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پژوهش زير بناي توســعه پايدار در هر كشــور و
جامعه اســت و مفاهيم فناوري ،نــوآوري ،توليد
محصول فناورانه ،ايجاد ثروت و به تبع آن توليد اشتغال
پايــدار ،اقتصاد پايدار ،اقتدار ملــي ،عزت ملي هر كدام
معلول پژوهش هستند.
بــا روي كار آمدن دولــت تدبير و اميــد كه يكي
از مهمتريــن خاســتگاههاي آن جامعه دانشــگاهي
ميباشــد ،نگرش جديدي در روش مديريتي وزارتخانه
علــوم ،تحقيقات و فناوري شــكل گرفــت و با وجود
جابهجاييهايي در رأس هــرم آن وزارت در طي كمتر
از يك ســال از شروع دولت ،رويه مديريتي آن با همان
خطمشي كلي ترسيم شده ادامه يافت.
از اهــداف اصلــي و اميد چــه در رأس آن و چه در
سطوح باالي مديريتي وزارت علوم ،تغيير فاز دانشگاهها
از آموزشي و پژوهشي به دانشگاههاي مولد و كارآفرين
بود كه يك تغيير فاز جدي در سيســتم آموزش عالي
كشور محسوب ميشود.
اساس ًا ايجاد دانشــگاههاي كارآفرين به خودي خود
يك تغيير فاز تاكتيكي در نگرش حاكم بر دانشــگاهها،
آن هم در سطوح مياني محسوب نميشود كه بتوان با
بــكار بردن ابزار جديد مديريتي و تغيير در برخي اصول
و سرمشق ها بتوان به اين هدف دست يافت .بلكه اين
شعار يك تغيير اســتراتژي در سطح كالن و در اصول
سيستم مديريتي نظام آموزشي و پژوهشي ميباشد كه
عمده تغيير آن ،جابهجايي از ريل كميت و كمي نگري
به ريل كيفيت و نگرش كيفي گرايانه ميباشــد كه چه
بسا مشاركت ساير نهادها را نيز ميطلبد.
همانند ســاير كشورهاي پيشــرفته صنعتي ،ستون
اصلي كه دانشــگاههاي كارآفرين و مولد متكي به آن
ميباشــند شــامل نوآوري ،فناوري و توليد محصول
فناورانه ميباشــد كه لزوم ًا فنــاوري مورد نظر فناوري
فيزيكي قابل لمس نبوده و ممكن است در علوم انساني
به يك روش فناورانه تعبير شود كه بتواند تغيير جدي در
نوع و روش زندگي بشر ايجاد نمايد .تشكيل و يا تغيير
فاز به دانشــگاههاي كارآفرين مستلزم تهيه يك مدل
جامع و قابل كاربرد در دانشــگاهها ميباشد و تهيه اين
مدل در وزارت عتف و به طور جدي در معاونت پژوهش
و فناوري در دستور كار قرار دارد ولي مطالعه و تفسير هر
يك از اجزاي مدل نامبرده در اين گفتار نميگنجد و اميد
است در شماره هاي بعدي به آن پرداخته شود .همانطور
كه اشاره شــد ابزار مورد نياز چنين دانشگاههايي وجود
ساختارهايي نظير پاركهاي علم و فناوري ،مراكز رشد
و واحدهاي فناوري به عنوان بستر شكل گرفتن ايده ها،
رشد و تعالي آن در ادامه تبديل ايده به محصول ميباشد
كه خوشــبختانه حمايت از چنين مراكزي به طور قابل
محسوسي از طرف مجموعه وزارت عتف در دستور كار
قرار داشته و دارد .ابزارهاي ديگر دانشگاههاي مذكور كه
خوشبختانه پيشرفتهاي قابل توجه در تهيه ،تشكيل
و رشــد آنها داشــته اســت ايجاد دفاتر انتقال فناوری

(Transfer Technology Office) TTO

اســت كه با هدف انتقال تجربيات فناورانه از صنعت،
به دانشــگاه در چندين دانشگاه ايجاد و راهاندازي شده
است .از فعاليتهاي ارزشمند ديگر در همكاري شوراي
عالي عتف ايجــاد مناطق ويژه علم و فناوري يا همان
كريدورهاي علم و فناوري بوده است كه در چند استان
راهاندازي آن در حال انجام است و خوشبختانه اهميت
آن براي دولتمردان نيز آشكار شده است تا جايي كه به
يكي از شــعارهاي اصلي دولت در استانهايي كه اين
مناطق ايجاد شده اند تبديل شده است.
يكــي از شــاخص هــاي اصلــي در رتبــه بندي
دانشگاههاي پيشرفته ميزان توليد ثروت و اشتغال توسط
فارغالتحصيالن و يا شركتهاي ايجاد شده توسط آنهت
ميباشد .طبق برخي گزارشها ميزان درآمد شركتهاي
دانشــگاهي در يك دانشگاه ،بســيار باالتر از خيلي از
ادامه در صفحۀ 6

به گزارش روابط عمومي شــهرك علمي و تحقيقاتي
اصفهان ،حجت االســام و المسلمين دكتر حسن روحاني،
رييس جمهور اسالمي ايران به همراه دكتر ستاري ،معاون
علمي و فناوري رييس جمهور ،دكتر قاضيزاده هاشــمي،
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دكتر شريعتمداري
معاون اجرايي ،دكتر نهاونديان رييس دفتر ،دكتر حســين
فريدون دســتيار ويــژه ،دکتر محمدرضا صادق ،مشــاور
رســانهای رييس جمهور و دكتر شــيخ زين الدين ،معاون

نوآوري و تجاري ســازي معاونــت علمي و فناوري رييس
جمهور صبح امروز در جريان بازديدي از شــهرك علمي و
تحقيقاتــي اصفهان ،با فناوريهاي توليد شــده توســط
شــركتهاي دانشبنيــان مســتقر در شــهرك از جمله
گرانولهاي سفيد كمك شوينده از شركت شيميايي فدك،
توليد گرانول پلياتيلن با قابليت شــبكهاي شدن از شركت
آريا پليمر پيشــگام ،راديولوژي ديجيتال از شــركت بهيار
صنعت ســپاهان ،ماســك صنعتي نانوالياف با نام تجاري

نانوپاك از شــركت نانوتار پاك ،نشــانگرهاي شيميايي و
زيستي فرايند استراليزاسيون از شركت روشن راي سپاهان
ديــدن كردنــد و همچنين بــا محصوالت شــركتهاي
دانشبنيان فراكوش ســپاهان ،كاراپااليــه ،كاوش انرژي
پاسارگاد ،راهسبز چهلستون ،نانو واحد صنعت پرشيا ،معين
زيستآريا ،كاشــفان نيلفام ،فناور پويا سپاهان ،سيتو متين
ژن ،ردياب شــيمي ،سرونت ،شعله آريا ،فوالد نقش جهان،
فراتك و پارسیان پیشرو صنعت پلیمر آشنا شدند.
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وزارت علوم برای ایجاد پارکهای
مشترک علم و فناوری با جمهوری
آذربایجان اعالم آمادگی کرد

4

دکتر وحید احمدی:
رتبهبندی دانشگاهها
به میزان ارتباطات خارجی بستگی دارد

ارزیابی تشابه پایاننامهها
با سامانه «همانندجو»
امکانپذیر شد

آشنایی با نشريات نامعتبر
و نشريات جعلي

9
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عملیات اجرائی برج فناوری پارک
علم وفناوری فارس آغاز گردید.

گزارش آثار و پیامدهای معرفی شبکه پارکهای
علم و فناوری
سرقت علمی در پایان نامه ها

9

10
اسفندماه  .93شمارة 1

1

2

گزارش

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

برنامهها و اهداف معاونت پژوهشی
و فناوری در راستای سیاستهای
ابالغی مقام معظم رهبری
دکتر وحید احمدی

*

امروز جایگاه علم و فناوری به عنوان پیشران اصلی توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی بیش از پیش برجسته شده است .در کشور ما نیز با رجوع به اسناد باالدستی و
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ،میتوان به نقش مهم علم و فناوری در توسعة کشور
دست یافت به گونهای که در سند چشمانداز  20ساله ،ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه میداند.
خوشــبختانه با ابالغ سیاستهای کلی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری ،فرصتی
اســتثنایی برای جامعه علمی و فناوری کشــور به وجود آمده تا جهتگیری و مسیر حرکت
برنامههای توســعه علم و فناوری کشور را براساس آن سیاستها تنظیم نموده و دستیابی به
اهداف چشمانداز را تحقق بخشند .تحقق این مهم ،ایجاب مینماید که بیان سیاستهای علم
و فناوری با ادبیاتی جریانساز و تحول آفرین و در قالب برنامههایی که پاسخگوی تعهدات نظام
علم و فناوری به سایر نظامات کشور باشد ،انجام شده و به بازکردن افقها و چشماندازهای جدید
کمک کند و در عین حال تأثیرگذاری بسیار جدی در برنامههای توسعهای کشور داشته باشد.
در این راستا معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بالفاصله بعد از ابالغ آن سیاستها از
طرف معظم له و نیز تعیین وظایف و مسئولیتهای وزارت علوم در این حوزه توسط معاون اول
محترم رییسجمهور با تشکیل کارگروههای تخصصی ،تدوین راهبردها ،برنامهها و اقدامات را در
دستور کار قرار داد که ذ ً
یال به برخی از مهمترین و برنامهها اشاره میشود:
 -1توسعه زیرساختهای عمومی و تخصصی پژوهشی ،فناوری و نوآوری
 -2افزایش تعداد اختراعات و نوآوریها
 -3افزایش شرکتهای دانشبنیان
 -4ارتقاء شــاخصهای بینالمللی پژوهشی و فناوری با مشــارکت سایر دستگاهها و بخش
خصوصی
 -5افزایش سهم فناوریهای متوسط و باال در ارزش افزوده تولیدات
 -6افزایش سهم پژوهشهای کاربردی و تقاضا محور
 -7اصالح ساختارها و نهادهای پژوهشی ،فناوری و نوآوری و انسجام بخشیدن به آنها
 -8ساماندهی نظام ارزیابی و رتبهبندی مؤسسات پژوهشی و فناوری
 -9حمایت از ایجاد و توسعه مراکز پژوهش و فناوری مأموریتمحور
 -10توزیع عادالنه فرصتها و امکانات پژوهش و فناوری در سراسر کشور
 -11افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری و ارتقاء سهم
وقف و امور خیریه در این حوزه
 -12ساماندهی نظام مالکیت فکری
 -13ارتقاء کیفی مجالت علمی پژوهشی و حمایت از ایجاد مجالت در طراز بینالمللی
 -14حمایت مالی از تحقیقات بنیادی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
 -15تغییر نگرش و افزایش ارزش اجتماعی ،فرهنگی و علمی حوزه علوم انسانی
 -16ایجاد زیرساختهای الزم جهت توسعه فناوریهای نرم
 -17حمایت از توسعه صادرات فناوری
 -18تعامل هرچه بیشتر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فناوری با صنعت
و.. .
برنامههای فوقالذکر تنها بخشی از برنامههای وزارت علوم در راستای سیاستهای ابالغی
علم و فناوری است که ذیل هر برنامه اقدامات متعددی پیشبینی شده است .لذا الزم میدانم از
همه اساتید ،دانشجویان ،متخصصان و برنامهریزان حوزه علم و فناوری دعوت نمایم تا نظرات
و پیشنهادات خود را نسبت به برنامهها و سایر برنامههایی که میتواند در تحقق سیاستهای
ابالغی راهگشا باشد اعالم نماید.
توليد علم ايران بر اساس پايگاههايISI، SCOPUSو ISC
در سالهاي )1393-1391(2012-2014

تعداد مقاالت ایران
(مدارك علمي)

40891

40069

37574

رتبه جهاني ايران از
نظر تعداد مقاالت

17

18

16

درصد سهم ايران از توليد علم دنيا

1.5%

1.5%

1.54%

رتبه علمي ايران در منطقه

1

1

1

تعداد مقاالت ایران
(مدارك علمي)

30462

30372

29283

رتبه جهاني ايران از
نظر تعداد مقاالت

20

21

20

درصد سهم ايران از توليد علم دنيا

1.39%

1.37%

1.5%

رتبه علمي ايران در منطقه

2

2

2

رتبه استنادي يا ارجاعات (از
نظر  ISIو )SCOPUS

23

22

22

تعداد مقاالت ايران

32188

32121

18995

سال
ايران

2012

2013

2014

پايگاه scopus
پايگاه ISI
پايگاه ISC

شايان ذكر است آمارهاي مربوط به هر سال 6 ،ماه پس از پايان آن سال ،افزايش
ال افزايش بسيار جزئي را در پي دارد.
چشمگيري خواهد داشت و بعد از آن معمو ً
* معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف و دبیر کل شورای عالی عتف
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دکتر جهانگیری:

اقتصاد دانشبنیان باید جایگزین
اقتصاد متکی به نفت شود
معــاون اول رییسجمهور با بیان اینکه در ســال 1372
راهاندازی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان توسط آقایان لوح
موسوی ،دکتر فرشچیها و دکتر سقائیان نژاد و دوستانشان در
دانشگاه صنعتی اصفهان ،مطرح شد ،اظهار کرد :واقع ًا شاید این
ایده ،در زمان خود ایده کاملی نبود .به هر حال ما میدانستیم در
دنیا شهرکهای علمی و تحقیقاتی راهاندازی شده است و تبدیل
به کانونهای اصلی توسعه شدهاند و ایران هم ،باید حتم ًا در این
مسیر حرکت کند.
به گزارش عتف دکتر اسحاق جهانگیری افزود :مدتی بحث
شد که اساسنام ه آن توسط استانداری و یا وزارت آموزش عالی
مصوب شــود ،که در نهایت قرار شــد در شورای عالی انقالب
فرهنگی مطرح شود و این اساسنامه توسط این شورا به تصویب
رســید .وی ادامه داد :بــه حمداهلل با توضیحــات آقای دکتر
کشمیری امروز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مجموعهای
است که در طول این سالها دوستان با جدیت دنبال کردهاند.
وی با اشــاره به اینکه واقعیتی که وجــود دارد ،ایران حتم ًا
باید توسعه پیدا کند .یعنی هم شرایط تاریخی ،مناطق ،جوانان
تحصیلکــرده و هم منطقهای که ایران در آن قرار دارد ،گفت:
راهی جز اینکه یک کشور توســعه یافته و یا حداقل در مسیر
توسعه قرار بگیرد ،وجود ندارد .در حال حاضر در منطقه ،از شرق
تا غرب ،کشوری که در آن ثبات و امنیت کامل و یک چارچوب
ادار ه صحیح وجود دارد ،ایران است.
وی اضافه کرد :از نظر توســعه هم نیز در این منطقه نگاه
کنیم ،آن کشــوری که به جهت تاریخی الزم است توسعه پیدا
کند ،ایران اســت .البته یکی دو کشور منطقه در حال حاضر به
جهت شاخصهای توسعه ،ممکن است از ما جلوتر باشند ولی
این پیشرفت نه به خاطر اینکه آنها خیلی خوب و قویتر حرکت
کردند ،بلکه به خاطر اینکه ما در مواقعی جنگ تحمیلی داشتیم
و هم برخی سیاســتهایی در برههای از زمان باعث شده که
فاصلهای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در سند چشــمانداز که گفته شده رشد 8
درصدی پیدا کنیم ،در  10ســال اول رشد آن  2/4درصد بوده
اســت ،ادامه داد :ما حتی در جلسهای با معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رییسجمهور بحث کردیم و برای اینکه باز به
رشد  8درصدی برسیم ،باید در  10ساله دوم ،رشد  12درصدی
را داشته باشیم .در واقع یک رشد دور از دسترسی هست؛ حداقل
با عملکرد گذشته رشد اقتصادی غیر واقعی نشان میدهد.
وی تصریح کرد :تنها یک اتفاق میتواند تعیین کننده باشد و
این است که ما در جهتگیری تغییر ایجاد کنیم .یعنی به اقتصادی
برسیم که به جای درآمدهای منابع طبیعی ،نفت و صنعتی که
به هر حال در این سالها عمدت ًا صنایع معمولی بوده و در کشور
توسعه پیدا کرده ،صنعت دانشبنیان حرف اصلی باشد.
وی با اشــاره به اینکه باالخره یکی از دالیل توفیق شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان این اســت که دانشــگاه صنعتی
اصفهــان آن موقع بــا بزرگواری قبول کرد که این شــهرک
در دل آن ایجاد شــود ،عنوان کــرد :خیلی بحث بود که جای
دیگر برود ،اما اولین نیازش دانشــگاه و دومین نیازش کتابخانه
مناســب و با امکانات بود .وی افزود :همه اینها زیر ساختهای
دانشگاه صنعتی اصفهان است .این دانشگاه یکی از مهمترین

دانشــگاههای صنعتی کشور است و باید از این فرصت استفاده
کرد .نیروی انســانی که امروز وجود دارد .در بخش تحصیالت
تکمیلی ،دانشجو ،فارغالتحصیالن و هم نیاز به کاری که وجود
دارد و توســعهای که نیاز است ،میطلبد که ما به سمت اقتصاد
دانشبنیان حرکت کنیم.
وی گفت :اگر به این سمت حرکت کنیم حتم ًا موضوع توسعه
علــم و فناوری ،تولید فناوری و تبدیــل آن به ثروت و تجاری
ســازی یکی از الویتهای اصلی است ،که در معاونت علمی
و فنــاوری رییسجمهور و در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
انجام میشود ودر نهایت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
به صورت مشخص باید تعریف شود و دستگاهها در این مسیر
حرکت کنند.
وی با بیان اینکه اصفهان یکی از پایلوتها و یکی از مراکز
خوب اســت .اصفهان از نظر دانشگاهی استعداد بسیار باالیی
دارد ،اظهار کرد :تعداد دانشجویان ،تعداد اساتید خوب و با سابقة
صنعتــی در اصفهان وجود دارد .باالخره اگر اول نباشــد حتم ًا
دومین اســتان مهم صنعتی ایران است.در اصفهان نیروی کار
آزموده خوبی وجود دارد .در زمینه پارکهای علم و فناوری که
تولید فناوری انجام میشود و در راستای تجاری سازی حرکت
میکند.
وی با اشاره به ایجاد کریدورهای علم و فناوری در اصفهان
گفت :مــا حتم ًا از این سیاســت در اصفهان حمایت میکنیم،
البته در کل کشور حمایت میکنیم .امیدوار هستیم که بتوانیم
حمایتهای زیر بنایی ،حمایتهای بودجهای که مورد نیاز است
انجام بگیرد.
وی افزود :این دغدغههایی که آقای دکتر ستاری فرمودند و
دوستان دیگر هم گفتند ،درست است؛ ممکن است در پژوهش
یک پولی جایی هدر شــده باشد ،ولی در مقیاس اصال ما نباید
به این توجه کنیم.
وی ادامه داد :کشــوری که  800هزار میلیارد تومان بودجه
کل کشور اســت ،یک عدد کمی ،حتی کمتر از یک درصد به

پژوهش تعلق میگیرد .بعد ما بیایم و دغدغهمان این باشد که
ممکن است یک جایی یک عددی هم هدرشده باشد .واقع ًا نباید
به آن توجه کرد .اصال ذهنمان را روی این تمرکز ندهیم .هر چه
میتوانیم به سمت پژوهش برویم ،از  100پژوهش 10،پژوهش
انجام شود و برای کشور اثرگذار باشد ،خیلی خوب است.
وی با اشــاره به اینکه به هر حال معلوم اســت که شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان توانسته یک کارهای بزرگی انجام
دهد و من به عنوان یک کاری جدی فکر میکنم دوستان همه
باید دنبال کنند ،عنوان کرد :دولت هم کمک کند .کریدورهای
علم و فناوری هم اگر نیازی به مصوبهای هست ،تهیه شود .چه
در ســطح دولت و چه در سطح شورای عتف و در جای دیگری
اگر قرار باشد راجع به آن تصمیم گرفته شود .حتی اگر قرار باشد
به مجلس الیحهای ارســال شود به طور جدی دنبال کنیم که
بتوانیم از این فرصت برای توسعة کشور استفاده بیشتری کنیم.
وی تأکید کرد :چارهای جز این نیســت .اقتصاد دانشبنیان
باید جایگزین اقتصاد متکی به نفت شود .هر حرف دیگری گفته
شود که اقتصاد متکی به نفت را ببریم به سمت معدن ،به سمت
نقاط دیگر ،اینها غیر واقعی است .ما امیدوار هستیم که بتوانیم
به صورت جدی در این بخش حرکت کنیم و اصفهان هم بتواند
نقش خود را ایفا کند.
معــاون علمی و فناوری رییسجمهــوری گفت :اعتماد به
بخش خصوصی و تأمین مالــی پژوهشها از این طریق یکی
از راههای اقتصادی شدن فعالیتهای پژوهشی در کشور است.
نیــرو ،وزیر صنعت و معدن از شــهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهــان بازدید کردند .دکتر حمید چیتچیان ،وزیر نیرو ،دکتر
محمد رضا نعمــتزاده ،وزیر صنعت و معــدن ،دکتر محمود
گــودرزی وزیــر ورزش و جوانان و جمعی از معاونــان وزرا ،از
بخشهای مختلف این شــهرک دیدن کردند و در ادامه نیز5 ،
محصول جدید شرکتهای دانشبنیان در این شهرک ،رونمایی
شد.

رتبهبندی دانشگاهها به میزان ارتباطات خارجی بستگی دارد
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
گفت :میزان ارتباطات خارجی ،مقاالت خارجی و هیئت علمی
خارجی که تدریس میکنند شاخص دانشگاه را باال میبرد.
دکتر وحید احمدی در هشتمین شــورای دانشگاه شاهرود
با بیان اینکه رتبهبندی دانشــگاهها به میزان ارتباطات خارجی
و مقاالت منتشر شــده با مشارکت طرف خارجی بستگی دارد
افزود :با وجود باال بودن مقالههای دانشــگاههای ایران نسبت
به دانشــگاههای مالزی ،ولی به دلیل کمرنگ بودن ارتباطات
خارجی نسبت به آنها در رتبهبندی پایین تری قرار دارییم.
وی بینالمللی کردن مجالت و حمایت از آنها را جزء موارد
مهمی ذکر کرد که وزارتخانه دنبال میکند و تصریح کرد :وقتی
بینالمللی شویم خود به خود استانداردها باال رفته و فرصتهای
مطالعاتی خوبی ایجاد میشود.
دکتر احمدی با بیان اینکه در دهه چهارم انقالب قرار داریم
اظهار داشت :خوشحالیم که در دانشگاه شاهرود مجموعهای از
کارهای بزرگ صورت گرفته است.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
افزود :در مقطعی از تاریخ قرار گرفتهایم و تحوالتی در داخل و

بیرون صورت گرفته و ما نیازمنــد ایجاد نگرش نوین در علم
هستیم.
وی تصریح کرد :کشــور ما دارای زمینه ها و ظرفیتهای
مناســبت منطقهای و نیروی انسانی است و قطع ًا سیاستهای
علم ،بهره بردن و استفاده بهینه از این ظرفیتها است.
دکتر احمــدی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشها این
اســت که دانشگاه نتوانسته رســالت واقعی خود را انجام دهد
اظهار داشت :یکی از تالطم ها بحث توسعه کمی نظام آموزش
عالی اســت که با این خروجی دانشجو از دانشگاهها ،باید فکر
چاره در بحث اشتغال باشیم .معاون پژوهشی و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :خوشبختانه تاکنون به کمیت
دانشــگاهها زیاد پرداخته شــده و ظرفیتهای فراوانی ایجاد و
دانشجویان زیادی وارد جامعه شدند.
وی در پایان یکی از سیاستهای اصلی وزارت علوم را ارتقاء
کیفیت دانشگاهها با تأکید بر مرجعیت علمی در منطقه به عنوان
مجموعه علمی کشور دانست و خاطر نشان کرد :همه ما رسالت
بزرگی داریم و باید به این مسئله نگرش جدیدی داشته باشیم.

فناوری

برگزاری اجالس رؤسای پارکهای علم و فناوری
و مدیران مراکز رشد کشور در اهواز
به گــزارش روابط عمومــی پارکهای علــم و فناوری
خوزســتان ،اجالس رؤســای پارکهای علم و فناوری و
مدیران مراکز رشــد کشــور با حضور وزیر محترم ارتباطات و
فنــاوری اطالعات ،معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،سرپرســت دفتر برنامهریزی امور فناوری و
جمعی از مسئولین و مقامات دولتی ،همچنین رؤسای پارکهای
علم و فناوری و مدیران مراکز رشــد کشور در آمفی تئاتر هتل
نیشکر و به میزبانی پارک علم و فناوری خوزستان برگزار شد.
سرپرســت دفتر برنامهریــزی امور فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد بستر ايجاد شركتهاي دانشبنيان هستند و خود این
شــرکتها محور اقتصاد مقاومتي هستند ،گفت :تمام نهادهاي
اجرايي و آموزشــي در تولید فناوری با پاركهاي علم و فناوري
همگرا و در ارتباط باشند.
جناب آقای دکتر خســرو پیری در مراســم افتتاح اجالس
روساي پاركهاي علم و فناوري و مديران مراكز رشد كشور که
 ۸بهمنماه در محل هتل نيشكر اهواز برگزار شد ،اظهارداشت:
يكي از برنامههاي دفتر برنامهريــزي امور فناوري با همكاري
پاركهاي علم و فناوري ايجاد فرهنگ نوآوري و فناوري است
که باید این فرهنگ را در جامعه گسترش دهيم.
وی تصریحکرد :برای ایجاد و گســترش نوآوري و فناوري
بايد بستر فرهنگي آن آماده باشد تا این امر در جامعه به جریان
دربیاید .ضروری است که در جامعه و در دانشگاه نیز پژوهشگران
و مسئوالن به فناوري و نوآوري توجه جدي داشته باشند.
سرپرست دفتر سیاســتگذاری و برنام هریزی امور فناوری
وزارت علوم تصريحكرد :موضوع ديگری كه در دستور كار دفتر
قرار دارد رشد زيرساختهاي پاركهاي علم و فناوري است .در
حال حاضر برخي از پاركهاي جوان ما فاقد زير ساختار هستند.
دکتر پیری با اشــاره به اینکه نياز شــديد پاركهاي علم و
فناوري توسعه فيزيكي است ،خاطرنشان کرد :باید توجه داشت
ســاختارهای زیربنایی بســتر فعاليت پارکهای علم و فناوری
هســتند و همه بايد كمك كنند تا این ساختارها را در پاركها
گسترش دهيم.
معاون وزیر علوم :پنج هزار شرکت دانشبنیان در پارکها و
مراکز دانشبنیان فعال است
جناب آقای دکتر وحید احمدی در نشست رؤسای پارکهای
علم و فناوری و مدیران مراکز رشد کشور در محل مهمانسرای

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز ،پارکها و شرکتهای
دانشبنیان را به عنوان عرضهکنندگان علم و فناوری به منظور
رفع نیازها معرفی کرد و افزود :این نگرانی وجود دارد که به علت
عرضه زیاد و تقاضای کم این شرکتها ورشکست شوند.
وی افزود:یکــی از نگرانی ها افزایش شــمار شــرکتهای
دانشبنیان از پنج هزار به  10هزار واحد می باشــد که با عرضه
زیاد تقاضایی بــرای آنها وجود
نداشته باشد.
دکتر احمـ ـ دی ادامــه داد:
هماهنگ ،هم تــراز و هم فکر
حرکــت کــردن مســئوالن و
هماهنگی در قسمت اعظمی از
علم و دانش و فنــاوری باعث
امید به توســعه در شرکتهای
دانشبنیان میشود.
معاون پژوهــش و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با
اشاره به اینکه پارکها محصول
دوران خودآگاهی بعد از انقالب
اسالمی است تصریح کرد :با به
وجود آمدن دنیای پیچیده جدید
از نظر نظام فکری و ساختاری ،استانداردهای جدیدی نیز الزم
است.
وی با اشــاره به فعالیت ســه گروه پارک علم و فناوری در
کشور گفت :پارکهای قدیمی تر با قدمت  15سال ،پارکهای
با قدمت هشت تا  10سال و پارکهای جدید از جمله این گروه
ها هستند.
دکتر احمدی با اشــاره به اینکه شرایط رشد پارکها با هم
متفاوت اســت اضافه کرد :باید تور مجازی در پارکهای علم و
فناوری برای همه افراد ایجاد شود تا همه جای دنیا از وضعیت
پارکها آگاه باشند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ادامه
داد :هر پارکی باید ظرفیتهای اســتانی خود را شناسایی کند و
جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
وی اظهار کرد :باید نگرشــی نو داشته باشیم به صورتی که
از موازی کاری ها پرهیز کنیم ،ظرفیت ها و توانمندی ها را در
قالب اولویت های منطقهای و کشــوری تنظیم کنیم ،ارتباطات

بینالمللی را افزایش دهیم ،کیفیت و عدم انحراف از مأموریتها
و مسئولیتها را به صورت جدی دنبال کنیم.
دکتر احمدی افزود :با گذشــت  15ســال از عمر پارکهای
علم و فناوری ،در حال حاضر شــاهد ظرفیت بسیار باال از جمله
ساختاری ،نیروی انســانی ،فرهنگی و تشکیالتی در مجموعه
کشور هستیم.
معاون پژوهــش و فناوری
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
گفت :بایدنگرشــی نو به نقش
آفرینی علم و فناوری در عرصه
توسعه داشته باشــیم که برای
توســعه و ادامه حیــات رقابتی
کشــور در منطقه ،دنیا و توسعه
علمی نقش مهمی دارد.
وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعات :مشکالت شرکتهای
دانشبنیــان با ســخنرانی حل
نمیشود
وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعات با اشــاره بــه اینکه
مشکالت حوزه علم و فناوری با
سخنرانی حل نمیشود ،گفت :به منظور جداسازی اینترنت مورد
نیاز در دانشگاهها و مراکز علمی برنامهریزی کنیم.
محمود واعظی در اجالس رؤسای پارکهای علم و فناوری
و مدیران مراکز رشد کشور اظهار داشت :در صورتی که خواهان
تقویت پایه های فناوری و زیر بنای اقتصادی کشور هستیم در
ابتدا باید توجه فراوانی به پارکهای علم و فناوری داشته باشیم
و نیاز های این پارکها را رفع کنیم.
واعظی در ادامه تأکید کرد :مناســب ترین راه به منظور گام
برداشــتن در مسیر دو سیاســت کالن علم و فناوری و اقتصاد
مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،شکوفایی و فعالیت
مثمر ثمر پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید به ضرورت پویایی
و عدم ورشکســتگی شــرکتهای دانشبنیان گفت :متأسفانه
از وضعیت علم و فناوری در ســالهای گذشــته راضی نیستم.
مشکالت این حوزه با ســخنرانی حل نمیشود بلکه باید وارد
میدان عمل شویم.
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وی تصریــح کرد :خوشــبختانه در دانشــگاههای کشــور
ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزه تولید علم و فناوری وجود دارد
و ما باید بتوانیم از این ظرفیت ها به خوبی بهره ببریم.
واعظی با اشــاره به جذب نیروهای متخصص کشــور در
شرکتهای بینالمللی گفت :متأسفانه در دانشگاههای ما جوانان
نخبه و با اســتعداد فراوانی تربیت میشــود اما به دلیل کمبود
امکانات مورد نیاز برای فعالیت ،این جوانان جذب شــرکتهای
بینالمللی غربی می شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه تمرکز دولت
در ســال گذشته بر حوزه آی سی تی و برنامههای پژوهشی و
دانشگاهی بوده اســت ،اظهار کرد :در همین راستا شرکتهای
فعال در این زمینه باید ســاماندهی و با وزراتخانه و ســازمان
های مربوطه رابطه برقرار کنند.
وی خاطرنشان کرد :میزان و سرعت دسترسی به اینترنت باید
به گونه ای باشد که فعالیتها و پژوهشهای علمی و دانشگاهی
با شتاب بیشــتری صورت بگیرند .در همین راستا برنامهریزی
های الزم به منظور جداسازی اینترنت مورد نیاز در دانشگاهها و
مراکز علمی صورت بگیرد .در این زمینه کمیته ای متشــکل از
وزراتخانههای مربوطه تشکیل شده و امیدوار هستیم تا در سال
آینده این اقدام عملی شود.
وی بومی ســازی فعالیــت پارکهای علم و فنــاوری را از
جمله سیاســتهای دولت تدبیر برشمرد و افزود :معاونت علم و
فناوری وزراتخانهاعتبارات بسیار خوبی به منظور توسعه و رشد
شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته است .امیدوار هستیم تا در
آینده شاهد شکوفایی این شرکتها باشیم.
واعظی همچنین با اشاره به حمایت وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات از بخش تولید محتوا گفت :برنامهریزی های الزم در
راستای همکاری این وزراتخانهبا سه اپراتور فعال در کشور به
منظور تولید محتوا و اپیکیشن های مختلف صورت گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد :در این راســتا
ســاز و کاری فراهم شده تا افراد طراح به صورت دایم از درآمد
اپراتورها درصدی را برداشت کنند.
وی در پایان عنوان کرد :ما باید بتوانیم تجهیزات و مواد مورد
نیاز کشــور را از طریق شرکتهای دانشبنیان فراهم کنیم .در
صورتی که بتوانیم از لحاظ فناوری مســتقل شویم به طور حتم
گام های بلندی را در راستای توسعة کشور برخواهیم داشت.

معرفی شبکه پارکهای
علم و فناوری کشورهای اسالمی
در سیزدهمین نشســت مجمع عمومی کمیته دایمی
همکاریهای علمی و فناوری ســازمان همکاریهای
اســامی (کامســتک) که در آوریل  2008در اســام آباد
پاکستان برگزار گردید ،تصمیم اولیه برای ایجاد  INSTPبا
هدف توســعه فناوری در میان کشورهای اسالمی ،تقویت
روابــط بین پارکهای علم و فناوری و ترویج همکاریهای
علمی و مبتنی بر فناوری میان کشورهای اسالمی گرفته شد.
ذر این نشست جمهوری اسالمی ایران مأمور تهیه مطالعات
امکان ســنجی این شبکه گردید و وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری نیز ،انجام این مهم را به پارک علم و فناوری گیالن
محول نمود.
در چهاردهمین نشست کمیته دائمی همکاریهای علمی
و فناوری سازمان همکاریهای اسالمی (ژانویه  ،2011اسالم
آباد) ،تأســیس شــبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای
اســامی در جمهوری اســامی ایران به تصویب رسیده و
پارک علم و فناوری گیالن از سوی وزارت علوم و تحقیقات
و فناوری جمهوری اسالمی ایران به عنوان دبیرخانه و محل
استقرار این شبکه انتخاب گردید .پارک علم و فناوری گیالن
به عنوان میزبان شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای
اسالمی ،با اتخاذ تمهیدات مقتضی ،فعالیتهای خود را برای
راهاندازی این شبکه آغاز نمود.
دبیرخانه شــبکه پارکهای علم و فناوری کشــورهای
اســامی ،پس از طی مراحل قانونــی و تمهید مقدمات ،به
صورت رســمی توسط جناب آقای پروفســور عطاءالرحمن
هماهنگ کننده وقت کل کامســتک در تاریخ  17دی ماه
 1390در پــارک علم و فناوری گیــان افتتاح و از تارنمای
رسمی شبکه رونمایی گردید.
در این مراســم آقای پروفســور عطاءالرحمــن ،در مورد
برنامهریزی برای شــروع فعالیت شــبکه توصیه نمودند تا

دبیرخانه ،مدل همکاری را مشــخص نموده و در اسرع وقت
بــرای عضو گیری اقدام نمایــد و پس از عضویت حداقل 5
پارک علم و فناوری ،مدل و روند فعالیت شــبکه ،اساسنامه
و تشکیالت اجرایی پیشنهادی معرفی شده و به تأیید اعضاء
برسد .در همین راســتا دبیرخانه شبکه اقدام به طرح ریزی
کارگاه آموزشی و اولین جلسه مجمع عمومی با هدف تصویب
اساسنامه نمود.
اولیــن نشســت مجمع عمومــی این شــبکه با حضور
نمایندگانی از کشــورهای عضو در شهریور ماه سال 1391
برگزار و اساسنامه شبکه به تصویب رسید که در آن پارک علم
و فناوری گیالن به عنوان دبیرخانه دایمی شــبکه انتخاب و
این موضوع توسط کامستک نیز تأیید گردید .طبق اساسنامه
شــبکه ،رییس پارک علم و فناوری گیالن (محل اســتقرار
دبیرخانه) به عنوان دبیرکل شبکه انتخاب گردید .همچنین در
این نشست اعضای کمیته اجرایی شبکه نیز انتخاب گردیدند.
طبق اساســنامه مصوب ،شبکه پارکهای علم و فناوری
کشــورهای اسالمی موظف به توسعه و ارتقای سطح دانش
فنی موجود در کشــورهای اســامی از طریق برگزاری و یا
حمایت از برگــزاری کارگاههای آموزشــی ،حمایت و ارایه
خدمات مورد نیاز جهت تأســیس پارکهای علم و فناوری
و مراکز رشد در کشــورهای اسالمی ،بسترسازی و حمایت
از انتقال فناوری و تبادل تجربیات ،فراهم نمودن و همچنین
آماده ســازی زمینه معرفی و عرضه محصوالت دانشبنیان
پارکهای علم و فناوری کشــورهای اسالمی به بازارهای
جهانی و اسالمی میباشد.
در حال حاضر شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای
اسالمی دارای  13عضو از  11کشور اسالمی و همچنین 24
عضو از جمهوری اسالمی ایران میباشد.

به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی صورت گرفت؛

مرکز رشد واحدهای فناور دامغان پارک
علم و فناوری استان سمنان افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری اســتان
سمنان ،مرکز رشد واحدهای فناور دامغان این پارک با
مساحت  2747متر مربع و زیربنای  835متر مربع با حضور
آقایان محمد وکیلی اســتاندار ســمنان ،دکتر عبدالرحمن
رســتمیان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی،
دکتر وحید احمدی معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقات وفناوری ،دکتر خســرو پیری مدیر کل دفتر امور
فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر محمد مهدی
فاتح رییس دانشگاه شاهرود ،دکتر عبدالعلی بصیری رییس
دانشگاه دامغان ،دکتر ســیدمحمد اسماعیل جاللی رییس
پارک علم و فناوری اســتان سمنان و دکتر حمید هراتیزاده

مدیر مراکز رشد این پارک ،مدیران تعدادی از واحدهای فناور،
برخی از نخبگان و جمعی از اساتید استان افتتاح شد.
در ادامهی مراسم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقات وفناوری در سخنانی به جایگاه پژوهش در پیشرفت
کشــور اشــاره کرد و گفت :در زمان آغاز رکود اقتصادی در
ســطح جهان (سال  )1998تنها بخشــی که در کشورهای
پیشــرفته بودجه آن کاهش نداشت بخش پژوهش بود .چرا
که آنها اعتقاد داشــتند پژوهش میتواند راهگشای خروج از
رکود باشد.
دکتر وحید احمدی افزود :برای خروج از رکود باید وابستگی
به نفت کم شده و توجه به بخش پژوهش افزایش یابد.
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همزمان با برگزاری جشن سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

عملیات اجرائی برج فناوری پارک علم وفناوری فارس آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس،
در این مراســم دکتر علی اصغر توفیق معاون آموزش،
پژوهــش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت،مهندس
نیــره پیروزبخــت رییس ســازمان ملی اســتاندارد ،دکتر
عبدالحسین فریدون مشاور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و
مدیر کل دفتر وزارتی،حجه االسالم رضوی امام جمعه موقت
شیراز و تعدادی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای
اسالمی حضور داشتند.
دکتر علی اصغر توفیق معاون آموزش،پژوهش و فناوری
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بانک جهانی ســرمایه
کشورهای جهان را  708هزار میلیارد دالر اعالم کرده که در
این جمع داراییهای طبیعی ،فناوری و کارخانجات و دارایی
های نامشــهود یعنی ذخایر علمی و پژوهشــی و صاحبان
اندیشه کشورها در آن دیده شده است.
وی ادامه داد :براساس این گزارش ،داراییهای نامشهود
ایران  12درصد کل دارایی کشور حساب شده که بدلیل عدم

اعالم اطالعات واقعی ،این میزان صحیح نیست.
وی اضافــه کرد :در کشــورهای پیشــرفته دارایی های
نامشهود  70درصد از ســرمایه آنها و در کشورهای در حال
توسعه  50درصد از ثروت آنها محاسبه شده است.
دکتر توفیق بیان داشــت :متأسفانه در کشور ما صاحبان
اندیشــه ،محققان و اساتید دانشگاهها ،نخبگان شرکتهای
دانشبنیان در جمع سرمایه ها به حساب نیامدهاند به همین
دلیل میزان داراییهای نا مشهود ما ارقامی غیر واقعی یافته
اند.
وی گفت :اخیرا در این راستا تفاهم نامه هایی با وزارتخانه
های آموزش و پــرورش ،علوم و تحقیقات و فناوری ،کار و
امور اجتماعی ،فرهنگ و ارشــاد اســامی و معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است.
وی خاطر نشــان کرد :وزارتخانه های یاد شــده از این
پس در مجموع داراییهای خود در هر بخش ســرمایه های
انســانی ،علمی و تحقیقاتی را بعنوان داراییهای نامشهود

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراســان
جنوبی واحد تعاون و كارآفريني ويژهفناوران استان باهدف
توسعه درامدزايي و اشتغال در پارك علم و فناوری راهاندازي شد.
به گزارش خبرنگار ما پارك علم و فناوری خراســان جنوبي در
ادامه اقدامات خود براي گسترش كارآفريني در بينفناوران استان
اين بار با همــكاري اداره تعاون كار و رفــاه اجتماعي اقدام به
راهاندازي واحد كارآفريني و تعاون در مجموعه خود كرده است تا
شرايط ايجاد اشتغال پايدار را براي جامعه فن آور بيشتر از گذشته
فراهم كند .رييس پارك علم و فناوری استان در افتتاح اين واحد
گفــت :همزمان با ايام ا ...دهه فجر اين واحد راهاندازي شــد و
اميدواريم اين واحد بتواند براي حل مشــكالت اشتغال جوانان
استان به ويژه قشر فن آور و مخترع راه گشا باشد .دكتر دوستي
در ادامه با بيان اينكه امروز از مهمترين وظايف ما توسعه اشتغال

و كار آفرينــي در بيــن جوانان به خصوص فــارغ التحصيالن
دانشگاهي اســت افزود :هســته هاي اصلي اقتصاد مقاومتي
شركتهاي دانشبنيان اســت كه بايد از طريق تنها از تالش
متخصصيــن داخلي خودمان به آن دســت يابيــم .وي افزود:
متأسفانه امروز جوانان ما به ويژه فارغ التحصيالن دانشگاهي بعد
از اتمام تحصيالتشــان دچار يه بحران و سردر گمي ميشوند و
تنها به دنبال استخدام هاي دولتي هستند . .وي با تأكيد بر اينكه
وظيفه دولت محدود كردن استخدام هاي دولتي و حمايت ار كار
آفريني و اشــتغال هاي غير دولتي اســت افزود :اين امر تنها با
ترويج تعاون به خوبي ميتواند انجام شــود .رييس پارك علم و
فناوری خراسان جنوبي در ادامه با تاكيد براينكه امروز مشكالت
اين بخش آنقدر وسيع و گسترده است كه به تنهايي يك دستگاه
نميتواند ان را حل كند افزود :با تشكيل شركتهاي دانشبنيان

برنامهریزی وزارت علوم برای ارتقای پارکهای علم و فناوری در ابعاد کیفی و کمی
سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری
وزارت علوم از برنامهریزی وزارت علوم برای ارتقای پارکهای
علم و فناوری در ابعاد کیفی و کمی خبر داد و گفت :مراکز رشد
تخصصی در چارچوب برنامههای وزیر علوم و معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری در استانهای مختلف و بر اساس
اصل آمایش منطقهای راهاندازی میشود.
خسرو پیری سرپرســت دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی
امــور فناوری وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم برای ارتقا
و توســعه پارکهای علم و فناوری کشور در هر دو بعد کمی
و کیفی برنامهریــزی دارد ،گفت :در وزارت علوم برای ارتقای
پارکهای علم و فناوری در هر زمینهای که مورد نیاز باشــد
برنامهریزی کردهایم تا پارکهای علم و فناوری در کشــور به
شــرایط ایدهآل دســت یابند و اهدافی که در اسناد باالدستی
مشخص شده است را تحقق بخشند.
وی افزود :البته در حال حاضر تمام استانها دارای پارک علم
و فناوری هستند ولی بر اساس برنامهریزی برای ارتقای کمی
پارکها ،مراکز رشد تخصصی را در چارچوب برنامههای وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری در اســتانهای مختلف و بر اســاس اصل آمایش
منطقهای ایجاد میکنیم.
پیری با اشــاره بــه برنامههایی که در زمــان انتصابش به
وزارت علوم ارائه داده اســت ،گفت :من برنامههایم را در  2بعد
ارتقای کیفی و کمی به معاون پژوهشی وزیر علوم ارائه کردم
و وی تأکید کرده است که با برنامهریزی منسجم در چارچوب
برنامهها ،قوانین و جایگاه تشکیالتی مصوب پیش برویم.
سرپرست دفتر سیاســتگذاری و برنامهریزی امور فناوری
وزارت علــوم با تأکید بر تحقق اهــداف نظام علم و فناوری و
نقش آفرینی آن در اقتصاد دانشبنیان اظهار داشــت :در بعد
ارتقــای کمی پارکهــای علم و فناوری ســعی میکنیم در
حوزههایی که توسعه کمی نداشتیم فعالیت کنیم و در بعد کیفی
سعی میکنیم مسیر را بر اساس اولویتهای نظام در راستای
تحقق اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی پیش ببریم.
وی گفت :به طور کلی شرکتهای دانشبنیان باید بر اساس
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فناوری را به آنها سپرده اند.
دکتر فریدون بیان کرد :در کشو ما با توسعه آموزش عالی
و رشد فارغالتحصیالن دانشگاهی در جامعه باید دانشگاههای
ایده پرداز پاسخگویی و کارآفرینی را برعهده گیرند تا جمعیت
جوان کشور آسیب پذیر نشوند.
وی خاطر نشان کرد :دانشــگاهها باید ضمن ارتقا کیفی
آموزش ،پذیرش مســئولیت پژوهــش و تحقیقات با مرکز
اقتصادی تعاملی سازنده داشته باشند تا اقتصاد دانش محور بر
پایه هایی مستحکم بنا گردد.

تالش پاركهای علم و فناوری خراسان جنوبي صورت گرفت:

راهاندازي واحد تعاون و كارآفريني ويژه فناوران استان باهدف توسعه درامدزايي و اشتغال
و حمايتهاي واقعي و بدون شعار ميتوانيم به اهداف مقام معظم
رهبري براي اجرايي شــدن ســند اقتصاد مقاومتي جامه عمل
بپوشانيم .وي ادامه داد :بايد به صورت تحليلي مشكالت بررسي
شود و پارك خراسان جنوبي آمادگي اين را دارد در تمامي مراحل
در جهت اشــتغال و افزايش درآمد هاي اقتصادي مردم منطقه
همكاري الزم را داشته باشد .و با اشاره به حمايتهاي پارك از
شــركتهاي دانشبنيان براي وارد شدن به بازار و پايداري آنها
افزود :براي اين منظور با حمايت از توســعه شركتهاي تعاوني
دانشبنيان بايد از مســير ركود اقتصادي خارج و براي افزايش
اشتغال مردم اســتان گام برداريم .وي افزود :اميدواريم تمامي
دستگاهها نيز بخ ياري ما بيايند ودر اين هدف مهم همكاري الزم
را داشــته باشند .وي ادامه داد :گام اساسي و ابتدايي آن تسهيل
مسير تشكيل اين تعاوني هاي دانشبنيان است و نبايد در ابتداي

امر با سخت گيري سنگ در مسير آنها انداخت .دكتر دوستي با
بيان اينكه امروز شــركتهاي دانشبنيان بــراي ورود به بازار
تجارت ،پايداري و توان رقابت بايد حمايت شوند افزود :بسياري
از شركتها وارد كار شــدند اما متأسفانه به داليل مختلف كه
مهمترين آنها عدم حمايتهاي كافي بود ه است نتوانستد سر پا
بايســتند .وي افزود امروز به داليل مختلف از جمله پايهگذاري
برخي سياســتهاي اشــتباه شــركتهاي دانشبنيــان نگاه
طلبكارانه از دولت دارند و فكر ميكنند چون خاص ميباشند
بايد در تمام مراحل از آنها حمايت شود كه اين نگاه در هيج جاي
دنيا نيســت و ما بايد آهسته آهسته اين نگاه را تغيير دهيم .وي
ادامه داد :مابايد شرايط را بزاي اين شركتها تسهيل كرده تا آنها
كم كم وارد بازار تجاري سازي شوند.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم

امسال  1200شرکت مجوز دانشبنیان گرفتند

نیازهای اولویتدار کشور و آمایش منطقهای در پارکها مستقر
شــوند ،هر استان باید بر اســاس نیازها و ظرفیت منطقهای،
شرکتهای دانشبنیان در حوزه تخصصی ایجاد کند.
پیری عنوان کرد :برنامهریزی ما مطابق با سیاســتهای
ابالغی علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری و سیاستهای
دولت و وزارت علوم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی اصلیترین پایه رشد اقتصاد را ،تحقق اقتصاد مقاومتی
دانست و گفت :چارچوب کار ما فرمایشات مقام معظم رهبری
است که باید پروتکلها و پروژههایی را در زمینه تحقق منویات
مقام معظم رهبری اجرایی کنیم تا به اهداف مورد نظر کشور
برسیم.
سرپرست دفتر سیاســتگذاری و برنامهریزی امور فناوری
وزارت علوم در پاسخ به این سؤال که برنامهریزی وزارت علوم
برای تقویت ارتباط علم و صنعت چیست ،عنوان کرد :یکی از
اولویتهای اصلی دستیابی به اهداف در بخش صنعت دنبال
میشود یعنی ما باید بدانیم چگونه سیستم پژوهش و علم کشور
را بــه صنعت متصل کنیم .البته یکــی از برنامههایی که جزء
برنامه وزارت علوم هم است این مسئله بوده و من هم در برنامه
کاری خود این مسائل را ارائه کردم.
پیری گفت :برنامهریزی برای چگونگی ایجاد ارتباط پایدار
بین دانشگاه و صنعت در پارک علم و فناوری از قبل آغاز شده
و ما هم سعی میکنیم در این راستا حرکت کنیم.

مرکز خدماترسانی برای شرکتهای دانشبنیان در پارک
استات آذربایجان شرقی تأسیس میشود

به گزارش پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
به منظور تســهیل فرایند های توســعه شــرکتهای
دانشبنیــان شــورای برنامهریزی اســتان ،تأســیس مرکز
خدماترسانی شرکتهای دانشبنیان در پارک علم و فناوری
اســتان را تصویب کــرد .این خبر را مهنــدس پاکزاد معاون
برنامهریزی و توســعه منابع انسانی استان در نشست توجیهی
شــرکتهای دانشبنیان در پارک مطرح نمود.این مرکز برای
ارائه خدمــات در زمینههای مختلف مورد نیاز شــرکتهای

اضافه خواهند کرد.
این مسئول همچنین گفت :پارکهای علم و فناوری در
ایران رو به رشــد و توسعه هستند و شرکتهای دانشبنیان
با ایده های نو و برتر را پوشــش می دهند و بر ذخایر علمی
کشور می افزایند.
وی افزود :توسعه و ارتقا پارکهای علم و فناوری باید در
اولویت برنامههای اســتانها قرار گیرد تا در ارتباط صنعت و
دانشگاه و ایجاد کارآفرینی در هر منطقه اثرگذار باشد.
دکترعبدالحسین فریدون در این مراسم افزود :کارآفرینی
موتور محرکه توسعه اقتصادی است که این مهم باید از مراکز
علمی آغاز و به سمت صنعت سوق داده شود.
وی ادامه داد:کشــور ما در رشد کمی آموزش عالی با 70
هزار هیئت علمــی ،پرورش  4/5میلیون دانشــجو و تولید
1/6درصد علم در دنیا ،گام مهمیبرداشته است.
وی اضافه کرد :دانشــگاهها باید با ارتبــاط اصولی تر با
صنعت و ایجاد کارآفرینی در حل مسایل و مشکالت منطقه
کارساز باشند.
به گفتۀ وی ،کشــورهای پیشرفته با تقویت دانشگاههای
کارآفریــن و ایده پرداز ایفای نقش کلیــدی در ارتقا علم و

دانشبنیان با اســتقرار نماینده ویژه کلیه دستگا ه های مرتبط
دولتی در پارک راهاندازی خواهد شد و شرکتهای دانشبنیان
با تأسیس این مرکز میتوانند با مراجعه به مرکز خدماترسانی
شــرکتهای دانشبنیان در پارک ،همزمان با نمایندگان ویژه
دستگاههای استانی مستقر در این مرکز ارتباط یافته و از مراجعه
به دســتگاههای مختلف خودداری نمایند .با به حداقل رسیدن
بروکراسی اداری فراروی توسعه شرکتهای دانشبنیان ،مسیر
رشد و توسعه این شرکتها در منطقه تسهیل خواهد شد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با تأکید بر سیاست
حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت :امسال یک هزار
و دویست شرکت در کشور مجوز دانشبنیان گرفتند.
دکتر وحید احمدی در حاشــیه افتتاح طرح های پارک علم
و فناوری دانشــگاه ســمنان ضمن اعالم ایــن خبر افزود:
امســال برای حمایت از این شــرکتها دولت اعتبار خوبی
را به صندوق شــکوفایی و نوآوری اختصاص داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اعتبار ایــن صندوق در ســال قبل
هفــت هزار میلیــارد ریال بوده اســت گفت :امســال این
رقــم به  10هــزار میلیــارد ریــال افزایش یافته اســت.
وی با اشــاره به وجود آمادگی الزم برای اعطای تسهیالت
به این شرکتها گفت :بر سرعت دادن به اعطای تسهیالت
نیز تأکید شــده تا روش ها و فرایند اعطای تســهیالت نیز
بهبود یابد.
دكتراحمــدی از تصویب قانون معافیــت مالیاتی طرح ها و
فعالیتهای تحقیقاتی با کمک شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری (عتف) خبر داد و اظهار داشت :برای این شرکتها وطرح
های تحقیقاتی معافیت بیمه ای هم به تصویب رسیده است.
وی گفت :سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه معافیت بیمه

ای را ابالغ کرده اســت و بستر کار تا حدودی برای توسعه
فعالیتهای تحقیقاتی فراهم شده و موانع نیز برطرف شده است.
معاون پژوهــش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در پايان ســخنان خود از به بهره برداری رســیدن تعدادی
طرح های تحقیقاتی از جمله تولید داروهای درمان سرطان
پروستات و طرح های تجهیزاتی در استانهای مختلف خبر
داد.

بازدید مدیر کل دفتر فناوری وزارت علوم از شرکتهای دانشبنیان
به گــزارش روابط عمومی پارک ،دکتر پیری مدیر کل
دفتر فناوری وزارت علوم از شــرکتهای دانشبنیان
مســتقر در پارک علم و فناوری مازنــدران بازدید نموده و از
نزدیک با توانمندیها و ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان
مســتقر در آن آشنا شــد .در این بازدید مدیران و مسئولین
شرکتهای مستقر ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تولید
محصوالت دانشبنیان خود و تجاری ســازی آنها خواستار
حمایت های بیشــتر وزارت علوم از پــارک علم و فناوری
مازندران در موضوع تأمین ســرمایه اولیه و اختصاص فضا و
زمین مناسب برای گســترش فعالیتهای خود شدند .دکتر
علی معتمــدزادگان رییس پارک علم و فناوری مازندران نیز
توضیحاتی را در خصوص پیگیری مطالبات این شرکتها از
جملــه در بحث اجــرای قانون معافیــت مالیاتی و عوارض

گمرکی شــرکتهای دانشبنیان در اســتان مازندران ارائه
کردند.
دکتر خســرو پیری نیز در نشســت پایانی با مســئولین
شرکتهای دانشبنیان مازندرانی از برنامهریزی وزارت علوم
برای احداث دفاتر مرکز خدمات صادرات فناوری در بعضی از
کشورها از جمله تاجیکستان ،ترکیه و افریقای جنوبی خبر داد.
مدیر کل دفتر فناوری وزارت علوم از شرکتهای دانشبنیان
خواســتند که برای ورود کاالها و خدمــات فناورانه خود به
کشورهای خارجی و صادرات محصوالتشان آمادگی الزم از
قبیل بسته بندی مناسب و دریافت مجوزها ی بینالمللی را
در خود ایجاد نمایند .دکتر پیری هم چنین از ایجاد فن بازار
ویکند و نهایی شدن طرح آن در دفتر فناوری وزارت علوم
جهت بازاریابی مناسب برای محصوالت دانشبنیان خبر داد.

پشتیبانی پژوهشی

معرفی شبکه آزمایشگاههای
علمی ایران (شاعا)
بدون ترديد ،یکی از نیازهای ضروری در مسیر
توســعة علم و فناوری ،امکان دسترســی به
آزمایشگاههای پیشــرفته و افراد متخصص در این
زمینه است.
در این راســتا الزم است با همكاري دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،پاركهای علم و فناوري و شرکتهای
دولتی و خصوصی مرتبط ،شــبكه آزمايشــگاهي
قدرتمندی ايجاد کرد که قابلیت ارائه خدمات الزم
بــه صورت آنالین به طیف وســیعی از متقاضیان،
شامل اساتید ،محققان و دانشجویان را داشته باشد.
گفتنی است ایده شبکهسازی به منظور افزایش
بهرهوری و سرمایهگذاری مؤثر ،سالهاست که در
نظام آموزش عالی کشــور مطرح شــده است .در
ســال  1389با توجه به سیاستهای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری شــبکه آزمایشگاههای علمی
ایران شــروع به کارکرد و در سال  1393نرمافزار
مدیریت جامع تجهیزات و خدمات آزمایشــگاهی
تهیه و در هفته ملی پژوهــش و فناوری رونمایی
گردید.
از جمله اهداف تأسیس شاعا میتوان به  -ایجاد
بانک جامع اطالعات تجهیزات کشــور ،بسترسازی
به منظور ایجاد آزمایشــگاههای مرکزی ،تعمیر و
نگهداری و بازیابی تجهیزات با مهندسی معکوس،
ایجاد بانک تعمیرکاران خبره در کشــور ،برقراری
نظــام  HSEدر آزمایشــگاهها ،بسترســازی الزم
برای اخذ گواهیهای بینالمللی اســتاندارد (ایزو
 )17025در کلیه آزمایشگاههای عضو ،برنامهریزی
برای خریــد تجهیزات گرانقیمت و دارای فناوری
باال از طریق سرمایهگذاری اســتانی ،برنامهریزی
برای اســتفاده بهینه از امکانات موجود در استان
و ایجــاد همــکاری و تعامــل با آزمایشــگاههای
دانشــگاههای آزاد ،علوم پزشــکی و دستگاههای
اجرایی اشاره کرد.

شبکه آزمایشگاههای علمی
ایران رونمایی شد.
با حضور وزیر علــوم و همزمان با افتتاحیه
پانزدهمین نمایشــگاه هفته پژوهش و فناوری
شــبکه آزمایشــگاههای علمی ایران (شــاعا)
رونمایی شد.
شبکه آزمایشــگاههای علمی ایران با هدف
ایجاد بانک جامع اطالعات تجهیزات کشــور،
بسترســازی به منظور ایجاد آزمایشــگاههای
مرکزی ،تعمیر و نگهداری و بازیابی تجهیزات
با مهندســی معکوس ،برقراری نظام  HSEدر
آزمایشگاهها و برنامهریزی برای استفاده بهینه
از امکانات موجود در هر استان رونمایی شد.
ســامانه شاعا شامل دو بخش سیستم جامع
مدیریت تجهیزات و ســایت اســت که تمام
تجهیزات دانشــگاهها و میــزان فعالیتها در
رابطه با شــرکتهای ســازنده و وارد کننده
تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشــگاهی است که
محققان و پژوهشگران میتوانند با وارد کردن
کلمه عبور و نام کاربری به سایت وارد و جهت
عضویت و یا برخــورداری از اطالعات موجود
اطالعات جدید کسب کنند.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

مدیر کل و معاون دفتر حمایت و
پشتیبانی امور پژوهش و فناوی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری از آزمایشگاههای
دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید کرد.
مدیر کل و معاون دفتر حمایت و پشــتیبانی
امور پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری در یک سفر يک روزه به استان خوزستان
در مورخ  93/11/12در دانشــگاه شــهید چمران
اهــواز حضور پیدا کردنــد .در این ســفر ابتدا از
قســمتهای مختلف آزمایشگاه مرکزی و سپس از
آزمایشگاههای دانشکدههای علوم ،مهندسی ،علوم
آب ،دامپزشکی ،کشاورزی و مهندسی بازدید شد.
این بازدید با برگزاری جلســهای با هیئت رییسه
دانشگاه ادامه پیدا کرد.
در این جلسه مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی
امور پژوهــش و فناوی وزارت علــوم ،تحقیقات و
فناوری اظهار داشــت :با وجود همه مشکالت نفتي
و بودجهاي در ســال آينده ،در بخــش تجهيزات
حــدود  120ميليارد ريــال و در بخش ارزي 500
ميليون دالر پيش بيني شــده که اگر محقق شود
آزمايشــگاههاي مرکزي دانشــگاهها جان تازهاي
ميگيرند.
وي با اشاره به بازديد خود از آزمايشگاه مرکزي
دانشــگاه شــهيد چمران و برخي آزمايشگاههاي
دانشــکدهها ،گفت :آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه
شهید چمران یکی از آزمایشــگاههای کمنظیر در
ســطح ملی و بی نظیر در ســطح جنوب و جنوب
غرب کشور است که باید جهت تکمیل تجهیزات و
نوسازی مورد حمایت قرار گیرد.
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی
و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقيقــات و فناوري با
بيان اينکه قطعاً حمايتهاي ســال آينده براساس
آزمايشگاههاي مرکزي شکل گرفته ،از هيئت رئيسه
دانشگاه درخواست کرد به آزمايشگاه مرکزي بيشتر
توجه کنند و نيازهاي  HSEو ساختماني آن را در
جهت درآمدزايي و جذب سرمايه تأمين کنند.
وي با اشاره به اينکه آزمايشگاه مرکزي دانشگاه
شهيد چمران که عضو شــبکه شاعاست متعلق به
همه اســتان اســت ،افزود :اگر آزمايشگاه مرکزي
دانشــگاه گواهي ايزو و ايمني و بهداشت و محيط
زيســت ( )HSEبگيرد ،خروجــي آن قطعاً قابل
اعتماد بوده و درآمدزايي آن بسيار زياد ميشود به
طوري که ديگر دانشگاه نيازي به وزارت علوم براي
بودجه نخواهد داشــت و درآمدهاي آن براي اداره
دانشگاه کفايت مي کند.
وي در ادامه ،سياســت وزارت علــوم بر مبناي
حمايت از آزمايشــگاه درجه يک تا چهار را تشريح
کرد و گفت :در آزمايشگاههاي درجه يک ،دانشگاه
و دولت اصال نقشــي ندارند و فردي ســرمايه دار،
خير و داراي ارتباطــات خارجي و داخلي اقدام به
ّ
سرمايه گذاري مي کند .چنين آزمايشگاهي داراي
تجهيزات استاندارد بوده و گواهي ايزو اخذ مي کند
و همه بودجههاي پژوهشي به سمت اين آزمايشگاه
هدايت ميشود.
دکتــر بختياري با بيان اينکه  5نوع آزمايشــگاه
درجه يک اين چنيني به صورت منطقهاي در کشور
پيشبيني شــده ،از اقدام اســتانهاي آذربايجان
شــرقي و تهران در اين خصوص خبر داد و گفت:
صندوق توســعه حاضر است وام بخش خصوصي را
تا  10ميليارد دالر به اين منظور تأمين کند.
مدیــر کل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی امور
پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
آزمايشــگاههاي درجه دو را همان آزمايشگاههاي
مرکزي دانشــگاه تعريف کرد که در قالب شــبکه
آزمايشگاهي شــاعا فعاليت ميکنند و گفت :قطعاً
از ســال آينده نحوه پرداخت ما به آزمايشگاههاي
دانشــگاهها به شــکل قبل نخواهد بود و بودجه به
صورت متمرکــز در اختيار آزمايشــگاههاي عضو
شــبکه آزمايشــگاههاي علمي ايران (شــاعا) قرار
ميگيرد.

نخستین جلسه کارگروه شبکه
آزمایشگاههای علمی خوزستان به میزبانی
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

دبیرخانه دائمی هفته ملی پژوهش و
فناوری در دفتر حمايت و پشتيباني امور
پژوهشي و فناوري تشکیل میشود.

این نشســت با حضــور مدیــر کل و معاون
دفترحمایــت و پشــتیبانی امــور پژوهش و
فناوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و اعضای
شــبکه آزمایشــگاههای علمی خوزســتان عصر
یکشنبه  12بهمن در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزار شد.
دکتــر ابراهیــم حاجی دولو معــاون پژوهش و
فناوری دانشگاه شــهید چمران در این نشست به
معرفی ظرفیتهای تحقیقاتی و علمی این دانشگاه
پرداخــت و گفت :فعال ســازی آزمایشــگاههای
دانشــگاهها و شبکه آزمایشگاهی در کشور به طور
جدی دنبال خواهد شد.
وی افــزود :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
صدد اســت از طریق شبکهســازی و فعالسازی
تجهیزات و دســتگاهها و به اشتراکگذاری آنها در
بین همه دانشــگاههای دولتی و غیردولتی بتواند
قدمی در جهت توســعه آموزش ،بهرهوری بهتر و
استفاده مناسب از تجهیزات آزمایشگاهی بردارد.
مدیر کل دفترحمایت و پشتیبانی امور پژوهش
و فنــاوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري نیز در
ادامه این نشست اظهار داشت :سیاستهای ما در
سال جاری و آینده ،تقویت آزمایشگاههای مرکزی
و عضو شبکه شاعا در کشور است .وی افزود :قطعاً
توزیع بودجــه در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ماننــد قبل نخواهد بــود و برنامهریــزی در قالب
شکلگیری شــبکه آزمایشگاهی است و در همین
راســتا  30شبکه در  30استان تشکیل شده که از
آنها حمایت میکنیم.
در ادامــه این نشســت معــاون دفترحمایت و
پشــتیبانی امور پژوهش و فنــاوری وزارت علوم،
تحقيقــات و فناوري تصریح کــرد :در حال حاضر
متأســفانه شــاهد عدم فعالیت برخی از تجهیزات
بســیار پیشــرفته آزمایشــگاهی و گرانقیمت در
کشور هســتیم .عالوه بر این تعدادی از دستگاهها
نیز ســالها اســت خریداری شــده امــا نصب و
راهاندازی نشــده که شــبکههای آزمایشــگاههای
علمی ایران عمده ترین کاری که دارد ساماندهی و
سازماندهی اینگونه تجهیزات است.
وی با اشــاره به تهیه نرمافزار و بانک اطالعاتی
آزمایشگاههای عضو شبکه ،گفت :در صورت نیاز به
تجهیزات خاص ،با جســت وجو در بانک اطالعاتی
شــبکه میتوانید نزدیکترین محلی که دســتگاه
مورد نظر را دارد شناسایی کنید.
معاون دفترحمایت و پشــتیبانی امور پژوهش و
فناوری وزارت علوم ،تحقيقــات و فناوري یکی از
مهمترین اقدامات شــبکه شاعا را کمک به تعمیر،
نصب و راهاندازی امکانات و آموزش نیروی انسانی
متخصص تجهیــزات آزمایشــگاهی عنوان کرد و
افــزود :بدون نیاز بــه مکاتبــات اداری و کاغذی
میتوان بــا پر کــردن بخشهای مــورد نظر در
نرمافزار شبکه شاعا مشکالت شناسایی و در اسرع
وقت رسیدگی شود.
دکتر علیائی گفت :آنچه در آزمایشگاههای کشور
مغفول مانده و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز
نســبت به آن بیتوجهی کرده ،اجرای نظام HSE
(ایمنی ،بهداشت و محیط زیست) است که بعضی
دانشگاهها بسیار ناقص انجام داده اند و بسیاری از
دانشگاهها اصال انجام ندادهاند و حتی مفهوم آن را
نمیدانند.
در پایــان ایــن نشســت معاونــان پژوهشــي
دانشــکدههاي دانشگاه شــهيد چمران و معاونان
پژوهش و فناوري دانشــگاههاي استان خوزستان
ســؤاالت و ديدگاه هاي خود را درباره حمايتهاي
شبکه آزمايشگاههاي علمي ايران مطرح کردند که
توســط مدير و معاون دفتر حمايت وپشتياني امور
پژوهش و فناوري وزارت علوم پاسخ داده شد.

دکتر جــال بختیاری مدیر کل دفتر حمایت و
پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم در
نشســت شــورای راهبردی هفته پژوهش و فناوری
اظهار داشــت :دبیرخانه دائمــی برگزاری هفته ملی
پژوهش و فناوری برای نخستین بار در دی ماه سال
جاری آغاز به کار میکند.
دكتــر بختياري در این نشســت بــه موضوعاتي
همچون برونسپاري امور نمايشگاه در سال جاري (با
كمترين هزينه براي ستاد) ،تشكيل شوراي راهبردي،
تغيير آييننامه جشــنواره تجليل از پژوهشــگران و
فناوران برتر تا ســال آينده ،انعقاد قرارداد نمايشگاه
ســال آينده بالفاصله بعد از اتمام نمايشگاه امسال،
اشاره كرد .ايشان همچنين يادآور شدند كه همكاري
با ســاير دستگاهها به منظور شــرکت در برنامههاي
هفته پژوهش و فناوري از برنامههاي آتي ستاد خواهد
بود .وی خاطر نشان كرد :از اين پس ،موضوع فن بازار
در طول ســال پيگيري خواهد شد و تالش ميشود
محصوالت جديدتر و واقعي تر ارائه گردد.

وزارت علوم برای ایجاد پارکهای
مشترک علم و فناوری با جمهوری
آذربایجان اعالم آمادگی کرد
دکتر محمد فرهادی وزیر علــوم ،تحقیقات و فناوری
در دیــدار با علی عباساف وزیر ارتباطات علمی و فناوری
جمهوری آذربایجان گفت :جمهوری اسالمی ایران آماده
توســعه همکاریها با جمهوری آذربایجان در زمینههای
مختلف از جمله ایجاد پارکهای مشــترک علم و فناوری
است.
به گزارش روابــط عمومی وزارت علوم ،دکتر فرهادی
در دیــدار با علی عباساف وزیر ارتباطات علمی و فناوری
جمهوری آذربایجان که به منظور شرکت در اولین اجالس
وزیران علوم ،فناوری و نوآوری كشــورهاي عضو جنبش
عدم تعهد به تهران ســفر کرده اســت ،گفت :امیدواریم
اجالس تهران دستاوردهای خوبی در زمینة انتقال فناوری
و همکاریهای علمی و فناوری بین کشورهای عضو داشته
باشد.
وی همچنین بــا یادآوری همکاری دانشــگاه تبریز و
آذربایجان با دانشــگاههای جمهوری آذربایجان در زمینه
تبادل استاد و دانشجو گفت :آمادگی داریم در زمینههای
مهندسی پزشکی ،نانوفناوری و بایوفناوری نیز با جمهوری
آذربایجان همکاری داشته باشیم.
علی عباساف وزیر ارتباطات علمی و فناوری جمهوری
آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور
در تهران و شــرکت در اجالس وزیران علوم ،کشــورهای
عضو جنبش عدم تعهد کسب رأی اعتماد باالی فرهادی از
مجلس شورای اسالمی را تبریک گفت.
وی بر توســعه روابط بین دانشــگاههای دو کشــور و
همچنین ایجاد پارکهای علم و فناوری تأکید کرد.
وزیر ارتباطات علمی و فنــاوری جمهوری آذربایجان
همچنیــن در این دیدار از دکتر فرهــادی همتای ایرانی
خود جهت ســفر به این کشــور و دیدار از دانشــگاهها و
دستاوردهای علمی دعوت کرد.
وزیر علوم کشــورمان نیز ضمــن پذیرفتن این دعوت
اظهار امیدواری کرد که در فرصتی مناسب به همراه
تعدادی از همکاران خود به جمهوری آذربایجان سفر
کند.
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5

6

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

تعریف قطب علمی در آییننامه دوره سوم

قطب علمي به گروهي از اعضاي هیئت علمي
در يك مؤسســه بــا توان علمي بــاال اطالق
ميشود كه با برتري در يك زمينة علمي -تخصصي
در علوم بنيــادي يا كاربــردي از طريق تمركز و
انسجام بخشيدن به فعاليتهاي خود در آن زمينه،
بــر اســاس برنامهاي مشــخص براي نــوآوري و
دســتيابي به كيفيت برتر علمي در ســطح ملي،
منطقهاي و بينالمللي و پاســخگويي به نيازهاي
اساسي كشور ميكوشد.
فرايند تشكيل قطب علمي در دوره سوم

 .1دستيابي به آخرين يافتههاي علمي و فناوری،
بررســي و پايش تحوالت علمي و بسط روشهاي
تحقيق و توســعه نرمافزارهاي تخصصي در زمينة
مربوط از طريق
:الف) تولیــد مقالههای علمی در مرزهای دانش و
انتشار آنها؛
ب) ثبت اختراع و نوآوريهاي علمي؛
ج) انتشار نشريات تخصصي؛
د) تصنیف و تألیف کتب علمی -پژوهشي؛
ه) ارائة نظریههای علمی؛
و) تهیه گزارشهای علمی؛
ز) توسعه يا انتقال فناوریهای نو و بديع؛
ح) اجراي طرحهاي پژوهشــي براي توليد دانش

پژوهشی

آشنایی با قطبهای علمی کشور
فني و حل معضالت اساسي کشور؛
ط) توليــد آثار بدیع و ارزنده هنری در مقياسهای ملی
و بینالمللی براي قطبهاي گروه هنر
 .2ارتبــاط مؤثر و هدفمند با ســازمانها و مؤسســات
اقتصــادي ،اجتماعي و فرهنگي ملــی و بینالمللی از
طريق:
الف) شــركت در كنفرانسها ،كارگاههاي آموزشــي و
دورههاي تخصصي و فرصتهای مطالعاتی؛
ب) برگــزاري کنفرانسهاي معتبر ملــی و بينالمللي،
کارگاههاي آموزشي و دورههاي تخصصي با همکاري
استادان و محققان برجسته داخل و خارج از كشور؛
ج) مشــارکت در اجراي پروژههاي تحقيقاتي مشترک
و پيريزي تحقيقات پيشــرفته با همکاري مراکز علمي
داخل و خارج ازکشور؛
د) همــکاري در برگــزاري دورههــاي تحصيلي براي
دانشجويان خارجي؛
 .3جلــب همکاري نخبگان ايراني و غیر ایرانی داخل و
خارج از کشور؛
 .4طراحي دورههاي ميان رشــتهاي جديــد مورد نياز
کشور؛
 .5بازنگــري در برنامههاي درســي و آموزشــي براي
پيشنهاد به مراجع ذيربط؛
 .6هدفمند ساختن موضوع رســالهها و پاياننامههاي
دانشجويان تحصيالت تكميلي؛
 .7تربیت دانشجويان و دانشپژوهان نخبه در دورههاي

دکتري و پسادکتري؛
 .8ارائة پیشنهاد طرحها و لوايح و آییننامههاي قانونی
به مؤسسات اجرایی؛
اهداف قطبهاي علمي طبق
آييننامه دوره سوم

 .1مشــاركت در گســترش مرزهاي دانش و اعتالي
موقعيت علمي كشور؛
 .2ايجاد محيط علمي پويا و مولد علم؛
 .3تقويت فعاليتهاي علمي و فناورانة گروهي؛
 .4توليد هدفمند دانش كاربردي براي پاســخگويي به
نيازهاي اساسي كشور؛
 .5دســتيابي به آخرين يافتههاي علمي و فناوريهاي
نوين در زمينة خاص؛
 .6فراهم ساختن زمينة تربیت پژوهشگران و دانشمندان
طراز اول؛
 .7کسب مرجعیت علمی و فناوري در زمینة تخصصی
خاص؛
 .8مشــاوره و تصمیم سازی در برنامهریزی علمی
و اجرايي؛
 .9آیندهنگــری و تدوين راهبــرد علمی در زمینة
تخصصی مربوط؛
 .10فراهم آوردن زمينه براي مشــاركت مراكز علمي
بينالمللي در مسير توليد علم و توسعه فناوري در داخل
كشور؛

وضعیــت قطبهــای علمی كشــوردر دوره ســوم از
سالهای( 1390الی )1394
ردیف

نام گروه

موافقت اصولی

1

علوم پایه

26

2

کشاورزی

28

3

دامپزشکی

8

4

علوم انسانی و هنر

28

5

فنی و مهندسی

63

154

بنــد دال ماده  1قانون برنامة پنجم توســعة اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و ردیف  36بســتههای اجرایی برنامة
پنجم:
" ایجــاد و توســعة قطبهــای علمی و فنــاوری در
رشــتههای تخصصی و حوزههای میان رشتهای به منظور
پیشبرد مرزهای دانش و فناوری در کشور با بهرهگیری از
پتانسیلها و مزیتهای نسبی منطقهای"،
آييننامه دوره سوم مشــتمل بر یک مقدمه13 ،ماده و
 10تبصره ،در تاريخ  88/11/17پس از طرح در شــورای
قطبهای علمی به تصویب مقام وزارت رسید.

ادامه از صفحۀ 1
كشورهاي در حال توسعه بوده است.
اگر چه دانشــگاهها داراي رســالت تاريخي توليد علم و
گســترش مرزهاي دانش ميباشــند اما بهطور مجزا شايد
اهميــت آنها براي هر جامعه و حتــي برخي مديران دولتي
قابل لمس نباشد چون رسالت دانشگاه در مسائل زير بنايي
با دســتاوردهاي زمان بر ميباشد و زماني اهميت آنها براي
ساير اقشار و به ويژه بخشهايي از دولت ملموس ميشود كه
بتواند مشكالت جدي و روز جامعه را بر طرف نمايد كه برخي
از مهمترين آن نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و در رأس آنها
توليد و اشتغال ميباشد.
عموم ًا نهاد دانشــگاه به عنوان يك نهاد مصرفكننده در
كشور محسوب ميشود كه بخش عمدهاي از منابع دولت را
مصرف مي كند و وجود همين نگاه باعث شده است كه اين
نهاد نتواند نقش خود را در تصميمگيريهاي كالن مديريتي
ايفا نمايد و از اين جهت باعث شــده است آسيبهاي جدي
از طرف متوليان و تصميمگيرندگان خارج از آن نهاد ،به ويژه
در مباحث بودجهاي به آن وارد شــود .البته با تعريف قديمي
از نوع دانشــگاهها چارهاي جز تسليم شدن به اين سرنوشت
باقي نميماند.
نتيجــه گيري اينكه بايســتي در كنار تغييــر نگرش در
دانشــگاهها ،يك تغيير نگرش در ارزيابي آنها هم ايجاد شود
بهطوري كه نگاه ارزيابي تنها معطوف به توليد علم نباشــد
بلكه بايد براي اثبات و ارتقاي جايگاه دانشگاه يك ارزيابي به
نام سنجش توليد از علم نيز ايجاد شود.
سنجش و ارزيابي توليد از علم بدين معني است كه بتوان
بازده اقتصادي متأثر از آن و كليد واژههاي ديگر نظير ايجاد
اشــتغال و حتي در بعد وســيعتر ايجاد امنيت ،اقتدار و ثبات
اجتماعي ايجاد شده ناشي از آن را سنجش نمود و آن عملكرد
متناسب با بودجه در نظر گرفته شده براي هر دانشگاه و يا كل
سيســتم آموزش عالي سنجيده شود .با بررسيهاي بهعمل
آمده از اين نظر نيز دانشگاهها نه تنها نهاد مصرفي نبوده بلكه
ارزش افزوده اقتصادي آن حتي بسيار باالتر از نهادهاي ديگر
اقتصادي و صنعتي كشــور بوده اســت .و ميتوان در سطح
حداقلي اين ادعا را داشــت كه دانشگاهها ،كارايي اقتصادي
باالتري نســبت به ســاير نهادهاي دولتي نسبت به بودجه
دريافتي داشتهاند.
سخن آخر اينكه نظر به اهميت نقش پژوهش و فناوري
به عنوان زيربناي توســعة پايدار ،ضرورت وجود يك ارگان
و نشــريه خبري و تحليلي جهت اطالع رســاني از قوانين،
مقــررات ،برنامهها ،اهداف ،چالشها و نيــز اخبار آن حوزه
احساس ميشــود كه خوشبختانه با همت برخي كاركنان و
مديران معاونت پژوهش و فناوري پژوهشگاه ها و پاركهاي
علم و فناوري و اولين شــماره آن تهيه شــده اگر چه قطع ًا
كاستيهاي در اين نشريه وجود دارد ولي اميد است با انتقادها،
و پيشنهادها ارزنده شما بر غنا و كيفيت آن افزوده شود.
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آشنایی با نشريات نامعتبر و نشريات جعلي

درحاشیه بازدید از پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل

وزیر علوم :افزایش تولیدات داخلی
از مصادیق اقتصاد مقاومتی در کشور است

دكتر محمد فرهادی وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری
دربازدید از پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا
عمل گفت :برگزاری نمایشــگاههای فناوری ،افزایش
تولیدات داخلی و تأســیس رشته های آموزشی منجر به
کارآفرینی از مصادیق اقتصاد مقاومتی درکشور است.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،دكتر فرهادی
در اين بازديد با اشــاره به دســتاوردهای فناوری توسط
محققان کشوراظهار داشت :ورود فارغالتحصیالن دارای
مهارت به عرصه اقتصاد دانشبنیان و رفع نیازکشــور از
طریق آنها را میتوان از دیگر مصادیق اقتصاد مقاومتی
برشمرد.
وي افــزود :با تــاش این افراد خروج ارز از کشــور
کاهش یافته و نمونههــای متعددی از فناوری که قب ً
ال

وارد میشد اکنون درداخل تولید میشود و این نشان از
تحقق اقتصاد مقاومتی درکشوردارد.
وی درخصوص جلوگیری از موازیکاری دربرنامههای
فناوری وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری گفت :بین معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری و وزارت علوم همکاری و هماهنگی وجود دارد
به طوری که دراین نمایشگاه پارکهای علم و فناوری،
دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان حضور دارند و این
نشان از همکاری وزرات علوم و معاونت است.
دكتر فرهادی همچنین با اشاره به برگزاری اجالس
وزرای علوم کشورهای غیرمتعهد در تهران اظهار داشت:
در اين اجالس مذاکرات خوبی انجام شد تا بتوانیم با این
کشورها تبادل علم و فناوری داشته باشیم.

به منظور ارتقای هر چه بیشــتر کیفیت تولیدات
علمی ،پیشــگیری از انتشــار مقاالت ارزشمند
پژوهشــگران کشور در نشــریات نامعتبر بين المللي
تهيه سياهه نشريات نامعتبر از سال 1391در دستور
كار در دفتــر سياســتگذاري و برنامهريــزي امــور
پژوهشــي قرار گرفت .كه به دنبــال آن كميتهاي از
معاونان پژوهشي برخي از دانشگاهها كه داراي سياهه
نشــريات نامعتبر بودند ،جهت تعيين شــاخصهاي
نشريات نامعتبر تشكيل شد.
اولين سياهه نشــريات نامعتبر بهمن ماه  1391با
 52نشــريه ابالغ گرديد و در آخرين سياهه نشريات
نامعتبر كه مهر  1393ابالغ گرديد  52نشــريه كه به
دليل خود اســتنادي زياد در اين ســياهه قرار گرفته
بودند که با برگشت دوباره اين نشريات به پايگاه JCR
از موسسه  ISIاز اين سياهه خارج گرديد.
در این راســتا پيرو شناســايي و معرفي نشــريات
نامعتبــر تعداد دیگری از نشــریات وجــود دارند که
با اســتفاده از هویت نشــریات معتبر بینالمللی ،به
راهاندازی وبســایتهایی اختصاصــی اقدام کرده و
با همان مشخصات نشــریات اصلی و معتبر ،فعالیت
میکننــد ،بهبیانی دیگــر ،این گروه از نشــریات که
میتوان عنوان «نشــریات جعلی» را برای آنها بهکار
برد ،از طریق وبســایتهای خود که توســط افراد
سودجو اداره میشوند و با همان هویت نشریات اصلی
و معتبــر بینالمللی ،اما بدون اطالع نشــریهی اصلی
و بهصورتی غیرقانونی فعالیت میکنند که با دریافت
هزینههای باال ،بدون انجــام فرایند داوری ودر زمان
محدود مقالههای آنها را در وبسایتهای جعلی خود
منتشر میکنند.
گفتنی است تاكنون  8نشريه داراي وبسايت جعلي
معرفي شده که مقتضي است دانشگاهها و پژوهشگران
در صورت مواجهه یا شناســایی اين چنين نشرياتي،
نسبت به معرفی عنوان و آدرس وبسایتهای جعلی
به این دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي
اقدام نمايند.
در ادامــه ،توصیــه میشــود تدابیــر الزم برای
آگاهیرســانی مؤثر در این خصوص به پژوهشگران،
اعضاءهیئت علمي و دانشــجويان در دســتور کار آن
دانشگاهها قرار گیرد.
شایان ذکر است سياهه روزآمد شده نشريات نامعتبر
و جعلي همواره از طریق وبگاه «دفتر سیاستگذاری
و برنامهریزی امور پژوهشی» به آدرس http://rppc.
 msrt.irدر دسترس دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
کشور قرار ميگيرد.

صنعت و دانشگاه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

بررسی تطبیقی جایگاه ایران
و کشورهای منتخب در شاخص های اقتصادی
شاخص بهرهوري كل عوامل توليد

يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي افزايش محصول
کل است .افزايش محصول کل از طريق بکارگيري
عوامل توليد بيشتر و يا افزايش بهرهوري عوامل توليد
امکانپذير ميباشد .با اينحال ،بهدليل محدوديت منابع،
کميابي عوامل توليد و فشارهاي هزينهاي ناشي از تشديد
بکارگيري عوامل ،رشد نهادهمحور در بلندمدت با مشكل
مواجه خواهد بود .از اينرو ،توجه به ارتقاي بهرهوري كل
عوامل ،ضرورتي اجتنابناپذير ميباشد .میانگین بهرهوری
کل عوامل تولید در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب در
دورة زمانی 2011ـ 1970در نمودار  1ترسیم شده است.

Source: Asian Productivity Organization
(APO Productivity Databook ,)2013
نمودار  .1میانگین بهرهوری کل عوامل تولید در
ایران و کشورهای منتخب 2011ـ1970

طبق نمودار ،ميانگين رشــد شاخص بهرهوري ايران طی
ســالهای 2011ـ 1970کمتر از تمامی کشورهای منتخب
اســت .بهبیان ديگر ،به نســبت ساير كشــورهاي نمونه،
در اقتصاد ايران دســتيابي به ســطوح باالتر رشد مساوي با
فشارهاي هزينهاي بيشــتر از ناحية بكارگيري عوامل توليد
بيشتر و تورم ناشي از آن میباشد .در واقع ،پايين بودن سطح
بهرهوري عوامل در اقتصاد باعث شــده اســت كه با وجود
فضاي گلخانهاي (اعم از حمايتهــاي تجاري،يارانههاي
پنهــان انرژي و يارانههاي آشــكار بخش توليدي كشــور)
همچنان بهاي تمام شــده توليد محصوالت کشور از اغلب
كشورها باالتر باشد .تحت اين شرايط توان رقابت در عرصه
بينالمللي براي بنگاهها وجود ندارد .بدینروی ،توجه به ارتقاي
بهرهوري (بهعنوان یکی از مولفههای اصلی سیاســتهای
کلی اقتصاد مقاومتی) بســيار حايز اهميت اســت .ارتقای
بهرهوری از طریق کاهش هزینههای تولید و انتقال تابع تولید
به ســمت باال ،موجب انتقال منحنی عرضه به سمت راست
میشود .در واقع ،رشــد بهرهوری با افزایش انعطافپذیری
و قدرت رقابتی بنگاههــا در بازارهای داخلی ،زمینه را برای
تخفيف شتاب رشد سطح عمومي قیمتها ،حمایت از تولیدات
داخلی و بنابراین افزایش رقابتپذیری محصوالت تولید داخل
فراهم کرده است.
شاخص تولیدات صنعتی

معیاری اقتصادی است که تولید واقعی صنایع کارخانهای،
معــدن و بخش آب ،بــرق و گاز را اندازهگیری میکند .این
معیار اساس ًا بر اساس شاخصهای فیشر محاسبه میشود که
وزنها مبتنی بر برآوردهای ساالنة ارزش افزوده میباشد .روند
تغییرات شاخص تولیدات صنعتی ایران و کشورهای منتخب
در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1رشد شــاخص تولیدات صنعتی در کشورهای
منتخب (درصد)
کشور

اکتبر 2013

اکتبر 2014

اندونزی

0.1ـ

10.89

هندوستان

1.16ـ

2.5

مالزی

1.7

5.4

ترکیه

1.5

2.2

چین

10.3

8

کره جنوبی

3.6

1.9ـ

ژاپن

5.4

0.6

آذربایجان

5.7

1.8

Source: Tradingeconomics.com

آهنگ نرخ رشد

فزاینده

کاهنده

به منظور درک بهتر ،شرایط حاکم بر این بخش در اقتصاد

ایران ،روند رشد تغییرات ماهانة شاخص تولیدات صنعتی در
سالهای 2014ـ 2004در نمودار  2ترسیم شده است.

Source: Tradingeconomics.com
نمودار  .2شاخص تولیدات صنعتی در ایران

طبق نمودار ،شاخص تولیدات صنعتی ایران طی دورة مورد
بررسی روندی نوسانی داشته است .اما روند کلی حاکم بر آن
نزولی بوده اســت و از سال  2012به این سو ،رشد منفی را
تجربه کرده است .کمترین میزان آن در سال 1391( 2012
هـ.ش) محقق شده است که عمدهترین دلیل آن را میتوان
به  .1تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور و افزایش نیاز
صنایع به حجم وســیعی از نقدینگی برای خرید مواد مورد
نیاز خود؛  .2وابســتگی بخش بــه واردات بهویژه کاالهای
سرمایهای و واسطهای؛  .3کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای
خارجی؛  .4عدم پرداخــت اعتبارات مرتبط با بخش صنعت
در فــاز اول هدفمند کردن یارانهها و  .5عدم پرداخت جوایز
صادرکنندگان اشاره کرد .گرچه تولیدات صنعتی در سه ماهة
نخست سال  2014رشد  8.9درصدی را تجربه کرد ،همچنان
این رشد منفی است و نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران به
این بخش میباشد.
شاخص سرمایهگذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از ابزارهای رشد و توسعة
اقتصادی و نمود ثبات اقتصادی حاکم بر کشور از منظر سایر
کشــورها در حرکت به سمت اقتصاد جهانی (جهانی شدن)
است .در کشورهای در حال توسعه بهدلیل عدم بهرهمندی از
امکانات الزم و دسترســی نامناسب به نقدینگی ،به این ابزار
جهت اجرای طرحهای اقتصادی و تحقق نرخهای رشد باال،
اهمیتی دوچندان داده اســت .میزان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در کشــورهای منتخب در سالهای  2013ـ 2012
در نمودار  3نشان داده شده است.

Source: Www.Worldbank.org
نمودار  .3جذب سرمایههای خارجی در ایران و کشورهای منتخب 2013ـ2012

به منظور درک بهتر نحوة جذب ســرمایههای خارجی در
اقتصاد ایران ،روند این متغیر در ایران و جهان طی سالهای
2013ـ 2005در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2جذب سرمایههای خارجی در ایران
و جهان 2013ـ( 2005میلیارد دالر)
سال

2005

2006

2007

2008

ایران

2.89

2.32

2.02

1.98

جهان

1339.80

1733.44

2426.76

2186.28

سهم ایران
از جهان
(درصد)

0.22

0.13

0.08

0.09

2009

2010

2011

2012

2013

2.98

3.65

4.28

4.66

3.05

1271.12

1529.45

1849.48

1550.48

1663.64

0.23

0.24

0.23

0.30

0.18

Source: Www.Worldbank.org

بهرغم اهمیت ســرمایهگذاری مستقیم خارجی در فرایند
جهانی شدن ،سهم ایران بسیار اندک بوده است؛ بهنحویکه،
در ســال  2013با کاهــش  39درصدی بــه  0.18درصد
رســیده است .این کاهش ســهم در حالی رخ داده است که
ســرمایهگذاری مستقیم خارجی در ســطح جهان رشد 7.3
درصــدی را تجربه کرده اســت .از جمله دالیل پایین بودن
میزان جذب سرمایههای خارجی در اقتصاد ایران میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
اخذ ماليات مضاعف از ســرمايهگذاران خارجي و عدم
تطابق قوانين ســرمايهگذاري در ايران با كشورهاي كانون
سرمايه .بهطور دقیقتر ،ســرمايهگذار باید به موجب قانون
كشور خود و كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد که مانعی
برای انجام سرمایهگذاری مشترک بهشمار میرود؛
افزایــش مخاطرة ســرمایهگذاری بهدلیــل تغییرات
زودهنگام مقررات ارزی ،پولی و گمرکی؛
بیثباتی حاکم بر اقتصاد کشور بهدلیل تشدید تحریمها
و نوسانات نرخ ارز؛
عدم وجــود قوانین تســهیلکننده و تشــویقکنندة
ســرمایهگذاری خارجی .در این ارتبــاط باید گفت که وجود
برخی قوانین و مقررات موانع و محدودیتهایی در راه جذب
سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرده است .از جمله این قوانین
اصولی از قانون اساسی (اصل  ،)۴۶ ،۷۷ ،۸۱ ،۱۳۹قانون جلب
و حمايت از سرمايهگذاري خارجي مصوب سال  ۱۳۳۴و ساير
قوانين مرتبط با سرمايهگذاري خارجي است؛
عدم انجام اقدامات مناســب جهت الزام سرمایهگذاران
خارجی به انتقال فناوری یا تولیدات با فناوری باال.
صادرات

صادرات یکی از متغیرهای کالن اقتصادی و نشاندهندة
درجــة رقابتپذیری محصــوالت داخلی یک کشــور در
عرصههای بینالمللی میباشــد .میزان صــادرات ایران و
کشــورهای منتخب و ســهم آنها از صــادرات جهانی در
سالهای 2013ـ 2012در جدول  3آورده شده است.
جدول  .3میزان صادرات ایران و کشورهای منتخب
و سهم آنها از صادرات جهانی (میلیون دالر)

کل
1389

1390

1391

1392

90191
()80

118232
()81.6

68135
()69.5

64789
()70

22596
()20

26642
()18.4

29899
()30.5

28226
()30

112787

144874

98034

93015

مأخذ بانک مرکزی ج.ا.ا.

طبق جدول میزان صادرات نفتی بهجز سالهای ،1388
 1391و 1392روندی صعودی داشته است همچنین متوسط
ســهم صادرات نفتی از کل صادرات طی دوره مذکور 78.9
درصد میباشــد .صادرات غیرنفتی طی دورة مذکور به جز
سال  1392دارای روندی صعودی بوده است .سهم صادرات
غیرنفتی از  13.5درصد در سال  1386به  30درصد در سال
 1392افزایش یافته اســت .البته عمده دلیل افزایش شدید
سهم صادرات غیرنفتی در سال  1391ناشی از کاهش میزان
صادرات نفتی در این سال میباشد .عمدهترین دلیل کاهش
صادرات نفتی ایران در ســال  1391را میتوان به تشــدید
تحریمهای نفتی علیه کشور نسبت داد .عالوه بر این ،تشدید
تحریمهای اقتصادی علیه کشور با سختتر کردن مبادالت
و کاهش شــرکای صادراتی ایران نقش بسزایی در کاهش
صادرات غیرنفتی ایفا کرده اســت .نکتــة قابل توجه دیگر
در جدول  4ســهم باالی صادرات نفتی اســت که نشان از
وابستگی باالی کشور به صادرات نفتی و تأثیرپذیری باالی
تولید داخلی از تغییرات قیمت نفت و تحوالت ارز دارد.
در مجموع ،دالیــل کاهش صادرات کل ایران را در کنار
تحریمهای اقتصادی میتوان به زمانبر بودن فرایند صادرات،
عدم توجه جدی به ایجاد پنجرة واحد تجاری بهرغم الزامات
قانونی آن و عدم انجام اقدامات الزم جهت الکترونیکی کردن
فرایندها نسبت داد.
شاخص آمادگی شبکه

کشور

2012

2013

چین

2248388.216
()9.8

2439587.762
()10.4

کره جنوبی

688932.6222
()3.0

703475.9647
()3.0

هندوستان

446028.7966
()2.0

465729.1833
()2.0

مالزی

265794.2169
()1.2

255787.8701
()1.1

ترکیه

207440.3714
()0.9

210856.533
()0.9

اندونزی

212989.5615
()0.9

206171.4099
()0.9

ایران

98033
()0.4

93015
()0.4

آذربایجان

36914.84216
()0.2

35841.55513
()0.2

جهان

22857539.07

23498241.21

Source: Www.Worldbank.org
مأخذ آمارهای ایران :بانک مرکزی ج.ا.ا.

روند صــادرات ایران (نفتی و غیرنفتی) در جدول  4آورده
شده است.
جدول  .4روند صادرات ایران 1392ـ( 1386میلیون دالر)
صادرات

97667

101289

88326

1386

1387

1388

نفتی

84505
()86.5

86619
()85.5

69957
()79.2

غیرنفتی

13162
()13.5

14670
()14.5

18369
()20.8

این شــاخص نشــان دهنــدة تمایل کشــورها جهت
بهرهبــرداری از فرصتهای فراهم شــده توســط فناوری
اطالعــات و ارتباطات ( )ICTاســت که با هدف درک بهتر
تأثیرگذاری فناوری اطالعــات و ارتباطات بر رقابتپذیری
یک کشور ساالنه محاســبه و مبنای مقایسه کشورها قرار
میگیرد .محدوده این شــاخص از  1تا  7است .اجزای اصلی
تشکیلدهندة این شاخص در نمودار  4ترسيم شده است.
محیط:
سیاستگذاری و مقرراتگذاری
محیط کسب و کار و نوآوری
آمادگی:
زیرساختها و
محتوای دیجیتال
استطاعتپذیری
مهارتها

ابعاد شاخص
آمادگی
شبکه

کاربرد:
فردی ،تجاری و دولتی

تأثیر:
اقتصادی
اجتماعی

نمودار  .4اجزاي شاخص آمادگي شبكه

نگاهي به شاخص آمادگی شبکه در ایران نشان ميدهد
كه رتبة كشور در سال  2013نسبت به  2012بهبود  3پلهاي
داشــته است (از  104در ميان  144كشور به  .)101اما تكية
صرف بر اين آمار نميتواند نشــان از بهبود وضعيت داشته
باشــد؛ چراكه ،در تمامي زيرشاخصهاي تشكيلدهندة اين
شاخص وضعيت نامناسبتر شده است .بدينروي ،ميتوان
گفت بهبود  3پلهاي ايران مرهون بدتر شدن وضعيت ساير
كشورهاي لحاظ شــده در رتبهبندي اين شاخص ميباشد.
زيرشاخصهاي شاخص آمادگي شبكه در ايران در سالهاي
2013ـ 2012در نمودار  5ارائه شده است.
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صنعت و دانشگاه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

Source: Www. World economic Forum.org
نمودار  .5اجزاي شاخص آمادگي شبكه در ايران (2013ـ)2012

ساخت ليزر فيبري با توان  250وات با حمايت
طرحهاي صنايع نوين وزارت صنعت،معدن وتجارت

طبق نمودار ،زيرشــاخص كاربــرد ،آمادگي ،اثر و
محيطي بهترتيب بيشــترين تأثيرگــذاري را بر رتبة
نامناسب آمادگي شبكه در ايران در سال  2013نسبت
به ســال  2012داشته اســت .توضيح دقيقتر آنكه
بهدليل عدم آموزشهاي كافي به مديران ،كاركنان و
مقامــات دولتي ضمن آنكه اين گروه از افراد آمادگي
الزم جهت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را
بهدست نياوردهاند ،بلكه در خصوص نحوة بكارگيري
آن نيز اطالع چنداني نداشــتهاند كه نشان از ضعف
آموزشــي در اين بخش دارد .توجه به اين نكته هم
ضروري است كه در سالهاي اخير بهمدد توجه بيشتر
به  IT – Baseكردن فعاليتها و ايجاد شبكههاي
الكترونيكي ،تدوين و تصويب قوانين مختلف و فراهم
كردن زيرساختهاي اطالعاتي ،تا حدودي وضعيت
زيرشــاخص محيطي بهبود يافته است ،اما باز هم در
جايگاه نامناســبي قرار دارد (رتبة  86در سال )2013
كه نشان از ضرورت توجه بيشتر به اين حوزه دارد.
صادرات و واردات محصوالت
فناوري اطالعات و ارتباطات

صــادرات محصــوالت فنــاوري اطالعــات و
ارتباطات،يكي از زيرمجموعه شاخصهاي اقتصادي
مرتبط با اين حوزه در بازارهاي بينالمللي است .نتايج
مطالعــات حاكي از پايين بودن ســهم صادرات اين
گروه از محصوالت از كل صادرات كشــور ميباشد؛
بهنحويكه بهاســتناد آخرين اطالعات بانك جهاني،
صادرات محصوالت فنــاوري اطالعات و ارتباطات
تنهــا  0/01درصد كل محصوالت صادراتي ايران در
سال  2011را تشــكيل داده است كه يكي از داليل
آن تكمحصولــي بودن اقتصاد ايران و وابســتگي
باالي آن به صادرات نفت و مشتقات نفتي ميباشد.
همچنين بايد گفت كه در سال  ،2011واردات ايران
در محصوالت فناوري اطالعــات حدود  4/6درصد
كل واردات بوده اســت .ميزان صــادرات و واردات
محصوالت فناوري اطالعات و ارتباطات در سالهاي
2011ـ 2002در نمودار  6ترسيم شده است.

Source: Www.Worldbank.org
نمــودار  .6صادرات و واردات محصوالت فنــاوري اطالعات و ارتباطات
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طبق نمودار ،طي دورة مورد بررسي همواره سهم
واردات ايــن گروه از محصوالت بيش از صادرات آن
بوده اســت كه بهمعناي كسري تراز تجاري است .در
اين ارتباط ،توجه به اين نكته ضروري است كه گرچه
واردات محصــوالت فناوري اطالعــات و ارتباطات
ميتواند نويددهندة انتقال فناوري به كشــور باشــد،
نگاهي به شــاخص آمادگي شبكه و زيرشاخصهاي
آن نشان از عدم اســتفادة مناسب از واردات صورت
گرفته دارد.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
اسفندماه  .93شمارة 1

مهندس اديب مدير اجرايي طرح هاي صنايع نوين به
همراه تيم كارشناســان از محل اجراي پروژه "ساخت
ليزر فيبري با توان  250وات" در دانشگاه شهيد بهشتي كه با
حمايت مالي طرحهاي صنايع نوين اجرا شــده است ،بازديد
كردند.
در ســالهاي اخير ليزرهاي فيبري بهدلیل حجم کمتر و
ســبکتر بودن و کیفیت باریکه خروجی بهتر در مقایسه با
لیزرهای حالت جامد توجه زيادي را در زمينههاي مخابرات
نوري ،حسگرهاي ليزري ،پزشکي ،پردازش مواد ،نگهداري
دادهها و ...به خــود جلب کردهاند .در این پروژه ،لیزر فیبری
پیوســته  220وات با استفاده از فیبرهای دوغالفه آالییده با
ایتربیوم با مشخصات زير طراحی ،ساخت و بهینه سازی شد.
این لیزر بهطور خاص میتواند در برشــکاری ،جوشــکاری،
سوراخکاری و حکاکی فلزات مورد استفاده قرار گیرد.
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آقاي دكتر مســعودي مجري پروژه گفــت :کارایی لیزر
بصورت نسبت توان خروجی لیزر به توان پمپ کل لیزرهای
دیودی در هر جریان تعریف میشود که مقدار آن برای توان
پمــپ کل حدود  303وات و توان خروجی  216وات برابر با
تقریب ًا  71درصد بهدست آمده است.
با توجه به كيفيت باالي جوش و برش حاصله ،در مقايسه

با ساير روش هاي متداول ،سرعت باالي آن و راندمان باالي
ليزر فيبري در مقايسه با ساير ليزرها ،بومي سازي آن ميتواند
ارزش افزوده زيادي را در ساخت آن ايجاد و به بازار داخلي و
حتي خارجي نيز ارائه نمود.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از الزام دستگاههای
اجرایی به اعالم برنامه پژوهشی  3ساله خبر داد
دکتر وحیــد احمدی معــاون پژوهش وفناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :دســتگاههای
اجرایی ملزم هســتند تا ظرف  ۶ماه آینده برنامه سه
ساله پژوهش و فناوری خود را اعالم کنند و در سایت
سمات (ســامانه ملی اطالعات تحقیقاتی کشور) قرار
دهند.
به گــزارش روابــط عمومی وزارت علــوم ،دکتر
احمدی در حاشــیه یکصدوبیستوهشــتمین جلسه
کمیســیون دائمی شــورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری (عتف) با اعالم این خبر اظهار داشت :در این
جلسه آییننامه اجرایی قانون الحاقی تخصیص یک
درصد اعتبارات دســتگاههای اجرایی به امر پژوهش
تصویب شد.
وی افزود :این آییننامه مشــخص میکند که این
دســتگاهها چگونه اعتبارات پژوهشی را هزینه کنند.
به طور مثــال میتوان گفت مســئولیت اجرای این
دستورالعمل در دستگاهها در سطح ملی به عهدة خود
دستگاه و در سطح استان به عهدة استاندار است.

دکتراحمــدی عنوان کــرد :با توجه بــه وظایف
وزارتخانه ها ،مؤسســات دولتی و شــرکتهای مادر
تخصصی انجــام هر یک از طرح های کالن ملی از
طریق تجمیع اعتبارات دستگاه اصلی و دستگاههای
زیرمجموعــه آن با رعایت قوانین مربوط امکان پذیر
اســت ،و این موضوعی بود که در این جلسات مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علــوم اظهار
داشــت :به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری
و اســتفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش در تقویت
ارتقای دانشــگاه و صنعت ،دستگاه اجرایی اعتبارات
موضوع این قانون را برونســپاری کرده و از طریق
عقد قــرارداد با مراکز پژوهشــی و فنــاوری هزینه
میکند.
دکتراحمدی در پایان ســخنان خود گفت :بر این
اساس ،دستگاهها موظف هســتند حداقل  ۵۰درصد
اعتبارات را به صورت برونسپاری هزینه کنند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(ایرانداک)

گزارش آثار و پیامدهای سرقت علمی در پایاننامهها و رسالهها
ایرانداک آثار و پیامدهای سرقت علمی در پایاننامهها و
رسالهها را در سه میزگرد تخصصی بررسی کرد

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران (ایرانداک)
ســه میزگرد تخصصی در ســه محور آثار و پیامدهای
سرقت علمی در پایاننامهها و رسالهها ،نقش نظام آموزشی در
این زمینه ،و مقابلة نرمافزاری با سرقت علمی برگزار نمود.
بــه گزارش "روابطعمومي پژوهشــگاه علــوم و فناوري
اطالعات ايران" ایرانداک به عنوان آرشیو ملی پایاننامهها و
رسالههای دانشآموختگان تحصیالت تکمیلی کشور ،همواره
با دغدغة پشــتیبانی از حقوق معنوی پدیدآوران و دانشگاهها
و پژوهشــگاههای کشــور در این زمینه روبهرو بوده است .از
اینرو ،افزون بر پیگیری زیرســاختهای فنی برای کشف و
پیشگیری از سرقت علمی ،این موضوع دستمایة گفتمانی
در میان صاحبنظران این حــوزه نیز گردیده و بدين منظور
ایرانداک ميزگردهاي تخصصي را در اين حوزه برگزار مينمايد.
پژوهشگاه با مشــاركت صاحبنظران و متخصصين اين
حوزه تاکنون سه میزگرد تخصصی در این زمینه برگزار کرده
است.
آنچه که در این میزگردها مطرح شــد گســتردگی بحث
سرقت علمی بود و موضوع سخن ما در اين ميزگردها ،تكيه بر
موضوع سرقت علمي در پاياننامهها و رسالههاست.
گونههاي سرقت علمي شــامل كل يك اثر را به نام خود
كردن ،بخشي از كار ديگران را به نام خود ثبت كردن،
يك كار را به شكلهاي گوناگون و با تغيير عنوان مطرح كردن،
ترجمه از زبانهاي ديگر و به عنوان تأليف خود ثبت كردن ،نقل
از منابع بدون استناد و نقل با تغيير ظاهر بيان و واژگان ،بدون
استناد به منبع است.

استاد راهنما نقش کلیدی در
جلوگیری از سرقت علمی دارد

آنچه مسلم است ،استاد راهنما و نظارت دقيق وی ،توانايي
و تسلط علمي استاد در جلوگيري از سرقت علمي نقش اساسي
دارد؛ انبوه دانشــجويان تحصيالت تكميلي ،كنترل ســرقت
علمي دانشجويان را دشوارتر ساخته و نياز به استاد ،ورود افراد
كمسواد را به جرگه استادان آسانتر نموده است.
افزون بر این ،در كنار توسعه كمي بسيار گسترده تحصيالت
تكميلي ،سازوكارهاي پژوهشي و آموزشي و پشتيباني در زمينة
پژوهش فراهم نشــده و نگاه انتفاعي به پذيرش دانشجو ،به
نوعي ،اپيدمي شده و اين موضوع نظارت علمي دقيق را سست
مينمايد.
بدیهی اســت ،وزارت علوم در ايجاد ساختار مناسب براي
تصويب و انجام پروژههاي پاياننامهاي و رسالههاي دكتري
(پيش از انتشــار و واگذاري اثر) و وضع مقررات ســختگيرانه
براي ايجاد فضاي علمي مناسب توسط استادان نقش ستادي
ایفا میکند.

اهمیت زیادی داشــته و نیاز به توضیح ندارد که سرقت علمي
هم ميتواند عملي غيراخالقي باشد و هم مجرمانه ،اما الزام ًا
همة اعمال غيراخالقي ،مجرمانه نيستند.
محرومیتهای اجتماعی ناشی از سرقت علمی احتماًل این
بزه را پایین میآورد
با توجه به اینکه قبح اخالقي ســرقت علمي از ميان رفته،
ضمانت اجرايي براي جلوگيري از آن كماثر شده است (پديدة
فراگيري) اما آثار ســرقت علمي و تبعات ناشــي از آن بيش
از همه بايد متوجه اســتادان راهنما و مشاور و داور به عنوان
مباشران و معاونان جرم باشد.
تبعا اگر سرقت علمي موجب محروميتهاي اجتماعي ديگر
براي افراد (استاد /دانشجو) شــود (مرگ مدني) احتماًل بروز
اين بزه كمتر میشــود اما اگر مجرمان پاداش خود را عالوه
بر دريافت مدرك رســمي ،با القابي چون «رند» و «زرنگ»
بگيرند ،راهكارهاي پيشگيرانه بسيار كماثر خواهد شد.
یکــی از راهکارهای موجود این اســت که بــر پایة پيوند
ارجاعات میتوان استراتژیهای مختلفی برای کاهش سرقت
علمی برگزید .ازجمله :پیگرد قانونی ،ایجاد محیط مشــارکت
بهجای تنبیه،آموزش روشهای ارجاع و نقل قول ،استفاده از
نرمافزارهای پشتیبان ارجاع که فرایند ارجاع را تسهیل میکند
و نرمافزارهای کنترل سرقت علمی.

ایرانداک به عنوان ابزار حاکمیتی
بر نظارت علمی استادان کمک میکند

ايرانداك به عنوان مركز ملي گردآوري ،سازماندهي و ارائة
خدمات علمي مربوط به پاياننامهها و رسالهها (پس از دريافت
آثار) نقش كليدي داشته و دسترسي آزاد از طريق ايرانداك يك
ابزار حاكميتي است كه ميتواند به مؤثر واقع شدن كار نظارت
علمي استادان بسيار كمك كند.
متأســفانه ،يكي از آثار زيانبار ســرقت علمي ،تغيير نگاه
جامعه به دانشگاهيان بوده و كمرنگ شدن قبح سرقت علمي
و مجازات نشــدن سارقين علمي ،گسترش گستاخانة سرقت
علمي را به دنبال داشته است.
آموزش و ضرورت آشــنايي دانشجويان با اخالق علمي و
پژوهشي و توجه به معيارهاي اصالت يك اثر از نگاه حقوقي،

میشوند.
از جمله سختیهای ارجاع میتوان به این موارد اشاره کرد
که در زبان فارســی از شیوههای استاندارد ارجاع در مستندات
علمی مانند پایاننامهها و رسالهها تبعیت نمیشود ،عدم امکان
اســتخراج ارجاعات به شکل ماشینی ،ذخیره نشدن اطالعات
کتابشناختی در قالبهای اســتاندارد و قابل اشاعه به وسیله
ناشران و وبسایتهای نمایهساز مقاالت و مستندات علمی
و عدم پشــتیبانی نرمافزارها از مشکالت شیوههای استنادی
زبان فارسی است.
نرمافزارهای مدیریت ارجاع نرمافزاری اســت که قابلیت
پشتیبانی از اســتانداردهای اطالعات کتابشناختی ،پشتیبانی
از شــیوههای مختلــف ارجاع در مجالت و ،.. .پشــتیبانی از
نرمافزارهای واژهپرداز ،امکانات مدیریت ارجاع و مستندات را
داشته باشد و دارای امکانات جستجو در سایتهای ناشران و
نمایهسازان نیز باشد.
مقولۀ ســرقت علمی ،تنها یکی از اقســام سوء رفتارهای
پژوهشــی اســت و در میان عوامل مختلف ســرقت علمی،
میتوان به فقر استنادی تأکید بیشتری کرد.
از ابزارهای اســتناددهی ،ابزارهای ســازماندهی دانش و
سامانههای مشابهتیابی میتوان هم بهعنوان ابزار پژوهش
و هم ابزار کشــف ســرقت نام برد و دســته دوم ،ابزارهای
ســلبی (مقام کشف سرقت) شامل سامانههای مشابهتیابی،
ســامانههای کشف تقلب و ســامانههای مختلط (یعنی ابتدا
ترجمه و سپس مشابهتیابی) هستند.
باید توجه داشت که بین مشابهت و تقلب تفاوت وجود دارد
و نمیتوان هر مشابهتی را بهعنوان تقلب محسوب کرد.
از كاســتيهاي حوزة عملكرد نرمافزارهاي مشابهتياب
فارسي میتوان به كاستيهاي حوزة انساني ،كاستيهاي حوزة
قضايي ،كاستيهاي حوزة بانك اطالعاتي اشاره کرد.

دسترسی ،مالکیت فرد
یا متن را به خطر نمیاندازد

نرمافزارهای پشتیبانی به کمک
جلوگیری از سرقت علمی میآیند

این نکته ضروری به نظر میرســد ،کــه فرایند ارجاع در
صورتی که به وسیلة سیستمهای نرمافزاری پشتیبانی نگردد
بســیار وقتگیر خواهد بود و افرادی که بهتازگی وارد عرصة
پژوهش میگردند به دلیل ناآشنایی با مصادیق سرقت علمی
و ناتوانی در تبعیت از فرایند ارجاع و نقل قول ســارق علمی

در نهایت ،دسترســی بهعنوان یک ارزش باید ترویج گردد
و این دسترسیپذیری الزام ًا به معنای به خطر افتادن مالکیت
فرد یا سازمان دارندة متن نیست.
آنچه از جمعبندی نظرات استادان و متخصصان این حوزه
در این سه میزگرد میتوان نتیجه گرفت این است ،که مطالعة
سرقت علمي در پاياننامهها و رسالهها شامل جنبههاي مهم
اخالقي ،قانوني ،فنی و جنبههاي مرتبط با نظام آموزشــي و
فرهنگ عمومي است که فعالیتهای بازدارندگي بايد معطوف
به همة جنبهها باشد.

سامانة پیشینة پژوهش آغاز به کار کرد
با راهاندازی سامانة پیشینة پژوهش ،مدت زمان پاسخگویی به
درخواستهای پیشینة پژوهش به  48ساعت (دو روز کاری)
تقلیل یافت.
به گزارش "روابطعمومی پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات
ايران" برای هدفمندسازی و افزایش کارایی و اثربخشی پژوهشها،
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) سامانة پیشینة
پژوهش را با پشتوانة متن کامل و در حال افزایش  300هزار عنوان
از پایاننامهها و رسالهها راهاندازی نمود.
سامانه پیشینة پژوهش با هدف آگاهی جامعة علمی از پیشینه
پایاننامهها و رسانهها و بررسی یکتا بودن پایاننامهها و رسالهها در
ایرانداک به بهرهبرداری رسید.

از آنجا كه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات (ايرانداك) متولي
ثبت ،سازماندهی و اشاعۀ اطالعات علم و فناوری كشور است و از
ديرباز مرکز اصلي دريافت نسخهاي از پاياننامهها و ارائة خدمات
اطالعاتي از پاياننامهها به جامعة علمي کشور بوده ،با راهاندازی این
سامانه گام مهمی را در جهت جلوگیری از انجام پژوهش تکراری
توسط دانشجويان ،پژوهشگران و دانشگاهيان برداشته است.
بنابراین گزارش ،تعداد درخواســتها در روزهای اول راهاندازی
سامانه پیشــینه پژوهش ،کمتر از صد مورد بود که در حال حاضر
با گذشــت چهار ماه از راهاندازی سامانه ،به حدود  250درخواست
در روز رسیده است.
برای کاربســت این سامانه ،دانشجویان و محققین پس از ثبت

نام و تأیید آن ،وارد ســامانه شده و پس از ارائة اطالعات و موضوع
پژوهــش خود و پرداخت پانزده هزار تومان برای هر جســتوجو،
پاسخ خود را در  48ساعت دریافت میکنند.
گفتني است ،تا پيش از رونمايي سامانه ،دانشگاههاي كشور ،جهت
بررسي وجود يا عدم وجود پيشينه موضوعات پيشنهاديه(پروپوزال)
پاياننامه و يا رسالههاي دانشجويان تحصيالت تكميلي به منظور
ت و عنوانهاي مشــابه،
ي و تكرار موضوعا 
جلوگيري از دوبارهكار 
با پژوهشــگاه مكاتبه ميكردند و پژوهشگا ه پس از بررسي منابع
موجود ،نتيجه را به دانشــگاه مربوطــه اعالم ميكرد و پس از آن
دانشــگاه با توجه به سياســتهاي خود دربارة تصويب پروپوزال
تصميم نهايي را گرفته و به دانشجو اعالم ميكرد.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ارزیابی تشابه پایاننامهها
با سامانة «همانندجو»
امکانپذیر شد

با راهاندازی آزمایشــی ســامانه «همانندجو» ،توســط
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
ارزیابی تشابه در پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی
امکانپذیر شد.
به گزارش "روابط عمومي پژوهشــگاه علــوم و فناوري
اطالعات ايران" سامانة آزمایشی «همانندجو» با پشتوانة متن
کامل و در حال افزایش بیش از  100هزار عنوان از تازهترین
پایاننامهها و رســالهها ( )1393-1387به صورت آزمایشی
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
«همانندجو» با جستجو خودکار در متن کامل پایاننامهها
و رسالههاي موجود در ایرانداک ،نوشتههای همانند را بازیابی
و اندازة همانندی و منبع اطالعات همانند را نمایش میدهد.
گفتنی اســت ،هدف از راهاندازی آزمایشــی این سامانه با
امکانات محدود ،افزون بر شناخت کاستیها و برطرف کردن
آنها ،آشنایی استادان با قابلیتهای آن و شناخت همانندهاست.
الزم به توضیح است ،پس از اجرای آزمایشی ،قابلیتهای
ارزشمند دیگری در این ســامانه در اختیار همة دانشگاهها و
پژوهشگاههای کشور قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر ،امکان استفادة رایگان و آزمایشی این سامانه
به پنج دانشــگاه ،داده شــده و نزدیک به  2هزار استاد از این
سامانه استفاده مینمایند.
اســتادان معرفیشده از جانب دانشــگاهها برای کاربست
آزمایشی این سامانه ،میتوانند به نشانی tik.irandoc.ac.ir
مراجعه و پس از ورود به سامانه ،نوشتههای دانشجویان خود را
بارگذاری و نتیجه را در کوتاهترین زمان ممکن ،دریافت کنند.

دسترسیدانشگاهها
به پایگاههای اطالعاتی
برقرار شد

پیرو تالشهای یکسالة شورای سیاستگذاری و برنامهریزی
تأمین منابع علمی و مذاکرات با ناشران بینالمللی ،تاکنون
دسترسی  15دانشگاه به پایگاههای اطالعاتی علمی برقرار شد و
برای ســایرین نیز براساس اولویتهای ایشان اقداماتی در دست
انجام است.
به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران" با تالشهای شورای سیاستگذاری و برنامهریزی تأمین
منابع علمی کشور ،در حال حاضر ارتباط مناسبی با ناشران برقرار
شده و مؤسسات متقاضی دسترســی به پایگاه اطالعات علمی
عضو شورا ،در حال استفاده از این منابع هستند.
پایگاههــای اطالعاتــی Scince Direct، Scopus،
 Springer،Proquest، Wiley، CABI، RSCبر حســب
تقاضای دانشگاه در دسترس آنها قرار گرفته است.
گفتنی اســت ،شــورای تأمین منابع علمی در تالش است ،با
مذاکرات پیشرو ،دیگر دسترسیها را نیز برقرار نماید .این آمادگی
هم از سوی شورا اعالم شده که هر دانشگاهی به هر پایگاهی که
نیاز دارد ،میتواند سفارش خود را به شورا ارسال تا ترتیب برقراری
دسترسی ایشان داده شود.
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پژوهشگاه  /مرکز سیاستگذاری علمی کشور
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ساختار سهسطحی برای مأموریتگرا
بررســی پیشنویس دستورالعمل
کردن و تجاریسازی طرحهای کالن
مدیریت و راهبــری و تأمین مالی
ملی
طرحهای کالن
دبیر کمیسیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف ،ضمن
تأکیــد بر اینکه مأموریتگــرا کردن و تجاریســازی نتایج تحقیقات به
صراحت در اسناد باالدستی مورد اشــاره قرار گرفته است؛ بر ایجاد یک ساختار
سهسطحی شامل دستگاه سفارشدهنده ،دستگاه بهرهبردار و واحدهای تحقیق و
توســعة صنایع و مجــری طرح جهت کاربردی کــردن طرحهای کالن ملی و
پاسخگویی آنها به نیازهای اساسی کشور تأکید کرد.

بــه گزارش روابط عمومی دبیرخانة شــورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دکتر حســین بنکداری ،دبیر کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی شــواری عالی عتــف در دومین همایش ملــی بازیافت گفت:
مأموریتگرا کردن و تجاریســازی نتایج تحقیقات مواردی هستند که
به صراحت در ســند چشمانداز  20ساله کشور ،سیاستهای نقشة جامع
علمی کشــور ،سیاستهای کلی علم و فناوری به طور ویژه مورد تأکید
قرار گرفتهاند.
وی اشــاره کرد :برای این منظور مســائل کالن و اساسی کشور در
حوزههای مختلف توســط شورای عالی عتف شناسایی شده و برای حل
آنهــا طرحهای کالن ملی کــه دارای ویژگیهایی از قبیل ایجاد ارزش
افزوده فراوان ،توســعة علم و فناوری ،حرکت در مرزهای دانش ،نیاز به
صرف هزینه و زمان باال و همکاری دستگاههای اجرایی مختلف هستند،
مورد تصویب قرار گرفته است.
دکتر بنکداری ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار مدیریت و نظام
تأمین مالی طرحها بــه منظور تحقق حداکثری اهداف طرحهای کالن
ملی افزود :سیاستگذاریهای کالن در حوزة طرحها ،تبیین راهبردهای
تخصصی در حوزة مدیریت طرحها ،تســهیلگری و تأمین زیر ســاخت
در خدمــات حقوقی /قانونی از جمله وظایف نهادهای سیاســتگذاری
میباشد.
دبیر کمیســیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی ضمن تبیین نقش هر
یک از ارکان ساختار سهسطحی در اجرای طرحهای کالن گفت :استفاده
از ساختار سهســطحی شامل دستگاه اجرایی ســفارشدهنده ،دستگاه
بهرهبردار و واحدهای تحقیق و توســعه صنایع و مجری (مجریان) طرح
میتواند موجب ایجاد حداکثر ارزش افزوده شود.
دکتر بنکداری ادامه داد :این ساختار سهسطحی کمک خواهد کرد که
از ابتدای تعریف و واگذاری طرح کالن به مجری ،دســتگاه بهرهبردار و
واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بتواند در کنار مجری طرح ایفای نقش
کرده و آن را در راستای کاربردی شدن و تجاریسازی هدایت نماید.
وی تصریــح کرد :عــدم تبدیل طرح تحقیقاتی بــه محصول و عدم
شکلگیری زنجیرة پژوهش ،فناوری و تجاریسازی یکی از خطراتی که
به طور بالقوه میتواند طرحهای کالن ملی توسعهای را تهدید میکند.
دبیر کمیســیون کشــاورزی آب و منابع طبیعی شــورای عالی عتف
افــزود :تاکنون در شــورای عالی عتف حدود  47طــرح کالن ملی به
تصویب رسیده است که از میان آنها طرحهای دانش و فناوری بازیافت
پسابهای شــهری ،صنعتی و کشاورزی ،بررســی اثرات تغییر اقلیم و
مدیریت خشــکی و خشکسالی ،دانش و فناوری اســتفاده از آب دریا و
آبهای شور برای استفاده در کشاورزی ،شرب و صنعت ،و مدیریت جامع
حوزههای آبخیز کشور در حوزة آب و آبفا قرار دارد.
دکتــر بنکداری در پایــان اضافه کرد :امید میرود با اعمال ســاختار
سهســطحی و تبیین جایگاه و کارکرد هر یک از آنها در اجرا ،طرحهای
کالن ملی بخش آب و آبفا بتوانند تهدیدات ناشــی از تغییرات اقلیمی را
در کشور برطرف نموده و موجب اعمال مدیریت بهینة عرضه و تقاضای
مصرف آب در کشور شود.

دبیر علمی ستاد طرحهای کالن ملی با بیان اینکه پیشنویس دستورالعمل
مدیریت و راهبری و تأمیــن مالی و کنترل بودجه طرحهای کالن تدوین
شده اســت ،گفت :به منظور بررسی پیشنویس تهیه شــده جلسه ای با حضور
معاونین وزارتخانههای ذیربط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،جلسه
بررسی پیشنویس دستورالعمل زیرسیستمهای مدیریت و راهبری و تأمین مالی
و کنترل بودجه طرحهای کالن ملی با حضور دکتر وحید احمدی ،دبیرکل شورای
عالی عتف و معاونین وزارتخانههای ذیربط برگزار شد.
دکتر سید مهدی ســجادیفر ،دبیر علمی ستاد طرحهای کالن ملی دبیرخانة
شــورای عالی عتف در گفتگو با پایگاه اطالعرسانی دبیرخانة شورای عالی عتف
گفت :از معضالت آییننامه پیشــین یکی عدم تطابــق آن با مصوبه پانزدهمین
جلسة شورای عالی و دیگری در نظر نگرفتن سازوکار تأمین مالی و کنترل بودجه
طرحهای کالن بود.
وی افزود :به همین دلیل براســاس مصوبة جلسة شانزدهم شورای عالی عتف
مقرر شــد کارگروهی با حضور تعدادی از وزرا و رؤسای دانشگاهها تشکیل شود تا
درخصوص نحوه تأمین اعتبار هر یک از طرحهای کالن تأییدشده در قالب سهم
عتف ،دستگاه اجرایی و بخش خصوصی و اصالح ساختار اجرایی آنها پیشنهاد را به
جلسة آتی شورای عالی ارائه نماید.
سجادیفر افزود :دبیرخانة شورای عالی به منظور آماده ساختن مقدمات تشکیل
جلسة کارگروه مذکور و تدوین پیشنویس آییننامههای مورد نیاز ،کمیتة کارشناسی
با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل داد.
دبیر علمی ســتاد طرحهای کالن ملی با بیان اینکه پیشنویس دستورالعمل
مدیریــت و راهبری و تأمیــن مالی طرحهای کالن در این کمیته تدوین شــده
اســت ،گفت :به منظور بررســی پیشنویس تهیهشده جلسهای با حضور معاونین
وزارتخانههای ذیربط برگزار شد.
مهدی ســجادیفر با بیان اینکه این دستورالعمل صرف ًا طرحهای کالن فعلی
مصوب شــورای عالی عتف را شامل میشود ،افزود :براســاس این دستورالعمل
طرحهای کالن ملی موجود به ســه دسته تقسیم میشوند که سهم دستگاههای
سفارشدهنده و شورای عالی به تناسب متفاوت خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی عتف ،ادامة بررسی این آییننامه
به جلسه آتی موکول شد.
روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی عتف
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یکصدوبیســت و هفتمین جلسه
کمیسیون دائمی شورای عالی عتف
برگزار شد

یکصد و بیســت و هفتمین جلسه کمیســیون دائمی شورای عالی عتف با
حضور دکتر وحید احمدی ،دبیرکل شورای عالی عتف و دکتر محمد ابویی
اردکان قائم مقام دبیرکل برگزار شد.

هفدهمین جلسة شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری با حضور معاون
اول رییسجمهور برگزار شد

هفدهمین جلســة شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری با حضور اسحاق
جهانگیــری معاون اول رییسجمهور برگزار شــد و طــی آن پیشنویس
مصوبات مورد نیاز برای توســعه مناطق ویژه علم و فناوری که در کمیســیون
دائمی شورا به تأیید رسیده بود ،به تصویب رسید.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

در این جلســه دکتر اســحاق جهانگیری با تأکید بر ضــرورت کاهش اتکا به
درآمدهای نفتی اظهار داشت :تنها راهی که میتوانیم وابستگی خود را به درآمدهای
نفتی کاهش دهیم ،توسعة شرکتهای دانشبنیان ،گسترش علم و فناوری و اتکا
به دانش و توان علمی است.
معاون اول رییس جمهور صندوق توســعه شکوفایی را فرصتی برای شکوفایی
شرکتهای دانشبنیان دانست و بر لزوم تالش همگانی برای توسعه علم و فناوری
و ایجاد مؤسسات دانشبنیان تأکید کرد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه اســتانداران مسئول اصلی توسعة کشور هستند
افزود :با توجه به ابالغ سیاستهای کلی توسعه علم و فناوری از سوی رهبر معظم
انقالب و همچنین جهتگیری دولت در این زمینه ،انتظار میرود استانداران کشور
توجه ویژهای به توسعه علم و فناوری معطوف دارند و از ظرفیتهای موجود حداکثر
استفاده را بنمایند.
وی ضمن قدردانی از تالش اســتانداران آذربایجان شرقی ،اصفهان ،خراسان
رضوی ،یزد و بوشهر در خصوص ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری ،اظهار امیدواری
کرد اقدامات انجامشده در این  ۵استان برای سایر استانها الگو شود.
در این جلسه که وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و
فناوری اطالعات؛ راه و شهرسازی؛ نیرو؛ صنعت ،معدن و تجارت؛ دفاع و پشتیبانی
نیروهای مســلح؛ رییس ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛ معاون علمی و
فناوری رییس جمهور؛ رییس دانشــگاه آزاد اســامی و رؤسای فرهنگستانهای
هنر ،زبان و ادبیات فارسی و علوم پزشکی نیز حضور داشتند ،دکتر احمدی ،دبیرکل
شــورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،گزارشــی از رویکرد دبیرخانه و اقدامات
انجامشده در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری ارائه کرد.
در این نشست همچنین استانداران آذربایجان شرقی ،اصفهان ،خراسان رضوی،
یزد و بوشــهر هر کدام به ارائه گزارشی از ضرورتهای تأسیس منطقه ویژه علم
و فنــاوری ،مصوبههــای قانونی و حقوقی و ظرفیتهای اســتانی خود برای این
منظور پرداختند و اقدامات انجام شده در جهت مدیریت و سازماندهی پتانسیلها و
ظرفیتهای موجود را تشریح کردند.
در ادامه این جلسه پیشنویس مصوبات مورد نیاز برای توسعة مناطق ویژه علم
و فناوری که در کمیسیون دائمی شورا به تأیید رسیده بود ،مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت و پس از بررسی و طرح دیدگاههای مختلف این پیشنهادات به تصویب
رسید.
روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی عتف

به گزارش روابط عمومی دبیرخانة شــورای عالی علــوم ،تحقیقات و فناوری،
هفدهمین جلســة شــورای عالی عتف به ریاســت دکتر جهانگیری ،معاون اول
رییسجمهور ،برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی عتف ،یکصد و بیست و هفتمین
جلســة کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با حضور دکتر وحید احمدی ،دبیرکل
شورای عالی عتف و دکتر محمد ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل برگزار شد.
در این جلسه که در آستانه هفدهمین جلسة شورای عالی عتف برگزار شد ،اعضا
پیرامون نحوه اجراییسازی وظایف دبیرخانة شورای عالی عتف در قانون حمایت از
شــرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و بررسی
درخواست دستگاههای اجرایی جهت عضویت در کارگروه ماده  ۳آییننامه اجرایی
قانون حمایت از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات به بحث و بررسی پرداختند.
در حاشــیه این جلســه دکتر وحید احمدی در گفتگو با پایگاه اطالعرســانی
دبیرخانة شــورای عالی عتف گفت :در این جلسه چند مسأله مطرح شد که یکی
از آنها در خصوص تصمیمگیری درباره نحوه عضویت اشــخاص حقیقی منتخب
کمیسیونهای تخصصی بود.
دبیرکل شــورای عالی عتف خاطرنشــان کرد :بحث و بررسی پیرامون نحوه
اجراییسازی وظایف دبیرخانة شورای عالی عتف در راستای اجرای قانون حمایت
از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیان موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد
بررسی قرار گرفت.
احمــدی تصریح کرد :ایــن قانون یک مرجع اصلی قانونی اســت که تکلیف
راهبردی دستگاهها و نحوه سازوکار شرکتهای دانشبنیان را تعیین میکند.
معاون پژوهشــی وزیر علــوم ،تحقیقات و فناوری گفــت :از دیگر موضوعات
مطرحشده در صد و بیست و هفتمین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بررسی
تغییرات و اصالحاتی در آییننامه اجرایی قانون شرکتهای دانشبنیان بود.
احمدی گفت :آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان باید پس
از تأیید شورای عالی عتف به هیئت دولت ارجاع شود.

پژوهشگاه  /مرکز سیاستگذاری علمی کشور
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
وی ادامه داد :یکی از این اصالحات درخصوص کارگروه تشخیص مصادیق و
صدور مجوز برای شرکتهای دانشبنیان بود.
احمدی گفت :طبق آییننامه تنظیم شده این کارگروه اکنون در معاونت علمی
و فناوری ریاســتجمهوری فعالیت میکند اما با توافق بهعمل آمده میان وزارت
علوم و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اصالحاتی پیش بینی شده که این
کارگروه زیر نظر دبیرخانة شورای عتف و شورای عالی عتف فعالیت کند.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد :تغییرات دیگری نیز به تأیید کارگروه
مشترک میان وزارت علوم و معاونت و فناوری رسیده است با هدف هماهنگسازی
فعالیتهــا و جلوگیری از اختالف نظر و موازی کاری میان وزارت علوم و معاونت
علمی و فناوری میباشد .این تغییرات به امضای وزیر علوم و معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری رسیده است.
روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی عتف

همکاری دبیرخانة شورای عالی عتف
با مرکز آمار ایران؛ ایجاد رویکردهای
مشترک بین دستگاهها

معاون اجرایی دبیرخانة شورای عالی عتف از برگزارش نشست مشترک این
دبیرخانــه با مرکز آمار ایران خبــرداد و گفت :این همکاری و همگرایی به
منظور ایجاد رویکردهای مشترک در تهیه گزارش تخصیص بودجه یک درصد
پژوهشی دستگاههای اجرایی انجام میگیرد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانة شــورای عالی عتف ،نمایندگان مجلس شورای
اســامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ،با اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینهای برای امور پژوهشی
و توسعه فناوری توسط کلیه دستگاههای اجرایی موافقت کردند.
بر اساس تبصره این ماده مقرر شد تا دستگاههای اجرایی نحوة هزینهکرد بودجههای
پژوهشی خود را هر شــش ماه یکبار به شورای عالی عتف و مرکز آمار ایران گزارش
دهند.
مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانة شــورای عالی عتف در گفت وگو با پایگاه
اطالعرسانی دبیرخانة شورای عالی عتف اظهار داشت :نحوه ارائه این گزارشها هنوز
دارای آییننامه اجرایی نبوده و هنوز مشخص نیست که دستگاههای اجرایی میبایست
چه بخشی از گزارشها را به دبیرخانة شورای عالی عتف و چه بخشی را به مرکز آمار
ایران گزارش دهند.
معاون اجرایی دبیرخانة شورای عالی عتف از برگزاری یک نشست مشترک با مرکز
آمار ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت :این نشســت به منظور ایجاد وحدت رویه
برای نحوه دریافت گزارش از دستگاههاســت تا دچــار کارهای موازی و فعالیتهای
تکراری نشویم.
وی همچنین درخصوص این جلسه گفت :در صورت توافق میخواهیم استانداردی را
تهیه کنیم تا دستگاهها برای گزارشدهی برای هزینهکرد یک درصد اعتبارات پژوهشی
بدانند که چه بخشهایی را به دبیرخانة شورای عالی و چه بخشهایی را به مرکز آمار
ایران گزارش دهند.
وی بــا بیان اینکه یکی از معضالت دســتگاههای اجرایی ارائه گزارش عملکرد به
نهادهای مختلف است گفت :یک دستگاه اجرایی به عنوان گزارش دهنده باید گزارش
موضوعات مشــترکی را به شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی عتف ،معاونت
علمی و دیگر نهادهای ذیربط ارائه میدهد و این امر در درازمدت آزاردهنده خواهد شد.
کاظمی از دیگر مشــکالت ارائه چنین گزارشهایی را یکســان نبودن قالب این
گزارشها عنوان کرد و گفت :هرکدام از دستگاههای گزارش گیرنده قالب جداگانه دارند
در حالی که نیازهای واقعی نیز در گزارش گیری تبیین نشده است .باید مشخص شود
که هرکدام از گزارشها در جهت تبیین کدام یک از اهداف و سیاستها خواهد بود.
وی گفت :یکی از وظایف شورای عالی عتف همگرا کردن تمام دستگاههای مرتبط
با حوزه علم و فناوری است.
معاون اجرایی دبیرخانة شورای عالی عتف با اشاره به تجربه موفق این دبیرخانه در
همگرا کردن دستگاههای مختلف گفت :برای مثال در ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری
با دعوت از دســتگاههای مختلف دســت اندرکار این موضوع فعالیتهای کارشناسی
جدیتر را آغاز کردیم و این امر موجب جلوگیری از موازیکاری و کنترل هزینه شــده
است.
وی با اشــاره به وظیفه دبیرخانة شــورای عالی عتف مبنی بر ارائه گزارش بودجه
شرکتهای دانشبنیان به مجلس شورای اسالمی گفت :در این زمینه نیز دیدگاه همگرا
کردن دستگاههای اجرایی وجود دارد.
کاظمــی افزود :ایــن رویکرد دبیرخانه یکــی از رویکردهای مؤثر اســت چرا که
دســتگاههای مختلف بهجای رقابت با یکدیگر انرژی خود را با هدف مشترک صرف
میکنند.
روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی عتف

تشکیل کارگروههای تدوین آئینها و روشها
با محوریت استانهای دارای مجوز مناطق ویژه
در دومین جلســة هماندیشی نمایندگان پنج استان دارای مجوز مناطق
ویژه علم و فناوری مقرر شد ،پنج کارگروه با محوریت استانها جهت تدوین
آییننامهها و روشها تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانة شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری،
دومین جلسة هماندیشی نمایندگان استانهای دارای مجوز مناطق ویژه با
حضور دبیرکل شورای عالی عتف و معاون توسعة استاندار یزد برگزار شد.
در این جلسه دبیرکل شــورای عالی عتف با اشاره به اینکه معاون اول
رییسجمهوری بر لزوم حرکت تمام اســتانها به سمت حمایت از فناوری
تأکید دارد گفت :با وجود حمایتهای دولت و استانداران باید تمام استانهای
دارای مجوز به هم کمک کنند و اگر اســتانی به راهکار مناسبی رسید در
بقیه استانها الگو شود.
دکتر وحید احمدی بیان داشت :پیشتر اینگونه بود که عدهای میخواستند
ایدهها و الگوهای فناوری غرب را در کشور پیاده کنند ولی امروز این روال
در حال تغییر است و این امر برای ما مسئولیت ایجاد میکند.
احمــدی اضافه کرد :در کنار این امر باید ارتباطات خارجی و داخلی را با
حرکتی منســجم ،علمی و منظم حفظ کنیم و تیمهای تخصصی را برای
بررسی موضوعات مختلف تشکیل دهیم.
معــاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری ادامه داد:
متأســفانه هنوز هم عدهای مناطق ویژة علم و فناوری را ســختافزاری
میبینند در حالی که چنین نیســت و باید از تمام ظرفیتهای کشور حتی
حوزههای فرهنگی و مذهبی نیز استفاده کنیم.
وی از تالش و تکاپوی اســتانهای دارای مجــوز مناطق ویژه علم و
فناوری برای پیشــبرد طرحهای استانها استقبال کرد و افزود :استانهای
دارای مجوز در این بخش ،استانهای پیشتاز در حوزه فناوری هستند.
احمدی گفت :خوشــبختانه امــروز تغییرات بســیاری در نگاهها ایجاد

شــده و بدنة برخی از اســتانها دارای انباشتی از ثروت انسانی و تجربی و
مجموعهای از نگرشهای نو است و این نگرشها نیازمند همزایی متوازن و
مدیریت نوین است تا به مرحلة اجرا برسد که البته با توجه به پای کار بودن
استانداران ،امید زیادی برای رشد حوزه فناوری در کشور داریم.
در ادامة این جلسه نمایندگان پنج استان مشکالت ،چالشها و ابهامات
موجود در اجرای آییننامة نحوة تأسیس و توسعة مناطق ویژه علم وفناوری
کشور را مطرح کردند و پیشــنهاداتی برای اجرای بهتر بندهای آییننامه
مذکور ارائه دادند.
در این جلسه مقرر شد به منظور مشــارکت بیشتر نمایندگان استانها
در فرایند تدوین آییننامهها و روشها ،پنج کارگروه با محوریت اســتانها
تشــکیل شود که هر اســتان میبایســت محوریت تدوین آییننامهها و
دستورالعملهای موجود در هریک از موضوعات کارگروهها را برعهده بگیرد.
همچنین استانها موظف شدند نظرات وپیشنهادهای استانهای دیگر
را دریافت و پس از مطالعه و جمع بندی نهایی ،نظر کارگروه مربوطه را در
خصوص آن موضوع خاص به دبیرخانه ارائه کنند .این پنج کارگروه عبارتند
از:
 -1کارگروه ساختار و اساسنامة سازمان عامل با محوریت استان یزد
 -2کارگروه بستههای تشــویقی و حمایتی با محوریت استان خراسان
رضوی
 -3کارگروه مناطق شهری خالق با محوریت استان اصفهان
 -4کارگروه همکاری با سازمانها وکانونهای اصلی با محوریت استان
آذربایجان شرقی
 -5کارگروه برنامهریزی در سازمانهای عامل با محوریت استان بوشهر
پس از اتمام جلســه دکتر وحید احمدی و هیئت همراه از دانشــگاه یزد
وپارک علم و فناوری استان یزد دیدن کردند.

با حضور مدیر عامل توانیر صورت گرفت؛

افتتاح نخستین پست کمپکت
64کیلو ولت دنیا در خراسان
مدیر عامل شــرکت کیان ترانسفو در افتتاح نخستین پست کمپکت دنیا گفت :تولید
کمپکت 64کیلو ولت به همت متخصصان مشهدی ،کامال با رویکرد اقتصاد مقاومتی
انجام شده است.
بــه گزارش روابط عمومی و امــور بین الملل پارک علم و فناوری خراســان ،در آئین
افتتاحیه این طرح که با حضــور مهندس حیدری معاون پارلمانی وزیر نیرو ،دکتر حیدری
معاون صندوق نوآوری و شــکوفایی کشــور،مهندس حائری مدیر عامــل توانیر ،مدیران
عامل برق منطقهای خراسان و مشــهد و همچنین برخی از مدیران پارک علم و فناوری
خراسان،برگزارشــد ،مهندس سوزنچی مدیر عامل شرکت کیان ترانسفو به توضیحاتی در
مورد طرح پرداخت.
سوزنچی در توضیح این طرح اشاره داشت :پست کمپکت  64کیلو ولت که برای اولین

بار دردنیا ســاخته شده پست تقلیل ولتاژ است که ولتاژ را از  63کیلو ولت به  20کیلو ولت
کاهش می دهد.
وی بیان کرد :مراحل طراحی ،اجرا و پیاده سازی این پست که با هزینه  23میلیارد ریال
انجام شده از بهمن ماه سال  1392آغاز و در مدت یکسال کار آن بهطول انجامیده است.
مدیر عامل شرکت کیان ترانسفو افزود :این پست در مجموع در زمینی به مساحت 120
متر مربع اجرا شــده که با طراحی کلیدخانه  63کیلوولت به صورت  GISدر آینده نزدیک
میتوان آنرا در زمینی به ابعاد کمتر نیز اجرا کرد.
ً
وی ادامه داد :این طرح با توجه به نیاز کشور طراحی شده و قطعا در دنیا از آن استقبال
خواهد شد.

وزیر علوم:

ایران به رشد علمی کشورهای آفریقایی کمک میکند
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :ایران خواهان تقویت همکاریهای علمی
میان همة کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است و در همین راستا به رشد علمی
کشورهای آفریقایی کمک میکند.
بــه گزارش روابط عمومی وزارت علــوم ،دکتر محمد فرهادی در دیدار با دکتر
مارتیال دپاول ایکونگا مســئول کمیسیون منابع انسانی ،علمی و فناوری اتحادیه
آفریقا اظهار داشــت :هم اکنون دانشجویانی از کشورهای مختلف اتحادیه آفریقا
در ایران تحصیل میکنند و ما آمادگی داریم تا تعداد بیشــتری از این دانشجویان
را پذیرا باشیم.
وی افزود :عالوه بر همکاریهای گوناگون دانشگاهی ،ما میتوانیم با هماهنگی
و همکاری کمیسیون منابع انسانی ،علمی و فناوری اتحادیه آفریقا تعدادی بورسیه
تحصیلی را در اختیار دانشجویانی آفریقایی قرار دهیم.
وزیر علوم با اشاره به بازدید خود از کشورهای آفریقایی در گذشته گفت :زمینة
همکاریهای علمی و دانشــگاهی ایران و آفریقا فراهم است و برگزاری اجالس
وزرای علوم ،فناوری و نوآوری کشور های جنبش عدم تعهد با فراهم کردن امکان
مالقات مســئوالن آموزش عالی اتحادیه آفریقا با مســئوالن دانشگاهی ایران به
تقویت این روابط کمک کرد.
دکتر مارتیال دپاول ایکونگا نیز گفت :ایران کشوری بزرگ با تمدنی غنی است
و در زمینة علوم و فناوری نیز یک الگوی مناسب برای کشورهای آفریقایی است.
وی افزود 54 :کشور اتحادیه آفریقا در سطوح متفاوتی از توسعه علمی هستند و

البته همة آنها از گسترش همکاریهای علمی و فناوری با ایران استقبال میکنند.
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم نیز در این نشست گفت:
ایران آمادگی دارد در قالب منطقه دو پارکهای علم و فناوری سازمان یونسکو که
مرکز آن در اصفهان است در کشورهای اتحادیه آفریقا پارک علم و فناوری ایجاد
کند.
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ماهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سردبیر :دکتر حسن خوشقلب
دبیر تحریریه :رضا فرجتبار
مدیر پشتیبانی :جاوید سلطانی
دبیر صفحة فناوری :مهندس عباسعلی ارفع
دبیر صفحة پشتیبانی پژوهشی :مهندس مرتضی ذالی
دبیر صفحة پژوهشی :دکتر علی اسکندری
دبیر صفحة شورای عالی :مسعود مقصودی
دبیر صفحة ایرانداک :نوراهلل رزمی

دبیر صفحة موزة علم و فناوری :جعفرینژاد
پشتیبان  :ITسید حسین هاشمی
طراح گرافیست :علیاکبر محمدخانی
باتشکر از خانم دکتر بروجردی و همکاران ادارة کل روابط عمومی
آدرس :میدان صنعت ،بلوار خوردین ،خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،طبقة  ،۱۱معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن ،82233500 :فکس88575677 :
سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf.mag@msrt.ir :

اولین موزه علوم و فناوری ایران
تـاریخچـه

موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران مؤسسهای
است پژوهشی که تحت نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
فعالیت خود را آغاز کرده است .مأموریت اصلی این مؤسسه،
بازســازی و معرفی دستاوردهای علمی ملت ایران در دوران
قبل و بعد از اسالم و نیز نمایش اصول و تئوری های دانش
و فناوری های روز دنیا می باشد.
اساســنامه موزه علوم و فناوری در سال  1384در شورای
گســترش آموزش عالی تصویب و اولین گالری آن با عنوان
«دستاوردهای دانشمندان اسالم و ایران» در سال  1389در
محل کتابخانه ملی افتتـاح شد .با راهاندازی مجموعه موزه در
خیابان سی تیر در سال ،1391گالری دستاوردهای دانشمندان
اسالم و ایران نیز به ساختمان موزه منتقل شد.

رويکرد جديد موزه علوم و فناوری

سيفاله جليلی ،ریاست موزه علوم و فناوری
موزه علوم و فناوري جمهوري اســامي ايران به عنوان
تنها موزه مشــابه مراکز علم در دنياست که هدف آن ايجاد
فضايي فعال و آگاهي بخش براي تمام گروههاي ســني ،به
منظور آشنايي هرچه بيشتر با ميراث علمي ،فرهنگي ،فناوري،
خدمــات علمي و فني دانشــمندان و فرهيختگان ايراني به
جامعه بشــري درطول تاريخ و ارتقاي دانش عمومي مردم
اســت .در اين موزه تالش ميشود که بر مبناي تحقيقات،
علوم و فناوري به شــکلي ساده در اختيار همگان قرار گيرد
و به قشــرهاي مختلف مردم نشان داده شود که دانشمندان
ايراني و غيرايراني چه تالشهايي انجام دادهاند تا بشر بتواند
زندگي راحتي داشته باشد.
موزه علوم و فناوري جمهوري اســامي رويکرد جديد و
اصلي خود را «تربيت انسان جستجوگر ،متفکر ،خالق و عالم
براي تغيير جهان و بهبود کيفيت زندگي بشر» انتخاب کرده
اســت .برای رســيدن به چنين هدفی بايد انسانی با کارايی
بهتر تربيت شــود و انســان با کارايي بهتر با شناخت خود و
جهان اطرافش تربيت میشــود و يکــی از راهها برای اين
منظور تقويت بنيه علمی افراد جامعه است .کسانی میتوانند
به بهبود زندگی بشر کمک کنند که شناخت بهتری از علوم
و فنون داشته باشند.

پدیده هاست ،موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران
در این راســتا اقدام به برگزاری جنگ شگفتی های فیزیک
نمــوده ،که حاصل تحقیق و پژوهش بر روی بیش از 1200
آزمایش فیزیک است و برای نخستین بار در ایران به عرصه
ظهور رسیده است.

هدف اصلی از برگزاری این جنگ ،ایجاد شور و نشاط علمی
در کنــار آموزش خالق و عملی مفاهیم پیچیده فیزیک می
باشد .این برنامه در محیطی شاد و علمی ،شاهد عجیبترین،
جذابترین و هیجــان انگیزترین آزمایش های فیزیک می
باشــد و در کنار هر آزمایش توضیحات علمی مربوط به آن
ارائه می گردد ،از آنجا که گســتره علم فیزیک بسیار وسیع
است این برنامه متناسب با نیاز مخاطبین برای هر گروه سنی
تغییر میکند.

نمایشگاههای سیار موزه علوم وفناوری

نمایشگاههای ســیار با هدف ترویج علم ،عدالت آموزشی
برای همه و استفاده مخاطبان نقاط دوردست برگزار میشود.
آثار ارائه شده در حوزه فیزیک ،شیمی ،مکانیک ،ترازها و برخی
فناوریهای بومی به شکل تعاملی و تجربی به بازدیدکنندگان
معرفی میشود .این نمایشگاه ســیار با عنوان دستاوردهای
دانشمندان اسالم و ایران در شــهرهای بابل ،همدان ،آمل،
محالت ،قزوین ،ســنندج ،اراک ،زنجان ،اهواز و بندرعباس
برگزار شــده و پذیرای هزاران نفر بازدیدکننده در این شهرها
بوده است ،در ادامه مسیر این نمایشگاه در شهرهای بیرجند،
آبیک ،سمنان و کرمانشاه برگزار خواهد شد.

 )3نمایشــگاه جانبی2روزه :که در طول دو روز نشســت
در محل همایش برپا میشــود .در این نمایشگاه سازمانها،
نهادها و موزههای مختلف آثار و فعالیتهای خود را در زمینة
ترویج علم و آموزش غیررسمی نمایش میدهند.

پیشینه همایش

 )1ســال « :1390نقش موزه های علــوم و فناوری در
توسعه نظام علمی کشــور» ،با حضور آقایان اینجیت کومار
موگات پای ،مدیر کل اسبق ان سی اس ام هندوستان و دکتر
یوسالن نور متخصص بخش سیاست علمی و توسعه پایدار.
 )2ســال  « :1391پیشینه ،حال و آینده علم در موزههای
علوم و فناوری» ،با حضور پروفســور پاتریشــیا ریچ ،مدیر
ساینس ســنتر موناش اســترالیا و یکی از دیرینه شناسان
برجسته جهان.
 )3ســال  « :1392آموزش غیررسمی در موزهها و مراکز
علم « با حضور پروفســور فیورنزوگالی» ،مدیر موزه لئوناردو
داوینچی ایتالیا.
 )4سال «:1393ترویج علم در موزه ها و مراکز فرهنگی»،
با حضور خانم جیت ترندل ،رییس شــورای بینالمللی موزه
های علم  ,و قائم مقام موزه انرژی دانمارک.
امضای تفاهمنامه همــکاری میان موزه علوم و فناوری
ایران با موزه انرژی دانمارک.
تفاهمنامــه همکاری بین موزه علــوم و فناوری جمهوری
اســامی ایران و موزه انرژی دانمارک با حضور ُیوت ُترندال،
قائم مقام موزه انرژی دانمارک ،روز سهشــنبه  5آذر  1393در
محل ساختمان اداری موزه علوم و فناوری به امضاء رسید.
بــه گزارش روابط عمومی موزه علوم و فناوری ،با حضور
ُیوت ُترندال ،قائم مقام موزه انرژی دانمارک و رییس کمیته
بینالمللی موزههای علم و فناوری ،در ایران روز سهشنبه 5
آذر  ،1393یک تفاهمنامه همکاری بین موزه علوم و فناوری
جمهوری اســامی ایران و موزه انرژی دانمارک امضاء شد
و ســیفاله جلیلی ،رییس موزه علوم و فناوری و خانم ُیوت
ُترندال اظهار امیدواری کردنــد که دامنه همکاری این دو
موزه گسترش یابد.

پیل اشکانی

سال 1936؛ در حوالی بغداد امروزی و در تپـــهای با نام
محلی«خیوت ربوعـه» که در مسیر خط آهن بغداد خانقین
قرار دارد ،کوزههایی2000ســاله متعلق به دوران اشــکانی
ف شد که به نظر باستانشناســان نمیتواند ساختهای
کش 
تصادفی و اتفاقی باشد .این یافته ساختاری شبیه یک باتری
دارد و از ایــن رو آن را «پارتیــان باتری» یا «بغداد باتری»
مینامند .این یافته شــامل كوزهای ســفالي ،ميلهاي آهني
(قطب منفي -آند) و اســتوانهای مسي (قطب مثبت -كاتد)
است كه به كمك قير در جاي خود محكم شده اند .محققین،
موادی نظیر محلولسولفات مس ،سرکه ،شراب و آبلیمو را
الکترولیت این مجموعه عنوان کردهاند.
فرضیاتــی از کاربرد پیلاشــکانی که تاکنون توســط
دانشمندان و محققین برای آن مطرح شده است:
• منبع نیرو برای آبکاری طال
• منبع نیرو برای دادن شوک الکتریکی به منظور تسکین
درد در بیمار
• استفاده از ظرف به عنوان حفاظت دعای خیر و جادو
به رغم وجود این نظریات هنوز درباره این یافته و امکان
استفاده از آن مباحثات بسیاری درجریان است.

گالریهای موزه علوم و فناوری

موزه در حال حاضر دارای ســه گالری با عناوین« گالری
علوم و فناوریهای کهن ایرانی و اسالمی»« ،گالری علم»و
«گالری مورس تا موبایل» است.
گالری علوم و فناوریهای کهن ایرانی و اسالمی:
در این گالری اختراعات بازســازی شده دانشمندان ایران
قدیم در حوزه های فیزیک سیاالت ،فیزیک مکانیک ،نجوم
و فناوری های بومی به نمایش گذاشته شده است.
گالری مرکز علم:

در این گالــری مبانی اولیة فیزیک با اســتفاده از آثاری
تعاملی آموزش داده میشــود و دانشمندان تأثیرگذار در این
حوزه معرفی می شوند .بعضی از دستگاههای موجود در این
گالری ،خریداری شــده و بیشتر آنها به سفارش موزه ساخته
شــده اســت .آثار این گالری کام ً
ال تعاملی و در دســترس
بازدیدکنندگان است.
گالری مورس تا موبایل موزه علوم و فناوری:

این گالری که سومین گالری موزه علوم و فناوری است از
تاریخ  12مردادماه 1393در محل نمایشگاه دائمی این موزه
در معرض دید عموم قرار گرفته و به ســیر تحول ارتباطات
و وســایل ارتباط جمعی پرداخته است .در این گالری عالوه
بر نمایش ابزارهای ارتباطی و مخابراتی اولیه درباره مشاهیر
حوزه ارتباطات نیز تاریخچهای عنوان شده و با شروع از زمان
اختراع دستگاه مورس توسط ساموئل مورس در سال 1835
به پیدایش تلفنهای کنونی و موبایل رسیده است .همچنین
ابزارهایــی همچون رادیو ،گرامافون ،دستـــگاه مـــورس،
تلفـنهای چـوبی ،سکـــهای ،صحرایی و رادیـو المپی در
معرض نمایـش قرار داده شده است.
عالقمندان میتوانند صدای گراهام بل که اولین مکالمه
تلفنی بوده و صدای مظفرالدین شــاه را از قلب تهران و در
گالری مورس تا موبایل بشنوند.

برگزاری کارگاههای جنگ فیزیک

علم فیزیک حاصل به کارگیری دقیق حواس در مشاهده
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مفاد این تفاهمنامه به شرح زیر است:

ویژگیهای نمایشگاه سیار موزه در ترویج علم:
• افزایش انگیزه در فرایند یادگیری طوالنی مدت با روش
آزمایش وتجربه
• افزایش اعتماد به نفس نتیجة آشنایی با گذشته علمی
دانشمندان ایرانی در حوزه های مختلف
• دسترسی آسان مخاطبان سایر استانها که امکان بازدید
از گالریهای دائمی موزه علوم را ندارند
• آشــنایی با روشهای جدید آمــوزش تعاملی و انتقال
تجربی مفاهیم علمی با مشاهده آثار تعاملی
• آشنایی با برخی دانشمندان ایرانی و دستاوردهای آنها که
تا امروز اطالعی از آنها نداشتهاند.
• حضور در کارگاههای مشارکتی ،علمی و آموزشی جنبی
نمایشگاه سیار
• دریافت اطالعات علمی ســایر آثار موزه علوم به شکل
کاتالوگ وبروشور و خبرنامه
ش ساالنه موزه علوم و فناوری
معرفی همای 
مــوزه علوم و فناوری جمهوری اســامی ایـــران با مبنا
قراردادن تفکر علمی و با بهرهگیری از اســاتید و اندیشمندان
برجسته جهانی ،هر ساله همایشی را با موضوع موزهها و مراکز
علم در سطح بینالمللی برگزار میکند .این همایشهای سالیانه
شامل سه بخش است:
 )1همایـش2روزه :شامل سخنـرانی میهمان یا میهمـانان
مدعو بینالمـللی همایش و ارائـه کنفرانس از مقاالت پذیرفته
شده در همایش.
 )2کارگاههای جانبی1روزه :برگزاری کارگاه عملی در حوزه
یکی از محورهای همایش توسط میهمان مدعو و اساتید داخلی
با ارائه گواهینامه از طرف میهمان مدعو و موزه علوم و فناوری.

• گســترش همــکاری دو جانبه در خصــوص برگزاری
نمایشگاههای جدید ،تبادل گالری و نمایشگاههای سیار
• گسترش همکاری دو جانبه درخصوص بستههای علمی-
آموزشــی ،جعبههای کمک آموزشی ،انتشارات ،رسانه و تبادل
تجربیات عملی در زمینههای مرتبط
• تبادل نظر درخصوص پروژه باشــگاه علمی ،همکاری،
تبادل نظر و تعامل میان موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی
ایران و موزه انرژی دانمارک
• تبادل کارکنان و تأمین کمک هزینه طرحهای آموزشی
و تحقیقاتی کارکنان
• برگزاری ســمینار ،سمپوزیم ،کارگاه و کنفرانسهای دو
جانبه و سایر فعالیتهای مراکز علم
• امکانســنجی و آغاز پروژههای تحقیقاتی در زمینههای
مورد عالقه طرفین
• تبــادل مطالب میان مراکز علم ،انتقــال دانش ،تولید و
نمایش ابزارهای مرتبط در زمینه علوم و فناوری

بازدیـد از موزه
گالریهــای موزه علوم و فناوری در تمــام روزهای هفته از
ســاعت  8.30الی 16پذیرای بازدیدکنندگان محترم میباشد.
بــرای هماهنگی بازدیــد گروهی درگروههــای حداکثر 45
نفــره از یک هفته قبل با شــماره تلفنهــای 66724694و
09198962007-8جهت تماس حاصل فرمایید.
www.irstm.ir
آدرس :خیابان امام خمینی(ره) ،خیابان ســی تیر ،موزه علوم
و فناوری

اسطرالب

اســطرالب ،عنوان عمومــی چند ابزار اســت که برای
هدفهای نظری و عملــی گوناگونی از جمله نمایش دادن
وضعیت آسمان و حل مســألههای مختلف نجومی ،به کار
میرفتهاند .واژه اســطرالب که در متون کهن عربی گاه به
صورت «اصطرالب» هم نوشــته میشــده ،از یک ترکیب
یونانــی به معنای «ابــزاری برای فهم ســتارگان» گرفته
شــده اســت .مطالعه منابع و بررســی آثار به جــای مانده
نشان میدهد ،درگذشــته انواع گوناگونی از اسطرالب مثل
اسطرالبهای«مســطح»« ،کروی» و «خطی» ســاخته
میشــده اســت .این ابزار شــامل چندین صفحة دایره وار
س برنــز ،برنج ،آهن یا فوالد
فلزی اســت که معمو ًال از جن 
ساخته میشــدهاند .اسطرالب مســطح به علت آسانی در
جابـهجایی وکاربرد ،رایجترین ابزار نجومی کهن بوده که در
دوره اسالمی تا اندازه زیادی کامل شده است .اجزای اصلی
اسطرالب عبارتاند از« :حلقه»ُ « ،عروه»« ،کرسی»« ،اُم»،
«عنکبوت»« ،صفیحه»« ،عضاده»« ،قطب» و«فرس» یا
«اســبک» .اسطرالب کم و بیش شبیه یک نقشة متحرک
آســمان است که در آن ستارگان و مسیر خورشید روی یک
صفحة مشبک به نام«عنکبوت» تصویر شدهاند .با قراردادن
و چرخاندن عنکبوت روی صفحة دیگری که«صفیحه» نام
دارد و افق و خطوط یک دستگاه مختصات آسمانی(دستگاه
مختصات ســمت -ارتفاعی) بر آن تصویر شدهاند ،طلوع و
غروب ســتارگان و خورشید و مسیر حرکت آنها در آسمان
بازسازی میشود.
اسطرالب را بايد مشهورترين و پركاربردترين ابزار علمي
بشــر ادوار ميانه ،چه در شــرق و چه در غربدانست .تعداد
فراوان اسطرالبهاي باقيمانده در موزهها و مجموعههاي
شــخصي و شــمارگان انبوه كتابهايي كه درباره ساخت و
کاربرد اسطرالب در كتابخانههاي دنيا موجود است ،به خوبي
صحت اين مدعا را اثبات ميكند.

