــاورزی ب ــزارع کش ــاوره م مش
ــرکت  ــه ش ــت ک ــی اس ــزان«، محصول »جالی
ــار  ــام در اختی ــر مه ــوکان فاط ــان ت دانش بنی
ــه  ــی ک ــت، محصول ــرار داده اس ــاورزان ق کش
بــه زبــان ســاده در قالــب اپلیکیشــنی طراحــی 
شــده اســت کــه بــا اســتفاده از فنون ســنجش 
از راه دور و عکس هــای ماهــواره ای امــکان 
بازدهــی بیشــتر بــرای تولیــد محصــوالت 

زراعــی را بــه کشــاورزان می دهــد. 
شــرکت  مدیرعامــل  طوفانی نــژاد،  زهــرا 
ــول  ــن محص ــاره ای ــام درب ــر مه ــوکان فاط ت
و ۴۰۰ کشــاورز  هــزار  تاکنــون  می گویــد: 
ــری  ــاب کارب ــزان« حس ــن »جالی در اپلیکیش
ایجــاد کــرده و از آن در قامــت یــک ابــزار 

می کننــد. اســتفاده  کشــت 
ــزار »جالیــزان«  ــژاد، نرم اف ــه گفتــه طوفانی ن ب
ــردی  ــب یــک اپلیکیشــن کارب توانســته در قال
موبایــل بــه کمــک کشــاورزانی بیایــد کــه نیــاز 
پیچیده تــری  و  جزئی تــر  تحلیل هــای  بــه 
ــزان  ــران جالی ــد. »کارب ــود دارن ــزارع خ از م
کشــاورزانی بــا مــزارع بیــش از دو هکتــار 
مســاحت  مقــدار  هرچقــدر  امــا  هســتند 
ــا  ــد داده ه ــتر باش ــدار بیش ــن مق ــن از ای زمی
ــاورزان  ــرای کش ــا ب ــزار م ــای نرم اف و آورده  ه
بیشــتر اســت و عملکــرد مزرعــه آن هــا را 

بیشــتر افزایــش می دهــد«.
ــام  ــر مه ــوکان فاط ــرکت ت ــل ش ــر عام مدی
از ایــن می گویــد در مدتــی کــه جالیــزان 
ــاز  ــاورزان را آغ ــه کش ــود ب ــات خ ــه خدم ارائ
ــیاری  ــت را از بس ــوی رقاب ــته گ ــرده توانس ک
نمونه هــای مشــابه خارجــی در داخــل کشــور 
بربایــد تــا آن جــا کــه کشــت وصنعت های 
ــران آن  ــمار کارب ــه ش ــز ب ــور نی ــزرگ کش ب
خارجــی  »ســرویس هایی  درآمده انــد. 
ــا  ــابه ب ــی مش ــه خدمات ــد ک ــود دارن ــز وج نی
ــا در  ــد ام ــه می دهن ــزان را ارائ ــات جالی خدم
ــی  ــئله خیل ــه مس ــت ک ــد گف ــورد بای ــن م ای
ــات در  ــس اطاع ــه جن ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــا  ــد کام ــا بای ــاورزی در نرم افزاره ــوزه کش ح
ــد  ــه در هلن ــابه ک ــزار مش ــد. نرم اف ــی باش بوم
ــه درد  ــه ب ــه هیچ وج ــت ب ــده اس ــاخته ش س
ــزار  ــه نرم اف ــا نمی خــورد چــرا ک کشــاورزان م
ــئله  ــا مس ــه ب ــده ک ــاخته ش ــوری س در کش
ــز  ــوای آن نی ــت و آب وه ــر نیس آب گریبان گی
ــی  ــق چندان ــران تطاب ــی ای ــوای بوم ــا آب وه ب
ــه  ــزای ک ــا نرم اف ــارغ از همــه این ه ــدارد و ف ن
بــا زبانــی بیگانــه طراحــی شــده چنــدان بــرای 
کشــاورزان کشــور مــا کارا نیســت. با ایــن همه 
جالیــزان تــا بــه امــروز توانســته جــای خــود را 
در کشــاورزی ایــران پیــدا کنــد تــا آنجــا کــه 
مجموعــه ای بــه بزرگــی کشــت و صنعــت 
ــای  ــز در فعالیت ه ــوی نی ــدس رض ــتان ق آس
خــود از ایــن نرم افــزار اســتفاده می کنــد.«

ــن  ــزان را چنی ــزار جالی ــای نرم اف او کاربرده
ــات  ــته از خدم ــک بس ــا ی ــد: م ــرح می ده ش
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را ارائــه می دهیــم کــه کشــاورزان بــا اســتفاده 
ــود را  ــه خ ــرد مزرع ــد عملک ــا می توانن از آن ه
ــش  ــه را کاه ــد و هزین ــش  دهن ــتر افزای بیش
ــتم  ــا سیس ــات م ــی خدم ــرد اصل ــد. کارب  دهن
ــه به طــور اختصاصــی  ــه اســت ک ــش مزرع پای
ــه  ــات مزرع ــنجش از دور، اطاع ــه س ــر پای ب
را واکاوی می کنــد و در اختیــار کشــاورزان 
جالیــزان  نرم افــزار  واقــع  در  می گــذارد. 
ــول  ــت محص ــاز کش ــه را از آغ ــت مزرع وضعی
و  می کنــد  بررســی  برداشــت  از  پــس  تــا 
ــای  ــا پیام   ه ــده  را ب ــدی ش ــات طبقه بن اطاع

در حســاب کاربــری کشــاورز کــه بــر گوشــی او 
نصــب شــده نظیــر میــزان ســامت محصــول، 
ــادآور  ــرد آن و ... را ی ــدار ســبزینگی، عملک مق

می شــود.
ــش  ــرکت دان ــن ش ــل ای ــه مدیرعام ــه گفت ب
بنیــان، ســادگی و آســانی اســتفاده از نرم افــزار 
ــه  ــت ک ــوت آن اس ــاط ق ــری از نق ــه دیگ وج
باعــث شــده کشــاورزان بــه راحتــی بتواننــد از 
آن اســتفاده کننــد و تاکنــون نیــز هــزار و ۴۰۰ 
ــری ایجــاد  ــزان حســاب کارب کشــاورز در جالی

کرده انــد.
ــرد  ــا کارب ــن تنه ــات زمی ــش اطاع ــا پای ام
ــه  ــاورزان ب ــی کش ــت. دسترس ــزان نیس جالی
اطاعــات دیگــری مثــل وضعیــت آب و هــوا از 
امکانــات دیگــری اســت کــه ایــن نرم افــزار در 

اختیــار زارعــان ایــران گذاشــته اســت. »در این 
نرم افــزار ابزارهایــی مثــل هواشناســی را تعبیــه 
ــی  ــوزه هواشناس ــرای ح ــع ب ــم. در واق کردی
یــک نرم افــزار اختصاصــی داریــم کــه بــا 
بــه  و  کار می کنــد  اســتانداردهای جهانــی 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــی پیش بینی ه ــور تخصص ط
ــال  ــور مث ــه ط ــد. ب ــه می ده کشــاورزی را ارائ
می دانیــم کشــاورزی در شــرق ایــران، زعفــران 
ــا روســتای  کاشــته و اگــر دمــای هــوا شــهر ی
ــزان  ــش آســیب زا شــود، جالی ــرای محصول او ب
از پنــج روز قبــل در قالــب یــک پیــام بــه ایــن 
کشــاورزی تغییــرات آب وهوایــی را گوشــزد 
ــدات الزم را  ــز تمهی ــاورز نی ــا کش ــد ت می کن

ــد.« اتخــاذ کن
ایــن  کنــار  می دهــد:  ادامــه  طوفانی نــژاد 
بــه  را  تخصصــی  مشــاوره   های  کارهــا 
ایــن  تیــم صاحــب  فــن در  کمــک یــک 
ــا  ــم و ب ــه می دهی ــاورزان ارائ ــه کش ــوزه ب ح
ــن داریــم  ــه از زمی ــی ک ــه بــه اطاعات توج
بــا آن هــا قــرارداد  و آزمایشــگاه هایی کــه 
ــم  ــنهاد می دهی ــاورزها پیش ــه کش ــته  ایم ب بس
کــه از چــه کــود و ســمی اســتفاده کننــد کــه 
ــا  ــه آن ه ــرد مزرع ــه و عملک ــن کار در هزین ای

ــزایی دارد. ــر بــه س تاثی
ــام  ــر مه ــوکان فاط ــرکت ت ــل ش ــر عام مدی
ایــن شــرکت در مرکــز  اینکــه  بیــان  بــا 
ــر  ــوآوری دانشــگاه شــریف مســتقر اســت، ب ن
ــی از  ــه یک ــرد ک ــد ک ــز تاکی ــه نی ــن نکت ای
ــش،  ــرکت متبوع ــای ش ــن دغدغه ه بزرگ تری
کشــور  از  خــارج  بــه  کارکنــان  مهاجــرت 
بحــث  مــا  دغدغــه  »بزرگ تریــن  اســت. 
منابــع انســانی ماســت. مــا در طــی ســال 

ــود را از  ــای خ ــا ۳۰ درصــد نیروه ــل ۲۰ ت قب
دســت دادیــم چــرا کــه آن هــا بــه کشــورهای 
خارجــی مهاجــرت کرده انــد. بــه دلیــل اینکــه 
ــه  ــا نوآوران ــا کام ــتفاده م ــورد اس ــزار م نرم اف
ــت دارد،  ــم جذابی ــا ه ــرای خارجی ه ــوده و ب ب
ــه راحتــی جــذب می کننــد.  نیروهــای مــا را ب
از طرفــی پشــتیبانی از ایــن نرم افــزار نیــاز بــه 
کارشناســی کامل در ســه حوزه ســنجش از راه 
دور، کشــاورزی و برنامه نویســی دارد و همیــن 
باعــث شــده تــا شــرکت دغدغــه تامیــن 
ــش  ــش از پی ــه  ای را بی ــانی حرف ــروی انس نی

ــد.« ــته باش داش

»اگــر  گفــت:  ادامــه  در  طوفانی نــژاد 
ســازمان ها یــا وزراتخانه هایــی مثــل وزارت 
محصوالتــی  ترویــج  در  کشــاورزی  جهــاد 
مثــل جالیــزان بکوشــند، باعــث می شــود کــه 
ــم  ــاال رود و ه ــاورزان ب ــد کش ــار تولی ــم آم ه
ــی  ــدی چندان ــه کارآم ــی ک ــای خارج نمونه ه
ــار  ــد، کن ــران ندارن ــاورزان ای ــرای کش ــم ب ه

ــد«. رون
مدیــر عامــل شــرکت تــوکان فاطــر مهــام در 
ــوآوری  ــه اینکــه صنــدوق ن ــا اشــاره ب ــان ب پای
و شــکوفایی در ســال ۹۹ مبلــغ یــک میلیــارد 
بــرای  تســهیات  تومــان  میلیــون   ۳۰۰ و 
ــرده  ــا ک ــرکت اعط ــن ش ــه ای ــازی ب نمونه س
ــه  ــکلی ک ــد، مش ــن فراین ــت: در ای ــت، گف اس
ــود  ــهیات ش ــت تس ــال در دریاف ــث خ باع
وجــود نداشــت و بــه راحتــی توانســتیم مبلــغ 
نــوآوری  از صنــدوق  را  نیــاز خــود  مــورد 

ــم. ــت کنی دریاف

رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
ــد  ــان می توان ــاد دانش بنی ــه اقتص ــان اینک بی
محــرک وجــوه توســعه در اســتان یــزد باشــد، 
ــای مســئوالن  ــش حمایت ه ــر ضــرورت افزای ب
ــان  ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــتان از توس ــن اس ای

ــرد. ــد ک تاکی
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری 
ــه  ــدت در جلس ــی وح ــر عل ــکوفایی، دکت و ش
ســتاد نــوآوری، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
اســتان یــزد کــه صبــح پنج شــنبه ۱۶ تیرمــاه 
جــاری بــه ریاســت اســتاندار یــزد برگــزار 
ــتان و  ــن اس ــرایط ای ــه ش ــاره ب ــا اش ــد، ب ش
ظرفیت هــای آن در حــوزه فنــاوری گفــت: 
دغدغــه ای  بــرای  اســتاندار  آقــای  از  مــن 
ــان  ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــوزه توس ــه در ح ک
ــد  ــزد مول ــتان ی ــم. اس ــکر می کن ــد، تش دارن
ــد  ــت و بای ــور اس ــی در کش ــای عظیم ثروت ه

از ایــن تولیــد ثــروت در جهــت توســعه اســتان 
ــت. ــره گرف ــز به نی

ــرش  ــه نگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــزود: ب وی اف
ــعه در  ــه توس ــبت ب ــزد نس ــتان ی ــج در اس رای
ــوده  ــراه ب ــکاالتی هم ــا اش ــر ب ــال های اخی س

ــد  ــه بای ــه ای ک ــعه  نکت ــوزه توس ــت. در ح اس
بدانیــم ایــن اســت کــه آیــا فعالیت هایــی کــه 
ــردم  ــی م ــری در زندگ ــود، تاثی ــام می ش انج

ــت؟ ــد داش ــز خواه نی

ــه  ــوآوری و شــکوفایی ادام ــدوق ن رییــس صن
ــه  ــزد ب ــتان ی ــد در اس ــر می رس ــه نظ داد: ب
یــک حکمرانــی منطقــه ای هوشــمند نیــاز 
ــا پایشــی کــه انجــام  داریــم. ایــن حکمرانــی ب
زیســت بوم  امکانــات  می توانــد  می دهــد 
ــه خدمــت نیازهــای  ــز ب ــه اســتان را نی فناوران

درآورد. آن 

ــرد  ــاره ک ــندی اش ــه س ــه ب ــدت در ادام  وح
ــده اســت  ــن ش ــزد تدوی ــتانداری ی ــه در اس ک
ــه همــت  ــه ب ــن« ک ــزد نوی ــت: ســند »ی و گف
حائــز  ســندی  شــده،  تدویــن  اســتانداری 
اهمیــت اســت و باعــث خوشــحالی اســت 

کــه مدیریــت اســتان، مســئله یــزد را بــه 
خوبــی فهمیده انــد و ایــن خــود گامــی رو بــه 

ــت. جلوس

وی پــس از ایــن یــادآور شــد کــه ســند 
ــاوری  ــاد فن ــوزه اقتص ــن« در دو ح ــزد نوی »ی
ــرد:  ــه ک ــت و اضاف ــز اس ــگری متمرک و گردش
ایــن مغتنــم اســت کــه مدیریــت اســتان 
ــه و  ــی دریافت ــه خوب ــزد را ب ــای ی ظرفیت ه

دارد.  برنامه ریــزی  آن  بــرای 

ــه  ــوآوری و شــکوفایی ادام رئیــس صنــدوق ن
بــه  می توانــد  کــه  مهمــی  ظرفیــت  داد: 
ــعه  ــد، توس ــک کن ــزد کم ــده ی ــردم و آین م
ــطح   ــر در س ــت. اگ ــان اس ــاد دانش بنی اقتص
کشــور نــگاه کنیــم، می بینیــم در اقتصــاد 
ــت و  ــاده اس ــی افت ــات مهم ــان اتفاق دانش بنی
رشــد آن در هــر حــوزه ای از کشــاورزی گرفتــه 
ــدی اســت . ــا تصاع ــزات پزشــکی واقع ــا تجهی ت

وحــدت افــزود: بایــد همیــن فرایند در اســتان 
نیــز طــی شــود کــه تحقــق آن پیــش از هــر 
ــاز  ــه ایجــاد و تثبیــت زیرســاخت ها نی ــز ب چی
ــتان و  ــص در اس ــانی متخص ــروی انس دارد. نی
نیــز ظرفیت هــای علمــی دانشــگاه یــزد از 
جملــه نقــاط بالقــوه ای هســتند کــه بایــد هــر 

چــه زودتــر از آن هــا حمایــت کــرد.
 

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پــارک علــم و فناوری 
ــاوری  ــش و فن ــدوق پژوه ــزد، صن ــتان ی اس
ــوآوری  اســتان و دیگــر بازیگــران زیســت بوم ن
اســتان بایــد ظرفیت هــای خــود را بــرای 
ــتان  ــان اس ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــریع توس تس
ــوآوری  ــدوق ن ــد: صن ــادآور ش ــد، ی ــاال ببرن ب
ــرای  ــه ب ــی را ک ــر حمایت ــز ه ــکوفایی نی و ش
دسترســی بــه ایــن هــدف الزم باشــد، بــه ثمــر 

می رســاند.

رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در 
پایــان اظهــار کــرد: امیدواریــم تــا ســال آینــده 
تامیــن مالــی حــوزه فنــاوری و نهادهــای 
ماننــد  دانش بنیــان  اقتصــاد  مختــص 
ــی  ــاوری تخصص ــش و فن ــای پژوه صندوق ه
ــه  ــزد ب ــتان ی ــی کاری در اس ــا کاش ــادن ی مع
طــور کامــل شــکل گیــرد تــا اســتان گام هــای 
بلندتــر و ســریع تری در توســعه زیســت بوم 

ــردارد. ــوآوری ب ن
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مراکز دااگشنهی 

مراکز دانشگاهی 

آنچه خواهید خواند: 
فردوســی  دانشــگاه  جایــگاه   -
ــی  ــدی موضوع ــه بن ــهد در رتب مش

ــانگهای ــدی ش ــه بن ــام رتب نظ
- ارتقــای جایــگاه دانشــگاه محقــق 
ــه  ــام رتب ــزارش نظ ــی در گ اردبیل

ــس ۲۰۲۲ ــدی وبومتریک بن
ــگاه  ــز دانش ــی می ــش آفرین - نق
ــداف کالن  ــبرد اه ــت در پیش - دول
ــی  ــئله شناس ــکان مس ــور / ام کش
ــرای  ــعه ای ب ــداز توس ــم ان ــا چش ب
ــگاه  ــا در دانش ــا و نهاده ــتگاه ه دس

ــی ــه طباطبائ عالم
- دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در بیــن 
ــوزه  ــور در ح ــر کش ــگاه برت ۱5 دانش

ــت ــرار گرف ــاوری ق ــت فن زیس

جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی موضوعی نظام رتبه بندی شانگهای

حضور رئیس شورای بین دولتی مدیریت راه کشورهای مشترک المنافع در دانشگاه علم و صنعت ایران

از  یکــی  شــانگهای  رتبه بنــدی  نظــام 
ــی  ــدی بین الملل ــای رتبه بن ــن نظام ه معتبرتری
اســت کــه بــه صــورت ســاالنه عملکــرد علمــی 
دانشــگاه ها و موسســات تحقیقاتــی سراســر 
جهــان را بــه صورت کلــی و موضوعی براســاس 
شــاخص های اختصاصــی خــود مــورد ارزیابــی 
و رتبه بنــدی قــرار می دهــد. ایــن نظــام در 
رتبهبنــدی موضوعــی خــود در ســال ۲۰۲۲ که 
ــگاه ها در  ــرد دانش ــات عملک ــاس اطاع ــر اس ب
ــت،  ــده اس ــام ش ــال های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ انج س
دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی را در ۵۴ 
رشــته در قالــب ۵ حــوزه کلــی شــامل حــوزه 
مهندســی )۲۲ رشــته(، حــوزه علــوم پایــه 
ــوم زیســتی )۴ رشــته(،  )۸ رشــته(، حــوزه عل

حــوزه علــوم پزشــکی )۶ رشــته( و حــوزه علــوم 
ــر اســاس ۵ شــاخص  اجتماعــی )۱۴ رشــته( ب

ــرار داده اســت. ــی ق مــورد ارزیاب
بــر اســاس نتایــج ایــن نظــام، دانشــگاه 
مهندســی  رشــته   ۳ در  مشــهد  فردوســی 
مکانیــک، مهندســی شــیمی، علوم و مهندســی 
ــه کســب رتبــه شــده اســت.  ــق ب ــرژی، موف ان
مقایســه نتایــج ایــن دوره بــا نتایــج ســال 
گذشــته ایــن نظــام نشــان از آن دارد کــه 
و  ”متالــوژی“  رشــته های  در  دانشــگاهمان 
برتــر  از میــان دانشــگاه های  ”دامپزشــکی“ 
حــذف و در ســایر رشــته ها، رتبــه خــود را 
حفــظ کــرده اســت )بهبــود یــا تنــزل جایــگاه 

ــت(.  ــته اس نداش

وضعیــت  بررســی  می ســازد  خاطرنشــان 
دانشــگاه های جامــع برتــر در ایــن نتایــج، 
دانشــگاه های  فعــال  نقــش  نشــان دهنده 
تهــران )حضــور در ۲۳ رشــته(، تربیــت مــدرس 
ــور در  ــز )حض ــته( و تبری ــور در ۱۲ رش )حض
۹ رشــته( و شــیراز )حضــور در ۶ رشــته( 

شــد.  می با

رییس دانشگاه فسا:
اقتصاد دانش بنیان نیازمند نقش آفرینی نهاد هاست

ــگاه  ــس دانش ــی ریی ــح الله ــال فت ــر جم دکت
ــن شــانزدهمین ســالروز تاســیس  فســا در آیی
دانشــگاه بــه شــعار ســال و تولیــد دانــش 
ــرد  ــن دانشــگاه اشــاره ک ــات ای ــان و اقدام بنی
و گفــت: اقتصــاد دانــش بنیــان نیازمنــد نقــش 
آفرینــی نهاد هــای مختلــف از دولــت تــا قــوای 

ــف و بخــش خصوصــی اســت.  مختل
ــی دانشــگاه فســا  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــگاه  ــس دانش ــی ریی ــح الله ــال فت ــر جم دکت
ســالروز  شــانزدهمین  همایــش  در  فســا 
تاســیس دانشــگاه فســا بــه شــعار ســال و 
تولیــد دانــش بنیــان و اقدامــات ایــن دانشــگاه 
اشــاره و گفــت: اقتصــاد دانــش بنیــان نیازمنــد 

نقــش آفرینــی نهاد هــای مختلــف از دولــت تــا 
ــت. ــی اس ــش خصوص ــف و بخ ــوای مختل ق

او افــزود: ارتبــاط دانشــگاه بــا مجموعــه هــای 
بخــش خصوصــی همچــون صنایــع بــزرگ 
ــش  ــرداران بخ ــره ب ــاف، به ــتان، اصن شهرس
کشــاورزی و... ، موجــب خواهــد شــد کــه تولید 
دانــش بنیــان شــکل گیــرد گرچــه ســاز و کار 

ــت. ــل نیس ــوز کام آن هن
ــا در  ــانه ه ــش رس ــه نق ــی ب ــح الله ــر فت دکت
ــان  ــش بنی ــد دان ــت تولی ــگ ســازی جه فرهن
نیــز اشــاره کــرد و گفــت:  در ایــن زمینــه نیــز 
ــون  ــتان همچ ــف شهرس ــای مختل ــانه ه رس
ــایر  ــا و س ــز فس ــیمای مرک ــدا و س ــر ص دفت
ــد  ــی توانن ــوب م ــط و مکت ــای برخ ــانه ه رس

ــند. ــن باش ــش آفری نق
مراکــز  و  دانشــگاه ها  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ــگاه  ــد دانش ــی مانن ــی و پژوهش ــوزش عال آم
فســا، طــرف عرضــه تولیــد دانــش بنیــان 

هســتند، ادامــه داد: تحقــق تولیــد دانــش 
بنیــان، مســتلزم وجــود تقاضــا بــرای دانــش و 
ــع و  ــی و صنای ــتگاه های اجرای ــی در دس دانای

ــت.   ــی اس ــش خصوص ــوف بخ صن
رییــس دانشــگاه فســا بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
ــور  ــگاه آن در کش ــگاه و جای ــن دانش ــای ای ه
ــای  ــاش ه ــت ت ــه هم ــرد: ب ــان ک خاطرنش
 ۲۳ میــان  از  نهــم  رتبــه  گرفتــه  صــورت 
دانشــگاه جامــع دولتــی کشــور مســتقر در 
مراکــز شهرســتانها، متعلــق بــه دانشــگاه فســا 
اســت کــه ایــن موضــوع موجــب افتخــار اســت 
ــگاه  ــن دانش ــز ای ــتان نی ــه در اس ــن اینک ضم

ــت. ــوم را داراس ــه س رتب
ــا  ــگاه فس ــارات دانش ــه افتخ ــاره ب ــا اش او ب
ــار ۳۶  ــت:  انتش ــز گف ــته نی ــال گذش در ۱۶س
ــی  ــرح پژوهش ــرای ۹۱ ط ــاب، اج ــوان کت عن
و بیــش از هــزار مقالــه تنهــا گوشــه ای از 

ــت ــگاه اس ــن دانش ــتاوردهای ای دس

بین دولتــی  شــورای  رئیــس  کریــم اف،   
مدیریــت راه هــای کشــورهای مشــترک المنافع 
ایــران  از دانشــگاه علــم و صنعــت   )CIS(

ــود. ــد نم بازدی
ایــن بازدیــد بــا حضــور معاونیــن پژوهشــی و 
ــس اداره  ــس واحــد ارس و ریی ــل، رئی بین المل
ــی،  ــاری، مال ــه تج ــد جانب ــای چن همکاری ه
ــه  ــور خارج ــل وزارت ام ــل و نق ــرژی و حم ان

ــد. برگــزار گردی

ــس  ــری )رئی ــر باق ــه، دکت ــدای جلس  در ابت
واحــد ارس دانشــگاه(، ضمــن عــرض خیرمقدم 
و معرفــی میهمانــان، جزییــات بازدیــد هیات از 
ــه نمــود. ــف دانشــگاه را ارای ــای مختل بخش ه

در ادامــه پــس از معرفــی فعالیت هــای توســعه 
ــگاه  ــی دانش ــای بین الملل ــاوری و  فعالیت ه فن
علــم و صنعــت ایــران توســط دکتــر یونســیان 
)معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه( و دکتــر 
شاه حســینی )معــاون بین الملــل دانشــگاه(، 

مختلــف  زمینه هــای  پیرامــون  طرفیــن 
ــد. ــو کردن ــا گفتگ همکاری ه

ــریح  ــن تش ــم اف ضم ــور کری ــپس پروفس س
ــود در  ــی خ ــی و تحقیقات ــای آموزش فعالیت ه
دو دانشــگاه در زمینــه حمــل و نقــل، آمادگــی 
خــود را بــرای بسترســازی الزم جهــت برقراری 
ــا  ــران ب ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــاط دانش ارتب
مشــترک المنافع  کشــورهای  دانشــگاه های 
ــه حضــورش  ــا اشــاره ب اعــام نمــود. ایشــان ب
در کنفرانــس هفتــه آینــده وزرای حمــل و نقل 
کشــورهای مشــترک المنافع در ترکمســتان، 
بــر نقــش کلیــدی ایــران در کریدورهــای 

ــرد. ــه تاکیدک ــت منطق ترانزی
اداره  رییــس  منصــوری،  دکتــر  همچنیــن 
ــی،  ــاری، مال ــه تج ــد جانب ــای چن همکاری ه
ــی  ــت دیپلماس ــل معاون ــل و نق ــرژی و حم ان
وزارت امــور خارجــه ضمــن تاکیــد بــر موقعیت 
ــت های  ــی از نشس ــران، گزارش ــک ای ژئوپلیتی
ــل و  ــل و نق ــی حم ــی دیپلماس ــروه مل "کارگ

ــود. ــه نم ــت" ارای ترانزی
در پایــان توافــق گردیــد جهــت آشــنایی 
ــور  ــکاری، پروفس ــای هم ــا زمینه ه ــتر ب بیش
فعالیت هــای  از  همــراه  هیــات  و  کریــم اف 
ــد. ــد نماین ــه آزاد ارس بازدی ــگاه در منطق دانش



87

مراکز دااگشنهی 
@atfiran.ir

ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریمردادماه 1401- شماره 57

تأسیس شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه فنی و حرفه ای

افتخار آفرینی ورزشکاران دانشگاه مالیر در پانزدهمین المپیاد ورزشی 
دانشجویان کشور 

ــاد  ــن المپی ــای پانزدهمی ــت ه ــان رقاب در پای
ورزشــی دانشــجویان پســر دانشــگاه هــا و 
موسســات آمــوزش عالــی کشــور کــه بــه 
میزبانــی دانشــگاه تبریــز برگــزار گردیــد، 
دانشــگاه مایــر بــا کســب دو مــدال نقــره، یــک 
ــدول  ــارم در ج ــام چه ــک مق ــز و ی ــدال برن م
نهایــی توزیــع مــدال هــا همرتبــه بــا دانشــگاه 
هــای گیــان و اراک و باالتــر از دانشــگاه هــای 
بزرگــی همچــون بوعلی ســینای همــدان، رازی 
ــی،  ــه طبابای ــت، عام ــم و صنع ــاه، عل کرمانش
ــواز،  ــران اه ــهید چم ــر، ش ــر کبی ــی امی صنعت
یــزد، تربیــت مــدرس و... از بیــن ۱۴۸ دانشــگاه 

و موسســه آمــوزش عالــی کشــور، در رتبــه ۲۶ 
ــت. ــرار گرف ام ق

ــان  ــان صباغی ــان هوم ــابقات آقای ــن مس در ای
و مصطفــی نــوری در رشــته تنیــس روی میــز 

لــوح مجــوز رســمی تأســیس شــاخه انجمــن 
آمــوزش مهندســی ایــران در دانشــگاه فنــی و 

حرفــه ای دریافــت شــد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی دانشــگاه، 
بــا عنایــت بــه جایــگاه حاکمیتــی معیــن شــده 
ــه ای در راســتای  ــرای دانشــگاه فنــی و حرف ب
ارائــه آمــوزش هــای رســمِی فنــی- مهندســی 
و مهارتــی در ســطح ملّــی، و نقــش موثــر 
ــری  ــام معظــم رهب ــات مق ــق منوی آن در تحق
ــا  ــی ب ــش آموختگان ــت دان ــوص تربی در خص
ــه  ــک ب ــتای کم ــد در راس ــای کارآم ــه ه پنج
ــتابان و  ــت ش ــور ، حرک ــکات کش ــع مش رف
حمایــت از تحقــق ایــن مهــم بــه عنــوان یکــی 
از سیاســتگذاری هــای رئیــس دانشــگاه فنــی و 
حرفــه ای کشــور مطــرح بــوده و در دســتور کار 

ــرار دارد. ــگاه ق دانش
بــر ایــن مبنــا حمایــت از تقویــت هرچــه 
بیشــتر حضــور فعــال و نقــش آفریــن دانشــگاه 

ــه ای در جهــت پیشــبرد رســالت  فنــی و حرف
ــای ارزشــمند  ــت ه ــن و شــکوفایی ظرفی تبیی
ــر  ــع معتب ــذاری آن در مجام ــگاه و اثرگ دانش
علمــی و عرصــه هــای صنعتــی مرتبــط و نیــز 
ســطوح مختلــف جامعــه در گســتره ملــی،  
ــد. ــی باش ــت م ــز اهمی ــیار حائ ــی بس موضوع

جهــت  اقــدام  پیشــنهاد  رابطــه،  ایــن  در 
ــی  ــوزش مهندس ــن آم ــاخه انجم ــیس ش تأس
ــه در  ــه ای ک ــی و حرف ــگاه فن ــران در دانش ای
جلســه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰  شــورای دانشــکده 
ــا حضــور  فنــی انقــاب اســامی تهــران کــه ب
رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور 
برگــزار گردیــد ، از ســوی دکتــر علیرضــا معلــم 
زاده عضــو هیئــت علمــی آن دانشــکده مطــرح 
ــر  ــب دکت ــت و تصوی ــورد موافق ــه م ــد ک ش
ــا  ــاً ب ــت و متعاقب ــرار گرف ــز ق ــرویان نی خس
انجــام اقدامــات و فرایندهــای قانونــی الزم، در 
جلســه اخیــر مجمــع عمومــی انجمــن آمــوزش 
ــتان  ــل فرهنگس ــه در مح ــران ک ــی ای مهندس
علــوم برگــزار شــد، لــوح مجــوز رســمی 
ــی  ــوزش مهندس ــن آم ــاخه انجم ــیس ش تاس
ایــران در دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ، بــه 

ــد. ــدا گردی ــگاه اه ــده دانش نماین
ــدودی از  ــاً مع ــون صرف ــت تاکن ــی اس گفتن
ــه  ــق ب ــور موف ــاخص کش ــای ش ــگاه ه دانش
کســب مجــوز تاســیس شــاخه از انجمــن 
ــد. ــده ان ــران ش ــی ای ــوزش مهندس ــی آم علم

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد: 
ارتقای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در گزارش نظام رتبه بندی 

وبومتریکس ۲۰۲۲ 
ــاوری دانشــگاه محقــق  ــاون پژوهــش و فن مع
جایــگاه  ای  پلــه   ۲۲ ارتقــای  از  اردبیلــی 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی در بیــن دانشــگاه  هــا 
و موسســات آمــوزش عالــی جهانــی در گــزارش 
ــر  ــدی وبومتریکــس ۲۰۲۲ خب ــه بن نظــام رتب

داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر 
داود ســیف زاده ۱۹ مــرداد بــا اعــام ایــن 
خبــر، گفــت: بــا تــاش اعضــای هیــات  علمــی، 
دانشــجویان، کارمنــدان و حــوزه مدیریــت 
ــی  ــق اردبیل ــگاه محق ــات دانش ــاوری اطاع فن
در ســال  هــای اخیــر، همــواره شــاهد ارتقــای 
نظام هــای  در  دانشــگاه  جایــگاه  و  رتبــه 
بین المللــی  و  ملــی  رتبه بنــدی  گوناگــون 
ــن  ــه در جدیدتری ــه  ای ک ــه  گون ــم؛ ب ــوده  ای ب
ــدی  ــام رتبه بن ــوی نظ ــده از س ــج اعام ش نتای
دانشــگاه   ،۲۰۲۲ جــوالی  در  وبومتریکــس 

ــا ۲۲ پلــه ارتقــا در جهــان،  محقــق اردبیلــی ب
ــت. ــرار گرف ــان ق ــگاه ۱۹۹۲ جه در جای

وی اضافــه کــرد: همچنین در ســطح کشــوری 
نیــز بــا یــک رتبــه ارتقــا نســبت بــه دوره قبــل 

جایــگاه ۳۲ را کســب نمــود.
ســیف زاده افــزود: در رتبــه  بنــدی اخیــر 
ایرانــی  نظــام وبومتریکــس، ۴۶۲ مؤسســه 
و ۱۲ هــزار موسســه آموزشــی در سراســر 
ــه  ــد ک ــه  ان ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــان م جه
ــگاه  ــران، دانش ــگاه ته ــاس دانش ــن اس ــر ای ب
علــوم  دانشــگاه  و  تهــران  پزشــکی  علــوم 
ــه  ــب رتب ــه ترتی ــتی ب ــهید بهش ــکی ش پزش
ــد  ــب کردن ــور را کس ــوم کش ــا س ــای اول ت ه
و دانشــگاه هــاروارد، دانشــگاه اســتنفورد و 
موسســه فنــاوری ماساچوســت )MIT(نیــز بــه 
ــا  ــوم دنی ــا س ــای اول ت ــگاه ه ــب در جای ترتی

ــد ــرار گرفتن ق

دو نفــره بــا پشــت ســر گذاشــتن حریفانــی از 
دانشــگاه هــای شــهید چمــران اهــواز، محقــق 
اردبیلــی، فردوســی مشــهد و گیــان بــه دیــدار 
نهایــی راه یافتنــد و در ایــن دیــدار بــه مصــاف 
افشــین نــوروزی )کاپیتــان تیــم ملــی( و 
محمــد امیــن حنطــه )عضــو تیــم ملــی ایــران( 
از دانشــگاه تهــران رفتنــد کــه در پایــان نتیجــه 
ــز  ــردن آوی ــوده و گ ــذار نم ــب واگ ــه رقی را ب

ــه گــردن آویختنــد. نقــره را ب
در رقابــت هــای دو و میدانــی ایــن مســاقات، 
آقــای محمــد رضــا قاســمی از دانشــگاه مایــر 

ــر  ــورد ۷/۰۵ مت ــا رک ــول ب ــرش ط ــاده پ در م
موفــق بــه کســب مقــام دوم گردیــد.

ــای  ــه گام، آق ــرش س ــاده پ ــن در م همچنی
ــا رکــورد ۱۳/۸۵ متــر  محمــد رضــا قاســمی ب
ــتاد و  ــابقات ایس ــن مس ــوم ای ــکوی س ــر س ب

ــت. ــردن آویخ ــر گ ــز را ب ــدال برن م
ــت  ــن موفقی ــگاه ای ــی دانش ــت بدن اداره تربی
مربیــان،  ورزشــکاران،  بــه  را  ارزشــمند 
دانشــگاه  ورزشــی  جامعــه  و  سرپرســتان 

تبریــک عــرض مــی نمایــد.

با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی قوچان؛
کلنگ خوابگاه متاهلی دانشگاه صنعتی قوچان به زمین خورد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
قوچــان، جنــاب آقای هاشــم داداش پــور معاون 
وزیــر علــوم و  رییــس ســازمان امور دانشــجویان 
و جنــاب آقــای مســعود گنجــی ریاســت محترم 
ــه  ــوم ب ــجویان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف صن
همــراه جنــاب آقــای حمیــدی مشــاور رییــس 
ســازمان امــور دانشــجویان و ریاســت صنــدوق 
رفــاه دانشــجویان در دانشــگاه صنعتــی قوچــان 

حضــور یافتنــد. 
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
قوچــان، جنــاب آقای هاشــم داداش پــور معاون 
وزیــر علــوم و  رییــس ســازمان امور دانشــجویان 
و جنــاب آقــای مســعود گنجــی ریاســت محترم 
ــه  ــوم ب ــجویان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف صن

همــراه جنــاب آقــای حمیــدی مشــاور رییــس 
ســازمان امــور دانشــجویان و ریاســت صنــدوق 
رفــاه دانشــجویان در دانشــگاه صنعتــی قوچــان 

حضــور یافتنــد.
ــگ  ــان کلن ــه قوچ ــروزه ب ــفر یک ــن س در ای
ــان  ــی قوچ ــگاه صنعت ــی دانش ــگاه متاهل خواب

ــورد. ــن خ ــه زمی ب
زنــی مســئولین  ایــن مراســم کلنــگ  در 
شهرســتان آقــای آذری نماینــده مــردم قوچــان 
و فــاروج در مجلــس شــورای اســامی و آقــای 
صفایــی فرمانــدار شهرســتان نیــز حضــور 

ــتند. داش
دکتــر مجیــد مهدویــان ریاســت دانشــگاه 
ــی  ــگ زن ــدف از کلن ــز ه ــان نی ــی قوچ صنعت
ایــن خوابــگاه را حمایــت از دانشــجویان متاهل 
ــی  ــواده و جوان ــت از خان ــون حمای ــرو قان و پی

ــرد. ــوان ک ــت عن جمعی
الزم بــه ذکــر اســت، یکــی دیگــر برنامــه هــای 
ــن  ــروژه زمی ــل پ ــک روزه تکمی ــفر ی ــن س ای
ورزشــی روبــاز چندمنظــوره دانشــگاه صنعتــی 
قوچــان بــود کــه کلنــگ ایــن پــروژه نیــز بــه 
ــما  ــاخت آن رس ــل س ــورد و مراح ــن خ زمی

آغــاز شــد

در حاشیه سفر ریاست جمهوری به استان کرمان: بازدید نماینده 
تام االختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه از دانشگاه 

ولی عصر )عج(
هم زمــان بــا ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری 
ــان، عصــر پنجشــنبه بیســتم  ــه اســتان کرم ب
ــاون  ــی مع ــر خطیب ــای دکت ــاب آق ــرداد جن م
اداری مالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــوم  ــار وزارت عل ــوان نماینــده تام االختی ــه عن ب
دانشــگاه  وارد  همــراه  هیئــت  همــراه  بــه 
ولی عصــر )عــج( شــدند و مــورد اســتقبال 
ــاب  ــژه شهرســتان رفســنجان جن ــدار وی فرمان
ــر  ــر رنجب ــای دکت ــاب آق ــی، جن ــای رضای آق
ــج( و  ــر )ع ــگاه ولی عص ــس دانش ــی رئی کریم
ــد. ایشــان  ــرار گرفتن هیئت رئیســه دانشــگاه ق
پــس از زیــارت قبــور شــهدای دانشــگاه و 
ــرفت های  ــا پیش ــک ب ــه از نزدی ــت فاتح قرائ
نیمه تمــام  طرح هــای  دانشــگاه،  سی ســاله 
ــرای تکمیــل  ــد بودجــه ب دانشــگاه کــه نیازمن
هســتند و همچنین از نمایشــگاه دســتاوردهای 
ــر  ــگاه ولی عص ــان دانش ــرکت های دانش بنی ش

ــد. ــد کردن ــج( بازدی )ع

ــی  ــر کریم ــا رنجب ــر رض ــای دکت ــاب آق جن
رئیــس دانشــگاه ولی عصــر )عــج( در ایــن 
ــر  ــه ارواح مطه ــدار ضمــن ســام وصلوات ب دی

ــدس،  ــاع مق ــال دف ــت س ــهدای هش ــه ش هم
ولی عصــر  دانشــگاه  شــهدای  به خصــوص 
)عــج( بــه معرفــی اجمالــی دســتاوردهای 
ــر  ــاله اخی ــج( در سی س دانشــگاه ولی عصــر )ع
ــاز  ــگاه را در آغ ــن دانش ــوغ ای ــت و بل پرداخ
ــه بحــث فنــاوری  ــا ورود جــدی ب ــود ب دهــه ن
در  دانش بنیــان کــه  ایجــاد شــرکت های  و 
ــه  ــن عرص ــرآمدان ای ــزو س ــان ج ــتان کرم اس
ــاخت  ــان س ــرد و خاطرنش ــام ک ــتند، اع هس
ــال  ــا تابه ح ــن دانش بنیان ه ــت ای ــا موجودی ب
و  اشــتغال زایی  زمینــه  در  زیــادی  بــرکات 
اســت.  حاصل شــده  دانش بنیــان  تولیــدات 
ــن  ــن دانشــگاه از خیری ایشــان برخــورداری ای
ــادی از  ــت کــه درصــد زی ــا درای ــام و ب خوش ن
نبــوغ فیزیکــی ایــن دانشــگاه را مدیــون دیدگاه 
زیرســاخت های  و  نموده انــد  خــود  بلنــد 
مناســبی کــه در طــی عمــر بابرکــت دانشــگاه 
دلیــل  مهم تریــن  را  اســت  آمــده  فراهــم 
جهــت نــگاه ویــژه مســئوالن وزارت علــوم بــه 
توســعه ایــن دانشــگاه دانســت و ایجــاد پــارک 
ــان را در  ــتان کرم ــمال اس ــاوری ش ــم و فن عل
ــن دانشــگاه ضــروری دانســت  ــه ای زیرمجموع
ــم را  ــود و همکاران ــم خ ــام هم وغ ــزود: تم و اف



88
مراکز دااگشنهی 

مردادماه 1401- شماره 57 ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری

ــمال  ــاوری ش ــم و فن ــارک عل ــاد پ ــرای ایج ب
ــن  ــت و در ای ــم گذاش ــان خواه ــتان کرم اس
زمینــه از مســئوالن انتظــار همــکاری دارم. 
ــاد  ــداف ایج ــن اه ــا تبیی ــگاه ب ــس دانش رئی
دانشــگاه تــک جنســیتی حضــرت نرجــس 
ســام اهلل علیهــا کــه باعــث خوشــحالی و 
ــده  ــگاه ش ــن دانش ــه ای ــا ب ــاد خانواده ه اعتم
ــت مســئوالن  ــا حمای ــه ب ــد ک ــود و می طلبی ب
ــه کار خــود ادامــه دهــد؛  همچنــان مســتقل ب
خواســتار نــگاه ویــژه مســئوالن وزارت علــوم و 
شــورای انقــاب فرهنگــی بــه اســتقال مجــدد 
ایــن دانشــگاه شــد. وی بــا توجــه بــه شــرایط 
ــای  ــوق اعض ــش حق ــادی و افزای ــژه اقتص وی
هیئت علمــی در ســال ۱۴۰۰ بــدون تأمیــن 
ــم،  ــت دوازده ــرف دول ــای الزم از ط بودجه ه
ــج( در  ــر )ع ــگاه ولی عص ــه دانش ــد بودج رش
ســال ۱۴۰۱ را ناکافــی دانســت و خواســتار 
حمایت هــای مالــی وزارت علــوم بــه ایــن 

ــد. ــال گردی ــه دوم س ــگاه در نیم دانش

ویــژه  فرمانــدار  رضایــی  آقــای  جنــاب   
ــت  ــرورت و اهمی ــنجان به ض ــتان رفس شهرس
احــداث پــارک بــرای توســعه اقتصــاد فناورانه و 
دانش بنیــان و رفــع مشــکات اقتصــادی مــردم 
امیــدواری  ابــراز  و  پرداخــت  شــرکت ها  و 
کــرد رئیــس محتــرم جمهــور در ســال تولیــد 
ــا درخواســت  ــن ب ــان و اشــتغال آفری دانش بنی
ــت  ــاور موافق ــان و فن ــرکت دانش بنی ۱۰۵ ش

ــد. نمای
ــاون  ــی مع ــی خطیب ــر عل ــای دکت ــاب آق جن

ــات  ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــرم اداری مال محت
ــراز  ــن اب ــدار ضم ــن دی ــم در ای ــاوری ه و فن
شــادمانی از پیشــرفت های دانشــگاه ولی عصــر 
ــان،  ــدات دانش بنی ــوص در تولی ــج( به خص )ع
ــگاه  ــی دانش ــگاه متأهل ــداث خواب ــگ اح کلن
ولی عصــر )عــج( را بــه زمیــن زد و جهــت 
تکمیــل  جهــت  الزم  بودجه هــای  تأمیــن 
پــروژه ناتمــام خوابــگاه متأهلیــن تــا دهــه فجر 
ــوری،  ــگاه صب ــل خواب ــامی، تکمی ــاب اس انق
تکمیــل مجموعــه ورزشــی مجتمــع خوابگاهــی 
و  اداری  علــوم  دانشــکده  تکمیــل  پرنیــان، 
ــوم  ــکده عل ــوم دانش ــاز س ــل ف ــاد، تکمی اقتص
ــات  پایــه کــه همــه ایــن پروژه هــا جــزو مصوب
ــز  ــان نی ــتان کرم ــه اس ــور ب ــفر رئیس جمه س
هســتند و همچنیــن جهــت اجــرای طــرح 
پیشــنهادی رئیــس دانشــکده کشــاورزی بــرای 
توســعه کمــی و کیفــی اتــاق اســاتید و تجهیــز 
ــوم اســامی دانشــگاهیان ولی عصــر  ــوزه عل ح

ــد ــول مســاعد دادن ــج( ق )ع

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم
سه پروژه عمرانی پردیس فناوری و صنعتی در دانشگاه یزد به بهره برداری رسید

رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی:
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برای دستگاه ها و نهادها در دانشگاه عالمه طباطبائی

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســفر  در 
رئیس جمهــور و معــاون فنــاوری و نــوآوری 
ــه اســتان  ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل وزی
ــاوری و  ــس فن ــی پردی ــروژه عمران ــزد ســه پ ی
ــه  ــد و ب ــاح ش ــزد افتت ــی در دانشــگاه ی صنعت

ــید. ــرداری رس ــره ب به
در ایــن مراســم ســاختمان خدمــات فنــاوری 
ــع و  ــای ۵۲۷ مترمرب ــا زیربن ــزد ب ــگاه ی دانش
در ســه طبقه افتتــاح شــد. ایــن ســاختمان 
ــا اعتبــار حــدود ۲۳ میلیــارد ریــال از محــل  ب
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در 
ــر  ــتراکی و آمفی تئات ــای کار اش ــش فض دو بخ

ــت.  ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــوآوری  ــه ن ــماره س ــاختمان ش ــه س  در ادام
ــرداری  ــره ب ــه به ــزد ب ــگاه ی ــاوری دانش و فن
ــای ۲۲۰۰  ــا زیربن ــاختمان ب ــن س ــید.  ای رس
ــه ای  ــا صــرف هزین ــه ب ــع در ۶.۵ طبق مترمرب

ــال از محــل اعتبــارات  معــادل ۵۰ میلیــارد ری
معاونــت علمــی ریاســت جمهوری بازســازی 
ــرکت  ــه ۲۱ ش ــن مجموع ــت. در ای ــده اس ش

ــد. ــت دارن فعالی
ــت جمهوری  ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
در ادامــه ضمــن بازدیــد از مرکــز نــوآوری 
ــد  ــد تولی ــگاه، واح ــماره دو دانش ــاوری ش فن
اســتارتر لبنــی بــه مســاحت ۱۰۰ مترمربــع را 
ــا ســرمایه گــذاری  افتتــاح کــرد. ایــن واحــد ب
۱۰۰ میلیــارد ریــال توســط شــرکت آغازگــران 

ــده  اســت.  ــاد ش ــاتیس ایج ــکا ایس ــبز رای س

میــز دانشــگاه-دولت زمینــه ای اســت کــه 
ــم از مشــارکت و نظــرات تمــام اعضــای  بتوانی
هیئــت علمــی و حتــی فراتــر از هیئــت علمــی 
ــای  ــتادی دانشــگاه ه ــت اس دانشــگاه از ظرفی
ــی  ــرح م ــه مط ــائلی ک ــا مس ــر ب ــر متناظ دیگ
شــود، اســتفاده کنیــم و راهکارهایــی بــه 

ــم.  ــه دهی ــت ارائ دول
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی، بــه نقــل از 
رئیــس  معتمــدی،  عبــداهلل  دکتــر  ایرنــا، 
دانشــگاه عامــه طباطبائــی بــا مثبــت دانســتن 
ــه  ــگاه ها و ب ــه دانش ــبت ب ــت نس ــرد دول رویک
ویــژه ارتبــاط بــا مراکــز علمــی، تشــکیل میــز 
دانشــگاه-دولت را در پیشــبرد اهــداف کان 
ــردان  ــه دولتم ــک ب ــی و کم ــور و همراه کش
بــرای بهتــر انجــام شــدن امــور، اقدامــی بســیار 
ــع  ــه رف ــد ب ــه  می توان ــرد ک ــوان ک ــد عن مفی
کمــک  مختلــف  زمینه هــای  در  مشــکات 

ــد. کن
وی اظهــار داشــت: یکــی از مطالبــات متقابــل 
دانشــگاه هــا و دولــت تعامــل بــا یکدیگر اســت. 
دولت هــای قبلــی و فعلــی هــم همیــن مطالبــه 
ــه کمــک  ــد کــه دانشــگاه ها ب را داشــته و دارن
آنهــا بیاینــد تــا بتواننــد نقــش آفرینــی کننــد. 
ــه  ــد ک ــه را دارن ــن مطالب ــا هــم ای دانشــگاه ه
ــکات  ــل مش ــرای ح ــی ب ــای دولت مجموعه ه

ــا دانشــگاه ها ارتبــاط داشــته باشــند. کشــور ب
وی بــا بیــان اینکــه در دانشــگاه ها دفتــر 
ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه وجــود دارد، 
افــزود: دانشــگاه ها بــه دنبــال پیونــد زدن 
ــا مســائل اجتماعــی هســتند.  ــی علمــی ب مبان
ــم  ــیزدهم تصمی ــت س ــت دول ــن جه در همی
گرفتــه اســت کــه در دانشــگاه تهــران و عامــه 
طباطبائــی میــز دانشــگاه - دولــت را تشــکیل 
ــن  ــکیل ای ــه تش ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ده
فضــا در دانشــگاه، فــردی را هــم مســئول ایــن 

ــم. ــرار دادی ــز ق می
دکتــر معتمــدی گفــت: دانشــگاه عامــه 
ــوزه  ــز در دو ح ــل نی ــت قب ــی در دول طباطبائ
بانکــی مالــی و رســانه بــه دولــت مشــورت مــی 
داد. بــا توجــه بــه ظرفیــت فــوق العــاده ای کــه 
ــت در  ــه دول ــد ب ــی توان ــن دانشــگاه دارد، م ای
حوزه هــای تخصصــی بــه ویــژه در زمینــه 
ارتباطــات و حــوزه هــای سیاســی و اجتماعــی 

ــد. کمــک کن

ــی  ــه دســتگاه های اجرای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت خــود مــی تواننــد 
از ظرفیــت دانشــکده های مــا اســتفاده کننــد، 
آمــوزش  وزارت  مثــال  عنــوان  بــه  افــزود: 
و پــرورش مــی توانــد از دانشــکده علــوم 
ــد.  ــتفاده کن ــی اس ــوم تربیت ــی و عل روانشناس
شــهرداری ، وزارت کشــور و وزارت ارشــاد از 
دانشــکده علــوم اجتماعــی کمــک بگیرنــد 
ــکده  ــد از دانش ــی توان ــه م و وزارت امورخارج
علــوم سیاســی و حقــوق بهــره منــد شــود. مــا 
ــم متناظــر  ــی توانی ــت علمــی م از نظــر ظرفی
ــا دســتگاه هــای اجرایــی پاســخگو باشــیم و  ب
از ایــن بابــت هــم مســائلی کــه آنهــا دارنــد را 
مــی توانیــم حــل کنیــم و پاســخگوی علمــی 

ــیم. ــا باش ــائل آنه مس
رئیــس دانشــگاه عامــه طباطبائــی ادامــه 
داد: حتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــرای 
دســتگاه هــا و نهادهــا مســئله شناســی کنیــم 
و بتوانیــم در آن دســتگاه هــا مســائل اصلــی را 
ــه لحــاظ آینــده  ــداز توســعه ای ب ــا چشــم ان ب
ــه  ــوان نمون ــه عن ــم. ب ــخص کنی ــی مش پژوه
ــا  ــرورش ی ــوزش و پ ــری وزارت آم ــت گی جه
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مــا بــه کــدام 
ســمت و ســو بایــد باشــد؛ بنابرایــن میــز دولــت 
ــارکت و  ــم از مش ــه بتوانی ــت ک ــه ای اس زمین
نظــرات تمــام اعضــای هیئــت علمــی و حتــی 

ــت  ــگاه از ظرفی ــی دانش ــت علم ــر از هیئ فرات
ــا  ــر ب ــر متناظ ــای دیگ ــگاه ه ــتادی دانش اس
ــتفاده  ــود، اس ــی ش ــرح م ــه مط ــائلی ک مس
ــم. ــه دهی ــت ارائ ــه دول ــا را ب ــم و راهکاره کنی

وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از برنامــه 
ــت توســعه ســواحل مکــران اســت،  هــای دول
گفــت: ســواحل مکــران نزدیــک بــه یــک 
ــتان  ــه از اس ــت ک ــران اس ــاحت ای ــم مس شش
ــتان و  ــتان سیس ــا اس ــروع و ت ــزگان ش هرم
ــداد  ــزی امت ــای مرک ــتان ه ــتان و اس بلوچس
دارد؛ برهمیــن اســاس گفت وگوهــای اولیــه ای 
را در ایــن زمینــه داشــتیم کــه دانشــگاه عامه 
طباطبائــی مــی توانــد در حــوزه توســعه 
اجتماعــی،  مســائل  اقتصــادی،  سیاســی، 
ــن  ــائلی از ای ــی و مس ــای فرهنگ ــت ه پیوس
دســت در ایــن عرصــه بــه دولــت کمــک کنــد.

دکتــر معتمــدی بــا بیــان ایــن کــه در مــوارد 
ــا را  ــتگاه ه ــاز دس ــم نی ــی توانی ــددی م متع
بــرآورده کنیــم، افــزود: بــه عنــوان مثــال 
ــادی در  ــکات زی ــا مش ــران ب ــهرداری ته ش
ــاد،  ــم از اعتی ــهری اع ــائل ش ــا مس ــاط ب ارتب
کــودکان کار یــا مســائل اجتماعــی ماننــد 
طــاق روبــرو اســت و از طرفــی دانشــکده 
هــا  حــوزه  ایــن  در  مــا،  مربوطــه  هــای 
ــد و  ــادی انجــام داده ان کارهــای تخصصــی زی
ــه  ــگاه عام ــری دانش ــجویان دکت ــی دانش حت
طباطبائــی مــی تواننــد رســاله هــای دکتــری 
خــود را در ایــن حــوزه هــا طراحــی کننــد تــا 
ــه دولــت  ــرای یــاری رســاندن ب از نتایــج آن ب

ــود. ــتفاده ش اس
وی ادامــه داد:  حتــی پیشــنهاد مــا ایــن 
اســت کــه بــه شــکل میدانــی وارد کار شــویم 
و گفتیــم کــه اگــر شــهری بــا مشــکات 
خشــونت یــا اعتیــاد روبــرو اســت، پــروژه رفــع 
ــد  ــم و بع ــل بگیری ــهر را تحوی ــائل آن ش مس
تحویــل دهیــم یعنــی بتوانیــم در مــدت زمــان 
ــکات  ــی، مش ــای تخصص ــا رویکرده ــن ب معی
ــان را نشــان  ــم و اثربخشــی کارم را حــل کنی

ــم. دهی
ــکیل  ــی تش ــه طباطبائ ــگاه علم ــس دانش رئی
میــز دانشــگاه - دولــت در دانشــگاه هــا را 
ــن  ــت ای ــت: واقعی ــرد و گف ــی ک ــت ارزیاب مثب
اســت کــه در ایــن ارتبــاط یــک طرف دانشــگاه 
ــت  ــه دول ــت. اینک ــت اس ــر دول ــرف دیگ و ط
ــگاه را  ــز دولت-دانش ــکیل می ــت تش درخواس
داد، حرکتــی مثبــت بــوده امــا ایــن شــروع کار 
ــا  ــاط، نیازه ــن ارتب ــد از ای ــد بع ــا بای اســت. م
ــب  ــهیلی از جان ــنجیم و تس ــا را بس و تقاضاه
دولــت بــرای شــکل گیــری پــروژه هــای 
ــن کار  ــم ای ــا بتوانی ــف داشــته باشــیم ت مختل

ــم. ــش ببری ــت پی ــا موفقی را ب
وی دربــاره رویکــرد دولــت ســیزدهم نســبت 
ــت قبــل  ــا دول ــه دانشــگاه هــا در مقایســه ب ب
نیــز اظهــار داشــت: دولــت قبــل ۸ ســال 
برســرکار بــود و دولــت ســیزدهم تــازه شــروع 
بــه کار کــرده اســت؛ بنابرایــن االن هنــوز زود 
ــته  ــی داش ــه قضاوت ــن زمین ــه در ای ــت ک اس
باشــیم امــا بــا توجــه بــه اراده ای کــه دولــت 
بــرای راه انــدازی میــز دانشــگاه - دولــت 
دارد و بحــث هایــی کــه در جلســات مختلــف 
رئیــس جمهــور و معــاون اول رئیــس جمهــور 
در مــورد نقــش دانشــگاه هــا و بــرآورده کــردن 
ــا داشــتند، نشــان  ــه دانشــگاه ه ــی ک انتظارات
ــه  ــه البت ــت ک ــت اس ــت دول ــرد مثب از رویک
امیدواریــم ایــن برنامــه هــا عملیاتــی و محقــق 

شــود.
کــه  بــود  امســال  مــاه  مــرداد  پنجــم 
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IMC موفقیت تیم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات جهانی ریاضی

ــت  ــز دانشــگاه - دول ــدی از تشــکیل می معتم
بــا هــدف تســهیل، ســازماندهی و تحکیــم 
ــت:  ــر داد و گف ــت خب ــگاه و دول ــه دانش رابط
ایــن مرکــز بــه همــت مرکــز بررســی های 
ــگاه  ــوری در دانش ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس
عامــه طباطبائــی راه انــدازی شــده اســت.
تشــکیل میــز تخصصــی )میــز دانشــگاه-

دولــت( در دانشــگاه های اصلــی کشــور بــه 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  پیشــنهاد 
ــام  ــت انج ــور در جه ــس جمه ــر رئی ــا نظ و ب
ــن  ــی« ای ــبکه نخبگان ــعه ش ــت »توس ماموری
مرکــز و اســتفاده از نظــر دانشــگاهیان در اداره 
بهتــر امــور اجرایــی کشــور در دســتور کار قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

میــز تخصصــی دانشــگاه دولــت بــدون اینکــه 
ــد  ــه کن ــگاه اضاف ــه دانش ــدی ب ــاختار جدی س
ــاط  ــردن ارتب ــه ک ــهیل و نهادین ــور تس به منظ
ــای  ــدی از نظره ــت و بهره من ــگاه و دول دانش
ــگان  اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها و نخب
ــای  ــه راهبرده ــتیابی ب ــرای دس ــگاهی ب دانش
اجرایــی مشــخص در موضوعــات مهــم کشــور 

تشــکیل شــده اســت.

دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف موفــق 
ــره و  ــک نق ــا، ی ــدال ط ــه م ــب س ــه کس ب
ــز در بیســت و نهمیــن دوره ی  ــدال برن ــک م ی
بلغارســتان  ریاضــی  بین المللــی  مســابقات 

شــدند.  IMC۲۰۲۲
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
ــگاه  ــی دانش ــره ی ریاض ــج نف ــم پن ــریف؛ تی ش
ــر جــواد  ــه سرپرســتی دکت ــی شــریف ب صنعت
ــه  ــب رتب ــه کس ــق ب ــی موف ــی بروجن ابراهیم
ریاضــی  بین المللــی  مســابقات  از  یازدهــم 
از بیــن ۱۰۰ تیــم شــرکت کننــده در ایــن 

ــدند. ــابقات ش مس
مســابقات  معتبرتریــن   I.M.C مســابقات 
دانشــجویی  در ســطح  ریاضــی  بین المللــی 
اســت و همــه ســاله تیم هایــی از برتریــن 
دانشــگاه های جهــان در ایــن مســابقه بــه 

می پردازنــد. رقابــت 
ــریف در  ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــم ریاض تی
بیســت و نهمیــن دوره مســابقات بیــن المللــی 

ریاضــی IMC کــه از تاریــخ ۱۰ تــا ۱۶ مــرداد 
در کشــور بلغارســتان برگــزار گردیــد موفــق بــه 
کســب ۳ مــدال طــا، یــک نقــره و یــک برنــز 

شــد.
ــی،  ــروش رضای ــابقات؛ س ــن دوره از مس در ای

ــژاد  ــرخ ن ــواد ف ــدی و ج ــاس محم ــر عب امی
شــدند.  طــا  مــدال  کســب  بــه  موفــق 
نقــره و  همچنیــن مبینــا عظیمــی مــدال 
ــز ایــن مســابقات  علیرضــا طیب پــور مــدال برن

ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ را ب

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نتیجه رسید:
ارائه راهکاری برای بهبود عمر تجهیزات شبکه توزیع هوشمند برق

ــق  ــر موف ــی امیرکبی ــان دانشــگاه صنعت محقق
بــه ارائــه راهکاری بــرای بهبــود عمــر تجهیزات 

شــبکه توزیــع هوشــمند بــرق شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
دانــش  دهقانــی  حامــد  دکتــر  امیرکبیــر، 
آموختــه دکتــرای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
بهبــود عمــر  و  و مجــری طــرح» تحلیــل 
تجهیــزات شــبکه توزیــع هوشــمند بــا اســتفاده 
از مدیریــت مصــرف و تولیــد« گفــت: رونــد رو 
بــه رشــد تقاضــای انــرژی الکتریکــی و افزایــش 
کاهــش  و  یکســو  از  گلخانــه ای  گازهــای 
میــزان ســوخت هــای فســیلی از ســوی دیگــر 
ــده در  ــع تولیدپراکن ــتر مناب ــوذ بیش ــبب نف س
ــن  ــور ای ــت. حض ــده اس ــع ش ــبکه های توزی ش
ــی بارهــا  ــع در شــبکه ســبب تامیــن محل مناب
شــده و از ایــن طریــق در بهبــود قابلیــت 
ــای  ــش گازه ــاژ، کاه ــل ولت ــان، پروفی اطمین
گلخانــه ای، کاهــش هزینــه و جلوگیــری از 
ــزرگ  ــاس ب ــد مقی ــای جدی ــداث نیروگاه ه اح
و دیگــر مزایــای فنــی و اقتصــادی شــبکه 

ــود. ــد ب ــذار خواه تاثیرگ
ــاختار  ــد س ــای تجدی ــه وی، در فض ــه گفت ب
یافتــه و رقابتــی بــرق، مالــکان بــه فکــر 
ــزات  ــر تجهی ــره وری و عم ــود، به ــش س افزای
شــبکه در عیــن در نظرگیــری رفــاه مشــترکان 
هــا  کابــل  و  ترانســفورماتورها  و  هســتند 
ــوده  ــع ب ــبکه توزی ــای ش ــان ه ــن الم گران تری
بهــره  افزایــش  در  هــا  آن  عمــر  بهبــود  و 
موثرنــد.  شــبکه  اطمینــان  قابلیــت  و  وری 
ــزات در حضــور  ــر تجهی ــن، بررســی عم بنابرای

ــای  ــی از چالش ه ــده یک ــد پراکن ــع تولی مناب
تصمیم گیرنــدگان شــبکه توزیــع محســوب 

ــود. ــی ش م
ــر  ــی امیرکبی ــه دانشــگاه صنعت ــش آموخت دان
افــزود: بــا پیشــرفت های بوجــود آمــده در 
تکنولــوژی هــای اندازه گیــری و ارتباطــات، 
هوشــمند  ســمت  بــه  توزیــع  شــبکه های 
شــدن گرایــش پیــدا کــرده انــد. بنابرایــن 
ــر  ــود عم ــل و بهب ــه تحلی ــق ب ــن تحقی در ای
تجهیــزات شــبکه توزیــع هوشــمند بــا اســتفاده 
از اســتراتژی  تلفیقــی مدیریــت ســمت مصــرف 

ــم. ــد پرداختی و تولی
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن طــرح می تــوان در 
ــبکه های  ــژه در ش ــبکه بوی ــطوح ش ــی س تمام
ــتفاده از  ــا اس ــت: ب ــرد، گف ــتفاده ک ــع اس توزی
ــداث  ــدون اح ــوان ب ــی ت ــنهادی م ــرح پیش ط
نیروگاههــای جدیــد ضمــن تامیــن بــرق 
ــای احــداث،  ــی در هزینه ه ــدار و صرفه جوی پای
اســترس روی تجهیــزات را کاهــش و عمــر آن 
هــا را بــه میــزان چشــمگیری افزایــش داد. ایــن 
افزایــش عمــر و بــه تاخیــر انداختــن جایگزینی 
تجهیــزات بــه نوبــه خــود ســود اقتصــادی قابــل 
ماحظــه دیگــری را بــه ارمغــان خواهــد آورد.

دهقانــی ادامــه داد: ادامــه ایــن کار را می تــوان 
بــا کمــک گرفتــن از شــرکت های توزیــع و 
وارد نمــودن برخــی محدودیت هــای عملــی 
ــر هارمونیک هــای ایجــاد شــده  در مســاله نظی
ناشــی از کلیدزنــی و یــا محدودیــت در انجــام 
مانورهــای شــبکه مطالعــه و پیادهســازی 

کــرد.

ــرح  ــای ط ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
گفــت: اســتفاده از ابزارهــای موجــود در شــبکه 
ــی  ــود ده ــد، س ــزار جدی ــاد اب ــای ایج ــه ج ب
بــاال، ایجــاد رضایــت بــرای بهره بــرداران و 
مشــترکین، افزایــش عمــر تجهیــزات و متعاقبــا 
پایــداری و قابلیــت اطمینــان شــبکه از ویژگــی 

ــی شــوند. ــن طــرح محســوب م ــای ای ه
وی بــا اشــاره بــه مزیــت هــای رقابتــی طــرح 
گفــت: نحــوه اجــرای آســان، اســتفاده از ابــزار 
موجــود در شــبکه، در نظرگیــری رضایــت 
ــش  ــترکین، افزای ــرژی و مش ــدگان ان تولیدکنن
عمــر و بهــره وری تجهیــزات، افزایــش قابلیــت 
بــه  مشــترکین  تمایــل  شــبکه،  اطمینــان 
ــل  ــویقی، تمای ــای تش ــرح ه ــارکت در ط مش
ــت: کاهــش  ــه عل ــه مشــارکت ب ــرداران ب بهره ب
ــه  ــبکه، هزین ــات ش ــزات، تلف ــترس تجهی اس
احــداث نیــروگاه هــا و میــزان انــرژی تولیــدی، 
ــه شــمار مــی  از مزیــت هــای رقابتــی طــرح ب

ــد. رون
ــروژه  ــای پ ــه کاربرده ــاره ب ــا اش ــی ب دهقان
در  می تــوان  طــرح  ایــن  نتایــج  از  گفــت: 
ــرق کشــور  ــاژی شــبکه ب ــف ولت ســطوح مختل
ــفورماتورها و  ــه از ترانس ــی ک ــز در صنایع و نی
ــاال اســتفاده مــی  ــا بارگــذاری ب ــل هــای ب کاب

ــرد. ــره ب ــد، به کنن
ــروژه  ــن پ ــی اســت: اســتاد راهنمــای ای گفتن
ــی  ــات علم ــو هی ــدی عض ــروز وحی ــر به دکت

ــت. ــوده اس ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــق  ــر موف ــی امیرکبی ــان دانشــگاه صنعت محقق

عمــر  بهبــود  بــرای  راهــکاری  ارائــه  بــه 
تجهیــزات شــبکه توزیــع هوشــمند بــرق 

شــدند.
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صنعتــی امیرکبیــر، دکتــر حامــد دهقانــی 
ــی  ــگاه صنعت ــرای دانش ــه دکت ــش آموخت دان
ــود  ــل و بهب ــر و مجــری طــرح» تحلی امیرکبی
عمــر تجهیــزات شــبکه توزیــع هوشــمند 
ــد«  ــرف و تولی ــت مص ــتفاده از مدیری ــا اس ب
ــرژی  ــای ان ــد تقاض ــه رش ــد رو ب ــت: رون گف
گلخانــه ای  گازهــای  افزایــش  و  الکتریکــی 
از یکســو و کاهــش میــزان ســوخت هــای 
ــوذ بیشــتر  ــر ســبب نف فســیلی از ســوی دیگ
منابــع تولیدپراکنــده در شــبکه های توزیــع 
ــبکه  ــع در ش ــن مناب ــور ای ــت. حض ــده اس ش
ــن  ــده و از ای ــا ش ــی باره ــن محل ــبب تامی س
طریــق در بهبــود قابلیــت اطمینــان، پروفیــل 
ــش  ــه ای، کاه ــای گلخان ــش گازه ــاژ، کاه ولت
ــای  ــداث نیروگاه ه ــری از اح ــه و جلوگی هزین
جدیــد مقیــاس بــزرگ و دیگــر مزایــای فنــی 
ــود. ــد ب ــذار خواه ــبکه تاثیرگ ــادی ش و اقتص

ــاختار  ــد س ــای تجدی ــه وی، در فض ــه گفت ب
یافتــه و رقابتــی بــرق، مالــکان بــه فکــر 
ــزات  ــر تجهی ــره وری و عم ــود، به ــش س افزای
شــبکه در عیــن در نظرگیــری رفــاه مشــترکان 
هــا  کابــل  و  ترانســفورماتورها  و  هســتند 
توزیــع  شــبکه  هــای  المــان  گران تریــن 
بــوده و بهبــود عمــر آن هــا در افزایــش بهــره 
موثرنــد.  اطمینــان شــبکه  قابلیــت  و  وری 
بنابرایــن، بررســی عمــر تجهیــزات در حضــور 
ــای  ــی از چالش ه ــده یک ــد پراکن ــع تولی مناب
تصمیم گیرنــدگان شــبکه توزیــع محســوب 

ــود. ــی ش م
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
افــزود: بــا پیشــرفت های بوجــود آمــده در 
تکنولــوژی هــای اندازه گیــری و ارتباطــات، 
هوشــمند  ســمت  بــه  توزیــع  شــبکه های 
ــن  ــد. بنابرای ــرده ان ــدا ک ــش پی ــدن گرای ش
ــر  ــود عم ــل و بهب ــه تحلی ــق ب ــن تحقی در ای
بــا  هوشــمند  توزیــع  شــبکه  تجهیــزات 
از اســتراتژی  تلفیقــی مدیریــت  اســتفاده 

ســمت مصــرف و تولیــد پرداختیــم.
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن طــرح مــی 
تــوان در تمامــی ســطوح شــبکه بویــژه در 
ــا  ــت: ب ــرد، گف ــع اســتفاده ک شــبکه های توزی
اســتفاده از طــرح پیشــنهادی مــی تــوان بدون 
ــن  ــد ضمــن تامی ــای جدی احــداث نیروگاهه
بــرق پایــدار و صرفه جویــی در هزینه هــای 
ــش  ــزات را کاه ــترس روی تجهی ــداث، اس اح
و عمــر آن هــا را بــه میــزان چشــمگیری 
افزایــش داد. ایــن افزایــش عمــر و بــه تاخیــر 
انداختــن جایگزینــی تجهیــزات بــه نوبــه خــود 
ســود اقتصــادی قابــل ماحظــه دیگــری را بــه 

ــد آورد. ــان خواه ارمغ
دهقانــی ادامــه داد: ادامــه ایــن کار را می تــوان 
ــع و  ــرکت های توزی ــن از ش ــک گرفت ــا کم ب
ــی  ــای عمل ــی محدودیت ه ــودن برخ وارد نم
در مســاله نظیــر هارمونیک هــای ایجــاد شــده 
ناشــی از کلیدزنــی و یــا محدودیــت در انجــام 
مانورهــای شــبکه مطالعــه و پیادهســازی 

کــرد.
ــرح  ــای ط ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
گفــت: اســتفاده از ابزارهــای موجــود در شــبکه 
ــی  ــود ده ــد، س ــزار جدی ــاد اب ــای ایج ــه ج ب
بــاال، ایجــاد رضایــت بــرای بهره بــرداران و 
مشــترکین، افزایــش عمــر تجهیــزات و متعاقبــا 
پایــداری و قابلیــت اطمینــان شــبکه از ویژگــی 
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تولید و تجاری سازی کود زیستی قارچی با نام تجاری بیوتریپین در کشور

اعالم فراخوان جذب امریه سربازی 
ارتباط با جامعه و صنعت در 
دانشگاه جامع علمی کاربردی

ــع  ــاوری دانشــگاه جام ــش و فن ــاون پژوه مع
علمــی کاربــردی از جــذب نیــروی امریــه 
ــان  ــرای اعــزام آب ســربازی در ایــن دانشــگاه ب

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــاه در س م

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع 
علمــی کاربــردی، دکتــر علــی صــدر  بــا اعــام 
ایــن خبــر افــزود: در راســتای اجرایــی ســازی 
توافــق فیمابیــن وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــا  ــلح و ب ــای مس ــتاد کل نیروه ــاوری و س فن
ــد ســتاد کل  ــه سیاســت هــای جدی عنایــت ب
و ســازمان وظیفــه عمومــی مبنــی بــر اولویــت 
بــه  ســربازی  امریــه  ســهمیه  اختصــاص 
ــزرگ  ــز علمــی پژوهشــی ب دانشــگاه ها و مراک
ــا  ــردی ب ــع علمــی کارب کشــور، دانشــگاه جام
هماهنگــی دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت 
وزارت عتــف نســبت بــه جــذب نیــروی امریــه 
ــرای  ــه و صنعــت ب ــا جامع ــاط ب ســربازی ارتب
ــدام  ــاری اق ــال ج ــاه س ــان م ــزام آب ــت اع نوب

مــی کنــد.

نــام  ادامــه اظهــار داشــت: ثبــت  وی در 
امریــه  فراخــوان  در  متقاضــی  مشــمولین 
ســربازی ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت در 
 ۲۷ از  کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه 
مردادمــاه آغــاز و تــا ۴ شــهریورماه ســالجاری 

ادامــه خواهــد داشــت. 
ــع  ــاوری دانشــگاه جام ــش و فن ــاون پژوه مع
امریــه  کــرد:  تصریــح  کاربــردی  علمــی 
در  دانشــگاه  ایــن  نیــاز  مــورد  ســربازی 
ــرای  ــی ب ــری تخصص ــی دکت ــع تحصیل مقط
ــاوری  ــش و فن ــوزه پژوه ــری در ح ــه کارگی ب
واحدهــای اســتانی در رشــته های مدیریــت 
ــی،  ــی، بازرگان ــی، اجرای ــای کارآفرین گرایش ه
فنــاوری اطاعــات، مهندســی کامپیوتــر و 
مهندســی صنایــع  در کلیــه گرایش هــا، وفــق 
ــات و  ــوم، تحقیق ــط وزارت عل ــرایط و ضواب ش

ــود. ــی ش ــام م ــاوری انج فن

دکتــر صــدر افــزود: عاقمنــدان مــی تواننــد 
ــامانه  ــه س ــود ب ــت خ ــت درخواس ــرای ثب ب
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  امریــه  جــذب 
https://amriye.msrt. ــانی ــه نش ــاوری ب فن

ــد.  ــه کنن ir مراجع
ــت  ــام مهل ــس از اتم ــت پ ــر اس ــه ذک الزم ب
فراخــوان، درخواســت متقاضیان توســط وزارت 
عتــف مــورد بررســی اولیــه قــرار گرفتــه و بــا 
ــد  ــی فرآین ــی و ط ــه اختصاص ــام مصاحب انج
ــتاد کل  ــه س ــان ب ــط ، منتخب ــی ذیرب اجرای

ــد. ــد ش ــی خواهن ــلح معرف ــای مس نیروه

هــای ایــن طــرح محســوب مــی شــوند.
وی بــا اشــاره بــه مزیــت هــای رقابتــی طــرح 
گفــت: نحــوه اجــرای آســان، اســتفاده از ابــزار 
موجــود در شــبکه، در نظرگیــری رضایــت 
ــش  ــرژی و مشــترکین، افزای ــدگان ان تولیدکنن
عمــر و بهــره وری تجهیــزات، افزایــش قابلیــت 
بــه  مشــترکین  تمایــل  شــبکه،  اطمینــان 
ــل  ــویقی، تمای ــای تش ــرح ه ــارکت در ط مش

ــه علــت: کاهــش  ــه مشــارکت ب ــرداران ب بهره ب
ــه  ــبکه، هزین ــات ش ــزات، تلف ــترس تجهی اس
احــداث نیــروگاه هــا و میــزان انــرژی تولیــدی، 
از مزیــت هــای رقابتــی طــرح بــه شــمار مــی 

ــد. رون
ــروژه  ــای پ ــه کاربرده ــاره ب ــا اش ــی ب دهقان
در  می تــوان  طــرح  ایــن  نتایــج  از  گفــت: 
ــرق کشــور  ســطوح مختلــف ولتــاژی شــبکه ب

ــفورماتورها و  ــه از ترانس ــی ک ــز در صنایع و نی
ــاال اســتفاده مــی  ــا بارگــذاری ب ــل هــای ب کاب

ــرد. ــره ب ــد، به کنن
ــروژه  ــن پ ــی اســت: اســتاد راهنمــای ای گفتن
ــی  ــات علم ــو هی ــدی عض ــروز وحی ــر به دکت

ــت. ــوده اس ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

ــتقر در  ــان مس ــرکت دانش بنی ــت ش ــه هم ب
ــتان  ــاوری طبرس ــای فن ــد واحده ــز رش مرک
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل دانش
ســاری صــورت گرفــت؛ تولیــد و تجاری ســازی 
تجــاری  نــام  بــا  قارچــی  زیســتی  کــود 

بیوتریپیــن در کشــور
پژوهشــگران شــرکت مســتقر در مرکــز رشــد 
واحدهــای فنــاوری طبرســتان دانشــگاه علــوم 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری، موفــق بــه 
ــود زیســتی قارچــی  ــازی ک ــد و تجاری س تولی

بــا نــام تجــاری »بیوتریپیــن« شــدند.
روابط عمومــی مرکــز رشــد،  بــه گــزارش 
ــرکت  ــل ش ــان، مدیرعام ــر یعقوبی ــر یاس دکت
تســنیم  پویــش  »زیســت  دانش بنیــان 
طبرســتان« مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای 
ــاورزی  ــوم کش ــگاه عل ــتان دانش ــاور طبرس فن
ــن  ــا ای ــاط ب ــاری در ارتب ــی س ــع طبیع و مناب
محصــول  ایــن  داشــت:  اظهــار  محصــول 
ــن  ــگران ای ــوی پژوهش ــراً از س ــه اخی فناوران
مرحلــه  در  هم اکنــون  و  تولیــد  شــرکت 

می باشــد. فــروش  و  تجاری ســازی 
علــوم  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو   
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری، بــا تأکیــد 
بــر اینکــه اســتفاده از کودهــای شــیمیایی 
ــه محیــط زیســت ســبب  ــر آســیب ب عــاوه ب
ــه خطــر انداختــن ســامت مصرف کننــدگان  ب
محصوالت کشــاورزی شــده اســت، خاطرنشــان 
ــی،  ــان بوم ــول دانش بنی ــن محص ــه ای ــرد ک ک
کامــًا دوســت دار محیــط زیســت اســت چــرا 
ــاه  ــه قارچ هــای افزاینــده رشــد گی ــر پای کــه ب
ــاه  ــامت گی ــظ س ــن حف ــده و ضم ــد ش تولی
افزایــش  و  بهبــود  و مصرف کننــده، ســبب 

ــود.  ــاه می ش ــرد گی عملک
ــده  ــش روی ای ــت: پژوه ــان گف ــر یعقوبی دکت
تولیــد »کــود زیســتی قارچــی« در مهــر ســال 
۱۳۹۰ آغــاز، در ســال ۱۳۹۴ به عنــوان اختــراع 
جدیــد ثبــت شــده و ســال ۱۳۹۵ در جشــنواره 

بنیــاد ملــی نخبــگان به عنــوان اختــراع ســطح 
۳ شــناخته شــد. در ادامــه بــا مســاعدت 
ــتان،  ــاوری طبرس ــای فن ــد واحده ــز رش مرک
ــی  ــای نهای ــال ۱۴۰۱، آزمون ه ــرداد س در خ
محصــول در مــزارع مختلــف در ســطح اســتان 
ــه پایــان رســید. الزم  ــا موفقیــت ب ــدران ب مازن
بــه ذکــر اســت کــه کــود زیســتی بیوتریپیــن 
اولین بــار در کشــور تولیــد شــده و مشــابه 

ــدارد. خارجــی نیــز ن
پژوهش هــای  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــخص ش ــه مش صورت گرفت
ایــن کــود می توانــد بخــش زیــادی از مصــرف 
گام  و  داده  کاهــش  را  شــیمیایی  کودهــای 
مؤثــری در راســتای کشــاورزی پایــدار و تولیــد 

ــد.  ــالم باش ــاورزی س ــوالت کش محص
ــنیم  ــش تس ــت پوی ــرکت زیس ــل ش مدیرعام
قابلیت هــای  دیگــر  از  افــزود:  طبرســتان 
ــل  ــش تحم ــه افزای ــوان ب ــول می ت ــن محص ای
خشــکی،  ماننــد  تنش هایــی  بــه  گیاهــان 
شــوری، ســرمازدگی و همچنیــن بیماری هــای 

ــرد. ــاره ک ــزی اش خاک
دســتیابی بــه دانــش فنــی و تولید دیفرانســیل 
ــرد  ــده هرزگ ــا دن ــور ب ــوی تراکت ــه تکه جل س
توســط  خاورمیانــه  در  نخســتین بار  بــرای 

ــد ــز رش هســته مســتقر در مرک
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه بــه نقــل 
از روابط عمومــی مرکــز رشــد، پژوهشــگران 
ــاوری  ــای فن ــد واحده ــز رش ــتقر در مرک مس
طبرســتان، موفــق بــه تولیــد دیفرانســیل 
ــرد  ــده هرزگ ــا دن ــور ب ــوی تراکت ــه تکه جل س

ــدند. ش
ــی،  ــعدی بریجان ــداهلل اس ــید عب ــدس س مهن
دانش بنیــان  تعاونــی  شــرکت  مدیرعامــل 
نویــن شــیار مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای 
ــاورزی  ــوم کش ــگاه عل ــتان دانش ــاور طبرس فن
ــن  ــا ای ــاط ب ــاری در ارتب ــی س ــع طبیع و مناب

محصــول، اظهــار داشــت: ایــن محصــول بــرای 
ــان  ــط محقق ــه توس ــتین بار در خاورمیان نخس
ــه  ــون در مرحل ــد و هم اکن ــرکت تولی ــن ش ای

تجاری ســازی و فــروش اســت.
اســعدی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن کــه 
ــرکت  ــن ش ــده در ای ــاخته ش ــیل س دیفرانس
نســبت بــه دیفرانســیل موجــود در بــازار دارای 
ــیرهای  ــب تری در مس ــر و مناس ــرد بهت عملک
کشــاورزی  زمین هــای  ســخت  و  ناهمــوار 
ــر و  ــه تعمی ــه هزین ــرد ک ــان ک دارد، خاطرنش
ــابه  ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب ــداری آن نس نگه
اکثــر  اینکــه  باتوجه بــه  و  بــوده  پایین تــر 
کشــاورزان قــدرت خریــد تراکتورهــای جفــت 
ــه  ــا هزین ــد ب ــد می توانن ــیل را ندارن دیفرانس
کمتــر اقــدام بــه نصــب ایــن محصــول کــرده و 
کشــش و قــدرت زمیــن گیرایــی تراکتــور خــود 

ــد. ــا دهن را ارتق
تعاونــی دانش بنیــان   مدیرعامــل شــرکت 
دیگــر  از  داشــت  اظهــار  شــیار  نویــن 
بــه  می تــوان  محصــول  ایــن  ویژگی هــای 
چرخ هــا  بیــن  نیــرو  و  گشــتاور  تنظیــم 
به منظــور دســتیابی بــه پایــداری مطلــوب 
ــر ۹۰ درجــه ای در گشــتاور،  ــت، تغیی در حرک
ــل طراحــی  ــه دلی ــرات ســاده و ســریع ب تعمی
نویــن در محصــول، انتقــال قــدرت بــا کمتریــن 
بــه دلیــل  اصطــکاک در محــور پلوس هــا 
ــزی،  ــوش فل ــای ب ــگ به ج ــتفاده دو بلبرین اس
ــل  ــه دلی ــوان ب ــی یکنواخــت ت شــتاب و کارای
چهــار چرخ دنــده هوزینــگ و عــدم نشــتی 

روغــن در ســر پلوس هــا بــه دلیــل اســتفاده از 
ــاره  ــوری اش ــورت مح ــد به ص ــه نم ــد کاس چن

ــرد. ک

وی در پایــان تصریــح کــرد: پژوهــش روی 
ایــده تولیــد »جفــت دیفرانســیل ســه تکه 
جلــوی تراکتــور بــا دنــده هرزگــرد« در آذرمــاه 
ــا مســاعدت مرکــز  ســال ۱۳۹۹ آغــاز شــد و ب
رشــد واحدهــای فنــاوری طبرســتان، در مــرداد 
ســال ۱۴۰۱، آزمون هــای نهایــی محصــول 
اســتان های  ســطح  در  مختلــف  مــزارع  در 
مازنــدران، کرمانشــاه و کردســتان بــا موفقیــت 

ــان رســید ــه پای ب
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طرح اولیه تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تربیت مدرس 
و چرایی نیاز دانشگاه به این سازمان

دستاوردهای دانشگاه رازی

ــو  ــدرس در گفتگ ــت م ــگاه تربی ــس دانش رئی
ــه ســازمان  ــارس، طــرح اولی ــزاری ف ــا خبرگ ب
ــگاه و  ــن دانش ــذاری ای ــرمایه گ ــعه و س توس
چرایــی نیــاز دانشــگاه بــه چنیــن ســازمانی را 

ــرد. تشــریح ک

 دکتــر فرهــاد دانشــجو در ایــن گفتگــو اظهــار 
مدیریــت  در  تربیت مدرس  دانشگاه  داشــت: 
جدیــد، ایجاد نهادی تخصصي با هدف توسعه 
مالــی  تامین  و  دانشگاه  گذاریهای  سرمایه  و 
غیــر دولتــی را در دستور کار قــرار داد. بــه 
ــون احــکام دائمــی  ــاده ۱ قان ــاد م ــتناد مف اس
ــه مــورخ  برنامــه هــای توســعه کشــور و مصوب

۱۵ دی مــاه ۱۴۰۰ مجلــس شــورای اســامی 
بــه منظــور کاهــش وابســتگی بودجــه دانشــگاه 
بــه منابــع دولتــی و جلــب مشــارکت و ســرمایه 
ــی  ــی خصوص ــی و حقوق ــراد حقیق ــذاری اف گ
ــای  ــأت امن ــن، هی ــی و خیری ــر خصوص و غی
دانشــگاه تربیــت مــدرس در پنجــاه و نهمیــن 
ــازمان  ــاد س ــا ایج ــرداد ۱۴۰۱ ب ــه در خ جلس
ــت  ــگاه تربی ــذاری دانش ــرمایه گ ــعه و س توس

ــرد. ــدرس موافقــت ک م
از  گیری  بهره  با  تواند  مي  ســازمان  ایــن 
تجربیات موجود در جهان با ساماندهي، تجهیز و 
نیز کسب دارائیهای جدید به خلق ارزش درآمد 
ــدرس بپردازد. با توجه  ــت م برای دانشگاه تربی
به اینکه دانشگاه تربیت مدرس از دارایــی هــای 
نقد  وجه  هدایا،  اوقاف،  همچون  توجهي  قابل 
و ... بــرای استفاده در زمینه سرمایه گذاریها، 
با  نهاد  این  است  باشد. شایسته  نمي  برخوردار 
ساختار اجرایي بهینــه و فرایندهای چابک به 
تدارک گزینه های سرمایه گذاری  و  شناسایي 

بپردازد. دانشگاه  برای 

شرکت دانش بنیان  مستقر در مرکز رشد دانشگاه تفرش موفق به اخذ 
استاندارد ISIRI 9۴۱9-8 از سازمان ملی استاندارد ایران شد

انتشار دو مقاله از اعضای هیأت علمی دانشگاه تفرش با رتبه Q۱ وضریب 
تاثیر باال در مجالت معتبر بین المللی

نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  حوزه  سرپرست 
دانشــگاه تفــرش  کفــت: شــرکت دانــش بنیــان 
مهندســان پایــش وضعیــت امیرکبیر)مپــوا( 
یکــی از شــرکت هــای مســتقر در مرکــز رشــد 
ــتاندارد  ــذ اس ــه اخ ــق ب ــرش موف ــگاه تف دانش
ISIRI ۹۴۱۹-۸  و گواهــی نامــه انطبــاق 
 )KB-COC( بنیــان  دانــش  محصــول 
مربــوط بــه دســتگاه تســت غیرمخــرب نشــت 
ــی  ــازمان مل ــی )MFL( از س ــار مغناطیس ش

ــد. ــران گردی ــتاندارد ای اس
 دکتــر "محمــد علــی مهــر پویــا" در گفتگــو 
ــن  ــق ای ــر طب ــزود: ب ــی اف ــط عموم ــا رواب ب
ــد  ــات یکص ــد۲ مصوب ــاس بن ــتاندارد، براس اس
ــی اســتاندارد  و نهمیــن اجاســیه شــورای عال
ــی  ــه ســازمان مل ــررات موضوع ــن و مق و قوانی
ــه  ــم نام ــرای تفاه ــران و در اج ــتاندارد ای اس
ــی  ــروخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ف ــماره ۱۱/۹۰۲۲۵م ش

مابیــن ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
و بــا اســتناد بــه نامــه شــماره ۱۱/۱۲۶۰۰ 
مــورخ ۱۳۹۷/۴/۹ معاونــت مذکــور و بررســی و 
تصمیمــات متخــذه در کمیتــه ارزیابــی مــورخ 
ــت  ــتگاه تس ــد دس ــی ش ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ گواه
 )MFL( غیرمخــرب نشــت شــار مغناطیســی
ــده توســط  ــاخته ش ــزی س ــای فل ــل ه در کاب
پایــش  بنیــان مهندســان  شــرکت دانــش 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــوا( ب ــت امیرکبیر)مپ وضعی
 ISIRI  ۹۴۱۹-۸ اســتاندارد  بــا   ۴۵۴۴۸۶

مطابقــت دارد.
ــان  ــا پای ــن اســتاندارد ت ــرد: ای ــح ک وی تصری
ســال ۱۴۰۳ اعتبــار دارد و شــرکت مپــوا تنهــا 
ســازنده ایــن تجهیــز و تنهــا دارنــده ایــن 

ــت. ــران اس ــتاندارد در ای اس
نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  حوزه  سرپرست 
ــا بیــان ایــن کــه دســتگاه  دانشــگاه تفــرش  ب
ــی  ــب یاب ــت عی ــی جه ــار مغناطیس ــت ش نش
ــد  ــی باش ــرب م ــه روش غیرمخ ــا ب ــل ه کاب
ــا اســتفاده از یــوک  ادامــه داد: در ایــن روش ب
هــای مغناطیســی میــدان یکنواختــی در کابــل 
مــورد بازرســی اعمــال گردیده و ســپس نشــت 
شــار مغناطیســی بواســطه عیــوب موجــود در 
کابــل توســط سنســورهای مربوطــه شناســائی 

مــی گــردد. 

نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  حوزه  سرپرست 
دانشــگاه تفــرش از انتشــار دو مقالــه از اعضــای 
هیــأت علمــی  ایــن دانشــگاه بــا ضریــب تأثیــر 
ــاال در مجــات معتبــر بیــن المللــی خبــر داد. ب

ــا" در گفتگــو  ــی مهــر پوی ــر "محمــد عل دکت
بــا روابــط عمومــی گفــت: دو مقالــه از اعضــای 
ــن دانشــگاه  ــک ای ــروه مکانی ــی گ ــأت علم هی
 International" معتبــر  مجــات  در 

 Communications in Heat and

 Composites" و    "MassTransfer

ــا ضریــب  Science and Technology " ب

ــت. ــده اس ــر ش ــاال منتش ــر ب تاثی
وی افــزود: مقالــه دکتــر" محمــد حامــد 
حکمــت"  عضــو هیــات علمــی و رئیــس 
آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه تفــرش بــا عنوان 
 The influence of energy storage
 container geometry on the melting

and solidification of PCM بــا رتبــه 

ــد. ــر ش ــر ۶,۸ منتش ــب تاثی Q۱ و ضری
نوآوری  و  فناوری  پژوهش،  حوزه  سرپرست 
                           Internation ایــن کــه مجلــه بــا بیــان 
 Communications in Heat and Mass

Transfer جــز ۴ درصــد برتــر در گــروه 

ــک ۶  ــک در ســال ۲۰۲۲ )رن ــی مکانی موضوع
ــه  از ۱۳۸( مــی باشــد ادامــه داد: در ایــن مقال
ــته و  ــکل پوس ــر ش ــع تاثی ــی جام ــه بررس ب

ــواد  ــاد م ــد ذوب و انجم ــوذرات روی فرآین نان
ــی  ــای حرارت ــدل ه ــده در مب ــاز دهن تغییرف

ــت. ــده اس ــه ش ــته-لوله پرداخت پوس
ــز  ــن نی ــتر از ای ــزود: پیش ــا اف ــر مهرپوی دکت
ــی  ــد ثقف ــر  حام ــه دکت ــال ۲۰۲۱ مقال در س
دیگــر عضــو هیــات علمــی گــروه مکانیــک بــا 
 Temperature dependency  " عنــوان 
 of the toughening capability of

 nanofibers  electrospun PA۶۶
در   "for carbon/epoxy laminates

 Composites Science and ژورنــال"  
ــب  ــا ضری ــه Q۱ و ب ــا رتب Technology" ب

ــت. ــده اس ــر ش ــر ۸,۵۲۸ منتش تاثی
وی  تصریــح کــرد : الزم بــه ذکر اســت ژورنال 
مذکــور  جــزو ۷ درصــد اول مجــات برتــر در 
ــت در  ــواد و کامپوزی ــوم م گــروه موضوعــی عل

ســال ۲۰۲۱  )رنــک ۲ از ۲۸( بــوده اســت.

ــی  ــای علم ــر همکاری ه ــوزه دفت در ح
بین المللــی:

•انجــام تاییدیــه جهانــی مــدارک دانشــجویان 
)WES( ایرانــی

ــا حضــور  •برگــزاری ۵ وبینــار بیــن المللــی ب
ــی خــارج از کشــور محققــان ایران

•بیــش از ۲۱۰دانشــجوی غیرایرانــی )عراقــی( 
در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری

•انجــام هماهنگــی هــای الزم جهــت کســب 
ــزی کارگــروه کشــور مال

ــی  ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــت در س •عضوی
ابریشــم،  ســازمان  AUAP،  اتحادیــه راه 

دامپزشــکی آمریــکا
•انجــام هماهنگــی هــای دریافــت مجــوز 
مرکــز کنســولی دانشــگاه رازی در اســتان 

کرمانشــاه
•انجــام کلیــه هماهنگــی هــا جهــت دریافــت 

مجــوز مرکــز زبــان فارســی
ــا دانشــگاه  •انعقــاد بیــش از ۶ تفاهــم نامــه ب

هــای عــراق؛ ایتالیــا و پژوهشــگاه پلیمــر
در حوزه کانون صنفی دانشگاه:

مصوبــه  انقباضــی  سیاســت  •حــذف 

پارســاها نیمه کــردن 
ــاده ۵  ــد ۳ م ــی بن ــیوه نامه اجرای ــم ش •تنظی

ــگاه تشــویقی بــزودی ــا ن اباغیــه وزارتــی ب
•حــذف بنــد کاهشــی جــزء ۱ بنــد الــف 

۱۲ تبصــره 
•پرداخت معوقات همسان سازی

•پرداخت پژوهانه ۱۴۰۰
و  تابســتان  حق التدریــس  •پرداخــت 

۱۴۰۰ اول  نیم ســال 
ــازی  ــیوه نامه همسان س ــاح ش ــری اص •پیگی
ــرم  ــم طلب هــای اعضــای محت ــا هــدف ترمی ب

هیــات علمــی دانشــگاه
•برگــزاری ســه جلســه اعضــای کانــون صنفی 

دانشــگاه با سرپرســت دانشــگاه
در حوزه معاونت پژوهش و فناوری:

پژوهانــه  میــزان  درصــدی   ۵۰ *افزایــش 
دانشــگاه علمــی  هیــات  اعضــای   ۱۴۰۰

ــاپ  ــویقی چ ــت تش ــانی پرداخ ــه روزرس *ب
ــاء  ــه اعض ــال ۱۴۰۰ ب ــه س ــوط ب ــاالت مرب مق

ــاه ــفند م ــی در اس ــات علم هی
 *افزایــش ۵۰ درصــدي مبلــغ اعتبــار خریــد 

مــواد مصرفــي دروس عملــي
یــک  و  ملــی  همایــش  یــک  *برگــزاری 

المللــی  بیــن  همایــش 
تاریخ برگزاری  عنوان همایش  ردیف 

همایــش ســطح 
ــن  ــی و پنجمی ــن الملل ــش بی ــن همای ۱اولی

همایش ملی علوم  وتکنولوژی بذر ایران 
بین المللی ۲۰و۲۱ بهمن ۱۴۰۰ 

دهمیــن کنفرانــس ملــی کاربــرد   ۲
CFD در صنایع شیمیایی و نفت 

ملــی ۲۰دیماه ۱۴۰۰ 
*تفاهــم نامه هــای امضــاء شــده در نیمــه دوم 

ســال ۱۴۰۰و ســه مــاه نخســت ۱۴۰۱
توضیحات تفاهم نامه ها  ردیف 

۱- تفاهــم نامــه ســه جانبــه در خصــوص 
بــا  رازی  دانشــگاه  بیــن  هورامان  
ــان و  ــی هورام ــر فرهنگ ــی منظ ــگاه جهان پای
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می

گردشــگری 
ــای  ــه همکاری¬ه ــه دو جانب ــم نام ۲- تفاه
و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 

کرمانشــاه فرمانــداری 
ــای  ــه همکاری¬ه ــه دو جانب ــم نام ۳- تفاه
و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 

کرمانشــاه شــهرداری 
ــای  ــه همکاری¬ه ــه دو جانب ــم نام ۴ - تفاه
و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 

آبــاد اســام  مایــع  خمیــر  شــرکت 
ــای  ــه همکاری¬ه ــه دو جانب ــم نام ۵- تفاه
و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 

ایــران بــذر  انجمــن 
ــای  ــه همکاری¬ه ــه دو جانب ــم نام ۶ - تفاه
بــا  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 
اســتان  روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت 

ه نشــا ما کر
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه دو جانب ــم نام ۷- تفاه
و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 
شــرکت دانــش بنیــان کشــت و صنعــت ســالم 
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باختــر  فــرآور 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه دو جانب ــم نام ۸- تفاه
گــروه  و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 
کارخانجــات کابــل باختــر، بومــان و هومــان

ــای  ــکاری ه ــه هم ــه دو جانب ــم نام ۹- تفاه
دفتــر  و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی 
انتظامــی  فرماندهــی  کاربــردی  تحقیقــات 

کرمانشــاه اســتان 
ــای  ــه همــکاری ه ــه دو جانب ــم نام ۱۰- تفاه
و  رازی  دانشــگاه  بیــن  پژوهشی  
اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

ه نشــا کرما

کرســی های  دبیرخانــه  انــدازی  راه 
ــره ــد و مناظ ــردازی، نق ــه پ نظری

فعالیت هــای  از وضعیــت  آمــاری  گــزارش 
ــاه  ــان م ــآور از آب ــای فن ــد واحده ــز رش مرک

:۱۴۰۰
 ۸ کنــون  تــا   ۱۴۰۰ ســال  دوم  نیمــه  در 
ــه مرحلــه  واحــد جدیــد پذیــرش و ۲ واحــد ب
ــه  ــد. مجمــوع تســهیات ب ــا یافته ان رشــد ارتق
ــار  ــه در اختی ــنه ک ــرض الحس ــورت وام ق ص
ایــن واحدهــا قــرار گرفتــه برابــر یــک میلیــارد 

ریــال می باشــد.

فراخوان مقاله همایش ملی فناوری های بازیافت و چرخه حیات مواد منتشر 
شد

پروژه تحقیقاتی انتخاب مناسب ترین گونه های گیاهی در فضای سبز منطقه 
ویژه صنایع معدنی و فلزی بندرعباس

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در بین ۱5 دانشگاه 
برتر کشور در حوزه زیست فناوری قرار گرفت

ــر  ــط عمومــي دانشــگاه دبی ــه گــزارش رواب  ب
همایــش بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: همایــش 
ملــي فنــاوري هــاي بازیافــت و چرخــه حیــات 
مــواد  در راســتاي ترویــج مفهــوم تولیــد پایدار 
ــورژي،  در رشــته هــاي مهندســي مــواد و متال
مهندســي شــیمي، مهندســي معــدن و ســایر 
رشــته هــاي مرتبــط علــوم و مهندســي برگــزار 

مــي گــردد.
دکتــر علــی بهــراد ماحظــات زیســت محیطي 
در انتخــاب فرایندهــا )مصــرف منابــع، کاهــش 
ضایعــات، کاهــش آالیندگــي و مــواد مشــابه(، 
ــت  ــت )کیفی ــط زیس ــر محی ــع ب ــرات صنای اث
ــرد  ــع آبــي، خــاک و پســماند(، کارب هــوا، مناب

هــوش مصنوعــي در بازیافــت مــواد، روش هاي 
ــرامیک  ــت، س ــط زیس ــي محی ــرل آلودگ کنت
تولیــد  نویــن )ســنتز و کاربردهــا(،  هــاي 
انــرژي از بیومــس ، تولیــدات زیســتي، اقتصــاد 
ــي و  ــواد معدن ــرآوري م ــواد و ف ــي م چرخش
ــام  باطلــه هــا را از محورهــاي ایــن همایــش ن

ــرد. ب
 عضــو هیئــت علمــي پژوهشــکده مــواد 
و  صنعتــي  تکمیلــي  تحصیــات  دانشــگاه 
پژوهشــگران  افــزود:  پیشــرفته   فنــاوري 
ــاالت  ــاه مق ــهریور م ــا ۱۵ ش ــد ت فرصــت دارن
ــه  ــا محورهــاي همایــش ب خــود را متناســب ب
ــس از  ــش پ ــد و همای ــال کنن ــه ارس دبیرخان
داوري مقــاالت ۲۶ و ۲۷ آبــان برگــزار مــي 

ــردد. گ
 دبیــر اجرایــي همایــش ملــي فنــاوري هــاي 
بازیافــت و چرخــه حیــات مــواد تاکیــد کــرد: 
ــات  ــایت دانشــگاه تحصی ــه س پژوهشــگران ب
ــه و در  ــرفته مراجع ــي و پیش ــي صنعت تکمیل
بخــش ســامانه هــا از بخــش مدیریــت همایــش 
https://congress.kgut. آدرس  بــه  هــا 

اقــدام     ۱۵۴=ac.ir/ConfDesc.aspx?id

ــه کننــد. ــام و ارســال مقال ــه ثبــت ن ب

و  تکمیلــی صنعتــی  تحصیــات  دانشــگاه 
فنــاوری پیشــرفته کرمــان موفــق شــد در 
فنــاوری  زیســت  هــای  ماموریــت  حــوزه 
ــر را در کشــور کســب و در جمــع  ــگاه برت جای
۱۵ دانشــگاه و پژوهشــگاه برتــر قــرار گیــرد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، رئیــس 
پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و 
علــوم محیطــی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
اعــام  بــا  پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
ــر  ــه دکت ــاس مکاتب ــر اس ــت: ب ــر گف ــن خب ای

مصطفــی قانعــی دبیــر ســتاد توســعه زیســت 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــاوری معاون فن

جمهــوری بــا ارزیابــی و پایــش عملکــرد ۱۰۰ 
دانشــگاه و موسســه پژوهشــی کشــور در ســال 
۱۴۰۰ بــر اســاس دســتاوردهای پژوهشــی 
، تعــداد ۱۵ دانشــگاه و پژوهشــگاه جایــگاه 
برتــر در ماموریتهــای مصــوب زیســت فنــاوری 
ــب کردنــد کــه دانشــگاه تحصیــات  را کس
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در ایــن 

ــرار دارد. ــگاه ق جای

دکتــر امیــن باقــی زاده کســب ایــن موفقیــت 
ــای  ــی اعض ــای پژوهش ــت ه ــه فعالی را نتیج
ــرد. ــا تشــکر ک ــت علمــی دانســت و از آنه هیئ

وی افــزود: فعالیــت هــای پژوهشــی و فناورانــه 
ــات علمــی در حــوزه هــای  ــرم هی اعضــا محت
ــه ســالهای گذشــته  مختلــف علمــی نســبت ب
پیشــرفت داشــته اســت و ایــن رونــد در ســال 

۱۴۰۱ نیــز تــداوم دارد.

دکتــر محبــوب صفــاری عضــو هیــأت علمــی 
ــروژه  ــری پ ــی و مج ــوم محیط ــکده عل پژوهش
ــب ترین  ــاب مناس ــوان انتخ ــا عن ــی ب تحقیقات
ــه  ــبز منطق ــای س ــی در فض ــای گیاه گونه ه
ویــژه صنایــع معدنــی و فلــزی بندرعبــاس، در 
ــن  ــی در خصــوص ای ــط عموم ــا رواب ــو ب گفتگ

ــروژه چنیــن گفــت: پ
ــرح  ــن ط ــام ای ــدف از انج ــي ه ــور کل ــه ط ب
* شناســایي و مطالعــه وضعیــت گونههــاي 
ــادي  ــژه اقتص ــه وی ــود در منطق ــي موج گیاه

بندرعبــاس و اقلیمهــاي مشــابه
* بررســي و شناســایي گونههــاي مناســب 
ــادي  ــژه اقتص ــه وی ــرایط منطق ــم و ش ــا اقلی ب

بندرعبــاس 
* انتخــاب شــاخصها و معیارهــاي جهــت 
انتخــاب گونههــاي مناســب بــا اقلیــم و شــرایط 

ــاس  ــادي بندرعب ــژه اقتص وی
* انتخــاب نهایــي گونــه هــا بــر اســاس 
ــل  ــب )تحلی ــاي منتخ ــاخص ه ــا و ش معیاره

سلســله مراتبــي(
ــد مراحــل  ــق و رون ــده ای از روش تحقی چکی

انجــام پــروژه
در پژوهــش حاضــر، پــس از بررســي پژوهــش 
هــاي انجــام گرفتــه از از گیاهــان کشــت شــده 
ــق  ــبز در مناط ــاي س ــاد فض ــور ایج ــه منظ ب
صنعتــي و مناطــق مشــابه بــا اقلیــم بندرعباس 
ــان،  ــران و جه ــرم و مرطــوب( در ای )بســیار گ

ــا توجــه معیارهــاي مــد نظــر از انتخــاب  ب

گونــه هــاي مناســب بــا اقلیــم و شــرایط 
ــن  ــزي، پایینتری ــرگ ری ــن ب ــه )کمتری منطق
ســرانه مصــرف آب، ســریعترین رشــد، تحمــل 
ــه  ــت ب ــد، مقاوم ــاالي ۵۰درص ــت ب ــه رطوب ب
شــوري، مقاومــت بــه آلودگــي هــوا، خــاک، آب 
ــا  ــرگان و ب ــرات خب ــتفاده از نظ ــا اس و.....( و ب
بهــره گیــري از تکنیــک هــاي تصمیــم گیــري 
 AHP، ANP، ARAS،( ــازي ــي امتی جبران
بیشــترین  کــه  هایــي  گونــه   )MOORA

تناســب و ســازگاري بــا شــرایط را داشــته 
ــي  ــدي و معرف ــطح بن ــب س ــه ترتی ــند، ب باش

ــد.  ــد ش خواهن
نقــش ایــن طــرح در توســعه پایــدار و محیــط 

زیســت 
بــا توجــه بــه اهمیــت فضــاي ســبز در کاهــش 
آلودگــي هــاي زیســت محیطــي )آلودگیهــاي 
ــوري، هــوا، خــاک و ...(، اســتفاده از  ــي، ن صوت
ــن  ــل ای ــور تعدی ــه منظ ــب ب ــاي مناس گونهه
دســته از آلودگــي هــا در هــر مــکان و زمــان، 
نیازمنــد بررســي و شــناخت محیــط و گیاهــان 
هــر منطقــه میباشــد، کــه میتوانــد در توســعه 
پایــدار محیــط زیســت شــهري و صنعتــي 

نقــش مهــم و بهســزایي را ایفــا کنــد
ــه  ــت منطق ــه درخواس ــرح ب ــن ط ــراي ای اج
ــارس  ــج ف ــزي خلی ــي و فل ــع معدن ــژه صنای وی
انجــام گرفتــه اســت کــه مشــارکت ایــن 
ــورت  ــه ص ــرح ب ــن ط ــراي ای ــازمان در اج س

۱۰۰ درصــد میباشــد.

دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان، صنایع دریایی شهید مقدم و مرکز 
نوآوران شهید فهمیده تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامــه همــکاری ســه جانبه فی مابیــن 
و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــی  ــع دریای ــان، صنای ــرفته کرم ــاوری پیش فن
و  نــوآوران  مرکــز  و  یــزد  مقــدم  شــهید 
همکاری هــای علمــی شــهید فهمیــده باهــدف 
توســعه زمینه هــای مشــترک همکاری هــای 

ــد ــا ش ــاوری امض ــی و فن ــی، پژوهش علم

ــر  ــی دانشــگاه دکت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــات  ــگاه تحصی ــس دانش ــی رئی ــین محب حس
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته در 
ــا اشــاره بــه فعالیــت  آئیــن امضــا تفاهم نامــه ب
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه  دانشــگاه، 
ــم و  ــارک عل ــی و پ ــوم محیط ــرفته و عل پیش
فنــاوری در کنــار یکدیگــر کــه در کشــور 
بــا  ایــن ظرفیــت  افــزود:  بی نظیــر اســت 
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توانمنــدی و تــاش همــکاران هیئت علمــی 
ــوزه  ــمندی در ح ــت ارزش ــجویان فرص و دانش
علــم و فنــاوری در جنــوب شــرق کشــور 

فراهــم آورده اســت.
دکتــر حســین محبــی؛ صنعتــی و فنــی 
بــودن رشــته های دانشــگاه و تخصص هــای 
همــکاران را در حــل مســائل و مشــکات 
و  توصیــف  راهگشــا  صنایــع  و  ســازمان ها 
ــر مســتلزم  ــن ام ــق ای ــرد: تحق خاطرنشــان ک
فهــم متقابــل و افزایــش ارتباطــات اســت.

وی از فعالیت هــای پژوهشــی جداگانــه صنعت 
ــرد  ــام ب ــیب ن ــک آس ــوان ی ــگاه به عن و دانش
و شــرط تحقــق شــعار ســال کــه بــه فرمــوده 
ــان،  ــد؛ دانش بنی ــری تولی ــم رهب ــام معظ مق
ــتن  ــده را داش ــذاری ش ــن نام گ ــتغال آفری اش
و  کوتاه مــدت  برنامه ریــزی  چشــم انداز، 

ــت. ــدت دانس بلندم
ــرد  ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــی ب ــر محب دکت
ــت  ــن صنع ــه بی ــه ای ک ــد فاصل ــدا بای ــه ابت ک
ــن  ــود و از بی ــم ش ــود دارد ک ــگاه وج و دانش
بــرود، یکــی از راه هــای آن را اعتمــاد بــه اعضــا 

ــرد. ــف ک ــوان توصی ــی ج هیئت علم
همچنیــن دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس 
پژوهشــگاه علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته و 
به عنــوان  ایــن جلســه  از  محیطــی  علــوم 
ــا صنایــع  ــاب همکاری هــای دانشــگاه ب فتــح ب
دریایــی شــهید مقــدم، مرکــز نــوآوران و 
همکاری هــای علمــی شــهید فهمیــده نــام 
بــرد و تصریــح کــرد: فرصــت همــکاری حــوزه 
صنعــت و دانشــگاه زمینه ســاز اقدامــات خــوب 

ــود. ــد ب ــور خواه ــتان و کش ــرای اس ب
دکتــر باقــی زاده بــا گرامیداشــت یــاد و 
ــاتید  ــران و روز بســیج اس خاطــره شــهید چم
ــگاه بســیجی و علمــی اهــل  ــا ن ــد ب گفــت: بای

ــیم. ــور باش ــه کش ــت ب خدم
وی بــا اســتقبال از همــکاری بــا صنایــع، 
ــا صنعــت،  ــاط مشــترک ب ــدا کــردن نق ــر پی ب
ظرفیت هــا  معرفــی  و  بروکراســی  کاهــش 
تأکیــد و تبــادل اطاعــات بــا صنایــع مختلــف 
ــترک و  ــاط مش ــدن نق ــدا ش ــه پی ــر ب را منج

ــرد. ــی ک ــکات ارزیاب ــل مش ح
ــع  ــس صنای ــی رئی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــزد نیــز در ســخنانی  ــی شــهید مقــدم ی دریای
انعقــاد تفاهم نامــه را مهــم خوانــد و بــر تــداوم 
ــت  ــه خیروبرک ــه مای ــده ک ــا در آین همکاری ه
بــرای اســتان های کرمــان و یــزد اســت تأکیــد 

کــرد.
و  کارآفرینــی  گــروه  رئیــس  همچنیــن 
ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه تقویــت و توســعه 
ــدف دسترســی و  ــن باه ــای فی مابی همکاری ه
ــد  ــاوری روزآم ــی و فن ــش فن ــری دان به کارگی
در مباحــث مختلــف پژوهشــی و فنــاوری را از 

ــمرد. ــه برش ــم تفاهم نام ــداف مه اه
دکتــر عبــاس ســیوندی پــور گفــت: بــا 
طرح هــای  اجــرای  تفاهم نامــه  امضــای 
ــردی،  ــعه ای، کارب ــی، توس ــی، مطالعات پژوهش
ــط  ــات مرتب مشــاوره ای و آموزشــی در موضوع

می شــود. فراهــم  
ــکاری  ــه هم ــن تفاهم نام ــت ای ــایان ذکر اس ش
در زمینه هــای علمــی، پژوهشــی و فنــاوری 
تحصیــات  دانشــگاه  رئیــس  امضــای  بــه 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان، 
ــزد و  ــی شــهید مقــدم ی ــع دریای رئیــس صنای
رئیــس مرکــز نــوآوران و همکاری هــای علمــی 

ــان رســید. ــده اســتان کرم شــهید فهمی

در آخرین ارزشیابی شبکه ی آزمایشگاهی کشور؛
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز جزو پنج درصد آزمایشگاه های برتر کشور شد

آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه شــهید چمــران 
شــبکه ی  ارزشــیابی  آخریــن  در  اهــواز 
ــور  ــردی کش ــای راهب ــگاهی فناوری ه آزمایش
بــا کســب رتبــه ی ۱۷ جــزو پنــج درصــد 

ــد. ــور ش ــر کش ــگاه برت آزمایش
آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه شــهید چمــران 
اهــواز جــزو پنــج درصــد آزمایشــگاه های برتــر 

کشــور شــد
ــوم  ــی وزارت عل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
ــواز،  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــل از  دانش ــه نق ب
توانســت  دانشــگاه  مرکــزی  آزمایشــگاه 
عملکــرد  ارزیابــی  دوره ی  هشــتمین  در 
ــگاهی  ــبکه ی آزمایش ــو ش ــگاه های عض آزمایش
فناوری هــای راهبــردی بــا کســب رتبــه ی 
۱۷ در میــان ۴۶۰ مجموعــه ی آزمایشــگاه، 
ــر  ــگاه های برت ــد آزمایش ــج درص ــان پن در می

ــرد. ــرار گی ــور ق کش
ــگاه  ــزی دانش ــگاه مرک ــت آزمایش ــی اس گفتن
ــس از داوری و  ــه پ ــواز ک ــران اه ــهید چم ش
ــت  ــه عضوی ــال ۱۳۹۳ ب ــه در س ــی اولی ارزیاب
ــگاه  ایــن شــبکه درآمــده، توانســته اســت جای
خــود را به صــورت مســتمر در ارزیابی هــای 

ــد. ــاء ده ــن شــبکه ارتق ای
ــن  ــال ۱۴۰۰ ای ــای س ــن فعالیت ه از مهم تری
ارائــه ی  افزایــش  بــه  آزمایشــگاه می تــوان 
درآمــد،  افزایــش  آزمایشــگاهی،  خدمــات 
و  مشــتریان  رضایتمنــدی  مســتمر  پایــش 

بهبــود مــداوم ســطح دانــش کارشناســان 
بــا شــرکت در دوره هــای تئــوری و عملــی 

به صــورت مســتمر اشــاره کــرد.
ــگاهی  ــبکه ی آزمایش ــت ش ــر اس ــه ذک الزم ب
و  علمــی  معاونــت  راهبــردی  فناوری هــای 
ــوری )labsnet.ir( در  ــت جمه ــاوری ریاس فن
راســتای افزایــش بهــره وری زیرســاخت های 
ــو  ــز عض ــرد مراک ــور، عملک ــگاهی کش آزمایش
ــد.  ــش می کن ــتمر پای ــورت مس ــبکه را به ص ش
در ایــن رقابــت، توســعه ی کمــی و بهبــود 
ارتقــای  آزمایشــگاهی،  خدمــات  کیفیــت 
مشــتری مــداری و همچنیــن ترویــج فرهنــگ 
شــبکه ای  فعالیــت  و  اشــتراک گذاری  بــه 
ــگاهی  ــبکه آزمایش ــو ش ــز عض ــن مراک در بی
می شــود  داده  رواج  راهبــردی  فناوری هــای 
دســتورالعمل  اســاس  بــر  آزمایشــگاه ها  و 
ــک از  ــاز در هــر ی ــرای کســب امتی ــی، ب ارزیاب
رقابــت می کننــد. عنوان شــده،  شــاخص های 

بــه گــزارش پایگاه خبری شــبکه آزمایشــگاهی 
راهبــردی، در هشــتمین دوره  فناوری هــای 
عضــو  آزمایشــگاه های  عملکــرد  ارزیابــی 
ــردی  ــای راهب ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ش
ــال  ــگاه ها در س ــرد آزمایش ــاس عملک ــر اس ب
ــگاهی  ــه آزمایش ــت ۴۶۰ مجموع ۱۴۰۰، فعالی

ــت. ــه اس ــی قرارگرفت ــورد ارزیاب م
روابــط عمومــی دانشــگاه شــهید چمــران 
ــت  ــن موفقی ــداوم ای ــه و ت ــای رتب ــواز ارتق اه
ــزی  ــگاه مرک ــان آزمایش ــر و کارکن ــه مدی را ب

و جامعــه ی دانشــگاهی شــهید چمــران اهــواز 
می گویــد. شــادباش 

دانشــگاه  مرکــزی  آزمایشــگاه  رتبه هــای 
ــت  ــال های عضوی ــواز در س ــران اه ــهید چم ش
ــه  ــی ب ــورد ارزیاب ــگاه های م ــداد آزمایش و تع

ــت: ــر اس ــرح زی ش
سال ۱۴۰۰: رتبه ی ۱۷ از ۴۶۰
سال ۱۳۹۹: رتبه ی ۲۹ از ۴۲۶
سال ۱۳۹۸: رتبه ی ۵۵ از ۲۹۷
سال ۱۳۹۷: رتبه ی ۶۶ از ۲۹۰
سال ۱۳۹۶: رتبه ی ۶۰ از ۲۶۲
سال ۱۳۹۵: رتبه ی ۳۹ از ۲۰۴

سال ۱۳۹۴: رتبه ی ۱۶ از ۵۸
سال ۱۳۹۳: رتبه ی ۸ از ۵۴

سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر؛
بازدید معاون وزیر علوم از ستاد بازی ها و رقابتهای برگزار شده روز اول

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان یزد:
اساتید در کنار آموزش، پرورش دهنده هم باشند

دکتــر هاشــم دادش پــور معــاون وزیــر علــوم 
ــور  ــجویان کش ــور دانش ــازمان ام ــس س و رئی
امــروز، ضمــن بازدیــد از ســتاد المپیــاد از 
مســابقات برگــزار شــده در روز اول بازدیــد 

ــد. کردن

بازدیــد معــاون وزیــر علــوم از ســتاد بازی هــا 
و رقابتهــای برگــزار شــده روز اول

ــور  ــازمان ام ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــجویان، دکتــر داداش پــور در حاشــیه 
دیدارهــا ، ضمــن قدردانــی از میزبانــی دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان و اقدامــات انجــام یافتــه 
در ســتاد برگــزاری المپیــاد، بیــان داشــت: 
دانشــگاه ها بایــد دانشــجویان را بــه ســمت 
اجتماعــی  عرصه هــای  و  قهرمانــی  ورزش 

ــد. ــوق دهن س
ــدف  ــه ه ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل ــاون وزی مع
ــردن  ــم ک ــا، فراه ــت ه ــن رقاب ــزاری ای از برگ
محیــط با نشــاط و دوســتانه بــرای دانشــجویان  
اســت خاطــر نشــان کــرد: تــاش مــی کنیــم، 
دانشــجویان مــا بتواننــد  ورزش را بــه صــورت 
ــه  ــا ک ــال کنند.هرکج ــه ای دنب ــدی وحرف ج
ــود دارد. ــی وج ــادابی و پویای ــد، ش ورزش باش

معــاون وزیــر در پایــان ایــن بازدیــد در جلســه 

ــرده و در  ــرکت ک ــابقات ش ــی مس ــه فن کمیت
جریــان رونــد برگــزاری المپیــاد در ســتاد 
برگــزاری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان قــرار 

ــت. گرف
ــازمان  ــس س ــور رئی ــم داداش پ ــر هاش دکت
در  حضــور  بــا  کشــور  دانشــجویان  امــور 
میــز،  روی  تنیــس  مســابقات  ســالن های 
ــای  ــای رقابته ــه تماش ــال، ب ــال و والیب فوتس

نشســت. دانشــجویی 
ورزشــی  فرهنگــی  المپیــاد  ســومین 
بخــش  در  ایثارگــر  و  شــاهد  دانشــجویان 
ــاه  ــهریور م ــا ۶ ش ــران از ۲۹ ت ــران و پس پس
بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و 
ــال،  ــال، فوتس ــته های والیب ــان و در رش اصفه
تنیــس روی میــز، بدمینتــون، شــنا، شــطرنج، 

دوومیدانــی برگــزار خواهــد شــد.

ــام معظــم  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــس دفات رئی
در  یــزد  اســتان  دانشــگاه های  در  رهبــری 
مراســم معارفــه سرپرســت نهــاد مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه اردکان گفــت: انتظــار 
ــت  ــار فعالی ــگاه ها در کن ــاتید دانش ــی رود اس م
آموزشــی، نقــش رشــددهنده و پــرورش دهنــده 

ــند. ــته باش ــم داش ه
اســاتید در کنــار آمــوزش، پرورش دهنــده هــم 

شند با
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب

ایــن  اردکان،  دانشــگاه  از  نقــل  بــه  علــوم 
ــی  ــدار و جمع ــور فرمان ــا حض ــه ب ــم ک مراس
روســای  از  جمعــی  اردکان،  مســئوالن  از 
ــه  ــت رئیس ــای هیئ ــتان، اعض ــگاه های اس دانش
و جمعــی از اعضــای هیئــت علمــی و کارکنــان 
دانشــگاه اردکان برگــزار شــد؛ حجــت االســام 
ــندی از  ــار خرس ــا اظه ــرزاده ب ــلمین ح والمس
ــری  ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــدن نه ــتقل ش مس
ریاســت  تاش هــای  از  اردکان  دانشــگاه  در 
دانشــگاه در جهــت تحقــق ایــن مهــم قدردانــی 

ــرد. ک

ــام معظــم  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــس دفات رئی
رهبــری در دانشــگاه های اســتان یــزد همچنیــن 
اظهــار امیــدواری کــرد؛ در دانشــگاه ها در کنــار 
آمــوزش و پژوهــش، فرهنــگ نیــز مــورد توجــه 
ــای  ــق برنامه ه ــت تحق ــرد و در جه ــرار بگی ق
نهــاد، ســایر نهادهــای دانشــگاه نیــز همــکاری 

الزم را داشــته باشــند.

دکتــر احمــد فتاحــی، رئیــس دانشــگاه اردکان 
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نیــز در ایــن مراســم وجــود نهــاد مقــام معظــم 
ارزنــده  رهبــری در دانشــگاه ها را فرصتــی 
جهــت تقویــت مبانــی دینــی و ارزشــی در 

ــرد. ــوان ک قشــر جــوان عن
دکتــر فتاحــی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
اینکــه تاکنــون نهــاد مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه بــه صــورت نمایندگــی اداره می شــد، 
المســلمین  و  االســام  زحمــات حجــت  از 
طالب پــور کــه در ایــن مــدت زحمــات زیــادی 
را در بدوشــکل گیری ایــن نهــاد ارزشــمند 
در دانشــگاه اردکان متحمــل شــده بودنــد 
قدردانــی و بــرای حجــت االســام دکتــر 
مروتــی سرپرســت نهــاد مقــام معظــم رهبــری 

در دانشــگاه اردکان آرزوی موفقیــت کــرد.
طالب پــور  المســلمین  و  االســام  حجــت 
مســئول ســابق نمایندگــی نهــاد مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه اردکان هــم در ســخنانی 
همــکاری بــا دانشــگاه اردکان را از تجــارب 

ــرد و  ــف ک ــدت توصی ــن م ــود در ای ــوب خ خ
اظهــار داشــت: همــه امکانــات و ســمت ها 
ــه  بایســتی در مســیری باشــد کــه انســان را ب

ــاند. ــی برس ــرب اله تق
سرپرســت نهــاد مقــام معظــم رهبــری در 
ــخنران  ــن س ــه آخری ــم ک ــگاه اردکان ه دانش
ــا اشــاره بــه بیانــات مقــام  ایــن مراســم بــود ب
ــی  ــی یعن ــت: کار فرهنگ ــری گف ــم رهب معظ
ــان ها و از  ــئولیت در انس ــاس مس ــاد احس ایج
ــگاه،  ــای دانش ــتی فعالیت ه ــذر بایس ــن رهگ ای

ــد. ــاز کن ــه را ب ــکات جامع ــره ای از مش گ
ــی  ــر مروت حجــت االســام و المســلمین دکت
بــا بیــان اینکــه اگــر در دانشــگاه تحــول 
ــود،  ــول می ش ــز متح ــه نی ــود جامع ــاد ش ایج
معرفــت افزایــی، ارتبــاط بــا صنعــت و مباحــث 
ــری الهــی  ــا جهت گی ــس ب ــان و تدری دانش بنی
را از راهبردهــای نهــاد مقــام معظــم رهبــری در 

ــمرد. ــگاه اردکان برش دانش
گفتنــی اســت در پایــان ایــن مراســم از 
خدمــات حجــت االســام و المســلمین حمیــد 
مســئولیت  تصــدی  مــدت  در  طالب پــور 
نمایندگــی دفتــر نهــاد مقــام معظم رهبــری در 
دانشــگاه اردکان قدردانــی و حجــت االســام و 
المســلمین دکتــر مروتــی بــه عنوان سرپرســت 
نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه اردکان 

ــی شــد. معرف

مدیر آموزش، فناوری و پژوهش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران:

نیازهای صنعتی کشور با کمک دانش بنیان ها رفع می شود

دکتــر ماطاهــری مدیــر آمــوزش، فنــاوری و 
پژوهــش ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و 
صنایــع معدنــی ایــران بــر ضــرورت اســتفاده از 
ظرفیــت شــرکت ها و موسســات دانــش بنیــان 
در رفــع نیازهــای صنعتــی کشــور تاکیــد کــرد.

ــش  ــک دان ــا کم ــور ب ــی کش ــای صنعت نیازه
رفــع می شــود بنیان هــا 

ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــهند،  ــی س ــگاه صنعت ــل از دانش ــه نق ــوم ب عل
دکترماطاهــری در بازدیــد از ظرفیت هــای 
ــی  ــهند و ارزیاب ــی س ــگاه صنعت ــی دانش علم
عملکــرد آنهــا گفــت: رویکــرد شــرکت ایمیدرو 
اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه صنعتــی ســهند 
ــی کشــور و  ــع معدن ــدن و صنای در بخــش مع
احصــاء مشــکات و حــل آن هــا اســت و ایــن 
ــورت  ــن ص ــی در تبیی ــی خوب ــگاه توانای دانش
ــای  ــه نیاز ه ــخ مناســب ب ــه پاس ــئله و ارائ مس

ــن بخــش دارد. ای
ایــن  اصلــی  رویکرد هــای  از  یکــی  وی 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــم تقاضا های ــازمان را تنظی س
کــه مــورد نیــاز صنعــت و معــدن کشــور 
ــر اســاس آن  ــع آن دانشــگاه ب ــه تب اســت و ب
تقاضا هــا پیشــنهادات خــود را ارائــه مــی کنــد 

و در نهایــت بــه حــل مســئله و رفــع نیاز هــای 
ــود. ــر ش ــور منج کش

ــر آمــوزش، فنــاوری و پژوهــش ســازمان  مدی
ــی  ــع معدن ــادن و صنای توســعه و نوســازی مع
ــی و  ــت علم ــه از ظرفی ــتفاده بهین ــران اس ای
پژوهشــی دانشــگاه ها و شــرکت های دانــش 
ــگاه ها  ــه دانش ــن گون ــل ای ــه ذی ــان را ک بنی
از برنامه هــای اصلــی  فعالیــت می کننــد را 
ــن  ــترش ای ــزوم گس ــر ل ــت و ب ــدرو دانس ایمی
ــع مشــکات و نیاز هــای  ــرای رف همکاری هــا ب
ــور  ــدن کش ــت و مع ــش صنع ــی در بخ صنعت

ــرد. ــد ک تاکی
فــر سرپرســت  فاتحــی  اســماعیل  دکتــر 
انجــام  از  هــم  ســهند  صنعتــی  دانشــگاه 
ــرکت  ــا ش ــگاه ب ــن دانش ــن ای ــای بی توافق ه
ایمیــدرو خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه 
ظرفیت هــای موجــود در حــوزه مجــازی و 
در  بویــژه  تخصصــی  دانشــکده های  حــوزه 
ــوزش  ــد آم ــرر ش ــی، مق ــع معدن ــه صنای زمین
ــر مجموعــه  نیرو هــای انســانی شــرکت های زی
ایمیــدرو توســط ایــن دانشــگاه انجــام گرفتــه 
تــا عــاوه بــر ارتقــاء شــغلی و علمــی بتوانیــم 
تقویــت صنعــت کشــور قدم هــای  بــرای  

ــم. ــی برداری خوب

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه معتبر 
علمی بین المللی
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کاربردی حوزه معدن و صنایع معدنی

عضــو  بقراطــی  مهــدی  دکتــر  مقالــه 
دانشــگاه  مکانیــک  گــروه  علمــی  هیئــت 
 Global  " بــا عنــوان:  قائنــات،  بزرگمهــر 
 and straightforward models for

 viscosity prediction of fatty acid

 " معتبــر  نشــریه  در   "alkyl esters
 Journal of the Brazilian Society

 of Mechanical Sciences and

 "JCR-Q۲" اعتبــار  بــا   "Engineering

ــر  ــرش و منتش ــر »۳۶/۲« پذی ــب تاثی و ضری
ــد. ش

ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــه عض ــاپ مقال چ
ــی  ــر علم ــریه معتب ــات در نش ــر قائن بزرگمه

ــی ــن الملل بی
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــه نقــل از دانشــگاه بزرگمهــر قائنــات،  ــوم ب عل
در ایــن مقالــه، یــک مــدل کلــی و ســاده 
بــرای محاســبه ویســکوزیته بســیاری از متیــل 
 )FAME(اســترهای اســید چــرب خالــص
 )FAEEs( ــرب ــید چ ــترهای اس ــل اس و اتی
ــزل پیشــنهاد  ــه عنــوان اجــزای اصلــی بیودی ب
ــن  ــرای اولی ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ش
ــا  ــت شــدن ب ــا جف ــوری حجــم آزاد ب ــار، تئ ب
روش مشــارکت گروهــی بــرای افزایــش کلیــت 

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــرآورد م ب
ــق،  ــن تحقی ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب

یــک بانــک اطاعــات ویســکوزیته بــزرگ از ۳۲ 
آلکیــل اســتر اســیدهای چــرب مختلــف، کــه 
۱۳۰۰ نقطــه داده را تشــکیل می دهــد، جمــع 
آوری شــد. مــدل پیشــنهادی و تئــوری حجــم 
ــق  ــبی مطل ــراف نس ــن انح آزاد دارای میانگی
۵,۰۵ درصــد و ۵,۴۹ درصــد بودنــد. مــدل 
هــای انتخــاب شــده بــرای مقایســه جامــع بــا 

ــدل مقایســه شــدند. ســه م
گفتنــی اســت، نتایــج نشــان داد کــه معادلــه 
ــا  ــت ب ــم آزاد جف ــوری حج ــنهادی و تئ پیش
ــکوزیته  ــار ویس ــی، رفت ــارکت گروه روش مش

محــدوده  در  را  بررســی  مــورد  ترکیبــات 
ــبه  ــت محاس ــه دق ــا ب ــار و دم ــیعی از فش وس

. می کنــد

پایــان نامه هــای برتــر و کاربــردی حــوزه 
ــدرو  ــط ایمی ــی، توس ــع معدن ــدن و صنای مع
ــه از  ــه ۳ پایان نام ــی شــدند ک انتخــاب و معرف
ــای  ــان پایان نامه ه ــی در می ــگاه خوارزم دانش

ــد. ــرار گرفتن ــر ق برت
دانشــگاه  از  پایان نامــه   ۳ گرفتــن  قــرار 
خوارزمــی در میــان پایان نامه هــای برتــر و 
کاربــردی حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی
ــی وزارت  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه خوارزمــی، در 
ــر  ــای برت ــان نامه ه ــل از پای ــی تجلی گردهمای
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــوزه مع ــردی ح و کارب

حمایــت شــده توســط ایمیــدرو کــه در محــل 
ــد، از  ــزار ش ــدرو برگ ــات ایمی ــالن اجتماع س
ارشــد و  پایان نامــه کارشناســی  بیــن ۱۲۴ 
ــی  ــن شناس ــش زمی ــری گرای ــاله دکت ۲۱ رس
اقتصــادی مــورد حمایــت، تعــداد ۵ پایان نامــه 
ــش  ــر در گرای ــای برت ــان نامه ه ــوان پای ــه عن ب
زمیــن شناســی اقتصــادی شــناخته شــد کــه از 
ایــن تعــداد ۳ پایان نامــه مربــوط به دانشــجویان 
ــن(  ــوم زمی ــکده عل ــی )دانش ــگاه خوارزم دانش
ــم  ــیانی، ابراهی ــمی س ــد قاس ــامی مجی ــه اس ب
طالــع فاضــل و زهــرا کریــم زاده بــه راهنمایــی 

ــی انتخــاب شــده اســت. ــزاد مهراب ــر به دکت
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آنچه خواهید خواند: 
پایان نامــه   ۳ گرفتــن  -قــرار 
میــان  در  خوارزمــی  دانشــگاه  از 
کاربــردی  و  برتــر  پایان نامه هــای 
معدنــی صنایــع  و  معــدن  حــوزه 

و  جــذب  بایدهــای  و  واقعیــات   -
نخبــگان مانــدگاری 

اســتان  نوآورانــه  ظرفیت هــای   -
بــا رونــق صنایــع خــالق شــکوفا 

د می شــو
ــوآوری  ــه ن ــتانی- کارخان ــفر اس - س
ــتاری  ــور س ــا حض ــزد ب ــان ی درخش

می شــود افتتــاح 
در  اطالع رســانی  دانش بنیــان|   -

شــد هوشــمند  ســازمان ها 

قرار گرفتن ۳ پایان نامه از دانشگاه خوارزمی در میان پایان نامه های برتر و کاربردی حوزه معدن و صنایع معدنی

ــع  ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری  ه س
از  حمایــت  بــا  اســت  تــاش  در  خــاق 
صنایــع  توســعه  بــه  خــاق  شــرکت های 
ــد. ــک کن ــتغال کم ــروت و اش ــق ث ــاق، خل خ

ــی  ــای فرهنگ ــر حوزه ه ــرم ب ــای ن  فناوری ه
و اجتماعــی اثرگذاری هــای مثبتــی دارنــد، بــه 
عنــوان مثــال در اقتصــاد باعــث اشــتغال زایی، 
ــی،  ــردش مال ــی و گ ــروت، درآمدزای ــد ث تولی
مبــادالت خارجــی و فقرزدایــی و مشــارکت در 

ــوند. ــدار می ش ــعه پای توس
ــدور  ــه ص ــر ب ــز منج ــی نی ــوزه فرهنگ در ح

ــاع  ــان، دف ــه جه ــامی ب ــی اس ــگ ایران فرهن
فعــال از فرهنــگ و تمــدن، حفــظ تنــوع 
فرهنگــی، ملــی و بومــی می شــوند. حفــظ 
میــراث و ارزش هــا، ســازگاری بــا محیــط 
ایده هــا،  آزاد  بــه جریــان  زیســت، کمــک 
خلــق مفاهیــم نــو، نــوآوری و تزریــق فنــاوری 
و پشــتوانه امنیــت و اقتــدار ملــی و صــدور پیام 
انقــاب از دیگــر اثرگــذاری هــای فنــاوری 
هــای نــرم بــر حوزه هــای مختلــف اســت.

هزینــه پاییــن ایجــاد شــغل، حراســت از 
هویــت ملــی در برابــر فرآینــد جهانــی شــدن، 
توســعه ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی، اثــر 
بخشــی فرهنگــی و اقتصــادی بــه طــور توامان، 
ــازده  ــت و زودب ــط زیس ــی محی ــش آلودگ کاه
بــودن برخــی از ظرفیت هــای منحصــر بــه 
فــرد صنایــع خــاق و فرهنگــی محســوب 

می شــوند.
بــه ترتیــب کســب و کارهــای دیجیتــال 
و فضــای مجــازی، بــازی، اســباب بــازی و 
ســرگرمی، صنایــع دیــداری و شــنیداری و 
صنایــع دســتی، گردشــگری و میــراث فرهنگی 
بیشــترین حــوزه فعالیــت شــرکت های خــاق 
حــدود ۱۵۷۰  در  حاضــر  حــال  در  اســت. 
ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــاق مش ــرکت خ ش
و  آمــوزش  کمیســیون  اعضــای  نشســت 
تحقیقــات مجلــس بــا معــاون علمــی و فنــاوری 
و رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان؛ ســتاری: جــذب 
ــه  ــوه مقنن ــت ق ــگان را حمای ــدگاری نخب و مان

تحقــق می بخشــد
و  آمــوزش  کمیســیون  اعضــای  دیــدار  در 
تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی بــا معــاون 
ــس  ــوری و ریی ــاوری رییس جمه ــی و فن علم
بنیــاد ملــی نخبــگان، بــر محورهــای حمایت از 

بنیــاد ملــی نخبــگان، افزایــش دامنــه حمایتــی 
و زمینه هــای جــذب و مانــدگاری نخبــگان 

ــرار گرفــت. مــورد بحــث و گفــت و گــو ق
 ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
اعضــای  بــا  نشســت  در  رییس جمهــوری، 
مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
شــورای اســامی بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
گســترش دامنــه حمایتــی از اســتعدادهای 
برتــر و نخبــگان، همــکاری و همراهــی مجلــس 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــوان ک شــورای اســامی عن
ــانی  ــروی انس ــوب نی ــیار خ ــای بس ظرفیت ه
ــاوری و  مســتعد، نخبــگان و فعــاالن حــوزه فن
نــوآوری، افزایــش ظرفیت هــای حمایتــی بنیــاد 
ــورای  ــس ش ــک مجل ــه کم ــگان ب ــی نخب مل
اســامی، می توانــد زمینــه ســاز شــکوفایی 
مانــدگاری  و  جــذب  برتــر،  اســتعدادهای 
نخبــگان بــا اشــتغال دانش بنیــان و خــاق 

ــد. باش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی ریی
این کــه می بایــد ضمــن آن کــه ســیطره و 
دامنــه اثرگــذاری بنیــاد افزایــش یابــد و بســتر 
حمایتــی بنیــاد توســعه پیــدا کنــد، ادامــه داد: 
ــد شــود  ــی روزآم ــد سیاســت هــای نخبگان بای
ــای  ــت ه ــه و ظرفی ــاز جامع ــا نی و متناســب ب
ــورت  ــای الزم ص ــزی ه ــه ری ــی برنام نخبگان

ــرد. یگی
ــب  ــاد تناس ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی، ب
ــی  ــاد مل ــای بنی ــا و مأموریت ه ــان بودجه ه می
نخبــگان بــه کمــک مجلــس شــورای اســامی 
ــه  ــه ب ــا توج ــاد ب ــی بنی ــه فعل ــت: بودج گف
اهمیــت بــاالی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر، 
ــای  ــت ه ــا و ظرفی ــت ه ــا ماموری ــب ب متناس
اینــن حــوزه نبــوده و بــرای پوشــش بخشــی از 
ــا  ــی کشــور، الزم اســت ت ظرفیت هــای نخبگان
ــاص  ــاد اختص ــه بنی ــی ب ــور توجه ــهم درخ س
پیــدا کنــد. بــه طــور میانگیــن ســاالنه ۴هــزار 
اســتعداد برتــر تحــت پوشــش  حمایــت هــای 
بنیــاد قــرار مــی گیرنــد در حالــی کــه ظرفیــت 
ــه و  ــش اموخت ــروی انســانی دان ــی و نی نخبگان
ــزان  ــن می ــش از ای ــیار بی ــور بس ــتعد کش مس

اســت.

معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری، 
ــران  ــگان ای ــه مهاجــرت نخب ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــا الزم  ــت، ام ــر نیس ــی باالت ــن جهان از میانگی
ــا سیاســتگذاری ها و  ــن موضــوع ب ــا ای اســت ت
حمایت هــای اثربخــش و کارآمــد مــورد توجــه 
جــدی قــرار بگیــرد ادامــه داد: آمارهــای اغــراق 
ــش  ــرکت های دان ــرت ش ــاره مهاج ــده درب ش
بنیــان، بــا واقعیــت هــای جامعــه فاصلــه 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــزار ش ــش از ۷ه دارد. بی
در کشــور فعالیــت دارنــد کــه خــود، بــا ایجــاد 
ــاز  ــه س ــزوده، زمین ــق ارزش اف ــتغال و خل اش
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــدگاری تع ــذب و مان ج
اســتعدادهای برتــر و نخبــگان از سراســر دنیــا 
ــن  ــدادی از ای ــه تع ــن آن ک ــد، ضم ــده ان ش
شــرکت هــا، دامنــه فعالیــت خــود را بــه دیگــر 
ــران،  ــر ای ــد و عــاوه ب کشــورها توســعه داده ان
ــد.  ــت دارن ــز فعالی ــی نی ــن الملل ــه بی در عرص
موضوعــات مهاجــرت اگرچــه بایــد مــورد توجه 
ــائل  ــت خوش مس ــد دس ــا نبای ــرد ام ــرار بگی ق
سیاســی شــده و بــا دیــدگاه هــا و رویکردهــای 

ــرد. ــه بگی ــت فاصل ــراق شــده از واقعی اغ
 

ــزو ۱۰  ــران ج ــه ای ــرد ک ــد ک ــتاری، تاکی س
ادامــه  و  نیســت  مهاجرفرســت  اول  کشــور 

رصــد  آمارهــای  اســاس  بــر  ایــران  داد: 
خانــه مهاجرتــی ایــران، جــزو کشــورهای 
ــزان  ــچ گاه می ــوده و هی ــت اول نب مهاجرفرس
مهاجــرت هــا از میانگیــن جهانــی فراتــر نبــوده 

ــت. اس
 

ــوری  ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ــریف،  ــوآوری ش ــه ن ــه ناحی ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــدگاری  ــرای جــذب و مان ــه بســتری ب ــود ب خ
نخبــگان بــا ایجــاد شــرکت های دانــش بنیــان 

ــون  ــرد: اکن ــوان ک ــت، عن ــده اس ــاق ش و خ
ــل  ــرای تبدی ــای الزم ب ــاخت ه ــاد زیرس ایج
ایــده هــای نوآورانــه اســتعدادهای برتــر و 
ــل مهمــی در جــذب  ــگان، کــه خــود عام نخب
و مانــدگاری آن هــا اســت، بــا ســرعت و شــتاب 
قابــل توجهــی در حــال گســترده شــدن اســت 
ــا  ــت ت ــد، الزم اس ــن رون ــعه ای ــرای توس و ب
مجلــس  جملــه  از  تأثیرگــذار  دســتگاه ها 
ــاد  ــدی در ایج ــی کلی ــامی، نقش ــورای اس ش
ظرفیــت هــای سیاســتی و حمایتــی از ســرمایه 

ــد.  ــا کنن ــانی ایف انس

ظرفیت های منحصر به فرد صنایع خالق و فرهنگی

واقعیات و بایدهای جذب و ماندگاری نخبگان
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پیگیری و حمایت مجلس برای توسعه ظرفیت نخبگانی کشور
علیرضــا منــادی ســفیدان رئیــس کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی 
نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه مجلــس 
ــود ار  ــت خ ــام ظرفی ــا تم ــامی ب ــورای اس ش
توســعه ظرفیــت نخبگانــی کشــو، حفــظ و 
حمایــت  انســانی  ســرمایه های  مانــدگاری 
ــه  ــال س ــیون امس ــه داد: کمیس ــد ادام می کن
حــوزه مهــارت، اشــتغال و فنــاوری، راهکارهــای 
جدیــد و متناســب بــا ظرفیــت نخبگانــی 

ــد. ــی کن ــال م ــور را دنب کش
ــا اشــاره بــه نقــش راهبــردی و کلیــدی  وی ب
ــای  ــگان در توســعه طــرح ه ــی نخب ــاد مل بنی
برتــر  اســتعدادهای  هدایتــی  و  حمایتــی 
طرح هــای  گفــت:  آموختــگان  دانــش  و 
اســتعدادیابی، مســتعد پروری، جــذب و هدایت 
ــال شــود  ــد از مقاطــع پاییــن دنب نخبــگان بای
ــی  ــتگذار و نظارت ــش سیاس ــتا نق و در ای راس
بنیــاد ملــی نخبــگان می توانــد بســیار راهگشــا 
باشــد. مجلــس نیــز در کنــار برنامــه هــای ایــن 
بنیــاد بــه توســعه بســترهای الزم بــرای حفــظ 
ــد. ــک می کن ــانی کم ــروی انس ــدگاری نی و مان

ملــی  بنیــاد  معاونــان  نشســت  ایــن  در 
ــت  ــای در دس ــرح ه ــی ط ــه معرف ــگان، ب نخب
اجــرا پرداختــه و جمعــی از اعضــای کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی 
ــاره ایــن طــرح هــا  دیــدگاه هــای خــود را درب
و برنامــه هــا مطــرح کردنــد. همچنیــن زمینــه 
هــای الزم بــرای افزایــش حمایــت هــا از 
توســعه فعالیــت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان در 

ــد. ــم ش ــور فراه ــی کش ــاختار قانون س
اجــرای بیــش از ۳۱ پــروژه بــرای ارتقــای 
محصــوالت  سالم ســازی  غــذا؛  کیفیــت 

کیفیــت  ایرانیــان  ســفره  بــه  کشــاورزی 
بخشــید

یکــی از مهم تریــن پیــش نیازهــا بــرای تامیــن 
امنیــت غذایــی، فراهــم کــردن زیرســاخت ها و 
ــا کمــک آنهــا اقدامــات در  ــا ب ابزارهــا اســت ت

ایــن زمینــه هدفمندتــر و کاربردی تــر شــود.
از آنجایــی کــه امنیــت غذایــی نقــش بســزایی 
ــه  ــای ســامت جامع ــت و ارتق ــن امنی در تامی
دارد و عــدم توجــه بــه آن و وابســتگی بــه 
بازارهــای جهانــی عواقــب ناخوشــایندی بــرای 
کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت، ســتاد 
توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری درصــدد اســت تــا 
بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان و خاق 
ــن حــوزه؛ خاهــا را  ــا ای و نهادهــای مرتبــط ب
پاســخ دهــد و تــاش کنــد غــذای ســالم تــری 

ــه دســت مــردم برســد. ب
»ایجــاد  شــتابدهنده ها«،  »ایجــاد 
واحــد  پنجــره  »ایجــاد  اســتانداردها«، 
ســاختارکدهای  »اصــاح  الکترونیکــی«، 
محصــوالت  رهگیــری  »ســامانه   ،»ISIC

کشــاورزی«، »ســامانه توزیــع نهــاده هــای 
کشــاورزی )کودنــت(«، »برگــزاری ســمپوزیوم 
و کارگاه آموزشــی«، »تدویــن برنامــه مدیریــت 
کشــاورزی«،  جهــاد  در  تلفیقــی  تغذیــه 
»اســتقرار بــازار محصــول ســالم و تولیــد 
گیاهــان بــر اســاس آنالیــز کان داده هــا«، 
»دســتنامه هــای ترویجــی«، »ایجــاد و توســعه 
ــوت  ــرح پایل ــالم«، »ط ــوالت س ــبکه محص ش
ــت از  ــک«، »حمای ــرو و ماکروجلب ــد میک تولی
ــس  ــب« و »اطل ــاد طی ــتقرار نم ــاد و اس ایج
ــی  ــاوری کشــاورزی« ۹ گام ــع زیســت فن جام

ــاخت هــای  ــن زیرس ــه بــرای تامی ــت ک اس
ــا در  ــده ی ــی ش ــی اجرای ــت غذای ــن امنی تامی

ــت. ــرا اس ــال اج ح
در همیــن راســتا هــم اقدامــات دیگــری چــون 
ــق  ــترووایت از طری ــتی اس ــود زیس ــد ک »تولی
تصفیــه پســاب دامــداری، شــهری و صنعتــی«، 
»تولیــد صنعتــی آفــت کــش گیاهــی دایابــون« 
ــتحصال  ــیدی اس ــی آمینواس ــود تخصص و »ک
شــده از ضایعــات کارخانجــات صنایــع غذایــی« 
ــاورزی  ــوالت کش ــازی محص ــالم س ــرای س ب
ــت،  ــه نخس ــا در مرحل ــت ت ــده اس ــف ش تعری

ــا اســتانداردها همــراه کننــد. تولیــدات را ب
زمیــن  از  غذایــی  امنیــت  تامیــن  چــون 
کشــاورزی آغــاز مــی شــود و همــه فرآیندهــای 
تولیــد و توزیــع را در برمــی گیــرد و تــا ســفره 
ــل  ــن دلی ــه همی ــه دارد ب ــردم ادام ــای م ه
فرامــوش کــردن یکــی از حلقه هــا؛ تامیــن 
ابتــر و بی نتیجــه خواهــد  را  ایــن مفهــوم 

ــت. گذاش
ــد ســال  ــن اســاس، ســتاد طــی چن ــر همی ب
ــه صنعــت دام و طیــور  ــژه ب ــگاه وی ــا ن اخیــر ب
ــژه  ــرح وی ــی ۹ ط ــت غذای ــن امنی ــرای تامی ب
ــرده اســت.  ــی ک ــه اجرای ــن زمین ــم در ای را ه
اقداماتــی همچــون تشــکیل دبیرخانــه کارگروه 
ــه  ــن«، »مقایس ــن آری ــعه الی ــق و توس تحقی
ســویه هــای مــرغ موجــود تجــاری«، »اســتفاده 
از ظرفیــت کانــون هــای دانــش، صنعــت، 
ــد  ــور«، »تولی ــرای توســعه صنعــت طی ــازار ب ب
اســپرم، جنیــن و گوســاله هــای خالص نــژاد در 
حــال انقــراض سیســتانی«، »تولیــد ریزتراشــه 
ــت دام  ــذاری و ثب ــت گ ــایی، هوی ــرای شناس ب
براســاس اســتاندارد«، »تولیــد اســفنج واژینــال 

ــفند  ــد گوس ــبک«، »تولی ــترونی دام س پروژس
ــی  ــرایط محیط ــرای ش ــب ب ــازده مناس ــر ب پ
ایــران )نــژاد مهربــان(«، »تولیــد ۲ هــزار 
ــتی و  ــیری، گوش ــاز ش ــای ممت ــز نژاده راس ب
چندقلــوزا )ســانن، مورســیا، بوئــر و موبنــده(« و 
»برنامــه اصــاح نــژادی گوســفند بومــی ایــران 
ــروال«. ــل ب ــر اســتفاده از آل ــد ب ــا تاکی )شــال( ب

ــوزه  ــن ح ــای مطــرح در ای ــروژه ه ــی از پ یک
ــم  ــن کار ه ــه ای ــن اســت ک ــرغ الی ــای م احی
بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــاش ش ــا ت ــوری و ب جمه
بنیــان و خــاق بــا اجــرای ۵ طــرح »تصویــب و 
انعقــاد قــرارداد طرح هــای پژوهشــی و توســعه 
طرح هــای  پیشــرفت  »پایــش  فنــاوری«، 
پژوهشــی«، »تدویــن ســند تحقیــق و توســعه 
برنامــه ملــی الیــن آریــن«، »راه انــدازی و 
توســعه پلتفــرم شــبکه تحقیــق و توســعه مــرغ 
الیــن آریــن« و »کســب برخــی دســتاوردها و 
ــزارع  ــن از م ــات ســویه آری جمــع آوری اطاع

ــرا اســت. ــال اج ــرورش« در ح پ
بــه طــور کلــی همــه ایــن طــرح هــا بــا هــدف 
ــد  ــه اجــرا درآمــده ان تامیــن امنیــت غذایــی ب
و بخــش کوچکــی از اقدامــات معاونــت علمــی 
ــا  و فنــاوری ریاســت جمهــوری در همــکاری ب
ــای  ــان و مجموعه ه ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ذیربــط در وهلــه اول بــرای تامیــن غــذا و 
ســپس ســالم ســازی آن اســت. اقداماتــی کــه 
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــت غذای ــد امنی ــی توان م
ــن و  ــی را تامی ــداف مل ــن اه ــردی تری از رهب

ــد. ــق کن محق

گشایش 6 خانه خالق و نوآوری در سیستان و بلوچستان؛ ستاری: 
ظرفیت های نوآورانه استان با رونق صنایع خالق شکوفا می شود

فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
رییس جمهــوری در ادامــه ســفر بــه 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، 6 خانــه 
خــالق و نــوآوری را در ایــن اســتان 

افتتــاح کــرد.
 ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رییس جمهــوری در ایــن مراســم بــا بیــان 
ــاق  ــع خ ــای صنای ــعه ظرفیت ه ــه توس این ک
ــوم انســانی و فنــاوری هــای  ــژه حــوزه عل وبوی
افــزوده  ارزش  خلــق  بــه  می توانــد  نــرم  
و اشــتغال پایــدار منجــر شــود ادامــه داد: 
نمونه هــای موفــق و توانمنــدی از شــرکت های 
ــای  ــون فناوری ه ــای گوناگ ــاق در حوزه ه خ
ــی،  ــراث فرهنگ ــاق، از می ــع خ ــرم و صنای ن
ــتی،  ــع دس ــال صنای ــای دیجیت ــب وکاره کس
گردشــگری گرفتــه تــا نوآوری هــای اجتماعــی 
ــه  ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــروز در اس ام
ــعه   ــوآوری توس ــاق و ن ــای خ ــک خانه ه کم
ــا  ــردن ظرفیت ه ــکوفا ک ــن ش ــد وضم یافته ان
ومزیــت هــای اســتانی، راه را بــرای ایجــاد 
اشــتغال، خلــق ارزش افــزوده و مهم تــر از 
ســرمایه های  مانــدگاری  و  حفظــظ  همــه 

ــد. ــم می کنن ــاق فراه ــوآور و خ ــانی ن انس
ســتاری بــا اشــاره بــه این کــه رویکــرد جدیــد 
معاونــت علمــی و فناوری  در حمایــت از صنایع 
خــاق می توانــد مبــدأ تحــوالت جــدی در ایــن 
حــوزه باشــد ادامــه داد: یکــی از ظرفیت هــای 
ــش  ــد دان ــش تولی ــون  جه ــه در قان ــی ک خوب
ــت  ــعه زیس ــده، توس ــی ش ــش بین ــان پی بنی

بــوم صگنایــع خــاق و فرهنگــی، فناوری هــای 
نــرم  مبتنــی بــر علــوم انســانی، فرهنــگ 
ــگری  ــای گردش ــی و ظرفیت ه ــر ، تاریخ وهن
ــی  ــوآوری بخش ــاق و ن ــای خ ــت. خانه ه اس
ــش  ــون جه ــه در قان ــت ک ــی اس از اولویت های

ــم. ــال می کنی ــدی دنب ــور ج ــه ط ــد ب تولی

توســعه صنایــع خــالق در اســتان 
بلوچســتان و  سیســتان 

ــوآوری  ــاق و ن ــای خ ــن خانه ه ــاح ای در افتت
ــاون  ــن مع ــر الدی ــی خی ــی عل ــا همراه ــه  ب ک
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــوآوری وزی ــاوری و ن فن
ــتاندار  ــی اس ــدرس خیابان ــین م ــاوری، حس فن

ــس  ــی ری ــتان و پرویزکرم ــتان و بلوچس سیس
ــهردار  ــرم  و ش ــای ن ــاوری ه ــز ودبیرفن مرک
زاهــدان وجمعــی از مســئوالن اســتانی صــورت 
ــه  ــوآوری  ۶ خان گرفــت، خانه هــای خــاق و ن
خــاق و نــوآوری شــهری، خانــه خــاق و 
نــوآوری فــرش، خانــه خــاق و نــوآوری هاتــف، 
خانــه خــاق و نــوآوری امــوزش ، خانــه خــاق 
ــوآوری  ــه خــاق و ن ــوآوری اجتماعــی، خان و ن
بهره بــرداری  بــه  بازی ســازی  و  پویانمایــی 

رســید.
ــدف  ــا ه ــگاه ب ــوآوری دانش ــاق و ن ــه خ خان
ــو و  ــای ن ــرح ه ــرای ط ــرش و اج ــذب، پذی ج
ــع  ــا صنای ــط ب ــای مرتب ــوزه ه ــه در ح خاقان
خــاق از بیــن دانشــجویان دانشــگاه سیســتان 

ــه از  ــاص یافت ــای اختص ــتان در فض و بلوچس
ــکاری دانشــگاه  ــا هم ــن دانشــگاه ب ــط ای محی
سیســتان و بلوچســتان، پــارک علــم و فنــاوری 
و ســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه صنایــع 
خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در ســال ۱۴۰۱ راه انــدازی و مــورد 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب به
ایــن  از  بــرداری  بهــره  و  انــدازی  راه  بــا 
خانه هــای خــاق و نــوآوری، اســتان سیســتان 
نــوآوری  و  از ۷ خانــه خــاق  وبلوچســتان 
بهره منــد خواهــد شــد و سیســتان وبلوچســتان 

رتبــه دوم کشــوری قــرار می گیــرد.
ایــن ظرفیــت ایجــاد شــده، زمینه ســاز رونــق 
مزیــت  هــای نهفتــه صنایــع خــاق و فرهنگــی 
اســتان شــده اســت و سیســتان و بلوچســتان 
ــای  ــداد شــرکت ه ــه لحــاظ تع ــون ب ــم اکن ه
خــاق نیــز جــزو ۵ اســتان برتــر کشــور قــرار 

دارد.

دانش بنیــان| انحصــار تولیــد را دســتگاه 
قطع کننــده همزمــان شکســت

قطع کننــده همزمــان محصــول انحصــاری 
ــود کــه توســط یــک  شــرکت های آمریکایــی ب
شــرکت دانش بنیــان بومی ســازی و عرضــه 
ــتگاه در  ــن دس ــتفاده ای ــن اس ــم تری ــد، مه ش

ــت. ــت اس ــال گاز و نف ــوط انتق خط
ــرکت  ــره ش ــات مدی ــو هی ــی عض  زری نصرت
ــاره  ــا اش ــوس ب ــک ت ــایان الکترونی ــارس س پ
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ــاخت  ــتگاه ایران س ــن دس ــای ای ــه قابلیت ه ب
دارای  همزمــان  کننــده  قطــع  گفــت: 
می توانــد  کــه  اســت  زیــادی  قابلیت هــای 
ــکل در  ــاد مش ــان ایج ــا در زم ــد ت ــک کن کم
خطــوط انتقــال، هدررفــت کاهــش یابــد. مهــم 
تریــن اســتفاده قطــع کننــده همزمــان در 
خطــوط انتقــال گاز و نفــت اســت و بــه همیــن 
علــت مــی تــوان در ایــن عرصــه فعالیــت 

ــت. ــه داش ــی در منطق خوب

قطــع و وصــل جریــان در آمپرهــای ۵۰ ،۱۰۰ 
ــز  ــت، حــذف نوی ــاژ۲۵۰ ول ــر و ولت و ۲۰۰ آمپ
کلیــد زنــی و طــول عمــر بــاال بــه دلیــل 
امــکان  الکترونیکــی،  ســوئیچ  از  اســتفاده 
برنامــه ریــزی پنــج بــازه تاریخــی مجــزا و هــر 
ــازه زمانــی مختلــف، ســنکرون  تاریــخ چهــار ب
اتوماتیــک در صــورت قطــع بــرق و باطــری بــه 
هــر دلیــل، داشــتن نشــانگر وضعیــت باطــری 
ــداوم  ــنکرون م ــش و س ــه نمای ــر روی صفح ب
بــا اســتفاده از gps از جملــه قابلیت هــای 

دســتگاه ایران ســاخت اســت.
 

ــت  ــس در حال وصــل نگــه داشــتن تران
ــت ــدون اینتراپ ب

ــان،  ــده همزم ــع کنن ــتگاه قط ــن دس همچنی
قــادر بــه تحمــل قــدرت جریــان لحظــه ای تــا 
ــت  ــت و قابلی ــی اس ــان نام ــر جری ــار براب چه
ــز دارد. از  ــی را نی ــری خارج ــا باط ــرد ب کارک
GPS خارجــی دارای  آنتــن  ســوی دیگــر 
ــرای اســتفاده  مگنــت و کابــل ۵ متــری نیــز ب

بهتــر کاربــران در آن تعبیــه شــده اســت. وصل 
نگــه داشــتن ترانــس در حالــت بــدون اینتراپت 

ــت. ــتگاه اس ــر دس ــای دیگ از قابلیت ه
دســتگاه قطــع کننــده همزمــان پیــش از 
ایــن فقــط توســط شــرکت های آمریکایــی 
ســاخته مــی شــد کــه بــا تولیــد آن در داخــل 
توانســتیم انحصــار آن را شکســته و بــا قیمــت 
ــازار  ــه ب ــی آن را ب ــه خارج ــم نمون ــک پنج ی
ــه  ــی در صرف ــک بزرگ ــه کم ــم ک ــه کنی عرض

ــود. ــور ب ــی ارزی در کش جوی
 

کاربرد دستگاه قطع کننده همزمان
ــر حــوزه دانش بنیــان افــزود: تولیــد  ایــن مدی
ــان ســبب شــده  دســتگاه قطــع کننــده همزم
ــه  ــور ب ــغلی در کش ــت ش ــدود ۱۵ فرص ــا ح ت
صــورت مســتقیم ایجــاد شــود کــه در مرحلــه 
ــه  ــتگاه ب ــن دس ــادرات ای ــال ص ــه دنب ــد ب بع
ــیای  ــارس و آس ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش
ــی  ــر ارزآوری م ــاوه ب ــه ع ــتیم ک ــه هس میان
توانــد، فرصــت هــای شــغلی بیشــتری در 

ــد. ــاد کن کشــور ایج

ملــی  کالن  طرح هــای  از  حمایــت 
ــه در  ــای فناوران ــن نیازه ــاوری؛ تامی فن

ــت ــتاب گرف ــالمت ش ــوزه س ح
طرح هــای کان ملــی فنــاوری حــوزه ســامت 

ــوالت  ــرای ورود محص ــایی ب ــد راهگش می توانن
دانش بنیــان و خــاق بــا کیفیــت بــه بازارهــای 

داخلــی و بین المللــی باشــند.
 

مهم تریــن  از  یکــی  ســامت  حــوزه 
بخش هایــی اســت کــه بــا کمــک فناوری هــای 
ــودی  ــش صع ــد محصوالت ــد تولی ــد رون جدی
ــوزه و  ــن ح ــت از ای ــه و حمای ــود. توج می ش
همچنیــن بهره گیــری از نــوآوری، خاقیــت 
قابــل  مزایــای  باعــث می شــود  فنــاوری  و 

ــود. ــه ش ــردم و جامع ــد م ــی عائ توجه
در  جهانــی  تبــادالت  و  تعامــات  شــیوه 
ــوان گفــت  دنیــای امــروز تغییــر کــرده و می ت
ســامتی بــه رکــن اصلــی امنیــت در کشــورها 
ــن  ــوم همچنی ــن مفهم ــت، ای ــده اس ــدل ش ب
و  فشــار  بــرای  باشــد  عاملــی  می توانــد 
تهدیــد کشــورهایی کــه از ایــن منظــر توســعه 
ــتگی  ــی وابس ــای جهان ــه بازاره ــد و ب نیافته ان

ــد. ــادی دارن زی
ــار  ــان ها دچ ــد انس ــی جدی ــبک زندگ در س
عارضه هــا و بیماری هــای نوظهــور و بعضــا 
ــان و  ــرای درم ــه ب ــده اند، ک ــناخته ای ش ناش
ــزات و  ــه تجهی ــاز ب ــکی نی ــم پزش ــعه عل توس
فناوری هــای بــه روز اســت. اهمیــت حــوزه 
اقتصــادی،  توســعه  و  رشــد  در  ســامت 
اجتماعــی همــواره مــورد توجــه سیاســتگذاران 

ــت. ــته اس ــرار داش ق
 

طرح های فناورانه حوزه سالمت
بــر همیــن اســاس مرکــز طرحهــای کان 
ملــی فنــاوری اقــدام بــه شناســایی و حمایــت 
در  حــوزه  ایــن  در  فناورانــه  طرح هــای  از 
ملزومــات  و  تجهیــزات  اصلــی  بخش هــای 
پزشــکی، دارویــی و ســایر مــوارد کــرده اســت. 
از مجمــوع ۱۹۵ طــرح حمایت شــده حــوزه 
ــز،  ــن مرک ــه کار ای ــاز ب ــان آغ ــامت از زم س

۱۷۲ طــرح در ۸ ســال گذشــته مــورد حمایــت 
قــرار گرفتــه کــه بخــش تجهیــزات و ملزومــات 
پزشــکی بــا تعــداد ۱۰۱ طــرح، بیشــترین 
ــه خــود  ــت را ب ــورد حمای ــای م ــداد طرح ه تع

ــت. ــاص داده اس اختص
طرح هــای  عنــوان  بــا  کــه  طرح هایــی 
معاونــت  ســوی  از  فنــاوری  ملــی  کان 
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
فناورانــه  طرح هایــی  می شــوند،  حمایــت 
تجاری ســازی  قابلیــت  بــا  دانش بنیــان،  و 
هســتند کــه اجــرای آن هــا نیازمنــد مشــارکت 
ــه  ــت و ب ــف اس ــران مختل ــا بازیگ ــترده ب گس
ــخ  ــور پاس ــردی کش ــی و راهب ــای اساس نیازه

. هــد می د
 راهگشــایی بــرای ورود محصــوالت 

خــالق و  دانش بنیــان 
طرحهــای کان ملــی فنــاوری از ویژگی هــای 
ــارزی از قبیــل اثربخشــی ملــی، منطقــه ای و  ب
ــی  ــی و هماهنگ ــم افزای ــاد ه ــی، ایج بین الملل
ــرای  ــی و خصوصــی ب ــازمان های دولت ــن س بی
ــن،  ــدار آفری ــردی و اقت ــای راهب ــام طرح ه انج
ــا ســطوح  ــردی ب تجاری ســازی تحقیقــات کارب
فنــاوری بــاال و کارآفرینــی فناورانــه برخوردارند 
و می تواننــد راهگشــایی بــرای ورود محصــوالت 
دانش بنیــان و خــاق بــا کیفیــت بــه بازارهــای 

ــی باشــند. ــی و بین الملل داخل
ــی  ــای کان مل ــن طرح ه ــی از جدیدتری برخ
فنــاوری در حــوزه ســامت کــه در حــال اجــرا 
هســتند، شــامل مــدل مانــدگار طبیعــی از 
بــدن موجــودات زنــده پــس از مــرگ، پایلــوت 
لــب صنایع غذایــی، افزایــش فراهمــی زیســتی 
ــای  ــا، تیغه ه ــد کرون ــپری ض ــن، اس کورکومی
ــرداری  ــامانه های تصویرب ــل س ــکی، تبدی پزش
ــتگاه  ــال، دس ــه دیجیت ــوگ ب ایکــس ری از آنال
ــال مایعــات در حجــم  ــات انتق ــی، رب آنژیوگراف
ــزات  ــاء تجهی ــز احی ــاز دوم مرک ــر، ف میکرولیت
پذیــر  انعطــاف  اندوســکوپهای  و  پزشــکی 

می شــود.

دانش بنیان| اطالع رسانی در سازمان ها هوشمند شد
یــک  یکپارچــه  رســانی  اطــاع  سیســتم 
ــرده  ــاد ک ــی ایج ــان، قابلیت ــرکت دانش بنی ش
اســت تــا ســازمان هــا بتواننــد اطــاع رســانی 

در نقــاط مختلــف را ســامان دهی کننــد.
ــا  ــرکت برن ــل ش ــی مدیرعام ــیمین قربان  س
گســتران دانــش بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
سیســتم اطــاع رســانی یکپارچــه برنــا رســانه 
ــری  ــرد بیش ت ــزرگ کارب ــای ب ــازمان ه در س
ــه  ــم ک ــوده ای ــاهد ب ــواره ش ــت: هم دارد، گف
ــه صــورت  در ســازمان هــا و مراکــز مختلــف ب
ــورت  ــانی ص ــاع رس ــات و اط ــذی تبلیغ کاغ
ــه  ــادی را ب ــای زی ــه ه ــه هزین ــرد ک ــی گی م
ــا  ــام ه ــد و پی ــی کن ــل م ــا تحمی ــازمان ه س
ــز ارســال نمــی شــود  ــرای جامعــه هــدف نی ب
ــا  ــه برن ــانی یکپارچ ــاع رس ــتم اط ــه سیس ک
ــت. ــرده اس ــرف ک ــب را برط ــن معای ــانه ای رس

امــروز در یکــی از وزارتخانــه هــای دولــت کــه 
ــب  ــگرهایی نص ــه دارد، نمایش ۱۸۰ زیرمجموع
ــر  ــز اطــاع رســانی ب ــه از مرک شــده اســت ک
ــی  ــه خوب ــرد و ب ــی گی ــا صــورت م روی آن ه
اطــاع رســانی در ایــن مجموعــه بــا اســتفاده از 
برنــا رســانه انجــام مــی شــود. صفحــه نمایــش 
ــی  ــای مختلف ــمت ه ــه قس ــانه ب ــا رس در برن
تقســیم مــی شــود و در هــر قســمت قابلیــت 
هایــی تعریــف شــده تــا بتــوان اطــاع رســانی 

ــع را انجــام داد. جام

ــبت  ــی مناس ــش تمام ــه نمای ــن صفح در ای
هــای ملــی مذهبــی و ســازمانی تعریــف شــده 
و متناســب بــا ایــن مناســبت هــا اطــاع 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــی ش ــام م ــانی انج رس
ــورت  ــه ص ــتم ب ــز در سیس ــد نی ــده جرای بری
روزانــه قــرار مــی گیــرد تــا کارکنــان از اخبــار 

ــوند. ــز آگاه ش روز نی
ــار نمایشــگر کیوســک هــای هوشــمند  در کن
ــدون  ــان ب ــا کارکن ــف شــده اســت ت ــز تعری نی
ــوند  ــارج ش ــود خ ــل کار خ ــه از مح ــن ک ای

ــایر  ــه ای و س ــی، بیم ــات بانک ــد خدم بتوانن
ــد. ــت کنن ــوارد را دریاف م

کیوســک هــای هوشــمند ایــن قابلیــت را 
دارنــد کــه در بــدو ورود حتــی مجموعــه و هــر 
مدیــر را بــه مراجعیــن معرفــی کننــد و امــور را 

تســهیل کننــد.
ایــن مدیــر حــوزه دانــش بنیــان توضیــح داد: 
از برنــا رســانه در برخــی شــرکت هــا در کشــور 
عــراق نیــز اســتفاده مــی شــود کــه با اســتقبال 
خوبــی مواجــه شــده اســت. تــا بــه امــروز ایــن 

پــروژه در ۳۸۰ مرکــز داخلــی نیــز راه انــدازی 
ــی ارزی  ــه جوی ــته صرف ــت و توانس ــده اس ش

خوبــی رقــم بزنــد.
ــان انگلیســی، عربــی و  ــه ســه زب ــرم افــزار ب ن
فارســی طراحــی شــده اســت و ایــن قابلیــت را 
ــود  ــال ش ــز فع ــات نی ــوزه تبلیغ ــا در ح دارد ت
و در مراکــز خریــد بــزرگ نیــز راه انــدازی 
ــه  ــا ب ــش ت ــتران دان ــا گس ــرکت برن ــود. ش ش
امــروز موفــق بــه ایجــاد ۱۵ فرصــت شــغلی بــه 

صــورت مســتقیم شــده اســت.
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رویداد | ایده های نوآورانه برای سازگاری روستاها با کم آبی ارائه شد
آب،  تخصصــی  کارگــروه  حمایــت  بــا 
و  محیط زیســت  و  فرســایش  خشک ســالی، 
ــا همــکاری دانشــگاه خلیج فــارس، نخســتین  ب
نوآورانــه  ایدههــای  کارآفرینــی  رویــداد 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــا کم آب ــتاها ب ــازگاری روس س

 
پژوهشــکده آب  بــه همــت  رویــداد  ایــن 
دانشــگاه  نــوآوری  و  کارآفرینــی  مرکــز  و 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــارس و ب خلیج ف
فنــاوری ریاســت جمهــوری کارگــروه تخصصی 
آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت ،و 
ــگان اســتان بوشــهر،  ــاد نخب ــا مشــارکت بنی ب
ــرکت آب  ــه ای، ش ــهامی آب منطق ــرکت س ش
و فاضــاب اســتان بوشــهر برگــزار شــد. مهتــا 
ــی  ــداد کارآفرین ــی روی ــر اجرای ــن دبی بذرافک
ایدههــای نوآورانــه ســازگاری روســتاها بــا 
ــا ۵  ــداد ب ــن روی ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب کم آب
محــور اجــرا شــد کــه تمامــی محورهــا رویکــرد 
ــده  ــان ۴۰ ای اجتماعــی داشــتند، گفــت: از می
ــا ۸  ــد تنه ــت ش ــور دریاف ــر کش ــه از سراس ک
ــه  ــد و س ــه ش ــه داوری پذیرفت ــده در مرحل ای

ــدند. ــاب ش ــان انتخ ــن می ــر از ای ــم برت تی
ــه  ــت رتب ــد توانس ــم رع ــداد تی ــن روی در ای
ــه  ــده را ب ــاب ش ــای انتخ ــن ایده ه اول در بی
دســت آورد. محمدمهــدی حاجتــی ســرگروه و 
احمدرضــا نصــری اعضــای ایــن گــروه هســتند. 
گــروه رعــد از اســتان گیــان، شهرســتان 
فومــن، ایــده اســتفاده از مولتــی کــود ارگانیــک 
ــد  ــرف آب در تولی ــازی مص ــت بهینه س در جه

ــتند. ــاورزی را داش ــوالت کش محص
ــاس  ــرگروهی عب ــه س ــا ب ــت آزم ــم زیس تی
ــوان  ــا به عن ــه رومن ــینی و محدث ــی حس حاج
اعضــا توانســت رتبــه دوم را کســب کنــد. ایــن 
گــروه از اســتان بوشــهر، شهرســتان خورمــوج 
ــت  ــوا کش ــه روش ه ــران ب ــت زعف ــده کش ای

ــد. ــه دادن ــک( را ارائ )آیروپونی
اندیشــه ســبز خلیج فــارس از اســتان بوشــهر، 
شهرســتان جــم رتبــه ســوم را بــه دســت آورد. 
علــی موســایی ســرگروه و جابــر مظفــری زاده، 
علــی جمالــی تنگســتانی، حســین ناطقــی 
گــروه  ایــن  اعضــای  زاده  زارع  ســبحان  و 
هســتند کــه ایــده اســتفاده از ســطوح آب 
ــاران و  ــتحصال آب ب ــرای اس ــری ب ــر پلیم گی
توســعه درختــکاری در زمین هــای بایــر را 

ــد. ــه دادن ارائ
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــتفاده از عل اس

کم آبــی
ــد  ــداد، محم ــن روی ــه ای ــت اختتامی در نشس
خلیج فــارس  دانشــگاه  سرپرســت  مدرســی 
ــه ی افتخــار اســت کــه در نشســت  گفــت: مای
ــور  ــرای کش ــم ب ــئله ای مه ــه مس ــی ک کم آب
اســت دورهــم جمــع شــده ایم چراکــه اگــر آب 
ــدارد و لحظــه ای  ــز وجــود ن ــات نی نباشــد حی

ــت. ــور نیس ــدون آب قابل تص ــی ب زندگ
افــزود:  خلیج فــارس  دانشــگاه  سرپرســت 
نیمــه  و  خشــک  ســال های  باوجوداینکــه 

خشــکی در پیــش رو داریــم و در شــرایط 
ــن  ــا همی ــد ب ــم بای ــر می بری ــه س ــی ب کم آب
شــرایط نیــز بتوانیــم بخــش کشــاورزی را 
ــی  ــا کم آب ــه ب ــه راه مقابل ــم ک ــت کنی مدیری

اســتفاده از علــم اســت.
مدرســی بــا بیــان اینکــه علــم می توانــد 
مشــکات فــرا روی مــا در مســئله کم آبــی 
مرتفــع کنــد، بیــان کــرد: بــه دنبــال بســته های 
و  هســتیم  کم آبــی  حــوزه  در  سیاســتی 
امیدواریــم کــه خروجــی ایــن رویدادهــا حــل 

ــد. ــی باش ــع آب ــت مناب ــی از مدیری بخش
اینکــه دانشــگاه  بــه  بــا اشــاره  مدرســی 
آب،  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  خلیج فــارس 
به صــورت جــدی دنبــال  را  ایــن موضــوع 
ــی از  ــوزه کارهای ــن ح ــت: در ای ــد، گف می کن
قبیــل ایجــاد پژوهشــکده آب، اســتقرار اولیــن 
گلخانــه ســاحلی در پردیــس فنــاوری بــا روش 
شــیرین ســازی آب دریــا و همچنیــن نشســت 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــا ســازمان های متناظــر ب ب
الگــوی کشــت در اســتان فعالیت هــای خــود را 

آغــاز کرده ایــم.
ــی  ــا کم آب ــاوم ب ــان مق مدرســی کشــت گیاه
بــا  مقابلــه  راهکارهــای  از  دیگــر  یکــی  را 
و  دانســت  کم آبــی  و  پدیــده خشک ســالی 
ــت گذاری های  ــه راه و سیاس ــد نقش ــزود: بای اف
ــیم.  ــته باش ــوع داش ــن موض ــرای ای ــی ب دقیق
ــان  ــی جه ــع آب ــن منب ــار بزرگ تری ــا در کن م
قــرار داریــم ولــی بااین حــال نتوانســته ایم 
ــئله  ــته ای مس ــول و شایس ــکل قابل قب ــه ش ب

کم آبــی را حــل کنیــم.
همچنیــن  خلیج فــارس  دانشــگاه  رئیــس 
انقــاب  مولــود  دانشــگاه  ایــن  داد:  ادامــه 
ــم  ــام معظ ــان مق ــه به فرم ــت ک ــامی اس اس
ــال  ــه س ــز ک ــال نی ــده و امس ــری ایجادش رهب
کارآفرینــی، اشــتغال و دانش بنیــان نام گــذاری 
شــده اســت، ایــن رســالت را بــرای خــود قائلیم 
کــه در دهــه ســی ام از عمــر دانشــگاه بتوانیــم 
ــری  ــام معظــم رهب ــات مق ــه منوی ــا توجــه ب ب
ــون را  ــه پیرام ــای جامع ــال، نیازه ــعار س و ش

ــم. ــع کنی مرتف
ســخنران بعــدی ایــن نشســت جهانگیــر 
پرهمــت از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، قائم مقــام ســتاد آب، خشک ســالی، 

ــود. ــت ب ــایش و محیط زیس فرس
نقش آب در توسعه کشورها

ــور  ــدی کش ــکل ج ــی را مش ــت، کم آب  پرهم
دانســت و افــزود: یکــی از مســائل عمده کشــور 
ــی اســت چــون  در حــال حاضــر مســئله کم آب
مــا کشــوری خشــک و نیمه خشــک هســتیم و 
ــد ســال گذشــته شــرایط  در کشــور طــی چن
خشک ســالی حاکــم بــوده اســت، ولــی از 
ــددی  ــیاب های متع ــود س ــر باوج ــرف دیگ ط
ــم در  ــت کنی ــا را مدیری ــتیم آب ه ــز نتوانس نی
ــع،  ــت مناب ــدر رف ــر ه ــاوه ب ــئله ع ــن مس ای

ــز متحمــل شــدیم. خســارت جــدی نی
کشــاورزی  صنعــت،  در  جهت بخشــی  وی 
ــی را  ــع آب ــتفاده از مناب ــرای اس ــات ب و خدم
ــت: در  ــت و گف ــور دانس ــی کش ــئله اصل مس
شــرایطی کــه کشــور بــا شــرایط خشک ســالی 
متعــدد همــراه اســت، مــا نیــز بایــد منابــع آب 
موردنیــاز کشــاورزی را تأمیــن کنیــم. امــروزه 
نقــش آب در توســعه کشــورها بــر کســی 

ــت. ــیده نیس پوش
ــدار  امنیــت غذایــی درگــرو تأمیــن پای

ــع آب مناب

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: امنیــت 
ــته  ــی وابس ــت غذای ــه امنی ــور ب ــی کش سیاس
ــل  ــا امــروز توانســته ایم در مقاب اســت و اگــر ت
ــود  ــی خ ــت سیاس ــت و امنی ــا مقاوم تحریم ه
ــه  ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــم ب ــظ کنی را حف
امنیــت غذایــی را ایجــاد شــده، امنیــت غذایــی 
ــت. ــع آب اس ــدار مناب ــن پای ــرو تأمی ــز درگ نی

ــاز  ــز نی ــتان نی ــا در تابس ــرد: م ــان ک وی بی
آبــی داریــم کــه از طریــق بــارش بــاران 
ــک و  ــوری خش ــران کش ــد، ای ــاق نمی افت اتف
نیمه خشــک اســت و ســازگاری بــا کم آبــی 
ــه  ــرای هم ــد ب ــتراتژی بای ــک اس ــوان ی به عن
ــعه  ــرای توس ــد. ب ــت و ارزش باش دارای اولوی
بــرای  درازمــدت  خط مشــی  بایــد  کشــور 
ــیم. ــته باش ــی داش ــکی و کم آب ــا خش ــه ب مقابل

پرهمــت افــزود: در بخش هــای مختلــف هــدر 
رفــت آب داریــم و منابــع آبــی بایــد مدیریــت 
و بهینه ســازی شــوند، چــون هــم آب را از 
دســت می دهیــم و هــم بارندگی هــا خســارات 

ــد. ــل می کن ــا تحمی ــه م ــادی را ب زی

ایــن متخصــص حــوزه آب بیــان کــرد: منابــع 
ــت  ــز اس ــد نی ــل های بع ــه نس ــوط ب ــی مرب آب
و مــا موظــف بــه نگهــداری ایــن منابــع و 

ــتیم. ــرف آن هس ــت مص مدیری
ــر در  ــع آب ب ــتقرار صنای ــاد از اس ــا انتق وی ب
مناطــق مرکــزی ایــران گفــت: صنایــع آببــر را 
در مناطــق خشــک و نیمه خشــک متمرکــز 
کرده ایــم و ایــن صنایــع ســاالنه بــه منابــع آبــی 
ــرای  ــن ب ــد، بنابرای ــاز دارن ــادی نی ــیار زی بس
ــه  ــی ب ــاز اساس ــع در کشــور نی ــتقرار صنای اس
ــون  ــود چ ــاس می ش ــرزمین احس ــش س آمای
ــال آب  ــرای انتق ــاش ب ــور در ت ــون کش اکن

ــت. ــع اس ــاز صنای موردنی
ــر  ــد باق ــت محم ــن نشس ــر ای ــخنران دیگ س
انجمن هــای  اتحادیــه  رئیــس  رضایــی، 
گیاهــان دارویــی ایــران و اســتاد تمــام موسســه 
تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع کشــور بــود.

ــی و  ــان مل ــه گفتم ــی ب ــل کم آب تبدی
ــور ــب کش غال

ــی و  ــت آب و صرفه جوی ــه وی اهمی ــه گفت ب
مصــرف بهینــه و آمــوزش آن از دوران ابتدایــی 

بســیار مهــم اســت.
حــوزه  در  رویدادهــای  برگــزاری  رضایــی 
کارگاه هــا  برگــزاری  و  پــردازی  ایــده  آب، 
ــی  ــا کم آب ــط ب ــای مرتب ــی و رویداده تخصص
ــه  ــد ب ــی بای ــزود: کم آب ــت و اف ــدی دانس را ج
ــود  ــل ش ــب کشــور تبدی ــی و غال ــان مل گفتم
ــرف آب در  ــوص مص ــازی در خص و فرهنگ س
ــوزش  ــه آم ــت ک ــروری اس ــری ض ــور ام کش
ایــن زمینــه بســیار حیاتــی محســوب  در 

می شــود.

ــت  ــوی کش ــر الگ ــه تغیی ــه ب ــزوم توج وی ل
ــا  ــه ب ــای مقابل ــی از راهکاره ــوان یک را به عن
ــا شــرایط  کمآبــی و کشــت گیاهــان ســازگار ب
کشــور  بــرای  را  نیمه خشــک  و  خشــک 

ــت. ــروری دانس ض
ــر  ــتمی از دفت ــول رس ــت رس ــن نشس در ای
ــهر و  ــتانداری بوش ــرمایه گذاری اس ــذب س ج
ــهامی  ــرکت س ــل ش ــدی مدیرعام ــی محم عل
ــد. ــخنرانی کردن ــز س ــتان نی ــه ای اس آب منطق

زیست دریا با اجرای 8 پروژه 
توسعه می یابد؛ افزایش تولید 

محصوالت

ــود  ــال بهب ــه دنب ــی ب ــاوری دریای زیســت فن
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــت زندگ ــش کیفی و افزای
موجــودات آبــزی اســت. منابعــی کــه در 
تولیــد غــذا و انــواع داروهــا و محصــوالت 
بهداشــتی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

 
ــی از  ــی یک ــوالت دریای ــازار محص ــا ب در دنی
بازارهــای پرورنقــی اســت کــه شــرکت ها 
عرصــه  ایــن  در  زیــادی  مجموعه هــای  و 
فعالیــت می کننــد. امــا ســهم محصــوالت 
دریایــی از بــازار دارویــی و غــذای ایــران 
بســیار ناچیــز اســت و هنــوز ایــن صنعــت در 
کشــورمان بــه شــکل جــدی و درســت توســعه 

ــت. ــه اس نیافت

اجــرای برنامه هــای ملــی و ورود شــرکت های 
حــوزه  ایــن  بــه  خــاق  و  دانش بنیــان 
تاحــدودی مــی توانــد ایــن نقیصــه را جبــران 
و محصــوالت و منابــع دریایــی را بــه صنعــت 
غــذا، دارو و آرایشــی و بهداشــتی کشــور وارد 
ــی  ــه م ــردی ک ــذی و کارب ــی مغ ــد. منابع کن
توانــد بخــش قابــل توجهــی از نیازهای کشــور 
را مرتفــع کنــد. ســتاد توســعه زیســت فناوری 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
در همیــن راســتا بــا کمــک شــرکت های 
ــاش  ــط در ت ــای مرتب ــان و نهاده دانش بنی
ــای  ــرای ارتق ــی را ب ــروژه مل ــا ۸ پ ــت ت اس

ــه اجــرا بگــذارد. ــا در کشــور ب زیســت دری

»کشــت جلبــک«، »تولیــد تخــم تمــام 
مــاده قــزل آال«، »پــرورش ماهــی«، »پــرورش 
میگــو«، »تولیــد امــگا ۳«، »تولیــد ژالتیــن از 
ــه  ــان ب ــن ماهی ــان«، »تولیــد ت ضایعــات آبزی
ــد  ــز« و »تولی ــن گوشــت قرم ــوان جایگزی عن
خاویــار«؛ ۸ برنامــه ای اســت کــه در ایــن 

ــد. ــد ش ــی خواه ــه عملیات زمین

ســتاد توســعه زیســت فنــاوری در بهــره 
بــرداری از منابــع زیســت دریــا در حــوزه های 
ــت  ــن و بهداش ــان، واکس ــژاد آبزی ــاح ن اص
آبزیــان، پــرورش جلبــک و میکروجلبــک، 
تولیــد گوشــت ماهیــان، تولیــد مــواد زیســتی 
و تولیــد ســوخت زیســتی متمرکــز شــده 

ــت. اس
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گردشگری را خالقیت و نوآوری در کشور رونق داد؛ شرکت های دانش بنیان و خالق عامل پویایی این صنعت
ــرای  ــدزا ب ــع درآم ــه صنای گردشــگری از جمل
کشــورها اســت و شــرکت های دانش بنیــان 
ــعه  ــی و توس ــل پویای ــد عام ــاق می توانن و خ

ــت در کشــور باشــند. ــن صنع ای
ــد  ــل جدی ــوان نس ــاق به عن ــگری خ  گردش
و  انبــوه  گردشــگری  از  بعــد  گردشــگری 
ــش رو  ــه دار و پی ــی، طای ــگری فرهنگ گردش
اســت.  گردشــگری  صنعــت  تازه نفــس 
نســل  را  خــاق  گردشــگری  کارشناســان، 
جدیــد گردشــگری بعــد از گردشــگری ســاحل 
بــرای  و  فراغــت  اوقــات  ســفر  به منظــور 
یعنــی  فرهنگــی  گردشــگری  و  اســتراحت 
قلمــداد  موزه هــا  و  فرهنــگ  بــه  متمایــل 

. می کننــد
گردشــگری خــاق بــا شــعار موزه هــای کمتــر، 
میدان هــای بیشــتر بــر انجــام فعالیت هــای 
ــی  ــی واقع ــا زندگ ــر ب ــل ژرف ت ــی و تعام تجرب
فرهنگــی در شــهرها تمرکــز می کنــد؛ درواقــع 
ــبیه  ــگر ش ــگری، گردش ــوم گردش ــل س در نس
تعریــف  می کنــد.  رفتــار  شــهروند  یــک 
گردشــگری خــاق، برگرفتــه از مفهــوم صنایــع 
ــه مــا اهمیــت اســتفاده از  خــاق اســت کــه ب

ــوآوری را در اقتصــاد دانش محــور  خاقیــت و ن
نشــان می دهــد.

ــد  ــی می دان ــع خــاق را صنایع یونســکو صنای
ــورت  ــا به ص ــات آن ه ــا خدم ــول ی ــه محص ک
مشــخص دارای المان هــای نوآورانــه یــا هنــری 
اســت. ایــن تعریــف، صنایــع فرهنگــی به عــاوه 
ــامل  ــری را ش ــی و هن ــدات فرهنگ ــام تولی تم
می شــود. بــه همیــن دلیــل در گردشــگری 
نســل ســوم، طراحــان بســته های گردشــگری 
بــا اســتفاده از صنایــع خــاق و تکیه بــر تعامــل 
نزدیــک و دوســویه بــا گردشــگر درصــدد 
ــوس و لذت بخــش  ــازه، ملم ــه ای ت ــق تجرب خل

هســتند.
 

ابتکار در گردشگری
ــل  ــه تعام ــگر ب ــاق، گردش ــگری خ در گردش
و  احساســی  اجتماعــی،  آموزشــی،  بیشــتر 
فرهنــگ  مــکان،  بــا  مشــارکت  همچنیــن 
ــط  ــود. مرتب ــویق می ش ــردم تش ــی و م زندگ
گردشــگری  بــا  خــاق  صنایــع  ســاختن 
می توانــد تقاضــا را افزایــش داده، ابتــکار در 

گردشــگری را برانگیــزد و محصــوالت ایــن 
ــد. ــا کن ــاره احی ــوزه را دوب ح

جدیدتریــن  به عنــوان  خــاق  گردشــگری 
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــگری می بایس ــدل گردش م
ظرفیت هــای فرهنگــی و تاریخــی مــردم و 
ــگام  شــهرها طراحــی و پیاده ســازی شــود. هن
صحبــت در ارتبــاط بــا انــواع گردشــگری، 
هماننــد صنایــع دیگــر بایــد میــان بــازار انبــوه 
ــل  ــاوت قائ ــازار خــاص آن تف ــن صنعــت و ب ای

شــد.
 

توجــه بــه ظرفیت هــای فرهنگــی و 
ــی تاریخ

ــت  ــگری در قام ــوه، گردش ــگری انب در گردش
مصطلــح،  و  افتــاده  جــا  تعریــف  همــان 
گردشــگر بــه دنبــال بازدیــد از شــهرهای 
ــت و در  ــده اس ــناخته ش ــن ش ــروف و اماک مع
ــز  ــوه نی ــگری انب ــه گردش ــوط ب ــی مرب بازاریاب
تمرکــز بــر بســته های گردشــگری ارزان، هتــل  
شــده  شــناخته  گردشــگری  جاذبه هــای  و 

ــت. اس

ــد  ــل، گردشــگری خــاص را بای در طــرف مقاب
ــاص و  ــفر خ ــه ی س ــاد تجرب ــر ایج ــز ب تمرک
ــه  ــی ک ــرای مخاطبین ــده ب ــازی ش شخصی س
بــه دنبــال چیــزی فراتــر از دســتاوردهای 

ــت. ــتند، دانس ــوه هس ــگری انب گردش
زیــادی  خــاق  و  دانشــبنیان  شــرکتهای 
بــه واســطه حمایت هــای معاونــت علمــی 
توانســته اند  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
ــردی  ــوع و کارب ــای متن ــی پلتفرم ه ــا طراح ب
و ارائــه بســته های گردشــگری بــه رشــد و 
ــن  ــد، همچنی ــن حــوزه کمــک کنن توســعه ای
ــات  ــز خدم ــامت نی ــگری س ــوزه گردش در ح

ــت. ــده اس ــه ش ــون ارائ ــی تاکن خوب
در  هوشــمند  خدمــات  از  بهره منــدی 
ــه  ــای ارائ ــی از قابلیت ه ــز یک ــگری نی گردش
بــه  هوشــمند  فناوری هــای  توســط  شــده 
فناوری هــای  از  اســتفاده  اســت.  کاربــران 
واقعیــت افــزوده، واقعیــت مجــازی، درگاه هــای 
و  پرداخــت  رزرواســیون،  بــرای  هوشــمند 
اســتفاده از تورهــای مجــازی، بخشــی از همیــن 
ــه  ــه در دنیــای هوشــمند ب قابلیت هــای فناوران

ــی رود. ــمار م ش

توافق نامه »حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته های اولویت دار 
کشور« امضا شد؛ ستاری: 

فرهنگ نخبه پروری در ساختار اداری کشور نهادینه می شود

در نشســت شــورای هدایــت اســتعدادهای 
از جــذب  توافق نامــه »حمایــت  درخشــان، 
ــت دار  ــته های اولوی ــر در رش ــتعدادهای برت اس
ــاوری  ــاون علمــی و فن ــا حضــور مع کشــور« ب
ــوم، تحقیقــات و  ــر عل رییــس جمهــوری و وزی

ــاوری امضــا شــد فن
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س  س
رییــس جمهــوری بــا بیــان این کــه ایــن 
نــوع قراردادهــا و توافق نامه هــای همــکاری، 
و  فرهنــگ نخبه پــروری و حمایــت مــادی 
معنــوی از نخبــگان را تقویــت می کنــد، گفــت: 
بنیــاد ملــی نحبــگان در تعامــل بــا وزارت 
ــاش اســت  ــاوری در ت ــات و فن ــوم، تحقیق عل
تــا زمینه هــای حمایــت از اســتعدادها، تبدیــل 
ایده هــای نوآورانــه آنــان بــه کســب و کارهــای 

دانش بنیــان و خــاق را فراهــم کنــد.
ــا اشــاره بــه حمایــت بنیــاد ملــی   ســتاری، ب
نخبــگان و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــه مشــمول  ــری ک ــوری از مســتعدان برت جمه
می شــوند،   توافق نامــه  ایــن  حمایت هــای 
تقویــت  ســبب  تســهیات  ایــن  افــزود: 
ــدگان  ــه و تشــویق برگزی ــوم پای رشــته های عل
المپیادهــای علمــی و نفــرات برتــر کنکــور 

ــد. ــد ش ــری خواه سراس
ــی  ــکات مال ــه مش ــان اینک ــا بی ــتاری ب  س
ــت:  ــار داش ــرده، اظه ــت ک ــا را اذی ــه م همیش
ــای  ــزو پروژه ه ــروژه ج ــن پ ــال، ای ــن ح ــا ای ب

ــا  ــه ب ــت ک ــگان اس ــی نخب ــاد مل ــزرگ بنی ب
ــه  ــتگاه های مربوط ــن دس ــود بی ــی موج همدل
و همینطــور کارکــرد فرهنگــی کــه دارد، قطعــاً 

ــد. ــد ش ــع خواه ــر واق مثمرثم
ابــراز  بــا  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  رئیــس   
برتــر  مســتعدان  موفقیــت  از  امیــدواری 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــه، تاکی ــن توافق نام ــمول ای مش
نــوع قراردادهــا و توافق نامه هــای همــکاری، 
و  فرهنــگ نخبه پــروری و حمایــت مــادی 
ــور  ــام اداری کش ــگان را در نظ ــوی از نخب معن

می کنــد. نهادینــه 
ــوری  ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا همدلــی موجــود 
ــت از  ــرح حمای ــوط ط ــتگاه های مرب ــن دس بی

ــه خوبــی اجرایــی شــود. نخبــگان ب
ــی مهــم  ــن خیل ــان اینکــه ای ــا بی  ســتاری، ب
ــرور داشــته  باشــیم،  ــت نخبه پ اســت کــه دول
افــزود: اینکــه دولتــی داشــته باشــیم کــه 
ــت  ــم اس ــیار مه ــد، بس ــت کن ــه حمای از نخب
و امیــدوارم ایــن توافق نامــه نتایــج خوبــی 

ــد. ــته باش داش
ســه جانبه  توافق نامــه  نشســت  ایــن  در   
بنیــاد ملــی نخبــگان، وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری در راســتای »حمایــت از جــذب 
ــت دار  ــته های اولوی ــر در رش ــتعدادهای برت اس

ــادل شــد. کشــور« تب

امضای تفاهم نامه- رونق زیرساخت های فناورانه در پهنه های شهری و 
حمایت از تولید بار اول؛ ستاری:

برج های فناوری استقرار شرکت های دانش بنیان و خالق ایجاد می شود

ــای  ــاخت برج ه ــت از س ــه حمای ــم نام تفاه
شــرکت های  اســتقرار  بــرای  فنــاوری 
دانش بنیــان و خــاق بــا حضــور معــاون علمــی 

و فنــاوری رییس جمهــوری امضــا شــد.
 

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
ــن  ــای ای ــم امض ــوری در مراس ــس جمه ریی
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــکاری ب ــه هم ــم نام تفاه
ــون  ــق قان ــار اول و تحق ــاخت ب ــت از س حمای
جهــش تولیــد دانش بنیــان در اولویت هــای 
ــان  ــاد دانش بنی ــبرد اقتص ــرای پیش ــی ب اصل
ــه  ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــرار دارد، عن ــاق ق و خ
ــتن  ــر نشس ــه ثم ــاری و ب ــال ج ــعار س ــه ش ب
تاش هــای جــدی و پیگیری هــای مســتمر، 
ــاغ  ــان اب ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه قان
ــد  ــوالت جدی ــازه ای در تح ــد ت ــا رون ــد ت ش
ــرد  ــب وکار و رویک ــگ کس ــاد، فرهن در اقتص
جامعــه بــه ســرمایه انســانی رقــم بخــورد. ایــن 
ــری  ــل پیگی ــی ماحص ــد و مترق ــون روزآم قان
ــول ۳  ــاوری در ط ــی و فن ــت علم ــای معاون ه
ــس  ــازنده مجل ــاش س ــل و ت ــال در تعام س

ــت. ــامی اس ــورای اس ش
امکان

معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری 

بــا بیــان این کــه در قانــون جهــش تولیــد 
ظرفیت هــای  و  فرصت هــا  دانش بنیــان، 
ــق و توســعه شــرکت های  ــرای رون ــددی ب متع
ــه  ــد ادام ــاد می کن ــاق ایج ــان و خ دانش بنی
داد: در ایــن قانــون، موضــوع تامیــن ســرمایه و 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــت مال حمای
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی م ــه خوب خــاق ب
و  فنــاوری  زیســت بوم  فعــاالن  و  اســت 
ــد از  ــون، می توانن ــن قان ــاری ای ــه ی ــوآوری ب ن
ــی همچــون  ــای مال ــی نهاده ــای مال حمایت ه

ــوند. ــوردار ش ــز برخ ــا نی بانک ه
 

بــرای  فنــاوری  برج هــای  ســاخت 
دانش بنیــان شــرکت های  اســتقرار 

ــای  ــرج ه ــاد ب ــه ایج ــاره ب ــا اش ــتاری، ب س
ــه  ــوآوری در پهنه هــای شــهری، ب ــاوری و ن فن
عنــوان محــور اصلــی ایــن تفاهــم نامــه اســت، 
عنــوان کــرد: در تولیــد محصوالتــی کــه بــرای 
نخســتین بــار در کشــور تویــد می شــوند 
ــا  ــت،  ت ــن حمای ــرد و ای ــم ک ــت خواهی حمای
زمانــی کــه تولیــد آ ن محصــول، بــار اول 
ــه  ــت. ب ــد داش ــه خواه ــود ادام ــوب ش محس
ــردی  ــای راهب ــای بخش ه ــق، نیازه ــن طری ای
کشــور ماننــد صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی 
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اســت. توســعه تولیــدات بــار اول و بــی نیــازی 
از واردات، نیازمنــد حمایــت و همراهــی تمامــی 

ــا اســت. دســتگاه ه
بــه گفتــه ســتاری، بــر اســاس قانــون جهــش 
دانش بنیــان  محصــول  دانش بنیــان  تولیــد 
ســاخته  کشــور  در  اول  بــار  بــرای  کــه 
نباشــد،  داخلــی  مشــابه  دارای  و  می شــود 
بــا تأییــد کارگروهــی زیــر نظــر شــورای 
ــان  ــدات دانش بنی ــا و تولی ــری فناوری ه راهب
متشــکل از نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری 
رئیــس جمهــوری، نماینــده وزارت صنعــت، 
ــی  معــدن و تجــارت و نماینــده دســتگاه اجرائ
ــه برگــزاری مناقصــه نبــوده  ــزام ب متقاضــی، ال
ــاده،  ــن م ــوع ای ــه موض ــورد معامل ــوارد م و م
دانش بنیــان،  شــرکتهای  و  مؤسســات  بــا 
ــد و  ــز رش ــتقر در مراک ــاور مس ــای فن واحده
پارک هــای علــم و فنــاوری، ســراهای نــوآوری 
ــگاهی و  دانشــگاه آزاد اســامی، جهــاد دانش
ــریفات  ــام تش ــدون انج ــاق، ب ــرکت های خ ش
قانــون برگــزاری مناقصــات انجــام می شــود.

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا ابــاغ قانــون 
جهــش تولیــد دانــش بنیــان، زیرســاخت هــای 
فناورانــه محدودیتــی بــرای اســتقرار در شــهرها 
ــاوری  ــای فن ــداث برج ه ــت، اح ــد داش نخواهن
را گامــی در ایــن راســتا عنــوان کــرد و گفــت: 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون اولوی
جمهــوری، توســعه زیرســاخت هــای الزم، 
ارائــه خدمــات بــرای تبدیــل ایــده بــه محصول 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــعه ش ــت و توس ــا خدم ی
بنیــان و خــاق اســت. در تــاش هســتیم 
اســتقرار و خدمــات  تــا زیرســاخت هــای 

مــورد نیــاز بــرای تولیــد ایران ســاخت، بــا 
ــاالن  ــار فع ــانی در اختی ــه آس ــم و ب ــه ک هزین
ــرد. ــرار بگی ــوآوری ق ــاوری و ن ــت بوم فن زیس

وی افــزود: بــرای بــار اول در کشــور بــرج 
ــاد  ــر ایج ــگاه امیرکبی ــار دانش ــاوری در کن فن
یــک  ترویــج  ســاز  زمینــه  کــه  می شــود 
ــی  ــار تمام ــا در کن ــود ت ــد ب ــگ خواه فرهن
دانشــگاه هــای سراســر کشــور ایــن زیرســاخت 
هــا ایجــاد شــود. زیرســاخت هایی کــه در 
اختیــار صاحبــان ایده هــای نوآورانه و دانشــگاه 
قــرار بگیــرد تــا تولیــد محصــول دانــش بنیان و 

ــود. ــق ش ــاخت محق ــران س ای

 
مجتمــع  در  شــرکت ها  اســتقرار 

نشــان فنــاوری 
ــه  ــکاری ک ــه هم ــم نام ــن تفاه ــر اســاس ای ب
ــی و  ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــای س ــه امض ب
ــت اهلل ابراهیمــی  ــاوری رییس جمهــوری، آی فن
مدیرعامــل بانــک ســپه، و محمدرضــا موتمــن 
صالحــی مدیرعامــل و کاظــم قلم چی ســهام دار 
شــرکت توســعه زیرســاخت های نــوآوری نشــان 
رســید، زمینــه بــرای توســعه فضاهای اســتقرار 
شــرکت  های دانش بنیــان و خــاق در فضاهــای 

شــهری فراهــم شــد.
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــوآوری  ــت بوم ن ــعه زیس ــی توس ــوان متول به عن
و فنــاوری کشــور، نســبت به تعییــن و معرفــی 
برج هــای فنــاوری و مجتمع هــای منتخــب 
ــر کار  ــد دفت ــرکت ها و خری ــتقرار ش ــرای اس ب
ســاختمان ها،  ایــن  در  شــرکت ها  توســط 
تشــویق و ترغیــب شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــات  ــتفاده از خدم ــی و اس ــوص معرف در خص
ــوآوری اطــراف دانشــگاه ها  بانــک، در نواحــی ن

ــد. ــدام می کن اق
بانــک ســپه نیــز در این تفاهــم نامــه همکاری، 
نســبت بــه ارائــه خدمــات ریالــی و ارزی بانکی، 
و ســایر خدمــات اقــدام می کنــد. ســرمایه گذار 
ــوآوری  ــی ن ــرمایه گذاری در نواح ــبت به س نس
اطــراف دانشــگاه ها جهــت احــداث مجتمع هــا 
اقــدام خواهــد کــرد.  و برج هــای فنــاوری 
ــر  ــوان دفات ــه عن ــا ب ــن مجتمع ه ــای ای واحده
خــاق  و  دانش بنیــان  به شــرکت های  کار 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون حمای

ــوند. ــه می ش ــوری ارائ جمه
 

در ایــن تفاهــم نامــه همــکاری، مجتمــع 
ــع در  ــد، واق ــه در ۴۸ واح ــان ک ــاوری نش فن
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــوآوری دانش ــه ن ناحی
ــف و در  ــه تعری ــوت اولی ــروژه پایل ــوان پ به عن
ــد  ــان خری ــه به متقاضی ــن تفاهم نام ــب ای قال
واحــد در ایــن مجتمــع فنــاوری توســط بانــک 

تســهیات پرداخــت می شــود.

پرویــز کرمــی ســخنگو و مشــاور رییــس 
بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اعــام ایــن کــه اخیــرا 
ــی در  ــا و تبلیغات ــام ه ــازی پی ــای مج در فض
ــه عضویــت درآوردن  ــا ب ــام ی خصــوص ثبــت ن
دانــش آمــوزان در بنیــاد ملــی نخبــگان توســط 
اشــخاص و یــا موسســاتی مطــرح شــده اســت، 
ــا  ــا ب ــام ه ــا و پی ــن ادعاه ــب ای ــن تکذی ضم
ــوزان،  ــش آم ــا و دان ــواده ه ــه خان ــدار ب هش
بیــان کــرد: اکیــدا اعــام مــی شــود کــه بــرای 
تحــت پوشــش قــرار گرفتــن افــراد و اشــخاص 
در بنیــاد ملــی نخبــگان بایــد مســیر قانونی آن 
طــی شــود و دریافــت هرگونــه وجهی از ســوی 
ــطه گری  ــای واس ــا ادع ــات، ب ــراد و مؤسس اف
ملــی  بنیــاد  در  ثبت نــام  تســهیل گری  و 
نخبــگان بــرای برخــورداری از حمایت هــای 

ــرداری اســت. ــذب و کاهب ــاد، ک ــن بنی ای
 

کرمــی افــزود: یکــی از ماموریت هــای معاونــت 
ــاد  ــوری و بنی ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
ملــی نخبــگان شناســایی و حمایــت از نخبگانی 
اســت کــه ظرفیــت و تــوان توســعه فناورانــه و 
ــر  ــه رهب ــی ک ــد. نخبگان علمــی کشــور را دارن
بــر  فراوانــی  تاکیــد  هــم  انقــاب  فرزانــه 
ــای  ــب از ظرفیت ه ــح و مناس ــتفاده صحی اس
علمــی آنهــا در راســتای توســعه کشــور و 
لــزوم حرکــت انقابــی در مســیر رفــع موانــع و 
مشــکات تولیــد دانــش و جنبــش نرم افــزاری 

ــد. دارن
ســخنگوی بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد: بــر 
همیــن اســاس بنیــاد ملــی نخبــگان بــا هــدف 
برنامه ریــزی و سیاســتگذاری بــرای شناســایی، 
ــگان،  ــوی نخب ــادی و معن ــت م ــت، حمای هدای
ــتیبانی از  ــری و پش ــظ و به کارگی ــذب، حف ج
آنهــا در راســتای ارتقــاء تولیــد علــم، فنــاوری 

و توســعه علمــی و متــوازن کشــور واحــراز 
ــر علمــی، فنــاوری و اقتصــادی در  ــگاه برت جای
ــور  ــداز کش ــم ان ــند چش ــاس س ــه براس منطق

ــت. ــق ۱۴۰۴ شــکل گرف دراف
ــاله  ــه س ــرد: هم ــان ک ــن بی ــی همچنی کرم
بنیــاد ملــی نخبــگان میزبــان تعــداد زیــادی از 
ــراد  ــن اف ــت و ای ــور اس ــی کش ــرآمدان علم س
از حمایت هــای مــادی و معنــوی معاونــت 
ــاد  ــوری و بنی ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
فعالیت هــای  انجــام  بــرای  نخبــگان  ملــی 
ــورداری  ــود و برخ ــی خ ــی و کارآفرین تحقیقات
ــرای دسترســی  ــات الزم ب از تســهیات و امکان
ــی  ــات جهان ــه تحقیق ــگان ب ــان و نخب محقق
بــه کشــور  فناوری هــای جدیــد  انتقــال  و 
ــی و  ــعه علم ــداف توس ــق اه ــتای تحق در راس

ــتند. ــوردار هس ــور برخ ــوازن کش مت
ــعه  ــرم و توس ــای ن ــز فناوری ه ــس مرک ریی
صنایــع خــاق گفــت: شناســایی اجتمــاع 
نخبگانــی توســط بنیــاد ملــی نخبــگان بــه دو 
ــاد و  ــه )شناســایی از ســوی بنی صــورت فعاالن
ــات در  ــل اطاع ــرای تکمی ــراد ب ــوت از اف دع
ســامانه اطاعاتــی بنیــاد ملــی نخبــگان ( و یــا 
ــوی  ــطه )از س ــاری بی واس ــورت خوداظه به ص

ــاد( انجــام مــی شــود. ــه بنی ــراد ب اف

بــرای  افــراد  و  افــزود: مســتعدان  کرمــی 
عضویــت و ثبــت نــام در بنیــاد ملــی نخبــگان، 
ــی  ــامانه های اطاعات ــق س ــاً از طری ــد صرف بای
کــه از طریــق دامنــة bmn.ir در دســترس 
عمــوم هســتند ایــن کار را انجــام دهنــد و 
نهادهــای همــکار بنیــاد نیــز از طریــق وب گاه 
bmn.ir https:// ــانی ــه نش ــاد ب ــمی بنی رس

می شــوند. معرفــی   bmn.ir
مــی  اعــام  مجــددا  راســتا؛  همیــن  در 
ــی  ــوی برخ ــراً از س ــه اخی ــی ک ــد تبلیغات کن
ثبت نــام  واســطه  عنــوان  بــا  مؤسســات، 
تســهیل گر  یــا  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  در 
برخــورداری از حمایت هــای بنیــاد منتشــر 

اســت. کاهبــرداری  و  کــذب  می شــود، 
ســوی  از  وجهــی  هرگونــه  دریافــت  لــذا 
ــطه گری  ــای واس ــا ادع ــات، ب ــراد و مؤسس اف
ملــی  بنیــاد  در  ثبت نــام  تســهیل گری  و 
نخبــگان بــرای برخــورداری از حمایت هــای 
ایــن بنیــاد، کــذب و کاه بــرداری اســت و 
ــورت  ــود در ص ــا می ش ــدار، تقاض ــن هش ضم
ــر  ــه ه ــب را ب ــوارد، مرات ــن م ــا ای ــورد ب برخ
ــی نخبــگان  اطاع رســانی  ــاد مل ــه بنی نحــو، ب
ــورد  ــرای برخ ــای الزم ب ــا پیگیری ه ــد ت کنی

ــود. ــام ش ــی، انج قانون

سند ملی علوم و فناوری های 
سلول های بنیادی به روز رسانی 

شد؛ 
بررسی دوباره اولویت ها

ســند ملــی علــوم و فناوری هــای ســلول های 
ــورد  ــرح م ــاتید مط ــور اس ــا حض ــادی ب بنی
ــد در  ــه رش ــا زمین ــت ت ــرار گرف ــی ق بررس
ــرد. ــتاب بگی ــادی ش ــلول های بنی ــوزه س ح

 
جلســه ای بــا حضــور امیرعلــی حمیدیــه 
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای 
ســلول های بنیــادی و بالــغ بــر ۳۰ نفــر از 
اســاتید مطــرح در ایــن حــوزه مــورخ ۲۳ 
ــت  ــل معاون ــاری در مح ــال ج ــاه س مردادم
ــزار  ــوری برگ ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن

ــد. ش
در  اینکــه  بیــان  بــا  حمیدیــه  ابتــدا  در 
فناوری هــای  و  علــوم  اخیــر،  ســال های 
ســلول های بنیــادی رشــد پرشــتابی پیــدا 
کــرده و بــه جایــگاه ویــژه ای در درمــان 
ســرطان ها  و  صعب العــاج  بیماری هــای 
دســت یافتــه  اســت، گفــت: ازایــن رو کشــورها 
بســیاری از منابــع و ســرمایه های خــود را بــه 

ایــن مهــم اختصــاص داده انــد.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه گذشــت حــدود 
۹ ســال از تصویــب »ســند ملــی علــوم و 
بــا  و  بنیــادی«  ســلول های  فناوری هــای 
عنایــت بــه پیشــنهاد ســید ســعیدرضا عاملــی، 
ــی، الزم  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
اســت ســند مذکــور مــورد بازنگــری و بازبینــی 

ــرد. ــرار گی ق
ــوارد  ــی م ــی باق ــری و بازبین ــور بازنگ به منظ
ســند از جملــه مــاده ۷ دومیــن نشســت 
هم اندیشــی بازنگــری ســند ملــی علــوم و 
ــتور  ــادی در دس ــلول های بنی ــای س فناوری ه

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتاد ق کار س

ســپس محمــد امیــر امیرخانــی، دبیر شــورای 
راهبــردی ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای 
بــه  اشــاره  ضمــن  بنیــادی  ســلول های 
رســالت و مأموریــت ســتاد مبنــی بــر راهبــری 
ظرفیت هــای کشــور در حــوزه ســلول های 
گفــت:  بازســاختی  پزشــکی  و  بنیــادی 
ــزی  ــوی برنامه ری ــه نح ــتاد ب ــای س اولویت ه
ــاخت های  ــه زیرس ــوان ب ــه بت ــت ک ــده اس ش
الزم جهــت آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی، 
ــط  توســعه فنــاوری  و تولیــد محصــوالت ذیرب
دســت یافــت و درنهایــت پاســخ بــه نیازهــای 

ــرد. ــم ک ــی را فراه درمان

ــادل  ــث و تب ــه بح ــا ب ــه اعض ــه جلس در ادام
ــدام  ــی ۳۶ اق ــات تمام ــون جزئی ــر پیرام نظ
مــاده ۷ ســند ملــی علــوم و فناوری هــای 

پرداختنــد. بنیــادی  ســلول های 
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سفر استانی- کارخانه نوآوری درخشان یزد با حضور ستاری افتتاح می شود

دهمیــن کارخانــه نــوآوری کشــور امــروز 
ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــور مع ــا حض ب
ــی شــود  ــاح م ــزد افتت ــوری در اســتان ی جمه
ــق زیســت بوم فنــاوری  ــرای رون ــا زمینــه را ب ت

ــد. ــم کن ــتان فراه ــوآوری اس و ن
ــاون  ــتاری مع ــورنا س ــاس، س ــن اس ــر همی  ب
بــا  جمهــوری  رییــس  فنــاوری  و  علمــی 
اســتقبال مهــران فاطمــی اســتاندار یــزد و 
مســووالن اســتانی وارد ایــن اســتان شــد.

ــان   ــوآوری درخش ــه ن ــاح  کارخان  افتت
ــزد ی

در  یــزد،  اســتاندار  همراهــی  بــا  ســتاری 
نخســتین بخــش از ســفر یــک روزه خــود 
ــوآوری  ــه ن ــاز اول کارخان ــتان ف ــن اس ــه ای ب

می کنــد. افتتــاح  را  درخشــان 
در فــاز اول کارخانــه نوآوری درخشــان شــامل 
فضــای کار ۴ هــزار متــری، فضــای اداری و 
ــای  ــه نیازه ــا توجــه ب ــه ب ــی ک محوطــه بیرون
فعلــی مرمــت و تجهیــز شــده اســت، بــه بهــره 

بــرداری مــی رســد.
ورود نوآوری ها به بخش معدن

معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در 
ادامــه ایــن ســفر بــا حضــور در مرکــز توســعه 
فنــاوری هــای نویــن معدنــکاری دیاکــو، از 
مرکــز  ایــن  توانمندی هــای  و  دســتاوردها 

ــه  ــای نوآوران ــل ایده ه ــد. تبدی ــد می کن بازدی
محصــوالت  و  خدمــات  بــه  دانشــگاهیان 
ایران ســاخت، رســوخ نوآوری هــا بــه حــوزه 
معــدن و ایجــاد زمینــه بــرای ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی در حــوزه معــدن از اهــداف 

ــی رود. ــه شــمار م ــز ب ــن مرک ای
ــاخت  ــوالت ایران س ــی از محص  رونمای

ــزد ــارک علــم و فنــاوری ی پ
ســتاری همچنیــن بــا حضــور در پــارک علــم 
و فنــاوری یــزد،  از ۱۰ محصــول ایران ســاخت 
تولیدشــده توســط شــرکت های مســتقر در 
ــاالن  ــا فع ــد و ب ــی می کن ــارک رونمای ــن پ ای
بــه  شــرکت ها  ایــن  در  مســتقر  فنــاور 

گفت وگــو خواهــد نشســت.
ــاور  ــای فن ــد از واحده ــاح و بازدی  افتت

ــگاهی دانش
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری به 
دانشــگاه یــزد مــی رود تــا بــا افتتــاح ســاختمان 
ــرای  ــه ب ــتان، زمین ــن اس ــاوری ای ــات فن خدم
و  محصــول  بــه  نوآورانــه  ایده هــای  ارایــه 
ــود. ــم ش ــاق فراه ــان و خ ــات دانش بنی خدم

نمایشــگاه  از  بازدیــد  ضمــن  ســتاری   
ــان و خــاق شــرکت های  محصــوالت دانش بنی
ــا فعــاالن فنــاور و  مســتقر در ایــن دانشــگاه، ب
ــو  ــگاه گفت وگ ــن دانش ــتقر در ای ــاق مس خ

. می کنــد
 توســعه شــرکت هــای خــالق فعــال در 

صنعــت مــد و پوشــاک
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری بــا 
حضــور در دانشــگاه آزاد اســامی یــزد، مرکــز 
نــوآوری پوشــاک ایــن دانشــگاه را افتتــاح مــی 
کنــد تــا فضــای الزم بــرای شــکل گیــری 
شــرکت های خــاق فعــال در ایــن حــوزه 
و ورود ایده هــای نوآورانــه در حــوزه مــد و 

ــود.  ــازار تســهیل ش ــه ب پوشــاک ب

اســتخوان  مغــز  پیونــد  بخــش  افتتــاح   
از  بازدیــد  صدوقــی،  شــهید  بیمارســتان 
پژوهشــکده علــوم تولیــد مثــل در مرکــز 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاروری دانش ــات ناب تحقیق
ــک روزه  ــفر ی ــای س ــش ه ــر بخ ــزد از دیگ ی
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری بــه 

ــت. ــتان اس ــن اس ای
ســتاری در بخــش پایانــی ایــن ســفر بــا 
حصــور در نشســت اقتصــاد دانــش بنیــان 
و  نخبــگان  مســووالن،  جمــع  در  اســتان، 
ــن  ــتانی ضم ــان و خــاق اس ــاالن دانش بنی فع
ــا  ــفر، ب ــن س ــتاوردهای ای ــدی دس ــع بن جم
ــان، دســتورات  ــکات آن ــت مشــکات و ن دریاف
ــش  ــکات پی ــل مش ــری و ح ــرای پیگی الزم ب
روی زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری اســتان را 

ــد.  ــی کن ــادر م ص
جهــش تولیــد محصــوالت گواهــی 
شــده کشــاورزی؛ 5 پــروژه بــه اجــرا در 

ــد می آی
تولیــد محصــوالت ســالم کشــاورزی نیازمنــد 

ایــن اســت کــه زنجیــره تولیــد ایــن محصوالت 
در کشــور بــه شــکل کامــل و بــی نقصی شــکل 

. د گیر
ــال  ــق ایجــاد ســامانه دیجیت ــن کار از طری  ای
ــه  ــوزه، ارائ ــن ح ــران ای ــت بازیگ ــرای مدیری ب
خدمــات فنــی تولیــد، ارائــه خدمــات رهگیری، 
برنــد ســازی، بازاریابــی و غیــره انجــام شــدنی 

اســت و مــی توانــد شــرایط بــرای تولیــد 
مســتمر و بهینــه محصــوالت ســالم کشــاورزی 

ــد. را فراهــم کن
بــه  کشــاورزی  ســالم  محصــوالت  تولیــد 
معنــای تامیــن امنیــت غذایــی در کشــور اســت 
ــردی در کشــور  ــم و راهب ــدف مه ــن ه ــه ای ک
بــه عنــوان یــک سیاســت ملــی در دســتگاه ها 
ــری اســت.  ــال پیگی ــی در ح ــای متول و نهاده
ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری هــم بــه عنــوان 
ــا کمــک شــرکت  ــن کار ب ــان ای یکــی از حامی
ــا ایــن  هــای دانــش بنیــان در تــاش اســت ت

ــد. ــازی کن ــور پیاده س ــدف را در کش ه
یکــی از اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه 
ــد  ــای تولی ــرای ارتق ــی ب ــروژه مل ــرای ۵ پ اج
ــت.  ــاورزی اس ــده کش ــی ش ــوالت گواه محص
ــره  ــرم زنجی ــی چــون »اســتقرار پلتف پروژه های
تولیــد محصــوالت ســالم کشــاورزی«، »برنامــه 
ــاورزی  ــی کش ــوالت اساس ــدی محص ــه بن رتب
ــوالت  ــدی محص ــه بن ــه رتب ــدم(«، »برنام )گن
اساســی کشــاورزی )ذرت(«، »برنامــه رتبــه 
کشــاورزی  اساســی   محصــوالت  بنــدی 
ــدی  ــه بن ــه رتب ــی(«، »برنام )محصــوالت صیف
محصــوالت اساســی کشــاورزی )میوه هــا(«.

آوری  تــاب  افزایــش  بــا  کــه  طرح هایــی 
ملــی و جهــش تولیــد در اقــام اساســی و 
ــزایی  ــش بس ــد نق ــی توان ــاورزی م ــم کش مه
در رونــق دادن بــه ایــن صنعــت مــادر و مهــم 
در کشــور داشــته باشــد. صنعتــی کــه بســیاری 
ــه صــورت محلــی  از بخــش هــای اقتصــاد را ب
ــد  ــی ده ــرار م ــر ق ــی تحــت تأثی ــن الملل و بی
و عرصــه ای اســت کــه نیــاز بشــر بــه آن 
دایمــی و مســتمر اســت و در ســال های اخیــر 
ــداری  ــی و وام ــت غذای ــن امنی ــت تامی اهمی
ــی  ــه صنعــت کشــاورزی بیشــتر خودنمای آن ب

می کنــد.

کارخانه نوآوری یزد افتتاح شد؛ ستاری: 
روح کارآفرینی و خالقیت را اماکن نوآورانه در کالبد شهرها می دهد

ــا  ــروز ب ــزد ام ــان ی ــوآوری درخش ــه ن کارخان
حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رییــس 
جمهــوری و جمعــی از مســووالن اســتانی 

گشــایش یافــت.
 

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
ایــن  افتتــاح  آییــن  رییــس جمهــوری در 
کارخانــه بــا بیــان ایــن کــه کارخانــه درخشــان 
یــزد بــه عنــوان یکــی از نمادهــای کارآفرینی و 
توســعه ایــن اســتان، امــروز بــار دیگــر امــا بــا 
ســاختاری نوآورانــه و خــاق احیــا شــده اســت، 
ــاش،  ــاد ت ــواره نم ــزد هم ــتان ی ــت: اس گف
ــا  ــروز ب ــت؛ ام ــوده اس ــاد ب ــی و اقتص کارآفرین
ــت  ــرار اس ــوآوری ق ــه ن ــن کارخان ــاح ای افتت
دوبــاره ایــن جایــگاه تاریخــی و اثربخــش خــود 

ــد. ــا کن را احی
ــه  ــاره ب ــا اش ــگان، ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی ریی
این کــه اســتان یــزد بــا برخــورداری از تمدنــی 
کهــن و مردمــی ســخت کــوش، می توانــد 
ــه  ــی فناوران ــعه کارآفرین ــرای توس ــتری ب بس
باشــد، ادامــه داد: مردمــان یــزد در طــول 
تاریــخ کهــن ایــن کشــور، توانســته اند بــا 
توســعه و ترویــج فرهنــگ دیریــن کارآفرینــی، 

نقشــی مهــم و راهبــردی در مســیر رو بــه 
پیســرفت کشــور داشــته باشــند. ایــن خصیصــه 
ویژگــی فرزنــدان ســرزمین های کویــری اســت. 
ــه  ــگ ب ــن فرهن ــوق دادن ای ــت و س ــا هدای ب
مســیر توســعه و کارآفرینــی، مــی توانیــم ایــن 

ــم. ــترش دهی ــش گس ــش از پی ــه را بی روی
ــود  ــا کمب ــزد ب ــردم ی ــازگاری م ــتاری، س س
ــه ای از  ــن حــوزه را نمون ــای ای آب و نوآوری ه
ظرفیــت هــای نوآورانــه موجــود در ایــن اســتان 
ــال  ــه هــای مث دانســت و گفــت: یکــی از نمون
زدنــی نــوآوری و ابداعــات در حــوزه انــرژی؛ در 
اســتان یــزد دیــده شــده اســت کــه بــا وجــود 

محدودیــت هــای تاریخــی در حــوزه آب؛ ایــن 
اســتان ســبقه و پیشــینه ای تاریخی در نوآوری 
هــای ایــن حــوزه دارد. اگرچــه ایــن اســتان از 
ــا  ــت ام ــی اس ــی غن ــع زیرزمین ــاون و مناب مع
بایــد فرهنــگ رســوخ نــوآوری بــه ایــن حــوزه و 
گــذار از خــام فروشــی ترویــج و نهادینــه شــود 
ــه  ــش آموخت ــاق و دان ــانی خ ــروی انس ــا نی ت
ــوآوری هایــش را  ــد و ن یــزدی، در اســتان بمان

صــرف پیشــرفت اســتان کننــد.
ــت  ــد زیس ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
اســتان  جوانــان  تــا  شــود  فراهــم  بومــی 
بتواننــد نــوآوری هایشــان را بــه ظهــور و 

بــروز برســانند، گفــت: زیرســاخت هایــی مثــل 
ــا  ــزد، محیط ه ــان ی ــوآوری درخش ــه ن کارخان
و بســترهای مناســبی هســتند تــا جوانــان 
ــود را در  ــگاه خ ــه جای ــش آموخت ــاق و دان خ
تحــول مســیر پیشــرفت پیــدا کننــد. دانشــگاه 
ــی  ــی از کارآفرین ــل توجه ــهم قاب ــد س ــا بای ه
اســتان را بــه خــود اختصــاص دهنــد و بتواننــد 
ــه  ــان دانشــگاخی ب ــا تربیــت و راهبــری جوان ب

ــدن ــن ش ــوی کارآفری س
ــن  ــاح ای ــان کــرد: افتت  ســتاری همچنیــن بی
دســت مراکــز و کارخانــه هــا ابتــدای یــک راه 
طوالنــی در مســیر توســعه و پیشــرفته مبتنــی 
ــم در  ــت. امیدواری ــوآوری اس ــت و ن ــر فعالی ب
ــای  ــل فازه ــعه و تکام ــا توس ــان ب ــاه زم کوت
ــاوری و  ــوم فن ــت ب ــق زیس ــاهد رون ــدی ش بع

ــیم. ــتان باش ــن اس ــوآوری در ای ن
ــوری  ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
افــزود: تغییــر محیــط شــهری بــه ســوی 
ــای راه  ــی ه ــی از ویژگ ــاوری یک ــوآوری و فن ن
انــدازی کارخانــه هــای نــوآوری و خانــه هــای 
ــن  ــت. ای ــهرها اس ــوآوری در دل ش ــاق و ن خ
ــرورش  ــرکت ها و پ ــگاه ش ــا، زایش ــه ه کارخان
ــده  ــک ای ــا ی ــه ب ــت ک ــی اس ــان خاق جوان
ــا  ــد و ب ــی آین ــا م ــن محــل ه ــه ای ــه ب نوآوران
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افتتاح ساختمان های خدمات فناوری دانشگاه یزد

افتتاح مرکز نوآوری مد و پوشاک دانشگاه آزاد اسالمی یزد

ــش  ــرکت دان ــک ش ــا ی ــری، ب ــت و راهب هدای
بنیــان و خاق، ســهمی در توســعه و پیشــرفت 

ــد. ــا می کنن ــور ایف کش
 

کارخانــه نــوآوری یــزد حل کننــده 
ــتان ــکالت اس مش

علــی وحــدت رییــس هیئــت عامــل صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی نیــز در ایــن مراســم، 
ــه  ــی از آقــای ســتاری، گفــت: ب ضمــن قدردان
جــرات مــی تــوان گفــت مفاهیمــی کــه امــروز 
در جامعــه رواج یافتــه اســت و در متــن زندگی 
مــردم مشــاهده مــی شــود؛ حتــی شــعار ســال 
کــه بــه نــام دانــش بنیــان نام گــذاری شــد بــه 

نوعــی مرهــون تــاش هــای ایشــان اســت.

وی افــزود: یــزد ســال هــا اســت در شــاخص 
هــای نیــروی انســانی و قشــر تحصیــل کــرده 
رتبــه هــای نخســت را دارد؛ امــا یکــی از چالش 
ــن قشــر  ــن اســتان، عــدم اشــتغال ای هــای ای
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــه های و فاصل
بــا ایده هایمــان داریــم. کارخانــه نــوآوری 
درخشــان مــی توانــد راه حلــی بــرای رفــع ایــن 
چالــش باشــد. توســعه بومــی و منطقــه ای مــی 
ــه  ــن کارخان ــت از ای ــه و حمای ــا توج ــد ب توان

ــد. ــدا کن ــوآوری تحقــق پی ن

رییــس هیئــت عامــل صنــدوق نــوآوری و 
ــتانی  ــای اس ــت ه ــه داد: ظرفی ــکوفایی ادام ش
ــرده و فرصــت  ــل ک ــروی انســانی تحصی در نی
ــی  ــوآوری م ــوه موجــود در حــوزه ن ــای بالق ه
توانــد در کنــار حمایــت هــای مســئوالن 

اســتانی، یــزد را بــه یــک اســتان نــوآور و 
خــاق تبدیــل کنــد. تــاش کنیــم بــا اســتفاده 
تولیــد  جهــش  قانــون  هــای  ظرفیــت  از 
دانــش بنیــان، یــزد را بــه یــک پایلــوت بــرای 
ــد  ــم. بای ــل کنی ــاور تبدی ــوآور و فن ــتان ن اس
ــل تخصیــص  ــع قاب ــی و مناب اعتبارهــای مالیات
پیــش بینــی شــده در قانــون، عملیاتــی شــود 
ــه  ــزد ب ــه اجــرا برســد و ی ــا ایــن ظرفیــت، ب ت
عنــوان یکــی از اســتان هــای پیشــرو در عرصــه 

ــد. ــرفت را بپیمای ــیر پیش ــوآوری مس ن
 

ایجــاد کارخانــه نــوآوری تــالش جــدی 
بــرای احیــا و مرمــت ســازه های تاریخــی 

ــت و فرهنگی اس
همچنیــن مهــران فاطمــی اســتاندار یــزد هــم 
ــت: ارزش  ــز، گف ــن مرک ــاح ای ــن افتت در آیی
ــا  ــدازی ده ه ــوآوری از راه ان ــه ن ــن کارخان ای
ــه  ــه نوآوران ــر اســت. کارخان ــش ت ــه بی کارخان
و  علمــی  زیرســاخت  یــک  افتتــاح  صرفــا 
فناورانــه نبــوده و یــک تــاش جــدی در احیا و 
مرمــت ســازه های تاریخــی و فرهنگــی صــورت 
گرفتــه اســت. ایــن محــل قــرار اســت کــه بــه 
یــک کانــون و مرکــز جوشــش دانــش، فنــاوری 

ــود. ــل ش ــوآوری تبدی و ن
ــبی  ــت مناس ــزد فرص ــعه ی ــزود: توس وی اف
بــرای بــروز خاقیــت هــای جوانــان ایــن 
ســرزمین اســت کــه ایــن کار نیازمنــد دو بــال 
ــا  ــم ب ــن مه ــت. ای ــگری اس ــاوری و گردش فن
ــاق  ــان و خ ــش بنی ــرکت های دان ــاش ش ت
محقــق مــی شــود و ایــن کار زمینــه ای 
ــاز نخســت  ــاح ف ــا افتت ــرده اســت ت ــم ک فراه
ایــن کارخانــه را شــاهد باشــیم و بــه زودی بــا 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت معاون حمای
جمهــوری شــاهد توســعه و راه انــدازی فازهــای 

ــیم. ــوآوری باش ــه ن ــن کارخان ــر ای دیگ
 قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان ظرفیــت 
هــای دانشــی و تخصصــی را تقویــت می کنــد

علــی خیــر الدیــن معــاون فنــاوری وزیــر علوم 
ــم،  ــن مراس ــم در ای ــاوری ه ــات و فن تحقیق
ــه ای کــه در  ــه و نوآوران بیــان کــرد: کار فناوران
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــا هم ــور ب کش
بــه احیــای زیرســاخت  در جریــان اســت 
ــی  ــه اماکن ــا ب ــل آن ه ــود و تبدی ــای موج ه
بــرای توســعه فنــاوری و تبدیــل ایــده هــا بــه 
محصــوالت دانــش بنیــان و خــاق کمــک مــی 

ــی دارد. ــای قدردان ــن کار ج ــه ای ــد ک کن

ــاوری رییــس  ــا حضــور معــاون علمــی و فن ب
ایران ســاخت  محصــول   ۱۲ جمهــوری، 
شــرکت های دانش بنیــان و خــاق مســتقر 
ــی شــد. ــزد رونمای ــاوری ی ــم و فن ــارک عل در پ

ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س  س
ــم  ــارک عل ــا حضــور در پ رییــس جمهــوری ب
ــگاه  ــد از نمایش ــن بازدی ــزد، ضم ــاوری ی و فن
شــرکت    ۱۵ ایران ســاخت  دســتاوردهای 
ــتقر در پــارک،  ــش بنیــان و خــاق مس دان
ــاالن  ــا فع ــرد و ب ــی ک ــول رونمای از ۱۲ محص
ــه گفت وگــو  فنــاور و خــاق ایــن شــرکت ها ب
نشســت. ایــن محصــوالت ایران ســاخت در 
حوزه هــای نانــو مکانیــک، مکاالکترونیــک، 
ــیمی و  ــی ش ــوش مصنوع ــی، ه ــد هوای پدافن

حوزه هــای دیگــر بــود.
دبــی  آب،  ســوخت  بــا  جــوش  دســتگاه 
دســتگاه های  فاضــاب،  شــبکه  ســنجی 
دســتگاه  کاشــی  درجه بنــدی  و  عیب یــاب 
ــور  ــی، کربوم ــوس کاش ــایز و ق ــخیص س تش
نوعــی پــودر بنــد آورنــده خــون، ایزونانائیــک 
ــن زیســت  ــای نوی ــی کننده ه اســید، ضدعفون
ــد غذایــی، ژل هــا و کرم هــای  ــا گری ســازگار ب
آرایشــی و بهداشــتی بــر پایــه ی لیپــوزوم، 
نمــک  کیســه  تولیــد  ســریع،  خشــک کن 
احیاکننــده رزیــن و فرآیندهــای تبــادل یونــی، 
دســتگاه  کارت خــوان ســامانه ســوخت، درایــور 
روشــنایی شــهری و چــادر اصــاح ســطح 
ــو زوم محصــوالت  ــو ســامانه فایت ــا نان شــده ب

ــت. ــده اس ــی ش رونمای

با حضور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری؛ 

۱۲ محصول دانش بنیان در یزد 
ــوری رونمایی شد ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع

ســاختمان خدمــات فنــاوری و فنــاوری شــماره 
ــتقر  ــاوران مس ــی از فن ــا جمع ــاح و ب ۳ را افتت
ــگاهی  ــه در نمایش ــن مجموع ــای ای در واحده
کــه در فضــای کار اشــتراکی ایجــاد شــده بــود 

ــرد. ــو ک گفت وگ
فنــاوری  یــزد ســاختمان هــای  دانشــگاه 
شــماره ۱ تــا ۳، خدمــات فنــاوری، فضــای کار 
ــت  ــا حمای ــود را ب ــای خ ــتراکی و کارگاه ه اش
ــا  ــت ت ــرده اس ــازی ک ــی بازس ــت علم معاون
ــگان و  ــگاه، نخب ــی دانش ــت علم ــای هیئ اعض
ــگاهی  ــگان دانش ــش آموخت ــجویان و دان دانش
ــاری  ــود را تج ــه خ ــای نوآوران ــد ایده ه بتوانن
ــه محصــوالت ایران ســاخت تبدیــل  ســازی و ب

ــد. کنن
ــی  ــزد، بخش ــاوری ی ــات فن ــاختمان خدم س
ــه  ــترهای ارای ــاختمان ها و بس ــه س از مجموع
ــول و  ــه محص ــده ب ــل ای ــرای تبدی ــات ب خدم
خدمــات نوآورانــه بــه شــمار مــی رود و امــروز 
ســاختمان   ،۳ شــماره  فنــاوری  ســاختمان  
خدمــات فنــاوری و فضــای کار اشــتراکی اقبــال 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد بازدی م
معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری 
همچنیــن  کلنــگ آغــاز احــداث ایــن مجموعــه 
را بــه زمیــن زد تــا شــرکت ها و واحدهــای 

پژوهشــی، فنــاوری و خدمــات تخصصــی و 
ــوآوری کــه افــراد حقیقــی و حقوقــی  مراکــز ن
دانشــگاهی شــامل اســتادان، دانشــجویان و 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــگاه ب ــان دانش فارغ التحصی
بهــره وری،  ثــروت،  تولیــد  افــزوده،  ارزش 
و  اداری  فضاهــای  اشــتغال  و  کارآفرینــی 
کارگاهــی، واحدهــای فنــاور و خــاق خــود را 

ــد. ــداث کنن در آن اح
توســعه  و  تحقیــق  واحدهــای  همچنیــن 
صنایــع بــزرگ مــی تواننــد ســاختمانهای خــود 

ــد. ــداث کنن ــس اح ــن پردی را در ای

در مجمــوع ســاختمان هــای پردیــس فنــاوری 
و صنعتــی در مجمــوع ۵۵ واحــد فناور اســتقرار 
ــدگان  ــذاران و توســعه دهن ــه بنیان گ ــد ک دارن
محصــوالت و خدمــات ایــن واحدهــا، از دانــش 
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــگان، اعض آموخت

هــا و پژوهشــگران هســتند.

ســاختمان فنــاوری ۳ دانشــگاه یــزد در ۲۲۰۰ 
متــر مربــع احــداث شــده و در ۶ طبقــه، 
ــش  ــرکت های دان ــتقرار ش ــرای اس ــتری ب بس

ــت. ــرده اس ــم ک ــاق فراه ــان و خ بنی

ــوری  ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــران همچنیــن از خــط تولیــد پــروه اســتارتر لبنــی مع ــان آغازگ ــش بنی ــه توســط شــرکت دان ک
ســبز رایــکا ایســاتیس راه انــدازی شــده بازدیــد 

کــرد.
افتتــاح مرکــز نــوآوری مد و پوشــاک دانشــگاه 
پیونــد  مرکــز  افتتــاح  یــزد،  اســامی  آزاد 
ــتان  ــاز در بیمارس ــادی خون س ــلول های بنی س
ــوم  ــد از پژوهشــکده عل شــهید صدوقــی، بازدی
تولیــد مثــل و حضــور در نشســت جهــش 
ــر  ــزد از دیگ ــتان ی ــان اس ــش بنی ــد دان تولی
برنامه هــای ســفر امــروز ســتاری بــه یــزد 

ــت. اس
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سی و ششمین اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور؛ ستاری: 
آموزش و پرورش باید به نوآوری نزدیک شود

معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در 
ــای  ــران و روس ســی و ششــمین اجــاس مدی
ــه  ــاره اینک ــا اش ــور ب ــرورش کش ــوزش و پ آم
ــوآوری نزدیــک  ــه ن ــد ب ــرورش بای آمــوزش و پ
شــود، گفــت: در همیــن راســتا معاونــت علمــی 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــل ش ــی از قبی ابزارهای
خانه هــای خــاق و نــوآوری و شــرکت های 
ــد  ــرورش می توان ــوزش و پ ــه آم خــاق دارد ک

از آن هــا بهــره گیــرد.
 

ســورنا ســتاری در ایــن اجــاس بــا بیــان اینکه 
ــا  ــادی ب ــای زی ــته فعالیت ه ــالیان گذش در س
آمــوزش و پــرورش خصوصــا در حــوزه نخبگانی 
داشــتیم، گفــت: البتــه در ایــن حــوزه همیشــه 
ــن  ــا بهتری ــته ام ــود داش ــی وج ــش های چال
برخــورد در حــوزه نخبگانــی در چنــد مــاه 

ــوده اســت. ــر ب اخی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــواره تغییــر ریل در 
حــوزه آمــوزش و پــرورش دغدغــه بــوده، افزود: 
حــوزه آمــوزش و پــرورش بســیار وســیع اســت 
و نســبت بــه آن تــرس وجــود دارد، همچنیــن 
ــت و  ــیار باالس ــوژی بس ــد تکنول ــرعت رش س
آینــده خیلــی قابــل پیــش بینــی شــده اســت.

ســتاری بــا بیــان اینکه ســرعت رشــد فنــاوری 
در حــوزه بیوتکنولــوژی و هــوش مصنوعــی 
ــه داد: ماشــین  ــاد شــده اســت، ادام بســیار زی

ــت، در  ــان ها اس ــر انس ــی ب ــال جایگزین در ح
همیــن راســتا تعامــات بــا آمــوزش و پــرورش 
می توانــد در حــوزه تکنولــوژی و فناوری هــا 

باشــد.
 

دانشــگاه بایــد در خدمــت جامعــه 
ــد باش

ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــاون علمــی و فن مع
ــده  ــود پدی ــه می ش ــه گفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
کنکــور ایــن سیســتم را گــروگان گرفتــه و 
مــن هــم نیــز منتقــد آن هســتم، گفــت : بایــد 
ــه جامعــه نزدیــک شــود  ــرورش ب آمــوزش و پ

ــاد. ــگاه ها افت ــه در دانش ــی ک ــد اتفاق مانن
ــه گفتــه ســتاری دانشــگاه بایــد در خدمــت  ب
ــی  ــه دولت ــن از بودج ــد و همچنی ــه باش جامع
دور  شــود و بخشــی از درآمــد را از فــروش 
ــه  ــا و دســتاوردهای بومــی خــود ب تکنولوژی ه

ــت آورد. دس
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــاون علمــی و فن مع
ادامــه داد: نمونــه هایــی وجــود دارد کــه 
ــتارتاپ اداره  ــم اس ــال ه ــر ۱۸ س ــان زی جوان
ــتعدادهای  ــم اس ــنین ه ــن س ــد و در ای میکنن
ــورت  ــه ص ــا ب ــود دارد ام ــاده ای وج ــوق الع ف
کلــی همچیــن انتظــاری از آمــوزش و پــرورش 

ــدارد. ــود ن وج
 

استعداد جوانان باید کشف شود
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معاونــت علمــی 
تجربه هــای  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
موفقــی در طــرح شــهاب داشــته اســت، افــزود: 
ــه  ــی ب ــان وقت ــه جوان ــت ک ــم اس ــی مه خیل
ســن ۲۰ ســال می رســند اســتعداد آن هــا 
کشــف شــده باشــد و آینــده خــود را بــا توجــه 

ــد. ــم بزن ــه آن رق ب
ــو و  ــای نان ــه المپیاده ــان اینک ــا بی ــتاری ب س
ــور  ــهمیه کنک ــدون س ــادی ب ــلول های بنی س
توســط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــای  ــتقبال ه ــه اس ــده ک ــزار ش ــوری برگ جمه
خوبــی صــورت گرفتــه، ادامــه داد: بــا ســرمایه 
ــت انجــام داده پژوهش ســرا  گــذاری کــه معاون
ــران  ــا دســتگاه هــای ای ــه و ب ــا توســعه یافت ه
ــن بســیاری  ــز شــده اند، همچنی ســاخت تجهی

از دســتگاه ها صــادرات نیــز داشــته اند.
ــاوری ریاســت  ــاون علمــی و فن ــه مع ــه گفت ب
جمهــوری بومــی ســازی تجهیــزات بــه جوانــان 
ــتا  ــن راس ــد، در ای ــارت می ده ــاس جس احس
آمــوزش و پــرورش و خیریــن می تواننــد در 
داشــته  مشــارکت  پژوهش ســراها  تجهیــز 

ــند.  باش
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــاون علمــی و فن مع
ادامــه داد : آمــوزش و پــرورش باید شــرکت های 
دانــش بنیــان وخــاق و خانه هــای خــاق 
ــمیت  ــه رس ــوزش ب ــث آم ــوآوری را در بح و ن

ــد. بشناســد و کارهــای آن هــا را پیگیــری کن
 

اثــرات هزینــه در حــوزه آمــوزش بایــد 
در جامعــه دیــده شــود

ــی و  ــت علم ــه معاون ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فنــاوری ریاســت جمهــوری همــواره کنــار 
آمــوزش و پــرورش اســت، افــزود: در یکســری 
ــده و در  ــام ش ــکاری انج ــا هم ــا قب ــوزه ه ح
ــکاری  ــچ هم ــوز هی ــم هن ــا ه ــی حوزه ه برخ
صــورت نگرفتــه اســت، معاونــت آمادگــی 
ــا   ــن همکاری ه ــرای ای ــی را ب ــه های دارد بودج

ــد. ــاص ده اختص
ســتاری بــا بیــان اینکــه وقتــی در حــوزه 

آمــوزش هزینــه ای صــورت می گیــرد بایــد 
ــاد و  ــرات آن را در اقتص ــد اث ــال بع ــد س چن
ــز  ــال حاضــر نی ــت: در ح ــم، گف ــه ببینی جامع
تاثیرگــذاری وجــود دارد امــا بایــد بشــتر شــود، 
ــوزه  ــذاری ح ــرمایه گ ــرای س ــا ب ــن ج بهتری

ــت. ــوزش اس آم
 

و  نــوآوری  و  خــالق  خانه هــای 
ــوم  ــل ورود عل ــالق عام ــرکت های خ ش

انســانی بــه جامعــه هســتند
ــل  ــی از قبی ــه ابزارهای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوآوری در  ــز ن ــان و مراک شــرکت های دانش بنی
ــن  ــد در ای ــه می توان ــت اســت ک ــار معاون اختی
ــات  ــه داد: موضوع ــود، ادام ــتفاده ش ــتا اس راس
ــرم و علــوم انســانی  در حــوزه فنــاوری هــای ن
درقالــب  انیمشــن، فیلــم، لبــاس و مــد تبدیــل 
شــوند کــه خانه هــای خــاق و نــوآوری و 
شــرکت های خــاق در ایــن راســتا عمــل 
می کننــد و عامــل ورود علــوم انســانی بــه 

ــتند. ــه هس جامع

ــد  ــرورش بای ــوزش و پ ــه داد: آم ــتاری ادام س
ــان وخــاق  آموزشــی  ــش بنی شــرکت های دان
را بــه رســمیت بشناســد، البتــه بایــد بــر آن هــا 
نظــارت کنــد امــا همیــن شــرکت ها مشــتریان 

خوبــی در خــارج از کشــور دارنــد.
ــوری  ــاوری ریاســت جمه ــاون علمــی و فن مع
ــتعداد را  ــف اس ــوان کش ــه می ت ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــت: برنام ــام داد، گف ــوآوری انج ــز ن در مراک
نویســی از حوزه هــای بســیار مهمــی اســت کــه 
تــا یــک ســنی مشــخصی می تــوان از آن بهــره 
ــن  ــد در بی ــوزه بای ــن ح ــوزش ای ــت، آم گرف

ــد. ــدا کن ــوزان توســعه پی ــش آم دان

دســتیار معــاون علمــی و فنــاوری رییــس 
جمهــوری، روش تامیــن مالــی جمعــی را یکــی 
ــه در آن  ــت ک ــی دانس ــن مال ــای نوی از ابزاره
ســرمایه های غالبــا خــرد از بدنــه جامعــه جمــع 
آوری شــده و وارد کســب و کارهــای در حــال 

توســعه می شــود.
یــا  جمعــی  مالــی  تامیــن  روش  در   
ــبت  ــه نس ــذاران ب ــرمایه گ ــگ، س کرادفاندین
ســهیم  پروژه هــا  عایــدات  در  خــود،  آورده 
می شــوند. دسترســی آســان بــه ســکوهای 
ــانه های  ــق رس ــی از طری ــی جمع ــن مال تامی
ابــزار  ایــن  از مزیت هــای  اجتماعــی و وب، 
اســت کــه ســرمایه گــذاران را بــه کارآفرینــان 

می کنــد. متصــل 
ــاون  ــتیار مع ــری دس ــا دلی ــه علیرض ــه گفت ب
ــب و  ــوری، کس ــس جمه ــاور ریی ــی و فن علم
ــر بســتر  کارهــای کوچــک در حــال توســعه، ب
کرادفاندینــگ )تامیــن مالــی جمعــی(، هزینــه 
شــان را بــرای انجــام کار بــه دســت مــی 

ــد. آورن
ابــزار تامیــن مالــی حســی مبتنــی بــر ۴ روش 
ــود.  ــام می ش ــهام و وام انج ــی، س ــدا، پاداش اه
بــا  دنیــا  در  پــاداش  و  اهــدا  مدل هــای 
موضوعــات مختلفــی در حــال اجــرا اســت امــا 
ــد  ــهام و وام نیازمن ــر س ــی ب ــای مبتن مدل ه
ــتند. ــری هس ــی و تنظیم گ ــتر قانون ــاد بس ایج

بــر همیــن اســاس بــا مشــارکت موثــر معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــر 
ــه شــورای عالــی  اســاس دســتور العمــل مصوب
ــتر  ــهام در بس ــر س ــی ب ــدل مبتن ــورس، م ب
ــر  ــال حاض ــده و در ح ــی ش ــورس عملیات فراب

ــت. ــته اس ــی داش ــرفت خوب پیش

ــی متشــکل از  ــی جمع ــن مال ــزار تامی ــن اب ای
ــب  ــی )صاح ــل(، متقاض ــکوی عام ــرم )س پلتف
ــده(  ــارکت کنن ــذار )مش ــرمایه گ ــرح( و س ط
ــود  ــکوهای خ ــی س ــا معرف ــن ب ــت. عاملی اس
بــه کار گــروه و احــراز شــرایط مربوطــه مجــوز 

ــد. ــی کنن ــت م ــت دریاف فعالی
دریافــت  اصولــی  موافقــت   ۱۸ تاکنــون 
کرده انــد کــه از ایــن میــان می تــوان بــه 
پــارس  کــراد،  کارن  دونگــی،  پلتفرم هــای 
بــی  آی  ققنــوس،  هم آفریــن،  فاندینــگ، 
ــراد،  ــن ک ــوی، زری ــد، رض ــال فان ــراد، ح ک
تامیــن  اینوســتوران،  اســتارتامین،  رایــان، 
ــم  ــن و ه ــرمایه امی ــن س ــی تامی ــی جمع مال
آشــنا اشــاره کــرد کــه مجــوز فعالیــت دریافــت 
ــه  ــز ب ــد، همچنیــن ۴ پلتفــرم دیگــر نی کرده ان

گرفته انــد. اصولــی  موافقــت  تازگــی 
 جذب سرمایه ۱95۰ میلیارد ریالی

دســتیار معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 

ــان اینکــه تاکنــون ۷۰ طــرح  ــا بی جمهــوری ب
بالــغ بــر ۱۹۵۰ میلیــارد ریــال بــه طــور 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــردم ب ــوم م ــتقیم از عم مس
فعــال،  هــای  پلتفــرم  طریــق  از  نوآورانــه 
جــذب ســرمایه صــورت گرفتــه اســت، افــزود: 
ــداد طرح هــای پیوســته در حــال  ــان تع همچن
افزایــش اســت، ایــن طرح هــا در حــوزه ی 
ــزات  ــاورزی، تجهی ــه ای، کش ــای رایان فعالیت ه
وســایل  دارویــی،  و  پزشــکی  و محصــوالت 

ــت. ــوده اس ــه و ... ب نقلی
ــده  ــزار ش ــات برگ ــی جلس ــه داد: ط وی ادام
ــران  ــایر مدی ــورس و س ــل فراب ــر عام ــا مدی ب
معاونــت  ســوی  از  پیشــنهادهایی  مرتبــط، 
در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
خصــوص اعمــال یکســری تغییــرات بــرای 
بهبــود رونــد تامیــن مالــی جمعــی ارائــه شــد 
ــی تامیــن  کــه در نتیجــه ی آن کارگــروه ارزیاب
مالــی جمعــی فرابــورس اخیــرا مصوباتــی 

ــت. ــته اس داش

 کرادفاندینــگ؛ راه هــای اصلــی تامیــن 
ســرمایه در آینــده

ــن  ــقف تامی ــر س ــری حداکث ــه دلی ــه گفت ب
ــه  ــال ب ــارد ری ــرح از ۱۰۰ میلی ــر ط ــی ه مال
۲۵۰ میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه و همچنیــن 
ــزد  ــاز ن ــای ب ــوع طرح ه ــرش مجم ــدار پذی مق
ــارد  ــه ۷۵۰ میلی ــان ب ــر زم ــل در ه ــر عام ه

ــت. ــرده اس ــر ک ــال تغیی ری
ــن  ــن روش تامی ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــه از جمل ــای فناوران ــرای فعالیت ه ــی ب مال
ــود،  ــد ب ــر خواه ــی مؤث ــز خیل ــتاها نی در روس
ــرح  ــن ط ــردن ای ــی ک ــال نهای ــت: در ح گف
بــرای روســتاهای کشــور هــم هســتیم و انتظــار 
مــی رود کرادفاندینــگ )تامیــن مالــی جمعــی( 
ــن  ــی تامی ــای اصل ــه یکــی از راه ه ــده ب در آین
ســرمایه بــرای کســب و کارهــای نوپــا تبدیــل 

شــود.
دســتیار معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
جمهــوری افــزود: همچنیــن صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی در راســتای رونــق بخشــی بــه 
ــت اصــل ســرمایه  ــه ضمان ــدام ب ــزار اق ــن اب ای
ــال کــرده  ــا ســقف ۱۰۰ میلیــارد ری طرح هــا ت
ــن  ــی مابی ــرارداد ف ــد ق ــه عق ــروط ب ــه مش ک
ســکوی تامیــن مالــی جمعــی و صنــدوق 

ــت. ــکوفایی اس ــوآوری و ش ن

ابزار نوین مالی؛ 
کسب وکارها با تامین مالی جمعی رونق می گیرد
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تسهیل فرآیند ارزیابی دانش بنیانی شرکت های مستقر در پارک های فناوری؛ اسدی فرد: 
ماهیانه 6۰۰ مورد درخواست ثبت  می شود

موسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  رئیــس 
ــاوری  ــای فن ــکاری پارک ه ــان از هم دانش بنی
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  بــا 
جمهــوری در موضــوع تســهیل فرآینــد ارزیابــی 
دانش بنیانــی شــرکت های مســتقر در ایــن 

داد. خبــر  پارک هــا 
 

ــداد  ــه اینکــه تع ــا اشــاره ب رضــا اســدی فرد ب
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــل توجه قاب
پارک هــای فنــاوری در سراســر کشــور مســتقر 

هســتند، گفــت: ایــن موضــوع مــی طلبــد کــه 
ــی شــرکت هــا  ایــن پارک هــا در زمینــه ارزیاب
بــرای دانــش بنیــان شــدن بــا معاونــت علمــی 

و فنــاوری همــکاری کننــد.
وی افــزود: هــر چنــد کــه واگــذاری کل 
دانش بنیــان  شــرکت های  ارزیابــی  فرآینــد 
ــات  ــایر موسس ــا س ــاوری ی ــای فن ــه پارک ه ب
بــه دلیــل حفــظ وحــدت رویــه ارزیابــی امــکان 
پذیــر نیســت امــا امســال ایــن امــکان فراهــم 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــن پارک ه ــه ای ــده اســت ک ش
ــی  ــد ارزیاب ــاوری، فرآین ــی و فن ــت علم معاون
ــهیل و  ــارک را تس ــتقر در پ ــرکت های مس ش

ــد. ــریع کنن تس
موسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  رئیــس 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  دانش بنیــان 
ــای  ــه معیاره ــاره ب ــا اش ــوری ب ــت جمه ریاس
ارزیابــی و ضــرورت وجــود معیارهــای یکســان 

ــان،  ــرکت های دانش بنی ــی ش ــد ارزیاب در فرآین
بیــان کــرد: پارک هــای فنــاوری می تواننــد 
بــا معرفــی کارگــزار ارزیابــی دانش بنیــان 
پــارک  در  مســتقر  شــرکت های  تشــویق  و 
ــان  ــامانه دانش بنی ــات در س ــت اطاع ــه ثب ب
فرآینــد ارزیابــی ایــن شــرکتها را تســریع 

ــد. کنن
از  تعــدادی  بــا  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
پارک هــای منتخــب تفاهــم نامــه ای بــرای 
مشــارکت مدیریــت پارک هــا در شناســایی 
ــان  ــتعد دانش بنی ــرکت های مس ــی ش و معرف
امضــا شــده و مرحلــه آزمایشــی ایــن طــرح بــا 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در حــال 

ــام اســت. انج
اســدی فرد همچنیــن تاکیــد کــرد: از ابتــدای 
ــاوری و  ــای فن ــه پارک ه ــا هم ــال ۱۴۰۱ ب س
شــهرک های صنعتــی کشــور بــرای جلــب 

ــج  ــانی و تروی ــاع رس ــا در اط ــارکت آنه مش
و  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  برنامه هــای 
فرآینــد  تســریع  بــه  کمــک  و  شناســایی 
ارزیابــی دانش بنیــان شــرکت های توانمنــد 
مســتقر در پارکهــا و شــهرک های صنعتــی 
مکاتبــه شــده اســت و تــا کنــون همــکاری بــا 
ــهرک  ــاوری و ش ــم و فن ــارک عل ــش از ۵ پ بی
ــن  ــه ای ــت. در نتیج ــده اس ــاز ش ــی آغ صنعت
همکاری هــا شــرکت های توانمنــد بیشــتری 

وارد فراینــد ارزیابــی می شــوند.
موسســات  و  شــرکت ها  مرکــز  رییــس 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  دانش بنیــان 
ریاســت جمهــوری همچنیــن بیــان کــرد: 
دانش بنیــان  متقاضــی  شــرکت های  تعــداد 
شــدن از حــدود ۲۵۰ مــورد در مــاه، در ســال 
۱۴۰۰ بــه ماهیانــه بیــش از ۶۰۰ مــورد در 

ســال ۱۴۰۱ رســیده اســت.

تولید اطلس نیازها و ظرفیت های فناوری کشور؛ 
کارگزاران انتقال فناوری کمک می کنند

ســاماندهی و تســهیل فرآینــد انتقــال فنــاوری 
ــرای  ــرای اج ــرمایه ب ــذب س ــور و ج ــه کش ب
ــای  ــی از ماموریت ه ــی یک ــای پژوهش پروژه ه

ــاوری اســت. کارگــزاران فن

ــات  ــز تعام ــس مرک ــوی ریی ــدی قلعه ن  مه
ــی  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل بین الملل
ــذب  ــاره ج ــوری درب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
کارگــزاران انتقــال فنــاوری، گفــت: کارگــزارن 
زیســت بوم  از  بازیگرانــی  فنــاوری  انتقــال 
ــد  ــه می توانن ــتند ک ــوآوری هس ــاوری و ن فن
ــال  ــی، انتق ــی و خارج ــرمایه داخل ــذب س ج
مــورد  در حوزه  هــای  بــه کشــور  فنــاوری 
ــور در  ــاوری کش ــای فن ــاء نیازه ــاز و احص نی
حوزه  هــای مختلــف بــرای ســاماندهی فرآینــد 
جــذب و انتقــال فنــاوری بــه کشــور را محقــق 

ــد. کنن
ــایی  ــار شناس ــراد در کن ــن اف ــزود: ای وی اف
فرآینــد  تســهیل  بــه  فناورانــه  نیازهــای 
انتقــال  پروژهش هــای  اجرایی ســازی 
می کننــد.  کمــک  کشــور  بــه  فنــاوری 
کارگــزاران انتقــال فنــاوری قــرار اســت در 
ــا و  ــع نیازه ــه جام ــایی و مطالع ــه شناس زمین
ــای  ــور در حوزه  ه ــاوری کش ــتاوردهای فن دس
ــس  ــد اطل ــت تولی ــای پیشــرفته جه فناوری  ه

کشــور،  فنــاوری  ظرفیت هــای  و  نیازهــا 
شناســایی منابــع و مراکــز خارجــی متمایــل به 
انتقــال فنــاوری، مشــارکت در فراینــد انتقــال 
ــارکت  ــان، مش ــرکت  های دانش بنی ــاوری ش فن
ــه  ــای ارائ ــرای فناوری  ه ــرمایه ب ــن س و تامی
شــده از طرف  هــای خارجــی و شناســایی و 
جــذب متخصصــان و کارآفرینــان خارجــی 
ــرکت  های  ــه ش ــی ب ــش فن ــال دان ــرای انتق ب
تعامــات  مرکــز  بــه  داخلــی  دانش بنیــان 
ــی  ــت علم ــاوری معاون ــم و فن ــی عل بین الملل
ــد. ــک کنن ــوری کم ــت جمه ــاوری ریاس و فن
قلعه نــوی ادامــه داد: ایــن کار بــه شناســایی و 
ــال  ــز انتق ــازمان ها و مراک ــا س ــری ب ارتباط گی
ــز  ــایی مراک ــور، شناس ــارج از کش ــاوری خ فن
فنــاوری  مبــدا  شــرکت  های  و  تحقیقاتــی 
در خــارج از کشــور و مشــارکت در تامیــن 
دانش بنیــان  شــرکت  های  بــرای  فنــاوری 
داخلــی، مشــارکت در تامیــن و جــذب ســرمایه 
ــال  ــای انتق ــرای پروژه  ه ــی ب ــی و خارج داخل
فنــاوری، مشــارکت در فرآینــد فــروش فنــاوری 
ــه  ــان ب ــرکت  های دانش بنی ــی ش ــش فن و دان
ــن  ــارکت در تامی ــی و مش ــرکت  های خارج ش
بــرای  خارجــی  متخصــص  انســانی  نیــرو 
بــرای  ایرانــی  دانش بنیــان  شــرکت  های 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی منج ــش فن ــال دان انتق
ــم و  ــی عل ــات بین الملل ــز تعام ــس مرک ریی
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــاوری معاون فن
ــرکت های  ــراد و ش ــه اف ــت: هم ــوری گف جمه
فراخــوان  در  شــرکت  بــرای  متقاضــی 
ــد و  ــکاری کنن ــز هم ــن مرک ــا ای ــد ب می توانن

طرح هــای خــود را ارائــه دهنــد.

وزیر دفاع: 775 شرکت دانش بنیان با وزارت دفاع همکاری می کنند
ــلح  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
همــکاری ۷۷۵ شــرکت دانــش بنیــان بــا 
وزارت دفــاع ، خودکفایــی در ســاخت پرتابگــر 
ــزات در  ــلیحات و تجهی ــن تس ــواره و تامی ماه
ــود  ــواردی ب ــن م ــی تری ــد از اصل ــوزه پدافن ح
ــه آن  ــف اول ب ــه ص ــاع در برنام ــر دف ــه وزی ک

ــرد . ــاره ک اش
 امیــر محمدرضــا آشــتیانی وزیــر دفــاع و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــلح، ب ــای مس ــتیبانی نیروه پش

دانش بنیان هــا  آفرینــی  نقــش  و  حضــور 
نقــش  گفــت:  دفاعــی کشــور  در صنعــت 
ــد  ــی، تولی ــان در طراح ــرکت های دانش بنی ش
و توســعه فنــاوری هــای حــوزه دفاعــی بســیار 
راهبــردی و پررنــگ بــوده اســت و هم راســتا بــا 
شــعار ســال، در راســتای حمایــت و بهره گیــری 
صنعــت  در  دانش بنیان هــا  توانمنــدی  از 

دفاعــی کشــور گام برمی داریــم.
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــا 
ــرکت ای  ــش ش ــدن نق ــگ ش ــه پررن ــاره ب اش
ــف کشــور  ــای مختل ــان در عرصــه ه دانش بنی
افــزود : وزارت دفــاع بــرای ایــن کــه متناســب 
ــت  ــش اســت حرک ــه متوجه ــی ک ــا تهدیدات ب
ــه یــک تجدیــد ســاختاری  کنــد قطعــاً نیــاز ب
داشــت کــه ایــن کار را مــا ســامان دهی کردیــم 

و در حــوزه هــای مختلــف مــا قــرارگاه هایــی 
را ایجــاد کردیــم کــه بتوانیــم بــر روی اهدافــی 

کــه وزارت دفــاع دارد متمرکــز شــویم.
آشــتیانی بــا اشــاره بــه همــکاری و تعامــل بــا 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوی در 
شناســایی و بهــره منــدی از توانمنــی شــرکت 
هــای دانــش بنیــان و حضــور آن هــا در عرصــه 
دفاعــی گفــت: در حــوزه هــای مختلــف ازجمله 
حــوزه هــای موشــکی، پهپــادی و صنایــع 
ــئولیت دارد؛  ــاع مس ــه وزارت دف ــی ک مختلف
کارهــای بزرگــی کردیــم ، در حــوزه موشــکی؛ 
موشــک هــای کــروز و بالســتیک را کار کردیــم 
، در حــوزه پهپــادی بــه دنبــال عملیــات 
ترکیبــی هســتیم کــه کار بســیار بزرگــی اســت 

و در حــال انجــام آن هســتیم.

ارائه نیازهای فناورانه صنعت شیالت؛ ستاری: 
صنعت شیالت حوزه ای بکر برای ورود فناوری و نوآوری است

ــوری  ــس جمه ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم مع
فناورانــه  نیازهــای  رویــداد  بــا حضــور در 
صنعــت شــیات، بــا بکــر دانســتن ایــن عرصــه 
در کشــور بــر ضــرورت رخنــه فنــاوری بــه ایــن 

حــوزه تاکیــد کــرد.
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س  س
ــا  ــه ب ــد ک ــن بازدی ــوری در ای ــس جمه ریی
ــازمان  ــس س ــینی ریی ــین حس ــی حس همراه
ــی از  ــاورزی یک ــوزه کش ــت: ح ــیات، گف ش
عرصــه هایــی اســت کــه تعــداد شــرکت هــای 
ــر از  ــان در آن پاییــن اســت و کمت ــش بنی دان
۴ درصــد شــرکت هــا در ایــن حــوزه فعالیــت 
اولویت هــای جــدی  از  یکــی  کننــد.  مــی 
ــعه  ــی و فنــاوری توس ــت علم ــال معاون امس
تعــداد و فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان 

ــت. ــیات اس ــاورزی و ش ــوزه کش در ح
ســتاری ادامــه داد: تــاش و هــم افزایــی 
ــن  ــن حــوزه ای ــا ای ــط ب ــان نهادهــای مرتب می
دانش بنیــان  شــرکت های  ورود  کــه  اســت 
بــه حــوزه کشــاورزی و شــیات بیشــتر شــود 
ســرمایه گذاری های  اســاس  همیــن  بــر  و 
بخــش خصوصــی هــم در حــال جــذب شــدن 
ــاد  ــد وزارت جه ــرد جدی ــن رویک ــا ای اســت. ب
کشــاورزی و ســازمان شــیات کــه نمونــه بــارز 
ــتند  ــی هس ــا و تولیدات ــرکت ه ــن ش آن همی
ــت  ــده اس ــه ش ــگاه عرض ــن  نمایش ــه در ای ک
ــه  ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــد منتظــر اتفاق بای

ــیم. باش

ــوزه  ــزود: ح ــگان اف ــی نخب ــاد مل ــس بنی ریی
ــیار  ــران بس ــه در ای ــت ک ــه ای اس ــا عرص دری
ــن  ــادی دارد. ای ــول اســت و جــای کار زی مغف
حــوزه ظرفیــت خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری 
و  علمــی  معاونــت  و  دارد  فنــاوری  ورود  و 
ــا  ــوزه را ب ــن ح ــه ای ــاش دارد ک ــاوری ت فن

ــد. ــعه ده ــاوری توس ــتفاده از فن اس
 

در  فناورانــه  دســتاوردهای  معرفــی 
حــوزه شــیالت

نســل جدیــد مکمــل هــای خوراکــی ماهیــان 
پرورشــی، مکمــل هــای پروبیوتیــک، ضدعفونی 
ــروری، آب  ــزی پ ــزارع آب ــای آب م ــده ه کنن
ــو ماســک  ــرورش ماهــی، نان مغناطیســی در پ
ــان  ــای ماهی ــه ه ــی گل جلبــک، ســامانه ردیاب
ــم  ــمارنده تخ ــده و ش ــتگاه جداکنن ــن، دس ت
ــتگاه  ــان، دس ــاش آبزی ــتگاه غذاپ ــی، دس ماه
برداشــت میکروجلبــک و کــود ماهــی، فــرآوری 
ــای  ــک ه ــای زیســتی از جلب ــد پلیمره و تولی
دریایــی و غیــره از جملــه محصوالتــی هســتند 

کــه در ایــن نمایشــگاه عرضــه شــده انــد.
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رونق زیست بوم فناوری و نوآوری با دولت مردمی؛ 
دانش بنیان ها و خالق ها در پیشرفت کشور نقش آفرینی کردند

رئیس جمهوری در جلسه هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان: 
ایجاد بستر برای تداوم رشد علمی و فعالیت مرتبط با تخصص مهمترین 

عوامل حفظ نخبگان در داخل کشور است

بــا ارائــه گــزارش یک ســاله دولــت نقــش 
و  فنــاوری  زیســت بوم  کلیــدی  و  پررنــگ 
نــوآوری در رونــد رو بــه رشــد کشــور نمایــان 

ــد. ش
 هم زمــان بــا گرامیداشــت هفتــه دولــت، 
ــت  ــتاوردهای دول ــرد و دس ــی از عملک گزارش
مردمــی ســیزدهم، در یــک ســال گذشــته 
ــای  ــاد و زوای ــان ابع ــه بی ــه ب ــد ک ــر ش منتش
ــده در  ــب ش ــتاوردهای کس ــدی و دس توانمن

می پــردازد. گوناگــون  حوزه هــا 
بخــش نمایــان و جلوه گــر ایــن گــزارش، 
اهتمــام جــدی معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــت بوم  ــعه زیس ــرای توس ــوری ب ــت جمه ریاس
اقتصــاد دانشــبنیان و خــاق اســت کــه نتایــج 
آن، نشــان دهنده رونــد رو بــه توســعه اقتصــاد 
کشــور بــا نقش آفرینــی پررنــگ و اثرگــذار 
از  نــوآوری  و  فنــاوری  زیســت بوم  فعــاالن 
خــاق  و  دانش بنیــان  شــرکت های  جملــه 

ــت. اس
ــی  ــت علم ــای معاون ــه حمایت ه ــه ب ــا توج ب
ــرکت ها  ــن ش ــد ای ــه رش ــال زمین ــعار س و ش
بیش ازپیــش  و  یافــت  شــتابان  رونــدی 
همــوار  را  کشــور  پیشــرفت  و  توســعه  راه 
ــن  ــیزدهم در ای ــی س ــت مردم ــاخت. دول س
راســتا حمایت هــای خــود را از شــرکت های 
بــه  شــکل دهی  بــا  خــاق  و  دانش بنیــان 
دانش بنیــان  طرح هــای  راهبــری  ســتاد 

افزایــش داده اســت.
گام های دولت مردمی

حضــور در محافــل علمــی، دانش بنیــان و 
ــای  ــی طرح ه ــورای بررس ــکیل ش ــاق تش خ
ــرمایه  ــان س ــداوم در می ــور م ــگان، حض نخب
ــری  ــور و بهره گی ــه کش ــوان و نخب ــانی ج انس
ــکیل  ــور، تش ــان در اداره ام ــای آن از دیدگاه ه
دانش بنیــان  طرح هــای  راهبــری  ســتاد 
ــت  ــش در پرداخ ــد افزای ــتگاه ها، ۹۷ درص دس
شــرکت های  بــه  قرض الحســنه  تســهیات 
ــا  ــال ۱۴۰۱ ب ــاه اول س ــان در دو م دانش بنی
ســازمان  وزارتخانه هــا،  تمامــی  مشــارکت 
علمــی  معاونــت  کشــور،  برنامه وبودجــه 
از  بخشــی  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
مردمــی  دولــت  دانش بنیانــی  فعالیت هــای 

ــود. ــیزدهم ب س
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
مجموعــه  ســال،  شــعار  تحقــق  به منظــور 
مشــارکت  جلــب  شــامل  فعالیت هــا  از 
وزارتخانه هــای مرتبــط در اجرایــی ســازی 
ســریع  اجــرای  و  تصویــب  ســال،  شــعار 
ــترش  ــبنیان، گس ــد دانش ــش تولی ــون جه قان

فعالیت هــای مرتبــط بــا قانــون حمایــت از 
در  را  دانش بنیــان  مؤسســات  و  شــرکت ها 

دســتور کار قــرار داد.
 رفع چالش های ملی فناورانه

قانــون  اجرایــی  آیین نامــه   ۱۳ تدویــن 
جهــش تولیــد دانش بنیــان در تعامــل بــا 
ابــاغ  وزارتخانه هــا،  و  دســتگاه ها  ســایر 
احــکام مصــرح در قانــون بــه دســتگاه های 
ــری  ــه شــورای راهب ــط، اســتقرار دبیرخان ذیرب
در  دانش بنیــان  تولیــدات  و  فناوری هــا 
معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری، از 
اقداماتــی اســت کــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــری  ــتای تنظیم گ ــوری در راس ــت جمه ریاس
دســتگاه های  دانش بنیانــی  فعالیت هــای 
اجرایــی به منظــور رفــع چالش هــای ملــی 

ــت. ــام داده اس ــه انج فناوران
تشــکیل اولیــن جلســه شــورا بــا حضــور 
رئیس جمهــوری در فاصلــه کمتــر از یــک مــاه 
ــس  ــدن پیش نوی ــی ش ــون، نهای ــاغ قان از اب
اشــتغال  و  دانش بنیــان  تولیــد  آیین نامــه 
ــاورزی،  ــاد کش ــه جه ــن در ۱۰ وزارتخان آفری
علــوم،  صمــت،  نفــت،  نیــرو،  بهداشــت، 
تحقیقــات و فنــاوری، اقتصــاد، کشــور، فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات و فرهنــگ و ارشــاد 

ــت. ــات اس ــر اقدام ــامی از دیگ اس
 

فنــاوری  و  علمــی  همکاری هــای 
لمللــی بین ا

برگــزاری نخســتین دوره برنامــه مشــترک 
همــکاری بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری 
علــوم  ملــی  بنیــاد  و  جمهــوری  ریاســت 
پــروژه   ۲۷ از  حمایــت  و  چیــن  طبیعــی 
ــن،  ــط طرفی ــاوری توس ــی- فن ــترک علم مش
ــی راه  ــدوق علم ــمین دوره صن ــزاری شش برگ
ــاوری  ــت علمــی و فن ــن معاون ابریشــم فی مابی
و آکادمــی ملــی علــوم چیــن از همکاری هــای 
و  معاونــت  بین المللــی  فنــاوری  و  علمــی 
تصویــب آییننامــه جــذب و نگهــداری ســرمایه 
انســانی اســتعداد برتــر و نخبــه در هیئــت 
به کارگیــری  و  جــذب  به منظــور  دولــت 

نخبــگان در دســتگاه های اجرایــی اســت.
همچنیــن حمایــت از ۶ پــروژه تحقیــق و 
ــروژه  ــدن ۲۲ پ ــی ش ــترک، اجرای ــعه مش توس
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــکاری فناوران هم
ایرانــی و روســی، آغــاز همکاری هــای فناورانــه 
ــگاه  ــران و دانش ــی ای ــر صنعت ــگاه برت ۵ دانش
راه انــدازی  و  تکنیــک ســن پترزبورگ  پلــی 
مرکــز تبــادل علــم و فنــاوری ایــران و روســیه 
ــت. ــات اس ــر اقدام ــن پترزبورگ از دیگ در س

ــرمایه های  ــگان را س ــوری، نخب ــس جمه رئی
ارزشــمند کشــور و حمایــت عملــی از آنــان را 
ــد و  ــده کشــور خوان ــرای آین ســرمایه گذاری ب
ــای  ــی از اولویت ه ــی یک ــت مردم ــت: دول گف
مهــم خــود را توســعه ارتبــاط بــا شــبکه 
ــتا  ــن راس ــرار داده و در ای ــور ق ــی کش نخبگان

ــت. ــرده اس ــن ک ــی تدوی برنامه های
 

آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی در 
ســیزدهمین جلســه هیــأت امنــای بنیــاد 
ملــی نخبــگان کــه پــس از ۱۱ ســال تشــکیل 
شــد، افــزود: تشــکیل بنیــاد ملــی نخبــگان بــا 
هــدف شناســایی و حمایــت از جوانــان مســتعد 
و فرهیختــه، نتیجــه نــگاه حکمت آمیــز رهبــر 
معظــم انقــاب بــود. امــروز موضــوع نخبــگان و 
حمایــت از آنــان دغدغــه دولــت مردمــی اســت 
ــگاه بایــد در همــه ارکان دولــت هــم  و ایــن ن

حاکــم باشــد.
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه رئی
ــگان در  ــت نخب ــه فعالی ــردن زمین ــم ک فراه
داد:  ادامــه  کشــور،  مختلــف  بخش هــای 
و حضــور  معتبــر  علمــی  مراکــز  فعالیــت 
اســاتید و شــخصیت های علمــی فرهیختــه در 
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــد بس ــز می توان ــن مراک ای
فعالیــت اســتعدادهای جــوان باشــد. یــک 
دانشــجوی نخبــه وقتــی می بینــد زمینــه 
ــه ای او در کشــور  ــی و حرف ــد علم ــداوم رش ت
ــه  ــدن در کشــور خــود را ب ــم اســت، مان فراه

ــد. ــی ده ــح م ــن ترجی رفت
 

ــت و  ــف دول ــگان تکلی ــت از نخب حمای
ــت ــت اس ــن عدال ــی و عی ــام حکمران نظ
ــاه  ــه معیشــت و رف آیــت اهلل رئیســی توجــه ب
نخبــگان را عامــل دیگــری در راســتای حفــظ 
آنــان در داخــل کشــور دانســت و تصریــح کرد: 
حمایــت از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر، 
ــی  ــت و نظــام حکمران ــف دول ــی تکلی ــه نوع ب
ــازه  ــد اج ــت. نبای ــت اس ــن عدال ــور و عی کش
دهیــم نخبــگان کشــور بخاطــر مشــکات 
مالــی و معیشــتی از مســیر علم پژوهــی و 

فعالیت هــای دانش بنیــان خــارج شــوند.
ــر  ــزوم فراگیرت ــن برل رئیــس جمهــور همچنی
شــدن دایــره شناســایی نخبــگان تأکیــد و 
خاطــر نشــان کــرد: شناســایی نخبــگان از 
مســیر المپیادهــای علمــی و کنکــور یکــی از 
ــی  ــاد مل ــگان اســت. بنی ــای جــذب نخب راه ه
نخبــگان بایــد ســازوکارهای دیگــری هــم 

طراحــی کنــد تــا نخبــگان در دانشــگاه ها، 
علمــی،  مجامــع  حوزه هــا،  اندیشــکده ها، 
ــایی  ــز شناس ــا نی ــر عرصه ه ــازمان ها و دیگ س
ــد. ــرار گیرن ــت ق ــت حمای شــوند و مــورد حمای

ــد ســاز و کاری  دکتــر رئیســی ادامــه داد: بای
مختلــف  تــا دســتگاه های  طراحــی شــود 
امــکان  مردم نهــاد  ســازمان های  بویــژه  و 
ــه را  ــراد نخب ــر و اف ــتعدادهای برت ــی اس معرف

ــند. ــته باش ــگان داش ــی نخب ــاد مل ــه بنی ب
 

ترغیــب نخبــگان بــه تحصیــل در 
از  پایــه  و  علوم انســانی  رشــته های 
برنامه هــای خــوب بنیــاد ملــی نخبــگان 

ست ا
از  دیگــری  بخــش  در  رئیســی  آیــت اهلل 
ســخنانش، طراحــی روندهایــی بــرای ارتقــای 
ــگان در دســتگاه ها را  ــری نخب شــرایط بکارگی
مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: در کنــار تاش 
بــرای جــذب اســتعدادهای برتــر از ســوی 
خــود بنیــاد ملــی نخبــگان، بــه فکــر افزایــش 
بکارگیــری  از محــل  بهــره وری دســتگاه ها 
نخبــگان نیــز باشــید و بــرای دســتگاه ها 
در جــذب و بهره گیــری شایســته از تــوان 
ــا  ــد، ت ــن کنی ــاز تعیی ــگان امتی ــش نخب و دان
خــود آنهــا نیــز انگیــزه بیشــتری بــرای ایفــای 

ــد. ــدا کنن ــه پی ــن زمین ــش در ای نق
دکتــر رئیســی بهره گیــری از نخبــگان در 
ســاختار اداره کشــور و نیــز توجــه ویــژه بــرای 
رشــته های  در  نخبــگان  تحصیــل  ترغیــب 
علــوم انســانی و علــوم پایــه را نیــز از برنامه هــا 
نخبــگان  ملــی  بنیــاد  مفیــد  اقدامــات  و 
برشــمرد و افــزود: تــاش کنیــد نخبــگان 
ــازار کار در حــوزه تخصصــی  ــه ب ــرای ورود ب ب

ــوند. ــد ش ــان توانمن خودش
 

ــه  ــه روزگاری ب ــتکباری ک ــان اس جری
ــرد،  ــت اندازی می ک ــا دس ــع ملت ه مناب
امــروز روی جــذب نخبــگان آنهــا تمرکز 

ــت کرده اس
ســخنانش  ادامــه  در  جمهــوری  رئیــس 
ــارت  ــتعماری غ ــت اس ــه سیاس ــاره ب ــا اش ب
ــتکبر  ــای مس ــط دولته ــورها توس ــروت کش ث
ــاز  ــگان در کشــور نی تاکیــد کــرد: حفــظ نخب
ــان  ــی دارد. هم ــای عملیات ــاز و کاره ــه س ب
ــع  ــه مناب ــه روزگاری ب ــتکباری ک ــان اس جری
ــت اندازی  ــر دس ــای دیگ ــای ملت ه و ثروت ه
و  نخبــگان  جــذب  روی  امــروز  می کــرد، 
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می دهد

ــز  ــورها تمرک ــر کش ــر دیگ ــتعدادهای برت اس
ــت. ــرده اس ک

از  دیگــری  بخــش  در  رئیســی  آیــت اهلل 
ســخنانش بــا تاکیــد بــر اینکــه نخبــگان صرفــا 
در تهــران ســاکن نیســتند و نبایــد امکانــات و 
زمینه هــای فعالیــت نخبــگان صرفــا در تهــران 
ــار داشــت: در ســفرهایی  ــز شــود، اظه متمرک
کــه بــه اســتان ها داشــته ام بــه وفــور بــا 
ــدم  ــه ش ــی مواج ــتعدادهای ناب ــگان و اس نخب
کــه کارهــای بزرگــی هــم کرده انــد و ضــرورت 
دارد بــه شــکل شایســته مــورد حمایــت قــرار 

ــد. گیرن
رئیــس جمهــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
نامگــذاری امســال بایــد تــاش بیشــتری 
ــای  ــازار فعالیت ه ــه ب ــگان ب ــرای ورود نخب ب
ــتا  ــن راس ــرد و در ای ــورت گی ــان ص دانش بنی

ــود. ــت ش ــان حمای از آن
 

از ظرفیت هــای خیریــن و موقوفــات 
بــرای حمایــت از نخبــگان بهــره گرفتــه 

شــود
رئیــس جمهــوری در بخــش پایانــی ســخنان 
خــود بــا بیــان اینکــه در تمــدن ایرانــی- 
اســامی و همچنیــن در دنیــا حمایــت خیریــن 

از فعالیت هــای علمــی و نخبــگان امــری رایــج 
و مرســوم بــوده و هســت، تصریــح کــرد: 
تــاش کنیــد از ظرفیــت خیریــن و موقوفــات 
بهتــر و بیشــتر بــرای حمایــت از نخبــگان 

ــد. ــره بگیری به
 در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر ناصری مقــدم 
ــی  ــگان گزارش ــی نخب ــاد مل ــام بنی ــم مق قائ
ــرد  ــه ک ــاد ارائ ــن بنی ــرد ای ــل از عملک مفص
ــی  ــاد مل ــس بنی ــتاری رئی ــورنا س ــر س و دکت
نخبــگان نیــز در ســخنانی ضمــن تشــریح 
تاش هــا و اقدامــات ایــن بنیــاد بــه برشــمردن 

ــت. ــتاوردهای آن پرداخ ــی از دس بخش
و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزرای 
ــز  ــکی نی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــی  ــاد مل ــه بنی ــد ک ــد کردن ــخنانی تأکی در س
نخبــگان بــا شناســایی و حمایــت مؤثــر از 
ــی در  ــان نخبگ ــک جری ــتعداد ی ــا اس ــراد ب اف

ــت. ــرده اس ــاد ک ــور ایج کش
همچنیــن در ایــن جلســه اعضــا بــا اشــاره بــه 
ــاد  ــای بنی ــأت امن ــه هی ــزاری جلس ــدم برگ ع
ــا  ــته ب ــال گذش ــازده س ــگان در ی ــی نخب مل
ــت اهلل  ــام آی ــور، از اهتم ــس جمه ــور رئی حض
رئیســی بــه برگــزاری ایــن جلســه و شــوراهای 
عالــی دیگــر بویــژه شــوراهای عالــی علمــی و 

ــد. ــی کردن ــور قدردان ــی کش تخصص

مرکــز نــوآوری بانــک ملــی ایــران بــا حضــور 
ــوری و  ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
جمعــی از فعــاالن فنــاور حــوزه مالــی و بانکــی 

رونمایــی شــد.
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه نقــش آفرینــی 
توســعه  و  ملــی در حمایــت  بانــک  مؤثــر 
بانکــداری نــوآوری بــا اســتفاده از فیــن تک هــا 
ــرکت های  ــر، ش ــای اخی ــال ه ــا س ــت: ت گف
و  مالــی  حــوزه  در  خــاق  و  دانش بنیــان 
بانکــی نقــش چندانــی در نظــام بانکــداری 
ــا  ــناخت مزیت ه ــا ش ــا ب ــتند ام ــور نداش کش
بخــش  فین تک هــا،  نوآورانــه  شــیوه های  و 
ــی توســط  ــای مال ــی از تراکنش ه ــل توجه قاب
ایــن شــرکت ها، در کوتاه تریــن زمــان و بــا 

کم تریــن خطــا انجــام می شــود.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه کســب وکارهای 
دانش بنیــان و خــاق، شــیوه ســنتی بانکــداری 
را دســتخوش تحــول اساســی می کننــد ادامــه 
داد: بانکــداری بــه شــیوه جدیــد خواهــد مانــد 
ــر خواهــد و شــکل و  ــک تغیی ــا ســاختار بان ام
شــیوه مالــی و بانکــی قطعــا دســتخوش تحــول 

خواهــد شــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری 
ــروی انســانی  ــوزش نی از اهمیــت تربیــت و آم

ــعه  ــق و توس ــه در رون ــش آموخت خــاق و دان
ــد  ــتقیم خواه ــری مس ــن تاثی ــداری نوی بانک
داشــت، ادامــه داد: در در اداره ســاختار مالــی و 
بانکــی کشــور، کیفیــت نیــروی انســانی تعییــن 
کننــده اســت و موجــب اشــتغال آفرینــی 
ــت  ــن ظرفی ــا ای ــور ب ــن کش ــد. ای ــد ش خواه
ــه  ــا ب ــانی قطع ــروی انس ــاده در نی ــارق الع خ
ــداری  ــه در بانک ــاختار نوآوران ــک روش و س ی

ــاز دارد. نی
بیــان  بــا  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  رئیــس 
این کــه ســاختار مالــی و بانکــی ایــران بــا 
ــد رویکــرد و نگرشــی  ــی نیازمن ــن طرفیت چنی
متفــاوت در ارزش گــذاری نــوآوری اســت ادامــه 
ــداری  ــد در بانک ــی بای ــه، م ــگاه نوآوران داد: ن
نیــز وجــود داشــته باشــد؛ البتــه در ســال های 
اخیــر، اقبــال بــه ســوی بانکــداری نوآورانــه از 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــوی بانک ه س
ــران  ــه بازیگ ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــتاری ب س
ســنتی اقتصــاد بایــد روی ســاختارهای  جدیــد 
ســرمایه گــذاری کننــد و در غیــر ایــن صــورت 
محکــوم بــه شکســت هســتند، ادامــه داد: اگــر 
ــه  ــده  در عرص ــد در آین ــی خواهن ــا م بانک ه
رقابــت باقــی بماننــد و رشــد کننــد راهــی جــز 
حمایــت و ســرمایه گــذاری روی حــوزه هــای 

ــد. ــه ندارن نوآوران

ــرمایه  ــوآوری س ــز ن ــاد مراک ــزود: ایج وی اف
برتــر  اســتعدادهای  از  حمایــت  و  گــذاری 
ــاد  ــاز ایج ــه س ــد زمین ــی توان ــگان م و نخب
اشــتغال و توســعه کشــور خواهــد شــد.آمادگی 
ــد جــذب  ــاتتار جدی ــای س ــر مبن ــا ب ــم ت داری
نخبــگان در ســاختار دولتــی، ظرفیــت نخبگانی 
را در بســتری چــون بانــک ملــی توســعه دهیم. 
ــا ســایر  ــد ت ــدا کن ــد تســری پی ــن الگــو بای ای
ــود. ــل ش ــود متمای ــن س ــه ای ــز ب ــا نی بخش ه
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وی افــزود: بــا توســعه رویکردهــای نویــن 
را  مالــی  ســاختارهای  مالــی  و  بانکــداری 
بــه ایــن ســمت و ســو حرکــت ددده کــه 
ــی،  ــوش مصنوع ــای ه ــاوری ه ــتفاده فن بااس
داده و فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات خدماتــی 

متناســب
مزکــز نــواوری فینــوداد راه انــدازی شــده 
ــا  ــوآوری ه ــه ن ــتابدهی ب ــن ش ــا ضم ــت ت اس
ــر  ــه خدمــات مبتنــی ی ــر مســیر الگــوی ارائ ب
نــواوری شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــاق، 
مســیر ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در 

ــد. ــوار کن ــوزه را هم ــن ح ای
 راهکارهــای نوآورانــه در حــوزه مالــی، بانکــی، 
تبــادالت و تســهیات را بــا اســتفاده از نــوآوری 
ــد،  ــی ده ــه م ــد ارای ــای روزآم ــاوری ه و فن
ادامــه داد: در گام دوم برنامــه تحــول دیجیتــال 
بانــک ملــی قصــد دارد ایــن رونــد را بــا کمــک 
فیــن تک هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
ــا تمامــی  خــاق پیــش ببــرد. ارتبــاط موثــر ب
ذی نفعــان و مشــارکت کننــدگان ایــن حــوزه 
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک بانــک نــوآور در 

دســتور کار ایــن مرکــز نــوآوری قــرار داد.
 

تحــول در نظــام مالــی زیســت بوم 
فنــاوری بــا قانــون جهــش تولیــد 

ن نش بنیــا ا د
معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری، بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه تحــول جدیــدی در اقتصاد 
دانــش بنیــان بــا کمــک قانــون جهــش تولیــد 
دانــش بنیــان صــورت گرفتــه اســت ادامــه داد: 
ایــن قانــون یکــی از مهــم تریــن نیازهای رشــد 
و رونــق شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــاق 
اســت و مســیر دو دهــه آینــده ایــن زیســت بوم 
را ریــل گــذاری مــی کنــد. نظــام قانــون گذاری 
بایــد فضــای تنفــس و فعالیــت رو بــه رشــد را 
بــرای ایــن زیســت بــوم ایجــاد کنــد و قانــون 
جهــش تولیــد دانش بنیــان، چنیــن رســالتی را 

بــر عهــده دارد.
ــه  ــوم ب ــا بیــان ایــن کــه ایــن زیســت ب وی ب

ــرد  ــی گی ــکل م ــی ش ــش خصوص ــک بخ کم
ــرمایه  ــرد: س ــوان ک ــد عن ــی یای ــعه م و توس
ــا و  ــت ه گــذاری بخــش خصوصــی روی اولوی
ــول  ــک محص ــه ی ــت ک ــا اس ــرح ه ــرای ط اج
یــا خدمــت متناســب بــا نیــاز جامعــه را هــدف 
ایــن  ســرمایه گذاری  بنابرایــن،  می گیــرد. 
ــول و  ــه محص ــت ک ــش اس ــش روی پژوه بخ

کارآمــدی را تضمیــن می کنــد.
ــوآوری در  ــوخ ن ــه رس ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
ســاختار ارائــه تســهیات و ســرمایه گذاری 
روی ایده هــای نوآورانــه ادامــه داد: ایــن زیســت 
بــوم در حقیقــت جنگلــی پربــار و بارانــی اســت 
کــه بــه طــور طبیعــی رشــد کــرده و در 
توســعه ایــن زیســت بــوم نیــز بایــد بــا اجرایــی 
ــی و  ــت مال ــه در حمای ــم نوآوران ــردن مفاهی ک
ــه اعطــای وام، ایــن رشــد و  محــدود نشــدن ب
توســعه را محقــق کنیــم. روش هــای نوآورانــه 
ســرمایه گــذاری نقــش آفرینــی بــورس، نقــش 
ــش و  ــای پژوه ــدوق ه ــد صن ــاختار جدی و س
ــوزه  ــا در ح ــگاه ه ــت از دانش ــاوری، حمای فن
ــعه  ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــش، اعتب پژوه
شــرکت هــای بــزرگ و حمایــت هــای مالیاتــی 
کــه در قانــون جهــش تولیــد دیده شــده اســت 
همگــی جــزو حمایــت هایــی اســت کــه هــدف 
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در پژوهــش 
را بــرای توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان و خاق 

فراهــم مــی کنــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری 
ــذاری در  ــرمایه گ ــهم س ــه س ــن ک ــان ای بابی
پژوهش۸۸صــدم درصــد اســت ادامــه داد: 
ــد  ــدم درص ــم ص ــان نی ــزان همچن ــن می از ای
ــه  ــود و ب ــن میش ــی تامی ــش دولت ــط بخ توس
ــی را  ــص خصوص ــش بخ ــه نق ــزان ک ــر می ه
ــش  ــم اقتصــاد دان ــر کنی ــش ت در پژوهــش بی
ــگ  ــی پررن ــه مفهوم ــان و خــاق در جامع بنی

ــت . ــد یاف ــر خواخ ت
 

حمایــت از ایجــاد فضــای اســتقرار 
ــاوری ــوآوری و فن ــت بوم ن ــاالن زیس فع

ــای  ــه احی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــتاری، ب س
اماکــن و فضاهــای شــهری بــرای توســعه 
اقتصــاد دانــش بنیــان درقانــون جهــش تولیــد 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــه ش ــرار گرفت ــر ق ــد نظ م
ــود  ــن موج ــای اماک ــل و احی ــال تبدی ــه دنب ب
ــرکت های  ــتقرار ش ــرای اس ــترهایی ب ــه بس ب
اقــدام  از  و  و خــاق هســتیم  دانش بنیــان 
بانک هــا بــرای اختصــاص فضــای اســتقرار 
ــت  ــاوری حمای ــوآوری و فن ــوم ن ــه زیســت ب ب

. می کنیــم
ــا بیــان ایــن   رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان، ب
و خــاق  بنیــان  دانــش  کــه شــرکت های 
ــه در  ــل توج ــهمی قاب ــت س ــیر دریاف در مس
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ــارک  ــد گفــت : پ ــرار دارن اقتصــاد و توســعه ق
هــای علــم و فنــاوری و دانشــگاه هــا در حــال 
پررنــگ ســاختن نقــش خــود در اقتصــاد 
 ۱۵ پردیــس  فنــاوری  پــارک  در  هســتند. 
هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری جــاری 
ــد در دانشــگاه ها،  ــه بای ــن روی وجــود دارد و ای
ــر  ــاوری و دیگ ــم و فن ــای عل ــارک ه ــایر پ س
ــل  ــه دنب ــود. ب ــاده ش ــور پی ــای کش بخش ه
افزایــش ســهم شــرکت های دانش بنیــان و 
ــن  ــص هســتیم و  در ای ــد ناخال خــاق از تولی
مســیر، نیــروی انســانی بســیار خوبــی کــه در 
ــن  ــد ضم ــی توان ــود دارد، م ــا وج ــگاه ه دانش
تحقــق بانکــداری نوآورانــه، ایــن هــدف را 

ــد. ــت ببخش واقعی
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وی افــزود: بــا توســعه رویکردهــای نویــن 
را  مالــی  ســاختارهای  مالــی  و  بانکــداری 
بــه ایــن ســمت و ســو حرکــت ددده کــه 
ــی،  ــوش مصنوع ــای ه ــاوری ه ــتفاده فن بااس
داده و فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات خدماتــی 

متناســب

مرکــز نــوآوری فینــوداد راه انــدازی شــده 
ــا  ــوآوری ه ــه ن ــتابدهی ب ــن ش ــا ضم ــت ت اس
ــر  ــه خدمــات مبتنــی ی ــر مســیر الگــوی ارائ ب
نــواوری شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــاق، 
مســیر ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در 

ــد. ــوار کن ــوزه را هم ــن ح ای
 راهکارهــای نوآورانــه در حــوزه مالــی، بانکــی، 
تبــادالت و تســهیات را بــا اســتفاده از نــوآوری 
ــد،  ــی ده ــه م ــد ارای ــای روزآم ــاوری ه و فن
ادامــه داد: در گام دوم برنامــه تحــول دیجیتــال 
بانــک ملــی قصــد دارد ایــن رونــد را بــا کمــک 
فیــن تک هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
ــا تمامــی  خــاق پیــش ببــرد. ارتبــاط موثــر ب
ذی نفعــان و مشــارکت کننــدگان ایــن حــوزه 
بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک بانــک نــوآور در 

دســتور کار ایــن مرکــز نــوآوری قــرار داد.
 وی بــا بیــان ایــن کــه ارزش گــذاری و 
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــنجی ش اعتبارس
خــاق توســط بانــک هــا نیازمنــد تحول اســت 
ادامــه داد: ارزش گــذاری و قیمــت گــذاری 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا روی ش ــک ه بان
ــه  ــود ب ــا خ ــد را ب ــی جدی ــاق مفاهیم و خ
همــراه دارد کــه نیازمنــد فرهنگســازی اســت؛ 
اگــر مــی خواهیــم اقتصــاد دانــش بنیــان رشــد 
ــه  ــک هــا ب ــگاه بان ــد ن ــق پیــدا کنــد بای و رون
ــدا  ــا تحــول پی ــن شــرکت ه ــذاری ای ارزش گ
کنــد و وقتــی یــک شــرکت دانــش بنیــان بــه 
دنبــال دریافــت تســهیات و ســرمایه گــذاری 
اســت بایــد بــه راحتــی و در کوتاه تریــن زمــان 
ــدا  ــن خواســت خــود دســت پی ــه ای ممکــن ب
کنــد. ایــن رویکــرد ارزشــمند اکنــون در بانــک 
ــه  ــردی ک ــت، رویک ــده اس ــق ش ــی محق مل
ــه  ــد و زمین ــی کن ــن م ــک را تصمی ــده بان آین
حرکــت در مســیر بانکــداری آینــده را فراهــم 

خواهــد کــرد.

دکتر رئیسی در دیدار جمعی از مدال آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی:
موفقیت های نخبگان کشور در المپیادهای علمی، از مهم ترین مصادیق امیدآفرینی و بسط روحیه خودباوری در 

جامعه است

رئیــس جمهــور نیــروی انســانی نخبــه را 
ــور  ــم« در کش ــا می توانی ــعار »م ــدار ش پرچم
خوانــد و گفــت: موفقیت هــای نخبــگان کشــور 
ــن  ــی، از مهم تری ــی جهان ــای علم در المپیاده
بســط  و  کشــور  در  امیدآفرینــی  مصادیــق 

ــت. ــه اس ــاوری در جامع ــه خودب روحی
  آیــت اهلل دکتــر ســیدابراهیم رئیســی بــا 
حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
نخبــگان  ملــی  بنیــاد  رئیــس  و  جمهــور 
ــدال آوران  ــا م ــدار ب ــنبه در دی ــامگاه پنج ش ش
جهانــی،  و  کشــوری  علمــی  المپیادهــای 
ــال در  ــان فع ــاتید و معلم ــا، اس ــواده آنه خان
ــراز خرســندی از حضــور در  ــا اب ایــن حــوزه، ب
جمــع آنــان گفــت: برافراشــتن پرچــم مقــدس 
جمهــوری اســامی و افتخارآفریــدن بــرای 
کشــور در هــر عرصــه ای بــرای جامعــه بســیار 

شــیرین، عزت آفریــن و دلپذیــر اســت.
علمــی  موفقیت هــای  جمهــور  رئیــس 
لطــف  حاصــل  را  دانش آمــوزی  نخبــگان 
خداونــد متعــال برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: 
دانــش بشــری جلــوه ای از علــم خداونــد اســت 
و اولیــن اثــر آن بایــد نجــات انســان و ســپس 

ــد. ــه باش ــات جامع نج
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا تاکیــد بــر نقــش 
محــوری نخبــگان و اندیشــمندان در پیشــرفت 
ــرای  ــت ب ــدی دول ــور، از اراده ج ــی کش و تعال
ــبکه  ــعه ش ــر توس ــازوکارهای موث ــی س طراح
نخبگانــی و حفــظ نخبــگان در کشــور خبــرداد.

را  نخبــه  انســانی  نیــروی  رئیســی  دکتــر 
ــعه  ــیر توس ــور در مس ــرمایه کش ــن س مهمتری
شــما  داشــت:  اظهــار  و  خوانــد  پایــدار 
مــدال آوران عرصه هــای کشــوری و جهانــی 
نبایــد بــا نامایمت هــا صحنــه را خالــی کنیــد، 
قــرار اســت بــه دســت شــما فرهیختــگان 
از مشــکات و مســائل جامعــه  و نخبــگان 

شــود. گره گشــایی 

آیــت اهلل رئیســی در تشــریح وظایــف نخبــگان 
ــه،  ــی جامع ــرای تعال ــور ب ــگان کش و فرهیخت
افــزود: »امیــد داشــتن بــه خــدا و الطــاف 
الهــی«، »پرهیــز از یــأس و ناامیــدی«، »تــاش 
کســب  در  »مجاهــدت  و  خســتگی ناپذیر« 
ــع  ــرای رف ــگان ب ــما نخب ــف ش ــم« از وظای عل

ــن مســیر  ــذا در ای ــه اســت، ل مشــکات جامع
ــد. ــت کنی ــادی حرک ــتابان و جه ش

ــاد شــهید  ــا گرامیداشــت ی ــور ب رئیــس جمه
کاظمــی آشــتیانی مؤســس پژوهشــگاه رویــان، 
گفــت: نــام ایشــان یــک نمــاد از اراده، تصمیــم، 
علــم، دانــش و فنــاوری اســت. ایشــان بــا شــعار 
امکانــات  بــا کمتریــن  »مــا می توانیــم« و 

ــدازی کــرد. ــان را راه ان پژوهشــگاه روی
دشــمن  کــرد:  تأکیــد  رئیســی  دکتــر 
نمی خواهــد در کشــور مــدال آور المپیــادی 
تولیــد،  افزایــش  بــه  باشــیم کــه  داشــته 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  فعالیــت 
راه انــدازی واحدهــای اشــتغال آفرین کمــک 
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــا وظیف ــد، ام کنن
مقابــل او مجدانــه ایســتادگی کنیــم تــا دشــمن 
مســتأصل و مجبــور بــه عقب نشــینی شــود.

رئیــس جمهــور افزود: دشــمن اگر در گذشــته 
دنبــال غــارت مخــازن و معــادن کشــورها بــود، 
الکترونیکــی،  شــناختی،  جنــگ  در  امــروز 
ــا  ــذب مغزه ــال ج ــزاری دنب ــایبری و نرم اف س

و نخبــگان دیگــر کشــورها اســت.
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه نقش مســئوالن 
در رفــع مشــکات و دغدغه هــای نخبــگان 
در کشــور، گفــت: »امیدآفرینــی«، »ایجــاد 
اســتعدادها«  کــردن  شــکوفا  زمینه هــای 
تعالــی  و  رشــد  بســتر  کــردن  »فراهــم  و 
ــف مســئوالن  ــگان« از وظای ــتعدادهای نخب اس
ــه هزینــه کــردن  در قبــال شــما اســت. هرگون
ــت و  ــرمایه گذاری اس ــش س ــم و دان ــرای عل ب

موجــب تضمیــن آینــده کشــور می شــود.
رئیــس جمهــور همچنین از همه دســتگاههای 
دارای مســئولیت در حــوزه نخبــگان، از جملــه 
باشــگاه پژوهشــگران جــوان، جهاد دانشــگاهی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
وزارت  فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
بهداشــت و دانشــگاه آزاد، خواســت زمینــه 
ــگان  ــتغال، رشــد و شــکوفایی نخب جــذب، اش

را بیــش از پیــش فراهــم کننــد.
دکتــر رئیســی در بخــش پایانــی ســخنان 
خــود بســط عدالــت آموزشــی را از اولویت هــای 
ــح کــرد: همــه  ــد و تصری ــت مردمــی خوان دول
فرزنــدان ایــران اســامی بایــد فرصــت شــکوفا 
شــدن استعدادهای شــان را داشــته باشــند 

ــام  ــم اع ــن ه ــش از ای ــه پی ــت چنانک و دول
ــوان  ــی بعن ــت آموزش ــه عدال ــه مقول ــرده، ب ک
ــوازن در کشــور  ــی توســعه مت زیرســاخت اصل

ــدی دارد. ــاور ج ب
 ۸ رئیســی  آیــت اهلل  ســخنان  از  پیــش 
المپیادهــای  جهانــی  مــدال آوران  از  نفــر 
ــود را  ــای خ ــایل و دغدغه ه ــوزی مس دانش آم
ــازی  ــزوم شبکه س ــون ل ــی همچ در زمینه های
بســترفعالیت های  کــردن  فراهــم  نخبــگان، 
جلوگیــری  بــرای  تــاش  رشــته ای،  بیــن 
مــدال آوران  رهاشــدگی  و  مهاجــرت  از 
ــرای  ــربازی ب ــت س ــت  خدم ــادی، معافی المپی
عدالــت  پســر،  مــدال آور  دانش آمــوزان 
آموزشــی، آشــنایی مدیــران مــدارس ســمپاد با 
شــرایط و مســیر المپیادهــا، توجــه بــه حضــور 
دختــران در تیم هــای اعزامــی المپیادهــای 
جهانــی، فراهم ســازی زمینــه همکاری هــای 
بین المللــی، توجــه بــه وضعیــت اشــتغال و 
ایجــاد  المپیــادی،  دانش آمــوزان  معیشــت 
ــروری توســط نخبــگان  ــرای نخبه پ شــرایطی ب
و تشــکیل هیــأت امنــای باشــگاه دانش پژوهــان 

ــد. ــرح کردن ــور مط ــس جمه ــا رئی ــوان ب ج
ــر آمــوزش پــرورش  ــوری وزی دکتــر یوســف ن
نیــز در ایــن دیــدار بــا اعــام اینکــه در دولــت 
و  تســهیل  نخبــگان  اســتخدام  ســیزدهم 
ــی را کــه  مصــوب شــده اســت، گفــت: نخبگان
ــدون  ــد، ب ــی کنن ــگان معرف ــی نخب ــاد مل بنی
آزمــون در دســتگاه های مختلــف اســتخدام 

می شــوند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــش تولی ــگان در افزای نخب
ــود  ــا بهب ــد ب ــد، اظهــار داشــت: بای نقــش دارن
مســتمر مــواد آموزشــی و محتــوای دروس، 
ــگان  ــش نخب ــش از پی ــات شــکوفایی بی موجب
را فراهــم آوریــم. در ایــن راســتا بــرای تحقــق 
ــه دروس  ــکل روزان ــه ش ــی ب ــت آموزش عدال
ــن اســاتید در رســانه  ــادی توســط بهتری المپی

ملــی آمــوزش داده می شــود.

رئیســی  آیــت اهلل  مراســم  ایــن  پایــان  در 
ــای  ــدال آوران المپیاده ــوح از م ــدای ل ــا اه ب
اخیــر  ســال های  دانش آمــوزی  جهانــی 

قدردانــی کــرد.
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دانشگاه آزاد اسالمی 

آنچه خواهید خواند: 
علمــی  هیــأت  عضــو  مقالــه   -
ــاه در  ــالمی کرمانش ــگاه آزاد اس دانش
ــد ــه ش ــی Q۱  نمای ــن الملل ــه بی مجل
ــتم های  ــاخت »سیس ــی و س - طراح
آزاد  دانشــگاه  در  عاملــه«  چنــد 
ــات ــوم وتحقیق ــد عل ــالمی واح اس

و  مالــی  نهادهــای  همــکاری   -
اکوسیســتم  تخصصــی  اعتبــاری 
نــوآوری کشــور در رویــداد ملــی 
عصــر امیــد دانشــگاه آزاد اســالمی
ــق  ــی »مش ــداد مل ــه روی  - افتتاحی
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  در  امیــد« 

ــد ــزار ش برگ

کارگاه آشنایی با فرایند دانش بنیانی در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد

انعقاد تفاهم نامه مشارکت در توسعه و بهره برداری از سرای نوآوری فناوری اطالعات و هوشمندسازی شهری بین 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان و شهرداری اصفهان

مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه آزاد اسالمی ایالم افتتاح شد

ــد  ــا فراین ــک روزه آشــنایی ب ــن کارگاه ی دومی
مدیــران  ویــژه  دانش بنیانــی  مجــوز  اخــذ 
ــی  ــای هیأت علم ــته ها و اعض ــرکت ها، هس ش
فنــاور دانشــگاه  آزاد اســامی اســتان گلســتان 

ــزار شــد. ــرگان برگ در واحــد گ
مدیرعامــل  غامــزاده  عســکری  مهنــدس 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد 
اســامی در ایــن کارگاه بــه ارائــه مباحــث 
ــرکت های  ــت از ش ــون حمای ــه قان ــوط ب مرب
دانش بنیــان، ســرفصل خدمــات ۱۱۰گانــه 
ــام  ــد ثبت ن ــرکت ها، فراین ــن ش ــی از ای حمایت

و درخواســت ارزیابــی، شــروط ضمنــی اولیــه، 
خــاق،  و  دانش بنیــان  شــرکت های  انــواع 
کاالهــای  فهرســت  و  فنــاوری  دســته های 
ــدارک  ــل م ــی و تکمی ــد ارزیاب مشــمول، فراین

و نحــوه اعتــراض بــه نتیجــه رد کارگــروه 
ــت. پرداخ

ــن  ــزاری ای ــل از برگ ــر اســت، قب ــه ذک الزم ب
هم افزایــی  و  فکــری  هــم  جلســه  کارگاه 
ــران دانشــگاه آزاد اســامی اســتان  ــان مدی می
گلســتان،  مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و 
ــل  ــامی و مدیرعام ــگاه آزاد اس ــاوری دانش فن
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان گلســتان 
به منظــور توســعه و شــکوفایی هــر چــه بیشــتر 
ــتقر در  ــاور مس ــتارتاپ های فن ــرکت ها و اس ش

ــزار شــد. اســتان گلســتان برگ

ــاوره  ــوزی و مش ــارت آم ــت مه ــز مدیری مرک
شــغلی در دانشــگاه آزاد اســامی ایــام بــا 
حضــور دکتــر بهــروز ناصــری رئیــس دانشــگاه 
آزاد اســامی ایــام بــا مشــارکت مرکــز شــماره 
یــک آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان ایــام 

ــاح شــد. افتت

 دکتــر ناصــری در مراســم افتتــاح مرکــز 
ــغلی  ــاوره ش ــوزی و مش ــارت آم ــت مه مدیری
ــن  ــت: ای ــام، گف ــامی ای ــگاه آزاد اس در دانش
ــرای  ــوزش ب ــد »آم ــرد جدی ــا رویک ــز ب مرک
ایجــاد اشــتغال و تولیــد ثــروت بجــای آمــوزش 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــوزش« راه ان ــرای آم ب
ــاد  ــکاری و ایج ــأله بی ــرد: مس ــح ک وی تصری
ــی اســت  ــد واژه های ــن کلی شــغل از مهــم تری
کــه نــگاه جامعــه را بــه خــود معطــوف کــرده 
اســت. بیــکاری بــه دلیــل فقــدان شــغل 
نیســت، بلکــه بخاطــر فقــدان مهــارت اســت و 
ــعه  ــت توس ــاً پتانســیل دانشــگاه در خدم قطع

ــرد. ــی گی ــرار م ــتان ق ــه اس ــه جانب هم

ــام  ــتان ای ــامی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
اظهــار کــرد: در مرکــز مدیریــت مهــارت 
دانشــگاه  در  شــغلی  مشــاوره  و  آمــوزی 
ایــام دوره هــای  آموزشــی  آزاد اســامی 
طــا و جواهــر ســازی، انــرژی خورشــیدی 
ــای  ــرم افزاره ــه برداری، ن ــر(، نقش )تجدیدپذی
تخصصــی رشــته هــای عمــران و حســابداری و 
مدیریــت، PLC، تعمیــر موبایــل و ... آمــوزش 

ــود.  ــی ش داده م
دکتــر ناصــری تأکیــد کــرد: یکــی از مهتریــن 
اولویــت هــای دانشــگاه آزاد اســامی، ورود بــه 
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــک ب ــتان و کم ــائل اس مس

اجرایــی در راســتای حــل مســأله اســت.

مقالــه دکتــر نــدا عظیمــی عضــو هیــأت 
علمــی گــروه مهندســی شــیمی دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد کرمانشــاه در ژورنــال بیــن 
 Renewable and Sustainable« ــی اللمل
  Q۱ صــورت  بــه   »Energy Reviews

ــد. ــه ش نمای
ایــن مقالــه بــر پایــه اســتفاده از منابــع 
ــد  ــرای تولی ــیدی ب ــر خورش ــرژی تجدیدپذی ان
بــرق توســط پنل هــای فتوولتائیــک ارائــه 
 Exergy studies in« شــده و عنــوان آن
 water-based and nanofluid-based

 photovoltaic/thermal collectors:
در  کــه  اســت   »Status and prospects

 Renewable and Sustainable مجلــه 
Energy Reviews بــا ارزش Q۱ و دارای 

IF= ۱۶,۷۹۹ نمایــه شــده اســت.

ــی  ــورد ارزش علم ــی در م ــدا عظیم ــر ن دکت
ایــن مقالــه گفــت: در ایــن پژوهــش، بــه 
ــا  بررســی اگــزرژی در پنل هــای فتوولتائیــک ب
ــا توســط  ــر آن ه ــک کاری مؤث اســتفاده از خن
آب و نانوســیال پرداختــه شــده و کلکتــور 
هیبریــدی فتوولتائیــک ـ حرارتــی خورشــیدی 
ترکیبــی از یــک واحــد حرارتــی خورشــیدی و 
یــک پنــل فتوولتائیــک بــرای تولیــد همزمــان 

ــرق اســت.  ــا و ب گرم

وی افــزود: در ایــن سیســتم هــا از ســیال 
ــل هــای فتوولتائیــک  ــرای خنــک کــردن پن ب
و در نتیجــه جلوگیــری از کاهــش راندمــان 
ــن  ــا اســتفاده مــی شــود و ای الکتریکــی آن ه
ــی  ــادی و توصیه های ــی انتق ــک بررس ــه ی مقال

بــرای تحقیقــات آینــده در مــورد موضــوع 
فتوولتائیــک  واحدهــای  اگــزرژی  بررســی 
حرارتــی مبتنــی بــر آب و نانوســیال ارائــه مــی  
دهــد.  بــا توجــه بــه اینکــه انــرژی خورشــیدی 
از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر رایــگان و در 
دســتاوردهای  بنابرایــن  اســت،  دســترس 
ــرق  ــد ب ــرای تولی ــد ب ــش می توان ــن پژوه ای
در مصــارف خانگــی، صنعتــی و دانشــگاهی 

ــود. ــتفاده ش اس

مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در مجله بین المللی Q۱  نمایه شد

نشســت امضــای تفاهم نامــه مشــارکت در 
نــوآوری  ســرای  از  بهره بــرداری  و  توســعه 
ــهری،  ــازی ش ــات و هوشمندس ــاوری اطاع فن
ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــگاه آزاد اس ــن دانش بی
دکتــر  حضــور  بــا  اصفهــان  شــهرداری  و 
محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد 
ــهر  ــورای ش ــای ش ــهردار و اعض ــامی، ش اس

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
ــان  ــا بی ــن نشســت، ب ــر طهرانچــی در ای دکت
اینکــه نظــام آموزشــی کشــور بــه دلیــل آنکــه 
ــر  ــت بوم های دیگ ــه از زیس ــر واردات روی درگی
گفــت:  نداشــته،  را  الزم  کارآمــدی  اســت، 
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دانشــگاه های مــا تاکنــون آنچــه کــه بایــد 
آموزشــی  نظــام  در  نتوانســته اند  شــاید،  و 
کشــور کارآمــد ظاهــر شــوند چــرا کــه دچــار 
نظــام  از  الگوبــرادری  و  غالــب  بروکراســی 
ــی  ــن در حال ــتند. ای ــرب هس ــاله غ سیصدس
اســت کــه دانشــگاه آزاد اســامی در دوره 
جدیــد تــاش کــرده از مفاهیــم بومــی و ملــی 

ــد.  ــتفاده کن اس
وی ادامــه داد: از آنجــا کــه خاســتگاه دانشــگاه 
آزاد اســامی بومــی و مردمــی اســت، در خلــق 
ــق و  ــوآوری موف ــاوری و ن ــوزه فن ــم ح مفاهی
ــه؛ واژه  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــوده اس ــتاز ب پیش
پــارک علــم و فنــاوری کــه در کشــور مــا مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه، مفهومــی بومــی نیســت 
و پــارک بــه معنــای محــل اســتراحت بــوده امــا 
مــا در دانشــگاه آزاد اســامی از مفاهیــم بــازار، 
ســرا و تیمچــه کــه دارای فرهنــگ و پیشــینه 
ــه  ــرا ک ــم چ ــتفاده کرده ای ــت، اس ــی اس تاریخ
در مفهــوم بــازار فقــط خریــد و فــروش مطــرح 
نیســت؛ بلکــه در بــازار خلــق فنــاوری، تولیــد و 
ــوآوری  ارائــه محصــول وجــود دارد. ســراهای ن
ــراهای  ــوان س ــه عن ــامی ب ــگاه آزاد اس دانش
ــور  ــوم کش ــت ب ــه زیس ــل ب ــی و متص تخصص
ایجــاد و راه انــدازی شــد و در توســعه آنهــا 
تــاش کردیــم بــا نهادهــای درون کشــور ایــن 

ــه اشــتراک گذاریــم. ســراها را ب
ــکاری  ــه هم ــامی ب ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
مختلــف  بخش هــای  بــا  دانشــگاه  ایــن 
ــاره  ــور اش ــاری کش ــی و تج ــادی، صنعت اقتص

ــق  ــای موف ــی از همکاری ه ــت: یک ــرد و گف ک
دانشــگاه آزاد اســامی بــا اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان بــود کــه منجــر بــه پیاده ســازی طــرح 
پویــش اشــتغال دانشــجویان شــد و امــروز از آن 
بــه عنــوان یــک طــرح ملــی یــاد می شــود کــه 

ــورد. ــد خ ــان کلی ــاز آن از اصفه آغ
ــون  ــرد: اکن ــان ک ــی خاطرنش ــر طهرانچ دکت
در قالــب طــرح پویــش دانشــگاه آزاد اســامی، 
۲۵۰۰ دانشــجو همزمــان در آموزش و اشــتغال 
فعالیــت دارنــد. جــوان در این طــرح، از روز اول 
همــراه بــا صنعــت بــرای یــک دوره چهارســاله 

ــود. ــت می ش ــد و تربی ــوزش می بین آم
نشســت  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
توســعه  در  مشــارکت  تفاهم نامــه  امضــای 
فنــاوری  نــوآوری  از ســرای  بهره بــرداری  و 
ــه  ــات و هوشمندســازی شــهری در محل اطاع
خانــه مشــروطه اصفهــان، ابــراز امیــدواری 
کــرد امضــای ایــن تفاهم نامــه منجــر بــه 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــازنده دانش ــای س همکاری ه
بــا شــهرداری اصفهــان در حــوزه خدمــات 

ــود. ــهری ش ش
دکتــر طهرانچــی بــا بیــان اینکــه حــل مســئله 
ــح  ــرد، تصری از درک مســئله سرچشــمه می گی
ــی  ــام علم ــه نظ ــن اســت ک ــت ای ــرد: واقعی ک
ــه درســتی درک مســئله نکــرده اســت و  مــا ب
اگــر درک درســتی از مســائل نداشــته باشــیم، 
ــود.  ــد ب ــد نخواه ــذار و کارآم ــا اثرگ پژوهش ه
ــای  ــرای ارتق ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
کنــار  در  بایــد  دانشــگاه  شــهری،  دانــش 

شــهرداری قــرار گیــرد. ســراهای نــوآوری 
ــرای تعامــل و  دانشــگاه آزاد اســامی محلــی ب
درک مســئله بیــن دانشــگاه و نهادهای شــهری 
اســت. بــرای درک مســئله و حــل مســئله 
نیازمنــد بســترهای تعاملــی هســتیم کــه در آن 
دانشــگاه، اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان 
ــا  ــجو ب ــتاد و دانش ــد و اس ــئله کنن درک مس
درک مســائل، نســخه های الزم بــرای حــل 
ــوان در  ــه نمی ت ــرا ک ــد چ ــه دهن ــا را ارائ آنه
ــه  ــه کاس ب ــای تخت ــته و پ ــای دربس اتاق ه

ــید. حــل مســئله رس
ــامی  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــترده مردم ــگاه گس ــک دانش ی
بــا دانشــگاه های نخبگانــی متفــاوت اســت، 
گفــت: اراده دانشــگاه آزاد اســامی فکــر کــردن 
و اندیشــیدن بــرای ارتقــای جامعــه اســت؛ چــرا 
ــت.  ــه اس ــه جامع ــال ب ــا در اتص ــای م ــه بق ک
ــه  ــائل، ب ــه مس ــش ب ــد در واکن ــن رو بای از ای

ــد. ســرعت پاســخ ده
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی خاطرنشــان 
کــرد: در قالــب طــرح پایــش، ۱۰۰ هــزار 
صــورت  بــه  دکتــری  رســاله  و  پایانه نامــه 
شــبکه ای بــه حــل مســائل کشــور می پــردازد. 
از ایــن رو بــا تفاهم نامــه ای کــه بیــن دانشــگاه 
ــه امضــا  ــان ب آزاد اســامی و شــهرداری اصفه
از شــبکه  نقطــه  یــک  اصفهــان  می رســد، 
دانشــگاه آزاد اســامی اســت و از ایــن طریــق 
شــهرداری اصفهــان بــه بدنــه بــزرگ دانشــگاه 
آزاد اســامی متصــل می شــود و می توانــد 

مســائل خــود را در شــبکه گســترده دانشــگاه 
آزاد اســامی بــه اشــتراک بگــذارد. بــه عنــوان 
نمونــه؛ در همــکاری ذوب آن اصفهــان بــا 
ــه  ــون ۵۵۰ زمین ــامی تاکن ــگاه آزاد اس دانش
در  و  شــده  احصــاء  موضــوع  و  پژوهشــی 
ــوع  ــن موض ــه ای ــاله ب ــر ۷۰ رس ــال حاض ح

می پــردازد.
ســراهای  داد:  ادامــه  طهرانچــی  دکتــر 
نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی نیــز فقــط 
ــاوری  ــاص فن ــوالت خ ــاوری و محص ــل فن مح
نیســتند، بلکــه بســتر تعاملــی دوطرفــه اســت 
علمــی،  دارایــی  و  کــه می توانــد ظرفیــت 
ــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی را  پژوهشــی و ن
ــد. ــرار ده ــف ق ــای مختل ــار مجموعه ه در اختی

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه آزاد 
اســامی بســیار خوشــحال اســت کــه خــود را 
ــد  ــهری می بین ــای ش ــردم و نهاده ــار م در کن
و شــهرداری نیــز یکــی از نهادهــای مهــم هــر 
شــهر اســت. دانشــگاه آزاد اســامی امــروز 
ــر  ــئله فک ــل مس ــک ح ــام چاب ــوان نظ ــه عن ب
ــر نظــام  ــه اینکــه درگی ــا توجــه ب ــد و ب می کن
بروکراســی نیســت، می توانــد پاســخ ســریع بــه 

ــد. مســائل بده
ــه مشــارکت  ــن جلســه، تفاهم نام ــان ای در پای
ــوآوری  ــرای ن ــرداری از س ــعه و بهره ب در توس
ــهری،  ــازی ش ــات و هوشمندس ــاوری اطاع فن
بــه امضــای دکتــر پیــام نجفــی رئیس دانشــگاه 
ــی  ــر عل ــان و دکت ــتان اصفه ــامی اس آزاد اس

قاســم زاده شــهردار اصفهــان رســید.

ــی  ــأت علم ــو هی ــی عض ــراد محبوب ــر به دکت
گــروه مکانیــک، بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات در رابطــه بــا 
ــن  ــت: در ای ــه«، گف ــد عامل »سیســتم های چن
ــز  ــده و نامتمرک ــع ش ــوش توزی ــتاورد ه دس
ــعه داده  ــه توس ــتم های چندعامل ــرای سیس ب

شــده اســت.
ایــن  کاربــرد  جملــه  از  داد:  ادامــه  وی 
ــی،  ــای زمین ــه ربات ه ــوان ب ــتم ها، می ت سیس
هوایــی و دریایــی اشــاره کــرد کــه بــه منظــور 
ــزی  ــای خاصــی برنامه ری مقاصــد و مأموریت ه
شــده اند و بــه طــور دســته جمعــی بــا همکاری 
هــم، مأموریــت را انجــام می دهنــد. بــه عنــوان 
ــل  ــی از قبی ــه مأموریت های ــوان ب ــال می ت مث
ــرداری  ــس ب ــم، عک ــک جس ــردن ی ــا ک جابج
مشــترک و موزائیکــی، ایجــاد اشــکال خــاص، 
ــای  ــاص  و مأموریت ه ــازه های خ ــاخت س س

نجــات اشــاره کــرد.
شــبکه های  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
واحــد  صنعتــی  و  کامپیوتــری  مخابراتــی، 
علــوم و تحقیقــات در رابطــه بــا کاربــرد و 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــات، تصری ــن تحقیق ــت ای اهمی
ــی  ــه ربات های ــوان مجموع ــتم می ت ــن سیس ای

در ابعــاد و اندازه هــای کوچــک بــرای یــک 
ــک  ــر ی ــی ه ــه توانای ــت. اگرچ ــت داش ماموری
از ربات هــا بــه تنهایــی کافــی نیســت، امــا بــه 
ــا و  ــد کاره ــی می توانن ــته جمع ــورت دس ص
ــر  ــد. ه ــام دهن ــی را انج ــای بزرگ مأموریت ه
کــدام از ربات هــای طراحــی شــده، می تواننــد 
بــر محدودیت هایــی نظیــر ابعــاد و انــدازه، 
وزن و جابجایــی، هزینــه ســاخت، عبــور از 
ــد  ــق آین ــاک فائ ــاص و خطرن ــای خ مکان ه
ــت  ــک مأموری ــام ی ــه انج ــادر ب ــت ق و در نهای

ــود. ــد ب ــزرگ خواهن ب
راســتای  در  محبوبــی،  دکتــر  گفتــه  بــه 
ــک  ــه ی ــتاورد ک ــن دس ــعه ای ــق و توس تحق
ــود  ــوب می ش ــته ای محس ــد رش ــت چن فعالی
ــه متخصصــان از حوزه هــای مختلــف علمــی  ب
ــه  ــات، بهین ــبکه، ریاضی ــد ش ــاوری مانن و فن
سیســتم های  مصنوعــی،  هــوش  ســازی، 
مخابراتــی، نــرم افــزار، شــبیه ســازهای محیــط 
فیزیکــی، ربــات، نظریــه بــازی و سیســتم 
عامــل نیازمنــد اســت. بنابرایــن، تقاضــا از 
ــت،  ــیار اس ــتاورد بس ــن دس ــرای ای ــت ب صنع
امــا هیــچ محصــول ملموســی در کشــور ارائــه 

ــت. ــده اس نش

طراحی و ساخت »سیستم های چند عامله«
 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات

دکتر سروری مجد تاکید کرد
حرکت دانشگاه آزاد اسالمی به سمت فعالیت های دانش بنیان و مهارت 

آموزی جوانان

رئیــس مرکــز حــوزه ریاســت، روابــط عمومــی 
و هماهنگــی اســتان های دانشــگاه آزاد اســامی 
ــه شــهریه از مهمتریــن  ــکا ب گفــت: کاهــش ات
ویژگی هــای بودجــه دانشــگاه آزاد اســامی در 

ســال پیــش رو اســت.
ــمت  ــه س ــامی ب ــگاه آزاد اس ــت دانش حرک
فعالیــت هــای دانــش بنیــان و مهــارت آمــوزی 

ــان جوان
ــگاه آزاد  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه نقــل از واحــد کرمــان، بیســت و  اســامی ب
ــگاه آزاد  ــای دانش ــأت امن ــه هی ــن جلس دومی
اســامی اســتان کرمــان به ریاســت دکتــر علی 
ــس  ــار رئی ــده تام االختی ــد نماین ــروری مج س
دانشــگاه، مشــاور ریاســت و رئیــس مرکــز 
ــی  ــی و هماهنگ ــط عموم ــوزه ریاســت، رواب ح

ــد. ــزار ش ــان برگ ــد کرم ــتان ها در واح اس
دکتــر ســروری مجــد در ایــن جلســه بــا  
ســاالر  و  ســید  ســوگواری  ایــام  تســلیت 
شــهیدان حضــرت امــام حســین)ع( و یارانــش 
و گرامیداشــت ســالروز ورود آزادگان بــه ایــران 
ــا و  ــردار دله ــرزمین س ــت: در س ــامی گف اس
بــزرگ پرچمــدار جبهــه مقاومــت، ســردار 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی هســتیم و بایــد 
ــی  ــواره گرام ــوار را هم ــهید بزرگ ــن ش ــاد ای ی
ــای  ــم و منــش ایشــان را ســرلوحه کاره بداری

ــم. ــرار دهی ــود ق خ
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــجویان نیازمنــد 
یادگیــری مهــارت هــای جدیــد و مختلــف 
هســتند، افــزود: دانشــگاه آزاد اســامی با درک 
ــش و  ــش، پوی ــای پای ــرح ه ــوع، ط ــن موض ای
هــر دانشــجو یــک مهــارت را در اولویــت قــرار 
داده اســت. حرکــت بــه ســمت فعالیــت هــای 
ــان از  ــوزی جوان ــارت آم ــان و مه ــش بنی دان
مهمتریــن اقــدام دانشــگاه آزاد اســامی در 

ــت. ــت اس ــد مدیری دوره جدی
دکتــر ســروری مجــد کاهــش اتــکا بــه شــهریه 
را از مهمتریــن ویژگــی هــای بودجــه دانشــگاه 
ــرد  ــوان ک ــش رو عن ــال پی ــامی در س آزاد اس
و گفــت: توجــه بــه درآمدهــای دانــش بنیــان، 
گســترش مــدارس ســما و دانشــکده هــای 
مهــارت و کارآفرینــی در اســتان کرمــان از 
ــه  ــه در بودج ــت ک ــی اس ــای مهم ــه ه برنام

ــده لحــاظ شــده اســت. ســال آین

ــم  ــرد: امیدواری ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
اســتان  خراســان،  اســتانهای  کنسرســیوم 
ــان در  ــتان کرم ــتان و اس ــتان و بلوچس سیس
حــوزه توســعه کشــاورزی و صنعــت  بــا حضــور 
ــت  ــه موفقی ــان ب ــداکار اســتاندار کرم ــر ف دکت

ــد. ــت یاب ــی دس ــای مهم ه
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مهندس غالم زاده خبر داد
همکاری نهادهای مالی و اعتباری تخصصی اکوسیستم نوآوری کشور در رویداد ملی عصر امید دانشگاه آزاد 

اسالمی
جلســه هیــأت رئیســه دانشــگاه آزاد اســامی 
اســتان مازنــدران بــا حضــور مهندس عســگری 
و  پژوهــش  مدیرعامــل صنــدوق  غــام زاده 
واحــد  در  اســامی  آزاد  دانشــگاه  فنــاوری 

ــد. ــزار ش ــاری برگ س
بــه  جلســه  ایــن  در  غــام زاده  مهنــدس 
و  دســتاوردها  ارائــه  خدمــات،  معرفــی 
ــاره  ــا اش ــت و ب ــدوق پرداخ ــی صن ــه آت برنام
بــه فعالیت  هــای انجــام شــده صنــدوق در 
ــارکت  ــهیات، مش ــوان تس ــار فراخ ــب چه قال
ــرمایه گذاری  ــی )س ــارکت حقوق ــی و مش مدن
ــی و  ــاد مال ــکاری ۳۹ نه ــه هم ــر( ب خطرپذی
اعتبــاری تخصصــی اکوسیســتم نوآوری کشــور 
ــرد.  ــاره ک ــد اش ــر امی ــی عص ــداد مل در روی
وی همچنیــن خدمــات صنــدوق در حــوزه 

تســهیات  ارائــه  و  ضمانت نامه هــا  صــدور 
و  شــرکت ها  بــرای  مالــی  تأمیــن  و 
ــدران را  ــتان مازن ــال در اس ــتارتاپ  های فع اس

تببیــن کــرد. 
دکتــر حســین کرمانیــان رئیــس دانشــگاه آزاد 
اســامی اســتان مازنــدران و واحــد ســاری نیــز 
ــزار و  ــن دانشــگاه ه ــت: ای ــن جلســه گف در ای

ــی از  ــه یک ــی دارد ک ــأت علم ــو هی ۵۰۰ عض
ــع انســانی  ــن اســتان ها در حــوزه مناب غنی تری
و اعضــای هیأت علمــی توانمنــد در ســطح 

کشــور محســوب مــی شــود. 
وی افــزود: دانشــگاه آزاد اســامی اســتان 
مرکــز  یــک  و  واحــد   ۱۳ دارای  مازنــدران 
دانشــگاهی، ۵۰ هــزار دانشــجو، ۱۱۰ شــرکت، 
هســته، واحــد فنــاور، اســتارتاپ و گــروه 

پژوهشــی و زیرســاخت اســت. 
ــکاری  ــه هم ــه تفاهم نام ــن جلس ــان ای در پای
میــان دانشــگاه آزاد اســامی اســتان مازنــدران 
ــگاه آزاد  ــاوری دانش ــش و فن ــدوق پژوه و صن
اســامی به منظــور ارائــه خدمــات بهتــر و 

ــد. ــد ش ــل منعق ــای متقاب ــعه ظرفیت ه توس

انعقاد 5 تفاهم نامه همکاری دستاورد دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان از رویداد ملی عصر امید

دوره کارآموزی فناورانه ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود

افتتاحیه رویداد ملی »مشق امید« 
در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد

بابــک بهفــروز مدیــر پژوهــش و فنــاوری 
ــت:  ــان گف ــد دهاق ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــت  ــود کیفی ــز بهب ــی و نی ــتای هم افزای در راس
ــات آزمایشــگاه  ــه ای و تعام محصــوالت گلخان
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــن دانش ــرفته بت پیش
ــرد.  ــد ک ــکاری منعق ــه هم ــان ۵ تفاهم نام دهاق
ــا اشــاره بــه دســتاوردهای دانشــگاه  بهفــروز ب
ــی  ــداد مل ــان از روی ــد دهاق ــامی واح آزاد اس
عصــر امیــد، اظهــار کــرد: واحــد دهاقــان 
ــده و  ــاور، دو ای ــرکت فن ــب ش ــک منتخ ــا ی ب
ــی  ــروه پژوهش ــن دو گ ــتارت آپ و هم چنی اس
در ایــن رویــداد شــرکت داشــت کــه ماحصــل 
فعالیت هــای آن هــا بــه ۵ تفاهــم نامــه همکاری 
و هــم چنیــن یــک قــرارداد منجــر شــد کــه بــا 
ــم  ــد داری ــده، قص ــام ش ــای انج برنامه ریزی ه

ــوق،  دامنــه فعالیــت واحــد را در زمینه هــای ف
ــم. بیــش از پیــش گســترش دهی

 بهفــروز ادامــه داد: شــرکت بتــن خــاک نویــن 
ســام اســپادانا کــه بــا اختــراع آجــر ژئوپلیمــری 
ــق  ــود، موف ــرده ب ــرکت ک ــداد ش ــن روی در ای
ــز رشــد  ــا مرک ــه ب ــم نام ــاد تفاه ــا انعق شــد ب
ــزد، موافقــت کارخانجــات  واحــد دانشــگاهی ی

ــزاری  ــرای برگ ــرامیک را ب ــی و س ــد کاش تولی
ــی از  ــتای بهره جوی ــتمر در راس ــات مس جلس
کاشــی های ضایعاتــی و اســتحصال دوبــاره 
ــتفاده از  ــده اس ــی ای ــد. از طرف ــب کن آن جل
ــازی  ــتای بهینه س ــددی در راس ــای ع روش ه
بــا  بیمارســتان ها  اتوماســیون  سیســتم 
اســتقبال خوبــی در ایــن نمایشــگاه روبــرو شــد 
و مقدمــات همــکاری هــای آتــی فراهــم شــده 

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد دهاقــان بــا عقــد تفاهــم نامــه 
ــکاری  ــات هم ــهر، مقدم ــد خمینی ش ــا واح ب
دوجانبــه در راســتای افزایــش درآمدهــای برون 
دانشــگاهی را در ایــن واحــد دانشــگاهی فراهــم 

کــرده اســت.

ــر ســیدمحمدجواد صــدری مهــر رئیــس  دکت
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی با 
تأکیــد بــر اینکــه دانشــجو بایــد یــاد بگیــرد که 
چگونــه از دانــش در پژوهــش هــای کاربــردی 
ــه  ــل ب ــه آن تبدی ــه نتیج ــد ک ــتفاده کن اس
فنــاوری شــود، گفــت: الزم اســت در آمــوزش 
و پژوهــش موضــوع فنــاوری دیــده شــود. یکــی 
از ابزارهــای آمــوزش فنــاوری کارآموزی اســت. 
لــذا در دانشــگاه آزاد اســامی شــرایطی را 
ــا گذرانــدن  فراهــم کرده ایــم تــا دانشــجویان ب
واحــد کارآمــوزی، آمــوزش فنــاوری را دریافــت 

کننــد.
ــاوری دانشــگاه آزاد  ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــردی شــدن  ــرای کارب اســامی اظهــار کــرد: ب
ــاوری از تمــام واحدهــا خواســته ایم کــه در  فن
ــوند،  ــتقر ش ــود مس ــه  خ ــع منطق ــار صنای کن
چــرا کــه فنــاوری در فضــای ذهنــی و انتزاعــی 
شــکل نمی گیــرد، بلکــه بایــد در واقعیــت 

ایجــاد شــود.
ــه دوره  ــان اینک ــا بی ــر ب ــدری مه ــر ص دکت
کارآمــوزی فناورانــه ویژه دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد اســامی برگــزار مــی شــود، افــزود: در این 
دوره، کارآمــوزی مهــارت کاوش و پــردازش 
اطاعــات را بــه دانشــجویان آمــوزش خواهیــم 
داد، چراکــه در دنیــای امــروز تعریــف جدیــد از 
ــل  ــن و تحلی ــی در یافت ــدم توانای بیســوادی ع

کــردن اطاعــات اســت.
وی ادامــه داد: کارآمــوزان در قالــب تیم هایــی 
ــت  ــت هدای ــور تح ــف کش ــق مختل در مناط
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاورین پ ــا و مش منتوره
ــه  ــع منطق ــات صنای ــردازش اطاع کاوش و پ
ــدن  ــر گذران ــاوه ب ــد داد و ع ــام خواهن را انج
ــی  ــع مال ــوزی، در مناف ــی کارآم ــد درس واح
اطاعــات پــردازش شــده ســهیم خواهنــد 

ــود. ب
ــاوری دانشــگاه آزاد  ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
اســامی بــا بیــان اینکــه در جریــان نخســتین 
دوره کارآمــوزی ۷ هــزار نفــر ثبت نــام کردنــد، 
افــزود: از میــان ثبت نــام کننــدگان یــک هــزار 

نفــر انتخــاب شــدند تــا در نخســتین دوره 
ــند.  ــته باش ــور داش ــاوری حض ــوزی فن کارآم
ــور  ــه ط ــر ب ــامل ۳۰ نف ــر ش ــزار نف ــن ه ای
ــای  ــت. آموزش ه ــتان اس ــر اس ــن از ه میانگی
ــه  ــوزی ب ــر دوره کارآم ــدای ه ــط در ابت مرتب

ــد. ــد ش ــه خواه ــجویان ارائ دانش
ــه دانشــجویان در دوره  ــوزش ب ــاره آم وی درب
ــأت  ــای هی ــاتید و اعض ــت: اس ــوزی گف کارآم
پتانســیل  اســامی  آزاد  دانشــگاه  علمــی 
بــرای  مــا  و  دارنــد  عظیمــی  ظرفیــت  و 
آموزش هــا، مشــاوره و منتورشــیپ کارآمــوزان 
ــاً از پتانســیل  در حــوزه اطاعــات و داده، صرف

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــاتید اس ــن اس ای

ــگاه آزاد  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســامی، مراســم افتتاحیــه رویــداد ملــی 
مشــق امیــد )حــل مســئله( بــا حضــور دکتــر 
غامرضــا منتظــری نایــب رئیــس کمیســیون 
ــح  ــامی صب ــورای اس ــس ش ــی مجل فرهنگ
ــد. ــزار ش ــامی برگ ــگاه آزاد اس ــروز در دانش ام

ــان  ــا بی ــم، ب ــن مراس ــری در ای ــر منتظ دکت
ــادن در  ــامی گام نه ــگاه آزاد اس ــه دانش اینک
یــک مســیر امیدآفریــن را آغــاز کــرده اســت، 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــوع بس ــن موض ــت: ای گف
اســت و مــا بایــد بپذیریــم کــه بــرای پــرورش 
بــذر امیــد در مزرعــه جــان انســان هــا و 
پرهیــز از تکثیــر ویــروس ناامیــدی، راهــی جــز 
ــم. ــور نداری ــی کش ــائل اصل ــایی از مس گره گش

ــل  ــعار ح ــا ش ــئله ب ــن مس ــه داد: ای وی ادام
نخواهــد شــد بلکــه بــه شــعور، اقــدام ملــی و 

ــاز اســت. خــردورزی نی
ــس  ــی مجل ــس کمیســیون فرهنگ ــب رئی نای
ــزاری  ــه برگ ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
رویــداد ملــی »مشــق امیــد« در دانشــگاه آزاد 
اســامی یــک حرکــت مفید و ســودمند اســت، 
ــرد  ــم ک ــاش خواه ــده ت ــرد: بن ــح ک تصری
تــا جــد و جهــد شــرکت کنندگان در ایــن 
ــس  ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــا مرک ــداد را ب روی

ــم. ــره بزن ــامی گ ــورای اس ش
دکتــر منتظــری خاطرنشــان کــرد: برگــزاری 
ایــن رویــداد در دانشــگاه آزاد اســامی، از یــک 
احســاس مســئولیت ناشــی مــی شــود و الزم 
ــاس  ــن احس ــیم ای ــته باش ــه داش ــت توج اس
حــل  در  تعیین کننــده  نقشــی  مســئولیت 

ــد داشــت. مســائل خواه
وی در پایــان بــا تأکیــد بــر اهمیــت پذیرفتــن 
مســئولیت اجتماعــی، گفــت: بــرای حــل 
ــه  ــکات توج ــری ن ــک س ــه ی ــد ب ــائل بای مس
اولویت محــوری، توجــه  کــرد کــه شــامل 
ــم کاری  ــان و محک ــد و اتق ــت خداون ــه عنای ب

ــت. اس
ســیدحمید  مراســم،  ایــن  در  همچنیــن 
مهدیــون مدیــرکل تشــکل هــای اســامی 
دانشــگاه آزاد اســامی بــا بیــان اینکــه رویــداد 
ملــی مشــق امیــد یکــی از رویدادهــای فکــری 
ــت فرهنگــی و دانشــجویی  در مجموعــه معاون
دانشــگاه آزاد اســامی اســت، گفــت: ایــن 
ــت  ــیل و ظرفی ــه پتانس ــه ب ــا توج ــداد ب روی
ــزار  ــامی برگ ــگاه آزاد اس ــای دانش ــکل ه تش

ــت. ــده اس ش
وی بــا بیــان اینکــه توجــه جــدی بــه مهــارت 
از رســالت  مسئله شناســی و حــل مســئله 
هــای جــدی جامعــه دانشــگاهی اســت، اظهــار 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــوع بس ــن موض ــت: ای داش
ــه آن  ــگاهی ب ــه دانش ــد در جامع ــت و بای اس

ــود. ــدی ش ــه ج توج
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آنچه خواهید خواند: 
در  مجلــس  اقدامــات  -تشــریح 
ــش/  ــه دان ــن یکپارچ ــره تامی زنجی
شــرکت های  تعــداد  امســال 
ــد ــی رس ــزار م ــه ۳۰ ه ــان ب دانش بنی

گزارش شماره ۱  از  فعالیت های سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور

بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار 
ــگاه ها  ــاتید دانش اس

در میــدان علــم بایــد تــن بــه آب 
و آتــش زد و کار کــرد. ایــن یکــی 
از مظاهــر بســیج علمــی اســت. .... 
ــوان و نیرویــی  بســیج، یعنــی همــه ی ت
ــدان  ــن می ــد در ای ــان می توان ــه انس ک
در َطَبــق اخــالص بگــذارد و تقدیــم 
ــدام  ــم اق ــدام، آن ه ــی اق ــد؛ یعن کن
ــر  ــزه. اگ ــه و باانگی ــه و خالصان مؤمنان
آن میــدان، میــدان جنــگ بــود، بســیج 
یــک مجموعــه ی نظامــی می شــود و 
ــر  ــد. اگ ــم می جنگ ــر ه ــا بهت از نظامیه
ــود، بســیج،  ــم ب آن میــدان، میــدان عل

می شــود.  علمــی 
حضــور اثربخــش و ســازمان یافتــه 
و  خبــرگان  نخبــگان،  فرهیختــگان، 
ــب  ــیجی در قال ــگان بس ــش آموخت دان
ــه  ــر خان ــی نظی ــای تحقیقات ــکل ه تش
نخبــگان علمــی بســیج، مراکــز هدایــت 
و حمایــت، پایــگاه هــا، مراکــز رشــد و . . 
بــه عنــوان کانــون هــای تفکــر اســتانی، 
ــل  ــایی و ح ــن شناس ــد ضم ــی توان م
مســایل و مشــکالت کشــور بــا اســتفاده 
از منابــع و ظرفیــت هــای داخلــی، 
ــه  ــور در عرص ــرفت کش ــن پیش متضم
ــکیل  ــد. تش ــی باش ــف علم ــای مختل ه
ــات  ــردی تحقیق ــز راهب ــی از مراک برخ
ــز  ــانی نی ــوم انس ــی و عل ــی- تجرب فن
ــگ  ــاء فرهن ــویق و ارتق ــق تش از طری
ــت  ــزش و مدیری ــاد انگی ــوآوری و ایج ن
جریــان دانــش، مــی توانــد نقــش 
کلیــدی را در ) مدیریــت فنــاوری( و 

ــد.  ــا نمای ــور ایف ــانی کش ــوم انس عل

رحیمــی مســئول بســیج علمــی، پژوهشــی و 
فنــاوری کشــور اهــم اقدامــات ســتادی انجــام 
گرفتــه در ســازمان مرکــزی راه بــه شــرح ذیــل 

عنــوان نمودنــد.

و  علــم  جهــاد  قــرارگاه  عمــده  اقدامــات 
ــاوری بســیج درراســتای تحقــق شعارســال  فن

)تولیــد، دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن(

ــیج  ــه راه بس ــازی نقش ــاده س ــاغ و پی ۱-اب
علمــی و برنامــه ریــزی سراســری جهــت پیــاده 

ــامل:  ــرد آن، ش ســازی ۶ راهب
و  علمــی  هــای  ظرفیــت  افزایــی  هــم   -
ــور و  ــامی کش ــانی اس ــوم انس ــی عل تخصص
ــش  ــت نق ــازی جه ــازی و بســتر س ــه س زمین

آفرینــی مــردم در تحــول علــوم انســانی
- هــم افزایــی ظرفیــت هــای علمــی تخصصی 
ــداف  ــق اه ــت تحق ــی جه ــی و حاکمیت مردم

اقتصــاد دانــش بنیــان
- هم افزایــی ظرفیت هــای علمــی کشــور و 
کمــک بــه تولیــد علــوم و فناوری هــای نویــن، 
مــرز شــکن و اقتــدار آفریــن در راســتای 
ــه جایــگاه مرجعیــت علمــی دســتیابی کشــور ب

ــری  ــت فک ــگاه مرجعی ــه جای ــتیابی ب - دس
عالــی  نهادهــای  بیــن  در  تصمیم ســازی  و 
ــایی،  ــام، شناس ــذار نظ ــت گذار و قانون گ سیاس

شــبکه ســازی، تـوانمندســـازی هـدفمنـــد

- بکارگیری و شـکوفـاســـازی استعـدادهـــای 
ــان  ــژه نـوجـوانـ ــه ویـ ــمی بـ ــلف علـ مختـ
و جـوانـــان در راستـــای تـــربیت میـــدان 

ــی ــای انسـانـ ــه هـ محـورسـرمـایـ
- جریــان ســازی، ترویــج و تعمیــق گفتمــان 
ــه  ــی ب ــان علم ــل گفتم ــی و تبدی ــاد علم جه

ــب در کشــور ــان غال گفتم

ــتقرار  ــا اس ــیج ب ــودن بس ــه نم ــش پای -  دان
ــعه  ــق و توس ــش و تحقی ــت دان ــام مدیری نظ

ــی درون
ــم  ــاله هفت ــچ س ــعه پن ــه توس ــه برنام ۲-ارائ

ــی ــیج علم بس

ــه  ــد برنام ــاوره و تائی ــزی، مش ــه ری ۳-برنام
ســال ۱۴۰۱ اســتانی و ســازمان مرکــزی در۶ 
هــدف عملیاتــی زیــر در راســتای پیــاده ســازی 

ســند اعتــا و شــعار ســال: 
ــرح  ــری از ۲,۷۱۷ ط ــت و تســهیل گ - حمای
طریــق  از  دار  اولویــت  و  نیازمحــور  فنــاور 
ــوم بســیج علمــی  ــت و توســعه زیســت ب تقوی
ــر  ــه اشــتغال بیــش از ۳۰۰۰ نف و ایجــاد زمین
ــان  ــش بنی ــش محور/دان ــای دان ــرکت ه در ش

ــه  ــردم پای م
ــع  - تســهیل گــری در اجــرای ۴۶ طــرح بدی
ــم و  ــد عل ــرای تولی ــکن ب ــور و مرزش و نوظه

ــاز ــای مرجــع س ــاوری ه فن
و  مهارتــی  علمــی،  بنیــه  ارتقــای   -
توانمندســازی هدفمنــد علمــی ۶۶۰,۹۶۴ نفــر 
ــد از  ــازی ۵۰ درص ــبکه س ــیجیان و ش از بس

ــا آنه
- رشــد جایــگاه علمــی بســیج در جامعــه 
ــا ارتقــای کمــی و کیفــی نشــریات علمــی و  ب
ــداد و جشــنواره تخصصــی برگــزاری ۱۹۵۳ روی

- تقویــت و توســعه شــبکه دانــش و پژوهــش 
بســیج از طریــق حــل ۲,۱۶۰ مســئله اولویــت 

دار بســیج و کشــور
- ایجــاد تحــول در محتــوای علــوم انســانی – 
اســامی بــا راه انــدازی مجموعــه هــای نقــش 
آفریــن علــوم انســانی و تولیــد ۸۴۳ محتــوای 
علــوم انســانی – اســامی بنیــادی، توســعه ای 

و کاربــردی

ــی  ــش بنیان ــای دان ــه طــرح ه ــه و ارائ ۴-تهی
بســیج ذیــل ســند اعتــاء و نقشــه راه بســیج 

علمــی:
ــای  ــته ه ــای هس ــیر ارتق ــع س ــرح جام - ط

ــه( ــو و نمون ــد الگ ــز رش ــدی)۳۲ مرک رش
- طــرح تشــکیل، فعالســازی و حمایــت از 

ــه ــردم پای ــان م ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
- طــرح تقویــت و توســعه مراکــز رشــد و 

ــی ــای میان ــه ه ــوان حلق ــه عن ــوآوری ب ن
- طــرح ایجــاد تحــول در محتــوای علــوم 

انســانی و ...
...

و  والیت)تقویــت  طــرح  ســازی  ۵-آمــاده 
ــردم  ــی م ــش بنیان ــای دان ــکل ه ــعه تش توس
پایــه بــا بســیج ظرفیــت هــای عرضــه و تقاضــا( 
ــه و  ــد نمون ــز رش ــت ۳۲ مرک ــروع فعالی و ش

الگویــی در راســتای حــل نیــاز هــای فناورانــه 
اســتانی و کشــوری و حرکــت در مســیر ارتقــاء 
هســته هــای فنــاور بــه شــرکت هــای دانــش 
بنیــان مردمــی بــا همــکاری و پشــتیبانی 
ــت( ــپاه)طرح والی ــاوری س ــم و فن ــرارگاه عل ق

ــه در  ــیوه نام ــتورالعمل و ش ــه ۱۲ دس ۶-تهی
ــی ــیج علم ــه راه بس ــتای نقش راس

ــوان  ــه عن ــی ب ــیج علم ــع بس ــرح جام ۷-ط
ــش  ــوزه دان ــوتوانی در ح ــازمان دوس ــک س ی
ــرداری  ــره ب ــاوری و نوآوری-به ــش، فن و پژوه
و  )دانــش  موجــود  وکارهــای  ازکســب 
ــد  ــه تولی ــره در چرخ ــج وروزم ــای رای فناوریه
ــازه  ــای ت ــروت( و درحــوزه اکتشــاف قلمروه ث
)دانــش، فنــاوری هــا، بازارهــا، محصــوالت 
ــور( ــع و نوظه ــب وکاری بدی ــای کس ــدل ه وم

ــم  ــد تفاه ــکاری و عق ــل، هم ــاد تعام ۸-ایج
بــا ۱۵ مرکــز علمــی در ســطح ملــی، اســتانی 
افزایــی،  هــم  منظــور  بــه  شهرســتانی  و 
ــوم  ــت ب ــه در زیس ــدت روی ــی و وح یکپارچگ

ــور ــوآوری کش ن
ــور در  ــتان کش ــی از ۷ اس ــارت و ارزیاب ۹-نظ
راســتای پیــاده ســازی ســند اعتــاو عملکــرد 
برنامــه ای ســپاه هــای اســتانی و شــعار ســال 
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــم افزای ــل و ه ــک تعام در ی
ــتانی ــتانی و شهرس ــاوری اس ــم و فن ــای عل ه

۱۰-انعقــاد قــرارداد و شــروع فعالیــت اجرایــی 
ــور در  ــع و نوظه ــاوری بدی ــام ۴ فن ــرای انج ب

مرکــز بیکپــن
۱۱-انعقــاد قــرارداد و شــروع فعالیــت اجرایــی 
بــرای انجــام ۱۲ طــرح پژوهشــی فناورانــه 

ــزی ــازمان مرک ــیجیان در س بس
۱۲-آغــاز طراحــی و تهیــه نقشــه راه ۴ کان 
پــروژه حــوزه بدیــع و نوظهــور در حــوزه 

ــتی ــای زیس ــاوری ه ــی فن همگرای
ــن  ــای امامی ــه ه ــازی اندیش ــان س ۱۳-گفتم
بــا  فنــاوری  و  علــم  عرصــه  در  انقــاب 
برگــزاری۱۰ نشســت تخصصــی بــا فرماندهــان 
ــر و  ــای برت ــتعداد ه ــیج و اس ــئولین بس و مس

ــور  ــه کش نخب
ــی،  ــیج علم ــئول بس ــی مس ــن رحیم همچنی
پژوهشــی و فنــاوری کشــور اهــم اقدامــات 
زیرســاختی در اســتان هــا را در ســال ۱۴۰۰به 

ــد. ــوان نمودن ــل عن شــرح ذی

خانــه نخبــگان: خانه نخبــگان علمی بســیج 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــی علم ــوان کانون ــه عن ب
ــی و  ــت نخبگ ــری ظرفی ــازماندهی و بکارگی س
دانشــی در عرصــه هــای مــورد نیــاز اســتان در 
راســتای احصــاء مســائل اولویــت دار و حــل آن 
ــتفاده از  ــا اس ــا  ب ــد ت ــی نمای ــال م ــا را دنب ه
حضــور و مشــارکت فعــال نخبــگان و خبــرگان  
علمــی بســیجی، بــه توســعه و شــکوفایی 
اســتان و شهرســتان هــا بیــش از پیــش کمــک 
نمایــد. در ســال ۱۴۰۰ یــک رشــد نســبتا 
مناســبی در خصــوص راه انــدازی خانــه هــای 
نخبــگان شهرســتانی شــروع شــده اســت کــه 
ــردی  ــش راهب ــود نق ــه خ ــه نوب ــد ب ــی توان م
درشــبکه ســازی نخبــگان، خبــرگان، صاحــب 
ــب  ــش آموختــگان اســتان در قال نظــران و دان
کارگــروه هــای تخصصــی بــرای احصــاء و حــل 
ــد. ــا نمای مســائل اســتانی و شهرســتانی را ایف
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گزارش ملی رویداد تا ثریا
رویداد ملی تا ثریا در خراسان شمالی برگزارشد

ــای  ــگاه ه ــالت: پای ــی مح ــگاه علم پای
ــود  ــی ش ــاق م ــی اط ــگاه های ــه پای ــی ب علم
کــه ذیــل نواحــی شناســایی مــی شــوند 
ــوده و  ــی ب ــا علم ــی آن ه ــرد عموم ــا رویک ام
حداقــل ۶۰درصــد فعالیــت آن هــا علمــی 

ــی  ــای علم ــت ه ــار فعالی ــد و در کن ــی باش م
ــز  ــگاه شــهری نی ــای پای ــت ه ــه ســایر فعالی ب
ــق  ــا طب ــگاه ه ــوع پای ــن ن ــد. ای ــی پردازن م
ــوزه  ــه و ح ــل ناحی ــا ذی ــگاه ه ــایر پای روال س

ــوند.  ــی ش ــدازی م ــایی و راه ن شناس
مراکز رشد، توسعه و خالقیت

بــا عنایــت بــه تأکیــدات فرماندهــی معظم کل 
ــان  ــه جری ــر شــتاب بخشــیدن ب ــی ب ــوا مبن ق
ــی در  ــدم انحصارطلب ــوآوری، ع ــات و ن تحقیق
تحقیقــات و نــوآوری، جــذب ذهن هــای برتــر، 
اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه ها و مراکــز علمی 
دانشــجویان،  اســتادان،  کشــور،  پژوهشــی 
نخبــگان و نــوآوران و نیــز بــا توجــه بــه 
ــه  ــتضعفین ک ــیج مس ــازمان بس ــم انداز س چش
بــر بســیج فراگیــر کلیــه پتانســیل های علمــی 
و فناورانــه موجــود در ســطح کشــور در جهــت 
دســتیابی بــه افق هــای رشــد و توســعه دانایــی 
محــور کشــور تأکیــد مــی ورزد. ایــن ســازمان 

ــور  ــب و به منظ ــتر مناس ــاد بس ــدف ایج ــا ه ب
ــی و  ــای نخبگ ــی در ظرفیت ه ــاد همگرای ایج
ــه  ــبت ب ــور نس ــه در کش ــای نوآوران فعالیت ه
ــت و  ــد خاقی ــز رش ــدازی مراک ــاد و راه ان ایج
نــوآوری اقــدام نمــوده اســت. تعــداد ۳۲ مرکــز 
ــاز محــور  ــی نی ــز رشــد الگوی ــوان مرک ــه عن ب
انتخــاب شــده اســت کــه فنــاور و مختــرع در 
یــک ســیر ارتقــاء قــرار گرفتــه و مســیر هســته 
ســازی و هرشــد را طــی نمــوده و بعــد از 
رســیدن بــه بلــوغ بــرای تثبیــت فعالیــت هــای 
رشــدی شــرکت دانــش محــور ثبــت نمــوده و 
ــه شــرکت هــای  در یــک بســتر نیــاز محــور ب

دانــش بنیــان ارتقــاء مــی یابنــد.

حمایت از طرح های فناوران : 
در راســتای نقشــه راه بســیج علمــی کشــورو 
ــند  ــتی و س ــاال دس ــای ب ــند ه ــن س همچنی
چشــم انــداز ۱۴۰۴ بــا تعریــف و تبییــن 
موضوعــات کلیــدی و راهبــردی بــه بهــره 
گیــری از دانــش ملــی در جهــت رفــع نیازهــای 
اولویــت دار کشــور و نیــز شــکوفایی هــر چــه 

بیشــتر اســتعدادهای بســیجیان و محققــان در 
عرصــه هــای علــم و فنــاوری و ترغیــب جوانــان 
ــت در  ــم و خاقی ــری عل ــوص بکارگی در خص
ــد  ــه در دو بع ــای فناوران ــع نیازه ــتای رف راس
خودکفایــی  همچنیــن  و  دفاعــی  و  ملــی 
کشــور عزیزمــان ایــران، حمایــت از طــرح 
ــدی،  ــش رش ــن) پی ــاوران و مخترعی ــای فن ه

مراکــز هدایــت و حمایــت از تحقیقــات 
ــی و موضوعــی تجرب

مرکــز هدایــت و حمایــت بــه عنوان یــک مرکز 
راهبــردی تحقیقــات کاربــردی، تجربــی و فنــی 
بــوده کــه وظیفــه سیاســتگزاری، راهبردنگاری، 
ــن  ــرل در ای ــش و کنت ــت، پای ــت، هدای مدیری
ــل  ــا ح ــئله ت ــف مس ــروع تعری ــه را از ش زمین

کامــل آن عهــده دار مــی باشــد.
۱- مرکــز هدایــت و حمایــت از تحقیقــات فنی 

و تجربــی: ایــن مرکــز ملــی بــوده و لــذا فعالیت 
ــوری و  ــطح کش ــت در س ــی بایس ــای آن م ه

فــرا ملــی باشــد. 
۲- مرکــز هدایــت و حمایــت از تحقیقــات 
ــذا  ــوده و ل ــتانی ب ــز اس ــن مرک ــردی: ای کارب
فعالیــت هــای آن در ســطح اســتانی و منطقــه 
ای بــوده و پــس از بلــوغ و تائیــد فعالیــت هــای 
آن مــی توانــد بــه مرکــز هدایــت ملــی ارتقــاء 

ــود. داده ش

رشــدی،نیمه حرفــه ای و حرفــه ای و ...(در 
سلســه مراتــب مدیریتــی ســازمان بســیج 
علمــی، پژوهشــی و فنــاوری کشــور مــورد 
ــی  ــرار م ــوی ق ــادی و معن ــای م ــت ه حمای

گیرنــد. در ســال ۱۴۰۰رونــد حمایــت مــادی از 
طــرح هــای فنــاوران و مخترعیــن یــک رشــد 

ــد. ــی ده ــان م ــی را نش ــبتا خوب نس

محمــدزاده معــاون علمــی، پژوهشــی وفناوری 
ــام( ــه الس ــه )علی ــرت جواداالئم ــپاه حض س

ــا  ــا ب ــا ثری ــداد ت خراســان شــمالی گفــت: روی
ــر روی طــرح هــای  ــذاری ب هــدف ســرمایه گ
فناورانــه دانــش بنیــان روز دوشــنبه ۲۲ مــرداد 
مــاه در اســتان خراســان شــمالی برگــزار شــد. 
ــرمایه  ــاط س ــش ارتب ــداد در دو بخ ــن روی ای
گــذاران و فنــاوران در قالــب رویــداد »دمودی« 
ــا پاســخ  ــاز و مســئله ب ــان نی ــاط صاحب و ارتب
ــورس  ــداد »ری ــب روی ــگان در قال آوران و نخب
پیــچ « در دو نوبــت صبــح و عصــر برگــزار شــد. 
ــن  ــاور در ای ــم فن ــب ۳۵ تی ــاور در قال ۲۰۰ فن
رویــداد شــرکت داشــتند کــه ۱۰ تیــم فرصــت 
ارائــه نیــاز هــا حضــور ســرمایه گــذاران و 
مهمانــان رویــداد پیــدا کردنــد و ســایر تیــم ها 
ــا فنــاوران حضــور پیــدا  در اتاقهــای مذاکــره ب
کردنــد ، کــه حــدود ۵ میلیــارد توافــق نهایــی 
ــرای ۲ شــرکت در حاشــیه  ســرمایه گــذاری ب
ــرار  ــذار ق ــرمایه گ ــرش س ــورد پذی ــداد م روی
گرفــت کــه البتــه طرحهــای آنهــا از قبــل بــه 
ســرمایه گــذار ارائــه گردیــده و مــورد ارزیابــی 

ــا  ــرکت ب ــداد ۲۵ ش ــود و تع ــه ب ــرار گرفت ق
ــارد  ــه ۴,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلی ــق اولی تواف
رویــداد  ایــن  در  گــذاری  ســرمایه  ریــال 
ســرمایه جــذب خواهنــد کــرد. در بخــش دوم 
ــع و  ــت دار صنای ــداد ۷ مســئله اولوی ــن روی ای
ســازمانهای مختلــف اســتان ارائــه گردیــد کــه 
بــرای ۳ مســئله در میــز مذاکــره پاســخ هایــی 
یافــت شــد و توافــق اولیــه بیــن صاحبــان نیــاز 
و فنــاوران صــورت گرفــت کــه یکــی از مســائل 
ــو از آب  ــذف ب ــئله ح ــده مس ــه ش ــم ارائ مه
شــرب شهرســتان بجنــورد بــود کــه بــه دلیــل 
تامیــن آب شــرب از ســد مشــکل بــوی بــد آن 

برطــرف نشــده اســت.
ایــن رویــداد بــا همــکاری شــرکت پیشــگامان 
اقتصــادی  معــاون  بســیج،  تعــاون  بنیــاد 
ــم  ــارک عل ــمالی و پ ــان ش ــتانداری خراس اس
ــش  ــالن همای ــل س ــتان در مح ــاوری اس و فن
دانشــگاه پیــام نــور برگــزار گردیــد مــورد 
ــاز  ــان مســائل و نی ــاوران و صاحب اســتقبال فن

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــه اس فناوران
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
دکتــر میرمهــدی مهــدوی هریس رئیــس اداره 
فنــاوری و نــوآوری معاونــت علمــی، پژوهشــی 
و فنــاوری بســیج بــا بیــان اینکه»تولیــد؛ 
دانش بنیــان، اشــتغال آفریــن«، عنوانــی اســت 
کــه در آغــاز ســال ۱۴۰۱ و اولیــن ســال 
قــرن جدیــد هجــری شمســی، از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری بــه عنــوان شــعار ســال تعییــن 
ــذاری  ــن نامگ ــت: ای ــار داش ــت، اظه ــده اس ش
بارقه هــای امیــد را در دل فعــاالن زیســت 
ــا  ــت ت ــرده اس ــاد ک ــور ایج ــاوری کش ــوم فن ب
ــان،  ــع آن، نقــش شــرکت های دانش بنی ــه تب ب
تشــکل های مردمی)حلقــه هــای میانــی( و 
ــد  ــاد و تولی ــه اقتص ــده، در عرص ــان ای صاحب
پررنگ تــر شــده و بــه دانش بنیــان شــدن 
اقتصــاد و افزایــش اشــتغالزایی نیــز منجــر 

شــود.
نــوآوری معاونــت  و  فنــاوری  اداره  رئیــس 
ــوان  ــیج  عن ــاوری بس ــی و فن ــی، پژوهش علم
داشــت : زیســت بــوم علــم، فنــاوری و نــوآوری 
یکــی از ارکان اقتصــاد دانــش بنیــان در جوامع 
توســعه یافتــه امــروزی اســت. تحقیقــات انجام 
شــده در خصــوص توســعه  کــه تجربــه جوامــع 
ــان  ــد، نش ــی کن ــد م ــز آن را تأیی ــف نی مختل
مــی دهــد توســعه متــوازن و پایــدار در زمینــه 
هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی، بــر 
توســعه علــم و فنــاوری مبتنــی اســت. تحقــق 
ایــن امــر نیازمنــد فراینــد کان و گســترده ای 
ــا،  ــن راهبرده ــذاری، تعیی ــت گ ــامل سیاس ش
اجــرای  و  و دقیــق  ریــزی منظــم  برنامــه 
علمــی، کامــل و مؤثــر ایــن فراینــد اســت. در 
ایــران طــی ســال هــای گذشــته متناســب بــا 
روندهــای جهانــی و نیــاز کشــور بــه گــذار بــه 
اقتصــاد دانــش بنیــان و بــا توجــه بــه تأکیــدات 
مقــام معظــم رهبــری  بــه دانــش بنیــان شــدن 
اقتصــاد کشــور، همــواره لــزوم حمایــت از 

ــاس  ــه احس ــادی فناوران ــای اقتص ــت ه فعالی
مــی شــده اســت.

وی افــزود: جهــت ارتقــاء کمــی و کیفــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــان توج ــش بنی ــای دان شــرکت ه
ــری و  ــکل گی ــای ش ــوم و فرآینده ــت ب زیس
چگونگــی ارتبــاط اجــزاء تشــکیل دهنــده آن، 
از یــک فــرد عاقمنــد و صاحــب ایــده تــا رونــد 
ایجــاد و تکامــل هســته هــای کاشــف و حــل 
ــه  ــل ب ــا تبدی ــاور( ت ــای فن ــده )هســته ه کنن
ــا و  ــان نوپ ــش بنی ــاور و شــرکت دان واحــد فن
همچنیــن شــرکت دانــش بنیــان زاینــده امــری 

ــاب اســت. ــل اجتن ــر قاب غی
ــاده  ــرای پی ــرد: ب ــان ک ــر نش ــدوی خاط مه
ســازی ســند چشــم انــداز جمهــوری اســامی 
ایــران در افــق ۱۴۰۴، ســند نقشــه جامــع 
علمی کشــور، اســناد باالدســتی ســپاه و نقشــه 
راه بســیج علمــی در جهــت رونــق فضــای 
ــتر  ــه بیش ــکوفایی هرچ ــت و ش ــکار، خاقی ابت
ــه  ــان در عرص ــان و محقق ــتعدادهای جوان اس
هــای علــم و فنــاوری و نیــز ترغیــب آنــان در 
بکارگیــری علــم و خاقیــت در راســتای رفــع 
ــی کشــور،  ــای علمــی و ایجــاد خودکفای نیازه
ــیج  ــاوری بس ــی و فن ــی، پژوهش ــت علم معاون
کشــور درنظــر دارد برنامــه رشــد نیــاز محــور 
ــعه  ــت و توس ــه تقوی ــک ب ــا در کم ــروه ه گ
زیرســاخت هــای دانــش بنیانــی را کــه منجــر 
بــه تقویــت هدفمنــد منابــع انســانی بــه منظور 
رفــع نیازهــای کشــور در دو بعــد ملــی و دفاعی 
خواهــد شــد، پیــاده ســازی نمایــد و در راهــی 
پــر پیــچ و خــم، ســیر ارتقــاء محققیــن، 
ــل  ــرکتها را از تبدی ــاوران و ش ــن، فن مخترعی
علــم بــه محصــول و از فــرد تــا شــرکت دانــش 
بنیــان همراهــی نمــوده و یــک الگــوی کارآمد، 
چرخــه اقتصــاد دانــش بنیــان را تصویرســازی 

ــد. نمای

دکتر میرمهدی مهدوی هریس 
رئیس اداره فناوری و نوآوری معاونت 

علمی، پژوهشی و فناوری بسیج

 در ایــن راســتا ســازمان بســیج مســتضعفین 
بــر آن شــد تــا بــه دور از حرکــت هــای 
ــت  ــرای تقوی ــوم را ب شــعارگونه، طــرح باقرالعل
و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان از خلــق 
ایــده گرفتــه تــا تولیــد محصــول تجــاری 
ــتور کار  ــروت در دس ــاد ث ــده و ایج ــازی ش س
ــرح  ــوم ط ــرح باقرالعل ــد . ط ــرار ده ــود ق خ
مشــترک پیشــنهادی معاونــت تحقیقــات، علوم 
ــت علمــی، پژوهشــی  ــاوری ســپاه و معاون و فن
و فنــاوری بســیج جهــت کمــک بــه ســاماندهی 
ــاوری  ــم و فن ــای عل و ســازماندهی ظرفیــت ه
کشــور در تولیــد دانــش بنیــان بــا هــدف 
ــان ســازی، شــبکه ســازی ظرفیــت هــا و  جری
توانمنــدی هــای علمــی و فناورانــه در راســتای 
ــا  ــی ب ــه ای و مل ــه مســائل منطق حــل فناوران
رویکــرد اشــتغال و رونــق اقتصــاد دانــش بنیــان 
مــردم پایــه اســت کــه بــه تصویــب ســتاد کل 
نیروهــای مســلح و فرماندهــی محتــرم کل 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی رســیده 
اســت. در ایــن طــرح ســعی شــده اســت 
تجربــه موفــق صنایــع دفاعــی نیروهــای مســلح 
ــره  ــره ارزش و زنجی ــی زنجی ــکل ده ــرای ش ب
تامیــن مــردم پایــه تولیــد محصــوالت دفاعــی 
بــه حــوزه هــای اولویــت دار دارای مزیــت ملــی 
تعمیــم داده شــود. در طــرح باقرالعلــوم پیونــد 
ــا  ــا ب ــت ه ــا و ظرفی ــدی ه ــن توانمن دادن بی
نیازمنــدی هــا مــد نظــر اســت و تولیــد دانــش 
ــه  ــای فناوران ــر نیازمندیه ــدا براب ــان از ابت بنی
نظــام مســائل  از  برآمــده  و  احصــاء شــده 
موجــود در صنایــع، ســازمانها، نهادهــا و .. 
ــه  ــه نیازنام ــل ب ــه تبدی ــی و خصوصــی ک دولت
شــده باشــد و کاربــر آن حاضــر بــه عقــد 
ــرارداد جهــت تولیــد محصــول باشــد شــکل  ق
ــط  ــائل مرتب ــرح مس ــن ط ــرد. در ای ــی گی م
ــامت،  ــور، س ــع و نوظه ــای بدی ــوزه ه ــا ح ب
ــل و  ــی، حم ــت غذای ــات، امنی ــاوری اطاع فن
ــت و گاز و  ــدن، نف ــرژی، مع ــی، ان ــل، دفاع نق
پتروشــیمی، آب و ... هدفگــذاری شــده اســت. 
ــوم  ــرح باقرالعل ــرای ط ــور اج ــئولیت و مح مس

ــه  ــی باشــد ک ســازمان بســیج مســتضعفین م
ایــن مهــم را بــا اســتفاده از ظرفیــت ســپاه های 
اســتانی، بســیج اقشــار، ظرفیــت هــای داخلــی 
ــی  ســپاه و ســایر ظرفیــت هــای اســتانی و مل
پیــاده ســازی و اجرایــی مــی نمایــد. معاونــت 
ــاوری ســپاه مســئولیت  ــوم و فن ــات، عل تحقیق
راهبــری، پشــتیبانی و همکاری در طــرح را دارا 
مــی باشــد. در ایــن طــرح، نهضــت تولیــد علم و 
ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان مــردم پایــه 
ــی  ــی م ــری و اجرای ــادی پیگی ــه صــورت بنی ب
ــردم  ــی م ــدل بوم ــک م ــای ی ــر مبن ــود و ب ش
ــه طــوری  ــزی شــده اســت، ب ــه ری ــه برنام پای
کــه بســیج محــور کمــک بــه تقویــت و توســعه 
ــا  ــه ب ــردم پای ــان م ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
مــدل جمهــوری اســامی مــی باشــد. امکانــات 
ــی و آزاد  ــای دولت ــا و دانشــگاه ه ــی، نهاده مل
اســتانی و شهرســتانی در اجــرای طــرح مــورد 
توجــه قــرار مــی گیــرد و از ایــن رهــرو بســیج 
همــه ظرفیــت هــای علــم و فنــاوری در ســطح 
ملــی را جهــت دهــی مــی کنــد. ایجــاد کارگاه 
هــای تخصصــی و آزمایشــگاه هــای مرجــع در 
ــای  ــد، واحده ــای رش ــته ه ــاز هس ــورت نی ص
فنــاور و شــرکت هــای دانــش بنیان مــردم پایه 
فعــال در زیســت بــوم علــم و فنــاوری اســتانی 
و ملــی متناســب بــا طــرح مــورد پیگیــری قــرار 
ــش  ــن جهــت رصــد و پای ــرد. همچنی ــی گی م
برخــط اجــرای طــرح در ابعــاد اســتانی و ملــی 
ــن  ــرد. همچنی ــی گی ــی شــکل م ــاق وضعیت ات
ــاق  ــوان ات ــه عن ــاوری ب ــم و فن ــه عل رصدخان
پایــش علــم و فنــاوری در معاونــت تحقیقــات، 
علــوم و فنــاوری ســپاه و معاونــت علمــی، 
پژوهشــی و فنــاوری بســیج ایجــاد خواهــد 
ــت  ــی بایس ــه م ــز و رصدخان ــن مرک ــد. ای ش
داشــته هــا و نیازمنــدی هــای علــم و فنــاوری 
کشــور در حــوزه هــای ملــی و دفاعــی، بدیــع و 
نوظهــور و شــالوده شــکن را اســتخراج و پایــش 

ــد. نمای
گام نمــای طــرح باقــر العلــوم بــه شــرح ذیــل 

مــی باشــد.
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مرکز ربرسی اهی استراژتیک ریاست جمهوری

مرکز بررسی های استراتژیک مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوریریاست جمهوری

نشست بررسی مسائل نخبگان برگزار شد 
تدوین بسته سیاستی نخبگان در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

آنچه خواهید خواند: 
ــگان  ــتی نخب ــته سیاس ــن بس -تدوی
اســتراتژیک  بررســی های  در مرکــز 

ــوری ــت جمه ریاس
ــرای  ــری ب ــوی موث ــا الگ - تعاونی ه
اقتصــاد  مردمی ســازی  تحقــق 

هســتند
و  آب  بحــران  ابعــاد  بررســی   -
راهبردهــای اجرایــی حــل آن در مرکــز 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های 

جمهــوری

در پــی ارجــاع ماموریــت بررســی مســائل 
ــور  ــس جمه ــوی رئی ــور از س ــگان در کش نخب
ــت  ــتراتژیک ریاس ــی های اس ــز بررس ــه مرک ب
نشســتی  جــاری  مــاه  مــرداد  جمهــوری، 
پیرامــون ایــن موضــوع بــا حضــور رئیــس 
ــد  ــی چن ــتراتژیک، تن ــی های اس ــز بررس مرک
از وزرا و معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 

ــد.  ــزار ش ــوری برگ جمه
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
دکتــر  کــه  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
ــز،  ــن مرک ــس ای ــان رئی ــادق خیاطی محمدص
دکتــر محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر بهــرام عین اللهــی 
ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیــس جمهــوری، دکتــر محمــد مهــدی 
اســامی،  آزاد  دانشــگاه  رئیــس  طهرانچــی 
دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رئیــس 
ــان  ــد از معاون ــی چن ــگاهی و تن ــاد دانش جه
وزارتخانه هــای علــوم، بهداشــت و معاونــت 
ــور  ــوری حض ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
داشــتند، گزارشــی از مهم تریــن مشــکات، 
در  نخبــگان  فعلــی  نیاز هــای  و  مطالبــات 

ــد. ــه ش ــور ارائ کش
حاضــران در جلســه همچنیــن ضمــن بحــث و 
تبــادل نظــر دربــاره فضــای آمــاری و رســانه ای 

ــه  ــگان، ب ــه نخب ــوط ب ــث مرب ــور در مباح کش
بررســی مســائلی همچــون اشــتغال و معیشــت 
ــت  ــرای اســتفاده از ظرفی ــای الزم ب و راهکار ه
ــور،  ــی کش ــبکه نخبگان ــی ش ــری و اجرای فک

ــد. پرداختن
ضــرورت اتخــاذ سیاســت های موثــر در جــذب 
و بکارگیــری نخبــگان، ضــرورت اجرایی ســازی 
دولــت  تحــول  ســند  در  الزم  راهکار هــای 
ــت و ایجــاد  ــگان، تقوی ــی در حــوزه نخب مردم
انگیــزه در میــان اســاتید و دانشــجویان سراســر 
در  موجــود  ســاختار های  اصــاح  کشــور، 
جــذب نخبــگان و تقویــت آزمایشــگاه های 
ــود  موجــود در دانشــگاه ها از دیگــر مســائلی ب

ــد شــد. ــر آن تاکی ــن جلســه ب کــه در ای
در پایــان ایــن جلســه نیــز دکتــر محمدصــادق 

بررســی های  مرکــز  رئیــس  خیاطیــان، 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری در جمع بنــدی 
ایــن نشســت، گفــت: ایــن جلســه پیــرو 
دســتور رئیــس جمهــور بــرای بررســی مســائل 
ــم  ــد داری ــت و قص ــده اس ــزار ش ــگان برگ نخب
ماحصــل مباحــث مطــرح شــده در این سلســله 
جلســات را در قالــب یــک بســته سیاســتی در 
ــرم  ــور محت ــه رئیــس جمه ــی ب حــوزه نخبگان

ــم. ــه کنی ارائ
ــه  ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
بــه عوامــل رانشــی داخلــی و کششــی بیرونــی 
ــرای  ــه ب ــت ک ــگان، گف ــذب نخب ــث ج در بح
تقویــت بازگشــت نخبــگان بــه کشــور بایــد بــه 
مســائل مختلفــی از جملــه معیشــت، اشــتغال 

ــان توجــه کــرد. و اثربخشــی آن

در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه در مرکز بررسی های استراتژیک برای استفاده از ظرفیت تعاونی ها در احیای جوامع 
روستایی مطرح شد؛ 

دکتر خیاطیان: تعاونی ها الگوی موثری برای تحقق مردمی سازی اقتصاد هستند 

همــکاری  تفاهم نامــه  امضــای  آییــن 
بررســی های  مرکــز  میــان  ســه جانبه 
وزارت  جمهــوری،  ریاســت  اســتراتژیک 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و دســتیار ویــژه 
ــت  ــازی دول ــر مردمی س ــور در ام ــس جمه رئی
تعاونی هــا  ظرفیــت  از  اســتفاده  به منظــور 
در احیــای جوامــع روســتایی عصــر شــنبه 
مرکــز  محــل  در  جــاری  مــاه  مــرداد  اول 

شــد.  برگــزار  اســتراتژیک  بررســی های 
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
حضــور  بــا  مراســمی  در  تفاهم نامــه  ایــن 
ــز  ــس مرک ــان رئی ــادق خیاطی ــر محمدص دکت
ــادی  ــر محمده ــتراتژیک، دکت ــی های اس بررس

زاهدی وفــا سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــتیار  ــان دس ــد عبودتی ــید احم ــی و س اجتماع
ــازی  ــر مردمی س ــور در ام ــس جمه ــژه رئی وی

ــید. ــا رس ــه امض ــت ب دول

ایــن تفاهم نامــه ســه جانبه در راســتای تحقــق 
ــون اساســی،  سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قان
ــون  ــی، قان ــی اقتصــاد مقاومت سیاســت های کل
ــامی  ــوری اس ــاد جمه ــی اقتص ــش تعاون بخ
ایــران، قانــون برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی، 
ــور  ــه منظ ــور و ب ــی کش ــی و فرهنگ اجتماع
مردمی ســازی اقتصــاد و دولــت، افزایــش ســهم 
ــترش  ــی و گس ــاد مل ــاون در اقتص ــش تع بخ
ــت  ــق توســعه مالکی ــی از طری ــت اجتماع عدال
در ســطح عمــوم مــردم و محرومیت زدایــی 

ــا در  ــت تعاونی ه ــتفاده از ظرفی ــدف اس ــا ه ب
احیــای جوامــع روســتایی )۱۱۰۰ روســتا( بــه 

امضــا رســید.

در  گامــی  تعــاون  بخــش  تقویــت 
راســتای گفتمــان دولــت مردمــی و 

ر لت محــو ا عد

ــادق  ــر محمدص ــم دکت ــن مراس ــدای ای در ابت
بررســی های  مرکــز  رئیــس  خیاطیــان، 
ضمــن  جمهــوری،  ریاســت  اســتراتژیک 
خیرمقــدم بــه مدعویــن، چگونگــی شــکل گیری 
ــای  ــا ویژگی ه ــبت آن ب ــت و نس ــان دول گفتم
شــخصیتی رئیس جمهــور را مــورد اشــاره قــرار 
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ــوزه را  ــن ح ــز در ای ــئولیت های مرک داد و مس
ــرد. ــریح ک ــور تش ــه مح در س

وی اولیــن مســئولیت مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک در قبــال گفتمــان دولــت را توجــه 
ــن و  ــازی، تبیی ــوا، ادبیات س ــد محت ــه تولی ب
جریان ســازی ایــن گفتمــان عنــوان کــرد 
ــه  ــف ب ــای مختل ــی در عرصه ه ــت: وقت و گف
مردمی بــودن و عدالت محــور بــودن اشــاره 
می شــود، بایــد بتوانیــم معنــای آشــکار و 
ــم  ــی عامه فه ــا زبان ــم را ب ــن مفاهی ــی ای ضمن
ــات  ــه ادبی ــم و ب ــان بگذاری ــه در می ــا جامع ب
ــیم. ــوزه برس ــن ح ــردم در ای ــا م ــترکی ب مش

خیاطیــان تصریــح کــرد: دومیــن وظیفــه 
دولــت مرکــز در حــوزه گفتمــان دولــت، 
پیگیــری امتــداد اجتماعــی آن در ســاحت های 
ــوزش و  ــد اقتصــاد، ســامت، آم ــف مانن مختل
غیــره اســت تــا مــردم و نخبــگان دریابنــد کــه 
ــر  ــودن در ه ــور ب ــت مح ــودن و عدال مردمی ب
ــا و  ــه معن ــه چ ــاحت های جامع ــاحت از س س

ــی  دارد. مفهوم

اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــن مرکــز  ریاســت جمهــوری وظیفــه ســوم ای
ــت را نظــارت، رصــد و  ــال گفتمــان دول در قب
ــی  ــده و آگاه ــام ش ــای انج ــش فعالیت ه پای
ــان در  ــن گفتم ــزان ای ــه می ــا چ ــه ت از اینک
شــده  پیاده ســازی  مختلــف  ســاحت های 

ــرد. ــوان ک ــت، عن اس

تفاهمنامــه  امضــای  ادامــه  در  خیاطیــان 
در  گامــی  را  تعــاون  حــوزه  در  ســه جانبه 
راســتای پیگیــری امتــداد اجتماعــی گفتمــان 
برگــزاری  از  پــس  کــه  دانســت  دولــت 
جلســات مختلــف بــا حضــور کارشناســان 
و دســتگاه های اجرایــی بــه انجــام رســیده 

ــت. اس

از ســخنان خــود  وی در بخــش دیگــری 
ــا  ــت تعاونی ه ــگاه و اهمی ــه جای ــاره ب ــا اش ب
در کشــور، تعاونی هــا را جلــوه ای از حضــور 
ــی  ــت: مردم ــت و گف ــاد دانس ــردم در اقتص م
کــردن اقتصــاد اراده جــدی دولــت اســت 
بســترها  مهم تریــن  از  یکــی  تعاونی هــا  و 
ــد.  ــمار می آین ــه ش ــن اراده ب ــق ای ــرای تحق ب
از آنجایــی کــه رونــق اقتصــاد روســتاها یکــی 
ــوری اســامی   ــم نظــام جمه از شــعارهای مه
ــه اقتصــاد  ــت ســیزدهم اســت، توجــه ب و دول
تعاونی هــای  توانمندســازی  و  روســتاها 
روســتایی ضــرورت امضــای ایــن تفاهمنامــه را 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ب
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
صحبت هــای  پایــان  در  ریاســت جمهوری 
خــود بــه مفــاد ایــن تفاهمنامــه اشــاره کــرد و 
گفــت: قــرار اســت بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه 
و بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت تعاونی هــا در 
ــتا  ــتایی، در ۱۱۰۰ روس ــع روس ــای جوام احی
ــت  ــرار اس ــرد. ق ــورت گی ــی ص محرومیت زدای
ریاســت   اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ــه  ــن تفاهمنام ــی  ای ــتوانه علم ــوری پش جمه
ــاه  ــاون، کار و رف ــن وزارت تع ــد. همچنی باش
اجتماعــی زمینــه حضــور تعاونی هــا و دســتیار 
ــت  ــازی دول ــر مردمی س ــور در ام رئیس جمه
نیــز زمینــه حضــور گروه هــای مردمــی  و 
جهــادی را فراهــم کننــد تــا بدینوســیله شــاهد 
دولــت  مهــم  وعده هــای  از  یکــی  تحقــق 

ــیم. ــیزدهم باش س
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حلقه های میانی راهکاری برای افزایش مشارکت پذیری نظام حکمرانی 

برگزاری نشست بررسی ابعاد اجرایی سهام عدالت در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
و  محتــوا  تولیــد  ریاســت جمهوری، 
حلقه هــای  موضــوع  در  را  ادبیات ســازی 
ــد  ــت: بای ــد و گف ــت خوان ــز اهمی ــی حائ میان
ــا الگوســازی درســت، مقصــود رهبــر معظــم  ب
انقــاب از طــرح مفهــوم حلقه هــای میانــی بــه 

خوبــی تبییــن و ترویــج شــود. 
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
دکتــر محمدصــادق خیاطیــان در نشســت 
اعضــای کارگــروه حلقه هــای میانــی ایــن 
مرکــز، آن را از جملــه کارگروه هــای موفــق 
خوانــد  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ایــن  اهــداف تشــکیل  از جملــه  و گفــت: 
ــای  ــوم حلقه ه ــه مفه ــود ک ــن ب ــروه ای کارگ
ــنا  ــا آن آش ــه ب ــوم جامع ــن و عم ــی تبیی میان
ــی  ــل قبول ــن مســیر کار هــای قاب شــوند. در ای
ــری  ــان راه طوالنی ت ــا همچن ــده، ام ــام ش انج

در پیــش اســت.
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــوا و  ــد محت ــوع تولی ــوری موض ــت جمه ریاس
ــی را  ــای میان ــث حلقه ه ــازی در بح ادبیات س
مهــم توصیــف کــرد و گفــت: امــروز بســیاری 
ــا کارکــرد و مفهــوم حلقه هــای میانــی آشــنا  ب
نیســتند و تبییــن و ترویــج دقیــق ایــن مفهوم، 

کار جــدی می طلبــد.

وی بــا بیــان اینکــه در بحــث حلقه هــای 
میانــی بایــد بــه دنبــال یــک ادبیــات مشــترک 
ــا منظــور رهبــر معظــم انقــاب از ایــن  ــود ت ب
ــکافی  ــه واش ــرای جامع ــی ب ــه خوب ــوم ب مفه
ــی های  ــز بررس ــرد: در مرک ــح ک ــود، تصری ش
اســتراتژیک، عــاوه بــر اهتمامــی کــه در حــوزه 
ــال  ــه دنب ــود دارد، ب ــوم وج ــن مفه ــن ای تبیی
ــای  ــوم در بخش ه ــن مفه ــردن ای ــی ک عملیات

ــتیم. ــور هس ــی در کش ــف حکمران مختل
ــازی  ــه پیاده س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب خیاطی
نیازمنــد  میانــی  حلقه هــای  موضــوع 
الگوســازی اســت، تاکیــد کــرد: مــا بــرای 
ــن موضــوع و فعالیــت در چارچــوب  ــن ای تبیی
ــن  ــتیم، از همی ــردازی هس ــد الگوپ آن، نیازمن
ــی را در  روســت کــه کارگــروه حلقه هــای میان

مرکــز بررســی ها تشــکیل داده ایــم.
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ریاســت جمهــوری در عیــن حــال گفــت: 
ایــن  بــه  بایــد  نیــز  میانــی  حلقه هــای 
ــن  ــق ای ــه از طری ــه چگون ــد ک مســئله بپردازن

ــردم را بیشــتر از گذشــته در نظــام  مفهــوم، م
ــر  ــا ام ــد و ت ــی کشــور مشــارکت دهن حکمران
ــص آن  ــای اخ ــه معن ــت ب ــازی دول مردمی س

شــود. پیاده ســازی 
در ادامــه ایــن نشســت نیــز حاضــران در 
ــه بحــث و بررســی پیرامــون مفهــوم  جلســه ب
ــه  ــتیابی ب ــی دس ــی و چگونگ ــای میان حلقه ه
یــک راهبــرد مشــخص بــرای پیاده ســازی 
کشــور  در  میانــی  حلقه هــای  مفهــوم 

پرداختنــد.
ــز احــکام اعضــای  ــن نشســت نی ــان ای در پای
ــس  ــوی رئی ــی از س ــای میان ــروه حلقه ه کارگ
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 

ــد. ــا ش ــا اعط ــه آن ه ــوری ب جمه
در ایــن احــکام، دکتــر خیاطیان بــر بهره گیری 
اعضــای کارگــروه حلقه هــای میانــی از تمامــی 
ــی،  ــای علم ــود در عرصه ه ــای موج ظرفیت ه
حــوزوی و دانشــگاهی، ایجــاد بســتری مناســب 
ــگان  ــری نخب ــت فک ــری ظرفی ــرای بکارگی ب
ــکیل  ــی تش ــش و مفهوم یاب ــد دان ــت تولی جه
حلقه هــای میانی و شــیوه راه انــدازی آن در گام 
دوم انقــاب اســامی از منظــر مبانــی اســام و 
ــال  ــن و انتق ــامی و تبیی ــاب اس ــن انق امامی
دانــش احصــاء شــده در میــان نخبــگان جهــت 
ایجــاد دیــدگاه مشــترک و بین االذهانــی از 
ــد  ــی تاکی ــای میان ــرد حلقه ه ــوم و کارک مفه

کــرده اســت.

نشســت بررســی ابعــاد اجرایــی ســهام عدالــت 
وزارتخانه هــای  از  مســئوالنی  حضــور  بــا 
امــور اقتصــادی و دارایــی و تعــاون، کار و 
ــی انقــاب  ــاه اجتماعــی و نیــز شــورای عال رف
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــی در مرک فرهنگ

ریاســت جمهوری برگــزار شــد. 
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری، در 
ایــن جلســه کــه دکتــر محمدصــادق خیاطیــان 
رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک، دکتــر 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــو ش ــی عض ــادل پیغام ع
فرهنگــی، دکتــر مهــدی مســکنی معــاون امــور 

ــاه اجتماعــی و  ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع تع
ــن  ــران ای ــان و صاحبنظ ــی از کارشناس جمع
ــر  ــتیار وزی ــدی، دس ــدی احم ــه و مه وزارتخان
اقتصــاد و دارایــی در امــور ســهام عدالــت 
مــرور  ضمــن  حاضــران  داشــتند،  حضــور 

ــال  ــده از س ــاذ ش ــای اتخ ــات و تصمیم ه اتفاق
ــش  ــه نق ــه بیشــتر ب ــر توج ــون، ب ۱۳۸۵ تاکن
ــهام  ــون س ــرای قان ــد اج ــا در فرآین تعاونی ه
عدالــت تاکیــد و راهکارهــا و پیشــنهاداتی را در 

ــد. ــه کردن ــه ارائ ــن زمین ای
ــز  ــس مرک ــز رئی ــت نی ــن نشس ــان ای در پای
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
بــر توجــه بیــش از پیــش بــه موضــوع »ســهام 
عدالــت« و تهیــه گزارشــی جامــع از آنچــه بــر 
ایــن ســهام از ســال ۱۳۸۵ تاکنــون گذشــته و 
ــراه  ــه هم ــور ب ــس جمه ــرای رئی ــال آن ب ارس

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــی اجرای راهبردهای

دکتر خیاطیان در نشست اعضای کارگروه حلقه های میانی مطرح کرد: 

حلقه های میانی راهکاری برای افزایش مشارکت پذیری نظام حکمرانی 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
و  محتــوا  تولیــد  ریاســت جمهوری، 
حلقه هــای  موضــوع  در  را  ادبیات ســازی 
ــد  ــت: بای ــد و گف ــت خوان ــز اهمی ــی حائ میان
ــا الگوســازی درســت، مقصــود رهبــر معظــم  ب
انقــاب از طــرح مفهــوم حلقه هــای میانــی بــه 

خوبــی تبییــن و ترویــج شــود. 
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
دکتــر محمدصــادق خیاطیــان در نشســت 
اعضــای کارگــروه حلقه هــای میانــی ایــن 
مرکــز، آن را از جملــه کارگروه هــای موفــق 
خوانــد  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ایــن  اهــداف تشــکیل  از جملــه  و گفــت: 
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ــای  ــوم حلقه ه ــه مفه ــود ک ــن ب ــروه ای کارگ
ــنا  ــا آن آش ــه ب ــوم جامع ــن و عم ــی تبیی میان
ــی  ــل قبول شــوند. در ایــن مســیر کار هــای قاب
ــری  ــان راه طوالنی ت ــا همچن ــده، ام ــام ش انج

در پیــش اســت.

اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــوا و  ــد محت ــوع تولی ــوری موض ــت جمه ریاس
ــی را  ــای میان ــث حلقه ه ــازی در بح ادبیات س
مهــم توصیــف کــرد و گفــت: امــروز بســیاری 
میانــی  حلقه هــای  مفهــوم  و  کارکــرد  بــا 
آشــنا نیســتند و تبییــن و ترویــج دقیــق ایــن 

مفهــوم، کار جــدی می طلبــد.

وی بــا بیــان اینکــه در بحــث حلقه هــای 
میانــی بایــد بــه دنبــال یــک ادبیــات مشــترک 
بــود تــا منظــور رهبــر معظــم انقــاب از ایــن 
ــکافی  ــه واش ــرای جامع ــی ب ــه خوب ــوم ب مفه
ــی های  ــز بررس ــرد: در مرک ــح ک ــود، تصری ش
اســتراتژیک، عــاوه بــر اهتمامــی کــه در حوزه 
ــال  ــه دنب ــود دارد، ب ــوم وج ــن مفه ــن ای تبیی
ــای  ــوم در بخش ه ــن مفه ــردن ای ــی ک عملیات

ــی در کشــور هســتیم. ــف حکمران مختل

ــازی  ــه پیاده س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب خیاطی
نیازمنــد  میانــی  حلقه هــای  موضــوع 
الگوســازی اســت، تاکیــد کــرد: مــا بــرای 
تبییــن ایــن موضــوع و فعالیــت در چارچــوب 
ــن  ــتیم، از همی ــردازی هس ــد الگوپ آن، نیازمن
روســت کــه کارگــروه حلقه هــای میانــی را در 

مرکــز بررســی ها تشــکیل داده ایــم.

اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ریاســت جمهــوری در عیــن حــال گفــت: 
ایــن  بــه  بایــد  نیــز  میانــی  حلقه هــای 
ــن  ــق ای ــه از طری ــد کــه چگون مســئله بپردازن
مفهــوم، مــردم را بیشــتر از گذشــته در نظــام 
ــا امــر  ــی کشــور مشــارکت دهنــد و ت حکمران
ــص آن  ــای اخ ــه معن ــت ب ــازی دول مردمی س

شــود. پیاده ســازی 
در ادامــه ایــن نشســت نیــز حاضــران در 
جلســه بــه بحــث و بررســی پیرامــون مفهــوم 
ــه  ــتیابی ب ــی دس ــی و چگونگ ــای میان حلقه ه
یــک راهبــرد مشــخص بــرای پیاده ســازی 
کشــور  در  میانــی  حلقه هــای  مفهــوم 

پرداختنــد.
ــز احــکام اعضــای  ــن نشســت نی ــان ای در پای
ــس  ــوی رئی ــی از س ــای میان ــروه حلقه ه کارگ
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 

ــد. ــا ش ــا اعط ــه آن ه ــوری ب جمه

بــر  خیاطیــان  دکتــر  احــکام،  ایــن  در 
حلقه هــای  کارگــروه  اعضــای  بهره گیــری 
میانــی از تمامــی ظرفیت هــای موجــود در 
عرصه هــای علمــی، حــوزوی و دانشــگاهی، 
ایجــاد بســتری مناســب بــرای بکارگیــری 
ظرفیــت فکــری نخبــگان جهــت تولیــد دانــش 
میانــی  حلقه هــای  تشــکیل  مفهوم یابــی  و 
و شــیوه راه انــدازی آن در گام دوم انقــاب 
ــن  ــام و امامی ــی اس ــر مبان ــامی از منظ اس
ــش  ــال دان ــن و انتق ــامی و تبیی ــاب اس انق
احصــاء شــده در میــان نخبــگان جهــت ایجــاد 
ــوم  ــی از مفه ــترک و بین االذهان ــدگاه مش دی
ــرده  ــد ک ــی تاکی ــای میان ــرد حلقه ه و کارک

ــت. اس

برگزاری نشست بررسی ابعاد اجرایی سهام عدالت در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

نشســت بررســی ابعــاد اجرایــی ســهام عدالــت 
وزارتخانه هــای  از  مســئوالنی  حضــور  بــا 
امــور اقتصــادی و دارایــی و تعــاون، کار و 
ــی انقــاب  ــز شــورای عال ــاه اجتماعــی و نی رف
ــتراتژیک  ــی های اس ــز بررس ــی در مرک فرهنگ

ریاســت جمهوری برگــزار شــد. 
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری، در 
ایــن جلســه کــه دکتــر محمدصــادق خیاطیــان 
رئیــس مرکــز بررســی های اســتراتژیک، دکتــر 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــو ش ــی عض ــادل پیغام ع
فرهنگــی، دکتــر مهــدی مســکنی معــاون امــور 

ــی و  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع تع
جمعــی از کارشناســان و صاحبنظــران ایــن 
ــر  ــتیار وزی ــدی، دس ــدی احم ــه و مه وزارتخان
اقتصــاد و دارایــی در امــور ســهام عدالــت 

مــرور  ضمــن  حاضــران  داشــتند،  حضــور 
ــال  ــده از س ــاذ ش ــای اتخ ــات و تصمیم ه اتفاق
ــش  ــه نق ــتر ب ــه بیش ــر توج ــون، ب ۱۳۸۵ تاکن
ــهام  ــون س ــرای قان ــد اج ــا در فرآین تعاونی ه
عدالــت تاکیــد و راهکارهــا و پیشــنهاداتی را در 

ــد. ــه کردن ــه ارائ ــن زمین ای
ــز  ــس مرک ــز رئی ــت نی ــن نشس ــان ای در پای
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
بــر توجــه بیــش از پیــش بــه موضــوع »ســهام 
عدالــت« و تهیــه گزارشــی جامــع از آنچــه بــر 
ایــن ســهام از ســال ۱۳۸۵ تاکنــون گذشــته و 
ــراه  ــه هم ــور ب ــس جمه ــرای رئی ــال آن ب ارس

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــی اجرای راهبردهای

در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛ 
نشست »بررسی چالش های اساسی صنعت خودروهای سنگین و نیمه سنگین« برگزار شد 

اساســی  چالش هــای  »بررســی  نشســت 
نیمــه  و  ســنگین  خودروهــای  صنعــت 
ــنبه ۲۲  ــروز چهارش ــر ام ــنگین« بعدازظه س
تیــر مــاه جــاری بــا حضــور مســئوالن ذیربــط 
ــز  ــل مرک ــت در مح ــن صنع ــان ای و کارشناس
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــد.  ــزار ش برگ

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــور  ــازان کش ــن خودروس ــش انجم ــدی پی چن
خودروهــای  تولیدکننــدگان  از  جمعــی  و 
ســنگین و نیمه ســنگین طــی نامــه ای خطــاب 
بــه رئیــس جمهــور ضمــن تشــریح مشــکات 
ــاد  ــودرو و ایج ــد خ ــش تولی ــه افزای ــوط ب مرب
اشــتغال در صنعت خودروســازی، پیشــنهاداتی 

ــد. ــرح کردن ــه مط ــن زمین را در ای
رفــع  نظیــر  راهکارهایــی  نامــه  ایــن  در 

ــرای شــماره گذاری،  مشــکل گواهــی اســقاط ب
ــی  ــار گواهینامه هــای ســازمان مل ــد اعتب تمدی
اســتاندارد، نوســازی نــاوگان فرســوده تجــاری، 
ــده  ــرح ش ــور و ... مط ــافری کش ــاری و مس ب

اســت.
ــه منظــور بررســی ایــن  در همیــن راســتا و ب
راهکارهــا، مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ــودرو و  ــت خ ــاالن صنع ــوت از فع ــن دع ضم
ــتی  ــه، نشس ــای مربوط ــئوالن نهاده ــز مس نی
»بررســی  عنــوان  بــا  امــروز  بعدازظهــر  را 
خودروهــای  صنعــت  اساســی  چالش هــای 

ــرد. ــزار ک ــنگین« برگ ــه س ــنگین و نیم س
ــن نشســت، ســیدجواد ســادات  ــدای ای در ابت
فریزنــی، معــاون هماهنگــی و برنامه ریــزی 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
جمهــوری در ســخنانی ضمــن اشــاره بــه 
ــنگین و  ــای س ــوزه خودروه ــاالن ح ــه فع نام
ــت:  ــور، گف ــس جمه ــه رئی ــنگین ب ــه س نیم
ــوت از  ــا دع ــم ب ــاش کردی ــه ت ــن زمین در ای
فعــاالن ایــن حــوزه از یــک ســو و نماینــدگان 
ــر، بســتری را  ــس از ســوی دیگ ــت و مجل دول
بــرای گفتگــوی مســتقیم و طــرح مســائل 
و ارائــه راهکارهــا فراهــم کنیــم. از ایــن رو 
نشســت حاضــر بــا حضــور فعــاالن ایــن حــوزه 
و نماینــدگان وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی برگــزار 

ــد. ش
در ادامــه ایــن نشســت راهکارهــای ارائه شــده 
ــس  ــه رئی ــودرو ب ــت خ ــاالن صنع ــه فع در نام
ــت  ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــور م جمه
و حاضــران در نشســت نقطــه نظــرات خــود را 

ــد. ــه کردن ــا ارائ ــن راهکاره ــاره ای درب
دکتــر  نیــز  نشســت  ایــن  پایــان  در 
مرکــز  رئیــس  خیاطیــان،  محمدصــادق 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ضمــن جمع بنــدی مســائل مطــرح شــده، 
بــر اهمیــت ایجــاد تعــادل در ســمت عرضــه و 
تقاضــا و نیــز اصــاح برخــی قوانیــن مرتبــط در 
ایــن رابطــه تاکیــد کــرد و گفــت: همانطــور که 
در ایــن جلســه اشــاره شــد، چه بســا بــا اصــاح 
برخــی از قوانیــن جــاری، بســیاری از مســائل و 

ــود. ــرف ش ــود برط ــکات موج مش
دکتــر خیاطیــان همچنیــن بــر ضــرورت 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــن نشســت ها تاکی ــداوم ای ت
بــا تهیــه گزارشــی جامــع کــه شــامل مســائل و 
راهکارهــای پیشــنهادی مشــخص باشــد، ایــن 
ــه  ــه آن ب ــا ضمــن ارائ ــکان فراهــم اســت ت ام
رئیــس جمهــور، دســتور عملیاتــی شــدن آنهــا 
ــم.  ــذ کنی ــا اخ ــه وزارتخانه ه ــاغ ب ــرای اب را ب
مرکــز بررســی های اســتراتژیک هــم ایــن 
آمادگــی را دارد تــا ایــن جلســات را تــا حصــول 

ــد. ــری کن ــز تحقــق آن پیگی نتیجــه و نی

در هفتمین جلسه »شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی- راهبردی« صورت گرفت؛ 
بررسی ابعاد بحران آب و راهبردهای اجرایی حل آن در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

هفتمیــن جلســه »شــورای هماهنگــی مراکــز 
تحقیقاتــی و پژوهشــی- راهبــردی« صبــح 
امــروز بــا موضــوع بررســی ابعــاد بحــران آب و 
ارائــه راهبردهــا و راهکارهــای کاربــردی در این 
زمینــه بــا حضــور روســای مراکــز تحقیقاتــی و 
راهبــردی در کشــور در مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری برگــزار شــد. 

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، در این جلســه 
کــه دکتــر محمدصــادق خیاطیــان رئیــس 
ــک  ــر باب ــز بررســی های اســتراتژیک، دکت مرک
نگاهــداری رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
شــورای اســامی، دکتــر محمدرضــا مجیــدی، 
رئیــس پژوهشــکده تحقیقاتــی - راهبــردی 

مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام و نمایندگانی 
ــی  ــه عال ــه و موسس ــوه قضائی ــگاه ق از پژوهش
ــزی  ــت و برنامه ری ــش مدیری ــوزش و پژوه آم
نهــاد ریاســت جمهــوری و کارشناســانی از 
ــوزه  ــردی در ح ــی و راهب ــز پژوهش ــن مراک ای
ــای  ــا و تهدیده ــتند، چالش ه ــور داش آب حض
بخــش آب کشــور مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــت. گرف
ــانی  ــدا کارشناس ــه ابت ــن جلس ــدای ای در ابت
از مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت 
جمهــوری در ارائــه ای، بــه تشــریح ابعــاد 
ــت  ــای مدیری بحــران آب در کشــور و چالش ه
ــد و  ــی پرداختن ــطحی و زیرزمین ــای س آب ه
راهکارهــای اجرایــی خــود را بــرای حــل ایــن 
ــر  ــه ب ــن ارائ ــد. در ای ــرح کردن ــکات مط مش

ــع چالش هــای  ــرای رف ــزی ب ضــرورت برنامه ری
آبــی کشــور به ویــژه در برنامــه هفتــم توســعه 
و  مســئوالن  ســپس  شــد.  تاکیــد  کشــور 
کارشناســان حاضــر در جلســه بــه ارائــه نظرات 
ــد. ــن رابطــه پرداختن و پیشــنهادات خــود در ای

ــا  ــه، چالش ه ــن جلس ــه ای ــن در ادام همچنی
توســط  کشــور  آب  بخــش  تهدیدهــای  و 
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کارشناســانی از دفتــر مطالعــات زیربنایــی 
گــروه آب مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
ــرای  اســامی مطــرح و راهکارهــای اجرایــی ب
ــا مطــرح شــد و حاضــران  ــن چالش ه ــع ای رف
ــرات  ــه نظ ــان نقط ــن بی ــز ضم در نشســت نی
ــتفاده  ــرورت اس ــر ض ــه، ب ــن رابط ــود در ای خ
ــر  ــرای غلبــه ب ــی کشــور ب ــع آب بهینــه از مناب

ــد. ــد کردن ــران آب تاکی بح
ــران  ــن حاض ــه، همچنی ــن جلس ــه ای در ادام

ــی آب،  ــت دیپلماس ــر اهمی ــد ب ــن تاکی ضم
ــت  ــرای مدیری ــدار ب ــای پای ــی از راهکاره یک
ــه  ــر هم ــارکت موث ــور را مش ــی کش ــع آب مناب
ذی نفعــان و ذی مدخــان عنــوان و تاکیــد 
کردنــد کــه بــرای تحقــق مدیریــت مشــارکتی، 
از  بــا پرهیــز  امــکان ظرفیت ســازی  بایــد 
ــل  ــن تعام ــع و همچنی ــارض مناف ــه تع هرگون
ــر  ــع و درگی ــف ذی نف ــای مختل ــن طرف ه بی

ــود. ــم ش ــئله آب فراه در مس

در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛ 
نشست »بررسی مشکالت قانون تابعیت فرزند مادر ایرانی« برگزار شد 

ــدان  ــت فرزن ــون تابعی ــت »قان ــه اهمی نظــر ب
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان 
بــه  پاســخگویی  هــدف  بــا  و  خارجــی« 
مشــکات مهاجــران، نشســتی بــا عنــوان 
ــد  ــت فرزن ــون تابعی ــکات قان ــی مش »بررس
از  دعــوت  بــا   ۱۴۰۱ یــر  ایرانــی«  مــادر 
ــط در  کارشناســان مختلــف و نهادهــای ذی رب
مرکــز بررســی های ریاســت جمهــوری برگــزار 

ــد. ش

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــو از  ــان مدع ــه کارشناس ــت ک ــن نشس در ای
ــه ناجــا، اداره  اداره پلیــس مهاجــرت و گذرنام
ــی وزارت  ــن خارج ــاع و مهاجری ــور اتب کل ام
کشــور، ســازمان ثبــت احــوال کشــور، معاونــت 
بررســی راهبــردی معاونــت امــور زنــان و 
ــه  ــواده ریاســت جمهــوری، اعضــای کمیت خان
حقوقــی شــورای فرهنگی-اجتماعــی زنــان 
ــت  ــی و معاون ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
حقوقــی ریاســت جمهــوری حضــور داشــتند، 
ــکات  ــل مش ــر ح ــد ب ــن تاکی ــران ضم حاض
ارائــه  بــه  بی تابعیــت،  افــراد  و  مهاجــران 
ــب و  نقطه نظــرات کارشناســی و بررســی جوان
مشــکات قانــون اعطــای تابعیــت بــه فرزنــدان 

ــد.  ــی پرداختن ــادر ایران م
ــا برگــزاری  مرکــز بررســی های اســتراتژیک ب
ــگان و  ــتگاه ها، نخب ــا دس ــاتی ب ــله جلس سلس
صاحبنظــران ایــن عرصــه تــاش کــرده اســت 
ــتگاه های  ــی و دس ــه نخبگان ــرات جامع ــا نظ ت
ذی ربــط کشــور را اخــذ و طــی یــک گــزارش 

ــه کنــد. ــه رئیــس جمهــور ارائ راهبــردی ب

در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛ 
نشست »بررسی وضعیت فعلی سهام عدالت و نحوه اعمال مالکیت و 

مدیریت آن توسط مردم« برگزار شد 
نشســت های  سلســله  از  نشســت  دومیــن 
بررســی ابعــاد اجرایــی ســهام عدالــت بــا عنوان 
»بررســی وضعیــت فعلی ســهام عدالــت و نحوه 
اعمــال مالکیــت و مدیریــت آن توســط مــردم« 
ــز  ــران در مرک ــی از صاحبنظ ــور جمع ــا حض ب
ریاســت جمهوری  اســتراتژیک  بررســی های 

برگــزار شــد. 
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت  جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
نشســت های  سلســله  از  نشســت  دومیــن 
بررســی ابعــاد اجرایــی ســهام عدالــت بــا عنوان 
»بررســی وضعیــت فعلــی ســهام عدالــت و 
نحــوه اعمــال مالکیــت و مدیریــت آن توســط 
ــی  ــن گزارش ــه و تدوی ــدف تهی ــا ه ــردم« ب م
ــرای ادامــه مســیر اجرایــی شــدن  راهبــردی ب

ــد. ــزار ش ــت برگ ــهام عدال س

در ایــن جلســه کــه نمایندگانــی از وزارت 
ســازمان  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
و  اقتصــاد  وزارت  کشــور،  خصوصی ســازی 
دارایــی و جمعــی از اســتادان دانشــگاه حضــور 
داشــتند، حاضــران بــه بحــث و تبــادل نظــر در 
خصــوص آنچــه در گذشــته در موضــوع ســهام 
ــده  ــوان در آین ــه می ت ــت رخ داده و آنچ عدال

ــد. ــام داد، پرداختن انج

برگزاری نشست »بررسی پیامدهای توسعه حوزه گازی مشترک توسط 
قطر« در مرکز بررسی های استراتژیک 

ــای توســعه حــوزه  نشســت »بررســی پیامده
بــا هــدف  توســط قطــر«  گازی مشــترک 
بررســی اقدامــات صــورت گرفتــه توســط 
قطــر در میادیــن مشــترک نفــت و گاز بــا 
ایــران و ارائــه راهکارهــای الزم در ایــن زمینــه 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  محــل  در 

شــد.  برگــزار  ریاســت جمهوری 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور نمایندگانــی از 
وزارتخانه هــای نفــت و امــور خارجــه و جمعــی 
از کارشناســان و صاحب نظــران ایــن حــوزه بــه 
ریاســت دکتــر ابــوذر گوهــری مقــدم، معــاون 
ــی و بیــن الملــل مرکــز بررســی های  سیاس

اســتراتژیک برگــزار شــد، حاضــران بــه بررســی 
پیامدهــا و آثــار ســرمایه گذاری های وســیع 
کشــور قطــر در میادیــن مشــترک نفــت و گاز 

ــد. ــران پرداختن ــا ای ب
مرکــز  بین الملــل  و  سیاســی  معــاون 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــرد  ــه رویک ــاره ب ــن اش ــه ضم ــن جلس در ای
ــه مســائل کشــور،  ــز در ورود ب ــردی مرک راهب
ــورد  ــر در م ــوالت اخی ــد تح ــرورت رص ــر ض ب
نفتــی  میادیــن  بــر  قطــر  ســرمایه گذاری   

ــرد. ــد ک تاکی
دکتــر گوهــری  مقــدم ایــن اقدامــات را حــاوی 

پیامدهــای فنــی، اقتصــادی، سیاســی و امنیتی 
دانســت و پیش بینــی کــرد کــه تحــوالت 
مربــوط، بــه عنــوان یــک ســناریو می توانــد در 
آینــده، نظــم جدیــدی را در منطقــه بــه وجــود 
بیــاورد کــه ایــن امــر ضــرورت توجــه بیــش از 
ــابه را  ــائل مش ــوع و مس ــن موض ــه ای ــش ب پی

ــد. ــب می کن طل
در ادامــه نیــز، مســئوالن و کارشناســان حاضر 
در جلســه بــا اشــاره بــه پیامدهــای تصمیمــات 
قطــر در میادیــن نفــت و گاز مشــترک بــا 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــه راهکارهای ــه ارائ ــران، ب ای

ــد. پرداختن

بازدید دکتر خیاطیان از نخستین نمایشگاه و رویداد »هم افزایی برای 
مدیریت ایران ۱۴۰۱«

در دومیــن روز از برپایــی نخســتین نمایشــگاه 
مدیریــت  بــرای  »هم افزایــی  رویــداد  و 
بررســی های  رئیــس مرکــز  ایــران ۱۴۰۱« 
ایــن  از  جمهــوری  ریاســت  اســتراتژیک 

نمایشــگاه بازدیــد کــرد. 
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی  های اس بررس
ــادق  ــر محمدص ــد دکت ــن بازدی ــان ای در جری
محصــوالت  و  توانمندی هــا  از  خیاطیــان 
ــای  ــگاه در حوزه ه ــن نمایش ــده در ای ــه ش ارائ
بهداشــت و ســامت، محیــط زیســت، آمــوزش 
ــد و از  ــی بازدی ــی مردم ــاوره و حکمران و مش
نزدیــک در جریــان فعالیت هــای گروه هــای 
مردمــی مختلــف و حلقه هــای میانــی در ایــن 

حوزه هــا قــرار گرفــت.
نخســتین نمایشــگاه و رویــداد هم افزایــی 
بــه عنــوان  ایــران ۱۴۰۱  بــرای مدیریــت 
ــت  ــه دول ــیدن ب ــیر رس ــتین گام در مس نخس
مــاه  مــرداد  یکشــنبه دوم  روز  از  مردمــی، 
ــام خمینــی )ره(  جــاری در محــل مصــای ام
تهــران گشــایش یافــت و تــا روز سه شــنبه 

ــه داد. ــاری ادام ــاه ج ــرداد م ــارم م چه
بــرای  »هم افزایــی  رویــداد  و  نمایشــگاه 
ــا حلقــه  ــران ۱۴۰۱« قصــد دارد ت مدیریــت ای
ــرکت ها،  ــور و ش ــران کش ــان مدی ــی می وصل
موسســات و گروه هایــی باشــد کــه دارای الگــو، 

ایــده و محصولــی بــرای حــل چالش هــای 
ــتند. ــران هس ــی ای اساس

و  موسســات  شــرکت ها،  رویــداد  ایــن  در 
ــد  ــازی دارن ــکان شبکه س ــوآور ام ــای ن گروه ه
تــا بتواننــد همــکاران، رقبــا و مدیــران مختلــف 
کشــور را شناســایی کننــد و بــرای طــرح 
همــکاری بــا آن هــا اقــدام کننــد. از طرفــی نیــز 
از طریــق شبکه ســازی امــکان اخــذ ســرمایه و 
پــروژه از ســازمان ها و ســرمایه گذاران را دارنــد 
تــا عــاوه بــر حــل چالش هــای کشــور کســب 

ــد. ــعه دهن ــود را توس و کار خ
در ایــن نمایشــگاه حــدود ۸۰۰ غرفــه در 
محیــط  ســامت،  و  بهداشــت  حوزه هــای 
زیســت، آمــوزش و مشــاوره، حکمرانــی مردمی 
و ... بــا همــت بنیــاد فرهنگــی خاتــم االاوصیا و 
ــور  ــس جمه ــازی ریی ــژه مردمی س ــتیار وی دس

ــا شــده اســت. برپ

افتتاح میز دانشگاه-دولت با مشارکت مرکز بررسی های استراتژیک در 
دانشگاه سیستان و بلوچستان 

میــز دانشــگاه-دولت بــا مشــارکت مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان افتتــاح 

ــد.  ش
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   

ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
دانشــگاه های  در  تخصصــی  میــز  تشــکیل 
اصلــی کشــور بــه پیشــنهاد مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک و بــا نظــر مســاعد رئیــس جمهــور 
در راســتای انجــام ماموریــت »توســعه شــبکه 
نخبگانــی« ایــن مرکــز و اســتفاده از نظــر 
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دانشــگاهیان در اداره بهتــر امــور اجرایی کشــور 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس

ــهیل  ــور تس ــی به منظ ــای تخصص ــن میزه ای
و نهادینــه کــردن ارتبــاط دانشــگاه و دولــت و 
ــی  ــات علم ــرات اعضــای هی ــدی از نظ بهره من
بــرای  دانشــگاهی  نخبــگان  و  دانشــگاه ها 
ــخص  ــی مش ــای اجرای ــه راهبرده ــتیابی ب دس
در موضوعــات مهــم کشــور تشــکیل شــده 

ــت. اس
پیشــتر دکتــر خیاطیــان در ایــن زمینــه 
اعــام کــرد: ایــن میزهــا بــدون اینکــه ســاختار 
ــیس  ــد تاس ــه کن ــگاه اضاف ــه دانش ــدی ب جدی
ــی در  ــات علم ــای هی ــا اعض ــد ت ــد ش خواه
موضوعــات کان و راهبــردی پیشــنهادات خود 
را جهــت پیگیــری و دســتیابی بــه راهبردهــای 

ــد. ــه کنن ــی مشــخص ارائ اجرای
بــر همیــن اســاس بــا هماهنگــی مرکــز 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
میــز دانشــگاه-دولت در دانشــگاه سیســتان 
ایــده  »انتقــال  هــدف  بــا  بلوچســتان  و 
ــطح  ــی در دو س ــه اجرای ــه بدن ــگاهیان ب دانش
اولویت هــای  »انتقــال  اســتانی«،  و  ملــی 
مــوارد  و  نیازهــا  و  اجرایــی  دســتگاه های 
یــک  »ایجــاد  و  دانشــگاه«  بــه  پژوهشــی 
ــن دانشــگاه در  نقطــه محــوری در بیــن چندی
خصــوص اجــرای مگاپروژه هــا و موضوعــات 

افتتــاح شــد. کان« 

در مراســم افتتــاح ایــن میــز، رئیــس دانشــگاه 
سیســتان و بلوچســتان در ســخنانی گفــت: 
بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا مرکــز 
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری و 
ــه دســتور صریــح رئیــس جمهــور  ــا توجــه ب ب
ــه  ــگاه-دولت ب ــز دانش ــاح می ــر افتت ــی ب مبن
ــور،  ــگاه کش ــد دانش ــوت در چن ــورت پایل ص
ایــن میــز در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
ــده در  ــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های برگزی ب

ــد. ــاح ش ــه افتت ــن زمین ای
ایــن  شــکل گیری  از  هــدف  دربــاره  وی 
میــز در دانشــگاه های کشــور عنــوان کــرد: 
ــازی  ــویه، الگوس ــاط دو س ــن ارتب ــدف از ای ه
ــرای تســهیل، ســازماندهی و تحکیــم رابطــه  ب
دولــت و نهــاد دانشــگاه اســت. ایــن میــز 
ــرای نهادینــه کــردن ارتبــاط  ــزار مناســبی ب اب
ــرا  ــود زی ــد ب ــت خواه ــگاه و دول ــن دانش بی
ــت  ــیده اس ــرا رس ــان آن ف ــت زم ــگاه دول از ن
ــی  ــدی و عمل ــورت ج ــه ص ــگاه ها ب ــه دانش ک
تصمیم ســازی های  و  تصمیم گیری هــا  در 
ــاح  ــند. افتت ــته باش ــال داش ــش فع ــور نق کش
ایــن میــز در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان 
نقطــه عطفــی در بهره گیــری از ظرفیــت علمــی 
ــگاه های  ــگاه و دانش ــن دانش ــگان در ای و نخب
ــی و نقــش  ــای حکمران ــه  به منظــور ارتق منطق
موثــر جامعــه آمــوزش عالــی در تصمیم ســازی 
و تصمیم گیــری در دولــت بــه کمــک و یــاری 

ــت. ــگاهیان اس دانش

افتتاح دومین میز دانشگاه-دولت با مشارکت مرکز بررسی های 
استراتژیک در دانشگاه عالمه طباطبایی 

ــارکت  ــا مش ــگاه-دولت ب ــز دانش ــن می دومی
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
دانشــگاه عامــه طباطبایــی  در  جمهــوری 

ــد.  ــاح ش افتت
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
دانشــگاه های  در  تخصصــی  میــز  تشــکیل 
اصلــی کشــور بــه پیشــنهاد مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک و بــا نظــر مســاعد رئیــس جمهــور 
در راســتای انجــام ماموریــت »توســعه شــبکه 
نخبگانــی« ایــن مرکــز و اســتفاده از نظــر 
دانشــگاهیان در اداره بهتــر امــور اجرایی کشــور 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
ــهیل  ــور تس ــی به منظ ــای تخصص ــن میزه ای
و نهادینــه کــردن ارتبــاط دانشــگاه و دولــت و 
ــی  ــات علم ــای هی ــرات اعض ــدی از نظ بهره من
بــرای  دانشــگاهی  نخبــگان  و  دانشــگاه ها 
دســتیابی بــه راهبردهــای اجرایــی مشــخص در 
ــم کشــور تشــکیل شــده اســت. ــات مه موضوع
ــگاه- ــز دانش ــن می ــاس دومی ــن اس ــر همی ب

بررســی های  مرکــز  مشــارکت  بــا  دولــت 
اســتراتژیک در دانشــگاه عامــه طباطبایــی 

ــد. ــاح ش افتت

دانشــگاه-دولت  میــز  افتتــاح  مراســم  در 
دکتــر  طباطبایــی،  عامــه  دانشــگاه  در 
ــور  ــی و ام ــرکل سیاس ــن، مدی ــا کوهک علیرض
اســتراتژیک  بررســی های  بین الملــل مرکــز 
ریاســت جمهــوری در ســخنانی نبــود راه هــای 
ــگاهی را  ــگان دانش ــز و نخب ــا مراک ــی ب ارتباط
یکــی از دغدغه هــای مهــم دولــت عنــوان 
کــرد و افــزود: طــرح میــز دانشــگاه-دولت 
بــرای ارتبــاط بیشــتر دانشــگاه و دولــت مطــرح 
شــده اســت و بــه صــورت آزمایشــی در تعدادی 
از دانشــگاه ها اجرایــی می شــود چــرا کــه 
ظرفیــت دانشــگاه ها می توانــد بــرای رفــع 

ــرد. ــرار گی ــام ق ــار نظ ــکات در اختی مش
دکتــر کوهکــن گفــت: اهــداف ایــن میــز 
بــه صــورت کان بــر ســه محــور انتقــال 
ــی در دو  ــه اجرای ــه بدن ــگاهیان ب ــده دانش ای
ــای  ــال اولویت ه ــتانی،  انتق ــی و اس ــطح مل س
مــوارد  و  نیازهــا  و  اجرایــی  دســتگاه های 
ــه  ــک نقط ــاد ی ــگاه و ایج ــه دانش ــی ب پژوهش
در  دانشــگاه  چندیــن  بیــن  در  محــوری 
ــات کان  ــا و موضوع خصــوص اجــرای پروژه ه
اســتوار اســت و هرچــه شبکه ســازی بیــن 
ــی  ــد خروج ــاق افت ــر اتف ــد زودت ــراد توانمن اف

می شــود. واقعی تــر  و  ســریعتر  کار 

نشست »ناترازی انرژی کشور، چرایی، اثرات و تبعات در ابعاد مختلف« برگزار شد 
دکتر خیاطیان: مرکز بررسی ها درصدد تبدیل نظرات نخبگانی به 

راهبرد های اجرایی در حوزه انرژی است 
ــی،  ــور؛ چرای ــرژی کش ــرازی ان ــت »نات نشس
اثــرات و تبعــات در ابعــاد مختلــف« به ریاســت 
ــا  ــتراتژیک و ب ــی های اس ــز بررس ــس مرک رئی
حضــور جمعــی از صاحبنظــران و کارشناســان 
ایــن حــوزه در محــل ایــن مرکــز برگــزار شــد. 

 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، در این جلســه، 
ــود  ــت موج ــری کان از وضعی ــران تصوی حاض
بخــش انــرژی، ناتــراژی فزاینــده آن و تأثیــرات 
ایــن شــرایط در ابعــاد مختلــف راهبــردی، 
و  ترســیم  کشــور  ژئوپلتیکــی  و  اقتصــادی 
ــرح  ــود را مط ــرات خ ــه نظ ــاره نقط ــن ب در ای

ــد. کردن
دکتــر محمدصــادق خیاطیــان، رئیــس مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
نیــز در ایــن جلســه در ســخنانی کوتــاه ضمــن 
خیرمقــدم بــه حاضــران، بــه دو ماموریــت 
ــبکه  ــعه ش ــه توس ــز در زمین ــن مرک ــی ای اصل
ــز در  ــن مرک ــورتی ای ــش مش ــی و نق نخبگان
ــور  ــس جمه ــرای رئی ــردی ب ــای راهب حوزه ه
اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن مرکــز در 
ــد  ــای ماموریت هــای خــود نیازمن راســتای ایف
دریافــت نظــرات کارشناســان و صاحب نظــران 

در حوزه هــای مختلــف اســت.

جملــه  از  را  انــرژی  موضــوع  خیاطیــان، 
ــی های  ــز بررس ــه مرک ــت ک ــی دانس حوزه های
اســتراتژیک بــا هــدف بهره گیــری از تــوان 
کارشناســی و علمــی شــبکه نخبگانــی کشــور 
ــه آن ورود کــرده و در صــدد انتقــال ایده هــا  ب
ــت. ــی اس ــتگاه های اجرای ــه دس ــرات ب و نظ

بررســی های  مرکــز  کــرد  اعــام  وی 
ــن آمادگــی  اســتراتژیک ریاســت جمهــوری ای
را دارد تــا بــا جمع بنــدی ایــن جلســات و 
ــدام،  ــه راهبــرد و تهیــه جــدول اق دســتیابی ب
گــزارش راهبــردی جامعــی را در حــوزه انــرژی 
بــرای اســتحضار رئیس جمهــور ارائــه شــود.

حــوزه انــرژی یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 
ــی در کشــور  ــی و سیاســتگذاری کنون حکمران

ست ا
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر علی مــروی، دبیر 
ایــن جلســه و رئیــس اندیشــکده کســب و کار 
ــن  ــی از مهم تری ــرژی را یک ــوزه ان ــریف، ح ش
سیاســتگذاری  و  حکمرانــی  دغدغه هــای 
ــم  ــت: به رغ ــت و گف ــور دانس ــی در کش کنون
اینکــه انــرژی یکــی از مزیت هــای رقابتــی 
امــا  و نســبی کشــور محســوب می شــود، 
هم اکنــون شــاهد آن هســتیم کــه میــزان 
ــزان  ــه می ــرژی در کشــور نســبت ب مصــرف ان
ــه  ــت، ب ــه اس ــی گرفت ــد( پیش ــه )تولی عرض
نحــوی کــه شــاهد شــکافی روزافــزون در ایــن 

ــتیم. ــش هس بخ

ــل  ــه دالی ــون ب ــن شــکاف تاکن ــزود: ای وی اف
مختلــف پنهــان بــود، امــا در دو تــا ســه ســال 
اخیــر شــاهد بــروز و ظهــور آن بــه خصــوص در 
حــوزه تامیــن انــرژی نیروگاه هــای تولیــد بــرق 
هســتیم. تصمیماتــی هــم بــرای مقابلــه بــا این 
ــا و  ــرژی نیروگاه ه ــن ان ــه در تامی ــوع چ موض
ــت  ــدات اندیشــیده شــده در مدیری ــه تمهی چ
مصــرف بــرق بــه ویــژه در صنعــت اتخــاذ 
ــی  ــوت از تمام ــا دع ــن رو ب ــت. از ای ــده اس ش
ــم  ــزار کردی ــه را برگ ــن جلس ــران، ای صاحبنظ
تــا ضمــن بحــث و تبــادل نظــر بــه راهبــردی 
مشــخص در ایــن زمینــه دســت پیــدا کنیــم.

ضــرورت اصــاح الگــوی فعلــی در اســتفاده از 
منابــع ارزی بخــش انــرژی

ــور؛  ــرژی کش ــرازی ان ــت »نات ــه نشس در ادام
ــف«  ــاد مختل ــات در ابع ــرات و تبع ــی، اث چرای
ــت  ــر اهمی ــه ب ــر در جلس ــران حاض صاحبنظ
توجــه بــه رونــد فزاینــده مصــرف انــرژی 
ــش نفــت از یک ســو و عــدم توســعه  در بخ
حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  و  متقــارن 
ــمت  ــدید س ــش ش ــرژی و کاه ــتی ان باالدس
ــت  ــل اف ــه دلی ــی )ب ــال های آت ــه در س عرض

ــد. ــد کردن ــر تاکی ــوی دیگ ــد( از س تولی
کارشناســان حاضــر در جلســه همچنیــن 
ــاد کان  ــطح اقتص ــوع در س ــی موض ــا بازبین ب
اشــاره کردنــد کــه الگــوی فعلــی در اســتفاده از 
منابــع ارزی بخــش انــرژی، ضمــن بــروز تــورم، 
بــر روی میــزان تولیــد نیــز اثــر گذاشــته اســت. 
ضمــن اینکــه منابــع تمهیــد شــده در صنــدوق 
بودجه هــای  همچنیــن  و  ملــی  توســعه 
ــه رشــد و  عمرانــی دولت هــا کمتــر توانســته ب
توســعه اقتصــاد کشــور منجــر شــود. بــه بیــان 
دیگــر، بایــد بــا هدف گیــری بــه صفــر رســاندن 
ــی از  کســری ســاختاری بودجــه، ارز هــای نفت
بودجــه دولــت خــارج شــده و نحــوه مدیریــت 
توســعه  تحقــق  بــرای  نفتــی  درآمد هــای 

ــود. ــدار در کشــور بازطراحــی ش پای

جلســه  ایــن  در  حاضــر  صاحب نظــران 
همچنیــن بیــان کردنــد کــه فرصت هــای 
مختلــف  بازار هــای  و  کشــور  ژئوپولتیکــی 
انــرژی نشــان دهنده آن اســت کــه هزینــه 
فرصــت انــرژی بــرای ایــران بــه مراتــب باالتــر 
از قیمت هــای جهانــی آن اســت، چــرا کــه 
بخــش قابــل توجهــی از ایــن فرصت هــا را 
ــرژی  ــرم ان ــتفاده از اه ــا اس ــوان ب ــاً می ت صرف
ــرد. محاســبات انجــام شــده نشــان  ــل ک بالفع
ژئوپلتیکــی  پروژه هــای  پیشــبرد  می دهــد 
ــه ۱۰ درصــد  ــل ب ــت کشــور حداق دارای اولوی
تولیــد ســاالنه گاز کشــور نیــاز دارد، در صورتی 
کــه بــا در نظــر گرفتــن ایــن ناتــرازی فزاینــده، 
ــور  ــد گاز کش ــم از تولی ــن حج ــاص ای اختص
امکان پذیــر  بــه پروژه هــای مذکــور عمــًا 

ــود. ــد ب نخواه
ــار  ــان اظه ــه، کارشناس ــن جلس ــان ای در پای
امیــدواری کردنــد تــا بــا تــداوم اینگونــه 
ــرایط  ــن ش ــن تبیی جلســات هم اندیشــی، ضم
ــا  ــوزه ب ــن ح ــده ای ــی آین ــی و پیش بین کنون
ارائــه راهکار هایــی در ایــن خصــوص، گزارشــی 
جامــع از ایــن موضــوع تهیــه و توســط مرکــز 
بررســی های اســتراتژیک بــه رئیس جمهــور 

ــه شــود. ارائ
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با حضور جمعی از نخبگان اجرایی و خبرگان دانشگاهی و نمایندگان اندیشکده ها؛ 
دهمین نشست شورای راهبری طرح های نخبگانی در مرکز بررسی های استراتژیک برگزار شد 

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور برگزار کرد؛ 
میزگرد تخصصی »آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار« با تاکید بر برنامه هفتم توسعه 

دهمیــن نشســت شــورای راهبــری طرح هــای 
نخبگانــی بــا دو موضــوع بررســی »طــرح 
و  لجســتیک  حکمرانــی  نظــام  ســاماندهی 
ــی  ــرح مل ــور« و »ط ــن در کش ــره تأمی زنجی
هواپیمــای  ســاخت  بــه  کشــور  دســتیابی 
تجــاری؛ ترابــری و مســافربری« صبــح روز 
چهارشــنبه پنجــم مــرداد مــاه در محــل مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

ــد.  ــزار ش برگ
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــن  ــی از انجم ــه نمایندگان ــه ک ــن جلس در ای
لجســتیک ایــران، کارشناســان حــوزه صنعــت 
نخبــگان  از  جمعــی  و  هوایــی  حمل ونقــل 
و  مدیــران  مرتبــط،  حوزه هــای  اجرایــی 
اندیشــکده های معتبــر حضــور  نماینــدگان 
داشــتند، ســید جــواد ســادات فریزنــی، معــاون 
ــی های  ــز بررس ــزی مرک ــی و برنامه ری هماهنگ
ــوری از  ــداف مح ــریح اه ــه تش ــتراتژیک ب اس
ــت. ــات پرداخ ــله جلس ــن سلس ــزاری ای برگ

چالش هــای  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
لجســتیکی در اغلــب مشــکات مبتابــه صنایع 
مهــم کشــور، حــل معضــات حــوزه لجســتیک 
را اقدامــی اساســی در راســتای بهبــود وضعیــت 
ــه مفــاد  ــا توجــه ب صنعــت کشــور دانســت و ب
بــه حــوزه  ســند تحــول دولــت مردمــی 
بــر نقــش محــوری گســترش  لجســتیک، 
و تکمیــل شــبکه ترانزیتــی در بــه فعلیــت 
پایــدار  و ظرفیت هــای  فرصت هــا  رســاندن 
بین الملــل  عرصــه  در  کشــور  مزیت ســاز  و 

ــرد. ــد ک تأکی
مرکــز  برنامه ریــزی  و  هماهنگــی  معــاون 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
همچنیــن بــا اشــاره بــه »طــرح ملــی دســتیابی 
کشــور بــه ســاخت هواپیمــای تجــاری، ترابــری 
اندیشــکده  یــک  تشــکیل  مســافربری«،  و 
ــور  ــی کش ــع هوای ــوزه صنای ــی در ح تخصص
ــای  ــرح اولویت ه ــه ط ــم در زمین ــی مه را گام
ــن حــوزه در فضــای اندیشــگاهی  سیاســتی ای
ــی  ــرد و آمادگ ــوان ک ــور عن ــی کش و نخبگان
ایــن مرکــز بــرای تســهیل ارتبــاط فعــاالن ایــن 

ــام  ــور را اع ــگان کش ــه نخب ــا جامع ــوزه ب ح
کــرد.

در بخــش اول این نشســت، طرح »ســاماندهی 
نظــام حکمرانــی لجســتیک و زنجیــره تأمین در 
کشــور« از ســوی نماینــده انجمــن لجســتیک 
ایــران، ارائــه و مــورد بررســی و نقــد مدعویــن و 

حاضریــن در جلســه قــرار گرفــت.
وی بــا آسیب شناســی وضعیــت فعلــی صنعــت 
لجســتیک کشــور، بیــان کــرد: متوســط هزینــه 
لجســتیک در اقتصــاد کشــورهای توســعه یافته 
نظیــر کشــورهای ســازمان همــکاری اقتصــادی 
و توســعه )OECD(، ۹ درصــد اســت کــه 
ایــن رقــم در ایــران ۲۰ تــا ۲۵ درصــد اســت. 
ــد  ــه لجســتیک در تولی ــن ســهم هزین همچنی
توســعه یافته  کشــورهای  داخلــی  ناخالــص 
حــدود ۱۰ درصــد اســت کــه ایــن رقــم 
ایــران حــدود ۱۵ درصــد تخمیــن زده  در 

می شــود.
ــان  ــا بی ــران ب ــتیک ای ــن لجس ــده انجم نماین
اینکــه هزینه هــای لجســتیک در قیمــت تمــام 
شــده کاالهــای تولیــد داخــل حــدود ۱۲ درصد 
اســت کــه ۵ درصــد از میانگیــن جهانــی باالتــر 
ــی  ــی و کیف ــف کم ــرد: ضع ــح ک ــت، تصری اس
کشــور در حــوزه لجســتیک، توســعه نامتــوازن 
زیرســاخت های لجســتیکی کشــور و بــروز 
ــی  ــاب صنعت ــی از انق ــه ناش ــوالت فناوران تح
ــرورت  ــت و ض ــوزه، اهمی ــن ح ــارم در ای چه
تحــول در حکمرانــی صنعــت لجســتیک کشــور 

ــد. ــته می  کن را برجس
لــزوم ایجــاد وحــدت رویــه و انســجام در 
ــش  ــور، کاه ــتیک کش ــوزه لجس ــی ح حکمران
ســهم هزینه هــای لجســتیک در قیمــت تمــام 
شــده کاالهــا، اســتفاده از ظرفیــت پلتفرم هــای 

فناورانــه در ایــن حــوزه، ســرمایه گذاری از 
داخلــی  کنسرســیوم های  تشــکیل  طریــق 
تأمیــن  زنجیــره  توســعه  و  بین المللــی  و 
جملــه  از  بخــش  ایــن  رقابت پذیــری  و 
راهکارهایــی بــود کــه در طــرح مذکــور مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
توجــه بــه اســناد باالدســتی و تجربیــات 
از  لجســتیک  حــوزه  حکمرانــی  ســابق 
ــش  ــام در بخ ــی نظ ــت های کل ــه سیاس جمل
ــی  ــکام دائم ــون اح ــاده ۳۰ قان ــل، م حمل ونق
برنامــه ششــم توســعه، ســند آمایش لجســتیک 
ــتیکی  ــز لجس ــتاد مراک ــه س ــور، آیین نام کش
ــی  ــی هماهنگ ــورای عال ــات ش ــور و مصوب کش
از دیگــر موضوعاتــی  نیــز  ترابــری کشــور 
ــن  ــود کــه توســط کارشناســان حاضــر در ای ب

ــد. ــد ش ــر آن تأکی ــت، ب نشس
همچنیــن مدعویــن ایــن نشســت بــه الزاماتــی 
ــی  ــدم هماهنگ ــوء ع ــار س ــن آث ــد تبیی مانن
بررســی  حــوزه،  ایــن  در  بخشــی نگری  و 
در  تحریم هــا  و  ارز  نــرخ  نوســانات  نقــش 
افزایــش هزینــه لجســتیکی کشــور، شناســایی 
صنعــت  در  کننــده  محــدود  زنجیره هــای 
لجســتیک و نارســایی های تجربیــات قبلــی 
حــل  در  باالدســتی  شــوراهای  تأســیس 
ــف کشــور، در مســیر اجــرای  مشــکات مختل

ــد. ــاره کردن ــرح اش ــن ط ای
در بخــش دوم ایــن نشســت نیــز »طــرح 
ملــی دســتیابی کشــور بــه ســاخت هواپیمــای 
توســط  مســافربری«  و  ترابــری  تجــاری، 
کارشناســان صنعــت حمل ونقــل هوایــی، ارائــه 
ــن  ــن و حاضری ــد مدعوی ــورد بررســی و نق و م

ــت. ــرار گرف ق
ــاخت  ــوع س ــی موض ــوابق مطالعات ــی س بررس
ــزوم نوســازی  ــه ل هواپیمــای داخلــی، توجــه ب
ــاز خطــوط  ــن نی ــی  کشــور، تأمی ــاوگان هوای ن
هوایــی کشــور و فعال ســازی ظرفیت هــای 
ــاله  ــای ۲۰ س ــع همکاری ه ــه جام »موافقت نام
ــه ۲۵  ــند »برنام ــیه« و س ــران و روس ــن ای بی
ســاله همکاری هــای مشــترک ایــران و چیــن« 
در ایــن حــوزه از موضوعاتــی بــود کــه توســط 
ــر آن  ــت ب ــن نشس ــر در ای ــان حاض کارشناس

تأکیــد شــد.

مرکــز بررســی هــای اســتراتژیک ریاســت 
ــز  ــا مراک ــکاری ب ــتای هم ــوری در راس جمه
ــا  ــردی علمــی ب ــی و پژوهشــی،  میزگ تحقیقات
عنــوان »آمایــش ســرزمین و پیشــرفت پایــدار« 
ــزار  ــعه برگ ــم توس ــه هفت ــر برنام ــد ب ــا تاکی ب

ــرد.  ک
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
در ایــن میزگــرد علمــی،  نمایندگانــی از مرکــز 
ــش  ــت پژوه ــتراتژیک، معاون ــی های اس بررس
¬هــای اجتماعــی و فرهنگــی مرکــز پژوهــش¬ 

ــگاه  ــامی،  پژوهش ــورای اس ــس ش ــای مجل ه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی، انجمــن فنــاوری¬ 
هــای بومــی ایــران، اندیشــکده فرهنــگ و 
توســعه، اندیشــکده اقتصــاد سیاســی، امنیــت 
ــه  ــادق)ع( و موسس ــام ص ــگاه ام ــاع دانش و دف

ــتند. ــور داش ــا حض ــل پوی ــه و عم اندیش
ــی، دکتــر پرویــز  در ایــن میزگــرد تخصص
اجالــی اســتاد موسســه عالــی آمــوزش و 
دکتــر  برنامه ریــزی،  و  مدیریــت  پژوهــش 
آزاد  دانشــگاه  دانشــیار  اخبــاری  محمــد 
ــتاد  ــان اس ــی رفیعی ــر مجتب ــامی و دکت اس
ــود را  ــث خ ــدرس مباح ــت م ــگاه تربی دانش
بــه ترتیــب در محورهــای »موانــع اجــرای 
ــه  ــزی منطق ــه ¬ری ــرزمین و برنام ــش س آمای
ــران«، »آینــده ژئوپلیتیــک منطقــه  ¬ای در ای
و موقعیــت راهبــردی ایــران از منظــر آمایــش 
ــت  ــر مدیری ــر ب ــات ناظ ــرزمین« و »الزام س
ســرزمین بــا رویکــرد آمایشــی در برنامــه 

ــد. ــه کردن ــعه« ارائ ــم توس هفت

آمایــش  اجــرای  موانــع  تشــریح 
ایــران در  ســرزمین 

در ابتــدای ایــن نشســت نیــز دکتــر اجالــی 
ــرای  ــع اج ــه موان ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ب
ــه  ــرزمین، برنام ــش س ــل آمای ــت و کام درس
ریــزی منطقــه  ای و برنامــه  ریــزی مشــارکتی 
ــی   ــه م ــد و چگون ــدام  ان ــروز ک ــران ام در ای
ــد؟ مباحــث خــود  ــق آم ــا فائ ــر آن ه ــوان ب ت
ســرزمین«،  »آمایــش  بخــش  ســه  در  را 
»برنامــه ریــزی منطقــه  ای« و »برنامــه ریــزی 

ــرد. ــه ک ــارکتی« ارائ مش
و  آمــوزش  عالــی  موسســه  اســتاد  ایــن 
پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی در ادامــه بــا 
ــع علمــی، فراینــدی، اجرایــی،  ــه موان اشــاره ب
خارجــی و نیــز فقــدان وجــود یــک نهــاد 
و  اعتبــار  کمبــود  منطقــه ای،  تصمیم گیــر 
ضعــف در ســازوکارهای بحــث و گفــت وگــو بــا 
ــنهادات  ــردم، پیش ــون م ــار گوناگ ــور اقش حض

ــرد. ــرح ک ــور مط ــت مح ــود را در هف خ
بــا  ســرزمینی  آمایــش  طــرح  »بازبینــی 
محوریــت حفــظ و ارتقــاء محیــط زیســت 
طرح هــای  »اولویت بنــدی  کشــور«، 
ــن  ــای بی ــه نهاده ــذاری آن ب ــی و واگ آمایش
وزارت خانــه ای بــا دســتور باالتریــن مقــام 
ــورای  ــس ش ــارت مجل ــور و نظ ــی کش اجرای
وظایــف  طبقه بنــدی  »اصــاح  اســامی«، 
حکمرانــی و پررنگ ســازی وظایــف ســطح 
منطقــه ای«، »تعییــن یکــی از ســطوح اســتان 
یــا شهرســتان بــه عنــوان ســطح میانــی 
واگــذاری تهیــه برنامــه توســعه بــه شــوراهای 
ــت  ــا محوری ــه ب ــیع منطق ــتان«، »توس شهرس
ــدگان  شــورای متشــکل از اســتانداران و نماین
از  »اســتفاده  شهرســتان ها«،  شــوراهای 
دانشــگاه ها و رســانه های محلــی جهــت تحقــق 
برنامه ریزی مشــارکتی« و »تشــکیل شــوراهای 
کارشناســان  و  مدیــران  از  اعــم  مشــورتی 
دولتــی و نماینــدگان مجلــس، نماینــدگان 
ــی«  ــمن های مردم ــا و س ــوراها و اتحادیه ه ش
ــی در  ــر اجال ــنهادات دکت ــای پیش از محوره

ــود. ــی ب ــت علم ــن نشس ای

ــازی  ــک »ب ــال ی ــه دنب ــد ب ــران بای ای
ــد ــه باش ــزرگ« در خاورمیان ب

دکتــر محمــد اخبــاری، دانشــیار دانشــگاه آزاد 
اســامی نیــز بــه عنــوان ســخنرانی بعــدی این 
میزگــرد علمــی، آینــده ژئوپلیتیــک منطقــه و 
موقعیــت راهبــردی ایــران را از منظــر آمایــش 
ــار  ــرار داد و اظه ــی ق ــورد بررس ــرزمین م س
ــاهد ساختار نامتوازن قدرت،  ــون ش ــرد: اکن ک
ساختار  تغییر  برای  بازیگران  برخي  تاش 
و  قدرت  بر سر  و کشمکش  بهنفع خود  قدرت 
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رهبری منطقه ای هســتیم. ترکیب دولتهای 
موجود در منطقه جنــوب غــرب آســیا هــم، 
ــن وجود  ــم چنی ــت. ه ــذار اس ــم و تاثیرگ مه
ژئوپلیتیکي  مسائل  قومیت،  مذهبي،  عناصر 
اعراب  و  ایرانيها  بین  تقابل  ایدئولوژیکي،  و 
ناامني  مشکات  ترک  ها،  و  اعراب  بین  یا  و 
رژیــم  و  ها  فلسطیني  بین  کشمکش  کردها، 
ســوریه،  ماننــد  موضوعاتــی  صهیونیســتی، 
عــراق، یمــن و... عوامل مهمي هستند که پویش 
هاِی کشمکش زا را در جنــوب غــرب آســیا در 

ــد. ــی  کنن ــف م سطح منطقهای تعری
ــا  ــن پرســش کــه ب ــا طــرح ای وی در ادامــه ب
ــه  ــی علی ــد سیاس ــای جدی ــدی ه ــف  بن ص
ــور  ــادی کش ــای اقتص ــت ه ــران و محدودی ای
چگونــه مــی  شــود ایــن راهبردهــا را عملیاتــی 
کــرد و منطــق و ویژگــی  هــای آن کــدام  
انــد؟ بــه بیــان ســه اســتراتژی مطــرح در ایــن 
حــوزه پرداخــت و گفــت: نخســتین اســتراتژی 
ایــن اســت کــه ارتبــاط میــان دولــت و مــردم، 
بازتعریــف شــود و در آن اعتمادســازی صــورت 
ــر اینکــه بایــد تهدیــدات  گیــرد. دوم و مهــم ت
جدیــد در محاســبات امنیــت ملــی ایــران، 
بازتعریــف شــوند. بــه بیــان دیگــر، ایــران بایــد 
بــه دنبــال یــک »بــازی بــزرگ« در خاورمیانــه 
بــوده و دائمــاً بــر ارزش اســتراتژیک نقــش 
ــاد  ــز اقتص ــت نی ــد. در نهای ــد کن ــود تاکی خ
ایــران بایــد از جنبــه روزمرگــی خــارج و جنبــه 

ــرد. ــه خــود گی اســتراتژیک ب
آمایــش ســرزمین، ســنگ بنــای برنامــه  

ریزی اســت
دکتــر مجتبــی رفیعیــان، اســتاد دانشــگاه 
تربیــت مــدرس نیــز بــه عنــوان آخریــن 
آمایــش  علمــی،  نشســت  ایــن  ســخنران 
ســرزمین را ســنگ بنــای برنامه ریــزی عنــوان 
کــرد و گفــت: آنچــه کــه اقتضائــات ســرزمینی 
مــا ایجــاب مــی  کنــد ایــن اســت کــه فضــای 

برنامــه  ریــزی بایــد مبتنــی و متکــی بــر تفکــر 
و اصــول آمایــش ســرزمین باشــد و نظــام 
ــه  ای  ــی و منطق ــردی مل ــزی راهب ــه ری برنام
مــی  بایســتی بــر یــک خوانــش فضایــی و بــه 
تعبیــر دقیــق تــر، بــر یــک خوانــش راهبــردی-

فضایــی متکــی باشــند. آن چــه اتفــاق افتــاده 
ــی-  ــزی مل ــه  ری ــام برنام ــه نظ ــن اســت ک ای
ــی- ــد زمان ــک رون ــم در ی ــا ه ــه ای م منطق
ــده اســت. ــه خــود دی ــی را ب تاریخــی تغییرات

ــطح و  ــر س ــزود: اگ ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس ای
ــل   ــتیران را فص ــده در س ــاذ ش ــت اتخ سیاس
الخطــاب سیاســت گــذاری بدانیم و آن را نســل 
اول نگــرش متفــاوت فضایــی بــه نظــام برنامــه 
ــا و سیاســت  ــرش  ه ــم، نگ ــی کنی ــزی تلق ری
گــذاری هــای دهــه ۷۰ کشــورمان را کــه منجر 
بــه طــرح بحــث از پایــداری و مهندســی نویــن 
فضــا شــد، مــی  توانیــم نســل دومــی را تصــور 
ــیال و  ــی س ــرد مفهوم ــاش ک ــه ت ــم ک کنی
ــام  ــه نظ ــی ب ــش را در الگوده ــر از آمای پویات
برنامــه  ریــزی ملــی کشــور ارائــه و الیــه هــای 
خردتــر آن را در نظــام برنامــه  ریــزی منطقــه  
ــه  ــد. در ادام ــتانی( وارد کن ای و محلی)شهرس
هــم شــاید بتــوان نســل ســوم و حتــی نســل 
چهــارم را مدنظــر قــرار داد کــه از نظــر معنــا و 
فرآینــد و بــه ویــژه تاکیداتــی کــه بــر راهبردی 
کــردن نگــرش آمایشــی و ورود اندیشــه  هــای 
ــد،  ــگاری و عــدم قطعیــت  هــا دارن آینــده ¬ن
ــن،  ــد. بنابرای ــه مــی دهن ــی ارائ ــت متفاوت قرائ
ــا و  ــیال و پوی ــی س ــرزمین مفهوم ــش س آمای
ــه¬  ــام برنام ــد در نظ ــه بای ــد ک ــونده ش نوش

ریــزی مــا پیــاده شــود.
آمایــش  طــرح  اجــرای  و  طراحــی  لــزوم 
ســرزمین از طریــق هماهنگــی میــان وزارتخانه  
هــا، دانشــگاه  هــا، بخــش خصوصــی، جامعــه 

ــگران آزاد ــی و پژوهش مدن
ــر  ــز دکت ــی نی ــرد علم ــن میزگ ــه ای در ادام

حمیــد هوشــنگی، مشــاور مرکــز بررســی  
هــای اســتراتژیک ریاســت جمهــوری بــر لــزوم 
ــرزمین  ــش س ــرح آمای ــرای ط ــی و اج طراح
پژوهشــی  تمرکــز  و  هماهنگــی  طریــق  از 
ــش  ــا، بخ ــگا ه ه ــا، دانش ــه  ه ــان وزارتخان می
ــی و پژوهشــگران آزاد  ــه مدن خصوصــی، جامع
تاکیــد و فلســفه برگــزاری ایــن نشســت ها 
را هم افزایــی مراکــز تحقیقاتــی در راســتای 
نیــل بــه آمایــش ســرزمین بــا هــدف پیشــرفت 

ــرد. ــوان ک ــدار عن پای
ــه  ــه ب ــرورت توج ــر ض ــد ب ــن تاکی وی ضم
ــه هفتــم  ــرزمین در برنام مقولــه آمایــش س
برنامــه  بنــای  ســنگ  مثابــه  بــه  توســعه 
ــای  ــه  ه ــرد: »برنام ــان ک ــور، بی ــزی کش ری
توســعه کشــور، مســئله محور و اولویت پایــه 
ــک  ــتراتژی ژئوپلیتی ــت اس ــد. الزم اس نبوده ان
آگاهانــه و شــناخت آینــده بــر اســاس ســاختار 
ــش محیطــی  ــی و پوی ــده  بان ــه دی ــام یافت نظ
ــرد.  ــرزمین صــورت گی ــش س ــر اســاس آمای ب
ــان  ــن اســت کــه یــک شــکافی می واقعیــت ای
»آمایــش ســرزمین« و »برنامــه توســعه« اتفــاق 
افتــاده و دوگانگــی در تصمیــم  گیــری مکانــی 
ــه  ــوع، رابط ــت. در مجم ــده اس ــود آم به¬وج
مشــخصی از نظــر نهــادی بیــن تفکــر فضایــی 
ــس  ــه از جن ــا ک ــزی م ــه  ری ــام برنام ــا نظ ب
ــده  ــرار نش ــوده، برق ــتراتژیک ب ــا اس ــع ی جام

ــت.« اس
ــا  ــتراتژیک ب ــی های اس ــز بررس ــاور مرک مش
ــه در  ــران چ ــرزمینی ای ــوع س ــه تن ــاره ب اش
بُعــد درونــی )عناصــر متشــکله( و چــه در 
ــات(،   ــا وتعام ــش ه ــط و کن ــد بیرونی)رواب بُع
ــوع را مخــرب دانســته  ــن تن ــه ای بی توجهــی ب
و بــر تهدیــدات ناشــی از تدویــن یــک الگــوی 
وی  کــرد.  تاکیــد  مکانــی  زیســت  واحــد 
همچنیــن بــرای رفــع ایــن مشــکل،  راه کارهایی 
ــرد. ــنهاد ک ــه ای را پیش ــش منطق ــد آمای مانن

نشست گرامیداشت روز خبرنگار در مرکز بررسی های استراتژیک برگزار شد 
دکتر خیاطیان: تعامل دو سویه دولت با رسانه ها، فرصتی برای نوسازی رابطه دولت و ملت است 

بــه  خبرنــگاران  بــا  صمیمانــه  نشســت 
ــنبه  ــروز ش ــح ام ــگار، صب ــبت روز خبرن مناس
۲۲ مــرداد مــاه جــاری بــا حضــور رئیــس 
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ــانی  ــات و اطاع رس ــاون ارتباط ــوری، مع جمه
شــورای  دبیــر  و  جمهــور  رئیــس  دفتــر 
اطاع رســانی دولــت و بــا حضــور جمعــی 
از خبرنــگاران رســانه های کشــور در محــل 
ــد.  ــزار ش ــتراتژیک برگ ــی های اس ــز بررس مرک

 
عمومــی  مرکــز  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــر  ــگاران حاض ــت، خبرن ــن نشس ــدای ای در ابت
خــود  دیدگاه هــای  بیــان  بــه  جلســه  در 
ــت  ــا دول ــاط رســانه های جمعــی ب ــاره ارتب درب
و از جملــه مرکــز بررســی های اســتراتژیک 

ریاســت جمهــوری پرداختنــد.
ضــرورت اســتفاده دولــت از پتانســیل فضــای 
تعمیــق  اخبــار،  اطاع رســانی  در  مجــازی 
ــه  ــگاران ب ــانه ها و خبرن ــا رس ــت ب ــه دول رابط
ــت،  ــار دول ــانی اخب ــای اطاع رس ــور ارتق منظ
بدنــه  بــا  ارتبــاط خبرنــگاران  در  تســهیل 
دولــت در کســب اطاعــات و جزییــات بیشــتر 
ــرای  ــتر ب ــی  بیش ــرورت هماهنگ ــع، ض از وقای
ــات  ــزاری جلس ــس از برگ ــری پ ــش خب پوش
ــم  ــت های منظ ــزاری نشس ــت، برگ ــات دول هی

ــانه ها،  ــا رس ــی ب مســئوالن دســتگاه های اجرای
ــه  ــزاری هرچ ــرای برگ ــا ب ــت هماهنگی ه تقوی
ــت،  ــری ســخنگوی دول ــر نشســت های خب بهت
ضــرورت عــدم تمایــز بیــن رســانه های دولتــی 
پوشــش  و  اطاع رســانی  در  غیردولتــی  و 
اطاع رســانی  دولــت، ضــرورت  برنامه هــای 
بهتــر برنامه هــا از ســوی مجموعــه تیــم اطــاع 
ــه در  ــود ک ــی ب ــه نکات ــت از جمل ــانی دول رس
ــد. ــد کردن ــر آن تاکی ــگاران ب ــن جلســه خبرن ای

ــه  ــاط هرچ ــال ارتب ــه دنب ــیزدهم ب ــت س دول
ــت ــانه اس ــاب رس ــا اصح ــر ب بهت

دکتــر  نیــز  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
مرکــز  رئیــس  خیاطیــان  محمدصــادق 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
بــا تســلیت ایــام ســوگواری حضــرت اباعبــداهلل 
ــا  ــگار ب ــی روز خبرن ــه همزمان ــین)ع(، ب الحس
ایــن ایــام اشــاره و تصریــح کــرد: ایــن تقــارن 
ــر  ــف ب ــدی مضاع ــم تاکی ــادار را می توانی معن
اهمیــت حرفــه خبرنــگاری تعبیــر کنیــم و 
ــی از  ــا تاس ــه ب ــن حرف ــی ای ــم اهال امیدواری
حضــرت زینــب کبــری، همــواره مدافــع و راوی 

حقیقــت باشــند.
خیاطیــان بــا بیــان اینکــه خبرنــگاران راویانــی 
هســتند کــه کمتــر کســی شــرایط خــود آنها را 
روایــت می کنــد، بــه تجلیــل از جایــگاه ایشــان 
و بــه خصــوص شــهدای خبرنــگار و کســانی که 

در ایــن مســیر جــان خــود را از دســت داده انــد، 
پرداخــت. وی افــزود: روز خبرنــگار بهانــه ای بود 
تــا ضمــن تقدیــر از مقــام خبرنــگاران، نشســت 
ــزار شــود  ــا اصحــاب رســانه برگ هم اندیشــی ب
ــادات و  ــان انتق ــه بی ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــا ب ت
ــانه  ــر و رس ــوزه خب ــود در ح ــنهادات خ پیش
ــائل و  ــا مس ــت ب ــم در دول ــا ه ــد و م بپردازن

مشــکات شــما بیشــتر آشــنا شــویم.
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــه  ــروز ک ــرد: ام ــح ک ــوری تصری ریاســت جمه
می شــود،  صحبــت  اطاع رســانی  حــوزه  از 
فوق العــاده  زیســت بوم  یــک  از  واقــع  در 
ــر  ــه در آن دیگ ــم ک ــت می کنی ــر صحب متکث
ــار  ــات در اختی ــار و اطاع ــته اخب ــل گذش مث
ــروز  ــرد. ام ــرار نمی گی رســانه های محــدودی ق
ــا زیســت بومی مواجهیــم کــه ذینفعــان و  مــا ب

ــد  ــت نتوان بازیگــران متعــددی دارد و اگــر دول
بــه خوبــی خــود را بــا ایــن اکوسیســتم تطبیــق 
ــب  ــانی عق ــای اطاع رس ــاً از فض ــد، قاعدت بده

ــد. ــد مان خواه
ــات  ــه جلس ــزاری اینگون ــا برگ ــزود: م وی اف
ــک  ــا کم ــم ب ــا بتوانی ــماریم ت ــم می ش را مغتن
رســانه های  و  خبرنــگاران  توانمندی هــای 
داخلــی، از فضــای غبارآلــودی کــه توســط 
ــیم  ــور ترس ــارج از کش ــد خ ــانه های معان رس
می شــود، جلوگیــری کنیــم. از ایــن رو دســت 
ــه ســوی اصحــاب  همــکاری دولــت همیشــه ب
رســانه و اندیشــه دراز اســت. مشــکات موجــود 
نیــز بــر دولــت پوشــیده نیســت، بــه ویــژه کــه 
ــده اســت  ــاش ش ــز ت ــیزدهم نی ــت س در دول
تــا از میــزان ایــن مشــکات کاســته و ارتبــاط 
هرچــه بهتــر و صمیمانه تــری بــا اصحــاب 

ــرار شــود. رســانه برق
خیاطیــان همچنیــن با اشــاره بــه انتظاراتی که 
از رســانه های داخلــی وجــود دارد، خاطرنشــان 
ــری  ــای خب ــی فعالیت ه ــه اثربخش ــرد: الزم ک
ــد،  ــر ش ــه ذک ــی ک ــا اهداف ــانه ب ــاب رس اصح
خاقیــت، احســاس مســئولیت و واکنش هــای 
ــی  ــک هم افزای ــد ی ــه می توان ــت ک ــریع اس س
را در بحــث اطاع رســانی به موقــع و موثــر 
اخبــار دولــت ایجــاد کنــد. بــا تعامــل دوســویه 
ــه  ــوان ب ــت و رسانه هاســت کــه می ت ــن دول بی
ــردم را تبییــن  ــت و م ــی دغدغه هــای دول خوب

ــکاس داد. ــرد و انع ک

اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  رئیــس 
ــای  ــه فعالیت ه ــه ب ــوری در ادام ریاســت جمه
رســانه ها  بــا  آن  ارتبــاط  و  مرکــز  ایــن 
از مهمتریــن  اشــاره کــرد و گفــت: یکــی 
ماموریت هــای ایــن مرکــز، موضــوع پرداختــن 
بــه گفتمــان دولــت اســت کــه »عدالــت 
و جمهوریــت« انتخــاب شــده اســت. ایــن 
ــت را  ــان دول ــه گفتم ــرده ک ــاش ک ــز ت مرک
ــی   ــعه مفهوم ــن و توس ــاحت »تبیی ــه س در س
ــی« و »رصــد و  ــداد اجتماع ــن امت آن«، »تبیی
پایــش فعالیت هــای صــورت گرفتــه در حــوزه 
گفتمانــی دولــت« پیگیــری و بــه نتیجــه 

ــاند. برس
وی افــزود: از ایــن نظــر بــرای مــا مهــم اســت 
کــه یــک کانــال ارتباطــی بیــن مــردم و دولــت 
ــانه ها  ــود. رس ــاد ش ــانه ها ایج ــک رس ــه کم ب
می تواننــد ایــن فضــای گفتمانــی را بــرای 
ــا  ــه ارتبــاط مــردم ب دولــت ایجــاد نماینــد و ب
دولــت هــم کمــک کننــد. مرکــز بررســی های 
ــواره  ــت هم ــن دول ــدای ای ــتراتژیک از ابت اس
آمادگــی خــود را بــرای میزبانــی از فضــای 
ــت  ــاره گفتمــان دول ــادل نظــر درب بحــث و تب

ــرده اســت. ــام ک اع

ــامانه  ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــان ب خیاطی
بررســی های  مرکــز  در  »ســرآمدان« 
اســتراتژیک بــه منظــور برقــراری ارتبــاط 
بدنــه نخبگانــی کشــور بــا دولــت گفــت: 
بــا راه انــدازی ســامانه »ســرآمدان« تــاش 
کرده ایــم تــا ضمــن ارتبــاط بــا نخبــگان، 
زمینــه ارتبــاط ایشــان بــا دولــت را بــرای ارائــه 
طرح هــا و پیشنهاداتشــان فراهــم آوریــم، از 
ــامانه  ــن س ــا ای ــتیم ت ــر آن هس ــن رو پیگی ای
ــا  ــرای ارتبــاط بیشــتر و موثرتــر ب بســتری را ب
فعــاالن رســانه ای فراهــم کنــد تــا از نظــرات و 
ــانی  ــط و اطاع رس ــان در بس ــنهادات ایش پیش
ــم. ــتفاده کنی ــتر اس ــر و بیش ــت بهت ــار دول اخب
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برگزاری نشست »بایسته ها و لوازم احیای عدالت بنیان و مردم محور 
روستا با محوریت تعاون« در مرکز بررسی های استراتژیک 

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه برای استفاده از ظرفیت 
تعاونی ها در احیای جوامع روستایی

بررسی چالش های رشد ترانزیت کاال از کشور در مرکز بررسی های 
استراتژیک

ــان  ــه جانبه می ــه س ــاد تفاهمنام ــس از انعق پ
ریاســت  اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  جمهــوری، 
اجتماعــی و دســتیار ویــژه رئیــس جمهــور در 
ــا هــدف اســتفاده  امــر مردمی ســازی دولــت، ب
جوامــع  احیــای  در  تعاونی هــا  ظرفیــت  از 
ــته ها و  ــوان »بایس ــا عن ــتی ب ــتایی، نشس روس
ــردم محــور  ــان و م ــت بنی ــای عدال ــوازم احی ل
روســتا بــا محوریــت تعــاون« بــا حضــور 
کارشناســان و صاحبنظــران ایــن حــوزه برگــزار 

ــد. ش
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــه ریاســت سرپرســت معاونــت  ایــن نشســت ب
ــتراتژیک و  ــی های اس ــز بررس ــادی مرک اقتص

ــان،  ــد کارشناس ــی و پیون ــدف هم افزای ــا ه ب
مســئوالن  حــوزه،  و  دانشــگاه  اســاتید 
دســتگاه های اجرایــی، نهادهــای عمومــی و 
ــای  ــوازم و مؤلفه ه ــاد، ل ــی و بررســی ابع مردم
ــا محوریــت تعــاون در محــل  احیــای روســتا ب

ــد. ــزار ش ــز برگ ــن مرک ای
ــا احصــای  ــا ب در ایــن نشســت تــاش شــد ت
تعــاون  اقتصــاد  مزیت هــای  و  فرصت هــا 
ــه  ــه تهی ــور، زمین ــادی کش ــعه اقتص در توس
ــه  ــه ب ــرای ارائ ــوص ب ــن خص ــی در ای گزارش

ــود. ــم ش ــت فراه دول
مرکــز  نشســت  نخســتین  نشســت،  ایــن 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــت  ــا محوری ــتا ب ــاد روس ــای اقتص ــرای احی ب
ــه  ــاد تفاهمنام ــس از انعق ــه پ ــود ک ــاون ب تع
وزارت  بــا  مرکــز  ایــن  میــان  ســه جانبه 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و دســتیار ویــژه 
ــت  ــازی دول ــر مردمی س ــور در ام ــس جمه رئی
تشــکیل شــد تــا بتــوان ذیــل ایــن تفاهمنامــه، 
ــی  ــی و تخصص ــد علم ــراری پیون ــن برق ضم
میــان کارشناســان دانشــگاهی، حــوزوی و 
دســتگاه های اجرایــی، بایســته های تحقــق 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس آن م

در محل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛ 
نشست »نقش آموزش و پرورش در تقویت هویت ملی دانش آموزان و 

راه کارهای ارتقای آن« برگزار شد 

رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات  پیــرو 
ــام  ــی در نظ ــت مل ــازی هوی ــی برجسته س مبن
آموزشــی و پرورشــی کشــور و اهمیــت محوری 
ــت  ــان دول ــی در گفتم ــت مل ــادی هوی و بنی
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  مردمــی، 
ریاســت جمهــوری اقــدام بــه برگــزاری سلســله 
ــوزش و  ــش آم ــوان »نق ــا عن ــت هایی ب نشس
پــرورش در تقویــت هویــت ملــی دانش آمــوزان 

ــرد.  ــای آن« ک ــای ارتق و راه کاره
 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــل  ــت سیاســی و بین المل ــن راســتا معاون در ای
ــود از سلســله  ــن نشســت خ ــز، اولی ــن مرک ای
پــرورش  و  آمــوزش  »نقــش  نشســت های 
و  دانش آمــوزان  ملــی  هویــت  تقویــت  در 

راه کارهــای ارتقــای آن« را برگــزار کــرد.
ــی از  ــی،  نمایندگان ــت هم اندیش ــن نشس در ای
ــورای  ــن ش ــاص و معی ــورای خ ــیون ش کمیس
عالــی وزارت آمــوزش و پــرورش، شــورای عالی 
ــای  ــف کتاب ه ــر تالی ــی، دفت ــاب فرهنگ انق
درســی وزارت آمــوزش و پــرورش، پژوهشــگاه 
ــت  ــرورش، معاون مطالعــات وزارت آمــوزش و پ
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  فرهنگــی  امــور 
وزارت  جوانــان  امــور  معاونــت  اســامی، 

ــی و  ــات مل ــه مطالع ــان، موسس ورزش و جوان
ــر عبــدی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه  دکت

ــتند. ــور داش ــی حض خوارزم
در ابتــدای ایــن نشســت، دکتــر ابــوذر گوهری 
ــز  ــل مرک ــی و بین المل ــاون سیاس ــدم، مع مق
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــه عنــوان  ــه تبییــن نقــش نظــام آموزشــی ب ب
یکــی از مهمتریــن عوامــل در انتقــال، بســط و 
اعتــای فرهنــگ در تعمیــق و تکویــن هویــت 
ملــی و حفــظ انســجام فرهنگــی و همبســتگی 
ملــی پرداخــت و گفــت: اکثــر محققــان، نظــام 
آموزشــی را از ابزارهــای اساســی جامعه پذیــری 
ــا انتقــال الگوهــای  ــد کــه ب ــه شــمار می آورن ب
ــی  ــد، نقش ــل جدی ــه نس ــه ب ــی جامع فرهنگ
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــی در دس ــادی و اساس بنی
ایفــا  ملت هــا  بقــای  و  اســتمرار  حفــظ  و 
ــه  ــی از جمل ــام آموزش ــن نظ ــد،  بنابرای می کن
ــی و  ــت مل ــد  از هوی ــه بای ــت ک ــی اس نهاد های
ــال  ــد  و د ر انتق ــه حراســت کن فرهنگــی جامع
موثرتــری  گام هــای  نســل جد یــد   بــه  آن 

ــرد ارد . ب

ــاره  ــز حاضــران درب ــن جلســه نی ــه ای در ادام
ــناد  ــی در اس ــت مل ــای هوی ــات و مولفه ه کلی
ــت  ــا محوری ــرورش ب ــوزش و پ ــتی آم باالدس
ــا و وســایل آموزشــی  ــوا، روش ه ــداف، محت اه
یاددهنــده و فضــای آموزشــی  یادگیرنــده، 
ــد و راهکارهــای  ــه بحــث و بررســی پرداختن ب
ــرای تحقــق نقــش آمــوزش و  اجرایــی خــود ب
پــرورش در تقویــت هویــت ملــی دانش آمــوزان 

ــد. را مطــرح کردن
الزم بــه ذکــر اســت، ایــن موضــوع بــه صــورت 
در  فــوق  محورهــای  در  جلســات  سلســله 

ــت. ــد داش ــه خواه ــی ادام ــای آت هفته ه

آییــن امضــای تفاهم نامــه همــکاری ســه جانبه 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  میــان 
ــاه  ریاســت جمهــوری، وزارت تعــاون، کار و رف
اجتماعــی و دســتیار ویــژه رئیــس جمهــور در 
ــت به منظــور اســتفاده  ــر مردمی ســازی دول ام
جوامــع  احیــای  در  تعاونی هــا  ظرفیــت  از 
روســتایی عصــر شــنبه اول مــرداد مــاه جــاری 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  محــل  در 

ــا  ــمی ب ــه در مراس ــد.این تفاهم نام ــزار ش برگ
حضــور دکتــر محمدصــادق خیاطیــان رئیــس 
دکتــر  اســتراتژیک،  بررســی های  مرکــز 
وزارت  سرپرســت  زاهدی وفــا  محمدهــادی 
ــد  ــید احم ــی و س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــور در  ــس جمه ــژه رئی ــتیار وی ــان دس عبودتی
ــید. ــا رس ــه امض ــت ب ــازی دول ــر مردمی س ام

نشســت چالش یابــی و تدویــن راهبــرد جهــت 
رشــد ترانزیــت کاال از کشــور در محــل مرکــز 
ــوری  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس

برگــزار شــد.
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه      
ــوری،  ــت جمه ــتراتژیک ریاس ــی های اس بررس
ــاد  ــی ابع ــه بررس ــران ب ــه حاض ــن جلس در ای
گوناگــون ترانزیــت کاال از خــاک کشــور و 
تبییــن چالش هــای پیــش روی ترانزیــت ریلــی 
ــن حــوزه را مــورد  پرداختنــد و چالش هــای ای

ــد. ــرار دادن ــی ق ــث و بررس بح
ــدزاده،  ــعید محم ــر س ــت دکت ــن نشس در ای
مدیرعامــل اســبق شــرکت راه آهــن جمهــوری 
ــه ضــرورت ایجــاد  ــا اشــاره ب اســامی ایــران ب
یــک نــگاه کان و چندوجهــی در حــوزه حمــل 
و نقــل کشــور عنــوان کــرد: از آنجــا کــه حمــل 
ــن  ــت، بنابرای ــده اس ــود زن ــک موج ــل ی و نق
ــد  ــده نمی توان ــود زن ــن موج ــه ای ــگاه ب ــوع ن ن
بــه صــورت تــک بعــدی شــکل بگیــرد. نگاهــی 
ــن  ــه از گذشــته در وزارت راه وجــود دارد ای ک

اســت کــه چنــد شــرکت کــه متولــی مدهــای 
مختلــف حمــل و نقــل هســتند، در رقابــت بــا 
یکدیگــر بایــد کار کننــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه دریــا، ریــل و جــاده بایــد در کنــار یکدیگــر 
و بــا تعامــل بــا یکدیگــر وظیفــه حمــل و نقــل 
را پیــش ببرنــد. بــرای مثــال، ترانزیــت خدمتی 
اســت کــه بایــد توســط یــک سیســتم فروختــه 
ــا یــک مــد خــاص از حمــل و  ــه صرف شــود، ن

نقــل همچــون شــبکه حمــل و نقــل ریلــی.
چالش هــای  بــه  اشــاره  بــا  محمــدزاده 
کــرد:  اذعــان  کشــور  راه آهــن  پیــش روی 
ــن  ــک راه آه ــدون ش ــود، ب ــاختار موج ــا س ب
نمی توانــد ادامــه حیــات بدهــد و اصــاح 
ســاختار آن ضــروری اســت. ایــن موضــوع 
 ۸۳ دوره ای  در  کــه  اســت  تاســف برانگیز 
درصــد از هزینه هــای شــرکت راه آهــن ایــران 
ــود،  ــروی انســانی ب ــای نی ــه هزینه ه ــوط ب مرب
در حالــی کــه اساســا شــرکت راه آهــن بایــد بــه 
ــاش  ــه ای، ت ــد هزین ــگاه درآم ــک بن ــوان ی عن

ــد. ــر برس ــودآوری مدنظ ــه س ــا ب ــد ت کن
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