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حوزه وزارتي – دااگشن هاه

با حضور وزير علوم ،تحقيقات و فناوري سامانه نظام ايده ها
رونمايي شد.

در این بخش می خوانید:

جهــت دادن بخشــي از ظرفيــت پژوهشــيکشــور بــه ســمت نيازهــا از اهــداف ســامانه نــان
اســت
 بايدهــا ،نبايدهــا و پيامدهــاي ديپلماســيعلمــي و فنــاوري
تشــريح اهــداف معاونــت فنــاوري و نــوآوريوزارت عتــف
در پنجــاه و ششــمين اجــاس معاونــان پژوهــش
و فناوري کشــور
 حــل مســائل جامعــه و نــگاه ژرف بــه حــوزهعلــوم انســاني از رويکردهــاي مهــم وزارت
علــوم
 -رشــته هايــي کــه شــغل بــراي آن نيســت بايــد

		

		
حذف شوند

و...

وزير علوم در آيين رونمايي از سامانه نان اعالم کرد:

جهت دادن بخشي از ظرفيت پژوهشي کشور به سمت نيازها از
اهداف سامانه نان است

وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري در پژوهشــگران خواهــد بــود تــا از نيازهــاي کشــور پروپــوزال ارائــه کننــد.

آييــن رونمايــي از ســامانه نــان گفــت :اطــاع يافتــه و بــراي رفــع وابســتگي از خــارج،

جهــت دادن بخشــي از پتانســيل پژوهشــي طرحهــاي پژوهشــي خــود را ارائــه دهنــد.

کشــور بــه ســمت نيازهــا و ايجــاد عدالت

وي افــزود :تاکنــون پژوهشهــاي کشــور بيشــتر

ثبت ايدههاي مرتبط با نيازها
وزيــر علوم گفــت :در مرحلــه نخســت راهاندازي

در دسترســي بــه اولويتهــاي پژوهشــي بنيــادي بــوده اســت کــه بــرونداد آنهــا مقالــه و ســامانه نــان ،اعضــاي هيئــت علمــي و محققــان مــي
کشــور از اهــداف راهانــدازي ســامانه کتــاب هســتند و ايــن نــوع پژوهشهــا همــواره تواننــد صرف ـاً بــر اســاس نيــاز هــاي ثبــت شــده در
نيازهــا و ايدههــا «نــان» اســت.

بــه گــزارش وزارت علــوم ،دکتــر محمدعلــي

زلفـيگل در آئيــن رونمايــي از ســامانه نــان (نظــام

ايدههــا و نيازهــا) کــه صبــح امــروز بــا حضــور

برخــي رؤســاي دانشــگاههاي کشــور و معاونيــن
وزيــر علــوم در ســالن شــهداي جهــاد علمــي
ايــن وزارت برگــزار شــد ،تأکيــد کــرد :يکــي
از ويژگــي هــاي ايــن ســامانه فراگيــري نيازهــا و

مــورد تشــويق و حمايــت قــرار ميگرفــت امــا بــا ايــن ســامانه ،پروپــوزال هــاي خــود را ارائــه کننــد
راهانــدازي ســامانه نــان ،تحقيقــات کاربــردي در
و در ايــن مرحلــه ايــده بــه معنــاي عمومــي و از
راســتاي رفــع نيازهــاي کشــور نيــز مــورد توجــه و
طــرف عمــوم شــهروندان ثبــت نخواهــد شــد بلکــه
حمايــت قــرار خواهــد گرفــت.
فقــط آن دســته از ايــده هــا ثبــت خواهنــد شــد کــه
دکتــر زلفــيگل در توضيــح ويژگيهــاي
در راســتاي پاســخگويي بــه نيازهــاي اعــام شــده
ســامانه نــان گفــت :ايــن ســامانه بــر اســاس الگــوي
در ســامانه باشــند.
وبســايت ســايماگو کــه تحقيقــات را بــر اســاس
وي تاکيــد کــرد وزارت علــوم کمتريــن نقــش
رشــته و گرايشهــاي تخصصــي دســتهبندي
ميکنــد ،طراحــي شــده اســت و محققــان و تصديگــري را ســامانه دارد و نيازهــا و ايــده هــاي
ثبت شــده توســط کارگــزاران ســامانه که دانشــگاه

ايدههــا در ســطح ملــي و فراملــي اســت .بــه نوعــي اعضــاي هيئــت علمــي ميتواننــد بــر اســاس
کــه حتــي واردات کشــور از طريــق گمــرک نيــز رشــتهها و گرايشهــاي تخصصــي ،نيازهــاي هــا و پــارک هــاي علمــي و فنــاوري هســتند مــورد
از طريــق ايــن ســامانه قابــل دسترســي محققــان و سراســر کشــور را مشــاهده و بــراي رفــع آنهــا بررســي قــرار خواهنــد گرفــت.
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وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري در بررســي قــرار خواهنــد گرفــت.
آييــن رونمايــي از ســامانه نــان گفــت:
جهــت دادن بخشــي از پتانســيل پژوهشــي ثبت نياز به آموزش
کشــور بــه ســمت نيازهــا و ايجــاد عدالت دکتــر زلفـيگل تأکيــد کــرد :ســامانه نان بخشــي
در دسترســي بــه اولويتهــاي پژوهشــي از نظــام ملــي نــوآوري و فنــاوري اســت کــه تدوين
کشــور از اهــداف راهانــدازي ســامانه آن از طــرف شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي بــه
وزارت علــوم محــول شــده اســت .در ايــن ســامانه
نيازهــا و ايدههــا «نــان» اســت.
بــه گــزارش وزارت علــوم ،دکتــر محمدعلــي پيشبينــي شــده اســت کــه صنايــع خصوصــي و
زلفـيگل در آئيــن رونمايــي از ســامانه نــان (نظــام دولتــي ،نيازهــاي آموزشــي خــود را ثبــت نماينــد
ايدههــا و نيازهــا) کــه صبــح امــروز بــا حضــور و دانشــگاه هــا از جملــه دانشــگاهايي ماننــد فنــي
برخــي رؤســاي دانشــگاههاي کشــور و معاونيــن حرفــه اي و علمــي کاربــردي بتواننــد بــراي
وزيــر علــوم در ســالن شــهداي جهــاد علمــي پاســخگويي بــه آن دســته از نيازهــا دوره آموزشــي
ايــن وزارت برگــزار شــد ،تأکيــد کــرد :يکــي مهــارت محــور طراحــي نماينــد.
از ويژگــي هــاي ايــن ســامانه فراگيــري نيازهــا و دکتــر زلفــيگل گفــت :بــر اســاس مصوبــات
ايدههــا در ســطح ملــي و فراملــي اســت .بــه نوعــي قانونــي ماننــد مصوبــات شــوراي عالــي انقــاب
کــه حتــي واردات کشــور از طريــق گمــرک نيــز فرهنگــي ،دســتگاههاي اجرايــي دولتــي ملــزم
از طريــق ايــن ســامانه قابــل دسترســي محققــان و بــه ثبــت نيازهــاي خــود در ســامانه نــان هســتند
پژوهشــگران خواهــد بــود تــا از نيازهــاي کشــور و هزينــه کــرد  ۴۰درصــد از اعتبــارات پژوهشــي
اطــاع يافتــه و بــراي رفــع وابســتگي از خــارج ،دســتگاههاي اجرايــي کــه بايــد بــه صنــدوق علــوم
و تحقيقــات و فنــاوري واريــز شــود ،از طريــق
طرحهــاي پژوهشــي خــود را ارائــه دهنــد.
وي افــزود :تاکنــون پژوهشهــاي کشــور بيشــتر ســامانه نــان خواهــد بــود و ســامانههاي پژوهشــي
بنيــادي بــوده اســت کــه بــرونداد آنهــا مقالــه و دســتگاههاي اجرايــي و وزارتخانههــا بايــد بــا
کتــاب هســتند و ايــن نــوع پژوهشهــا همــواره ســامانه نــان پيونــد ،لينــک ،داشــته باشــند.
مــورد تشــويق و حمايــت قــرار ميگرفــت امــا بــا
راهانــدازي ســامانه نــان ،تحقيقــات کاربــردي در خصوصيات سامانه نان
راســتاي رفــع نيازهــاي کشــور نيــز مــورد توجــه و وي در توضيــح خصوصيــات ســامانه نــان گفــت:
شــرکتهاي دانشبنيــان خواهنــد توانســت
حمايــت قــرار خواهــد گرفــت.
دکتــر زلفــيگل در توضيــح ويژگيهــاي در ايــن ســامانه محصــوالت دانشبنيــان خــود
ســامانه نــان گفــت :ايــن ســامانه بــر اســاس الگــوي را معرفــي کننــد و زمينــه نمايــش مشــخصات
وبســايت ســايماگو کــه تحقيقــات را بــر اســاس محصــوالت دانــش بنيــان در يــک ســامانه ملــي و
رشــته و گرايشهــاي تخصصــي دســتهبندي سراســري فراهــم باشــد.
ميکنــد ،طراحــي شــده اســت و محققــان و وزيــر علــوم تاکيــد کــرد :از ســالهاي آتــي
اعضــاي هيئــت علمــي ميتواننــد بــر اســاس اختصــاص يــک درصــد از بودجــه پژوهشــي
رشــتهها و گرايشهــاي تخصصــي ،نيازهــاي دســتگاههاي اجرايــي کــه مبلــغ کالنــي اســت
سراســر کشــور را مشــاهده و بــراي رفــع آنهــا از طريــق صنــدوق علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري
و ســامانه نــان انجــام خواهــد شــد امــا در ســال
پروپــوزال ارائــه کننــد.
جــاري ايــن اتفــاق فقــط بــراي  ۴۰درصــد بودجــه
پژوهشــي دســتگاههاي اجرايــي عملياتــي شــد.
ثبت ايدههاي مرتبط با نيازها
وزيــر علوم گفــت :در مرحلــه نخســت راهاندازي
ســامانه نــان ،اعضــاي هيئــت علمــي و محققــان مــي سند پشتبان قانوني سامانه نان
تواننــد صرف ـاً بــر اســاس نيــاز هــاي ثبــت شــده در وزيــر علــوم تأکيــد کــرد :ايــده راه انــدازي
ايــن ســامانه ،پروپــوزال هــاي خــود را ارائــه کننــد ســامانه نــان بــراي اينکــه مســير خــود را بــا
و در ايــن مرحلــه ايــده بــه معنــاي عمومــي و از موفقيــت طــي کنــد بايــد داراي ســاختار اجرايــي
طــرف عمــوم شــهروندان ثبــت نخواهــد شــد بلکــه و حمايــت هــاي قانونــي پشــتيباني باشــد و ايــن
فقــط آن دســته از ايــده هــا ثبــت خواهنــد شــد کــه ســامانه بــر اســاس مصوبــه شــوراي انقــاب
در راســتاي پاســخگويي بــه نيازهــاي اعــام شــده فرهنگــي در زمينــه ســکوهاي علمــي آموزشــي ،
ايجــاد شــد و همچنيــن اساســنامه موسســه اســتنادي
در ســامانه باشــند.
وي تاکيــد کــرد وزارت علــوم کمتريــن نقــش علــوم ( )ISCو پايــش علــم و فنــاوري در راســتاي
تصديگــري را ســامانه دارد و نيازهــا و ايــده هــاي انجــام ماموريــت ســامانه نــان بــه زودي بازنگــري
ثبت شــده توســط کارگــزاران ســامانه که دانشــگاه ميشــود.
هــا و پــارک هــاي علمــي و فنــاوري هســتند مــورد همچنيــن بــراي تشــويق اعضــاي هيئــت علمــي
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و محققــان جهــت انجــام فعاليتهــاي پژوهشــي
نيازمحــور و ثبــت تحقيقــات در ســامانه نــان،
آييننامــه ارتقــاي اعضــاي هيئــت علمــي
بازنگــري خواهــد شــد و بــه دانشــگاهها نيــز
توصيــه ميشــود آييننامههــاي اعطــاي گرنــت و
رتبــه خــود را متناســب بــا فعاليتهــاي ايــن ســامانه
بازنگــري کننــد.
در ايــن مراســم ،معــاون فنــاوري و نــوآوري
وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ضمــن اعــام
آغــاز بــه کار ســامانه نظــام ايدههــا و نيازهــا (نــان)
 https://nan.acاز تــاش بــراي ايجــاد صندوقــي
ذيــل ايــن ســامانه خبــر داد تــا از ايدههــا و نيازهــاي
ثبتشــده در آن حمايــت مالــي شــود.
ايــن ســامانه يکــي از ابزارهــاي قدرتمنــد جهــت
ايجــاد نظــام ملــي نــوآوري مبتنــي بــر ايجــاد ارتباط
مســتقيم بيــن نيازهــاي جامعــه ،صنايــع خصوصــي
دولتــي و پژوهشــگران ،شــرکت هــاي دانــش بنيــان
و خــاق ،پــارک هــاي علــم و فنــاوري و مراکــز
رشــد خواهــد بــود.
از اهــداف اصلــي اجــراي ايــن طــرح عــاوه
بــر کاربــردي کــردن تحقيقــات مراکــز علمــي

ايــن ســامانه را مهــم دانســتند.
وي ادامــه داد :مــا بــه ايــن نتيجــه رســيديم کــه
توليــد بايــد نيازمحــور و مبتنــي بــر دانــش باشــد امــا
مشــکل مــا حلقــه مفقــوده ارتبــاط بيــن صنعــت و
دانشــگاه و جامعــه اســت و اينکــه نهادهــاي واســط
نقــش خــود را ب ـ ه خوبــي ايفــا نکردهانــد.
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم تاکيــد
کــرد :بنابرايــن تصميــم گرفتيــم نيازهــاي جامعــه را
احصــا و در ســامانهاي بــه صــورت منســجم ثبــت
کنيــم و بــه هميــن منظــور مطالعــات تطبيقــي بيــن
ســامانههاي مشــابه ايرانــي و خارجــي را انجــام
داديــم.
خيرالديــن بــا اشــاره بــه پيوســت قانونــي ســامانه
نــان اظهــار داشــت :شــوراي عالــي انقــاب
فرهنگــي طبــق مصوبــه اي بــراي يکپارچــه ســازي
ســامانه هــا و احصــاي نيازهــا و ايــده هــا بــه وزارت
عتــف ماموريــت داد کــه ايــن ســامانه را پيــاده
کنــد .پيوســت دوم قانونــي ايــن اســت کــه بــر
اســاس قانــون بودجــه ســال  ۱۴۰۱بنــد ه تبصــره ۹
شــرط اســتفاده از يــک درصــد اهدايــي دســتگاه
هــاي اجرايــي بــراي فعاليــت هــاي پژوهشــي ثبــت

برانگيختــن احســاس مشــارکت تمــام آحــاد
کشــور و ايجــاد طوفــان فکــري ملــي در ســاختن
ايرانــي آبــاد و توســعه يافتــه اســت.
يکــي از برنامههــاي مهــم وزيــر علــوم بــه مجلــس
شــوراي اســامي ايجــاد نظــام ملــي پيشــنهادها
جهــت ثبــت و نمــاي ســازي نيازهــاي مختلــف
جامعــه و در نتيجــه ســوق دادن بخــش عمــدهاي
از فعاليتهــاي پژوهشــي در جهــت رفــع نيازهــا و
مشــکالت جــاري کشــور بــود.
بــا ايجــاد ايــن بانــک اطالعاتــي متمرکــز زنجيــره
پژوهــش فنــاوري و نــوآوري تکميــل شــده و بــا
هدفمنــد و نيــاز محــوري کــردن بخــش مهمــي
از فعاليتهــاي پژوهشــي در جهــت رفــع نيازهــا
کشــور در مســير توســعه همــه جانبــه علمــي قــرار
خواهــد گرفــت؛ در عملياتــي کــردن ايــن طــرح
شــده از فــن آوري هــاي بــه روز در حــوزه
مهندســي نــرم افــزار ،هــوش مصنوعــي ،پايــگاه
داده ،شــبکه و امنيــت بهــره بــرد.

نيازهــا در ســامانه نــان اســت.
وي همچنيــن ســامانه نــان را بخشــي از نظــام ملــي
نــوآوري دانســت و گفــت :ايــده هــا بعــد از ايــن بر
اســاس نيازهــا شــکل ميگيــرد .اســاتيد و روســاي
دانشــگاه هــا مــي تواننــد پيشــنهاددهنده نيازهــا
در ايــن ســامانه باشــند .بــر هميــن اســاس پايــه
تشــويق و ترغيــب و اختصــاص گرنــت فنــاوري و
ارتقــاي رتبــه و رتبــه بنــدي دانشــگاه هــا بــر اســاس
پيشــنهادات اســاتيد در ايــن ســامانه خواهــد بــود.
بــه گفتــه خيرالديــن ،تشــکيل دبيرخانه و ســاختار
ســامانه نــان در پايــگاه موسســه اســتنادي علــوم و
پايــش علــم و فنــاوري  ISCو ذيــل شــوراي عالــي
عتــف ،تشــکيل شــوراي سياســتگذاري و تدويــن
اساســنامه ،تحليــل ،طراحــي و پيادهســازي ســامانه
از جملــه اقدامــات انجــام شــده بــراي رونمايــي از
ســامانه نــان بــوده اســت.
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم
همچنيــن بــا تاکيــد بــر حمايــت از نيازهــاي ثب ـت
شــده در ســامانه نــان گفــت :دنبــال ايجــاد صنــدوق
نظــام ايــده هــا و نيازهــا هســتيم ،درخواســت آن را
بــه صنــدوق نــوآوري و شــکوفايي داده ايــم تــا بــه
ايــن شــکل از نيازهــاي ثبــت شــده در نــان حمايــت
شــود.
خيرالديــن ضمــن درخواســت از روســاي
دانشــگاه هــا بــراي حمايــت از ســامانه نــان مزايــاي
ايــن ســامانه را برشــمرد و گفــت :ســامانه نــان شــعار

علــي خيرالديــن در نشســت رونمايــي
از ســامانه نظــام ايدههــا و نيازهــا (نــان)
در وزارت علــوم ضمــن اشــاره بــه شــعار
ســال توســط مقــام معظــم رهبــري
افــزود :ايشــان در ديــدار بــا وزيــر علــوم
بــر نيازمحــور بــودن پايــان نامــه هــا و
رســاله هــا تاکيــد داشــتهاند و تشــکيل
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ســال را اجرايــي کــرده ،محصــوالت و نيازهــاي
شــرکت هــا را معرفــي مــي کنــد ،توليــد بــر اســاس
نيــاز جامعــه و صنعــت در آن شــکل مــي گيــرد و
امــکان برگــزاري دوره آموزشــي مهــارت محــور
در آن وجــود دارد.
پيمــان صالحــي معــاون پژوهشــي و
دبيــرکل شــوراي عالــي عتــف نيــز
در ايــن مراســم گفــت :نــان ســامانه
مخصــوص وزارت علــوم نيســت ،بلکــه
ســامانهاي ملــي بــراي ســاماندهي نيازهــا
بــراي کل ســازمان هــا اســت.
وي بيــان کــرد :ايــن ســامانه موجــب مــي شــود
تحقيقــات بــه ســمت ماموريــت گرايي ســوق يابد؛
ايــن همــان اقدامــي اســت که بــا توليــد فنــاوري در
حــال شــکل گيــري اســت ولــي بــه دليــل نبــود
کشــش بــازار موفــق نبــوده اســت .همچنيــن ايــن
ســامانه موجــب ميشــود بــا اعــام نيازهــا کشــش
در بــازار ايجــاد شــود.
صالحــي ماموريــت ديگــر شــوراي عالــي
عتــف را تاميــن نظــام مالــي نــوآوري و فنــاوري
کشــور دانســت و گفــت :در ايــن زمينــه موضــوع
اختصــاص يــک درصــد اعتبــارات دســتگاه هــا بــه
امــر پژوهــش در قانــون بودجــه  ۱۴۰۱تصويــب
نشــد ،ولــي اختصــاص  ۴۰درصــد بودجــه شــرکت
هــاي دولتــي در ايــن قانــون ديــده شــده اســت کــه
ايــن اعتبــارات بــه صنــدوق عالــي علــوم و فنــاوري
واريــز مــي شــود.
وي بــا اشــاره بــه تدويــن اساســنامه ايــن صنــدوق
توضيــح داد :بعــد از مصوبــه شــوراي عالــي
انقــاب فرهنگــي ايــن اساســنامه بايــد بــه تاييــد
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت و ســازمان
برنامــه و بودجــه برســد .اکنــون  ۲مــاه اســت کــه
اساســنامه را تحويــل داده ايــم ولــي هنــوز نقــاط
افتراقــي بــا ســازمان برنامــ ه و بودجــه در برخــي
بندهــاي اساســنامه وجــود دارد کــه اميدواريــم بــا
تاييــد نهايــي ،اساســنامه بــه تصويــب هيــات دولــت
برســد.
ســامانه نظــام ايدههــا و نيازهــا (نــان) زمينــهاي
بــراي ارتبــاط نيازهــاي مختلــف بــا تحقيقــات
و مراکــز تحقيقاتــي کشــور اســت .متخصصــان
ميتواننــد نيازهــاي خــود را در حوزههــا و ســطوح
مختلــف اجتماعــي و صنعتــي در ايــن ســامانه ثبــت
کننــد .همچنيــن مشــوقهاي علمــي بــراي مراکــز

دانشــگاهي فعــال در ســامانه در نظــر گرفتــه شــده
اســت .ايــن ســامانه از ســه مرحلــه تشــکيل شــده:
 .۱ارائــه ايــده و نيــاز  .۲محصــول  .۳اشــتغال
دانشبنيــان.
مراحــل ثبــت ايــده در ســامانه «نــان»
شــامل انتخــاب نيــاز ،ثبــت اطالعــات،
تأييــد اطالعــات و صــدور گواهــي اســت.
فرآيندهــا و برآيندهــاي ســامانه «نــان»
شــامل مــوارد زيــر اســت:
 ايجــاد طوفــان فکــري در کمــک بــه حــلمســائل کشــور و جلوگيــري از هــدر رفــت
ســرمايهها در اجــراي طرحهــاي کالن
 ارتبــاط بــا ســاختار سيســتم ثبــت اختراعــات وبــورس ايــده
 انجام تحقيقات نياز محور آگاهــي ،طبقهبنــدي و اولويتبنــدي نيازهــايواردات (گمــرک) ،صنعــت ،دولــت ،جامعــه و
رتبهبنــدي دانشــگاهها
 افزايــش اعتمــاد صنعــت ،دولــت و جامعــه بــهعلــم و دانــش و ايجــاد مطالبــه اجتماعــي ارتبــاط
بــا دانشــگاهها
 تدويــن نظــام منــد و پويــاي اولويتهــايتحقيقاتــي و ترســيم نقشــه جامــع نيــاز – توانمندي،
صنعتــي – دانشــگاهي کشــور
 امــکان رويــت ،تحليــل ،نقــد و بهــره گيــريايــده – نيازهــا توســط عمــوم مــردم و پايــش و
رتبــه بنــدي پژوهشــگران
همچنيــن ســامانه «نــان» و وزارت علــوم،
تحقيقــات و فنــاوري در اجــراي سياســتهاي
ايجــاد و ارتقــاي ســکوهاي ملــي تربيتــي،
آموزشــي ،پژوهشــي ،فنــاوري و نــوآوري نقــش
آفريــن خواهنــد بــود.
گزارشــات تحليلــي ســامانه «نــان» شــامل آمــار
ايــده و نيــاز ثبــت شــده بــه تفکيــک هــر اســتان
بــراي هــر ســال ،گــراف ارتباطــي فعــاالن ارايــه
نيــاز يــا ايــده (ارتبــاط بــا دانشــگاه صنعــت)،
چالشهــاي پيــش روي عملياتــي کــردن ســامانه
«نــان» ،اقدامــات و برنامــه ريزيهــاي انجــام شــده
تاکنــون ،زمانبنــدي و فازبنــدي اجــراي طــرح،
وضعيــت ارتبــاط ســامانه اي بــا ســاير نهادهــا و
نيازهــاي جمــع آوري شــده تاکنــون از شــرکتها
و نهادهــا در «نــان» ديگــر بخشهــاي گــزارش
وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري را تشــکيل
مــي دهنــد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت
علــوم ،دکتــر محمدعلــي زلفــي گل در نشســت
« ديپلماســي علمــي و فنــاوري ،فرصتهــا و
چالشهــا کــه بــه ميزبانــي دانشــگاه شــهيد بهشــتي
و همــکاري مرکــز بررســيهاي اســتراتژيک
رياســت جمهــوري ،بــا حضــور معــاون علمــي و
فنــاوري رئيــس جمهــور ،وزيــر امــور خارجــه
و وزيــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکي
و تعــدادي از رؤســاي دانشــگاههاي کشــور،
برگــزار شــد ،گفــت :ديپلماســي علمــي بــدون
توجــه بــه رتبهبنــدي دانشــگاهها و بــدون در نظــر
گرفتــن اســتانداردهاي مراجــع معتبــر بيــن المللــي
امکانپذيــر نيســت.
وي افــزود :در بحــث ديپلماســي علمــي بايــد
بــه تفــاوت ميــان دانشــگاههاي کشــور ،منطقــه
جغرافيايــي هــر دانشــگاه ،مزيتهــاي هــر دانشــگاه
تفــاوت قائــل شــد؛ علــي القاعــده ويژگيهــاي
کــه دانشــگاه فردوســي مشــهد دارد بســيار
متفــاوت اســت بــا آنچــه کــه دانشــگاه تبريــز يــا
مث ـ ً
ا دانشــگاههاي شــمال يــا دانشــگاهاي جنــوب
کشــور دارنــد.
دکتــر زلفــيگل اظهــر داشــت :پتانســيل و
ظرفيــت بااليــي در دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــي بــراي فعاليــت در زمينــه ديپلماســي علمــي
وجــود دارد و هشــتاد هــزار عضــو هيئــت علمــي
وزارت علــوم و  ۸۰۰هــزار دانشــجوي تحصيــات
تکميلــي ميتواننــد نقــش مهمــي در ديپلماســي
علمــي ايفــا کننــد .بــراي مثــال اگــر فقــط زمينــه
همــکاري هــر عضــو هيئــت علمــي ايــران بــا يــک
عضــو هيئــت علمــي خــارج از ايــران فراهــم شــود
تحــول مهمــي در ديپلماســي علمــي بــه وجــود
صــورت ميگيــرد.

نبايدها در ديپلماسي علمي

دکتــر زلفــي گل در بخــش دوم ســخنان خــود
کــه در زمينــه نبايدهــاي حــوزه ديپلماســي علمــي
بــود گفــت :يکــي از ايــن محدويــت هــا ايــن
اســت کــه علــم را نميتــوان محــدود کــرد و علــم

محــدود بــه يــک منطقــه جغرافيايــي خــاص بــدون

ارتبــاط بــا دنيــا ،يــک علــم بــه عنکبــوتوار اســت
کــه هرگــز رشــد نميکنــد.
وزيــر علــوم بــر ضــرورت افزايــش حضــور ايــران
در مجامــع بيــن المللــي علمــي ،کرس ـيهاي بيــن
المللــي و دسترســي بــه پايگاههــاي اطالعــات
علمــي تاکيــد کــرد و گفــت :بايــد حــق عضويــت
دانشــگاههاي ايــران در مجامــع علمــي بيــن المللــي
و هزينــه دسترســي بــه پايــگاه هــاي اطالعــات
علمــي بــه طــور مســتمر پرداخــت شــود.
وي افــزود :يکــي از آســيبهاي ديپلماســي
علمــي ميتوانــد ايــن باشــد کــه بــه دانشــجوي
خارجــي در ايــران صرف ـاً بــه عنــوان يــک عامــل
درآمــد در دانشــگاهها ديــده شــود و مــا بايــد از
ايــن آســيب دوري کنيــم.
دکتــر زلفــي گل بــه ضــرورت افزايــش بودجــه و
اعتبــار فرصتهــاي مطالعاتــي بــراي دانشــجويان
دکتــري اشــاره کــرد و گفــت :هــم اکنــون اعتبــار
ايــن بخــش بســيار محــدود اســت.
وزيــر علــوم بــه مشــکل اعضــاي هيئــت علمــي،
محققــان و دانشــجويان دو تابعيتــي اشــاره کــرد
و گفــت :بــراي فرزندانــي کــه پدرشــان آنهــا
در خــارج از کشــور بــه ســفير ،رايــزن علمــي،
فرهنگــي يــا اســتاد دانشــگاه فعاليــت ميکردنــد و
هــم اکنــون تابعيــت خارجــي دارنــد و انســانهاي
شايســتهاي هــم هســتند بــه صــرف داشــتن تابعيــت
خارجــي نبايــد مانــع ايجــاد شــود.
دکتــر زلفـيگل بــر لــزوم برخــورد ســخاوتمندانه

در هزينهکــرد منابــع بــراي تحقــق ديپلماســي

علمــي را مــورد تاکيــد قــرار داد و خواهــان اعتبــار

مناســب در ايــن زمينــه بــراي دانشــگاهها شــد.

وزيــر علــوم ،در بخــش آخــر ســخنان خــود

کــه مربــوط بــه پيامدهــاي ديپلماســي علمــي بــود
گفــت :اگــر بتوانيــم در عرصــه ديپلماســي موفــق

باشــيم ميتوانيــم شــاهد رشــد علمــي بيشــتر علــم
و فنــاوري کشــور ،افزايــش قــدرت نــرم نظــام
جمهــوري اســامي ،شــکلگيري منافــع مشــترک
ميــان کشــورهاي مختلــف دنيــا بــا ايــران و امنيــت

پايــدار بــراي کشــور باشــيم.

ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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سخنگوي وزارت علوم:

عملکرد سرپرستان دانشگاهها در کميته انتصابات ارزيابي ميشود

بــه گــزارش روابــط عمومــي وزارت علــوم هــا بــا شــاخص هــاي
دکتــر علــي شمســيپور اواســط هفتــه جــاري در مــورد نظــر هــم راســتا
حســاب کاربــري خــود در توئيتــر از راه انــدازي اســت.
کميتــه انتصابــات در وزارت علــوم ،تحقيقــات

و فنــاوري خبــر داد و نوشــت :کميتــه انتصابــات تغييــر روســاي
وزارت علــوم متشــکل از مهــم تريــن اســتادان ۷۰ ،دانشــگاه

دانشــمندان و مديــران شــاخص آمــوزش عالــي

ايــن مقــام مســئول

کشــور اســت .انتخــاب مديــران آمــوزش عالــي از در وزارت علــوم
فيلتــر تخصصــي ايــن کميتــه مــي گــذرد.

بــه آمــار انتصابــات

وي در ادامــه ايــن توئيــت يــادآور شــد :بــا روســاي دانشــگاه هــا
دســتور وزيــر علــوم ،مســووليت بــزرگ رصــد ،اشــاره کــرد و گفــت:
پايــش ،ارزيابــي و تعالــي روســاي دانشــگاه هــا نيــز بيشــتر انتصابــات ميــان
بــه ايــن کميتــه تفويــض شــد.

روســاي دانشــگاه هــا

ســخنگوي وزارت علــوم در گفــت و گــو بــا انجــام شــد و از ۱۰۰
ايرنــا دربــاره راه انــدازي کميتــه انتصابــات در دانشــگاه نزديــک بــه
وزارت علــوم ،اظهــار داشــت :ايــن کميتــه را وزيــر  ۷۰دانشــگاه در زمينــه
علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري در ايــن وزارتخانــه راه تغييــر روســا ،انتصابــات جديــد داشــته انــد .بررســي
انــدازي کــرد .اعضــاي ايــن کميتــه را  ۲وزيــر ،تغييــر  ۳۰نفــر ديگــر انجــام و بــه وزيــر علــوم
يکــي از دانشــمندان ســرآمد کشــور در منطقــه و تحويــل شــده اســت.
دنيــا ،برخــي مديــران آمــوزش عالــي ،نماينــده و

شمسـيپور خاطرنشــان کــرد :انتصابــات روســاي

رييــس تعــدادي از تشــکل هــا تشــکيل مــي دهنــد دانشــگاه هــا رو بــه نــزول اســت امــا ايــن رونــد
کــه ترکيــب حــدود هفــت تــا هشــت نفــره اي مــي همچنــان ادامــه دارد .حتــي اگــر انتصابــات همــه
شــود.

روســاي دانشــگاه هــا انجــام شــود امــا بــاز هــم

شمســيپور افــزود :در ايــن کميتــه ،تغييــر کميتــه انتصابــات بــه فعاليــت خــود ادامــه مــي
روســاي دانشــگاه هــا مــورد بررســي قــرار مــي دهــد چــرا کــه ممکــن اســت برخــي از روســا عــزل
گيــرد .بــر ايــن اســاس ،در صــورت تغييــر رييــس شــوند يــا اســتعفا کننــد.
يــک دانشــگاه ،فــردي بايــد بــه عنــوان سرپرســت

وي همچنيــن دربــاره کيفيــت روســاي منصــوب

نظــام تعالــي اســت .در برخــي مــوارد ،روســاي بنابرايــن ،سرپرســتاني کــه هنــوز حکــم رياســت
دانشــگاه هــا نيــاز بــه آمــوزش هايــي دارنــد و از دريافــت نکــرده انــد در اولويــت ايــن ارزيابــي
ســوي ديگــر ،نظــام تشــويقي هــم بــراي آنهــا قــرار مــي گيرنــد.
ديــده مــي شــود .اگــر رييــس دانشــگاهي عملکــرد

خــوب يــا نارضايتــي داشــته باشــد ،نتيجــه کار سرپرســتان دانشــگاه هــا تاکنــون نظــام منــد نبــوده
خــود را مــي بينــد .در صــورت عملکــرد نامناســب،

کنــد.

وي بــا بيــان اينکــه بــراي تغييــر رييــس هــر کــرده هــاي آمــوزش عالــي بــا  ۶۰تــا  ۶۵ســال ســن
دانشــگاه ،بيــن ســه تــا چهــار گزينــه بــه وزيــر در روســاي دانشــگاه هــا داريــم تــا افــراد جــوان
علــوم معرفــي مــي شــود ،خاطرنشــان کــرد :وزيــر بــا ســن  ۳۰تــا  ۴۰ســال کــه بــه عنــوان يکــي از
علــوم در ايــن زمينــه بــر اســاس هماهنگــي قانونــي روســاي دانشــگاه هــاي جامــع در کشــور منصــوب
بــا اســتاندارها و شــناختي کــه از گزينــه مــورد شــده انــد .بنابرايــن ،ترکيــب مناســبي از روســاي بــا
نظــر دارد ،فــرد جديــد را انتخــاب مــي کنــد ،امــا تجربــه و جــوان در دانشــگاه هــا داريــم.
تصميــم ســازي در خصــوص انتصابــات توســط

ايجــاد نظــام تشــويق بــراي
ايــن کميتــه صــورت مــي گيــرد.
دانشــگاهها
ســخنگوي وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري روســاي
ادامــه داد :بــا توجــه بــه شــناختي کــه از مجموعــه

ســخنگوي وزارت علــوم ادامــه داد :يکــي ديگــر

وزارتخانــه هــاي ديگــر دارم بــا قاطعيــت مــي

از وظايفــي کــه بــه ايــن کميتــه واگــذار شــده

گويــم يکــي از بهتريــن وزارتخانــه هــا در ايــن اســت ،رصــد عملکــرد مديريتــي روســاي دانشــگاه
حــوزه بوديــم و انتصابــات وزارت علــوم در اســتان هــا ،پايــش ،ارزيابــي و در نهايــت ايجــاد يــک

و از ايــن هفتــه ارزيابــي هــا و رصدهــا در دســتور

برخــورد الزم بــا اقتضــاي شــرايط يــا پيشــنهاد عــزل کار قــرار گرفتــه اســت.
بــه وزيــر علــوم پيشــنهاد مــي شــود.

وي بــه تعــداد سرپرســتاني کــه بايــد بــه تاييــد

بــه گفتــه شمســي پــور ،سرپرســتان دانشــگاه هــا شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي برســند ،اشــاره
مــي داننــد تيمــي متشــکل از افــراد صاحــب نظــر ،و خاطرنشــان کــرد :حــدود  ۱۲تــا  ۱۳نفــر از
علمــي و کارشــناس در حــال رصــد آنهــا هســتند .سرپرســتان دانشــگاه هــا در انتظــار تاييــد شــوراي

جديــد منصــوب شــود و بــراي دريافــت حکــم شــده ،تاکيــد کــرد :سرپرســتان و روســاي منصوب رصــد عملکــرد
سرپرســتي بايــد از فيلترهــاي ايــن کميتــه عبــور شــده از نظــر علمــي ،مديريتــي ،هــرم جمعيتــي و دانشــگاه هــا
ســني ترکيــب مناســبي دارنــد؛ از اســتخوان خُ ــرد

شمســي پــور ادامــه داد :ارزيابــي عملکــرد

عالــي انقــاب فرهنگــي هســتند و اکثريت روســاي

سرپرســتان دانشــگاه هــا از ايــن شــورا تاييديــه دريافــت کــرده

وي دربــاره مصوبــات ديگــر کميتــه انتصابــات

انــد.
سرپرســت حــوزه وزارتــي وزارت علــوم دربــاره

وزارت علــوم نيــز گفــت :روال انتصــاب روســاي ابقــاي روســاي دانشــگاه هــا هــم اظهــار داشــت:
دانشــگاه هــا تاکنــون بــه ايــن شــکل بــود کــه فردي حداقــل يــک ابقــا ميــان روســاي دانشــگاه هــا
ابتــدا بــا حکــم وزيــر علــوم بــه عنــوان سرپرســت داريــم .ابقــاي يــک رييــس ،اقدامــي ســخت
منصــوب مــي شــد ،بعــد از گذشــت ســه تــا چهــار اســت ،بــا تغييــر دولــت ،انتظــار تغييــر همه روســاي
مــاه ،رياســت آن فــرد از ســوي شــوراي عالــي دانشــگاه هــا هــم وجــود دارد و در صــورت تغييــر
انقــاب فرهنگــي بــه تاييــد مــي رســيد و ســپس نکــردن ،بــا حجــم گســترده اي از انتظــارات مواجه
وزيــر علــوم ،حکــم رياســت را امضــا و ابــاغ مــي مــي شــويم.
کــرد.
سرپرســت حــوزه وزارتــي يــادآور شــد :کميتــه

دکتــر شمســيپور تغييــر روســاي دانشــگاه هــا
را خواســت مردمــي عنــوان کــرد و گفــت :شــايد

انتصابــات از ايــن بــه بعــد وظيفــه دارد ،پــس از رييــس يــک دانشــگاه عملکــرد خوبــي داشــته
انتصــاب سرپرســتان دانشــگاه هــا ،عملکــرد آنهــا باشــد امــا بايــد بــا چارچــوب نــگاه دولــت همســو
را در بــازه زمانــي ســه تــا چهــار ماهــه تــا تاييــد بــوده و انتظــارات مردمــي را هــم در ايــن زمينــه
در شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي ،ارزيابــي کنــد بــرآورده کــرد.
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معاونت فناوري و نوآوري – پارکها و رپديس اهي علم و فناوري  -مراکز رشد
تشريح اهداف معاونت فناوري و نوآوري وزارت عتف
در پنجاه و ششمين اجالس معاونان پژوهش و فناوري کشور
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت
علــوم دکتــر علــي خيرالديــن در نشســت معاونــان
پژوهــش و فنــاوري دانشــگاهها کــه بــا حضــور
وزيــر علــوم در ســازمان پژوهشهــاي علمــي و
صنعتــي ايــران برگــزار شــد گفــت :رونــد تاســيس
پــارک هــاي علــم و فنــاوري بــه ايــن صــورت
اســت کــه ابتــدا مراکــز کارآفرينــي و نــوآوري در
دانشــگاه ايجــاد شــود کــه فقــط بــه مجــوز هيــات
امنــاي دانشــگاه نيــاز دارد ،ســپس مرکــز رشــد و
پــس از آن پرديــس علــم و فنــاوري ايجــاد شــود
و پــس از طــي ايــن مراحــل مجــوز ايجــاد پــارک
علــم و فنــاوري بــه دانشــگاه هــا داده مــي شــود.
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم بــا
اشــاره بــه ايجــاد معاونــت فنــاوري و نــوآوري در
وزارت علــوم و اســتقالل از معاونــت پژوهشــي
گفــت :حجــم کار وزارت علــوم و ماموريتهــاي
معاونــت پژوهشــي بــراي مديريــت  ۴۹پــارک علــم
و فنــاوري و بيــش از  ۲۲۰مرکــز رشــد بســيار بــاال
بــود و وزارت علــوم بــراي پيشــبرد امــور پــارک
هــاي علــم و فنــاوري و مراکــز رشــد نســبت بــه
ايجــاد معاونــت فنــاوري مســتقل در ســاختار خــود
اقــدام کــرد امــا لزومــي نــدارد کــه در دانشــگاهها
نيــز معاونــت هــاي پژوهشــي و فنــاوري از نظــر
ســاختار مســتقل باشــند.
وي اظهــار داشــت :ماموريــت اصلــي معاونــت
فنــاوري ،ظرفيتســازي ،تســهيلگري و بهبــود
ســاختارهاي زيســتبوم فنــاوري بــا محوريــت
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پارکهــاي علــم و
فنــاوري ،گفتمانســازي و شبکهســازي و تعامــل
بــا ذي نفعــان ملــي و بينالمللــي اســت.
دکتــر خيرالديــن همچنيــن اهــداف ايــن معاونــت
را راهبــري و مديريــت متمرکــز پارکهــا ،توســعه
زيســتبوم نــوآوري و کارآفرينــي ،توســعه
فنــاوري و نــوآوري در دانشــگاهها ،پارکهــاي
علــم و فنــاوري ،پژوهشــگاهها ،و شبکهســازي و
نظــام ملــي و نــوآوري معرفــي کــرد.
وي گفــت :انتظــار داريــم دانشــگاهها ابتــدا
مراکــز کارآفرينــي و نــوآوري را ايجــاد کننــد
کــه نيــازي بــه مجــوز نــدارد ،بعــد مرکــز رشــد و
بعــد پرديــس علــم و فنــاوري شــکل بگيــرد .اگــر
دانشــگاهي پرديــس علــم و فنــاوري نداشــته باشــد،
مجــوز تاســيس پــارک علــم و فنــاوري بــه آن
دانشــگاه داده نخواهــد شــد.

 ۴۹پــارک علــم و فنــاوري ۲۲۴ ،معاونتهــاي پژوهــش و فنــاوري
مرکــز رشــد و  ۱۰هــزار و  ۷۰۰دانشــگاهها از هــم جــدا نشــوند
دکتــر خيرالديــن در مــورد وضعيــت دو معاونــت
واحــد فنــاور

دکتــر خيرالديــن بــا تاکيــد بــر ايجــاد قطبهــاي
فنــاوري در پژوهشــگاه هــا گفــت :بحــث طــرح
کالن فنــاوري را بايــد در پژوهشــگاه هــا شــکل
دهيــم.
وي ضمــن اشــاره بــه وجــود  ۴۹پــارک علــم و
فنــاوري و  ۲۲۴مرکــز رشــد در کشــور گفــت :بــا
هماهنگــي مســئوالن اســتاني و شهرســتاني بايــد
مرکــز رشــد و  ۱۱پــارک دانشــگاهي ايجــاد شــود،
ايجــاد ايــن مراکــز از جــزء بــه کل يعنــي از مرکــز
کارآفرينــي بــه پــارک علــم و فنــاوري برســيم.
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم بــا
اشــاره بــه طــرح تانــا (توســعه اکوسيســتم نــوآوري)
نيــز گفــت :ايــن طــرح بــا کمــک پــارک علــم و
فنــاوري اســتان هــا اجــرا مــي شــود .طــرح تــور
فنــاوري نيــز بــه معنــاي بازديــد مديــران و مســئوالن
از پــارک هــاي علــم و فنــاوري اســت کــه اوليــن
تــور در پــارک علــم و فنــاوري دانشــگاه شــريف
بــا حضــور مســئوالن و مديــران ســازمان بازرســي
هفتــه گذشــته انجــام شــد.
وي بــا اشــاره بــه ضــرورت تشــويق اســاتيد و
پژوهشــگران فعــال در زمينــه فنــاوري و نــوآوري
گفــت :تــا ســقف پنــج پايــه بــراي اعضــاي هيــات

پژوهــش و فنــاوري در دانشــگاهها نيــز اظهــار
داشــت :البتــه مــا بــراي هيــات امنــاي دانشــگاه
هــا احتــرام قائــل هســتيم و ايــن موضــوع را بــه
عهــده آنهــا مــي گذاريــم ولــي بهتــر اســت ايــن
دو معاونــت از هــم جــدا نشــود و ذيــل معاونــت
پژوهــش دو مديريــت جــدا يکــي پژوهــش و
يکــي فنــاوري تشــکيل شــود.
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزيــر علــوم ،پژوهش
را پيشــران فنــاوري دانســت و افــزود :توســعه
فنــاوري تــا ســطح آمادگــي چهــار در دانشــگاهها
بســيار مهــم اســت ،اگــر زايــش و رويــش
شــرکتها را در دانشــگاهها نداشــته باشــيم تعــداد
آنهــا در خــارج از دانشــگاه زيــاد نمــي شــود.
وي همچنيــن طــرح هــاي اشــتغالزايي را شــامل
برنامــه دســتيار فنــاوري ،پســادکتري و فــن آمــوزي
دانــش آموختــگان دانســت و گفــت :همچنيــن
پژوهانــه (گرنــت) فنــاوري در ســه طــرح شــامل
طــرح جوانــه ،شــکوفه و رشــد بــا اعتبــار قابــل
توجــه تدويــن شــده اســت.
بــه گفتــه دکتــر خيرالديــن طــرح دســتيار فنــاوري
شــامل بهــره گرفتــن از دانــش آموختــگان مقاطــع
کارشناســي ،کارشناســي ارشــد و دکتــري بــراي ۶

وي بــا اشــاره بــه ماموريــت گــرا کــردن طــرح
هــاي فناورانــه گفــت :تاکنــون  ۱۵اتــاق فکــر در
حــوزه هــاي مختلــف بــراي ايــن امــر تشــکيل شــده
اســت .همچنيــن ســامانه نظــام ايدههــا و نيازهــا
(نــان) کــه هفتــه گذشــته رونمايــي شــد ،ســامانه
اي بــراي مســاله محــور کــردن پژوهــش هــا و
دســتاوردهاي فناورانــه اســت.
معــاون فنــاوري وزيــر علــوم در مــورد طــرح

جديــد ايــن معاونــت نيــز گفــت :طــرح پنفــاد

(پايــش نــوآوري و فنــاوري) را نيــز در حــال اجــرا
داريــم کــه عملکــرد پارکهــاي علــم و فنــاوري

و ديگــر مراکــز را از جهــات مختلــف بــه صــورت

برخــط و متــوازن پايــش مــي کنــد.

بــه گفتــه وي تدويــن آييــن نامــه برنامــه حمايــت

از توليــد دانشبنيــان و اشــتغالآفرين در وزارت

علــوم ،طراحــي و رونمايــي از ســامانه نــان ،تهيــه
پيشنويــس و تدويــن آييــن نامــه هــاي مراکــز

کارآفرينــي و نــوآوري طــرح گرنــت فنــاوري،
طــرح دســتيار فنــاوري ،طــرح ملــي نــوآوري،

طــرح تــور فنــاوري ،طــرح تانــا و قطبهــاي

فنــاوري و نــوآوري در اســتانها ،زمينــه ســازي
بــراي ايجــاد پــارک علــم و فنــاوري بيــن المللــي
در اســتان تهــران و تهيــه پيــش نويــس نظــام ملــي

نــوآوري و فنــاوري از اهــم اقدامــات معاونــت

علمــي فعــال در زمينــه مرجعيــت علمــي و فنــاوري مــاه بــا دســتمزد بــه ترتيــب ماهــي  ۲ ،۱و  ۳ميليــون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم در مــدت
تشــکيل بــوده اســت.
تومــان در مــاه اســت.
و نــوآوري در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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اولين دهکده نوآوري کشاورزي و منابع طبيعي کشور در مشهد افتتاح شد

بــه گــزارش خبرنــگار ايرنــا ،دکتــر علــي
خيرالديــن ،روز چهارشــنبه در نشســت خبــري
بــه مناســبت افتتــاح دهکــده فنــاوري و نــوآوري
کشــاورزي ،منابــع طبيعــي و صنايــع غذايــي
خراســان رضــوي گفــت :کاهــش ســهم بخــش
کشــاورزي از شــرکتهاي دانشبنيــان نشــان دهنــده
ايــن اســت کــه بخــش کشــاورزي و شــرکتهاي
دانشبنيــان را بــا هــم پيــش نبردهايــم و بــر طبــق
تاکيــدات رهبــر معظــم انقــاب بايــد تعــداد
شــرکتهاي دانشبنيــان در کشــور  ۲برابــر
شــود.
وي ادامــه داد :افزايــش تعــداد شــرکتهاي
دانــش بنيــان بــه شــرط اثرگــذاري بــر افزايــش

توليــد ناخالــص
ملــي مــورد نظــر
اســت.
معــاون فنــاوري
و نــوآوري وزارت
علــوم ،تحقيقــات
و فنــاوري اظهــار
داشــت :هــم اينــک
 ۴۹پــارک علــم
و فنــاوري و ۲۲۴
مرکــز رشــد در
کشــور فعاليــت
دارنــد کــه توانســتهاند حــدود هــزار و ۷۰۰
شــرکت دانشبنيــان را در خــود جــاي دهنــد.
وي نبــود زيــر ســاخت را مشــکل اصلــي پــارک
هــاي علــم و فنــاوري در کشــور دانســت و افــزود:
مشــکل اراضــي در اســتانهاي مختلــف و مشــکل
زيرســاختهايي همچــون آب ،بــرق ،گاز و
محوطــه ســبب شــده اســت کــه نتوانيــم زميــن
مناســبي را جهــت پارکهــاي علــم و فنــاوري
اختصــاص دهيــم و از آن طــرف مجموعــه جهــاد
کشــاورزي فضاهــاي بســيار خوبــي را دارد.
دکتــر خيرالديــن ادامــه داد :بنابرايــن مــا
ميخواهيــم يــک الگويــي را مطــرح کنيــم کــه

از امتيــاز هــر  ۲مجموعــه وزارت علــوم و وزارت
جهــاد کشــاورزي اســتفاده شــود ،لــذا ايــن الگــو را
در قالــب راهانــدازي  ۱۰پرديــس يــا دهکــده هــاي
فنــاوري و نــوآوري در ســطح کشــور طــرح ريــزي
شــد کــه نخســتين دهکــده فنــاوري و نــوآوري
امــروز تحــت عنــوان دهکــده فنــاوري و نــوآوري
کشــاورزي ،منابــع طبيعــي و صنايــع غذايــي
خراســان رضــوي در مشــهد راهانــدازي شــد.
معــاون وزيــر علــوم ادامــه داد :شــرکتهاي
دانــش بنيــان از امتيــازت و تســهيالت ويــژهاي
برخوردارنــد ،بــه شــرطي کــه توســط پــارک علــم
و فنــاوري معرفــي شــوند.
وي بــا اشــاره بــه اهميــت راهانــدازي نخســتين
دهکــده فنــاوري و نــوآوري کشــاورزي ،منابــع
طبيعــي و صنايــع غذايــي کشــور کــه امــروز در
خراســان رضــوي انجــام شــد ،افــزود :اميــد اســت
بــا ايــن الگــو بتوانيــم تعــداد شــرکتهاي دانــش
بنيــان در کشــور را افزايــش دهيــم ،چــرا کــه در
بخــش جهــاد کشــاورزي از مزرعــه تــا ســفره بــه
شــدت عملکــرد جهــاد کشــاورزي روي زندگــي
مــردم تاثيرگــذار اســت.
معــاون فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم،
تحقيقــات و فنــاوري افــزود :بنابرايــن اگــر بتوانيــم
شــرکتهاي دانــش بنيــان را افزايــش دهيــم بايــد

توليــد مــا مبتنــي بــر نيــاز و دانــش باشــد ،چراکــه
توليــد مبتنــي بــر نيــاز و دانــش ارزش افــزوده
بااليــي دارد و از ســوي ديگــر افزايــش بهــره وري،
ارتقــاي کيفيــت محصــول و کاهــش قيمــت را نيــز
بــه دنبــال خواهــد داشــت.
دکتــر خيرالديــن از شکســت ايــده در مرحلــه
تبديــل بــه محصــول و توليــد انبــوه ريــزش
واحدهــاي فنــاور در ايــن مرحلــه بــا نــام دره
مــرگ فنــاوري يــاد کــرد و گفــت :بروکراســي
اداري و صــدور مجوزهــا ،نقدينگــي و همچنيــن
فــروش محصــول ،ســه چالــش و مشــکل اصلــي در
ايــن حــوزه بــه شــمار مــيرود.
وي ادامــه داد :همچنيــن مشــکل ايــن شــرکتها
بــه طــور معمــول ايــن اســت کــه اقتصــاد ســنتي و
نفتــي بــه طــور دائــم بــا اقتصــاد دانشبنيــان مقابلــه
ميکنــد کــه پيشــنهاد مــا بــراي رفــع آن تشــکيل
ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنيــان در اســتانها
اســت.
وي در پايــان گفــت :همچنيــن راه انــدازي ايــن
دهکــده هــا مــي توانــد نقــش موثــري در ايــن حلقه
مفقــوده ايفــا کنــد و اميدواريــم بــا حمايــت جهــاد
کشــاورزي و صنــدوق هــاي پژوهــش و فنــاوري
چالــش هــاي حــوزه دانــش بنيــان را حــل کنيــم.

طرح هاي جريان ساز و کالن ملي فناوري در دستور کار معاونت فناوري و نوآوري وزارت عتف
نظــر بــه تعييــن شــعار ســال توســط رهبــر معظــم
انقــاب اســامي بــا عنــوان» توليــد ،دانــش
بنيــان و اشــتغال آفريــن» و همچنيــن تاکيــدات
همــواره ايشــان در هدايــت پتانســيل هــاي علمــي
و تحقيقاتــي بــه ســمت حــل مســائل و نيازهــاي
کشــور ،نيــل بــه مرجعيــت علمــي و تکميــل
زنجيــره علــم ،فنــاوري و نــوآوري و نيــز لــزوم
حرکــت انقالبــي در مســير نيازســنجي بــراي ارکان
جامعــه بــه منظــور ســازماندهي مطلوب و شناســايي
نيازهــا ،ايدههــا و توانايــي هــاي علمــي کشــور
و تبديــل رويکــرد مصرفکنندهگــي علمــي
بــه رويکــرد نيازآفرينــي و توليــد و کار آفرينــي
علمــي ،طراحــي و پيــاده ســازي نظــام ايــده هــا و
نيازهــا در دســتور کار وزرات علــوم ،تحقيقــات و
فنــاوري قــرار گرفتــه اســت.
يکــي از محورهــاي اساســي ايــن نظــام» طــرح
هــاي جريــان ســاز و کالن ملــي فنــاوري» مــي
باشــد .ايــن طــرح هــاي جريــان ســاز و بلندمــدت
در حــوزه هــاي علمــي و فنــاوري ،تحــول آفريــن
و آينــده ســاز تعريــف و اجــرا مــي گردنــد .ايــن
طــرح هــا بــا ايجــاد و توســعۀ کســب و کارهــاي
دانــش بنيــان و فعاليــت هــاي فناورانــۀ دانــش پايــه
در ســطح کشــور و همچنيــن بــا ايجــاد بســتري
بــراي کمــک بــه حــل مســائل کشــور و جلوگيــري
از هــدر رفــت ســرمايه هــا منجــر بــه توليــدات بــر
پايــه دانــش مــي گردنــد.

طــرح هــاي جريــان ســاز و کالن ملــي فنــاوري
يکــي از محورهــاي اساســي فعاليــت معاونــت
فنــاوري و نــوآوري وزارت علــوم ،تحقيقــات و
فنــاوري اســت کــه موجــب بهرهمنــدي جامعــه از
نتايــج تحقيقــات ،زمينهســاز تحــرک درازمــدت
و پيشــرفت و توســعه پايــدار علــم و فنــاوري در
کشــور خواهــد شــد .طرحهــاي جريــان ســاز
کالن ملــي فنــاوري ،طرحهايــي فناورانــه و بــا
قابليــت تجاريســازي هســتند کــه اجــراي آنهــا
نيازمنــد مشــارکت گســترده بازيگــران مختلــف
اســت و بــه نيازهــاي اساســي و راهبــردي کشــور
پاســخ ميگويــد .حمايــت از ايــن طرحهــا ،بــا
توجــه بــه آثــار آنهــا در توليــد ،خودکفايــي و
اشــتغالزايي يکــي از ابزارهــاي مهــم در تحقــق
اقتصــاد دانشبنيــان بــه شــمار مــيرود.
طــرح جريــان ســاز و کالن ملــي فنــاوري
طــرح دانــش بنيانــي اســت بــا ســطح نســبتاً بــاالي
آمادگــي فنــاوري کــه داراي ارزش افــزوده
اقتصــادي بــاال بــوده و از نظــر اهميــت ،حيطــه کار
و پيچيدگــي در حــدي اســت کــه يــک تــاش
مشــارکتي و هماهنــگ بيــن عناصــر و بازيگــران
مختلــف را نيــاز داشــته و ســبب رفــع نيازهــاي
اساســي و راهبــردي کشــور بــه محصــوالت و
خدمــات مبتنــي بــر فنــاوري و نــوآوري (دانــش
بنيــان) ميگــردد .تقويــت ارتبــاط و تعامــل موثــر
ميــان واحدهــاي دانــش بنيــان و مراکــز علمــي،

دانشــگاهي و تحقيقاتــي بــا صنعــت جهــت هــم
افزايــي در توليــد و تجــاري ســازي محصــوالت
فناورانــه و همچنيــن فراهــم کــردن زمينــه اشــتغال
فــارغ التحصيــان مخصوص ـاً تحصيــات تکميلــي
از اهــداف ايــن طــرح هــا اســت.
طــرح هــاي جريــان ســاز و کالن ملــي فناورانــه
مــي تواننــد منجــر بــه توليــدات دانــش بنيــان و
ايجــاد اشــتغال دانــش بنيــان شــوند و بــه رفــع
نيازمنــدي هــاي وارداتــي کشــور کمــک شــاياني

نمايــد .ايــن طــرح هــا در قالــب نظــام ايــده هــا
و نيازهــا (نــان) بــا اتصــال ايــده بــه نيــاز مطمئنــاً
بــه تقويــت نقــش شــرکت هــاي دانــش بنيــان،
شــکوفايي پتانســيل و اســتعدادهاي فناورانــه و
بازآرايــي فعاليــت و ماموريــت مراکــز پژوهشــي
و پژوهشــگاه هــا و پــارک هــاي علــم و فنــاوري
ف حــل مســائل کالن کشــور و
کشــور بــا هــد 
رســيدن بــه توليــدات دانــش بنيــان کاربــردي مــي
گردنــد.
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تقويت فناوري و نوآوري در مراکز آموزشي و پژوهشي با برنامه ملي گرنت فناوري/مقطع ارشد 15
ميليون و مقطع دکتري  30ميليون تومان
برنامــه گرنــت فنــاوري يــک برنامــه ملــي اســت تغييــرات بــه دليــل تغييــر ســاختار وزارت عتــف ،همچنيــن بــه منظــور شفافســازي و ســهولت
کــه پررنــگ کــردن فنــاوري و نــوآوري در در روزهــاي پايانــي اســفندماه  ،1400بــه تأييــد دسترســي بــه اطالعــات ،بســتر نرمافــزاري ايــن
مراکــز آموزشــي ،پژوهشــي و فنــاوري کشــور را مجــدد وزيــر علــوم رســيد.
دنبــال ميکنــد و تاکنــون بــا همــکاري  22اســتان

برنامــه در ســامانه جامــع اطالعــات و فرآيندهــاي

برنامــه گرنــت فنــاوري يــک برنامــه ملــي معاونــت فنــاوري و نــوآوري (ســدف) طراحــي و

و  26پــارک علــم و فنــاوري  ۴فراخــوان گرنــت اســت کــه همــه حوزههــاي تخصصــي و علمــي پيادهســازي شــده اســت.
فنــاوري اجرايــي شــده اســت.

را پوشــش ميدهــد و در سراســر کشــور امــکان

الزم بــه توضيــح اســت کــه حســب برنامهريــزي

 -2گرنت شکوفايي:
ايــن گرنــت بــر بحــث  .Research Labتمرکــز
دارد .بــه عبــارت ديگــر ايــن گرنــت بــه
فعاليتهــاي اعضــاي هيــأت علمــي و پژوهشــگران
در آزمايشــگاه تحقيقاتــي خودشــان مربــوط
ميشــو د .
 -3گرنت رشد:
ايــن گرنــت مشــمول دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــي اســت کــه مرکــز رشــد دارنــد و
واحدهــاي فنــاور يــا شــرکتهاي فنــاور در
مراکــز رشــد آنهــا مســتقر هســتند.

تأمينکننــدگان منابــع مالــي

برنامــه

در کل  4منبــع مالــي بــراي حمايــت از برنامــه
ملــي گرنــت فنــاوري در نظــر گرفتــه شــده اســت:
 -1حمايــت تأمينشــده بالعــوض ،توســط
پــارک اســتان از محــل اجــراي برنامــه گرنــت.
 -2حمايــت تأمينشــده بالعــوض ،توســط
وزارت عتــف.
بــه گــزارش گــروه علــم و پيشــرفت خبرگــزاري فعاليــت دارد .امــا بــه دليــل وســعت کشــور و بــه انجام شــده توســط شــوراي راهبري ،سياســتگذاري
فــارس ،بهنــام طالبــي ،مديــر دفتر سياســت گذاري ،منظــور عملياتــي کــردن ايــن برنامــه ،مقــرر شــد
برنامــه ريزي و توســعه فنــاوري و نــوآوري وزارت در گام اول فقــط در  6اســتان بصــورت پايلــوت
عتــف در يادداشــتي نوشــت :در زمانــي کــه تجربــه (فراخــوان جوانــه آزمايشي-اســفند  )1398اجــرا
غالــب دانشــگاهها ،تمرکــز بــر حــوزه آمــوزش و شــود.
پژوهــش اســت ،بــا هــدف کمــک بــه فنــاوري و

در گام دوم( ،فراخــوان جوانــه  -1اســفند )1399

نــوآوري و هدايــت دانشــگاه بــه دانشــگا ه نســل  14اســتان ديگــر بــه ايــن برنامــه ملحــق شــدند.
ســوم يعنــي دانشــگاههاي کارآفريــن و پاســخگو هماکنــون بــا همــکاري  22اســتان و  26پــارک

 -3حمايــت تأمينشــده بالعــوض ،توســط
ســازمانهاي حامــي (پــارک فنــاوري اطالعــات

و توســعه برنامــه ملــي گرنــت فنــاوري ،فراخــوان و ارتباطــات ( )ICTو پــارک نــوآوري و فنــاوري
ســوم «طــرح جوانــه» از خردادمــاه ســال جــاري،
صنعــت نفــت).
بــا همــکاري همــه اســتانها و پارکهــاي علــم و
 -4حمايــت پيشبينــي شــده بالعــوض ،توســط
فنــاوري دانشــگاهي ،اجــرا خواهــد شــد.
صنــدوق شــکوفايي و نــوآوري .ايــن حمايــت
از آنجــا کــه ميــزان حمايــت گرنــت در هــر
فقــط بــه شــرکت دانشبنيــان متقاضــي کــه آورده
برنامــه ،توســط دبيرخانــه ملــي اعــام ميشــود؛
ميــزان حمايــت بــراي فراخــوان ســوم طــرح مالــي داشــته باشــد ،حداکثــر تــا ســقف  4برابــر

جوانــه ،مقطــع ارشــد  15ميليــون تومــان و مقطــع حمايــت شــرکت ،توســط صنــدوق اعطــا خواهــد
کــه بــا تجاريســازي دســتاوردهاي علمــي ،باعــث علــم و فنــاوري ( 21اســتاني و  5دانشــگاهي)3 ،
دکتــري  30ميليــون تومــان تعييــن شــده اســت .شــد.
ثروتآفرينــي ميشــوند ،در اواخــر نيمــه اول فراخــوان برنامــه گرنــت فنــاوري «طــرح جوانــه» و
ســال  1397در ســازمان برنامــه و بودجــه ،موضــوع
«گرنــت فنــاوري» بــراي اوليــن بــار ،مطــرح و پــس

 1فراخــوان «طــرح شــکوفايي» در ســطح کشــور
اجرايــي شــده و مشــارکت  138دانشــگاه ،اســتقبال

 -5اعطــاي تســهيالت اعطايــي توســط صنــدوق

ســرفصلهاي برنامــه ملــي گرنــت پژوهــش و فنــاوري .ايــن صنــدوق مــي توانــد از

از طــي فــراز و نشــيبها ،ســرانجام آييننامــه  700عضــو هيــأت علمــي و ثبــت  951درخواســت فنا و ر ي

اجرايــي آن در اســفند  1398پــس از امضــاي وزيــر
وقــت ،ابــاغ شــد.
بــه عبــارت بهتــر هــدف اصلــي ايــن برنامــه
پررنــگ کــردن حــوزه فنــاوري و نــوآوري در

پذيــرش را درکارنامــه عملکــرد اجرايــي خــود
ثبــت کــرده اســت.
براســاس آييننامــه اجرايــي در هــر برنامــه
حضــور حداقــل يــک ســازمان حامــي ،الزامــي

بــراي برنامــه ملــي گرنــت فنــاوري  3ســرفصل

منابــع تحــت اختيــار و براســاس قوانيــن خــود ،در
صــورت درخواســت کتبــي متقاضــي ،تســهيالت

تعريــف شــده اســت:

قرضالحســنه بدهــد .بديهــي اســت کــه دانشــگاه

 -1گرنت جوانه:

هيچگونــه مســئوليتي در قبــال ايــن تســهيالت

گرنــت جوانــه در حــوزه تحصيــات تکميلــي نــدارد.

مراکــز آموزشــي ،پژوهشــي و فنــاوري کشــور
اســت .لــذا پــس از احيــاي معاونــت فنــاوري اســت .هماکنــون وزارت ارتباطــات و فنــاوري (پاياننامــه ارشــد و رســاله دکتــري) اســت و
و نــوآوري ،ايــن برنامــه همچنــان در فهرســت اطالعــات (پــارک فنــاوري اطالعــات و ارتباطات) مخاطــب آن اعضــاي هيــأت علمــي وزارت مالــي (ماننــد بانــک) دارد و حاميــان برنامــه ،منابــع
صنــدوق پژوهــش و فنــاوري فقــط نقــش عامــل

ت فعاليتهــاي معاونــت اســت.
اولويــ 

و وزارت نفــت (پــارک نوآوري و فنــاوري صنعت عتــف ،وزارت بهداشــت ،درمــان و علــوم پزشــکي تأميــن شــده خــود را در ايــن صنــدوق نگهــداري

آييننامــه اجرايــي برنامــه نيــز بــا اندکــي نفــت) ،دو ســازمان حامــي ايــن برنامــه هســتند .و دانشــگاههاي غيردولتــي هســتند.

ميکننــد.
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معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خبر داد:

همتراز کردن بودجه پژوهشی دانشگاههای تهران با دانشگاههای مادر استانها

دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهــش و فناوری ســازی آنــان اقدامــات خوبــی در ایــن اســتان

ایــن اتفــاق بایــد در ایــران نیــز بیافتــد و حرکــت

پژوهشــی قــرار گرفتــه اســت کــه قــرار اســت در

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه شــکل گرفتــه اســت و بــه همیــن خاطــر اســتان هــای خوبــی تاکنــون در ایــن مــورد انجــام گرفتــه

ســال جــاری ایــن مشــکل برطــرف شــده و بودجــه

قــرار اســت در ســال جــاری بودجــه بیشــتری بــه

بیــش تــری بــه طــرح هــای پژوهشــی اختصــاص

طرحهــای پژوهشــی اختصــاص یابــد ،گفــت:
یکــی از اقدامــات مهــم در زمینــه بودجــه ،همتــراز

اصفهــان در بخــش نــوآوری ممتــاز اســت.

اســت .بــا اســتفاده از ایــن نــوآوری تاکنــون زمینــه

وی وجــود کنسرســیوم پژوهــش در اســتان اشــتغال بســیاری از جوانــان در جهــان برطــرف
اصفهــان را یکــی از برتــری هــای ایــن اســتان در شــده بــه طــوری کــه بــر طبــق آمــار  ۹۰درصــد

کــردن بودجــه پژوهشــی دانشــگاههای تهــران حــوزه پژوهــش بیــان کــرد و افــزود :همــه امــور

از اشــتغال جوانــان کشــور هــای جهــان متعلــق بــه

بــا دانشــگاه هــای مــادر اســتانها بــوده اســت پژوهشــی را مــی تــوان بــه وســیله ایــن کنسرســیوم شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت.
تــا عدالــت در بحــث پژوهــش بیــن دانشــگاهها انجــام داد و بــه ســرانجام رســاند؛ پــس شــناخت

برقــرار شــود.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت

ایــن کنسرســیوم بســیار مهــم اســت و نقــش مهمــی مخالــف فعالیــت شــرکت هــای خصوصــی هســتند
در امــور پژوهشــی دارد.

آمــوزش عالــی اســتان اصفهــان کــه بــه میزبانــی

و همیــن عامــل ســبب شــده تــا از اجــرای نــوآوری

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم بیــان بــاز در کشــور کمــی فاصلــه بگیریــم.

علــوم ،دکتــر صالحــی در نشســت مشــترک بــا کــرد :در حــال حاضــر کشــورهای توســعه یافتــه
معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه هــا و مراکــز

وی ادامــه داد :بســیاری از ارگان هــای دولتــی مــا

دکتــر صالحــی درخصــوص میــزان بودجــه

از ویژگــی نــوآوری بــاز در سیســتم خــود اســتفاده پژوهشــی بــرای اجــرای پروژههــای پژوهشــی

میکننــد کــه بــه وســیله ایــن نــوآوری شــرکت بیــان کــرد :در ســال گذشــته  ۳۰۰میلیــارد تومــان

دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد ،گفــت :اســتان هــای دولتــی و خصوصــی اکثــر امــور خــود را ردیــف بودجــه پژوهشــی داشــته ایــم کــه ۶۰

اصفهــان ظرفیــت هــای پژوهشــی فراوانــی دارد و بــرون ســپاری میکننــد و وظایــف را بــه شــرکت درصــد آن هزینــه و حــق الزحمــه بــوده اســت
در حــوزه رابطــه تحقیقــات پایــه و رونــد تجاری هــای نوپــا و دانــش بنیــان واگــذار میکننــد .و فقــط  ۴۰درصــد آن در اختیــار طــرح هــای

یابــد .یکــی از اقدامــات مهــم در زمینــه بودجــه
همتــراز کــردن بودجــه پژوهشــی دانشــگاه هــای
تهــران بــا دانشــگاه هــای مــادر اســتانها بــوده
اســت تــا عدالــت در بحــث پژوهــش بین دانشــگاه
هــا برقــرار شــود.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت نماینــدگان
دانشــگاه هــای اصفهــان ،دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد اصفهــان و نجــف آبــاد ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی اصفهــان و کاشــان ،دانشــگاه هنــر،
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،شــهرک علمــی
وتحقیقاتــی ،ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
و اســتانداری اصفهــان بــه بیــان پیشــنهادات و
راهکارهــای خــود در خصــوص طــرح هــای
پژوهشــی در حــوزه هــای مختلــف پرداختنــد.
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معاونت آموزشي – موسسات آموزش عالي آزاد
تغيير نظام پذيرش دانشجوي دکتري

تغيير نظام پذيرش دانشجوي دکتري

معــاون آموزشــي وزارت علــوم :نظــام
پذيــرش دانشــجوي دکتــري امســال
تغييــر ميکنــد
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت
علــوم ،دکتــر قاســم عموعابدينــي بــا انتقــاد از
نحــوه پذيــرش دانشــجوي دکتــري گفــت :مــدل
فعلــي اينگونــه اســت کــه داوطلبــان بــه ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور مراجعــه و در آزمــون
مربوطــه شــرکت ميکننــد و ســرانجام مثــ ً
ا از
بيــن  ۱۰نفــر  ۳نفــر بــه دانشــگاه معرفــي ميشــود و
در کميتــه دانشــگاه تاييــد يــا رد ميشــوند.
وي در گفتگــو بــا خبرگــزاري فــارس گفــت:
مــا دو نــوع دانشــجو ميتوانيــم داشــته باشــيم،
دانشــجوياني کــه حاکميتــي پذيــرش ميشــوند،
مثـ ً
ا بــراي رشــتههاي مرتبــط بــا هــوش مصنوعــي
کــه دولــت بــراي آنهــا هزينــه ميکنــد تــا ايــن
رشــته توســعه يابــد ،دوم پذيــرش دانشــجو توســط
اســتادي اســت کــه بــا صنعــت قــرارداد دارد .بيــش
از  ۷۰درصــد از پذيرشهــا بــه روش اول اســت.
معــاون آموزشــي وزارت علــوم خاطرنشــان
کــرد :دانشــجوياني کــه در رشــتههاي حاکميتــي
پذيــرش ميشــوند بايــد از روز اول پذيــرش،
بورســيه شــوند ،تعــدادي از رشــتهها مرتبــط بــا
فناوريهــاي آينــده ســاز کشــور هســتند و ايــن
افــراد بايــد خــاص باشــند و توجــه ويــژه اي بــه
آنهــا شــود .ايــن دانشــجو بعــد از تحصيــل اســتاد

مــي شــود و فعاليتهايــي در
حــوزه دانشبنيــان خواهــد
داشــت.
وي بــا بيــان اينکــه براســاس
طــرح تحــول دولــت،
نظــام پذيــرش دانشــجوي
دکتــري امســال تغييــر مــي
کنــد ،گفــت :نظــام پذيــرش
دانشــجوي دکتــري تــا پايــان
ســال بايــد بــا هماهنگــي
شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي و مراجــع
ذيصــاح تغييــر کنــد امــا اجــراي آن ممکــن
اســت بــه ســال بعــد موکــول شــود.
بــه گفتــه دکتــر عموعابدينــي چگونگــي اجــراي
نظــام پذيــرش دانشــجوي دکتــري و اينکــه کــدام
يــک از رشــتههاي تحصيلــي را بايــد حاکميتــي
در نظــر بگيريــم و کــدام يــک مربــوط بــه صنعــت
و جامعــه اســت و اينکــه در ايــن نظــام چگونــه
بايــد دانشــگاهها را حمايــت کنيــم ،در حــال
بررســي اســت.
وي افــزود :بــراي نظــام پذيــرش دانشــجوي
دکتــري همفکــري بــا بخشهــاي مختلــف و
مرتبــط از جملــه دانشــگاهها صــورت خواهــد
گرفــت ،پــس از همفکــري و تصويــب بــه
صــورت آئيننامــه و دســتور العمــل ابــاغ مــي
شــود .برايــن اســاس ســال بعــد ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور در بخشــي از پذيــرش براســاس
عناويــن طرحهــاي کلــي اســاتيد ،پذيــرش
دانشــجو خواهــد داشــت ،يعنــي پرونده دانشــجوها
مســتقيم بــه اســتاد ميرســد و مصاحبــه پذيــرش را
هــم اســتاد براســاس طرحــي کــه قــرار اســت بــا
دانشــجو اجرايــي کنــد ،برگــزار ميکنــد .پــس
از پذيــرش دانشــجو ،گرنــت بــا صنعــت تعييــن
تکليــف ميشــود .دانشــجوي دکتــري همــکار
اســتاد اســت ،حقــوق دريافــت ميکنــد و بــر
اســاس ايــن نظــام آســوده خاطرتــر خواهــد بــود.

معاون آموزشي وزارت علوم:

رشته هايي که شغل براي آن نيست بايد حذف شوند

شــفقنا  -معــاون آموزشــي وزارت علــوم دربــاره
رشــته هايــي کــه شــغل بــراي آنهــا وجــود نــدارد،
گفــت :برخــي رشــته هــا کــه شــغل بــراي آن
نيســت بايــد حــذف شــود و رشــته هــاي ديگــري
جايگزيــن آن رشــته هــا شــود کــه بــازارکار
برايــش وجــود داشــته باشــد.
بــه گــزارش شــفقنا از روابــط عمومــي دانشــگاه
کاشــان  ،دکتــر قاســم عموعابدينــي در جلســه
شــوراي دانشــگاه کاشــان ،بــا بيــان اينکــه مــا بــه
دنبــال اقتصــاد آمــوزش نيســتيم ،افــزود :آموزشــي
و دانــش آموختــه اي کــه تحويــل جامعــه مــي
دهيــم اگــر توانمنــد نباشــد فايــده اي نــدارد.
وي خاطــر نشــان کــرد :حرکــت از اقتصــاد
آمــوزش بــه ســمت اقتصــاد نــوآوري ،فنــاوري
مهارتــي بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد.
وي بــا اشــاره بــه اينکــه “العلــم ســلطان” علــم
موجــب اقتــدار اســت ،افــزود :تحــول اساســي
در اقتــدار علــم اســت کــه ايــن قــدرت را بــراي
آينــدگان بــه ارمغــان خواهيــم گذاشــت.
معــاون آموزشــي وزارت علوم،ارتبــاط صنعــت
و دانشــگاه را مــورد تاکيــد قــرار داد و افــزود:
دانشــگاه هــا بايســتي بــر حســب آمايــش ســرزمين،
آمــوزش خــود را ارائــه دهنــد.
دکتــر عموعابدينــي بــا اشــاره بــه افتخــارات
دانشــگاه کاشــان ،تاکيــد کــرد :دانشــگاه کاشــان
در تقســيم بنــدي و در حــوزه هــاي مختلــف
شــهري و اســتاني و منطقــه اي بايــد حرکــت کنــد
و فعــال باشــد.
وي بــا اشــاره بــه تاکيــدات مقــام معظــم رهبــري
در انجــام آمايــش آمــوزش عالــي ،افــزود :ايــن
آمايــش در  ۹بنــد اســت و مــوارد آن مشــخص

اســت کــه يکــي ازايــن مــوارد مهارتــي اســت
کــه دروســي را و رشــته هايــي ايجــاد کنيــم کــه
نيــاز منطقــه و نيــاز اســتان را بتوانــد تاميــن کنــد و
جايــگاه بيــن المللــي پيــدا کنــد.
معــاون آموزشــي وزارت علــوم افــزود :دانشــگاه
کاشــان بــا توجــه بــه کســب رتبــه هــاي برتــر
درابعــاد ملــي و بيــن المللــي بايــد نقشــه علمــي
ايجــاد کنــد.
دکتــر عموعابدينــي بــا بيــان اينکــه درطــرح
آمايــش ســرزمين و آمايــش آمــوزش عالــي،
برنامــه اصلــي مــا در تحــول اســت ،خاطــر نشــان
کــرد :اگــر بــر ايــن اســاس حرکــت کنيــم آن
موقــع مــي توانيــم دانشــگاه تمــدن ســازي داشــته
باشــيم.
وي دانشــگاه تمــدن ســاز ،تدويــن رشــته هــاي
موردنيــاز و ديپلماســي علمــي را از جملــه مــوارد
طــرح تحــول عنــوان کــرد و افــزود :از آنجــا کــه
حــدود  ۷۰درصــد تحــول آمــوزش عالــي کشــور
از آمــوزش اســت ،در طــرح تحــول اصــاح امــور
بايــد شــکل گيــرد.
معــاون آموزشــي وزارت علــوم بــه ايجــاد رشــته
هــاي بيــن رشــته اي اشــاره کــرد و افــزود :از آنجــا
کــه حــوزه علــوم انســاني مظلــوم واقع شــده اســت،
بايــد ايــن حــوزه را مــورد توجــه قــرار داد.
دکتــر عموعابدينــي ايجــاد روحيــه خودبــاوري
در بيــن جوانــان را مــورد تاکيــد قــرار داد و خاطــر
نشــان کــرد :آمــوزش بايــد در ارتبــاط بــا صنعــت
و تحــت مديريــت آمــوزش عالــي شــکل گيــرد.
وي اســتاد صنعتــي را مــورد تاکيــد قــرار داد و
افــزود :ورود بــه فنــاوري هــاي نويــن ،ماموريــت
گرايــي بــر اســاس زيرســاخت هــا و اســتاد محوري
در طــرح تحــول پيــش بينــي شــده اســت.
معــاون آموزشــي وزارت علــوم خاطــر نشــان
کــرد :برخــي رشــته هــا کــه شــغل بــراي آن
نيســت بايــد حــذف شــود و رشــته هــاي ديگــري
جايگزيــن آن رشــته هــا شــود کــه بــازارکار
برايــش وجــود داشــته باشــد.

عموعابدینی :ضرورت رفع چالشهای آموزشی و اشتغال فارغ التحصیالن

بــه گــزارش گــروه دانشــگاه خبرگــزاری
فــارس بــه نقــل از دانشــگاه پیــام نــور ،قاســم
عمــو عابدینــی معــاون آموزشــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری در دیــدار سرپرســت و
هیــأت رئیســه دانشــگاه پیــام نــور اشــتغال فــارغ
التحصیــان بیــکار و ایجــاد رشــتههای مناســب را
دغدغــه وزارت علــوم عنــوان کــرد و افــزود :نقــش
و جایــگاه دانشــگاه پیــام نــور و مأموریــت ویــژه
ایــن دانشــگاه بــرای تحقــق بیانیــه گام دوم انقــاب
اســامی و همچنیــن رفــع چالشهــای آموزشــی و

بــه کار گمــارده شــوند.
عمــو عابدینــی تعییــن شــاخصها و
مأموریتهــای مشــخص دانشــگاه پیــام نــور را
مهــم دانســت و اظهــار داشــت :دانشــگاه پیــام نــور
دارای ارزش ویــژه ای اســت و ایــن دانشــگاه تنهــا
دانشــگاهی اســت کــه توانســته امــکان تحصیــل را
در تمامــی نقــاط کشــور بــه ویــژه مناطــق کمتــر

شــاخصهای مــورد نظــر بــرای تحقــق اهــداف
تعییــن شــده و بــر مبنــای شــاخصها برنامههــای
منظــم تدویــن شــود.
معــاون آموزشــی وزارت علــوم تحمیــل هزینــه
بــه خانوادههــا بــرای تحصیــل فرزندانشــان در
رشــتههای ناکارآمــد را نادرســت عنــوان و
اشــتغال فــارغ التحصیــان بایــد مشــخص شــود .تصریــح کــرد :رشــتههایی بایــد ایجــاد شــود کــه
وی اظهــار داشــت :گاهــی مأموریتهــا حقیقتـاً مشــکلی از مشــکالت جامعــه را حــل کنــد برخــوردار بــرای متقاضیــان تحصیــل فراهــم
کلــی تلقــی میشــود در صورتــی کــه بایــد و فــارغ التحصیــان آن پــس از فراغــت از تحصیــل کنــد.

ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در دانشگاه صنعتي سيرجان:

دانشگاهها نسبت به تمدنسازي ،سعادت و پيشرفت جامعه تعهد داشته باشند

بــه گــزارش ادارهکل روابــط عمومــي وزارت
علــوم بــه نقــل از دانشــگاه صنعتــي ســيرجان،
دکتــر مرتضــي فرخــي در مراســم تکريــم و
معارفــه رييــس دانشــگاه صنعتــي ســيرجان کــه بــا
حضــور رييــس مجمــع نماينــدگان اســتان کرمــان،
رؤســاي دانشــگاههاي ايــن اســتان و جمعــي از
مديــران شهرســتان و نماينــدگان صنايــع و معــادن
کرمــان ،برگــزار شــد ،بــا بيــان اينکــه از دانشــگاه
نســل اول يــا انتقــال دانــش مدتهاســت عبــور
کردهايــم و دانشــگاههاي دنيــا درحــال حرکــت
بــه نســل پنجــم دانشــگاه هســتند ،گفــت :مــا بايــد
در مســير دانشــگاه نســل پنجــم کــه همــان دانشــگاه
انسانســاز ،مکتــب ســاز ،تمدنســاز و نيازمحــور
اســت حرکــت کنيــم.
وي افــزود :دانشــگاهها ديگــر مجموعــه علمــي
محــض نخواهنــد بــود ،بلکــه بايــد در حــوزه
مســئوليت اجتماعــي تعهدپذيــر باشــند يعني نســبت
بــه ســعادت جامعــه ،نســبت بــه تمدنســازي،
نســبت بــه انسانســازي و نســبت بــه پيشــرفت
کشــور تعهــد داشــته باشــند.
دکتــر فرخــي ادامــه داد :در نســل پنجــم
دانشــگاهها ،بايــد بــه تعبيــر رهبــر فرزانــه انقــاب
بــه ســمت دانشــگاه تاثيرگــذار و انسانســاز

حرکــت کنيــم.

وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري بــه دنبــال
تثبيــت مرجعيــت علمــي در منطقــه هســتيم و
ايــن مرجعيــت يکــي از حوزههــاي مهــم در
جهتگيــري علــم اســت.
وي خاطرنشــان کــرد :اگــر مــا وارد حوزههــاي
فنــاوري و اجتماعــي شــويم ،بــه جــرات ميتــوان
گفــت بــه مرجعيــت علمــي وارد شــدهايم و در
ايــن راســتا اقداماتــي در وزارت علــوم در حــال
انجــام اســت تــا ايــن مرجعيــت علمــي تحقــق پيــدا
کنــد.
معــاون حقوقــي و امــور مجلــس وزارت علــوم،
تحقيقــات و فنــاوري بــا انطبــاق يکــي از برنامــه
هــاي ارائــه شــده وزيــر علــوم بــه مجلــس شــوراي
اســامي بــا ســند دانشــگاه اســامي و تاکيــد بــر
عملياتــي کــردن ايــن برنامههــا توســط روســاي
دانشــگاهها گفــت :ماموريتهــا و کارکردهــاي
فرهنگــي و اجتماعــي بــراي جامعــه دانشــگاهي بــا
مشــارکت اعضــاي هيــات علمــي و دانشــجويان
تعريــف و تعييــن شــود و بــر ايــن اســاس نظــام
ارزيابــي ،اعتبارســنجي و رتبهبنــدي دانشــگاهها و
اعضــاي هيــات علمــي متحــول و ماموريــت گــرا
شــوند.
عضــو هيــات علمــي دانشــگاه بوعلــي ســينا
همــدان افــزود :در حوزههــاي فرهنگــي نيــز تــاش

دانشــجويان بــه فرمايــش مقــام معظــم رهبــري ،پيشــرفت را داراســت و بــراي توســعه رشــتههاي
مــؤذن دانشــگاه و مــؤذن جامعــه باشــند و بهعنــوان مــورد نيــاز ايــن شهرســتان ،بهشــرط آنکــه توســعه
چشــم بيــدار جامعــه ،کــم و کاســتيهاي جامعــه را رشــتهها مطابــق بــا حداقلهــاي مــورد نيــاز
ببيننــد و انتقــاد کننــد و معتقديــم ايــن راه ميتوانــد شــوراي گســترش آمــوزش عالــي و از طرفــي
مــا را بــه توســعه متــوازن و بهتــري برســاند.
منجــر بــه تضعيــف دانشــگاههاي همجــوار نشــود،
دکتــر فرخــي بــا گريــز بــه اينکــه تهيــه و تدويــن حمايــت ميشــود.
برنامــه پنــج ســاله هفتــم توســعه کشــور از مهمترين معــاون وزيــر علــوم بــا حمايــت از تالشهــاي
اولويــت نماينــدگان در ســال جديــد اســت افــزود:
دانشــگاه در خصــوص اراضــي دانشــگاه افــزود:
بــراي بهبــود عملکــرد فراينــد تدويــن و تصويــب
دفتــر حقوقــي وزارت عتــف را در بحــث
برنامــه هفتــم توســعه کشــور در ســرفصل امــور
مستندســازي زمينهــاي دانشــگاه مامــور خواهيــم
علــم و فنــاوري دانشــگاهيان بايســتي نقــش فعالــي
کــرد تــا پيگيــر موضــوع شــوند.
را ايفــا نماينــد و اتــاق هــاي فکــر اســتاني بهتريــن
وي همچنيــن گفــت :تــاش خواهيــم کــرد در
مــکان بــراي ارائــه پيشــنهادات بــه نماينــدگان
محتــرم مــردم در مجلــس شــوراي اســامي در اعتبــارات ســفرهاي اســتاني دولــت ،اعتبــار مــورد
جهــت همراهــي بــا فراينــد تدويــن و تصويــب نيــاز ســاخت خوابــگاه را در دانشــگاه صنعتــي
پيشبينــي نماييــم ،مضــاف براينکــه اعتبــاري
برنامــه هفتــم توســعه کشــور اســت.
بــه گفتــه فرخــي توجــه ويــژه وزيــر علــوم را بــراي رفــع مباحــث رفاهــي خوابگاههــا و
تحقيقــات و فنــاوري بــه ديپلماســي علمــي کشــور دانشــجويان دانشــگاه تخصيــص دهيــم.
در منطقــه و جهــان و اســتفاده از افــراد جــوان ،ايــن مقــام مســئول در پايــان ســخنان خــود ،از
مومــن و انقالبــي بــه ويــژه در ســطوح عالــي خدمــات رئيــس ســابق دانشــگاه صنعتــي ســيرجان
مديريتــي وزارتخانــه و دانشــگاهها ،منجــر بــه و ســاير رؤســاي اســبق ايــن دانشــگاه ،تشــکر و
تحــرک ،رشــد و بالندگــي آمــوزش عالــي شــده قدردانــي کــرد و ضمــن تبريــک بــه سرپرســت
اســت و در ايــن راســتا از دانشــگاهها انتظــار جديــد دانشــگاه صنعتــي ســيرجان اظهــار داشــت:
همراهــي مــيرود.

از دکتــر محمودآبــادي انتظــار داريــم دوران

معــاون حقوقــي و امــور مجلــس وزارت علــوم ،مجموعــه وزارت علــوم ،تقويــت بنيــان خانــواده دکتــر فرخــي در رابطــه بــا مســائل حقوقــي جديــد دانشــگاه صنعتــي ســيرجان ،دوران تحــول
بــا اشــاره بــه بيانــات رهبــر معظــم انقــاب در و هويــت آرمانخواهــي و عدالتخواهــي در دانشــگاه صنعتــي ســيرجان نيــز گفــت :ايــن و جهــش باشــد.
خصــوص جهتگيــري علــم ،اظهــار داشــت :در حوزههــاي دانشــجويي اســت و انتظــار داريــم دانشــگاه زيرســاختهاي الزم بــراي توســعه و
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دکتر فرخي در دانشگاه علم و فناوري مازندران تأکيد کرد:

حل مسائل جامعه و نگاه ژرف به حوزه علوم انساني از رويکردهاي مهم وزارت علوم

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت حــل مســائل جامعــه ،و نــگاه ژرف بــه حــوزه علــوم علــم و فنــاوري مازنــدران بايــد در راســتاي
علــوم ،مراســم توديــع و معارفــه سرپرســت

انســاني اســت افــزود :تاســيس معاونــت فنــاوري بــه

دکتــر فرخــي در پايــان ســخنان خــود از

افزايــش رشــتههاي مــورد نيــاز صنعــت و منطقــه تالشهــاي دکتــر محمــدزاده رئيــس ســابق

دانشــگاه علــم و فنــاوري مازنــدران بــا حضــور عنــوان يکــي از بــال هــاي اصلــي وزارت علــوم ،و رشــتههاي پرمتقاضــي گام بــردارد و نــگاه دانشــگاه علــم و فنــاوري مازنــدران قدردانــي کــرد
دکتــر مرتضــي فرخــي معــاون حقوقــي و امــور تحقيقــات و فنــاوري در ابتــداي فعاليــت وزيــر توســعهاي بــراي گســترش رشــتههاي مــورد نيــاز

و گفــت :پذيــرش مســئوليت توســط دکتــر ربانــي

مجلــس وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري،

محتــرم ،نشــان از توجــه ويــژه بــه ايــن حــوزه بــوده جامعــه و صنعــت داشــته باشــد و وزارت علــوم ،و ظرفيــت علمــي و مديريتــي وي مســير روشــني

مديــرکل امــور مجلــس وزارت علــوم ،نماينــدگان

را بــراي توســعه ايــن دانشــگاه فراهــم خواهــد

اســت کــه متولــي سياســتگذاري پــارک هــاي علــم تحقيقــات و فنــاوري نيــز در ايــن زمينــه از دانشــگاه

اســتان در مجلــس شــوراي اســامي ،رؤســاي و فنــاوري مــي باشــد کــه نقــش اصلــي را تحقــق حمايــت خواهــد کــرد.
دانشــگاههاي اســتان ،اســاتيد ،کارمنــدان و جمعــي شــعار ســال يــا بــه تعبيــر جنــاب دکتــر زلفــي گل

وي بــا تاکيــد بــر اينکــه اســتان مازنــدران ،زيرســاختهايي ماننــد خوابــگاه هــاي دانشــجويي

از محققــان و مديــران در ســالن همايشهــاي ايــن وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،فرمــان ســال را خصوصـاً شــرق مازنــدران ،ظرفيت بســيار بيشــتري
دانشــگاه برگــزار شــد.
دکتــر فرخــي در ايــن مراســم بــا تاکيــد بــر

برعهــده دارنــد.

کــرد و بــر حمايــت وزارت عتــف جهــت تقويــت
و آزمايشــگاه هــاي دانشــگاه علــم و فنــاوري

در پذيــرش دانشــجو دارد افــزود :زيرســاخت مازنــدران تاکيــد کــرد.

معــاون حقوقــي و امــور مجلــس وزارت علــوم هــا و چارچــوب هــاي ايجــاد رشــته هــاي جديــد

در پايــان ايــن مراســم از خدمــات رئيــس ســابق

رويکــرد وزارت علــوم در دوره جديــد و نگــرش شــکل گيــري مرکــز علــوم انســاني و قرآنــي بــر اســاس مصوبــات شــوراي گســترش از جملــه دانشــگاه علــم و فنــاوري مازنــدران بــا اهــداي لوح
وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري مبنــي بــر اهميت را از ديگــر نشــان هــا و رويکردهــاي جديــد جــذب اعضــاي هيئــت علمــي را بــا رويکــرد ايجاد ســپاس ،قدردانــي و حکــم انتصــاب سرپرســت
نقــش آفرينــي دانشــگاه در حــل مشــکالت منطقــه وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري دانســت و رشــته هــاي نويــن و کارآفريــن و فناورمحــور بايــد جديــد دانشــگاه اهــدا شــد.
اظهــار داشــت :در ايــن رويکــرد جديــد وزارت

گفــت :نــگاه خالقانــه و مبتکرانــه بــه حــوزه علــوم در برنامــه هــاي دانشــگاه مدنظــر قــرار گيــرد و

علــوم ،بــه تمــام دانشــگاه هــا ماموريــت داده شــده

انســاني يکــي از اهــداف ايــن مرکــز در رويکــرد يقين ـاً در ايــن زمينــه بــه دانشــگاه کمــک خواهــد و فنــاوري مازنــدران بــا حضــور دکتــر فرخــي

تــا حداقــل يــک مشــکل يــا معضــل منطقه خــود را جديــد وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري بــوده شــد.

همچنيــن جلســه هيــات رييســه دانشــگاه علــم
معــاون حقوقــي و امــور مجلــس وزارت عتــف

بــا کمــک مســئولين اســتاني و شهرســتاني از جملــه اســت کــه اميدواريــم در راســتاي تحقــق الگــوي

معــاون حقوقــي و امــور مجلــس وزارت علــوم در تشــکيل شــد .اســتفاده از تمامــي ظرفيــت هــا بــه

اســامي ايرانــي پيشــرفت بــراي نظامســازي و

ادامــه خاطرنشــان کــرد :دانشــگاهها بايــد تــاش منظــور افزايــش رشــتههاي مــورد نيــاز دانشــگاه،

نماينــدگان مــردم در مجلــس شــوراي اســامي

شناســايي کــرده و دانشــگاه در جهــت حــل آن جامعهســازي بــا رويکــرد قرآنــي اقداماتــي تحــول کننــد تــا بــا همدلــي و تــاش در راســتاي تحقــق توســعه برنامــه محــور دانشــگاه و توجــه بــه ابعــاد
معضــل و مشــکل برنامــه ريــزي و گام بــردارد.
وي بــا بيــان اينکــه رويکــرد ديگــر وزارت علــوم،

گرايانــه صــورت پذيــرد.

فرمــان ســال يعنــي ســال توليــد؛ دانشبنيــان ،حقوقــي قراردادهــاي دانشــگاه از مــواردي بــود که

دکتــر فرخــي بــا تاکيــد بــر ضــرورت توســعه اشــتغالآفرين گام بردارنــد و در ايــن راه از تمــام در ايــن جلســه توســط دکتــر فرخــي مــورد تاکيــد

تحقيقــات و فنــاوري توجــه بــه حــوزه فنــاوري و برنامــه محــور دانشــگاه هــا اظهــار داشــت :دانشــگاه ظرفيتهــاي موجــود اســتفاده نماينــد.

قــرار گرفــت.
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معاونت اداري ،مالي و مدرييت منابع
معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم:

معوقات اساتيد حقالتدريسي تا شهريورماه پرداخت ميشود
خطيبــي دربــاره پرداخــت
نشــدن حقــوق اســتادان حــق
التدريســي هــم گفــت :در
طــول پنــج تــا  ۶نيــم ســال ،حــق
التدريــس اســتادان پرداخــت
نشــده بــود و وزارت علــوم هــم
بــا توجــه بــه دســتور رييــس
جمهــوري ،قــول پرداخــت ايــن
تعهــدات را داد .در هفتــه پايانــي
ســال گذشــته ،حــدود  ۲هــزار
ميليــارد تومــان بــه دانشــگاه
هــا پرداخــت شــد و تخصيــص
همــه دانشــگاه هــا  ۱۰۰درصــد کامــل شــد.

بــه گــزارش ادارهکل روابــط عمومــي وزارت
علــوم ،دکتــر علــي خطيبــي بــا اشــاره بــه کاهــش
مشــکالت مالــي دانشــگاه هــا در پايــان ســال ۱۴۰۰
و ســال  ۱۴۰۱اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :بــا
آغــاز فعاليــت مســووالن وزارت علــوم در دولــت
ســيزدهم متعهــد بوديــم کــه کســري بودجــه
دانشــگاه هــا را جبــران کنيــم.
وي در گفتوگــو بــا ايرنــا افــزود :در ســال
هــاي گذشــته ســابقه نداشــت دانشــگاه هــا ســال را
بــدون کســري بودجــه پشــت ســر گذاشــته باشــند
امــا وزارت علــوم در پايــان ســال  ۱۴۰۰اعتبــارات
دانشــگاه هــا را براســاس دســتور رييــس جمهــوري
صــادر کــرد بــه صــورت  ۱۰۰درصــد تخصيــص
داد بنابرايــن همــه اعتبــارات دانشــگاه هــا در ســال
گذشــته محقــق شــد چــرا کــه بــا حجــم قابــل يــک اســتثنا بــراي حقــوق اعضاي
توجهــي از بدهــکاري هــاي ســر رســيد شــده و هيــأت علمي
معوقــه از جانــب پيمانــکاران ،اســتادان و کارکنــان وي تاکيــد کــرد :ايــن تخصيــص هــا در ســال
هــاي گذشــته تــا  ۸۵درصــد بــود امــا در ســال
رو بــه رو بودنــد.
گذشــته تخصيــص هــا  ۱۰۰درصــد اعمــال شــد
افزايــش  ۳۵درصــدي بودجــه البتــه تخصيــص برخــي دانشــگاه هــا کــه شــرايط
خــاص و بدهــي زيــاد داشــتند بــه بيــش از ۱۰۰
دانشــگاه هــا
معــاون اداري ،مالــي و مديريــت منابــع وزارت درصــد هــم افزايــش يافــت کــه کمــک کننــده
علــوم بــه افزايــش اعتبــارات دانشــگاه هــا در بــود .عــاوه بــر ايــن ،قســمت بيشــتر مطالبــات
ســال جــاري اشــاره و تاکيــد کــرد :در بودجــه اعضــاي هيــأت علمــي پرداخــت شــد .بــا ايــن
ســال  ۱۴۰۱اتفاقــات خوبــي در مجلــس شــوراي حــال ،هنــوز برخــي دانشــگاه هــا مشــکل و
اســامي و دولــت بــراي دانشــگاه هــا رخ داد .مطالبــات معوقــه دارنــد کــه در تــاش بــراي تأميــن
رشــدي کــه بــراي بودجــه دانشــگاه هــا در قانــون اعتبــارات هســتيم.
بودجــه امســال اختصــاص يافــت متوســط بيــن  ۳۰بــه گفتــه ايــن مقــام مســوول در وزارت علــوم،
تــا  ۳۵درصــد و بودجــه پژوهشــگاه هــا تــا  ۱۵عــاوه بــر حــق التدريســي هــا ،پرداخــت حــق
التحقيــق و پژوهانــه (گرنــت) اســتادان را هــم بــه
درصــد افزايــش يافــت.

روز کرديــم .مطالبــات و معوقــات در بســياري
از دانشــگاه هــا بــا مبلــغ  ۲هــزار ميليــارد تومــان
جبــران شــد امــا در تعــدادي از دانشــگاهها بايــد
مبالغــي پرداخــت شــود.
دکتــر خطيبــي ابــراز اميــدواري کــرد کــه بخــش
هــاي اصلــي مطالبــات حــق التدريــس هــا تــا پايــان
 ۶مــاه نخســت امســال بــه طــور کامــل پرداخــت
مــي شــود.
وي در ادامــه ايــن گفــت و گــو بــه تســهيل
برخــي موانــع پيــش روي اعضــاي هيــأت علمــي
بــراي دريافــت حقــوق خــود اشــاره کــرد و افــزود:
قوانينــي کــه ســال گذشــته در بودجــه دانشــگاه هــا
دســت و پــا گيــر بــود در ســال جــاري برطــرف
شــد بــه عنــوان مثــال ،ســقف حقــوق اســتادان از
نظــر پرداختــي بــه طــور کامــل مشــخص اســت
امــا بيــش از ســقفي کــه قانــون مــي گويــد ،اجــازه
پرداخــت نداريــم.

معــاون وزيــر علــوم يــادآور شــد :در گذشــته
وقتــي رتبــه علمــي يــک عضــو هيــأت علمــي
ارتقــا و پايــه خدمتــي وي افزايــش مــي يافــت يــا
بــه مرتبــه اســتادي مــي رســد ،حقــوق روي ســقف
حقوقــي مــي رســيد و اگــر وي مســووليت اجرايــي
يــا حــق التدريســي هــم داشــت ،مبالــغ مربــوط بــه
ايــن مــوارد بــه اســتاد پرداخــت نمــي شــد.
خطيبــي ادامــه داد :در ســال  ۱۴۰۱بــا تــاش هــاي
وزارت علــوم ،مجلــس و ســازمان برنامــه و بودجــه
ايــن مســايل را حــل کرديــم و حــق التدريــس،
حــق التحقيــق ،حــق التأليــف و مشــاوره هــا از
شــمول ســقف حقــوق مســتثني شــد.
وي دربــاره هزينههــاي دانشــگاه هــا و وزارت
علــوم بــراي آمــوزش هــاي الکترونيکــي
خاطرنشــان کــرد :عــده اي بــر ايــن بــاور بودنــد
آمــوزش الکترونيکــي ،هزينــه دانشــگاه هــا را
کاهــش مــي دهــد در حالــي کــه بســياري از
دانشــگاه هــا زيرســاخت فضــاي مجــازي بــراي
همــه دانشــجويان خــود نداشــتند کــه ايــن امکانــات
خريــداري شــد.
معــاون اداري ،مالــي و مديريــت منابــع وزارت
علــوم افــزود :برخــي دانشــگاه هــا بــه امکانــات
ســخت افــزاري و ســرور نيــاز داشــتند کــه
خريــداري شــد .هــر چنــد آمــوزش مجــازي تجربه
خوبــي بــود امــا از نظــر اعتبــارات ،دانشــگاه هــا بــا
مشــکل مواجــه بودنــد و بــا ايــن  ۲هــزار ميليــارد
تومانــي کــه توزيــع کرديــم ،همــه دانشــگاه هــا
تخصيصــي کــه گرفتنــد  ۱۰۰درصــد شــد.

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

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

همزمــان بــا چهارميــن روز از هفتــه ســامت و
تندرســتي ،طــرح پايــش ســامتي کارکنــان ســتاد
وزارت علــوم بــا حضــور دکتــر علــي خطيبــي
معــاون اداري مالــي و دکتــر علــي خيرالديــن
معــاون فنــاوري و نــوآوري ايــن وزارت آغــاز
شــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت
علــوم ،بــا همــکاري اداره کل امــور اداري و
پشــتيباني ايــن وزارت و پژوهشــگاه تربيــت بدني و
علــوم ورزشــي ،کارکنــان ســتاد وزارت علــوم در
يــک طــرح دو ماهــه مــورد پايــش و غربالگــري
قــرار ميگيرنــد و وضعيــت آنهــا بــه لحــاظ
موقعيتشــان در نمــودار تندرســتي ارزيابــي مــي
شــود.
دکتــر ابراهيــم سرمشــقي معــاون بهداشــت
و ســامت ادارهکل منابــع انســاني و پشــتيباني
وزارت علــوم در ايــن بــاره گفــت :در طــرح

پايــش ســامتي کارکنــان وزارت علــوم بــا
اســتفاده از دســتگاههاي پيشــرفته آناليــز بــدن از
لحــاظ ميــزان چربــي ،کلســترول ،کمبــود امــاح
ضــروري و عضلــه و همچنيــن ميــزان انعطــاف بدن
وضعيــت اســکلتي و قامــت و شــاخصهاي مهــم
مــورد ارزيابــي قــرار مــي گيرنــد.
وي افــزود ايــن طــرح بــا حضــور کارشناســان
و متخصصــان پژوهشــگاه علــوم تربيــت بدنــي و
علــوم ورزشــي وزارت علــوم انجــام مــي شــود
کارنام ـهي ويــژه هــر فــرد در رابطــه بــا وضعيــت
جســماني صــادر مــي شــود کــه ايــن کارنامــه
بــه رويــت کارشناســان و متخصصــان رســيده و
نظــرات تخصصــي و مشــورتي آنــان در اختيــار
کارکنــان قــرار مــي گيــرد.
دکتــر سرمشــقي تاکيــد کــرد :بــر اســاس
نتايــج ارزيابــي طــرح پايــش و کارنامــه صــادره
ممکــن اســت کارکنــان بــه خدماتــي ماننــد

مشــاوره ،آموزشهــاي نظــري در خصــوص
حفــظ ســامت و يــا انجــام برخــي درمانهــا
و يــا حــرکات اصالحــي نيازمنــد باشــند کــه بــه
کلينيــک ســامت پژوهشــگاه تربيــت بدنــي و
علــوم ورزشــي و يــا مراکــز تخصصــي ديگــر
ارجــاع داده مــي شــوند.
معــاون بهداشــت و ســامت اداره کل منابــع
انســاني و پشــتيباني وزارت علــوم گفــت :آغــاز
طــرح پايــش و غربالگــري تنهــا برنامــه اداره رفــاه
وزارت علــوم بــراي ســامت کارکنــان نخواهــد
بــود و در طــول ســال برنامههــاي مختلفــي از قبيــل
کارگاههــاي آموزشــي و حضــور متخصصــان
حوزههــاي مختلــف ماننــد تغذيــه ،مشــاوره و
روانشناســي ،ارتوپــد ،چشــم پزشــکي و ...در
محــل ســازمان غيــره دنبــال خواهــد شــد.
خانــم فربــد کارشــناس پژوهشــگاه تربيــت
بدنــي و علــوم ورزشــي نيــز در خصــوص ايــن

طــرح گفــت :غربالگــري ســامتي بانــوان از ۲۰
ارديبهشــت آغــاز و تــا  ۲۰خــرداد ادامــه خواهــد
يافــت و از  ۲۰خــرداد الــي  ۲۰تيرمــاه ،نيــز شــاهد
غربالگــري کارکنــان مــرد خواهيــم بــود.
ايــن کارشــناس افــزود :عــاوه بــر انجــام آناليــز
جســماني بــدن کــه اطالعــات بســيار زيــادي را
از ســامتي فــرد بــه مــا خواهــد داد .تســتها
و ســنجشهاي ديگــري نيــز بــراي ســنجش
وضعيــت اســکلتي و اســتقامتي ميــزان انعطــاف
بــدن ،ســنجش صافــي کــف پــا و آناليــز قامتــي
(پاســچر) افــراد انجــام خواهــد شــد.
وي بــا اعــام اينکــه مــدت زمــان انجــام
غربالگــري بــراي هــر فــرد نيــم ســاعت اســت
گفــت :کارکنــان مــي تواننــد بــر اســاس جــدول
اعــام شــده از ســاعت  ۹الــي  ۱۵بــه مرکــز
بهداشــت و درمــان وزارت علــوم مراجعــه کــرده
و طــرح پايــش و ســامتي را انجــام دهنــد.
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معاونت فرهنگي و اجتماعي
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در دانشگاه تبريز:

دانشگاه مهد آرمانخواهي ،آرمانگرايي و عقالنيت است

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم ،خــدا بــر شــهداي دانشــگاه تبريــز ،ســام و درود بودهانــد .دانشــجوياني کــه بــه تعبيــر زيبــاي اميــد بــه آينــده را ارتقــا خواهــد بخشــيد.

تحقيقــات و فنــاوري گفــت :هويــت دانشــگاه خــدا بــر شــهيد محمــد غالمــي و ســام و درود حضــرت امــام حقيقتــاً چشــمان نگــران نظــام
در حضــور جريانهايــي اســت کــه تجلــي خــدا بــر خانــواده شــهيد غالمــي
عقالنيــت و آرمانخواهــي هســتند؛ دانشــگاه مهــد

وي افــزود :دانشــگاه تبريــز ،در طــول حيــات

بودنــد و اگــر نقــد و انتقــادي نيــز داشــتند و دارنــد جريانهــاي معانــد و دشــمنان قســم خــورده ايــن
نــه از بــاب کينــه و عــداوت کــه از بابــت نگرانــي و مــرز و بــوم از تمامــي امکانــات خــود ،باالخــص

آرمانخواهــي و آرمانگرايــي و عقالنيــت اســت خــود همــواره منشــا تحــوالت تاريخــي بزرگــي تعلقــي بــوده کــه بــه نظــام داشــتهاند.
و دانشــگاه تبريــز همــواره اينگونــه بــوده اســت.

بــوده ،هويــت ايــن دانشــگاه بــا مبــارزات انقالبــي

وي افــزود :بــه هميــن جهــت اســت کــه

امکانــات رســانهاي خــود اســتفاده ميکننــد تــا از

عضــو هيئــت علمــي گــروه جامعهشناســي ايــن مطالبــات مــردم ايــران را از ايــن مســير خــارج

بــر ضــد نظــام شاهنشــاهي گــره خــورده و در طــول دانشــگاه تهــران گفــت :آرمانگرايــي بــدون لحــاظ کننــد .آنهــا مغرضانــه ،ســعي دارنــد تــا مانــع هــر
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت جنــگ نيــز منشــا اثــرات زيــادي بــوده اســت.
علــوم دکتــر عبدالحســين کالنتــري ،معــاون

واقعيــات منجــر بــه هــرج و مــرج و شــورشهاي گونــه تحــول مثبتــي در جامعــه شــوند و بــا اســتفاده

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم کــور و نابهنگامــي ميشــود کــه هزينههــاي

از انــواع تکنيکهــاي رســانه اي و شــناختي ســعي

فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم بــه مناســبت اظهــار داشــت :دانشــگاهيان بصيــر دانشــگاه بســياري بــراي جامعــه بــه بــار خواهــد آورد و دارنــد تــا مطالبــات بحــق مردمــي کــه از مســيرهاي
ســالگرد  ۱۷ارديهشــت مــاه ســال  ۱۳۵۷دانشــگاه تبريــز پــس از انقــاب در عرصــه هــاي مختلــف در مقابــل واقعگرايــي صــرف و عــدم توجــه بــه مرســوم خــود قابــل حــل هســتند منحــرف و
تبريــز و گراميداشــت يــاد و خاطــره دانشــجوي فرهنگــي ،سياســي ،عمرانــي و علمــي و فنــاوري آرمانهــا مــا را غــرق در محافظـهکاري و پذيــرش راديــکال نماينــد.
شــهيد محمــد غالمــي در ايــن دانشــگاه بــه ايــراد تاثيــرات شــگرفي داشــته انــد.

وضــع موجــود بــا تمــام نواقصــش خواهــد کــرد.

وي تاکيــد کــرد :بــه صــورت خــاص ،امــا ترکيــب آرمانگرايــي و واقــع گرايــي فضــاي را نقــش برجســته دانشــگاهيان و
ســخن پرداخــت.
دکتــر کالنتــري ســخنان خــود را در ايــن مراســم جريانهــاي دانشــجويي مهــم و اصيلــي در ايــن بــراي اصــاح امــور بــه ســمت آرمانهــا خواهــد دانشــجويان در مديريــت و بهينــه
بــه شــرح ذيــل شــروع کــرد؛ ســام و درود بــر دانشــگاه حيــات داشــته و همــواره منشــا اثــر گشــود و ســرمايه اجتماعــي و انســاني کشــور و ســازي مطالبــات

ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزيــر علــوم گفــت :دانشــگاهها ابــاغ کردنــد کــه  ۳درصــد از بودجــه
دانشــگاه بايــد از ظرفيــت بــي نظيــر خــود در جهت خــود را بــه فعاليتهــاي خــود اختصــاص دهنــد.
مســائل کشــور اســتفاده کنــد .دانشــگاه نمــاد بــارز

ايــن رقــم آنــگاه بهچشــم مــي آيــد کــه بدانيــم

شــعار «مــا مــي توانيــم» اســت و بــا گــره گشــايي بودجــه فرهنگــي دانشــگاهها در ســال  ۱۴۰۰زيــر
خــود مــي توانــد اميــد را در دلهــاي مــردم کشــور ســه دهــم درصــد ( ۰.۳درصــد) بــوده اســت.
زنــده کنــد .کمــا اينکــه تاکنــون نيــز دانشــگاهها

وي بــا اشــاره بــه اينکــه رايزنيهــا و تعامــات

چنيــن خدماتــي داشــتهاند .خدماتــي کــه دانشــگاه خوبــي نيــز بــا ســازمان برنامــه و مجلــس محتــرم
بــه انقــاب داشــته و متقابـ ً
ا خدماتــي کــه انقــاب نيــز صــورت گرفــت اظهــار داشــت :اميدواريــم در

بــه دانشــگاه داشــته اســت؛ انقــاب بــه دانشــگاه ســال بعــد رديــف بودجــه فعاليتهــاي فرهنگــي و
هويــت ،جهــت ،معنــا و اســتقالل داد و دانشــگاه

اجتماعــي کامـ ً
ا از رديــف فعاليتهــاي رفاهــي و
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معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تاکيد کرد:

مفهوم هويت دانشگاهي محور باز طراحي فعاليتهاي
فرهنگي دانشگاهها

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم
بــا اشــاره بــه ديــدار اخيــر رهبــر معظــم انقــاب
اســامي بــا دانشــجويان گفــت :طــرح مفهــوم
«هويــت دانشــگاهي» از ســوي ايشــان ،يــک گزاره
مهــم بــراي مــا در مســير بازطراحــي فعاليتهــاي
فرهنگــي و اجتماعــي در آينــده دانشــگاهها
محســوب مــي شــود.

نيــز در مقاطــع مختلــف ســعي کــرده اســت تــا تغذيــه و  ...جــدا شــود تــا بتــوان نظــارت دقيقتــري
در جهــت تحقــق آرمانهــاي انقــاب و مــردم

را بــر فعاليــت فرهنگــي و اجتماعــي دانشــگاهها

مظلــوم ايــران بکوشــد.

داشــت.

نقــش فرهنــگ در حيــات
د ا نشــگا ه

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم

دکتــر کالنتــري تأکيــد کــرد :بررســي اهميــت

ادامــه داد :البتــه جهتگيــري مهــم ديگــري کــه

توجه به هر سه رکن دانشگاه

دانشــگاه فراتــر از يــک نــگاه فن ســاالرانه مســتلزم ،در دســتور کار فعاليتهــاي فرهنگــي و اجتماعــي
يــک نــگاه فرهنگــي دقيــق و عميــق اســت .دقيــق در دانشــگاهها قــرار گرفتــه اســت ،توجــه توامــان
تــر بگويــم ،بــدون تقويــت عناصــر و ســويه هــاي بــه تمامــي ذيربطــان در برنامههــاي فرهنگــي
فرهنگــي دانشــگاه ،دســتيابي بــه ايــن اهــداف و يعنــي اســاتيد ،کارکنــان و دانشــجويان اســت کــه
آرمانهــا و کمــک بــه حــل مســائل کشــور محــال بــر ايــن اســاس ،کنشــگر و مخاطــب فعاليتهــاي
اســت .فرهنــگ اســت کــه بــه دانشــگاه جهــت مــي فرهنگــي هــر ســه گــروه اســاتيد و دانشــجويان و
دهــد ،فرهنــگ اســت کــه بــه حيــات دانشــگاهي يــاوران علمــي يــا همــان کارکنــان هســتند.
معنــا و هويــت مــي دهــد .فرهنــگ اســت کــه

تعلــق مــي آفرينــد و دانشــگاهيان را بــا مســائل و بازنگــري شــاخصهاي رتبــه
آالم جامعــه مرتبــط ميســازد و آنهــا را بــه حــل بنــدي دانشــگاهها
آنهــا ترغيــب مــي کنــد.

معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزيــر علــوم اعــام

دکتــر کالنتــري افــزود :متاســفانه واقعيــت ايــن کــرد :آييــن نامــه ارتقــا و حتــي شــاخصهاي
اســت کــه در ايــن ســالها ،نــه فقــط بواســطه شــيوع رتبهبنــدي دانشــگاهها در حــال بازنگــري اســت

کرونــا ،کــه اساسـاً بــه دليــل غلبــه نــگاه فــن ســاالر
و غيرفرهنگــي ،امــر فرهنگــي و اجتماعــي در
دانشــگاهها حاشــيه اي تلقــي شــده بــود و لطمــات
زيــادي را بــه دانشــگاهها وارد ســاخت و دانشــگاه
را از رســالت خــود دور ســاخت .غافــل از اينکــه،
حتــي اگــر توســعه علمــي و فنــاوري را هدفگيــري
کنيــد ،ايــن هــدف بــدون اتــکا بــه فرهنــگ کــه

معنابخــش کنشهاســت ناممکــن اســت .اساســاً

دانشــگاهي کــه قــرار اســت انســان بســازد و
تربيــت کنــد ،دانشــگاه کــه قــرار اســت مســئوليت
اجتماعــي داشــته باشــد و کنشــگران مســئول
تربيــت کنــد ،دانشــگاهي کــه دانــش آموختگانــش
قــرار اســت بــه مــردم خدمــت کننــد ،بــدون توجــه
بــه فرهنــگ نمــي توانــد بــه ايــن اهــداف دســت
يابــد.
البتــه ،خوشــبختانه ،علــي رغــم مشــکالت
عديــدهاي کــه دانشــگاهها بــا آن دســت بــه 
گريبــان هســتند ،وزيــر محتــرم علــوم بــه تمامــي

و مســئوليت اجتماعــي نقــش کليــدي و مهمــي در

ايــن آييننامههــا ايفــا خواهــد کــرد .چــرا کــه
دانشــگاه اگــر بــه مســئوليت خــود در قبــال انقــاب
و مــردم توجــه نکنــد و نســبتي بــا مســائل واقعــي
مــردم نداشــته باشــد و آســتين همــت بــراي حــل
علمــي و دقيــق مســائل کشــور بــاال نزنــد بتدريــج
از کانــون توجــه ملــت بيــرون خواهــد رفــت و بــه
سرنوشــت روشــنفکران غربــزده اي دچــار خواهــد
شــد کــه هيــچ نســبتي بــا تاريــخ و تمــدن ايــران
نداشــته و لــذا جايــي در دل مــردم بــاز نکردنــد و
حــذف شــدند.
دکتــر کالنتــري در پايــان ســخنان خــود گفــت:

مجــددا ً بــه روح شــهداي انقــاب ،خاصــه شــهداي
دانشــگاهي اداي احتــرام مــي کنيــم و در مقابــل
عظمــت روحانــي ايــن عزيــزان ســر تعظيــم فــرود
مــي آوريــم و از ام عزيــزان اســتمداد مــي کنيــم
کــه مــا در پيمــودن مســيري کــه خــود گشــوده انــد
يارينمايند.
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بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي
وزارت علــوم ،دکتــر عبدالحســين کالنتــري
در نشســت همانديشــي معاونــان فرهنگــي و
اجتماعــي دانشــگاههاي منطقــه يــک بخــش اصلــي
صحبتهــاي خــود را بــه ديــدار دانشــجويان بــا
رهبــر انقــاب اختصــاص داده و عنــوان کــرد:
در ديــدار شــب گذشــته بــا مقــام معظــم رهبــري
بــه نــکات و مضامينــي اشــاره شــد کــه کمنظيــر
بــود .بحمــداهلل ايشــان از وضعيــت آمــوزش عالــي
و دانشــگاهها ابــراز خشــنودي کردنــد و تاکيــد
ايشــان بــر افتخارآميــز بــودن نهــاد دانشــگاه پــس
از انقــاب اســامي و رابطــه و تعامــل چهاردهـهاي
ميــان دانشــگاه و انقــاب ،نقطــه عطــف بيانــات
معظــم لــه در ايــن ديــدار بــود .طــرح مفهــوم
«هويــت دانشــگاهي» از ســوي ايشــان ،يــک گزاره
مهــم بــراي مــا در مســير بازطراحــي فعاليتهــاي
فرهنگــي و اجتماعــي در آينــده دانشــگاهها
محســوب مــي شــود.

دســتور وزيــر علــوم بــه معــاون
فرهنگــي و اجتماعــي

وي بــا تاکيــد بــر ايــن گفــت :ســاعتي پــس از
ديــدار بــا رهبــر انقــاب ،وزيــر محتــرم علــوم بــا
دســتور ويــژهاي ،معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي را
مســئول پيگيــري و عملياتيســازي رهنمودهــاي
معظــم لــه تعييــن نمــود و مــن از همکارانــم در
معاونــت تشــکر ميکنــم کــه هــم انديشــي امــروز
را در فاصلــه زمانــي کمتــر از  ۲۴ســاعت از
بيانــات مهــم رهبــر انقــاب تشــکيل دادنــد تــا بــا
همفکــري دانشــگاههاي بــزرگ و ممتــاز کشــور،
برنامــه ريــزي جــدي و موثــري را جهــت پيگيــري
منويــات و رهنمودهــاي رهبــر فرزانــه انقــاب
داشــته باشــيم.
وي بــا تاکيــد بــر اهميــت نقــش و جايــگاه
فعاليتهــاي فرهنگــي و اجتماعــي در دانشــگاهها
گفــت :بازگشــايي دانشــگاهها و آمــوزش
حضــوري پــس از دوســال ،يکــي از اقدامــات

بــزرگ در طــول تاريــخ آمــوزش عالــي کشــور
بــود و مــي تــوان گفــت ابعــاد ايــن اتفــاق بيــش
از همــه در حــوزه فرهنگــي و اجتماعــي خــود را
نشــان داده اســت و معاونــان فرهنگــي و اجتماعــي
دانشــگاه هــا در کنــار ديگــر معاونتهــا در هــر
دانشــگاه ،برنامــه ريــزي هــاي جــدي بــراي ايــن
موضــوع داشــته و موفقيتهــاي چشــمگيري
حاصــل شــده اســت.
معــاون فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم
اظهــار داشــت :معاونــان فرهنگــي ميبايســت
کنشــگري فعاالنــه در ســطح عمومــي و رســانهاي
داشــته باشــند و از ايــن ظرفيــت بهــره گيــري
نماينــد؛ بــه عنــوان مثــال در موضــوع بودجــه
دانشــگاهها و «تصويــب  ۳درصــد بودجــه
بــراي فعاليــت هــاي فرهنگــي از کل بودجــه
هــر دانشــگاه» ،يــک برنامــه ريــزي و پيگيــري
مســتمر و کنشــگري دقيــق رســانهاي از ســوي
معاونــت فرهنگــي ،زمينــه ســاز ايــن دســتاورد
مهــم و سرنوشــت ســاز را بــراي حــوزه فرهنگــي و
اجتماعــي دانشــگاه هــا را فراهــم نمــود .موضوعــي
کــه تاکنــون ســابقه نداشــته و بــا يــک هوشــمندي
و پيگيــري بــه نتيجــه رســيد .لــذا از همــه معاونــان
محتــرم در دانشــگاهها ميخواهيــم کــه نســبت
بــه موضوعــات حساســيت زيــاد داشــته باشــند و
بــا پيگيــري مســتمر در موضوعــات مختلــف از
جملــه بودجــه و امکانــات در برنامهريزيهــا،
همافزايــي و مشــارکت در طــرح هــاي مختلــف
و فعاليــت هايــي کــه هــر يــک زمينــه ايجــاد نشــاط
و بکارگيــري ظرفيتهــاي دانشــجويي را فراهــم
مــي کنــد فعــال باشــند .حقيقــت مطلــب ايــن
اســت کــه بســياري از فعاليتهــاي موثــر فرهنگــي
بودجــه مســتقل نميخواهــد و بــا قــدري خالقيــت
مــي تــوان از ظرفيتهــاي موجــود بــه نحــو احســن
اســتفاده نمــود.
در ايــن نشســت دکتــر جعفرپــور قائــم ومقــام

معاونــت فرهنگــي وزارت علــوم ،ضمــن خيــر
مقــدم بــه کليــه ميهمانــان ،بــه ارائــه گزارشــي از

فعاليتهــاي معاونــت فرهنگــي در حــوزه قرآنــي
پرداختــه و پيرامــون ضــرورت و اهميــت برنامــه
ريزيهــاي آتــي نکاتــي را اعــام نمــود.

همچنيــن هــر يــک از معاونــان فرهنگــي و

اجتماعــي دانشــگاه هــاي منطقــه يــک ،بــه ارايــه

نقطــه نظــرات خــود در حوزههــاي مختلــف

فعاليــت هــاي دانشــجويي ،قرآنــي ،تشــکلها،
ابعــاد طراحــي اقدامــات و برنامهريــزي فرهنگــي
موثــر ،بودجــه ريــزي فرهنگــي ،شــبکه ســازي در

ميــان دانشــجويان و تشــکلهاي دانشــجويي ،بهــره
گيــري از ظرفيــت اســاتيد در مداخــات فرهنگــي

و هــم افزايــي فعاليتهــا در حوزههــاي مختلــف

رســانهاي و جهــاد تبييــن پرداختنــد.
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سازمان امور دا ويان – ندوق رافه ا ور د ويان
رئيس سازمان امور دانشجويان:

مراکز مشاوره دانشگاهها به افزايش مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي دانشجويان کمک کنند

رئيــس ســازمان امــور دانشــجويان کشــور مراســم
اختتاميــه ســي و ســومين گردهمايــي روســاي
مراکــز مشــاوره دانشــگاه و مؤسســات آمــوزش
عالــي کشــور گفــت :مراکــز مشــاوره دانشــگاهها
بــه افزايــش مهارتهــاي ارتباطــي و اجتماعــي
دانشــجويان کمــک کننــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت
علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجويان،
دکتــر هاشــم داداشپــور اظهــار داشــت :مــا بــا
دانشــگاههاي مختلــف در جغرافياهــاي متنــوع
روبــهرو هســتيم ،دانشــگاههاي بزرگــي کــه
داراي تجربــه و دانشــگاههايي کــه هنــوز در مســير
يادگيــري هســتند ،قطعــاً دانشــگاههايي کــه در
حــوزه مشــاوره تــازه کار خــود را شــروع کــرده
انــد در مقابــل دانشــگاه هايــي کــه تجربــه فراوانــي
دارنــد و ســالها کار کردهانــد بــا هــم تفــاوت
دارنــد و طبع ـاً انتقــال تجربــه دانشــگاههاي موفــق
بــه دانشــگاههاي ديگــر ضــرورت دارد.

داداشپــور بــا اشــاره بــه همهگيــري کرونــا
و تاثيــر آن بــر دانشــگاهها افــزود :اکنــون بــا از
ســرگيري کامــل دانشــگاهها بخــش مهمــي از کار
بــر دوش مراکــز مشــاوره اســت .در ايــن رونــد،
بــه جــاي انفعــال در برابــر پديدههــا بايــد فعاالنــه
برخــورد شــود.
وي تصريــح کــرد :هميشــه منتظــر هســتيم
دانشــجو بــه ســمت مــا بيايــد و دانشــجو زمانــي بــه
ســمت مــا ميآيــد کــه احيانـاً دچــار آســيبي شــده
باشــد ،امــروز حداکثــر  ۳۵درصــد از جامعــه هدف
را پوشــش داده ايــم .ولــي نــگاه مــا درمانگــري
نيســت بلکــه پيشــگيري از مشــکل ،هــدف اصلــي
ماســت.
معــاون وزيــر علــوم بــا بيــان اينکــه در حــال
حاضــر مراکــز مشــاوره در دانشــگاه هــا در کنــار
خانــواده هــا در حــال نقشآفرينــي هســتند گفــت:
بايــد بــا دانشــجويان ماننــد فرزنــدان و اعضــاي
يــک خانــواده رفتــار شــود.
وي افــزود :کاهــش بعــد خانــوار و شــکلگيري

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم:

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

رئيــس صنــدوق رفــاه دانشــجويان وزارت علــوم
گفــت :ســاخت  ۴۶هــزار خوابــگاه دانشــجويي
متاهلــي نيازمنــد پرداخــت بودجــه قانــون حمايــت
از خانــواده اســت ،ايــن اعتبــار اختصــاص يافتــه امــا
هنــوز پرداخــت نشــده اســت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط
عمومــي وزارت علــوم ،دکتــر مســعود گنجــي
رئيــس صنــدوق رفــاه دانشــجويان وزارت
علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري بــا تاکيــد بــر اينکــه
صندوقهــاي دو وزارتخانــه علــوم و علــوم
پزشــکي در راســتاي اجرايــي کــردن مــاده ۷
قانــون حمايــت از خانــواده و جوانــي جمعيــت
پيگيــر ســاخت  ۴۶هــزار خوابــگاه متاهلــي توســط

دانشــگاهها هســتند ،گفــت ۴۰ :هــزار خوبــگاه
متاهلــي مربــوط بــه وزارت علــوم و  ۶هــزار
مربــوط بــه وزارت بهداشــت اســت.
وي در گفتوگــو بــا خبرگــزاري فــارس
خاطــر نشــان کــرد :براســاس قانــون حمايــت از
خانــواده و جوانــي جمعيــت قــرار بــود ســازمان
برنامــه و بودجــه مبلــغ  ۲هــزار ميليــارد تومــان را
بــراي ســاخت خوابگاههــاي متاهلــي اختصــاص
دهــد کــه تــا کنــون هيــچ مبلغــي در ايــن راســتا
اختصــاص نيافتــه اســت .ســاخت خوابگاههــاي
دانشــجويي نيازمنــد حمايــت ويــژه اســت.
رئيــس صنــدوق رفــاه دانشــجويان وزارت
علــوم بــا بيــان اينکــه ســاخت خوابگاههــاي
متاهلــي ســبب کمــک بــه جوانــان بــراي ازدواج
و تشــکيل خانــواده ميشــود ،گفــت :بــا حمايــت
ويــژه دولــت ميتوانيــم بــه زودي ســاخت ايــن
خوابگاههــاي دانشــجويي را آغــاز کنيــم و در
صورتــي کــه خيريــن هــم کمــک کننــد ،بناهــاي
بيشــتري را ميتوانيــم در اختيــار دانشــجويان قــرار
دهيــم.

تــک فرزنــدي،
فقــدان ارتبــاط
بيــن نســلي و
گســترش فضــاي
مجــازي ،کاهــش
ارتبــاط خانوادگــي
و فاميلــي و نهايتــاً
کــم شــدن ارتبــاط
بــا
فرزنــدان
والديــن بــه دليــل
اشــتغال والديــن،
ســبب شــده تــا
مهــارت ارتباطــي
دانــش آمــوزان و دانشــجويان بــه حداقــل برســد

معــاون وزيــر علــوم عنــوان کــرد :وظيفــه ديگــر
ايــن اســت کــه آســيبهايي را کــه بــه دانشــجو

و ايــن باعــث اختــال در مهارتهــاي ارتباطــي وارد ميشــود را کاهــش دهيــم و ايــن مســتلزم
و جامعهپذيــري آنهــا شــده اســت ،در حالــي تــا توانمندســازي آنهاســت.
ســه دهــه پيــش ،ارتباطــات آنقــدر گســترده بــود
کــه يادگيــري اجتماعــي بــه حداکثــر مــي رســيد.

الزم بــه ذکــر اســت در پايــان ايــن مراســم از

مديــران و مشــاوران و مراکــز مشــاوره و ســامت
دانشــگاههاي کشــور تقديــر شــد.

مديرکل دانشجويان شاهد و ايثارگر خبر داد:

المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر
برگزار ميشود

بــه گــزارش اداره کل

روابــط عمومــي وزارت علوم
بــه نقــل از ســازمان امــور

دانشــجويان ،دکتــر ســيد

فرديــن تقــي زاده گفــت :اين
المپيــاد بــا هــدف ارتقــاي

ســامت جســمي و ايجــاد

نشــاط و شــادابي در بيــن

دانشــجويان معــزز شــاهد
و ايثارگــر برگــزار خواهــد

شــد.

مديــر کل دانشــجويان

شــاهد و ايثارگــر ســازمان

تيمــي و انفــرادي در دو گــروه دختــران و پســران

امــور دانشــجويان در خصــوص رشــتههاي ايــن در ســه ســطح دانشــگاه ،منطقــه و کشــوري برگزار
المپيــاد اظهــار داشــت :بعــد از نيــاز ســنجي از خواهــد شــد.
دانشــگاهها و تقاضاهــاي رشــتههاي مــورد عالقــه

دکتــر تقــي زاده گفــت :ايــن المپيــاد در نيمــه

دانشــجويان رشــتههاي ورزشــي ايــن المپيــاد نخســت شــهريورماه ســال جــاري بــه ميزبانــي دو
اعــام خواهــد شــد.

دانشــگاه اصفهــان و صنعتــي اصفهــان برگــزار

وي افــزود :ايــن المپيــاد در دو بخــش رشــتههاي خواهــد شــد.

ستاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

معاون بورس و امور دانشجويان خارج اعالم کرد:

لغو مجوز  ۶۵موسسه اعزام دانشجو به خارج طي چند
سال گذشته

هميــن مؤسســات غيرقانونــي غالبــاً فضايــي را
بــراي عزيــزان مــا ترســيم ميکننــد ،يــک فضــاي
غيرواقعــي اســت ،فضايــي کــه عليالظاهــر يــک
فضــاي پرجاذبــه خيالانگيــز اســت و وقتــي
دانشــجويان بــه آنجــا مراجعــه ميکننــد ،ميبيننــد
کــه از ايــن خبرهــا نيســت.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــي وزارت
علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجويان،
محمدجــواد ســلمانپور در دربــاره آخريــن
وضعيــت فعاليــت مؤسســات اعــزام دانشــجو
بــه خــارج از کشــور گفــت :مؤسســات اعــزام
دانشــجو بــه خــارج ،طبــق مقــررات و ضوابطــي
کــه مصــوب هيــأت وزيــران اســت ،بايــد طــي
يــک فراينــدي مــدارک خــود را تکميــل کننــد
و مراحلــي را طــي کننــد تــا اينکــه ســازمان امــور
دانشــجويان مجــوز تأســيس و فعاليــت بــراي ايــن
مؤسســات صــادر کنــد.
لغــو و تعليــق مؤسســات غيرمجــازو
غيرقانونــي اعــزام دانشــجو بــه خــارج
وي ادامــه داد :طــي چنــد ســال اخيــر ۲۵۰
مؤسســه اعــزام دانشــجو بــه خــارج فعــال بودنــد که
برخــي از آنهــا تخلفــات متعــددي داشــتهاند ،لــذا
مجــوز فعاليــت برخــي از آنهــا لغــو شــده و يــا بــه
حالــت تعليــق درآمــده اســت ،در حــال حاضــر
ممکــن اســت موسســاتي بهصــورت غيرمجــاز
و يــا غيرقانونــي هنــوز فعاليــت داشــته باشــند،
مســلماً مــا اگــر مطلــع شــويم از طريــق اهرمهــاي
قانونــي جلــوي فعاليــت آنهــا را خواهيــم گرفــت،
منتهــا چيــزي کــه بســيار حائــز اهميــت بــوده ،ايــن
اســت کــه خــود متقاضيــان اعــزام بــه خــارج بــراي
تحصيــل در دانشــگاههاي خارجــي ،بايــد ابتــدا
قانونــي بــودن ايــن مؤسســات را دنبــال کننــد.
معــاون بــورس و دانشــجويان خــارج ســازمان
امــور دانشــجويان گفــت :بههيچوجــه از طريــق
موسســاتي کــه مجــوز قانونــي ندارنــد و يــا
غيرقانونــي هســتند اقــدام نکــرده و مشــاور نگيرنــد،
چراکــه کمتريــن ضــرر آن ايــن اســت کــه اگــر
مشــکل و اختالفــي پيــدا کردنــد ،ســازمان امــور
دانشــجويان نميتواننــد از آنهــا حمايــت کنــد.
وي افــزود :برخــي از ايــن مؤسســات غيرقانونــي،
متأســفانه اطالعــات نادرســت و غلطــي در اختيــار
ايــن متقاضيــان قــرار ميدهنــد ،بهعنــوان مثــال
متقاضــي ايرانــي را بــه طــرف دانشــگاههايي کــه
از نظــر ســازمان امــور دانشــجويان اعتبــار نــدارد
هدايــت ميکننــد و ايــن دانشــجويان مشــغول
تحصيــل ميشــوند و ســپس مشــاهده ميکننــد
کــه ايــن دانشــگاهها نظــر علمــي ضعيــف هســتند
پــس ســرخورده ميشــوند و لطمههــاي زيــادي
ميخورنــد و يــا اينکــه بــه خيــال ضعــف علمــي
آن دانشــگاه ادامــه تحصيــل داده و فارغالتحصيــل
ميشــوند ســپس مــدرک خــود را بــه ايــران
ميآورنــد و مواجــه ميشــوند بــا عــدم ارزشــيابي
مــدرک و ايــن پاســخ کــه ،دانشــگاهي کــه
دانشــجو تحصيــل کــرده اســت اعتبــار نداشــته
در واقــع هــم عمــر و هــم پــول خــود را تلــف
کرد هانــد.
ســلمانپور افــزود :بنابرايــن واقعــاً توصيــه اکيــد
مــا ايــن اســت کــه خــود مــردم و خــود داوطلبــان
بــراي تحصيــل در خــارج از کشــور از طريــق ايــن
مؤسســات غيــر قانونــي اقــدام نکننــد البته متأســفانه

دانشــجويان در مقطــع کارشناســي بــه
خــارج اعــزام نشــوند
معــاون بــورس و دانشــجويان خــارج ســازمان
امــور دانشــجويان يــاد آور شــد :توصيــه مــا بــه
دانشــجويان بهويــژه در مقطــع کارشناســي ايــن
اســت کــه اوالً اصـ ً
ا بــراي تحصيــل در ايــن مقطــع
بــه خــارج از کشــور اعــزام نشــوند ،چــون بــه
مشــکالت متعــددي برميخورنــد ،ايــن در حالــي
اســت کــه تمــام رشــتهها بــدون اســتثنا در داخــل
کشــور در مقطــع کارشناســي و حتــي کارشناســي
ارشــد بــدون اســتثنا در دانشــگاههاي مــا وجــود
دارد و قويتــر از خيلــي از دانشــگاههاي خارجــي
و حتــي هــمرده بــا برخــي از دانشــگاههاي
معــروف و ممتــاز اروپايــي ،بنابرايــن واقعـاً معقــول
نيســت کــه در مقطــع ليســانس اعــزام شــوند آنهــم
برونــد در تبليغــات ناصــواب مؤسســات غيرمجــاز
اعــزام قــرار گيــرد.
فعاليــت  ۱۸۰مؤسســه اعــزام دانشــجو بــه
خا ر ج
وي دربــاره اينکــه مجــوز چــه تعــداد از ايــن
مؤسســات لغــو شــده اســت افــزود :درحــال حاضــر
حــدود  ۱۸۵مؤسســه اعــزام دانشــجو فعــال هســتند
کــه طــي ســالهاي اخيــر از  ۲۵۰مؤسســه بــه ۱۸۵
مؤسســه رسيدهاســت و همچنيــن حــدود ۳۰۰
متقاضــي جديــد نيــز بــراي تأســيس مؤسســات
دريافــت شــده اســت ،کــه بــا توجــه بــه ســختي
شــرايط اخــذ مجــوز ،بــا درخواســت تعــدادي
موافقــت شــده ،و در مراحــل راه اندازي مؤسســات
اعــزام جديــد هســتند.
رشــد مؤسســات اعــزام دانشــجو بــه
کشــورهاي شــرقي
ســلمانپور دربــاره اينکــه درخواس ـتهاي جديــد
اعــزام دانشــجو بيشــتر بــه مقصــد کــدام کشــورها
اســت افــزود :درخواس ـتها متنــوع اســت ،اخيــرا ً
بــا توجــه بــه اينکــه اســتقبال از کشــورهاي شــرقي
زيــاد ميشــود ،رشــد متقاضــي بــراي تأســيس
مؤسســات بــراي اعــزام بــه کشــورهاي شــرقي رو
بهافزايــش اســت.
وي دوبــاره تاکيــد کــرد :متقاضيــان تحصيــل در
خــارج از کشــور کــه از طريــق مؤسســات اعــزام
دانشــجو اقــدام ميکننــد ،قبــل از هــر اقدامــي
ابتــدا دانشــگاه معتبــري را از روي ليســت اداره کل
دانــش آموختــگان وزارت علــوم انتخــاب کننــد
ســپس بــه ليســت مؤسســات خدماتــي اعــزام مجــاز
و غيــر مجــاز کــه در وب ســايت اداره بــورس
دانشــجويان خــارج وزارت علــوم منتشــر شــده بــه
آدرس  http://scholarship.saorg.irمراجعــه کــرده
و هيــچ آدرس ديگــري را قبــول نکننــد.
ســلمانپور ادامــه داد :متقاضــي بايــد بعــد از اينکــه
از ليســت وزارت علوم ،دانشــگاه و ســپس مؤسســه
معتبــر را انتخــاب کــرد بــا مؤسســه تمــاس حاصــل
کنــد و مؤسســات موظــف هســتند اطالعــات
و مشــاوره الزم را ارائــه دهنــد و فراينــد اخــذ
پذيــرش از دانشــگاه خارجــي را توصيــف کننــد.
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معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان:

دانشگاههاي ايران از ظرفيتهاي مطلوب در جذب
حداکثري دانشجويان بين المللي برخوردار هستند

رئيــس ســازمان امــور دانشــجويان گفــت:
دانشــگاههاي ايــران از نظــر ظرفيتهــاي
دانشــگاهي در شــرايط بســيار خوبــي قــرار دارنــد
و بــا دانشــگاههاي برتــر جهانــي فاصلــه چندانــي
ندارنــد و ميتواننــد در جــذب حداکثــري
دانشــجويان بيــن المللــي گام هــاي موثرتــري
بردارنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي وزارت
علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجويان ،دکتــر
هاشــم داداش پــور در نشســت صميمــي خــود بــا
جمعــي از دانشــجويان بيــن الملــل از مليــت هــاي
مختلــف جهــان ،بــا بيــان مطلــب فــوق ،اظهــار
داشــت :عليرغــم وجــود اســتانداردها و پتانســيل
هــاي الزم در دانشــگاههاي کشــور بــه دليــل
برخــي مشــکالت زيرســاختي و ناهماهنگيهــاي
بيــن دســتگاهي ،در جــذب دانشــجويان عملکــرد
خوبــي نداشــتيم و در صــورت رفــع موانــع و
معرفــي دانشــگاههاي کشــور بــا اقبــال و اســتقبال
دانشــجويان بيــن المللــي مواجــه خواهيــم شــد.
وي در ايــن نشســت کــه از پانــزده کشــور جهــان
حضــور داشــتند خاطرنشــان ســاخت :در مــدت
هفــت ماهــي کــه در ايــن مســئوليت هســتم ،بيــش
از ســي جلســه بــا دانشــجويان بيــن الملــل برگــزار
نمــوده و در دانشــگاههاي مختلــف کشــور کــه
دانشــجويان بيــن الملــل داشــتند نيــز حاضــر و از
نزديــک و چهــره بــه چهــره بــا مســائل و مشــکالت
و حرفــه اي آنهــا آشــنا شــدم و بهميــن منظــور
بخشــي از ظرفيــت ســازمان را در راســتاي حــل

رئيــس ســازمان امــور دانشــجويان هــر گونــه
ديدگاهــي را در خصــوص کاهــش فرصــت شــغلي
بــراي ايرانيــان در صــورت اشــتغال دانشــجويان بين
الملــل را رد کــرد و اظهــار داشــت :بنــده معتقــدم
اشــتغال دانشــجوي بيــن الملــل در کشــور نــه تنهــا
موجــب کاهــش فرصــت شــغلي بــراي جوانــان
ايرانــي نميشــود ،بلکــه برعکــس باعــث توســعه
و گســترش فرصتهــاي شــغلي نيــز ميگــردد و
اگــر يــک دانشــجوي بيــن الملــل شــاغل در ايــران،
بتوانــد بــا حضــور در شــرکت هــا و موسســات
مختلــف ايرانــي زمينــه همــکاري بــا کشــور متبــوع
خــود را برقــرار نمايــد ،عمــ ً
ا فرصــت گســترش
بــازار بيــن المللــي بــراي ايــران برقــرار کــرده و
از ايــن طريــق زمينــه توســعه اشــتغال و ايجــاد
فرصتهــاي شــغلي بيشــتر در ايــران را فراهــم کــرده
اســت.
وي برگــزاري المپيادهــاي فرهنگــي -ورزشــي،

جشــنواره فرهنگــي ملــل و ســاير برنامــه هــاي

تــدارک ديــده شــده بــراي دانشــجويان بيــن
الملــل ،در طــي چنــد مــاه آينــده در دانشــگاههاي

مختلــف کشــور را فرصتــي بــراي شــناخت ايــن
دانشــجويان از ظرفيتهــاي دانشــگاهي ،اقليمــي و
فرهنگــي ايــران دانســت و يــادآور شــد :رويکــرد
و نــگاه دولــت ســيزدهم و وزارت علــوم بــه

امــور دانشــجويان بيــن الملــل مثبــت اســت و در

راســتاي تحقــق ســند چشــم انــداز و مرجعيــت

علمــي و ديپلماســي علمــي نيازمنــد تعامــل و

مشــکالت موجــود در پيــش پــاي دانشــجويان بيــن گســترش روابــط علمــي ،فرهنگــي و دانشــگاهي بــا
دانشــگاههاي کشــورهاي همجــوار و کشــورهاي
الملــل اختصــاص دادهام.

وي بــه موضــوع فرصتهــاي شــغلي دانشــجويان
بيــن الملــل اشــاره کــرد و گفــت :بــا وزيــر محتــرم
کار و امــور اجتماعــي مذاکــرات الزم صــورت
گرفتــه اســت .اميــدوارم بــا امضــاي تفاهمنامــه
اجرايــي بتوانيــم موضــوع اشــتغال پــاره وقــت
دانشــجويان بيــن الملــل عالقمنــد بــه کار را حــل و
فصــل کنيــم تــا دانشــجوياني کــه بورســيه نيســتند و
در تأميــن هزينههــاي تحصيــل بــا مشــکل مواجــه
هســتند ،بــا اشــتغال  ۲۰ســاعت در هفتــه بخشــي از
مشــکالت خــود را جبــران نماينــد.

اســامي بــا هــدف افزايــش جــذب و حضــور بيــن

المللــي در ايــران هســتيم.

در ايــن نشســت کــه معــاون بــورس و امــور

دانشــجويان خــارج و مديــر کل ايــن حــوزه

حضــور داشــتند ،تعــدادي از دانشــجويان بيــن
الملــل بــه مشــکالت و موانــع خــود اشــاره کردنــد
و خواســتار رفــع مشــکل ويــزا و تــردد ،مــدت
اقامــت بــه طــول تحصيــل ،فرصتهــاي شــغلي،

اصــاح بيمــه ســامت و ضريــب نفــوذ آن شــدند.
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سازمان ش آ وزش ور
در آیین تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی اعالم شد؛

برنامه سازمان سنجش برای برگزاری بدون کاغذ آزمونهای سراسری
المپیــاد  ۸۳نفــر برگزیــده شــدند کــه از ایــن میــان،
د ا نشــگا ه دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا  ۱۹مــدال در صــدر
شــریف رتبــه دانشــگاه هــا قــرار گرفتــه اســت همچنیــن دانشــگاه
المپیــاد تهــران بــا  ۱۵مــدال رتبــه دوم و دانشــگاه صنعتــی
اول
امیرکبیــر بــا  ۴مــدال ســوم را بــه دســت آوردنــد.
علمــی

د ا نشــجو یی

وی افــزود :المپیــاد مزایــای المپیــاد بــرای بــرای
علمــی دانشــجویی نفــرات برتــر

رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در
آییــن تجلیــل از برگزیــدگان بیســت و ششــمین
المپیــاد علمــی دانشــجویی گفــت :در دوره اول
حضــورم در ســازمان ســنجش تمــام فرآیندهــای
آزمونهــای سراســری از ثبتنــام تــا اعــام نتایــج
را غیــر حضــوری و الکترونیــک کردیــم و هــم
اکنــون بــه دنبــال برگــزاری آزمــون بــدون اســتفاده
از دفترچــه ســواالت کتبــی و اســتفاده از رایانــه و

موبایــل بــرای اجــرای آزمــون هســتیم.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت
علــوم ،دکتــر عبدالرســول پورعبــاس در آییــن
تجلیــل از برگزیــدگان بیســت و ششــمین المپیــاد
علمــی دانشــجویی کشــور کــه بــا حضــور وزیــر
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــد گفــت:
بــه طــور ســاالنه  ۱۵۰آزمــون توســط ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور برگــزار مــی شــود.

کشــور شــامل دو
بخــش اســت کــه در
بخــش اول آزمــون
غیرمتمرکــز در مناطــق
 ۱۰گانــه کشــوری
برگــزار شــد و در
بخــش دوم افــراد
از طریــق آزمــون
کارشناســی ارشــد بــه مرحلــه نهایــی المپیــاد راه
یافتنــد و در مجمــوع ایــن دو بخــش  ۱۰۴۲نفــر
در آزمــون نهایــی کــه در شــعبه شــهید عباســپور
دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد شــرکت
کردنــد و  ۸۳نفــر بــه عنــوان برگزیــده نهایــی
انتخــاب شــدند و مــدال هــای طــا ،نقــره و برنــز
المپیــاد را کســب کردنــد.
وی افــزود :از مجمــوع شــرکت کننــدگان در

وی افــزود :ضمــن اعطــای جوایــز و مــدال بــه
برگزیــدگان ۱۵ ،نفــر اول  ۲۳رشــته المپیــاد بــه
دانشــگاه هــای برتــر معرفــی مــی شــوند کــه مــی
تواننــد بــدون آزمــون در مقطــع باالتــر رشــته خــود
پذیرفتــه شــوند.
دکتــر پورعبــاس گفــت :همچنیــن  ۱۵نفــر اول
در صــورت شــرکت در آزمــون ارشــد بــا کســب
 ۹۰درصــد نمــره مــی تواننــد در نقطــه قبولــی خــود
پذیرفتــه شــوند.
وی از برگــزاری مرحلــه غیرمتمرکــز بیســت
و هفتیــن دوره المپیــاد علمــی دانشــجویی در ۲۳
اردیبهشــت خبــر داد و گفــت :مرحلــه متمرکــز نیــز
همزمــان بــا کنکــور ارشــد در روزهــای  ۲۸تــا ۳۰
اردیبهشــت برگــزار مــی شــود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد:

جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال  /۱۴۰۱مغایرت معدل اظهارشده با معدل مندرج در مدرک
کارشناسی موجب لغو قبولی میشود

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت حــوزه اصلــی اندیشــیده شــده اســت.
علــوم بــه نقــل از ســازمان ســنجش آمــوزش
کشــور ،دکتــر عبدالرســول پورعبــاس ،رئیــس
ایــن ســازمان بــا اشــاره بــه رقابــت بیــش از ۶۴۷
هــزار داوطلــب در  ۱۳۷کــد رشــته امتحانــی در
آزمــون کارشناســی ارشــد ســال  ،۱۴۰۱گفــت:
آزمــون کارشناســی ارشــد ناپیوســته در روزهــای
چهارشــنبه ،پنجشــنبه و جمعــه  ۲۹ ،۲۸و ۳۰
اردیبهشــت مــاه برگــزار میشــود.
معــاون وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
ادامــه داد :تدابیــر الزم بــرای برگــزاری آزمــون
کارشناســی ارشــد ناپیوســته بــا رعایــت تمــام
شــیوهنامههای بهداشــتی در  ۱۸۶شهرســتان۳۸۶ ،

اطالعــات ثبــت نامــی (در صــورت لــزوم) اقــدام اظهــار شــده توســط داوطلــب بــا معــدل منــدرج

دکتــر پورعبــاس بــا بیــان اینکــه در مجمــوع  ۶۴۷کننــد.

در مــدرک کارشناســی موجــب لغــو قبولــی در

هــزار و  ۲۰۹داوطلــب (بــا احتســاب عالقهمنــدی رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور تأکیــد کــد رشــته قبولــی داوطلــب در مقطــع کارشناســی
بــه شــرکت در مجموعــه امتحانــی دوم) متقاضــی کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه  ۲۰درصــد معــدل ارشــد میشــود ،لــذا داوطلبــان بایــد در ایــن مــورد
شــرکت در آزمــون کارشناســی ارشــد ناپیوســته مقطــع کارشناســی بــه صــورت تــراز در نمــره کل دقــت کامــل داشــته باشــند.
امســال هســتند ،گفــت :از ایــن تعــداد  ۳۳۹هــزار داوطلــب اعمــال میشــود و میانگیــن معــدل مقطــع معــاون وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در

و  ۹۰۶نفــر داوطلــب زن و  ۳۰۷هــزار و  ۳۰۳کارشناســی ناپیوســته و معــدل مقطــع کاردانــی بــه پایــان خاطرنشــان کــرد :داوطلبــان الزم اســت برای
صــورت تــراز شــده اعمــال خواهــد شــد ،الزم کســب اطالعــات الزم در خصــوص نحــوه چــاپ
داوطلــب مــرد هســتند.
اســت داوطلبــان دقــت کننــد در صورتــی کــه و ویرایــش اطالعــات بــه اطالعیــه اعــام تاریــخ
وی خاطرنشــان کــرد :متقاضیــان الزم اســت از
مغایرتــی در معــدل درج شــده بــر روی کارت چــاپ کارت ورود بــه جلســه ،محــل رفــع نقــص
روز دوشــنبه  ۲۶اردیبهشــت مــاه تــا روز سهشــنبه
ورود بــه جلســه مشــاهده کردنــد بالفاصلــه در آن و شــهر محــل برگــزاری آزمــون کارشناســی
 ۲۷اردیبهشــت مــاه بــه درگاه اطالعرســانی
ســایت ســازمان ســنجش اقــدام بــه ویرایــش معــدل ارشــد ناپیوســته ســال  ۱۴۰۱کــه متعاقب ـاً از طریــق
ســازمان ســنجش مراجعــه و نســبت بــه چــاپ
درگاه اطالعرســانی ســازمان ســنجش منتشــر
کننــد.
کارت ورود بــه جلســه آزمــون و ویرایــش
دکتــر پورعبــاس متذکــر شــد :مغایــرت معــدل میشــود ،مراجعــه کننــد.
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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور :

مرکز نوآوری و هوشمندسازی سازمان سنجش ایجاد
میشود

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت تحصیلــی قزویــن بــا میــزان پذیــرش  ۳۱.۶۷درصــد
علــوم بــه نقــل از ســازمان ســنجش آمــوزش اســتان چهاردهــم کشــور اســت .در ایــن حــوزه
کشــور ،رئیــس ایــن ســازمان در نشســت بــا عوامــل اســتان یــزد همچنــان اول اســت .در مجمــوع
اجرایــی آزمــون سراســری (کنکــور) ســال  ۱۴۰۱پذیــرش بــا آزمــون و بــدون آزمــون نیــز قزویــن

گفــت :در میــان اســتانها ،در میــزان قبولــی در کشــور در رتبــه چهاردهــم قــرار دارد.
کنکــور اســتان یــزد بــا  ۱۸.۹درصــد قبولــی اول رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در

و لرســتان هــم بــا  ۸.۳۹درصــد قبولــی اســتان آخــر بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه
اســت ،ضمــن اینکــه در گــروه علــوم ریاضــی
وضعیــت اســتان قزویــن در پذیــرش رشــتههای
و فنــی آزمــون سراســری تعــداد صندلیهــا از
گــروه علــوم ریاضــی و زبانهــای خارجــی اص ـ ً
ا
داوطلبــان بیشــتر اســت یعنــی بــرای  ۲۵۰هــزار
خــوب نیســت ،گفــت :در گــروه علــوم ریاضــی
صندلــی  ۱۵۰هــزار داوطلــب داریــم و  ۱۰۰هــزار
و فنــی قزویــن بــا  ۲۷درصــد قبولــی اســتان
صندلــی خالــی مانــده اســت.
بیس ـتوپنجم کشــور اســت و ایــن نشــان میدهــد
وی بــا بیــان اینکــه اســتان قزویــن جــزو
کــه آمــوزش و پــرورش اســتان ســرمایهگذاری
اســتانهای رده دوم در میــزان پذیــرش کنکــور
خوبــی در ایــن رشــته انجــام نــداده اســت.
اســت ،افــزود :قزویــن در کنــار اســتانهایی
وی ادامــه داد :همچنیــن در گــروه آزمایشــی
مثــل خراســان جنوبــی ،اصفهــان ،چهارمحــال
زبانهــای خارجــی وضعیــت اســتان قزویــن
و بختیــاری ،مرکــزی ،مازنــدران و آذربایجــان
شــرقی در ردیــف اســتانهای ردیــف دوم قــرار نامطلــوب اســت و بــا  ۱.۵تــا  ۲درصــد قبولــی
دارد و از نظــر میــزان قبولیهــا از میانگیــن کشــور رتبــه  ۳۰میــزان قبولیهــا را در اختیــار دارد کــه
در ایــن بخــش قــم و ســمنان اســتانهای اول و دوم
باالتــر اســت.
دکتــر پورعبــاس بــا یــادآوری اینکــه  ۲نــوع هســتند .ایــن نشــان میدهــد کــه در قزویــن روی
پذیــرش بــا آزمــون و پذیــرش بــه صــرف ســوابق رشــته زبانهــای خارجــی اصــ ً
ا کار نمیشــود.
تحصیلــی داریــم ،گفــت :در حــوزه پذیــرش از

دکتــر پورعبــاس ادامــه داد :اســتان قزویــن در

طریــق آزمــون اســتان قزویــن بــا  ۱۳.۲۶درصــد در میــزان پذیــرش و قبولــی رشــتههای گــروه علــوم
رده  ۱۱کشــوری قــرار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه تجربــی بــا  ۱۰.۴۶درصــد رتبــه  ۱۴کشــور را دارد

میانگیــن کشــور  ۱۲.۲۹درصــد اســت ،از ایــن و باالتــر از میانگیــن کشــوری قبولــی دارد .امــا
میانگیــن یکدرصــد بیشــتر پذیــرش دانشــجو در گــروه علــوم انســانی وضعیــت اســتان از بقیــه
دارد.

رشــتهها بهتــر اســت و رده نهــم میــزان قبولیهــای

وی ادامــه داد :در حــوزه پذیــرش بــا ســوابق کشــوری را در اختیــار دارد.

رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا ســنجش آمــوزش کشــور بــرای برگــزاری آزمــون
اشــاره بــه ضــرورت ارتقــا کیفیــت فعالیتهــای سراســری در ســال  ۱۴۰۳بــه صــورت کامــ ً
ا

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا ارائــه بهتریــن الکترونیکــی و بــدون کاغــذ گفــت :بــا توجــه بــه
خدمــات بــه داوطلبــان گفــت :بــه منظــور ایجــاد برنامهریــزی ســال  ۱۴۰۱همــه زیرســاختهای

زیرســاختهای فنــی برگــزاری آزمونهــای

آزمونهــای الکترونیکــی ایجــاد خواهــد شــد و

الکترونیکــی بــدون کاغــذ و بــا اســتفاده از در ســال  ۱۴۰۲بخشــی از آزمونهــای بــا مقیــاس
شــرکتهای دانشبنیــان بــه زودی مرکــز کوچــک و متوســط بــه صــورت الکترونیکــی و
نــوآوری و هوشمندســازی ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور راه انــدازی میشــود.
مرکــز نــوآوری و هوشمندســازی ســازمان
ســنجش ایجــاد میشــود
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت
علــوم بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان ســنجش
کشــور ،دکتــر عبدالرســول پورعبــاس در دیــدار

بــدون کاغــذ برگــزار میشــود و پــس از کســب
اطمینــان از زیرســاختها و امکانــات پیشبینــی
شــده در ســال  ۱۴۰۳آزمــون سراســری ورودی بــه
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی بــه صــورت
کامــ ً
ا الکترونیکــی و بــدون کاغــذ برگــزار
خواهــد شــد.
معــاون وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر پویایــی و

نــوروزی بــا کارکنــان ایــن ســازمان بــا اشــاره توانایــی کارکنــان ســازمان ســنجش آمــوزش
بــه نامگــذاری ســال  ۱۴۰۱از ســوی مقــام معظــم کشــور گفــت :در مســیر توســعه و ارتقــا
رهبــری بــه عنــوان ســال تولیــد دانــش بنیــان و فعالیتهــای ســازمان ،برنامهریــزی الزم بــرای
اشــتغال آفریــن گفــت :هدفگــذاری ســازمان آموزشهــای تخصصــی مطابــق بــا شــرایط جدیــد

ســنجش آمــوزش کشــور ،حرکــت در مســیر بــرای کارکنــان ایــن ســازمان نیــز پیشبینــی
اســتفاده کاربــردی از فناوریهــای نویــن و دانــش شــده اســت و امیدواریــم بــا تکیــه بــر دانــش
بنیــان در برگــزاری آزمونهــای الکترونیکــی و فنــی کارکنــان ســازمان و همچنیــن بــا اســتفاده
بــدون کاغــذ اســت.

از توانایــی شــرکتهای دانــش بنیــان ،اهــداف

وی همچنیــن بــه هــدف گــذاری ســازمان هوشمندســازی ســازمان کامــ ً
ا عملیاتــی شــود.
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سازمان ژپوهشهاي ي و ي اريان
راهاندازي پارک علم و فناوري بينالمللي ايران با وسعت هزار هکتار
بنيــادي ،کاربــردي و توســعه اي تجربــه دارد.
بــه هميــن دليــل بــه عنــوان يــک الگــو مــي توانــد
راهبــري بخــش پژوهــش کشــور را در دانشــگاه
هــا و پژوهشــگاههاي بــر عهــده گيــرد و ايــن کار
را انجــام دهــد.
بــراي بيمــه پژوهــش و مالکيــت فکــري در
صــورت لــزوم بــه مجلــس اليحــه مــي دهيــم
وزيــر علــوم گفــت :مشــکلي کــه در بخــش
پژوهــش داريــم ايــن اســت کــه بيمــه پژوهــش
نداريــم و ســازمان پژوهــش علمــي و صنعتــي
بايــد در ايــن زمينــه کمــک کنــد و پيگيــر باشــد.
نداشــتن بيمــه پژوهــش بــه توســعه پژوهــش در
کشــور آســيب زده اســت.
وي گفــت :نيــاز داريــم طرحهــا و پروژههــاي
مــا بيمــه شــوند کــه اگــر طرفيــن بــه هــر دليلــي
نتوانســتند حمايــت کننــد ،آن پژوهــش و پــروژه
بــه نتيجــه برســد.
زلفــي گل خاطرنشــان کــرد :بحــث مالکيــت

فکــري آن چيــزي کــه اکنــون داريــم شايســته

نظــام جمهــوري اســامي نيســت؛ ايــن کــه فنــاور
بــه گــزارش خبرنــگار علــم و آمــوزش ايرنــا ،زلفــي گل گفــت :ويژگــي بعــدي ايــن ســازمان
محمدعلــي زلفــي گل در آييــن تکريــم و معارفــه کــه باعــث شــده ايــن ســازمان در ابعــاد فراملــي
رييــس ســازمان صنعتــي ايــران افــزود :اگــر امــروز کامــ ً
ا شــناخته شــده باشــد ،مديريــت جشــنواره
امنيــت و آسايشــي داريــم ايــن ثمــره خــون هــزاران بينالمللــي خوارزمــي اســت .جشــنواره بيــن
شــهيد اســت کــه بزرگتريــن ســرمايه خــود را در المللــي خوارزمــي در ابعــاد فراملــي شــناخته
شــده اســت و در ابعــاد ملــي هــر اســتاد دانشــگاه ،کــه خوشــبختانه بــا رايزنيهايــي کــه شــده،
طبــق اخــاص قــرار دادنــد.
وي در ادامــه گفــت :ســازمان پژوهــش هــاي دانشــمند ،دانــش پــژوه و دانشــجوي مــا آرزو دارد مقدمــات آن مهيــا شــده اســت .ايــن پــارک در
علمــي و صنعتــي ايــران بــه عنــوان يــک نهــاد در رقابتهــاي جشــنواره خوارزمــي شــرکت کنــد و هــزار هکتــار اســت کــه مجــوز آن گرفتــه شــده و
علمــي و فنــاوري کامــ ً
ا مســتقل اســت .گاهــي حائــز رتبــه شــود.
در ســفر رييــس جمهــور بــه اســتان تهــران مصــوب
اوقــات برداشــت ميشــود کــه ايــن ســازمان وي ادامــه داد :برنــد جشــنواره خوارزمــي ايــن شــده اســت.
وابســته بــه ســتاد وزارت علــوم اســت کــه ايــن ســازمان را بــه يــک نهــاد علمــي تاثيــر گــذار و وي يــادآور شــد :البتــه اســتاندار تهــران در
گونــه نيســت .ايــن ســازمان نهــاد علمــي مســتقل يــک نمــاد و نمــود علــم و فنــاوري تبديــل کــرده جاهــاي مختلــف بيــش از هــزار هکتــار زميــن
اســت کــه شــرايط ويــژه اي دارد و نــگاه ســتاد اســت.
در اختيــار مــا قــرار مــي داد ،امــا بــراي مــا مهــم
وزارت علــوم بــه ســازمان پژوهــش هــاي علمــي وزيــر علــوم افــزود :نکتــه ديگــري کــه ســازمان ايــن بــود کــه ايــن زميــن نزديــک تهــران باشــد
و صنعتــي يــک نــگاه ويــژه اســت؛ چــرا کــه ايــن پژوهــش هــاي علمــي و صنعتــي ايــران در عرصــه و تســهيالت آب و بــرق و گاز داشــته باشــد تــا
ســازمان ويژگــي هــاي منحصــر بــه فــردي دارد علمــي و فنــاوري کشــور شــناخته شــده اســت ،شــرايط بــراي حضــور شــرکت هــاي دانــش بنيــان
و در ابعــاد بيــن المللــي از چنــد جهــت کامــ ً
ا بحــث مالکيــت فکــري اســت .مجــوزي کــه ايــن مهيــا باشــد .بــا رايزنــي هــاي انجــام شــده بــه زودي

مــا محصولــي را بــراي اوليــن بــار توليــد کنــد

اســتفاده کنيــم و ماموريــت هــاي بزرگتــري بــه
ايــن ســازمان بســپاريم و آرزوهــاي بــزرگ تــري
آن محصــول را کپــي مــي کنــد .وقتــي مالکيــت
را بــراي ايــن ســازمان داشــته باشــيم.
زلفــي گل گفــت :يکــي از ايــن آرزوهــا تاســيس فکــري در کشــور جــدي گرفتــه نشــود يعنــي
پــارک علــم و فنــاوري بيــن المللــي ايــران اســت ذبــح فنــاوري و خالقيــت .در صورتــي کــه در

شــناخته شــده اســت.
وزيــر گفــت :يکــي بــه دليــل اينکــه اســاتيدي
در ايــن ســازمان حضــور دارنــد کــه در دو جنبــه
علمــي و فنــاوري شــاخص هســتند و نتايــج
پژوهشهــاي آنهــا در ابعــاد فراملــي منتشــر

بالفاصلــه فــرد يــا شــرکت ديگــري بــدون اجــازه

کشــورهاي پيشــرفته کســي اجــازه نــدارد نــوآوري
ثبــت شــده و قانونــي فــرد ديگــري را کپــي کنــد.

بنابرايــن بايــد بــراي بيمــه پژوهــش و مالکيــت

فکــري حتــي اگــر الزم شــد بــه مجلــس اليحــه
بدهيــم و ايــن مشــکالت را حــل کنيــم.

بــه گــزارش ايرنــا ،آييــن تکريــم و معارفــه

عليرضــا عشــوري رييــس پيشــين و حســن زمانيــان
رييــس جديــد ســازمان پژوهشهــاي علمــي و
صنعتــي ايــران بــا حضــور محمدعلــي زلفــي گل

وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري برگــزار شــد.

حســن زمانيــان  ۲۴فرورديــن بــه رياســت ســازمان

پژوهشهــاي علمــي وصنعتــي ايــران منصــوب

ســازمان صــادر مــي کنــد در محافــل علمــي بــراي دکتــر زمانيــان و دکتــر خيرالديــن (معــاون فنــاوري
ارتقــاي علمــي و گزينــش هــاي علمــي بســيار مهــم وزارت علــوم) بازديــد محلــي خواهنــد داشــت و
دانشــگاه لرســتان بــا مرتبــه اســتادي اســت و از
اســت.
چنــد محــل مناســب پيــدا شــده کــه تســهيالت آب
وي تاکيــد کــرد :بايــد ايــن پتانســيل و ســرمايه و بــرق و گاز دارد .کارهــاي مقدماتــي انجــام شــده ســوابق اجرايــي رياســت دانشــگاههاي لرســتان
و ماليــر و عضــو هيــات مديــره آزمايشــگاه فنــي
اجتماعــي کــه ســازمان پژوهــش هــاي علمــي و اســت کــه بــه زودي آغــاز بــه کار مــي کنــد.
صنعتــي در بيــن جامعــه فرهيختــگان دانشــگاهي و وي گفــت :ســازمان هــاي پژوهــش هــاي علمــي خــاک وزارت راه و شهرســازي را مــي تــوان نــام
شــد .وي عضــو هيــات علمــي گــروه زمينشناســي

ميشــود و ايــن ســازمان بــا آدرس خــاص خــود
علمــي بــه وجــود آورده ،بــراي اهــداف بزرگتــري و صنعتــي ايــران در ســه بخــش پژوهــش هــاي بــرد.
کامــا پذيرفتــه شــده اســت.
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رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران:

کشور مجهز به آزمايشگاه سميت داروها و پارک فناوري بينالمللي ميشود

رئيــس ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي
ايــران از ايجــاد آزمايشــگاه مرجــع و ســميت
داروهــاي توليــدي کــه کشــور وابســتگي بــه
خــارج دارد ،خبــر داد و گفــت :عــاوه بــر آن
تأســيس پــارک فنــاوري بينالمللــي ايــران بــه ايــن
ســازمان واگــذار شــده اســت.
بــه گــزارش ادارهکل روابــط عمومــي وزارت
علــوم ،دکتــر حســن زمانيانبــا بيــان اينکــه
نامگــذاري ســال بــه نــام دانــش بنيانهــا دو امتيــاز
بــراي ايــن ســازمان ايجــاد کــرده اســت ،افــزود:
يکــي از امتيــازات مــا روحيــه فناورانــه مقــام عالــي
وزارت علــوم اســت و تنهــا راه گريــز و نجــات
مــا از مشــکالت اقتصــادي ،دانشبنيــان کــردن
همــه فعاليتهــا اســت و تزريــق ايــن ضــرورت بــه
جامعــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري باعــث شــد
کــه وظايــف مــا در راســتاي تحقــق ايــن شــعار دو
چنــدان شــود.
وي امتيــاز دوم ايــن ســازمان را توليــد محصوالت
فناورانــه عنــوان کــرد و افــزود :صــرف توليــد
مقــاالت علمــي بــراي مــا رهگشــا نخواهــد بــود؛ از
ايــن رو ســازمان بــراي توليــد محصــوالت فناورانــه
داراي دو رکــن مهــم پــارک علــم و فنــاوري و

پژوهشــکدهها اســت.
زمانيــان اظهــار کــرد :پــارک علــم و فنــاوري
خــوب اســت ،ولــي در کنــار آن بايد پژوهشــگاهها
کــه پيشــران تبديــل ايــده بــه محصــول هســتند،
تقويــت شــوند.
رئيــس ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي
ايــران ادامــه داد :در ايــن ســازمان پژوهشــکدههاي
هفتگانــه و پــارک علــم و فنــاوري همــکاري
نزديکــي بــراي تبديــل ايــده بــه محصــول دارنــد.
وي بــا اشــاره بــه برنامههــاي ايــن ســازمان خاطــر
نشــان کــرد :در کنــار تقويــت پژوهشــکدههاي
موجــود ،اقــدام بــه ايجــاد پژوهشــکدههاي
جديــدي متناســب بــا نيازهــاي کشــو و رفــع
مشــکالت کشــور خواهيــم کــرد.
دکتــر زمانيــان ،تعــداد اعضــاي هيــات علمــي
ايــن ســازمان را  ۱۰۰نفــر اعــام کــرد و يــادآور
شــد :نيــروي انســاني متخصــص اســاس توســعه و
پيشــرفت کشــورها اســت و مــا در تــاش هســتيم
ايــن تعــداد را بــه حــدي برســانيم کــه نيازهــاي
پژوهشــي مرتفــع شــود.
رئيــس ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي
ايــران نمايهســازي  ۶مجلــه پژوهشــي ايــن ســازمان

را از ديگــر اقدامــات
جديــد ايــن ســازمان
عنــوان کــرد و يــادآور
شــد :افزايــش دانشــجوي
پژوهشــگر و پســادکتري
در پژوهشــکدههاي ايــن
ســازمان و ايجــاد بخــش
جديــد در جشــنواره
خوارزمــي بــا عنــوان»
جشــنواره فنــاوري و
نــوآوري« از ديگــر اقدامــات مــا بــه شــمار
مــيرود.
وي از ايجــاد آزمايشــگاه مرجــع و اســتاندارد
جديــد خبــر داد و گفــت :مــا در بخــش آناليــز
ايزوتوپــي بــا هزينههــاي بــاال  ۱۰۰درصــد بــه
خــارج وابســته هســتيم و مشــخص نيســت نتايجــي
کــه اعــام شــده ،واقعــي اســت يــا خيــر.
زمانيــان اظهــار کــرد :آناليزهــاي ايزوتوپــي بــراي
حوزههايــي چــون کشــاورزي و معدنــي بســيار
مهــم اســت و بــا برگــزاري جلســاتي قــرار شــد
کــه بــا خريــد تجهيــزات ،ايــن آزمايشــگاه را در
ســازمان راهانــدازي کنيــم.

وي ايجــاد آزمايشــگاه مرجــع ارزيابــي ســميت
داروهــاي توليــدي را از ديگــر اقدامــات نــام بــرد و
افــزود :مــا نميدانيــم کــه ميــزان ســميت داروهــاي
توليــد شــده بــه چــه ميــزان اســت و مــا در ايــن
زمينــه بــه خــارج وابســتگي داري ـم.
رئيــس جديــد ســازمان پژوهشهــاي علمــي و

صنعتــي ايــران از واگــذاري ماموريــت تاســيس

پــارک فنــاوري بينالمللــي ايــران بــه ايــن
ســازمان از ســوي وزارت علــوم خبــر داد و گفــت:
تســهيلگري الزم بــراي اســتقرار شــرکتهاي

دانشبنيــان خارجــي در ايــن پــارک را خواهيــم
داشــت.

معاون امور مجلس رئيس جمهور:

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در خدمت رفع نيازهاي کشور باشد

دکتــر ســيد محمــد حســيني معــاون امــور مجلــس
رئيــس جمهــور در ســازمان پژوهشهــاي علمــي
و صنعتــي ايــران گفــت :ايــن ســازمان ظرفيتهــاي
بــاالي علمــي ،پژوهشــي و فناورانــه دارد و انتظــار
مــي رود بــا انباشــت دانشــي عظيــم کــه يــک گنــج
واقعــي اســت در خدمــت رفــع نيازهــاي کشــور
باشــد

بــه گــزارش روابــط عمومــي وزارت علــوم بــه
نقــل از ســازمان پژوهــش هــاي علمــي و صنعتــي
ايــران ،مراســم بزرگداشــت روز معلــم و قدردانــي
از تالشهــاي اعضــاي هيــات علمــي ســازمان
پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران بــا حضــور
دکتــر ســيد محمــد حســيني معــاون امــور مجلــس

رئيــس جمهــور ،دکتــر حســن زمانيــان رئيــس
ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران،
مديــران و اعضــاي هيئــت علمــي ســازمان روز
ســه شــنبه ( ۲۰ارديبهشــت مــاه) در محــل ســالن
ابوريحــان ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي
ايــران برگــزار شــد.
ســيدمحمد حســيني در ايــن مراســم ،ضمــن
قدردانــي از دعــوت
دکتــر زمانيــان بــراي
شــرکت در ايــن
مراســم بــا تبريــک روز
معلــم ،بــه اهميــت علــم
و دانــش در ديــن مبيــن
اســام اشــاره کــرد
و گفــت :در اســام
کســب معرفــت ،دانــش
و شــناخت از جايــگاه
وااليــي برخــوردار
اســت و تمســک بــه
علــم ،در هــم شــکننده ضاللــت ،گمراهــي و جهــل
اعــام شــده اســت و کســي فضيلــت و برتــري دارد
کــه علــم و معرفــت بااليــي داشــته باشــد.
دکتــر حســيني بــا اشــاره بــه جايــگاه ســازمان
پژوهــش در توليــد علــم و فنــاوري ،گفــت :مــا
بايــد توصيههــاي بــزرگان در رابطــه بــا علــم

و معرفــت را دنبــال کنيــم و بــه ايــن توصيههــا
عمــل کنيــم آنوقــت بــه تعبيــر امــام علــي (ع)
علــم تبديــل بــه گنــج ميشــود و مــا ايــن گنــج
را در مراکــزي مثــل ســازمان پژوهشهــاي علمــي
و صنعتــي ميبينيــم .از ايــن ســازمان انتظــار و
توقــع وجــود دارد کــه گنــج و ســرمايه علــم را بــا
تــاش و مجاهــدت متخصصــان و نخبــگان مــورد
توجــه قــرار دهــد و در خدمــت توســعه و رفــع
نيازمنديهــاي کشــور باشــد،
وي افــزود :بدانيــم کســاني کــه در حوزههــاي
علــم و فنــاوري کار ميکننــد ايــن کارشــان يــک
عبــادت بــزرگ اســت و بــراي هميــن اســت کــه
مقــام معظــم رهبــري بيشــترين عنايــت را در کشــور
بــه دانــش ،علــم و تخصــص داشــتهاند.
دکتــر حســيني اظهــار داشــت :رييــس جمهــوري
نيــز اعتقــاد دارنــد کــه دانشــگاه و مراکــز علمــي
پشــتوانه دولــت هســتند و خــود ايشــان جلســات
متعــدد بــا دانشــگاهيان داشــتهاند.
معــاون امــور مجلــس رئيــس جمهــور بــا اشــاره
بــه شــناخت خــود از رئيــس ســازمان گفــت :بــا
توجــه بــه شــناختي کــه از دکتــر زمانيــان و تجربــه
و ســابقه وي در مســوليتهاي مختلــف دارم،
وي فــردي کوشــا ،ســاعي ،بــا انگيــزه و دلســوز
اســت کــه مشــتاق خدمــت و کار اســت ،و حتم ـاً
کارهــاي بزرگــي در ســازمان انجــام خواهــد شــد

و قطعــاً نتايــج ارزشــمندي دارد.
وي در رابطــه بــا نامگــذاري ســال از ســوي
رهبــري گفــت :امســال بــا توجــه بــه نامگــذاري
ســال از ســوي رهبــر فرزانــه و حکيــم انقــاب،
مجموعههايــي مثــل ســازمان بايــد قــدر ايــن توجــه
و نامگــذاري را بداننــد و وقتــي فرمودنــد کــه بايــد
توجــه شــود بــه توليــدي کــه بــر پايــه دانــش بنيــان
اســت و اشــتغال آفريــن هســت در آن بخــش دانش
بنيــان ،نــگاه هــا بــه ســمت و ســوي شــما اســت
کــه در ايــن زمينــه بايــد انشــااهلل همــت وااليــي از
خودتــان نشــان دهيــد و البتــه دســتگاههاي مهــم
و مرتبــط کشــور هــم در ايــن مســير بايــد کمــک
کننــد.
وي در ايــن مراســم بــا اهــداي لــوح ســپاس از
روســاي پژوهشــکدهها و اعضــاي هيــات علمــي
ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي ايــران
تقديــر کــرد.
معــاون امــور مجلــس رئيــس جمهــور همچنيــن از
شــرکتهاي دانشبنيــان مســتقر در پــارک علــم
و فنــاوري ســازمان پژوهشهــاي علمــي و صنعتــي
ايــران بازديــد و در گفتوگــوي صميمــي
بــا فعــاالن ايــن عرصــه در جريــان دغدغههــا،
مشــکالت و پيشــنهادات آنــان بــراي توســعه
فعاليتهايشــان قــرار گرفــت.
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مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش وزارت علوم خبر داد:
کمک ۷۰میلیون یورویی معاونت پژوهشی وزارت علوم به آزمایشگاههای سراسر کشور

از ســال  ۱۳۹۷-۱۴۰۰فقــط مبلــغ  ۴۰میلیــون یــورو

فراگیــر اســتانداردهای مربــوط بــه مقاومــت

مدیــرکل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی امــور و فنــاوری ،معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت

پژوهــش وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری از جمهــوری و دانشــگاه آزاداســامی ،شــبکه ملــی بــه آزمایشــگاههای کشــور تخصیــص داده شــده

لــرزهای آزمایشــگاهها ،و اقــدام پیشــگیرانه در

اســت ،امیدواریــم بــا پیگیریهایــی کــه وزیــر

برابــر حــوادث طبیعــی ،از دیگــر نکاتــی اســت

برنامــه در دســت تهیــه معاونــت پژوهشــی وزارت آزمایشــگاههای کشــور راه انــدازی شــود.
علــوم بــرای کمــک بــه تجهیــز آزمایشــگاههای

وی در خصــوص برگــزاری اینگونــه جلســات علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و معــاون پژوهشــی

کــه بایــد بــه آنهــا بپردازیــم.

کشــور (حــدود ۷۰میلیــون یورویــی) خبــر داد .افــزود :دســتاوردهای ایــن نشســتها کــه وزارت علــوم در ایــن زمینــه انجــام میدهنــد،

دکتــر فتــح اللهــی در خصــوص ســاختار

نماینــدگان آزمایشــگاههای مرکــزی مناطــق مبلغــی حــدود هفتــاد میلیــون یــورو بــرای تامیــن

آزمایشــگاههای مرکــزی کشــور خاطرنشــان

علــوم ،دکتــر فتــح اللهــی در نشســت نماینــدگان دهگانــه در آن حضــور دارنــد بــرای طراحــی و تجهیــزات آزمایشــگاههای سراســر کشــور

کــرد :نکتــه بعــدی کــه بایــد بــه آن بپردازیــم

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت

آزمایشــگاههای مرکــزی مناطــق دهگانــه تاســیس بهینــه شــبکه ملــی بســیار مفیــد خواهــد
پژوهشــی (شــاعا) کــه امــروز ( ۱۷اردیبهشــت) بــود.

اختصــاص یابــد.

ســاختار ســازمانی آزمایشــگاههای مرکــزی

مدیــرکل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی امــور

و موقعیــت نیــروی انســانی (موقعیــت علمــی

دکتــر فتــح اللهــی در ادامــه گفــت :بحــث شــاعا پژوهــش وزارت علــوم بــا بیــان اینکــه

و موقعیــت اداری) اســت .ســرمایه انســانی

استانداردســازی آزمایشــگاهها ،اشــتراک منابــع

آزمایشــگاه بایــد بــه نحــوی مدیریــت شــوند تــا بــا

ایــن نشســت ،اظهــار داشــت :مقــرر شــده اســت بســیار مهــم می باشــد ،کــه یکــی از ارکان پژوهش موجــود در آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاهها و

انگیــزه الزم بهرهبــرداری بهینــه از ایــن ســرمایهها

در اقدامــی جدیــد در ســال  ۱۴۰۱بــا همــکاری در سراســر کشــور اســت و متاســفانه بنــا بــه دالیــل رعایــت ســایر اســتانداردهای مربــوط بــه  HSEامــر

و ابزارهــا را در سراســر کشــور فراهــم کننــد.

بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد ،ضمــن

تشــکر از مســئوالن دانشــگاه قــم در برگــزاری و بــه روز کــردن تجهیــزات پژوهشــی یــک امــر

معاونــت پژوهشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات شــرایط اقتصــادی (تحریمهــای ظالمانــه) کشــور ،بســیار مهمــی اســت تصریــح کــرد :بــه صــورت

پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی
و پارک های علم و فناوری
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رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان عنوان کرد:
پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی
و پارک های علم و فناوری

در این بخش می خوانید:

رشــد  ۱۰برابــری صــادرات محصــوالتدانشبنیــان

اصفهــان

مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری بــاحضــور دکتــر ســورنا ســتاری افتتــاح شــد.
 موافقــت بــا  15/6درصــد درخواســت نمایــهســازی در ISC
 «پــارک هــای علــم و فنــاوری ،محــو ِرهماهنــگ کننــده ی زیســت بــوم دانــش در پهنــه
هــای فنــاوری و نــوآوری هســتند»

				

و...

رشد  ۱۰برابری صادرات محصوالت دانشبنیان اصفهان

رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان
گفــت :فــروش و صــادرات شــرکتهای فنــاور
و دانشبنیــان اصفهــان در ســه ســال گذشــته
۱۰.۵برابــر شــده اســت و گــردش مالــی آنهــا
بــه بیــش از  ۵هــزار میلیــارد تومــان در ســال
میرســد.
وجــود افــزون بــر  ۵۰۰شــرکت فنــاور و دانــش
بنیــان فعــال در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان ،ایــن اســتان را پــس از تهــران در رتبــه
دوم تولیــدات دانــش بنیانــی کشــور قــرار داده
اســت.
صــادرات محصــوالت و تجهیــزات فناورانــه
شــرکتهای دانــش بنیــان اصفهــان در زمینــه
پزشــکی ،صنعتــی و محیــط زیســتی بــه اروپــا،
آســیا و خاورمیانــه کــه دســتکم در یــک ســال
اخیــر بــه بیــش از  ۵۴میلیــون دالر میرســد،
نشــان میدهــد کــه در صــورت حمایــت جــدی
از ســوی نهادهــای ملــی و اســتانی در ســالی
کــه رهبــر انقــاب اســامی آن را ســال «تولیــد؛
دانــش بنیــان ،اشــتغال آفریــن» نامگــذاری کردنــد،
اصفهــان میتوانــد قطــب صنعــت دانــش بنیانــی
کشــور باشــد.
دکتــر جعفــر قیصــری رئیــس شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی اســتان اصفهــان معتقــد اســت :شــعار
«تولیــد؛ دانــش بنیــان ،اشــتغال آفریــن» در واقــع
خــط مشــی عبــور از تولیــد کارخان ـهای بــه تولیــد
متکــی بــه دانــش و فنــاوری بومــی را مشــخص
میکنــد و کشــور را بــه ایــن ســمت و ســو
ســوق میدهــد تــا بتــوان ســهم اقتصــاد دانــش
بنیــان را در اقتصــاد کالن افزایــش داد و تولیــد
و اقتصــاد دانــش بنیــان یــک ظرفیــت بــی نظیــر
بــرای اشــتغال قشــر تحصیــل کــرده و دانشــگاهی
اســت و بــا ســرمایه گذاریهــای محــدود نســبت
بــه کارخانههــا میتــوان اشــتغال بیشــتری ایجــاد
کــرد.
او میگویــد :رشــد اقتصــادی شــرکتهای
دانــش بنیــان اصفهــان در ســه ســال اخیــر از نظــر
ریالــی و ارزی بیــش از  ۱۰برابــر بــوده اســت و بــا
توجــه بــه تجربــه و ظرفیــت صنایــع و دانشــگاههای
خوبــی کــه در اســتان وجــود دارد بایــد ایــن افــق
را بــرای ســه ســال آینــده اصفهــان ترســیم کنیــم
کــه بیــن  ۶تــا  ۱۰برابــر دیگــر رشــد اقتصــاد دانــش
بنیانــی اســتان را ارتقــا دهیــم کــه اگــر محقــق شــود
بــه  ۲۰درصــد از اقتصــاد اســتان خواهیــم رســید
و ایــن عــدد قابــل مالحظــه خواهــد بــود امــا تنهــا
همــت و حمایــت مدیــران و مســئوالن و همــه
دســت انــدر کاران را میطلبــد کــه شــعار ســال
را تحقــق دهنــد.
ظرفیتهــای شــرکتهای دانــش بنیــان اســتان
اصفهــان ،تولیــدات شــاخص فناورانــه و دانــش
پایــه ،موانــع و چالشهــا و نیــز ســهم تولیــدات
دانــش بنیــان در کاهــش معضــات زیســت

محیطــی اســتان از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه
دربــاره آنهــا بــا دکتــر قیصــری رئیــس شــهرک
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان گفتگــو کردیــم کــه
مشــروح آن را در ادامــه میخوانیــد.
*چــه تعــداد شــرکت دانــش بنیــان
در اســتان اصفهــان فعالیــت دارنــد و
تاکنــون چــه ظرفیتهایــی در ایــن
حــوزه شناســایی شــده اســت؟
نزدیــک بــه  ۶۰۰شــرکت دانــش بنیــان در
اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه نیمــی از آنهــا
حــدود  ۳۰۰شــرکت در شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی اصفهــان قــرار دارنــد ضمــن اینکــه در
ایــن شــهرک در مجمــوع  ۵۰۰شــرکت فــن آور
و دانــش بنیــان وجــود دارد .شــرکتهای فنــاور
نیــز بــه نوعــی دانــش بنیــان انــد؛ فنــاوری دارنــد و
بــر اســاس توســعه فنــاوری کار میکننــد و بــرای
ایــن شــرکتها از ســوی معاونــت علمــی ریاســت
جمهــوری مجــوز داده میشــود.
بضاعــت اســتان اصفهــان یــک دهــم حــوزه
دانــش پایــه و دانــش بنیــان کشــور اســت و در ایــن
زمینــه پــس از پایتخــت در رتبــه دوم کشــور قــرار
دارد.
دانشبنیــان اشــارهای اســت بــه شــرکتهایی کــه
در حــوزه بکارگیــری علــم ،دانــش و فنــاوری کار
میکننــد .دانــش بنیــان بــودن بــه یــک محصــول
تعلــق میگیــرد امــا هــر فعالیتــی را کــه بــر پایــه
علــم و دانــش باشــد میتــوان در زمــره مجموعــه
دســتاوردهای کشــور در ایــن حــوزه قلمــداد
کــرد.
اصفهــان ظرفیــت بســیار بــی نظیــری در زمینــه
شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور دارد کــه اینهــا
گــردش مالــی بســیار خوبــی دارنــد .از ســوی
دیگــر بزرگتریــن پــارک علــم و فنــاوری کشــور
نیــز هــم اکنــون در مجموعــه شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی اصفهــان اســت و تجربــه و پایــه
گــذاری پارکهــای علــم و فنــاوری در اصفهــان
بــوده اســت.
رهبــر انقــاب در صحبتهــای  ۲۶آبــان ســال
گذشــته فرمودنــد کــه دانــش بنیانهــا در کشــور
مــا کمتــر از یــک درصــد در اقتصــاد کالن نقــش
دارنــد و تاکیــد و خواســته ایشــان ایــن بــود کــه

بایــد ایــن عــدد در مــدت ســه -چهــار ســال بــه
حــدود پنــج درصــد برســد.
*ســهم شــرکتهای دانــش بنیــان
و فنــاور شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان در اقتصــاد چقــدر اســت؟
هــم اکنــون نقــش دانــش بنیانهــای مــا در
اقتصــاد اصفهــان حــدود ســه درصــد اســت و
بنابرایــن نســبت بــه متوســط کشــور خیلــی خــوب
اســت ضمــن اینکــه اصفهــان دارای تجربــه قبلــی
در حــوزه تولیــدات دانــش بنیانــی ،دانشــگاههای
خــوب و صنایــع بزرگــی اســت؛ بــه بیــان دیگــر
ظرفیــت و اســتعداد الزم ،همــه در ایــن اســتان
وجــود دارد و اســتان اصفهــان میتوانــد در
مــدت ســه یــا چهــار ســال آینــده اقتصــاد دانــش
بنیــان خــود را از ســه درصــد بــه  ۱۰تــا  ۱۵درصــد
برســاند .ایــن مهــم دور از دســترس نیســت.
حتــی شــهر اصفهــان بایــد برنامهریــزی داشــته
باشــد کــه در مــدت زمانــی بــرای مثــال بــازه ۱۰
ســاله از یــک اقتصــاد صنعتــی بــه ســمت اقتصــاد
دانــش بنیــان حرکــت و جایگزیــن کنــد .اشــتغال
در حــوزه صنایــع و تولیــدات بایــد متکــی بــه
فنــاوری شــود و در حقیقــت اشــتغالزایی کــه
انتظــار داریــم از صنایــع و کارخانههــای عــادی
انجــام شــود توســط شــرکتهای دانــش بنیــان و
فنــاور تأمیــن شــود.
اســتان اصفهــان اســتعداد و تجربــه بســیار خوبــی
در زمینــه فنــاوری و شــرکتهای دانــش بنیــان
دارد ،تنهــا همــت و حمایــت مدیــران و مســئوالن
و همــه دســت انــدر کاران را میطلبــد کــه شــعار
ســال را تحقــق دهنــد.
*اشــاره کردیــد کــه ایــن شــرکتها
گــردش مالــی بســیار خوبــی دارنــد،
درآمــد حاصــل از تولیــد و صــادرات
محصــوالت شــرکتهای دانــش بنیــان
اصفهــان در یــک ســال اخیــر بــا وجــود
تــورم چقــدر بــوده و چــه میــزان رشــد
داشــته اســت؟
بلــه .فــروش محصــوالت یــا خدمــات
شــرکتهایی کــه عضــو شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی اصفهــان هســتند در ســال  ۱۴۰۰نســبت
بــه ســال  ۳.۵ ،۱۳۹۹برابــر شــده و بــه بیــش از پنــج

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت و صــادرات
خارجــی ایــن شــرکتها بــه  ۵۴میلیــون دالر
رســید کــه ایــن عــدد بــه نســبت خوبــی اســت.
ســه درصــد صــادرات اســتان اصفهــان در ســال
گذشــته از تولیــدات شــرکتهای فنــاور و دانــش
بنیــان بــود کــه اگــر صــادرات فلــزی اســتان را
در نظــر نگیریــم ،تولیــدات دانــش بنیــان در ســال
گذشــته حــدود  ۱۰درصــد از صــادرات غیرفلــزی
را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
ایــن همــان ظرفیتــی اســت کــه در اســتان اصفهان
وجــود دارد .رشــد  ۳.۵برابــری در یــک ســال بــه
مــا نشــان میدهــد اگــر در ایــن حــوزه ســرمایه
گــذاری و تجــاری ســازی کنیــم ،بــه نتایــج
مطلوبتــری نیــز خواهیــم رســید.
همچنیــن اگــر یــک بــازه ســه ســاله را در
نظــر بگیریــم بــر اســاس تجربــه قبلــی؛ فــروش
شــرکتهای دانــش بنیــان شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی  ۱۰.۵برابــر شــده اســت .در صــادرات
نیــز در ایــن بــازه ســه ســاله رشــد داشــته حــدود
 ۱۰برابــر اســت یعنــی از  ۴.۷میلیــون دالر بــه ۵۴
میلیــون دالر در ســال گذشــته رســیده اســت.
اگــر یــک بــازه ســه ســاله را در شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی اصفهــان نــگاه کنیــد رشــد اقتصــادی
شــرکتهای دانــش بنیــان بیــش از  ۱۰برابــر
بــوده اســت هــم ریالــی و هــم ارزی و دالری.
ایــن مهــم نشــان میدهــد کــه اینجــا (شــهرک
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان) معــدن طالســت و
شــرکتهایی وجــود دارد کــه تجربــه و ظرفیــت
دارنــد ،صنایــع و دانشــگاههای خــوب در اســتان
وجــود دارد .از ایــن رو مــا بایــد ایــن افــق را بــرای
ســه ســال آینــده ترســیم کنیــم کــه بیــن  ۶تــا ۱۰
برابــر دیگــر رشــد اقتصــاد دانــش بنیانــی اســتان را
ارتقــا دهیــم کــه اگــر محقــق شــود بــه  ۲۰درصــد
از اقتصــاد اســتان خواهیــم رســید و ایــن عــدد قابــل
مالحظــه خواهــد بــود.
بــه نظــر مــن امســال کــه رهبــر انقــاب در زمینــه
تولیــد و اشــتغال دانــش بنیــان تاکیــد کردنــد و
شــعار ســال «تولیــد؛ دانــش بنیــان ،اشــتغال افریــن»
ســرلوحه امــور کشــور قــرار گرفتــه میتوانــد بــه
ایــن هــدف مــا کمــک ویــژه کنــد و خواســته مــا
ایــن اســت کــه مدیــران اجرایــی ،مدیــران صنایــع
بــزرگ ،دانشــگاهها و کســانی کــه در ایــن مســیر
هســتند بــه شــرکتهای فنــاور کمــک کننــد.
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان وظیفــه
ذاتــی دارد و دیگــران هــم نیــاز اســت کــه
کمــک کننــد تــا ایــن مأموریــت را در راســتای
خواســتههای رهبــر انقــاب و اهــداف تعییــن
شــده کشــور بــه خوبــی محقــق کنیــم.
*چــه موانعــی در برابــر شــرکتهای
دانــش بنیــان و اســتفاده از ظرفیتهــای
دانــش پایــه در اســتان اصفهــان و کشــور
وجــود دارد؟
نخســتین مانــع شــرکتهای دانــش بنیــان نبــود
بــاور و اعتقــاد بــه ایــن حــوزه اســت؛ اکنــون نقــش
شــرکتهای فنــاور و دانــش بنیــان در اقتصــاد
کالن خیلــی عــدد کمــی اســت ،در اســتان اصفهان
حــدود ســه درصــد امــا سراســر کشــور زیــر یــک

درصــد اســت .یکــی از موانــع در واقــع کوچــک
بــودن اقتصــاد دانــش بنیان نســبت بــه اقتصــاد کالن
اســت .ایــن مانــع باعــث میشــود شــرکتهای
بــزرگ ماننــد صنعــت نفــت و گاز ،پتروشــیمی،
فوالدســازها و خودروســازها و … بــه فنــاوری
داخلــی همچنــان بــاور و اعتمــاد نکننــد.
شــرکتهای فنــاور اصفهــان در زمینــه امنیــت
غذایــی ،دام و کشــاورزی تــا حــدودی توانســتند
خــوب ورود کننــد امــا مخاطــب آن بخــش
خصوصــی و صنایــع کوچــک و متوســطاند.
در صنایــع بــزرگ ،مانــع «بــاور نداشــتن وبــی
اعتمــادی» اســت؛ بــاور نداشــتن بــه اینکــه یــک
بخــش اقتصــادی کوچــک تــوا ِن داخلــی میتوانــد
نیــاز فناورانــه را رفــع کنــد .اگــر از ایــن مانــع عبــور
کنیــم گام مهمــی برداشــتیم.
*فکــر میکنیــد چــرا صنایــع و
کارخانــه و ســایر بخشهــا بــر تــوان
داخلــی بــرای رفــع نیازهــا بــی اعتمادنــد
و بــه ان بــاور ندارنــد؟
ایــن نابــاوری بــر تــوان فنــاوری داخلــی ریشــه
تاریخــی دارد؛ ببینیــد کارخانههــا و آنچــه کــه
بــه عنــوان صنایــع داریــم بــا پــول دالرهــای
نفتــی ایجــاد شــدند و بــرای آنهــا ماشــین آالت،
الیســنس ،تجهیــزات و دانــش فنــی خریــداری
و نصــب کردیــم ،حتــی گاهــی وقتهــا نصــب
توســط خــود خارجــی صــورت گرفتــه اســت تمــام
قطعــات و فنــاوری نیــز وابســته اســت.
مثــال؛ مــا در حــال حاضــر در صنعــت نســاجی
بــاالی  ۹۰درصــد وابســتگی داریــم زیــرا همیشــه
دالر ارزان قیمــت بــرای اینکــه بــه صنعــت نســاجی
کمــک شــود در اختیــار صاحبــان ایــن صنایــع
قــرار گرفتــه و آنــان نیــز ماشــین آالت خریــداری
و نصــب کردنــد ،حتــی مــواد شــیمیایی و پنبــه
و الیــاف را هــم خریــداری کردنــد و از ایــن رو
تولیــد کننــده داخلــی از بیــن رفتــه اســت.
بــه بیــان دیگــر زنجیــره اولیــه تولیــدات نســاجی،
صنعتــی کــه کشــورمان در طــول تاریــخ در ایــن
زمینــه پیشــرو و متبحــر بــوده اکنــون وابســته اســت.
در صنعــت دام و طیــور و تولیــد نهادههــای دامــی
و تجهیــزات نیــز چنیــن اســت ،دامداریهــای
صنعتــی مــا تجهیــزات خارجــی وارد کردنــد
در حالیکــه ایــران در طــول تاریــخ یــک کشــور
دامپــرور بــوده اســت ،طبیعت ـاً ایــن مهارتهــا کــه
در تاریخمــان بــوده اکنــون بــا وابســتگی از بیــن
رفتــه اســت.
در صنعــت نفــت و گاز و فــوالد و خودروســازی
نیــز چنیــن اســت؛ در صنعــت نفــت مــان نیــز در
هــر واحــد نفــت پاالیشــگاهی کــه در ایــران نصــب
شــده الیســنس (دانــش فنــی) خریــداری شــده
اســت .قیمــت الیســنس معمــوالً بیــن پنــج تــا ۱۰
درصــد کل پــروژه اســت امــا در حقیقــت ایــن
بخــش همــه آن  ۹۰درصــد دیگــر را مدیریــت
میکنــد .یعنــی در الیســنس نوشــته شــده کــه
موتــور را از چــه کســی بخریــد ،یــک پیــچ را از
کجــا ،ژنراتــور را از کجــا و … .بــه بیــان ســادهتر
بــا خریــد الیســنس  ۱۰درصــدی ۹۰ ،درصــد
وابســتگی بــه کشــور آوردیــم.
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در تمــام واحدهــای پاالیشــگاهی و تولیــد بنزیــن
در طــول بیــش از  ۱۰۰ســال تاریــخ نفــت ایــران
الیســنس خریــداری کردیــم امــا چینیهــا چــکار
کردنــد!؟ چنــد بــار الیســنس خریدنــد امــا پــس از
آن خودشــان از الیســنسها الگوبــرداری کردنــد
آن را تغییــر دادنــد و اکنــون کمپانیهایــی دارنــد
کــه الیســنس میفروشــند یــا کشــور مالــزی کــه
اصـ ً
ا نفتــی نیســت یــک بــار الیســنس خریــده امــا
پــس از آن الیســنس تولیــد کــرده .یعنــی دانــش
فنــی طراحــی و مهندســی را تولیــد کــرده اســت.
دانــش بنیانــی بایــد اینجــا نفــوذ کنــد تــا دانــش
در طراحــی و در فرآینــد و ایجــاد صنعــت پیــاده
شــود.
از ایــن رو معتقــدم یکــی از موانــع تجربــه
تاریخــی مــا اســت در برخــورد بــا صنعــت .در
واقــع مــا صنعــت نداریــم یکســری کارخانــه داریــم
کــه خریــداری کردیــم و هــر وقــت خواســتیم
حتــی بــه دانــش فنــی زنجیــره مــواد اولیــه یــا
فرآینــد محصــول و فــروش آن ورود کنیــم،
نتوانســتیم زیــرا آنهایــی کــه بــه مــا کارخانههــا و
دانــش فنــی را فروختنــد مواظــب بودنــد کــه مــا
زنجیــره تولیــد محصــوالت را بــه دســت نیاوریــم
و بــه قــول معــروف فــوت کــوزه گــری را هرگــز
منتقــل نمیکننــد و همــه قراردادهایــی کــه تحــت
عنــوان فــروش ،انتقــال فنــی ،انتقــال فنــاوری و
اینهــا بســته شــده ،اینهــا همــه شــعار و بــی پایــه
اســاس اســت.
البتــه ایــن موضــوع دلیــل فنــی هــم دارد بنابرایــن
زمانــی انتقــال فنــاوری صــورت میگیــرد کــه دو
طــرف از نظــر علمــی همتــراز باشــند.
مانــع دوم و مهمتــر ســیطره تاریخــی وابســتگی
مــا بــه خــارج کشــور در زمینــه وارد کــردن
کارخانههــای صنعتــی بــزرگ اســت ،آنچــه کــه
امــروز بــه آن تولیــد صنعتــی میگوئیــم .بــا وجــود
اینکــه صنعتــی کــه در کشــورمان وجــود دارد
ارزشــمند اســت و اینهــا طــی ســالها محصــول
تولیــد و بــه مــردم عرضــه کردنــد ماننــد فــوالد
و آهــن و نســاجی امــا صنعتــی بــر پایــه دانــش
نداشــتیم.
بــرای مثــال میتــوان الیســنس یــک پاالیشــگاه
را خریــد امــا بــرای پاالیشــگاههای دیگــر
خودمــان الیســنس تعریــف کنیــم وقتــی الیســنس
مــال خودمــان باشــد قطعــات انتخابــی هــم از
شــرکتهای خودمــان خواهــد بــود.
ضمــن اینکــه وقتــی تــوان طراحــی و علمــی
داشــته باشــیم الزم نیســت همــه چیــز را خودمــان
تولیــد کنیــم و بخشــی را میتــوان انتقــال داد و
بخشــی از فناوریهــا را وارد کــرد و در واقــع بــا
تبــادل علمــی و فنــاوری بــا کشــورهای صاحــب
فنــاوری همتــراز میشــویم .ماننــد فنــاوری
بایوجمــی کــه بــه کــره جنوبــی منتقــل شــد.
*از نظــر مالــی ،شــرکتهای دانــش
بنیــان و فنــاور بــرای راه انــدازی خــط
تولیــد چقــدر حمایــت میشــوند؟
کمبــود منابــع اعتبــاری ،تأمیــن مالــی و بانکهــا
اتفاق ـاً یکــی از موانــع دانــش بنیانهــا اســت.
حمایــت مالــی از دانــش فنــی ممکــن اســت
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ریســک بیشــتری نســبت بــه ارائــه تســهیالت
بــرای خریــد خــودرو و تجهیــزات داشــته باشــد؛
در دنیــا ایــن را صندوقهــای خطــر پذیــر یــا
ریســک پذیــر ،بانکهــا و دولتهــای آنــان
تأمیــن میکننــد .از ایــن رو در کشــورما نیــز
ســازوکارهای بانکهــا بایــد بــه ســمت تأمیــن
مالیهــای ریســک پذیــر برونــد .وقتــی یــک
محصولــی بــار اول تولیــد میشــود و خــط تولیــدی
بــا دانــش ملــی و داخلــی راه انــدازی میشــود همــه
را نبایــد بــه عهــده صنعــت گذاشــت ،نبایــد همــه
را بــه عهــده شــرکتهای دانــش بنیــان گذاشــت،
صندوقهــای ریســک پذیــر و دولــت نیــز بایــد در
ایــن رابطــه ورود کننــد.
*شــاخص تریــن فناوریهایــی کــه
شــرکتهای دانــش بنیــان شــهرک
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان تولیــد و
عرضــه و یــا صــادر کردنــد ،چــه بودنــد؟
فناوریهــای بســیار زیــادی داریــم در زمینــه
تجهیــزات پزشــکی ،شــتاب دهندههــای خطــی
(پرتــو درمانــی بیمــاران ســرطانی) ،دســتگاه ایکس
ری ،ســی تــی اســکنها و انــواع دیگــر از جملــه
ترمیــم زخــم و پوس ـتهایی کــه دچــار عــوارض
ســوختگی و تصــادف میشــوند کــه ایــن دســتگاه
اکنــون مجــوز صــادرات اروپایــی گرفتــه اســت و
صــادر میشــود.
همچنیــن انــواع ماشــین آالت صنعتــی و
کشــاورزی و دامــداری ،تجهیــزات هیدرولیکــی و
سیســتمهای مکانیکــی کــه در صنایــع نفــت ،گاز،
فــوالد و دفاعــی کاربــرد دارنــد ،تجهیــزات آب
و تصفیــه پســاب و فاضــاب و نیــز نانوفنــاوری،
الکترونیــک  ITو  ،ICTدســتگاههای فــرآوری
میــوه کــه صــادر میشــود و  ۸۰شــرکت داریــم
کــه تجهیــزات نفتــی تولیــد میکننــد.
*بــا توجــه بــه اینکــه اســتان اصفهــان
و کشــور چالشهــای محیــط زیســتی
فراوانــی در حــوزه آب و هــوا و خــاک
دارد ،شــرکتهای دانــش بنیــان در
ایــن حــوزه چــه فناوریهایــی دارنــد؟
شــرکتهای دانــش بنیــان خوبــی در حــوزه
آب و محیــط زیســت داریــم .شــرکتهای
دانــش بنیــان و فنــاور شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان تجهیــزات بــرای پایــش و مانیتورینــگ
آلودگــی هــوای شــهرها ،کارخانههــا و خودروهــا
دارنــد ،سیســتمهای گــزارش و پایــش نظــارت
بــر آالیندههــای هــوای خوبــی داریــم کــه مجــوز
صــادرات اروپایــی نیــز دارنــد و بــرای صــادرات
بــه اروپــا تولیــد میشــود.
همچنیــن شــرکتهای مــا سیســتمهایی بــرای
تصفیــه و تهویــه هــوای آلــوده و کاهــش آلودگــی
هــوا ،صنایــع و خودروهــا ،تجهیــزات خیلــی
خوبــی دارنــد.
*بیــان کردیــد کــه در شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی اصفهــان در زمینــه کاهــش
آلودگــی هــوا و االیندگــی صنایــع،
خودروهــا و تهویــه هــوای شــهرها
تجهیــزات فناورانــه خوبــی تولیــد شــده؛
بــرای اســتفاده از ایــن تکنولوژیهــای
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بومــی در کاهــش معضــات محیــط
زیســتی از جملــه بحــران آلودگــی
هــوای شــهر اصفهــان ،چقــدر از ســمت
مدیریــت اســتان و صنایــع اعــام نیــاز و
همــکاری شــده اســت؟
زیاد توجهی نمیکنند از سوی استان.
*چرا؟
دلیــل دارد؛ وقتــی واحــدی صنعتــی یــا بخشــی
میخواهنــد ایــن تجهیــزات را اســتفاده کننــد
بایــد ســرمایه گــذاری کننــد و پــول بدهنــد اگــر
ســرمایه گــذاری نکننــد چــه اتفاقــی میافتــد!؟
هیــچ! بــرای همیــن نیــازی بــه ســرمایه گــذاری و
حتــی فرهنگســازی نمیبیننــد.
*امــا پاییــز و زمســتانها کــه بحــث
آلودگــی هــوا داغ میشــود بــا
وجــود مطالعاتــی کــه ســهم االیندگــی
بخشهــای مختلــف از جملــه صنایــع
بــزرگ و کوچــک را مشــخص کــرده،
صنایــع ،نیروگاههــا و پاالیشــگاه و … یــا
زیــر بــار آالیندگــی خــود نمیرونــد یــا
مدعــی هســتند کــه بــه دلیــل تحریــم و
نوســانات ارزی امــکان خریــد تکنولــوژی
و دســتگاههای فیلتــر هــوا را از خــارج
ندارنــد!
نــه هیــچ بحــث تحریــم نیســت زیــرا مــا همــه
ایــن تجهیــزات را در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان داریــم؛ اگــر نیــاز بیشــتری باشــد
شــرکتهای جدیــد ایجــاد میکنیــم در حالــی
کــه اگــر نیــاز و تقاضــا نباشــد همــان یــک شــرکت
تولیدکننــده هــم وقتــی بــازاری نــدارد تعطیــل
میشــود.
در آلودگــی هــورای اصفهــان ،فقــط صنایــع
بــزرگ کــه نیســتند ،صنایــع آجــر ،گــچ ،فــوالدی
و ریختهگــری هــا و … نیــز نقــش دارنــد .اصفهــان
شــهری اســت کــه تعــداد بســیار بســیار زیــادی
کارگاههــای صنعتــی درون و حومــه و اطــراف آن
وجــود دارد .همــه ایــن کورههــای گــچ و آجــر
نیــاز اســت کــه سیســتم تهویــه و فیلتراســیون هــوا
نصــب کننــد .کاتالیســت خــودرو هــم داریــم امــا
بایــد ســرمایه گــذاری شــود و صنایــع مجبــور بــه
کاهــش آالیندگــی شــوند.
ایــن یکــی از همــان بخشهایــی اســت کــه نیــاز
بــه سیاســتگذاری محکــم دارد تــا فرهنگســازی.
*نظــر شــما دربــاره شــعار امســال
چیســت ؟
خیلــی خوشــحال هســتیم کــه دانــش بنیانــی
یــک نقطــه قــوت در ســال  ۱۴۰1بیــان شــده و
در ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری تولیــد دانــش
بنیــان بــه عنــوان یــک هــدف و ســرلوحه تعییــن
شــده اســت؛ شــعار «تولیــد؛ دانــش بنیــان،
اشــتغال آفریــن» در واقــع خــط مشــی عبــور از
تولیــد کارخانــهای بــه تولیــد متکــی بــه دانــش
و فنــاوری بومــی را مشــخص میکنــد و کشــور
را بــه ایــن ســمت و ســو ســوق میدهــد .و ایــن
مهــم بــرای مــا مایــه مســرت و خوشــحالی اســت
زیــرا کمــک میکنــد آن نقطــه ضعــف و ســهم
کمــی کــه اقتصــاد دانــش بنیــان در اقتصــاد کالن
داشــته برطــرف کنیــم؛ البتــه اگــر همــه وظایــف
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خــود را در راســتای ایــن شــعار بــه درســتی انجــام
دهنــد و بــاور داشــته باشــند ،کمــک میکنــد کــه
جهشهــای بزرگــی را در اقتصــاد دانــش بنیــان
تجربــه کنیــم.
یکــی از ویژگیهــای تولیــد دانــش بنیــان متکــی
بــودن بــه دانــش و فنــاوری بومــی اســت و بــه
اعتقــاد مــن اســتان اصفهــان بهتریــن فرصــت را
دارد کــه از یــک صنعــت ســنتی کارخانــهای بــه
ســمت صنعــت و تولیــد دانــش پایــه و دانــش بنیــان
حرکــت کنــد زیــرا همــه ظرفیتهــا ،امکانــات و
شــرایط را دارد و امــکان ایــن را دارد کــه جهشــی
بســیار خــوب در ایــن زمینــه داشــته باشــد.
*شــعار امســال بــر دانــش بنیانــی و
اشــتغال آفرینــی تاکیــد دارد؛ تولیــد
دانــش بنیــان چقــدر میتوانــد اشــتغال
آفریــن باشــد؟
فــرق دیگــر تولیــد دانــش بنیــان بــا تولیــد
کارخانههــای ســنتی همیــن موضــوع اســت.
ببینیــد امــروز در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان  ۷۸۰۰نفــر مشــغول بــه کارنــد ،از ایــن
تعــداد نیــروی انســانی شــاغل در شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی بیــش از  ۶۰۰نفــر دارای مــدرک
دکتــرای تخصصــی ،بیــش از  ۲هــزار و  ۵۰۰نفــر
کارشناســی ارشــد و بــاالی  ۹۰درصــد مــدارک
دانشــگاهی دارنــد .گــردش مالــی حاصــل از
فعالیــت ایــن افــراد بالــغ بــر پنــج هــزار میلیــارد
تومــان در یــک ســال اخیــر بــوده اســت .ایــن عــدد
و میــزان اشــتغال نســبت بــه فــروش نســبت باالیــی
اســت و افــراد زیــادی مشــغول فعالیــت هســتند
زیــرا ایــن اقتصــاد متکــی بــه دانــش افــراد و علــم و
نــرم افــزار اســت.
در حالیکــه بــرای ایجــاد اشــتغال ایــن تعــداد
نفــر در تولیــدی کارخانـهای بــه تقریبـاً پنــج برابــر
ســرمایه گــذاری در حــوزه دانــش بنیــان نیــاز
اســت؛ از ایــن رو تولیــد و اقتصــاد دانــش بنیــان
یــک ظرفیــت بــی نظیــر بــرای ایجــاد اشــتغال
بــرای قشــر تحصیــل کــرده و دانشــگاهی اســت
و بــا ســرمایه گذاریهــای محــدود نســبت بــه
کارخانههــا میتــوان اشــتغال بیشــتری ایجــاد
کــرد.
ویژگــی دیگــر اقتصــاد دانــش بنیــان ایجــاد
اقتــدار ملــی اســت .وقتــی دانــش را داشــته باشــید
صاحبــان فنــاوری و تکنولــوژی خارجــی نیــز بــه
ســمت شــما مــی آینــد تــا بخشــی از فنــاوری
را از شــما بگیرنــد و بخشــی را بــه شــما انتقــال
دهنــد .زمانــی انتقــال فنــاوری اتفــاق میافتــد کــه
همتــرازی بــه لحــاظ علمــی وجــود داشــته باشــد
وقتــی بــه یــک فنــاوری در ســطح بینالمللــی
برســیم کــه محصــول متکــی بــر فنــاوری داخلــی
باشــد اقتــدار ملــی اتفــاق میافتــد و در نتیجــه در
مســائل اقتصــادی ،تولیــد ،صــادرات و واردات
قــدرت چانــه زنــی پیــدا میکنیــم.
صنایــع بــزرگ آهــن و فــوالد ،نفــت و گاز
در ایــن اســتان مجموعههــای بســیار بزرگــی
هســتند بــه عــاوه حمــل و نقــل ریلــی ،حــوزه
ســامت و تجهیــزات پزشــکی کــه اگــر ایــن
حوزههــا بخشهایــی از صنعــت و تأمیــن مــواد و
تجهیزاتشــان را از مســیر شــرکتهای فنــاور انجــام
دهنــد ،شــعار ســال محقــق میشــود.
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ایران

مسافران و گردشگران نوروزی از بازگشایی و
بازدید گالریهای موزه ملی علوم و فناوری در ایام
نوروز  1401استقبال کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم و
فنــاوری ایــران ،ایــن مجموعــه بــا تصمیــم شــورای
مــوزه پــس از دوســال وقفــه در بازدیدهــای
نــوروزی بــه خاطــر همهگیــری کرونــا ،در نــوروز
 1401بــار دیگــر پذیــرای مســافران  ،گردشــگران،
مهمانــان و عالقهمنــدان بــه علــم و فنــاوری بــود
و بازدیدکننــدگان از روز ســوم تــا دوازدهــم
فروردیــن بــه مــدت  10روز از ســاعت  10الــی 17
بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــه صــورت
فــردی ،گروهــی و خانوادگــی از گالریهــای
مــوزه بازدیــد کردنــد.
ایــن مــوزه بــا شــعار «قــرن جدیــد را بــا
علــم شــروع کنیــد» بــه مــدت  10روز میزبــان
گردشــگران نــوروزی بــا هــدف ارائــه دیــدی
متفــاوت بــه علــم و فنــاوری بــا چاشــنی تعامــل
تجربــه و آزمایــش بــود و امــکان بــازی بــا دوربیــن
واقعیــت مجــازی( )VRبــرای کــودکان و همــراه
آنهــا لحظههــای بــه یــاد ماندنــی فراهــم کــرد.
براســاس ایــن گــزارش ،در حــال حاضــر مــوزه
شــش گالــری فعــال :کهــنبــوم وبــر ،ابزارهــای

نجــوم قدیــم ،ابزارهــای جراحــی قدیــم ،مــورس
تــا موبایــل ،دنیــای حرکــت و نورشناســی دارد و از
شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت  9الــی  15پذیــرای
مخاطبــان اســت و عالقهمنــدان میتواننــد بــرای
اطــاع ،هماهنگــی و رزرو بازدیــد بــه وبــگاه
رســمی مــوزه  www.inmost.irمراجعــه و یــا بــا
شــماره تلفنهــای  66724694و -09198962007
 09198962008تمــاس بگیرنــد.

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

اردیبهشت ماه  -1401شماره 54

28

مرکز نوآوری پارک علم و فناوری با حضور دکتر سورنا ستاری افتتاح شد.
مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
ســمنان بــا حمایــت و حضور دکتر ســورنا ســتاری،
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
هیــأت همــراه ایشــان و مســئولین اســتان ســمنان
افتتــاح شــد تــا از ایــن پــس بــا حضــور فعالتــر
اســتارتاپها ،شــاهد شــتاب بیــش از پیــش در
جــذب ایدههــای نوآورانــه و تولیــد محصــوالت
دانــش بنیــان باشــیم.
ایــن مرکــز ،در جهــت اجــرای فرامیــن مقــام
معظــم رهبــری در زمینــه تقویــت اقتصــاد دانــش
بنیــان و همچنیــن در راســتای مأموریــت دانشــگاه
بــرای تبدیــل شــده بــه دانشــگاه کارآفریــن ،افتتــاح
گردیــد.
مرکــز نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
ســمنان در پــی انعقــاد موافقــت نامــه ای بــا معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســال

 1398و تخصیــص وجــوه حمایتــی از ســوی آن
معاونــت ،طراحــی ،بهســازی و تجهیــز گردیــد؛ و
اکنــون اولیــن مرکــز نــوآوری ســمنان ،در یکــی
از بهتریــن نقــاط مرکــزی شــهر ســمنان بــه بهــره
بــرداری رســید تــا صاحبــان ایــده و فعــاالن حــوزه
کســب و کار از آن بهــره منــد گردنــد.
مرکــز نــوآوری بــا داشــتن فضاهــای اختصاصــی،
اشــتراکی ،آموزشــی و رفاهــی بــرای تیــم
هــا و واحدهــای فنــاور ،بــا وجــود امکانــات
آزمایشــگاهی ،کارگاهــی و تولیــدی در جــوار
مرکــز ،آمــاده خدمــات رســانی بــه صاحبــان ایــده
و نــوآوران مــی باشــد و هــم اکنــون واحدهــای
فنــاور در مرکــز نــوآوری ،مســتقر مــی باشــند کــه
منجــر بــه اشــتغال فــارغ التحصیــان بومــی اســتان
ســمنان شــده اســت.

بازدید استاندار سمنان از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت های دانش بنیان

روز یکشــنبه  21فروردیــن مــاه  ،1401اســتاندار فنــاور قــول مســاعد دادنــد.
ســمنان بــه همــراه معاونیــن و فرمانــدار ،رئیــس

در برنامــه بازدیــد اســتاندار محتــرم ســمنان از خــود توضیحاتــی ارائــه نمودنــد.

و اعضــای شــورای شــهر ،شــهردار ســمنان و پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ،نمایشــگاهی
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی ،ضمــن

از دســتاوردهای شــرکت هــای دانــش بنیــان و

بازدیــد از نمایشــگاه شــرکت هــای دانــش بنیــان فنــاور آمــاده شــد کــه بســیار مــورد توجــه قــرار
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان ،بــرای گرفــت و فنــاوران محصــوالت خــود را بــرای
حــل مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان و

و درخصــوص فنــاوری هــای خــاص محصــوالت دانــش نیــان ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه ســوی

اســتاندار و مســئولین اســتانی بــه نمایــش گذاشــتند

در نشســتی کــه اســتاندار ســمنان بــا فنــاوران

دانــش بنیــان شــدن حرکــت کننــد.
مهنــدس هاشــمی اجــرای شــعار ســال را یــک

داشــت ،اســتان ســمنان یــک اســتان دانشــگاهی تکلیــف دانســت و گفــت :همــه دســتگاه هــای
اجرایــی اســتان بایــد اولویــت خــود را اســتفاده از
دانســت و گفــت :و بایــد از ایــن موضــوع اســتفاده
تولیــدات شــرکت هــای دانــش بنیــان قــرار دهنــد
بهینــه نمــود و واحدهــای صنعتــی بایــد بــا دانشــگاه
تــا بــا حمایــت از تولیــدات داخلــی ،برخــی از
هــا ،پــارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت هــای
مشــکالت فنــاوران مرتفــع گــردد.
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گزارش آماری عملکرد نمایه سازی نشریات در  ISCدر سال 1400

موافقت با  15/6درصد درخواست نمایه سازی در ISC
یکــی از مأموریــت هــا و وظایــف اساســی پایــگاه نمایــه شــده در پایــگاه ،در هــر ســال کلیــه نشــریات ارجاعــات مقــاالت نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در مــی گــردد.
اســتنادی علــوم جهــان اســام ،ثبــت و ارزش بــر اســاس شــاخص هــای علمــی مصــوب ارزیابــی پایــگاه مذکــور وجــود داشــتند شناســایی شــدند .شــرایط الزم جهــت ورود نشــریات بــه فرآینــد
گــذاری کمــی و کیفــی و رتبــه بنــدی نشــریات شــده و براســاس کیفیــت بــه ترتیــب در یکــی از ایــن نشــریات ،شــامل  1622نشــریه  Q1و  Q2و ارزیابــی
و ســایر تولیــدات علمــی در زیرمجموعــه هــای ســه دســته نشــریات هســته ،لیســت انتظــار و اولیــه  141نشــریه  Q3و  Q4هســتند؛ همچنیــن ،تعــداد )1داشتن شماره شاپا
پایــگاه پــس از طــی مراحــل ارزیابــی اســت .در قــرار مــی گیرنــد؛ نشــریات موجــود در هــر دســته  436نشــریه دسترســی آزاد  Q1و  Q2در حــوزه )2داشــتن ســایت مســتقل و جامــع (دربرگیرنــده
راســتای نیــل بــه ایــن هــدف از ســال  1397بخــش پــس از ارزیابــی هــای دوره ای امــکان صعــود یــا

هنــر و علــوم انســانی و تعــداد  44نشــریه عربــی تمــام اطالعــات نشــریه)

ارزیابــی در قالــب یــک گــروه مســتقل بــا عنــوان نــزول بــه ســطوح دیگــر را دارنــد .بــه منظــور کیفی شناســایی شــدند کــه در مجمــوع میتــوان گفــت )3نشــریه حداقــل دو ســال مســتمر منتشــر شــده
بررســی هــای اســتنادی و بــر اســاس تشــکیالت تــر نمــودن فراینــد ارزیابــی ،پایــگاه اســتنادی در ایــن ســال حــدود  2243عنــوان نشــریه توســط باشــد
مصــوب پایــگاه اســتنادی فعــال گردیــد .فعالیــت علــوم جهــان اســام اقــدام بــه اســتخراج شــیوه هــا گــروه بررســیهای اســتنادی مــورد شناســایی )4ذکر ناشر در سایت نشریه
هــای ایــن گــروه قبــا در گــروه پژوهشــی تجزیــه و فرایندهــای ارزیابــی ســایر پایــگاه هــای معتبــر قــرار گرفتنــد.
نمــوده

و تحلیــل منابــع صــورت مــی گرفــت کــه بــا توجــه اســتنادی

)5داشــتن حداقــل  6مقالــه در هــر شــماره و 24
مقالــه در ســال

بــه افزایــش حیطــه فعالیــت و لــزوم گســترش اســت و همچنیــن بــا

)6نداشتن تاخیر در انتشار

کارهــا بــه صــورت تخصصیتــر عمــا از ســال تعدیــل و افــزودن

)7تبعیــت از یــک روش اســتناددهی ثابــت در

 1397بــه صــورت یــک گــروه مســتقل آغــاز بــه

مقــاالت

مولفــه هــای بومــی

کار کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن وظایــف و اســامی ســعی

)8داشتن حداقل  7عضو هیئت تحریریه

ایــن گــروه بررســی درخواســت هــای نمایــه در استانداردســازی

)9داشتن یک راه ارتباطی (ایمیل یا تلفن)

ســازی نشــریات در ISCبــوده کــه پــس از دریافــت شــیوه هــای ارزیابــی

)10امکان دسترسی آزاد به مقاالت برای ISC

درخواســت توســط ســردبیر نشــریه بــا بررســی دارد.

)11عــدم اختصــاص بیــش از  10درصــد مقــاالت

دقیــق شــرایط مختلــف ســاختاری و محتوایــی اطالعــات

یــک ســال بــه ســردبیر ،مدیــر مســئول و اعضــای

کتــاب

هیئــت تحریریــه

امتیــاز نشــریه محاســبه و بــرای تصمیــم گیــری شــناختی اســتخراج

در کمیتــه تخصصــی ارزیابــی نشــریات شــامل شــده بــرای نشــریات معتبــر شناســایی و ارزیابــی ارزیابــی نشــریات براســاس شــاخص )12عــدم اختصــاص بیــش از  25درصــد وابســتگی
ریاســت پایــگاه ،معاونــت پژوهــش و فنــآوری ،شــده ،بــه عنــوان ورودی بــه بخــش نمایــه ســازی هــا و معیارهــای مختلــف و ســنجش ســازمانی مقــاالت بــه ناشــر

رییــس گــروه بررســی هــای اســتنادی و مشــاوران ارســال مــی شــود تــا در جهــت تغذیــه فــرآورده مستمر آ نها
تخصصــی حــوزه موضوعــی مربوطــه مطــرح مــی هــای پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام مــورد
شــود .ارایــه اهــم وظایــف ایــن گــروه عبارتنــد از:

اســتفاده قــرار گیــرد.

 -1شناسایی نشریات معتبر بین المللی

 -2شناســایی ناشــران معتبــر (کشــورهای اســامی شناسایی نشریات معتبر
و غیــره)
 -3بررســی درخواســت هــای رســیده از طــرق

در صورتــی کــه نشــریه از ســد مــوارد وتویــی عبور

درخواســت ارزیابــی و نمایهســازی نکنــد ،بــه نشــریه ایمیــل ارســال شــده و مشــکالت
نشــریات از راههــای مختلــف از جملــه ایمیــل ،نشــریه اطالعرســانی میگــردد .نشــریه پــس از
چارگــون و  ...بــه گــروه بررســیهای اســتنادی رفــع نقایــص میتوانــد مجــددا درخواســت نمایــد.
ارجــاع داده مــی شــود؛ امــا ،ترجیــح داده میشــود بدیهــی اســت بــا توجــه بــه مشــکل ذکــر شــده بــه

براســاس آخریــن مصوبــه شــورای بــه دلیــل تســهیل در فراینــد کار ســردبیر یــا نشــریه فاصلــه بیــن دو درخواســت بایــد مــدت
راهبــری ، ISCاز ســال  1397بــه منظــور غنــی تــر

مدیرمســئول درخواســت ارزیابــی را ارائــه نماینــد .زمــان منطقــی داشــته باشــد .بــه طــور مثــال اگــر

مختلــف بــه منظــور ارزیابــی و نمایــه ســازی نمــودن ســطح کمــی و کیفــی نشــریات نمایــه ایــن گــروه پــس از دریافــت درخواســت ،ابتــدا اعضــای هیئــت تحریریــه نیــاز بــه تغییــر داشــته
نشــریات

شــده در پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام ،از کامــل بــودن اطالعــات کتــاب شــناختی مــورد باشــند ،بایــد حداقــل یــک شــماره بــا اعضــای

 -4استخراج اطالعات کتاب شناختی نشریات

گــروه بررســی هــای اســتنادی از طریــق شناســایی نیــاز جهــت ارزیابــی از جملــه

 -5تجزیه و تحلیل و برچسب گذاری نشریات

ناشــران معتبــر اقــدام بــه اســتخراج نشــریات آنــان عنــوان ،وب ســایت ،شــاپا ،ناشــر

 -6ارتبــاط بــا ســردبیران و کارشناســان نشــریات مــی نمایــد .از جملــه ناشــران معتبــر مــی تــوان بــه و  ...اطمینــان حاصــل مــی نمایــد،
بــه منظــور بهبــود کیفیــت وب ســایت و اطالعــات دانشــگاه هــای کشــورهای جهــان اســام کــه در در صورتــی کــه اطالعــات کامــل
نشــریات

رتبــه بنــدی هــای معتبــر حضــور دارنــد ،ناشــران نباشــد ،بــه نشــریه اطــاع داده

 -7ارزیابــی دوره ای نشــریات نمایــه شــده در بیــن المللــی (نظیــر الزویــر ،اشــپرینگر )... ،و نمایــه می-شــود تــا نســبت بــه تکمیــل
پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
 -8تدویــن و تبییــن شــاخص هــای ارزیابــی
نشــریات

نامــه هــای ملــی کشــورهای اســامی اشــاره نمــود.

اطالعــات اقــدام نمــوده و مجــددا

در ســال  ،1400تعــداد  1763نشــریه درخواســت خــود را ارســال نمایــد.
معتبــر بینالمللــی نمایــه شــده در پایــگاه در صورتــی کــه اطالعــات کامــل باشــد 12 ،شــرط هیئــت تحریریــه جدیــد منتشــر شــده باشــد و

بــر اســاس مصوبــه شــورای راهبــری  ISCبــه کالریویــت آنالیتیکــس بــا چــارک اول و دوم الزم جهــت ورود نشــریات بــه فراینــد ارزیابــی کــه ســپس درخواســت مجــدد ارســال شــود.
منظــور تقویــت ســطح کمــی و کیفــی نشــریات و همچنیــن نشــریات معتبــر بینالمللــی کــه در در ذیــل ذکــر شــده اســت بــرای نشــریه بررســی

در صورتی که نشریه از سد موارد وتویی

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

یکــی از مأموریــت هــا و وظایــف اساســی پایــگاه فنــآوری ،رییــس گــروه بررســی هــای اســتنادی
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نشــریات از راههــای مختلــف از جملــه ایمیــل،

اســتنادی علــوم جهــان اســام ،ثبــت و ارزش و مشــاوران تخصصــی حــوزه موضوعــی مربوطــه

ناشــران معتبــر اقــدام بــه اســتخراج نشــریات آنــان چارگــون و  ...بــه گــروه بررســیهای اســتنادی

مطــرح مــی شــود .ارایــه اهــم وظایــف ایــن گــروه

مــی نمایــد .از جملــه ناشــران معتبــر مــی تــوان بــه ارجــاع داده مــی شــود؛ امــا ،ترجیــح داده میشــود

گــذاری کمــی و کیفــی و رتبــه بنــدی نشــریات

دانشــگاه هــای کشــورهای جهــان اســام کــه در بــه دلیــل تســهیل در فراینــد کار ســردبیر یــا

و ســایر تولیــدات علمــی در زیرمجموعــه هــای عبارتنــد از:

رتبــه بنــدی هــای معتبــر حضــور دارنــد ،ناشــران

پایــگاه پــس از طــی مراحــل ارزیابــی اســت .در

مدیرمســئول درخواســت ارزیابــی را ارائــه نماینــد.

راســتای نیــل بــه ایــن هــدف از ســال  1397بخــش

 -1شناسایی نشریات معتبر بین المللی

بیــن المللــی (نظیــر الزویــر ،اشــپرینگر )... ،و ایــن گــروه پــس از دریافــت درخواســت ،ابتــدا

ارزیابــی در قالــب یــک گــروه مســتقل بــا عنــوان

 -2شناســایی ناشــران معتبــر (کشــورهای اســامی

نمایــه نامــه هــای ملــی کشــورهای اســامی اشــاره از کامــل بــودن اطالعــات کتــاب شــناختی مــورد

بررســی هــای اســتنادی و بــر اســاس تشــکیالت و غیــره)
مصــوب پایــگاه اســتنادی فعــال گردیــد .فعالیــت

نیــاز جهــت ارزیابــی از جملــه عنــوان ،وب ســایت،

نمــود.

 -3بررســی درخواســت هــای رســیده از طــرق

در ســال  ،1400تعــداد  1763نشــریه شــاپا ،ناشــر و  ...اطمینــان حاصــل مــی نمایــد ،در

هــای ایــن گــروه قبــا در گــروه پژوهشــی مختلــف بــه منظــور ارزیابــی و نمایــه ســازی

معتبــر بینالمللــی نمایــه شــده در پایــگاه صورتــی کــه اطالعــات کامــل نباشــد ،بــه نشــریه

تجزیــه و تحلیــل منابــع صــورت مــی گرفــت نشــریات

کالریویــت آنالیتیکــس بــا چــارک اول و دوم اطــاع داده می-شــود تــا نســبت بــه تکمیــل

کــه بــا توجــه بــه افزایــش حیطــه فعالیــت و لــزوم

 -4اســتخراج اطالعــات کتــاب شــناختی

گســترش کارهــا بــه صــورت تخصصیتــر عمــا نشــر یا ت
از ســال  1397بــه صــورت یــک گــروه مســتقل

ارجاعــات مقــاالت نشــریات ایرانــی نمایــه شــده خــود را ارســال نمایــد .در صورتــی کــه اطالعــات

 -5تجزیــه و تحلیــل و برچســب گــذاری

آغــاز بــه کار کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن نشــر یا ت
وظایــف ایــن گــروه بررســی درخواســت هــای

و همچنیــن نشــریات معتبــر بینالمللــی کــه در اطالعــات اقــدام نمــوده و مجــددا درخواســت
در پایــگاه مذکــور وجــود داشــتند شناســایی کامــل باشــد 12 ،شــرط الزم جهت ورود نشــریات
شــدند .ایــن نشــریات ،شــامل  1622نشــریه  Q1و

 -6ارتبــاط بــا ســردبیران و کارشناســان نشــریات

بــه فراینــد ارزیابــی کــه در ذیــل ذکــر شــده اســت

 Q2و  141نشــریه  Q3و  Q4هســتند؛ همچنیــن ،بــرای نشــریه بررســی مــی گــردد.

نمایــه ســازی نشــریات در ISCبــوده کــه پــس بــه منظــور بهبــود کیفیــت وب ســایت و اطالعــات

تعــداد  436نشــریه دسترســی آزاد  Q1و  Q2در

از دریافــت درخواســت توســط ســردبیر نشــریه نشــریات

حــوزه هنــر و علــوم انســانی و تعــداد  44نشــریه ارزیابــی

بــا بررســی دقیــق شــرایط مختلــف ســاختاری و

 -7ارزیابــی دوره ای نشــریات نمایــه شــده در

محتوایــی امتیــاز نشــریه محاســبه و بــرای تصمیــم پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
گیــری در کمیتــه تخصصــی ارزیابــی نشــریات

 -8تدویــن و تبییــن شــاخص هــای ارزیابــی

شــامل ریاســت پایــگاه ،معاونــت پژوهــش و نشــریات

عربــی شناســایی شــدند کــه در مجمــوع میتــوان

)1داشتن شماره شاپا

گفــت در ایــن ســال حــدود  2243عنــوان نشــریه

)2داشــتن ســایت مســتقل و جامــع (دربرگیرنــده

توســط گــروه بررســیهای اســتنادی مــورد تمــام اطالعــات نشــریه)
شناســایی قــرار گرفتنــد.

درصد

درصد

تعداد

تعداد

پذیرش

عدم پذیرش

پذیرفته شده

عدم پذیرش

درخواست

15.66

79.81
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)3نشــریه حداقــل دو ســال مســتمر منتشــر شــده
باشــد

جدول  .1تعداد درخواست های نمایه سازی و نتیجه ارزیابی آنها در سال 1400
تعداد

شــرایط الزم جهــت ورود نشــریات بــه فرآینــد

ارزیابــی نشــریات براســاس
سال

شــاخص هــا و معیارهــای مختلــف
و ســنجش مســتمرآنها

1400

درخواســت ارزیابــی و نمایهســازی

بــر اســاس مصوبــه شــورای راهبــری  ISCبــه ســعی در استانداردســازی شــیوه هــای ارزیابــی

)4ذکر ناشر در سایت نشریه
)5داشــتن حداقــل  6مقالــه در هــر شــماره و 24
مقالــه در ســال
)6نداشتن تاخیر در انتشار

جدول  .2شاخصهای تعیین نشریات لیست سیاه و جعلی

منظــور تقویــت ســطح کمــی و کیفــی نشــریات دارد.
نمایــه شــده در پایــگاه ،در هــر ســال کلیــه

اطالعــات کتــاب شــناختی اســتخراج شــده بــرای

 بلــک لیســت و جعلــی بــودن مجلــه در صورتــی مــورد ارزیابــی قــرارخواهــد گرفــت کــه نشــریه حداقــل یــک ســال پیــش از زمــان ارزیابــی فعــال
بــوده و فعالیــت آن متوقــف نشــده باشــد و عــاوه بــر آن ،حداقــل در یکــی
از نمایههــای اســتنادی یــا تخصصــی معتبــر بینالمللــی نمایــه شــود.

نشــریات بــر اســاس شــاخص هــای علمــی مصــوب نشــریات معتبــر شناســایی و ارزیابــی شــده ،بــه
ارزیابــی شــده و براســاس کیفیــت بــه ترتیــب در عنــوان ورودی بــه بخــش نمایــه ســازی ارســال مــی
یکــی از ســه دســته نشــریات هســته ،لیســت انتظــار شــود تــا در جهــت تغذیــه فــرآورده هــای پایــگاه
و اولیــه قــرار مــی گیرنــد؛ نشــریات موجــود در اســتنادی علــوم جهــان اســام مــورد اســتفاده قــرار
هــر دســته پــس از ارزیابــی هــای دوره ای امــکان گیــرد.
صعــود یــا نــزول بــه ســطوح دیگــر را دارنــد .بــه
منظــور کیفــی تــر نمــودن فراینــد ارزیابــی ،پایــگاه
اســتنادی علــوم جهــان اســام اقــدام بــه اســتخراج

شناسایی نشریات معتبر
براســاس آخریــن مصوبــه شــورای

شــیوه هــا و فرایندهــای ارزیابــی ســایر پایــگاه راهبــری ، ISCاز ســال  1397بــه منظــور غنــی تــر
هــای معتبــر اســتنادی نمــوده اســت و همچنیــن بــا نمــودن ســطح کمــی و کیفــی نشــریات نمایــه
تعدیــل و افــزودن مولفــه هــای بومــی و اســامی شــده در پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام،

پیششرطهای
 جعلــی بــودن نشــریه هنگامــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت کــهالزم برای ارزیابی
بــرای یــک نشــریۀ نمایــه شــده در نمایههــای اســتنادی یــا تخصصــی معتبــر
نشریه
بینالمللــی ،بیــش از یــک صفحــه و آدرس اینترنتــی وجــود داشــته و از
نشــان ،اســامی و طراحــی وب ســایت مشــابه بــا نشــریات معتبــر اســتفاده
کــرده باشــد .در ایــن صــورت ،بــرای شناســایی نشــریه جعلــی و معرفــی آن
اقــدام خواهــد شــد.
معیارها

شاخص ها
(امتیازدهی بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت صورت گرفته) [5
بیشترین اهمیت و  1کمترین اهمیت]
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)7تبعیــت از یــک روش اســتناددهی ثابــت در نشــده باشــد ،نشــریه موظــف اســت مشــکالت مطــرح گردیــد و از تعــداد  86نشــریه دارای چالــش هــای ارتبــاط علمــی در دنیــای امــروز
ذکــر شــده را بــر طــرف کــرده و پــس از انتشــار مــوارد وتویــی ،تعــداد  43نشــریه بــه دلیــل تاخیــر هســتند .انتشــار مقالــه در ایــن نشــریات نــه تنهــا

مقــاالت
)8داشتن حداقل  7عضو هیئت تحریریه

حداقــل ســه شــماره و یــا گذشــت یکســال از در انتشــار شــمارههای نشــریه در لیســت نشــریات

امتیــازی بــرای نویســندگان بــه همــراه نمی¬آورنــد

)9داشتن یک راه ارتباطی (ایمیل یا تلفن)

آخریــن درخواســت مجــددا درخواســت خــود را فاقــد نمایــه  ISCقــرار گرفتنــد کــه از ایــن تعــداد

بلکــه بــه اعتبــار علمی آنــان نیز آســیب می رســاند.

)10امــکان دسترســی آزاد بــه مقــاالت بــرای

ارســال نمایــد.

 6نشــریه مشــکل تاخیــر در انتشــار را برطــرف تاکنــون وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،

در صورتــی کــه درکمیتــه ارزیابــی بــا نمایــه نمــوده و مجــددا در لیســت نشــریات اولیــه ISC

ISC

)11عــدم اختصــاص بیــش از  10درصــد مقــاالت ســازی مشــروط نشــریه موافقــت شــده باشــد ،بــه وارد شــدند.
یــک ســال بــه ســردبیر ،مدیــر مســئول و اعضــای نشــریه اطــاع داده شــده و اکســلی کــه دربردارنده
هیئــت تحریریــه

وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و
دانشــگاه آزاد اســامی و همچنیــن برخــی دانشــگاه

همچنیــن تعــداد  172نشــریه عربــی نمایــه شــده هــا از جملــه فردوســی مشــهد ،تهــران ،صنعتــی

موضوعــات ســطح کالن ،میانــی و خــرد می¬باشــد در  ISCمــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه از ایــن

اصفهــان و شــهید بهشــتی بــه صــورت مجــزا

)12عــدم اختصــاص بیــش از  25درصــد بــه همــراه راهنمــای تخصیــص موضــوع و تعــداد  54نشــریه دارای مــورد وتویــی هســتند و

اقــدام بــه معرفــی نشــریات نامعتبــر و جعلــی در

وابســتگی ســازمانی مقــاالت بــه ناشــر

همچنیــن اطالعاتــی دربــاره  DORو مزایــای آن بــه تصمیــم گیــری در مــورد ایــن نشــریات به جلســات قالــب لیســت هــای جداگانــه نموده¬انــد .پایــگاه

در صورتــی کــه نشــریه از ســد مــوارد وتویــی نشــریات ارســال مــی گــردد .نشــریه موظــف اســت آتــی ارزیابــی نشــریات موکــول گردیــد.
عبــور نکنــد ،بــه نشــریه ایمیــل ارســال شــده و حداکثــر  5موضــوع را پیشــنهاد نمایــد .کارشناســان
مشــکالت نشــریه اطالعرســانی میگــردد .نشــریه گــروه پــس از اطمینــان از درســتی موضــوع نســبت

جویــی در وقــت و افزایــش دقــت پژوهشــگران
اســتخراج اطالعــات کتــاب شــناختی

پــس از رفــع نقایــص میتوانــد مجــددا درخواســت بــه درج آن در پایــگاه اقــدام میکننــد؛ همچنیــن ،نشــریات
نمایــد .بدیهــی اســت بــا توجــه بــه مشــکل ذکــر بــه نشــریات اطــاع داده میشــود کــه همــکاران

پــس از شناســایی و ارزیابــی ،اطالعــات کتــاب

شــده بــه نشــریه فاصلــه بیــن دو درخواســت بایــد گــروه تجزیــه و تحلیــل بــه منظــور تکمیــل فراینــد شــناختی نشــریات ،اعــم از شــماره شــاپا ،ناشــر،
مــدت زمــان منطقــی داشــته باشــد .بــه طــور مثــال نمایــه ســازی و بارگــذاری مقــاالت بــا اســتفاده از آدرس ســایت ،آدرس پســت اکترونیکــی ،دوره
اگــر اعضــای هیئــت تحریریــه نیــاز بــه تغییــر داشــته  XMLبــا آنــان تمــاس مــی گیرنــد .الزم بــه ذکــر انتشــاراتی ،عناویــن فرعــی نشــریه و ...اســتخراج
باشــند ،بایــد حداقــل یــک شــماره بــا اعضــای اســت در متــن ایمیــل ارســالی ،بــه نشــریات تذکــر مــی گــردد .در ســال  1400اطالعــات کتــاب
هیئــت تحریریــه جدیــد منتشــر شــده باشــد و داده میشــود کــه هــر ســاله مــورد ارزیابــی مجــدد شــناختی  1340نشــریه اســتخراج شــده و بــه گــروه
ســپس درخواســت مجــدد ارســال شــود.

قــرار خواهنــد گرفــت و در صورتیکــه معیارهــای نمایــه ســازی نشــریات ارســال گردیــد.

در صورتــی کــه نشــریه از ســد مــوارد وتویــی
عبــور کنــد ،وارد فراینــد ارزیابــی جهــت ورود بــه
اســت جــدول امتیازدهــی از آدرس:

pdf.-1600059911/page

بــرای

از مهــم تریــن فعالیــت هــای گــروه بررســی هــای

چنانچــه امتیــاز نشــریه بــه حــد نصــاب  75نرســد ،برنامــه ISCبــه همــکاران گــروه تجزیــه و تحلیــل تغذیــه ســامانه نشــریات علمــی جهــان اســام و
شــده بــه همــراه دالیــل کســر امتیــاز بــه نشــریه

نمایــه اســتنادی علــوم را در پــی داشــته و مبنــای

در ســال  1400تعــداد  332درخواســت ارزیابــی تجزیــه و تحلیل¬هــای بعــدی ایــن ســامانه هــا

ارســال میگــردد ،نشــریه میتوانــد پــس از بررســی شــد از ایــن تعــداد بــا نمایــه ســازی 265
رفــع نواقــص و انتشــار حداقــل ســه شــماره و یــا درخواســت موافقــت نشــد کــه از ایــن تعــداد 154
گذشــت یــک ســال از تاریــخ درخواســت فعلــی ،درخواســت مــورد وتویــی داشــته 83 ،درخواســت

خواهــد بــود.

در ســال  ،1400حــدود  15751نشــریه موجــود در
لیســت نشــریات نامعتبــر دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا
لیســت فعلــی مطابقــت داده شــد و  13909نشــریه
منحصــر بــه فــرد شناســایی شــد کــه بــه لیســت

مطابقــت داده میشــد کــه در نهایــت حــدود
 7458نشــریه در ســیاهه قــرار گرفــت .در ایــن ســال
جلســاتی بــا دفتــر برنامــه ریــزی و سیاســت گذاری
امــور پژوهشــی وزارت علــوم برگــزار گردیــد و
مقــرر شــد نشــریات نامعتبــر وزارت علــوم ،وزارت
بهداشــت و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام

در ســال  1400موضوعات1533عنــوان نشــریه در ســیاهه باقــی بمانــد کــه حــدود  2435نشــریه

(دارای آرشــیو یــا بــدون آرشــیو در پایگاه) در ســه

مجــددا درخواســت ارزیابــی خــود را بــرای پایــگاه امتیــاز کمتــر از  75کســب کــرده و بــا نمایــه ســطح کالن ،میانــی و خــرد ثبــت شده¬اســت.
ارســال نمایــد.

لیســتی واحــد نمــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت

تجزیــه و تحلیــل و برچســب گــذاری لیســت روزآمــد دانشــگاهها نیــز بــا لیســت فعلــی

دردســترس و قابــل اســتفاده مــی باشــد .نمــوده و ایــن اطالعــات را بــه منظــور ثبــت در اســتنادی می¬باشــد .موضوع¬دهــی بــه نشــریات،
ایمیلــی کــه دربردارنــده فایــل اکســل محاســبه ارجــاع میدهنــد.

یکپارچــه نمــودن لیســت هــای موجــود در قالــب

کــه شــاپا نداشــتند از ســیاهه حــذف گردیــد و

 https://isc.ac/file/download/شــماره شــاپا الکترونیکــی ،وب ســایت ،دوره نشــریات و اختصــاص موضــوع بــه آنهــا یکــی
عمــوم انتشــاراتی ،آدرس پســتی ،تلفــن ،ایمیــل و  ...اقــدام

در لیســت هــای اعــام شــده ،اقــدام بــه ادغــام و

برچســب گــذاری و اختصــاص موضــوع بــه ســیاهه بــه  16651نشــریه رســید؛ ســپس ،نشــریاتی

نشــریات لیســت اولیــه مــی گــردد .الزم بــه ذکــر اســتخراج اطالعــات کتابشــناختی نشــریات از نشــریات
قبیــل عنــوان ،عنــوان فرعــی ،شــماره شــاپا چاپــی،

و جلوگیــری از پراکندگــی اطالعــات موجــود

اضافــه گردیــد و تعــداد نشــریات موجــود در

الزم را کســب ننماینــد فاقــد نمایــه میشــوند.
در گام بعــد همــکاران گــروه نســبت بــه

اســتنادی علــوم جهــان اســام بــه منظــور صرفــه

را تشــکیل میدهنــد .همچنیــن مقــرر شــد تنهــا

نشــریاتی بــه عنــوان نامعتبــر و جعلــی قلمــداد شــوند

ســازی  28نشــریه در جلســه ممیــزی موافقــت نشــد.

کــه حداقــل در یکــی از نمایهنامههــای تخصصــی

اگــر نشــریه موفــق بــه کســب امتیــاز  75شــود بــا درخواســت نمایــه ســازی  52نشــریه موافقــت

ارائــه شــاخص هــای علمــی بــرای شناســایی و یــا اســتنادی معتبــر بینالمللــی نمایــه شــده باشــند.

جهــت تصمیمگیــری نهایــی بــه کمیتــه ارزیابــی بـه عمــل آمــده اســت کــه از ایــن تعــداد  42نشــریه نشــریات نامعتبــر و جعلــی و معرفــی کاملتریــن
نشــریات  ISCارجــاع داده مــی شــود .اعضــای
کمیتــه پــس از بررســی مســتندات و ممیزی نشــریه،
نســبت بــه نمایه/عــدم نمایــه آن رأی می¬دهنــد.
در صورتــی کــه بــا نمایــه ســازی نشــریه موافقــت

پــس از برگــزاری جلســات متعــدد ،شــاخصها

ایرانــی و  10نشــریه غیــر ایرانــی میباشــند و  15لیســت ایــن نشــریات در یــک ســامانه قابــل بازنگــری شــده و در ســایت بارگــذاری شــد تــا
جســتجو و روزآمــد (Predatory and Hijacked
نشــریه در دســت بررســی اســت.
نشــریات مطابــق بــا شــاخصها بررســی شــده و در
در ســال  1400موضــوع نشــریات دارای مــوارد )Journals
صــورت لــزوم بــه لیســت اضافــه شــوند.
نشــریات نامعتبــر و جعلــی یکــی از
وتویــی در کمیتــه ارزیابــی نشــریات مجــددا

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

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

.1سازمان نشریه

-1-2اســتفاده از اســامی یــا مشــخصات جعلــی بــرای اعضــای هیئــت
تحریریــه 5
-1-3قــرار دادن نــام افــراد در لیســت هیئــت تحریریــه نشــریه ،بــدون
اطــاع و موافقــت آنهــا 5
-1-4وجــود هیئــت تحریریــه یکســان بــرای کلیــه نشــریات یــک ناشــر،
یــا ،وجــود هیئــت تحریریــه یکســان بــرای دو یــا چنــد نشــریه از حوزههــای
موضوعــی متفــاوت 5
-1-5یکسان بودن ناشر و سردبیر نشریه 5
-1-6اداره کــردن و انتشــار نشــریه توســط شــخص حقیقــی بــه عنــوان
ناشــر نشــریه 5
-1-7نامرتبــط بــودن تخصــص هیئــت تحریریــه و ســردبیر بــا موضــوع
نشــریه 5
-1-8نامرتبــط بــودن تخصــص ناشــر بــا زمینــه موضوعــی نشــریه (بــرای
ناشــران موضوعــی و انجمنهــای تخصصــی) 4
-1-9نبــود اطالعــات آکادمیــک در خصــوص ســردبیر ،اعضــای هیئــت
تحریریــه و داوران 4
-1-10اندک بودن تعداد اعضای هیئت تحریریه 2
-1-11نبــود تنــوع جغرافیایــی الزم بــرای اعضــای هیئــت تحریریــه (بــرای
نشــریات بینالمللــی) 1
-1-12نبــود تنــوع وابســتگی ســازمانی الزم بــرای اعضــای هیئــت تحریریــه
(بــرای نشــریات ملــی) 1
ِ
سیســتماتیک غیرعلمــی بیــن اعضــای هیئــت
-1-13وجــود ارتبــاط
تحریریــه1
-2-1داوری صــوری و غیرعلمــی و نداشــتن رونــد داوری مشــخص بــرای
پذیــرش مقــاالت 5
-1-2داوری سریع کمتر از زمان نرمال (در حد چند روز) 5

-1-3داشــتن نمایندگانــی بــرای تضمیــن انتشــار و پذیــرش مقالــه ،در ازای
دریافــت وجــه 5
-1-4پنهانکاری در خصوص دریافت هزینههای انتشار مقاله 5
-1-5دریافت هزینه در ازای تسریع روند داوری و انتشار مقاالت 5
-1-6درج اطالعــات صــوری یــا جعلــی مبنــی بــر نمایهســازی شــدن
 .2ا صــو ل
نشــریه در نمایهنامههــای معتبــر 5
اخالقــی نشــر
-1-7اعــام ضریــب تاثیــر یــا ســایر شــاخصهای ارزیابــی مجلــه بصــورت
جعلــی و گمراهکننــده 5
-1-8فراخوان انتشار مقاله به ایمیل دانشگاهیان بهصورت 4 spam
-1-9درصــد پذیــرش بــاال و انتشــار شــمارههای زیــاد نشــریه در هــر ســال
[مث ـ ً
ا هــر چنــد هفتــه یکبــار] 4
-1-10اســتفاده از عناویــن گمراهکننــده و کاذب نظیــر بینالمللــی،
کشــورهای توســعهیافته و غیــره بــرای نشــریات بومــی کشــورها 2
-2-1بازنشــر مقاالتــی کــه قبــ ً
ا در مجــات یــا مجموعــه مقــاالت
کنفرانسهــای منتشــر شــده ،بــدون موافقــت نویســنده ،یــا بــدون اشــاره بــه
بازنشــر بــودن آن 4
-1-2انتشــار مقاالتــی از حوزههــای علمــی غیرمرتبــط بــا عنــوان،
مأموریــت و اهــداف نشــریه 4
در
.3ضعــف
-1-3عمومــی و ُجن ـگ ماننــد بــودن موضــوع مقالههــای مجلــه( .تأکیــد
مقــاالت نشــریه
نداشــتن بــر انتشــار مقالــه در زمین ـهای خــاص و تخصصــی) 4
-1-4انتشــار ســهم قابــل توجهــی از مقالههــای مربــوط بــه نویســندگان
کشــورهای دارای رتبههــای علمــی پائیــن (کشــورهای دارای رتبــه علمــی
ضعیــف) 4
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 -2-1نامعتبــر اعــام شــدن نشــریه توســط یکــی از نمایههــای اســتنادی یــا
تخصصــی معتبــر 5

و  -1-2وجــود مقــاالت تقلبــی یــا  retractشــده بــرای اعضــای هیئــت
.4شــهرت
اعتبــار ناشــر یــا تحریریــه و ســردبیر 5
-4-3نامعتبــر اعــام شــدن نشــریه توســط یکــی از دانشــگاهها و موسســات
نشــر یه
پژوهشــی معتبــر 1
 -5-1نبــود مشــخصات ،آدرس یــا ســازوکار الزم بــرای ارتبــاط با ســردبیر
و هیئــت تحریریــه 4
.5ارتبــاط بــا
 -5-2نامشــخص یــا مبهــم بــودن هویــت ناشــر نشــریه (نبــود راههــای
نشــریه
دسترســی ،آدرس ثابــت و 3 )...
-2-1نداشــتن ســامانه الکترونیکــی یکپارچــه ( )Editorial Managerتحــت
حمایــت ناشــری مشــخص ،بــرای ارســال ( ) Submitمقالــه و ثبــت اطالعــات
نویســندگان 2

 .6ز یر ســا خت
نشــر یه

-1-2نبود امکان اتصال به سامانه نشریه از طریق 2 ORCID
-6-3نبود خطمشی مشخص در زمینه حفاظت دیجیتال مقاالت 2
-6-4ضعیــف بــودن وبســایت نشــریه و فقــدان اطالعــات شــفاف در خصــوص
عملیــات نشــر 2
-6-5نبود راهنمای نویسندگان در وبسایت نشریه یا ناقص بودن آن 1

کیفی سازی نشریات

کیفی سازی نشریات نمایه شده در  ISIو Scopus

بــه منظــور بررســی کیفیــت نشــریات ،بــا توجــه
بــه وابســتگیهای ســازمانی مقــاالت نشــریات
علمــی و نظــر بــه اینکــه دانشــگاههای مــورد
نظــر بــه چــه میــزان بــا دانشــگاه هــای برتــر موجــود
در رتبــه بنــدی جهانــی  ISCهمپوشــانی دارنــد،
روشــی نویــن تامــل گردیــد.
فراینــد کار در ایــن روش بدیــن شــرح اســت
کــه دانشــگاههای موجــود در رتبهبنــدی جهانــی
در چهــار رتبــه  100-1 ،50-1 ،20-1و 250-1
مشــخص و تعــداد تولیــدات علمــی نشــریات
براســاس وابســتگی ســازمانی هــای موجــود در هــر
رتبــه در بــازه زمانــی  2019-2015از پایــگاه WOS
اســتخراج شــد.
بــا تاکیــد بــر کل تولیــدات علمــی نشــریات در
بــازه زمانــی  2019-2015و بــا توجــه بــه آمــار
اســتخراجی از  ،WOSتعــداد مــدارک بــا رتبــه
هــای  250-101 ،100-51 ، 50-21و  250بــه
بــاال و ســهم هشــت ســطح دانشــگاهها مبتنــی
بــر رتبههــای ذکــر شــده بــه صــورت جداگانــه
محاســبه گردیــد و بــا توجــه بــه فرمــول محاســباتی
زیــر میــزان کیفیــت نشــریات مقایســه گردیــد.
(ســهم مــدارک  250بــه بــاال)*( +1ســهم
مــدارک ( + 2*)250-101ســهم مــدارک -51
( + 3*)100ســهم مــدارک ( + )50-21ســهم
مــدارک (4* ))20-1
جهــت ســنجش کیفیــت یــک نشــریه فاکتورهای
مختلفــی را میتــوان بررســی نمــود اعــم از میــزان
اســتناد ،تعــداد تولیــدات علمــی ،قدمــت نشــریه،
زبــان نشــریه ،حــوزه موضوعــی نشــریه ،میــزان

پراکندگــی جغرافیایــی وابســتگی ســازمانی
اعضــای هیــات تحریریــه و...
روش محاســباتی مطالعــه شــده بــا توجــه بــه
دانشــگاههای برتــر و میــزان تولیــدات علمــی
آنهــا در نشــریات مختلــف ســعی بــر آن دارد
تــا کیفیــت نشــریات را محاســبه نمایــد .در ســال
 ،1400تعــداد  7266عنــوان نشــریه بدیــن ترتیــب
کیفی¬ســازی شــدند.

کیفــی ســازی نشــریات نمایــه
شــده در ISC

بــه منظــور بررســی کیفیــت نشــریاتی کــه در
دســته بنــدی قبلــی قــرار نمــی گیرنــد (نشــریات
ایرانــی و کشــورهای جهــان اســام و  )...روشــی
پیشــنهاد گردیــد.
فراینــد کار در ایــن روش بدیــن شــرح اســت
کــه درصــد مقــاالت ناشــر را در یــک دوره
انتشــاراتی محاســبه کــرده و درصورتیکــه مقــدار
آن بیشــتر از 25درصــد باشــد نشــریه دارای مــورد
وتویــی شــده و ســایر محاســبات بــرای آن انجــام
نمــی گــردد و درصورتیکــه مقــدار آن کمتــر
از 25درصــد باشــد تعــداد مقــاالت منتشــر شــده
توســط ناشــر و تعــداد مقــاالت منتشــر شــده توســط
دانشــگاه ناشــر محاســبه گردیــده و بــا توجــه بــه
امتیــاز رتبهبنــدی دانشــگاهها بــرای هــر کــدام از
مقــاالت ،امتیــاز الزم در نظــر گرفتــه میشــود.
بــرای دانشــگاههای مختلــف موجــود در
رتبهبنــدی  ISCبــا توجــه بــه ســطح رتبــه
دانشــگاهها چهــار امتیــاز 4 ،3،2 ،1 ،در نظــر
گرفتــه و مجمــوع ســهم مقــاالت چهــار امتیــاز
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نمودار .1عملکرد گروه بررسی های استنادی در سال 1400

محاســبه میشــود .تاکنــون بــرای 1214نشــریه اســتخراج گردیــد 315 .عنــوان نشــریه در ایــن
ایرانــی ایــن محاســبات انجــام شــده اســت .پایگاههــا نمایــه میشــوند از ایــن تعــداد 184
نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در پایــگاه هــای بیــن نشــریه بــه وزارت بهداشــت 108 ،نشــریه وزارت
علــوم 26 ،نشــریه دانشــگاه آزاد اســامی و 18
ا لمللی
نشــریه مســتقل شناســایی شــد .الزم بــه ذکــر اســت
نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در پایــگاه
در جــدول زیــر ،نشــریات دانشــگاه آزاد کــه از
کالریویــت و اســکوپوس بــه همــراه نمایــه نامــه
وزارتیــن رتبــه گرفتهانــد تحــت وزارت مربوطــه
هــا و ســازمان متبــوع آنهــا در آبــان مــاه 1400
شــمارش شــدهاند.

جدول .3تعداد نشریات وزارتین نمایه شده در پایگاه های ISI, Scopus
تعداد نشریات ایرانی نمایه

غیروزارتین

مجموع

ISI

64

95

12

171

SCOPUS

99

168

17

284

شده در

وزارت علوم

وزارت بهداشت

ISI AND Scopus

نمودار .2مقایسه عملکرد گروه بررسی های استنادی در سال  99با 1400

(نمایه شده در هر دو پایگاه به

55

79

6

140

(نمایه شده در حداقل یکی از

108

184

23

315

(نمایه شده در هر دو پایگاه به

96

164

6

226

(نمایه شده در هر دو پایگاه به

62

92

8

162

صورت همزمان)
ISI OR Scopus
پایگاه ها)
Scopus AND ISC
صورت همزمان)
ISI AND ISC
صورت همزمان)
ISI AND Scopus AND ISC
(نمایه شده در هر سه پایگاه به
صورت همزمان)

53

3

78

134

تعــداد نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در حداقــل نشــریه نمایــه شــده کالریویــت ( )ISIهمزمــان در

یکــی از دو پایگاههــای بینالمللــی کالریویــت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام نیــز نمایــه
( )ISIیــا اســکوپوس  315نشــریه میباشــد ،از ایــن می¬شــوند .از میــان نشــریات ایرانــی نمایــه شــده

تعــداد  284نشــریه نمایــه اســکوپوس 171 ،نشــریه در پایــگاه هــای بیــن المللــی 134 ،نشــریه بــه
نمایــه  ISIو  140نشــریه در هــر دو پایــگاه نمایــه
صــورت همزمــان در هــر ســه پایــگاه کالریویــت
مــی شــوند .از میــان نشــریات ایرانــی نمایــه شــده
( ،)ISIاســکوپوس و پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان
در اســکوپوس 266 ،نشــریه در پایــگاه اســتنادی
اســام نمایــه مــی شــوند.
علــوم جهــان اســام نیــز نمایــه مــی شــوند162 .
جدول .4تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه کالریویت همراه با سازمان متبوع و نمایه نامه آنها

سازمان

تعداد

نمایه SCI

وزارت علوم

64

24

95

22

دانشگاه آزاد

17

4

مستقل

8

مجموع

171

و ز ا ر ت
بهد ا شــت

نمایه SSCI

نمایه ESCI
40

2

73
13
8

46

2

125

ارتبــاط بــا نشــریات و پاســخ
گویــی بــه مکاتبــات
تلفنــی و اینترنتــی میباشــند .الزم بــه ذکــر
و ســعه صــدر پاســخگوی کاربــران حضــوری،

رضایــت کاربــران و پاســخ¬گویی دقیق و ســریع
بــه مطالبــات و درخواســت¬های آنــان از اولویــت
هــای پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام و ایــن گــروه ،از ســایر کشــورهای جهــان می باشــد
بــه تبــع آن گــروه بررســی هــای اســتنادی مــی کــه بیانگــر عالقــه ســایر کشــورها بــه برقــراری
باشــد .مدیریــت و کارشناســان ایــن گــروه تمــام
ارتبــاط علمــی و نمایــه ســازی نشــریات آن هــا
تــاش خــود را بــرای رضایــت کاربــران بــهکار
گرفتــه و در تمــام اوقــات اداری بــا نهایــت دقــت در ایــن پایــگاه اســت.
اســت کــه بســیاری از رایانامــه هــای رســیده بــه

بــا توجــه بــه اینکــه در بــازه زمانــی -1397
 1399مهمتریــن فعالیــت گــروه شناســایی
نشــریات بینالمللــی معتبــر بــوده اســت و در ایــن
مــدت ،حــدود  6000نشــریه مــورد شناســایی و
ارزیابــی قــرار گرفتــه و اطالعــات کتابشــناختی
و موضوعــات آنهــا اســتخراج گردیــده اســت کــه
غنیتــر شــدن ســطح کمــی و کیفــی نشــریات
نمایــه شــده در پایــگاه را بــه دنبــال داشــته اســت.
در ســال  ،1400مهمتریــن فعالیــت گــروه ،کیفــی
ســازی نشــریات شناســایی شــده در ســالهای
قبــل بــود و ایــن مهــم بــا جدیــت در حــال انجــام
میباشــد.

نتیجه گیری:

در ارزیابــی انجــام شــده در ســال  1400موضــوع
نشــریات دارای مــوارد وتویــی در کمیتــه ارزیابــی
نشــریات مطــرح گردیــد و از تعــداد  86نشــریه
دارای مــوارد وتویــی ،تعــداد  43نشــریه بــه دلیــل
تاخیــر در انتشــار شــمارههای نشــریه در لیســت
نشــریات فاقــد نمایــه  ISCقــرار گرفتنــد کــه از
ایــن تعــداد  6نشــریه مشــکل تاخیــر در انتشــار
را برطــرف نمــوده و مجــددا در لیســت نشــریات
اولیــه  ISCوارد شــدند .ضمنـاً میــزان نــرخ پذیــرش
نشــریاتی کــه درخواســت ارزیابــی و نمایهســازی
داده بودنــد ،در ســال  1400حــدود  15/66درصــد
میباشــد کــه در مقابــل  79/81درصــد نــرخ عــدم
پذیــرش نشــریات در ایــن ســال بیانگــر پذیــرش
نشــریات کیفی¬تــر توســط  ISCمی-باشــد.
یکــی از مهمتریــن کارهــای انجــام شــده در
حــوزه نشــریات ،شناســایی تعــداد  1763نشــریه
معتبــر بینالمللــی باکیفیــت موجــود در ارجاعــات
مقــاالت نشــریات ایرانــی و  436نشــریه دسترســی
آزاد حــوزه هنــر و علــوم انســانی اســت و ایــن امــر
باعــث حضــور نشــریات کیفــی در سراســر دنیــا در
پایــگاه ISCگردیــده اســت.
تعــداد نشــریات ایرانــی نمایــه شــده در پایــگاه
کالریویــت و اســکوپوس بــه همــراه نمایــه نامههــا
و ســازمان متبــوع آنهــا در ســال  1400اســتخراج
گردیــد 315 .عنــوان نشــریه در ایــن پایگاههــا

نمایــه میشــوند از ایــن تعــداد  184نشــریه بــه
وزارت بهداشــت 108 ،نشــریه وزارت علــوم،
 26نشــریه دانشــگاه آزاد اســامی و  18نشــریه
مســتقل شناســایی شــد .همچنیــن در اواخــر 1399
و اوایــل  1400کارگاه هــای آموزشــی بــرای
نشــریات کشــورهای اســامی برگــزار شــد و در
اســایدهای تهیــه شــده تــاش شــد اطالعاتــی در
ارتبــاط بــا پایــگاه  ،ISCشــرایط پذیــرش نشــریات و
نمایــه ســازی آنهــا بــه صــورت اجمالــی توضیــح
داده شــود.
پــس از برگــزاری کارگاه¬هــای آموزشــی در
ســال  1400تعــداد  86درخواســت نمایه¬ســازی از
کشــورهای اســامی دریافــت گردیــد کــه از ایــن
تعــداد 9 ،نشــریه مجــوز نمایه¬ســازی در  ISCرا
دریافــت نمودنــد.
عــاوه بــر ایــن بــه منظــور هدایــت پژوهشــگران
بــه ســمت انتشــار کارهــای علمــی در مجــات
معتبــر بیــن المللــی شــاخص¬های علمــی شناســایی
ناشــران و نشــریات کــم اعتبــار و نامعتبــر و
همچنیــن لیســت نشــریات تحــت احتیــاط و جعلــی
در ســامانه نشــریات علمــی بــه طــور مســتمر بــه
روز¬رســانی مــی شــود بــه طــوری کــه در حــال
حاضــر لیســت فــوق شــامل  2435نشــریه تحــت
احتیــاط و جعلــی مــی باشــد.
انتظــار مــی رود دانشــگاه¬های زیــر مجموعــه
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری؛ وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی؛ دانشــگاه
آزاد اســامی و نیــز ســایر مراکــز آموزشــی و
پژوهشــی مســتقل و وابســته بــه دســتگاه هــای
اجرایــی ،بــه خصــوص هیــأت ممیــزه دانشــگاه
هــا و پژوهشــگاه هــا و کمیســیون هــای تخصصــی
و کمیتــه هــای منتخــب مربوطــه بــا اســتفاده از
اطالعــات و امکانــات موجــود در ســامانه ISC
ارزیابــی یافتــه هــای علمــی و مقــاالت انتشــار یافتــه
توســط اعضــای هیــات علمــی و پژوهشــگران را
انجــام داده تــا بــا تولیــد علــم و پژوهــش هــای
معتبــر و کیفــی شــاهد ارتقــای جایــگاه علمــی
دانشــگاه و کشــور در ابعــاد کیفــی باشــیم.
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گزارش عملکرد سامانه جامع ثبت و اطالع رسانی همایش های معتبر علمی در ISC
برگــزاری همایشهــاي علمــي ،بــه عنــوان

 -4ارزیابــی و نمایــه ســازی مقــاالت همایــش

بخشــی از فرآينــد مديريــت دانــش ،نقــش مهمــی ها
در تقویــت ارتبــاط میــان اعضــای جامعــۀ علمــی -5 ،تدویــن و تبییــن آییــن نامــه و شــیوه نامــه

تبــادل اندیشــه و اشــاعۀ دســتاوردهای پژوهشــی در مربــوط بــه نمایــه ســازی همایــش هــای داخلــی و
بیــن المللــی
جامعــه دارد .طبــق قوانیــن و مصوبه جدیــد وزارت
بــه منظــور تقویــت ســطح کمــی و کیفــی
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ( )1398/10/24و
همایــش هــا در موسســه اســتنادی علــوم و پایــش
همچنیــن دســتورالعمل برگــزاری همایــش هــای
علــم و فنــاوری ( ،)ISCمطابــق بــا آییــن نامــه
علمــی پژوهشــی ،تنهــا کنفرانــس هایــی کــه در مصــوب ارزیابــی شــده و در  ISCنمایــه ســازی مــی

بــا توجــه بــه ابــاغ آییننامــه همایشهــای آموزشــی کوچــک) بــا اجــرای شــیوه نامــه جدیــد

علمــی مبنــی بــر ارتقــاء کیفیــت آن هــا کــه در در ســال  98کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری کــه از

پایــان ســال  1397ابــاغ گردیــد ،رونــد ارزیابــی و ســال  1399همایشــی از نهادهــای خصوصــی ثبــت
ثبــت همایــش هــا تغییــر یافــت .بنابرایــن همایــش نگردیــده اســت .در ســال  1400تعــداد همایــش

هــای نمایــه شــده در ســال  1398بــه  544و ســال هــای نمایــه شــده توســط دانشــگاه هــا و انجمــن

 1399بــه  493رســید کــه نســبت بــه ســال هــای هــا بــا توجــه بــه برگــزاری اغلــب همایــش هــا بــه
قبــل کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن همایــش هــای صــورت مجــازی بــه  625افزایــش یافتــه کــه رشــد
برگــزار شــده موسســات آمــوزش عالــی (مراکــز قابــل توجهــی داشــته اســت.

موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری گــردد .بعــد از نمایــه ســازی همایــش و برگــزاری
( )ISCبــه ثبــت رســیده باشــند دارای اعتبــار از نظــر آن توســط ســازمان برگــزار کننــده مقــاالت بــرای

نمودار .2مقایسه عملکرد گروه بررسی های استنادی در سال  99با 1400

وزارت علــوم هســتند و تنهــا مقــاالت ارائــه شــده پایــگاه ارســال شــده و پــس از بررســی بــر روی
در کنفرانــس هــا و کنگــره هــای نمایــه شــده در ســایت  ISCنمایــه ســازی خواهــد شــد.

 ISCدارای امتیــاز پژوهشــی در نمــره پایــان نامــه و ســازماندهی و اعتبــار ســنجی
همایــش هــای ملــی و بیــن المللــی
نیــز مصاحبــه دکتــری لحــاظ مــی شــود.
یکــی از اهــداف مهــم موسســه اســتنادی علــوم

همایــش هایــی کــه درخواســت نمایــه ســازی

و پایــش علــم و فنــاوری ( )ISCســاماندهی خــود را از طریــق پنــل ثبــت همایــش ،ایمیــل یــا
همایشهــای کشــور میباشــد .بــا تصویــب ســامانه چارگــون بــه گــروه ارســال نمــوده انــد ،بــر

شــیوه نامــه هــا و قوانیــن مناســب و ارزیابــی دقیــق اســاس آییــن نامــه موجــود در فراینــد ارزیابــی قرار
همایشهــا تــاش شــده اســت همایشهــای مــی گیرنــد .در صــورت مغایــرت بــا آییــن نامــه،
معتبــر را از همایشهــای نامعتبــر شناســایی کــرد .درخواســت نامــه بــرای اصــاح و ارســال مجــدد از
در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف از ســال 1398
طریــق پنــل ثبــت همایــش هــا ،برگردانده می شــود
بخــش همایــش هــا در قالــب یــک گــروه مســتقل
و در صــورت تأییــد بــر روی ســایت نمایــه مــی
بــا عنــوان آمــوزش و همایــش تاســیس گردیــد.
گــردد .پــس از شناســایی و ارزیابــی ،اطالعــات
اهــم وظایــف ایــن گــروه عبارتنــد از:
-1ســازماندهی و اعتبــار ســنجی همایــش هــای کامــل همایــش هــا بــر روی ســایت https://conf.

داخلــی و بیــن المللــی

 /isc.ac/faقــرار مــی گیرنــد .در ســال ،1400تعــداد

( )ISCارســال نمایــد .بعــد از ارســال کارشناســان
تجزیــه و تحلیــل و برچســب بــا اســتفاده از ابزارهــا و روش هــای موجــود بــه

گــذاری همایــش هــا

ثبــت و نمایهســازی اطالعــات مقــاالت مربــوط

تجزیــه و تحلیــل و برچســب گــذاری همایــش ها بــه همایــش هــا مــی پــردازد .در آذرماه ســال1399

و اختصــاص موضــوع بــه آن هــا یکــی از فعالیــت ســامانه بارگــذاری ســریع اطالعــات مجــات و
هــای گــروه همایــش هــا مــی باشــد .موضــوع

همایش¬هــا بــرای دریافــت و نمایه ســازی مقاالت

-2بررســی درخواســت هــای رســیده از طــرق  2682همایــش درخواســت خــود را از طریــق پنــل

دهــی بــه همایــش هــا ،ایــن امــکان را فراهــم مــی همایــش بــاز طراحــی گردیــد و از بهمــن 1400

نمــوده کــه پــس از بررســی و ارزیابــی تعــداد 625

کنــد ،کــه کاربــران همایــش هــای مرتبــط با رشــته بــا همــکاری بخــش خصوصــی ایــن کار ادامــه
تحصیلــی و یــا حــوزه تخصصــی خــود را آســان یافــت .لــذا بــه منظــور اطمینــان از صحــت ورود

مختلــف بــه منظــور ارزیابــی و نمایــه ســازی ثبــت همایــش ،پســت و ســامانه چارگــون ارســال
همایــش هــا

 -3تجزیــه و تحلیــل و برچســب گــذاری همایــش عنــوان همایــش در ســطح ملــی و
هــا
بین المللی نمایه سازی شده است.

تــر شناســایی کننــد .بــا توجــه بــه گســترش حــوزه

جغرافیایــی و موضوعــی همایــش هــای نمایــه شــده
در پایــگاه و لــزوم اســتفاده از یــک روش موضــوع

نمودار  .1آمار همایشهای ثبت شده در سامانه ثبت همایشها

دهــی جامــع و کامــل ،تمامــی روش هــای موضــوع
دهــی در پایــگاه هــای اســتنادی بیــن المللــی و
معتبــر مــورد مطالعــه و بررســی قرارگرفــت تــا

اطالعــات مقــاالت ،اســتنادها ،اســامی نویســندگان
و وابســتگیهای ســازمانی آنهــا ،گــروه اقــدام بــه
اســتخراج قوانیــن و دســتورالعملهای دقیــق بــرای
نمایهســازی نمــوده انــد بــه طوریکــه اکنــون
در هــر یــک از بخشهــا دســتورالعملهای

بهتریــن ترکیــب جهــت موضــوع دهــی انتخــاب اســتانداردی جهــت نمایهســازی اطالعــات
گــردد.

نمایه سازی مقاالت همایش ها

همایــش هــا وجــود دارد .در ایــن راســتا در ســال

 ،1400تعــداد  22217مقالــه بررســی کــه از ایــن
تعــداد حــدودا  10000مقالــه بــه دالیــل عــدم

یکــی دیگــر از وظایــف گــروه آمــوزش و بارگــذاری پــی دی اف ،عــدم تکمیــل اطالعــات
همایــش ،نمایــه ســازی مقــاالت همایــش هــا مــی
نویســندگان و ارجاعــات مقــاالت تاییــد نشــد و
باشــد .پــس از برگــزاری همایــش ،ســازمان برگزار
تنهــا تعــداد  12217مقالــه بــر روی ســایت https://
کننــده موظــف اســت مقــاالت همایــش را بــرای
 0=ecc.isc.ac/?laنمایــه گردیــد.
موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و فنــاوری
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دهقانــی در پایــان گفــت :مؤسســه اســتنادی علوم

معرفی شرکت از شرکت های فعال و مستقر مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه فردوسی

و پایــش علــم و فنــاوری ( ،)ISCجهــت تســریع
فراینــد اطــاع رســانی در زمینــه یافتــه هــای جدیــد
علمــی در مــورد ویــروس کوویــد 19-و کمــک
بــه پژوهشــگران ،سیاسـتگذاران حــوزه ســامت
و عمــوم مــردم و نیــز پاســخ دهــی مطلــوب بــه

همــه گیــری جهانــی ،ســامانه نماگرکوویــد19-

( )Visualizer 19-ISC COVIDرا از ابتــدای

بــروز بیمــاری راه انــدازی کــرده اســت .اطالعــات
ایــن پایــگاه شــامل جدیدتریــن مقــاالت علمــی
تمــام متــن منتشــر شــده و پیــش چــاپ و نیــز

بیمــاری کوویــد 19-بــوده و بــا جســتجو در
آن تــازه تریــن آمــار مبتالیــان ،مــرگ و میــر،
درمانشــدگان و همچنیــن نســبت هــای ابتــا بــه
جمعیــت بــه تفکیــک هــر کشــور و مقایســه بــر
اســاس نمــودار زمانــی -مکانــی قابــل مشــاهده

اســت .آدرس وبــگاه ایــن ســامانه https://maps.

 ))/isc.ac/covid19بــوده کــه از طریــق وبــگاه
اصلــی موسســه اســتنادی علــوم و پایــش علــم و

فناوری ( ))ISC) https://www.isc.acدر دسترس
میباشــد .ایــن ســامانه همچنیــن بــه درخواســت

ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی کشــورهای

عضــو دی هشــت ( )D8بــرای بهــره بــرداری
کشــورهای عضــو ،در فروردیــن مــاه 1399

بــا حضــور نماینــدگان کشــورهای عضــو ایــن

نیــز بــه عنــوان یــک اســنپ کشــاورزی طراحــی
و در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی گیــرد .ایــن

در حــال حاضــر تعــداد  46شــرکت از شــرکت هــای فعــال و مســتقر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور
دانشــگاه فردوســی مشــهد موفــق بــه اخــذ امتیــاز دانــش بنیــان و خــاق بــرای محصــوالت خــود از
معاونــت محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری شــده انــد؛ از ایــن میــان و بــا رویکــرد معرفــی
شــرکت هــا و کارآفرینــان موفــق ،شــرح و تفصیــل خدمــات و محصــوالت  10شــرکت از ایــن مجموعــه
در ذیــل ذکــر شــده اســت.
نام شرکت

1

خوشــه پــروران زیســت
فنــاور

2

پــارس شــیمی ابتــکار
گســتر

3
4
5

مدار طراح آراد

مدیرعامل
آقای دکتر اسکوییان
آقای دکتر علوی
آقای مهندس بداغی

هوشــمند
رهیافــت
ایرانیــان
صــدری
پیشرو ورزان آرنا

آقای مهندس شهرام قادری
آقای مهندس حسن قادری

6

یکتــا فنــاوران علــم
آ ســیا

آقای دکتر مشار

7

توســعه فنــاوری پایــش
خوردگــی یکتــا

آقای مهندس جوهری

8

فردوســی

فراوردانــه
مشــهد

خانم دکتر حیدریان

صفحه

شــرکت خوشــه پــروران زیســت
فنــاور
آرمین اسکوئیان
متولد 1362

دانــش آموختــه مقطــع دکتــری ورودی ســال

1391

رشــته تحصیلــی :زراعــت گرایــش فیزیولــوژی

گیاهــان زراعــی

شــرکت بــا ایــده تولیــد محصــوالت زیســتی

(کودهــای میکروبــی) در بخــش کشــاورزی بــرای

کاشــه هزینــه هــای تولیــد و افزایــش بهــره وری در
ایــن بخــش راه انــدازی شــد.

موضــوع بررســی میکروارگانیســم هــا و نقش آن

هــا در تغذیــه گیاهــی طــی تحقیقــات در آن ســال

هــا اعــام مــی گــردد .ســپس بــه کارشــناس دارای

را بــرای افزایــش مهــارت دانشــجویان و کســب

9

کشــاورزی را نیــز بــرای کشــاورزان عزیــز فراهــم

13
15
16

9
10

بسپار پایش پارس

آقای مهندس محمودی

20

هــای خــاک پرداختیــم .در ایــن مســیر بــا تشــکیل اطالعــات آن هــا دریافــت و بعــد از تحلیــل
و شناســایی ظرفیــت تولیــد پتانســیل اقــدام بــه

نــگارش برنامــه غذایــی اختصاصــی بــرای آن ســال

مشــکالت بســیار و قوانیــن مانــع تولیــد مشــکالت و آن مزرعــه و یــا بــاغ مــی شــود.

بســیاری طــی ایــن ســال هــا پیــش روی مــا

ایــن مهــم موجــب توســعه بخــش خدمــات ایــن

تولیــد کــود میکرویــی بــا  4محصــول میکروبــی

دارای یــک ســایت خدماتــی کشــاورزی بــه

گذاشــت .امــا امــروز خوشــحالیم کــه کارخانــه شــرکت شــد تــا جایــی کــه هــم اکنــون شــرکت

تولیــد آمینــو اســید و همینطــور  10محصــول آدرس:

شــیمیایی سوسپانســون شــده بــا باالتریــن ســطح
فنــاوری را در کارخانــه شــرکت خوشــه پــروران

)(https://www.agrodayan.com

و همینطــور صفحــه معرفــی دانشــجویان

زیســت فنــاور برنــد دایــان در حــال تولیــد هســتیم .بخــش کشــاورزی و فــارغ التحصیــان ایــن
ایــن شــرکت از ظرفیت کار تیمــی و تحصیلکرده بخــش بــه کشــاورزان عزیــز بــه آدرس (https://

هــای بخش کشــاورزی اســتفاده بســیار برده اســت )agrodayanexpert.com .مــی باشــد .ایــن صفحــه

از دیگــر کارهــای مهــم شــرکت خوشــه پــروران اختصاصــی بــا آدرس فایــل فــرد متخصــص

زیســت فنــاور ایجــاد یــک شــبکه تخصصــی و طراحــی مــی شــود و قابلیــت آپلــود اطالعــات
تحلیلــی در بخــش کشــاورزی اســت .ایــن بخــش

علمــی را توســط متخصــص دارد .از قابلیــت

مســتقیما بــا کشــاورزان در حــال کار بــوده و نتایــج هــا دیگــر ترجمــه ایــن صفحــه بــه زبــان هــای

کار هــر ســال قابــل ثبــت و تحلیــل مــی باشــد .بــا

انگلیســی ،عربــی ،روســی مــی باشــد .از اهــداف

بــه پرسشــنامه هــای

بــه دیگــر کشــورها مــی باشــد .در همیــن راســتا

ایجــاد یــک شــبکه بــزرگ دسترســی کشــاورزان

شــرکت خوشــه پــروران زیســت فنــاور موقعیــت

8

بهین ره آورد بهبود

شــد.

عــاوه بــر تحلیــل موقعیــت مکانــی در بعــد زمینــی

درآمــد آن هــا فراهــم کــرده اســت .همینطــور

آقای مهندس مظلوم زاده

تیــم تحقیقاتــی قــوی کار گروهــی بــزرگ شــروع

اپلیکیشــن انجــام مــی دهنــد و نقــاط مختلــف

7

18

بــه بررســی و مطالعــه ظرفیــت میکروارگانیســم

قابــل ذکــر اســت افــراد کارشناســی را بــا خــود

5

بهداشــت جهانــی ( )Chatham Houseلنــدن بــه

 )/orgقــرار گرفــت.

و قیمــت کارشناســی در لحظــه محاســبه و بــه آن

بــه صــورت ماهــواره ایــن نیــز تحلیــل مــی شــود.

قابــل تحلیــل از مزرعــه و باغــات آن هــا ابتــدا

آن ســازمان بــه آدرس (.http://developing8

کارشناســی خــود را در ایــن اپلیکیشــن ثبــت کننــد

3

ســازمان بــه دعــوت مرکــز بهداشــت و حمایــت

صــورت ویدیوکنفرانــس رونمایــی و در وبــگاه

اســت .کشــاورزان مــی تواننــد درخواســت هــای

کارشناســی در اپلیکیشــن ثبــت مــی شــود تــا

هــا اهمیــت آن بــر مــا چنــد برابــر شــد .از ایــن رو (https://www.agrodayan.com/nutrition-
بعــد از جمــع آوری نمونــه هــای خــاک از کشــور،
)programs

اجتماعــی ســازمان  )HSP-D8( D8و نیــز مرکــز

اپلیکیشــن در مرحلــه ارزیابــی هــای نهایــی خــود

رتبــه در صفحــه کارشناســان ارجــاع مــی شــود.

تعداد

آمــار مربــوط بــه وضعیــت انتشــار بیمــاری بــر
اســاس نقشــه جهانــی از وضعیــت همهگیــری

اپلیکیشــن خدماتــی اگرودایــان ()AGRODAYAN

ایــن صفحــه معرفــی متخصصــان دارای مهــارت

موقعیــت افزایــش راندمــان تولیــد در بخــش
کــرده اســت.

موفقیــت هــای ایــن شــرکت داشــتن تیــم

تحقیقاتــی بســیار توانمنــد و علمــی و نیروهــای

متخصــص متعهــد در بخــش کشــاورزی اســت.

قــدرت دایــان بــه نیروهــای پرتــوان و کار تیمــی
آن اســت.

شــعار دایــان بــرای کشــاورزان ایــن اســت کــه

کشــاورز عزیــز لطفــا بــا آگاهــی کشــاورزی
کنیــد.

ظرفیت اشتغال:
در حــال حاضــر  50نفــر بصــورت مســتقیم در
کارخانــه و بخــش خدمــات شــرکت
تعــداد  40نفــر غیــر مســتقیم در نقــاط مختلــف
کشــور
برنامــه توســعه شــرکت رســیدن بــه اشــتغال
بــاالی  4000نفــر بــه صــورت مســتقیم اســت.
آدرس سایت شرکت:

https://www.agrodayan.com/
آدرس سایت متخصصان:
https://agrodayanexpert.com/
آدرس سایت پرسشنامه ها:
https://www.agrodayan.com/nutritionprograms/
نــام اپلیکیشــن خدمــات کشــاورزی (اســنپ
کشــاورزی)AGRODAYAN:
آدرس صفحــه محصــوالت شــرکت خوشــه
پــروران زیســت فنــاور:
https://www.agrodayan.com/products/

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

شــرکت پــارس شــیمی ابتــکار
گســتر

معرفــی شــرکت دانــش بنیــان تینــاب شــیمی
خاورمیانــه
شــرکت دانــش بنیــان تینــاب شــیمی خاورمیانــه
(ســهامی خــاص) بــه شــماره ثبــت ،54342
بــا هــدف بومــی ســازی و تولیــد دانــش فنــی
محصــوالت مختلــف شــیمیایی و بیوشــیمیایی
در حــوزه ســامت و دارو در مشــهد تاســیس
گردیــد .ایــن شــرکت بــا در ســال  1395در حــوزه
تجهیــزات پزشــکی در لیســت شــرکت هــای
دانــش بنیــان قــرار گرفــت و در زمینــه مذکــور
دارای  5ثبــت اختــراع مــی باشــد.
همچنیــن در ســال  ،1398موفــق بــه اخــذ
اســتاندارد  13485 ISOو در یافــت ســه پروانه بهره
بــرداری از اداره کل تجهیــزات پزشــکی گردیــد.
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن شــرکت موفــق بــه
اخــذ پروانــه تحقیــق و توســعه در حــوزه صنایــع
شــیمیایی از اداره صنعــت و معــدن خراســان
رضــوی نیــز شــده اســت .در حــال حاضــر ایــن
مجموعــه ،تمرکــز خــود را بــروی اســتخراج مــواد
موثــره گیاهــان دارویــی بومــی ایــران گذاشــته
اســت.
* عمده فعالیت های شرکت:
-1تولیــد محلــول هــای اســتاندارد شــیمیایی و
محلــول هــای اســتاندارد حجــم ســنجی
-2تولیــد کیــت هــای شناســایی تقلــب در
محصــوالت غذایــی و لبنــی
-3تولید رنگ های تشخیص طبی
-4ســنتز دارو و پیــش ســازهای دارویــی ماننــد
توفاســیتینیب ،ارلوتینیــب ،تیابنــدازول و ...
-5ســنتز و تولیــد ترکیبــات طبیعــی ماننــد
کروســین از زعفــران بــا خلــوص  ،%97کروســتین،
ســدیم ترانــس کروســتینات ،انکســولون و ...
-6همــکاری بــا طــرح هــای تحقیقاتــی ،990071
 981909و  990287جهــت تولیــد دو ترکیــب
دارویــی کروســتین و ســدیم ترانــس کروســتینات
جهــت کنتــرل عــوارض ناشــی از بیمــاری کرونــا
* پروانــه هــای بهــره بــرداری،
اســتاندارد و گواهینامــه هــا:
-1پروانــه تحقیــق و توســعه فنــی و مهندســی در
حــوزه صنایــع شــیمیایی
-2استاندارد ایزو 13485
-3پروانــه تولیــد محلــول هــای ضدعفونــی
کننــده از ســازمان غــذا دارو
-4اخــذ موافقــت اصولــی تولیــد مــاده موثــره
کروســین بــا گریــد API
-5پروانــه تولیــد رنــگ هــای هماتولــوژی بــه
روش مســتقل از اداره کل تجهیــزات پزشــکی
-6پروانــه تولیــد رنــگ هــای پاپانیوکالئــو بــه
روش مســتقل از اداره کل تجهیــزات پزشــکی
-7اخــذ نشــان فنــاور برتــر از دانشــگاه علــوم
پزشــکی در ســال 1398
-8دارای  5ثبــت اختــراع داخلــی در ارتبــاط بــا
زمینــه فعالیــت شــرکت

شرکت مدار طرح آراد

شرکت رهیافت هوشمند صدری ایرانیان
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شــرکت یکتــا فنــاوران
علــم مــواد آســیا

بنیانگــذاران شــرکت دانــش بنیــان یکتــا فنــاوران
علــم مــواد آســیا بــا پشــتوانه  4ســال تجربــه در
زمینــه طراحــی و ســاخت آلیاژهــاي منیزیمــی
بــا بکارگیــري تکنولــوژي نویــن ریخته¬گــری
الســت فــوم اقــدام بــه تأســیس شــرکت دانــش
بنیــان نمودنــد و پــا بــه عرصــه صنایــع اســتراتژیک
و محــوري کشــور گذاشــتند .شــرکت دانــش بنیان
یکتــا فنــاوران علــم مــواد آســیا بــا هــدف گســترش
بــازار خــود در صنایــع خودرویــی ،نفــت و گاز،
نظامــی و هوافضــا در ســال  1398بــه احــداث و
بهــره بــرداري رســید .مــا ،بهینــه ســازي مســتمر در
فراینــد تولیــد محصــول ،ارتقــا کیفیــت و کاهــش
قیمــت تمــام شــده را در راســتاي همــکاري هــاي
دراز مــدت جــزء وظایــف خویــش مــی دانیــم.
تمرکــز فعالیــت هــاي مــا ،مبتنــی بــر ارائــه راه حــل
هایــی عملــی در جهــت رفــع مشــکالت مشــتریان
بــوده و تعهــد مــا تولیــد قطعــات بــا کیفیــت در
حداقــل زمــان ممکــن اســت.
مدیرعامل :حميد مشاور
اطالعات تماس:
نشــاني :دانشــگاه فردوســي مشــهد ،مركــز رشــد
واحدهــاي فنــاور شــماره  ،1واحــد 122
تلفن تماس09383704443 :
محصوالت و خدمات:
•ریخته¬گــری آلیاژهــای غیــر آهنــی (آلیاژهــای
منیزیــم و آلومینیــوم) و آهنــی (فــوالد و چدن¬هــا)
بــه روش الســت فــوم.
•طراحــي و شبيه¬ســازي ريخته¬گــري قطعــات
صنعتــي.
•عمليات حرارتي آلياژهاي منيزيم.
•طراحــی ،ســاخت ،نصــب و راه انــدازی خطــوط
ریختــه گــری الســت فوم.
•خدمــات پــس از فــروش خطــوط ریختــه گــری
الســت فــوم در زمینــه هــای تکنولوژیکــی.
تأییده ها و مجوزها:
•تأییده دانش بنیانی شرکت
•جواز تأسیس
•گواهی نامه ثبت اختراع
•تأییده محیط زیست
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شرکت بهین ره آورد بهبود
 معرفیشــرکت دانش¬بنیان «بهیــــن ره¬آورد بهبــــود»،
بــا هــدف بهبــود عملکــرد صنایــع و ســازمان¬ها
در راســتای کاهــش هزینه¬هــا و مدیریــت منابــع،
توســط روش¬هــای بــه¬روز علمــی و اقتصــادی
حاکــم در جهــان ،فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده
اســت و بــا در اختیــار داشــتن جمعــی از مشــاوران
و مهندســین متخصــص در زمینه¬هــای طراحــی،
پیاده¬ســازی و نگهــداری انــواع سیســتم¬های
نویــن مدیریتــی و مهندســی و همــکاری بــا
خبــرگان دانشــگاهی بــر آن اســت تــا بــا مطالعــه¬،
برنامــه ریــزی ،ســازماندهی و کنتــرل در جهــت
حرکــت بــه ســمت مدیریــت و بهبــود بهــره¬وری
صنایــع و ســازمان¬ها ،گام بــردارد .ايــن شــركت
بــا درک کامــل نیازهــا و معضــات ســازمان¬های
ایرانــی ،پــس از بررســي و شــناخت وضعيــت فعلي
مشــتريان ،اقــدام بــه ارائــه راهكارهــاي بهبــود و
اصــاح در قالــب خدمــات مدیریتــی و مهندســی با
باالتریــن کیفیــت ،کمتریــن هزینــه و کوتاهتریــن
زمــان (مثلــث طاليــي) مینمایــد .همچنیــن،
بــا توجــه بــه تــوان فنــی و مدیریتــی کارکنــان
خــود همــواره در راســتای دســتیابی بــه آخریــن
روش¬هــای روز در زمینه¬هــای کاری خــود قــرار
داشــته و بــا ارائــه خدمــات و راهکارهــای جدیــد
بــه مشــتریان ،ســعی بــر افزایــش رضایتمنــدی
مشــتریان و جــذب بازارهــای جدیــد دارد.
حادثه¬خیــزی پهنــه جغرافیایــی و گســتردگي
مباحــث مديريــت بحــران بــا توجــه بــه امکانــات
موجــود در کشــور ،موجــب شــده اســت کــه
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توســعه «ســامانه جامع پدافنــد غیرعامــل و مدیریت
بحــران» در اولویتهــای توســعهای شــرکت
دانشبنیــان «بهیـــن رهآورد بهبـــود» بــه عنــوان
اولیــن و تنهــا شــرکت دانش¬بنیــان تخصصــی در
حــوزه توســعه ســامانه¬های نرم¬افــزاری مدیریــت
بحــران ،قــرار گیــرد تــا در بحرانهــاي گســترده،
مديــران بحــران را يــاري رســاند .ايــن سيســتم،
ترکيبــي از روشهــاي تحقيــق در عمليــات
(هماننــد روشهــاي بهينهســازي و برنامهریــزی
ریاضــی) و سيســتمها و روشهــاي تصميمگيــري
در مديريــت و سيســتمهاي مديريــت اطالعــات
ميباشــد .در طراحــي ايــن سيســتم تــاش شــده
اســت تــا ضمــن بهرهمنــدي از منابــع علمــي و
پژوهشهــاي داخلــي و خارجــي شــناخته شــده
و نيــز تازهتريــن روشهــا و رويکردهــاي علمــي
موجــود ،تجربيــات ،خواســتهها و نيازمنديهــاي
مديــران بحــران ،چارچوبهــا و الگوهــاي
موفــق مديريــت بحــران ،رويکردهــاي نويــن و
اســناد باالدســتي و جهانــي و طيــف وســيعي از
نرمافزارهايــي کــه بهمنظــور کمــک بــه فراينــد
مديريــت بحــران طراحــي شــدهاند ،تحــت
بررســي قــرار گيــرد تــا چارچوبــي جامــع و بومــي
بــه مديــران بحــران ميهــن اســامي عزيزمــان
تقديــم گــردد« .ســامانه جامــع پدافنــد غیرعامــل
و مدیریــت بحــران» ،مشــتمل بــر دوازده ()12
ســامانه اصلــی مدیریــت اطالعــات (پایــگاه جامــع
اطالعــات بحــران) ،مدیریــت اقدامــات (Action
 ،)Planمدیریــت منابــع ،آمادگــی و توانمندســازی
(آمــوزش و مانــور) ،مدیریــت ریســک
(خطرپذیــری و آســیبپذیری) ،ســطحبندی و
پایــش تهدیــدات مراکــز و داراییهــای فیزیکــی،

مکان¬یابــی (ســناریوهای خدماتــی بحــران)،
مدیریــت (فرماندهــی) عملیــات ،اطالعرســانی
و هشــدار ســریع ،ارزیابــی و نظــارت ،اطالعــات
مکانــی و مدیریــت کاربــران و  165مــاژول
نرم¬افــزاری میباشــد.
 راه¬های تماسwww.brb.co.irتلفــن 05138690086 :تلفکــس:
 05138796785تلفــن همــراه09388112556 :
وب¬ســایت:
کســب گواهــی آمادگــی فنــاوری
.1
(« )TRLســطح  »8ارائــه شــده در ســامانه ارزیابــی
فنــاوری ایــران (ســافا) در بیســت و یکمیــن
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن
بــازار (آذر  )1399بــرای «ســامانه پشــتیبان تصمیــم
واکنــش اضطــراری بحــران» ،شــماره گواهــی:
 ،99/6320/15002تاریــخ صــدور1399/09/29 :
کســب عنــوان فنــاور برتــر علوم انســانی
.2
در کشــور در جشــنواره نقــش علــوم انســانی در
پژوهــش و فنــاوری ،شــماره ،1/99/199 :تاریــخ
صــدور1399/09/26 :
کســب تأییدیــه دانــش بنیــان بــرای
.3
محصــول محــوری کســب و کار «ســامانه جامــع
پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحران¬هــای
ســخت»؛ تاریــخ تأییــد1398/10/01 :
کســب تأییدیــه دانــش بنیــان بــرای
.4
محصــول محــوری کســب و کار «ســامانه
پشــتیبان تصمیــم امــداد و نجــات»؛ تاریــخ تأییــد:
1398 /10 /01
کســب تأییدیــه دانــش بنیــان بــرای
.5
محصــول محــوری کســب و کار «ســامانه

برنامه¬ریــزی و بهینه¬ســازی لجســتیک بحــران»؛
تاریــخ تأییــد1398/10/01 :
کســب گواهی¬نامــه ثبــت نــرم افــزار
.6
رایانــهای بــرای «ســامانه پشــتیبان تصمیــم امــداد
و نجــات رهآورد فرتــاک» از مرکــز توســعه
فنــاوری اطالعــات و رســانههای دیجیتــال وزارت
ارشــاد اســامی؛ شــماره ثبــت 10/2494؛ شــماره
شناســنامه8-38570-062277 :؛ تاریــخ صــدور:
1398/02/03
کســب گواهــی تأییدیــه فنــی نرم¬افــزار
.7
بــرای «ســامانه پشــتیبان تصمیــم امــداد و نجــات
رهآورد فرتــاک» از ســازمان فنــاوری اطالعــات
ایــران وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات؛
شــماره شناســایی 206404؛ تاریــخ صــدور:
1397/11/06
کســب عنــوان دســتاورد برگزیــده
.8
(محصــول) شایســته تقدیــر بــرای «ســامانه پشــتیبان
تصمیــم امــداد و نجــات رهآورد» در دوميــن دوره
جايــزه ملّــي فنــاوري اطالعــات برتــر (فــاب) از
پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران؛
ایرانــداک ،شــماره تأییدیــه ،33/11301 :تاریــخ
صــدور1397/10/01 :
کســب گواهــی آمادگــی فنــاوری
.9
( TRLالماســی) «ســطح  »9ارائــه شــده در ســامانه
ارزیابــی فنــاوری ایــران (ســافا) در نوزدهمیــن
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن
بــازار (آذر  )97بــرای «ســامانه برنامهریــزی و
بهینهســازی شــبکههای لجســتیکی بحــران»
کســب گواهــی آمادگی فنــاوری (TRL
.10
الماســی) «ســطح  »8ارائــه شــده در ســامانه ارزیابــی
فنــاوری ایــران (ســافا) در هجدهمیــن نمایشــگاه
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دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار (آذر
 )96بــرای «ســامانه مدیریــت بحرانهــای ســخت
رهآورد» ،شــماره گواهــی ،97/1230 :تاریــخ
صــدور1397/03/20 :
کســب گواهــی آمادگــی فنــاوری
.11
(« )TRLســطح  »8ارائــه شــده در ســامانه ارزیابــی
فنــاوری ایــران (ســافا) در هجدهمیــن نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار
(آذر  )96بــرای «ســامانه پشــتیبان تصمیــم امــداد
و نجــات رهآورد» ،شــماره گواهــی،97/1230 :
تاریــخ صــدور1397/03/20 :
کســب عنــوان طــرح برگزیــده در
.12
جشــنواره ملــی فــن آفرینــی شــیخ بهایــی بــرای
«ســامانه مدیریــت بحرانهــای ســخت رهآورد»
در ســال 1396
کســب لــوح تقديــر از ریاســت محتــرم
.13
ســازمان مدیریــت بحــران کشــور در خصــوص
«ســامانه جامــع پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت
بحرانهــای ســخت رهآورد» در ســال 1396
()1396/01/30
کســب عنــوان دســتاورد برگزیــده
.14
(محصــول) شایســته تقدیــر در چهارمیــن همایــش
ملــی مدیــران فنــاوری اطالعــات؛ جايــزه ملّــي
فنــاوري اطالعــات برتــر (فــاب) بــرای «سیســتم
جامــع مدیریــت یکپارچــه بحران¬هــای ســخت»
از پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران؛
ایرانــداک ،تاریــخ صــدور1395/07/07 :
کســب رتبــه اول و عنــوان طــرح برتــر
.15
در چهارميــن جشــنواره جهادگــران علــم و فناوري
اســتان خراســان رضــوي بــرای «سیســتم مدیریــت
بحران¬هــای ســخت» ،شــماره /527/25/1201زم،
تاریــخ صــدور1394/10/28 :
کســب عنــوان طــرح برتــر و جايــزه
.16
ملّــي مديريــت بحــران در ســومين جشــنواره ملّــي
مديريــت بحــران بــرای «سیســتم مدیریــت بحــران
هــای ســخت رهآورد» ،شــماره ،21/209639
تاریــخ صــدور1394/11/25 :
و . ...

شرکت توسعه فناوری پایش
خوردگی یکتا
شــرکت توســعه فنــاوری پایــش خوردگــی
یکتــا فعــال در زمینــه ی ممانعــت از خوردگــی
،حفاظــت از زنــگ و نیــز اجــرای سیســتم هــای
حفاظــت کاتدیــک.
اولیــن شــرکت دانــش بنیــان در زمینــه ی
خوردگــی و فعــال در زمینــه ی طراحــی اجــرا و
احیــای سیســتم هــای حفاظــت کاتدیــک تســتهای
باتــری ،اجــرای انــواع پوشــش هــای فلــزی و غیــر
فلــزی و انــواع فراینــد هــای الکتروشــیمیایی
دارای تاییدیــه دانــش بنیــان  ،و مســتقر در مرکــز
رشــد پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه فردوســی
مشــهد
مدیرعامل :رضا جوهری
تلفن تماس09153211947 :

شرکت بسپار پایش پارس
شــركت دانــش بنيــان بســپار پايــش پــارس
از واحدهــاي فنــاور دانشــگاه فردوســي مــي
باشــد كــه بــا ايــده محــوري ارتقــاء بهــرهوري
واحدهــاي توليــدي بــا ارائــه خدمــات تخصصــي
پليمــري شــروع بــه كار نمــوده اســت .آقــاي
دكتــر غالمحســين ظهــوري از اعضــاي هيــأت
علمــي دانشــگاه ،نايــب رييــس هيــأت مديــره و
ســهامدار ايــن مجموعــه ميباشــند كــه ايــن امــر
باعــث ارتبــاط و تعامــل ســازنده بســيار مناســب
دانشــكدههاي مختلــف دانشــگاه و واحدهــاي
توليــدي از صنايــع معتبــر اســتان بــا آزمايشــگاه
ايــن واحــد شــده اســت.

افتخارات:

 دريافــت گواهينامــه آزمايشــگاه همــكار ازســازمان ملــي اســتاندارد ايــران بــراي ششــمين
ســال متوالــي؛
 دريافــت لــوح و تنديــس آزمايشــگاه همــكارنمونــه در ســال 1397؛
 دريافــت پروانــه فنــي مهندســي از وزارتصنعــت ،معــدن و تجــارت بــراي دوميــن مرتبــه؛
 داشــتن ســمت رييــس هيئــت مديــره درانجمــن آزمايشــگاه هــاي همــكار و كاليبراســيون
اســتان خراســان رضــوي؛
 ارائــه مقــاالت تخصصــي و مديريتــي درژورنــال هــاي ملــي و بيــن المللــي؛
 مشــاركت در تدويــن ده هــا اســتاندارد ملــيايــران؛
 پروانــه تاييــد صالحيــت مديــر فني آزمايشــگاههمكار؛
 پروانه كارشناس رسمي استاندارد؛ مجــوز مركــز مكانيزاســيون كشــاورزي ازوزارت جهــاد كشــاورزي معاونــت امــور زراعــت
مركــز توســعه مكانيزاســيون؛
 گواهــي تعييــن صالحيــت شــركت هــايخدماتــي ،پشــتيباني و فنــي مهندســي.

ارائه خدمت به:

ســازمان هــا ،نهادهــا ،ارگان هــا و شــركت
هــاي خصوصــي بــزرگ در ســطح اســتان،
ادارات اســتاندارد خراســان رضــوي -خراســان
شــمالي -خراســان جنوبــي ،تمامــي دانشــگاه
هــا و مؤسســات آمــوزش عالــي ســطح اســتان،
گمــركات ســرخس ،دوغــارون ،لطــف آبــاد،
مشــهد ،نيشــابور ،سيســتان بلوچســتان ،جهــاد
كشــاورزي ،ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت،
تعزيــرات حكومتــي ،ســازمانهاي حمــل و نقــل و
ترافيــك شــهرداري مشــهد -بجنــورد و ســبزوار،
ادارات كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي
اســتان خراســان رضــوي -خراســان شــمالي-
خراســان جنوبــي ،شــركت هــاي آب و فاضــاب
خراســان رضــوي -خراســان شــمالي و خراســان
جنوبــي و ...
مدیرعامل :مهدی محمودی
شماره تماس09158701544 :
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تماممتن پایاننامهها و رسالههای پایگاه (گنج) بیش از یک
میلیون بار ،در سال تحصیلی  ،1400-1399دریافت شدند

تماممتــن  309.221پایاننامــه و رســاله پایــگاه
اطالعــات علمــی ایــران (گنــج) را  285هــزار
کاربــر ،بیــش از یــک میلیــون بــار در ســال
تحصیلــی  ،1400-1399دریافــت کردنــد.
ط عمومــی پژوهشــگاه علــوم
بــه گــزارش «رواب ـ 
و فنــاوری اطالعــات ایــران» بــر پایــة فصــل
ســوم «آییننامــة ثبــت و اشــاعة پیشــنهادها،
پایاننامههــا ،و رســالههای تحصیــات تکمیلــی
و صیانــت از حقــوق پدیــدآوران در آنهــا»
(شــمارة /195929و تاریــخ )1395/9/6؛ دسترســی
آزاد و رایــگان بــه تماممتــن پایاننامههــا و
رســالهها (پارســا) در پایــگاه اطالعــات علمــی
ایــران «گنــج» (بــه نشــانی GANJ.IRANDOC.
 ،)AC.IRاز ســال  1395و بــا پرچــمداری
دانشــگاهها و پژوهشــگاههای ایــن وزارت
آغــاز شــد .بــر پایــة ایــن آییننامــه؛ اطالعــات
کتابشــناختی ،چکیــده ،و  ۲۰بــرگ نخســت هــر
پارســا؛ بیدرنــگ پــس از ثبــت در ایرانــداک در

دســترس همــگان گــذارده میشــوند .در همیــن
چارچــوب نیــز دسترســی آزاد و رایــگان بــه
تماممتــن پایاننامههــای کارشناســی ارشــد پــس
از  ۱۸مــاه و رســالههای دکتــری پــس از  ۳۰مــاه از
زمــان دفــاع ،بــرای همــگان در «گنــج» فراهــم شــد.
کاربــران میتواننــد در هــر هفــت روز ،پنــج پارســا
را دریافــت (دانلــود) کننــد.

کاربــران در ســال تحصیلــی  ،1400-1399تماممتــن پارســاهای  474مؤسســه را دریافــت کــرده کــه
بیشــترین آنهــا از دانشــگاه تربیــت مــدرس بودهانــد .دانشــگاههای آزاد اســامی (تهــران مرکــزی)،
فردوســی مشــهد ،عالمــة طباطبائــی ،و تبریــز نیــز در جایگاههــای دوم تــا پنجــم هســتند .شــمار دریافــت
تماممتــن پارســاهای  10مؤسســة نخســت در جــدول زیــر آمــده اســت.

بــر ایــن پایــه ،در ســال تحصیلــی ،1400-1399
دسترســی رایــگان بــه تماممتــن 537.915
پایاننامــة کارشناســی ارشــد و  61.635رســالة
دکتــری در «گنــج» فراهــم بــود .در ایــن ســال
تحصیلــی ،تماممتــن  286.969پایاننامــه و
 22.252رســاله را  285هــزار کاربــر ،بیــش از
یــک میلیــون بــار دریافــت کردنــد .جــدول زیــر
گنجینههــای پایــگاه اطالعــات علمــی ایــران
(گنــج) و آمــار دریافــت آنهــا را در ســال
تحصیلــی  1400-1399نشــان میدهــد.

شــمار دریافــت تماممتــن پارســاها بــرای  20رشــتة نخســت در ســال تحصیلــی  1400-1399در جــدول
زیــر آمــده اســت .همــانگونــه کــه ایــن جــدول نشــان میدهــد ،بیشــترین دریافــت تماممتــن پارســا
بــرای رشــتة مدیریــت بــوده اســت و رشــتههای روانشناســی ،علــوم تربیتــی ،حقــوق ،و الهیــات و
معــارف اســامی نیــز در جایگاههــای دوم تــا پنجــم هســتند.

شــمار و میانگیــن دریافــت تماممتــن پارســاها در چهــار ســال تحصیلــی  1397-1396تــا 1400-1399
در جــدول زیــر آمدهانــد .در ایــن ســالها ،تماممتــن پارســاها ،روی هــم بیــش از چهــار میلیــون و 700
هــزار بــار دریافــت شــدهاند.

* دسترسی به تماممتن پارساها از یکم دی تا پایان سال  1399شدنی نبود.

شــمار دریافــت تماممتــن پارســاها در ســال تحصیلــی  1400-1399بــرای هفــت گــروه آموزشــی در
جــدول زیــر آمــده اســت .همانگونــه کــه در ایــن جــدول دیــده میشــود ،بیشــترین پارســاهای دریافــت
شــده بــرای گــروه آموزشــی علــوم انســاني بودهانــد.

کاربــران «گنــج» تماممتــن  309.221پارســا را در ســال تحصیلــی  1400-1399دریافــت کردهانــد.
جــدول زیــر  20پارســا ( 17پایاننامــه و ســه رســاله) را نشــان میدهــد کــه کاربــران بیشتــر از دیگــر
پارســاها دریافــت کردهانــد.

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

اردیبهشت ماه  -1401شماره 54

تازهتریــن گــزارش ســامانۀ «نمــا» بــا عنــوان
«نمــای نشــریهها  :2021جایــگاه نشــریههای
ایرانــی در نظامهــای ارزیابــی جهانــی» منتشــر
شــد .بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» در ایــن
گــزارش جایــگاه نشــریههای ایرانــی در نظامهــای
جهانــی ارزیابــی در ســال  2021آمــده اســت کــه
دادههــای آن از عملکــرد نشــریهها در ســال 2020
گــردآوری شــدهاند .افــزون بــر ایــن ،رونــد
ســاالنۀ شــمار و میــزان تأثیــر نشــریههای ایرانــی
در ایــن نظامهــا بــه همــراه جدولهــای مقایس ـهای
بــا کشــورهای منطقــه نیــز گــزارش شــده اســت.
حضــور در نمایهنامــۀ «وب آو ســاینس» ،حضــور
در نمایهنامــۀ «اســکوپوس» ،ضریــب تأثیــر،
امتیــاز اســتنادی ،شــاخص «اســنیپ» ،و رتبهبنــدی
نشــریههای «ســکیمگو» از ســرنویسهای ایــن
گــزارش هســتند.
بــا افزایــش شــمار نشــریهها در نیمــۀ دوم ســدۀ
بیســتم ،متخصصــان علمســنجی کوشــیدند
ســنجههایی بــرای ارزیابــی اعتبــار و کیفیــت آنهــا
درســت کننــد .از ایــن روی ،ســنجههایی کمــی
و کیفــی ســاخته شــدند و پــس از آن نظامهایــی
جهانــی بــرای بررســی اعتبــار و کیفیــت نشــریهها
بــر پایــۀ ایــن ســنجهها پدیــد آمدنــد .دو نمایــۀ
اســتنادی «وب آو ســاینس» و «اســکوپوس»
نخســتین نظامهــا بــرای ســنجش کیفیــت و
اعتبــار نشــریهها بودهانــد کــه حضــور یــک
نشــریه در ایــن نمایههــا خــود گویــای ســطحی
از کیفیــت اســت ،ولــی در یــک دهــۀ گذشــته

نمای نشریههای  2021منتشر شد

نهادهــای علمســنجی دیگــری نیــز کوشــیدهاند
چارچوبــی بــرای ایــن کار طراحــی کننــد .در ایــن
میــان مؤسســۀ علمســنجی «ســکیمگو» و «مرکــز
مطالعــات علــم و فنــاوری» در دانشــگاه الیــدن
هلنــد نامدارترنــد.
بــر پایــۀ گــزارش تــازۀ ســامانۀ «نمــا» 40 ،نشــریۀ
ایرانــی دارای ضریــب تأثیــر در نمایهنامــۀ «وب
آو ســاینس» حضــور داشــتهاند و بــر ایــن پایــه

40

ایــران در جایــگاه دوم میــان کشــورهای منطقــه
پــس از ترکیــه بــا  56نشــریه جــای دارد .افــزون
بــر نشــریههای دارای ضریــب تأثیــر 111 ،نشــریه
دیگــر ایرانــی نیــز در «نمایــه اســتنادی منابــع
نوپدیــد» هســتند کــه ضریــب تأثیــر ندارنــد .روی
هــم ،میانگیــن ضریــب تأثیــر نشــریههای ایرانــی
نمایهشــده در «جــی .ســی .آر 1/774 ».و میانــة
آنهــا  1/465اســت .بــر پایــۀ گــزارش «جــی .ســی.
آر ».در ســال  2021میــادی شــمار  12.315نشــریه
در ویرایــش  2020ایــن پایــگاه «ضریــب تأثیــر»
گرفتهانــد .بــر پایــۀ ایــن گــزارش ،ایران ســه نشــریه
در چــارک نخســت ،یــک نشــریه در چــارک
دوم 16 ،نشــریه در چــارک ســوم ،و  20نشــریه در
چــارک چهــار ِم ســیاهۀ نشــریههای نمایـ ه شــده در
ایــن پایــگاه دارد .همچنیــن 216 ،نشــریۀ ایرانــی
در نمایهنامــۀ «اســکوپوس» حضــور داشــتهاند کــه
 19عنــوان بیشــتر از ســال پیــش اســت.
بــر پایــۀ گــزارش نمــای نشــریهها ،2021
میانگیــن امتیــاز اســتنادی نشــریههای ایرانــی 1/17
بــوده کــه در برابــر انــدازة ســال پیــش ()1/23
کاهــش یافتــه اســت .افــزون بــر ایــن ،گــزارش
نشــان میدهــد کــه میانگیــن شــاخص «اســنیپ»
نشــریههای ایرانــی  0/53اســت .همچنیــن،
 206نشــریۀ ایرانــی نیــز در ســیاهة رتبهبنــدی
نشــریههای «ســکیمگو» دیــده میشــوند کــه پنــج
عنــوان در برابــر گــزارش ســال پیــش افــت داشــته
اســت و بــر ایــن پایــه ،ایــران در جایــگاه دوم
کشــورهای منطقــه پــس از ترکیــه جــای دارد.
پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات
ایــران (ایرانــداک) بــا راهانــدازی ســامانۀ «نمــا»
(جایــگاه علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری ایــران در
جهــان) میکوشــد نتایــج نظامهــای گوناگــون
ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری را پایــش
کنــد و گزارشهایــی کاربــردی در دســترس
سیاس ـتگذاران بگــذارد .ســامانۀ «نمــا» در نشــانی
 NEMA.IRANDOC.AC.IRدر دســترس همــگان
اســت.

عملکرد مؤسسههای ایرانی در رتبهبندی موضوعی جهانی
دانشگاههای «کیو .اس ».منتشر شد

بــر پایــۀ ویرایــش  2022نظــام رتبهبنــدی موضوعــی «کیــو .اس 13 ،».مؤسســۀ ایرانــی  54بــار در ســیاهۀ
مؤسس ـههای برتــر در زمینههــای گوناگــون علمــی جــای گرفتهانــد.
بــه گــزارش «رواب ـط عمومــی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» دانشــگاههای «تهــران»،
«صنعتــی شــریف»« ،صنعتــی امیرکبیــر»« ،علــم و صنعــت ایــران»« ،صنعتــی اصفهــان»« ،شــیراز»« ،صنعتــی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی»« ،فردوســی مشــهد»« ،علــوم پزشــکی مشــهد»« ،علــوم پزشــکی تهــران»،
«علــوم پزشــکی شــیراز»« ،علــوم پزشــکی تبریــز» ،و «آزاد اســامی (همــة واحدهــا)» مؤسسـههای ایرانــی

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
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در ایــن ســیاهه هســتند.
نظــام رتبهبنــدی موضوعــی «کیــو .اس ».مؤسســههای پیشــرو دنیــا را در  51زمینــة علمــی ،از تاریــخ

و زبانشناســی گرفتــه تــا ستارهشناســی و دریانــوردی ،بــر پایــۀ چهــار شــاخص ارزیابــی میکنــد .در
جــدول زیــر رتبــۀ جهانــی و امتیــاز مؤسسـههای ایرانــی در شــاخصهای گوناگــون ایــن نظــام رتبهبنــدی
آمــده اســت.

رتبة جهانی و امتیاز مؤسسههای ایرانی در شاخصهای گوناگون نظام
رتبهبندی موضوعی «کیو .اس ».ویرایش  2022میالدی

بــر پایــۀ ویرایــش  2022میــادی نظــام و نــوآوری کشــور میکوشــد تــا در زمینههــای
رتبهبنــدی موضوعــی «کیــو .اس ،».دانشــگاههای در پیونــد بــا مأموریتهایــش بــه سیاس ـتگذاران
« ،»MIT»، «Harvard Universityو « University ofبــرای برنامهریزیهــای درســت و کارآمــد یــاری
 »Oxfordدر شــمار بیشــتری از زمینههــای علمــی رســاند .ایــن گــزارش نیــز از انتشــارات ســامانة
در جایــگاه نخســت جــای گرفتهانــد و عملکــرد جایــگاه علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری ایــران در
ِ
گــزارش
متفاوتــی در برابــر دیگــر مؤسســههای جهــان جهــان (نمــا) اســت کــه بــه پایــش و
داشــتهاند.

پیرامــو ِن  90شــاخص گوناگــون از  55نهــاد

پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران جهانــی در حوزههــای علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری
(ایرانــداک) بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی میپــردازد و در نشــانی NEMA.IRANDOC.
حرفـهای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم ،فنــاوری،

 AC.IRدر دســترس همــگان اســت.

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

نمای موضوعی مؤسسهها در سال  2021منتشر شد

شــمار مؤسســههای ایرانــی در بیشــتر نظامهــای دیــده میشــود .در نظــام رتبهبنــدی موضوعــی
رتبهبنــدی موضوعــی جهانــی نســبت بــه ســال «کیــو .اس ».نــام  13مؤسســة ایرانــی  54بــار
گذشــته افزایــش یافتــه اســت.

در زمینههــای گوناگــون علمــی آمــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه رتبهبنــدی موضوعــی دانشــگاهها بــر پایــة
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) ،عملکــرد علمــی (یــورپ) هــم  41مؤسســة ایرانــی
برپایــه تازهتریــن گــزارش ســامانه «نمــا» ،شــمار

را  308بــار در شــمار مؤسســههای برتــر در 41

مؤسســههای ایرانــی در نظامهــای رتبهبنــدی زمینــة علمــی در بــر داشــته اســت 15 .مؤسســة
موضوعــی جهانــی نســبت بــه ســال گذشــته افزایش ایرانــی نیــز توانســتهاند  85بــار در زمینههــای
یافتــه ،هــر چنــد کــه بخشــی از ایــن افزایــش

گوناگــون علمــی در رتبهبنــدی موضوعــی

از تغییــر روششناســی نظامهــای رتبهبنــدی عملکــرد مقالههــای علمــی دانشــگاههای جهــان
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نمای فراگیر مؤسسهها در سال  2021منتشر شد

شــمار مؤسســههای ایرانــی در بیشــتر نظامهــای
افزایــش یافتــه اســت.

علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) ،هــم نــام  36مؤسســة ایرانــی بــه چشــم میخــورد
برپایــه تازهتریــن گــزارش ســامانه «نمــا» ،شــمار و  30مؤسســه نیــز در میــان برترینهــای «یــو ـ

مؤسســههای ایرانــی در نظامهــای رتبهبنــدی مالتــی رنــک» در ســال  2021میــادی هســتند.
فراگیــر جهانــی نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش در ســال  2021میــادی  12مؤسســه ایرانــی در

یافتــه ،هــر چنــد کــه بخشــی از ایــن افزایــش
از تغییــر روششناســی نظامهــای رتبهبنــدی
سرچشــمه گرفتــه اســت .در ایــن گــزارش  ۱۷نظــام

گوناگــون رتبهبنــدی موضوعــی جهانــی بررســی مؤسســة «یــو .اس .نیــوز»  49مؤسســة ایرانــی را

جایــگاه مؤسســههای ایرانــی در آنهــا پایــش و

و جایــگاه مؤسس ـههای ایرانــی در آنهــا پایــش و ( 246بــار در زمینههــای علمــی) و نظــام «راونــد»

گــزارش شــدهاند.

بــر پایــۀ ایــن گــزارش ،در ویرایــش 2022

گوناگــون علمــی) در ســال  2021میــادی در

رتبهبنــدی موضوعــی جهانــی دانشــگاهها در شــمار برترینهــای جهــان آوردهانــد.

در میــان  3000مؤسســۀ برتــر جهــان هســتند .در

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ویرایــش  2021میــادی نظــام رتبهبنــدی «الیــدن»

سرچشــمه گرفتــه اســت .در ایــن گــزارش نُــه نظــام (تایــوان) جایگاهــی جهانــی بــه دســت آورنــد.

گــزارش شــدهاند.

میــادی نظــام «رتبهبنــدی دانشــگاهها بــر پایــۀ

رتبهبنــدی فراگیــر جهانــی نســبت بــه ســال گذشــته عملکــرد علمــی» یــا «یــو َرپ»  59مؤسســۀ ایرانــی

گوناگــون رتبهبنــدی فراگیــر جهانــی بررســی و

 12مؤسســة ایرانــی را ( 42بــار در زمینههــای

42

ســیاهة پایانــی نظــام رتبهبنــدی «تایــوان»31 ،
مؤسســه در نظــام رتبهبنــدی «یــو .اس .نیــوز»،
 39مؤسســه در نظــام «رتبهبنــدی دانشــگاههای
جهــان» 12 ،موسســه در نظــام رتبهبنــدی «راونــد»،
 42مؤسســه در نظــام رتبهبنــدی «گرینمتریــک»،

بــر پایــۀ گــزارش «نمــای فراگیــر مؤسســهها  47مؤسســه در نظــام رتبهبنــدی آســیایی «مؤسســۀ
 :2021جایــگاه مؤسســههای ایرانــی در نظامهــای آمــوزش عالــی تایمــز» ،و  161مؤسســه در نظــام
فراگیــر رتبهبنــدی»؛ «مؤسســۀ آمــوزش عالــی رتبهبنــدی «ســکیمگو» جایگاهــی جهانــی بــه
تایمــز» در ویرایــش  2022خــود که در ســال  2021دســت آوردهانــد.

«مؤسســه آمــوزش عالــی تایمــز» کــه در ســال

»نمــای موضوعــی مؤسســهها  »2021یکــی

 2021منتشــر شــده اســت 58 ،مؤسســة ایرانــی در

از گزارشهــای کلیــدی و کاربــردی ســامانة

میــان برتریــن مؤسســههای علمــی در زمینههــای «نمــا :جایــگاه علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری ایــران
گوناگــون علمــی جــای گرفتهانــد .نــام ایــن
در جهــان» اســت .ســامانه «نمــا» کــه پژوهشــگاه
مؤسســهها  ،روی هــم  146بــار در زمینههــای
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران راهانــدازی
گوناگــون آمــده اســت .افــزون بــر ایــن34 ،
و بروزرســانی میکنــد ،بــه پایــش و گــزارش
مؤسســۀ ایرانــی در نظــام رتبهبنــدی موضوعــی
جایــگاه علــم ،فنــاوری و نــوآوری ایــران در
علمــی دانشــگاههای جهــان (شــانگهای) در
میــان برترینهــا در زمینههــای گوناگــون علمــی جهــان میپــردازد .ایــن ســامانه در پیونــد NEMA.
جــای داشــتهاند و روی هــم نامشــان  163بــار

 IRANDOC.AC.IRدر دســترس همــگان اســت.

مؤسســة ایرانــی را در ســیاهة مؤسســههای برتــر جایــگاه علــم ،فنــاوری و نــوآوری ایــران در
ویرایــش  2022میــادی خــود جــای داده اســت .جهــان میپــردازد .ایــن ســامانه در پیونــد NEMA.

افــزون بــر ایــن ،بــر پایــۀ گــزارش ســال 2021

میــادی منتشــر شــده ،نــام  58مؤسســۀ ایرانــی را
در ســیاهۀ مؤسســههای برتــر جهــان شناســایی

»نمــای فراگیــر مؤسســهها  »2021یکــی از

گزارشهــای کلیــدی و کاربــردی ســامانة «نمــا:

کــرده اســت .نظــام رتبهبنــدی «شــانگهای» نیــز در جایــگاه علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری ایــران در
ویرایــش  2021میــادی  11مؤسســۀ ایرانــی را در جهــان» اســت .ســامانه «نمــا» کــه پژوهشــگاه
میــان  1000مؤسســۀ برتــر جهــان رتبهبنــدی کــرده علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران راهانــدازی
اســت .نظــام رتبهبنــدی «کیــو .اس ».هــم شــش و بروزرســانی میکنــد ،بــه پایــش و گــزارش

 IRANDOC.AC.IRدر دســترس همــگان اســت.
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پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مختلــف را بــا کیفیــت ســتودنی و هزینــه بســیار
انــدک در شــهرک تولیــدی فــرزان نمــوده
اســت .تیــم مهندســی فــرزان فــن اندیــش فــردا
مطابــق بــا اســتانداردها و رویــه هــای مــورد نظــر
کارفرمــا ،کل مــدارک مهندســی مــورد نیــاز مســیر
پــروژه را تدویــن و تولیــد مــی کنــد .در تمامــی
مراحــل الکتریــکال تامیــن و در صــورت نیــاز
تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز بــا بهتریــن کیفیــت
و بــه صرفــه تریــن قیمــت بــه کارفرمــا پیشــنهاد
مــی شــود .پــس از انتخــاب تجهیــزات مناســب؛
نصــب ،راه انــدازی و بهــر ه بــرداری بــه بهتریــن
نحــو انجــام شــده و تحویــل کارفرمــا خواهــد شــد.
همچنیــن ایــن شــرکت ،تهیــه و اجــرای سیســتم
هــای کنتــرل بســیاری از کارخانه-هــای کشــور بــا
ابعــاد وســیع و تکنولوژی¬هــای خــاص را ســامان
بخشــیده اســت .فــرزان فــن اندیــش بــا اســتفاده و
شــناخت دقیــق سیســتم هــای کنتــرل مطــرح دنیــا از
جملــه  SIEMENSو ABBتوانســته اســت خدمــات
خــود را در ایــن زمینــه بــه بهتریــن نحــو ارایــه داده
و در مــوارد متعــددی تجهیــزات مــورد نیــاز را بــا
کیفیتــی بســیار بــاال و مثــال زدنــی بومــی ســازی
کنــد و بــا پشــتیبانی دائمــی  ،خیــال هــر مجموعــه
ای را از سیســتم هــای کنتــرل خطــوط صنعتــی
خــود راحــت نــگاه دارد.

پــارک علم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
از ابتــدای ســال  1400آغــاز بــه کار نمــوده اســت.
در حــال حاضــر بیــش از  300شــرکت دانــش
بنیــان ،واحــد فنــاور و هســته خــاق در پــارک
علــم و فنــاوری عضــو می¬باشــند کــه در مجمــوع
بیــش از  400محصــول و خدمــت دانشمحــور را
تجــاری کــرده انــد .زمینــه تخصصــی شــرکت های
عضــو پــارک ،جامــع بــوده و طیــف گســترده¬ای
از حوزه¬هــا از قبیــل نفــت و گاز و انــرژی،
ســامت IT ،و  ،ICTمــواد پیشــرفته و پلیمــر،
فناوری¬هــای مالــی ،ســاخت قطعــات صنعتــی و ...
در بــر می¬گیــرد.
هــدف ایــن مجموعه ترویــج فرهنــگ کارآفرینی
در ســطح دانشــگاه اســت تــا بــا شناســایی نخبــگان
و ایدههــای نــاب و انجــام حمایتهــای مــادی
و معنــوی ،مقدمــات الزم بــرای تبدیــل آنهــا
بــه شــرکت دانــش بنیــان موفــق را فراهــم آورد.
همچنیــن بــا ایجــاد زیرســاخت الزم بــه همــراه
پشــتیبانیهای مؤثــر شــرکتهای دانــش بنیــان
آنهــا را در جهــت تجاری-ســازی موفــق محصــول
و خدمــات ایشــان یــاری نمایــد و بدیــن ترتیــب
هــم دانشــگاه و هــم کارآفرینــان از منافــع مــادی و
معنــوی دســتاوردهای حاصــل بهره¬منــد گردنــد.
شــرکتهای عضــو پــارک توانســتهاند بــا
تکیــه بــر دانــش و توســعه فناوریهــای روز دنیــا ،محصوالت/خدمات:
محصــوالت خــود را در حوزههــای مختلــف بــه  -۱تابلــو  – VFDکنتــرل  PLCو تولیــد دیگــر
بــازار عرضــه نماینــد کــه هریــک یــا جایگزیــن تابلوهــا
نمونــه خارجــی اســت و یــا در جهــت رفــع  -۲تابلو کنترل رکتیفایر WHIMS
 -۳برنامه نویسی اتوماسیون خطوط تولید
نیازهــای جامعــه اســت.
یکــی از شــرکت¬های دانش¬بنیــان عضــو  -۴نصــب و راه انــدازی تجهیــزات الکتریــکال
پــارک ،شــرکت فــرزان فــن اندیــش فــردا ســت و ابــزار دقیــق
کــه بــا تکیــه بــر دانــش فنــی و تجربــه اجرایــی  -۵ساخت اینورتر  690ولت
خــود در حــوزه هــای گســترده ای از خطــوط  -۶طراحــی و ســاخت درایــو موتــور الکتریکــی
صنعتــی کشــور  ،اقــدام بــه تولیــد و بومــی ســازی از  ۳۵۰کیلــووات  ۶۹۰ولــت
انــواع تجهیــزات و تابلوهــای مــورد نیــاز صنایــع پروژه¬ها:

 -۷راه انــدازی و مانتورینــگ و نگهــداری خــط
انتقــال ســنگ آهــن ســنگان
 -۸اجــرای بخــش الکتریــکال و سیســتم کنتــرل
خــط انتقــال آب خلیــج فــارس بــه صنایــع جنــوب
شــرق كشــور (شــاخص) -قطعــه اول
 -۹سیســتم کنتــرل و مانیتورینــگ خــط گندلــه
ســازی ســه چاهــون

(واپایــش بهــره بــرداری کیفیــت بــرق ویونــا
امیرکبیــر) زیــر نظــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
(پلــی تکنیــک تهــران) تاســیس شــد .اولیــن
محصــول صنعتــی ایــن شــرکت در اواســط ســال
 1394وارد بــازار شــد و در عــرض  ۶ســال بیــش
از  ۶۷۰دســتگاه تســتر رلــه بــه مراکــز مهــم صنعــت
بــرق ،نفــت ،گاز و دانشــگاه هــا تحویــل داده شــده

 -۱۰تعویــض الکتروموتورهــای 6.6KV-MW 5
نیــروگاه ســنندج
 -۱۱سیســتم کنتــرل و مانیتورینــگ كارخانــه
گندلــه ســازی شــرکت معدنــی ســنگان
 -۱۲سیســتم کنتــرل و مانیتورینــگ كارخانــه
كنســانتره ســنگ آهــن شــرکت معدنــی ســنگان
 -۱۳راه انــدازی سیســتم کنتــرل مرکــزی،
مجموعــه ترانــس هــا و رکتیفایرهــای فــاز 2
پاالیشــگاه مــس خاتــون آبــاد
درســال  1393و بــه دســتور معاونــت علمــی
فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه منظــور ســاخت
دســتگاه تســت رلــه ملــی ،شــرکت دانــش بنیــان

اســت.
 AMT105یــک راه حــل عمومــی بــرای
تســت انــواع رلــه و تجهیــزات حـــفاظتی،
ترانســفورماتورهای قــدرت ،جریانــی ،ولتــاژی،
ولتاژی-خازنــی ،کلیدهــای قــدرت  ،کابــل و
سنســورهای حرارتــی اســت .ایــن دســتگاه بــا
داشــتن مــوارد زیــر امــکان و ظرفیــت مــورد نیــاز
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بــرای تســت انــواع رلــه و تجهیــزات حفاظتــی را
فراهــم کــرده اســت .مشــخصات فنــی دســتگاه
تســتر رلــه شــامل :شــش منبــع جریانــی  32آمپــری
(  64آمپــر ســه فــاز  128 ،آمپــر تــک فــاز ) 4 ،
منبــع ولتــاژ  150ولتــی (  450ولــت تــک فــاز ) ،
خروجــی هــای مجتمــع جریانــی و ولتــاژی 8 ،
ورودی باینــری آنالــوگ 2 ،ورودی جریانــی
و ولتــاژی آنالــوگ بــا دقــت بــاال 4 ،خروجــی
باینــری ،منبــع ولتــاژ  ( DCباظرفیــت  212ولــت).
همزمــان بــا رشــد و ارتقــا دســتگاه تســتر ،
دســتگاه رلــه مولتــی فانکشــن نیــز بــا ســاختار
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مــاژوالر در ســال
جــاری وارد بــازار شــد .ســاختار مــاژوالر رلــه
امــکان ارتقــا ســخت افــزاری در محــل را بــه هــر
تعــداد مــاژول آنالــوگ و دیجیتــال در کمتریــن
زمــان ممکــن فراهــم مــیآورد.

نشست مشترک شرکت آسا
اکسیژن سازتولید کننده مولد
اکسیژن ساز بیمارستانی و
صنعتی با علوم پژشکی ،هالل
احمر و سازمان صنعت معدن و
تجارت استان خراسان شمالی
 -1در ابتــدای جلســه مدیرعامــل شــرکت آســا
اکســیژن آرکا ؛جنــاب اقــای مهنــدس حاجــی
محمــودی نســبت بــه معرفــی محصــول و مزایــای
آن نکاتــی را بیــان داشــتند و در ادامــه نســبت بــه
پاســخگویی بــه ســواالت و بررســی زمینــه هــای
همــکاری بــا مدعویــن اقــدام گردیــد.
 -2در ادامــه ایــن نشســت مقــرر شــد محصــوالت
آســا اکســیژن ســاز در زیــر مجموعــه هــای علــوم
پزشــکی  ،هــال احمــر ،ســازمان صنعــت  ،معــدن
و تجــارت معرفــی و پیگیریهــای الزم انجــام
گیــرد.

اردیبهشت ماه  -1401شماره 54

44

بازدید از مراحل اجرای قرارداد

«انتقال فناوری تولید انبوه سن شکارگر
ماکرولوفوس»

با شرکت دانش بنیان شکارگران زیستی ارم مستقر در مرکز
نوآوری شیروان
بــا توجــه بــه نــا م گــذاری ســال  1401توســط
مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان تولیــد دانشبنیــان
و اشــتغالآفرین ،آقــای دکتــر سیدحســن ملکشــی
عضــو هيــات علمــي موسســه و مجــری قــرارداد
«انتقــال فنــاوری تولیــد انبــوه ســن شــکارگر
ماکرولوفــوس» بــه شــرکت شــکارگران زیســتی
ارم ،مســتقر در مرکــز نــوآوری شهرســتان شــیروان
روز یکشــنبه  7فروردیــن مــاه ســال جــاری از
مراحــل اجــرای آن بازدیــد نمــود.
در ایــن بازدیــد مــکان مــورد نظــر بــرای ایجــاد
گلخانــه جهــت تولیــد انبــوه ســن شــکارگر انتخاب
شــد و راهنمایــی الزم بــرای تجهیــز واحــد مذکــور

ارایــه گردیــد .همچنیــن ضمــن ارائــه فهرســتی از
تجهیــزات الزم بــرای پــرورش ســن شــکارگر،
توضیحــات الزم بــرای تولیــد انبــوه آن در داخــل
ظــروف پــرورش در اختیــار شــرکت قــرار گرفــت.
همچنیــن مقــرر شــد جمعیت اولیــه از شــکارگر در
اختیــار شــرکت قــرار گیــرد تــا شــرکت نســبت بــه
تولیــد انبــوه و تجــاری ســازی آن بــرای گلخانــه
هــای فلفــل و گوجــه فرنگــی اســتان و اســتان هــای
مجــاور اقــدام کنــد .در انتهــای بازدیــد از ســایر
فعالیــت هــای شــرکت از جملــه تولیــد تجــاری
بالتــوری ســبز ،زنبــور تریکوگرامــا و زنبــور
براکــون نیــز بازدیــد بــه عمــل آمــد.

«پارک های علم و فناوری ،محو ِر هماهنگ کننده ی زیست بوم دانش در پهنه های فناوری و نوآوری هستند»

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی
بــا توجــه بــه نقــش تبیینــی و مهــم پــارک
هــای علــم و فنــاوری کشــور در تحقــق فرمــان
ســال «تولیــد ،دانــش بنیــان ،اشــتغال آفریــن» ،در
مصاحبــه ای بــا دکتــر مســعود میرزایــی شــهرآبی،
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی،
نظــرات ایشــان را در مــورد نقــش پــارک هــای
علــم و فنــاوری در توســعه اکوسیســتم جویــا
شــدیم و شــرح مصاحبــه را از دیــدگاه ایشــان ارائــه
مــی کنیــم:
پــارک علــم و فنــاوری ،نهــادی فرهنگــی و
اجتماعــی و مجموعــه ای از بهتریــن متخصصیــنِ
علمــی و مشــاورین حرفــه ای مــی باشــد.
هــدف پــارک حمایــت از تولیــد ثــروت و مؤلفــه
هــای قــدرت علمــی و حــل گلــوگاه هــا در کشــور
از طریــق دانایــی ،ترویــج نــوآوری بــاز ،تحقیــق و
توســعه ،توســط شــرکت هــای فنــاور ،دانــش بنیــان
و اســتارتاپ هایــی هســت کــه متکــی بــه علــم
هســتند.
دکتــر میرزایــی در ادامــه اضافــه کــرد :امــروزه
بــا طیــف وســیعی از موجودیــت هــای حمایتــی
مواجــه هســتیم ،مأموریـ ِ
ـت پــارک هــا دو وجهــی
اســت ،یکــی ایجــاد هماهنگــی و انتقــال تجــارب
و در برخــی زمانهــا تقســیم عملکــرد فیمابیــن
دانشــگاه ،پردیــس هــا ،مراکــز رشــد و کارخانــه

هــای نــوآوری و غیــره ،و دومــی کمــک بــه
جوانــا ِن مبتکــر و کارآفرینــا ِن خــاق و شــرکت
هــای فنــاور و دانــش بنیــان بــرای طــی چرخــه
ی کامــل ســطوح آمادگــی فنــاوری و همچنیــن
رشــد ،هدایــت ،حمایــت و توانمندســازی آنهــا.
یکــی از رســالت هــای پــارک هــا ،ایجــاد
انگیــزش از طریــق ارائــه خدمــات جــذاب ،مشـ ّوق
هــا و امتیــازات هدفمنــد ،تأمیــن زیرســاخت هــای
عمومــی و رهبــری جریــان دانــش و فنــاوری ،از
طلــوع ایــده تــا فتــح قلــه هــای بــازار اســت.
تکمیــل کننــده ایــن رســالت ،تطبیـ ِ
ـق هوشــمندانه
ســطوح آمادگــی فنــاوری ،ســطوح آمادگــی
نــوآوری ،ســطوح آمادگــی بــازار و حتــی ســطوح
آمادگــی صادراتــی بــا ســطوح آمادگــی حمایتــی
متولیــان زیســت بــوم دانشــی در پهنــه هــای فناوری
و نــوآوری اســت.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی
همچنیــن ادامــه داد :بــرای امکان و ســادگی ترســیم
ذهنــی ایــن تطبیــق چنــد بعــدی ،بایســتی بدانیــم
کــه دانشــگاه و پــارک علــم و فنــاوری در امتــداد
و مکمــل همدیگرنــد و در واقــع بــرای اینکــه یــک
فنــاوری بــه بلــوغ برســه بایســتی حداقــل  ۹مرحلــه
بنــام ســطوح آمادگــی فنــاوری رو طــی کنــه.
مرحلــه  ۱تــا ( ۴ایــده ،طــرح ،امــکان ســنجی و
نمونــه آزمایشــگاهی) مربــوط بــه دانشــگاه اســت،
مرحلــه  ۵تــا ( ۸نمونــه اولیــه ،نمونــه کامــل ،اثبــات
عملکــرد و تولیــد نیمــه صنعتــی) در پــارک علــم
و فنــاوری و مرحلــه  ۹بــه بعــد (تولیــد انبــوه و
تجــاری ســازی) بــا حمایــت وزارت عتــف و
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری تحقــق مــی
یابــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه در ســال هــای گذشــته
ارتبــاط دانشــگاه و پــارک هــا کامــل نبــوده
و ایــن مشــکل ریشــه ای باعــث عــدم انطبــاق
ِ
مختلــف آمادگــی و انتظــارات بــی جــا
ســطوح
از دانشــجویان و در نهایــت ضربــه بــه نخبــگان
و شــرکت هــای دانــش بنیــان در جهــت تکمیــل
نشــدن چرخــه فرآینــدی آنهــا شــده کــه لــزوم
یــک هماهنــگ کننــده محــوری و کاربلــد را
بــرای نظــارت بــر هماهنگــی ایــن موجودیــت هــای
حامــی مــی طلبــد.
وی تاکیــد کــرد :پــارک هــا بهتریــن گزینــه برای
محــور قــرار گرفتــن و پذیرفتــن نقــش هماهنــگ
کننــده در تمامــی نهادهــای حمایتــیِ اســتانی
هســتند ،از آنجایــی کــه پــارک هــا دیــده بــان علــم
و فنــاوری هســتند و مــداوم در حــال رصــد نیازهــا
و چالــش هایــی اعــم از:
مشــکلِ کمبــود ســرمایه انســانی متخصــص در
اســتارتاپ هــا /مشــکلِ فضــای اســتقرار و گرانــی
زیرســاخت  /مشــکلِ تأمیــن مالــی و تســهیالت و
ورود بــه بــورس  /مشــکلِ قوانیــن ســنتی و بیمــه
و مالیــات و گمــرک /مشــکلِ نادیــده گرفتــن و
مــوازی کاری و بروکراســی  /مشــکلِ فــروش
و تجــاری ســازی و ســهم بــازار /مشــکلِ شــبکه
ســازی و کار تیمــی /مشــکلِ نفــوذ کــم ِفنــاوری
در حــوزه هــای ســنتی مغفــول مانــده مثــل معــدن
و صنایــع غذایــی و کشــاورزی  /مشــکلِ مــوازی
کاری ،تبعیــض ،انحصــار ،گــروه هــای مافیایــی
بســته /مشــکلِ تعــدد متولیــان و طوالنــی شــدن
زمــان صــدور مجــوزات /مشــکلِ عــدم شــفافیت/
مشــکلِ مالکیــت فکــری (کپــی رایــت) و دارایــی
هــای نامشــهود و انــواع مشــکالت و چالــش هــای

دیگــر ،میتــوان بــا اطمینــان ایــن نقــش را بــه آنهــا
واگــذار کــرد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی
متذکــر شــد :خواســته ی کلیــدی مــا بــرای انطبــاق
کامــل ســطوح آمادگــی در همــه عرصــه هــا،
درک اهمیــت و ضریــب دادن بــه جایــگاه پــارک
هــای علــم و فنــاوری اســتانی بــه عنــوان متولــی و
هماهنــگ کننــده ی حاکمیتــی فنــاوری اســتان هــا
ِ
تعامــات
و تقاضــای همســو شــدن و فعالســازی
ســایر ادارات و دســتگاه هــا و مســئولین اســتانی بــا
افزایــش هــم دلــی ،هــم افزایــی و در نهایــت عمــل
بــه تعهــدات جهــت تحــول آفرینــی و تکمیــل
ذنجیــره ارزش در تحقــق اهــداف زیســت بــوم
دانشــی اســت.
دکتــر میرزایــی در خاتمــه ســخنان خــود تصریــح
کــرد :مــا میخواهیــم بــا تجربــه ی انتقــا ِل درسـ ِ
ـت
ســطوح آمادگــی ،پــارک علــم و فنــاوری ،پاتــوق
جوانــان مبتکــر و دانشــجویان و پژوهشــگران باشــد
و قطعــا ایــن جوانــان ،ســرمایه ،دارایــی و ثــروت
اصلــی ایــران عزیزمــان هســتند .اگــر هــر کــدام از
موجودیــت هــای حمایتــی در جایــگاه خــودش
بایســتد و نقــش هماهنگــی را بــا همــه اجــزاء بــازی
ِ
موفقیــت تضمیــن شــده از جــاده
کنــد ،مســیر
ی دانایــی و دانــش میگــذرد و ثــروت آفریــن
هســت.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار
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اید ه جالب بوشهریها که ماهیگیری را آسان کرد
جــوان نخبــه بوشــهری موفــق شــده اســت
دســتگاه «طعمــهزن اتوماتیــک ماهیگیــری آســان
صیــد» بــه راهــی مناســبت بــرای جایگزینــی صیــد
تــرال و جلوگیــری اختــال در چرخــه غذایــی
دریــا دســت یابــد.
خبرگــزاری فــارس -بوشــهر ،فاطمه مظفــری پور:
یکــی از ظرفیتهــای مهــم اســتان بوشــهر ،جوانــان
نخبـهای هســتند کــه بــا اســتفاده از تخصــص خــود
توانســتهاند مســیر اقتصــادی و اشــتغالآفرینی
نویــن را بــرا مــردم خــود رقــم بزننــد.
گــروه فــرا فنــاوران مــرز دانــش خلیــج
فارس(ســینوتک خلیــج فــارس) بــا بیــش از هشــت
ســال تجربــه فعالیت در حــوزه مالکیتهــای معنوی
بــا مجــوز واحــد فنــاوری در مرکــز رشــد مشــترک
پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس و دانشــگاه
خلیــج فــارس بــه عنــوان کارگــزار مالکیتهــا و
دارایــی فکــری و همــکار طــرح گنجینــه صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی در راســتای تحقــق اقتصــاد،
علــم و اشــتغال دانشبنیــان فعالیــت مینمایــد.
«ســینوتک خلیجفــارس» شــتاب دهنــده حــوزه
مالکیــت فکــری ،کار مشــاوره تخصصــی،
امکانســنجی ،نیازســنجی مصادیــق دارایــی فکــری
شــامل ثبــت شــرکت ،اختــراع ،عالمــت تجــاری،
طــرح صنعتــی ،نشــان جغرافیایــی ،امکانســنجی
ایدههــای فناورانــه ،انجــام قراردادهــای تجــاری،
عــدم افشــا و برونســپاری فنــاوری ،ارزشگــذاری
و تبــادل فنــاوری را انجــام میدهــد.

 ۱۸اختــراع بــه دســت جوانــان
بوشــهری بــه ثبــت رســید

ســینوتک دارای ثبــت  ۱۸اختــراع ۳۲ ،عالمــت
تجــاری ،چهــار طــرح صنعتــی و یــک اثــر ادبــی
و هنــری اســت کــه در جهــت تبییــن ارزشهــای
نخبگانــی منطقــه جنــوب کشــور بهخصــوص
اســتان بوشــهر فعالیــت دارد.
یکــی از اختراعــات بــه ثبــت رســیده ایــن
شــرکت دســتگاه «طعمـهزن اتوماتیــک ماهیگیــری
آســان صیــد» اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران
تولیــد شــده اســت و در جهــان تنهــا دو شــرکت در
آتالنتیــک کانــادا و جزیــره فــارو در نــروژ هســتند
کــه در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد.

ایــده حــذف صیــد تــرال بــا یــک
طــرح نخبگانــی

عبدالرحمــان دهقــان در ایــن بــاره اظهــار داشــت:
ایــده ایــن طــرح زمانــی شــکل گرفــت کــه بــه
دنبــال راهــی مناســبت بــرای جایگزینــی صیــد
تــرال بودیــم ،زیــرا صیــد تــرال ،ماهیهــای نابالــغ
(ماهیهــای کوچــک) و کــم کیفیــت را نیــز
صیــد میکنــد کــه اغلــب اوقــات مصرفــی ندارنــد
و دور ریختــه میشــوند؛ ایــن ماهیهــا اگرچــه
بــرای مــا مصرفــی ندارنــد ،ولــی در چرخــه غذایــی
دیگــر آبزیــان هســتند و اختــال در چرخــه غذایــی
دریــا ،اکوسیســتم آن را نابــود میکنــد و موجــب
انقــراض گونههــای زیســتی دریــا میشــود.

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ســینوتک خلیــج
فــارس افــزود :کشــتیهای تــرال بــا تخریــب کــف
دریــا ،زیســتگاهها و بســتر زندگــی ماهیهــا را از
بیــن میبرنــد و بــرای دیگــر صیــادان منطقــه بــه جز
ضــرر ارمغــان دیگــری بــه همــراه نمیآورنــد.
وی ادامــه داد :دســتگاه طعمــه زن در راســتای
حفاظــت و جلوگیــری از تخریــب اکوسیســتم
دریــا طراحــی و ســاخته شــد و جایگزیــن مناســب
بــرای روش صیــد آســیبزای محیــط زیســت
دریــا (صیــد تــرال و تــور) روش صیــد قــاب
بهتریــن جایگزیــن میباشــد؛ صیــد بــا قــاب
از سیاســتها و روشهــای مــورد حمایــت و
اســتقبال ســازمان شــیالت ایــران اســت کــه در
ایــن روش صیــد ماهــی بــه صــورت انتخابــی انجــام
شــده و پــس از انجــام خــون گیــری و سردســازی
در شــناور بــا باالتریــن کیفیــت بــه ســاحل انتقــال
مییابــد.

حــوادث صیــادی بــا طــرح جوان
بوشــهری بــه صفــر میرســد

بوســیله طراحــی خشــابگیرنده قــاب ،ریلهــای محصــول بــا اخــذ تاییدیــه از بنیــاد ملــی نخبــگان
هدایــت کننــده قــاب تحــت نیــرو و فشــار حاصــل را بهدنبــال داشــته اســت.
شــده از حرکــت قایــق در ایــن دســتگاه ،افزایــش
راندمــان طعمــه زنــی ،عــدم اســتفاده از دســت تمــام مناطــق صیــادی متحــول
و جلوگیــری از آســیب دیدگــی صیــادان بــا میشــو ند
طراحــی مکانســیم هدایــت قــاب خشــابهای رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ســینوتک خلیــج
گیرنــده قــاب بــه مخــزن حــاوی مقادیــر زیــادی
فــارس بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح قابــل اســتفاده
طعمــه دســتگاه ،ریلهــای هدایــت کننــده قــاب
و تجاریســازی در تمامــی مناطقــی کــه فعالیــت
و سیســتم فشــار پمپــاژ دریــا در جلوگیــری از
صیــادی صــورت میپذیــرد را دارا اســت ،ابــراز
طعمههــای برگشــتی اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه فراینــد طعمــه زدن داشــت :ســختترین مشــکلی کــه هماکنــون
بــدون دخالــت دســت اســت و خطــرات ناشــی از ســد راه مــا اســت مربــوط بــه بــه بخــش توســعه
آســیبهای فیزیکــی بــه صیــادان نیــز بــه صفــر فرهنگســازی ایــن محصــول در بیــن صیــادان
میرســد ،گفــت :ایــن دســتگاه مانــدگاری و میباشــد کــه در ایــن بیــن دســتگاههای دولتــی
دوام باالیــی در مقابــل خوردگــی ناشــی از آب از قبیــل شــیالت نیــز بــه عنــوان متولــی ایــن امــر
دریــا دارد و کاهــش هزینههــای ماهیگیــری و همکاریهــای الزم در جهــت فرهنگســازی و
جلوگیــری از هــدر رفــت طعمههــای گــران
تبدیــل نــگاه ســنتی صیــادان بــه اســتفاده از دســتگاه
قیمــت را دربــردارد.
را بــه خوبــی انجــام نــداده اســت.
دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دســتگاه قابــل
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،وقتــی جوانــان
نصــب روی انــواع کشــتی ،لنــج و قایقهــای
صیــادی اســت ،اظهــار داشــت :ســاخت نمونــه متخصــص ،بومــی و نخبــه بهطــور خودجــوش
 MVPو تســت محصــول بــا حضــور کارشناســان وارد عرصــه دانشبنیــان و اشــتغالآفرینی
متخصــص انجــام شدهاســت کــه منجربــه میشــوند ،انتظــار بــر ایــن اســت کــه دســتگاههای
راهانــدازی و تجهیــز کارگاه تولیــد صنعتــی مربوطــه ،زمیــن پیشــرفت ایــن جوانــان را مهیــا

دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از ویژگیهــای
مهــم ایــن اختــراع طعمهزنــی اتوماتیــک
قالبهــای ماهگیــری بــا توجــه بــه نــوآوری
موجــود در سیســتم مکانیکــی هدایــت قالبهــا
و کشــش طنــاب اصلــی بوســیله پمپــاژ آب دریــا
و حرکــت روبــه جلــو قایــق اســت ،بیــان داشــت:
محصــول در بوشــهر بــا هشــت نفــر نیــروی کار ســازند تــا شــاهد آبادانــی منطقــه بــه دســت ایــن
از دیگــر ویژگیهــای ایــن طــرح افزایــش ســرعت
تجــاری
و
صنعتــی
مــدل
ســاخت
و
اســت
شــده
نخبههــا باشــیم.
طعمهزنــی بــه قالبهــا در دقیقــه بــا دقــت بــاال
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همزمان با روز ملی خلیج فارس نشست هم اندیشی روسای دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ،تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تحقق شعار
سال به میزبانی پارک علم و فناوری خلیج فارس برگزار شد.
باعــث آشــنایی بیشــتر بــا ظرفیــت هــا و توانمنــدی
هــای دســتگاه هــا و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی
خواهــد بــود و مــی بایســت تــداوم داشــته باشــد.
مدرســی افــزود :رهبــر انقــاب بارهــا تاکیــد بــر
اســتفاده از نخبــگان و دانــش بنیــان هــا داشــته انــد و
امســال نیــز را ســال دانــش بنیــان اعــام کردنــد انــد
کــه بایــد بصــورت عملــی اقدامــات الزم جهــت
تحقــق آن از ســوی نهادهــای علمــی آموزشــی و
پارکهــای علمــی و فنــاوری و دیگــر دســتگاه هــا
انجــام شــود.
وی اظهــار داشــت :آمــوزش و پــرورش دانشــگاه
هــا و پــارک علــم و فنــاوری ،بنیــاد نخبــگان و
مراکــز پژوهشــی تحقیقاتــی یــک زنجیــره هســتند
کــه بایــد همگــی در کنــار هــم قــرار گیرنــد.
دکتــر حســن حبیبــی رییــس پــارک علــم و

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارش مســئولیت هــای اجتماعــی خــود عمــل کننــد.

فنــاوری خلیــج فــارس اظهــار داشــت :ایــن نشســت بیــان داشــت :اســتان بوشــهر از محــدود اســتان
بــه منظــور هماهنگــی و همــکاری هــای مشــترک هایــی اســت کــه ســه ســند باالدســتی در حــوزه

مدرســی تاکیــد کــرد :رهبــر انقــاب بارهــا
بــه برخــی مشــکالت اساســی از جملــه آب،

حبیبــی افــزود :دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی کشــاورزی و ...اشــاره کــرده انــد و حــوزه علــم
و پژوهشــی بعنــوان پشــتیبان حــوزه دانــش بنیــان و فنــاوری بایــد در جهــت رفــع مشــکالت و ارائــه

دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی اســتان علــم و دانــش بنیــان  ،از جملــه ســند توســعه دانــش اســتان بوشــهر بــا در اختیــار گذاشــتن زیرســاخت راهــکار بصــورت علمــی و دانــش بنیــان ورود پیــدا

جهــت تحقــق شــعار ســال « تولیــد ،دانــش بنیــان ،بنیــان ،ســند علــم و فنــاوری و ســند آمایــش را دارد هــا و حمایــت هــای خــود میتواننــد نقــش بســزایی کنــد.
اشــتغال آفریــن برگــزار شــده اســت.

.حبیبــی تاکیــد کــرد :از ایــن ظرفیــت ایجــاد شــده در تحقــق شــعار ســال در اســتان بوشــهر ایفــا

حبیبــی افــزود :توانمنــدی هــا و ظرفیــت بایــد بــه درســتی در جهــت حمایــت و افزایــش کننــد.

دانشــگاه هــا در صورتــی کــه مکمــل هــم باشــند ،شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتفاده کــرد.
دســتاورهای هــای خوبــی در جهــت حمایــت از
پژوهشــگران و فنــاوران و دانــش بنیــان هــا خواهــد
داشــت.

در ادامــه ایــن نشســت نماینــدگان شــرکت هــای
دانــش بنیــان و فنــاور ،روســای دانشــگاه هــای

رییــس دانشــگاه خلیــج فــارس برگــزاری اینگونه اســتان و مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی نظــرات

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس نشســت هــا و گردهمایــی دســت انــدرکاران خــود را پیرامــون تحقــق شــعار ســال مطــرح

گفــت :صنایــع بــزرگ اســتان مــی بایســت در آمــوزش و پژوهــش و دانــش بنیــان را مثبــت کردنــد و برنامــه هــای پــارک علــم و فنــاوری

حــوزه فنــاوری و دانــش بنیــان اســتان بوشــهر بــه ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت :ایــن نشســت هــا خلیــج فــارس در ســال  ۱۴۰۱نیــز بررســی شــد.

در راستای تحقق شعار سال؛

نشست معاون بانک ملی استان بوشهر با رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم ،حمایتــی و تســهیالت بــا درصــد ســود پاییــن و اعتبــاری

بانــک

و فنــاوری خلیــج فــارس ،در نشســت معــاون حــذف بروکراســی اداری را انجــام دهنــد خــود بــه ملــی اســتان بوشــهر
اعتبــاری و کارشــناس بازاریابــی بانــک ملــی اداره خــود ایــن شــرکت هــا و واحــد هــای فنــاور بــه گفــت :بــا توجــه بــه
امــور شــعب اســتان بوشــهر بــا رئیــس ،معــاون و عنــوان یــک مشــتری ثابــت بــا دلگرمــی بــه ســمت

مدیــران پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس راه بانــک حرکــت خواهنــد کــرد.
هــای همــکاری جهــت تحقــق شــعار ســال و رفــع

نامگذاری شــعار ســال

بــه نــام تولیــد ،دانــش

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری ،ترکیــب و تعامــل بنیــان ،اشــتغال آفرین،

چالــش هــای و حمایــت از شــرکت هــای فنــاور و صنــدوق شــکوفایی و نــوآوری بــه همــراه بانــک حمایــت از شــرکت
هــا را را یــک بــازوی قدرتمنــد اقتصــادی شــرکت هــای فنــاور و دانــش
دانــش بنیــان اســتان بوشــهر بررســی شــد.
حبیبــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خلیــج هــای دانــش بنیــان و فنــاور عنــوان کــرد خاطــر بنیــان در دســتور کار
فــارس ،بــا اشــاره بــه توانمنــدی شــرکت هــای نشــان کــرد :بــا نامگــذاری ســال ،یــک فضــای بانــک ملــی مدیریــت

دانــش بنیــان و واحــد هــای فنــاور اســتان بوشــهر ،اســتثنایی بــرای رقابــت بنــگاه هــای اقتصــادی در شــعب اســتان بوشــهر
نقــش بانــک هــا را بــه عنــوان تســهیل گــر مســیر حــل مشــکالت تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغالزایی قــرار گرفتــه اســت

بــرای حــل مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان
و واحــد هــای فنــاور بــا مرکــز هــم هماهنگــی و

وی تصریــح کــرد :پــارک علــم و فنــاوری پیگیــری خواهیــم کــرد.

تولیــد و اشــتغالزایی بســیار حائــز اهمیــت دانســت فراهــم شــده ،کـه بــرای رســیدن بــه منویــات مقــام
و افــزود :بــا اجبــار نمــی تــوان شــرکت هــا را بــه معظــم رهبــری بایــد از هــر ثانیــه ســال اســتفاده تمامــی خواســته ه ـا خــود در ایــن حــوزه را بــرای

در ایــن نشســت مقــرر گردیــد یــک شــعبه بــرای

بانــک ارســال نمایــد تــا بــه صــورت ویــژه در دانــش بنیــان هــا و واحــد هــای فنــاور اختصــاص
ســمت بانــک هــا هدایــت کــرد امــا اگــر بانــک کــرد.
هــا بــه ویــژه بانــک ملــی طــرح هــای تشــویقی در ادامــه ایــن نشســت یــزدان پنــاه ،معــاون شــورای بانــک بررســی شــود و اگــر نیــاز باشــد و ارائــه خدمــات بــه ایــن واحدهــا تســهیل شــود.
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مدیر اداری مالی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم در نشست با سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم:
زیرساخت های پارک برای تولیدات دانش بنیان را گسترش می دهیم /حمایت  ۱۱میلیاردی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم
از شرکت های دانش بنیان در سال گذشته
شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان مســتقر در قشــم شــدند.

پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس قشــم و

محمــود درویشــی نخــل ابراهیمــی مدیــر اداری

تاســیس مرکــز رشــد تخصصــی زیســت فنــاوری

مرکــز بیــن المللــی رشــد در جلســه بــا سرپرســت مالــی پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس قشــم

موثــری در پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس

در حــال انجــام اســت کــه مهمتریــن ایــن اقدامــات

ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــه بیــان دیــدگاه هــای در ایــن نشســت ضمــن تبریــک مــاه رمضــان،

مــی تــوان بــه توســعه زیــر ســاخت هــای پــارک،

خــود پیرامــون محصــوالت دانــش بنیــان بحــث و نامگــذاری امســال بعنــوان ســال تولیــد دانــش
تبــادل نظــر کردنــد.

درویشــی ادامــه داد :در ســال جــاری اقدامــات

راه انــدازی مجتمــع اقامتــی پژوهشــگران ،توســعه

فضــای ســبز ،اجــرای طــرح دســتیار فنــاوری ،طرح

بنیــان و اشــتغال آفریــن را فرصــت مناســبی بــرای
پــارک هــای علــم و فنــاوری دانســت و ادامــه

داد :در راســتای لبیــک بــه نــدای رهبــر معظــم بــوده و افــزود :در حــال حاضــر  22شــرکت فنــاور

گرنــت فنــاوری ،احــداث کارخانــه نــوآوری،

انقــاب و بکارگیــری تمــام ظرفیــت هــای علمــی و دانــش بنیــان و  7هســته فنــاور در ایــن پــارک

و زیرســاختی خــود جهــت حمایــت از شــرکت مســتقر هســتند کــه از ایــن تعــداد  7شــرکت دارای
هــای فنــاور بــکار گرفتــه و عــزم خــود را جــزم مجــوز دانــش بنیــان هســتند.

کــرده تــا بــا همــکاری مســئولین ســازمان منطقــه

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل آزاد قشــم کــه همــواره یــار و همــراه مــا بــوده انــد

وی گفــت :در ســال گذشــته شــرکت هــای

مســتقر در پــارک حــدودا از  11میلیــارد ریــال

پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس قشــم ،در بتوانیــم در حــوزه تولیــد اشــتغال آفریــن و توســعه حمایــت مالــی برخــوردار شــده انــد کــه  8میلیــارد تاســیس خانــه خــاق در ســطح شــهر و روســتاها
ابتــدای ایــن نشســت مدیــران عامــل شــرکت و تعالــی کشــور بــه ماموریــت هــای خــود دســت

هــای فنــاور بــه فعالیــت هــا و مشــکالت خــود پیــدا کنیــم.

از ایــن حمایــت هــا بصــورت مســتقیم بــوده و در و برگــزاری رویدادهــای فناورانــه اشــاره کــرد.

قالــب تســهیالت بــه شــرکت هــا پرداخــت شــد.

وی در پایــان از حمایــت هــای ارزنــده سرپرســت

اخــذ مجوزهــا ،کمبــود زیــر ســاخت هــا و فضــای فنــاوری در ســال گذشــته اشــاره کــرد و افــزود :بصــورت حمایــت غیــر مســتقیم و  750میلیــون

و قدردانــی کــرد و خواســتار حمایــت هــای مــداوم

در حــوزه هــای مختلــف از قبیــل فرآینــد زمانبــر

وی در ایــن نشســت بــه عملکــرد پــارک زیســت همچنیــن مبلــغ دو هــزار و  ۵۰۰میلیــون ریــال و ســایر مســئولین ســازمان منطقــه آزاد قشــم تشــکر

تحقیقاتــی مناســب و  ...پرداختنــد و خواســتار یکــی از مهمتریــن اقدامــات مــا در پــارک زیســت ریــال بــرای حضــور واحدهای فنــاور در نمایشــگاه ایــن ســازمان بعنــوان بــازوی اصلــی پــارک در
حمایــت هــای الزم از ســوی ســازمان منطقــه آزاد فنــاوری خلیــج فــارس قشــم در ســال 1400

هفتــه پژوهــش تهــران هزینــه شــد.

جزیــره بــرای تحقــق شــعار ســال شــد.

با هدف گسترش همکاریهای علمی ،فنی و تحقیقاتی؛

پارک علم و فناوری گلستان و اداره کل استاندارد تفاهمنامه همکاری امضا کردند
بــا هــدف گســترش همکاریهــای علمــی ،در ایــن تفاهمنامــه میتــوان بــه:

فنــی و تحقیقاتــی بــه ویــژه مشــارکت در تدویــن

 -ارائــه فهرســت اولویتهــای تدویــن اســتاندارد

میشــو د

اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی و راهانــدازی و یــا نیازمندیهــای پژوهشــی اســتانی و یــا و

دفتــر استانداردســازی در محــل پــارک ،کشــوری بــرای موضوعــات تدویــن اســتاندارد
تفاهمنامــه همــکاری فیمابیــن پــارک علــم و

 بررســی ،تشــکیلراهانــدازی

دفتــر

استانداردســازی پــارک

 -برگــزاری دورههــای آموزشــی بــا موضــوع و معرفــی رابــط در

فنــاوری گلســتان و اداره کل اســتاندارد اســتان بــه نحــوه مشــارکت در تدویــن اســتاندارد ملــی و خصــوص تدویــن و ســایر
امضــا رســید.

پــارک علــم و فنــاوری گلســتان و اداره کل

بینالمللــی و نحــوه اخــذ پروانــه دانــش نمــاد

 -ارائــه مشــاوره جهــت اخــذ پروانــه تأییــد

اســتاندارد تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد صالحیــت آزمایشــگاههای پــارک و فعالیــت

تعامــات فــی مابیــن بــه
اداره کل اســتاندارد

 -مشــارکت در تدویــن

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فناورانــه متناســب بــا شــرایط و موازیــن اســتاندارد اســتانداردهای ملــی و

فنــاوری گلســتان ،ایــن تفاهمنامــه همــکاری در

 -حمایــت از طرحهــای دانشبنیــان و فنــاور بیــن المللــی بــر اســاس

راســتای تحقــق شــعار ســال ابالغــی مقــام معظــم کــه منجــر بــه تدویــن اســتاندارد میشــود

رهبــری (مدظلهالعالــی) و بــا هــدف گســترش

 -ایجــاد تســهیالت الزم بــرای اســتفاده

اولویتهــای اعــام شــده

 -تهیــه و ارائــه بانــک اطالعاتــی متخصصیــن

همکاریهــای علمــی ،فنــی و تحقیقاتــی در شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور از متــون شــرکتهای عضــو پــارک و عالقهمنــد بــه
زمینههــای مختلــف بــه ویــژه مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی

اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی و راهانــدازی

و تســهیل فرآینــد اخــذ پروانــه دانشبنیــان بــرای بینالمللــی در چارچــوب قوانیــن و مقــررات

دفتــر استانداردســازی در محــل پــارک ،بــه واحدهــای متقاضــی پروانــه دانــش نمــاد اشــاره
امضــای دکتــر مهــدی غفــاری رئیــس پــارک علــم کــرد.

و فنــاوری گلســتان و مهنــدس ســیدمهدی حســینی
مدیــرکل اســتاندارد اســتان رســید.

مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای ملــی و
 -تســهیل در اســتفاده از توانمندیهــای

آزمایشــگاههای پــارک و تبدیــل وضعیــت آنهــا

پــارک علــم و فنــاوری گلســتان نیــز در ایــن بــه عنــوان آزمایشــگاههای همــکار بعــد از اخــذ

تفاهــم نامــه متعهــد گردیــد:

گواهینامههــای تاییــد صالحیــت از مرکــز ملــی

 -ارائــه فهرســت فعالیتهــای دانشبنیــان تاییــد صالحیــت

از جملــه مهمتریــن تعهــدات اداره کل اســتاندارد و فنــاور کــه موجــب تدویــن اســتاندارد ملــی

 -برگــزاری دورههــای آموزشــی در خصــوص

واحدهــای دانشبنیــان بــرای کارشناســان اداره
کل اســتاندارد

و همچنیــن اعــام فهرســت واحدهــای

دانشبنیانــی کــه امــکان اخــذ پروانــه دانــش نمــاد

دارنــد.

گفتنــی اســت پیــش از امضــای ایــن تفاهمنامــه،

مدیــرکل اســتاندارد گلســتان بــه اتفــاق معاونیــن
ایــن اداره کل از شــرکتهای مســتقر در پــارک

علــم و فنــاوری گلســتان و آزمایشــگاه تخصصــی

پــارک بازدیــد نمــود

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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بازدید رئیس جمهور از فعالیتهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار دستاورد شرکت دانش بنیان آرین نوین
رایانه از شرکتهای پارک علم و فناوری استان زنجان
رئیــس جمهــور از فعالیتهــای درگاه ملــی
مجوزهــای کســب و کار بازدیــد و ابــراز
امیــدواری کــرد کــه ایــن اقدامــات بــه تســهیل
آغــاز فعالیتهــای اقتصــادی و رونــق کســب و
کار ،تولیــد و افزایــش اشــتغال منتهــی شــود.
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی روز چهارشــنبه
در جریــان دیــدار بــا معاونیــن و مدیــران وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی ،از فعالیتهــای درگاه
ملــی مجوزهــای کســب و کار نیــز بازدیــد و بــا
توضیحــات دســتاندرکاران ایــن ســتاد ،از
جزئیــات فعالیتهــا و اقدامــات ایــن مجموعــه
مطلــع شــد.
رئیســی در جریــان ایــن بازدیــد بــا تشــکر
از تالشهــای انجــام شــده در ایــن مرکــز بــا
طــرح ســواالتی دربــاره جزئیــات فراینــد ثبــت
آئیــن نامههــا ،میــزان اقبــال در روزهــای اخیــر
و پایــداری درگاه ملــی ،اظهــار امیــدواری کــرد
کــه ایــن اقدامــات بــه تســهیل آغــاز فعالیتهــای
اقتصــادی و رونــق کســب و کار ،تولیــد و افزایــش
اشــتغال بیانجامــد.
درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار ،بســتری
اینترنتــی تحــت مدیریــت دبیرخانــه «هیــأت
مقرراتزدایــی و بهبــود محیــط کســب و کار»
اســت کــه بــرای همــه کســب و کارهــای موجــود
در کشــور ،شــرایط ،مــدارک ،مجوزهــای
پیشنیــاز ،هزینــه و زمــان صــدور مجــوز را
شــفاف ،غیرقابــل تفســیر و قابــل فهــم ارائــه
میکنــد و ایــن دســتاورد مختــص (آریــن نویــن)

از شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری ســهل کنــد تــا هــر شــهروند بتوانــد در ایــن ســایت
اســتان زنجــان مــی باشــد.
بــه راحتــی از شــرایط و مراحــل دریافــت مجــوز شــرایط ،مــدارک ،زمــان و هزینــه الزم بــرای
ایــن درگاه ،تنهــا مرجــع رســمی اعــام شــرایط کســب وکار مــورد نظــرش مطلــع شــود و در صــدور مجــوز همــه کســب و کارهــا ،معرفــی
کارکردهــای اصلــی ایــن درگاه شفافســازی

صــدور مجوزهــای کســب و کار و معرفــی مرجــع صــورت درخواســت ،از درگاه تخصصــی ،مجــوز مرجــع اصلــی صادرکننــده مجــوز هــر کســب و
قانونــی صادرکننــده همــه مجوزهــای کســب و مــورد نظــرش را بــه ســهولت و در کوتــاه تریــن کار ،ســهل کــردن شــرایط ،مــدارک ،زمــان و
کارهــا در کشــور محســوب میشــود.

بــر اســاس مــاده  ۷قانــون اجــرای سیاســتهای

زمــان ممکــن ،دریافــت کنــد.

هزینــه الزم بــرای صــدور مجــوز همــه کســب و

دبیرخانــه «هیــأت مقرراتزدایــی و بهبــود کارهــا ،ثبتنــام از متقاضیــان دریافــت مجــوز،

کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی و اصالحــات محیــط کســب و کار» در مرکــز ملــی مطالعــات ،راهنمایــی و هدایــت وی بــه درگاه تخصصــی
بعــدی« ،هیــأت مقرراتزدایــی و بهبــود محیــط پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار وزارت امــور صادرکننــده مجــوز ،پشــتیبانی و پیگیــری دریافــت
کســب و کار» ،بــه ریاســت وزیــر امــور اقتصــادی اقتصــادی و دارایــی مســتقر اســت و راهبــری و مجــوز موردنظــر متقاضــی در زمــان اعــام شــده و
ودارایــی موظــف اســت شــرایط ،مراحــل و هزینــه مدیریــت «درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار پیگیــری قضایــی در صــورت عــدم صــدور مجــوز
هــای صــدور مجوزهای کســب و کار را شــفاف و کشــور» را بــهعهــده دارد.

بــدون دلیــل موجــه اســت.

بازدید از شرکت ماشین سازان معدن زنجان کیمیا
دکتــر آذر پیونــد ریاســت پــارک علــم و فناوری

اســتان ،روز ســه شــنبه  ۳۰فروردیــن بــا حضــور در

محــل کارخانــه ماشــین ســازان زنجــان در محیطــی
صمیمانــه بــه صــورت مســتقیم در جریــان فعالیــت

هــای شــرکت و همچنیــن مشــکالت و موانــع
پیــش روی آن قــرار گرفتنــد.

اســت.

مهنــدس قورقانــی ،مدیرعامــل شــرکت ماشــین

ســازان زنجــان ،ضمــن تشــکر و ابــراز خرســندی
از حضــور ریاســت پــارک اســتان در ایــن شــرکت

 ،تاکیــد کردنــد کــه بزرگتریــن مشــکل ایــن

شــرکت کمبــود جــا بــوده و ایــن شــرکت بــه

شــرکت ماشــین ســازان معــدن زنجــان کیمیــا

شــدت از کمبــود جــا رنــج میبــرد بــه صورتــی کــه

فعــال در زمینــه ســاخت ماشــین آالت معدنــی

کــم در حــال تبدیــل شــدن بــه انبــار مــی باشــد.

یکــی از بزرگتریــن و موفقتریــن شــرکت هــای

بــا بیــش از ســی ســال تجربــه ،بــا داشــتن کادر
مهندســی و تولیــدی مجــرب و متخصــص در

زمینــه ســاخت انــواع ماشــین آالت فــرآوری بــه
عنــوان تامیــن کننــده و ســازنده ماشــین آالت

صنعتــی ،بویــژه در شــاخه معــادن وکارخانجــات

بــه دلیــل حجــم کاری بــاال محــل کارخانــه کــم
اگــر مشــکل فضــا بــرای ایــن کارخانــه حــل شــود

بــه راحتــی میتــوان بــرای بیــش از صــد نفــر و حتــی

بیشــتر بــه صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد کــرد.

در پایــان دکتــر آذر پیونــد ،ضمــن بازدیــد از

چندیــن شــرکت ســرب و روی ،کــه درحــال

فــرآوری ســرب ،روی  ،آهــن و  ...بــوده اســت .هوشــمند جهــت اســتفاده در صنایــع معدنــی و بــه اخــذ گواهینامــه ثبــت اختــراع گردیــده و ایــن اســتفاده مســتقیم از محصــوالت شــرکت ماشــین
از جملــه افتخــارات ایــن شــرکت طراحــی و تصفیــه پســاب و کارخانجــات مــی باشــد .پــس محصــول بطــور گســترده در صنایــع معدنــی و ســازان بــوده ،از نزدیــک در جریــان طــرزکار و
ســاخت اولیــن گیربکــس تیکنــر تمــام هیدرولیــک از تحقیــق وتوســعه ایــن محصــول شــرکت موفــق تصفیــه پــس آب در حــال اســتفاده قــرار گرفتــه کیفیــت ایــن محصــوالت قــرار گرفتنــد.
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انتخاب دکتر نظری ،رییس پارک علم و فناوری
استان سمنان به عنوان دبیر ستاد توسعه اقتصاد
دانشبنیان استان سمنان

برگزاري جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان

دومیــن جلســه ((ســتاد توســعه اقتصــاد
دانشبنیــان)) در اســتانداری ســمنان بــا ریاســت
مهنــدس هاشــمی اســتاندار ســمنان برگــزار
شــد .در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــران
دســتگاههای اجرایــی اســتان برگــزار شــد ،دکتــر
نظــری بــه عنــوان دبیــر ســتاد توســعه اقتصــاد
دانشبنیــان اســتان منصــوب گردیــد .پــارک علــم
و فنــاوری اســتان ســمنان بــا تشــکیل دبیرخانه ســتاد و تمــام بازیگــران اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری
در اســتان ،همــکاری فزاینــدهای را بــا دســتگاههای اســتان در راســتای تحقــق شــعار ســال آغــاز کــرده
اجرایــی ،صنایــع ،شــرکتهای بــزرگ تولیــدی اســت.

ارتقاء مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی شاهوار
(مستقر در شاهرود) به درجه یک

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری اســتان ســمنان ،در ارزیابــی ســاالنه مراکــز
رشــد واحدهــای فنــاور کشــاورزی کــه توســط
دفتــر امــور فنــاوری ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش

و ترویــج کشــاورزی انجــام گرفــت ،مرکــز رشــد
واحــد هــای فنــاور کشــاورزی شــاهوار کــه بــا
همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان
در مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابع
طبیعــی اســتان ســمنان (شــاهرود) مســتقر اســت بــه
گــروه درجــه یــک کشــوری ارتقــاء یافــت .الزم
بــه ذکــر اســت کــه در ارزیابــی ســاالنه کشــوری
مراکــز رشــد بــر اســاس کارایــی و عملکــرد از
رتبــه یــک تــا ســه رتبهبنــدی میشــوند.

برگزاری رقابت استارتاپی نمایشگاه اینوتکس در
پارک علم و فناوری استان سمنان

روز چهارشــنبه مــورخ  1401/01/24جلســه و در ایــن میــان نبایــد از ظرفیــت صنایــع خــاق

شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان ســمنان بــا و هویتســاز و ترویــج ایــن صنایــع غافــل بــود.

حضــور دكتــر نظــري ،رييــس پــارك علــم و دكتــر نظــري افــزود ۵۰ :درصــد فــارغ التحصیــان

فنــاوري اســتان ،حجــت االســام و المســلمین مــا در رشــتههای علــوم انســانی ،هنــر ،اقتصــاد
مرتضــی مطیعــی ،نماینــده ولــی فقیــه اســتان ،و فرهنــگ هســتند و حــدود  ۵۰درصــد از ايــن
مهنــدس هاشــمی ،اســتاندار ســمنان و جمعــي فــارغ التحصيــان بانــوان مــا ميباشــند و بایــد از
از مديــران دســتگاههاي اجرايــي برگــزار شــد .ایــن ظرفيــت عظیــم حمايــت شــود .بهرهمنــدی

فرهنگســازی تولیــد ،ترویــج خودبــاوري و

اســتفاده از متخصصــان داخلــی در رفــع

از ظرفیــت خيريــن حــوزه فنــاوری از دیگــر

موانــع موجــود در كشــور ،از جملــه

مــواردی بــود کــه در ایــن نشســت مــورد

بررســی قــرار گرفــت .در ایــن جلســه

دكتــر نظــري ،رییــس پــارک اســتان ضمــن
اشــاره بــه شــعار ســال  ،1401بیــان داشــت

بــا فرهنگســازی و بــه ویــژه جهــاد تبییــن
و بصیــرت افزایــی ،ميتــوان بــه توليــد

پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان ،بــا
همــکاری پــارک پردیــس و حمایــت مالــی
پســت بانــک ایــران ،رقابــت اســتارتاپی نمایشــگاه
اینوتکــس را برگــزارنمــود .ایــن رقابــت بــزرگ
بــا هــدف شناســایی ایدههــا و طرحهــای فناورانــه
بــه ویــژه در زمینــهی اینترنــت اشــیاء ،هــوش
مصنوعــی ،تولیــد محتــوای دیجیتــال ،بازیســازی
و انیمیشــن ،انرژیهــای نــو ،طرحهــای حــوزه
آب برگــزار شــد .مهنــدس محمدصالــح
خالقــی ،دبیــر شــبکهی فنبــازار ایــران ،مهنــدس
سیدیاســر حســنپور ،مدیــرکل ارتباطــات و

فنــاوری اطالعــات اســتان ســمنان ،مهنــدس عل ـ 
ی
فروزانخــواه مدیــر شــعب پســتبانک اســتان
ســمنان و دکتــر ابوطالــب جاللــی ،معاون اســتاندار
و فرمانــدار شهرســتان شــاهرود ،از مهمانــان حاضــر
در ایــن مراســم بودنــد .در ایــن رویــداد یــک
روزه ،شــرکتکنندگان در رقابــت اســتارتآپی،
ایدههــای خــود را ارایــه کــرده و پــس از داوری،
ســه طــرح بــه عنــوان ایدههــای برتــر برگزیــده
شــدند .طرحهــای برگزیــده عــاوه بــر دریافــت
جوایــز نقــدی از حمایتهــای پــارک اســتان
ســمنان نیــز برخــودار خواهنــد شــد.

دانشبنيــان ،اشــتغالزايي و فعــاالن ایــن

عرصــه کمــک کــرد .وی افــزود :نقــش
رســانهها در جهتدهــی افــکار عمومــی و

تشــویق بــه مصــرف تولیــدات داخلــی ،بســیار مهــم موضوعاتــی بــود کــه رییــس پــارک علــم و
اســت و پارکهــای علــم و فنــاوری در کنــار فنــاوری اســتان ســمنان بــه آن اشــاره کــرد.

اهالــی فرهنــگ و هنــر میتواننــد در تحقــق شــعار

ســال هممســیر باشــند .رییــس پــارک اســتان در
ادامــه بــر اهمیــت حمايــت از كاالي ايرانــي در

رشــد اقتصــاد تاكيــد كــرد و گفــت :توليــد ملــی
بایــد بــه گفتمــان در آحــاد جامعــه تبدیــل شــود
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با پیشنهاد پارک علم و فناوری ستاد اقتصاد دانشبنيان در چهارمحال و بختياري تشکيل خواهد شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و بــود.
فنــاوری در نخســتین جلســه شــورای اداری اســتان رئیــس پــارک علــم و فنــاوری در ادامــه بیــان
چهارمحــال و بختیــاری مقــرر شــد ســتاد اقتصــاد کــرد توجــه خــاص مدیرانــی کــه در حــوزه
دانشبنيــان در چهارمحــال و بختيــاري بــه دبیــری
پــارک علــم و فنــاوری تشــکیل شــود
در ایــن جلســه رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
بــا تاکیــد بــر شــعار ســال و بازدیــد هــای رییــس
جمهــور و معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت
علــوم تحقیقــات و فنــاوری در روزهــای اغازیــن
ســال بــر لــزوم برنامــه ریــزی در ایــن حــوزه اشــاره
کــرد .ایشــان در ادامــه اســتفاده از فرصــت ایجــاد
شــده و حساســیت بــه وجــود آمــده در ایــن حــوزه
را خواســتار شــد .وی بــا اشــاره بــه اقتصــاد دانــش
بنیــان بــه عنــوان اقتصــاد کــم وزن و نــرم افــزاری
بــر لــزوم تغییــر نگــرش از اقتصــاد نفتــی بــه ســمت
اقتصــاد دانــش بنیــان و وابســتگی کمتــر بــه اقتصــاد
نفتــی تاکیــد کــرد .دکتــر اســماعیل پیرعلــی تغییــر
چیدمــان ذهنــی و بــاور بــه نســل جدیــد و ایجــاد
شــغل هــای جدیــد را الــزام و بایــدی در راســتای
تحقــق شــعار ســال دانســت.
ایشــان افزایــش محدودیــت هــا بــر هزینــه هــای
بخــش عمومــی و محدودیــت هــای منابــع را باعــث
رســوخ فنــاوری در الیــه الیــه هــای اجتماعــی و
زندگــی شــخصی دانســت و تاکیــد کــرد نامحــدود
بــودن ظرفیــت علــم و فنــاوری در دنیــا باعــث
تولیــد علــم و نگــرش و فنــاوری جدیــد خواهــد

تولیــد فعالیــت میکننــد بــه حرکــت از ســمت
بخــش ســنتی بــه نــوآوری در تحقــق شــعار ســال
الزامیســت .ایشــان از وظایــف دســتگاه هــای
متولــی و کارگــزان نظــام ،نجــات کارآفریــن و
ســرمایه گــذار از دره مــرگ فنــاوری نــام بــرد.
و تاکیــد کــرد کمــک در صــدور مجــوز هــا و
تزریــق منابــع مالــی در مرحلــه تجــاری ســازی بــه

عنــوان حمایــت مراجــع زیــر صــاح و کمــک بــه
فــروش و عرضــه محصــوالت دانــش بنیــان و در
اولویــت قــراردادن خریــد ایــن محصــوالت توســط
دســتگاه متولــی مــی توانــد حمایتــی در راســتای
رشــد و تعالــی ایــن شــرکت هــا باشــد.
رئیــس پــارک علــم وفنــاوری در ادامــه بــر لــزوم

برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای کارشناســان
و مدیــران دســتگاه هــای تولــی توســط پــارک

علــم و فنــاوری بــه عنــوان پشــتیبان تجربــی در

قالــب کارگاه آموزشــی بــه منظــور در اختیــار
قــراردادن ایــن تجــارب تاکیــد کــرد.

دکتــر پیرعلــی در انتهــای صحبــت هــای خــود

بــه نامــه ارســالی بــه اســتاندار محتــرم بــه منظــور

تشــکیل ســتاد اقتصــاد دانشبنيــان در کارگــروه
اســتانداری اشــاره و خواســتار تشــکیل ایــن ســتاد

شــد.

در انتهــای ایــن نشســت اســتاندار چهارمحــال
و بختیــاری بــا اشــاره بــه شــعار ســال ،توضيــح
داد :توليــد در کشــور بايــد مبتنــي بــر فنــاوري و
علــم باشــد و در نهايــت منجــر بــه اشــتغالآفريني
شــود ،توليــدات فناورانــه بهــرهوري را افزايــش
ميدهنــد و همچنيــن موجــب صرفهجويــي در
منابــع ميشــوند.
حیــدری اســتاندار چهارمحــال و بختيــاري افــزود:
بايــد در توليــد ،خودکفايــي مــورد تاکيــد و توجــه
قــرار بگيــرد ،همچنيــن کاهــش وابســتگي بــه نفــت
از مــوارد مــورد تاکيــد مقــام معظــم رهبــري اســت،
خدمــت صادقانــه ايــن مــوارد را محقــق خواهــد

کــرد.
اســتاندار چهارمحــال و بختيــاري از تشــکيل
ســتاد اقتصــاد دانشبنيــان در اســتان خبــر داد و
گفــت :ايــن ســتاد در راســتاي افزايــش بهــرهوري
در امــور ،صرفهجويــي در منابــع مالــي و ايجــاد
اشــتغال پايــدار تشــکيل خواهــد شــد.
حيــدري تاکيــد کــرد :صــدا و ســيما و رســانهها
بايــد توانمنديهــاي شــرکتهاي دانشبنيــان را
بــه تصويــر بکشــند ،همچنيــن سياسـتگذاريهاي
ســازمان جهادکشــاورزي بــه ســمت دانشبنيــان
شــدن توليــدات حرکــت کنــد.

با هدف تحقق شعار سال؛

نشست مشترک پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری ،سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

نشســت مشــترک بــا حضــور رئیــس پــارک علــم
و فنــاوری و رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا
هــدف آشــنایی بــا فرآینــد تشــکیل شــرکتهای
دانشبنیــان و آشــنایی بــا ظرفیتهــای بخــش
کشــاورزی در محــل ســالن جلســات مرکــز
تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی
اســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت
علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری
چهارمحــال و بختیــاری ،در ابتــدای ایــن نشســت
دکتــر جهانبــازی رئیــس مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی ضمــن
تبریــک ایــام مــاه مبــارک رمضــان بــه معرفــی
ظرفیــت هــای موجــود در مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی پرداخــت.
وی ،حضــور  ۳۰عضــو هیــات علمــی در مرکــز
را یکــی از مهمتریــن دارای هــا و اســتعداد هــای
موجــود در مرکــز دانســت.
در ادامــه دکتــر پیرعلــی رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری بــه تبییــن زیســت
بــوم فنــاوری اســتان پرداخــت.
وی بــه خدمــات پــارک علــم و فنــاوری بــه
شــرکت هــای مســتقر بــه تشــریح فرآینــد تشــکیل

شــرکت هــای دانــش بنیــان و حمایــت هــای
صــورت گرفتــه از ایــن شــرکت هــا از طــرف
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
اشــاره کــرد و در ادامــه پیشــنهادات خــود را حــول
ســه محــور :راه انــدازی مرکــز رشــد اقمــاری
در مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و
منابــع طبیعــی بــا توجــه بــه وجــود ظرفیــت هــای
ایــن مرکــز ،بــاال بــردن ضریــب نفــوذ فنــاوری

در محصــوالت کشــاورزی بــا توجــه بــه حضــور
اســاتید و اعضــای هیــات علمــی در مرکــز و
اقــدام بــه تاســیس شــرکت هــای دانــش بنیــان
توســط اعضــای هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــا حمایــت و
تســهیل گــری پــارک بیــان کــرد.
در انتهــای نشســت دکتــر ابراهیمــی رئیــس
ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا بیــان لــزوم داشــتن

نــگاه بومــی بــه فعالیــت هــای در حــال انجــام بــر
توســعه فنــاوری تاکیــد کــرد.
وی داشــتن نگاهــی فرهنگــی بــه دانــش
کشــاورزی و نیــز نگاهــی محیــط زیســت محــور
و بهــرهور در حــوزه آب را الزمــه موفقیــت در
حــوزه کشــاورزی دانســت.
دکتــر ابراهیمــی وابســتگی بیــش از حــد بــه
واردات در حــوزه دام پــروری را از آفــات
ایــن صنعــت برشــمرد و تاکیــد کــرد :وجــود
ظرفیتهایــی همچــون محیــط مناســب و دانــش
کافــی در ایــن زمینــه مــی توانــد راهگشــای ایــن
چالــش باشــد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی در پایــان صحبــت
هــای خــود بــه بیــان پیشــنهاداتی در خصــوص
افزایــش شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان در
حــوزه کشــاورزی پرداخــت .از جملــه مهمتریــن
ایــن پیشــنهادات مــی تــوان بــه تاســیس شــرکت
توســط هرکــدام از بخــش هــای مرکــز تحقیقــات
و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،برگــزاری
رویــداد ایــده شــو بــا همــکاری پــارک علــم
و فنــاوری و برگــزاری جلســات ماهانــه بــرای
ارزیابــی پیشــرفت هــای صــورت گرفتــه در
مجموعــه اشــاره کــرد
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ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری فارس در راستای تحقق
بخشیدن به شعار “تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین”
جشنوارۀ نوآوری و فناوری شیراز را در اردیبهشت
 ۱۴۰۱برگزار میکند.

ایــن جشــنواره در قالــب جشــنوارهای بینالمللــی کنتــرل و ســخت افزارهــای رایانــهای ،فنــاوری

در زمینــۀ فنــاوری بــا عنــوان “جشــنوارۀ نــوآوری و اطالعــات و ارتباطــات و نــرم افزارهــای

فنــاوری شــیراز ” ضمــن ســاماندادن بــه کارهــای کامپیوتــری ،تجهیــزات پیشــرفته ســاخت ،تولیــد

مــوازی و پراکنــده ،خألهــای موجــود در و آزمایشــگاهی ،داروهــای پیشــرفته ،وســایل،

چرخــۀ تولیــد فنــاوری ،از تولیــد ایــده تــا ایجــاد ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی ،هوافضــا (پرنــده
و فــروش فنــاوری را بــا اســتفاده از ظرفیــت هــا ،ماهوارههــا ،موشــکها) ،انرژیهــای

ماموریت اصلی پارک علم و فناوری قزوین:
حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای دانشبنیان
و واحدهای فناور با تاکید بر ارتقای سطح فناوری
استان

تهیــه کننــده :مصطفــی مافــی  -رییــس پــارک خــود تعریــف کــرده اســت .بــه عبارتــی دیگــر،

علــم و فنــاوری قزویــن

پــارک علــم و فنــاوری قزویــن در نظــر دارد
از تمرکــز بــر عرضــه محــوری و توســعه کمــی

پــارک علــم و فنــاوری قزویــن در ســال  1389شــرکت هــای دانــش بنیــان عبــور کــرده و بــه
در فضایــی بــه مســاحت  ۳۰هکتــار توســط وزیــر
ســمت تمرکــز بــر تقاضــا محــوری و اثربخشــی
وقــت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری افتتــاح گردیــد.
در حــل مســائل اساســی اســتان و کشــور حرکــت
موقعیــت ایــن پــارک بــه لحــاظ جغرافیایــی در
کنــد .لــذا تمامــی فعالیتهــای و اقدامــات پــارک
نزدیکــی  ۲مرکــز مهــم دانشــگاهی اســتان انتخــاب
شــده اســت و فاصلــه آن تــا نزدیکتریــن شــهرک در ســال گذشــته ،ناظــر بــر تحقــق ماموریــت

صنعتــی کمتــر از  ۱۵کیلومتــر اســت .پــارک علــم فــوق اســت کــه در ادامــه بــه صــورت اجمالــی و
و فنــاوری قزویــن در راســتای عمــل بــه منویــات تیتــروار ،بیــان خواهنــد شــد:
توانمندســازی و افزایــش
مقــام معظــم رهبــری و توســعه اقتصــاد دانشبنیــان -1
و مقاومتــی بــا تدویــن برنامــه راهبــردی پنجســاله حمایــت مســتقیم از واحدهــای فنــاور و
 1400تــا « ،1405حمایــت از ایجــاد و تقویــت د ا نشبنیــا ن
شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای فنــاور بــا  -رشــد حــدود  50درصــدی حمایــت مســتقیم از
تاکیــد بــر ارتقــای ســطح فنــاوری اســتان از طریــق واحدهــای فنــاور از محــل اعتبــارات پــارک علــم
و فنــاوری قزویــن در ســال  1400نســبت بــه ســال
توســعه همکاریهــای ملــی و بینالمللــی ،تســهیل
1399و اعطــای بیــش از  28,800,000,000ريــال
فراینــد تجاریســازی و نقشآفرینــی موثــر در
تســهیالت
زیســتبوم نــوآوری» را بــه عنــوان ماموریــت
نمــودار  - 1حمایــت مســتقیم از واحدهــای فنــاور (میلیــون ريــال) از محــل اعتبــارات پــارک طــی
ســالهای  1398تــا 1400

اســاتید ،مدرســان ،دانشــجویان ،دانــش آمــوزان نــو (تجدیدپذیــر) ،محصــوالت پیشــرفته در

و کارشناســان ،دانشــگاه ،آمــوزش و پــرورش و حوزههــای علــوم شــناختی ،گیاهــان دارویــی و
صنعــت کشــور پُــر خواهــد کــرد.

کشــاورزی ،نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی و

کارآفرینــان میتواننــد جهــت ثبتنــام و کســب آب ،خــاک و هــوا ،معــدن ،فناوریهــای دریایــی،

اطالعــات بیشــتر بــه ســایت ایــن جشــنواره بــه ســاختمان و راهســازی
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کننــد.

مهلــت ارســال طــرح بــه جشــنواره را تــا ۱۰

شــرایط عمومــی طــرح :محصــول نوآورانــه و
فناورانــه باشــد ،محصــول قابلیــت تجــاری ســازی

اردیبهشــت  ۱۴۰۱اعــام و افــزود :زمــان برگــزاری شــدن داشــته باشــد و مبتنــی بــه دانــش ،تحقیــق و

جشــنواره  ۲۸تــا  ۳۰اردیبهشــت اســت کــه در توســعه باشــد.
ایــن جشــنوراه نفــرات برتــر بــه پارکهــای علــم مخاطبیــن جشــنواره شــرکتهای نوپاهســتند،
و فنــاوری و صندوقهــای حمایتــی و ســرمایه شــرکتهایی کــه تاســیس آنهــا از فروردیــن

گــذاران معرفــی خواهنــد شــد.

محورهــای جشــنوراه  :فنــاوری زیســتی (غذایــی،

کشــاورزی دامــی و گیاهــی ،صنعتــی محیــط
زیســت ،زیســت فنــاوری مولکولــی) ،فنــاوری

 ۱۳۹۹بــه بعــد میباشــد و دارای محصــول اولیــه
( )MVPهســتند .اســاتید و دانشــجویان دانشــگاهها
و افــراد صاحــب ایــده کــه موفــق بــه تولیــد

نانــو (محصــوالت و مــواد) ،اپتیــک و فوتونیــک محصــول اولیــه ( )MVPشــده باشــند ،در اولویــت
(مــواد ،قطعــات و ســامانهها) ،الکترونیــک ،میباشــند.

 تاســیس و راهانــدازی صنــدوق پژوهــش  50,000,000,000ريــال از محــل مانــده هــایو فنــاوری اســتان بــا ســرمایه اولیــه  50میلیــارد حســاب صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی
ريــال و اعطــای بیــش از  39,300,000,000ريــال صنــدوق اســتان قزویــن
تســهیالت بــه واحدهــای فنــاور از محــل ســرمایه
صنــدوق در ســال 1400

 اجــرای طــرح پایــش واحدهــای فنــاور وموسســات مســتقر پــارک :در ایــن طــرح کــه از

 -ارایــه تســهیالت تجــاری ســازی تــا ســقف

ابتــدای بهمــن  1400بــرای تمامــی واحدهــای

 2000میلیــون ریــال بــه ازا هــر واحــد فنــاور از فنــاور مســتقر در پــارک ،در حــال اجراســت ،هــر
محــل اعتبــارات ســی میلیــارد ریالــی ســیدمانی واحــد فنــاور توســط چهــار ارزیــاب در محورهــای
مصوبــه ســفر معــاون محتــرم علمــی و فنــاوری

دانشبنیانــی ،تامیــن مالــی ،استانداردســازی و

ریاســت جمهــوری در ســال  1400بــه واحدهــای برنامــه بازاریابــی مــورد پایــش قــرار میگیرنــد.
فناور غیر دانش بنیان سراسر استان

-

در انتهــای طــرح ،کارنامــه اختصاصــی بــه هــر

معرفــی واحدهــای فنــاور بــه بانکهــای اســتان واحــد فنــاور ارائــه میگــردد .همچنیــن نتایــج
جهــت دریافــت تســهیالت بــه مبلــغ بیــش از ارزیابیهــای تجمیعــی تمــام واحدهــای فنــاور

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
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مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و مبنــای برنامهریــزی بــه نیازهــای متنــوع فنــاوران و شــرکتهای دانــش
خدماتــی خواهــد بــود کــه در ســال آتــی بــه بنیــان ،پــروژه هــای زیرســاختی مختلفــی طــی دو
ســال گذشــته در پــارک علــم و فنــاوری قزویــن،

واحدهــای فنــاور ارائــه خواهــد شــد.

 راه انــدازی اولیــن مرکــز مالکیــت فکــری تعریــف و آغــاز شــده انــد کــه برخــی بــه اتمــاماســتان قزویــن :بــا توجــه بــه اهمیــت روز افــزون رســیده و برخــی در دســت اقــدام اســت کــه ذیــا
حمایــت از حقــوق مالکیــت فکــری در اقتصــاد بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی گــردد:
دانایــی محــور و دانــش بنیــان و مدیریــت تجــاری

-پیگیــری رفــع مشــکل اراضــی پــارک علــم و

ســازی ایــن محصــوالت و بــه منظــور حفــظ فنــاوری قزویــن جهــت واگــذاری بــه واحدهــای
و صیانــت از دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی فنــاور :از زمــان شــکل-گیری پــارک علــم و
اســاتید ،مخترعیــن و مبتکران و همچنیــن قراردادن فنــاوری قزویــن ،توافقــات انجــام شــده جهــت
دســتاوردهای پژوهشــی حاصلــه در مســیر تجــاری تامیــن اعتبــار بــه منظــور انتقــال اراضــی دانشــگاه
ســازی و تولیــد ثــروت ،پــارک علــم و فنــاوری بیــن المللــی امــام خمینــی بــه پــارک علــم و
قزویــن بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای اســتان قزویــن فنــاوری قزویــن ،از ســوی نهادهــای اســتانی،
(  8شــهرک صنعتــی و  6ناحیــه صنعتــی و بیــش از معطــل مانــده و عمــا توســعه پــارک را متوقــف
 ۳۴۰۰واحــد تولیــدی و همچنیــن وجــود  60مرکــز نمــوده بــود کــه خوشــبختانه بــا مســاعدت وقــت
آمــوزش عالــی و  79000دانشــجو از اقصــی نقــاط مســوولین وزارت عتــف و دانشــگاه بیــن المللــی
کشــور) اقــدام بــه راه انــدازی مرکــز مالکیــت امــام خمینــی ،ایــن مهــم بــا انعقــاد یــک قــرارداد
فکــری بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری  99ســاله فــی مابیــن پــارک علــم و فنــاوری قزویــن
ریاســت جمهــوری نمــود کــه در ســال  1400و دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی در بهــار
بــه بهــره بــرداری رســید .ایــن مرکــز بــه عنــوان  ،1400مرتفــع گردیــد.
مرجــع جامــع داوری اختراعــات در ســطح اســتان

 -آمــاده ســازی  5هکتــار از اراضــی پــارک

از ســوی اداره اختراعــات ســازمان ثبــت اســناد و علــم و فنــاوری قزویــن فراخــوان واگــذاری فــاز
اول اراضــی :بــا مرتغــع شــدن مشــکل واگــذاری

امــاک کشــور شــناخته مــی شــود.
 -برگــزاری دومیــن رویــداد «اســتان آپ» بــا

اراضــی ،بازنگــری و تصویــب طــرح جامــع ســایت

مشــارکت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور  30هکتــاری پــارک علــم و فنــاوری قزویــن بــه
در اســتان قزویــن بــا هــدف بسترســازی جهــت ســرانجام رســیده و در بهــار  1400فعالیتهــای

گزارش تصویری پیشرفت عمرانی خانه خالق سعدالسلطنه قزوین

ایجــاد کســب و کارهــای فناورانــه ،شناســایی مربــوط بــه آمــاده ســازی زیرســاخت اراضــی
شــرکتهای نوپــا ،دانــش بنیــان و گروههــای پــارک قزویــن و شناســایی شــرکتهای توانمنــد
صاحــب ایــده در ســطح اســتان ،شناســایی جهــت واگــذاری اراضــی آغــاز شــد .در حــال
اســتارتآپها و طرحهــای ســرمایهپذیر بــه حاضــر ،اعتبــارات الزم در خصــوص تامیــن
منظــور ســرمایهگذاری جســورانه در آبــان  1400زیرســاخت از محــل حمایتهــای معاونــت علمــی و
 راه انــدازی میــز خدمــت صنــدوق نــوآوری فنــاوری ریاســت جمهــوری تامیــن شــده و پــسو شــکوفایی کشــور در محــل پــارک علــم و ارزیابــی فنــی از ســوی کمیتــه فنــی واگــذاری
فنــاوری قزویــن جهــت تعمیــق نفــود خدمــات

اراضــی پــارک ،هفــده شــرکت واجــد شــرایط

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی کشــور در ســطح واگــذاری شــدند .طبــق برنامــه زمانبنــدی ،بهــار
اســتان
-2

 1401آغــاز عملیــات طراحــی معمــاری و عمرانــی
توســعه

زیرســاخت

هــای

واحدهــای فنــاور توانمنــد در محــل اراضــی
پــارک علــم و فنــاوری قزویــن خواهــد بــود.

قزویــن قــرار گرفــت کــه در حــال حاضــر

 -راه انــدازی پردیــس تولیــدی و کارگاهــی

عملیــات عمرانــی احــداث ایــن خانــه خــاق در شــهید حســنپور بــا حمایــت و مشــارکت ســازمان
دســت اقــدام اســت .طبــق برنامــه زمانبنــدی در بســیج علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری اســتان :نظــر
بهــار  ،1401اولیــن خانــه خــاق قزویــن بــه منظــور بــه افزایــش تعــداد واحدهــای فنــاور و شــرکتهای
حمایــت از فنــاوران و واحدهــای خــاق ســطح دانــش بنیــان نــوع تولیــدی در پــارک قزویــن کــه
اســتان ،آمــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد .برنامــه عمدتــا در حــوزه صنایــع شــیمیایی و شــوینده هــا و
ریــزی جهــت حمایــت از نــوآوری هــای علــوم قطعــه ســازی فعــال هســتند ،ضــرورت ایجــاد یــک
انســانی و اجتماعــی از دیگــر اقداماتــی اســت کــه پردیــس کارگاهــی و تولیــدی در محل شــهرکهای
از ســوی مجــری ایــن خانــه خــاق ،در دســت

صنعتــی اســتان احســاس گردیــد .پــس از مکاتبــه با

اقــدام اســت.

بســج علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری اســتان موافقــت

فنــاوری جهــت تامیــن فضــای اســتقرار شناســایی و مذاکــره بــا شــرکتهای ســرمایه گــذار

بــرای واحدهــای فنــاور ،خــاق و دانــش بخــش خصوصــی جهــت احــداث بــرج فنــاوری
بنیــان بــا توجــه بــه نیازهــای مختلــف بــه حــوزه اســت.

آنهــا

در حــال حاضــر پــارک علــم و فنــاوری قزویــن

 راه انــدازی اولیــن خانــه خــاق در ســرایسعدالســلطنه (بــازار سرپوشــیده) قزویــن :طبــق

بــا دارا بــودن دو ســاختمان اداری و دو فضــای توافقــات انجــام شــده بــا ســتاد توســعه فنــاوری
کارگاهــی ،جمعــا فضــای مفیــدی را بــه زیربنــای هــای نــرم و هویــت ســاز معاونــت علمــی و
7000مترمربــع جهــت اســتقرار واحدهــای فنــاور فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــا مســاعدت
دارد و در حــال حاضــر میزبــان  121واحــد و ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری قزویــن،
هســته فنــاور اســت .در راســتای افزایــش فضــا فضایــی بــه مســاحت  1400مترمربــع در ســرای
جهــت اســتقرار بــرای واحدهــای فنــاور بــا توجــه

سعدالســلطنه در اختیــار پــارک علــم و فنــاوری

طراحی معماری ساختمان اداری پردیس کارگاهی شهیدحسنپور پارک علم و فناوری قزوین

شــد کــه فضــای بیــش از دو هکتــاری در اختیــار جمهــوری ،ســپاه اســتان و پــارک علــم و فنــاوری
ایشــان کــه ســابقا در حــوزه مهمــات ســازی فعــال منعقــد شــد و فــاز اول اولیــن مجتمــع کارگاهــی و
بــوده اســت ،بــه ایــن امــر اختصــاص یافــت .فنــاوری اســتان بــا زیربنایــی حــدود  2500مترمربــع
در زمســتان  ،1400موافقــت نامــه ســه جانبــه ،در بهــار  1401آمــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد.
فــی مابیــن معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت طبــق برنامــه زمــان بنــدی در یــک بــازه ســه ســاله،
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تمامــی ســوله هــای مســقف در ایــن ناحیــه بــا

@atfiran.ir
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

مشــارکت اســتانداری قزویــن ،ســازمان مذیریــت

ایــده «گیربکــس مغناطیســی» ارســالی از ســوی و ایــده «گیربکــس خورشــیدی افزاینــده ســرعت»

زیربنــای حــدود  10000مترمربــع ،بازســازی و در و برنامــه ریــزی اســتان ،معاونــت علمــی و فنــاوری

احمدرضــا افســری از دانشــگاه کاشــان بــه عنــوان

ارســالی از ســوی افشــین شــریعت از خراســان

اختیــار واحدهــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان ،ریاســت جمهــوری ،وزارت علــوم ،تحقیقــات

رتبــه اول ،ایــده «دســتگاه عیــب یــاب و تســت رضــوی بــه عنــوان رتبــه ســوم معرفــی شــدند.

قــرار خواهــد گرفــت.
 -راه انــدازی پردیــس فنــاوری آبیــک :نظــر بــه

در بخــش رفــع نیازهــای فناورانــه ،کــه «شــبکه

و فنــاوری و پــارک علــم و فنــاوری قزویــن (بــه

آزمــون گیربکــس اتوماتیــک» ارســالی از ســوی

عنــوان مجــری پردیــس فنــاوری) ،در شــورای

اســماعیل حــق گــو از گیــان بــه عنــوان رتبــه دوم خدمــات نــوآوری بومرنــگ» کارگــزار صنــدوق

اینکــه طبــق ســند آمایــش علــم و فنــاوری ،اســتان برنامــه ریــزی اســتان مصــوب شــد .طراحــی جامــع
قزویــن در ســال  1404بایســتی جــزو  5ســال اول ایــن پردیــس بــه وســعت  15هکتــار در بهــار 1400
کشــور در حــوزه دانــش بنیانهــا قــرار گیــرد ،ایجــاد

از ســوی پــارک علــم و فنــاوری قزویــن انجــام و

پردیــس فنــاوری آبیــک بــه وســعت  72هکتــار بــا در شــهریور  1400بــه تصویــب شــورای برنامــه

نمایی از فضای داخلی مرکز نوآوری تخصصی گیربکس کشور

نــوآوری و شــکوفایی کشــور ،اجــرای آن را مرکــز نــوآوری تخصصــی گیربکــس کشــور در
عهــده دار بــود در گام اول ،نیازهــای فناورانــه بهــار ســال  1401خواهــد بــود.
شــرکتهای صنعتــی نیــرو محرکــه؛ چرخشــگر

 -برگــزاری اولیــن رویــداد رفــع نیازهــای صنایــع

و کرمــان موتــور در حــوزه سیســتمهای شــوینده اســتان :اســتان قزویــن قطــب صنایــع
انتقــال قــدرت و گیربکــس ،تدویــن شــد و شــوینده و بهداشــتی کشــور اســت .لــذا پــارک
طــی فراخوانــی بــه اطــاع تمامــی دانشــگاهها ،علــم و فنــاوری قزویــن در راســتای ماموریــت
پژوهشــگاهها و واحدهــای فنــاور و شــرکتهای خویــش و بــا هــدف حمایــت از ایجــاد و تقویــت
دانشبنیــان کشــور رســانده شــد .در ایــن مرحلــه شــرکتهای دانشبنیــان و واحدهــای فنــاور بــا
بیــش از  ۴۰۰واحــد فنــاور توانمنــد در حــوزه رفــع تاکیــد بــر ارتقــای ســطح فنــاوری اســتان ،ایــن
نیازهــای صنعــت گیربکــس کشــور شناســایی رویــداد را در مــرداد  1400برگــزار نمــود .ایــن

ریــزی اســتان رســید .در اســفند  5 ،1400هکتــار

گیربکــس ایــران در شــرکت نیــرو محرکــه

اول ایــن پردیــس تحویــل پــارک علــم و فنــاوری قزویــن :هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز نــوآوری،
قزویــن شــد.

حمایــت از واحدهــای فنــاور و شــرکتهای دانــش
بنیــان بــا چشــم انــداز توســعه نــوآوری ،مدیریــت

 راه انــدازی اولیــن مرکــز رشــد اقمــاری پــارک و تجــاری ســازی ایــده هــا و توســعه فنــاوری هــایعلــم و فنــاوری قزویــن در شهرســتان آبیــک :نظــر نویــن در صنعــت گیربکــس کشــور اســت .اولیــن
بــه جمعیــت حــدود صــد هــزار نفــری شهرســتان مرکــز تخصصــی نــوآوری گیربکــس ایــران بــا
آبیــک و مراجعــه فنــاوران بســیاری از ایــن مشــارکت شــرکت صنعتــی نیــرو محرکــه در

شــد کــه نهایت ـاً پــس از غربالگــری از  ۳۶شــرکت رویــداد از سلســله رویدادهــای زنجیــره هــای
دانشبنیــان و فنــاور ،پورپوزالهایــی جهــت

ارزش اســت کــه بــا محورهــای فنــاوری هــای

رفــع نیازهــای فراخــوان شــده ،دریافــت شــد کــه نویــن تولیــد اتانــول بــا رویکــرد اقتصــادی،
هــم اینــک در حــال مرحلــه برگــزاری جلســات فــرآوری وینــاس ،مکانیــکال ســیل ،اتوماســیون
 B2Bجهــت نهایــی ســازی قراردادهــا اســت .ماشــین آالت خــط تولیــد ،کاهــش دمــای ابــری
رونمایــی از قراردادهــای منعقــده بیــن شــرکتهای شــدن پارافیــن ،فرموالســیون انــواع اســانس بــرای
دانــش بنیــان و واحدهــای صنعتــی نیرومحرکــه ،کاربــرد شــوینده و… بــا همــکاری معاونــت علمــی
چرخشــگر و کرمــان موتــور از برنامــه هــای افتتــاح و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،بنیــاد ملــی نخبــگان

شهرســتان بــه شــهر قزویــن جهــت بهــره منــدی از شــهر صنعتــی البــرز و بــا حمایــت مالــی و معنــوی
حمایــت هــای پــارک علــم و فنــاوری ،بــا حمایــت ســتاد فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت
و مشــارکت دانشــگاه غیــاث الدیــن کاشــانی ،در علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و پــارک
ســال  1400اولیــن مرکــز رشــد اقمــاری پــارک علــم و فنــاوری قزویــن در دســت احــداث اســت
قزویــن در محــل ایــن دانشــگاه بــرای فنــاوران کــه انشــاهلل در بهــار  1401افتتــاح خواهــد شــد و
شهرســتان آبیــک در فضایــی بــه مســاحت  1000خدمــت رســانی بــه واحدهــای فنــاور فعــال در
مترمربــع راه انــدازی شــد.
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ارتقــای ســطح فنــاوری صنایــع

حــوزه گیربکــس و سیســتم هــای انتقــال قــدرت
آغــاز خواهــد نمــود.
اولیــن رویــداد فناورانــه سیســتمهای انتقــال

و کشــاورزی اســتان از طریــق اجــرای قــدرت و گیربکــس خــودرو روز پنجــم اســفند
رویدادهــای رفــع نیازهــای فناورانــه و در محــل ایــن مرکــز نــوآوری در شــرکت نیــرو
راه انــدازی مراکــز نــوآوری تخصصــی محرکــه برگــزار شــد کــه در بخــش ایدهپــردازی،
از میــان ایدههــای واصلــه بــه دبیرخانــه رویــداد
 -راهانــدازی اولیــن مرکــز تخصصــی نــوآوری

مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری قزویــن،

جلسات برنامهریزی و هماهنگی رویداد زنجیره ارزشی انگور

قزویــن ،شــبکه فنــاوری و نــوآوری ایــران ،مرکــز تولیدکننــده شــوینده هــا و واحدهــای فنــاور
شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان معاونــت اســت.
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،صنــدوق

 -برنامهریــزی اجــرای رویــداد زنجیــره ارزشــی

پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی اســتان ،شــبکه انگــور در راســتای توســعه کشــاورزی دانشبنیــان
نــوآوری قزویــن و ایــوان فنــاوری و نــوآوری در اســتان قزویــن :رویــداد زنجیــره ارزشــی انگــور
افــرا برگــزار شــد و هــم اکنــون در مرحلــه انعقــاد بــا توجــه بــه مطالعــه و تحقیقــات صــورت گرفتــه
قــرارداد فــی مابیــن واحدهــای صنعتــی بــزرگ در مــورد وضعیــت انگــور و کشــمش در اســتان
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قزویــن و در ایــران ،تعــدادی از محورهــای اصلــی اجــرای برنامــه گرنــت جوانــه در سراســر

پــارک فنــاوری پردیــس در تابســتان  1400رویــداد نوجوانــان مهارتهــای ایجــاد یــک

نیازهــای فناورانــه حــوزه انگــور و کشــمش دانشــگاههای دولتــی و آزاد اســتان بــا مشــارکت

کســب و کار نــوآور را طــی دو روز تجربــه مــی

(کارورزی فناورانــه)

شناســایی را کــرده اســت و در ســال آینــده برگزار دفتــر برنامــه ریــزی امــور فنــاوری وزارت علــوم،

 -برگــزاری رویــداد نــوآوران نوجــوان (مختــص کننــد و ایدههــای خــود را بــا راهنمایــی منتورهــای

تحقیقــات و فنــاوری و عاملیــت صنــدوق پژوهــش

تخصصــی بــه داوران ارائــه ی نماینــد .در انتهــای

خواهــد شــد.
-4

دانــش آمــوزان دوره دوم دبیرســتان) :در ایــن

توســعه فرهنــگ نــوآوری در ســطح و فنــاوری غیردولتــی اســتان قزویــن (حمایــت

جامعــه و معرفــی توانمنــدی هــای فناورانــه اســتان مالــی از  25پایــان نامــه کارشناســی ارشــد و رســاله
 -تامیــن اعتبــار  7000میلیــون ریالــی جهــت دکتــری بــا رویکــرد توســعه فنــاوری و بازارگــرا

حضور در اولین نمایشگاه دستاوردها وتوانمندی های جهادی کشور و مسوول طراحی ،اجرا و راهبری
پاویون استان قزوین از سوی استانداری  -بهمن 1400

رویــداد ،از تیمهــای برگزیــده در زمینههــای ای) بــه بیــش از  50000میلیــون ریــال در ســال
نمایی از فضای داخلی مرکز نوآوری تخصصی گیربکس کشور

ایــده و خالقیــت و کار تیمــی و ارائــه بــا اهــدای ( 1400بیــش از  45درصــد نســبت بــه اعتبــارات
هدایایــی تقدیــر مــی شــود.

هزینــه ای) افزایــش یافتــه اســت .افزایــش درآمــد

 -برگــزاری یلــدای کارآفرینــی :ایــن رویــداد اختصاصــی بــه بیــش از  60درصــد اعتبــارات

همــه ســاله همزمــان بــا شــب یلــدا بــا هــدف هزینــه ای در ســال  1401و دســتیابی بــه ســهم 75
ترویــج فرهنــگ نــوآوری و کارآفرینــی بــا درصــدی نســبت بــه اعتبــارات هزینــه ای در ســال

یلدای کارآفرینی -آذر 1400

طــی دو فراخــوان در ســال )1400

ســال آخــر دانشــگاه هــای اســتان بــرای ورود

 اجــرای طــرح صــدف بــا رویکــرد بــه حــوزه کســب و کارهــای دانــش محــور و وتوانمندســازی فــارغ التحصیــان و دانشــجویان اشــتغال در شــرکتهای دانــش بنیــان بــا حمایــت

مشــارکت پــارک علــم و فنــاوری قزویــن برگــزار  1402از طریــق افزایــش قراردادهــای ســه جانبــه
میگــردد.
رفــع نیازهــای فناورانــه فــی مابیــن واحدهــای
 طراحــی ،تجهیــز ،و افتتــاح نمایشــگاه دائمــیفنــاور مســتقر ،پــارک علــم و فنــاوری قزویــن
محصــوالت فناورانــه اســتان :بــا هــدف ایجــاد
و صنایــع مــادر و بــا مزیــت اســتان ،راه انــدازی
یــک شــوروم بــرای محصــوالت فناورانــه اســتان
مرکــز نــوآوری دارویــی و زیســتی پــارک قزویــن
قزویــن ،ایــن نمایشــگاه دایمــی در فضایــی بــه
بــا زیربنــای  500مترمربــع در ســال  1401در محــل
وســعت  250مترمربــع بــا طراحــی داخلــی منحصــر
پــارک علــم و فنــاوری قزویــن و ســرمایه گــذاری
بــه فــرد ،داخــل پــارک علــم و فنــاوری قزویــن
خطرپذیــر روی ایــده هــا و طــرح هــای فناورانــه
اجــرا شــده اســت و در بهــار ســال  1400بــه بهــره
حــوزه غــذا و دارو ،توســعه زیســت بــوم نــوآوری
بــرداری رســید.
و فنــاوری گیربکــس کشــور و انعقــاد قراردادهــای
 حضــور در نمایشــگاه هــا و گردهمایــی هــایفناورانــه بــه منظــور معرفــی محصــوالت فناورانــه انتقــال فنــاوری در ایــن حــوزه (بــا محوریــت
اســتان و شبکه-ســازی:

مرکــز نــوآوری گیربکــس ،شــرکت صنعتــی

نیرومحرکــه و ســایر فعــاالن زنجیــره تولیــد
گیربکــس و سیســتم هــای انتقــال قــدرت کشــور)

-5افزایــش درآمدهــای اختصاصــی پــارک و و همچنیــن برنامــه ریــزی جهــت توســعه زیســت
متنــوع ســازی آن

بــوم نــوآوری و فنــاوری لــوازم خانگــی در تعامــل

طــی ســالهای  1398تــا  ،1400بــا برنامــه ریــزی بــا صنایــع بــزرگ تولیدکننــده لــوازم خانگــی
مناســب ،درآمدهــای اختصاصــی پــارک علــم و اســتان ،هــدف هــای برنامــه ریــزی شــده در برنامــه
فنــاوری قزویــن از  8000میلیــون ریــال در ســال
نمایشگاه دائمی محصوالت فناورانه استان قزوین مسقر در پارک علم و فناوری قزوین

راهبــردی پــارک علــم و فنــاوری قزویــن بــرای دو

 30( 1398درصــد نســبت بــه اعتبــارات هزینــه ســال آتــی اســت.
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دکتر علی اسدی به عنوان رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری

دانشــگاه؛

دانشــگاه تهــران ،دکتــر ســید محمــد مقیمــی ،طــی حکمــی

.5تجاریســازی پایاننامههــا ،رســالهها و حمایــت

دکتــر علــی اســدی عضــو هیــات علمــی پردیــس کشــاورزی

از طرحهــای اســاتید در جهــت رســیدن بــه محصــوالت

و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران را بــه عنــوان رییــس پــارک

و خدمــات مــورد نیــاز صنعــت و جامعــه؛

علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران منصــوب کــرد.

.6حمایــت از حضــور فعــال و مؤثــر شــرکتهای

مراســم تودیــع و معارفــه دکتــر علــی اســدی رییــس

دانشبنیــان در بازارهــای فنــاوری داخلــی و جهانــی؛

پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا حضــور دکتــر

.7حمایــت از ایدههــای فناورانــه دانشــجویان تــا

ســید محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه تهــران ،دکتــر مهــدی

رســیدن بــه محصــول و ورود بــه بــازار کســب و کار؛

فکــور معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران ،دکتــر

.8نیازســنجی و برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا صنایــع و

علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم،

حامیــان کســب و کار بــا هــدف ایجــاد زمینــه اشــتغال

تحقیقــات و فنــاوری ،ســردار دولتخــواه رییــس فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ناجــا دوشــنبه  5اردیبهشــت در پــارک
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
در ایــن مراســم دکتــر ســید محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه
تهــران ضمــن تشــکر از تالشهــای دکتــر مهــدی فکــور
ثقیــه اســتاد دانشــکده علــوم و فنــون نویــن دانشــگاه تهــران
طــی حکمــی دکتــر علــی اســدی ،عضــو هیــات علمــی
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران را بــه
مــدت ســه ســال بــه عنــوان رییــس پــارک علــم و فنــاوری

فارغالتحصیــان دانشــگاه؛
دانشــگاه تهــران منصــوب کــرد.
در حکــم انتصــاب رییــس جدیــد پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه تهــران بــر اهتمــام  ۱۰مأموریــت شــامل مــوارد زیــر
تاکیــد شــده اســت:
 .1اســتفاده از ظرفیتهــای پــارک علــم و فنــاوری در
جهــت تقویــت روحیــه کارآفرینــی بــا مشــارکت دانشــکده
کارآفرینــی و ســایر دانشــکدههای مرتبــط؛

.2تجاریســازی و تکمیــل چرخــه علــم ،پژوهــش و
فنــاوری؛

جهــت گســترش روحیــه پژوهــش و نــوآوری در

.3تــاش در جهــت توســعه اقتصــاد دانشبنیــان و
اشتغالســازی تخصصــی در تعامــل بــا معاونــت پژوهشــی،
دانشــکدگان و دانشــکدهها؛
.4

.9اســتفاده از حمایتهــای نهادهــای ذیربــط در

ایجــاد محیــط مناســب بــرای اســتقرار و حمایــت

از شــرکتهای دانشبنیــان بــا تاکیــد ویــژه بــر ظرفیتهــای

دانشــگاه؛
.10زمینهســازی بــرای معرفــی یافتههــای پژوهشــی
دانشــگاه و محصــوالت شــرکتهای مســتقر در پــارک
بــرای جلــب حمایــت و عرضــه بــه بازارهــای هــدف.

طراحی و تولید آویزهای اکوستیک ؛ راه حلی جدید برای کاهش ارتعاشات و انتقال صدای کوبه ای و سازه ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران ،مراســم رونمایــی از
محصــول فناورانــه شــرکت صنعــت و آبادانــی خانه
توســعه پــاک با عنــوان آویزهــای آکوســتیک روز
دوشــنبه  5اردیبهشــت مــاه بــا حضــور دکتــر ســید
محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه تهــران ،دکتــر
مهــدی فکــور معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
تهــران ،دکتــر علــی اســدی رییــس پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران ،دکتــر علــی خیرالدیــن
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علوم،تحقیقات
و فنــاوری و ســردار احمــد دولتخــواه معــاون
فنــاوری و اطالعــات ناجــا برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مهنــدس امیرحســین تقــی زاده
مدیــر عامــل شــرکت صنعــت و آبادانــی خانــه
توســعه پــاک مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری

نمیباشــد اجــرای ســقف کاذب آکوســتیک تنهــا
گزینــه در دســترس بــرای افــرادی اســت کــه در
طبقــه زیریــن همســایگان پــر ســروصدا زندگــی
میکننــد”.
تقــی زاده در معرفــی ســاختار ایــن محصــول
گفــت ”:آویــز آکوســتیک از دوبخــش اصلــی
یــراقآالت فلــزی و مــاده ارتجاعــی تشــکیل
شــده اســت .انــواع فرآیندهــای مــورد نیــاز تولیــد
یــراقآالت اعــم از خــمکاری ،بــرشکاری،
ســوراخکاری و غیــره در کارگاه فلــز انجــام
شــده و تولیــد بخــش ارتجاعــی مبتنــی بــر مــواد
پایــه پلیمــری بصــورت جداگانــه انجــام میشــود.
مونتــاژ دو جــزء فلــزی و پلیمــری محصــول،
کنتــرل کیفیــت و بســتهبندی بخــش نهایــی ایــن
فرآینــد اســت”.
مهنــدس تقــی زاده مزیــت محصــول آویــز
آکوســتیک نســبت بــه نمونــه هــای دیگــر متــداول
را اســتفاده از فــوم بــه عنــوان قســمت ارتجاعــی بــه
جــای فنــر یــا الســتیک دانســت و افــزود ”:ایــن امــر
ســبب میرایــی باالتــر ،تغییــر شــکل کــم و عملکــرد
موثــر در طیــف کامــل فرکانســی میگــردد”.
مدیــر عامــل شــرکت صنعــت و آبادانــی خانــه
توســعه پــاک بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن محصــول
بــر اســاس نیــاز بــازار و بــا الگوبــرداری از نمون ـه
خارجــی طراحــی شــده اســت یــادآور شــد:
“تمامــی فراینــد طراحــی و تولیــد ایــن محصــول
توســط متخصصیــن شــرکت صــورت گرفتــه و
بومــی ســازی شــده اســت”.

دانشــگاه تهــران در گفــت و گــو بــا تیــم رســانه
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا اشــاره
بــه محصــول آویــز آکوســتیک گفــت ” :ایــن
محصــول راهحلــی جدیــد بــه منظــور کاهــش
ارتعاشــات و انتقــال صــدای کوبــهای و ســازهای
( )structure-bornاســت کــه در ســقف کاذب و یــا
عناصــر مرتعــش (دســتگاهها و تجهیــزات ســقفی
و لولههــای تأسیســاتی) نصــب مــی شــود”.
وی در تبییــن ضــرورت ایــن محصــول ادامــه
داد ”:انتقــال صــدا از واحــد بــاال بــه زیریــن از
اصلیتریــن عوامــل نارضایتــی در ســاختمانها
(اداری ،مســکونی و…) اســت و محــدود کردن آن
نیــازی ضــروری بــه شــمار مــی رود .امــا از آنجــا
کــه دخــل و تصــرف در واحــد باالیــی؛ محــل تقــی زاده در ادامــه بــا بیــان اینکــه محصــول
ایجــاد صــدای کوبــهای در مــواردی امکانپذیــر توســط آزمایشــگاه آکوســتیک مرکــز تحقیقــات

راه ،مســکن و شهرســازی مــورد آزمــون قــرار
گرفتــه گفــت ”:عملکــرد مناســب ایــن دســتگاه در
کاهــش صــدای کوبــهای بــه میــزان  21دســیبل
میباشــد”.
ایشــان افــزود ”:در حــال حاضــر ایــن محصــول
توســط شــرکت هــای پیشــرو در زمینــه کنتــرل
ارتعاشــات و آکوســتیک در خــارج از ایــران در
کشــورهایی همچــون آلمــان ،اســپانیا ،بلژیــک و …
تولیــد میشــود .در ایــران نمونههــای مشــابه ایــن
محصــول بــا بــه کارگیــری فــوم در آویــز وجــود
نــدارد”.
وی بــا تاکیــد بــر کاربــردی بــودن محصــول در
بهبــود شــرایط صوتــی ، ،ســازگاری آن بــا جرئیات
اجرایــی متــدوال در صنعــت ســاختمان و عــدم
وجــود رقیــب اظهــار داشــت ”:دســتیابی بــه ســهم
حداکثــری از بــازار یکــی از اهــداف شــرکت
اســت”.

مدیــر عامــل شــرکت صنعــت و آبادانــی خانــه

توســعه پــاک بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر

تامیــن نیــاز بــازار داخــل مــورد توجــه شــرکت
بــوده و محصــول در پــروژه مجموعــه اداری پســیان
در حــال اجــرا مــی باشــد ،تشــریح کــرد ”:ورود بــه

بازارهــای صادراتــی در برنامــه هــای میــان مــدت و

بلنــد مــدت شــرکت تعریــف شــده اســت”.

تقــی زاده در پایــان از اشــتغال زایــی صحبــت

کــرد و گفــت ”:شــرکت بــه صــورت مســتقیم و

غیــر مســتقیم بــرای  10نفــر ایجــاد شــغل کــرده و
در نظــر داریــم تــا بــا توســعه بــازار زمینــه اشــتغال را
بــرای نیــروی بیشــتری فراهــم نماییــم”.

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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رونمایی از محصول فناورانه آویزهای آکوستیکی در نمایشگاه
دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران مراســم رونمایــی و
بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای هســته هــا،
واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای مســتقر در
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران ،برگــزار
شــد.

ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر علــی خیرالدیــن
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر ســید محمــد مقیمــی
رییــس دانشــگاه تهــران ،دکتــر مهــدی فکــور
معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه تهــران،
دکتــر علــی اســدی رییــس پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه تهــران ،ســردار احمــد دولتخــواه رییــس
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ناجــا و شــرکت
هــای فنــاور و صاحبــان ایــده روز دوشــنبه 5
اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد.
دکتــر مهــدی فکــور معــاون پژوهشــی دانشــگاه
تهــران بــا اشــاره بــه شــعار ســال  1401مبنــی بــر
تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی گفــت:
دانشــگاه تهــران در جهــت تحقــق ایــن ماموریــت،
همــت عالــی خــود را بــه کار بــرده اســت .از
موضوعــات مطــرح شــده در تیــم جدیــد دانشــگاه
تهــران ،تشــکیل نظــام یکپارچــه پژوهــش و
فنــاوری اســت کــه در ســایه آن از تمــام امکانــات
دانشــگاه تهــران بــه صــورت هــم افــزا در جهــت
تحقــق اهــداف اســتفاده خواهیــم کــرد.
دکتــر فکــور بــا بیــان اینکــه در جلســات
هیــات رییســه بــه طراحــی الگویــی مطابــق بــا
مالحظــات پــارک دانشــگاهی پرداختــه شــده
اســت ،اظهــار داشــت :پــارک دانشــگاهی یــک
پشــتوانه دانشــگاهی دارد بدیــن ترتیــب اســاتید و
دانشــجویان مــی تواننــد از ظرفیــت هــای پــارک
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در جهــت تحقــق
ایــده هــای خــود بهــره ببرنــد .عــاوه بــر ایــن
موضــوع پذیــرش واحدهــای فنــاور و شــرکت
هــای دانــش بنیــان بــا شــیوه قبــل و بــه قــوت خــود
انجــام مــی شــود.
دکتــر فکــور بــا بیــان اینکــه در بــازار کســب
وکار ،ممکــن اســت بســیاری از افــراد نتواننــد
خــودرا بــا شــرایط وفــق داده و شکســت بخورنــد.
یــادآور شــد :پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه

وی افــزود :پیشــنهاد شــده تــا دانشــجویان در
شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
وارد و مشــغول بــه فعالیــت شــوند و عــاوه بــر
دریافــت حقــوق ،کار بیاموزنــد .بدیــن ترتیــب در
آینــده قــادر خواهنــد بــود تــا کســب وکار خــود را
راه انــدازی کننــد.
دکتــر علــی اســدی رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه شــعار ســال
کشــور و شــعار دانشــگاه تهــران گفــت :اهــداف و
ماموریــت هــای عالــی ،وظایــف مــا را در پــارک
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران ســنگین تــر مــی
کنــد .امیــد اســت بــا حمایــت هــای دانشــگاه
تهــران و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای دانشــگاه و
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران ایــن مهــم
را بــه ســرانجام برســانیم.
وی همزمانــی ایــن مراســم را بــا شــب قــدر بــه

فــال نیــک گرفــت و گفــت :ان شــاهلل بــا بســیج
همــه نیروهــا ،هــم فکــری و هــم اندیشــی ،اســتفاده
از تمــام ظرفیــت هــای دانشــگاه تهــران و پــارک
علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران و همچنیــن
شــرکت هــای عضــو ومســتقر در تحقــق شــعار
ســال بــا پرچمــداری پــارک علــم وفنــاوری
دانشــگاه تهــران گام برداریــم.
دکتــر اســدی بــه برنامــه ریــزی برگــزاری
جلســاتی بــا دانشــکده هــای دانشــگاه تهــران اشــاره
کــرد و گفــت :در ایــن جلســات بــه گفــت و گــو و
تدویــن برنامــه هایــی جهــت تحقــق اهــداف عالــی
کشــور و دانشــگاه تهــران خواهیــم پرداخــت.
وی از دیپلماســی دانــش بنیــان یــاد کــرد و افزود:
ایــن موضــوع در معرفــی ظرفیــت هــای شــرکت
هــای دانــش بنیــان و تولیــدات ایشــان در عرصــه
جهانــی و همچنیــن جــذب ســرمایه بســیار کمــک
کننــده خواهــد بــود.
دکتــر اســدی بــه موضــوع بررســی ظرفیــت هــا
و چالــش هــا پرداخــت و گفــت :پــس از انجــام
بررســی هــا و مطالعــات در ایــن حــوزه ،یــک نقشــه
تحولــی و یــک نقشــه راه طراحــی و ترســیم شــده
کــه در اختیــار ریاســت دانشــگاه تهــران قــرار
خواهــد گرفــت.
دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نوآوری
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه

اســت گفــت :پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
تهــران اولیــن پــارک دانشــگاهی اســت کــه در
ســال  1384از شــورای گســترش مجــوز رســمی
دریافــت کــرده و فعالیــت هــای حــوزه فنــاوری
ایــن دانشــگاه بیســت ســاله شــده اســت.
دکتــر خیرالدیــن بــا اشــاره بــه هــدف دانشــگاه
تهــران یعنــی اســتقرار  2000واحــد فنــاور اظهــار
داشــت :ایــن امــر بــا کمــک وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری محقــق خواهــد شــد.
ایشــان ادامــه داد :در تالشــیم تــا از دانشــگاه نســل
دوم بــه دانشــگاه کارآفریــن یعنــی دانشــگاه نســل
ســوم برســیم و پــس از آن بــا تحقــق دانشــگاه
کارآفریــن بــا مســئولیت اجتماعــی ،دانشــگاه نســل
چهــارم را خواهیــم داشــت.
دکتــر خیرالدیــن بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران تصریــح
کــرد :امیــد اســت کــه بــه صــورت گســترده تــر
شــاهد حضــور و مشــارکت اســاتید و اعضــای
هیــات علمــی در حــوزه فنــاوری باشــیم .نــرخ ایــن
مشــارکت در ســطح کشــور  10درصــد اســت و در
تالشــیم تــا بــا اجــرای حمایــت هــای متنــوع ایــن
نــرخ را افزایــش دهیــم .بــا ورود اســاتید بــه ایــن
حــوزه تعــداد شــرکت هــای اســپیناف و زایشــی در
دانشــگاه بیشــتر خواهــد شــد و ایــن امــر در بحــث
اشــتغال و تولیــد دانــش بنیــان بســیار اثرگــذار
خواهــد بــود.

دریافــت خواهنــد کــرد.
وی در ادامــه افــزود :مســائل مرتبــط بــا طــرح
دســتیار فنــاوری انجــام شــده و آییــن نامــه طــرح
بــه دانشــگاه هــا ابــاغ شــده اســت.
دکتــر خیرالدیــن از گرنــت هــای فنــاوری نیــز
صحبــت کــرد و گفــت :ایــن گرنــت هــا بــه
دانشــجویان ارشــد و دکتــری کــه در راســتای
مباحــث فناورانــه و نیــاز جامعــه مشــغول بــه فعالیــت
هســتند ،تخصیــص مــی یابــد .مبلــغ ایــن گرنــت
هــا بیــن  20تــا  80میلیــون تومــان اســت و کلیــه
ایــن مبلــغ در اختیــار دانشــجویان و در جهــت تهیــه
تجهیــزات آزمایشــگاهی و نیــاز مرتبــط بــا طــرح
اختصــاص خواهــد یافــت.
دکتــر خیرالدیــن بــه موضــوع تورهــای فنــاوری
پرداخــت و تشــریح کــرد :بســیاری از مدیــران و
کارشناســان در حــوزه هــای مختلــف بــا مباحــث
مرتبــط بــا فنــاوری آشــنا نیســتند .در همیــن جهــت
آییــن نامــه ای در دســت تدویــن اســت تــا پــارک
هــای علــم و فنــاوری بــه عنــوان میزبــان بــه اجــرای
ایــن تورهــا بپردازنــد .ظرفیــت هــای پــارک علــم
و فنــاوری دانشــگاه تهــران نشــان دهنــده توانایــی
ایــن مجموعــه در پیشــرو بــودن بــه منظــور اجــرای
ایــن طــرح اســت.
معــاون فنــاوری و نــوآوری در ادامــه بــا معرفــی
نظــام ایــده هــا و نیازهــا یــا ســامانه نــان گفــت:
دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه منتخــب و

دکتــر خیرالدیــن در ادامــه بــه معرفــی طــرح
دســتیار فنــاوری پرداخــت و افــزود :در ایــن طــرح،
پــارک هــای علــم و فنــاوری بــه عنــوان میزبــان
تعریــف شــده و اعتبــاری را دریافــت مــی کننــد
و دانشــجویان در مقاطــع کارشناسی،کارشناســی
ارشــد و دکتــری همزمــان بــا تحصیــل خــود مــی کارگــزار در ایــن حــوزه وارد خواهــد شــد .در
تواننــد در شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه عنــوان ایــن ســامانه تمامــی نیازهــای کشــور ثبــت شــده و
مهمــان وارد شــده و ضمــن دریافــت حقــوق ،پژوهشــگران مــی تواننــد ایــده هــا و طــرح هــای
خــود را در ایــن ســامانه وارد کننــد .دانشــگاه هــا
مــی تواننــد بــه عنــوان کارگــزار وارد عمــل شــده و
بــا بررســی طــرح هــا و ایجــاد ارتبــاط میــان نیازهــا
و ایــده هــا ،بــه داوری آن هــا نیــز بپــردازد .پایــان
نامــه هــای ارشــد و رســاله هــای دکتــری مــی
تواننــد در ایــن طــرح شــرکت کننــد .ایــن طــرح
مــی توانــد در تحقــق رســالت دانشــگاه تهــران بــه
عنــوان دانشــگاه کارآفریــن بــا مســئولیت اجتماعــی
مهــارت هــای جدیــد آموختــه و عــاوه بــر آن موثــر عمــل کنــد.
ایــده خــود را بــه یــک نمونــه و کار آزمایشــگاهی ســردار دولتخــواه رییــس فنــاوری اطالعــات و
تبدیــل کــرده و مشــکلی را حــل کننــد .در ایــن ارتباطــات ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال هــای
طــرح دانشــجویان بــه مــدت  6مــاه مشــغول بــه گذشــته پــروژه هــای عظیــم فنــاوری در مجموعــه
فعالیــت بــوده و دانشــجویان کارشناســی یــک پلیــس شــروع شــده و همچنیــن نیــروی انتظامــی

تهــران مــی توانــد بــه بقــا و رشــد ایــن گــروه از دانشــگاه تهــران نمــاد آمــوزش عالــی کشــور و میلیــون تومــان ،کارشناســی ارشــد دو میلیــون  25تفاهمنامــه بــا دانشــگاه هــای مختلــف دارد
پیشــرو در امــر آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری تومــان و دکتــری ســه میلیــون تومــان حقــوق گفــت :دانشــگاه تهــران بــا کمــک پــارک علــم
کســب وکارهــا کمــک کنــد.
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و فنــاوری دانشــگاه تهــران توانســته همکاریهــای بــرداری از ظرفیــت هــای موجــود و در جهــت هســتند ،تصریــح کــرد :مســائل مرتبــط بــا تامیــن دریافتــه انــد کــه آمــوزش کالســیک صــرف

مختلفــی را در زمینــه هــای فناورانــه و توســعه آن تحقــق شــعار ســال در چارچــوب اکوسیســتم،
تــوان خــود را بــه کار بــرده و بــا همــکاری بــا
داشــته باشــد.
ســردار دولتخــواه بــا بیــان اینکــه در همــه ســازمان دیگــر مجموعــه هــا در جهــت تحقــق شــعار ســال
هــا تغییــرات و رشــد نمایــی وجــود دارد و عــاوه گام خواهیــم برداشــت.
بــر ایــن بــا محدودیــت منابــع و بوروکراســی
بســیاری روبــه رو هســتیم اظهــار داشــت :عقالیــی
تریــن شــیوه برخــورد بــا ایــن مســائل ایــن اســت
کــه علمــی و دانشــی رفتــار کنیــم .بــه همیــن دلیــل
بایــد ایــن اکوسیســتم را ایجــاد و بــه هــم افزایــی
برســیم.
رییــس فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ناجــا
ادامــه داد :مســائل کوتــاه مــدت قابــل حــل هســتند
و راه حــل هــای مرتبــط بــا آن ســاده تــر بــه دســت
مــی آینــد .امــا مــا بــه دنبــال ایجــاد یــک رویکــرد
تحولــی هســتیم کــه مــی توانــد بــه عملکــرد کلــی
کمــک کــرده و تحــول هــای مثبــت را رقــم بزنــد.
ســردار دولتخــواه در ادامــه بــا تشــریح طــرح
هوشمندســازی پلیــس اظهــار داشــت :ذیــل ایــن
طــرح پــروژه هــا و طــرح هــای مختلفــی ارائــه
شــده اســت .برنامهریــزی زمــان بنــدی ایــن پــروژه
هــا کوتــاه مــدت نیســت و در بلنــد مــدت اجــرا
خواهــد شــد .از جملــه ایــن موضوعــات مــی تــوان
بــه پایــان نامــه هــا و رســاله هایــی اشــاره کــرد کــه
بــه اطالعــات دقیــق نیــاز دارنــد و پلیــس در بخــش
فنــاوری اطالعــات مــی توانــد بــه ایــن دســت از
موضوعــات کمــک کنــد.
ســردار دولتخــواه بــا بیــان اینکــه پلیــس مــی
توانــد در زمینــه هــوش مصنوعــی بــه صــورت
موثــر عمــل کنــد گفــت :دانشــگاه بــه شــیوه ای
علمــی و دانشــی مســائل را حــل مــی کنــد ،مــا نیــز
اعــام آمادگــی مــی کنیــم کــه در راســتای بهــره

دکتــر ســید محمــد مقیمــی رییــس دانشــگاه
تهــران بــا اشــاره بــه شــعار تولیــد ،دانــش بنیــان
و اشــتغال آفریــن گفــت :بــا توجــه بــه ایــن
ماموریــت ،تکلیــف مشــخص اســت و ظرفیــت
هــای دانشــگاه تهــران مــی بایســت تمامــا در ایــن
راســتا قــرار بگیــرد.

کافــی نیســت گفــت :همیــن امــر ســبب شــده تــا
دانشــجویان در صــدد راه انــدازی کســب وکار
شــخصی و ارزش آفرینــی بــرای دیگــران باشــند.
فقــدان مهــارت هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع
بــا برگــزاری کارگاه هــای مرتبــط حــل خواهــد
شــد .بــا حمایــت معاونــت فنــاوری و نــوآوری
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بســتری بــرای
دانشــجویان مشــتاق فراهــم و پیشــرفت در ایــن
حــوزه محقــق خواهــد شــد.
دکتــر مقیمــی بــا اشــاره بــه ســاختار جدیــد
پــارک و ریاســت دکتــر اســدی یــادآور شــد :بــا
آســیب شناســی هــای انجــام شــده و شناســایی
فرصــت هــا در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
تهــران مــی تــوان در راســتای تحقــق اهــداف عالــی
کشــور و دانشــگاه گام برداشــت.
در ادامــه ایــن مراســم از محصــول فناورانــه
بودجــه و موضوعــات مربــوط بــه زیرســاخت از شــرکت صنعــت و آبادانــی خانــه توســعه پــاک
جملــه مشــکالتی اســت کــه بــا آن مواجهیــم و مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران
در تالشــیم آن را بــا حمایــت معاونــت فنــاوری بــا عنــوان آویزهــای آکوســتیک رونمایــی شــد.
و نــوآوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و همچنیــن مشــارکت ســایر بخــش هــای دانشــگاه در بخــش پایانــی ایــن مراســم ،دکتــر خیرالدیــن
تهــران حــل کنیــم.
بــا حضــور در نمایشــگاه محصــوالت فناورانــه

دکتــر مقیمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمرکــز بــر
دانــش بنیــان هــا بــه خصــوص پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران بــه عنــوان بســتر دانــش
بنیــان در کشــور اولویــت مــا قــرار گرفتــه اســت،
هســته هــا ،واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای
اظهــار داشــت :در کل پــارک هــای علــم و فناوری دکتــر مقیمــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت دانــش بنیــان مســتقر پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران
کشــور  1700شــرکت دانــش بنیــان مســتقر هســتند هــا و اولویــت قــرار دادن ایشــان ،گفــت :مطابــق از غرفــه هــای  23شــرکت و صاحــب ایــده در
امــا هــدف گــذاری دانشــگاه تهــران در ســال بــا برنامــه ریــزی هــا ،شــرکت هــای دانــش بنیــان زمینــه هــای وســایل ،ملزومــات و تجهیــزات
 ،1401اســتقرار  2000شــرکت دانــش بنیــان در دانشــگاهی و غیردانشــگاهی در  500هکتــار زمیــن
پزشــکی ،مکانیــک ،الکترونیــک و کنتــرل،
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران اســت .در پردیــس کاســپین بــا همــکاری مقامــات محلــی
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و نــرم افــزار هــای
رییــس دانشــگاه تهــران در ادامــه بــا بیــان اینکــه مســتقر خواهنــد شــد .مجموعــه کاســپین بــا هــدف
کامپیوتــری ،فنــاوری زیســتی ،فناوریهــای نــرم
عــاوه بــر شــرکت هــای دانــش بنیــان ،انجمــن ارتقــای دانــش بنیــان هــا راه انــدازی شــده و
و هویــت ســاز و تجهیــزات وابســته و .....بازدیــد
هــای علمــی دانشــجویی نیــز مشــتاق بــه راه انــدازی توســعه خواهــد یافــت.
کــرد.
کســب وکار و شــرکت در فرایندهــای فناورانــه دکتــر مقیمــی بــا بیــان اینکــه امــروزه دانشــجویان

درمان جدید تنبلی چشم با استفاده از واقعیت مجازی و هوش مصنوعی
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران شــرکت توســعه درمــان
ســرو مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه
تهــران موفــق بــه ایجــاد درمــان جدیــدی بــرای
تنبلــی چشــم شــد.

مهنــدس آریانــا ســلطانی مدیرعامــل شــرکت
توســعه درمــان ســرو مســتقر در پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران در گفــت و گــو بــا تیــم

شــرکت بــا اســتفاده از تکنولــوژی واقعیــت مجازی
و هــوش مصنوعــی درمــان جدیــدی را بــرای
تنبلــی چشــم ایجــاد کــرده اســت .در ایــن روش ،با
اســتفاده از ویــژن تراپــی و بــازی درمانــی ،عــاوه
بــر پیگیــری درمــان کــودکان ،بــه ســرگرمی و
شــاد شــدن آن هــا نیــز منجــر مــی شــود.
مهنــدس ســلطانی در ادامــه افــزود :در درمــان
هــای ســنتی تنبلــی چشــم ضروریســت چشــم
افــراد بــه نســبت بیماریشــان  3 ،تــا  6ســاعت بــا
پــد چشــمی بســته باشــد و ایــن موضوعــی ســخت
و آزاردهنــده اســت .در درمــان جدیــد از بــازی
درمانــی اســتفاده شــده و مــدت زمــان درمــان نیــز
بــه یــک ســاعت در روز کاهــش یافتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت توســعه درمــان ســرو بــه
تشــریح ســاختار محصــول پرداخــت و گفــت:

کــودکان و افــراد در ســنین پاییــن تهیه شــده اســت.
ایــن عینــک هــا وزن کمــی داشــته و دارای لنزهــای
قابــل تنظیــم هســتند .بخــش نــرم افــزار محصــول
نیــز بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه کــودکان مــی
تواننــد بــا همدیگــر بــازی کــرده و انیمیشــن ببیننــد
و همــه ایــن مــوارد دارای الگوریتــم هــای درمانــی
هســتند.
وی در ادامــه اظهــار داشــت :مجموعــه ای از
آمــوزش هــا نیــز بــرای خانــواده هــا تهیــه شــده
اســت تــا آن هــا تعامــل بهتــری را بــا کودکانشــان
در دوره درمــان داشــته باشــند.
مهنــدس ســلطانی برندینــگ محصــول تنبلــی
چشــم را یکــی از اهــداف مهــم  1401شــرکت
دانســت و تصریــح کــرد :بازاریابــی بیشــتر،

رســانه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در ایــن محصــول از دو قســمت ســخت افــزار و نــرم فرهنگســازی گســترده و شناســاندن ایــن
ویــژه برنامــه نــوروز ســال  1401بــه ایجــاد درمــان افــزار تشــکیل شــده اســت .ســخت افــزار محصــول محصــول بــه افــرادی کــه نیازمنــد ایــن درمــان
جدیــدی بــرای تنبلــی چشــم اشــاره کــرد و گفــت :عینــک واقعیــت مجــازی ای اســت کــه متناســب بــا جدیــد هســتند ،از جملــه اقدامــات شــرکت

خواهــد بــود.
ســلطانی از ایجــاد یــک کلینیــک واقعیــت
مجــازی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن برنامــه هــای
ســال  1401یــاد کــرد و گفــت :در ایــن کلینیــک
بــه آن دســته از بیماریهایــی کــه رونــد درمانــی
دشــواری دارنــد ،مــی پردازیــم .از جملــه ایــن
بیمــاری هــا مــی تــوان بــه اختــال اوتیســم اشــاره
کــرد .اســتاندارد درمــان و کنتــرل ایــن اختــال در
ایــران بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه دارد .ایــن
محصــول مــی توانــد بــرای بیمــاران دارای ایــن
اختــال بســیار موثــر باشــد.

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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دست یابی به دانش فنی تولید سوزن های لقاح مصنوعی توسط متخصصان ایرانی
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران ،شــرکت دانــش بنیــان
ایــده ورزان فــردا مســتقر در پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تهــران موفــق بــه بومــی ســازی
تولیــد ســوزنهای لقــاح مصنوعــی بــرای درمــان
نابــاروری شــد.

شــرکت افــزود“ :در برخــي از مــوارد ماننــد انجــام
آزمايشــات ژنتيكــي يــا تعييــن جنســيت نيــاز اســت
تــا از جنيــن يــا تخمــك نمونــه بــرداري انجــام
شــود ايــن كار بــا ســوزن بيوپســي قابــل انجــام
اســت و ســوزن هلــدر كار نگهــداري تخمــك
يــا جنيــن را در هنــگام نمونــه بــرداري انجــام مــي

مهنــدس میثــم هرآئینــی مدیرعامــل شــرکت
ایــده ورزان فــردا در گفــت وگــو بــا تیــم رســانه
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در
معرفــی محصــوالت جدیــد شــرکت گفــت:
“روشهــاي كمــك بــاروري انــواع بســيار زيــاد
دارند،ایــن روش هــا از بســيار ســاده شــروع و بــه
بســيار پيچيــده ختــم ميشــوند كــه بــا توجــه بــه
نيــاز زوجيــن و تشــخيص متخصــص انتخــاب مــي
شــوند IVF .بــه معنــاي لقــاح خــارج رحمــي اســت،
ميكــرو اينجكشــن يــا  ICSIبــه معنــی تزريــق درون
سيتوپالســمي اســپرم اســتICSI .
و  IVFماننــد  IUIاز روشــهاي
كمــك بــاروري ( )ARTهســتند
ولــي برخــاف آي يــوآي ()IUI
كــه در آن اســپرمهاي مــرد
توســط لول ـهاي وارد رحــم خانــم
ميشــوند ،در  IVFو  ICSIتخمــك
خانــم بــا اســپرم مــرد در خــارج
از بــدن و در محيــط آزمايشــگاه
باهــم تركيــب شــده و پــس از
لقــاح ،جنيــن حاصلــه در داخــل
رحــم خانــم گذاشــته ميشــود.
تفــاوت  IVFو ICSIدر نحــوه لقــاح
يافتــن تخمــك اســت .در IVF
اســپرم در معــرض تخمــك قــرار
داده ميشــود تــا خــودش وارد
تخمــك شــود درحاليكــه در ICSI
اســپرم بــا ســوزن مخصــوص بــه

دهــد”.
مهنــدس هرآیینــی از دغدغــه هــای اصلــی
متخصصیــن حــوزه درمــان هــای نابــاروری
یــاد کــرد و اظهــار داشــت“ :پايــداری تاميــن
محصــوالت مصرفــی مراكــز درمــان نابــاروری بــا
كيفيــت مناســب و قابــل مقايســه بــا نمونــه هــای
خارجــی از جملــه ایــن موضوعــات اســت“ .
وی بــا بیــان اینکــه دانــش فنــی ایــن حــوزه در
اختیــار کشــورهای اروپایــی ،آمریــکا و ژاپــن
بــوده و برندهــای معتبــر جهانــی ماننــد کیتازانــو،

داخــل تخمــك وارد ميشــود .ايــن

شــرکت ،تمامــی فرايندهــای توليــد ايــن برســاند .ســایر محصــوالت مصرفــی شــرکت نیــز
محصــوالت در داخــل شــركت توســط متخصصين بــا یــک پنجــم قیمــت نمونــه مشــابه خارجــی بــه
ايــن حــوزه بومــی ســازی شــده و بــا بهتريــن و بــه بــازار ایــران عرضــه میشــود”.
روزتريــن دســتگاه هــا و تجهيــزات خارجــی در
هرآیینــی در خصــوص بــازار داخلــی
كليــن روم شــركت توليــد مــی شــوند.تولید ایــن
محصــوالت ،پاســخی بــرای دغدغــه متخصصیــن محصــوالت شــرکت یــادآور شــد ”:تمامــی مراکــز
ایــن حــوزه بــوده و همچنيــن هزينــه هــای مترتــب درمــان نابــاروری کشــور و مراکــز بیمارســتانی
دارای بخــش جنیــن شناســی و زنــان ماننــد مرکــز
بــر بيمــاران را كاهــش میدهــد”.
هرآئینــی ضمــن اشــاره بــه ســابقه ســی ســاله درمــان نابــاروری ابــن ســینا ،بیمارســتان گانــدی،
ایــران در حــوزه درمــان هــای نابــاروی  IVFیــادآور بیمارســتان بهمــن ،بیمارســتان آریــا ،مرکــز درمــان
شــد ”:ایــران در حــوزه درمــان هــای نابــاروری جــز
نابــاروری امیــد ،بیمارســتان مهزیــار و … از جملــه
کشــورهای پیشــرفته دنیــا محســوب مــی شــود .بــا
ایــن وجــود ،تــا مدتهــا محصــوالت شــرکت هــای مشــتریان شــرکت محســوب مــی شــوند”.
مدیرعامــل شــرکت ایــده ورزان فــردا از فراینــد

خارجــی وارد و در ایــران بــه فــروش مــی رســید.
خوشــبختانه فعالیــت شــرکت در بــازار بــه نتیجــه
خوبــی دســت یافــت و توانســته در حــدود 30
درصــد از ســهم بــازار را بــه دســت آورد”.
مهنــدس هرآیینــی ضمــن تشــریح مبحــث خروج

پیچیــده ورود و فعالیــت در بازارهــای خارجــی
یــاد کــرد و افــزود ”:حــوزه تجهیــزات پزشــکی
و آزمایشــگاهی در هــر کشــور و هــر منطقــه ای،
قوانیــن و اســتانداردهای مخصــوص خــود را دارد.
بــا پیگیــری هــای انجــام شــده توانســتیم بــرای
برخــی از محصــوالت شــرکت از جملــه نــی فریــز

از ارز اظهــار داشــت“ :بــا عرضــه ايــن محصــوالت جنیــن (کرایوتــب) ،کاتتــر  IUIو همچنیــن کیــت
بیــش از  1ميليــون دالر بــه صــورت ســاالنه از ارزیابــی شکســت  DNAاســپرم ( )SDFAبــه دو
خــروج ارز از كشــور جلوگيــری خواهــد شــد”.

کشــور اروپایــی ،یــک کشــور آمریکایــی و یــک

هرآیینــی بــا اشــاره بــه دیگــر محصــوالت کشــور جنــوب آســیا صــادرات داشــته باشــیم”.
شــرکت از جملــه کیــت تشــخیصی اصلــی در

وی در پایــان از اشــتغال زایــی صحبــت کــرد

حــوزه درمانهــای نابــاروری گفــت ”:ایــن و گفــت ”:شــرکت در ابتــدا فعالیــت خــود را بــا
محصــوالت عــاوه بــر کاهــش وابســتگی بــه دیگر دو نفــر شــروع کــرده و در حــال حاضــر  13نفــر
کشــورها ،کاهــش هزینــه هــای درمــان را هــم در در شــرکت مشــغول بــه کار هســتند .بــه زودی
پــی دارد .هزینــه کیــت هــای مشــابه خارجــی بــرای تصمیــم داریــم تــا بــا توســعه محصــول و توســعه

ســوزن مخصــوص كــه نقــش حياتــي در ايــن امــر کوک،هالوتــک ،کوپــر ســرجیکال ایــن ده تســت در حــدود  480یــورو اســت و شــرکت بــازار زمینــه اشــتغال را بــرای نیــروی بیشــتری در
محصــوالت را بــا قیمــت بــاال تولیــد و عرضــه
ايفــا مــي كنــد ســوزن اينجكــت اســت”.
توانســته ایــن رقــم را بــرای  50تســت بــه  100یــورو حــوزه محصــوالت دانــش بنیــان فراهــم نماییــم”.
وی در ادامــه معرفــی محصــوالت جدیــد مــی کننــد ،افــزود ”:امــروز بــا تــاش متخصصــان
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فرمول بندی و تولید  14داروی گیاهی ،گامی در جهت ارتقای سالمت جامعه
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و اســت.
فنــاوری دانشــگاه تهــران ،شــرکت نوتــک فــار

ســال هــای گذشــته و همچنیــن ورود دولــت در

دکتــر نبــوی در تصریــح هــدف اصلــی شــرکت مبحــث قیمــت گذاریهــا بــدون در نظــر داشــتن

شرکت های دانش بنیان
اشتغال آفرین و موجب
خودکفایی کشور هستند

مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران گفــت :طراحــی و توســعه فرمولبندیهــای افزایــش هزینــه هــای تولیــد ،ســود شــرکت هــا
موفــق بــه فرمولبنــدی و تولیــد  ۱۴داروی گیاهــی جدیــد در زمینــه داروهــای گیاهــی و دســتیابی را بــه حداقــل یــا صقــر رســانده اســت .افزایــش
بــه کیفیــت و اثربخشــی بــاال و همچنیــن بهــره دســتمزدها از ســوی دولــت بــدون در نظــر
منــدی از طیــف وســیع گیاهــان دارویــی کشــور در گرفتــن منبــع تامیــن آن ،مســائل مربــوط بــه بیمــه
راســتای ارتقــاء ســامت جامعــه از جملــه اهــداف و دارایــی ،تحریــم هــا و همچنیــن مشــکل تامیــن
مــورد توجــه شــرکت اســت.

نیــروی انســانی کارآمــد و نخبــه از جملــه مســائلی

مدیرعامــل شــرکت نوتــک فــار در ادامــه بــه

اســت کــه تولیدکننــده بــا آن مواجــه مــی شــود.

معرفــی برخــی از محصــوالت نوآورانــه شــرکت

دکتــر نبــوی بــا تاکیــد بــر جهــت گیــری علمــی

پرداخــت و افــزود :شــامپو داروی رکوبیــزول یــک در فرمولبنــدی داروهــای شــرکت و همچنیــن
شستشــو دهنــده اختصاصــی ســر ،صــورت و بــدن اســتفاده از علــم روز داروســازی و فنــاوری هــای
در مواقــع بــروز التهابــات ،زخــم و ســوختگی نویــن در زمینــه داروســازی گیاهــی یــادآور شــد:
اســت کــه درمــان هــم مــی کنــد .شــربت کالیــک ایــن موضــوع افتخــارات متعــددی در صنعــت
اولیــن شــربت ســاخته شــده از مــواد موثــره دارویــی کشــور را بــرای شــرکت بــه همــراه
شــیرین بیــان اســت کــه در رفــع ســرفه گلــودرد داشــته اســت .کســب عناویــن “محصــول دانــش
دانــش بنیــان شــد.
دکتــر ســید صدرالدیــن نبــوی مدیرعامــل

و الرنژیــت موثــر مــی باشــد و داروی میگرافــار بنیــان برگزیــده کشــور” در ســومین جشــنواره و
اولیــن داروی فرمولبنــدی شــده از گیــاه تاناســتوم نمایشــگاه ملــی گیاهــان دارویــی ،فرآوردههــای

شــرکت نوتــک فــار مســتقر در پــارک علــم و و موثــر در درمــان میگــرن اســت کــه بــا تکیــه بــر طبیعــی و طــب ســنتی ایــران بــرای تولیــد شــامپو
فنــاوری دانشــگاه تهــران در گفــت و گــو بــا تیــم دانــش روز داروســازی و فنــاوری هــای نویــن داروی رکوبیــزول کــه اولیــن شــامپو داروی
رســانه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در تولیــد شــدهاند.
تشــریح مســیر فعالیــت شــرکت گفــت :شــرکت

گیاهــی ثبــت شــده در کشــور اســت“ ،شــرکت

نبــوی در بیــان میــزان ســهم بــازار شــرکت فنــاور برتــر” در بیســت و یکمیــن جشــنواره

بــه صــورت تخصصــی در زمینــه فرمولبنــدی و اظهــار داشــت :اطالعــات دقیقــی در ارتبــاط بــا پژوهــش دانشــگاه تهــران و همچنیــن “شــرکت
تولیــد داروهــای گیاهــی واســتخراج و تخلیــص بــازار رســمی در دســترس نیســت ولــی بــه طــور برتــر” در چهارمیــن جشــنواره نــوآوری و فــن

مــواد از گیاهــان دارویــی فعالیــت میکنــد .غیررســمی و اجمالــی در بیــن  370شــرکت آفرینــی از جملــه ایــن مــوارد اســت.
اعضــای گــروه علمــی ،تحقیــق و توســعه ،تولیدکننــده تخمیــن زده مــی شــود کــه حــدود وی در پایــان کیفیــت و اثربخشــی بــاالی
موســس ،مســئول فنــی و مدیــران شــرکت از یــک و نیــم تــا دو درصــد از ســهم کل فــروش در محصــوالت تولیــد شــده را مزیــت رقابتــی شــرکت

متخصصیــن در رشــتههای داروســازی و پزشــکی
بــوده و دارای ســابقه تحقیقــات وکار طوالنــی در
زمینــه شناســایی گیاهــان دارویــی ،اثــرات درمانــی
آنهــا ،داروســازی گیاهــی و داروســازی صنعتــی
مــی باشــند.
دکتــر نبــوی در معرفــی محصــوالت شــرکت
اظهــار داشــت :شــرکت نــو تــک فــار از بــدو
تاســیس تــا بــه اینجــا ،فرمولبنــدی داروهــای
خــود بــه نــام هــای شــربت هــای رکولیــک و
پپتولیک،کالیــک ،کالیــک اطفــال ،کپســول هــای
میگرافــار و هیپوفــار و نازوفــار ،پمــاد هــای بیزالــن
و رکوبیــزول و شــامپو داروهــای رکوبیــزول و
بیزالــن و ژل و دهانشــویه رکوبیــزول در اشــکال
و دوزهــای مختلــف را بــه اتمــام رســانده اســت.
وی در ادامــه افــزود :شــرکت پــس از اخــذ 14
پروانــه ســاخت از ســازمان غــذا و داروی کشــور،
موفــق بــه تولیــد صنعتــی محصــوالت خــود شــده
اســت .تمامــی ایــن محصــوالت در داروخانــه هــای
سراســر کشــور در دســترس همــگان قــرار گرفتــه

بــازار را در اختیــار داریــم.
وی در تشــریح چالــش هــای شــرکت گفــت:

دانســت و گفــت :فرمــول بنــدی داروهــای جدیــد
از برنامــه هــای آتــی شــرکت اســت و در تالشــیم

نابســامانی اقتصــادی و نوســان قیمــت نهادههــای تــا بــا ارائــه داروهــای موثــر در درمــان بــه بــازار
تولیــد زمینــه ســاز بــی ثباتــی تولیــد در کشــور

دارویــی کشــور گامــی بــرای ســامت جامعــه

شــده اســت .افزایــش قیمــت نهــاده هــا نســبت بــه برداریــم.

رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا تبریــک
(ســال ،)۱۴۰۱
بــه عنــوان ســال «تولیــد ،دانــش بنیــان ،اشــتغال
آفرینــی» گفــت :شــرکت هــای دانــش بنیــان
ضمــن اشــتغال آفرینــی ،موجبــات خودکفایــی
کشــور در بخــش هــای مختلــف را فراهــم مــی
کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری البــرز ،مهنــدس مهــدی عباســی در گفتگو
بــا شــبکه تلویزیونــی ســیمای البــرز خاطرنشــان
کــرد :اســتان البــرز قطــب علــم و فنــاوری کشــور
و اســتان چهــارم کشــور در حــوزه شــرکت هــای
دانــش بنیــان اســت و از همیــن رو پــارک علــم و
فنــاوری البــرز ایــده محــوری توســعه زیســت بــوم
دانــش بنیــان را در ایــن اســتان پیگیــری و دنبــال
مــی کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیام رهبــر معظــم انقالب
اســامی بــار دیگــر حجــت را بــر مســئوالن تمــام

کــرد گفــت :همــه بایــد بــرای تحقــق زیســت بــوم
نــوآوری و کارافرینــی و اشــتغال دانــش بنیــان
تــاش کنیــم .بایــد همــه تــاش کنیــم راههــای
تحقــق شــعار امســال را از نــگاه بازیگــران زیســت
بــوم فنــاوری مســئوالن و فعــاالن عرصــه فنــاوری
شناســایی و عملیاتــی کنیــم.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا اشــاره

بــه قانــون حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان

و همچنیــن قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان در

مجلــس شــورای اســامی گفــت :در ســال جــاری
بــا اجــرای دقیــق ایــن قانــون بایــد مســیر توســعه
«تولیــد دانشبنیــان» را در کشــور هموارتــر از

قبــل کنیــم .چراکــه بیتردیــد تحقــق ایــن شــعار

بــه دســتیابی بــه اهــداف بلنــد عرصــه اقتصــاد
دانشبنیــان کمــک خواهــد کــرد.

وی بــر حمایــت از پــارک هــای علــم و فنــاوری
و مراکــز رشــد و شــرکت هــای دانــش بنیــان و
فنــاور بــه عنــوان اعضــای زیســت بــوم دانــش
بنیــان اشــاره کــرد و گفــت :صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ریاســت جمهــوری ،معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق هــای
پژوهــش و فنــاوری در ایــن زمینــه و در حمایــت
از زیســت بــوم دانــش بنیــان کشــور نقــش مهمــی
دارنــد.
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گزارش پارک علم و فناوری البرز

موضوع افزایش  ۲برابری شرکت های دانش بنیان تبدیل به گفتمان شود

بــه گــزارش روابطعمومــی پــارک علــم و بایــد بســترها در پــارک علــم و فنــاوری بــرای

وی بیــان داشــت :همــه کســانی کــه در راه علــم و

فنــاوری البــرز ،نماینــده ولــی فقیــه دراســتان البــرز

ایــن مهــم هرچــه بیشــتر فراهــم شــود و مشــکل دانــش تــاش مــی کننــد مجاهــدت دارنــد و عمــل

 ۲برابــری شــرکت هــای دانشبنیــان گفــت :ایــن

از مباحــث مهمــی اســت کــه در دیــن اســام بــه

و امــام جمعــه کــرج بــا اشــاره بــه فرمایــش رهبــر تبلیغــات ضعیفــی کــه درایــن زمینــه وجــود دارد بــدون شــناخت بــه ثمــر نمــی رســد.
آیــت اهلل حســینی همدانــی گفــت :دانــش بنیــان
معظــم انقــاب در ســال جدیــد مبنــی بــر افزایــش نیــز برطــرف شــود.
آیــت اهلل حســینی همدانــی گفــت :البــرز

موضــوع مهــم بایــد تبدیــل بــه گفتمــان رایــج چهارمیــن اســتان در حــوزه دانــش بنیــان کشــور آن توجــه شــده و امــروز بایــد موانــع را از ســر
شــود.
اســت بنابرایــن بــا ارتبــاط قــوی رســانه ای مــی راه کســانی کــه در ایــن زمینــه در تــاش هســتند
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تفاهمنامه مرکز رشد
واحدهای فناور انزلی با
شهرداری این شهرستان
بــا عنایــت بــه نامگــذاری امســال بــه نــام
ســال تولیــد ,دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن و
همچنیــن در راســتای گفتمــان تولیــد ثــروت از
دانــش توســط مقــام معظــم رهبــری ,تفاهــم نامــه
مشــترک همــکاری جهــت اســتفاده از ظرفیــت
هــای شــرکتهای فنــاور و دانــش بنیــان و همچنیــن
ایجــاد ســاز و کارهــای مشــارکت ,هــم افزائــی و
هماهنگــی اثــر بخــش بــا شــهرداری بنــدر انزلــی
منعقــد گردیــد.

آیــت اهلل «ســید محمدمهــدی حســینی همدانــی»

روز شــنبه در بازدیــد از نمایشــگاه دایمــی فناورانــه تــوان در حــوزه تبلیغــات دانــش بنیــان گام برداشــت .نماینــده ولــی فقیــه دراســتان البــرز
پیشــنهاد کــرد کــه پــارک علــم و فنــاوری عــاوه
و دانــش بنیــان شــرکت هــای مســتقر در پــارک برداشــت.

علــم و فنــاوری البــرز افــزود :بنابرایــن بایــد فضایی

امــام جمعــه کــرج در ادامــه بــا اشــاره بــه آیــات بــر جــذب متخصــص و دانشــمند بــا هماهنگــی
اتــاق هــای بازرگانــی و تعــاون جــذب مشــتری نیــز

را فراهــم کــرد کــه در آن موضــوع مهــم افزایــش قرآنــی افــزود :مجاهــدت فقــط در عرصــه جنــگ
تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان تقویــت شــود  .ســخت با دشــمن نیســت و کلمــه جهــاد اختصاص داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه جنــگ نــدارد بلکــه معانــی مختلفــی بــه معنــای

نقــش موثــری در اشــتغالزایی دارنــد بنابرایــن جهــد و کوشــش دارد .

گفتنــی اســت دراســتان البــرز بیــش از ۳۰۰

شــرکت دانــش بنیــان فعــال هســتند.

رییس پارک علم و فناوری:
زیرساخت های الزم برای توسعه حوزه دانش بنیان البرز فراهم شود
زیرســاخت هــای الزم بــرای توســعه حــوزه
دانــش بنیــان البــرز فراهــم شــود
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و
فنــاوری البــرز ،رییــس پــارک علــم و فنــاوری
البــرز گفــت :ایــن اســتان دارای عقــب ماندگــی
هــای قابــل توجهــی در حــوزه دانــش بنیــان اســت
کــه بایــد زیرســاخت هــای الزم بــرای توســعه آن
درایــن زمینــه فراهــم شــود.
مهــدی عباســی روز شــنبه دربازدیــد نماینــده
ولــی فقیــه در اســتان البــرز و امــام جمعــه کــرج
از نمایشــگاه دایمــی فناورانــه و دانــش بنیــان
شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
البــرز افــزود :متاســفانه زیســت بــوم البــرز در ســال
هــای گذشــته محقــق نشــده بطوریکــه دربرخــی از
شهرســتان هــای ایــن اســتان بــه دانــش بنیــان بســیار
توجــه و در برخــی دیگــر اصــا توجهــی نشــده
اســت.
وی ادامــه داد :اکنــون  ۱۵۰برنــد ملــی داریــم
کــه چهــار برنــد در پــارک علــم وفنــاوری اســت
بنابرایــن براســاس فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب
مبنــی بــر ورود حــوزه دانــش بنیــان بــه صنایــع
بــزرگ اقدامــات اساســی درایــن زمینــه بایــد
داشــت.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز بیان داشــت:

در ایــن تفاهــم نامــه کــه در محــل دفتــر شــهردار
و بــا حضــور اعضــاء محتــرم شــورای شــهر و
معاونیــن ســازمان برگــزار شــد طرفیــن دیدگاههــا,

نظــرات و طــرح هــای خــود را در حــوزه مدیریــت
شــهری بــه اشــتراک گذاشــتند.
در ایــن جلســه شــهردار بنــدر انزلــی عنــوان
نمــود همــواره از طــرح هــا و ایــده هــای علمــی و
خالقانــه اســتقبال مــی نمایــد.
اســدپور مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور
بنــدر انزلــی اســتفاده از ظرفیــت مراکــز علمــی
و تــوان نخبــگان و ارائــه برنامــه هــای کاربــردی
توســط آنــان بــرای توســعه و پیشــرفت شــهر
را خواســتار شــد و عنــوان کــرد :بســیاری از
معضــات و چالشــهای شــهری بــا اســتفاده از علوم
دانــش بنیــان ,ایــده هــای خالقانــه و نــوآوری قابــل

اکنــون نامــه ای تقدیــم اســتاندار البــرز بــرای راه
انــدازی ســتاد اقتصــاد دانــش بنیــان بــا هــدف
جلوگیــری از مــوازی کاری شــده اســت.
عباســی افــزود :البــرز چهارمیــن اســتان کشــور بــه
لحــاظ تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت و
درســال گذشــته یــک هــزار و ۷۰۰میلیــارد تومــان
ایــن شــرکت هــا فــروش داشــته انــد.
وی یادآورشــد :اکنــون یــک هــزار و  ۱۸۲نفــر
بــه صــورت مســتقیم و ســه هــزار نفــر بــه صــورت
غیــر مســتقیم در شــرکت هــای دانــش بنیــان البــرز
فعالیــت دارنــد .
عباســی گفــت :ایــن درحالــی اســت کــه کمترین
اعتبــار را در حــوزه دانــش بنیــان داریــم و بنابــر

فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب بــه دنبــال افزایــش ۲
برابــر تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان هســتیم.
وی ادامــه داد :درســال جــاری ایجــاد شــهرک
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 ۳۰۰میلیــارد تومــان و تکمیــل فــاز دوم مرکــز
نــوآوری شــهید ســلیمانی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰
میلیــارد تومــان در دســت اقــدام اســت.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری البــرز از امــام

جمعــه کــرج درخواســت کــرد تــا ائمــه جمعــه

شهرســتان هــا ایــن پــارک را بــرای جــذب فنــاوران
جدیــد در سایرشهرســتان هــا و روســتاهای البــرز
یــاری دهنــد.

چــاره اندیشــی هســتند .وی تصریــح نمــود :نــگاه
دانشــی و علــم پایــه در مدیریــت شــهری زمینــه
را بــرای تســریع در توســعه شــهر هوشــمند فراهــم
مــی کنــد.
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دکتر کالبز منتخب لبخند سوم
حضور دکتر کالبز در شبکه ایران کاال  -شرکت فناور
پیشتارزان هوشمند آفتاب تابان
محمود رویت پور :موسس باشگاه مشتریان دکتر کالبز/مشاور کسب و کار

دکتــر کالبــز اســتارتاپی کــه در حــوزه
ســرویس مدیریــت هوشــمند مشــترایان یــا همــان
باشــگاه مشــتریان عنــوان یــک ایــدهی خالقانــه
و فناورانــه اســت کــه در ســومین فراخــوان پیــش
شــتابدهی هــاب شــیراز بــا نــام «لبخنــد ســوم»
موفــق بــه حضــور در مرحلــه ارزیابــی نهایــی بــرای
جــذب ســرمایهگذار شــد.
پیــش شــتاب دهــی هــاب شــیراز هــاب در
واقــع شــرکت مشترکیســت کــه از توافقنامــه
دانشــگاه شــیراز و شــرکت همــراه اول در
راســتای حمایــت از اســتارتاپها و توســعهی
فضــای کســبوکارهای نوپــا شــکل گرفتــه و
بــرای توســعه زیســب بــوم فنــاوری و نــوآوری
کشــور پذیــرای تیمهــا ،اســتارتاپهای فعــال و
افــراد عالقهمنــد و صاحــب ایــده در موضوعــات
«ســامت دیجیتــال»« ،تجــارت الکترونیکــی»،
«آمــوزش مجــازی و تولیــد محتــوا»« ،بــازی و
رســانههای دیجیتــال» و «شــهر هوشــمند» اســت.
حضــور در ایــن پیــش شــتاب دهــی عــاوه بــر
ارزیابــی هــای تخصصــی تــوان جــذب ســرمایه
ایــده هــا و شــرکت هــای فنــاور  ،در صــورت
پذیرفتــه شــدن از امکاناتــی ماننــد دریافــت گرنــت
(پژوهانــه) پنجاهمیلیــون تومانــی بهصــورت
بالعــوض ،دورهی آموزشــی بــوت آپ ،جلســات

منتورینــگ و فضــای کار اشــتراکی بهرهمنــد
میشــوند.
دکتــر کالبــز میزبــان بیــش از یــک میلیــون
مشــتری و حــدود  800کســب و کار در کشــور
مــی باشــد و توانســته بــا ارائــه زیرســاختهای
باشــگاه مشــتریان عــاوه بــر ایجــاد ارزش هــای
ویــژه بــرای مشــتریان در کســب و کارهــا ،توســعه
چشــم گیــری بــرای کســب و کارهــا بهــره بــردار
زیرســاختهای فعلــی ایجــاد نمایــد.
خدمــات ایــن شــرکت صرفــاً توســعه دهنــده
برنامــه هــای نــرم افــزاری نیســت ،بلکــه تیمــی
متشــکل از کارشناســان بازاریابــی ،فــروش،
بازرگانــی ،متخصصیــن تبلیغاتــی و متخصــص
برنامــه نویســی و آشــنا بــه تکونولوژیهــای روز دنیــا
اســت کــه مــی توانــد بعنــوان شــرکای تجــاری در
بخــش راه انــدازی باشــگاه مشــتریان و ارائــه برنامــه
هــای وفــاداری در مســیر توســعه کســب و کار
مشــتریان باشــد.
عالقــه منــدان بــرای اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد
بــه وب ســایت دکتــر کالبــز بــه نشــانی https://
/drclubs.irمراجعهنمایند.

اختصاص  60میلیارد تومان از سوی استانداری
گیالن  -حمایت استاندار گیالن برای توسعه شرکت های
دانش بنیان استان
طــرح جامــع توســعه زیســت بــوم فنــاوری و
دانــش بنیــان در منطقــه  ۳۰هکتــاری پــارک علــم
و فنــاوری گیــان در حــال اجــرا اســت
اســتاندار از محــل اجــرای طــرح جامــع دهکــده
دانــش بنیــان گیــان بازدیــد کــرد و در جریــان
مســایل و مشــکالت رونــد اجــرای ایــن طــرح
قــرار گرفــت.
دکتــر اســداهلل عباســی پــس از ایــن بازدیــد از
دهکــده دانــش بنیــان گیلــان بیــان داشــت۷۸ :
میلیــارد تومــان کــه  ۶۰میلیــارد تومــان آن از محــل
اعتبــارات در اختیــار اســتاندار در ســفر رئیــس
جمهــوری اســت ،بــرای راه انــدازی دهکــده
دانــش بنیــان اســتان اختصــاص یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طرحــی کــه در گیــان
متوقــف شــده بــود بــرای اجــرای ایــن دهکــده
شناســایی شــده  ،افــزود :مجموعــه  ۳۰هکتــار
اســت کــه قــرار شــد بــرای فعالیــت هــای تولیــدات

دانــش بنیــان در بخــش هــای صنعــت ،کشــاورزی
و خدمــات و ماننــد اینهــا آغــاز بــه فعالیــت کننــد.
وی ادامــه داد :بــه دســتگاه هــای متولــی تکلیــف
دادیــم بــا زمــان بنــدی مشــخص شــروع بــه کار
کننــد.
نماینــده عالــی دولــت در گیــان بــا اشــاره بــه
اینکــه زیرســاخت هــای الزم آب ،بــرق و گاز ایــن
منطقــه فراهــم اســت ،گفــت :عــاوه بــر تســهیل
در امــور اداری بــه طــور ویــژه ،بخــش زیــادی از
هفــت هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان تســهیالتی کــه
در ســفر دکتــر رئیســی بــرای اســتان در نظــر گرفتــه
شــده  ،بــه تولیــدات دانــش بنیــان اختصــاص مــی
یابــد.
دکتــر عباســی تاکیــد کــرد :بــر اســاس تاکیــد
رهبــر معظــم انقــاب نبایــد فقــط در ســربرگ
مکاتبــات و ســردرب ادارههــا شــعار ســال نوشــته
شــود بلکــه بایســتی در عرصــه و میــدان ،عملیاتــی
شــدن ایــن شــعار بــه اثبــات برســد.

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری گیالن میزبان دومین کنفرانس
ملی انجمن علمی پارک ها و سازمان های نوآوری
ایران

دومیــن کنفرانــس ملــی انجمــن علمــی پــارک
هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران بــا محوریــت
توســعه زیســت بــوم نــوآوری ،اجــزا و فرآیندهــا
در تاریــخ  17الــی  19آبــان مــاه  1401بــه میزبانــی
اســتان گیــان برگــزار مــی شــود.
چشـمانداز انجمــن علمــی پــارک هــا و ســازمان
هــای نــوآوری ایــران ،تبدیــل شــدن بــه معتبرتریــن
مرکــز غیردولتــی ارائــه خدمــات بــه نهادهــای
حامــی نــوآوری ،ارزیابــی سیاسـتها و برنامههــای
مراکــز سیاســتگذار ،قانونگــذار و اجرایی در حوزه
پارکهــای علــم و فنــاوری ،مراکــز رشــد ،مراکــز
نــوآوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ایــران اســت و از
جملــه اهــداف دومیــن کنفرانــس ملــی انجمــن
علمــی پــارک هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران
 ،میتــوان بــه شبکهســازی فعــاالن حقیقــی و
حقوقــی حــوزه نــوآوری و فنــاوری اشــاره کــرد.
دومیــن کنفرانــس ملــی انجمــن علمــی پــارک
هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران بــا محوریــت
توســعه زیســت بــوم نــوآوری ،اجــزا و فرآیندهــا
در تاریــخ  17الــی  19آبــان مــاه  1401بــه میزبانــی
اســتان گیــان برگــزار مــی شــود.
در ایــن کنفرانــس هــدف برگــزار کننــدگان
تبدیــل کنفرانــس بــه بســتری مناســب بــرای ارائــه
دســتاوردها و دیــدگاه هــای کنشــگران زیسـتبوم

نــوآوری شــامل پــارک هــای علــم و فنــاوری،
اســتاتید دانشــگاه هــا ،دانشــجویان ،متخصصیــن
شــرکت هــای فنــاوری و دانــش بنیــان ،مراکــز
رشــد و نــوآوری ،شــتاب دهنــده هــا ،ســرمایه
گــذاران خطــر پذیــر ،منتورهــا و ســایر کنشــگران
زیســت بــوم نــوآوری میباشــد.
در ایــن کنفرانــس عــاوه بــر تاییــد بــر اهمیــت
شــبکه ســازی و تعامــات ،ســعی مــی شــود ضمــن
ایجــاد تجربــهای جــذاب و متفــاوت نســبت بــه
شــکل رایــج برگــزاری کنفرانــس هــای علمــی،
فضایــی کامــا تعاملــی ،شــامل بخــش هــای
جــذاب زیســت بــوم نــوآوری ایــران برقــرار شــود
کــه جزئیــات برنامــه هــا بــه تدریــج بــا نزدیــک
شــدن بــه زمــان برگــزاری اعــام مــی گــردد.
فراخــوان پذیــرش چکیــده مقــاالت و مقــاالت
کامــل نیــز از ابتــدای امســال انجــام مــی شــود.
الزم بــه ذکــر اســت دکتــر علــی باســتی رئیــس
پــارک علــم و فنــاوری گیــان بــه عنــوان دبیــری
اجرایــی دومیــن کنفرانــس ملــی انجمــن علمــی
پــارک هــا و ســازمان هــای نــوآوری ایــران و
دکتــر امیــر ملــک پــور بــه عنــوان دبیــر علمــی ایــن
کنفرانــس انتخــاب و منصــوب شــده انــد.
لینک ویدئو دومین کنفرانس:
2WU1D/https://aparat.com/v

اولین مرکز شتابدهنده توسط شرکت دانش بنیان رودسری
در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری
مدظلــه العالــی جهــت توســعه زیرســاخت دانــش
بنیــان اولیــن مرکــز شــتابدهنده توســط شــرکت
دانــش بنیــان رودســری مجــوز فعالیــت گرفــت
مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور پــارک
علــم و فنــاوری شهرســتان رودســر در مصاحبــه بــا
مدیــر روابــط عمومــی و روابــط بیــن الملــل پــارک
علــم و فنــاوری گیــان از دریافــت مجــوز مرکــز
شــتابدهنده توســط شــرکت دانــش بنیــان پارســی
گیــل بــا همــکاری اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان گیــان خبــر داد.
از مهمتریــن امتیــازات ایــن مرکــز کمــک بــه
راه انــدازی شــرکت هــای دانــش بنیــان ،اســتارت
آپ هــا و توســعه کســب و کارهــای مبتنــی
بــر فنــاوری ،کمــک بــه اشــتغال پایــدار قشــر

تحصیلکــرده و نخبــه ،تامیــن و
توســعه زیرســاختهای تولیــدات
دانــش بنیــان و باالبــردن
کیفیــت محصــوالت نهایــی،
برگــزاری رویدادهــای کســب
و کار ،ارایــه فضــای کار مناســب جهــت راه
انــدازی کســب و کارهــای دانــش بنیــان و فنــاور
مــی باشــد.
دکتــر عــادل رنجــی افــزود :بــا توجــه بــه موقعیت
قرارگیــری مرکــز رشــد شهرســتان رودســر در
محــدوده شــرق گیــان و غــرب مازنــدران ایــن
مرکــز شــتابنده مــی توانــد بــه عنــوان بــازوی
توانمنــدی در راه انــدازی کســب و کارهــای
دانــش بنیــان فعالیتهــای تاثیرگــذاری داشــته
باشــد.
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برگزاری رویداد بین المللی اجالس سرمایه
گذاری وان ( ترکیه)
شــبکه پــارک هــای علــم و فنــاوری کشــورهای اســامی مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری گیــان،
پیــرو تفاهــم نامــه منعقــد شــده بــا مرکــز کارآفرینــی و پــارک تکنوکنــت شــهر وان ترکیــه ،در نظــر دارد
رویــداد  Van Investment Summitرا در تاریــخ  21و  22خــرداد ســال  1401در شــهر وان ترکیــه برگــزار
نمایــد.
 هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد ،انتقــال فنــاوری ،جــذب ســرمایه گــذار از کشــور ترکیــه ،اســتقراردر مرکــز کارآفرینــی وان و پــارک تکنــو کنــت و تولیــد توســط شــرکت متقاضــی ،دریافــت تســهیالت
از کشــور ترکیــه بــرای راه انــدازی کســب وکار و امــکان ری برندینــگ محصــوالت و ورود آنهــا بــه
بازارهــای جهانــی مــی باشــد.
 شرایط حضور:عدم وجود محصول مشابه ساخت ترکیه
دارای حداقل سطح آمادگی فناوری (7 )TRL
 مهلــت ارســال طــرح هــا جهــت بررســی و داوری 24اریبهشــت 1401
 بــر اســاس توافــق بــه عمــل آمــده هزینــه اقامــتتعــدادی از طــرح هــای منتخــب توســط مرکــز
کارآفرینــی وان پرداخــت خواهــد شــد.
بــرای اطالعــات بیشــتر مــی توانیــد بــه لینــک زیــر
مراجعــه فرماییــد:
/https://www.ifia.com/mobile_event/van-international-entrepreneur-and-investor-summit
/https://www.comstech.org/first-van-invest-summit

اجرای اولین مصوبه ستاد تولید ،دانش بنیان و
اشتغال آفرین استان بعد از  3روز !

مراحــل حفــاری و کابــل گــذاری فیبــر نــوری بــه
طــول نزدیــک بــه  2000متــر  ،در ایــن منطقــه در
حــال انجــام اســت
در راســتای مصوبــات دومیــن ســتاد تولیــد،
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن ،دکتــر اســحاقی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
گیــان  ،آقــای امــام پناهــی فرمانــدار شهرســتان
رشــت ،بــه همــراه تعــدادی از مدیــران محتــرم
شهرســتان از محــل دهکــده فنــاوری و نــوآوری
فشــتام بازدیــد کردنــد و بــا برخــی مشــکالت
اساســی شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور مســتقر
در ایــن مجتمــع آشــنا شــدند.
از جملــه ایــن مشــکالت عــدم آنتــن دهــی
موبایــل ،تلفــن اینترنــت پرســرعت بــود کــه در
همــان روز بــا حضــور آقــای مهنــدس حســنی

مدیــر عامــل مخابــرات منطقــه گیــان مســئله
پیگیــری و مصــوب شــد؛ در اســرع وقــت ،از شــنبه
لغایــت چهارشــنبه (بیســتم الــی بیســت و چهــارم
فروردیــن) شــرکت مخابــرات اســتان حفــاری
جهــت اجــرای پــروژه فیبــر نــوری از دهکــده
فنــاوری ونــوآوری فشــتام بــه ســمت ســیکل
ترکیبــی بــه صــورت دفنــی را انجــام و اینترنــت
دهکــده فنــاوری و نــوآوری فشــتام برقــرار شــود.
هــم اکنــون مراحــل حفــاری و کابــل گــذاری
فیبــر نــوری بــه طــول نزدیــک بــه  2000متــر ،
در ایــن منطقــه در حــال انجــام اســت تــا خطــوط
تلفــن پایــدار و اینترنــت پرســرعت را بــرای ایــن
مجتمــع ارائــه گــردد.
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ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

دعوت از کسب و کارهای موفق برای حضور در
برنامه (پ ّله اول)

دکتر امیر ملکپور دبیر علمی دومین کنفرانس ملی انجمن علمی
پارک ها و سازمان های نوآوری ایران و معاون فناوری و نوآوری
پارک علم و فناوری گیالن

بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان،
موجب ارتقاء در تولیدات صنعتی می شود

ویــژه برنامــه "پلّــه اول" بــا هــدف معرفــی فضــای
اکوسیســتم کارآفرینــی و نــوآوری و داســتان
شــکل گیــری کســب و کارهــای شــاخص و
مطــرح اســتان گیــان تولیــد و پخــش مــی شــود.
پــارک علــم و فنــاوري گیــان در اطالعیــه ای از
کلیــه کســب و کارهــاي موفــق ،مطــرح و شــاخص
اســتان دعــوت کــرد تــا درصــورت عالقمنــدی بــه
معرفــی خــود در برنامــه تولیدی"پلّــه اول" شــرکت
کنند .
ویــژه برنامــه "پلّــه اول" بــا حمایــت پــارک
علــم و فنــاوری گیــان و اجــرای شـــرکت
پیشـــتازان هوشــمند آفتــاب تابــان (دکتــر کالبــز)
از موسســات مســتقر در ایــن پــارک بــا هــدف

رســمی پلــه اول در وبســایت آپــارات ،شــبکه هــای
اجتماعــی و رســانه هــای بومــی اســتان گیــان بــه
انتشــار خواهـــد رســـید ،لــذا کســب و کارهــای
مرتبــط ،مطــرح و شــاخص اســتان مــی تواننــد بــا
حضــور در ایــن برنامــه عــاوه بــر معرفــی مجموعه
خــود بــه معرفــی هرچــه بیشــتر فرصــت هــای
کســب و کار و اشــتغال اســتان یــاری برســانند.
عالقمنــدان بــرای انجــام همـــاهنگی هـــای الزم
و نحــوه شــرکت در آن مــی تواننـــد بــا شـــماره
 09118070484و ۰۹۱۲۰۱۳۰۱۶۱محمــود رویــت
پــور (تهیــه کننـــده و مجــری طــرح) تمــاس حاصل
نماینــد.
گفتنــی اســت حضــور میهمانــان در برنامــه بــه

معرفــی فضــای اکوسیســتم کارآفرینــی و نــوآوری
و داســتان شــکل گیــری کســب و کارهــای
شــاخص و مطــرح اســتان گیــان درحــال تولیــد
و پخــش مــی باشــد.
ایــن ویــژه برنامــه بــه صــورت هفتگــی در کانــال

صــورت رایــگان بــوده و برنـــدهای شــاخص نیــز
مــی تواننـــد از فضــای تبلیغاتــی برنامــه بهــره منـــد
گردنــد.
لینــک معرفــی برنامــه در آپــاراتhttps://www. :
aparat.com/v/xT4Gn

معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فنــاوری گیــان بــا مهــم برشــمردن مقولــه شــناخت
ظرفیــت ،توانایــی و قابلیــت هــای شــرکت هــای
دانــش بنیــان ،گفــت :یکــی از عوامــل موفقیــت
ایــن شــرکت هــا بهــره گیــری صنایــع اســتان از
ایــن ظرفیتهــا و قابلیتهــا اســت.
امیــر ملــک پــور افــزود :درصــورت بهــره
گیــری از ایــن فرصــت هــا و امکانــات ،واحدهــای
تولیــدی و صنایــع اســتان مــی تواننــد بــا کمتریــن
هزینــه و در ســریعترین زمــان نیازهــای خــود را از
طریــق شــرکتهای دانــش بنیــان تامیــن کننــد.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر زمینــه بــرای رشــد
و بقــای شــرکتهای دانشبنیــان نیــز فراهــم شــده
و بــا عقــد قــرارداد و همــکاری بیــن دو طــرف،
منفعــت آن دوســویه خواهــد بــود.
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و
فنــاوری گیــان اظهارداشــت :در زمــان حاضــر
یکــی از اساس ـیترین مشــکالت کســب و کارهــا
در اســتان ،عــدم شــناخت و آشــنایی از همدیگــر
یــا دســت انــدرکاران مرتبــط بــا کار خودشــان
و نبــود یــک شــبکه ارتباطــی منســجم بیــن آنهــا
اســت.
ملــک پــور افــزود :ایــن مســاله باعــث شــده تــا
بســیاری از تولیدکننــدگان و صنایــع اســتان گاهــی
بــه اجبــار نیازهــای خــود را از خــارج از اســتان
گیــان تامیــن کننــد؛ در حالــی کــه مــی تواننــد
ایــن نیازهــا را از طریــق شــرکت هــای دانــش
بنیــان ،مخترعیــن یــا شــرکت هــای اســتارتاپ
اســتان فراهــم کننــد.
وی یــادآور شــد ۳۵۰ :شــرکت در پــارک علــم و
فنــاوری گیــان وجــود دارد کــه از بیــن آنهــا ۷۳
شــرکت دانشبنیــان بــوده و بالــغ بــر  ۴۰شــرکت
در داخــل پــارک علــم و فنــاوری اســتان مســتقر
شــده انــد.
برنامــه "پلــه اول" فرصتــی مناســب بــرای ارایــه
توانمنــدی هــا ،قابلیــت هــا و تجربیــات کســب و

کارهــای فعــال اســت
در ادامــه ایــن گفــت و گــو ،نظــر معــاون فنــاوری
و نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری گیــان را
درخصــوص برنامــه تولیــدی " پلّــه اول" هــم جویــا
شــدیم.
وی گفــت :ایــن برنامــه بــا حمایــت پــارک علــم
و فنــاوری اســتان و یکــی از موسســات مســتقر
در پــارک (شــرکت پیشــتازان هوشــمند آفتــاب
تابــان) ،بــا هــدف معرفــی و بهبــود کســب و
کارهــا ،کارآفرینــی در اســتان تهیــه و پخــش مــی
شــود.
ملــک پــور تصریــح کــرد :اجــرا و پخــش چنیــن
برنامــه هایــی ،فرصــت مناســبی را بــرای ارایــه
توانمنــدی هــا ،قابلیــت هــا و تجربیــات کســب و
کارهــای فعــال در اســتان فراهــم کــرده و روایــت
داســتان آنهــا نیــز بســیار مفیــد و کاربــردی خواهــد
بــود.
معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و

فنــاوری گیــان یــادآور شــد :بــا تولیــد و اجــرای

چنیــن برنامــه هایــی ،ارتبــاط شــرکتهای دانــش
بنیــان بــا همدیگــر و بــا صنایــع اســتان بــه صــورت
مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم شــده و بــه رشــد

کســب و کار در اســتان نیــز کمــک مــی کنــد

چنانچــه تاکنــون برخــی از صنایــع اســتان توانســتند
پــس از معرفــی محصــوالت و طــرح های شــرکت

هــای دانــش بنیــان پــارک علــم و فنــاوری ،نیــاز

خــود را از طریــق آنهــا تامیــن کننــد.

ملــک پــور ادامــه داد :بــا معرفــی ایــن شــرکت

هــا در فضــای مجــازی ،ضمــن انتقــال تجربیــات

کســب و کارهــای موفــق بــه دیگــران ،کمــک بــه
بازاریابــی و شــناخته شــدن محصــوالت ،امــکان
ارائــه محصــوالت بــه خــارج از اســتان نیــز فراهــم

مــی گــردد.
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کلنگ پردیس مشترک فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری و دانشگاه هرمزگان به زمین زده شد

کلنــگ پــروژه پردیــس مشــترک فنــاوری و
نــوآوری پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاه
هرمــزگان بــا حضــور دکتــر محمــد زلفــی گل
وزیــر محتــرم عطــف ،نماینــدگان هرمــزگان
در مجلــس شــورای اســامی ،رئیــس دانشــگاه
هرمــزگان ،علــی فتــی رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری ،روســا و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه
هــای اســتان و مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بــه
زمیــن زده شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بینالملــل
پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ وزیــر علــوم
تحقیقــات و فنــاوری در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر
از فعالیــت هــای انجــام شــده در حــوزه فنــاوری
در اســتان هرمــزگان و هــم افزایــی کــم نظیــر میــان
دانشــگاه هرمــزگان و پــارک علــم و فنــاوری بیــان
داشــت :توســعه فنــاوری نیــاز کشــور مــی باشــد و
بــر اســاس منویــات مقــام معظــم رهبــری نیــز ایــن
یــک امــر اجتنــاب ناپذیــر اســت.
زلفــی گل اضافــه کــرد :احــداث پردیــس
نــوآوری و فنــاوری در هرمــزگان یــک قــدم
مبــارک اســت و مــی توانــد منجــر بــه توســعه و یــا

ایجــاد زیرســاخت توســعه در منطقــه شــود.
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :یکــی از
فعالیــت هایــی کــه منجــر بــه پیشــرفت و فنــاوری

مــی شــود ایجــاد مراکــز نــوآوری و شــتابدهنده
هــا در محــدوده پــروژه پردیــس مشــترک فنــاوری
خواهــد شــد.
زلفــی گل افــزود :پــارک علــم و فنــاوری
هرمــزگان بایــد الگــوی مهــارت محــور باشــد کــه
بســترهای الزم بــرای کســب تجربــه دانشــجو در
اســتان را فراهــم مــی کنــد.
زلفــی گل مرجعیــت و دیپلماســی علمــی را
اولیــن اولویــت آمــوزش و پژوهــش هدفمنــد
دانســت و گفــت :بایــد بــه دنیــا صلحمــان را
بفهمانیــم و نخبــگان مــا مــا در دنیــا حــرف بــرای
گفتــن داشــته باشــند.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان نیــز در

ایــن آییــن ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه مدعویــن
گفــت :بــا توجــه بــه جابجایــی محــل احــداث
پــروژه و تصویــب و تخصیــص اعتبــارات ،پــروژه
مذکــور فــاز بنــدی گردیــده و در زمینــی بــه
مســاحت  ۱۰هکتــار در داخــل پردیــس دانشــگاه
هرمــزگان (کل مســاحت ســایت  ۴۲هکتــار مــی
باشــد) و در  ۳فــاز اجــرا مــی گــردد.
فتــی تصریــح کــرد :در فــاز اول عملیــات اجرایــی
جــاده هــای دسترســی داخلــی ســایت بــه مســاحت
 ۱۷۰۰۰مترمربــع و ســوله هــای کارگاهــی بــه
مســاحت  ۱۰۰۰متــر مربــع در قالــب  ۴ســوله ۲۵۰
مترمربعــی در حــال اجــرا مــی باشــد.
وی اظهــار داشــت:در فاز دوم ســاختمان ســتادی
بــه مســاحت ۴۰۰۰
متــر مربــع کــه
شــامل ســاختمان
رشــد
مرکــز
مســاحت
بــه
 ۱۴۵۰مترمربــع و
ســاختمان چنــد
بــه
مســتأجره

بــه مســاحت  ۱۱۰۰مترمربــع کــه در صــورت
تخصیــص اعتبــار آمــاده برگــزاری مناقصــه مــی
با شــد .
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :در فــاز ســوم
اجــرا و تجهیــز پســت هــای بــرق ،کابــل کشــی
بــرق و دیتــا و لولــه کشــی آب جهــت تأمیــن
زیرســاخت هــای الزم و احــداث  ۱۰۰۰مترمربــع
ســوله کارگاهــی و آزمایشــگاهی دیگــر اجرایــی
مــی گــردد.
فتــی بیــان داشــت :مــواردی کــه در دســت اقــدام
مــی باشــد احــداث ســاختمان ســتادی و مرکــز
رشــد ،تکمیــل ســوله هــای کارگاهــی ،تأمیــن آب
و بــرق ســوله هــا و ســاختمان ســتادی و مراکــز
رشــد ،تکمیــل جــاده هــای دسترســی و پیــاده
رو ســازی و ســاماندهی کانــال هدایــت آبهــای
ســطحی اســت کــه در حــال انجــام اســت.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در
پایــان تصریــح کــرد :هــدف مــا از ایجــاد پــارک
پردیــس مشــترک فنــاوری و نــوآوری در اســتان
پیونــد عمیــق تــر و مســتحکم تــر میــان صنعــت
و دانشــگاه بــه واســطه پــارک علــم و فنــاوری و

مســاحت  ۱۴۵۰مراکــز رشــد مــی باشــد و همچنیــن فراهــم کــردن
متــر مربــع و شــرایطی کــه موجــب مانــدگار شــدن نخبــگان در
ســاختمان ســتادی کشــور اســت.
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نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان با رئیس پارک علم و فناوری برگزار شد
نشســت هــم اندیشــی اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه هرمــزگان بــا رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری بــا حضــور حجــت االســام موذنــی
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه هرمــزگان ،رئیــس دانشــگاه هرمــزگان،
اعضــای هیــات علمــی ،روســای دانشــکده هــا و
نماینــده مــردم بندرعبــاس ،حاجــی آبــاد و قشــم
برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل
پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛ علــی فتــی در
ایــن نشســت ضمــن تبریــک بــه مناســبت هلــول
مــاه مبــارک رمضــان و تشــریح عملکــرد پــارک
گفــت :ایجــاد فرهنــگ خالقیــت و نــوآوری در
بیــن دانشــجویان و فــارغ التحصیــان دانشــگاهی،
ایجــاد فرهنــگ نــوآوری و امیــد در بیــن جوانــان
(مــا مــی توانیــم) ،ایجــاد فرهنــگ خالقیــت و
نــوآوری در کــودکان بخشــی از راهبردهایــی
اســت کــه بــرای خــود درنظــر گرفتــه ایــم.
وی تصریــح کــرد :بخــش دیگــری از رویکــرد
مــا معرفــی ظرفیــت هــای علمــی و فنــی بــه صنعــت
اســتان مــی باشــد.

فتــی بیــان داشــت :بــرای تحقــق اهدافــی کــه
مطــرح شــد در تــاش هســتیم بصــورت مــوازی
زیرســاخت الزم را نیــز فراهــم نماییــم زیــرا توســعه
نــرم افــزاری و ســخت افــزاری بایــد بصــورت
متــوازن و در راســتای یکدیگــر انجــام شــود تــا
اهدافــی کــه تعییــن مــی شــود محقــق گــردد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان افــزود:
در نهایــت هــدف اصلــی مــا عمــل بــه منویــات
مقــام معظــم رهبــری و تکیــه بــر دانــش بومــی و
اســتفاده از ظرفیــت هــا و نیــروی انســانی کشــور
اســت.
احمــد مــرادی نماینــده مــردم بندرعبــاس ،قشــم و
حاجــی آبــاد نیــز در ایــن جلســه تصریــح کــرد :بــا
توجــه بــه سیاســت هــای کالن کشــور ،هرمــزگان

قطــب پاالیشــگاهی خواهــد بــود و شــرکت هــای
مــا بایــد در ایــن بخــش هــا فعالیــت چشــم گیــری
داشــته باشــند.
وی افــزود :بــر اســاس برنامــه ششــم توســعه
بایــد یــک میلیــون شــغل توســط دولــت شــود کــه
بخشــی از ایــن مهــم توســط شــرکت هــای دانــش
محــور انجــام مــی شــود.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای
اســامی بیــان کــرد :اســتانی در ایــن حــوزه
موفقیــت کســب خواهــد کــرد کــه ارتبــاط
بیشــتری بــا جامعــه علمــی کشــور داشــته باشــد.
مــرادی تصریــح کــرد :در تبصــره  ۱۸قانــون
بودجــه رقــم هــای تســهیالتی مناســبی در نظــر
گرفتــه شــده اســت و مــی تــوان از ایــن بخــش هــا
نیــز بهــره بــرداری کــرد.
ایــن مقــام مســئول اظهــار داشــت :مــا بعنــوان
قانــون گــذار عالقــه مند بــه تصمیمــات دانشــگاهی
و علمــی هســتیم.
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان هرمــزگان
در مجلــس شــورای اســامی در پایــان گفــت:
فرهنــگ نخبــه پــروری بایــد در جامعــه نهادینــه

شــود .ایــن کار باعــث مــی شــود از تــک محــوری
خــارج شــویم .لــذا از دانشــگاه توقــه داریــم
روی ایــن مســئله تمرکــز بیشــتری داشــته باشــد.
دانشــگاهیان بایــد از کالس درس خــارج شــوند و
نیــرو محرکــه فراینــد تولیــد باشــند.
رئیــس دانشــگاه هرمــزگان نیــز گفــت :دانشــگاه
در حــال ســیر بــه ســمت فرصــت هــا و تکالیــف
ملــی مــی باشــد.
صادقــی بیــان داشــت :در بــاب توســعه فنــاوری،
دغدغــه فنــاوری داشــتن اجتنــاب ناپذیــر اســت.
دانشــگاهیان و تحصیــل کــرده هــای مــا در واقــع
ســربازان جنــگ فنــاوری و تکنولــوژی هســتند.
وی تصریــح کــرد :مــا بــرای تحقــق شــعار ســال
بایــد چرخــه فنــاوری را تعریــف کنیــم و یــک
برنامــه جامــع داشــته باشــیم.
رئیــس دانشــگاه هرمــزگان اظهــار داشــت:
دانشــگاه آمادگــی خــود را بــرای توســعه فنــاوری
و آمــوزش اعــام مــی دارد و از تصمیــم گیــری
هایــی کــه بــا تکیــه بــر دانــش هســتند اســتقبال مــی
کنــد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان از برج فناوری هرمز بازدید کرد
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن
الملــل پــارک علــم و فنــاوری هرمزگان،مجتبــی
قهرمانــی بــه همــراه دادســتان اســتان و جمعــی از
معاونیــن دادگســتری هرمــزگان بــه مناســبت آغــاز
ســال نــو و مــاه مبــارک رمضــان و پیــرو همفکــر
جهــت تحقــق شــعار ســال بــا رئیــس پــارک علــم
و فنــاوری اســتان دیــدار و از بــرج فنــاوری هرمــز
و توانمنــدی هــای شــرکت هــای مســتقر بازدیــد
کــرد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان در ایــن دیــدار
ضمــن تبریــک ســال نــو و حلــول مــاه مبــارک و
بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری گفــت:
هــدف دســتگاه قضــا کمــک بــه معیشــت مــردم و
حمایــت از نخبــگان و توســعه اشــتغال اســت و بــا
توجــه بــه نــام گــذاری شــعار ســال توســط مقــام
معظــم رهبــری بخــش بزرگــی از برنامــه هــای
دســتگاه قضــا بــه ایــن موضــوع اختصــاص خواهــد
یافــت بــا کمــک و همراهــی مجامــع علمــی و
پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان.
وی افــزود :مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم جایــگاه
دســتگاه قضــا در بحــث تولیــد ،اشــتغال و دانــش
بنیــان در قالــب یــک برنامــه جامــع از ســوی
متخصصــان ایــن حــوزه هــا مشــخص شــود.
مجتبــی قهرمانــی تصریــح کــرد :مــا خــود را
مکلــف مــی دانیــم کــه از هیــچ فعالیتــی در ایــن
خصــوص فروگــذار ننماییــم.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان
نیــز عنــوان کــرد :در حــال حاضــر حــدود ۶۶
شــرکت و واحــد فنــاور در دل پــارک علــم و
فنــاوری هرمــزگان وجــود دارد کــه  ۲۱مــورد
از شــرکتهای مــا دانــش بنیــان هســتند یعنــی
توســط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری ارزیابــی شــدهاند و ایــن شــرکتها
بالــغ بــر  ۱۵۴.۳۴۸میلیــون ریــال فــروش داشــتند.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان
بیانکــرد :بایــد عــرض کنــم کــه در ســال۱۴۰۰
شــرکتهای زیــر نظــر پــارک را در تمــام
ابعــاد مــورد تشــویق قــرار دادهایــم و بــرای ســال
 ۱۴۰۱نیــز نیازهــای فناورانــه اســتان را اســتخراج
کر دهایــم و شــرکتهای دانــش بنیــان را تشــویق
میکنیــم کــه بــه موضوعاتــی بپردازنــد کــه
مشــکل اســتان هســت ،زیــرا مــا اعتقــاد داریــم کــه
مجموعــه پــارک فنــاوری هــر اســتان نســبت بــه
توســعه منطقــه خویــش متعهــد اســت و نســختین
اولویــت مــا بایــد راه انــدازی کســب و کارهایــی
باشــد کــه خروجــی آن حــل مشــکلی از مشــکالت
اســتان باشــد.
وی ادامــه داد :بنابرایــن در ســال  ۱۴۰۱بــه
مشــکالت مربــوط بــه حوزههایــی نظیــر آب،
محیــط زیســت ،صنایــع و انــرژی بــرق نــگاه
ویــژهای داریــم و دســت همــکاری و یــاری بــا
شــرکتهای فعــال ایــن حــوزه میدهیــم.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان
تاکی ـ د کــرد :از ابتــدای آغــاز بــه فعالیــت پــارک
تاکنــون حــدود  ۳۶۰هــزار دالر صــادرات محصول
دانشبنیــان داشــتهایم و باالتریــن نــرخ صــادرات
شــرکتها در ســال  ۹۶معــادل ۱۷۵هــزار دالر بــود
و در ســال  ۱۴۰۰نیــز حــدود  ۲۸هــزار دالر محقــق
شــد.
وی افــرود :نســبت جنســیت شــاغالن در
شــرکتها  ۶۷درصــد مــرد و  ۳۳درصــد را
زنــان تشــکیل مــی دهنــد و ســطح تحصیــات
آنهــا نیــز متفــاوت اســت بهگون ـهای کــه حــدود
پنــج درصــد دکتــری  ۲۱ ،درصــد کارشــناس
ارشــد ۵۷،درصــد کارشناســی و  ۱۷درصــد هــم
در مقاطــع دیگــر هســتند.
فتــی خاطرنشــان کــرد :اشــتغال مســتقیم ایجــاد
شــده در ســال  ۱۴۰۰از طریــق فعالیتهــای
دانشبنیــان حــدود  ۴۲۱نفــر طبــق آخریــن آمــار
اســت کــه البتــه ایــن عــدد تغییــرمیکنــد چــرا
کــه شــرکتها در حــال توســعه یافتــه و همچنیــن
شــرکتهای جدیــدی نیــز در حــال شــکلگیری علــی فتــی بیانکــرد :تمایــز پــارک علــم
و فنــاوری هرمــزگان بــا ســایر پارکهــا در
هســتند.

حوزههــای تخصصــی آن اســت بهطــوری کــه
بحــث دریامحــوری را بــه عنــوان یــک هــدف
انتخــاب کردیــم و در ایــن حــوزه فعالیتهــای
خــود را توســعه میدهیــم.
وی اظهارداشــت :یکــی از مهــم تریــن
چالشهایــی کــه پارکهــای علــم و فنــاوری بــا
آن روبــرو هســتند تعامــل بــا دانشــگاهها اســت،
بــه طــور قطــع اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها
بایــد پــای کار توســعه دانــش بنیــان بیاینــد و
شــرکت دانشبنیــان تاســیس کننــد تــا دانشــجویان
و فارغالتحصیــان دانشــگاهها نیــز در ایــن عرصــه
تشــویق شــده و ورود کننــد .مــا برنامههــای
ویــژهای را بــرای افزایــش ســطح تعامــل بــه
صــورت روزافــزون داریــم و بایــد اعــام کــرد
بــه اتفــاق همــکاران زحمتکــش پــارک از هیــچ
تالشــی در افزایــش ســطح تعامــل بــا دانشــگاه
کوتاهــی نمیکنیــم.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان
تاکیــد کــرد :تعامــل دانشــگاه و پــارک بایــد
تعامــل نزدیــک باشــد کــه بــه هــر حــال دانشــگاه
هــم منتفــع شــود و بتوانــد ســهمی از درآمدهــای
خــودش را از محــل فــروش شــرکتهای
دانشــگاهی خــودش داشــته باشــد.
فتــی بــا بیــان اینکــه اعضــای هیئــت علمــی نیــز
نقــش بســزایی در ارتقــا ســطح ایــن تعامــل را ایفــا
کــرده و همچنیــن دانشــگاه نیــز بایــد نســبت بــه
فــارغ التحصیــان خــودش متعهــد باشــد تصریــح
کــرد :منظــور مــا از تعهــد ایــن اســت کــه دانشــگاه
عــاوه بــر کار روی ســطح دانشــی دانشــجویان،
روی ســطوح مهارتــی و نگرشــی آنهــا نیــز
متمرکــز شــده و آنهــا را بــه خلــق کســب و کاری
جدیــد ســوق دهــد.
وی گفــت :دانشــگاههای اســتان در ایــن ســالها
تعامــل کــم نظیــری بــا مــا داشــتهاند و در تــاش

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

هســتیم ایــن هــم افزایــی بــه باالتریــن حــد خــود
برســد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان اظهــار
داشــت :بــرای بحثهــای توســعهای مهــم تریــن
مشــکلی کــه در پــارک داریــم ،بحــث فضــای
فیزیکــی اســت کــه بایــد آن را توســعه دهیــم و بــه
دنبــال آن هســتیم کــه ایــن مشــکل را تــا حــدودی
مرتفــع کنیــم .در حــال حاضــر حــدود  ۴۱۵۰متــر
مربــع فضــای کار در محــل بــرج فنــاوری هرمــز در
اختیــار داریــم کــه بخشــی از نیازهــای شــرکتها
را رفــع کــرده اســت امــا بــا ایــن وجــود در
مجموعــه پردیــس دانشــگاه هرمــزگان زمینــی را
بــا وســعتی بالــغ بــر  ۴۲هکتــار در اختیــار داریــم
و در حــال ســاخت فضــای کارگاهــی در محــل
پردیــس دانشــگاه بعنــوان کارگاه پایلــوت فنــاوری
میباشــیم.
فتــی افــزود :در صورتــی کــه دســتگاههای
اجرایــی مســتقر در اســتان فضاهــای مــازاد خــود
کــه قابلیــت بهــره بــرداری دارنــد را در اختیــار
شــرکتهای دانشبنیــان قــرار دهنــد میتــوان
نتایــج مطلــوب تــری را در خصــوص گســترش
مشــاغل دانــش محــور شــاهد بــود چــرا کــه بایــد
در نظــر داشــت هیــچ گونــه منــع قانونــی جهــت
واگــذاری امــاک بــه پــارک علــم و فنــاوری
وجــود نــدارد و مصوبــه مجلــس نیــز در ایــن
رابطــه اجــازه واگــذاری را بــه دســتگاههای
اجرایــی بــدون تغییــر مالکیــت داده اســت.
وی بیانکــرد :ســال جدیــد را بــا نگاهــی نــو
آغــاز میکنیــم و یکــی از اهــداف مــا راهانــدازی
پــارک علــم و فنــاورری کــودکان بــا همــکاری
آمــوزش و پــرورش و شــرکت فــوالد هرمــزگان
در ســال جدیــد اســت کــه از اهمیــت زیــادی برای
مــا برخــوردار اســت بــه ایــن دلیــل ســبب میشــود
مفهــوم کارآفرینــی و نــوآوری در کــودکان و از
ســنین پاییــن تقویــت شــود و اثــرات آن را در
آینــدهای نزدیــک مشــاهده کنیــم.
رئیــس پارک علــم و فنــاوری هرمــزگان تصریح

کــرد :در ســال  ۱۴۰۱بــه دنبــال افزایــش روابــط
بــا کشــورهای صاحــب تکنولــوژی و اســتفاده از

تجــارب آنهــا و انتقــال تکنولــوژی بــه کشــور
هســتیم و بــه نوعــی در پــی تحقــق دیپلماســی

علمــی هســتیم ،بدیــن منظــور بــرای فراهــم شــدن
زمینــه همکاریهــای بیشــتر از ســفارت ژاپــن

درخواســت انعقــاد تفاهمنامــهای بــا مباحــث
شــفاف در حــوزه انتقــال تجربــه و تکنولــوژی بیــن
پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاه هرمــزگان و

مجامــع علمــی ژاپــن را داشــتیم.

وی خاطرنشــان کــرد :در بحــث توســعه اســتان

نیــز از دیگــر اهــداف مــا پیگیــری “بــرش

اســتانی نقشــه جامــع علمــی کشــور” بــا همــکاری

دانشــگاهها و مراکــز علمــی مســتقر در هرمــزگان
میباشــد و بــه طــور کلــی بایــد عــرض کنــم
هــدف اصلــی مــا عمــل بــه منویــات مقــام معظــم
رهبــری و تکیــه بــر دانــش بومــی و اســتفاده از

ظرفیتهــا و نیــروی انســانی کشــور اســت.
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یادداشت سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی با موضوع منویات مقام معظم رهبری درخصوص شعار سال:

تعامل اشتغال و دانش بنیان بودن در پیام نوروزی ولی امر مسلمین ،دو راهبرد
اساسی را برای سیاستگزاران حوزه علم و فناوری مشخص می کند
آن نیــز در ســال  1391توســط دولــت محتــرم زدگــی اســت .در ایــن راســتا وزارت عتــف و
ابــاغ گردیــد .در نقشــه جامــع علمــی کشــور نیــز معاونــت علمــی و فنــاوری بایــد بــا تعامــل وزارت
بــه تفصیــل در راهبردهــای کالن  7 ، 4 ، 3و  8و در صمــت ،ایجــاد زنجیــره ارتباطــی صنایــع ،دانشــگاه

ذیــل هــر راهبــرد ،اقدامــات متناســب دیــده شــده هــا ،پژوهشــگاه هــا و پــارک هــای علــم و فنــاوری
اســت .همچنیــن در هــدف  5از اهــداف  8گانــه و ســهامدار نمــودن آنهــا در صنایــع بــزرگ کشــور
نقشــه جامــع و نیــز در سیاســتهای ابالغــی ســال 93

دکتــر حمیــد امیــدوار سرپرســت پژوهشــگاه
مــواد و انــرژی در یادداشــتی درخصــوص منویــات
مقــام معظــم رهبــری در آغــاز ســال نــو ،گفــت:
پیــام نــوروزی ولــی امــر مســلمین تعامــل اشــتغال

و اختصــاص ســهام ممتــاز بــه آنهــا از یکســو زمینــه

مقــام معظــم رهبــری در حــوزه علــم و فنــاوری ،اشــتغال فــارغ التحصیــان را فراهــم ســازند و از
یکســو الــزام شــرکت هــای بــزرگ بــه ارتبــاط
افزایــش ســهم تولیــد محصــوالت و خدمــات
وثیــق بــا شــرکت هــای دانشــگاهی و دانــش بنیــان
مبتنــی بــر دانــش فنــاوری داخلــی و پیشــرفته بــه
و پــارک هــای علــم و فنــاوری فراهــم ســازند .بــه
میــزان  50درصــد  GDPاز یکســو هــدف گــذاری
عبارتــی در هیــات مدیــره بنــگاه هــای اقتصــادی
شــده اســت و از ســوی دیگــر رســیدن بــه ســهم
و صنعتــی کشــور هــر یــک از روســای دانشــگاه
 4درصــدی تحقیــق و توســعه بــه  .GDPلــذا بــا
هــا و پژوهشــگاه هــا و پــارک هــا بــا داشــتن ســهام
توجــه بــه بضاعــت سیاســتی موجــود در کشــور،
ممتــاز دارای صندلــی تصمیــم گیــری شــوند .الزم
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
بــه ذکــر اســت درجهــت ورود صاحبــان صنایــع و
نیــز در طــی  8ســال تمــام هــم و غــم خــود را در
بنــگاه هــا در کســوت هیــات امنــای دانشــگاه هــا و
جهــت افزایــش دو برابــری شــرکتهای دانــش بنیــان پژوهشــگاه هــا اقداماتــی انجــام شــده اســت لیکــن

و دانــش بنیــان بــودن ،دو راهبــرد اساســی را بــرای
مبــذول داشــت .صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در جهــت معکــوس یعنــی رســوخ دانشــگاهیان در
سیاســتگزاران حــوزه علــم و فنــاوری مشــخص
کــه ســتون فقــرات قانــون دانــش بنیــان ســال  89ســطوح تصمیــم گیــری بنگاههــای اقتصــادی و
مــی کنــد.
مصــوب مجلــس بــود نیــز بــا  3000میلیــارد تومــان صنعتــی بــه دلیــل نداشــتن جســارت الزم ،اقدامــی
در ادامــه ایــن یادداشــت آمــده اســت «:مهــم
ســرمایه در ایــن مــدت بــا فــراز و نشــیب تالشــهایی از ســوی متولیــان قبلــی حــوزه علــم و فنــاوری
اینکــه صــرف اشــتغال و صــرف دانــش بنیــان
را انجــام داد .امــا اکنــون چــه بایــد کــرد و چــرا کشــور صــورت نگرفتــه اســت .ناگفتــه پیداســت
بــودن فــی نفســه اگــر چــه امــری پســندیده اســت
نقطــه مطلــوب حاصــل نشــده اســت؟ بــا توجــه ایــن امــر از اساســی تریــن اقداماتــی اســت کــه
لیکــن پدیــد آوردن ماتریــس زیــر بخشــهای ایــن بــه پیــام رهبــر معظــم کــه براســتی نقطــه عطــف دولــت محتــرم مــی توانــد جهــت پایایــی و تــاب
دو مولفــه اساســی ،راهبــرد اساســی ترســیمی حرکــت موجــود در حــوزه علــم و فنــاوری در آوری شــرکت هــای دانــش بنیــان انجــام دهــد.
از ســوی رهبــری حکیــم اســت .بــرای اینکــه آغازیــن ســالهای گام دوم انقــاب اســت ،تقســیم بدیــن ترتیــب ایجــاد ارتبــاط وثیــق بیــن شــرکت
ضــرب ماتریســی مذکــور شــکل بگیــرد بــه نظــر کار نامتقــارن نهــادی و پرهیــز از عــرف موجــود هــای دانــش بنیــان و مجموعــه هــای اقتصــادی
مــی رســد آنچــه تاکنــون در فضــای حاکــم

از اهــم وظایــف عملیاتــی اســت .زیــرا قوانیــن و صنعتــی کشــور شــکل مــی گیــرد و مجموعــه

شــکل گرفتــه اســت بایــد بــاز مهندســی شــود و تقنینــی در طــی دهــه گذشــته چــه در مجلــس دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا نیــز بتدریــج
در کنــار حــرکات متقــارن ،ایجــاد ســاختارهای محتــرم و چــه در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خوداتــکا مــی شــوند .بایــد بــاور داشــت که کشــور
نامتقــارن موجــب پرکــردن حفــرات موجــود و
بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت و البتــه نیــاز بــه مــا دارای زیرســاختهای صنعتــی قــوی مــی باشــد
عــدم تحــرکات شــود .آنچــه در حــوزه سیاســت
بــروز رســانی دارد لیکــن دولــت جــوان انقالبــی و گــره زدن ایــن زیرســاختها بطــور ســاختاری
هــا موجــود اســت شــامل سیاســت هــای اشــتغال
بایــد فضــای رخــوت و خســتگی و تــوام بــا یــاس بــه شــرکتهای دانــش بنیــان ،راه حــل خــروج از
دانــش آموختــگان در تعامــل وزارت کار و رفــاه،
و ناامیــدی ناشــی از عملکردهــای قبلــی را بــا بحــران و لبیــک بــه اوامــر رهبــری اســت .قطعــا
وزارت صمــت ،معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت
اقدامــات نشــاط آور و انقالبــی ذیــل فرامیــن ولــی بنــگاه هــای بــزرگ اقتصــادی و صنعتــی کشــور در
جمهــوری و وزارت عتــف ،بــا هدایــت ســتاد
امــر مســلمین متحــول ســازد .بــه منظــور اجرایــی ایــن خصــوص براحتــی پذیــرا نخواهنــد بــود لیکــن
راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور ذیــل شــورای
نمــودن رهنمودهــای معظــم لــه بــه نظــر مــی رســد از یکســو لوایــح تقدیمــی از ســوی دولــت محتــرم
عالــی انقــاب فرهنگــی چنــد ســالی اســت تبییــن
سیاســت هــا و راهبردهــای موجــود تنهــا نیــاز بــه بــه مجلــس و از ســویی مصوبــات هیــات دولــت
شــده اســت .از ســوی دیگــر قانــون شــرکت هــای
بازنگــری دارد لیکــن آنچــه خودنمایــی مــی کنــد ،حاکــی از تکالیــف بنــگاه هــا در ایــن خصــوص
دانــش بنیــان نیــز در ســال  1389در مجلــس محتــرم
اقدامــات عملیاتــی اساســی و پرهیــز از سیاســت مــی توانــد کارســاز باشــد».
شــورای اســامی تصویــب و آییــن نامــه اجرایــی
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فعالیت های پژوهشگاه مواد و انرژی در راستای تحقق شعار سال
پژوهشــگاه مــواد و انــرژی بــا
توجــه بــه زمینــه فعالیــت در حــوزه
مــواد و انــرژی و در راســتای تحقــق
شــعار ســال ،اقداماتــی همچــون
انعقــاد تفاهــم نامــه بــا پــارک علــم
و فنــاوری اســتان البــرز ،احــداث
پردیــس تخصصــی علــم و فنــاوری
در حــوزه مــواد و انــرژی بــه منظــور
متمرکــز نمــودن فعالیــت هــای
فناورانــه دانــش بنیــان ،اختصــاص
بیــش از  4000متــر مربــع فضاهــای
کارگاهــی بــه شــرکتهای دانــش
بنیــان فعــال در حــوزه مــواد پیشــرفته و انــرژی
هــای تجدیــد پذیــر و همچنیــن همــکاری بــا
بخــش خصوصــی در راه انــدازی مرکــز نــوآوری
مــواد و انــرژی بــه منظــور تســهیل اســتقرار شــرکت
هــای دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی فــارغ
التحصیــان ایــن مجموعــه بــا ســرمایه گــذاری
بخــش خصوصــی را انجــام داده اســت.
مرکــز رشــد مــواد و انــرژی کــه بــه منظــور
حمايــت از كســب و كارهــاي نوپــا و نــوآور،
كارآفرينــي و تجاريســازي در حــوزه مــواد و
انــرژي رســما در ســال  1392افتتــاح گرديــده
اســت ،در حــال حاضــر بــا ظرفيــت  29واحــد فناور
مشــتمل بــر واحدهــاي پيشرشــد ،رشــد ،پســا
رشــد و شــركتهاي دانشبنيــان و بــا محوريــت
اعضــاي هيــات علمــي ،فارغالتحصيــان،
دانشــجويان پژوهشــگاه و دیگــر کارآفرینــان و

فنــاوران در راســتاي تقويــت اقتصــاد ملــي مبتنــي
بــر دانــش و فــن آوري مشــغول بــه فعاليــت مــي
باشــد.
در حــال حاضــر تعــداد شــركتهاي فعــال
در مركــز رشــد پژوهشــگاه مــواد و انــرژی 29
شــركت ميباشــد كــه تعــداد  11شــركت داراي
گواهــي دانــش بنيــان از نهــاد معاونــت علمــي و
فنــاوري رياســت جمهــوري هســتند.
"شــرکت علــم صنعــت خمســه" یکــی از شــرکت
هــای موفــق ایــن مرکــز اســت کــه در ســال
گذشــته ( )1400موفــق بــه اخــذ" فنــاور صنعتــی
برتــر اســتان البــرز" شــد.
هســته ابتدایــی شــرکت علــم صنعــت خمســه
در ســال  1393شــکل گرفــت و در ســال 1394
ثبــت رســمی گردیــد .موضــوع تاســیس شــرکت
بــر پایــه طراحــی ،ســاخت و بازســازی قطعــات و
تجهیــزات آزمایشــگاهی و صنعتــی قرارگرفــت و

بــر ایــن اســاس واحــد تحقیــق و توســعه
بــا هــدف کمــک بــه صنعــت و همچنیــن
ســعی در خودکفایــی کشــور بــا کمــک
اســاتید و همچنیــن متخصصیــن امــر
ایجــاد گردیــد.
در ادامــه بــا توجــه بــه نیــاز ویــژه
شــرکتهای فعال در زمینــه موتورهای دوار
توانســت در ســال  1398محصــول خــود
تحــت عنــوان پوشــش آلومینایزینــگ
بــه روش پــک ســمانته را تولیــد و بــه
مشــتریان خــود عرضــه نمایــد.
ایــن شــرکت در ســال  1400توانســت
مجــوز تولیــدی نــوع  1خــود را از کارگــروه
ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکت هــای
دانــش بنیــان معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری
دریافــت نمــوده و بــر همــت خــود جهــت توســعه
ایــن محصــول بیافزایــد.
در حــال حاضــر ایــن شــرکت عــاوه بــر طراحــی
و ســاخت و بازســازی قطعــات و تجهیــزات
صنعتــی بــه صــورت ویــژه بازســازی ،پوشــش
دهــی آلومینایزینــگ قطعــات توربیــن هــای زمینــی
و هوایــی ،عملیــات حرارتــی تحــت خــا و گاز
خنثــی را بــه مشــتریان خــود عرضــه مــی نمایــد.
همچنیــن ایــن شــرکت بــا توجــه بــه توانایــی
خــود در جهــت تولیــد دانــش فنــی و همچنیــن
ارایــه خدمــات مهندســی بــه روز در زمینــه قطعات
بــا تکنولــوژی بــاال را اعــام و آمــاده همــکاری بــا
واحدهــای صنعتــی مــی باشــد.

تغییر پارادایم جمعیت و الزام های سیاستی آن در ایران

نادرمطیع حق شناس
اســتادیار جمعیــت شناســی و عضــو گــروه
پژوهشــی اقتصــاد جمعیــت و ســرمایه انســانی
موسســه تحقیقــات جمعیــت کشــور

کشــور کــه در ســالهای نخســت پــس از انقــاب
اســامي ( )1357شــروع شــده بــود بطــوری کــه
بیشــترین رشــد جمعیــت در دهــه 1355-65
بــه میــزان  3/9درصــد تجربــه شــد .ایــن میــزان
درســالهای اخیــر تــا حــد زیــادی کاهــش یافتــه
ومــا شــاهد تحــول اساســي و افــت قابــل مالحظــه
ميــزا ن رشــد جمعيــت ناشــی از کاهــش بــاروری
و جمــع شــدن قاعــده هــرم ســنی هســتیم .ایــن
میــزان طــی سرشــماری ســال هــای 1385-90
بــه  1/29درصــد و در دوره متناظــر 1390-95بــه
 1/24درصــد و در حــال حاضــر نیــز بــه زیــر یــک
درصــد (  0/7درصــد) رســیده کــه فکــر مــی کنــم
دومیــن نقطــه عطــف تاریخــی جمعیــت کشــور بــه
شــمار مــی آیــد .اولیــن آن را بایــد درتغییــرات
ساختارســنی جمعیــت درســال  1375جســتجو
کــرد .مــا تــا ســال  1375ســهم نســبی جمعیــت زیــر
 15ســاله کشــورمان همیشــه  40درصــد بــود امــا
درســال  1375بــه  39/5درصــد رســید .ایــن کاهش

ســاله بــه  24درصــد ،ســهم جمعیــت بالقــوه فعــال
 15-64ســاله  69/9درصــد و جمعیــت  65ســاله
و بیشــتر بــه  6/1درصــد رســیده اســت .دررابطــه
بــا شــاخص میــزان بــاروری کل هــم بایــد گفــت
االن در کشــور بــه  1/7فرزنــد رســیده اســت.
یعنــی متوســط تعــداد فرزنــدان بــرای یــک زن 1/7
فرزنــد اســت کــه بایســتی بــه ســطح جانشــینی 2/1
فرزندبرســیم و ایــن امــر مســتلزم پایــش و اجــرای
سیاســت هــای فرزنــد آوری بــا رویکــرد پایایــی
خانــواده در کشــور است.شــاخص میــزان خــام
موالیــد در ســال  1395بــه  19درهــزار و میــزان
خــام مــرگ ومیــر نیــز بــه  5درهــزار رســیده اســت.
شــاخص ســالخوردگی جمعیــت (بــه ازای هــر 100
نفــر جمعیــت زیــر  15ســال چنــد فــرد ســالمند60
ســاله و بیشــتر وجــود دارد) نیــز در ســال 1395برابر
بــا  25/4بدســت داده شــده اســت .بطــور تئوریــک
اگــر رقمــی کــه بــرای ایــن شــاخص بــه دســت مــی
آیــد کمتــر از  15باشــد ســاختار ســنی جمعیــت

لطفــا بــا توجــه بــه شــاخص هــای مهــم
جمعیتــی یــک تصویــر کلــی از رونــد
تحــوالت جمعیــت ایــران ارائــه دهیــد؟
نیــم واحــدی ،مبنــای تغییرســاختار ســنی از جوانــی جــوان و اگــر  15-30باشــد در حــال گــذار بــه
اگــر نگاهــی مســتند بــه زمینههــای تاریخــی
تحــوالت جمعیــت ایــران داشــته باشــیم ،متوجــه بــه میانســالی شــد .بــر اســاس نتایــج سرشــماری میــان ســالی و  30بــه بــاال مرحلــه ســالخوردگی
میشــویم کــه آهنــگ شــدید رشــد جمعیــت  1395مرکــز آمــار ایران،ســهم جمعیــت  0-14جمعیــت اســت.

افــت برخــی شــاخص هــای جمعیتــی
در کشــور مســاله اســت یــا بــه مــرز
بحــران رســیده اســت؟
کشــورهای درحــال توســعه و توســعه یافتــه
تجربــه هــا و الگوهــای جمعیــت شــناختی
متفاوتــی را داشــته انــد .چــون بســترهای فرهنگــی
متفاوتــی دارنــد .کشــورمان نیــز درســالهای اخیــر
کــه شــوک ناگهانــی درکاهــش موالیــد و بــه
دنبــال آن تغییــرات در ساختارســنی جمعیــت و
تجربــه رشــد جمعیــت زیــر یــک درصدداشــته
 ،بــه عنــوان مســأله جمعیتــی اســت .البتــه زنــگ
خطرهــا در ایــن زمینــه بارهــا بــه صــدا درآمــده
بــود .مــا در حــوزه سیاســت گــذاری جمعیــت
در کشــور مهمتــر ازهمــه نیازمنــد عــزم ،درک
نهــادی و خــرد جمعــی در نهادهــای مســئول،
دســتگاه هــای اجرایــی و موسســات آموزشــی
و پژوهشــی مرتبــط هســتیم .مــن فکــر مــی کنــم
بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز بــه ایــن عــزم و
آرامــش در کشــور احســاس مــی شــود .بــا توجــه
بــه اینکــه نــگاه مــن در حــوزه سیاســت گــذاری
خــوش بینانــه اســت،مطالعات تطبیقــی خوبــی
در خصــوص سیاســت هــای فرزنــد آوری بــا
رویکــرد پایایــی خانــواده تدویــن شــده اســت.
تجربــه جهانــی نشــان داده حــل و فصــل چالــش
هــای ســه گانــه کشــورهای پیشــرفته جهــان
ســطح بــاروری پاییــن ،ســالخوردگی جمعیــت
و مهاجــرت ،کار بســیار دشــواری اســت .ضمــن
آنکــه وضــع و اجــرای سیاســت هــا ی الزم
بــرای ســاماندهی ایــن چالــش هــا نیــز مــی توانــد
تأثیــرات مهمــی را بــرروی پایــداری موفقیــت های
اقتصــادی و اجتماعــی ایــن دســته از کشــورها بــه
دنبــال داشــته باشــد .درایــن راســتا ،سیاســتگذاران
وبرنامــه ریــزان طیــف متنوعــی از راهکارهــا را
بــرای تشــویق و حمایــت والدیــن بــه فرزنــدآوری
ارائــه کــرده انــد .درکشــور مــا نیــز ،اگــر هــم
اکنــون بــه ایــن مســأله توجــه نشــود و رونــد تــداوم
داشــته باشــد بــا مســأله جمعیتــی روبــرو شــویم کــه
کشــورهای توســعه یافتــه کنونــی بــه آنهــا دچــار
شــده بودنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت مســایلی کــه
مطــرح کردیــد ایــن پرســش مطــرح
مــی شــود کــه چــرا در طــول ایــن دهــه
هــا هیــچ نهــادی مشــخصا متولــی امــر
جمعیــت در کشــور نیســت کــه پاســخگو
باشــد؟
اگــر بــه گذشــته برگردیــم مــی بینیــم تــا قبــل
سیاســت هــای ابالغــی رهبــری متولــی مشــخصی
در حــوزه سیاســت گــذاری جمعیــت نداشــتیم
گرچــه ســازمان هــا ،موسســات و مراکــز پژوهشــی
و دانشــگاهی درایــن زمینــه فعالیــت داشــتند.
هنگامــی کــه سیاســتی ابــاغ مــی شــود متولــی
آن بایــد مشــخص شــود .مــن فکــر مــی کنــم
رفتارهــای جزیــره ای باعــث شــده کــه سیاســت
هــا در عمــل موفــق نباشــد .بــه بــاور مــن ،همــه
دغدغــه مســائل جمعیــت را داریــم باید هــم نگران
مســائل جوانــان و هــم مســائل جمعیــت ســالمندان
باشــیم .درایــن زمینــه  ،بایســتی همــه عوامــل

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

اجتماعــی ،فرهنگــی  ،اقتصــادی و بــه زعــم مــن
روانــی دیــده شــود .همانطــور کــه قبــا گفتــم فکــر
مــی کنــم تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد همگرایــی و
هماهنگــی بیــن بخشــی و عــزم ملــی اســت .هــم
اکنــون مدیریــت زمــان اجــازه نمــی دهــد درنگــی
درایــن خصــوص داشــته باشــیم .یکــی از چالــش
هــای مهــم و اساســی در حــوزه سیاســت گــذاری
جمعیــت همیــن مســأله اســت .علــی رغــم اینکــه
سیاســت هــای رهبــری از ســال  93ابــاغ شــد نیــاز
بــه پایــش دائمــی وجــود دارد کــه بــه نظــر مــی
رســد بطــور جامــع محقــق نشــده اســت.
چــرا تــا کنــون هیــچ برنامــه جامعــی
در حــوزه سیاســت گــذاری جمعیتــی
تدویــن و اجــرا نشــده اســت؟آیا زمــان
آن نرســیده اســت ؟
همانطــوری کــه گفتــم از قبــل ضــرورت آن
احســاس شــده بــود و زمانــی کــه سیاســت هــای
رهبــری در حــوزه جمعیــت ابــاغ شــد بــرد اجرایی
پیــدا کــرد و نقطــه عزیمــت وجهــت گیــری
سیاســت هــای جمعیتــی در کشــور شــد .بــرای
هریــک از بندهــای سیاســت هــا  ،نیــاز بــود کار
مطالعاتــی صــورت بگیــرد .کارهــای ارزشــمندی
درحــوزه فرزنــد آوری ،جوانــان ،خانــواده و
اقتصــاد جمعیــت و محیــط زیســت انجــام شــده
امــا بــه نظــر مــی رســد کافــی نیســت .درشــرایط
کنونــی ،مــا بیشــتر نیازمنــد پایــش و اجــرای برنامــه
جامــع جمعیتــی درکشــور هســتیم .چشــم انــداز
مــا ایــن اســت کــه بــه ســمت جمعیــت مطلــوب
حرکــت کنیــم .جمعیــت مطلــوب جمعیتــی اســت
کــه شــاخص هــای رفاهــی آن درحداکثــر باشــد و
از اشــتغال طوالنــی مــدت و بهداشــت بــرای همــه
گــروه هــای ســنی جمعیــت برخــوردار باشــد.
از بیــن سیاســت هــای حمایتــی و
تشــویقی کدامیــک در کشــور مــا موثــر
تــر بــوده اســت؟
درجامعــه مــا سیاســت هــای تشــویقی و قهــری
جــواب نــداده اســت .بایــد سیاســت هــای جامــع
داشــته باشــیم کــه رصــد شــود و تعامــل بیــن
جمعیــت و نیازهــای آن شناســایی شــود .بــا توجــه
بــه تحــوالت جمعیتــی کــه در ســال هــای اخیــر
تجربــه شــده و شــوک جمعیتــی کــه درســال جاری
اتفــاق افتــاد مــن فکــر مــی کنــم نیــاز بــه جهــش
جمعیتــی داریــم یعنــی پارادایــم اقتصــاد جمعیــت
بایــد در کشــور مــا تغییــر کنــد و از جمعیــت بــه
ســمت سیاســتهای مرتبــط بــا ارزش هــای فرزنــد
آوری بــرود .ایــن سیاســت هــا بایســتی بــا رویکــرد
پایایــی خانــواده همــراه باشــد .یعنــی بایــد سیاســت
هــای دوســتدار خانــواده شــکل بگیــرد .نــوع
نگــرش مــردم در کشــور مــا تعییــن کننــده اســت.
ارزش هــای فرزنــدآوری ،مدرنیتــه و توســعه
در تغییــر نــوع نگــرش بســیار مهــم بــوده اســت.
مجموعــه ای از ایــن هــا مــی بایســت در برنامــه
ریــزی آینــده در نظــر گرفتــه شــود.به تدریــج و
همــراه بــا تغییــرات درســاختار اجتماعــی ،فرهنگــی
و اقتصــادی جامعــه ،امــکان تغییــر ســطح بــاروری

بوجــود مــی آیــد .امــکان افزایــش جمعیــت صرفــا
بــا بســته هــای تشــویقی ،بــدون ایجــاد تغییــرات
ســاختاری وجــود نــدارد .بــه اعتقــاد مــن همــه
ابعــاد اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و حتــی
روانــی مــی توانــد در فرمــول بنــدی سیاســت هــای
جمعیتــی کشــورمان تاثیرگــذار بــوده و نقــش
آفرینــی کنــد .مطالعــات متعــدد و ارزشــمندیی در
ایــن زمینــه هــا صــورت گرفتــه اســت .هــر چنــد
خــأ مطالعاتــی نیــز وجــود دارد.
تجربیــات جهانــی چــه مــی گویــد؟
کشــورهای دیگــر چــه سیاســت هایــی در
پیــش گرفتــه انــد؟
بــا توجــه بــه اصــل کــه آهنــگ تغییــرات جمعیتی
در هرکشــوری متفــاوت بــوده لــذا سیاســت هــای
جمعیتــی هرکشــوری بــا ســایر کشــورها یکســان
نیســت .نتایــج سیاســتی مطالعــه تحــوالت بــاروری
و سیاســت هــای جمعیتــی درکشــورهای جهــان بــا
تأکیــد بــر جایــگاه ایــران کــه در موسســه مطالعــات
و پژوهــش هــای جمعیتــی آســیا و اقیانوســیه
انجــام شــده ،برخــی از وجــوه مشــترک سیاســت
هــای مشــوق بــاروری اعمــال شــده در اکثریــت
کشــورهاي اروپایــی و آســیایی کــه رونــد کاهشــی
ســطح بــاروری را دردو دهــه اخیــر تجربــه کــرده
انــد ( زودتــر وارد مراحــل انتقــال جمعیتــی شــده
بودنــد) نشــان مــی دهنــد .وجــوه مشــترک سیاســت
هــای جمعیتــی بــا رویکــرد پایایــی خانــواده و
فرزنــد آوری شــامل :
 مشوق های مالی و اقتصادی تدویــن قانــون حمايــت از خانــواده و قــراردادن آن در راس برنامــه هــاي دولــت
 ســازگار نمــودن مشــارکت زنــان در بــازارکار بــا فرزنــد دار شــدن (ســازگار نمــودن نقــش
مــادری بــا نقــش کارمنــدی و کارگــری ) شــامل
مرخصــی زایمــان بــه مــدت مناســب بــا حقــوق
 فراهــم آوردن امکانــات نگهــداری کــودکاندر مهــد کــودک هــا
 تشویق تولد فرزند دوم و سوم طــرح مرخصــي بــا حقــوق بــراي تولــد فرزنــدســوم و بيشــتر
 تشــویق تســاوی مســئولیتها بــرای زن و مــردهــم بعنــوان کارمنــد و هــم بعنــوان ارائــه دهنــده
مراقبــت بــرای کــودک
 مرخصی آموزشی با حقوق وام هــای بــدون بهــره بــه زوج هــای تــازهازدواج کــرده
 افزایش پاداش های مادی به تولدها طــرح حســاب پسانــداز مشــترك توســعهكــودكان يــا طــرح بــن فرزنــد
تشــويق ازدواج و بــاروري در اقشــارتحصيلكــر د ه
افزایش مزایای پرداختی ماهانه خانوادهبهبــود مراقبــت از کــودکان افزايــش ســرمايهانســاني بــا تشــويق مــردم بــراي كاركــردن بــراي
ســالهاي طوالنــي تــر  .ايــن امــر بــه معنــي طوالنــي
كــردن طــول مــدت زندگــي كاري و تشــويق
ورودي هــاي جديــد بــه بــازار كار ماننــد زنــان
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اســت (ايــن سياســت بيشــتر بــراي مقابلــه بــا آثــار
ســالمندي جمعيــت اســت).
 برنامــه تخفيــف ســاعات كار و مزايــاي مربوطبه آن
 برنامــه حمايــت از مراقبــت كــودكان در مراكــزغيردولتي
 تشــكيل كميتــه خانــواده بــا مأموريــت«خانــواده مهــم اســت» ،تقویــت خانــواده از طریــق
تســهيل تشــكيل خانــواده و فرزنــد آوری و ســاختن
محيطــي دوســتدار خانــواده
 تقويــت محيطهــاي كار دوســتدار خانــواده:ايــن محيطهــا موجــب ميشــود كــه بــه جــاي
احســاس اجبــار بــراي انتخــاب بيــن شــغل و داشــتن
فرزنــد ،جايگزينهــاي واقعــي بــراي مادرانــي كــه
انتخــاب ميكننــد كــه كار نكننــد و يــا ترجيــح
ميدهنــد نيمهوقــت كار كننــد يــا ترجيــح
ميدهنــد بــراي داشــتن فرزنــدان ،بيشــتر خانــه
بماننــد از طریــق :
الف -تشكيل كميته يا واحد كار -زندگي
ب -جايــزه ســازمان يــا شــركت دوســتدار
خانــواده
ج -اتحاديــه مســتخدمين در مــورد كار-
ز ند گــي
 ســاخت مســکن هــای چنــد نســلی بــودهاســت.
بــه عنــوان نمونــه ،تحــوالت بــاروری در ژاپــن
نشــان مــی دهــد ایــن کشــور دو مرحلــه از انتقــال
بــاروری را تجربــه کــرده اســت .درمرحلــه اول بــه
کاهــش میــزان بــاروری کل بــه ســطح جایگزینــی
( 2/1فرزنــد) درزمــان کوتاهــی بعــد از جنــگ
جهانــی دوم و درمرحلــه دوم بــه تــداوم کاهــش
بــاروری کل از اواســط دهــه  1970بــه میــزان
هــای بســیار پاییــن  1/4فرزنــد برمــی گــردد .ایــن
ســطح از بــاروری تــا کنــون ثابــت مانــده اســت.
سیســتم تامیــن اجتماعــی ژاپــن در راســتای اجــرای
سیاســتهای حمایتــی از ســالمندان و زنــان
شــاغل ،طرحهایــی باعنــوان برنامــه طالیــی بــرای
ســالمندان و طــرح فرشــته را در لیســت خدمــات
خــود قــرار داده اســت .طــرح فرشــته از جملــه
طرحهایــی اســت کــه دولــت ژاپــن بــرای حمایــت
زنــان شــاغلی کــه دارای فرزنــد هســتند آن را وضع
کــرده اســت .ایــن طــرح بــا حمایتهــای مالــی و
رفاهــی از مــادران شــاغل ،هــم موجــب برابــری
شــغلی زنــان و مــردان ژاپنــی و هــم موجــب رفــاه
حــال زنــان شــاغل شــده اســت .کمبــود نیــروی کار
و ارتقــای فرصتهــای شــغلی برابــر بــرای زنــان و
مــردان از علــل ایجــاد ایــن طــرح بــود کــه موجــب
حمایــت از زنــان در محیــط کار شــده اســت.
بهطــور کلــی ســاختارتأمین اجتماعــی ژاپــن بــا
پوشــش بیم ـهای قشــر اعظمــی از شــهروندان ایــن
کشــور و اعطــای تســهیالت ویــژه مســتمری بــه
بیمــهشــوندگان و حمایتهــای درمانــی ورفاهــی
از مــردم خــود یکــی از موفقتریــن سیســتمهای
تامیــن اجتماعــی را در میــان کشــورهای آســیایی
و دیگــر کشــورهای دنیــا دارد .بــا وجــود جمعیــت
بــاالی ژاپــن امــا سیاسـتهای ایــن کشــور توانســته
موجــب موفقیــت سیســتم تامیــن اجتماعــی آن
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شــود .بهطوریکــه سیاس ـتهای حمایتــی ،مالــی و
رفاهــی ژاپــن ،سیســتم تامیــن اجتماعــی آن را بــه
یکــی از برتریــن نظامهــای رفاهــی دنیــا تبدیــل
کــرده اســت.
نتایــج سیاســتی گــزارش تحقیقــی چــو و لــی
( )2009نشــان مــی دهــد مهمتریــن واکنــش
سیاســتی نســبت بــه بــاروری پاییــن در کشــور
کــره جنوبــی ،ایجــاد محیــط اجتماعــی و نهــادی
مناســب بــرای حمایــت از فرزنــد آوری بــا
رویکــرد برابــری جنســیتی ،دوســتدار مراقبــت از
کــودک و نیــز بهبــود ســبک زندگــی درجوامــع
ســالخورده اســت .بــه اعتقــاد متخصصــان جمعیتــی
کــره جنوبــی ،پــول ،موضــوع اصلــی نیســت ،چــرا
کــه تجربــه کشــورهای پیشــرفته بــا میــزان بــاروری
باالتــر ماننــد فرانســه یــا ســوئد نشــان میدهــد
کــه برقــراری برابــری جنســیتی ،نقــش مهمتــری
در اینخصــوص ایفــاء میکنــد .شــواهد علمــی
نشــان مــی دهــد کــه ایــن نــوع واکنــش هــای
سیاســتی قطعـاً موثــر بــوده و انتظــار بــر ایــن نیســت
تاثیــر قابــل توجهــی در کوتــاه مــدت داشــته باشــد،
ممکــن اســت  ۳۰ســال طــول بکشــد تــا سیاســت
افزایــش زاد و ولــد بتوانــد تأثیــر قابــل مالحظــه
ای در وضعیــت جمعیــت ایــن کشــور ایجــاد
نمایــد .دولتمــردان کــره جنوبــی ،برایــن باورنــد
کــه سياســت مشــوق فرزنــدآوری پايــدار ،بایســتی
مبنــای ســرمايهگذاري بــراي توســعه انســاني باشــد.
ایــن کشــور بــرای عملیاتــی کــردن سیاســت هــای
جمعیتــی شــان  4درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی
را اختصــاص داده اســت .شــواهد امرنشــان مــی
دهــد در ایــران ،نظــر بــه ضــرورت پایــش مســائل
جمعیــت ،درســال گذشــته پیشــنهاد تشــکیل دفتــر
جمعیــت درســازمان برنامــه بودجــه توســط انجمــن
جمعیــت شناســی ایــران مطــرح شــده کــه بــا توجــه
بــه پیگیــری معاونــت اجتماعــی ســازمان ،بــه
احتمــال زیــاد در آینــده نزدیــک بتواننــد درقالــب
الیحــه یــا قانــون و بــا تخصیــص بودجــه آن را
دنبــال کننــد .اکنــون ،ســهم تحقیــق و توســعه از
تولیــد ناخالــص ملــی در کشــور  1درصــد اســت
کــه بــرای انجــام مطالعــات کاربــردی و مســئله
محورکافــی نیســت.
از مراحــل انتقــال جمعیتــی گفتیــد.
ایــن موضــوع چگونــه بــر رشــد اقتصادی
تاثیــر مــی گــذارد؟
در مبحــث نظریــات جمعیــت شناســی مــا ســه
نــوع گــذار ( انتقــال) جمعیتــی داریــم .در انتقــال
جمعیتــی نخســت نشــان مــی دهــد کــه جمعیــت
جوامــع انســانی چگونــه از یــک مــرگ و میــر
و والدت در ســطح بــاالی  40در هــزار بــه یــک
ســطح مــرگ و میــر و بــاروری پاییــن تغییــر پیــدا
مــی کننــد .آنچــه کــه در ایــن انتقــال مهــم اســت
ایــن اســت کــه کاهــش مســتمر مــرگ و میــرو
بــه دنبــال آن بــاروری کاهــش پیــدا مــی کنــد و
نتیجــه تغییــر در ســاختار ســنی جمعیــت اســت.
بــر اســاس رویکــرد اقتصــاد جمعیتــی میســون،
مشــخصه تحــول در ســاختار ســنی جمعیــت کــه
تحــت عنــوان پنجــره جمعيــت مطــرح شــده ،بــه
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شــکلهای متفاوتــی منجــر بــه بــروز فرصتهــا
بــراي رشــد توليــد ســرانه ميشــود .افزايــش
درصــد جمعيــت در ســن کار نســبت بــه کل
جمعيــت موجــب افزايــش توليــد ناخالــص
داخلــی میشــود ،بهعبــارت دیگــر افزایــش
تعــداد تولیــد کنندگان(جمعیــت در ســن کار)
نســبت بــه تعــداد مصــرف کننــدگان ( جمعیــت
کــودکان و نوجوانــان و ســالمندان) بهطــور طبیعــی
افزایــش تولیــد ســرانه را بهدنبــال دارد .البتــه نتایــج
مطالعــات نشــان داده کــه میــزان فعالیــت در ســنین
مختلــف و بیــن مــردان و زنــان متفــاوت بــوده و
بســته بــه ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی از جامعـهای بــه جامعــه دیگــر دســتخوش
تغییــر میشــود .عوامــل جمعیتــی و فرهنگــی،
نقــش مهمــی در تعییــن حجــم و رشــد نیــروی کار
ب ـ ه طــور مطلــق و نســبت نیــروی کار بــه جمعیــت
بــازی میکننــد و ممکــن اســت تأثیــر قابــل
مالحظ ـهای بــر میــزانهــای بیــکاری ،ک ـمکاری
و ویژگیهــای کیفــی عرضــه نیــروی کار داشــته
باشــند.
نظریــه گــذار دوم جمعیــت برتغییــرات خانــواده
و ایــده آلیســم توســعه متمرکــز اســت کــه
درکشــورهای توســعه یافتــه اتفــاق افتــاده اســت.
ایــده آلیســم توســعه ،مجموعــه ای از باورهــا و
ارزش هــای فرهنگــی توســعه ،تعریــف شــده و بــر
ایــن پایــه کــه چگونــه توســعه ،رفتــار جمعیتــی و
خانوادگــی را تغییــر مــی دهــد ،متمرکــز اســت.
درکشــورمان ایــن انتقــال ،حالــت بــرون زا داشــته
اســت و از بیــرون بــه داخــل بــوده و حالــت درون
زا نداشــته اســت .تغییــرات در فــرد ،خانــواده و
جامعــه مهــم تریــن ویژگــی هــای دومیــن نظریــه
انتقــال بــوده اســت .درواقــع شــکل ازدواج تغییــر
کــرده اســت .ســومین نظریــه انتقــال جمعیــت
در کشــور مــا هنــوز بــروز پیــدا نکــرده و
درکشــورهای توســعه یافتــه اتفــاق افتــاده اســت
کــه بحــث مهاجــرت هــای بیــن المللــی اســت کــه
تــا چــه انــدازه ایــن مهاجــرت هــا مــی تواننــد در
انتقــال جمعیتــی بــر مبــدا و مقصــد تاثیــر گــذار
باشــد و اثــرات اجتماعــی ,اقتصــادی و فرهنگــی
قابــل مالحظــه ای کــه مــی تواننــد بــر رشــد و بهــره
وری اقتصــادی داشــته باشــند.
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درصــد را داریــم امــا چــون بــا اعمــال تحریــم هــا
مصــادف شــد میــزان بیــکاری جوانــان و بویــژه
فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بــاال رفــت .بــا ایــن
حــال ،میــزان مشــارکت اقتصــادی زنــان افزایــش
پیــدا کــرده اســت .بطــور مشــخص دربــاره پنجــره
جمعیتــی درایــران مــی تــوان گفــت از آن بــه
خوبــی اســتفاده نکردیــم .درواقــع هیــچ سیاســت
مشــخص و مدونــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
مشــکل مــا در عملیاتــی کــردن سیاســت هــا اســت.
اشــتغال جوانــان در شــغل هــای غیــر مرتبــط،
نوعــی فرســایش شــغلی و افســردگی بــه وجــود
مــی آورد .بایــد تخصــص هــا را خــوب بشناســیم.
موقعیــت شناســی کنیــم .نیازهــا را در ســطح ملــی
بشناســیم .اجرایــی شــدن سیاســت هــا بایــد از
واحــد خــرد و و از ســطح روســتا شــروع شــود .
مــن بــه آینــده تحــوالت جمعیتی کشــور خوشــبین
هســتم و امیــدوارم بتوانیــم در در پایــش سیاســت
هــا و اجرایــی نمــودن آنهــا بیــش از پیــش موثــر
واقــع شــویم و بتوانیــم نیازهــای واقعــی جمعیــت
را تامیــن کنیــم  .هرچنــد بســتر فرهنگــی متفاوتــی
داریــم امــا بایــد از تجربــه موفــق کشــورهای دیگــر
نیــز اســتفاده کنیــم.

نظام رتبهبندی کیو.اس
 QSروشهــای جمــعآوری و تجزیــه و تحلیــل
دادههــای مقایســهای را توســعه داده و اجــرا
میکنــد؛ تــا نقــاط قــوت مؤسســات را برجســته

جهانــی توســط کارفرمایــان مدیریــت کســب و

 -شهرت علمی (با وزن )%40

کار (  ))MBAانجــام داد .رتبهبنــدی دانشــگاههای

باالتریــن وزن معیارهــا بــه «شــهرت علمــی» یــک

جهــان  QSدر ســال  2004راه انــدازی شــد و

موسســه اختصــاص داده میشــود .بــر اســاس

اکنــون معتبرتریــن پــروژه تحقیقاتــی اســت کــه نظرســنجی آکادمیــک مــا ،بــرای ســنجش شــهرت
توســط شــرکت اداره میشــود.

رتبهبنــدی دانشــگاههای جهــان
گــردآوری میشــود .ایــن کار بزرگتریــن
 QSچیســت؟
تدریــس و تحقیــق در دانشــگاههای جهــان،

رتبهبنــدی دانشــگاههای جهــان  QSانتشــار نظرســنجی دانشــگاهی جهــان اســت ،و از نظــر
ســاالنه رتبهبنــدی دانشــگاهها اســت ،کــه شــامل انــدازه و دامنــه ،ابــزاری بینظیــر بــرای ســنجش
رتبهبنــدی جهانــی بــه صــورت کلــی و موضوعــی

و افزایــش مــرگ و میرهــای پیــش بینــی

جامعــه جهانــی شــد وتأثیــرات بســیاری از خــود
بــر جــای گذاشــت .هرچنــد در تاریــخ جمعیــت

شناســی ،وقــوع اپیدمــی هــا ،جنــگ و قحطــی
هــا مســبوق بــه ســابقه بــوده و منجــر بــه افزایــش

میــزان مــرگ ومیــر درســطح گســترده بــه ویــژه
در اروپــا در اواســط قــرن چهاردهــم شــد .در
ایــن زمینــه مطالعــات خوبــی درخــارج صــورت

گرفتــه و درحــال انجــام اســت .اخیــرأ گزارشــی
هــم از ســازمان ملــل در خصــوص میــزان شــیوع

ایــن پاندمــی درکشــورهای جهــان منتشــر شــده
اســت .درایــران هــم یــک شــبیه ســازی جمعیتــی
بــر اســاس ســناریوهای مختلــف در دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی درحــال انجــام
اســت .فکــر مــی کنــم نمــی تــوان بــه ایــن ســرعت
تاثیــرات ناشــی از کرونــا را بــر جمعیــت انــدازه
گیــری کــرد .بحــث هــای فرهنگــی و خــود
مراقبتــی درحــوزه ســامت جمعیــت بســیار مهــم و
تاثیرگــذار اســت .الزم اســت پــس از جمــع آوری
اطالعــات و داده هــا در یــک مقطــع زمانــی و دوره
مشــخص وحتــی بصــورت نســلی در ســطح ملــی
 ،شــاخص ســازی صــورت بگیــرد و بعــد از آن
مــی تــوان بررســی کــرد کــه ســهم مــرگ و میــر
درکشــور ناشــی از پاندمــی کرونــا چقــدر بــوده و
تــا چــه حــد امیــد زندگــی را کاهــش داده اســت؟
و نیــز چــه تأثیراتــی بــر ســاختار ســنی جمعیــت

ایــران در کجــای پنجــره جمعیتــی
بــه عنــوان یــک فرصــت اجتماعــی
اقتصــادی قــرار دارد؟
نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه پنجــره جمعیتــی
از ســال  1380بــه روی ایــران گشــوده شــده و تــا
ســال  1430هــم ادامــه دارد .ایــن فرصــت جمعیتــی
درکشــورهای آســیای شــرقی بــه عنــوان معجــزه
آســیایی مطــرح شــد .بــه عبارتــی  70درصــد از
جمعیــت شــان در ســن فعالیــت قــرار داشــتند
و توانســتند بــا اســتفاده بهینــه از ایــن فرصــت
،معجــزه اقتصــادی را رقــم بزننــد .اتفاقــی کــه
منجــر بــه افزایــش پــس انــداز ،ســرمایه گــذاری
بیشــتر و کاهــش بــار تکفــل اقتصــادی شــد .گذاشــته اســت؟ هــر چنــد عــدم قطعیــت هــا در
در ایــران هنــوز هــم جمعیــت بالقــوه فعــال  70پیــش بینــی هــا وجــود دارد.

علمــی ،نظــرات تخصصــی بیــش از 130هــزار
نفــر در فضــای آمــوزش عالــی در مــورد کیفیــت

در  51موضــوع مختلــف و پنــج حــوزه علمــی

ایــن پاندمــی یــک شــوک بــود کــه وارد

.6نســبت دانشــجویان بینالمللــی بــه کل

در ســال ( 1990بــا ســفارش یــک نظرســنجی

بــه عنــوان پرســش اخــر پاندمــی کرونــا

جمعیتــی شــده اســت؟

کل اعضــای هیاتعلمــی؛

نمایــد .اولیــن تحقیــق صنعتمحــور خــود را دانشــجویان.

میشــود و در آن دانشــگاههای برتــر جهــان را

نشــده منجــر بــه تغییراتــی در ســاختار

.5نســبت اعضــای هیاتعلمــی بینالمللــی بــه

اعتبــار موسســه در جامعــه دانشــگاهی اســت.
 -شــهرت از منظــر کارفرمایــان (بــا وزن

ترکیبــی رتبهبنــدی میکنــد .عــاوه بــر آن )%10
اطالعــات منطقــهای (ماننــد آســیا ،آمریــکای

دانشــجویان ،تحصیــات دانشــگاهی را بهعنــوان

التیــن ،اروپــا ،آســیای مرکــزی و مناطــق عربــی) وســیلهای تلقــی میکننــد کــه از طریــق آن
را نیــز شــامل میشــود.

میتواننــد آمادگیهــای ارزشــمندی را بــرای

ذیــل همیــن گروهبنــدی QS،مــواردی ماننــد بــازار کار دریافــت کننــد .ارزیابــی میــزان موفقیت
اشــتغال فارغالتحصیــان ،بهتریــن شــهرهای مؤسســات در ارائــه ایــن آمادگــی ،ضــروری
دانشــجویی ،قــدرت سیســتم آمــوزش عالــیMBA ،
و آمــوزش از راه دور  MBAرا نیــز رتبهبنــدی
مینمایــد.

اســت.
معیــار شــهرت از منظــر کارفرمایــان بــر
اســاس بیــش از 75هــزار پاســخ بــه نظرســنجی
 QSکارفرمایــان اســت .در ایــن نظرســنجی از

روششناســی رتبهبنــدی دانشــگاههای کارفرمایــان ســوال میشــود کــه کــدام موسســات،

جهان QS

دارای فــارغ التحصیــان شایســته ،نــوآور و موثــر

رتبهبنــدی دانشــگاههای جهــان  QSبــر اســاس میبا شــند ؟
روششناســی ســازگار و بــا اســتفاده از شــش
معیــار ســاده (کــه عملکــرد دانشــگاه را بهطــور

 -نســبت هیاتعلمــی بــه دانشــجو (بــا

مؤثــر نشــان میدهــد) صــورت میگیــرد .وزن )%20
در انجــام ایــن کار ،هــدف مــا ایــن اســت کــه

کیفیــت تدریــس موسســات و مقایســه آن بــا

اطمینــان حاصــل کنیــم کــه مقایس ـههای ســال بــه ســایر موسســات بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
ســال معتبــر باشــند و نوســانات غیرضــروری بــه معیارهــای اســتفاده شــده در رتبــه بنــدی QS
حداقــل برســند.

اســت .اندازهگیــری ایــن شــاخص بــه شــدت

بنابرایــن ،دانشــگاهها بــر اســاس شــش معیــار دشــوار اســت .از نظــر مــا نســبت تعــداد اعضــای
زیــر ارزیابــی میشــوند:

هیاتعلمــی بــه دانشــجو میتوانــد موثرتریــن

.1شهرت علمی؛

معیــار بــرای تعییــن کیفیــت آمــوزش و تدریــس

.2شهرت از منظر کارفرمایان؛

باشــد .ایــن شــاخص میــزان دسترســی دانشــجویان

.3نسبت هیاتعلمی به دانشجو؛

را بــه ســخنرانان و اســاتید ارزیابــی میکنــد.

.4میزان استناد سرانه هر عضو هیاتعلمی؛

ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی و پارک اهی علم و فناوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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از اســتناد یــک مقالــه در مــورد آناتومــی و فیزیولــوژی
اندازهگیــری میشــود .در نهایــت ایــن اطمینــان

یکــی از مهمتریــن ابزارهــای اندازهگیــری کیفیــت

حاصــل میشــود کــه در ارزیابــی میــزان اســتناد ســرانه

موسســه ،خروجــی تحقیقاتــی آن اســت .کیفیــت

هــر عضــو هیاتعلمــی موسســه ،تمامــی حوزههــای

تحقیقــات موسســات در  QSبــا اســتفاده از میــزان

دانشــی وزن برابــری داشــته باشــند.

اســتنادهای آن موسســه اندازهگیــری میشــود .بــرای
محاســبه ایــن شــاخص ،نســبت تعــداد کل اســتنادهای

 -نســبت اعضــای هیاتعلمــی بینالمللــی

مقــاالت موسســه (از پایــگاه اســتنادی اســکوپوس) بــر

بــه کل اعضــای هیاتعلمــی (بــا وزن )%5

تعــداد اعضــای هیاتعلمــی موسســه ،در طــی یــک
دوره پنجســاله ،دریافــت میشــود .یعنــی بــه منظــور
ارزیابــی عادالنــه دانشــگاهها ،بــه جــای اســتناد کل
دانشــگاه ،اســتناد بــه ازای هــر عضــو هیاتعلمــی
محاســبه میشــود.

و نســبت دانشــجویان بینالمللــی بــه کل
دانشــجویان (بــا وزن )%5
بینالمللــی بــودن یــک دانشــگاه نشــان میدهــد آن
دانشــگاه دارای یــک نــام تجــاری قــوی بینالمللــی
اســت و میتوانــد دانشــجویان و اســاتیدی از سراســر
جهــان را جــذب نمایــد .از ســوی دیگــر دانشــجویان

بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد اســتنادهای مقــاالت

و اعضــای هیاتعلمــی یــک دانشــگاه بینالمللــی

مربــوط بــه علــوم انســانی ،تقریبــا نیمــی از تمامــی

در فضایــی چنــد ملیتــی قــرار میگیرنــد کــه در آن

اســتنادات تحقیقاتــی را شــامل میشــوند QS ،بــه

شــیوهها ،باورهــا ،مهارتهــا و در کل یــک آگاهــی

جهــت همسانســازی وزن اســتنادات موسســات،

جهانــی بیــن آنهــا تبــادل میشــود (کارفرمایــان بــرای

اســتنادات مرتبــط بــا علــوم انســانی را بــا وزن متفاوتــی

مهارتهــای نــرم ارزش ویــژهای قایــل هســتند).

از ســایر علــوم اندازهگیــری نمودهاســت .ایــن بــه ایــن

نتیجــه کلــی بــرای دانشــگاههای برتــر ایــران در

معنــی اســت کــه بــرای مثــال یــک اســتناد دریافــت

ســالهای اخیــر در نظــام رتبهبنــدی کیــو.اس در

شــده بــرای یــک مقالــه در فلســفه بــه صــورت متفاوتــی جــدول زیــر آمــده اســت.

آنچــه از جــدول بــاال مشــخص اســت ایــن اســت فنــاوری و نــوآوری شــورای عالــی عتــف در
کــه  5دانشــگاه برتــر ایــران متمرکــز بــر بخــش دســترس اســت.
اســتناد هســتند (ماننــد ســایر رتبهبندیهــای

ترجمــه و گــردآوری :علــی اکبــر ســبزی،1

بینالمللــی) و در ســایر ارکان جــای کار بســیاری احمــد جمعــه1400/12/18 2
دارنــد و بــا برنامهریــزی دقیــق میبایســت خــود

 1کارشــناس مســئول ســتاد پایــش و ارزیابــی

را بــه جمــع  100دانشــگاه برتــر دنیــا نزدیــک علــم ،فنــاوری و نــوآوری 2 ،کارشــناس مســئول
نماینــد.
البتــه ایــن رتبهبنــدی کلــی اســت و دانشــگاهها در

کمیســیون دائمــی
شورای عالی عتف

رتبهبندیهــای تخصصــی ذیــل نظــام رتبهبنــدی

منبع:

کیــو.اس میتواننــد بــه طــور دقیقتــری برنامــه

.1

در جــدول زیــر امتیازهــای دانشــگاه اول تــا تــا نیــل بــه جمــع  100دانشــگاه برتــر دنیــا چقــدر

خــود را جهــت نیــل بــه ایــن هــدف طرحریــزی

.2

پنجــم و همینطــور  96تــا  100رتبهبنــدی کیــو .فاصلــه دارنــد؟ و از چــه نقــاط قــوت و ضعفــی

نماینــد .در ضمــن رتبــه  5دانشــگاه برتــر کشــور

اس بــا پنــج دانشــگاه برتــر کشــور مقایســه شــدهاند برخوردارنــد؟

در بخشهــای تخصصــی نظــام رتبهبنــدی کیــو.

تــا مشــخص شــود کــه دانشــگاههای برتــر ایــران

اس در گــزارش ســاالنه پایــش و ارزیابــی علــم،

www.qs.com/rankings
https://www.topuniversities.com/qsworld-university-rankings/methodology
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مقدمه

انقــاب اســامی ایــران بــر مبنــای هویــت
اســامی و بــا هــدف احیــای کــردن فرهنــگ و
تمــدن اســامی و ســاختن جامعــهای پیشــرفته در
تمامــی جهــات کــه تأمینکننــده ســعادت دنیــا
و آخــرت انســان باشــد بــه رهبــری امــام خمینــی
کبیــر(ره) بــا دو شــعار اســتقالل ،آزادی ،جمهوری
اســامی و نــه غربــی ،نــه شــرقی جمهــوری
اســامی و بــا دو رویکــرد هویــت بخشــی و تمــدن
ســازی بــه وقــوع پیوســت .از طرفــی دیگــر بــا
عنایــت بــه ســاختارهای انقالبهــای بــزرگ بــا
چهــار مؤلفــه اساســی ســرزمین ،امــت ،حکومــت
و فرهنــگ میتــوان چنیــن برداشــت کــه بــرای
اجــرای فرهنــگ خــاص و بومــی بــرای تمــدن
ســازی الجــرم نیــاز بــه ابــزاری بــه نــام علــم داریــم.
ازاینجهــت انقــاب اســامی اگــر بخواهــد در
مســیر تمــدن ســازی قــرار گیــرد میبایســت در
مســیر تولیــد علــم بومــی و پیشــرفت علمــی قــرار
گیــرد .در پاســخ بــه ایــن رویکــرد میبایســت بــه
اهــداف انقــاب اســامی رجــوع کــرد چــرا کــه
تنهــا ایــن انقــاب اســت کــه در طــول تاریــخ
معاصــر ســخنی خــاف ســخن موجــود داشــته

و مخاطــب آن آحــاد مختلــف بشــریت بــوده
و داعیــه تمدنــی دارد .کــه حاصــل آن عدالــت،
کرامــت ،آرامــش و پیشــرفت همهجانبــه در ابعــاد

مختلــف میباشــد .ایــن انقــاب مدعــی اســت
بــرای مدیریــت جهــان برنامــه دیگــری دارد و
مدعــی اســت کــه دیــن اســام تنهــا و تنهــا برنامــه
بــزرگ بشــر اســت کــه ســعادت و خوشــبختی
بشــر در گــرو بــه ایــن برنامــه اســت .اینجاســت کــه
ضــرورت کســب علــم نافــع و شــکافتن مرزهــای
دانــش و فتــح قلههــا و بابهــای جدیــد در
عرصــه علــم را مشــخص میکنــد امــروز تولیــد
دســتاوردهای علمــی و ارتقــاء توانمندیهــای
دفاعــی کشــور مرهــون تــاش دانشــمندان،
اســاتید و دانشآموختــگان بــا تفکــر بســیجی
اســت .مقــام معظــم رهبــری در دیــدار نخبــگان
جــوان در تاریــخ  89/7/14میفرماینــد کــه« :مــا
ســرمایهگذاریهای مقطعــی زیــادی داشــتیم،
پیشــرفتهای مقطعــی هــم زیــاد داشــتیم کــه قائــم
بــه اشــخاص بــوده ،قائــم بــه گروههــای خــاص
بــوده ،میبایســتی در همــه بخشهــا ،در همــه
رشــتهها توســعه پیــدا کنــد یــک جریــان تمامــی
ناپذیــر در زمینــهی علــم و در همــه رشــتههای
علــوم بــه وجــود بیایــد از علــوم انســانی تــا علــوم
تجربــی و انــواع علــوم بایســتی مــا ایــن پدیــده
را ببینیــم و مشــاهده کنیــم ایــن کار تــاش الزم
دارد ،جهــاد علمــی الزم دارد ،مجاهــدت الزم
دارد» .جهــاد علمــی ناظــر بــه یــک جبهــه علمــی
اســت کــه در آن ســه عنصــر فرماندهــی ،پشــتیبانی

و نیروهــای عملیاتــی نقــش عمــده را بــر عهــده
دارنــد در ایــن جبهــه خــأ فرماندهــی واحــد در
میــدان بــرای تعامــل ،هماهنگــی و همافزایــی
کام ـ ً
ا هویــدا میباشــد لــذا بــرای پــر کــردن ایــن
خــأ نیازمنــد یــک مرکــز فرماندهــی میباشــیم.
در عرصــهی عمــل نیروهــا هرچقــدر هــم کــه
قــوی باشــند ولــی متحــد و یکپارچــه و بــا هدفــی
مشــخص و طبــق نقشــه و طــرح از قبــل طراحــی
شــده کار نکننــد؛ در موقعیــت عمــل صحیــح
قــرار نمیگیرنــد و کارایــی و قدرتشــان را ضایــع
میکننــد.

ماده  -1اصول و ارزش ها

بــا توجــه بــه مبانــی ارزشــی نظــام علــم و فنــاوری
کشــور از جملــه نقشــه جامــع علمــی کشــور ،نقشــه
راه علمــی دفاعــی و امنیتــی و ســند راهبــردی
اعتــای ده ســاله بســیج ،مبانــی و ارزشهــای
بنیادیــن نقشــه راه بســیج علمــی بدیــن شــرح اعــام
مــی گــردد:
.1منطبــق بــر اصــول و مبانــی دیــن اســام در
تمامــی ابعــاد علــم و فنــاوری
.2توجــه بــه اصــول و ارزشهــای انقــاب
اســامی و قــرآن محــوری در زنجیــره ارزش
تولیــد علــم
.3تعامــل هدفمنــد و مؤثــر بــا نهادهــای متولــی و
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فرایندهــای توســعه علــم و فنــاوری
.4رشــد قابلیتهــا و فضایــل علمــی و اخالقــی و

حفــظ کرامــت انســانی و حقــوق مــردم
.5بــاال بــردن ســطح آگاهیهــای عمومــی و
ترویــج گفتمــان جهــاد علمــی در عرصــه علــم و
فنــاوری
.6تحــول در علــوم و بهصــورت ویــژه تحــول در
علــوم انســانی
.7علــوم و فناوریهــای اقتدارآفریــن و متناســب
بــا مبانی،اصــول و منابــع معرفتــی و شــناختی
انقــاب اســامی
.8توجــه بــه منویــات و مطالبــات مقــام معظــم
رهبــری
.9در انطبــاق بــا سیاس ـتها و راهبردهــای اســناد
باالدســتی مرتبــط
.10نوگرایــی ،جوانســازی و آمادگــی حضــور
در حــوزه هــای مختلــف علمــی ،فنــاوری و
نــوآوری

ماده  -2چشمانداز

بســیج در افــق چشـمانداز خــود در عرصــه علــم
و فنــاوري( ،)1405بــا یــاری خداونــد متعــال و
تکیــه بــر توانمنــدی جوانــان مؤمــن انقالبــی پــای
کار بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد هــم افــزا کننــده
مجموعــه هــای موثــر در علــم ،پژوهــش و فنــاوری
ایفــای نقــش خواهــد نمــود .ایــن نهــاد بنــا بــر
رســالت خــود مبنــی بــر بســیج کنندگــی عمومــی،
تمامــی ظرفیــت هــای انگیزشــی ،علمــی ،فنــاوری
و نوآورانــه کشــور را احصــاء ،شــبکه ســازی و
ســازماندهی نمــوده و موجبــات اتصــال نظــام منــد
ظرفیــت هــای حاکمیتــی بــه بدنــه مردمــی جهــت
تحقــق مرجعیــت علمــی در راســتای تحقــق گام
دوم انقــاب فراهــم مــی نمایــد.

ماده  -۳اهداف کالن

برتــری ســازی ،اقتدارآفرینــی ،هــم افزایــی و
مردمــی ســازی عرصــه علــم و فنــاوری بــا:
-1تغییــر رویکــرد از مقلــد بــه نــوآور جهــت
تولیــد علــم و فنــاوری ایرانــی -اســامی (احصــاء
و کســب علــم از منشــاء(خلقت))
-2تولیــد علــم نافــع و مرجــع ساز(اســتخراج و
بهــره بــرداری و اکتشــاف قلمروهــای تــازه)
-3تربیــت پژوهشــگران و فنــاوران برتــر جــوان و
مجتهــد علمــی در راســتای دســتیابی بــه مرجعیــت
علمــی و فنــاوری
-4مشــارکت در حــل مســائل کالن و خــرد و
رفــع نیــاز هــای کشــور و انقــاب بــا تاکیــد بــر
روش هــای جهشــی نوآورانــه و میــان بــر مــردم
پایــه
-5توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان مــردم پایــه بــا
تســهیل و تســریع در تاســیس شــرکت هــای دانــش
بنیــان مردمــی و بــکار گیــری ظرفیــت این شــرکت
هــا بــرای ارتقــاء و بهبــود زنجیــره تولیــد علــم
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ماده  - ۴سیاستها

-1هــم افزایــی ،وحــدت رویــه و یکپارچگــی
اجــزای توســعه علمــی بســیج علمــی بــا عناصــر و
مولفــه هــای قــدرت ســاز ملــی
-2جهــاد علمــی همــه جانبــه و جوشــاندن چشــمه
هــای دانــش و عبــور از مرزهــای آن بــرای تولیــد
دانــش و فنــاوری هــای نویــن ،تمــدن ســاز و اقتدار
آفریــن بــا هــم افزایــی ومیــدان داری جوانــان
-3ظرفیــت ســازی بــرای دعــوت و جــذب
حداکثــری همــه ی ســایق و اقشــار بــه خصــوص
جوانــان بــه بســیج بــا ارتقــای جاذبــه هــای علمــی
و فنــاوری
-4توجــه جــدی بــه توســعه کمــی و کیفــی و
حفــظ انســجام و نگهداشــت ســرمایه هــای انســانی
بســیجی در عرصــه علمــی
-5جهــاد همــه جانبــه اقتصــادی بــا اجــرای
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــا تکیــه بــر
رویکــرد دانــش بنیــان مــردم پایــه
-6تحــول دانشــی در نظامــات بســیج بــا ویژگــی
هــای روان ،ســاده ،تســهیلگر و فناورپایــه

ماده  - ۵راهبردها

 -1هــم افزایــی ظرفیــت هــای علمــی و تخصصی
علــوم انســانی اســامی کشــور و زمینــه ســازی و
بســتر ســازی نقــش آفرینی مردم در تحـــول عـــلوم
انســـانی اسالمی
 -2هــم افزایــی ظرفیــت هــای علمــی تخصصــی
مردمــی و حاکمیتــی جهــت تحقــق اهــداف
اقتصـــاد دانـشبنیـــان

 -3همافزایــی ظرفیتهــای علمــی کشــور و
کمــک بــه تولیــد علــوم و فناوریهــای نویــن،
مــرز شــکن و اقتــدار آفریــن در راســتای دســتیابی
کشــور بــه جایــگاه مرجعیــت علمــی و فنــاوری
(بـدیـــع و نـوظـهور)
 -4بســتر ســازی بــرای نقشآفرینــی مردمــی
در تصمیمســازی و تصمیمگیــری علمــی در
نهادهــای عالــی سیاس ـتگذار و تصمیــم گیــر در
ســطح کالن و خــرد (مـرجـــعیت فـکـــری)
 -5شناســایی ،شــبکه ســازی ،تـوانمندســـازی
هـدفمنـــد ،بکارگیــری و شـکوفـاســـازی
استعـدادهـــای مختـــلف علـــمی بـــه ویـــژه
نـوجـوانـــان و جـوانـــان در راستـای تـربیت میـدان
محـورسـرمـایـــه هـــای انسـانـــی
 -6جـریـــان ســـازی ،تـــرویج و تعمیــق گفتمـــان
جهـــاد علـــمی و تبـــدیل آن به گفتمـــان غـالب در
کشـور
 -7دانـــش پـایـــه نمـــودن بسیـــج بــا استقـــرار
نـــظام مـدیـــریت دانــش و تحـــقیق و تـــوسعه
درونی(سـازمـــان دانـــشی)
ماده  -6حوزه های اولویت دار
مطالعــات سیاســت گــذاری علــم و فنــاوری بیــان
مــی دارد کــه اولویــت گــذاری ماهیتــی وابســته
بــه محیــط دارد و ایــن اولویــت بنــدی در جهــت
بهبــود رفــاه ،توســعه پایــدار و در پــی آن امنیــت

پایــدار انجــام مــی شــود.
اولویــت بنــدی فراینــدی راهبــردی بــه منظــور افزایــش بازدهــی و کارایــی بــا اهــداف اجتماعــی
اقتصــادی بلنــد مــدت ســازمان و کشــور مــی باشــد و مــی توانــد نتایــج زیــر را دربــر داشــته باشــد:
 تمرکز بر حوزه های محدود و مشخص مشارکت گسترده ذینفعان مختلف ضرورت اولویت بندی در راستای اهداف و خط مشی های کالن سرعت بخشیدن به حل مسائل و رفع نیازهای اولویت دار کاهش اتالف منابع انسانی و مادی -و ....
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مــاده  -7نمونــه محصــوالت و
فنــاوری و تصویــب اســناد ملــی فنــاوری هــای مســلح ،نماینــده شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،دســتگاهها و نهادهــای مســئول و مؤسســات
پیامدهــا
کالن همکاریهــای برونســازمانی علــم و علــوم تحقیقــات و فنــاوری ســتاد کل نیروهــای

-3دبیرخانــه جهــاد علمــی بــا همــکاری

اولویــتدار بــر عهــدۀ قــرارگاه جهــاد علمــی نماینــده وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،پژوهشــي مطالعاتــي شــاخص هــاي علــم و فنــاوري

الف) نمونه محصوالت

میباشــد کــه بــا ســازوکار موردنظــر قــرارگاه نماینــده جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه ،نماینــده موردنیــاز کمیتهــای مطلــوب مربوطــه را تكميــل
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و )...و بــروز ميرســاند.

 25000هســته فنــاور در ســطوح مختلــف انجــام میگیــرد. -2-1-8سیاســتگذاری اجرایــی و هماهنگــی و اقشــار و معاونتهــای ذیربــط بســیج جهــت -4دبیرخانــه جهــاد علمــی بــا همــکاری
فنــاوری
و انسجامبخشــی اجــرای نقشــه راه بســیج علمــی شــرکت در جلســات ســتاد دعــوت بــه عمــل دســتگاههای ذیربــط موظــف اســت گــزارش
 شبکه ارتباطی عناصر فعال و تاثیر گذار بانــک مســائل و نیــاز هــای اولویــت دار در  20بهمنظــور تهیــه ،تصویــب و ابــاغ سیاســتهای خواهــد آمــد.وضــع موجــود علــم و فنــاوري را بــر اســاس
موضــوع اولویــت دار کشــور
اجرایــی ،طراحــی ســازوکار تحقــق اهــداف نقشــه  -3-1-8برنامهریــزی ،اجــرا و فرهنگســازی شــاخص هــاي نقشــه طــي یــک ســال تدويــن كنــد.
 شناســایی و بکارگیــری 150000اســتعدادهای و اصــاح ســاختارها و فرآیندهــای مربوطــه ،نقشــه راه بســیج علمــیعــاوه بــر آن ايــن ســتاد گــزارش ارزيابــي وضــع
برتــر و نخبــه ،مختــرع و مبتکــر و متخصصیــن
هماهنگــی و انســجامبخشــی در اجــرای نقشــه شــبکه اطالعرســانی بســیج اعــم از ســازمان موجــود علــم و فنــاوري كشــور و بســیج را هرســاله
 -بانک نخبگان و فناوران حرفه ای

 -تجاری سازی 1600محصول فناورانه

راه علمــی و نظــارت بــر حســن اجــرای آن ،فضــای مجــازی ،روابــط عمومــی و ســایتهای

دبیرخانــه قــرارگاه جهــاد علمــی شــامل معاونیــن اقشــار دانشــور بســیج و همچنیــن ســازمان بســیج

 تولیــد  20محصــول دارای فنــاوری بدیــع و علمــی اعضــاء قــرارگاه بــا ترکیــب زیــر ایجــاد رســانه و ســازمان بســیج صداوســیما جهــت بســیجظرفیتهــای رســانهای کشــور در فرآینــد اجرایــی
میگــردد:
نوظهــور
 حــل 160مســئله فناورانــه نیــاز محــور در حــوزهبدیــع و نوظهــور
 تبدیــل 50000هســته هــا بــه 20000واحــد هــایفنــاور و ارتقــاء بــه  8000شــرکت دانــش بنیــان
 اکتســاب و انتقــال دانــش و فنــاوری و مســتندســازی بیــش از 70000ســند علمــی
 تولید  1000ایده جدید وب) نمونه پیامدها
 ایجاد اشتغال دانش بنیانی ارتقاء و بهبود زنجیره تولید علم -ایجاد امید و خودباوری

 -جانشــین معاونــت علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری نمــودن و فرهنگســازی نقشــه در چارچــوب

بســیج (دبیرخانــه قــرارگاه)

سیاسـتهای مصــوب قــرارگاه جهــاد بســیج علمی

 نماینــده معاونــت طــرح و برنامهریــزی بــا دبیرخانــه قــرارگاه جهــاد علمــی همــکاری الزمراهبــردی بســیج
 نماینــده معاونــت برنامــه ،بودجــه و مالــیبســیج

را خواهنــد داشــت.
 -2-8نظــام اجــرا ،نظــارت ،ارزیابــی و
بهروزرســانی نقشــه راه بســیج علمــی

بــر اســاس آخريــن شــاخص هــا تدويــن ميكنــد و
بــه قــرارگاه تســليم خواهــد كــرد.
-5کلیــۀ اقشــار و معاونتهــا موظفانــد در
چارچــوب سیاس ـتهای اجرایــی دبیرخانــه جهــاد
علمــی ،طرحهــا و برنامههــای خــود را بــرای
اجــرای ایــن نقشــه تدویــن و بــرای بررســی و
تصویــب بــه ســتاد تســلیم نماینــد .ســتاد موظــف
اســت ميــزان پيشــرفت و عملکــرد طرحهــا و
برنامــه هــاي ارائهشــده را در فواصــل یکســاله

 معــاون دانــش و پژوهــش  /فنــاوری و نــوآوری اتخــاذ تدابيــر الزم در اليههــاي مختلــف نظــام بــه قــرارگاه گــزارش نمایــد.علــم و فنــاوري و ترســيم صحيــح و شــفاف -6قــرارگاه جهــاد علمــی در صــورت نیــاز
دانشــگاه بسیج
 -معــاون علمــی ،پژوهشــی ســازمان بســیج گــردش فعاليتهــا و تعامــات در بيــن ارکان تعامــل الزم را جهــت اصــاح و تصويــب

اســاتید
 معــاون علمــی ،پژوهشــی ســازمان بســیجدانشــجویی

بســیج ،ضامــن اجــراي نقشــه و ارتقــاي بهرهــوري قوانيــن بــا مبــادی ذیربــط (مجلــس شــوراي
در ايــن زمينــه اســت .همچنيــن حفــظ و اســتمرار اســامي ،شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي ،ســتاد

کارکــرد نقشــه راه بســیج علمــي مســتلزم پايــش

کل نیروهــای مســلح ،وزارت دفــاع و پشــتیبانی

 معــاون علمــی ،پژوهشــی ســازمان بســیج و کنتــرل پيشــرفت اجــراي نقشــه در افــق زمانــي نیروهــای مســلح) خواهــد داشــت. کاهش فرار مغز ها ایجــاد تحــول علمــی( توانمنــدی علمــی  +طــاب و روحانیــونپيشبينيشــده بــراي آن و مراقبــت از صحــت و -7دبیرخانــه قــرارگاه علمــی موظــف اســت
شــجاعت علمــی)
 معــاون علمــی ،پژوهشــی ســازمان بســیج اعتبــار اجــزاي مختلــف نقشــه اســت .ايــن پايــش و ضمــن رصــد و پايــش اوضــاع محيطــي و -کمک به مرز شکنی دانش

 کمک به رشد علمی کشور کمک به مرجعیت فناوری خالقیــت و نــوآوری در تولیــد علــم و دانــشایرانــی اســامی
 برتــری ســازی و اقتــدار آفرینــی در بعــدمردمــی ســازی علــم و فنــاوری
 -تولید ثروت و ایجاد اقتدار ،امنیت و رفا

فر هنگیــا ن
مراقبــت بايــد بهگونهــاي باشــد که جهتگيــري نظام تحــوالت ملــی و جهانــيِ علــم و فنــاوري بــا
 معــاون علمــی ،پژوهشــی ســازمان بســیج دانــش اجرايــي نقشــه بــه ســوي دســتيابي بــه اهــداف آن رويکــرد آيندهپژوهــي ،نقشــه راه علمــي بســیجآموزی

 معــاون علمــی ،پژوهشــی ســازمان بســیجحقوقدانــان

حفــظ شــود و در صــورت بــروز هرگونــه تغييــرات
اثرگــذار در مفروضــات و اوضــاع محيطــي ،ايــن
تغييــرات در کوتاهتريــن زمــان شناســايي و آثــار

 معــاون علمــی ،پژوهشــی بســیج مهندســین آن تحليــل شــود و مراجــع مربــوط اقدامــاتصنعتــی

اصالحــي موردنیــاز را بــه تصويــب برســانند .بــه

 معــاون علمــی ،پژوهشــی بســیج مهندســین ايــن منظــور:کشــاورزی

مــاده  -8چارچــوب اجرایــی
مهندســین عمــران و معمــاری
ســازی

-1دبیرخانــه اجــرای نقشــۀ راه بســیج علمــی بــا

 -معــاون علمــی ،پژوهشــی ســازمان بســیج ايجــاد ســاز وکارهــای الزم و اســتفاده از نهادهــاي

 -1-8تقســیم کار ملــی در حــوزه اجــرای نقشــه
راه بســیج علمــی

 -نماینده بنیاد تعاون بسیج

مختلــف ،ضمــن انجــام تصميمگيــري هــاي الزم

را بهصــورت دورهــاي ،روزآمــد نمــوده و بــرای
تصویــب بــه قــرارگاه جهــاد بســیج علمــی ارائــه
دهــد.
-8تنظیم برنامه و دستور کار جلسات
-9تنظیــم دعوتنامــه و حضــور و غیــاب مدعویــن،
تهیــه صورتجلســه ،ابــاغ مصوبــات جلســات بــه
مراجــع ذیصــاح
 -10پیگیــری تشــکیل کارگــروه هــای

و ابــاغ مصوبــات ،وظیفــه نظــارت و ارزيابــي تخصصــی
 -11دعــوت از شــخصیت هــای حقیقــی و
تحقــق اهــداف نقشــه را عهدهــدار اســت.

 -1-1-8سیاســتگذاری کالن و نظــارت و تبصــره :بــا توجــه بــه تنــوع ارتبــاط نظــام علــم -2دبیرخانــه اجــرای نقشــۀ راه بســیج علمــی حقوقــی و نماینــدگان هیــات هــای اندیشــه ورز
و فنــاوری بــا عرصههــای مختلــف فرهنگــی ،موظــف اســت پــس از تصويــب و ابــاغ نقشــه  -12پیگیــری مصوبــات قــرارگاه تــا حصــول
ارزیابــی نقشــه راه بســیج علمــی
سیاســتگذاری و تصمیمگیــری کالن و صنعتــی ،تولیــدی و خدماتــی ،در مــوارد الزم از راه علمــي در فواصــل زمانــي خــاص بــه تكميــل و نتیجــه
بــروز رســاني اولویتهــای علــم و فنــاوري ،ارائــۀ

راهبــردی نظــام علــم و فنــاوری ،روزآمدســازی و نماینــدگان نهادهــا و وزارتخانههــای مرتبــط (بــه
اجرایــی نمــودن نقشــۀ راه بســیج علمــی و ارزیابــی ویــژه نماینــده معاونــت علــوم و فنــاوری ســپاه اســناد ملــی مربوطــه و تعييــن نــوع پشــتيباني در هــر ســتاد راهبــری ســند اعتــاء بســیج

و نظــارت بــر حســن اجــرای آن ،سیاس ـتگذاری

پاســداران انقــاب اســامی ،نماینــده معاونــت زمينــه اقــدام كنــد.

 -13تهیــه و ارائــه گزارشــات فعلــی بــه دبیرخانــه

بسیج علمی کشور
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طرح جامع تقویت و توسعه
مراکز رشد ،توسعه و خالقیت بسیج
مقدمه
دهــه پنجــم انقــاب اســامي کــه توســط رهبــر
معظــم انقــاب بــه عنــوان گام دوم انقــاب
اســامی نامگــذاری شــده اســت و هــدف آن را
«جهــاد بــزرگ بــرای ســاختن ایــران اســامی
بــزرگ» تبییــن نمودهانــد؛ بيشــک از حســاس
تریــن و مهمتریــن برهههــاي انقــاب اســامی مــی
باشــد و در ســیر پیشــرفت و تکامــل انقــاب بــه
ســمت تمــدن پرشــکوه اســامی نقــش ویــژهاي را
ایفــا مــی کنــد .يکــي از مهمتريــن تاکيــدات مقــام
معظــم رهبــري ،مســئله علــم و فنــاوري مــي باشــد
بــه نحــوي کــه پــس از فرمایشــات ایشــان در دیدار
دانشــجویان بســیجی در تاریــخ 1386/02/31
کــه فرمودنــد « :ايــن هــم ســؤال بكنيــم آيــا
بســيج وارد عرصــه علــم بشــود يــا نشــود ،ايــن از
همــان ســؤالهايي اســت كــه تعجــب مــن را بــر
ميانگيــزد! چــرا نشــود؟! بســيج بايــد جلوتــر از
همــه وارد عرصـهي علــم بشــود .شــما بايــد برويــد
و عرصههــاي علمــي را ،عرصههــاي فنــاوري را،
نوآوريهــاي علمــي و آفــاق شــناخته نشــدهي
علــم را تصــرف كنيــد ،» .بــا تدبیــر فرماندهــی
کل ســپاه ،در گام اول بــا ایجــاد مراکــز رشــد،
خالقیــت و نــوآوری ســپاه در ســاتخ هــا ،دانشــگاه
هــا و مراکــز تحقیقــات ،علــوم و فنــاوری ســپاه،
بســتر مناســب بــرای مشــارکت عناصــر نخبــه در

تحقیقــات حــوزه دفاعــی بهوجــود آمــد کــه
رشــد ،ارتقــاء علمــی و دانشــی نخبــگان انقالبــی
و اتصــال جوانــان مســتعد و بســیجی را بــه پیکــره
ســازمانهای تحقیقــات دفاعــی ســپاه در پــی
داشــته اســت .در گام دوم بــه منظــور تســهیل و
تســریع در فرآیندهــا و تحقــق چشــم انــداز و
اهــداف ســپاه در ایــن ســاحت و بســط تحقیقــات
در حــوزه ملــی و دفاعــی در گســتره جغرافیایــی
کشــور ،طــرح جامــع مراکــز رشــد حــوزه ملــی
بســیج ارائــه میگــردد .معاونــت علمــی ،پژوهشــی
و فنــاوری بســیج فعالیــت پژوهشــی و تحقیقاتــی
خــود را آغــاز نمــوده و خــود را موظــف دانســته
تــا بــه نحــو مناســب بــه ایــن عرصــه وارد شــده و در
راســتاي بــرآوردن انتظــارات رهبــري و نیازهــای
انقــاب اســامی ،گام بردارد.ایــن معاونــت در
راســتای توانمندســازی زنجیــره تحقیقاتــی مســتقر
در زیســت بــوم علــم و فنــاوری ،شــامل نخبــگان،
هســته هــای رشــد ،واحدهــای فنــاور و شــرکت
هــای دانــش بنیــان (مطابــق شــکل ذیــل) ،حمایــت
هــا و خدمــات متنوعــی را ارائه داده اســت .حضور
موفــق و پایــدار شــرکتهای دانــش بنیــان در زیســت
بــوم علــم و فنــاوری ،صرف ـاً متکــی بــه تــوان فنــی
و تولیــد آنهــا نیســت و مســتلزم تقویــت توانمنــدی
هــای داخلــی و بهــره گیــری از مجموعــه خدمــات
تخصصــی و ســتادی بــرای توانمندســازی اســت.

یــک میــدان وســیعی باشــد کــه بتواننــد بــه اقتضــای

(بیانــات در دیــدار رؤســای دانشــگاهها،

نخبگــی و اســتعداد برتــری ،در آن بتازنــد ،ایــن را پژوهشــگاهها ،مراکــز رشــد و پارکهــای علــم
بایــد فراهــم کــرد  ...ایــن را بایــد تامیــن کــرد و فنــاوری )1394/08/20 -

تــا نخبــه بتوانــد احســاس کنــد کــه میــدان کار

و پیشــرفت بــرای او وجــود دارد .نکتــه دیگــر

 .2.2جایــگاه طــرح در نقشــه راه بســیج

ایــن اســت کــه مــا مســئله ی رعایــت نخبــگان و علمــی
نــگاه بــه نخبــگان را بــه حالــت یــک شــبکه ای در

پیاده سازی اهداف تعیین شده در:

و یــک چرخــه بوجــود بیایــد ،کــه از پــرورش و

هــم افزایــی ظرفیــت هــای علمــی تخصصــی

بیاوریــم ...بایــد یــک حرکــت شــبکه ای ســازنده
ســاخت نخبــه آغــاز مــی شــود.

 .2.2.1راهبرد کالن ( 2دانش بنیان):

مردمــی و حاکمیتــی و توســعه ظرفیــت هــای

(دیــدار جمعــی از شــرکت کننــدگان در همایش فناورانــه بســیج جهــت تحقــق اهــداف اقتصــاد

ملــی نخبگان جــوان  -تاریــخ )91/7/12

اگــر چنانچــه علــم در بخشهــای مختلــف

دانــش بنیــان

 .2.2.2راهبــرد کالن ( 3بدیــع و

جــدی گرفتــه شــد ،آن وقــت ایــن شــرکتهای نو ظهــو ر ) :
دانشبنیــان کــه بــر مبنــای علــم کار میکننــد،

همافزایــی ظرفیتهــای علمــی کشــور و کمــک

تولیــد میکننــد و ثــروت آفرینــی میکننــد ،بــه تولیــد علــوم و فناوریهــای نویــن ،مــرز شــکن
خواهنــد توانســت بــه تدریــج اقتصــاد کشــور را و اقتــدار آفریــن در راســتای دســتیابی کشــور بــه

بــه شــکوفایی واقعــی برســانند .مــا اگــر بخواهیــم جایــگاه مرجعیــت علمــی
از ایــن وضعیــت نجــات پیــدا کنیــم ،بخواهیــم

بــه رشــد اقتصــادی حقیقــی نائــل شــویم ،راهــش
تکیــه بــه علــم اســت؛ ایــن هــم از راه تقویــت

 .2.3آییننامهها و ابالغیهها
ایجــاد مراکــز رشــد در ســازمان هــا و مراکــز

همیــن شــرکتهای دانشبنیــان ،عملــی اســت .تحقیقاتــی ســپاه بــه شــماره /1/1349س ط و

مــا بایــد بــه ایــن ســمت برویــم .بــه نظــر مــن یکــی تاریــخ  89/3/24ابــاغ فرماندهــی محتــرم کل
از بخشهــای مهمــی کــه میتوانــد ایــن اقتصــاد ســپاه

مقاومتــی را پایــدار کنــد ،همیــن کار شماســت؛

همیــن شــرکتهای دانشبنیــان اســت؛ ایــن

یکــی از بهتریــن مظاهــر و یکــی از موثرتریــن

ماده  .2هدف و منظور

)1تســهیل و تســریع مشــارکت و توانمندســازی

مؤلفههــای اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ ایــن را بایــد عناصــر علمــی ،اســتعدادهای برتــر و نخبــگان

دنبــال کــرد.
شــناخت از وضعیــت نخبــگان ،هســته هــای و خدمــات عرضــه شــده بــه زنجیــره علمــی زیســت

رشــد ،واحدهــای فنــاور و شــرکتهای دانــش بــوم ارائــه مــی شــود.
بنیــان و توانمندســازی آن هــا ابــزار مهمــی بــرای
توســعه کســب وکار در زیســت بــوم نــوآوری

بســیج اســت .بــر اســاس نقشــه راه بســیج علمــی
راهبــرد جامعــی بــا عنــوان توســعه اقتصــاد دانــش

ماده  .1استنادات
 .2.1تدابیــر و فرامیــن مقــام معظــم

بنیــان مــردم پایــه بــا تســهیل و تســریع در تاســیس فرماندهــی کل قــوا حضــرت امــام

شــرکت هــای دانــش بنیــان مردمــی و بــکار گیــری خامنــهای
ظرفیــت ایــن شــرکت هــا بــرای ارتقــاء و بهبــود

(مدظلهالعالــي):

 -پیشــرفت علمــی ،کار همــه اســت .یعنــی

زنجیــره تولیــد علــم برنامــه ای تحــت عنــوان طــرح مســئولیتی اســت بــر عهــده ی همــه دســتگاه هــای
جامــع تقویــت و توســعه مراکــز رشــد ،توســعه و کشــور.

خالقیــت بســیج در زیســت بــوم نــوآوری بســیج

(دیــدار جمعــی از شــرکت کننــدگان در

تدویــن شــده اســت کــه طــرح فعلــی بــه تشــریح هشــتمین همایــش ملــی نخبــگان جــوان  -تاریــخ
ایــن برنامــه اختصــاص دارد .در ادامــه پــس از )93 /7 /30
مــرور مختصــری بــر اهــداف و ماموریــت هــای

 -آن چیــزی کــه مکــرر بــه مــا منتقــل مــی شــود

زیســت بــوم نــوآوری بســیج ،عناویــن حمایــت هــا ایــن اســت کــه نخبــگان و برجســتگان مایلنــد

بســیجی در حــل مســائل و مشــکالت اولوی ـتدار

(دیــدار جمعــی از پژوهشــگران و مســئوالن علــم و فنــاوری مــورد نیــاز انقــاب اســامی در

شــرکتهای دانشبنیــان -

)91/05/08

یکــی مســال ه علــم نافــع اســت .دنبــال علمــی

حوزههــای دفاعــی و ملــی.

)2تقویــت تــوان تحقیقاتــی حــوزه ملــی از طریــق

باشــیم کــه بــرای کشــور الزم و نافــع اســت؛ جــذب و بکارگیــری عناصــر علمــی ،اســتعدادهای

نهفقــط بــرای حــال کشــور ،بلکــه بــرای  10برتــر و نخبــگان بســیجی از میــان مراکــز علمــی،

ســال بعــد و  20ســال بعــد کشــور .ممکــن اســت دانشــگاهی و پایــگاه هــای بســیج در سراســر
مــا در  20ســال بعــد ،یــک نیــازی داشــته باشــیم کشــور.

کــه از امــروز بایــد تحقیقــات آن نیــاز شــروع

)3شــبکه ســازی و ســازماندهی عناصــر علمــی،

بشــود .اگــر امــروز تحقیــق نکردیــم ،اگــر امــروز اســتعدادهای برتــر و نخبــگان بســیجی در قالــب

خودمــان را آمــاده نکردیــم ،آنوقتــی کــه الزم هســته هــای علمــی و ارتقــاء تــوان علمــی و فنــی
داریــم دس ـتمان خالــی خواهــد بــود .بایــد ایــن آنهــا در عرصــه دانــش ،فنــاوری و نــوآوری.

نیازســنجی انجــام بگیــرد و نیازهــای امــروز هــم

)4فرهنــگ ســازی و توســعه مشــارکت عناصــر

مــورد مالحظــه قــرار بگیــرد ...علــم بایــد ،هــم نیــاز علمــی ،اســتعدادهای برتــر و نخبــگان بســیجی در
امــروز را تامیــن کنــد ،هــم نیــاز آینــده را؛ ایــن امــر تحقیقــات و مــردم پایــه کــردن تحقیقــات

آینــده را حــدس بزنیــد ،محاســبه کنیــد ببینیــد چــه حــوزه ملــی.
چیــزی الزم داریــم.

)5ایجــاد ســاز وکارهــا و حمایتهــای مــادی

بسیج علمی کشور
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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و معنــوی بــه منظــور تقویــت روحیــه ،انگیــزه فناورانــه مربــوط بــه یــک ســامانه یــا محصــول

تحقیــق و رشــد اســتعدادها در حــوزه ایــده پــروری مــورد نیــاز کشــور حداکثــر تــا ســطح آمادگــی

و آینــده پژوهــی.

)6تقویــت و توســعه زیســت بــوم فنــاوری و

نــوآوری بســیج در راســتای کمــک بــه راه انــدازی

شــرکت هــای دانــش بنیــان مــردم پایــه

ماده  .3محدوده کاربرد

فنــاوری چهــار ( )TRL4مــی باشــد.

 .5.1.3طرح سامانه ای حوزه رشد

اســتفاده از دانــش ،مهــارت و فنــاوري در

جهــت توســعه طراحــي ،توليــد و كاربــرد بــراي

پاســخگويي بــه يــك نيــاز كــه داراي ماهيــت
توســعهاي و محصولگــرا و بــا مالحظــات حــوزه

کاربــرد ایــن ســند در ســطح کلیــه ردههــای رشــد و حداکثــر تــا ســطح آمادگــی فنــاوری

علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری ســازمان بســیج پنــج( )TRL5مــی باشــد.
مســتضعفین مــی باشــد.

ماده  .4اصطالحات

 .5.2هسته رشد
تیــم پژوهشــی متشــکل از حداقــل  3نفــر از

 -معاونــت تحقیقــات :معاونــت تحقیقــات علــوم عناصــر علمــی و تخصصــی ،اســتعدادهای برتــر و

و فنــاوری ســپاه پاســداران انقــاب اســامی.

نخبــگان بســیجی کــه تحــت حمایــت ،هدایــت و

پژوهشــی و فنــاوری بســیج مســتضعفین

و شــکوفایی را در قالــب همــکاری هــای مشــترک

 معاونــت علمــی بســیج :معاونــت علمــی ،برنامــه ریــزی هدفمنــد مراکــز رشــد ،مســیر رشــد -شورای عالی :شورای عالی رشد

 -اداره فنــاوری و نــوآوری :اداره فنــاوری و

نــوآوری معاونــت علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری
بســیج مســتضعفین

ایجــاد مــی نماینــد.

 .5.6سطح بندی سیر ارتقاء
در ســطح بنــدی ســیر ارتقــاء هســته هــا بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان در مباحــث زیســت بــوم علــم
وفنــاوری میتــوان  3ســطح بــرای آنهــا بصــورت کلــی بیــان نمــود کــه بصــورت زیــر قابــل ارائــه مــی
باشــد.

 .5.3واحد فناور
واحــد فنــاور تیــم یــا شــرکت دانــش محــوری

 مرکــز رشــد :مرکــز رشــد بســیج علمــی اســت کــه دارای هویــت مســتقل غیرســازمانیاســتان
بــوده و در زمینــه تحقیقــات کاربــردی و توســعه
 -شــرکت :شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت

علــم وفنــاوری بهارســتان کیــش

 -معاونــت علمــی اســتان  :معاونــت علمــی،

پژوهشــی و فنــاوری ســپاه هــای اســتانی

 -مدیریــت علمــی :مدیریــت علمــی ،پژوهشــی و

فنــاوری نواحی

 .5.1طرح رشدی

ای ،انتقــال فنــاوری ،ارائــه خدمــات تخصصــی و
در جهــت رفــع نیازهــای فناورانــه کشــور فعالیــت
مینماینــد .ایــن واحدهــا از ترکیــب /ادغــام هســته
هــای رشــد فعــال بــا ســابقه در مراکــز رشدکشــور
میباشــند .کــه در زمینــه تحقیقــات کاربــردی
و توســعه ای ،طراحــی مهندســی ،مهندســی
معکــوس ،ارائــه خدمــات تخصصــی و در جهــت
کاربــردی کــردن نتایــج دانشــی و فنــاوری فعالیــت

مجموعــه فعالیــت هــای نظــام یافتــه مــوردی کــه
دارای داده هــا و ســتانده هــای مشــخص ،زمــان مینماینــد.

شــروع و خاتمــه معیــن ،بودجــه معیــن و اهــداف
معیــن میباشــد .طــرح رشــدی از لحــاظ ماهیــت

م مــی گــردد:
کار بــه ســه دســته زیــر تقســی 

 .5.4موسسه /شرکت دانش بنیان
شــرکت یــا موسســه دانــش بنیــان ،یــک مجموعه

 .5.1.1طــرح مطالعاتــی /دانشــی خصوصــی دارای هویــت حقوقــی اســت کــه بــه

حــوزه رشــد

منظــور همافزایــی علــم و ثــروت ،توســعه اقتصــاد

مجموعــه مطالعــات دانــش بنيــان جهــتدار بــه دانــش محــور ،تحقــق اهــداف علمــی و اقتصــادی
منظــور كســب دانــش کــه بــر اســاس کشــف و و تجاریســازی نتایــج تحقیــق و توســعه در حــوزه

شناســایی تئــوری علــوم و یــا دانــش در خلقــت
انجــام مــی گیــرد و دارای قابلیــت کاربردی ســازی
بــوده و منجــر بــه ارتقــاء ســطح یــا رفــع نیــاز علمــی
و دانشــی مراکــز صنعتــی و تحقیقاتــی کشــور

مرتبــط بــا حــوزه ملــی گــردد .ایــن طــرح هــا
بــه دنبــال حــل مســائل علمــی اســت حداکثــر تــا

ســطح آمادگــی فنــاوری ســه ( )TRL3مــی باشــد.

و کاربــرد عملــی بــرای آن متصــور مــی باشــد.
 .5.1.2طرح فناوری حوزه رشد

فنــاوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده تشــکیل
میشــود .ایــن واحدهــا منتــج از هســته هــای رشــد
فعــال /واحدهــای فنــاور بــا ســابقه در مراکــز رشــد
میباشــند.
 .5.5سیر ارتقای هسته رشد
از فرآینــد تبدیــل هســته بــه شــرکت دانــش بنیــان
تحــت عنــوان «ســیر ارتقــا» نــام بــرده میشــود

طرحیکــه بــه منظــور کاربــردی ســازی علــوم کــه خالصــه ایــن مســیر در نمــودار مفهومــی ذیــل
و دانــش کســب شــده بــرای پاســخ بــه نیازهــای
نشــان داده شــده اســت:

ارزیابــی ایــن فرآینــد در ســطح بنــدی مراکــز
رشــد از طریــق اداره فنــاوری و نــوآوری معاونــت
علمــی ،پژوهشــی و فنــاوری و بــا همــکاری مرکــز
عملیــات رشــد صــورت میگیــرد.

سیر ارتقا رشد

برنامــه ی رشــد نیــاز محــور هســته هــا در دو بعــد
تشــکیالتی و فنــی کــه منجــر بــه تقویــت هدفمنــد
ســرمایه انســانی بــه منظــور رفــع نیــاز هــای کشــور
در دو بعــد ملــی و دفاعــی خواهــد شــد و در راهــی
پــر پیــچ و خــم ،هســته هــا را از علــم تــا محصــول
و از فــرد تــا شــرکت دانــش بنیــان همراهــی مــی
کنــد ،و یــک الگــوی کارآمــد چرخــه ی اقتصــاد
دانــش بنیــان را تصویــر مــی ســازد را ســیر ارتقــاء
مــی نامیــم .ســیر ارتقــا شــامل  6مرحلــه ی مختلــف

مجموعــه ای از برنامــه هاســت کــه بــا هــدف
ترویــج برنامــه رشــد نیــاز محور در ســطح دانشــگاه
هــا و اقشــار دانشــور بســیج برگــزار مــی گــردد.
خروجــی ایــن برنامــه شناســایی و جــذب هســته هــا
و جریــان ســازی و هدایــت غیــر مســتقیم ظرفیــت
هــا بــه کمــک ایجــاد فضــای گفتمــان فنــاوری
هــای مــورد نیــاز در جامعــه علمــی اســت.

پیش رشد

پــس از ترویــج مفاهیــم بــه کمــک برنامــه هــای
گوناگــون در گام قبــل ،نوبــت جــذب یــا تشــکیل
هســته از میــان افراد مســتعد شناســایی شــده در گام
قبــل و آشــنا ســاختن آنهــا بــا چالــش هــا و مســائل
حــوزه ی مرتبــط بــا تخصــص شــان در قالــب یــک
طــرح پیــش رشــدی کــه عمدتــا ســطح یــک طرح

مــی شــود کــه پیــاده ســازی برنامــه هــر مرحلــه هــا (امــکان ســنجی) بــوده ،مــی باشــد.
منجــر بــه رشــد همزمــان افــراد و هســته هــا در دو
بعــد فنــی و تشــکیالتی خواهــد شــد .ایــن مراحــل رشد
ورودی ایــن مرحلــه ،هســته هــای همگــرا شــده
بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

ترویج

در یــک حــوزه ی خــاص فنــاوری بــا حداقــل
هزینــه بــوده و درایــن مرحلــه بــه کمــک طــرح
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هــای رشــدی بــه کســب توانمنــدی فهــم مســئله
مــی پردازنــد .ایــن توانمنــدی درگــرو انجــام موفــق

یــک طــرح رشــدی تعریــف شــده ،در کنــار یــک
هدایــت یــک راهبــر تخصصــی امــکان پذیــر
اســت.

تثبیت

هســته هــای رشــدی کــه در گام قبــل بــا حــل
کــردن یــک مســئله در یــک موضــوع خــاص ،در
تــاش بــرای کســب توانمنــدی بودنــد ،در ایــن
گام بــا تثبیــت فنــاوری بــه کمــک حــل مســائل
مشــابه در همــان حــوزه بــه اثبــات توانمنــدی خــود
پرداختــه و کاربــران را متقاعــد بــه واســپاری طــرح
هــای جدیــدی بــه خــود مــی کننــد.

بلوغ

یــک واحــد فنــاور پــس از کســب هماهنگــی
و تثبیــت فنــاوری بــا تبدیــل فنــاوری بــه تولیــد
محــدود محصــول کاربــردی و هــم افزایــی بــه
ســطح بلــوغ نائــل آمــده و تبدیــل بــه یــک شــرکت
دانــش بنیــان نوپــا مــی گــردد.

تولید

یــک شــرکت دانــش بنیــان نوپــا پــس از کســب
تــوان هدایــت گــری و زایندگــی هســته های رشــد
و بلــوغ فنــاوری ،بــا توســعه کمــی و کیفــی ســبد
محصــوالت خــود بــه ســطح تولیــد نائــل آمــده
و تبدیــل بــه یــک شــرکت دانــش بنیــان توســعه
یافتــه میگــردد.

ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

اهداف سیر ارتقا

 رســاندن افــراد حتــی بــدون تجربــه ی علمــی وکار علمــی از نقطــه ی صفــر تــا بلــوغ فناورانــه در
قالــب یــک شــرکت دانــش بنیــان
 رشــد تشــکیالتی ســرمایه هــای انســانی کشــورو انقــاب اســامی
 احصــاء بــا برنامــه فنــاوری هــای مــورد نیــازکشــور و انقــاب اســامی
 هدفمندســازی ،نیازمحورســازی و بهینــهســازی فعالیــت هــای علمــی در حــال اجــرا در
ســطح کشــور
 تعریــف فعالیــت هــا و تفکیــک مســئولیتهــای در حــال انجــام در حــوزه ی علــم و فنــاوری
بــه منظــور مدیریــت بهتــر ایــن فضــا و افزایــش
بازدهــی
 ایجــاد نظــم و هماهنگــی بیــن فعالیــن حــوزه یعلــم و فنــاوری در کشــور
 قابــل ارزیابــی ســازی فعالیــت هــای در حــالانجــام ذیــل قــرارگاه علــم و فنــاوری
 بــه اشــتراک گــذاری تجربیــات مفیــد طریــقوضــع دســتورالعمل هــای واحــد و همگراســازی
نیــرو هــای فعــال حــوزه علــم و فنــاوری
 جلوگیــری از مــوازی کاری و تعییــن مســئولجهــت جلوگیــری از مغفــول مانــدن اجــرای
بعضــی از امــور

ماموریت های سیر ارتقا

بســیجی در کشــور و حمایــت از تبدیــل شــدن ایــن دیگــران را جلــب نمایــد و بــه کارآمــدی برســد.
هســته هــا بــه واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای تدویــن تجربــه افــرادی کــه ســالیان متعــدد ایــن

دانــش بنیــان
 انجــام طــرح هــای دفاعــی و امنیتــی بــا رویکرددانــش بنیانــی و تجــاری ســازی دســتاوردهای
دفاعــی
 راهبــری و تســهیلگری در تبدیــلفناوریهــای دفاعــی بــه کاربردهــای غیــر دفاعــی
 رصــد ،دیدهبانــی و آیندهپژوهــی وضعیــتعلــم و فنــاوری در کشــور و جهــان و تدویــن
نقشــه راه
 بــرآورده ســازی نیازهــای اولویــت دار کشــوردر عرصــه هــای علــم و فنــاوری

ابعاد سیر ارتقا
بعد تشکیالتی

یکــی از ابعــاد رشــد در حــوزه ی علــم و فناوری،

بعــد تشــکیالت یــا همــان یــگان ســازی مــی
باشــد .فنــاوری بــرای پیشــرفت ،بــه یــک بســتر

احتیــاج دارد و آن ظــرف گــروه هــای پژوهشــی

یــا تشــکیالت علمــی مــی باشــد .چــرا کــه رونــد
توســعه فنــاوری یــک رونــد طوالنــی و مســتمر

بــوده و دنبــال شــدن آن توســط افــراد مختلــف،
و بــه صــورت مقطعــی و نقطــه ای ،دردی را دوا

نمــی کنــد .بلکــه بایــد یــک گــروه و آن هــم بــه
صــورت مــداوم ،طریقــی را طــی کنــد تــا بتوانــد
همگرایــی و پایــداری الزم را بدســت آورده و

 -راه انــدازی هســته هــای علمــی و تحقیقاتــی شایســته ی حمــل علــم و فنــاوری گشــته و اعتمــاد

مســیر را پیمــوده و بــا لمــس خطــرات و فرصــت

هــای ایــن مســیر مــی تواننــد راهنمــا و راهبــر
رهجویــان علــم باشــند ،بعــد تشــکیالتی ســیر ارتقــا
را شــکل مــی دهــد.

بعد فناوری

در هــر گــروه پژوهشــی ،صــرف ارتقــای

توانمنــدی هــای تشــکیالتی کافــی نبــوده و

همزمــان بــا آن بایــد بــر روی یــک حــوزه و

موضــوع خــاص فنــاوری تمرکــز نمــود و علــم و

فنــاوری را کــه یــک هویــت زنــده و پویــا دارد
را احصــا نمــود .احصــا و دســتیابی بــه فنــاوری
هــا و محصــوالت فناورانــه مختلــف مســیرهای

پــر ســنگالخ امــا بــا اشــتراکات فــراوان دارد .ایــن

رونــد از شناســایی یــک نیــاز آغــاز شــده و تعریف
دقیــق مســئله ،شکســت نیــاز بــه مســائل ،شناســایی
راهــکار هــای حــل مســئله را شــامل شــده و بــه
پیــاده ســازی حــل مســئله ختــم مــی شــود کــه مــی

توانــد منجــر بــه یــک تولیــد یــک محصــول یــا
انجــام یــک خدمــت بشــود.

ایــن ابعــاد بــا چهارچــوب هایــی کــه نشــان

دهنــده مجــوز ورود هــر هســته یــا واحــد فنــاور بــا
گذرانــدن ابعــاد فنــی و تشــکیالتی و دوره هــای

توانمنــد ســازی همــراه اســت بصــورت یــک

داده نمــا بــه شــکل زیــر قابــل بررســی مــی باشــد.

مدل مفهومی سیر ارتقاء رشد

 .5.7قلمرو موضوعی
منظــور از قلمــرو موضوعــی در ایــن طــرح،
حــوزه مســائل علمــی و فناورانــهی اولویــتدار

کشــور در حیطههــای زیــر اســت:
 آب -انرژی

 -سالمت

 حملونقل -نفت ،گاز و پتروشیمی

 -امنیت غذایی

 فناوری اطالعات و ارتباطات -فناوری های بدیع و نوظهور

صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری

صندوق نوآوری و شکوافیی
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دکتر وحدت اعالم کرد:

آمادگی همهجانبه صندوق نوآوری برای تامین مالی طرحهای دانش بنیان
در سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغالآفرین»

صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری

در این بخش می خوانید:

 آمادگــی همهجانبــه صنــدوق نــوآوریبــرای تامیــن مالــی طرحهــای دانــش
بنیــان در ســال «تولیــد؛ دانــش بنیــان و
اشــتغا لآفرین»

 صــدور  7هــزار میلیــارد تومــانضمانتنامــه بــرای شــرکتهای دانــش
بنیــان بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری
				
و ...

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،دکتــر علــی وحــدت بــا اعــام
حمایــت ویــژه ایــن صنــدوق از شــرکتهای
دانشبنیــان و فنــاور در ســال «تولیــد؛ دانشبنیــان،
اشــتغالآفرین» ،گفــت :تامیــن مالــی یکــی از
الزامــات مهــم رشــد و توســعه شــرکتهای دانــش
بنیــان اســت ،از همیــن رو صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی بــه عنــوان متولــی اصلــی تامیــن مالــی
زیس ـتبوم نــوآوری کشــور ،در ســال جدیــد کــه
بــه نــام «تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغالآفرین» از
ســوی مقــام معظــم رهبــری مزیــن شــده اســت،
آمادگــی دارد بــا کمــک ســایر بازیگــران ایــن
عرصــه ،طرحهــای دانــش بنیــان و فنــاور را تامیــن
مالــی کنــد.
وی افــزود :لــذا در ســال جــاری رویکردهــای
جدیــدی را بــرای پشــتیبانی از رشــد کمــی و
کیفــی شــرکتهای دانــش بنیــان اتخــاذ خواهیــم
کــرد تــا ایــن شــرکتها بتواننــد در توســعه
اقتصــاد دانشبنیــان کشــور نقــش ایفــا کننــد .مــا
در ســه ســال اخیــر تــاش کردیــم تــا خدمــات
مالــی خــود را تکمیــل و ســبد خدماتــی خــود
را متنوعتــر کنیــم ،از همیــن رو خدماتــی نظیــر
تســهیالت ودیعــه رهــن ،کمــک هزینــه تحقیــق
و توســعه ،همســرمایهگذاری ،انتشــار اوراق
نــوآوری و  ...را طــی ســه ســال اخیــر ارائــه کردیــم
تــا بــه بالندگــی شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور
و تکمیــل زنجیــره آنهــا کمــک شــود.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه
بــا اشــاره بــه ارائــه بیــش از  60نــوع خدمــت از
ســوی ایــن صنــدوق بــه شــرکتهای دانــش بنیــان
تصریــح کــرد :صنــدوق نــوآوری طــی ســه ســال
اخیــر بیــش از  23هــزار میلیــارد تومــان خدمــات
مالــی را در چهــار دســته تســهیالت ،ضمانتنامــه،
توانمندســازی و ســرمایهگذاری بــه شــرکتهای
دانــش بنیــان و فنــاور ارائــه کــرده اســت .در ایــن
میــان فقــط ۶۳۰۰میلیــارد تومــان ضمانتنامــه بــا
همــکاری شــبکه بانکــی در اختیــار شــرکتهای
دانشبنیــان قــرار دادیــم کــه ایــن حمایتهــا بــه
 ۳۱۵۰۰میلیــارد تومــان عقــد قــرارداد میــان ایــن
شــرکتها بــا ســازمانها و نهادهــای دولتــی
منجــر شــده اســت.
وحــدت بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی طــی ســه ســال اخیــر تــاش کــرد
تــا نظــام تامیــن مالــی فنــاوری و نــوآوری را در
کشــور ســامانهی و تقویــت کنــد و خــود نقشــی
مهــم در ایــن نظــام ایفــا کــرده اســت ،گفــت:

اوراق بهــادار ،صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری،
ســرمایهگذاران جســورانه و ماننــد آنهــا تــاش
میکنــد بــا بکارگیــری ابزارهــای متنــوع در
مراحــل مختلــف چرخــه عمــر شــرکتها بــه آنهــا
خدماترســانی کنــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه قانــون «جهــش
تولیــد دانشبنیــان» گفــت :ایــن قانــون کــه ناظــر

بــر بلــوغ و تقویــت نظــام تامیــن مالــی فنــاوری و
نــوآوری اســت ،ریلگــذاری جدیــد را بــرای
توســعه کمــی و کیفــی شــرکتهای دانــش بنیــان
و در کل زیس ـتبوم نــوآوری کشــور انجــام داده
اســت کــه امیدواریــم بــا اجــرای صحیــح آن از
ابتــدای ســال جــاری ،بتوانیــم گامهــای موثــری
را در رشــد و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان کشــور
کــه متاســفانه ســهم آن از کل اقتصــاد کشــور
بســیار پاییــن اســت ،برداریــم.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه
بــا اشــاره بــه اینکــه زیســتبوم نــوآوری کشــور
در ســالهای اخیــر بــا وجــود دســتاوردهای قابــل
ســتایش ،هنــوز از دو منظــر ســهم کسـبوکارهای
فناورانــه و نوآورانــه از اقتصــاد ملــی و نیــز تعــداد
شــرکتهای دانشبنیــان ،فنــاور ،خــاق و
اســتارتآپها بــا وضعیــت مطلــوب فاصلــه
معنــاداری دارد ،گفــت :نامگــذاری ســال جــاری
بــه نــام «تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغالآفرین»
از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،میطلبــد
دســتگاههای متولــی توســعه کســبوکارهای
دانــش بنیــان ایــن فاصلههــا را کمتــر و بــه توســعه
ایــن کس ـبوکارها کــه قطعــا نقشــی بیبدیــل در
اقتصــاد ملــی ایفــا خواهنــد کــرد ،کمــک کننــد.

صنایــع مختلــف کشــور ایفــای نقــش کننــد ،بــر
ضــرورت ورود ایــن شــرکتها بــه بازارهــای
بینالمللــی تاکیــد کــرد و گفــت :ورود بــه ایــن
بازارهــا عــاوه بــر ارتقــاء کیفیــت محصــوالت،
الزاماتــی دیگــری نظیــر اخــذ تاییدیههــا و
اســتانداردهای بینالمللــی ،حفاظــت از مالکیــت
فکــری و تامیــن مالــی بــا ابزارهــای نویــن دارد.

در ایــن حــوزه صنــدوق نــوآوری طــی ســه ســال
اخیــر عملکــرد درخشــانی داشــته و توانســته اســت
بیــش از  22هــزار فقــره خدمــات «توانمندســازی»
بــه ایــن شــرکتها بــرای حضــور در بازارهــای
داخلــی و خارجــی ارائــه کنــد.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در پایــان
بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود گذشــت بیــش از 11
ســال از اجــرای قانــون حمایــت از شــرکتها و
موسســات دانشبنیــان و افزایــش ایــن شــرکتها
از حــدود  50شــرکت بــه  6600شــرکت ،ســرمایه
صنــدوق نــوآوری افزایشــی نداشــته اســت ،گفــت:
ســرمایه امــروز صنــدوق نــوآوری هیــچ تناســبی
بــا حجــم فعالیتهــا و نیازهــای شــرکتهای
دانــش بنیــان نــدارد لــذا ضــروری اســت منابــع
مالــی صنــدوق همانگونــه کــه نماینــدگان محتــرم
مجلــس هــم بــر آن تاکیــد دارنــد و دولــت محتــرم
هــم عــزم خــود را بــر توســعه کســبوکارهای
دانــش بنیــان و افزایــش ســهم آنهــا از اقتصــاد
ملــی قــرار داده اســت ،تقویــت شــود تــا مــا نیــز
بــه تناســب آن بتوانیــم خدمــات بیشــتری را بــه
زیس ـتبوم نــوآوری کشــور ارائــه کنیــم؛ هرچنــد
کــه مــا طــی ســه ســال اخیــر نیــز بــا توســعه ابزارهــا
و خدمــات خــود و اســتفاده از بازیگــران ایــن
زیســتبوم توانســتیم بیــش از  23هــزار میلیــارد
تومــان خدمــات مالــی بــه شــرکتهای دانــش

وحــدت همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بنیــان ارائــه کنیــم کــه عملکــرد آن بیــش از چنــد
در ایــن نظــام ،صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
شــرکتهای دانــش بنیــان بایــد در زنجیــره ارزش برابــر عملکــرد صنــدوق نــوآوری تــا قبــل از ســال
بــا مشــارکت شــبکه بانکــی ،ســازمان بــورس و
 97بــوده اســت.

صندوق نوآوری و شکوافیی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

اردیبهشت ماه  -1401شماره 54

در نشست مشترک صندوق نوآوری با بانک پارسیان مطرح شد؛

صدور  7هزار میلیارد تومان ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان با
حمایت صندوق نوآوری

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از
صــدور  7هــزار میلیــارد تومــان ضمانتنامــه
بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان بــا حمایــت ایــن
صنــدوق خبــر داد.
ی صنــدوق نــوآوری
بــه گــزارش روابــط عموم ـ 
و شــکوفایی ،دکتــر علــی وحــدت در نشســت
مشــترک صنــدوق نــوآوری بــا بانــک پارســیان
بــا بیــان اینکــه ایــن صنــدوق آمــاده همــکاری بــا
بانــک پارســیان در دو محــور ســرمایهگذاری و
ضمانتنامــه اســت ،گفــت :شــرکت ســهامی عــام
بــرای تامیــن مالــی پروژههــای دانشبنیــان بــا
ریســک پاییــن ،تاســیس شــرکت ســرمایهگذاری
و هلدینــگ ســهامی عــام نمونــه ،صندوقهــای
جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه نــوآوری
چهــار ظرفیــت همــکاری صنــدوق بــا بانکهــا

اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه امســال همســرمایهگذاری
صنــدوق نــوآوری بــا شــبکه بانکــی کشــور تســریع
میشــود ،اظهــار کــرد :بانــک پارســیان ،بانکــی
غیردولتــی ،چابــک و بــهروز اســت کــه انتظــار
تعامــل بیشــتر بانــک بــا صنــدوق نــوآوری بــرای
حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان و اکوسیســتم
نــوآوری مـیرود لــذا بایــد از ظرفیــت ایــن بانــک
بیشــتر کمــک بگیریــم و بحــث ســرمایهگذاری در
پروژههــای دانــش بنیــان را بــا مشــارکت بانــک
پارســیان پیــش ببریــم.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه
بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری رکــن ضامــن را
در ارکان بــورس قــرار داده اســت ،یــادآور شــد:
در قانــون هــم ذکــر شــده اســت کــه صنــدوق
نــوآوری میتوانــد رکــن ضامــن باشــد لــذا ایــن

کار را بــرای نخســتین بــار بــا همــکاری بانــک
کارآفریــن انجــام دادیــم.
وحــدت در مــورد انتشــار صکــوک نــوآوری
نیــز تصریــح کــرد :انتشــار ایــن صکــوک روشــی
جدیــد بــرای تامیــن مالــی شــرکتهای دانــش
بنیــان بــزرگ از طریــق بــازار ســرمایه اســت
کــه نخســتین اوراق بــرای شــرکت دانــش بنیــان
داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد «نــوآور» در
اســفند ســال  1400و فروردیــن ســال جــاری در
فرابــورس منتشــر شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود،
معوقــات شــرکتهای دانــش بنیــان بــه بانــک
پارســیان را تقریبــا صفــر اعــام کــرد و گفــت:
تاکنــون تاخیــری در پرداخــت اقســاط از ســوی
شــرکتهای دانــش بنیــان بــه ایــن بانــک
نداشــتهایم.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در مــورد
میــزان صــدور ضمانتنامــه بــرای دانــش بنیانهــا
بــا حمایــت ایــن صنــدوق نیــز اظهــار کــرد :طــی
ســه ســال اخیــر بیــش از  7هــزار میلیــارد تومــان
ضمانتنامــه بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان بــا
حمایــت صنــدوق نــوآوری صــادر شــده اســت.
دکتــر وحــدت در پایــان خواســتار همکاریهــای
بیشــتر میــان صنــدوق نــوآوری و بانــک پارســیان
بــا اســتفاده از ظرفیتهــای دو طــرف شــد و
اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن همــکاری بــه
توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان منجــر شــود.

 30درصد شرکتهای دانش بنیان در بانک پارسیان حساب بانکی دارند

ارتقــای کســب و کار ،تولیــد و صــادرات هســتیم .بانــک پارســیان در راســتای پاســخ بــه نیازهــای
مدیرعامــل بانــک پارســیان ادامــه داد :بایــد شــرکتهای دانــش بنیــان تاکیــد کــرد و افــزود:

تسهیالت  700میلیارد
تومانی بانک پارسیان به
شرکتهای دانش بنیان
با همکاری مشترک
صندوق نوآوری
همچنیــن در ادامــه ایــن نشســت ،دکتــر روحاهلل
ذوالفقــاری ،معــاون تســهیالت و تجاریســازی
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت :طبــق
قــرارداد مشــترک بیــن صنــدوق نــوآوری و بانــک
پارســیان ،از ســال  98تاکنــون مبلــغ  700میلیــارد
تومــان تســهیالت بــه شــرکتهای دانــش بنیــان
مصــوب شــده کــه  325میلیــارد آن تاکنــون
پرداخــت شــده اســت.
وی افــزود 305 :فقــره ضمانتنامــه بــه مبلــغ
 430میلیــارد تومــان نیــز بــا معرفــی صنــدوق
نــوآوری بــه بانــک پارســیان بــرای شــرکتهای

دانــش بنیــان صــادر شــده اســت.
ذوالفقــاری در ادامــه عمــده خدمــات ارائــه شــده
در بانــک پارســیان بــه شــرکتهای دانــش بنیــان
را تســهیالت ســرمایه در گــردش عنــوان کــرد.
دکتــر علــی ناظمــی ،معــاون ســرمایهگذاری
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نیــز در ایــن دیــدار

در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر کــوروش
پرویزیــان ،مدیرعامــل بانــک پارســیان بــا بیــان
اینکــه  30درصــد شــرکتهای دانــش بنیــان در
بانــک پارســیان حســاب بانکــی دارنــد ،از طراحــی
بســتههای خدماتــی در ایــن بانــک در راســتای
حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان خبــر داد
و افــزود :بانــک پارســیان همکاریهــای خوبــی
را بــرای توســعه زیســتبوم نــوآوری آغــاز

کــرده اســت .مــا امــروز آمــاده هرگونــه همــکاری
مشــترک در پروژههــا و اســتفاده از ظرفیتهــای
صنــدوق نــوآوری در جهــت توســعه اشــتغال،
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بــه چهــار ظرفیــت صنــدوق نــوآوری جهــت
همــکاری بــا بانکهــا در طرحهــای دانــش بنیــان
ی عــام
اشــاره کــرد و آنهــا را شــامل شــرکت ســهام 
بــرای تامیــن مالــی پروژههــای دانــش بنیــان بــا
ریســک پاییــن ،تاســیس شــرکت ســرمایهگذاری
ی عــام نمونــه ،صندوقهــای
و هلدینــگ ســهام 
جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه نــوآوری
و ظرفیتهــای همــکاری صنــدوق نــوآوری بــا
بانکهــا اســتقبال میکنــد ،اظهــار امیــدواری
کــرد کــه بــا رفــع ممنوعیــت مطــرح شــده در
مــاده  18قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان ،همــه

کمــک کنیــم تــا در حوزههایــی کــه نیــاز بــه بــا منابعــی کــه امســال در اختیــار داریــم ،آمــاده
راهانــدازی کســب و کارهــای نــو وجــود دارد ،حرکــت در مســیر تحولــی زیســتبوم نــوآوری
بانکهــا بتواننــد در بحــث ســرمایهگذاری بــا
هســتیم.
اقــدام و فضــای همــکاری ایجــاد شــود.
پرویزیــان بــر ضــرورت ســرعت بخشــیدن وی بــا بیــان اینکــه بانــک پارســیان از طرحهــا صنــدوق نــوآوری مشــارکت داشــته باشــند.

عنــوان کــرد.
ناظمــی افــزود :طبــق مــاده  18قانــون جهــش
تولیــد دانــش بنیــان ،بانکهــا میتواننــد در
طرحهــای دانــش بنیــان بــا صنــدوق نــوآوری
همســرمایهگذاری کننــد.

صندوق نوآوری و شکوافیی
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امضای تفاهمنامه همکاری دو جانبه بین صندوق
نوآوری با پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز

تفاهمنامــه همــکاری دو جانبــه بیــن صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی و پــارک فنــاوری و
نــوآوری نفــت و گاز بــه منظــور فراهــم آوردن
زمينــه همكاريهــاي ســازنده بــراي توســعه
فنــاوري و نــوآوري در کشــور و حمایــت از
شــرکتهاي دانــش بنيــان و در راســتاي برنامــه
راهبــردي توانمندســازي صنــدوق نــوآوري و
شــكوفایی ،امضــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،ایــن تفاهمنامــه بــا موضــوع همــكاري
در زمينــه ارائــه خدمــات توانمندســازی ،مدیریــت
فنــاوري و تجاريســازی بــه شــرکتهاي دانــش
بنيــان در چارچــوب تســهیالت و حمایتهــاي
پيــش بينــی شــده در دســتورالعمل ارائــه خدمــات
توانمندســازي صنــدوق نــوآوری بــه امضــا رســیده
اســت.
توســعه و ارتقــاي ســطح همكاريهــاي
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا پارکهــاي
علــم و فنــاوري در راســتاي ارتقــاي توانمنديهــا

و رقابتپذیــري شــرکتهاي دانــش بنيــان،
ارائــه خدمــات توانمندســازي گســتردهتر و
تخصصیتــر بــا همــكاري شــرکتهاي مشــاوره
مدیریــت ،آموزشــی و تجاریســازی بــه
شــرکتهای دانــش بنيــان در ســطح اســتانها،
افزایــش حجــم ارائــه خدمــات توانمندســازي
و تجاريســازی بــه شــرکتهاي دانــش بنيــان
در ســطح اســتانها و توســعه مجموعههــاي
توانمندســازي و تجاريســازي منطقــهاي در
کشــور از اهــداف تفاهمنامــه همــکاری مشــترک
میــان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و پــارک
فنــاوری و نــوآوری نفــت و گاز عنــوان شــده
اســت.
بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه ،پــارک فنــاوری و
نــوآوری نفــت و گاز برنامههــاي توانمندســازی
خــود اعــم از دورههــاي آموزشــی ،خدمــات
مشــاوره و طرحهــاي توانمندســازی ویــژه
شــرکتهاي دانــش بنيــان را بــراي بررســی و
تأیيــد بــه صنــدوق نــوآوری اعــام میکنــد.

راهاندازی سامانه خرید آنالین میوه و کاالهای
ضروری با حمایت صندوق نوآوری

باشــگاه مشــتریان پیشــگامان کویــر یــزد بــا ســبد خانــوار همچــون شــکر ،برنــج ،روغــن ،مــرغ،
حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و تخــم مــرغ و گوشــت اعــام کــرد و گفــت :بــا
دریافــت تســهیالت از ایــن صنــدوق بــه مبلــغ  3راهانــدازی ایــن ســامانه توانســتیم هزینههــای حمــل
میلیــارد و  300میلیــون تومــان موفــق بــه راهانــدازی و نقــل و نگهــداری بــار را کاهــش دهیــم چــرا کــه
ســامانه «بــازرگام» (بــازار خریــد آنالیــن میــوه و
مــا شــرکتی داریــم کــه محصــوالت کشــاورزی
کاالهــای ضــروری)» در کشــور شــد.
را بهطــور مســتقیم از کشــاورزان خریــداری و
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،امیرحســین رضایینــژاد ،مدیرعامــل در انبارهــا و ســردخانههایمان دپــو میکنــد و
باشــگاه مشــتریان پیشــگامان کویــر یــزد در مــورد در آنجــا کارهــای بســتهبندی انجــام و بــه مراکــز
«ســامانه بــازرگام» بــه عنــوان محصولــی دانــش اســتانها انتقــال پیــدا میکنــد و مــردم میتواننــد
بنیــان گفــت :ایــن ســامانه در تیــر مــاه  97بــا هــدف بــا اســتفاده از اپلیکیشــن ســامانه «بــازرگام»،
حــذف واســطههای غیرضــرور بــرای رســاندن درخواســت خــود را ثبــتکننــد تــا کاالهــای
کاالهــای ضــروری اعــم از میــوه ،شــکر ،قنــد ،ضــروری از انبارهــای اســتانها توســط ناوگانــی
مــرغ ،گوشــت ،تخــم مــرغ ،روغــن ،برنــج و ...بــا
کــه در اختیــار داریــم ،بــرای آنهــا ارســال شــود.
قیمــت ارزانتــر از قیمــت بــازار بــه دســت مصــرف
رضایینــژاد در مــورد چشــمانداز ایــن باشــگاه
کننــده آغــاز بــه فعالیــت کــرد.
وی افــزود« :ســامانه بــازرگام» تــا  5مــاه گذشــته در توســعه ســامانه «بــازرگام» بیــان کــرد :افزایــش
بــه عنــوان بــازار آنالیــن میــوه فعالیــت میکــرد ،تنــوع و کاالهــای کشــاورزی از برنامههــای
امــا در حــال حاضــر عــاوه بــر ایــن ،بــه توزیــع آینــده ایــن باشــگاه جهــت توســعه ایــن ســامانه
کاالهــای اساســی مــردم در  22اســتان کشــور نیــز اســت .همچنیــن درنظــر داریــم تــا در فــاز بعــدی
میپــردازد.
بــا کارخانجــات قــرارداد همــکاری داشــته باشــیم
مدیرعامــل باشــگاه مشــتریان پیشــگامان کویــر تــا بتوانیــم محصــوالت آنهــا را خریــداری و در
یــزد ،ایــن باشــگاه را طرف قــرارداد ســازمان تعاون ســامانه بــا قیمــت مناســب عرضــه کنیــم.
روســتایی ایــران جهــت توزیــع اقــام ضــروری

معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری به شرکتهای دانش بنیان استان هرمزگان
در ادامــه ایــن رویــداد نیــز مهنــدس محســن ســرمایه در گــردش فــوری ،ســرمایه در گــردش
نوتــاش ،مدیــر ارتبــاط بــا مشــتریان صنــدوق بانکــی ،خریــد فضــای کاری ،رهــن فضــای کاری،
نــوآوری و شــکوفایی ،خدمــات و تســهیالت اشــتغال پایــدار و اوراق خزانــه اســامی اعــام
ایــن صنــدوق بــه شــرکتهای دانــش بنیــان را کــرد.
شــامل تســهیالت محصولمحــور و تســهیالت
شــرکتمحور عنــوان کــرد.

مدیــر ارتبــاط بــا مشــتریان صنــدوق نــوآوری در
پایــان اظهــار کــرد :ثبــت درخواســت شــرکتهای

وی تســهیالت محصولمحــور را شــامل دانــش بنیــان بــرای اخــذ تســهیالت تــا  500میلیــون
نمونهســازی ،پیــش از تولیــد صنعتــی ،تولیــد تومــان از طریــق صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری
صنعتــی ،فــروش اقســاطی و ســرمایه در گــردش و بیــش از آن از طریــق صنــدوق نوآوری(ســامانه
و همچنیــن تســهیالت شــرکتمحور را شــامل غــزال) صــورت میگیــرد.

صندوق نوآوری و شکوافیی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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ساخت انواع ماشینآالت مواد غذایی توسط یک شرکت دانش بنیان

یک شرکت دانش بنیان مستقر در الهیجان ،موفق به ساخت انواع ماشینآالت مواد غذایی در کشور شده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،فرهــاد جمــال امیــدی ،مدیــر عامــل
شــرکت دانــش بنیــان ماشینســازی امیــدی کارن
الهیــج ،در مــورد ماشــینآالت تولیــدی ایــن
شــرکت گفــت :در شــرکت مــا انــواع ماشــینآالت
تمــام اتوماتیــک کلوچــه ،بیســکویت مغــزدار ،خط
کامــل کیــک الی ـهای ،رولــت ،خــط کامــل کاپ
کیــک ،خــط کامــل بیســکویت نــرم و ســخت،
خــط کامــل شــکالت و روکــش شــکالت و انــواع
سیســتمها جهــت اتوماســیون تولیــد ،ماشــینآالت
ســاخت بــا ظرفیــت  100کیلــو در ســاعت تــا دو
هــزار کیلــو در ســاعت ســاخته میشــود.
وی افــزود :هــر خــط تولیــد وقتــی بــا قیمــت

مناســب در اختیــار واحدهــای تولیــدی قــرار
میگیــرد باعــث اشــتغال در واحــد تولیــدی
خواهــد شــد و در بــازار ایــران  80تــا  90درصــد

شــرکتهای تولیــدی از ماشــینآالت ســاخت
شــرکت مــا اســتفاده میکننــد.

 70درصــد ســفارش ایــن شــرکت بــه منظــور آمریــکا ،کانــادا ،روســیه ،هنــد ،پاکســتان و...

امیــدی بــازار اســتفاده از ایــن ماشــینآالت را صــادرات اســت و در ســالهای گذشــته نیــز  30صــادرات داشــتیم.
شــامل همــه شــرکتهای ایرانــی تولیدکننــده تــا  50درصــد تولیــدات ایــن شــرکت صــادر شــده وی ادامــه داد :رشــد فــروش شــرکت مــا از
کیــک و کلوچــه عنــوان کــرد و دربــاره میــزان اســت ،اظهــار کــرد :صــادرات ایــن ماشــینآالت حــدود  35میلیــارد تومــان در ســال  98بــه 111
اشــتغالزایی ایــن شــرکت گفــت :در حــال حاضــر بــه خــارج از کشــور باعــث ورود ارز بــه کشــور میلیــارد تومــان در ســال  99رســیده و ایــن فــروش
در ســال  1400بــه میــزان  130میلیــارد تومــان بــوده

تعــداد پرســنل فعــال مــا بــه بیــش از  200نفــر شــده اســت.
امیــدی بیــان کــرد :صــادرات مــا بــه  56کشــور اســت.
رســیده اســت.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان ماشینســازی دنیــا بــوده و حتــی مــا بــه کشــورهای اروپایــی مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان ماشینســازی
امیــدی کارن الهیــج در ادامــه بــا بیــان اینکــه ماننــد آلمــان ،یونــان ،ســوئیس و همچنیــن امیــدی کارن الهیــج گفــت :ســاخت ایــن خطــوط
تولیــد باعــث شــده شــرکتهای داخلــی بــا قیمــت

مناســب خطــوط تولیــد خــود را تهیــه کننــد.
قیمــت خطــوط تولیــد مــا  4تــا  5برابــر کمتــر از
ماشــینآالت اروپایــی اســت و باعــث شــده ارز از
کشــور خــارج نشــود.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان ماشینســازی
امیــدی کارن الهیــج در پایــان بــا اشــاره بــه
حضــور ایــن شــرکت در نمایشــگاههای مختلــف
اروپایــی ،گفــت :حضــور مــا در ایــن نمایشــگاهها
موجــب بهرهگیــری از ایدههــا و آشــنایی بــا
تکنولوژیهــای ایــن کشــورها شــده اســت.

برپایی پاویون شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاه تخصصی بینالمللی تجهیزات پزشکی و سالمت در ارمنستان
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق تجهیــزات اتــاق عمــل ،تجهیــزات اورژانــس،
نــوآوری و شــکوفایی ،عالقمنــدان تجهیــزات پوشــیدنی ،لــوازم مصرفــی پزشــکی،
جهــت ثبتنــام بــرای حضــور در پاویــون تجهیــزات آزمایشــگاهی ،تجهیــزات دنــدان

شــرکتهای دانشبنیــان در ایــن نمایشــگاه پزشــکی ،لــوازم و محصــوالت ارتوپــدی،
میتواننــد تــا  25اردیبهشــت مــاه جــاری تجهیــزات و تاسیســات بیمارســتانی ،تجهیــزات

جهــت ثبتنــام بــه ســامانه غــزال بــه آدرس رادیولــوژی و ســونوگرافی ،محصــوالت
 ghazal.inif.irمراجعــه کــرده و بــرای انفورماتیکــی تشــخیصی ،نانــو تکنولــوژی و
کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره - 5
نوآوریهــای پزشــکی و تجهیــزات توانبخشــی و
 02188540252تمــاس بگیرنــد.
بهزیســتی حضــور پیــدا میکننــد.
ظرفیــت حضــور شــرکتهای دانشبنیــان
الزم بــه ذکــر اســت ،یکــی از برنامههــای
در پاویــون نمایشــگاه تخصصــی بینالمللــی
تجهیــزات پزشــکی و ســامت محــدود اســت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در راســتای کمک
و صرفــا  15شــرکت امــکان حضــور در بــه توســعه بــازار صادراتــی شــرکتهای دانــش
بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،ســامت ایــران در ایــروان ارمنســتان طــی روزهــای
بنیــان ،حمایــت از حضــور آنهــا در نمایشــگاههای
پاویــون را خواهنــد داشــت.
پاویــون شــرکتهای دانشبنیــان در نمایشــگاه  20تــا  22خــرداد مــاه ســال جــاری برپــا میشــود .در ایــن نمایشــگاه شــرکتهای دانــش بنیــان معتبــر بینالمللــی بــه دو صــورت حضــور مســتقل
تخصصــی بینالمللــی تجهیــزات پزشــکی و
فعــال در حوزههــای تجهیــزات پزشــکی ،و برپایــی پاویــون اســت.
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دکتر وحدت در نشست مشترک صندوق نوآوری و بانک آینده مطرح کرد؛

برنامه  1401صندوق نوآوری اجرای سرمایهگذاری مشترک با بانکها در طرحهای دانش بنیان است
آن برخــوردار اســت ،بــه نحــو شایســتهای میتــوان
اهــداف را محقــق کــرد.
مدیرعامــل بانــک آینــده ،ایــن بانــک را در
حــوزه دانــش بنیــان ســرآمد عنــوان کــرد و بــا
اشــاره بــه فعالیــت بانــک آینــده در حــوزه فیــن
تکهــا اظهــار کــرد :در مــورد فیــن تکهــا ،از
یــک هلدینــگ مشــخص و چنــد بخــش متمرکــز
برخورداریــم کــه در بــازار در رده اول یــا دوم قرار
دارنــد و تعــدادی از آنهــا نیــز در حــوزه نــوآوری
و خالقیــت بــه پیشــرفتهای خوبــی دســت

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
گفــت :پیشبینــی مــا در ســال جــاری در
حــوزه ســرمایهگذاری ،تدویــن طرحهــای
ســرمایهگذاری مشــترک بــا بانکهــای اصلــی
کشــور در حــوزه دانــش بنیــان اســت کــه از
تاثیرگــذاری بســیاری در حــوزه دانــش بنیــان
برخــوردار خواهــد بــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،دکتــر علــی وحــدت در نشســت
مشــترک صنــدوق نــوآوری بــا بانــک آینــده بیــان
کــرد :طبــق مــاده  17قانــون جهــش تولیــد دانــش
بنیــان ،بانکهــا میتواننــد بــا صنــدوق نــوآوری
در طرحهــای دانــش بنیــان همســرمایهگذاری
کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه صنــدوق نــوآوری در
ســال  ،1401اجــرای ســرمایهگذاری مشــترک
بــا بانکهــا در طرحهــای دانــش بنیــان اســت،
ادامــه داد :مــا در صنــدوق نــوآوری ،چهــار مــدل
تاســیس شــرکت ســهامی عــام پــروژه ،شــرکت
ســرمایهگذاری و هلدینــگ ســهامی عــام نمونــه،
صندوقهــای جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه
نــوآوری بــرای همســرمایهگذاری بــا بانکهــا را
دنبــال میکنیــم.
دکتــر وحــدت بــه انتشــار نخســتین صکــوک
نــوآوری بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی اشــاره کــرد و گفــت :انتشــار صکــوک
نــوآوری روشــی جدیــد بــرای تامیــن مالــی
شــرکتهای دانــش بنیــان بــزرگ از طریــق بــازار
ســرمایه اســت .نخســتین اوراق بــرای شــرکت
دانشبنیــان داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد
«نــوآور» در ســال  1400در فرابــورس منتشــر شــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری
در انتشــار اوراق نــوآوری نقــش رکــن ضامــن را
در بــورس ایفــا میکنــد ،تصریــح کــرد :در قانــون
هــم آمــده اســت کــه صنــدوق نــوآوری میتوانــد
رکــن ضامــن باشــد لــذا اولیــن اوراق نــوآوری را
بــا همــکاری بانــک کارآفریــن منتشــر کردیــم.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه
ضمــن اظهــار امیــدواری نســبت بــه همــکاری
ایــن صنــدوق بــا بانــک آینــده در انتشــار اوراق
نــوآوری ،شــیوه عملکــرد ایــن بانــک در ارائــه

ســفتهها را بــرای مشــتریان فراهــم کنیــم و دیگــر
نیــاز نیســت تــا مشــتری بــه دنبــال خریــد ســفته در
خــارج از بانــک باشــد .همچنیــن میتوانیــم بــا
کمــک صنــدوق نــوآوری ،بــرات را بــه گــردش
درآوریــم چــرا کــه بــرات قابــل تنظیــم اســت و
میتوانــد بــه ســبد محصــوالت اضافــه شــود.

بانــک آینــده در حــوزه دانــش
بنیــان ،خوشــنام اســت

تســهیالت و صــدور ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع
شــرکتهای دانــش بنیــان را خــوب توصیــف
کــرد و گفــت :عملکــرد بانــک آینــده در حــوزه
اعطــای تســهیالت و صــدور ضمانــت نام ـ ه بــرای
شــرکتهای دانــش بنیــان بیــن بانکهــای
عامــل همــکار صنــدوق نــوآوری ،در رتبــه ســوم
قــرار دارد .درخواســتی کــه از ایــن بانــک داریــم
ایــن اســت کــه اگــر بازپرداخــت پروندههایــی
از شــرکتهای دانــش بنیــان بــا مشــکل مواجــه
اســت ،بــه مــا اطــاع داده شــود تــا بــه وصــول
مطالبــات کمــک کنیــم.

آمادگــی بانــک آینــده بــرای
در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر روحاهلل
ســرمایهگذاری مشــترک بــا یافتهانــد.
صنــدوق نــوآوری در حــوزه دارو
فطانــت ادامــه داد :در حــوزه فیــن تــک از ذوالفقــاری ،معــاون تســهیالت و تجاریســازی

در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر محمــد فطانــت،
مدیرعامــل بانــک آینــده در مــورد رکــن ضامــن
در انتشــار اوراق نــوآوری گفــت :در مــورد رکــن
ضامــن موافــق هســتیم و میتوانــد راهــکار خوبــی
باشــد ،چــرا کــه رکــن ضامــن ،شــاه بیــت اصلــی
در انتشــار اوراق نــوآوری اســت ،امــا ایــن کار
منحصــرا بــا تصویــب بانــک مرکــزی قابــل انجــام
اســت.

شــرکتهای اســتارتآپی کــه ایدههایــی در
مرحلــه بلــوغ دارنــد و نســبت بــه موفقیــت آنــان
اطمینــان داریــم حمایــت خواهیــم کــرد.
وی در ادامــه آمادگــی بانــک آینــده را بــرای
راهانــدازی هلدینــگ و ســرمایهگذاری مشــترک
بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در حــوزه دارو
و نیــز تاســیس صنــدوق مشــترک در حــوزه VC
اعــام کــرد و گفــت :بــرای حمایــت از دانــش

وی افــزود :اگــر شــرکتهای دانــش بنیــان
بــزرگ و متوســط را بــه بــازار ســرمایه متصــل
کنیــم ،قطعــا بــه توفیقــات خوبــی دســت خواهیــم
یافــت و البتــه بــا ظرفیتــی کــه صنــدوق نــوآوری از

بنیــان میتــوان از  VCاســتفاده کــرد.
مدیرعامــل بانــک آینــده در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود گفــت :مــا از معــدود بانکهایــی
هســتیم کــه میتوانیــم امــکان امضــای الکترونیــک

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ســخنانی
گفــت :بانــک آینــده طی ســه ســال گذشــته1500 ،
میلیــارد تومــان تســهیالت بــا معرفــی صنــدوق
نــوآوری بــه دانــش بنیانهــا اعطــا کــرده اســت.
همچنیــن مبلــغ  230میلیــارد تومــان ضمانتنامــه
توســط بانــک آینــده بــه نفــع شــرکتهای دانــش
بنیــان صــادر شــده اســت.
معــاون تســهیالت و تجاریســازی صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی ،بانــک آینــده را در حــوزه
دانــش بنیــان بانکــی خوشــنام عنــوان کــرد و
یــادآور شــد :بانــک آینــده بــه تعهــدات خــود
نســبت بــه صنــدوق نــوآوری و شــرکتهای
دانــش بنیــان بــه طــور کامــل عمــل کــرده اســت.
همچنیــن دکتــر علــی ناظمــی ،معــاون
ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
بــه چهــار مــدل همــکاری مشــترک ایــن صنــدوق
بــا بانکهــا اشــاره کــرد و گفــت :تاســیس
شــرکت ســهامی عــام پــروژه شــامل پذیرهنویســی
پروژههــای دانــش بنیــان ،شــرکت ســرمایهگذاری
و هلدینــگ ســهامی عــام شــامل مدیریــت ســبدی
از داراییهــا ،صندوقهــای جســورانه شــامل
ســرمایهگذاری جســورانه و شــرکت تامیــن
ســرمایه نــوآوری ،چهــار مــدل همــکاری صنــدوق
نــوآوری بــا شــبکه بانکــی بــرای تامیــن مالــی
طرحهــای دانــش بنیــان اســت.
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چهارمیــن گردهمایــی روابــط عمومیهــای
اکوسیســتم فنــاوری و اقتصــادی( گــراف دی)
در محــل صنــدوق نــوآوری برگــزار و طــی آن
از چنــد مدیــر ارشــد ارتباطگــر تقدیــر بــه عمــل
آمــد و تندیسهایــی بــه آنهــا اعطــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری و
شــکوفایی ،دکتــر ســیاوش ملکیفــر در چهارمیــن
گردهمایــی روابــط عمومیهــای اکوسیســتم
فنــاوری و اقتصادی(گــراف دی) گفــت :وقتــی
از زیس ـتبوم نــوآوری کشــور صحبــت میشــود
بــه نظــر میآیــد کــه ایــن مفهــوم زائیــده اقتصــاد
دانــش بنیــان اســت در حالــی کــه مفهــوم اقتصــاد
دانــش بنیــان پیچیــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد دانــش بنیــان اگرچــه
یــک مفهــوم پیچیــده اســت امــا دور از دســترس
نیســت ،ادامــه داد :ترویــج و تبلیــغ اقتصــاد دانــش
بنیــان از مطالبــات جــدی مــا از مدیــران روابــط
عمومیهــای ســازمانها و نهادهــای کشــور
اســت .بــا هــر روش ممکــن بایــد اقتصــاد دانــش
بنیــان درک و در کشــور جــاری و ســاری شــود
چــرا کــه راه فــراری از ایــن مفهــوم نداریــم و بــا
آن زندگــی میکنیــم.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
در ادامــه بــه ســوء برداشــتهایی کــه در مــورد
اقتصــاد دانــش بنیــان و شــرکتهای دانــش بنیــان
در کشــور وجــود دارد ،اشــاره کــرد و گفــت:
برخــی بــه اشــتباه فکــر میکننــد کــه جمعیــت
شــرکتهای دانــش بنیــان ،همــان اقتصــاد
دانــش بنیــان اســت و شــرکتهای دانــش بنیــان
نیــز شــرکتهای کوچــک شــکل گرفتــه از دل
دانشــگاه هســتند و کاری از آنهــا برنمیآیــد ،ایــن
در حالــی اســت کــه ایــن شــرکتها هماکنــون
در صنایــع نفــت ،حمــل و نقــل و حــوزه بهداشــت
در کشــور در حــال فعالیــت هســتند.
ملکیفــر بــه ســاخت دســتگاه ونتیالتــور (تنفــس
مصنوعــی) در کشــور توســط شــرکتهای
دانــش بنیــان اشــاره کــرد و افــزود :شــرکتهای
دانشبنیــان در ایــام کرونــا موفــق بــه ســاخت
ونتیالتــور شــدند در حالــی کــه هیــچ کشــوری
در اوایــل اپیدمــی ،ایــن دســتگاه را بــه مــا ارائــه
نمیکــرد.
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه
نــام «تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغالآفرین»،
گفــت :بالفاصلــه بعــد از اعــام ایــن شــعار ،مــا
از توئیتهــا و پیامهــای مرتبــط بــا ایــن شــعار
از طریــق روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی آگاه شــدیم.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
در بخشــی از ســخنان خــود بــه سرگذشــت
شــرکت فایــزر اشــاره کــرد و افــزود :در ســال
 2008یــک هســته فنــاور حــدود  4/9میلیــون یــورو
از اتحادیــه اروپــا اخــذ و کار را شــروع کــرد امــا
در ســال  2018یــک ( VCنهــاد ســرمایهگذار
خطرپذیــر) بــه دنبــال آن میآیــد و  225میلیــون
دالر ســرمایه تزریــق میکنــد .در آن ســالها ایــن
شــرکت بــه دنبــال ســاخت واکســنهای درمــان
ســرطان بــود امــا بــا وقــوع کرونــا ،فایــزر بــه مقابلــه
بــا کرونــا برخاســت و ایــن همــان اقتصــاد دانــش
بنیــان اســت.

در چهارمیــن رویــداد «گــراف
دی» ،تجربیــات علمــی جدیــدی
بــه رویــداد اضافــه کردهایــم

در ادامــه ایــن رویــداد نیــز ،ســعید کریمــی،
دبیــر چهارمیــن گردهمایــی روابــط عمومیهــای
اکوسیســتم فنــاوری و اقتصادی(گــراف دی)
بــا بیــان اینکــه هــر تجربــه یــک موفقیــت اســت
و شکســت معنــا نــدارد ،گفــت :در هــر رویــداد
«گــراف دی» ســعی کردیــم یــک تجربــه جدیــدی

بــه رویــداد اضافــه کنیــم لــذا توانســتیم اولیــن
رویــداد را بــه واســطه کرونــا بــه صــورت مجــازی
برگــزار کنیــم.
وی افــزود :در چهارمیــن رویــداد «گــراف دی»،
تجربیــات علمــی جدیــدی بــه رویــداد اضافــه
کردهایــم و بــه ارزیابــی شــاخصههای مدیــران
ارشــد روابــط عمومیهــا میپردازیــم.
دبیــر چهارمیــن گردهمایــی روابــط عمومیهــای
اکوسیســتم فنــاوری و اقتصادی(گــراف دی) ادامــه
داد :در ایــن رویــداد از مجمــوع  25شــرکت9 ،
شــرکت توانســتند در شــاخههای کارآفرینــی
ارتباطــی ،بانــک ،بیمــه ،فنــاوری و شــرکتهای
بــزرگ اقتصــادی حائــز رتبــه شــوند .ضمــن اینکــه
 13شــرکت دانــش بنیــان نیــز مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد.
کریمــی بیشــترین شــرکتهایی کــه حاضــر بــه
ارزیابــی در ایــن رویــداد بودنــد را شــامل دانــش
بنیانهــا اعــام کــرد.
برگــزاری دو پنــل در چهارمیــن رویــداد گــراف
دی
در ادامــه چهارمیــن گردهمایــی روابــط
عمومیهــای اکوسیســتم فنــاوری و اقتصــادی(
گــراف دی) ،پنلهــای «مدیــران ارشــد ،روابــط
عمومــی و اســتراتژی تعامــل ایــن دو بــازوی
مهــم» و «نحــوه تعامــل روابــط عمومــی بــا مدیــران
ارشــد» در محــل صنــدوق نــوآوری برگــزار شــد.
در پنــل «مدیــران ارشــد ،روابــط عمومــی و
اســتراتژی تعامــل ایــن دو بــازوی مهــم» دکتــر
محمــد خوانســاری معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان
فنــاوری اطالعــات ایــران ،دکتــر داوود زارعیــان
رئیــس شــورای سیاســتگذاری گــراف دی،
صدیقــه ببــران اســتاد ارتباطــات ،مهنــدس امیــر
لعلــی مدیــر ســابق روابــط عمومــی بانــک دی،
دکتــر ســید قاســم بینیــاز مدیــرکل دیپلماســی
عمومــی و اطالعرســانی ســازمان انــرژی اتمــی و
دکتــر شــکری اســتاد ارتباطــات بــه بحــث و تبــادل
نظــر دربــاره اســتراتژیها و دغدغههــای روابــط
عمومــی پرداختنــد.
در پنــل دوم نیــز «نحــوه تعامــل روابــط عمومــی
بــا مدیــران ارشــد» بــا حضــور خانــم مــاری
پولــو مدیــر ارتباطــات اتحادیــه بینالمللــی
راهآهنهــا( )UICو نــواب فیروزخــان ،مدیــر
روابــط عمومــی شــرکت هــارون بــرادرز پاکســتان
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ارائــه تجربیــات مدیــران دو
شــرکت دانــش بنیــان از تعامــل بــا
روابــط عمومیهــا

در ادامــه چهارمیــن رویــداد «گــراف دی»
همچنیــن دکتــر شــهاب جوانمــردی ،مدیرعامــل
شــرکت دانــش بنیــان فنــاپ و دکتــر علــی حکیــم
جــوادی ،مدیــر عامــل هلدینــگ بهســازان فــردا،
تجربیــات خــود را بــا محوریــت چگونگــی تعامــل
بــا روابــط عمومــی و انتظــارات مدیــران ارشــد از
روابــط عمومــی ارائــه کردنــد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن رویــداد نیــز
تندیــس مدیــر ارشــد ارتباطگــر بــه ســید جــواد
ســاداتینژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی ،وحیــد
یزدانیــان رئیــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ،حســن بقایــی مدیرعامــل شــرکت
پاکســان ،مصطفــی امیــری مدیرعامــل شــرکت
زریــن پــال ،علــی چالشــی مدیرعامــل اســتارتآپ
اتاقــک ،محمدعلــی یوســفی مدیرعامــل شــرکت
آســیاتک ،مهــدی رحمانــی مدیرعامــل شــرکت
رنگیــن نانــو ســاختار ،فــرزاد رحمانــی مدیرعامــل
شــرکت چارگــون و حمیــد رشــنوادی مدیرعامــل
بیمــه ســرمد اعطــا شــد.
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تامین مواد افزودنی پیشرفته استئارات کلسیم ،روی و
منیزیم با حمایت صندوق نوآوری

یــک شــرکت دانــش بنیــان موفــق بــه تامیــن
مــواد افزودنــی پیشــرفته اســتئارات کلســیم ،روی و
منیزیــم بــا حمایــت صندوق نــوآوری و شــکوفایی
در کشــور شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،علــی نیلــی ،مدیرعامــل شــرکت
دانــش بنیــان فنــاوران شــیمی زریــن ایرانیــان در
مــورد تامیــن مــواد افزودنــی پیشــرفته اســتئارات
کلســیم ،روی و منیزیــم گفــت :شــرکت مــا بــه
عنــوان اولیــن و تنهــا شــرکت مــورد تاییــد ایرانــی
بــرای تامیــن مــواد افزودنــی پیشــرفته اســتئارات
کلســیم ،روی و منیزیــم در لیســت پتروشــیمیهای
کشــور ثبــت و بعــد از پنــج ســال تــاش موفــق بــه
جلــب رضایــت پتروشــیمیهای بــزرگ کشــور
در مــورد کیفیــت و تطابــق بــا اســتانداردهای
جهانــی شــده اســت.
وی افــزود :محصــول مــا قابــل رقابــت بــا
برندهــای آمریکایــی و اروپایــی بــوده و کیفیــت
آن باالتــر از نمونههــای چینــی ،هنــدی و
کشــورهای آســیایی اســت.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان فنــاوران شــیمی
زریــن ایرانیــان ادامــه داد :شــرکت مــا طــی دو
ســال اخیــر موفــق بــه ورود بــه بــازار ایــران شــده
اســت ،امــا بــه دلیــل اســتراتژیک بــودن محصــول،
نفــوذ در بــازار بــه کنــدی انجــام میشــود.
نیلــی بــه صــادرات ایــن محصــول نیــز اشــاره
کــرد و گفــت :در ســال  1400صــادرات محصــول

خــود را بــه عــراق
و ترکمنســتان آغــاز
کردیــم و هماکنــون
نیــز محصــول مــا جایــگاه
خــود را در بــازار کشــور
پیــدا کــرده اســت.
وی مــواد افزودنــی پیشــرفته اســتئارات کلســیم،
روی و منیزیــم را قابــل اســتفاده در پتروشــیمیها
و صنایــع پاییــن دســت اعــام کــرد.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان فنــاوران
شــیمی زریــن ایرانیــان ،چش ـمانداز ایــن شــرکت
را در اختیــار گرفتــن کل بــازار داخــل و صــادرات
محصــول بــه کشــورهای روســیه ،ترکمنســتان،
ازبکســتان و برخــی کشــورهای همســایه عنــوان
کــرد.
نیلــی بــا بیــان اینکــه محصــول ایــن شــرکت
هایتــک و قابــل اســتفاده در پتروشــیمیهای
بــزرگ اســت ،بیــان کــرد :ســعی داریــم بــرای
حضــور بیشــتر در بازارهــای داخلــی و نیــز بــازار
بینالملــل در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی
حضــور پیــدا کنیــم.
وی تســهیالت دریافتــی ایــن شــرکت از
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه منظــور تامیــن
مــواد افزودنــی پیشــرفته اســتئارات کلســیم ،روی و
منیزیــم را شــامل تســهیالت ســرمایه در گــردش،
خدمــات مشــاورهای ،نمایشــگاهی و امکانــات
آزمایشــگاهی اعــام کــرد.

با حمایت صندوق نوآوری؛
دوره آموزشی بلندمدت «مالکیت فکری برای شرکتهای کوچک و
متوسط» برگزار میشود
صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی در راســتای
کمــک بــه شــرکتهای
دانشبنیــان در آشــنایی
بــا مفاهیــم مالکیــت
فکــری ،بهبــود حفاظــت ،مدیریــت و تجاریســازی
داراییهــای فکــری و در نهایــت ایفــای نقــش فعــال
در توســعه اقتصــاد دانشبنیــان ،بــا همــکاری مؤسســه
فــدرال مالکیــت فکــری ســوئیس و مرکــز مالکیــت
معنــوی ایــران از بهمنمــاه ســال  ۱۴۰۰اقــدام بــه
برگــزاری دوره بلندمــدت «مالکیــت فکــری بــرای
شــرکتهای کوچــک و متوســط» کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،در شــرکتهای دانشبنیــان کــه عمدتــاً
شــرکتهای کوچــک و متوســط مبتنــی بــر تحقیــق
و توســعه و فناوریهــای بــاال هســتند ،داراییهــای
فکــری (عمدتــاً مالکیــت صنعتــی) اهمیتــی شــایان
توجــه دارد و یکــی از ارزشــمندترین داراییهــای
ایــن شــرکتها قلمــداد میشــود .اولیــن گام در
بهرهبــرداری مناســب از ایــن داراییهــای ارزشــمند،
شناســایی و حفاظــت از آنهــا و گام بعد تجاریســازی
مناســب داراییهــای فکــری اســت.
ازایـنرو ،صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در راســتای
کمــک بــه شــرکتهای دانشبنیــان در آشــنایی بــا
مفاهیــم مالکیــت فکــری ،بهبــود حفاظــت ،مدیریــت
و تجاریســازی داراییهــای فکــری و در نهایــت
ایفــای نقــش فعــال در توســعه اقتصــاد دانشبنیــان ،بــا
همــکاری مؤسســه فــدرال مالکیــت فکــری ســوئیس و
مرکــز مالکیــت معنــوی ایــران از بهمنمــاه ســال ۱۴۰۰

اقــدام بــه برگــزاری دوره بلندمــدت «مالکیــت فکــری
بــرای شــرکتهای کوچــک و متوســط» کــرده اســت
کــه بخــش ســوم ایــن دوره  7اردیبهشــت مــاه ســال
جــاری برگــزار میشــود.
ایــن دوره آموزشــی ســرفصلهای متنوعــی از
آشــنایی بــا مفاهیــم ابتدایــی و انــواع داراییهــای
فکــری تــا روشهــای مناســب بــرای حفاظــت و
تجاریســازی ایــن داراییهــا همــراه بــا بررســی
نمونههــای عملــی و کاربــردی را در بــر میگیــرد.
چهــار جلســه ابتدایــی ایــن دوره تاکنــون در دو بخــش
بــا عناویــن «آشــنایی بــا مباحــث مالکیــت فکــری»
و «طــرح صنعتــی و عالمــت تجــاری» ،هــر دو هفتــه
یکبــار در روزهــای چهارشــنبه  ،بــا حضــور بیــش از
 150نفــر برگــزار شــده اســت.
بخــش ســوم ایــن دوره بــا عنــوان «ثبــت اختــراع»
کــه پیشــتر در روز  17فروردیــن برگــزار شــد روز 7
اردیبهشــت  1401ادامــه خواهــد داشــت .عالقــه منــدان
بــرای ثبتنــام و شــرکت در ایــن دوره میتواننــد
از طریــق لینــک https://cbd.inif.ir/-/ip-for-sme2
اقــدام کننــد.
مالکیــت فکــری ،بنــا بــه تقســیمبندی ســازمان
جهانــی مالکیــت فکــری ( ،)WIPOبــه دو دســته اصلــی
تقســیم میشــود؛ «مالکیــت صنعتــی» کــه شــامل
پتنتهــا ،نشــانها و عالئــم تجــاری ،طرحهــای
صنعتــی و نشــانههای جغرافیایــی اســت و «مالکیــت
ادبــی و هنــری» کــه شــامل آثــار ادبــی ماننــد رمــان،
شــعر و نمایشــنامه ،فیلــم ،موســیقی و آثــار هنــری
ماننــد نقشــهها ،نقاشــیها ،عکسهــا و مجســمهها و
همچنیــن طراحیهــای معمــاری اســت.
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تولید دستگاه تصفیه هوای هوشمند نانویی توسط یک شرکت دانش
بنیان داخلی
یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در تهــران  98درصــدی قــارچ و 95درصــدی ریزگردهــا و هیــچ آســیبی بــه محیطزیســت ،انســان و ســایر
جانــداران وارد نمیکنــد و قابلیــت شــارژ دارد.
موفــق بــه تولیــد دســتگاه تصفیــه هــوای هوشــمند کمــک میکنــد.
وی افــزود :ایــن دســتگاه از همــه اســتانداردهای وی در ادامــه بــه صــادرات ایــن محصــول نیــز
نانویــی در کشــور شــد.
الزم و نیــز تائیدیههــای وزارت بهداشــت ،محیــط اشــاره کــرد و افــزود :بــرای صــادرات ،اقدامــات

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی ،هدایــت غالمــی،
مدیرعامــل شــرکت آنیــک فــنآوری آنیــل در
مــورد دســتگاه تصفیــه هــوای هوشــمند نانویــی
گفــت :ایــن دســتگاه مجهــز بــه سیســتم پنــج
مرحلــهای تصفیــه و ضدعفونــی هــوا شــامل
پیــش فیلتــر اولیــه ،پالســمای ســرد اتمســفری،
سیســتم نانوفتوکاتالیســتی ،فیلترهپا(نانونقــره) و
فیلتــر نانوکربــن فعــال اســت کــه بــه کاهــش 95
درصــدی ویــروس کرونــا 99 ،درصــدی باکتــری،

زیســت ،وزارت دفــاع ،ســتاد نانــو و معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برخــوردار
بــوده و بســیار ســبک و کممصــرف اســت .ایــن
دســتگاه قابلیــت جــذب مــواد آالینــده را داشــته
و بخشــی از میکرواورگانیســمها را نیــز از هــوای
محیــط حــذف میکنــد.
مدیرعامــل شــرکت آنیــک فــنآوری آنیــل،
دســتگاه تصفیــه هــوای هوشــمند نانویــی را
قابــل اســتفاده در منــازل ،موسســات آموزشــی،
دانشــگاهها ،مــدارس ،بیمارســتانها ،کلینیکهــا،
فضاهــای درمانــی و بهداشــتی و ادارات اعــام
کــرد.
غالمــی در مــورد مزیــت رقابتــی دســتگاه تصفیــه
هــوای هوشــمند نانویــی نســبت بــه نمونههــای
مشــابه خارجــی ،گفــت :ایــن دســتگاه نســبت بــه
رقبــای خارجــی از قیمــت پایینتــر و امــکان تقاضــا
بــرای خریــد از کشــورهای دیگــر برخوردار اســت

الزم صــورت گرفتــه و نمونههــای اولیــه هــم
بــه کشــورهای تاجیکســتان ،روســیه ،ترکیــه
و ازبکســتان ارســال شــده و تفاهمنامههــا و
مذاکراتــی نیــز بــرای صــادرات بــه ایــن کشــورها
انجــام شــده و بــه زودی شــاهد صــادرات ایــن
دســتگاه خواهیــم بــود.
مدیرعامــل شــرکت آنیــک ف ـنآوری آنیــل در
مــورد چشـمانداز ایــن شــرکت بیــان کــرد :توســعه

فضــای تولیــد ،افزایــش محصــوالت و افزایــش
دو برابــری فــروش محصــوالت از برنامههــای

بنیان و اشتغال آفرین»
بر ارائه تسهیالت به

شرکتهای دانش بنیان
تاکید داریم

در ادامــه ایــن نشســت نیــز حجتالــه
صیــدی ،مدیرعامــل بانــک صــادرات در مــورد
همکاریهــای هرچــه بیشــتر ایــن بانــک بــا
صنــدوق نــوآوری در راســتای تحقــق شــعار
«تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن» گفــت:
بانــک صــادرات از ظرفیــت باالیــی بــرای
تــداوم همکاریهــا بــا صنــدوق نــوآوری و
ارائــه تســهیالت بــه شــرکتهای دانــش بنیــان
برخــوردار اســت.

شــرکت مــا در ســال آینــده اســت.
غالمــی یکــی از اهــداف شــرکت آنیــک
فــنآوری آنیــل را تولیــد علــم و ادغــام آن
بــا نــوآوری در محصوالتــی اعــام کــرد کــه
میتواننــد بــه بهتریــن شــکل در زندگــی انســانها
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

بازدید رئیس صندوق نوآوری از مراحل طراحی و تولید محصوالت
درون چاهی یک شرکت دانش بنیان
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از مراحل
طراحــی و تولیــد محصــوالت درون چاهــی
شــرکت دانشبنیــان «نســیم همــراه» بازدیــد و از
نزدیــک در جریــان توانمندیهــای ایــن شــرکت
قــرار گرفــت .ایــن شــرکت تاکنــون از تســهیالت
 13میلیــارد تومانــی صنــدوق نــوآوری اســتفاده
کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،در ایــن بازدیــد کــه یاســر عربنیــا،
معــاون ارتباطــات و امــور بینالملــل و نیــز برخــی
مدیــران صنــدوق نــوآوری ،فریــدون کــرد زنگنــه
مدیــر ســرمایهگذاری و کســبوکار شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،مدیــران شــرکت ملــی حفــاری
و مدیــران پــارک فنــاوری نفــت نیــز حضــور
داشــتند ،دکتــر علــی وحــدت رئیــس صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی در جریــان توانمندیهــا
و محصــوالت فناورانــه و نیــز مراحــل طراحــی و
تولیــد محصــوالت درون چاهــی شــرکت دانــش
بنیــان «نســیم همــراه» قــرار گرفــت.
مجمــوع تســهیالت پرداختــی صنــدوق نــوآوری
بــه ایــن شــرکت دانــش بنیــان  13میلیــارد تومــان
اســت و  3میلیــارد تومــان نیــز بــه صــورت
تســهیالت لیزینــگ بــا همــکاری بانــک تجــارت
و شــرکت ملــی نفــت در مرحلــه پرداخــت بــه ایــن
شــرکت قــرار دارد.

در سال «تولید؛ دانش

وی آمادگــی بانــک صــادرات در تاســیس
شــرکت ســهامی عــام پــروژه و هلدینــگ،
صندوقهــای جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه
را اعــام کــرد و افــزود :مــا ایــن آمادگــی را داریم
تــا بــا صنــدوق نــوآوری در طرحهــای دانــش
بنیــان مشــارکت کنیــم.
مدیرعامــل بانــک صــادرات در پایــان بــر اعطای
تســهیالت ویــژه بــه شــرکتهای دانــش بنیــان در
ســال «تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن» و
افزایــش ســقف تســهیالت درنظــر گرفتــه بــرای
ایــن شــرکتها تاکیــد کــرد و در مــورد انتشــار
اوراق صکــوک نــوآوری یــادآور شــد :اوراق
صکــوک بایــد قابــل فــروش و ســود آن قابــل

ماهیــت محصــوالت ایــن شــرکت دانــش بنیــان
در تشــخیص و تعییــن عمــق گرفتگــی لولههــای
حفــاری در چاههــای نفــت و گاز اســت.
دقــت و کیفیــت عملکــرد ایــن محصــول بــرای
تصمیمگیــری در مــورد نحــوه پیشــبرد عملیــات
حفــاری و آزادســازی دکل حفــاری از شــرایط
اضطــراری گیــر لولههــای درون چاهــی بســیار
حائــز اهمیــت اســت.
ایــن محصــول نقــاط قــوت نمونههــای مشــابه
آلمانــی و آمریکایــی را داراســت و بــا انتقــال
تجــارب فنــی کارشناســان عملیاتــی شــرکت ملــی
حفــاری ،چــه از لحــاظ ســختافزاری و چــه

نرمافــزاری پیشــرفتهتر از نمونههــای خارجــی
عمــل کــرده اســت و اخــذ تائیدیــه تســتهای
میدانــی کارفرمــای پــروژه و انعقــاد قــرارداد بــا
ایــن شــرکت نیــز گواهــی بــر ایــن مســئله اســت.
بــا دســتیابی بــه ایــن تکنولــوژی ،ســاالنه از
خــروج یــک میلیــون دالر ارز از کشــور جلوگیری
خواهــد شــد.
گفتنــی اســت ،شــرکت دانــش بنیــان «نســیم
همــراه» تاکنــون از تســهیالت لیزینــگ صنــدوق
نــوآوری بــه منظــور انعقــاد یکســری قــرارداد بــا
شــرکتهای نفتــی در کشــور اســتفاده کــرده
اســت.

پیــش بینــی باشــد.
در ایــن نشســت روحاهلل ذوالفقــاری ،معــاون
تســهیالت و تجاریســازی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی بــر ضــرورت اجــرای برنامههــا و
اقدامــات ویــژه از ســوی بانــک صــادرات بــا
محوریــت شــعار «تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال
آفریــن» تاکیــد و دکتــر علــی ناظمــی معــاون
ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری نیــز بــه چهــار
مــدل همــکاری مشــترک ایــن صنــدوق بــا شــبکه
بانکــی کشــور از جملــه بانــک صــادرات اشــاره
کــرد.
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بــا نمونــه مشــابه خارجــی اســت و هــم اکنــون در
مرحلــه مطالعــات بالینــی هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه بــا دســتیابی بــه ایــن فنــاوری،

ایــران هفتمیــن کشــور دارنــده دانــش تولیــد و
ســاخت مــاده اولیــه انســولین خواهــد بــود ،تصریح

کــرد :پیــش از ایــن دانــش تولیــد مــاده اولیــه ایــن

محصــول در انحصــار کشــورهای آلمــان ،ایتالیــا،
آمریــکا ،دانمــارک ،هنــد و چیــن بــود.

گفتنــی اســت ایــن شــرکت دانــش بنیــان کــه بــا

ســرمایهگذاری  126میلیــون یورویــی شــرکت

ویتــان فارمــا آلمــان در شــهرک صنعتــی نظرآبــاد
احــداث و راهانــدازی شــده اســت ،بــا حمایــت 50

میلیــارد تومانــی (وام بانکــی ســرمایه در گــردش)

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه تولیــد
انســولین قلمی(گالرژیــن) بــا برنــد «گالیــن»

تحــت لیســانس ویتــان فارمــا آلمــان در کشــور
شــده اســت.

یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در مشــهد
موفــق بــه طراحــی پلتفــرم حملونقــل بینالمللــی
بــا برنــد «توتــال» در کشــور شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،محمــد محمدپــور ،مدیرعامــل
شــرکت دانــش بنیــان نویــد آوران ویســتا تــام
(توتــال) بــا اشــاره بــه پیچیدگیهــای مســئله حمــل
بــار کــه هــر شــرکت حملونقــل بــا آن ســروکار
دارد ،در مــورد پلتفــرم حملونقــل بینالمللــی
ایــن شــرکت کــه بــه حــل ایــن پیچیدگــی کمــک
میکنــد ،گفــت :ایــن پلتفــرم امــکان مدیریــت
هوشــمند در شــرکتهای مربــوط بــه ایــن حــوزه
را فراهــم میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال شــرکتهای
حملونقــل بینالمللــی از پلتفــرم حملونقــل
بینالمللــی توتــال گفــت :هوشمندســازی پلتفــرم
توتــال در ســه محــور فرآوردههــای حملونقــل
در ســطح بینالمللــی ،کنترلهــای مالــی در
جهــت بهــرهوری اقتصــادی و فراهــم آوردن بســتر
توســعه حملونقــل بــا اجرایــی کــردن هوشــمند
بــار انجــام میشــود.

مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان توتــال ،بــازار
هــدف ایــن پلتفــرم را شــامل شــرکتهای
حملونقــل در ســطح داخــل و خــارج از کشــور
اعــام کــرد.
محمدپــور در ادامــه بــه صــادرات ایــن محصــول
نیــز اشــاره کــرد و گفــت :شــرکت مــا تاکنــون بــه
کشــورهای همســایه و منطقــه همچــون ترکیــه،
افغانســتان ،پاکســتان و امــارات صــادرات داشــته
اســت.
وی در مــورد مزیــت رقابتــی ایــن پلتفــرم نســبت
بــه نمونههــای مشــابه خارجــی اظهــار کــرد:
نرمافــزار مــا کار هوشمندســازی را بــا توجــه بــه
شــکل مدیریتــی آن شــرکت اجرایــی میکنــد
و از دانشــی برخــوردار اســت کــه مدیــران
شــرکتهای حملونقــل میتوانــد بــر اســاس
آن تصمیمگیریهــای خــود را در جهــت توســعه
شــرکت انجــام دهنــد و از طریــق ایــن پلتفــرم،
امــکان رهگیــری محمولــه را در تمــام مســیر حمــل
دارنــد و میتواننــد همــه فرآیندهــای حمــل و نقــل
را از مرحلــه ســفارش و دریافــت بــار تــا رســیدن
بــار بــه مقصــد و تحویــل بــه صاحــب کاال کامــا
کنتــرل کننــد.

مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان توتــال در
مــورد چش ـمانداز ایــن شــرکت در تولیــد پلتفــرم
حملونقــل بینالمللــی توتــال اظهــار کــرد :مــا
بــه دنبــال توســعه منابــع انســانی ،توســعه تجــارت
و فــروش و ارائــه ایــن پلتفــرم بــه شــرکتهای
حملونقــل بینالمللــی از جملــه در ترکیــه
هســتیم.
محمدپــور ادامــه داد :ســعی میکنیــم تــا نیروهای

انســانی کــه بتواننــد پلتفــرم حملونقــل بینالمللــی
را توســعه دهنــد ،تربیــت کنیــم و البتــه حوزههــای

بزرگتــری را نیــز بــه حوزههــای تجــاری شــرکت

اضافــه کردهایــم و بــه بازارهــای بینالمللــی
افغانســتان و ترکیــه نیــز وارد شــدهایم.

وی فــروش و ارائــه ایــن پلتفــرم بــه شــرکتهای

حملونقــل عمومــی و تبدیــل اپلیکشــین توتــال
بــه یــک پلتفــرم بینالمللــی را از برنامههــای ایــن

شــرکت اعــام کــرد و گفــت :ســعی داریــم تــا
ایــن محصــول را بــه ســطح اســتانداردهای جهانــی

برســانیم تــا در بازارهــای بــزرگ بینالمللــی بــا

محدودیتهــای کشــوری و منطقــهای مواجــه
نشــویم.

ایــن شــرکت دانــش بنیــان تولیــد مــاده اولیــه

انســولین را بــرای نخســتین بــار در ایــران و

خاورمیانــه از ســل الیــن تــا محصــول نهایــی بــه
منظــور تامیــن نیــاز بــازار داخلــی و خودکفایــی
ملــی در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،ســاالنه در حــدود

 300میلیــون یــورو صــرف واردات انســولین بــه
کشــور میشــود کــه بــا تولیــد ایــن انســولین
قلمی(گالرژیــن) در کشــور ،صرفهجویــی ارزی

حداقــل بــه میــزان  30درصــد صــورت خواهــد
گرفــت.

دکتر وحدت:

انتشــار صکــوک نــوآوری
سیاســت جدید صنــدوق نوآوری
در تامیــن مالــی شــرکتهای
دانــش بنیــان اســت

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت:

انتشــار صکــوک نــوآوری روشــی جدیــد بــرای

تامیــن مالــی شــرکتهای دانــش بنیــان بــزرگ
از طریــق بــازار ســرمایه اســت کــه نخســتین اوراق

بــرای شــرکت دانشبنیــان داروســازی دکتــر
عبیــدی بــا نمــاد «نــوآور» در ســال  1400در

افتتاح کارخانه تولید مواد اولیه انسولین با حمایت صندوق نوآوری
کارخانــه تولیــد مــواد اولیــه انســولین شــرکت

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری

دانــش بنیــان ویتــان فارمــد کــه بــا حمایــت  ۵۰و شــکوفایی ،علــی حــدادی نماینــده مــردم
میلیــارد تومانــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ســاوجبالغ ،نظرآبــاد ،چهاربــاغ و طالقان درحاشــیه
راهانــدازی شــده اســت ،عصــر پنجشــنبه در جریــان

ایــن مراســم گفــت :بــا راهانــدازی ایــن خــط تولیــد

حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه بهرهبــرداری

در تولیــد انســولین داخلــی نیــز میتوانیــم خودکفــا

ســفر اســتانی هیــات دولــت بــه اســتان البــرز بــا عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش از  ۲۵۰نفــر،
رســید.

باشــیم .ایــن محصــول از نظــر کیفیــت قابــل رقابــت

فرابــورس منتشــر شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری

و شــکوفایی ،دکتــر علــی وحــدت در نشســت

مشــترک صنــدوق نــوآوری بــا پســت بانــک

صندوق نوآوری و شکوافیی
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دولتــی بــرای دریافــت حقــوق خــود در شــهر تردد
نداشــته باشــند و وقــت خــود را هــدر ندهنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه واگــذاری پســت بانــک

از ســال  86آغــاز شــد ،بیــان کــرد :بــه پســت بانــک

ایــن اجــازه داده شــده تــا در روســتاها بــر اســاس

توانمنــدی بخــش خصوصــی ،باجــه ایجــاد کنــد

دکتر زلفیگل:

در تدوین سند نظام ملی

نوآوری کشور از تجربیات
صندوق نوآوری استفاده
شود

کــه در حــال حاضــر  6053باجــه در روســتا داریــم

کــه  10هــزار نفــر در ایــن حــوزه شــاغل هســتند و
بــا پروتکلهــای مــا فعالیــت میکننــد.

مدیرعامــل پســت بانــک تراکنــش مالــی ایــن

بانــک در حــوزه روســتایی را دو میلیــون  850هزار

گفــت :صنــدوق نــوآوری وظیفــه تامیــن مالــی اوراق نــوآوری ،برنامــه جدیتــری در دســت تراکنــش اعــام کــرد و گفــت :بــر اســاس ســند
شــرکتهای دانــش بنیــان را برعهــده دارد کــه اقــدام داریــم ،گفــت :انتشــار صکــوک نــوآوری راهبــردی پســت بانــک ،مــا بخشــی از خدمــات
بخشــی از آن از طریــق صندوقهــای پژوهــش روشــی جدیــد بــرای تامیــن مالــی شــرکتهای بانکــی مــا را بــه ســمت حوزههــای فنــاوری

و فنــاوری انجــام میشــود .در ایــن راســتا طــی دانــش بنیــان بــزرگ از طریــق بــازار ســرمایه اســت اطالعــات و ارتباطــات و کســب و کارهــا ســوق
ســه ســال اخیــر بــه میــزان دو هــزار میلیــارد تومــان کــه نخســتین اوراق بــرای شــرکت دانشبنیــان دادهایــم.
شــیری از راهانــدازی کارگــروه نوآورانــه در این
از طریــق ایــن صندوقهــا کــه عامــل صنــدوق داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد «نــوآور» در
نــوآوری هســتند ،شــرکتهای دانــش بنیــان ســال  1400در فرابــورس منتشــر شــد.

تامیــن مالــی شــدهاند.

بانــک خبــر داد و افــزود :شــعبه پســت بانــک را در

دکتــر وحــدت همچنیــن در مــورد همــکاری

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات جهــت

و ســرمایهگذاری را بــا همــکاری پســت بانــک

گفــت :در ایــن تبصــره آمــده اســت کــه در همــه

وی افــزود :شــبکه بانکــی نیــز یکــی دیگــر از پســت بانــک بــا صنــدوق نــوآوری عنــوان کــرد :رســیدگی بــه یکســری پروندههــا راهانــدازی
بازیگــران زیس ـتبوم نــوآوری در کشــور هســتند در ســال جــاری بایــد امــوری نظیــر صــدور کردهایــم.
کــه بــه تامیــن مالــی شــرکتهای دانــش بنیــان و ضمانــت نامههــا ،اعطــای تســهیالت ،بازاریابــی وی بــه تبصــره  18قانــون بودجــه اشــاره کــرد و
فنــاور میپردازنــد.

اداره کلهــای فنــاوری اســتانها ،ارکان اعتبــاری

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی  50پیــش ببریــم.
درصــد فعالیــت شــرکتهای دانــش بنیــان در وی در ادامــه بــه روش تامیــن مالــی جمعــی داشــته باشــیم .بنابرایــن ســال  1401ســال ویــژهای
(کرادفاندینــگ) طرحهــای دانــش بنیــان نیــز بــرای مــا در حــوزه فنــاوری خواهــد بــود ،چــرا
کشــور را در حــوزه  ITو  ICTاعــام کــرد.
وحــدت در ادامــه بــا بیــان اینکــه تصویــب اشــاره کــرد و افــزود :ایــن روش تامیــن مالــی کــه قصــد مــا فعالیــت در حــوزه صنعــت و بخــش
طرحهــای حمایتــی از دانــش بنیانهــا و بازاریابــی در قالــب مســابقه تلویزیونــی «کارویــا» در ســال

تولیــدات مخابــرات اســت تــا در حــوزه ارتباطــات

نقشآفرینــی داشــته باشــیم و بخشــی از کار را

بانکهــا ،ســرعت فعالیتهــای شــرکتهای  1400اجرایــی شــد .در ایــن مســابقه  18طــرح بــا
دانــش بنیــان را افزایــش میدهــد ،اظهــار کــرد :نظــر داوران انتخــاب و بــر ســکوهای تامیــن مالــی برعهــده بگیریــم.
تســهیالت صنــدوق نــوآوری بــرای شــرکتهای جمعــی قــرار گرفتنــد و مــردم توانســتند روی آنهــا مدیرعامــل پســت بانــک بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
بانــک ،بــزرگ نیســت ،اظهــار کــرد :مــا پیشــتر ســه
کوچکــی اســت کــه امــکان مراجعــه بــه بانکهــا ســرمایهگذاری کننــد.
هــزار و  700میلیــارد تومــان از تعهــدات خــود را

را ندارنــد و اخــذ تســهیالت از بانکهــا برایشــان

اجرایــی کردهایــم کــه

ریســک دارد .توقــع مــا از پســت بانــک بازاریابــی

امســال ایــن رقــم را تــا 4

و تعییــن بودجــه الزم بــرای اعطــای تســهیالت

برابــر افزایــش دادهایــم.

بــه شــرکتهای متوســط و بــزرگ دانــش بنیــان

شــیری

و صــدور ضمانــت نامــه بــرای آنهــا بــا معرفــی

کارنامــه پســت بانــک

صنــدوق نــوآوری اســت.

در همــکاری بــا مســابقه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس قانــون جهــش

تلویزیونــی «کارویــا» را

تولیــد دانــش بنیــان ،امــکان همســرمایهگذاری

بانکهــا بــا صنــدوق نــوآوری در طرحهــای

دانــش بنیــان فراهــم شــده اســت ،بیــان کــرد :در
ایــن راســتا مــا در صنــدوق نــوآوری چهــار مــدل

تاســیس شــرکت ســهامی عــام پــروژه ،شــرکت

ســرمایهگذاری و هلدینــگ ســرمایه نمونــه عــام،
صندوقهــای جســورانه و شــرکت تامیــن ســرمایه

در

ادامــه

خــوب توصیــف کــرد.

بخشــی از خدمــات پســت بانــک
بــه ســمت حوزههــای فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات و کســب و
کارهــا ســوق پیــدا کــرده اســت

در ادامــه ایــن نشســت ،بهــزاد شــیری ،مدیرعامــل

نــوآوری بــرای همســرمایهگذاری بــا بانکهــا را پســت بانــک در مــورد تاریخچــه ایــن شــرکت

در ادامــه ایــن نشســت
نیــز روحاهلل ذوالفقــاری ،معــاون تســهیالت و
تجاریســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 30
درصــد حــوزه فعالیــت شــرکتهای دانــش بنیــان
را مرتبــط بــا حــوزه  ICTاعــام کــرد و گفــت:
هماکنــون انــواع خدمــات ســرمایه در گــردش،

پیشــنهاد دادهایــم.
گفــت :پســت بانــک کــه در ســال  1374توســط اعطــای ضمانتنامــه و تســهیالت لیزینــگ از
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در دولــت وقــت تشــکیل شــد ،کار خدماترســانی ســوی پســت بانــک در اختیــار شــرکتهای
ادامــه بــا بیــان اینکــه امســال در مــورد انتشــار پســت مالــی را انجــام میدهــد تــا مســتمریبگیران دانــش بنیــان قــرار میگیــرد.

پنجــاه و هشــتمین جلســه کارگــروه صندوقهــای
پژوهــش و فنــاوری بــا حضــور وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری در محــل صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دبیرخانــه کارگــروه

صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری ،دکتــر
محمدعلــی زلفــیگل وزیــر علــوم ،تحقیقــات و

فنــاوری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه تدویــن ســند
نظــام ملــی نــوآوری و فنــاوری کشــور گفــت :این
ســند در دســت تدویــن اســت .در قســمت مالــی
نظــام ملــی نــوآوری و فنــاوری بایــد از تجربیــات
موفــق صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری اســتفاده

کــرد تــا ایــن ســند عملیاتــی و قابــل اجــرا باشــد.

همچنیــن وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بایــد
در تدویــن ایــن ســند نقــش پرررنگتــری داشــته

باشــد.

وی تاکیــد کــرد :در تدویــن ســند نظــام ملــی
نــوآوری و فنــاوری کشــور همچنیــن بایــد از
تجربیــات صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اســتفاده
شــود تــا شــاهد زایــش و رویــش شــرکتهای
دانــش بنیــان باشــیم.
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود گفــت :خوشــبختانه در
ســال آینــده بودجــه خوبــی بــرای معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و پارکهــای علــم
و فنــاوری اختصــاص داده شــده تــا شــاهد رشــد
شــرکتهای دانشپایــه و دانشبنیــان باشــیم.
دکتــر زلفـیگل در ادامــه بــا تاکیــد بــر ضرورت
افزایــش شــیب رشــد شــرکتهای دانــش بنیــان
در کشــور تصریــح کــرد :بایــد بــا بهرهگیــری از
ظرفیتهــا و پتانســیلهای صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی و همچنیــن صندوقهــای پژوهــش و
فنــاوری در کل کشــور ،شــیب رشــد شــرکتهای
دانشبنیــان را بــه ســمت بــاال هدایــت کنیــم تــا
شــاهد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور
باشــیم.

صندوق نوآوری و شکوافیی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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دکتر ناظمی خبر داد:

درج نخستین صکوک نوآوری برای یک شرکت دانشبنیان در بورس با حمایت صندوق نوآوری
آغاز پذیره نویسی از فردا

معــاون ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی از درج نخســتین صکــوک نــوآوری
بــرای شــرکت داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد
«صنــوآور  »12در فهرســت نرخهــای بــازار اوراق
بدهــی بــورس اوراق بهــادار خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،دکتــر علــی ناظمــی بــا اعــام ایــن
خبــر اظهــار کــرد :بــر اســاس مجــوز پذیرهنویســی
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،از تاریــخ 23
اســفند مــاه ســال  1400اوراق مرابحــه شــرکت
داروســازی دکتــر عبیــدی بــه مبلــغ  3000میلیــارد
ریــال ،بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
و بــا هــدف تامیــن ســرمایه در گــردش ایــن
شــرکت بــه منظــور خریــد مــواد اولیــه تولیــد دارو،
بــا نمــاد «صنــوآور »12در فهرســت نرخهــای بــازار
بدهــی بــورس اوراق بهــادار تهــران درجشــد.این
اوراق در روز چهارشــنبه مــورخ  25/12/1400بــه
مــدت یــک روز کاری از طریــق بــورس اوراق
بهــادار تهــران مــورد پذیرهنویســی قــرار میگیــرد
و ســپس معامــات ثانویــه آن آغــاز میشــود.
معــاون ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،شــرکت «واســط مالــی مــرداد پنجــم»
را ناشــر اوراق مرابحــه شــرکت داروســازی دکتــر
عبیــدی و ضامــن آن را بانــک کارآفریــن اعــام
کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ ســود ســاالنه ایــن اوراق
 18درصــد و مــدت اوراق نیــز چهــار ســاله اســت،
گفــت :سررســید پرداخــت ســود آن نیــز هــر ســه

دکتر زلفیگل:

مــاه یکبــار از تاریــخ انتشــار اوراق اســت.
ناظمــی در ادامــه دربــاره اوراق نــوآوری
(صکــوک) گفــت :اوراق تامیــن مالــی اســامی
یــا صکــوک اوراقــی هســتند کــه بــه منظــور تامیــن
مالــی شــرکتها و پروژههــا و نیــز تامیــن ســرمایه
در گــردش و خریــد دارایــی ثابــت بــا نــرخ ســود
مشــخص و سررســید معیــن از طریــق بــازار ســرمایه
منتشــر میشــود.
معــاون ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،اوراق نوآوری(صکــوک) را نیازمنــد
ضامــن از بیــن بانکهــا ،شــرکتهای بیمهگــر،
شــرکتهای ســرمایهگذاری و نهادهــای
عمومــی بــه عنــوان ارکان انتشــار عنــوان کــرد و
گفــت :ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی را بــه عنــوان ضامــن بــرای

انتشــار اوراق دانــش بنیــان پذیرفتــه اســت؛ بــر
ایــن اســاس اولیــن اوراق نــوآوری بــرای شــرکت
داروســازی دکتــر عبیــدی بــا نمــاد «صنــوآور
 »12منتشــر و ایــن نمــاد روز گذشــته در فهرســت
نرخهــای بــازار اوراق بدهــی بــورس اوراق بهــادار
تهــران درج شــد.
وی دربــاره نحــوه حمایــت صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی از اوراق نــوآوری نیــز گفــت :حمایــت
صنــدوق بــه دو شــکل قبــول ســمت رکــن
ضامــن ،تقبــل کارمــزد ارکان (ضامــن ،متعهــد
پذیرهنویســی و بازارگــردان) بــا پرداخــت تمــام یــا
بخشــی از کارمــزد ارکان و در نهایــت پرداخــت
ســود باالتــر یــا یارانــه ســود اســت.
ناظمــی دربــاره مزیــت اســتفاده از صکــوک
نــوآوری نیــز یــادآور شــد :ورود بــه بــازار ســرمایه

و تامیــن مالــی بــرای شــرکتهای بــزرگ (باالتــر
از  50میلیــارد تومــان) ،اســتفاده از برنــد صنــدوق
نــوآوری ،تســهیل خــروج شــرکتها ،ایجــاد
زیرســاختها بــرای استانداردســازی ،شــفافیت
در شــرکتهای دانــش بنیــان و مزیــت بلندمــدت
همــکاری ایــن شــرکتها بــا بــازار ســرمایه از
جملــه ایــن مزیتهاســت.
معــاون ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،انتشــار صکــوک نــوآوری را روشــی
جدیــد بــرای تامیــن مالــی شــرکتهای دانــش
بنیــان از طریــق بــازار ســرمایه و یکــی از مدلهــای
حمایتــی صنــدوق نوآوری و شــکوفایی از بورســی
شــدن شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتارتآپها
عنــوان کــرد و گفــت :صنــدوق نــوآوری چنــدی
پیــش برنام ـهای را بــرای حمایــت از تامیــن مالــی
شــرکتهای دانشبنیــان از طریــق انتشــار
صکــوک بــا نمــاد نــوآوری در بــازار ســرمایه ارائــه
کــرد کــه بــر اســاس آن ،حمایتهــای شــامل
پوشــش هزینــه ارکان و ضمانــت بــه شــرکتهای
دانشبنیــان واجــد شــرایط تعلــق میگیــرد.
وی در پایان ،اســتفاده از ابــزار اوراق فروش تبعی
بــرای واحدهــای ســرمایهگذاری صندوقهــای
ســرمایهگذاری جســورانه ،ســرمایهگذاری ســایر
صندوقهــای ســرمایهگذاری در صندوقهــای
ســرمایهگذاری جســورانه دارای اوراق فــروش
تبعــی و برگــزاری دورههــای آموزشــی مشــترک
را از جملــه پیشــنهادهای اخیــر صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی بــرای همــکاری بــا ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار عنــوان کــرد.

صندوقهای پژوهش و فناوری از مهمترین ابزارهای جهاد کارآفرینی هستند

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت:
بهتریــن ســرمایهگذاری بــرای آینــدگان کشــور،
ســرمایهگذاری در حوزههــای فنــاوری و
نــوآوری اســت چــرا کــه ایــن حوزههــا از ارزش
افــزوده باالیــی برخوردارنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی ،دکتــر محمدعلــی زلفیگل در نشســت
هماندیشــی اعضــای کارگــروه صندوقهــای
مشــکالت اجتماعــی و روانــی کشــور کاهــش
پژوهــش و فنــاوری بــا مدیــران صندوقهــا ،گفــت:
مییابــد.
مــا امــروز در کشــور نیــاز بــه جهــاد کارآفرینــی
وی ادامــه داد :دولــت و حاکمیــت بایــد پــروژه
داریــم کــه یکــی از مهمتریــن ابزارهــای آن،
اشــتغال را پــروژه اول کشــور قــرار دهنــد و همــه
صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری هســتند چــرا کــه
امکانــات کشــور را بــر ایجــاد شــغل ،بســیج کننــد.
ایــن صندوقهــا از ایدههــای جوانــان حمایــت و
زلفــیگل بــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت
باعــث ایجــاد شــغل میشــوند .زمانــی کــه بــرای
صــادرات و واردات در کشــور اظهــار کــرد:
جوانــان کشــور شــغلی ایجــاد شــود ،بســیاری از

مدیریــت صــادرات و واردات از راهکارهــای
توســعه شــغل در کشــور اســت ،از ایــنرو بایــد
واردات محصولــی کــه در کشــور تولیــد میشــود،
کنتــرل و مدیریــت شــود تــا از ورشکســتگی تولیــد
داخــل جلوگیــری صــورت گیــرد.
وزیــر علــوم در ادامــه بــه دوران دفــاع مقــدس
اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن دوران ،هــر ایرانــی
بــر اســاس توانمندیهــای خــود از کشــور دفــاع
کــرد .در حــال حاضــر نیــز بایــد از پتانســیلهای
مــردم و بســیج ملــی بــرای حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان اســتفاده کنیــم ،لــذا پیشــنهاد میکنــم
ایــن شــرکتها را وارد بــورس کنیــم تــا بــا منابــع
مالــی مــردم از آنهــا حمایــت شــود.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع ســرمایهگذاری در
صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری ،تصریــح کــرد:

هــر ریالــی کــه در ایــن صندوقهــا ســرمایهگذاری

میشــود ،در واقــع نوعــی ســرمایهگذاری بــرای
ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان اســت.

زلفــیگل تصریــح کــرد :در وزارت علــوم نیــز

الزم اســت کــه در زمــان تدویــن بودجــه تفصیلــی
دانشــگاهها ،آنهــا موظــف شــوند کــه یــک تــا ســه

درصــد از اعتبــارات خــود را در صندوقهــای

پژوهــش و فنــاوری ســرمایهگذاری کننــد.

وزیــر علــوم در پایــان بــا انتقــاد از خامفروشــی در

کشــور ،گفــت :مــا از رتبــه  13جهانــی در حــوزه

شــیمی برخورداریــم و دانشــمندان طــراز اولــی در
ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت هســتند ،لــذا بایــد

بــا اســتفاده از ظرفیــت جوانــان و دانشــمندان خــود

بــه خامفروشــی در کشــور پایــان دهیــم.

صندوق نوآوری و شکوافیی
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ما برای صندوق نوآوری جایگاهی شبیه بانک مرکزی در اکوسیستم نوآوری قائل هستیم
صندوقهای پژوهش و فناوری ستون فقرات تامین مالی نوآوری کشور هستند

عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی
گفــت :کشــور در حــال ورود بــه دوره بلــوغ در
اقتصــاد دانــش بنیــان اســت و بایــد ریلهــای
کشــور را آمــاده ایــن بلــوغ کنیــم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،دکتــر محســن دهنــوی ،عضــو هیــات
رئیســه مجلــس شــورای اســامی در نشســت
هماندیشــی اعضــای کارگــروه صندوقهــای
پژوهــش و فنــاوری بــا مدیــران ایــن صندوقهــا
گفــت :کشــور درحــال ورود بــه دوره بلــوغ در
اقتصــاد دانــش بنیــان اســت و بایــد ریلهــای

کشــور را آمــاده ایــن بلــوغ کنیــم چــرا کــه ایــن
اقتصــاد قــرار اســت بــار ســنگینی را بــه دوش
بکشــد و خدمــات قابــل توجهــی را بــه کشــور
ارائــه کنــد.
وی بــه قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان اشــاره
کــرد و افــزود 70:درصــد محتــوای
ایــن قانــون ،مســئله تامیــن مالــی
اســت ،چــرا کــه اقتصــاد دانــش
بنیــان در حــوزه تامیــن مالــی،
جایــگاه خــود را در اقتصــاد
کالن کشــور پیــدا نکــرده اســت.
بنابرایــن مــا در مجلــس شــورای
اســامی بــرای صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری
و صندوقهــای دولتــی در حــوزه تامیــن مالــی
نقشهایــی تعریــف کردهایــم.
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی
ادامــه داد :بانکهــا در ســال جــاری2500 ،
میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت کردهانــد
کــه اگــر فقــط یــک درصــد آن حســاب کنیــم،

بایــد  25میلیــارد تومــان تســهیالت بــه اقتصــاد
دانشبنیــان پرداخــت کــرده باشــند.
دهنــوی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بــرای صنــدوق
نــوآوری در اکوسیســتم نــوآوری کشــور
جایگاهــی شــبیه بانــک مرکــزی قائــل هســتیم،
گفــت :مــا ایــن صنــدوق را بــه عنــوان نقــش
تنظیمگــری ،نظــارت ،تامیــن اعتبــارات و
پشــتیبانیهای کالن قــرار دادهایــم و صندوقهــای
پژوهــش را نیــز بــه مثابــه بانکــی در نظــام تامیــن
مالــی کشــور میبینیــم.
وی در ادامــه از تســهیلگری دولــت ســیزدهم
در اجــرای قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان
تشــکر کــرد و گفــت :همــه دســتگاههای کشــور
بایــد تــاش کننــد تــا صندوقهــای پژوهــش و
فنــاوری در راســتای نظــام تامیــن مالــی کشــور
بــرای همــه شــناخته شــوند ،چــرا کــه هنــوز برخــی
از افــراد هیچگونــه اطالعاتــی از صندوقهــای
پژوهــش و فنــاوری ندارنــد.
رئیــس فراکســیون اقتصــاد دانــش بنیــان مجلــس
شــورای اســامی در بخــش دیگــری از ســخنان

خــود اظهــار کــرد :مــا هنــوز نتوانســتهایم
صندوقهــای بخــش خصوصــی را وارد نظــام
تامیــن مالــی کشــور کنیــم ،بنابرایــن بــرای اســتفاده
از صندوقهــای خصوصــی و شــرکتهای
بورســی ،بایــد ایــن صندوقهــا را تشــویق کنیــم تــا
ســرمایه خــود را بــه ســمت صندوقهــای پژوهــش
و فنــاوری ســوق دهنــد تــا صــرف ســرمایهگذاری
در طرحهــای فناورانــه شــود.
دهنــوی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از بــروز
هرگونــه آســیب در صندوقهــای پژوهــش و
فنــاوری جلوگیــری کــرد ،افــزود :بایــد تــاش
کنیــم تــا کوچکتریــن خطایــی در ایــن صندوقهــا
رخ ندهــد و ایــن صندوقهــا از سیســتم خــود
مراقبتــی برخــوردار باشــند.
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســامی در
پایــان صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری را ســتون
فقــرات تامیــن مالــی نــوآوری کشــور دانســت و بــر
نقــش آنهــا در رشــد و توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان
کشــور تاکیــد کــرد.

تولید انحصاری پوشش ضدسایش و خوردگی قالبهای مسی صنعت فوالد با حمایت صندوق نوآوری
یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در شــهرک
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــا دریافــت تســهیالت
تولیــد صنعتــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
موفــق بــه تولیــد پوشــشهای ســرامیکی دمــای
بــاال ب ـهروش ترمــال اســپری شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،رضــا ســلطانی مدیرعامــل شــرکت
پــارس پالســما پوشــش بــا بیــان اینکــه این شــرکت
تنهــا شــرکت تولیــد کننــده پوشــش ضدســایش و
خوردگــی قالبهــای مســی شــرکتهای فــوالدی
در کشــور اســت ،در مــورد ویژگیهــای ایــن
محصــول توضیــح داد و گفت :در سیســتم پوشــش
ترمــال اســپری پــودر مــواد مــذاب بــا ســرعت
بــاال روی ســطح قطعــات پاشــیده میشــود کــه
ایــن پــودر قطعــات را در مقابــل اکسیداســیون
و خوردگــی مقــاوم میکنــد .ایــن پوشــش
نســبت بــه ســایش و خوردگــی بــرای قالبهــای

مســی شــرکتهای فــوالدی نیــز کاربــرد دارد
کــه مــا تنهــا تولیــد کننــده ایــن محصــول بــرای
شــرکتهای بــزرگ فــوالدی هســتیم .هــدف
مــا ارائــه خدمــات مناســب بــه صنایــع در مــواردی
همچــون خوردگــی در دمــای بــاال ،ســایش
در شــرایط ســخت و همچنیــن پوشــشهای
ســرامیکی بــرای حفاظــت در دماهــای بســیار بــاال
و یــا عایقســازی الکتریکــی قطعــات توســط ایــن
پوشــشهای ســرامیکی اســت.
وی ادامــه داد :در اصــل ایــن پوشــش میتوانــد
محصــول را نســبت بــه خوردگــی و اکسیداســیون
در دمــای بــاال مقــاوم کنــد .ایــن پوشــش بــرای
صنایــع دیگــری چــون نفــت ،پتروشــیمی ،پاالیــش
و توربینهــای گازی نیــز کاربــرد دارد .بنابرایــن
طیــف وســیعی از صنایــع میتواننــد از ایــن
پوشــش بــرای بــاال بــردن عمــر قطعــات خــود
اســتفاده کننــد.
مدیرعامــل شــرکت پــارس پالســما پوشــش در
مــورد واردات ایــن محصــول گفــت :همچنــان
میــزان قابــل توجهــی از ایــن محصــول بــه کشــور
وارد میشــود امــا مــا بــا شــرکت فــوالد مبارکــه
اصفهــان قــرارداد همــکاری داریــم و آنهــا بــرای
محافظــت از قالبهــای خــود کــه همگــی
وارداتــی هســتند از ایــن پوشــش اســتفاده میکننــد
کــه در ایــن صــورت عمــر قالــب آنهــا تــا ســه برابــر

افزایــش میدهــد .بنابرایــن بــرای شــرکتهای
فــوالد ســاز ارزش افــزوده ایجــاد میکنــد.
ســلطانی در مــورد میــزان ظرفیــت تولیــد شــرکت
نیــز گفــت :اگــر بخواهیــم وزن پوشــش قطعــات
مختلــف در ســال را بــه عنــوان ظرفیــت تولیــد
شــرکت محاســبه کنیــم ســاالنه بیــن  5تــا  10تــن
از ایــن مــواد را بــر ســطح قطعــات میپاشــیم .در
حــال حاضــر ســه شــرکت بــزرگ فوالدســاز در
کشــور داریــم کــه فــوالد مبارکــه از مــا خریــد
میکنــد و مذاکــرات بــا فــوالد خوزســتان و فــوالد
هرمــزگان نیــز آغــاز شــده اســت و ب ـهزودی آنهــا
نیــز بــه متقاضیــان محصــول مــا تبدیــل میشــوند.
مدیرعامــل شــرکت پــارس پالســما پوشــش در
مــورد برنامههــای آینــده شــرکت بــه ورود در
عرصــه تولیــد قطعــات فــوالدی اشــاره کــرد و
گفــت :تصمیــم گرفتیــم کــه در تولیــد قطعــات و
افزایــش کارایــی قطعــات مــورد نیــاز صنعــت فوالد
ورود کنیــم .مــا یــک سیســتم ســاده نداریــم .البتــه
در ابتــدا از یــک سیســتم ســاده شــروع کردیــم و به
مــرور سیســتم پالســما نیــز بــه فرآینــد مــا اضافــه
شــد.
ســلطانی در مــورد مزیــت رقابتــی شــرکت متبــوع
خــود بــا رقبــای داخلــی خاطرنشــان کــرد :مــا
نماینــده انحصــاری شــرکت جیتـیوی آلمــان در
خاورمیانــه بــرای فــروش ماشــینآالت ،تجهیــزات

و مــواد مصرفــی هســتیم .شــرکت جیتــیوی از
پیشــگامان صنعــت سیســتمهای پوشــشدهی
حرارتــی اســت کــه بــه صــورت بینالمللــی بــه
تولیــد و توســعه اینگونــه ماشــینآالت مشــغول بــه
فعالیــت اســت .از طــرف دیگــر مــن و همــکارم نیــز
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران و دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان هســتیم و حــدود  20ســال اســت
کــه در کنــار تحصیــات و آمــوزش آکادمیــک
تجربــه کاری مرتبــط در صنعــت را نیــز پیگیــری
کردیــم و توانایــی تبدیــل پروژههــای تحقیقاتــی
بــه محصــول قابــل اســتفاده در صنعــت را داریــم.
در زمینــه پوشــش مقــاوم بــه ســایش رقبــای
بســیاری در کشــور وجــود دارنــد کــه برخــی
دارای امکانــات بــاال و برخــی امکانــات متوســطی
دارنــد ،امــا در زمینــه قالبهــای مســی فوالدریــزی
تنهــا شــرکت تولیــد کننــده هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت پــارس پالســما پوشــش بــا
اشــاره بــه تســهیالت دریافتــی ایــن شــرکت از
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تصریــح کــرد:
میــزان تســهیالت مصــوب صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی بــرای محصــول مــا  300میلیــون تومــان
بــود امــا بــه دلیــل عــدم وجــود وثیقــه مــورد نیــاز
تنهــا از مجــوز هیــات علمــی خــود اســتفاده کردیــم
و  200میلیــون تومــان تســهیالت تولیــد صنعتــی
دریافــت کردیــم.

صندوق نوآوری و شکوافیی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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مدیر امور مجامع و صندوقهای سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد:

تمرکز صندوق نوآوری بر حوزه سرمایهگذاری در طرحهای دانش بنیان و فناور طی سه سال اخیر
طــرح منتخــب بــا مجمــوع تامیــن مالــی 416

مدیــر امــور مجامــع و صندوقهــای

ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
گفــت :طــی ســه ســال اخیــر تمرکــز بــر

ســرمایهگذاری در صنــدوق نــوآوری افزایــش

یافتــه اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری

و شــکوفایی ،ســیاوش صمیمــی در پنــل تخصصــی

دهمیــن کنفرانــس مهندســی مالــی ایــران بــا بیــان
اینکــه در ایــران ابزارهــای نویــن تامیــن مالــی

جمعــی ،آنچنــان پیشــرفت نداشــته اســت یکــی از
عوامــل آن را کمبــود نیــروی انســانی متخصــص در

امــور مالــی عنــوان کــرد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه عملکــرد بخــش

ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
افــزود :همســرمایهگذاری در  114پــروژه و

طــرح فناورانــه ،مشــارکت در تاســیس  10صنــدوق

خصوصــی و جســورانه ،ضمانــت  18طــرح
تامیــن مالــی جمعــی ،تاســیس اولیــن شــرکت
ســهامی عــام پــروژه دانــش بنیــان ،تاســیس اولیــن

شــرکت ســرمایهگذاری ســهامی عــام ،تنظیــم
و اجــرای اولیــن قــرارداد مشــارکت در درآمــد
و تنظیــم و اجــرای اولیــن قــرارداد حمایــت

صکــوک از فعالیتهــای انجــام شــده در بخــش

ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری اســت.

مدیــر امــور مجامــع و صندوقهــای

ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
ادامــه داد :برنامــه ســرمایهگذاری خطرپذیــر

صنــدوق نــوآوری نیــز شــامل ســرمایهگذاری
مشــترک بــا صندوقهــای عامــل در قالــب

همســرمایهگذاری و تاســیس صندوقهــای نــوآوری ارجــاع شــده ،صنــدوق نــوآوری بــا

ســرمایهگذاری جســورانه و بورســی بــوده اســت .ســرمایهگذاری در  64طــرح موافقــت کــرده
صمیمــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون  64پــروژه اســت .بیــش از  25درصــد از طرحهــای پیشــنهادی

فناورانــه در مشــارکت بــا  34عامــل اجرایــی شــده در مرحلــه غربالگــری اولیــه و مابقــی توســط کمیته
اســت ،اظهــار کــرد :طرحهــا و ایدههــای مبتنــی یــا بــه دلیــل گــزارش ضعیــف ارزیابــی رد شــدند.

بــر فنــاوری و نــوآوری بــا همــکاری و مشــارکت
عامــان مجــاز در قالــب مشــارکت در ســود و

زیــان ،تامیــن مالــی میشــوند.

وی در مــورد ســرمایهگذاری مشــترک صنــدوق

نــوآوری بــا صندوقهــای عامــل نیــز گفــت :از
میــان  46صنــدوق پژوهــش و فنــاوری عامــل،

تاکنــون  34صنــدوق اقــدام بــه همــکاری در
زمینــه همســرمایهگذاری در شــرکتهای برتــر

کرد هانــد.

صمیمــی گفــت :طــی ســه ســال اخیــر تمرکــز

بــر ســرمایهگذاری در صنــدوق نــوآوری افزایــش

یافتــه اســت.

مدیــر امــور مجامــع و صندوقهــای

ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
اضافــه کــرد :از بیــش از  170طرحــی کــه
توســط عاملیــن یــا ســرمایهپذیران بــه صنــدوق

صمیمــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف

میلیــارد ریــال ،آمــاده ارائــه در پلتفرمهــای تامیــن
مالــی جمعــی هســتند .مــردم عــادی میتواننــد بــا
مراجعــه بــه ایــن پلتفرمهــا در طرحهــای مدنظــر
خــود ســرمایهگذاری کننــد.
مدیــر امــور مجامــع و صندوقهــای
ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
پلتفرمهــای تامیــن مالــی جمعــی همــکار را شــامل
کارن کــراد ،دونگــی و ققنــوس اعــام کــرد.
صمیمــی بــا بیــان اینکــه صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی بــرای تامیــن مالــی بــذری
ایدههــای نــوآور بــا  15شــتابدهنده دانــش بنیــان
همســرمایهگذاری کــرده اســت ،بــه انتشــار
صکــوک نــوآوری اشــاره کــرد و گفــت :هــدف
از ایــن برنامــه تامیــن مالــی بیــش از  500میلیــارد
ریالــی شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتفاده از
مکانیــزم بــازار ســرمایه بــه جــای سیســتم بانکــی

اصلــی صنــدوق نــوآوری از ورود بــه حــوزه تامیــن بــه منظــور تامیــن منابــع موردنیــاز ایــن طرحهــا
مالــی جمعــی ،کمــک بــه شــکلگیری ایــن حــوزه اســت.
وی شــرایط دریافــت صکــوک نــوآوری را
و ایجــاد فرهنــگ کارآفرینــی و ســرمایهگذاری
شــامل شــرکتهای بــزرگ و متوســط دانــش
در عمــوم مــردم بــوده اســت ،بیــان کــرد :در
بنیــان بــا تــوان مالــی بــاال و ســرمایهگذاری در
برنامــه تامیــن مالــی جمعــی ،صنــدوق نــوآوری
طرحهــای توســعهای بــا اولویــت حــل مســائل
بــا اســتفاده از ابــزار تامیــن مالــی جمعــی ،بــرای اســتراتژیک و راهبــردی کشــور اعــام کــرد و
کســب و کارهــا و طرحهــای دانــش بنیــان ،تامیــن افــزود :خدمــات قابــل ارائــه صکــوک نــوآوری
مالــی عمومــی میکنــد .صنــدوق نــوآوری در ایــن شــامل پرداخــت کارمــزد مشــاور و رتبهبنــدی،
برنامــه  80درصــد از اصــل آورده ســرمایهگذاران پرداخــت هزینــه ارکان و ضمانــت اســت.
حقیقــی و همچنیــن طرحهــای حداکثــر بــا حجــم مدیــر امــور مجامــع و صندوقهــای
تامیــن مالــی  50میلیــارد ریــال را ضمانــت میکنــد ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
در پایــان یــادآور شــد :در برنامــه صکــوک
و در ســود متناســب بــا بــازده طــرح مشــارکت
نــوآوری ،صنــدوق نــوآوری توانســته اســت اولیــن
خواهــد کــرد.
صکــوک نــوآوری را بــه مبلــغ ســه هــزار میلیــارد
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر بــا
ریــال حمایــت کنــد.
ضمانــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی18 ،

دکتر وحدت اعالم کرد:

آمادگی صندوق نوآوری در حمایت از توسعه خانه خالق و نوآوری در کشور /حمایت  200میلیارد تومانی
صندوق نوآوری از توسعه فضاهای نوآوری در کشور

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت:
صنــدوق نــوآوری تاکنــون نزدیــک بــه ۲۰۰
میلیــارد تومــان از توســعه فضاهــای نــوآوری
در کشــور بــه شــکل تســهیالت قرضالحســنه
حمایــت کــرده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،دکتــر علــی وحــدت ظهــر در مراســم

فنــاوری رییــس جمهــوری و دکتــر محمدمهــدی
طهرانچــی رییــس دانشــگاه آزاد اســامی برگــزار
شــد ،بــا بیــان اینکــه افتتــاح ایــن ســرای نــوآوری
میتوانــد تاثیــر مهمــی در الگــوی صنایــع خــاق
داشــته باشــد ،گفــت :از ســال گذشــته مرکــز
شــرکتها و موسســات دانــش بنیــان معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،بــه منظــور
توســعه صنایــع خــاق و فرهنگــی در کشــور،

دانــش بنیــان بشــمار آورد کــه میتوانــد بــه توســعه
زیرســاختهای موردنیــاز شــرکتهای دانــش
بنیــان کمــک کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در کشــور بــه حــوزه
صنایــع فرهنگــی بــه عنــوان «مرکــز هزینــه» نــگاه
میشــود ،گفــت :از نظــر اغلــب مدیــران دولتــی
مــا ،اصحــاب فرهنــگ و هنــر همــواره نیازمنــد
حمایتانــد و ایــن بخــش بــا وجــود کارکردهــای

ظرفیــت اقتصــادی آن نادیــده گرفتــه میشــود؛
ایــن در حالــی اســت کــه برابــر آمارهــای ارائــه
شــده ،درآمــد شــرکتهای دانــش بنیــان حــوزه
صنایــع خــاق در دنیــا بــه حــدود  2700میلیــارد
دالر میرســد لــذا اگــر فــرض کنیــم کــه ایــران
از یــک درصــد جمعیــت جهــان برخــوردار باشــد،
میتوانیــم بــر روی ایــن میــزان درآمــد حســاب
کنیــم.

افتتــاح ســرای نــوآوری صنایــع خــاق کــه بــا شــرکتهای خــاق را بــه عنــوان شــرکتهای مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی و حتــی سیاســی ،رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه
حضــور دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمــی و نــوع 3و توســعه دهنــدگان فضاهــای نــوآوری کارکــرد اقتصــادی نــدارد ،یــا الاقــل کارکــرد و بــه اقتصــاد شــرکتهای فنــاور خــاق و فرهنگــی
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اشــاره کــرد و گفــت :بــا شــیوع کرونــا ،ظرفیــت
بزرگــی در اقتصــاد شــرکتهای فنــاور خــاق و
فرهنگــی ایجــاد شــد و ایــن ظرفیــت توســعه پیــدا
کــرد.
وحــدت تصریــح کــرد :در ســالهای اخیــر،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا صنایــع فرهنگی
و خــاق درآمیختــه اســت .امــروز شــرکتهای
دانشبنیــان زیــادی داریــم کــه بــه بســتری
بــرای عرضــه و فــروش محصــوالت و خدمــات
فرهنگــی و هنــری بــدل شــدهاند .همانطــور کــه
پلتفرمهایــی حــوزه خدمــات کمــک میکننــد
تــا مشــاغل خانگــی و کســبوکارهای کوچــک
رشــد کننــد ،پلتفرمهــای دیجیتــال حــوزه فرهنــگ
و هنــر هــم کمــک میکننــد تــا فعــاالن فرهنگــی
و هنــری مــا دیــده شــوند ،بفروشــند و بــزرگ
بشــوند.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه
توســعه صنایــع خــاق و فرهنگــی را نــه یــک
امــکان ،بلکــه یــک ضــرورت دانســت و تاکیــد
کــرد :چشــمانداز  20ســاله کشــور ،ایــران را
کشــوری الهامبخــش در دنیــا میدانــد .معتقدیــم
الهامبخشــی کارکــرد صنایــع خــاق و فرهنگــی
اســت ،نــه صنایــع ســخت و صنایــع ســنتی .مــا بــه
کمــک انیمیشــن ،فیلــم ،ســریال ،بــازی رایان ـهای،
پوشــاک ،نوش ـتافزار و اســباب بــازی میتوانیــم
الهامبخــش باشــیم.
وی افــزود :در عیــن حــال ،مــا یــک پیشــینه غنــی
فرهنگــی (ایرانی-اســامی) داریــم کــه میتوانــد
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توجــه بــه دارابــودن شــاخصهای الزم ،دانــش
بنیــان میشــوند ،حمایــت میکنیــم و امیــدوارم
بــا آغازبــهکار ســرای نــوآوری صنایــع خــاق و
دانــش بنیــان شــدن خانههــای خــاق در کشــور
بتوانیــم از آنهــا نیــز حمایــت کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضاهای ســرای نــوآوری
صنایــع خــاق بــه بخشهــای مختلفــی همچــون
علــوم شــناختی و پوشــاک اختصــاص پیــدا کــرده
اســت ،اظهــار کــرد :صنــدوق نــوآوری آمادگــی
تخصیــص خــط ویــژه اعتبــاری بــرای صنایــع
خالقــی کــه در بخشهــای مختلفــی ایــن مرکــز
مســتقر هســتند را دارد.
وحــدت در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق

ســالهای ســال صنایــع خــاق و فرهنگــی مــا را
ســیراب کنــد و مــواد اولیــه آن را تامیــن کنــد،
پــس اینجــا همچــون نفــت و معــدن ،بینیــاز از
واردات مــواد اولیــه هســتیم.
وی بــه ظرفیتهــای صادراتــی صنایــع خــاق و
فرهنگــی اشــاره کــرد و گفــت :بــه واســطه بــازار
بســیار بــزرگ همســایگان و منطقــه کــه بــا آنهــا
زبــان مشــترک و پیوندهــای عمیــق فرهنگــی و
دینــی داریــم ،نبایــد از صــادرات محصــوالت و
خدمــات فرهنگــی غافــل شــویم.
وحــدت در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــا اشــاره بــه شــکلگیری اکوسیســتم صنایــع
فرهنگــی و خــاق در کشــور طــی ســالهای
اخیــر ،گفــت :مــا امــروز از شــتابدهنده ،پــارک

فناوریهــای نــرم و فرهنگــی ،دو صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری تخصصــی صنایــع خــاق و
فرهنگــی و یــک صنــدوق جســورانه بورســی حوزه
صنایــع خــاق و فرهنگــی بــا ســرمایهای بالــغ بــر
 100میلیــارد تومــان برخورداریــم ،لــذا بســترهای
الزم بــرای توســعه ایــن اکوسیســتم در کشــور
فراهــم کــرد.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی همچنیــن
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن صنــدوق نیــز تاکنــون
نزدیــک بــه  ۲۰۰میلیــارد تومــان از توســعه
فضاهــای نــوآوری در کشــور بــه شــکل تســهیالت
قرضالحســنه حمایــت کــرده اســت ،گفــت:
همچنیــن مــا از شــتابدهندههایی کــه از ســوی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا

نــوآوری و شــکوفایی بــا طیــف وســیعی از ابزارهــا

در تمــام چرخــه عمــر در کنــار کســبوکارهای

خــاق و فرهنگــی اســت ،ارایــه انــواع خدمــات

بــه شــتابدهندههای دانشبنیــان خــاق و

فرهنگــی ،اعطــای تســهیالت بــه کارخانههــای

نــوآوری خــاق و فرهنگــی ،اعطــای انــواع
خدمــات و تســهیالت بــه شــرکتهای بــزرگ
عرضــه محصــوالت و خدمــات فرهنگــی،
همســرمایهگذاری بــا صندوقهــای پژوهــش و

فنــاوری در کســبوکارهای فرهنگــی و خــاق
و مشــارکت در تشــکیل صنــدوق جســورانه

بورســی تخصصــی خــاق و فرهنگــی را از

جملــه حمایتهــای صنــدوق نــوآوری از ایــن

کســبوکارها عنــوان کــرد.

طراحی و راهاندازی سیستم «موقعیتیابی ویژه آتشنشانان» با حمایت صندوق نوآوری
یــک شــرکت دانشبنیــان بــا حمایــت صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی موفــق بــه طراحــی
و راهانــدازی سیســتم «موقعیتیابــی ویــژه
آتشنشــانان و نیروهــای امــدادی» در مواقــع
حادثــه در کشــور شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــیصنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،دکتــر امیــن درخشــان مدیرعامــل
شــرکت دانــش بنیــان داده پــرداز تاراتــک شــرق
در مــورد ایــن محصــول گفــت :مــا بــا توجــه بــه
اعــام نیــاز از ســوی ســازمان آتشنشــانی و
ســازمان فنــاوری اطالعــات شــهرداری مشــهد
طــی ســال گذشــته ،سیســتم «موقعیتیابــی
ویــژه آتشنشــانان» را بــرای اولیــن بــار طراحــی
کردیــم .ایــن سیســتم ایــن قابلیــت را بــه مدیــر
عملیــات نجــات میدهــد کــه وقتــی ایــن افــراد
وارد محیطهــای پرخطــر میشــوند و اطالعاتــی
از وضعیــت حادثــه ندارنــد ،در صــورت نیــاز و در
اســرع وقــت بــه آنهــا امدادرســانی شــود.
وی افــزود :ایــن سیســتم قابلیــت تعییــن موقعیــت
آتشنشــان در داخــل ســاختمان و انتقــال وضعیــت
ســامت و عالئــم حیاتــی افــراد حادثــه دیــده را
دارد .کار تحقیــق و توســعه ایــن فنــاوری طــی دو

ســال انجــام شــده و مــا بــا اســتفاده از ایــن سیســتم،
میتوانیــم در همــه طبقــات تــا یــک طبقــه زیــر
زمیــن ،موقعیــت آتــش نشــانان را در هنــگام وقــوع
حادثــه مشــخص و ردیابــی کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت دادهپــرداز تاراتــک شــرق،
عالئــم حیاتــی و موقعیــت فــرد از نظــر نشســته یــا
ایســتاده بــودن در هنــگام وقــوع حادثــه بــا کمــک
ایــن سیســتم را قابــل ردیابــی اعــام کــرد و گفــت:
ایــن سیســتم میتوانــد ضربــان قلــب و ســطح
اکســیژن افــراد را گــزارش دهــد و آتشنشــانان
نیــز میتواننــد از طریــق دکمــهای کــه بــر روی
لبــاس ایــن افــراد تعبیــه شــده اســت ،اطالعــات
محیــط حادثــه را بــه بیــرون انتقــال دهنــد.
درخشــان ،بــازار سیســتم «موقعیتیابــی ویــژه
آتشنشــانان» را شــامل همــه ســازمانهای
آتشنشــانی و امــدادی اعــم از هــال احمــر،

مجموعههــای نظامــی ،امنیتــی ،پاالیشــگاهها،
پتروشــیمی و صنایــع فــوالدی عنــوان کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بررسـیهای
انجــام شــده ،ایــن محصــول مشــابه خارجــی
نــدارد ،بیــان کــرد :در ســال  ، 2021وزارت امنیــت
داخلــی آمریــکا در یــک کار مشــترک بــا ناســا
و دانشــگاه صنعتــی کالیفرنیــا اقــدام بــه رونمایــی
از محصولــی کــرد کــه شــبیه محصــول مــا اســت.
محصــول آمریکایــی هنــوز فراینــد تجاریســازی
و فــروش را انجــام نــداده اســت و صرفــا در مرحلــه
آزمایشــی قــرار دارد.
مدیرعامــل شــرکت دادهپــرداز تاراتــک شــرق
بــا بیــان اینکــه سیســتم موقعیتیابــی آتشنشــانان
یــک محصــول دانــش بنیــان اســت ،اظهــار کــرد:
بــرای طراحــی ایــن سیســتم از ســه فنــاوری
شتابســنجی ،اینترنــت اشــیاء و ثبــت عالئــم
حیاتــی اســتفاده شــده اســت .ایــن محصــول هنــوز
نیــاز بــه حمایــت جهــت توســعه فنــاوری و تحقیــق
و توســعه جهــت کاهــش خطــا و افزایــش قابلیــت
اســتفاده بــرای آتشنشــانها را دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن محصــول در داخــل
کشــور بســیار جــای کار دارد ،اظهــار کــرد :مــا در
کشــور از حــدود  ۳۰هــزار نیــروی آتشنشــان

برخورداریــم کــه ضــروری اســت بــرای ایــن افــراد
کــه در محیطهــای پرخطــر قــرار میگیرنــد،
تدابیــر بیشــتری در حــوزه ســامت و ایمنــی
اندیشــیده شــود .ایــن محصــول میتوانــد جــان
ایــن افــراد را حفــظ کنــد و در مواقــع حادثــه،
امــکان موقعیتیابــی دقیــق و پایــش ســامت آنهــا
فراهــم شــود.
درخشــان در مــورد صــادرات ایــن محصــول
نیــز گفــت :مــا بــرای صــادرات منتظــر ثبــت پتنــت
محصــول بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری هســتیم
کــه امیدواریــم تــا دو مــاه آینــده ایــن مهــم محقــق
شــود .ضمــن اینکــه صحبتهــا و مذاکــرات اولیــه
بــا چندیــن کشــور اروپایــی و کشــورهای منطقــه
اوراســیا بــرای صــادرات محصــول صــورت گرفتــه
و همچنــان در حــال رایزنــی هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت داده پــرداز تاراتــک شــرق
دربــاره خدمــات و تســهیالتی ایــن شــرکت از
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی دریافــت کــرده
اســت ،تصریــح کــرد :مــا تاکنــون از تســهیالت
نمونهســازی و نیــز خدمــات توانمندســازی و
توســعه بــازار صنــدوق نــوآوری نظیــر خدمــات
آموزشــی و شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و
خارجــی اســتفاده کردهایــم.
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در نشست روسای صندوق نوآوری و بانک مهر مطرح شد:

توسعه تسهیالت قرض الحسنه با هدف رشد اشتغال در کسب وکارهای دانش بنیان

در نشســت مشــترک مدیــران صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی و بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
بــر توســعه تســهیالت قــرض الحســنه بــا هــدف
رشــد اشــتغال در کســب وکارهــای دانــش بنیــان

تاکیــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی ،دکتــر علــی وحــدت در
نشســت مشــترک صنــدوق نــوآوری و بانــک
قرضالحســنه مهــر ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان از وظایــف
ذاتــی صنــدوق نــوآوری اســت ،گفــت :جامعــه
مخاطبــان صنــدوق نــوآوری در حــوزه تســهیالت
و خدمــات در حــدود  6600شــرکت دانــش بنیــان
اســت کــه ایــن عــدد در حــال افزایــش اســت.
بــه گفتــه وی ،صنــدوق نــوآوری فقــط در
حــوزه تســهیالت ،بیــش از  20نــوع خدمــت بــه
شــرکتهای دانــش بنیــان اعطــا میکنــد.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا
بیــان اینکــه درصددیــم تــا از ظرفیتهــای مالــی
کشــور بــا هــدف برونســپاری حمایتهــا از
شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور اســتفاده
کنیــم ،اظهــار کــرد :طــی ســه ســال اخیــر ،بیــش
از  20هــزار میلیــارد تومــان خدمــات مالــی بــه
دانــش بنیانهــا ارائــه کردهایــم و برخــی خدمــات

صنــدوق ماننــد نمونهســازی ،اشــتغالزایی و
خدمــات بــه شــتابدهندهها نیــز بــه صــورت
قرضالحســنه اعطــا شــده اســت.
دکتــر وحــدت در مــورد تعامــات بانــک
قرضالحســنه مهــر ایــران بــا صنــدوق نــوآوری

در ادامــه ایــن نشســت نیــز ســعید شمســینژاد کنــد.
مدیرعامــل بانــک قرضالحســنه مهــر ایــران در مدیرعامــل بانــک قرضالحســنه مهــر در ادامــه
ســخنانی بــا اشــاره بــه پتانســیلهای خــوب ایــن بــا بیــان اینکــه در دولــت ســیزدهم توجــه ویــژهای
بانــک ،گفــت :مــا درصــدد افزایــش ظرفیتهــای بــه مســئله قرضالحســنه شــده اســت ،اظهــار کــرد:
بانــک در اســتانها بــه منظــور حمایــت از
مــا میتوانیــم محــور فعالیتهــای قرضالحســنه
شــرکتهای دانــش بنیــان هســتیم تــا شــرکتها
صنــدوق نــوآوری را جــزو برنامههــا و
از دسترســی محلــی بــه ســرمایه بهرهمنــد شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــک بــا اعطــای فعالیتهــای بانــک قرضالحســنه مهــر ایــران
تســهیالت قرضالحســنه قصــد دارد بــه رونــد قــرار دهیــم.
توســعه شــرکتهای دانــش بنیــان کمــک کنــد ،وی در پایــان وظیفــه بانــک قرضالحســنه مهــر
ادامــه داد :ارتقــای جایــگاه دفتــر نــوآوری بانــک ایــران را حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا و
در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در دســتور کار شــرکتهای کوچــک اعــام کــرد.
قــرار گرفتــه اســت تــا همافزایــی شــکل گرفتــه بــه
چندیــن برابــر افزایــش یابــد.
تســهیل در رســیدگی بــه
شمســینژاد در ادامــه عالقمنــدی بانــک

و شــکوفایی نیــز گفــت :مــا در حــال حاضــر در
حــوزه ارائــه تســهیالت مرتبــط بــا اشــتغالزایی بــا
ایــن بانــک همــکاری داریــم کــه اگــر مشــکالت
حقوقــی مربوطــه رفــع شــود ،صنــدوق نــوآوری قرضالحســنه مهــر ایــران بــرای توســعه همکاریها
میتوانــد از طریــق ایــن بانــک خدمــات بیشــتر بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی را اعــام کــرد و
و جدیدتــری بــه شــرکتهای دانــش بنیــان ارائــه گفــت :مــا قصــد داریــم بــه عنــوان عامــل صنــدوق
کنــد.
نــوآوری نقــش بیشــتری در اکوسیســتم نــوآوری
وی اضافــه کــرد :تســهیالت اشــتغالزایی
کشــور ایفــا کنیــم چــرا کــه ایــن بانــک از ظرفیــت
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در راســتای
افزایــش اشــتغال و کمــک بــه توســعه شــرکتهای و پتانســیل باالیــی برخــوردار اســت کــه میتوانــد
دانــش بنیــان و بــه صــورت قرضالحســنه بــه ایــن بــه توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور کمــک
شــرکتها تخصیــص مییابــد.

وظیفــه بانــک قرضالحســنه
مهــر ایــران ،حمایــت از کســب
و کارهــای نوپــا و شــرکتهای
کوچــک اســت

تســهیالتی
پروندههــای
شــرکتهای دانــش بنیــان

گفتنــی اســت ،همچنیــن در ایــن نشســت
دکتــر روحاهلل ذوالفقــاری ،معــاون تســهیالت و
تجاریســازی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی،
ضمــن ارائــه آمــاری از خدمــات ایــن صنــدوق
بــه شــرکتهای دانــش بنیــان از طریــق بانــک
قرضالحســنه مهــر ایــران طــی ســه ســال اخیــر،
بــر ارتقــای جایــگاه دفتــر نــوآوری ایــن بانــک
در صنــدوق نــوآوری و تســهیل در رســیدگی بــه
پروندههــای شــرکتهای دانــش بنیــان تاکیــد
کــرد.
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ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر وحدت خبر داد:

انتشار نخستین صکوک نوآوری برای یک شرکت دانشبنیان در بازار سرمایه

رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از انتشــار امــروز بــا خوشحســابی شــرکتهای دانــش شــرکتها در کشــور ایجــاد نشــده بــود امــا بــا از طریــق بــازار ســرمایه کمــک
نخســتین صکــوک نــوآوری بــه همــت ایــن بنیــان ،اعتمــاد بانکهــا در اعطــای تســهیالت و تاســیس صنــدوق نــوآوری ایــن مهــم محقــق می کنــد
صنــدوق و بــا ضمانــت بانــک کارآفریــن بــرای
شــرکت دانــش بنیــان داروســازی دکتــر عبیــدی
در آینــده نزدیــک خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی ،دکتــر علــی وحــدت در نشســت
مشــترک صنــدوق نــوآوری و بانــک کارآفریــن
بــا اعــام ایــن خبــر بــر توســعه ایــن اقدمــات در
حــوزه ســرمایهگذاری مشــترک تاکیــد کــرد.
دکتــر وحــدت یکــی از مصوبــات طــرح جهــش
تولیــد دانــش بنیــان ،همــکاری صنــدوق نــوآوری
بــا بانکهــا بــوده اســت .طبــق مــاده  18ایــن
طــرح ،امــکان ســرمایهگذاری مشــترک بانکهــا
بــا صنــدوق نــوآوری فراهــم شــده اســت .مــا
معتقدیــم بــا ایجــاد جذابیتهــای هرچــه بیشــتر
در حــوزه ســرمایهگذاری ،میتــوان از ظرفیــت
موجــود بانکهــا در حوزههــای تخصصــی
بیشــترین بهــره را بــرد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت  6600شــرکت دانــش
بنیــان در کشــور افــزود :صنــدوق نــوآوری بــه
عنــوان متولــی نظــام تامیــن مالــی نــوآوری در
کشــور فعالیــت میکنــد و در ایــن راســتا بــه
صــورت مســتقیم یــا از طریــق خــط اعتبــاری کــه
در اختیــار صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری قــرار
داده اســت و یــا از طریــق منابــع اهرمــی کــه نــزد
بانکهــا دارد ،از شــرکتهای دانــش بنیــان و
فنــاور حمایــت میکنــد.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ادامــه
همــکاری و تعامــات ایــن صنــدوق بــا شــبکه
بانکــی کشــور را خــوب توصیــف کــرد و گفــت:

صــدور ضمانتنامــه بــرای ایــن شــرکتها جلــب
شــده اســت.
وحــدت در ادامــه ظرفیتهــای فراهــم شــده
بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان در کشــور را
شــامل شــبکه بانکــی ،بــازار ســرمایه ،صندوقهــای
جســورانه و صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری
اعــام کــرد.
وی همچنیــن در مــورد همــکاری صنــدوق
نــوآوری بــا بانــک کارآفریــن نیــز اظهــار کــرد:
اگرچــه همــکاری مــا بــا بانــک کارآفریــن
دیرهنــگام آغــاز شــد ،امــا از ســال گذشــته تاکنــون
ایــن بانــک در همــکاری بــا صنــدوق نــوآوری
خدمــات متوعــی را در اختیــار شــرکتهای
دانــش بنیــان قــرار داده اســت.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــر
افزایــش خدمــات جــاری بانــک کارآفریــن بــه
شــرکتهای دانــش بنیــان تاکیــد کــرد و بــا اشــاره
بــه اینکــه بانــک کارآفریــن در واقــع یــک بانــک
دانــش بنیــان اســت ،گفــت :ایــن بانــک ،ایــن
قابلیــت را دارد کــه خدمــات خــود بــه زیس ـتبوم
نــوآوری کشــور را ارتقــاء بخشــد و مــا نیــز در ایــن
مســیر همــراه شــما هســتیم.
بایــد زنجیرههــای تخصصــی تامیــن مالــی در
کشــور ایجــاد شــود
در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر احمــد
بهارونــدی ،مدیرعامــل بانــک کارآفریــن بــا
اشــاره بــه اهمیــت تامیــن مالــی نــوآوری در کشــور
گفــت :در نمــودار رشــد صنعــت ،سیســتم تامیــن
مالــی شــرکتهای دانــش بنیــان تــا قبــل از بلــوغ

شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از دهــه  80بــه بعــد
ضــرورت نهادســازی در کشــور احســاس شــد،
گفــت :بــا نهادســازی در کشــور ،بســیاری از
شــرکتهای دانــش بنیــان ،شناســنامهدار شــدند،
چــرا کــه تامیــن ســرمایه موردنیــاز در حوزههــای
تخصصــی ،نهادســازی را بــه دنبــال دارد.
مدیرعامــل بانــک کارآفریــن در ادامــه بــا تاکیــد

بــر ضــرورت ایجــاد زنجیرههــای تخصصــی تامیــن

مالــی در کشــور ،گفــت :یکــی از ایــن زنجیرههــا،
مرتبــط بــا اکوسیســتم نــوآوری کشــور اســت کــه

بــا شــکلگیری آن ،بســیاری از چالشهــای مالــی

شــرکتهای دانــش بنیــان رفــع شــده اســت.

بهارونــدی بــا بیــان اینکــه بانــک کارآفریــن

عالقمنــد بــه حضــور در حوزههــای ســامت
و هایتــک اســت ،تصریــح کــرد :مــا آمــاده

همــکاری بــا صنــدوق نــوآوری بــرای حمایــت

در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر علــی ناظمــی،
معــاون ســرمایهگذاری صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی بــا بیــان اینکــه در قانــون جهــش تولیــد
دانــش بنیــان بــر همــکاری شــبکه بانکی بــا صندوق
نــوآوری در حــوزه ســرمایهگذاری تاکیــد و
امــکان حضــور بانکهــا در کنــار صنــدوق بــرای
ســرمایهگذاری در طرحهــای دانــش بنیــان فراهــم
شــده اســت ،گفــت :تعامــات صنــدوق نــوآوری
بــا بانکهــا میتوانــد حوزههــای متنوعــی را
شــامل شــود و از الگوهــای نوینــی بــرای تامیــن
مالــی مشــارکتی بهــره جســت.
وی بــا بیــان اینکــه نخســتین صکــوک نــوآوری
بــا ضمانــت بانــک کارآفریــن و حمایــت صنــدوق
نــوآوری بــرای شــرکت داروســازی دکتــر عبیــدی
منتشــر میشــود ،گفــت :ایــن اوراق بــه دانــش
بنیانهــا کمــک میکنــد تــا از طریــق بــازار
ســرمایه تامیــن مالــی شــوند.
دکتــر روحاهلل ذوالفقــاری ،معــاون تســهیالت

حداکثــری از شــرکتهای دانــش بنیــان هســتیم .و تجاریســازی صنــدوق نــوآوری نیــز در
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انتشــار اوراق صکــوک ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه صنــدوق

قابــل توســعه اســت ،تاکیــد کــرد :ســعی نــوآوری خدمــات متنوعــی را بــرای تامیــن مالــی
میکنیــم بــا منابعــی کــه در اختیارمــان اســت ،شــرکتهای دانــش بنیــان بــا همــکاری شــبکه
همکاریهایمــان را در زیســتبوم نــوآوری بانکــی کشــور فعــال کــرده اســت ،گفــت :ارتبــاط
بــرای تامیــن مالــی شــرکتهای دانــش بنیــان و صنــدوق نــوآوری بــا بانــک کارآفریــن ،دوســویه

فنــاور گســترش دهیــم.

بــوده اســت.

بــه گفتــه وی ،بانــک کارآفریــن در حــوزه

صکــوک نــوآوری بــه تامیــن صــدور ضمانتنامــه خدمــات خوبــی بــه

مالــی شــرکتهای دانــش بنیــان

شــرکتهای دانــش بنیــان ارائــه کــرده اســت.

صندوق نوآوری و شکوافیی
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با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد؛

فراخوان حمایت از توسعه ایدههای فناورانه محققان،
پژوهشگران و اعضای هیئت علمی
در حوزه فناوری نانو

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از توســعه
ایدههــای فناورانــه محققــان ،پژوهشــگران و
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها در حــوزه
فنــاوری نانــو حمایــت میکنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدق نــوآوری
و شــکوفایی ،فراخــوان حمایــت از توســعه
ایدههــای فناورانــه محققــان ،پژوهشــگران و
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه در حــوزه فنــاوری
نانــو بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
و ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری منتشــر شــد.
در ایــن فراخــوان حمایتهایــی نظیــر «گرنــت
تحقیــق و توســعه صنــدوق نــوآوری بــرای
تیمهــای برگزیــده»« ،راهبــری ،منتورینــگ،
مشــاوره ،آمــوزش و تســهیل اخــذ مجــوز توســط
ســتاد نانــو» و «ایجــاد پیونــد میــان تیم و شــتابدهنده
 /شــرکت دانــش بنیــان بهمنظــور تامیــن مالــی
تیــمآپ و تجاریســازی طــرح» بــرای محققــان،
پژوهشــگران و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها
پیشبینــی شــده اســت.
برخــورداری از تجربــه فعالیــت پژوهشــی و

آزمایشــگاهی در حــوزه طــرح و وجــود نمونــه
آزمایشــگاهی (کــه از امتیــاز مثبــت برخــوردار
اســت) از شــرایط شــرکت در ایــن فراخــوان
اســت.
عالقمنــدان جهــت حضــور در ایــن برنامــه
میتواننــد تــا  15خــرداد مــاه ســال جــاری بــه
تارنمــای برنامــه نانــو اســتارتآپ بــه نشــانی
Nanostartup.irمراجعــه کننــد و یــا بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر بــا شــمارههای  02166553671و
 09025555492تماس بگیرند.

کمــک هزینــه تحقیــق و توســعه صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی :

هدایت پژوهش های نوآورانه و فناورانه در تعامل

با زیست بوم دانش بنیان کشور-کمک به شکل گیری
همکاری دانشگاه با صنعت(شرکت دانش بنیان) از

طریق مشارکت در اکتساب فناوری و تجاری سازی آن
یکــی از الزامــات توســعه کســب و کارهــای
دانــش بنیــان ،تــداوم فعالیــت هــای تحقیــق و
توســعه بــا هــدف توســعه فنــاوری اســت .بــدون
انجــام فعالیــت هــای تحقیــق و توســعه ،کســب
وکارهــای دانــش بنیــان بــه تدریــج نــوآوری خــود
را از دســت خواهنــد داد ،امــا ایــن نــوع فعالیتهــا
عــاوه بــر هزینــه بــا ریســک زیــادی نیــز همــراه
اســت .بنابرایــن در اغلــب کشــورها ،نهادهــای
عمومــی و دولتــی بــا کمکهــای بالعــوض از
ایــن نــوع فعالیــت هــا حمایــت مــی نماینــد.
از ســوی دیگــر ،دســتاوردها و ظرفیتهــای علمــی
و پژوهشــی کشــور شــامل نیــروی انســانی تحصیــل
کــرده بــه ویــژه در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی،
هســتههای پژوهشــی شــاخص و از ســوی دیگــر

حجــم پژوهــش هــا و پایاننامههــا یکــی از نقــاط
قــوت کشــور در نظامهــای رتبهبنــدی بیــن
المللــی اســت .ایــن پیشــرفت چشــمگیر ،میتوانــد
بــا هدایــت پژوهشهــای فناورانــه و نوآورانــه
در تعامــل بــا زیســت بــوم دانشبنیــان کشــور،
بــه یــک فرصــت ویــژه و مزیــت رقابتــی فزاینــده
بــرای کشــور تبدیــل شــود.
خدمــت کمــک هزینــه تحقیــق و توســعه،
خدمتــی جدیــد از صنــدوق اســت کــه از ســال
 1399بــا رویکــرد تقاضامحــور و بــا تمرکــز بــر
توســعه فناوریهــای گلوگاهــی و مــورد نیــاز
شــرکت هــای دانــش بنیــان ،آغــاز بــه کار کــرده
اســت .ایــن رویکــرد مبتنــی بــر اعــام نیاز شــرکت
یــا شــتابدهنده دانشبنیــان اســت کــه بــا هــدف

اکتســاب فنــاوری و بــا همــکاری پژوهشــگران و
گروههــای تحقیقاتــی خــارج از شــرکت متقاضــی
انجــام میشــود.
اســتفاده از ظرفیــت عظیــم تحقیقاتــی موجــود در
ســطح کشــور در راســتای کمــک بــه رفــع نیــاز
اکتســاب فنــاوری شــرکتهای دانــش بنیــان،
حــل برخــی چالــش هــای همــکاری شــرکت
دانــش بنیــان (صنعــت) بــا دانشــگاه و ایفــای
نقــش صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در کمــک
بــه توســعه زیســت بــوم دانشــگاهی از مهمتریــن
اهــداف کمــک هزینــه تحقیــق و توســعه ایــن
صنــدوق مــی باشــد.
برنامــه دومــی کــه در ادامــه بــه ایــن خدمــت
اضافــه گردیــد ،بــا هــدف کمــک بــه زایــش
شــرکت هــای دانــش بنیــان جدیــد از درون
دانشــگاه هــا و آزمایشــگاه هــای تحقیقاتــی،
اســتفاده موثــر از ظرفیــت شــرکت هــا و شــتاب
دهنــده هــای دانــش بنیــان در اکتســاب فنــاوری
و تجــاری ســازی توانمنــدی هــای فناورانــه
دانشــگاهیان و حمایــت از تحقیقــات عرضــه محور
(طــرح پژوهشــی) در قالــب برنامــه حمایــت از
عرضــه فنــاوری اســت.
ایــن رویکــرد مبتنــی بــر ارائــه ایــده فناورانــه
توســط اعضــای محتــرم هیــات علمــی
،پژوهشــگران و گروههــای تحقیقاتــی اســت کــه
بــا درنظرگرفتــن اولویتهــای علــم و فنــاوری
کشــور در اســناد فرادســتی و فناوریهــای
آیندهنگــر در حوزههــای هــوش مصنوعــی،
اینترنــت اشــیا ،واقعیــت گســترش یافتــه((AR,
 ،MR, VR, AVتولیــد افزایشــی(چاپگر ســه
بعــدی و نظیــر آن) ،کالن دیتــا ،فناوریهــای
همگــرا ،هوشمندســازی حمــل و نقــل ،کشــت
بافــت ،ســلولهای بنیــادی و ژن درمانــی پذیــرش
شــده و در چارچــوب همــکاری فناورانــه بــا
شــتابدهندهها و شــرکتهای دانشبنیــان اجــرا
میشــو د .
حمایــت مالــی صنــدوق تــا ســقف حداکثــر 90
درصــد از هزینــه هــای طــرح تــا حداکثــر ســیصد
میلیــون تومــان بــه عــاوه کمــک بــه تدقیــق نیــاز،
فراخــوان گســترده آن ،انتخــاب مجــری شــاخص
در طــرح هــای تقاضــای فنــاوری از میــان محققیــن
ارســال کننــده پروپــوزال و در طــرح هــای عرضــه
فنــاوری انتخــاب توســعه دهنــده مناســب از میــان
شــرکت هــای دانــش بنیــان یــا شــتاب دهنــده هــای
دانــش بنیــان متقاضــی مشــارکت در اکتســاب
فنــاوری ،انعقــاد قــرارداد ســه جانبــه همــکاری و

راهبــری تــا اکتســاب فنــاوری و شــکل گیــری
همــکاری مناســب اســت.
در اجــرای ایــن برنامــه مثلــث همــکاری در نظــر
گرفتــه شــده اســت:
راس اول :شــرکت دانــش بنیانــی اســت
•
کــه نیــاز فناورانــه خــود را اعــام مــی کنــد ،ایــن
نیــاز ،نیــاز گلوگاهــی شــرکت اســت کــه اجــرای
آن منجــر بــه اکتســاب فنــاوری مــی شــود و ایــن
شــرکت در ســرمایه گــذاری و تجــاری ســازی
طــرح مشــارکت مــی کنــد.
راس دوم :تیــم تحقیقاتــی اســت کــه
•
بــا اســتفاده از تــوان فناورانــه خــود ،نیــاز فناورانــه
شــرکت دانــش بنیــان را پاســخ مــی دهــد.
راس ســوم :صنــدوق اســت کــه زمینــه
•
مســاعد همــکاری طرفیــن را فراهــم و چالــش های
همــکاری بیــن شــرکت دانــش بنیــان (صنعــت) و
گــروه تحقیقاتــی (دانشــگاه) را مرتفــع و بــه ارزش
افــزوده تحقیقــات کمــک مــی نمایــد.
میــزان طــرح هــای مصــوب شــده در برنامــه
گرنــت تحقیــق و توســعه ،تــا پایــان فروردیــن مــاه
ســال جــاری  153 ،مــورد مــی باشــد کــه تــا کنــون
یکصــد و ده مــورد آن فراخــوان شــده اســت کــه
از آن ،شــصت و شــش طــرح نهایــی و چهــل و
چهــار طــرح در دســت داوری بــرای انتخــاب
مجــری مــی باشــد .تــا کنــون  43دانشــگاه ،در
برنامــه گرنــت تحقیــق و توســعه مشــارکت داشــته
انــد .تعــداد پرسشــنامه هــای طــرح تحقیقاتــی
تکمیــل شــده ایــن دانشــگاه هــا در برنامــه
تقاضــای فنــاوری 205 ،مــورد و میــزان طــرح هــای
پیشــنهاد شــده در برنامــه عرضــه فنــاوری  62طــرح
پژوهشــی بــوده اســت.
در ســال جدیــد ،صنــدوق نــوآوری در راســتای
توســعه تعامــل بــا ذی نفعــان و اســتفاده از ظرفیــت
هــای مشــترک در شناســایی ،ارزیابــی ،انتخــاب و
اکتســاب فنــاوری هــای پیشــرفته و رو بــه آینــده،
بــا انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بــا ســتادهای
توســعه فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری بویــژه در حــوزه هــای نانــو،
همگــرا و فنــاوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل
پیشــرفته اقــدام بــه گســترش دامنــه بهــره منــدی
صاحبــان ایــده و محققیــن حــوزه هــای مرتبــط از
ایــن خدمــت نمــوده اســت .فراخــوان برنامــه هــای
مرتبــط در حــوزه همگــرا بــا مرکــز راهبــردی
فنــاوری هــای همگــرا و در حــوزه نانــو بــا ســتاد
ویــژه توســعه فنــاوری نانــو در اردیبهشــت مــاه
ســال جــاری فراخــوان شــده اســت.
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اعالم مهمترین اهداف و برنامه های دانشگاه در راستای به فعلیت رساندن
شعار سال 1401

مراکز دانشگاهی

در این بخش می خوانید:

 اعــام مهمتریــن اهــداف و برنامــه هــایدانشــگاه در راســتای بــه فعلیــت رســاندن شــعار
ســال 1401
سه عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در
لیست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد
برترجهان در سال  2021قرار گرفتند
 کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم در راســتایســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
			
				

و...

دکتــر غالمرضــا رضایــی ریاســت دانشــگاه
سیســتان و بلوچســتان مهمتریــن اهــداف و برنامــه
هــای دانشــگاه در جهــت تحقــق شــعار تولیــد
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن کــه توســط مقــام
معظــم رهبــری ارایــه گردیــد را اعــام کــرد
در راســتای بــه فعلیــت رســانیدن شــعار ســال
بــا عنــوان تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن
کــه توســط مقــام معظــم رهبــری نــام گــذاری
گردیــد ،دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان
و بلوچســتان مهمتریــن اهــداف و برنامــه هــای
دانشــگاه را اعــام کــرد .دکتــر رضایــی یکــی از
اهــداف دانشــگاه در ســال جــاری را راه انــدازی
ناحیــه نــوآوری دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان
ذکــر کــرد .وی گفــت :ناحیــه نــوآوری ،جغرافیای
جدیــدی از توســعه اقتصــادی یــا بــه عبارتــی یــک
زیس ـتبوم نــوآوری مبتنــیبــر مــکان جغرافیایــی
اســت کــه عمومــا در اطــراف دانشــگاه هــا شــکل
مــی گیــرد .در ناحیــه نــوآوری مجموعــهای از
افــراد فعالیــت میکننــد کــه هرکــدام از لحظــه
خلــق ایــده جدیــد تــا ایجــاد و رشــد کس ـبوکار
در مســیر شــکلگیری کســبوکارها دخیــل
هســتند و بــرای «خلــق ارزش مشــترک» متناســب
بــا مأموریــت ،توانمنــدی یــا شایســتگیمحوری
خــود بــه ایفــای نقــش میپردازنــد .نقشهــای
منحصربهفــرد هــر یــک از ایــن افــراد و همافزایــی
و روابــط متقابــل میــان آنهــا موجــب ایجــاد فضایی
پویــا و مســتعد بــرای شــکوفایی کســبوکارهای

نــوآور در ناحیــه نــوآوری کــه نمونــه موفقــی از ایجــاد کلینیــک تخصصــی عارضــه یابــی صنعــت،
آن در دانشــگاه صنعتــی شــریف شــکل گرفتــه ،نــوآوری و انتقــال فنــاوری در دانشــکده هــا مــی
میشــود.
باشــد .رییــس دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان
دکتــر رضایــی ادامــه داد :فضــای علمــی اســتان تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن را تنهــا بــا
سیســتان و بلوچســتان بــا وجــود دانشــگاه هــای
نــگاه علمــی و نقــش آفرینــی اســاتید دانشــمند
معتبــر در شــمال ،جنــوب و مرکــز اســتان بــه
و دانشــجویان پرتــاش کشــور ممکــن دانســت
خوبــی توســعه پیــدا کــرده و بــا شــروع فعالیــت
هــای ترویجــی و توســعه ی فناورانــه پــارک علــم و وتحقــق ایــن شــعار را فــرا بخشــی برشــمرد.
فنــاوری سیســتان و بلوچســتان ،پــل ارتباطــی خوبی وی بــا توجــه بــه اهمیــت کشــاورزی در کشــوربه
بیــن دانشــجویان و فــارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه طــرح ایجــاد مرکــز بیوتکنولــوژی کشــاورزی در
هــا بــا بــازار کار ایجــاد شــده کــه بــا شــکل گیــری دانشــگاه اشــاره کرد و گفــت :مرکــز بیوتکنولوژی
مجموعــه هــای مرتبــط بــا ایــن نهــاد ،زمینــه ایجــاد کشــاورزی بــا هــدف ارائــه راهکارهــای مقابلــه
کســب و کارهــای فناورانــه و نوآورانــه بیــش از بــا چالــش هــای زیســت محیطــی ،کاهــش
پیــش فراهــم شــده اســت.
هزینــه هــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی و
وی گفــت :از دیگــر اهــداف و اقدامات دانشــگاه
حفاظــت از منابــع پایــه و بســترهای محیطــی
جهــت تحقــق امــر تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال
کشــاورزی در اســتان بــا تمرکــز بر»بیوتکنولــوژی
آفریــن بایــد بــه ماموریــت هــر دانشــکده در راه
انــدازی هســته هــای فنــآور و شــرکت هــای دانــش صنایــع غذایــی» « ،بیوتکنولــوژی جانــوری» و «
بنیــان اشــاره کــرد .تاســیس شــرکت هــای دانــش بیوتکنولــوژی متابولیــت هــای ثانــوی گیاهــان
بنیــان و ورود عالمانــه بــه مقولــه حــل معضــات و زراعــی و باغــی» بــزودی در دانشــگاه سیســتان و
مشــکالت اســتان از چنــد ســال پیــش در دانشــگاه بلوچســتان تاســیس خواهــد شــد .دکتــر رضایــی
آغــاز شــده و برخــی از ایــن شــرکت هــا نیــز بــا در پایــان تاســیس مرکــز نــوآوری اجتماعــی و
موفقیــت بــه کار خویــش ادامــه مــی دهنــد ،امــا در آســیب هــای اجتماعــی بــا بهــره گیــری از فنــاوری
عیــن حــال الزمــه موفقیــت ماموریــت دانشــکده در دانشــگاه بــا هــدف توانمندســازی مهــارت
هــا ،گســترش برنامــه هــای حــوزه آمــوزش و
هــای نــرم و فنــی ،مشــارکت جوامــع محلــی ،جمــع
مهــارت افزایــی در ارتبــاط بــا فنــآوری دانــش
ســپاری مالــی و اجتماعــی و بهــره گیــری از نظــام
بنیــان و کارآفرینــی ،ایجــاد مرکــز تخصصــی
تجــاری ســازی ،نــوآوری و اشــتغال زایــی و تســهیلگری را در راســتای اهــداف فــوق برشــمرد
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صحبت های سرپرست محترم دانشگاه شهرکرد پیرامون
شعار سال

هــای پژوهشــی و تولیــد علــم و فنــاوری از جملــه
مرکــز رشــد رادارد.
سرپرســت دانشــگاه شــهرکرد گفــت :یکــی از
ارکان ایمــان جهــاد اســت کــه شــامل جهــاد در
مقابــل دشــمنان و برداشــتن موانــع و جهــاد فکــری
اســت کــه تالشــی مجدانــه نیــاز دارد.

دکتــر یاســر پیرعلــی ،سرپرســت دانشــگاه
شــهرکرد ،بــا اشــاره بــه شــعار ســال از ســوی مقــام
معظــم رهبــری گفــت :زمانــی کــه علــم بــه تولیــد
و در نهایــت منجــر بــه اشــتغال شــود ،مخاطــب
دانشــگاه هــا ،پــارک هــای علــم و فنــآوری،
مراکــز رشــد و مراکــز تحقیقاتــی هســتند.
دکتــر یاســر پیرعلــی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــعار دکتــر یاســر پیرعلــی ،تعییــن تکلیــف بــرای
ســال گفــت :مقــام معظــم رهبــری تکلیفــی بــرای دانشــکده هــا ،حضورفعــال پزوهشــگران در بخــش
دانشــگاه هــا تعییــن کــرده اســت کــه بایــد عــاوه صنعــت و کشــاورزی ،امیــد آفرینــی و نشــر آن در
بــر تولیــد علــم کــه اولویــت دانشــگاه اســت،
جامعــه ،کادر ســازی و تربیــت نیروهــای جــوان
بــا ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه ســمت
جهــت حفــظ نظــام و جــذب اعضــای هیــات
تولیــد محصــوالت مانــدگار و صادراتــی و ایجــاد
شــغل برویــم و کشــور را بــی نیــاز کنیم.دانشــگاه علمــی را از اقدامــات و سیاســت هــای ســال
شــهرکرد نیــز زیــر ســاخت هــای خوبــی در زمینــه جدیــد بــرای دانشــگاه شــهرکرد عنــوان کــرد.

دفتر کار ،تسهیالت با کارمزد صفر درصد و خدمات

مشاوره ای به واحدهای مستقردر مرکز رشد واحدهای
فناور دانشگاه شهرکرد اختصاص داده می شود.

مرکــز رشــد واحدهــای فناور دانشــگاه شــهرکرد رشــد تــا ســقف  50و رشــد تــا ســقف  300میلیــون
بــه عنــوان اولیــن مرکــز رشــد اســتان چهارمحــال و ریــال) ،برطبــق قــرارداد منعقــد شــده بــا بانــک
بختیــاری توســط بزرگتریــن مجموعــه پژوهشــی و مهــر ایــران ،تســهیالت آنــی تــا ســقف  1میلیــارد
آموزشــی اســتان (دانشــگاه شــهرکرد) از دیمــاه ریــال بــا کارمــزد 4درصــد و بازپرداخــت  3ســاله
 1386آغــاز ب ـ ه کار کــرده اســت .در ایــن مرکــز دریافــت میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،بــرای شــرکت
ایــده هــای بــا قابلیــت تجــاری ســازی دانشــجویان ،هــای فنــاور مســتقر کــه در مراحــل پایانــی تجــاری
فــارغ التحصیــان ،کارمنــدان و اســاتید دانشــگاه ســازی خــود قــرار دارنــد تســهیالت بــا مبالــغ
شــهرکرد در حــوزه هــای مختلــف فنــی مهندســی،
باالتــر از طریــق صنــدوق پژوهــش و فنــاوری
دامپزشــکی ،کشــاورزی و محیــط زیســت ،زیســت
اســتان قابــل پرداخــت اســت.
فنــاوری و ژنتیــک ،شــاخه هــای مختلــف علــوم
بــا توجــه بــه فراهــم شــدن چرخــه کامــل فنــاوری
انســانی و حــوزه هــای بیــن رشــته ای مــورد
در دانشــگاه شــهرکرد ،هســته هــای موفــق معرفــی
حمایــت قــرار مــی گیرنــد.
شــده از طریــق مرکــز نــوآوری دانشــگاه ،عــاوه
واحدهــای مســتقر در دو مرحلــه رشــد مقدماتــی
و مرحلــه رشــد ،عــاوه بــر خدمــات مشــاوره ای ،بــر اینکــه بــدون انجــام مراحــل داوری تشــریفات
کارگاه هــای تخصصــی حــوزه هــای تجــاری اداری امــکان اســتقرار در مرکــز را دارنــد ،مــی
ســازی ،اختصــاص دفتــر کار و تســهیالت پرداختی تواننــد تســهیالت مالــی بیشــتری از مرکــز رشــد
مصــوب بــا کارمــزد صفــر درصــد (مرحلــه پیــش دریافــت نماینــد.

دانشگاه شهرکرد پیشتاز در عرصه علم و فناوری
دانشــگاه شــهرکرد بــا بهــره گیــری از ظرفیــت بیــن المللــی حضــور دانشــگاه شــهرکرد را شــاهد

بــاالی اســاتید و همــت واالی دانشــجویان توانســته بــوده ایــم.

اســت در مســیر رســیدن بــه قلــه هــای علــم ،دانــش

و پژوهــش شــتابان در حرکــت باشــد.

در همیــن زمــان  1ثبــت اختــراع ،میزبانــی 2
همایــش و  4مــورد دوره هــای فرصــت مطالعاتــی

دانشــگاه شــهرکرد از نیمــه دوم آذرمــاه ســال در جامعــه و صنعــت از دیگــر اقدامــات دانشــگاه
 1400تــا نیمــه دوم فروردیــن 1401موفــق بــه شــهرکرد بــوده اســت.
چــاپ و انتشــار  130مــورد مقــاالت، SCOPUS

 14مــورد طــرح پژوهشــی داخلــی و  15مــورد

 119مــورد مقــاالت  94 ،ISIمــورد مقــاالت علمــي قــرار داد پژوهشــی بــا صنعــت و جامعــه از دیگــر
و پژوهشــي داخلــي شــده اســت.
فعالیــت هــای دانشــگاه شــهرکرد مــی باشــد.
ش داخلــی و  4همایــش
همچنیــن در  60همايــ 

رونمایی از کتاب نقش دانشگاه شهرکرد در هشت سال

دفاع مقدس ،اطلس جامع خاطرات مصور شهدا ،جانبازان
و رزمندگان دانشگاه شهرکرد در هشت سال دفاع مقدس

از کتــاب نقــش دانشــگاه شــهرکرد در هشــت
ســال دفــاع مقــدس ،اطلــس جامــع خاطــرات
مصــور شــهدا ،جانبــازان و رزمنــدگان دانشــگاه
شــهرکرد در هشــت ســال دفــاع مقــدس نوشــته
دکتــر یاســر پیــر علــی ،سرپرســت دانشــگاه
شــهرکرد ،زینــب مــرادی ،قربانعلــی ایمانــی و

طاهــره شــهریاری ،در اختتامیــه نهمیــن کنگــره
ملــی ادبیــات پایــداری بــه میزبانــی دانشــگاه
شــهرکرد ،رونمایــی شــد.
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دانشگاه شهرکرد در جمع

برترین دانشگاه های جوان
جهان

بــر اســاس اعــام موسســه رتبــه بنــدی بیــن
المللــی تایمــز ،دانشــگاه شــهرکرد در جمــع
برتریــن دانشــگاه هــای جــوان جهــان قــرار
گرفــت.
یازدهمیــن رتبــه بنــدی دانشــگاههای برتــر
جــوان از ســوی پایــگاه رتبهبنــدی تایمــز منتشــر
شــد ودانشــگاه شــهرکرد بــه همــراه 36دانشــگاه
ایرانــی دیگــر در ایــن رتبهبنــدی حضــور دارنــد.

سه عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در لیست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد
برترجهان در سال  2021قرار گرفتند

بــر اســاس آخریــن پردازشهایــی کــه پایــگاه صــورت داد و در مــاه جــوالی ســال  ۲۰۲۱هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد در فهرســت
اســتنادی علــوم جهــان اســام( )ISCبــر روی میــادی منتشــر شــد ،دکتــر بهــزاد قاســمی ،دکتــر پژوهشــگران ایرانــی پراســتناد یــکدرصدبرتــر
دادههــای مســتخرج از دو پایــگاه  ESIو  WOSیعقــوب طــادی و دکتــر یاســرکیانی ســه عضــو جهــان در ســال  2021قــرار گرفتنــد.

قرار گرفتن حوزه علوم

کشاورزی دانشگاه شهرکرد
در میان دانشگاههای برتر

موفقیت دانشگاه شهرکرد

جهان برای دو سال متوالی

در جدیدترین رتبهبندی
موضوعی تایمز۲۰۲۲

در جدیدتریــن رتبهبنــدی موضوعــی تایمــز
در ســه حــوزه علــوم مهندســی ،علــوم فیزیــک
و علــوم زیســتی ،دانشــگاه شــهرکرد بــه ترتیــب
جایــگاه  ۶۰۱-۸۰۰ ،۴۰۱-۵۰۰و ۶۰۱-۸۰۰را
کســب کــرد.
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بــر ایــن اســاس دانشــگاه شــهرکرد در حــوزه
علــوم کشاورزی(کشــاورزی ،جنــگل داری و
شــیالت ،علــوم دام و لبنیــات ،علــوم دامپزشــکی
و ســایر علــوم کشــاورزی) بــرای دومیــن ســال
متوالــی در بــازه رتبــه  ۵۰۱-۶۰۰دانشــگاههای
برتــر جهــان قــرار گرفــت.

 12عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در بین 2درصد
دانشمندان برتر جهان در سال  2021قرار گرفتند.

دکتــر بهــزاد قاســمی اســتاد تمام رشــته مهندســی
مکانیک-ســیاالت ،دکتریعقــوب طــادی اســتاد
تمــام رشــته مهندســی مکانیک-جامــدات و دکتــر
یاســر کیانــی دانشیارمهندســی مکانیک-جامــدات
از دانشــکده فنــی و مهندســی ،دکترفایــز رئیســی
اســتاد تمــام رشــته علــوم و مهندســی خــاک از
دانشــکده کشــاورزی و دکتــر عزیزالــه فــاح
دانشــیار رشــته بهداشــت و کنتــرل کیفــی مــواد

غذائــی از دانشــکده دامپزشــکی ،پنــج دانشــمند
دانشــگاه شــهرکرد در فهرســت  2درصــد
دانشــمندان برتــر ســال  2021جهــان بــا تاثیــر دوره
بلندمــدت مــی باشــند.
همچنیــن بــر اســاس همیــن پژوهــش تعــداد 12
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه شــهرکرد بــا تاثیــر
دوره یــک ســاله نیــزدر فهرســت دانشــمندان 2
درصــد برتــر ســال  2021معرفــی شــده انــد

بیست و دومین کنگره سراسری و دهمین کنگره بین

المللی زیست شناسی ایران در شهریور  1401و به میزبانی
دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

بــا توجــه بــه گســتردگی علــم زیســت شناســی ،کنگــره سراســری زیســت شناســی ایــران یکــی
از بزرگتریــن همایــش هــای علمــی کشــور اســت و هــر دو ســال یکبــار در یکــی از دانشــگاه هــای
برخــوردار در حــوزه زیســت شناســی برگــزار مــی شــود.
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به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران؛

پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران برگزار میگردد:

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت
علــوم بــه نقــل از دکتــر احمــد رضــا ربانــی
سرپرســت دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران،
پنجــاه و ســومین کنفرانــس ریاضــی ایــران بــه
صــورت مجــازی و حضــوری در شــهریور ١۴٠١
در بهشــهر برگــزار خواهــد شــد.
دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران بــا قدمتــی
بیــش از  ۲۷ســال بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه دولتــی
شــرق اســتان دارای بیــش از  ٢٠٠٠دانشــجو در
مقاطــع کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی ،در
حــدود  ۲۰رشــته و گرایــش مشــغول تحصیلانــد
و نزدیــک بــه  ۶۰عضــو هیــأت علمــی در ایــن
دانشــگاه مشــغول بــه فعالیــت هســتند و ســابقه
برگــزاری چندیــن همایــش ،کنفرانــس ملــی و بیــن
المللــی و مســابقات دانشــجویی ریاضــی کشــور را
در کارنامــه خــود دارد.
کنفرانــس ســالیانه ریاضــی ایــران بزرگتریــن
رویــداد علمــی در شــاخه هــای ریاضــی ،علــوم
کامپیوتــر و آمــار و کاربردهــای آن در کشــور
اســت کــه پیشــبینی مــی شــود در دوره پیــش رو
بــا مشــارکت بیــش از  ۵۰۰شــرکت کننــده برگــزار
شــود.

همچنیــن دکتــر محمــدزاده دبیــر اجرایــی ایــن
کنفرانــس اعــام کــرد کمیتــه علمــی کنفرانــس
شــامل بیــش از  ۵۰عضــو هیــأت علمــی از
دانشــگاههای سراســر کشــور و خــارج از کشــور
کــه همــه آنهــا از اســتادان مطــرح ریاضــی کشــور
هســتند.
تــدارک الزم بــرای ســخنرانی بیــش از ۱۰

ســخنرانان مدعــو خارجــی و داخلــی فراهــم آمــده
و همچنیــن حــدود  ۱۰کارگاه تخصصــی در زمینــه

هــای ریاضیــات و کاربردهــا و مــوارد بیــن رشــته
ای بــرای اســاتید و دبیــران و دانشــجویان تــدارک

دیــده شــده اســت.

وی گفــت :در ایــن کنفرانــس چنــد میزگــرد بــا

عناویــن مختلــف از جملــه "چالــش هــای پیــش
رو در توســعه رشــته هــای علــوم ریاضــی در

ایــران " تــدارک دیــده شــده و همچنیــن بــرای

کمیتــه بانــوان انجمــن ریاضــی ایــران یــک برنامــه
گردهمایــی بــه صــورت مجــازی و حضــوری
در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــرای نمایــه ســازی
مقــاالت در پایــگاه اســتنادی جهــان اســام ()ISC

اقــدام الزم صــورت گرفتــه اســت.

با هدف توسعه پایدار درکشاورزی و تغذیه سالم

تولید کود نیترات کلسیم با کیفیت و قدرت جذب باال در پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد

گــروه مهندســی زریــن تــاک کویــر مســتقر در
پردیــس فنــاوری و صنعتــی دانشــگاه یــزد باهــدف
افزایــش عملکــرد کشــاورزی پایــدار در کنــار
تغذیــه ســالم بــرای جامعــه ،متکــی بــه تحقیقــات
و کاربــرد اصــول علمــی ،و همراهــی جمعــی از
دانشــجویان و اعضــای هیــات علمــی متخصــص در
حوزههــای مختلــف ایــن صنعــت توانســته اســت
بــا کســب دانــش فنــی مــورد نیــاز ،کــود نیتــرات
کلســیم بــا کیفیــت و قــدرت جــذب بــاال تولیــد
کنــد.

را افزایــش عملکــرد کشــاورزی بــا رویکــرد
تغذیــه بهینــه عناصــر غذایــی گیاهــان و ترکیبــات
تخصصــی کودهــا بــه همــراه اســتفاده از اصــاح
کنندههــای خــاک و آب عنــوان کــرد.
جــواد قانــع بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت بــا
کمــک جمعــی از دانشــجویان و اعضــای هیــات
علمــی متخصــص در حوزههــای مختلــف ایــن
صنعــت در ســال 1393تاســیس و از ســال  1397در
پردیــس فنــاوری و صنعتــی دانشــگاه یــزد شــروع به
فعالیــت کــرده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن شــرکت
فعالیتهــای
بــا
و
آزمایشــگاهی
پژوهشــی خــود بــر
روی انــواع مختلــف
خاکهــا ،درختــان،
بــاغ هــا و مــزارع
اســت
توانســته
بســیار
ترکیبــات
پیشــرفته ای را بــرای
افزایــش بهــرهوری
در حــوزه کشــاورزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه یــزد ،ارایــه کنــد.
جــواد قانــع مدیــر عامــل گــروه مهندســی زریــن قانــع افــزود :شــرکت مهندســی زریــن تــاک
تــاک کویــر هــدف از تاســیس ایــن شــرکت کویــر یــزد بــا کســب دانــش فنــی مــورد نیــاز

در راســتای حــل مشــکالت و رفــع نیازهــای
کشــاورزان اقــدام بــه تولیــد کــود نیتــرات کلســیم
بــا کیفیــت و قــدرت جــذب بــاال کــرده اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن کــود کشــاورزی از جملــه
کودهــای پــر مصــرف در صنعــت کشــاورزی
بــوده کــه ســاالنه حــدود  50درصــد نیــاز کشــور
از طریــق واردات ایــن محصــول تامیــن میشــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن کــود تولیــدی از نظر
کیفیــت بــا نمونههــای خارجــی برابــری میکنــد،
افــزود :ایــن مجموعــه بــا تــاش فــراوان دانــش
فنــی ایــن مــاده را بــه دســت آورد و از نظــر قیمــت
نیــز بــا نمونــه مشــابه خــود قابــل رقابــت اســت.
مدیرعامــل گــروه مهندســی زریــن تــاک کویــر
یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه ،تولیــد ایــن محصــول در
کشــور ضمــن افزایــش اشــتغال ،کاهــش خــروج
ارز از کشــور را نیــز بــه همــراه داشــته اســت،
گفــت :تولیــد ایــن کــود بــا توجــه بــه وجــود مــواد
اولیــه مــورد نیــاز آن در داخــل کشــور و عــدم
وابســتگی بــه ارز ،ارزش افــزوده بســیار باالیــی را
دارد.
قانــع افــزود :خــط تولیــد صنعتــی ایــن محصــول
بــا ظرفیــت ســاالنه  1000تــن در ســال در شــهرک
صنعتــی نیکــو واقــع در اســتان یــزد راهانــدازی
شــده اســت.

وی افزایــش مــدت نگــهداری و انبــارداری
محصــوالت کشــاورزی را مهــم ارزیابــی کــرد
کــه کمــک ویــژهای بــه اقتصــاد مصــرف کننــده
و تولیدکننــده میکنــد.
وی هزینــه انبــارداری و مــدت زمــان انبــارداری
محصــوالت کشــاورزی را از جملــه عوامــل
اصلــی تعییــن کننــده در کیفیــت محصــوالت
کشــاورزی معرفــی کــرد و افــزود :ســخت شــدن
پوســته ســلولی میــوه و ســبزیها کــه نتیجــه مصــرف
عنصــر کلســیم اســت باعــث افزایــش مانــدگاری و
انبــارداری آنهــا میشــود.
ســجاد قانــع مدیــر بازرگانــی ایــن شــرکت افــزود:
یکــی از اصــول رســیدن بــه کشــاورزی پایــدار،
توجــه بــه تغذیــه بهینــه کــودی گیاهــان برشــمرد
و اظهــار داشــت :بــه دنبــال رعایــت اصــول تغذیــه
گیاهــان ،افزایــش بهــرهوری و کاهــش مصــرف
ســموم کشــاورزی را در ایــن صنعــت بــزرگ بــه
همــراه دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن شــعار شــرکت زریــن
تــاک کــه "ســامتی جامعــه از مزرعــه میآیــد"
خاطرنشــان کــرد :جامعــهای کــه بــا مصــرف
محصــوالت ســالم تغذیــه شــوند از رفــاه و ســامتی
بیشــتری برخــوردار اســت.
وی اظهــار داشــت :باتوجــه بــه افزایــش
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بیماریهایــی نظیــر پوکــی اســتخوان کــه ناشــی
از کمبــود کلســیم در ســبد غذایــی افــراد بــوده،
اســتفاده از کودهــای کلســیمی در محصــوالت
کشــاورزی باعــث کاهــش آمــار ایــن چنیــن
بیماریهــا در جامعــه خواهــد شــد.
وی مصــرف کودهــای کلســیمی را ســبب
افزایــش اســتحکام دیــواره ســلولی در برابــر آفــات
دانســت و اذعــان داشــت :عنصــر کلســیم در
محیــط گیــاه باعــث میشــود جــذب ایــن عنصــر
بــه خوبــی انجــام شــود.
وی از دیگــر فعالیتهــای ایــن مجموعــه در
راســتای دسترســی بــه کشــاورزی پایــدار بــه
ســاخت ترکیبــات تخصصــی کودهای کشــاورزی
بــرای بهــرهوری بیشــتر از منابــع آب و خــاک
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :ایــن شــرکت ضمــن
مشــاورههای تخصصــی بــه کشــاورزان ،بــا توجــه
بــه نیــاز آنــان و شــرایط هــر منطقــه کــود مــورد
نیــاز را تولیــد کــرده و در اختیــار کشــاورزان قــرار
میدهــد.
شــایان ذکــر اســت ،شــرکت زریــن تــاک کویــر
یــزد توانســته اســت در هفتمیــن دوره جشــنواره
جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و نــوآوری کشــور،
نشــان تعهــد در مدیریــت فنــاوری و نــوآوری را
کســب کنــد.

بــا حضــور سرپرســت و معــاون
پژوهشــی دانشــگاه یــزد انجــام شــد

تشــریح اهــداف و محورهــای جشــنواره شــهید
رمضانخانــی در جمــع خبرنــگاران و نماینــدگان
خبرگــزاری هــای اســتان
سرپرســت و معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد
بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران و نماینــدگان
خبرگــزاری هــای اســتان اهــداف و محورهــای
جشــنواره شــهید رمضانخانــی را تشــریح کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه یــزد،
در ایــن نشســت خبــری دکتــر عبــاس کالنتــری
خلیلآبــاد سرپرســت ایــن دانشــگاه حمایــت
از ایدههــای جدیــد و کاربــردی را یکــی از
اولویتهــای جــدی در اســتان یــزد دانســت و

مهمتریــن اهــدف برگــزاری جشــنواره شــهید
رمضانخانــی اســت.
دکتــر کالنتــری افــزود :بــا توجــه بــه نامگــذاری
امســال از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی،
در صــدد اجــرای برنامــه هــای متعــدد آموزشــی و
پژوهشــی هســتیم و ایــن جشــنواره نیــز در همیــن
راســتا برگــزار میشــود.
وی بــا معرفــی شــهید رمضانخانــی بــه عنــوان
یکــی از نخبــگان شــهید کشــور گفــت :شــهید
رمضانخانــی دانشــجوی دکتــری فیزیــک اتمــی
و از جملــه شــهدای علمــی ایــران اســامی اســت
کــه در ســال  1359در لبنــان بــه درجــه رفیــع
شــهادت نایــل آمــده اســت .دکتــر کالنتــری
افــزود :ایــن جشــنواره بــه جمــع آوری ایدههــای
اجرایــی ارتقــای پژوهــش در اســتان یــزد خواهــد
پرداخــت.
سرپرســت دانشــگاه یــزد در ادامــه بیــان داشــت:
جشــنواره شــهید رمضانخانــی بــا محوریــت کلیــات
پژوهــش و فقــط بــه منظــور شناســایی ایدههــای
کاربــردی در چهــار بخــش دانشآمــوزان
دوره دوم متوســطه و معلمــان ،اســتادان حــوزه و
دانشــگاه ،طــاب و دانشــجویان و
همچنیــن صنعتگــران اســتان برگــزار
میشــود.
دکترکالنتــری حرکــت در مســیر
جهــاد تبییــن را از دیگــر رویکردهــای
جــدی ایــن جشــنواره دانســت و
بیــان کــرد :تقویــت ارتبــاط دانشــگاه
بــا آمــوزش و پــرورش و صنعــت
از جملــه موثرتریــن راهکارهــای
اجرایــی بــرای توســعه پایــدار در
حــوزه دانــش بنیــان اســت.
ســپس دکتــر محمدعلــی ایرانمنــش معــاون
پژوهشــی دانشــگاه یــزد بــا بیــان اینکــه کشــور
مــا نیــاز بــه عمومــی کــردن مقولــه پژوهــش دارد،
افــزود :ایــن مهــم بــه عنــوان یکــی از محورهــای
جشــنواره شــهید رمضانخانــی مدنظــر قــرار گرفتــه
اســت.
دکتــر ایرانمنــش هــدف از برگــزاری ایــن
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را بــه ســمت کاربــردی شــدن هدایــت کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث مرجعیــت علمــی
مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب اســت ،تصریــح
کــرد :بــرای رســیدن بــه ایــن جایــگاه بایــد
ایدههــای افــراد مختلــف را جمــعآوری کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه خــود را نیازمنــد نظــرات و
ایدههــای افــراد میدانیــم ،عنــوان کــرد :حمایــت
از ایدههــای نــو و موثــر از جملــه برنامههــای
تدویــن شــده در جشــنواره شــهید رمضانخانــی
اســت.
بــه گفتــه معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد ،تاکنون
 ۳۰ایــده بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــده و
مهلــت ارســال آثــار تــا هشــت اردیبهشــتماه
ســالجاری تعییــن شــده اســت .همچنیــن اختتامیــه
ایــن جشــنواره در  ۱۵اردیبهشــت مــاه امســال در
دانشــگاه یــزد برگــزار خواهــد شــد.

در نشســت تخصصــی بــه میزبانــی
دانشــگاه یــزد مطــرح شــد:

معاونــت پژوهشــی دانشــگاه یــزد از برگــزاری
رویــداد جامــع آب در اســتان حمایــت میکنــد

نشســت تخصصــی آب روز گذشــته بــه دعــوت
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه یــزد و بــا حضــور
اســتادان ،کارشناســان و نماینــدگان شــرکتهای
دانشبنیــان در تــاالر اندیشــه ایــن دانشــگاه
برگــزار شــد.
بــه گــزارش معاونــت پژوهشــی دانشــگاه یــزد،
در ایــن نشســت کــه بــه درخواســت ســازمان
بســیج علمــی و فنــاوری اســتان و بــه میزبانــی
ایــن دانشــگاه برگــزار شــد ،ضمــن مــرور رئــوس
مســایل اســتان در حــوزه آب ،برخــی از ظرفیتهــا
همچــون تــوان علمــی و پژوهشــی اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاههای اســتان ،تــوان اجرایــی و
عملیاتــی اقشــار دانشــور بســیج و تــوان فنــی
تعــدادی از شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
حــوزه آب معرفــی شــد و در رابطــه بــا برگــزاری
رویــداد جامــع آب در تابســتان ســال جــاری بحــث
و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.
در ابتــدای ایــن نشســت ســید محمــد میرقانعــی
مســوول بســیج علمــی و فنــاوری اســتان کلیــات

اظهــار کــرد :شناســایی ایدههــای جدیــد و ارتقــای جشــنواره را کاربــردی کــردن پژوهشهــا عنــوان طــرح پیشــنهادی رویــداد جامــع آب در تابســتان
کیفــی و کمــی پژوهشهــای اســتان از جملــه کــرد و اظهــار داشــت :در نظــر داریــم پژوهشهــا ســال جــاری را تشــریح کــرد.
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میرقانعــی در ادامــه موضوعــات مــورد بحــث و
اولویــتدار حــوزه آب در ســه حــوزه تامیــن و
حراســت از منابــع آبــی ،مدیریــت مصــرف آب در
کشــاورزی و مدیریــت مصــرف آب در صنایــع و
معــادن را برشــمرد و بــه مصادیقــی از مســألههای
احصــا شــده طــی چنــد ســال اخیــر اشــاره کــرد.
ســپس حاضــران در ایــن نشســت بــه ارایــه
مطالــب خــود پرداختنــد .لــزوم شــیرین ســازی و
انتقــال آب از دریــای عمــان ،مســأله تصفیــه خانــه
آب یــزد ،تنــش آبــی در حــوزه کشــاورزی،
روشهــای نویــن آبیــاری در کشــاورزی همچــون
آبیــاری زیرســطحی ،تصفیــه آب و آلودگــی آب
در صنایــع ،مدیریــت مصــرف آب در صنایــع،
مســأله چاههــای غیــر مجــاز ،مســأله معــادن و آب
بــه ویــژه معــدن مــس دره زرشــک ،مســأله دیــده
نشــدن ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور
یــزدی ،عــدم شــفافیت در آمــار و دادههــای حــوزه
آب ،وضعیــت تاســفبار حــوزه آبریــز دشــت
یــزد اردکان و لــزوم تغییــر در الگــوی کشــت
مســایل مطــرح شــده از ســوی حاضــران در نشســت
تخصصــی آب بــود.
کننــدگان
شــرکت
همچنیــن بــا برشــمردن
فعالیتهــای پیشــین خــود
در زمینــه آب اســتان،
ظرفیتهــای علمــی ،فنــی
و اجرایــی خــود را تشــریح
و آمادگــی خــود را بــرای
همــکاری در برگــزاری ایــن
رویــداد اعــام کردنــد.
در پایــان ایــن نشســت،
دکتــر محمــد علــی
ایرانمنــش معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد،
چالــش اساســی آب اســتان را مســأله نبــود متولــی
واحــد در ایــن زمینــه دانســت و ضمــن تاکیــد بــر
ضــرورت اســتفاده از ظرفیتهــای رســانه ،تعامــل
و مشــارکت ســازمانهای مربوطــه را بــرای بــه
هــدف رســیدن رویــداد ضــروری ارزیابــی کــرد.
وی همچنیــن از آمادگــی کامــل معاونت پژوهشــی
دانشــگاه یــزد بــرای همــکاری در برگــزاری ایــن
رویــداد خبــر داد.
در ایــن نشســت تعــدادی از اعضــای هیــات

علمــی دانشــگاههای اســتان فعــال در زمینــه آب،
نماینــدگان ســه شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان

حــوزه آب ،دبیــر کانــون تفکــر آب دانشــگاه
یــزد ،جانشــین بســیج اســاتید ،معــاون علمــی بســیج

دانشــجویی اســتان ،مســئول رویــداد دانشــجویی
موجــی نــو ،نماینــده بســیج مهندســین صنعــت،

نماینــده بســیج مهندســین کشــاورزی ،نماینــده
کارگــروه آب و انــرژی مرکــز شــهید اهللدادی و
تنــی چنــد از کارشناســان و دانشــجویان حضــور

داشــتند.

مراکز دااگشنهی
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ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی:

کیفیت بخشی آموزش علوم در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

رسول عبداله میرزائی
عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم پایــه
دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائــی
Ra.mirzaei@sru.ac.ir
بــا توجــه بــه اعــام نیــاز وزارت آمــوزش و
پــرورش در جلســه شــورای معاونیــن ،بــا همــکاری
مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت آموزشــی
وزارت آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه تربیــت
دبیــر شــهید رجایــی در راســتای توجــه بــه بهبــود
وضعیــت آمــوزش علــوم پایــه در کشــور و اتخــاذ
راهکارهــای مناســب بــرای نیــل بــه ایــن هــدف در
آمــوزش و پــرورش ،طــرح پژوهشــی ملی"بررســی
و تعییــن ســهم عوامــل موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی
دانــش آمــوزان رشــته هــای شــاخه نظــری در
دروس علــوم پایــه (شــیمی ،فیزیــک و ریاضــی)،
مبتنــی بــر نظــر خبــرگان و دســت انــدرکاران بــر
اســاس نمــرات آنهــا در امتحانــات نهایــی خــرداد
مــاه  ۹۸بــه صــورت کشــوری و اســتانی" توســط
مجــری طــرح (دکتــر رســول عبدالــه میرزائــی)
و همــکاران ایشــان (دکتــر بهــرام صالــح صــدق
پــور – دکتــر فاطمــه خالونــدی – دکتــر آرزو
اصفــا – دکتــر فائــزه فاضلــی) انجــام و نتایــج آن
در شــورای معاونیــن وزارت آمــوزش و پــرورش
در مــورخ  ۲۵بهمــن مــاه  ۱۳۹۹کــه مصــادف بــا
والدت امــام محمــد باقــر (ع) بــود ارائــه گردیــد.
خالصــه طــرح پژوهشــی انجــام شــده بــه صــورت
زیــر مــی باشــدکه مــی توانــد در عرصــه سیاســت
گــذاری در آمــوزش و پــرورش در مســیر آمــوزش
اثربخــش علــوم پایــه بــه ویــژه در ســال بیــن المللــی
علــوم پایــه بــرای پیشــرفت پایــدار مــورد توجــه
قــرار گیــرد:

خالصه طرح پژوهشی:

اهمیــت روز افــزون علــوم پایــه در زندگــی ســبب
شــده اســت تــا آمــوزش اثربخــش آن از اهمیــت
بســزایی برخــوردار شــود .در ایــن راســتا ماهیــت
تجربــی ایــن علــوم و امــکان درک عینــی پدیــده
هــای جهــان خلقــت بــرای دانــش آمــوزان در
تلفیــق آمــوزش نظــری و عملــی ،شــرایط مناســبی
را بــرای توجــه بــه ســاحت هــای شــش گانــه تعلیــم
و تربیــت فراهــم مــی نمایــد .پژوهــش حاضــر بــا
هــدف شناســایی عوامــل موثــر بــر کیفیــت بخشــی
آمــوزش علــوم پایــه انجــام شــد .ایــن پژوهــش بــه
صــورت توصیفی-همبســتگی در  ۷منظــر برنامــه
ریــزی ( ۱۰مولفــه) ،خانــواده ( ۷مولفــه) ،معلــم
( ۲۳مولفــه) ،دانــش آمــوز ( ۲۱مولفــه) ،مــواد
آموزشــی ( ۱۶مولفــه) ،ارزشــیابی ( ۱۲مولفــه)
و محیــط آموزشــی ( ۱۱مولفــه) و  ۱۰۰مولفــه
انجــام شــد .نتایــج حاصــل از بررســی مولفــه هــای
تاثیرگــذار در جامعــه آمــاری متخصصیــن منجــر
بــه ارائــه  ۹بعــد تاثیرگــذار بــر کیفیــت آمــوزش
علــوم پایــه گردیــد کــه برنامــه ریــزی یکپارچــه در
تعامــل بــا برنامــه درســی ملــی در علــوم پایــه بــرای
ارتقــای صالحیــت حرفــه ای معلمــان علــوم پایــه
و نگهداشــت نیــروی انســانی (انگیــزش درونــی و
بیرونــی) باالتریــن وزن را در بیــن ایــن ابعاد داشــت
( .)%۱۷٫۳۹در طراحــی چهارچــوب مفهومــی مــدل
کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم ۳۱ ،مولفــه دارای
وزن اهمیــت بــاال مســتخرج از بررســی در جامعــه

متخصصیــن ،بــکار گرفتــه شــد .نتایــج حاصــل
نشــان داد چهــار متغیــر پنهــان بــر یادگیــری معنــی
دار دانــش آمــوزان در علــوم پایــه تاثیــر مــی
گــذارد کــه شــامل کیفیــت برنامــه ریــزی ،الزامــات
درونــی و بیرونــی یادگیــری عملــی علــوم پایــه،
الزامــات درونــی و بیرونــی تاثیرگــذار در عملکــرد
معلــم و اثربخشــی تدریــس مــی باشــد .بررســی
مــدل در جامعــه آمــاری معلمــان علــوم پایــه در
سراســر کشــور و متخصصیــن نشــان از بــرازش
خــوب و تاثیرگــذاری مناســب متغیرهــای مــدل
بــود کــه اثربخشــی تدریــس در بیــن متغیرهــای
ذکــر شــده ،دارای بیشــترین ضریــب مســیر بــوده
و نشــان دهنــده تاثیرگــذاری بــاالی آن بــر روی
یادگیــری معنــی دار دانــش آمــوزان در علــوم پایــه
مــی باشــد .تاثیرگذارتریــن مولفــه هــا بــر متغیرهای
ارائــه شــده در مــدل از دیــدگاه متخصصیــن شــامل
منابــع و امکانــات اجــرای برنامــه درســی ،آمــوزش
مبتنــی بــر فعالیــت عملــی ،چگونگــی ارائــه مفاهیــم
در کتــب درســی و دانــش تربیتــی و از دیــدگاه
معلمیــن شــامل ثبــات و پایــداری در برنامــه
ریــزی ،انگیــزش درونــی معلــم ،تلفیــق آمــوزش
تئــوری بــا عملــی در محتــوا و دانــش محتوایــی
در تخصــص مــی باشــد و بیشــترین رابطــه را در
متغیــر یادگیــری معنــی دار دانــش آمــوز در هــر
دو جامعــه آمــاری ،مولفــه مهــارت هــای تفکــر
بــه عهــده دارد .بررســی مولفــه هــای تاثیرگــذار
بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان در جامعــه
دانــش آمــوزی پژوهــش در درس شــیمی (ســطح
بنــدی نمــرات در  ۷ســطح) در مناطــق آموزشــی
دارای نمــرات پاییــن تــر از میانگیــن آزمــون علــوم
پایــه ،نشــان داد کــه اولیــن مولفــه تاثیــر گــذار در
ایــن مناطــق ،عالقمنــدی بــه علــوم پایــه مــی باشــد
کــه در جامعــه آمــاری مناطــق آموزشــی دارای
نمــرات بــاالی میانگیــن آزمــون علــوم پایــه ،بــه
مولفــه کنجــکاوی در علــوم پایــه تغییــر مــی کنــد.
لــذا ســیر صعــودی پیشــرفت تحصیلــی در علــوم
پایــه از ســوی عالقمنــدی و اهمیــت علــوم پایــه در
زندگــی روزمــره بــه ســوی کنجــکاوی و کاربــرد
علــوم پایــه در زندگــی روزمــره تغییــر مــی کنــد
و توجــه بــه نگــرش در آمــوزش معنــی دار علــوم
پایــه در متغیرهــای مختلــف تاثیــر گــذار در آن
اهمیــت پیــدا مــی کنــد.
در ادامــه بــه برخــی از مــوارد اشــاره شــده
در طــرح پژوهشــی فــوق الذکــر پرداختــه مــی
شــود .اهمیــت روز افــزون علــوم پایــه در زندگــی
انســانها ســبب شــده اســت تــا آمــوزش مناســب
و اثربخــش آن بهویــژه در برنامههــای درســی
مــدارس از اهمیــت بســزایی برخــوردار گــردد.
از نظــر محققــان بــا ورود بــه قــرن  ،21عوامــل
مختلفــی شــیوههای یاددهــی و یادگیــری علــوم
پایــه را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .تحقیقــات
نشــان داده اســت حتــی دانشآمــوزان در
بســیاری از مواقــع دروس را بــا موفقیــت آزمــون
مــی دهنــد بــدون اینکــه برخــی از مفاهیــم آن را
درک کــرده باشــند .دانشآمــوزان در بســیاری از
مفاهیــم ،اصــول ،قوانیــن و فرمولهــای علمــی در
حــل مســئله و اســتفاده از آنهــا در کاربردهــای
آتــی مشــکل دارنــد و اغلــب ســؤالهای خــود
را بــا اســتفاده از فاکتــور حافظ ـهای و الگوریتمــی

حــل میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،برخــی از
دانشآمــوزان تمایلــی بــه یادگیــری معنــیدار
ندارنــد و ممکــن اســت آنچــه کــه آنهــا در مــورد
مســائل علمــی فکــر میکننــد بــا تجــارب جهــان
واقعــی و ایدههــای علمــی تفــاوت و بعضـاً تناقــض
داشــته باشــند .در عــوض ،آنهــا تمایــل دارنــد
کــه بیشــتر یادگیــری آنهــا شــامل وقایــع حفظــی
جدیــد باشــد کــه بــا ایدههــای قبلــی مرتبــط
نیســت .در ایــن میــان توجــه بــه تفکــر در فراینــد
یادگیــری و قــراردادن علــوم پایــه در بســتر جامعــه
و زندگــی روزمــره اهمیــت پیــدا میکنــد کــه در
ایــن راســتا توجــه بــه محتــوای آموزشــی و معلمــان
بســیار اهمیــت دارد.
شناســایی علــل و عوامــل اثرگــذار بــر پیشــرفت
تحصیلــی همــواره از حیطههــای مــورد عالقــه
دســتاندرکاران تعلیــم و تربیــت و اندیشــمندان
حوزههــای مختلــف دانــش بشــری بــوده اســت.
بــه نظــر میرســد عامــل اصلــی در کیفیــت بخشــی
آمــوزش علــوم پایــه ،توجــه بــه معلمــان دارای
صالحیــت حرفــهای اســت و معلمــان علــوم پایــه
در ایــن مســیر کنجــکاوی ،صالحیــت حرفــهای،
تعهــد و مســئولیتپذیری ،خالقیــت و دلســوزی را
بــرای نیــل بــه کیفیتبخشــی بــه کار میبندنــد .در
ایــن میــان توجــه بــه جایــگاه معلــم و ارزشگذاری
اجتماعــی نیــز بســیار مهــم اســت تــا معلمــان بــا
اشــتیاق در مســیر کیفیــت بخشــی علــوم پایــه گام
بردارنــد .همچنیــن توجــه بــه انگیزههــای درونــی و
بیرونــی در عملکــرد معلــم در کنــار ســایر عوامــل
تأثیرگــذار ،بــر کیفیــت آمــوزش علــوم پایــه اثــر
خواهــد داشــت .بــرای موفقیــت در آمــوزش علــوم
پایــه داشــتن عالقــه بــه علــوم پایــه و موضــوع
تعلیموتربیــت ،حــس مســئولیتپذیری در معلــم
را تقویــت و او را در فراینــد آمــوزش یــاری
میکنــد .بــا ایــن نگــرش معلــم بــه توانمندســازی
خــود در ایــن مســیر بــرای نیــل بــه کیفیــت بخشــی
آمــوزش علــوم پایــه ترغیــب میشــود .نتایــج
نشــان میدهــد کــه آمــوزش معلمــان بــا عملکــرد
دانشآمــوزان در یادگیــری علــوم ارتبــاط مثبتــی
دارد .ازایــنرو ،بــرای کیفیتبخشــی آمــوزش
علــوم پایــه الزم اســت برنامههــای درســی بــه روز
شــده همــراه بــا منابــع آموزشــی موردنیــاز کــه
در تعامــل بــا اســناد باالدســتی کشــور از جملــه
نقشــه جامــع علمــی کشــور و ســند تحــول بنیادیــن
آموزشوپــرورش طراحــی و تولیــد شــده اســت،
بهمنظــور نیــل بــه اثربخشــی بیشــتر در تربیــت
معلــم هــم جهتگیــری کنــد .در ایــن صــورت
از بهدســتآمدن صالحیتهــای حرفــهای الزم
بــرای معلمــان اطمینــان بیشــتری حاصــل خواهــد
شــد .الزم اســت در ایــن راســتا طراحــی مناســبی
بــرای فراهمکــردن شــرایط تجربــه کاربســت
شــیوههای نویــن در آمــوزش علــوم پایــه مبتنــی بــر
پــرورش تفکــر دانشآمــوزان و تلفیــق آمــوزش
عملــی بــا نظــری انجــام گیــرد تــا معلمــان آینــده،
علــوم پایــه را در بافتــار جامعــه بهمنظــور رویارویــی
دانشآمــوزان بــا مســائل روزمــره بیاموزنــد .پــس
از شــروع بــه خدمــت معلمــان ،توانمندســازی
معلمــان بهمنظــور ارتقــای دانــش و مهــارت آنــان
در آمــوزش ،موضــوع مهمــی اســت کــه بایســتی
در مســیر کیفیتبخشــی آمــوزش علــوم بــه آن

توجــه و آن را در مســیر دانــش موضوعــی ،دانــش
تربیتــی و دانــش تربیتــی  -موضوعــی ســازماندهی
کــرد و از آموزشهــای رســمی و غیررســمی در
ایــن راســتا بهــره جســت.
کیفیــت آمــوزش علــوم پایــه از طریــق شناســایی
نتایــج یادگیــری (آنچــه دانشآمــوزان بایــد
بداننــد) و شایســتگیها و مهارتهــا (آنچــه
دانشآمــوزان بایــد بتواننــد انجــام دهنــد) مــورد
بررســی قــرار میگیــرد .توجــه بــه ارزشــیابی
در مســیر آمــوزش میتوانــد یاریگــر معلــم در
حصــول اطمینــان از دســتیابی بــه اهــداف
آموزشــی و کیفیــت آمــوزش و یادگیــری در
مدرســه باشــد .در ایــن میــان وجــود آزمونهــای
خــارج از محیــط آموزشــی ،میتوانــد در صــورت
منطبــق نبــودن بــا هدفهــای آموزشــی ،معلمــان
را در فراینــد آمــوزش تحــت فشــار قــرار دهــد و
مشــکالتی را بــرای نظــام آموزشــی ایجــاد کنــد.
در صورتــی کــه در فراینــد آمــوزش بــر فعالیــت
عملــی تاکیــد شــده باشــد بایســتی در ارزشــیابی
توجــه بــه مهارتهــا و نگرشهــا در کنــار دانــش
(توجــه بــه کلیــه ســطوح شــناختی) در ارزیابــی
دانشآمــوزان مدنظــر قــرار بگیــرد و رونــد
تدریجــی رشــد آنــان در طــول ســال تحصیلــی
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .در صــورت لــزوم هــم
بــا هدایــت دانشآمــوزان در فعالیتهــای عملــی
متنــوع ،تفاوتهــای فــردی در جهــت نیــل بــه
مهارتهــای تفکــر (طبقهبنــدی ،تفســیر دادههــا،
محاســبه ،طراحــی نمودارهــا و جدولهــا ،تجزیــه و
تحلیــل نتایــج ،بیــان و بازنگــری فرضیههــا ،طراحی
آزمایــش و غیــره) مــورد توجه قــرار گیــرد .در این
میــان اســتفاده از فناوریهــای رایانــهای میتوانــد
تســهیلگر فراینــد ارزشــیابی بــرای معلمــان باشــد
و امــکان اشــتراک دانــش بیــن معلمــان را بــرای
طــرح پرس ـشهای خــوب فراهــم کنــد .همچنیــن
اســتفاده از بســتر الکترونیکــی میتوانــد در تحلیــل
فراینــد ارزشــیابی بــر اســاس دانــش آمــاری کمک
کــرده ،اطالعــات درســتی را بــرای اســتفاده معلــم
در فراینــد آمــوزش مهیــا کنــد .در ارزشــیابی
پیشــنهاد میشــود توانایــی حــل مســئله ،اســتفاده
از علــوم پایــه در زندگــی روزمــره ،هوشــیاری
نســبت بــه معقــول بــودن نتایــج ،تخمیــن و تقریــب،
مهارتهــای محاســبهای مناســب ،اندازهگیــری،
تفســیر و ســاخت جدولهــا و نمودارهــا و
پیشبینــی انجــام فرایندهــا نیــز مــورد توجــه قــرار
گیــرد.
در مطالعــه یــاد شــده در بررســی عوامــل موثــر
بــر کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم پایــه ،اســناد
باالدســتی از قبیــل ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و
پــرورش و نقشــه جامــع علمــی کشــور مــورد توجــه
قــرار گرفــت .بــا در نظــر گرفتــن نتایــج حاصــل از
پژوهــش مــی تــوان چشــم انــداز و مســیر راه آینــده
را در جهــت کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم در
آمــوزش و پــرورش اینگونــه بیــان نمــود کــه توجــه
بــه حیطــه عاطفــی در آمــوزش علــوم پایــه عامــل
کلیــدی در راســتای کیفیــت بخشــی آمــوزش
علــوم پایــه مــی باشــد کــه مــی توانــد در کاربســت
علــوم پایــه در زندگــی روزمــره تجلــی یابــد .در
طــی ایــن مســیر در آینــده ،آمــوزش معلمــان در
راســتای توجــه بــه رویکردهــای نویــن آمــوزش
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علــوم پایــه مبتنــی بــر مهــارت تفکــر و فراهــم
کــردن الزامــات اساســی ] یادگیــری تلفیقــی
(نظــری – عملــی) علــوم پایــه و عوامــل تاثیرگــذار
بــر عملکــرد معلــم[ بــرای نیــل بــه یادگیــری
علــوم پایــه در زندگــی روزمــره و ایجــاد محیــط
هــای مناســب آموزشــی بــرای برونــداد تجــارب
یادگیــری دانــش آمــوزان در آمــوزش اثربخــش
علــوم پایــه بــه منظــور تقویــت عالقــه و کنجــکاوی
فراگیــران درعلــوم پایــه اهمیــت پیــدا مــی کنــد که
بایســتی در برنامــه ریــزی بــه آن توجــه داشــت.
پویایــی مســیر حرکــت در کیفیتبخشــی
آمــوزش علــوم پایــه و اصــاح آن نیازمنــد توجــه
بــه «پژوهــش در آمــوزش علــوم پایــه» اســت کــه
منجــر بــه اطمینــان از طــی مســیر و اصــاح آن
در صــورت ضــرورت اســت .بــرای ایــن منظــور
بایســتی بــه تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز
در ایــن عرصــه همــت گمــارد و آن را از طریــق
تحصیــات تکمیلــی مرتبــط (کارشناســی ارشــد
و دکتــرا) در آمــوزش علــوم پایــه تقویــت کــرد.
درس پژوهــی و اقــدام پژوهــی هــم مــی توانــد بــه
طــور گســترده بــرای پویایــی پژوهــش در میــان
معلمــان در جهــت نیــل بــه بــه کیفیــت بخشــی
آمــوزش در کالس هــای اموزشــی و مــدارس
بــه کار گرفتــه شــود .ایــن نــگاه تخصصــی
بــه آمــوزش علــوم مــی توانــد در دوره هــای
تحصیــات تکمیلــی در جهــت پژوهــش در
آمــوزش علــوم پایــه ادامــه یابــد کــه رشــته هــای
کارشناســی ارشــد شــیمی ،فیزیــک  ،ریاضــی
و زیســت شناســی در ایــن راستاســت کــه در
دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید
رجائــی از ســال  1384راه انــدازی شــده اســت.
امیــد آن مــی رود کــه بــا لطــف خداونــد منــان و
همــکاری وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ســال جــاری برنامه
درســی دکتــری آمــوزش علــوم کــه بیــش از ده
ســال از تدویــن آن مــی گــذرد مصــوب و ســپس
زمینــه راه انــدازی آن در کشــور شــکل بگیــرد تــا
پژوهــش در آمــوزش علــوم پایــه و تربیــت نیــروی
انســانی متخصــص موردنیــاز در فراینــد پیشــرفت
کشــور ســاماندهی شــود .همچنیــن همایــش
ســاالنه پژوهــش در آمــوزش علــوم پایــه مــی
توانــد موقعیتــی مناســب بــرای ارائــه یافتــه هــا و
هــم اندیشــی بیــن متخصصــان در زمینــه آمــوزش
اثربخــش علــوم باشــد کــه تــا کنــون چهــار دوره
ایــن همایــش بــا همــکاری معاونــت آمــوزش
متوســطه در دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه تربیــت
دبیــر شــهید رجایــی برگــزار شــده اســت.
سیاســت گــذاری کالن در مســیر جدیــد آموزش
علــوم پایــه مــی توانــد بــا ایجــاد شــورای تحــول
در آمــوزش علــوم پایــه شــکل گرفتــه تــا برنامــه
ریــزی منســجم آمــوزش اثربخــش علــوم پایــه در
آمــوزش و پــرورش بــا عضویــت بخــش هــای
ســازمانی مرتبــط و متخصصیــن انجــام گیــرد .در
ایــن راســتا مــی تــوان بــه برنامــه ریــزی یکپارچــه
بــه منظــور جــذب ،ســاماندهی ،توانمندســازی،
ارتقــا و نگهداشــت نیــروی انســانی در راســتای
ارتقــای صالحیــت حرفــه ای معلمــان علــوم پایــه
و توجــه بــه انگیــزه هــای درونــی و بیرونــی آنــان
در راســتای آمــوزش نظــری – عملــی علــوم پایــه
مبتنــی بــر شــیوه هــای نویــن آمــوزش علــوم پایــه و
بازنگــری در نحــوه فعالیــت معلمــان علــوم پایــه در
آمــوزش و نظــارت بــرآن بــا ایجــاد تنــوع بخشــی
در فعالیــت هفتگــی معلمــان بــا توجــه بــه عالیــق

و توانمنــدی آنــان در راســتای آمــوزش اثربخــش
علــوم پایــه و امــکان اســتفاده از تجــارب معلمــان
بازنشســته در ایــن مســیر همــراه بــا برنامــه ریــزی
بــرای ایجــاد بســتر الکترونیکــی بــرای معلمــان
علــوم پایــه در مســیر کیفیــت بخشــی آمــوزش
علــوم پایــه بــه منظــور شــبکه ســازی معلمــان
علــوم پایــه بــرای بــه اشــتراک گــذاری دانــش و
مهــارت بیــن آنــان ،فراهــم کــردن منابــع یادگیــری
الکترونیکــی (دانــش تخصصــی ،دانــش تربیتــی و
دانــش تربیتــی محتــوا) و جــز آن اشــاره نمــود کــه
مــی توانــد در اثربخشــی فعالیــت معلمــان علــوم
پایــه تاثیرگــذار باشــد.
همچنیــن برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد بســتر
الکترونیکــی جهــت اســتفاده دانــش آمــوزان
بــه منظــور اجــرای آزمــون اســتاندارد و تامیــن
محتــوای آموزشــی مناســب ،تعاملــی و هــدف
منــد در مســیر کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم
پایــه و نیــل بــه پایــش منظــم آمــوزش علــوم
پایــه در حیطــه هــای یادگیــری و اصــاح آن در
مــوارد الزم و توجــه بــه ایجــاد و پــرورش عالقــه و
کنجــکاوی در دانــش آمــوزان در مســیر پــرورش
تفکــر در درک اهمیــت و کاربــرد علــوم پایــه در
زندگــی روزمــره از طریــق بازنگــری در منابــع و
مــواد آموزشــی ،اســتفاده از ظرفیــت جشــنواره
هــا ،المپیادهــا ،مســابقات ،نمایشــگاه هــا و جــز آن
در رویکــرد تلفیقــی آمــوزش نطــری – عملــی در
برنامــه درســی علــوم پایــه در آمــوزش و پــرورش
مبتنــی بــر شــیوه هــای نویــن آمــوزش و ارتبــاط
علــوم ،فنــاوری ،مهندســی و ریاضیــات از قبیــل
رویکــرد کاوشــگری و جــز آن و برونــداد ان در
کتــب درســی مرتبــط بــا علــوم پایــه بــا در نظــر
گرفتــن کاهــش مفاهیــم ارائــه شــده در کتــب
درســی و چگونگــی ارائــه مفاهیــم بــا تاکیــد بــر
آمــوزش معنــی دار مفاهیــم مــورد نیــاز علــوم پایــه
در کشــور در تعامــل بــا زندگــی روزمــره (ارائــه
نقشــه جامــع مفاهیــم علــوم پایــه) ،زمــان تدریــس،
عناویــن کتــب آموزشــی و جــز آن مــی توانــد در
برنامــه درســی ملــی و اجــزای آن مــورد توجــه
قــرار گیــرد .البتــه در ایــن راســتا توجــه بــه تامیــن
منابــع و امکانــات الزم بــرای نیــل بــه اثربخشــی در
برنامــه درســی علــوم پایــه بــه ویژه در ســطح اســتان
و مناطــق آموزشــی بــا در نظــر گرفتــن معلمیــن
واجــد صالحیــت حرفــه ای بــه تعــداد موردنیــاز،
توزیــع دانــش آمــوزان در کالس هــای درســی
متناســب بــا رویکــرد یادگیــری نطــری – عملــی
علــوم پایــه و رعایــت اصــول ایمنــی در یادگیــری
عملــی و جــز آن نیــز اهمیــت دارد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بازنگــری در چگونگــی
انتخــاب رشــته هــای تحصیلــی دانشــگاهی در
ارتبــاط بــا شــاخه هــای نظــری موجــود در دوره
دوم متوســطه (علــوم تجربــی و علــوم ریاضــی)
بــا فراهــم کــردن امــکان انتخــاب رشــته هــای
مهندســی توســط دانــش آمــوزان شــاخه نظــری
علــوم تجربــی و ایجــاد عالقــه بــه تحصیــل در
رشــته هــای مرتبــط بــا علــوم پایــه بــا بازنگــری
برنامــه درســی رشــته هــای دانشــگاهی موجــود
در تعامــل بــا اشــتغال و فنــاوری نیــز مــی توانــد در
تحصیــات دانشــگاهی دانــش آمــوزان در علــوم
پایــه تاثیرگــذار باشــد.
در پایــان ایــن نوشــتار الزم اســت یــادآور شــد
کــه پیشــرفتهای علــوم پایــه در کشــور بــرای
نیــل بــه فناوریهــای مــورد نیــاز در مســیر رفــاه
و آســایش جامعــه ،مدیــون تالشهــای معلمــان
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دلســوزی اســت کــه همــت خــود را در مســیر
تربیــت فرزنــدان ایــن کشــور در کلیــه دورههــای
تحصیلــی بــه کار میگمارنــد و بــر اعتــای دانــش
خــود بــه منظــور توانمندســازی خــود در جهــت
ایفــای نقــش بهتــر در ارتقــای کیفــی آمــوزش
علــوم پایــه میکوشــند .بــرای نیــل بــه اثربخشــی
بیشــتر معلمــان در آمــوزش بــه نظــر مــی رســد بعــد
از طــی دوره چهــار ســاله آمــوزش علــوم پایــه در
دانشــگاه جهــت ورود بــه مــدارس و شــرکت در
دوره هــای ضمــن خدمــت ،ورود بــه دورههــای
تحصیــات تکمیلــی در آمــوزش علــوم پایــه
(گرایشهــای تخصصــی) میتوانــد در ارتقــای
صالحیــت حرفـهای معلمــان کمــک کنــد و آنهــا
را در فراینــد آمــوزش بــا موفقیــت بیشــتری همــراه
ســازد .در ایــن راســتا الزم اســت برنامهریــزی
مناســب در ســطح سیاس ـتگذاری بــرای حضــور
بــدون دغدغــه معلمــان در دورههــای تحصیــات
تکمیلــی انجــام شــود .بدیهــی اســت در ایــن
میــان بهبــود اثربخشــی ســایر عوامــل بــر ارتقــای
کیفــی فراینــد تدریــس میتوانــد کیفیتبخشــی
آمــوزش علــوم پایــه را بــا تضمیــن بیشــتری در
مســیر پیشــرفت جامعــه قــرار دهــد تــا جامعــه از
دســتاوردهای آن در فراینــد توســعه بهرهمنــد
شــود .بدیهــی اســت همــگام بــا فرایندهــای یــاد
شــده بایســتی فرهنگســازی در بســتر خانــواده
بــه منظــور همراهــی خانــواده بــا آمــوزش رســمی
صــورت بگیــرد تــا از تــوان ایــن نهــاد جامعــه در
مســیر ارتقــای کیفــی آمــوزش علــوم پایــه بهــره
جســت.
بــرای حرکــت در مســیر کیفیتبخشــی آمــوزش
علــوم پایــه ،بایســتی افــزون بــر فراهــم کــردن
زیرســاختهای الزم از طریــق برنامهریــزی و
ایجــاد تعامــل بــا خانــواده به منظــور اطمینانبخشــی
از مســیر جدیــد یادگیــری ،بایســتی منابــع یادگیری
مناســب را بــرای دانشآمــوزان فراهــم و معلمــان
را در راســتای دانــش تربیتــی ،دانــش موضوعــی،
دانــش و تربیتــی -موضوعــی توانمنــد کــرده و
انگیزههــای بیرونــی و درونــی الزم را در آنــان
بــرای همراهــی در جهــت یادگیــری اثربخــش
آمــوزش علــوم فراهــم کــرد .بــرای اطمینــان از
رونــد نیــل بــه کیفیــت بخشــی ،آمــوزش بایســتی
پیوســته توســط شــاخصهای مناســب مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد و ضمــن ارائــه بازخــورد
الزم بــه تصمیــم گیرنــدگان جهــت اصــاح مســیر
حرکــت ،نیــل بــه کیفیــت در آمــوزش علــوم
بــه جامعــه نیــز گــزارش شــود .برخــی از ایــن
شــاخصها را میتــوان چنیــن برشــمرد.
 میــزان یادگیــری دانشآمــوزان در ریاضیــاتو علــوم
 میزان سواد علوم و ریاضی بزرگساالن مقــدار زمــان صــرف شــده بــرای مطالعــه علــومو ریاضیــات در دورههــای ابتدایــی و متوســطه
 ماهیــت فعالیتهــای دانشآمــوزان در حیــنآمــوزش علــوم و ریاضیــات
 دانــش موضوعــی ،دانــش تربیتــی و دانــشتربیتــی  -موضوعــی معلمــان علــوم پایــه
 انگیزهــای بیرونــی تأثیرگــذار بــر عملکــردمعلمــان علــوم پایــه
 کیفیــت محتــوای برنامــه درســی در علــومپایــه
 آزمونهــای ارزشــیابی علــوم پایــه دردورههــای مختلــف تحصیلــی
 -مقــدار زمــان صــرف شــده بــرای تکلیفهــای
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درســی علــوم و ریاضیــات در هــر پایــه تحصیلــی
 تربیــت معلــم بــه منظــور تربیــت نیــروی انســانیمتخصــص بــا صالحیــت حرفـهای مــورد نظــر
 دورههــای ضمــن خدمــت معلمــان علــوم پایــهبــه منظــور توانمندســازی آنــان
 فعالیتهــای یادگیــری مرتبــط بــه آمــوزشعلــوم پایــه
 مــواد و امکانــات آموزشــی موجــود و مــورداســتفاده معلمــان در آمــوزش ریاضیــات و علــوم
پــس بایســتی برنامهریــزی مناســبی بــرای مســیر
حرکــت در آینــده طراحــی شــود کــه ایــن برنامــه
بــا یکپارچگــی در تصمیمگیــری ،از ثبــات و
پایــداری مناســب بــا هدفهــای طراحــی شــده
در مســیر ســند تحــول بنیادیــن نیــز همــراه باشــد
تــا بتوانــد نقشــه راه مناســبی را بــرای افــراد و
ســازمانهای مرتبــط در ارتقــای کیفــی آمــوزش
علــوم پایــه فراهــم کنــد .توجــه بــه آمــوزش علــوم
پایــه میتوانــد نیــاز شــهروندان بــه دانــش علمــی
مــورد نیــاز بــرای کمــک در مســیر پیشــرفت
جامعــه مبتنــی بــر تعامــل بیــن افــراد جامعــه و
علــوم و فنــاوری را مهیــا کنــد ،همــگام بــا تأمیــن
دانــش علمــی پایــه مــورد نیــاز بــرای حرکــت در
ســایر زمینههــای علمــی ،دانشآموختــگان بــا
اســتعداد را هــم در زمینــه علــوم و فنــاوری در
مســیر پیشــرفت جامعــه پــرورش دهــد.
در پایــان شایســته اســت در انجــام ایــن پژوهــش
از همــکاری اســاتید ،متخصصــان آمــوزش علــوم،
مولفــان کتــاب درســی ،مدیــران و کارشناســان
محتــرم مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت
آموزشــی ،ادارات ســنجش اســتان هــا ،معاونــت
آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش،
دفتــر متوســطه نظــری  ،ریاســت و معاونــت
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید
رجائــی ،دبیرخانــه شــیمی ،فیزیــک و ریاضــی
کشــوری ،ســرگروه هــای آموزشــی شــیمی،
فیزیــک و ریاضــی در مناطــق آموزشــی کشــور و
معلمیــن و دانــش آمــوزان محتــرم شــرکت کننــده
در ایــن مطالعــه ملــی تشــکر نمــود .امیــد آنکــه بــا
هــم افزایــی ایجــاد شــده در نهادهــای تاثیرگــذار
در کیفیــت بخشــی آمــوزش علــوم پایــه ،بتــوان
گام هــای موثــری را در ســایه همســویی ،ثبــات و
پایــداری در سیاســت گــذاری آمــوزش اثربخــش
علــوم پایــه در آمــوزش و پــرورش برداشــت تــا بــا
فراهــم شــدن شــرایط الزم بــرای نیــل بــه تدریــس
اثربخــش علــوم پایــه در فضــای آموزشــی توســط
معلمیــن محتــرم ،یادگیــری معنــی دار دانــش
آمــوزان در درک اهمیــت و کاربــرد علــوم پایــه
در زندگــی روزمــره رخ دهــد.

نحــوه ارجــاع دهــی بــه گــزارش
پژوهشــی حاضــر:

عبدالــه میرزائــی ،رســول؛ صالــح صــدق پــور،
بهــرام ؛ خالونــدی ،فاطمــه ؛ اصفــا ،آرزو و
فاضلــی ،فائــزه ( .)۱۴۰۰بررســی و تعییــن ســهم
عوامــل موثــر بــر پیشــرفت تحصیلــی دانــش
آمــوزان رشــته هــای شــاخه نظــری در دروس
علــوم پایــه (شــیمی ،فیزیــک و ریاضــی) ،مبتنــی
بــر نظــر خبــرگان و دســت انــدرکاران بــر اســاس
نمــرات آنهــا در امتحانــات نهایــی خــرداد مــاه ۹۸
بــه صــورت کشــوری و اســتانی .گــزارش طــرح
پژوهشــی ملــی تهیــه شــده بــرای وزارت آمــوزش
و پــرورش ،دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائــی،
تهــران ،ایــران.

دانشگاه آزاد اسالیم

دااگشنه آزاد اسالمی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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دکتر ضرغامی خبر داد
اجرای نخستین مرحله حمایت از فعالیتهای فناورانه دانشجویان و دانش آموختگان
دانشگاه آزاد اسالمی
دکتــر وحیــد ضرغامــی قائــم مقــام معاونــت

دکتــر ضرغامــی

اســامی گفــت :نتایــج نخســتین مرحلــه اجــرای

از تأســیس صنــدوق

تحقیقــات ،فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد بــا ابــراز خرســندی

دانشگاه آزاد اسالمی

آئیــن نامــه حمایــت از دانشــجویان و دانــش پژوهــش و فنــاوری
آموختــگان فنــاور و نــوآور دانشــگاه آزاد اســامی دانشــگاه

آزاد

وی مهمتریــن مزیــت و دســتاورد ایــن آئیــن نامــه گذشــته

اظهــار

منتشــر شــد.

اســامی در ســال

را افزایــش امیــد و انگیــزه در میــان دانشــجویان و داشــت :امیــدوارم

دانــش آموختــگان فنــاور دانشــگاه آزاد اســامی زمینــه حمایــت از

و همچنیــن فراهــم ســاختن بســتری بــرای حمایــت طــرح هــای فناورانــه

از فعالیــت هــای دانــش بنیــان دانشــجویان دانشــگاه و دانــش بنیــان دانشــجویان بــه شــکل عملــی مهیــا
در ارائــه تســهیالت حمایتــی ،تشــویقی و حرکــت شــود تــا در ســال تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغال

هــای تدویــن شــده در معاونــت تحقیقــات،
فنــاوری و نــوآوری در ســال  ،1401ســبب شــده
تــا حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور

هرچــه پرشــتاب تــر بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم آفریــن شــاهد اتفاقــات مثبــت در زمینــه اشــتغال
ضریــب تصاعــدی پیــدا کنــد.
دانســت.
آفرینــی باشــیم .برنامــه ریــزی و سیاســت گــذاری

در این بخش می خوانید:

تفاهمنامه همکاری مشترک علمی فرهنگی بین دانشگاه
آزاد اسالمی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری منعقد شد

اجــرای نخســتین مرحلــه حمایــت ازفعالیتهــای فناورانــه دانشــجویان و دانــش
آموختــگان دانشــگاه آزاد اســامی
 ابــاغ متمــم آییننامــه حمایــت ازفعالیتهــای فناورانــه اعضــای هیــأت
علمــی /کاهــش ســاعات موظفــی تدریــس
اعضــای هیــأت علمــی فنــاور
 دریافــت گرنــت نهایــی ســومین پتنــت بــامالکیــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف

تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک علمــی فرهنگــی و امکانــات ایــن دو نهــاد در حــوزه هــای فرهنگــی اســت.

بیــن معاونــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد و در راســتای اجــرای مشــترک برخــی از اهــداف

اســامی و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت مذکــور در بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی منعقــد هــای علمــی و فرهنگــی و بهــره منــدی متقابــل از

علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه امضــای دکتــر شــده اســت.
فــرزاد جهــان بیــن معــاون فرهنگــی دانشــجویی

تجــارب ،توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــا و امکانــات

موضــوع تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک علمــی اســت.

دانشــگاه آزاد اســامی و دکتــر عبدالحســین فرهنگــی بیــن معاونــت فرهنگــی دانشــجویی

زمینــه هــای همــکاری در ایــن تفاهــم نامــه شــامل

کالنتــری معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت دانشــگاه آزاد اســامی و معاونــت فرهنگــی و بهــره گیــری از ظرفیــت طرفیــن بــرای داوری

علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری رســید.

آبــاد در US Patent

اهــداف ایــن تفاهــم نامــه توســعه همــکاری

اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،کتــاب هــا ،پایــان نامــه هــا و رســاله هــای جشــنواره

ایــن تفاهــم نامــه بــه منظــور تعامــل مؤثــر و همــکاری و مشــارکت در برگــزاری رویدادهــای و تأســیس دبیرخانــه مشــترک بــرای برگــزاری

گســترش همــکاری در زمینــه هــای علمــی و فرهنگــی همچــون جشــنواره کتــاب ســال انقــاب جشــنواره کتــاب ســال انقــاب اســامی اســت.

				

و...

فرهنگــی و بهــره گیــری از تجــارب ،ظرفیــت هــا اســامی ،نظریــه هــای و ایــده هــای دانشــگاهیان

دکتر ضرغامی خبر داد
ابالغ متمم آییننامه حمایت از فعالیتهای فناورانه اعضای هیأت علمی /کاهش ساعات
موظفی تدریس اعضای هیأت علمی فناور

دکتــر وحیــد ضرغامــی قائــم مقــام معاونــت
تحقیقــات ،فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد
اســامی از ابــاغ متمــم بخشــنامه آییــن نامــه
حمایــت از فعالیتهــای فناورانــه اعضــای هیــأت
علمــی و همچنیــن حمایــت از فعالیــت فناورانــه و
دانــش بنیــان اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد
اســامی خبــر داد.

وی بــه مهمتریــن دســتاوردهای متمــم بخشــنامه
اشــاره کــرد و گفــت :ســاعت موظفــی تدریــس

آمــوزش نیــروی متخصــص اهمیــت داده شــده و
بســیاری از تســهیالت بــا جــذب نیــروی انســانی و
کارآمــوز ارائــه خواهــد شــد .توجــه مضاعــف بــه
ظرفیــت مشــاوره اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه
آزاد اســامی بخشــی دیگــر از مختصــات بخشــنامه
ابالغــی اســت و بــرای افــراد متخصصــی کــه بــه
شــرکت هــا و اســتارت آپ هــا مشــاوره مــی دهنــد
نیــز امتیــازات متعــددی ارائــه مــی شــود.
دکتــر ضرغامــی از راه انــدازی ســامانه عرضــه و
تقاضــا در بــازار دانشــگاه آزاد اســامی خبــر داد و
گفــت :بــا همــکاری شــرکت هــای دانــش بنیــان و
فنــاور دانشــگاه آزاد اســامی در مســیر تحقق ســند

اعضــای هیــأت علمــی فنــاور بــه مــوازات افزایــش
ظرفیــت پایاننامههــای مرتبــط بــا حــوزه فنــاوری،
کاهــش خواهــد یافــت .الــزام بــه افزایــش حــق
مرتبــه علمــی مشــابه هیــأت علمــی نــوع الــف و
تعییــن تکلیــف شــرایط احــراز مشــاور و اســتادکار،
از دیگــر مــوارد ایــن بخشــنامه اســت.
دکتــر ضرغامــی بــا بیــان اینکــه بخشــنامه جدیــد
بســتر ارائــه تســهیالت بــه اعضــای هیــأت علمــی
فعــال در حــوزه فنــاوری را تســهیل میکنــد،
افــزود :برایــن اســاس بخشــی از زیرســاخت هــای
راکــد مجــددا ً فعــال مــی شــود تــا در واحدهــای
مختلــف دانشــگاه آزاد اســامی شــاهد اتفاقــات
مثبــت از جملــه کارآفرینــی و اشــتغالزایی
باشــیم.
تحــول دانشــگاه و هــم جهــت بــا نامگــذاری ســال
قائــم مقــام معاونــت تحقیقــات ،فنــاوری و
نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی ادامــه داد :در ایــن «تولیــد ،دانــش بنیــان ،اشــتغال آفریــن» گامهــای
بخشــنامه بــه ظرفیــت جــذب کارآمــوز و لــزوم مهــم و اساســی برداشــته خواهــد شــد.
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دو مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در مجالت علمی نمایه شد
دو مقالــه دکتــر نــدا عظیمــی عضــو هیــأت

مــورد اســتفاده قــرار

علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمانشــاه در گرفــت.
مجــات معتبــر علمــی بــا ارزش  Q1نمایــه شــد.

بــا توجــه بــه اینکــه

نخســتین مقالــه دکتــر عظیمــی بــا کمــک پــدرام انــرژی خورشــیدی
عظیمــی و امیــن شهســوار بــر پایــه اســتفاده از

از منابــع انــرژی

منابــع انــرژی تجدیدپذیــر خورشــیدی بــرای تولیــد تجدیدپذیــر رایگان
بــرق توســط پنلهــای فتوولتائیــک ارائــه شــده و در دســترس
و عنــوان آن «Using high-frequency ultrasonic

اســت،؛ بنابرایــن از

 and thermoelectric generators to enhance theدستاوردهای این دو
 »performance of a photovoltaic moduleاســت پژوهــش میتــوان
کــه در مجلــه  Journal of Cleaner Productionبــا بــرای تولیــد بــرق
ارزش  Q1و دارای  9.29 =IFنمایــه شــده اســت .در

مصــارف

در ایــن پژوهــش ،بــه بررســی افزایــش بــرق خانگــی ،صنعتــی و
تولیــدی در پنلهــای فتوولتائیــک بــا اســتفاده دانشــگاهی اســتفاده
از خنــککاری مؤثــر آن هــا پرداختــه شــده و کــرد و بهدلیــل
شــیمی دانشــگاه رازی) و جمعــی از دانشــجویان photovoltaic panel using nano-graphite/
طــی آن از امــواج اولتراســونیک فرکانــس بــاال باالبــودن راندمــان الکتریکــی سیســتم پیشــنهادی،
بــر پایــه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی و افزایــش paraffin composite as phase change
و ژنراتورهــای ترموالکتریــک بــرای نخســتین بــار روزانــه مقــدار قابلتوجهــی بــرق تولیــد کــرد.
تولیــد بــرق پنلهــای فتوولتائیــک بــا خنــک  »materialاســت کــه در مجلــه Journal of
اســتفاده شــد و بهمنظــور خنــککاری و افزایــش دومیــن مقالــه دکتــر نــدا عظیمــی و دکتــر مســعود
کاری موثــر آن هــا ارائــه شــده و عنــوان آن  Thermal Analysis and Calorimetryبــا ارزش Q1
راندمــان و تــوان خروجــی پنلهــای فتوولتائیــک رحیمــی (عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی
« Enhancing the thermal performance of aو دارای  4.62 =IFنمایــه شــده اســت.

دکتر بهزادی پور خبر داد
افزایش  ۲۰۰درصدی رویدادهای برگزارشده در زیست بوم فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
دکتــر بهــزادی پــور مدیــرکل ســراهای نــوآوری
دانشــگاه آزاد اســامی بــا اشــاره بــه اهمیــت
توانمندســازی افــراد و نیروهــای فنــاور در جهــت
اشــتغال دانــش بنیــان ،گفــت :رویدادهــای فناورانــه
یکــی از روش هــای تاثیرگــذار بــرای ایجــاد و
اســتقرار تیــم هــا در مراکــز رشــد بــه صــورت
هســته و واحــد فنــاور و همچنیــن آمــوزش و
توانمندســازی فنــاوران اســت.
وی افــزود :خروجــی رویدادهــای فناورانــه در
مراکــز رشــد ،زمینــه توانمندســازی هســته هــا و
واحدهــای فنــاور و ایجــاد شــرکت هــای دانــش
بنیــان و اشــتغال دانشــجویان را فراهــم مــی کنــد.
در ایــن راســتا رویدادهایــی کــه خروجــی آنهــا
منجــر بــه یــک قــرارداد مالــی یــا جــذب هســته
فنــاور در مراکــز رشــد شــوند ،از امتیــاز تشــویقی
در ســطح بنــدی برخــوردار خواهنــد شــد.
دکتــر بهــزادی پــور بــا بیــان اینکــه در ســال
 1399در مراکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی 606
رویــداد فناورانــه برگــزار شــد کــه ایــن تعــداد در
ســال  1400بــه  1837رســید ،گفــت :رویدادهــای
فناورانــه در  ۱۰بخــش و بــا اهــداف متفــاوت در
مراکــز رشــد برگزار می شــود کــه عبــارت از دوره
هــای آموزشــی ( 472مــورد) ،وبینــار ( 690مــورد)،

اســتارتاپ ویکنــد (76
مــورد) ،طــرح پویــش
کارآفرینــی ( 32مــورد)،
چالــش فنــاوری (68
مــورد) ،تجربــه در مســیر
فنــاوری و نــوآوری (49
مــورد) ،روز عرضــه
و نمایــش فنــاوری (9
مــورد) ،نمایشــگاه/
جشــنواره /فــن بــازار (56
مــورد) ،ایــده آرا (268
مــورد) و ســایر فعالیــت
هــای فناورانــه (86
مــورد) اســت.
مدیــرکل ســراهای
نــوآوری دانشــگاه آزاد
اســامی کــرد :از تعــداد
 1837مــورد برنامــه
فناورانــه برگــزار شــده در
واحدهــای دانشــگاهی،
 547برنامــه فناورانــه در راســتای رویــداد ملــی گام
دوم دانشــگاه برگــزار شــده اســت .فعالیــت هــای
فناورانــه توســط تمامــی واحدهــای دانشــگاهی در

قالــب هــای ایــده آرا ،چالــش فنــاوری و اســتارتاپ
ویکنــد برگــزار شــده اســت .برگــزاری رویدادهای
فناورانــه یکــی از شــاخص هــای ارزیابــی ســراهای
نــوآوری و ســطح بنــدی مراکــز رشــد دانشــگاه بــه

شــمار مــی رود .همچنیــن برگــزاری رویدادهــای
فناورانــه در زیســت بــوم فنــاوری دانشــگاه یکــی از
اقدامــات کالن بســته توســعه فنــاوری و نــوآوری
دانشــگاه اســت.
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دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل مدال طالی
جشنواره تکنولوژی و اختراعات شانگهای چین را کسب
کرد
زهــرا

فتحــی

اصــل

دانشــجوی رشــته شــیمی و

عضــو باشــگاه پژوهشــگران
و نخبــگان دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد اردبیــل در

قالــب تیــم ســالومنت کــه
متشــکل از دانشــجویانی
از دانشــگاه هــای مختلــف

اســت ،موفــق بــه ارائــه ایــده
ای تحــت عنــوان «دســتگاه

فتحــی اصــل بــا ارائــه ایــن ایــده موفــق بــه کســب

جلوگیــری از پیــش آمدگــی ســر و حفــظ و مــدال طــای جشــنواره تکنولــوژی و اختراعــات
کنتــرل دامنــه حرکتــی ســر و شــانه و ســتون شــانگهای چیــن و جایــزه ویــژه INNOPA special
فقــرات در کــودکان» شــد.

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس صاحب
مدال طالی کاپ فیزیک آسیا شد
حمیدرضــا مرنگــی دانشــجوی رشــته مدیریــت
بازرگانــی مقطــع کارشناســی در دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد شــهرقدس ،در مســابقات کاپ
آســیا در دســته قــدی  +182ضمــن کســب مقــام
اول ،صاحــب مــدال طــای آســیایی شــد.
نخســتین دوره مســابقات کاپ آســیا در رشــته
هــای فیزیــک و ماســکوالر بــه میزبانــی جزیــره
کیــش برگــزار شــد و در ایــن رقابــت هــا ،در
دســته قــدی  ،+182حمیدرضــا مرنگــی دانشــجوی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مرودشــت بــا
مربیگــری ســعید مرنگــی توانســت بــا ایســتادن بــر
ســکوی نخســت ،نشــان طــای ایــن رقابــت هــارا
بــه خــود اختصــاص دهــد.

 awardاندونــزی شــد.

دریافت گرنت نهایی سومین پتنت با مالکیت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجف آباد در US Patent

مهــدی رفیعــی معــاون پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد ،گفــت:
ایــن پتنــت بــه عنــوان ســومین پتنــت گرنــت شــده
بــا مالیکــت دانشــگاه آزاد اســامی اســت کــه در
ســال  2020انتشــار پیــدا کــرد و ســرانجام پــس
از طــی مراحــل داوری در فوریــه  2022موفــق
بــه اخــذ گرنــت نهایــی و دریافــت شــماره پتنــت
شــد.
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اســتفاده نمیشــود .تکنولــوژی
ســاخت ایــن نــوع قالبهــا بــه دلیــل
وجــود منحنــی ترکتریکــس
ِ
ماتریــس
( )Tractrixدر دهانــه
قالــب نســبتاً پیچیــده اســت،
امــا بــه دلیــل ســاختار ســاده و
تعــداد قطعــات کمتــر نســبت بــه
قالبهــای کشــش عمیــق معمــول،
امــروزه مــورد توجــه طراحــان و
قالبســازان قــرار گرفتــه اســت.
مجیــد هاشــم زاده عضــو هیــات

دکتر دهقانی فیروزآبادی:
دانشگاه آزاد اسالمی آمادگی برونسپاری تمام تجهیزات
و آزمایشگاههای خود را دارد

علمــی دانشــگاه آزاد اســامی

واحــد نجــف آبــاد ،مختــرع قالــب ترکتریکــس
( )Tractrixدر مــورد کاربــرد و هــدف از توســعه

ایــن طــرح ،گفــت :امــروزه بــوش هــای دوالیــه

در صنایــع مختلــف کاربــرد وســیع پیــدا کردهانــد

کــه از جملــه میتــوان بــه صنایــع نظامــی ،ســاخت
تجهیــزات پزشــکی ،صنعــت خــودرو ،صنایــع هــوا

وی افــزود :ســاخت بــوش هــای دوالیــه بــا و فضــا اشــاره کــرد .ترکیــب دو الیــه از ورقهــای
اســتفاده از قالــب ترکتریکــس ( )Tractrixبــرای فلــزی بــا خــواص مکانیکــی ،متالورژیکــی و
اولیــن بــار در دنیــا توســط یــک تیــم تحقیقاتــی شــیمیایی متفــاوت میتوانــد خــواص منحصــر بــه
از گــروه مکانیــک دانشــگاه آزاد اســامی واحــد فــرد بــه بــوش بدهــد.
نجــف آبــاد انجــام شــده اســت .مخترعــان قالــب وی خاطرنشــان کــرد :ایــن طــرح در اداره
ترکتریکــس دکتــر مجیــد هاشــم زاده عضــو هیأت ثبــت اختراعــات آمریــکا ( )USPTOبــا شــماره
علمــی و علیرضــا مردانی دانشــجوی دانشــگاه آزاد  11253899B2ثبــت و گرنــت نهایــی شــده
اســامی واحــد نجــف آبــاد هســتند.
اســت .همچنیــن پیــش از ایــن در ســازمان ثبــت
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اختراعــات ایــران نیــز ثبــت شــده و مــورد تأییــد
اســامی واحــد نجــف آبــاد ،تصریــح کــرد :ســازمان پژوهشهــای علمــی و صنعتــی ایــران نیــز
قالــب هــای ترکتریکــس یکــی از انــواع قالــب قــرار گرفتــه اســت.
هــای کشــش عمیــق اســت کــه در آن از ورقگیــر

دکتــر روح الــه دهقانــی فیروزآبــادی معــاون آمادگــی را دارد تــا ســوله ،آزمایشــگاه ،کارگاه

تحقیقــات ،فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد و تجهیــزات خــود را برونســپاری کنــد و تنهــا در
اســامی کــه بــه عنــوان داور کارشــناس در  10درصــد از ســود حاصــل شــریک شــود.

برنامــه میــدون حاضــر شــده ،شــب گذشــته در
ایــن رقابــت از فنــاوران و نــوآوران دعــوت کــرد

الزم بــه ذکــر اســت براســاس شــیوه نامــه راه
انــدازی و بهــره بــرداری از آزمایشــگاهها و کارگاه

تــا بــا اســتفاده از زیرســاخت هــا و تجهیــزات هــای مرکــزی (تحقیقاتــی /کاربــری دانشــگاه
آزمایشــگاهی منحصــر بفــرد ایــن دانشــگاه ،بــدون
آزاد) ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه تمــام ظرفیــت
دغدغــه تأمیــن ســخت افــزار در اندیشــه پیشــبرد
ســخت افــزاری ایــن دانشــگاه اعــم از ســوله،
اهــداف کســب و کار خــود باشــند.
آزمایشــگاه ،کارگاه و تجهیــزات دانشــگاه آزاد
وی در ایــن برنامــه ضمــن تأکیــد بــر ظرفیــت
هــای منحصربفــرد دانشــگاه آزاد اســامی اســامی در اختیــار متخصصــان ،محققــان و

خاطرنشــان کــرد :دانشــگاه آزاد اســامی ایــن شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان قــرار گیــرد.
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ایجاد مراکز نوآوری در دانشگاه آزاد اسالمی استان یزد

دکتــر محمدرضــا دهقانــی اشــکذری رئیــس

«پوشــاک» و یــک مرکــز در حــوزه «رباتیــک و

دانشــگاه آزاد اســامی اســتان یــزد بــا دکتــر محمــد

اتوماســیون صنعتــی» بــرای توســعه فعالیتهــای

صالــح جــوکار نماینــده مــردم یــزد ،اشــکذر و

دانــش بنیــان تأســیس شــده اســت.

ندوشــن در مجلــس شــورای اســامی دیــدار و

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان یــزد،

گفــت وگــو کــرد.

ظرفیــت آزمایشــگاه کاشــی و ســرامیک واحــد

دکتــر دهقانــی اشــکذری در ایــن دیــدار از

میبــد در کشــور را بینظیــر دانســت و افــزود:

تأســیس دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی بــرای

هماکنــون از سراســر کشــور بــرای تســت نمونــه

نخســتین بــار در اســتان یــزد خبــر داد و گفــت :بــه

کاشــی بــه ایــن آزمایشــگاه مراجعــه میکننــد

دنبــال احیــا مدلهــای قدیمــی در حــوزه تجــارت

و بــهزودی مرکــز نــوآوری کاشــی هــم ایجــاد

و صنعــت هســتیم .بــه عنــوان مثــال بــه دنبــال

میشــود.

ایجــاد مدرســه مهارتــی در جــوار بــازار زرگــری
یــزد بــرای کســب دانــش و کار در جــوار صنعــت
هســتیم.

وی در ادامــه بــه فعالیــت دانشــگاه آزاد اســامی
در پژوهــش و تولیــد دانــش و فنــاوری بــه تحــول آفریــن از رشــد کمــی ،فیزیکــی و

اســتان یــزد در حوزههــای اقتصــادی از جملــه
کســب مجــوز نیــروگاه تولیــد پراکنــده ()CHP

وی بــا اشــاره بــه ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه تقاضامحــوری و پاســخگویی»« ،چرخــش تحــول غیرهدفمنــد واحدهــای دانشــگاهی بــه توســعه
بــرای تأمیــن زیرســاخت بیمارســتان دانشــگاه،
آزاد اســامی ،اظهــار داشــت :در ایــن ســند  5آفریــن از ناکارآمــدی فرهنگــی و تربیتــی بــه کیفــی همــراه بــا بــاز معمــاری واحدهــا» مــورد
راهانــدازی ســورتینگ میــوه بــرای اســتفاده رایگان
چرخــش تحــول آفریــن شــامل «چرخــش تحــول اجتمــاع تربیتــی ،فرهنگــی و هویتــی ارزش مــدار» ،تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
دانشــجویان و کشــت هیدروپونیــک یونجــه بــرای
آفریــن از آمــوزش حافظــه محــور بــه یادگیــری «چرخــش تحــول آفریــن از اقتصــاد شــهریه محــور دکتــر دهقانــی اشــکذری بــا اشــاره بــه ایجــاد
رفــع مشــکالت واردات ایــن محصــول اشــاره

تعالــی بخــش عمیــق»« ،چرخــش تحــول آفریــن و مبتنــی بــر ارزش افــزوده امــاک بــه پایــداری مراکــز نــوآوری در دانشــگاه آزاد اســامی
کــرد.
از عرضــه محــوری مقالــه گــرا و غیرهدفمنــد اقتصــادی مبتنــی بردرآمدزایــی» و «چرخــش اســتان یــزد ،گفــت :دو مرکــز نــوآوری در حــوزه

رویداد چالش محور و ایدهآرای دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد
کشــور را در گــرو رشــد علــوم انســانی دانســت و
گفــت :در کشــورهای پیشــرفته رشــد متوازنــی
میــان حوزههــای علــوم انســانی و پیشــرفتهای
علمــی و تکنولــوژی وجــود دارد.
وی افــزود :بســیاری از معضــات جامعــه قبــل
از اینکــه فنــی و علمــی باشــد ،فرهنگــی اســت،
بــه همیــن خاطــر اهمیــت ایدههــا در علــوم
انســانی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
دانشــکده ادبیــات ،علــوم انســانی و اجتماعــی بــه
عنــوان قدیمیتریــن و یکــی از پرجمعیتتریــن
دانشــکدههای واحــد علــوم و تحقیقــات بــا
گروههــای آموزشــی مختلــف ،اســتادان زبــده و
عالقــه منــد میتوانــد گامــی مؤثــر در جهــت رفــع
مشــکالت فرهنگــی و اجتماعــی کشــور بــردارد.
رویــداد چالــش محــور و ایــدهآرای دانشــکده واحــد علــوم و تحقیقــات و دکتــر محمدحســن

ایدههــای نوآورانــه ،در محــل نمایشــگاه نــور

ادبیــات ،علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد بهــزادی مدیــرکل حــوزه ریاســت و روابــط ســاختمان شــهید فخــریزاده واحــد علــوم و

اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات بــا حضــور دکتر عمومــی واحــد علــوم و تحقیقــات برگــزار شــد.
جمشــید صبــاغ زاده قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه

در ایــن تــاالر ایدههــا کــه در راســتای رویــداد

آزاد اســامی در واحــد علــوم و تحقیقــات ،دکتــر ملــی گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی آغــاز بــه کار

تحقیقــات بــه نمایــش گذاشــته شــد.

الزم بــه ذکــر اســت ،واحــد علــوم و تحقیقــات
دارای  ۱۲دانشــکده تخصصــی اســت و براســاس
رویــداد ملــی گام دوم دانشــگاه آزاد اســامی،

دکتــر فهیمــه مخبردزفولــی رئیــس دانشــکده مقــرر شــده هــر دانشــکده ،تــاالر دیــدار ایدههــای
ادبیــات ،علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد

مرتبــط بــا خــود را بــا طرحهــای نوآورانــه در

فهیمــه مخبردزفولــی رئیــس دانشــکده ادبیــات ،کــرده اســت 81 ،ایــده در قالــب بنــر و پوســتر بــا
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات توســعه فرهنگی معــرض نمایــش قــرار دهــد.
علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی هــدف آشــنایی بیشــتر صنایــع بــا ایــن طرحهــا و
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در راستای رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی
چالش ملی فناوری تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار میشود

چالــش ملــی فنــاوری تجهیــزات و ماشــین آالت گــروه پژوهشــی و زیرســاخت ،هــزار ایــده و

متعــددی برگــزار کــرده انــد .بخشــی از ایــن تالش و ماشــین آالت کشــاورزی را در  10اردیبهشــت

کشــاورزی در محورهــای زراعــت ،باغبانــی و اســتارتآپ ،هــزار شــرکت فنــاور و خــاق هــا منتهــی بــه ارتبــاط واحدهــای دانشــگاهی بــا برگــزار کنــد.
منابــع طبیعــی ،دام و طیــور و آبــزی پــروری بــا اســت.
حمایــت مالــی شــرکت ملــی کمبایــن ســازی از
ایــده هــای برتــر برگــزار خواهــد شــد.

صنایــع بــزرگ کشــور شــده و بــا اســتقبال صنعــت

در همیــن زمینــه واحدهــای دانشــگاهی و نیــز روبــه رو شــده اســت.
بخشهــای مختلــف دانشــگاه آزاد اســامی

عالقهمنــدان میتواننــد ایدههــای خــود را تــا
تاریــخ  31فروردیــن مــاه ســال جــاری بــه دبیرخانــه

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اراک در همیــن چالــش در واحــد اراک ارســال کننــد و از لینــک

دانشــگاه آزاد اســامی در چهــل ســالگی خــود
بــرای معرفــی بهتریــن دســتاوردها و محصــوالت و راســتا در نظــر دارد بــا حمایــت مالــی شــرکت
رویــداد ملــی گام دوم را در هفتــه اول خــرداد
ایــده هــا پیــش رویدادهــا و چالــش هــای فناورانــه ملــی کمبیــان ســازی چالــش فنــاوری تجهیــزات کننــد.
 1401برنامــه ریــزی کــرده کــه شــعار آن ،هــزار
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شورای عالی انقالب فرهنگی

در این بخش می خوانید:

 تقویــت حــوزه علــوم مرتبــط بــاســلولهای بنیــادی از مطالبــات مــردم و
رهبــر معظــم انقــاب اســت
 دســتگاههای دولتــی موظــف بــه اجرایــیســازی مصوبــات عفــاف و حجــاب هســتند و
همــه نســبت بــه فرزنــدان ایــران اســامی
مســئولیت فــردی و اجتماعــی داریــم/
ســند سیاســتی شــعار ســال در حــوزه علــم و
فرهنــگ تدویــن میشــود
 رویکــرد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــیدر فصــل جدیــد فعالیــت
و تــاش بــرای تحقــق اهــداف شــعار ســال
اســت

			
و

.

.

.

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در دیــدار
بــا دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری مرتبــط ب ـا
ســلولهای بنیــادی گفــت :نقطــه عطــف چنــد
دهــه اخیــر در حــوزه علــم مرتبــط بــا شــکل
گیــری الگــوواره دانــش یکپارچــه و شبیهســازی
هســتی اســت کــه علــوم پزشــکی را نیــز بــه ســمت
اتقــان بیشــتر ســوق میدهــد.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره
بــه اینکــه پیکــره هســتی مملــو از دانــش اســت
اظهــار داشــت :انســان میتوانــد از خــود طبیعــت
بیامــوزد زیــرا مغــز تــا حــدودی توانمنــدی دارد
و انســان و طبیعــت فقــط بــا در کنــار هــم بــودن
میتواننــد بــه بقــاء ادامــه دهنــد و ایــن حــوزه
الگــواره شبیهســازی هســتی اســت .یعنــی قواعــد
هســتی را بافتــن و آنــرا تبدیــل بــه ظهــور و
بروزهــای جدیــد کــردن اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نقطــه عطــف چنــد دهــه
اخیــر در حــوزه علــم مرتبــط بــا دانــش یکپارچــه
و شــبیه ســازی هســتی اســت کــه از اتقــان قطعــی
برخــوردار اســت .انســان بــا توجــه بــه خالــق
هســتی اســت کــه میتوانــد پــی بــه مرجــع اصلــی
دانــش ببــرد.
دکتــر عاملــی بــا تأکیــد بــر اینکــه ارتبــاط
رشــتههای مهندســی و پزشــکی بســیار مهــم اســت
ابــراز داشــت :چنــد نوبــت بــه وزارت بهداشــت
توصیــه شــده اســت کــه پزشــکی و ســایر علــوم از
جملــه حــوزه مهندســی از هــم جــدا ناشــدنیاند
و اصــرار بــر جــدا کــردن ایــن دو حــوزه نیازمنــد
ایجــاد دانشــکدههای جدیــد و عمــا دانشــگاه
جامــع شــدن حــوزه علــوم پرشــکی اســت.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان
اینکــه دانــش یــک پیکــره واحــد و بهــم پیوســته

اســت عنــوان کــرد :جــدا شــدن حوزههــای بــه
پیوســته علــوم ،ضعیــف شــدن علــم و دانــش و در
واقــع ناقــص شــدن علــم میشــود .در عیــن حــال
در حــوزه ســلولهای بنیــادی هــم خطراتــی هــم
وجــود دارد .فیلســوفان معتقدنــد علــم موضــوع
خطاپذیــری اســت؛ یعنــی آنچــه کــه کشــف شــده
اســت و گمــان میشــود درمــان یــک بیمــاری
اســت ،ممکــن اســت عامــل یــک بیمــاری بزرگتــر
باشــد .بــه هــر حــال احتمــال خطــا وجــود دارد؛
منطــق علــم ســعی و خطــا اســت ولــی امــروزه
علــوم دادهای یــا داده مبنــا و واقعیــت گســترده،
داده قطعــی تولیــد میکنــد و جلوگیــری از خطــا
را افزایــش میدهــد .در دوره جدیــد هــوش
مصنوعــی و دیتاســاینس بســیار قدرتمنــد شــده
اســت و بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و لــزوم
بهرهمنــدی از پزشــکی بازســاختی بــه عنــوان
پزشــکی جدیــد و پیشــرفته ،کارآمــدی باالیــی در
زندگــی امــروز بشــر دارد.
وی ادامــه داد :اگــر بخواهیــم هماننــد ســایر
حوزههــا پیشــتاز شــده و مدیــون مــردم نباشــیم
بایــد از دانشهــای جدیــد و مهندسـیهای جدیــد
مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی ،الگوریتمــی شــدن
فرایندهــای پزشــکی و بهرهگیــری از کوانتــوم در
روندهــای جدیــد بهــره بگیریــم .امــروزه حــوزه
اشــراف مــردم بســیار زیــاد شــده اســت و بــا یــک
جســتجوی ســاده مثــا دربــاره ســلولهای بنیــادی
اطالعاتــی بــه دســت میآورنــد و مطالبهگــر
میشــوند و از پزشــکی مــا گلهمنــد میشــوند،
لــذا بایــد حتمــا بــا ســرعت بــه ایــن ســمت حرکــت
کنیــم.
فناوریهــای جدیــد چــون دیجیتــال هســتند و
ماهیــت رقومــی دارنــد .حــوزه دانــش داده بنیــان،
هــوش مصنوعــی ،ســلولهای بنیــادی و بســیاری

حوزههــای دیگــر را در خــود جــای داده اســت
کــه حــوزه هــوش مصنوعــی بــه ســمت تریلیــون
دالری شــدن در جهــان حرکــت میکنــد.
اســتاد دانشــگاه تهــران بــا توجــه بــه دغدغــه
مدیــران ســتاد بــرای رعایــت اصــول شــرعی
موضــوع گفــت :حــل مســایل فقهــی نیازمنــد طــرح
مســأله درســت اســت کــه بایــد نظــر مراجــع عظــام
تقلیــد و مقــام معظــم رهبــری دریافــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســند جامــع نقشــه علمــی
کشــور در حــال روزآمدســازی اســت افــزود:
در حــال حاضــر مقولههایــی ماننــد هــوش
مصنوعــی ،ســلولهای بنیــادی ،فیزیــک کوانتــوم
و ...تحــوالت بزرگــی را رقــم میزنــد و الزم
اســت مطالبههــای فعــاالن ایــن حــوزه بیــان شــود
تــا شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی هــم حمایــت
کامــل داشــته باشــد و روزآمــد ســازی اســناد بــه
درســتی صــورت گیــرد.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در پایــان
ضمــن تقدیــر از دبیــر و مدیــران ســتاد ســلولهای
بنیــادی گفــت :گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه
مایــه بهجــت و ســرور اســت ولــی الزم اســت
هماهنگیهــای بیشــتری بــرای اجراییســازی
ســند ســلولهای بنیادی میــان وزارت علــوم ،وزارت
بهداشــت ،معاونــت علمــی و فنــاوری و ســایر
نهادهــا باشــد؛ لــذا ضمــن آمادگــی بــرای ارائــه
گــزارش در ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع
علمــی کشــور و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی،
نیازمنــد تدویــن بســته سیاســتی و راهبردهــای الزم
بــرای اجراییســازی ســند هســتیم و امیــدوارم
بتوایــم گام مهمــی در ایــن حــوزه برداریــم.
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دســتگاههای دولتــی موظــف بــه اجرایــی ســازی مصوبــات عفــاف و حجــاب هســتند و همــه نســبت بــه
ـم و
ـوزه علـ
ـال در حـ
ـعار سـ
ـتی شـ
ـند سیاسـ
ـی داریم/سـ
ـردی و اجتماعـ
ـئولیت فـ
ـامی مسـ
ـران اسـ
ـدان ایـ
فرزنـ
فرهنــگ تدویــن میشــود

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در جلســه
 859شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت :قــوه
قضائیــه و دســتگاههای اجرایــی کشــور موظــف
بــه اجرایــی ســازی مصوبــات عفــاف و حجــاب
هســتند.
بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی ،دکتــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی در جلســه  859شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت :دســتور جلســه
 859چنــد موضــوع بــود؛ اولیــن محــور در زمینــه
برنامــه  4ســاله شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
اســت کــه دبیرخانــه شــورای عالــی دســتورات
ی عالــی انقــاب فرهنگــی در ســه
جلســات شــورا 
ســطح دســتورات سیاســتی و راهبــردی ،نظارتــی
و امــور اجرائــی را بــرای  4ســال آینــده تدویــن
نمــوده کــه در جلســه گزارشــی در ایــن خصــوص
ارائــه شــد.
دکتــر عاملــی افــزود :نگاشــت نهــادی دســتورات
تهیــه شــده نشــان میدهــد؛ توزیــع منطقــی بیــن
دســتوراتی کــه توســط دســتگاههای اجرایــی
کشــور در شــورای عالــی انقالب فرهنگــی طراحی
مــی شــود و دســتورات مرتبــط بــا شــوراهای
تخصصــی و ســتادهای راهبــری علــم و فنــاوری،
تعلیــم و تربیــت ،مهندســی فرهنگــی و خانــواده و
زنــان وجــود دارد .بدیهــی اســت ایــن برنامــه هــای
مــدون شــده مانــع از قرارگرفتــن دســتورات جدیــد
متناســب بــا تغییــر و تحــوالت علمــی و فرهنگــی
روز و مســائل نوپدیــد بــه اقتضــاء شــرایط زمانــی،
ملــی ،منطقــه ای و جهانــی نیســت.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بیــان کــرد:

دســتور دوم ســند تحــول شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی بــود کــه پــس از اظهــار نظــر رهبــر معظــم
انقــاب فرهنگــی و تدابیــر  6گانــه نســبت بــه ســند
ارائــه شــده در بخــش جایــگاه ،اهــداف ،عرصههــا
و اولویتهــا و همچنیــن بخشهایــی از شــرح
وظایــف مــورد بحــث و تصویــب نهایــی قــرار
گرفــت و بخشهــای بعــدی ســند در جلســات
آینــده بررســی و نهایــی خواهــد شــد.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ضمــن
بیــان ضــروت توجــه و تمرکــز بیشــتر بــر وضعیــت
فرهنگــی کشــور گفــت :در ایــن جلســه ،اظهــار
نگرانــی اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
راجــع بــه وضعیــت بــد حجــاب و عفــاف در
جامعــه طــرح شــد و ریاســت محتــرم شــورا،
رئیــس قــوه قضائیــه و ســایر اعضــاء شــورا از
وضعیــت موجــود اظهــار نگرانــی کردنــد .واقعیــت
ایــن اســت کــه دشــمنان اســام طراحیهــای
گســتردهای را از طریــق رســانههای بیگانــه،
فعالیتهــای شــبکههای اجتماعــی ،صنایــع
مرتبــط بــا حــوزه ســرگرمیها ،موســیقی ،ســینما
و بنگاههــای بــزرگ و انحــراف آفریــن بــرای
بــه مخاطــره انداختــن نســل جــوان کشــور ایجــاد
کردهانــد و یــک جنــگ بیامــان بــرای توســعه
انحــراف اجتماعــی بوجــود آوردهانــد.
وظیفــه اول دســتگاه هــای اجرائــی کشــور مقابلــه
بــا مخاطــره انگیــزان فرهنــگ اســامی جامعــه
اســت و بطــور طبیعــی روســای دســتگاههای
اجرائــی کشــور و حســب دســتور رئیــس محتــرم
قــوه قضائیــه ،نهادهــای نظارتــی و دادســتانی قــوه
قضائیــه موظــف بــه پیگیــری مصوبــات شــورای

عالــی و بطــور مشــخص مصوبــات حجــاب و
عفــاف هســتند .پــدر و مــادر نگــران تربیــت ســالم
و صالــح فرزنــدان هســتند و نظــام اســامی هــم
مثــل یــک پــدر و مــادر احســاس مســئولیت نســبت
بــه همــه فرزنــدان خانــواده بــزرگ ایــران اســامی
دارد .چــه بســا نســل جوانــی کــه در مســیر اشــتباه
و انحرافــی قــرار میگیــرد و هــم پــدر و مــادر
خــود را و هــم نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور را
مــورد مواخــذه قــرار دهــد کــه چــرا نســبت بــه مــن
احســاس مســئولیت الزم و اثــر گــذار نداشــتید.
دکتــر عاملــی بیــان کــرد :مصوباتــی در شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی در حــوزه حجــاب و
عفــاف وجــود دارد کــه تاکیــد قطعــی اعضــای
شــورا اجرایــی ســازی مصوبــات مربــوط بــه آن
اســت کــه قــوه قضائیــه و دســتگاه هــای دولتــی
موظــف شــده انــد نســبت بــه اجرایــی ســازی آن
اقــدام کننــد.
وی اظهــار داشــت :موضــوع فرهنــگ ســالم و
صالــح و فرهنــگ اســامی جامعــه نیازمنــد کار
همــه جانبــه در آمــوزش و پــرورش ،نهادهــای
فکــری و دانشــگاهی ،حــوزه هــای علمیــه،
رســانه ملــی و از همــه مهمتــر احســاس مســئولیت
فــردی و اجتماعــی همــه دغدغهمنــدان صــاح و
رســتگاری جامعــه و عمــوم مــردم اســت .ایشــان
تاکیــد کــرد کــه نهادهــای رســمی کشــور و بطــور
خــاص دانشــگاهها و مــدارس موظــف بــه رعایــت
قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا پوشــش و رعایــت
اخــاق و مســئولیت اجتماعــی هســتند و بایــد در
ایــن خصــوص پاســخگو باشــند.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در بخــش

دیگــری از ایــن گفتگــو اظهــار داشــت :دبیرخانــه
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اقــدام بــه تدویــن
دو گــزارش کاربــردی و مفهومــی در خصــوص
شــعار ســال نمــود و در ایــن جلســه تشــکیل
کارگــروه تدویــن ســند سیاســتی و راهبــردی در
خصــوص تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن
بــا حضــور چهــار نفــر از اعضــاء شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب رســید.
دکتــر عاملــی تاکیــد داشــت :هیئــت تعییــن
صالحیــت روســای دانشــگاه هــا ریاســت  7نفــر
از روســای دانشــگاه را تاییــد کــرد .بــر ایــن اســاس
آقــای دکتــر طاهــر علــی محمــدی بــه عنــوان
ریاســت دانشــگاه ایــام ،آقــای دکتــر موذنــی
بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه شــیراز ،آقــای دکتــر
فرهــاد دانشــجو بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه تربیــت
مــدرس ،آقــای دکتــر علیرضــا دودمــان بــه عنــوان
رئیــس دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه و آقــای دکتــر
ســید علــی میــر محمــد میبــدی بــه عنــوان رئیــس
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و آقــای دکتــر حســین
هرســیج بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه اصفهــان مــورد
تاییــد قــرار گرفتنــد.
وی گفــت :در جلســه گذشــته شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی بــه دلیــل خاصــی کــه در
اساســنامه دانشــگاه شــاهد وجــود دارد تاییــد
رئیــس دانشــگاه در صحــن شــورای عالــی طــرح
شــد و آقــای احمــد چلــداوی بــرای ریاســت
دانشــگاه شــاهد مــورد تائیــد اعضــای شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار گرفــت.

شورای عالی انقالب فرهنگی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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آیتاهلل رئیسی در نخستین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال :۱۴۰۱

رویکرد شورای عالی انقالب فرهنگی در فصل جدید فعالیت
و تالش برای تحقق اهداف شعار سال است

رئیسجمهــور در آغــاز نخســتین جلســه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی در ســال جدیــد بــا اشــاره
بــه شــعار ســال مبنــی بــر «تولیــد ،دانشبنیــان،
اشــتغالآفرین» رویکــرد ایــن شــورا را در فصــل
جدیــد فعالیــت و تــاش بــرای تحقــق سیاسـتهای
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری از جملــه شــعار ســال
دانســت و تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه حکــم مقــام
معظــم رهبــری انتظــار مــیرود شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی نهایــت تحــرک و تدبیــر خــود
را در ایــن راســتا بــه کار گیــرد.
آی ـتاهلل دکتــر ســیدابراهیم رئیســی بــا قدردانــی
از تالشهایــی کــه بــرای تدویــن ســند تحــول
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی انجــام شــده
اســت ،ایــن ســند را نقشــه راه شــورا خوانــد و
گفــت :شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در دارنــد ،از ایــن شــورا انتظــار اقدامــات جامــع و مـیرود کســبوکارهــای دانشبنیــان افزایــش دو
چارچــوب پاســخ بــه مطالبــه رهبــر معظــم انقــاب خردمندانــه دارنــد.
برابــری پیــدا کنــد و همــه فعالیتهــای دیگــر در
تدویــن ایــن ســند جامــع را دنبــال میکنــد.
دکتــر رئیســی در پایــان ســخنان خــود بــه عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و نظایــر آن نیــز
رئیسجمهــور تصریــح کــرد :عمــوم جامعــه و
هدفگذاریهــای دولــت در زمینــه تحقــق علممحــور و مبتنــی بــر فناوریهــای روز باشــد.
بــه ویــژه نخبــگان و کســانی کــه دغدغـه فرهنگــی شــعار ســال اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :انتظــار

دکتر پیغامی مطرح کرد:
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«حــرف امــروز مــن ایــن اســت کــه بــرای رشــد
اقتصــاد کشــور و اصــاح امــور اقتصــادی کشــور،
بــه طــور قاطــع بایــد بــه ســمت اقتصــاد دانشبنیــان
حرکــت بکنیــم؛ خالصـهی عــرض امــروز مــا ایــن
اســت« .اقتصــاد دانشبنیــان» یعنــی چــه؟ یعنــی
اینکــه دانــش و فن ّــاوری پیشــرفته نقشآفرینــیِ
فــراوان و کاملــی داشــته باشــد در همــهی
عرصههــای تولیــد« .همــهی عرصههــای تولیــد»
کــه عــرض میکنیــم ،یعنــی حتّــی انتخــاب آن کار
تولیــدی؛ چــون لزومــی نــدارد کــه انســان هم ـهی
کارهــای تولیــدی را انجــام بدهــد .انتخــاب آن
کار تولیــدی هــم بایــد برخاســتهی از نــگاه دانشــی
و بینشــی و علمــی باشــد؛ ایــن معنــای اقتصــاد
دانشبنیــان اســت کــه در همــهی عرصههــای
اقتصــاد دخالــت داشــته باشــد .اگــر ما این سیاســت
را دنبــال کردیــم و دانــش را پایــه و زمینــهی
اقتصــاد کشــور قــرار دادیــم و بنگاههــای اقتصــاد
دانشبنیــان را افزایــش دادیــم ــــ کــه بعــد عــرض
میکنــم ــــ منافــع زیــادی بــرای کشــور و بــرای
اقتصــاد کشــور خواهــد داشــت» .رهبــر انقــاب
منطــق حرکــت بــه ســمت «اقتصــاد دانشبنیــان»
را در ســخنرانی نــوروزی خــود اینگونــه شــرح
دادنــد .بــرای تبییــن چرایــی محورشــدن «اقتصــاد
دانشبنیــان» در سیاســتگذاریهای امــروز
کشــور در یادداشــتی بــه قلــم دکتــر عــادل پیغامــی
دکتــری علــوم اقتصــادی و عضــو حقیقــی شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی بــه واکاوی ایــن مســأله
میپردازیــم.
نگاهــی بــه ســیر بیانــات و شــعارهای ســال نشــان
میدهــد کــه رهبــر انقــاب از ســالها پیــش بــر

اقتصــاد دانشبنیــان و مجموعــه کلماتــی کــه
اضــاع مختلــف حیطــه اقتصــاد دانشبنیــان را
مطــرح میکننــد ،تأکیــد داشــتند؛ بهعنــوان
مثــال ،ایشــان ســال  ۸۷شــعار ســال را نــوآوری و
شــکوفایی انتخــاب کردنــد .اصطــاح نــوآوری
یکــی از مهمتریــن کلیدواژههایــی اســت کــه
امــروزه اقتصادهــای دانشبنیــان را بــا آن معرفــی
میکننــد .کشــورهایی کــه لوکوموتیــو و قــوه
محرکــه توســعه و پیشرفتشــان مبتنــی بــر نــوآوری
اســت ،امــروزه برتــر از کشــورهایی هســتند کــه
محرکهشــان را مبتنــی بــر بهــرهوری ،محصــوالت
صنعتــی یــا منابــع طبیعــی قــرار میدهنــد .امــروز
کشــورهای توســعهیافته را بــه چهــار گــروه تقســیم
میکننــد؛ کشــورهایی کــه مبتنــی بــر منابــع طبیعــی
هســتند .کشــورهایی کــه مبتنــی بــر مصنوعاتانــد.
کشــورهایی کــه مبتنــی بــر بهرهوریانــد.
کشــورهایی کــه مبتنــی بــر نوآوریانــد.
رهبــر انقــاب سالهاســت بــر بهــرهوری و
نــوآوری تأکیــد دارنــد .ایــن دو کلیــدواژه از
کلیدواژههــای اساســی اقتصــاد دانشبنیــان
اســت؛ یعنــی اقتصــاد دانشبنیــان موجــب ایجــاد
بهــرهوری بیشــتر در فرآینــد تولیــد میشــود.
انقــاب بهــرهوری تــا در بخــش کشــاورزی و
صنعــت اتفــاق نیفتــد ،اقتصــاد دانشبنیــان منابــع
الزم را از نیــروی انســانی و ســرمایه بــرای توســعه
خــودش پیــدا نمیکنــد .بایــد منابــع انســانی و
ســرمایه از بخشهــای ســنتی قبلــی بــا انقــاب
بهــرهوری آزاد بشــوند بــدون اینکــه تولیداتشــان
کــم بشــود تــا اقتصــاد دانشبنیــان دریافتکننــده
منابــع باشــد .پــس ،انقــاب بهــرهوری و کمینــه

بهــرهوری از کلیدواژههــای مهــم اقتصــاد
دانشبنیــان اســت؛ همینطــور کلیــدواژه
نــوآوری ،ابداعــات ،اختراعــات ،مــرز دانــش،
تأکیــد بــر مــرز دانــش هــم کلیدواژههایــی اســت
کــه ســالها رهبــر انقــاب بارهــا مطــرح کردنــد.
ایشــان در اولیــن شــعار ســال اقتصــادی بر نــوآوری
تأکیــد داشــتند کــه بهنوعــی آغــاز اقتصــاد مبتنــی
بــر نــوآوری ،دانــش و دانشبنیــان اســت.
بــا جســتوجوی ســاده ،کلمــه دانشبنیــان و
مطالب ـ ه رهبــر انقــاب بــرای تأســیس شــرکتهای
دانشبنیــان در ســخنرانیهای منتشرشــدهی
ایشــان بــه ســال  ۸۷برمیگــردد .یعنــی حداقــل
از ســال  ۸۷ایشــان بــر شــکلگیری زیســتبوم
شــرکتهای دانشبنیــان ،اقتصــاد دانشبنیــان،
زنجیــرهای از صنایــع دانشبنیــان در کشــور تأکیــد
دارنــد و ایــن مســئله را بســیار جــدی دانســتند.
همینطــور ایشــان بــه لــوازم ایــن کار خیلــی
تأکیــد داشــتند؛ یعنــی بــر تجاریســازی علــم و
فنــاوری ،تولیــد ثــروت از علــم ،تولیــد قــدرت
نــرم و اقتــدار از علــم بارهــا تأکیــد کردنــد و علــم
و فنــاوری را از مؤلفههــای نــرم اقتدارآفریــن
معرفــی کردنــد .اینهــا همــه اضــاع مختلــف و
گســتره مفهومــی اســت کــه ایشــان در ایــن ســالها
در بیاناتشــان بــهکار گرفتنــد تــا گفتمــان ذهنــی
مــردم عــادی ،نخبــگان و مســئولین را در کلیــت
اقتصــادی کشــور بهســمت اقتصــاد دانشبنیــان
ســوق بدهنــد .ایــن مســیری اســت کــه بــه نظــر
میرســد ایشــان بــا جدیــت بــر آن تأکیــد دارنــد.
گویــا ریــل اقتصــادی کشــور و لوکوموتیــو و قــوه
محرکــه اصلــی اقتصــادی کشــور را مــا بایــد بــر
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تولیــدات دانشبنیــان و اقتصــاد دانشبنیــان،
صنایــع دانشبنیــان و شــرکتهای دانشبنیــان
قــرار بدهیــم .ایــن تغییــر ریــل اساســی اســت
کــه اقتصــاد ایــران بایــد پیــدا بکنــد و ایــن الزم ـه
پیشــرفتگی ماســت .اقتصــاد دانشبنیــان امــروز
کلــوپ اقتصادهــای پیشــرفته جهانــی اســت.
اگــر پانصــد ســال پیــش اقتصادهــای مبتنــی بــر
کشــاورزی یــا قــدرت نظامــی کلــوپ کشــورهای
پیشــرفته و قدرتمنــد محســوب میشــدند ،اگــر
بعــد از انقــاب صنعتــی ،کشــورهای پیشــرفته
کشــورهای صنعتــی نامیــده شــدند تــا همیــن چنــد
دهــه پیــش هــم وقتــی میگفتنــد کشــورهای
صنعتــی منظــور کشــورهای پیشــرفته در جهــان
اول بــود .امــروزه کشــورهای مبتنــی بــر نــوآوری
و کشــورهای دارای اقتصــاد دانشبنیــان کلــوپ
کشــورهای پیشــرفته دنیــا محســوب میشــوند و
در آینــده هــم ایــن کلــوپ پررنگتــر خواهــد
بــود.
بنابرایــن ،تأکیــد رهبــر انقــاب بــر اقتصــاد
دانشبنیــان بهخاطــر ایــن اســت کــه مــا نبایــد
اشــتباهی را که در دویســت ســال پیــش در انقالب
صنعتــی کردیــم و صنعتــی نشــدیم ،تکــرار بکنیــم
و ایــن دفعــه در تقســیم کار دوم بینالمللــی کــه
دارد اتفــاق میافتــد مــا ســرمان بــیکاله بمانــد
و مجــدد در بیــن کشــورهای جهــان ســوم درجــا
بزنیــم .مــا بایــد وارد کلــوپ کشــورهای جهــان
اول بشــویم و اســم رمــز ایــن کار و گفتمــان
عمومــی کــه بایــد در ایــن زمینــه اتفــاق بیفتــد و در
سیاســتها و برنامههــای مســئولین هــم خــودش
را پیــدا بکنــد ،اقتصــاد دانشبنیــان اســت.
اقتصــاد دانشبنیــان نســبت بــه اقتصــاد مبتنــی
بــر منابــع طبیعــی یــا کشــاورزی یــا اقتصــاد مبتنــی
بــر مصنوعــات و صنایــع ســختافزاری ویژگــی
ذاتــیاش اساســاً ایــن اســت کــه اشــباعناپذیر
اســت؛ یعنــی مــرز خلــق ارزشافــزوده و
فرصتهــای خلــق ارزش در آن نســبت
بــه کشــاورزی و صنعــت بســیار باالســت.
دانشبنیــان کــردن کشــاورزی و صنعــت منجــر
بــه ایــن میشــود کــه مرزهــای خلــق ارزش
و محدودیتهــای ارزشافــزوده را در آن
صنایــع بشــکنیم و بتوانیــم بــه مرزهــای جدیــدی
برســیم .خــود محصــوالت نــرم ،محصــوالت
بــیوزن ،محصــوالت دانشبنیــان هــم اساســاً
جنــس اشباعنشــده و بــدون مــرزی در عرصــه
خلــق ارزش دارنــد؛ مثــ ً
ا ،مــا در محصــوالت
صنعتــی قدیمــی تابــع تولیــد مقعــر بــود؛ یعنــی
مشــمول قاعــدهای بــه نــام رونــد کاهنــده و رونــد
روبــه نــزول بهــرهوری نهایــی داشــتند و مشــغول
همچنیــن قاعــدهای میشــدند.
صنایــع دانشبنیــان ،اقتصــاد دانشبنیــان،
کس ـبوکارهایی کــه در فضــای مجــازی بهنحــو
دانشبنیــان شــکل میگیــرد ،تابــع تولیدشــان
محــدب اســت؛ یعنــی رونــد فزاینــده بهجــای
کاهنــده قبلــی ،رونــد فزاینــدهای از مولدیــت و
بهــرهوری نهایــی را در آنهــا میتوانیــم داشــته
باشــیم .خــود ایــن نشــاندهنده فرصتهــای
باالیــی اســت کــه دانشبنیانهــا بــرای خلــق
ارزش دارنــد.
ورود تولیــدات کســبوکارهای دانشبنیــان و
شــرکتهای دانشبنیــان در زنجیــره خلــق ارزش
بخشهــای کشــاورزی ،صنایــع غذایــی و صنایــع
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دیگــر ،یکــی از اهــداف بــزرگ اقتصــادی اســت
و باعــث میشــود کــه واقعـاً مــا انقــاب بهــرهوری
کــه مدنظرمــان هســت در بخــش کشــاورزی راه
بیندازیــم یــا رفــع چالشهایــی کــه در عرصــه
محدودیتهــای آبوخــاک داریــم ،بــا تزریــق
دانــش و محصــوالت دانشبنیــان بــه عرصــه
کشــاورزی کنــار بگذاریــم .اینهــا اتفاقــی اســت
کــه در دنیــا دارد رقــم میخــورد و مــا هــم بایــد
همــگام بــا آنهــا و پیشــگام و پیشدســتانه نســبت
بــه ایــن عرصههــا اقــدام بکنیــم .بــرای همیــن
اقتصــاد دانشبنیــان اقتصــادی در عــرض اقتصــاد
کشــاورزی و اقتصــاد صنعتــی نیســت ،بلکــه در
طــول آنهــا و باعــث رشــد آنهــا میشــود.
عــاوه بــر اینکــه خــودش هــم مســتق ً
ال بخــش
اقتصــادی و لوکوموتیــو اقتصــادی مهــم بــرای کل
اقتصــاد تلقــی میشــود.
مــا در تاریــخ جدیــد بشــر در اقتصــاد چنــد
انقــاب را پشتســرهم گذاشــتیم .مــا انقــاب
کشــاورزی ،انقــاب صنعتــی ،انقــاب مبتنــی
بــر دنیــای بــرق و انقــاب مبتنــی بــر صنایــع
الکترونیــک را داشــتیم .اآلن هــم در شــرف
انقــاب صنعتــی پنجــم هســتیم کــه در صنایــع نــرم،
خــاق و نوآورانــه بــا دانشهــای هایتــک و در
اقتصــاد بــیوزن خــودش را نشــان میدهــد.
بعضیهــا در بــدو آغــاز همــه ایــن
انقالبهــای صنعتــی فکــر میکردنــد کــه
اینهــا ضداشــتغالاند؛ مثــ ً
ا ،اولیــن بــاری کــه
چــرخ خیاطــی اختــراع شــد ،عــدهای کارخانــه
چــرخ خیاطــی را ویــران کردنــد و شیشــههایش
را شــکاندند؛ چــون خیاطهــا و دوزنــدگان
فکــر میکردنــد بیــکار میشــوند .تمامــی
پیشــرفتها و اختراعــات ابتدائــاً چنیــن نگرانــی
را ایجادکــرده کــه اشــتغالزایی را مخــدوش یــا
تخریــب میکنــد ،ولــی تاریــخ و رونــد تاریخــی
نشــانداده کــه همــه انقالبهــای صنعتــی و همــه
تحــوالت اقتصــادی ممکــن اســت یکســری از
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مشــاغل را منقــرض کــرده باشــد ،امــا فرصتهــای
شــغلی بیشــتری را هــم خلــق کــرده اســت .رفتــن
بهســمت اقتصــاد دانشبنیــان هرچنــد برخــی از
مشــاغل ســنتی و قدیمــی را ممکــن اســت منقــرض
کنــد ،ولــی قطعـاً فهرســت بلندباالیــی از مشــاغل و
فرصتهــای جدیــد شــغلی ایجــاد خواهــد کــرد.
تأکیــد رهبــر انقــاب بــر دانشبنیــان و
اشــتغالزایی بهدلیــل ایــن اســت کــه مــا در نــوع
دانشبنیــا ن شــدنمان و در نــوع افزایــش تولیدمــان
حتمــ اً بــه اشــتغالزایی تأکیــد داریــم .اقتصــاد
دانشبنیــان اشــتغالزاییاش از جنــس اشــتغالزایی
در کارگــران ســاده بیمهــارت نیســت .طبیعتــاً
اشــتغالزایی کســبوکارهای دانشبنیــان و
شــرکتهای دانشبنیــان از جنــس اشــتغالزایی
بــرای ســرمایههای انســانی افــراد تحصیلکــرده
اســت .خیــل عظیــم تحصیلکــردگان ایرانــی ولــو
اینکــه بــا فرآینــدی بــه نــام تولیــد انبــوه مــدرک
فارغالتحصیــل شــده باشــند ،امــا بــا کوچکتریــن
و کمتریــن دانشافزاییهــا و مهارتافزاییهــا
میتواننــد بــه فعــاالن و کنشــگران جــدی
کســبوکارهای دانشبنیــان یــا در زنجیــره آن
کســبوکارهای دانشبنیــان خودشــان را قــرار
بدهنــد.
امــروزه اگــر شــرکت دانشبنیانــی دارد در
صنایــع نانــو کار میکنــد ،یــک حســابدار یــا
بازاریــاب صنایــع و محصــوالت نانــو هــم در
ایــن زنجیــره شــغل جدیــد خــودش را میتوانــد
بازیابــی و پیــدا کنــد .از ایــن جهــت ،آن نگرانــی
کــه همیشــه در همــه پیشــرفتهای اقتصــادی و
فناورانــه بــوده -کــه آیــا اینهــا ضداشــتغالزایی
هســتند -بــه نظــر میرســد ذاتـاً در انقــاب صنعتــی
پنجــم نخواهیــم داشــت .در اقتصــاد دانشبنیــان
هــم بیــش از آنچــه مشــاغلی را منقــرض کنــد و
از بیــن ببــرد ،مشــاغل جدیــدی خلــق خواهــد
کــرد ،ولــی ایــن تأکیــد الزم اســت کــه مــا بــه
اشــتغالزایی ســرمایههای انســانی کارآفرینــان

ایرانــی تأکیــد داشــته باشــیم.
آنچــه مــا امــروزه بیشــتر ایــن تهدیــد یــا چالــش
یــا آســیب را در بــازار اشــتغال ایــران میبینیــم،
اشــتغالزایی تحصیلکــردگان ایرانــی اســت کــه
اتفاقـاً بــا اقتصــاد دانشبنیــان بیشــتر فرصــت شــغلی
پیــدا خواهنــد کــرد .افزایــش کمیــت شــرکتهای
دانشبنیــان بــه آن مقــداری کــه رهبــر انقــاب
مطالبــه میکننــد و هدفگــذاری کردنــد و بــه آن
مقــداری کــه اقتصــاد ایــران امــروزه بــه آن نیازمنــد
اســت ،مســتلزم مقدماتــی از جملــه خــود افرادنــد.
امــروزه هــر دانشــجوی ایرانــی کــه در دانشــگاه در
هــر رشــتهای دارد تحصیــل میکنــد ،خــودش را
بایــد بــرای راهانــدازی یــک شــرکت دانشبنیــان یا
قرارگرفتــن در زنجیــره خلــق ارزش شــرکتهای
دانشبنیــان تعریــف کنــد .ایــن مســتلزم ایــن اســت
کــه در برنامههــای فوقبرنامــه ،در برنامههــای
دانشافزایــی و تحــول در برنامههــای درســی در
وزارت علــوم و دانشــگاهها واقعــاً اتفاقــی رقــم
بخــورد و بهنوعــی فرزنــدان و دانشــجویان ایــران
بــرای اقتصــاد دانشبنیــان تربیــت شــوند .در ســند
تحــول بنیادیــن در آموزشوپــرورش هــم بایــد
بچههــا قبــل از ســنین دانشــگاهی بــرای اقتصــاد
دانشبنیــان و اقتصادهــای آینــده تربیــت شــوند و
متناســب بــا آن آمــوزش ببیننــد و مهارتافزایــی
داشــته باشــند.
شــرط دیگــر توســعه شــرکتهای دانشبنیــان
ایــن اســت کــه جریــان تأمیــن مالــی بســترها
و ســکوهای تأمیــن مالــی ،روشهــای نویــن
و فناوریهــای مالــی جدیــد ،فینتکهــا،
عرصههــای جدیــد تأمیــن مالــی مثــل فرابــورس
در بــازار ســرمایه بــرای شــرکتهای دانشبنیــان،
شــتابدهندههای متعــدد ،رویدادهــای متناســب
بــا شــرکتهای دانشبنیــان و زیســتبوم
شــرکتهای دانشبنیــان تغییــر بکنــد .مــا
قانــون کارمــان در دنیایــی نوشتهشــده و قانــون
ت و ســرمایهگذاریمان در دنیــای دیگــری
تجــار 

نوشتهشــده کــه دنیــای دانشبنیــان نبــوده اســت.
شــرکتهای دانشبنیــان و کســبوکارهای
دانشبنیــان نیازمنــد قوانیــن جدیــدی هســتند کــه
امیدواریــم واقعــاً ایــن اتفاقــات رقــم بخــورد.
از شــرایط دیگــر بــرای توســعه شــرکتهای
دانشبنیــان خلــق زنجیرههــای ارزش محصــول
بــرای محصــوالت شــرکتهای دانشبنیــان
بهویــژه ورود محصــول بــه چرخــ ه بــازار بــرای
مصــرف روزمــره مــردم اســت .در ایــن زمینــه
بایــد وزارت صنایــع مــا جدیتــر و فعالتــر عمــل
کنــد .وزارت امــور خارجــه بــا دیپلماســی صنعتــی
و تجــاری بایــد نحــوه ارتبــاط شــرکتهای
دانشبنیــان مــا را بــا زنجیرههــای خلــق ارزش
جهانــی مدیریــت کننــد .اینهــم از کارهایی اســت
کــه بایــد در وزارت امــور خارجــه جــدی گرفتــه
شــود .متأســفانه اآلن توجــه بــه ایــن زیس ـتبوم را
در بدنــه کارکــردی و مأموریتــی وزارت خارجــه
نمیبینیــم؛ یعنــی وزارت خارجــه هنــوز مأموریتــی
بــرای خــودش در عرصــه اقتصــاد دانشبنیــان و
زنجیرههــای جهانــی آن قائــل و متصــور نیســت.
امیدواریــم ایــن تغییــر در گفتمــان ،در مأموریتهــا
و در فهــم شــرایط جدیــد در بدنههــای همــه
وزارتخانههــای مــا شــکل بگیــرد.
وزارت کار مــا در حــوزه اشــتغال بایــد بفهمــد
کــه دنیــای اقتصــاد دانشبنیــان ،کســبوکارها
و شــرکتهای دانشبنیــان چــه تحــوالت و چــه

الزامــات جدیــدی را نســبت بــه مقولــه اشــتغال
در پیــش میآورنــد .بایــد خــودش را بــا شــرایط
جدیــد آمــاده کنــد کــه همــه اینهــا الزمــه اتفاقــی
اســت کــه بایــد شــکل بگیــرد تــا زیســتبوم
اقتصــادی کشــور بــرای توســعه کمــی و کیفــی
شــرکتهای دانشبنیــان بتوانــد رقــم بخــورد.

شورای عالی انقالب فرهنگی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

اردیبهشت ماه  -1401شماره 54

114
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دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی؛
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در حــال حاضــر در نظــام برنامــه ریــزی و توســعه
کشــورها تغییــرات اساســی و بنیــادی صــورت
گرفتــه اســت.اقتصادهای رشــد محــور در برنامــه
هــای توســعه ای کمرنــگ شــده واقتصادهــای
فرهنــگ محــور پارادیــم اصلــی نظــام برنامــه
ریــزی کشــورهای توســعه یافتــه شــده اند.بــه
عبــارت بیــرس ،فرهنــگ ســکه رایــج توســعه شــده
اســت.جایگاه و نقــش فرهنــگ البتــه در نظــام
برنامــه ریــزی ملــی مــا بســیار کمرنگ،بــی رمــق و
ناکاارآمــد اســت و ایــن همــان درد کهنــه ای بــود
کــه اقتصــاددان برجســته ایرانی،حســین عظیمــی را
بــه طــرح تئــوری قویــم و اصیــل " بــر مــدار توســعه
نیافتگــی " هدایــت کــرد و تنهــا راه حــل عــاج
توســعه نیافتگــی ایــران را توجــه نظــام برنامــه ریزی
و توســعه ملــی بــه ارزش هــای فرهنگــی جامعــه
ایرانــی مــی دانســت.
امســال کــه از ســالهای آغازیــن چهلــواره دوم
انقــاب اســامی و ســال تدویــن اولیــن برنامــه
توســعه اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور
در دومیــن چهلــم عمرانقــاب اســامی اســت
موضــوع اقتصــاد دانــش بنیــان کــه محوریــت
تولیــد و اشــتغالزایی قــرار گرفتــه اســت را بایــد بــه
فــال نیــک گرفــت و بــا ظرفیــت بــاالی فرهنــگ
ملــی بــه اســتقبال ایــن پیشــران توســعه شــتافت.
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه فرهنــگ چگونــه مــی
توانــد اقتصــاد دانــش بنیــان را بــه پیشــران توســعه
و محــور پیشــرفت ملــی تبدیــل کنــد؟ چنیــن
نقــش جدیــدی بــرای فرهنــگ را نمــی تــوان بــا
مفهــوم ســنتی فرهنــگ بــه عنــوان محصــوالت و
خدمــات فرهنگــی ماننــد هنــر و میــراث شناســایی
و تبییــن کــرد ،بلکــه بایــد در مفهومــی گســترده تــر
تعریــف نمــود کــه پتانســیل هــای آینــده ،پویایــی
آن را در نظــر بگیرنــد .بــه همیــن دلیــل بــرای
پشــتوانه و زیرســاخت نــرم افــزاری اقتصــاد دانــش
بنیــان ،نیازمنــد خــط مشــی گــذاری فرهنگــی
جســورانه ،شــجاعانه و پیشــگیرانه بــرای تحریــک
اشــکال جدیــدی از کاربــری فرهنگــی هســتیم کــه
ممکــن اســت در هــر جنبــه از زندگــی و فعالیــت
هــای زندگــی روزمــره از جملــه اقتصــاد و تجــارت
نفــوذ کنــد.
رویکــرد قرارگاهــی شــورای عالــی و نیــز پیــام
اصلــی چرخــش هــای تحولــی شــورا الــزام مــی
کنــد کــه انســجام سیاســتگذاری در زمینــه تحقــق
شــعار ســال یعنــی توســعه و پیشــرفت اقتصــاد دانش
بنیــان در شــورای عالــی برنامــه ریزی،نظــارت
وارزیابــی شــود.هم اکنــون دســتگاه هــا و ســازمان
هــا و نهادهــا برنامــه ریــزی بــرای تحقــق شــعار
تولیــد و اشــتغالزایی دانــش بنیــان را شــروع کــرده

بنیــان و...
چهــارم برگــزاری نشســت هــای تخصصــی
بیــن دســتگاهی بــرای رفــع موانــع و پشــتیبانی
از فرایندهــای تولیــد دانــش بنیــان بــا تمرکــز بــر
اصــاح سیاســت هــای واســطه گــری مالــی و
پولــی و جلوگیــری جــدی از افزایــش نقدینگــی
در جامعــه.
بــدون شــک بنیــان محــوری تحقــق ایــن
چهــار مرحلــه و شــعار ســال ،حــذف اشــتغال
غیرمولــد و ارتقــای فرهنــگ و اخــاق کار در
جامعــه اســت کــه در راهبــرد کالن هشــت نقشــه
مهندســی فرهنگــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت.مهمترین پیــام ایــن راهبــرد کالن افزایــش
انســجام ملــی و ســرمایه اجتماعــی نهــاد اقتصــاد
بــا مــردم و صاحبــان ســرمایه و بــازار اســت.تعمیق
و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی در تولیــد و اشــتغال
هــم وجــود شــفافیت مالــی در ارکان حکومــت و
نظــام اقتصــادی و درآمدهایــی اســت کــه قــوام و
رشــد جامعــه را تضمیــن مــی کند.اجــرای پیوســت
عدالــت در فضــای اقتصــاد و تولیــد کشــور در
ســال  1401مــی توانــد بهتریــن خبــر بــرای فعــاالن
و صاحبــان ســرمایه بــرای رونــق تولیــد باشــد.
مصوبــه «تقســیم کار ملــی بــرای اســتقرار الگــوی
اخــاق و فرهنــگ کار و رفتــار اقتصــادی» ،کــه
بنــا بــه پیشــنهاد دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی و در جلســه هشــتم ســتاد هماهنگــی
نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور کــه در تاریــخ
 ۲۳/۱۲/۱۳۹۹بــه تصویــب رســیده اســت ،بــه
شــرح پیوســت بــرای اجــرا ابــاغ مــی شــود.
اجراییســازی راهبــرد کالن  ۸نقشــه مهندســی
فرهنگــی کشــور بــا اهــداف ذیــل در دســتور کار

انــد و یــا در صــدد راه انــداری آن هســتند کــه
تجربــه نشــان داده اســت اینگونــه فعالیــت هــا اگــر
سیاســتگذاری مشــخص و هدفمنــد و اســتراتژی
هــای روشــن بــا تقســیم کار ملــی بــه همــراه
شــاخص هــای ارزیابــی نداشــته باشــد چیــزی بیــش
از حرکــت هــای مقطعی،تبلیغــی و حــاوی اثــر
محــدود بیشــتر نخواهــد بــود.
پیشــنهاد مــی شــود بــرای تحقــق رویکــرد و
اســتراتژی قرارگاهــی شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی در تحقــق شــعار ســال کــه نیازمنــد
دورشــدن از رویکــرد صــرف شــعاری و تبلیغاتــی
اســت(که مــورد انتقــاد رهبــری معظــم هــم قــرار
گرفــت) فراینــدی منســجم را بــا شــروط و الزامــات
ذیــل طراحــی و اجــرا شــود .الزم اســت مراحــل
زیــر فراهــم و اجرایــی شــود:
اول شناســایی  ،اولویــت گــذاری و تصویــب
حــوزه هــای اثرگذارتولیــدی اقتصــاد دانــش بنیــان
داخلــی کــه در افزایــش اشــتغالزایی نقــش باالیــی
دارد.
دوم تقســیم کار ملــی هریــک از دســتگاه هــای
اجرایــی و ســازمان هــا برحســب حــوزه هــای
مصــوب دارای اولویــت
ســوم تدویــن شــاخص هــای ارزیابــی کمــی
تحقــق شــعار ســال از جملــه نــرخ اشــتغالزایی ملــی
 ،اســتانی و بخشی،ســهم اقتصــاد دانــش بنیــان از
کل تولیــد ناخالــص داخلــی بــه تفکیــک اســتان
و بخــش براســاس ماموریــت هــای ســازمانی و
ابالغــی  ،ســهم صــادرات محصــوالت و خدمــات
اقتصــاد دانــش بنیــان از کل صــادرات ،میــزان نــرخ
ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه ،انــدازه بــازار
اقتصــاد دانــش بنیــان در چرخــه اقتصــادی کشــور
و منطقــه ،نــرخ رشــد تحقیــق و توســعه( )R&Dدر دبیرخانــه قــرار گرفتــه اســت:
ایــن بخــش ،گــردش مالــی شــرکت هــای دانــش بسترســازی بــرای رشــد و پیشــرفت اقتصــادی

کشــور
اصــاح فرهنــگ ،اخــاق و رفتــار اقتصــادی در
جامعــه
اصــاح و ارتقــای فرهنــگ تولیــد ،توزیــع و
مصــرف در کشــور
برخــی اقدامــات پیــش بینــی شــده در مصوبــه
مزبــور کــه تقویــت کننــده فضــای تولیــد ،روح
اشــتغالزایی و اســتقرار یــک نظــام اقتصــادی ســالم
و پیشــران در جامعــه اســت عبارتنــد از:
شفافســازي اراده حاکميتــي بــراي مجــازات
متجــاوزان بــه بيتالمــال و جديــت برخــورد بــا
مفســدان اقتصــادي
ايجــاد فرهنــگ مبــارزه همهجانبــه و
فراگيــر بــا مفاســد اقتصــادي ،رباخــواري،
امتيازطلبــي،
ويژهخواري(رانتجويــي)،
تکاثــر ،ســودجويي ،احتــکار ،گرانفروشــي و
کمفر و شــي
ســاخت فيلــم و مجموعــه تلويزيونــي در
مــورد زندگــي كارآفرينــان نمونــه و تشــويق
مــردم بــه ســوي كارآفرينــي و تقويــت مضاميــن
اســامي اخــاق و فرهنــگ کار و كارآفرينــي
بــا بهرهگيــري از ابزارهــاي رســانهاي ،هنــري و
آموزشــي
برنامهريــزي بــراي آمــوزش عمومــي ،گســترش
و ترويــج روحيــه مشــاركت و فرهنــگ تعــاون و
رقابــت ســالم بيــن مــردم در فعاليتهــاي اقتصــادي
بــه عنــوان يــك الگــوي ارزشــي مبتنــي بــر اســام
برنامهريــزي بــراي تقويــت روحيــه اســتقامت
و خودبــاوري ملــي در مقابــل تهديدهــا و
تحريمهــاي اقتصــادي و مجاهــدت بــراي رفــع
موانــع و تحقــق اهــداف چشــمانداز ايــران 1404
برنامهريــزي فرهنگــي نهادهــا و دســتگاههاي
اقتصــادي و فرهنگــي بــراي اشــاعه و تبليــغ
فرهنــگ تــوكل ،قناعــت و صرفهجويــي ،مصــرف
صحيــح و احتــرام بــه کار و کســب حــال ،رزق و
ثــروت حــال و بيتالمــال
بازنگــري و اصــاح قوانيــن بــا رويکــرد حمايــت
و پشــتيباني از مصــرف بهينــه و همراهســازي
مصــرف درســت بــا مشــوقهاي اجتماعــي و اتخــاذ
تدابيــر محدودکننــده اجتماعــي بــراي رفتارهــاي
مســرفانه و مبذرانــه
حمايــت فرهنگــي از ابتــكارات ،نوآوريهــا و
اختراعــات ،جهــت رســاندن بــه مرحلــه توليــد و
رقابــت بــا كاالهــاي خارجــي
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ادبیــات اقتصــاد
دانــش بنیــان از حــوزه هــای جدیــدی اســت کــه
نیازمنــد بررســی حــوزه هــای عملکــردی و پیامــد
ســنجی ایــن اقدامــات در تحقــق اهــداف اســت.

شورای عالی انقالب فرهنگی

115

@atfiran.ir
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

اردیبهشت ماه  -1401شماره 54

در حــال حاضــر فقــدان انســجام بیــن سیاس ـتها،
ناســازگاری اقتصــادی بیــن ســطوح ملــی و اســتانی
(عــدم برخــورداری هــا و شــکاف نابرابــری هــا)
و ...نشــانههایی از وجــود مشــکالت حاکمیتــی در
بخــش اقتصــاد اســت کــه در رویگــرد قرارگاهــی
فرهنگــی شــورای عالــی بــرای انســجام اجتماعــی
بخــش قتصــاد بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
چگونــه فرهنــگ مــی توانــد بــه بهبــود حکمرانــی
اقتصــاد دانــش بنیــان کمــک کنــد؟ فرهنــگ
بــرای ارتقــای اســتراتژی جامــع بــرای اقتصــاد
دانــش بنیــان و توســعه پایــدار چــه برنامــه ای
دارد؟ فرهنــگ چــه رویکــردی بــرای بهبــود نقــش
مدیریــت دولتــی در افزایــش ســرمایه اجتماعــی
بخــش اقتصــاد مردمــی فراهــم مــی کنــد؟
بــرای نمونــه مــی تــوان بــا هماهنــگ نمــودن
ارزش هــای فرهنگــی جامعه(ماننــد مدیریــت
جهــادی ،مشــارکت مردمی،ترویــج روحیــه ایثــار،
خودبــاوری ملــی ،تولیــد ملــی و )...بــا سیاســت
هــای اجتماعــی ،مــی تــوان حکمرانــی اقتصــاد
دانــش بنیــان را بهبــود بخشــید.
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مــی توانــد بــه
عنــوان حافــظ و سیاســتگذار انســجام ملــی در
حــوزه هــای گوناگــون از جملــه اقتصــاد ملــی
دانــش بنیــان بــه وظیفــه قرارگاهــی خــود عمــل
کنند.اولیــن گام در ایــن مســیر ،همــگام ســازی
برنامــه هــای دســتگاهی براســاس تقســیم کار ملــی
اســت .بایــد از برنامــه هــا و فرایندهــای اجتماعــی
و فرهنگــی کــه تحقــق آنهــا ،تضمیــن تولیــد ملــی
و افزایــش اشــتغالزایی را بــه دنبــال دارد حمایــت
کــرد.
هــدف از اســتقرار اقتصــاد دانــش بنیــان در

کشــور بــه معنــای مــدرن ســازی اقتصــاد مطابــق

بــا ارزش هــای فرهنگــی جامعــه ایرانــی اســت.

انجــام اصالحــات فرهنگــی در ســاختار اقتصــادی
تأثیــرات مشــهودی در زمینــه هــای مختلــف

جامعــه خواهــد داشــت .بــدون شــک اقتصــاد

جامعــه بایــد ســریعتر بــه ســمت اقتصــاد دانــش
بنیــان تغییــر و رشــد کنــد و تمرکــز بیشــتری بــر
اجــرای ملــی و اســتانی ایــن اقتصــاد بــا هــدف

تولیــد و اشــتغالزایی داشــته باشــد .بایــد از ظرفیــت
و مشــارکت همــه ذینفعــان در حــوزه اقتصــاد بهــره

بــرد و هماهنگــی بیــن بخشــی و پشــتیبانی در بایــد
در همــه ســطوح تقویــت شــود.نباید فرامــوش

کــرد کــه دامنــه چالشهــا در حــوزه اقتصــاد
بــرای ســالهای آینــده بزرگتــر میشــود کــه

الزم اســت راهبردهــای فرهنگــی جدیــدی را بــه
منظــور تقویــت فرهنــگ اشــتغال ،اصالحــات

فرهنگــی بخــش اقتصــادی و ارتقــای انســجام
اجتماعــی بخــش اشــتغال را بــه طــور ویــژه تعییــن

وتعریــف کــردد .سیاســت هــای فرهنگــی بــرای
افزایــش حمایــت اجتماعــی مناســب و مبــارزه

بــا فقــر در قالــب مســئولیت اجتماعــی دولــت و

بخــش خصوصــی تعریــف شــود.

یادداشــتی از دکتــر حمیــد امیــدوار عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و معــاون اداری و مالــی دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی؛

پیام رهبری انقالب نقطه عطف حرکت موجود در حوزه علم و فناوری در
آغازین سالهای گام دوم انقالب است

دکتــر حمیــد امیــدوار عضــو هیــأت علمــی

دانشــگاه امیرکبیــر و معــاون اداری و مالــی

دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
در یادداشــتی بــه موضــوع شــعار ســال 1401
پرداخــت.

پیــام نــوروزی ولــی امــر مســلمین تعامل اشــتغال

و دانــش بنیــان بــودن دو راهبــرد اساســی را بــرای

سیاســتگزاران حــوزه علــم و فنــاوری مشــخص
میکنــد.

مهــم اینکــه صــرف اشــتغال و صــرف دانــش

بنیــان بــودن فــی نفســه اگرچــه امــری پســندیده
اســت لیکــن پدیــد اوردن ماتریــس زیر بخشــهای

ایــن دو مولفــه اساســی راهبــرد اساســی ترســیمی
از ســوی رهبــری حکیــم اســت.

بــرای اینکــه ضــرب ماتریســی مذکــور شــکل

بگیــرد بــه نظــر میرســد انچــه تاکنــون در فضــای

حاکــم شــکل گرفتــه اســت بایــد بــاز مهندســی

شــود و در کنــار حــرکات متقــارن ایجــاد
ســاختارهای نامتقــارن موجــب پرکــردن حفــرات
موجــود و عــدم تحــرکات شــود.

آنچــه در حــوزه سیاســت ها موجود اســت شــامل

سیاســتهای اشــتغال دانــش اموختــگان در تعامــل
وزارت کار و رفــاه .وزارت صمــت .معاونــت

علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری .وزارت عتــف
بــا هدایــت ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی

کشــور ذیــل شــورایعالی انقــاب فرهنگــی چنــد
ســالی اســت تبییــن شــده اســت .از ســوی دیگــر

قانــون شــرکتهای دانــش بنیــان نیــز در ســال 1389

در مجلــس محتــرم تصویــب و اییــن نامــه اجرایــی
ان نیــز در ســال  1391توســط دولــت محتــرم ابــاغ

گردیــد .در نقشــه جامــع علمــی کشــور نیــز بــه
تفصیــل در راهبردهــای کالن  3و  4و  7و  8و در

ذیــل هــر راهبــرد اقدامــات متناســب دیــده شــده
اســت .همچنیــن در هــدف  5از اهــداف  8گانــه

نقشــه جامــع و نیــز در سیاســتهای ابالغــی ســال 93

مقــام معظــم رهبــری در حــوزه علــم و فنــاوری
افزایــش ســهم تولیــد محصــوالت و خدمــات

مبتنــی بــر دانــش فنــاوری داخلــی و پیشــرفته بــه

میــزان  50درصــد  GDPاز یکســو هــدف گــذاری

شــده اســت و از ســوی دیگــر رســیدن بــه ســهم 4
درصــدی تحقیــق و توســعه بــه .GDP

لــذا بــا توجــه بــه بضاعــت سیاســتی موجــود

در کشــور معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت

جمهــوری نیــز در طــی  8ســال تمــام هــم و غــم

خــود را در جهــت افزایــش دو برابــری شــرکتهای
دانــش بنیــان مبــذول داشــت .صنــدوق نــواوری

و شــکوفایی کــه ســتون فقــرات قانــون دانــش وثیــق بــا شــرکتهای دانشــگاهی و دانــش بنیــان
بنیــان ســال  89مصــوب مجلــس بــود نیــز بــا  3000و پارکهــای علــم و فنــاوری فراهــم ســازند .بــه

میلیــارد تومــان ســرمایه در ایــن مــدت بــا فــراز و عبارتــی در هیــات مدیــره بنگاههــای اقتصــادی و
نشــیب تالشــهایی را انجــام داد.

صنعتــی کشــور هــر یــک از روســا دانشــگاهها و

حاصــل نشــده اســت؟

دارای صندلــی تصمیــم گیــری شــوند.

امــا اکنــون چــه بایــد کــرد و چــرا نقطــه مطلــوب پژوهشــگاهها و پارکهــا بــا داشــتن ســهام ممتــاز

بــا توجــه بــه پیــام رهبــری معظــم کــه براســتی

الزم بــه ذکــر اســت درجهــت ورود صاحبــان

نقطــه عطــف حرکــت موجــود در حــوزه علــم صنایــع و بنگاههــا در کســوت هیــات امنــا

و فنــاوری در اغازیــن ســالهای گام دوم انقــاب دانشــگاهها و پژوهشــگاهها اقداماتــی شــده
اســت تقســیم کار نامتقــارن نهــادی و پرهیــز از اســت لیکــن در جهــت معکــوس یعنــی رســوخ

عــرف موجــود از اهــم وظایــف عملیاتــی اســت .دانشــگاهیان در ســطوح تصمیــم گیــری بنگاههــای

زیــرا قوانیــن تقنینــی در طــی دهــه گذشــته چــه اقتصــادی و صنعتــی بدلیــل نداشــتن جســارت الزم
در مجلــس محتــرم و چــه در شــورایعالی انقــاب

اقدامــی از ســوی متولیــان قبلــی حــوزه علــم و

فرهنگــی بــه رشــته تحریــر در امــده اســت و البتــه فنــاوری کشــور صــورت نگرفتــه اســت .نــا گفتــه
نیــاز بــه بــروز رســانی دارد لیکــن دولــت جــوان

پیداســت ایــن امــر از اساســی تریــن اقداماتــی

انقالبــی بایــد فضــای رخــوت و خســتگی و تــوام اســت کــه دولــت محتــرم میتوانــد جهــت پایایــی و

بــا یــاس نــا امیــدی ناشــی از عملکردهــای قبلــی تــاب آوری شــرکتهای دانــش بنیــان انجــام دهــد.
را بــا اقدامــات نشــاط اور و انقالبــی ذیــل فرامیــن بدیــن ترتیــب ایجــاد ارتبــاط وثیــق بیــن شــرکتهای

ولــی امــر مســلمین متحــول ســازد.

دانــش بنیــان و مجموعــه هــای اقتصــادی صنعتــی

بــه منظــور اجرایــی نمــودن رهنمودهــای معظــم کشــور شــکل مــی گیــرد و مجموعــه دانشــگاهها

لــه بــه نظــر مــی رســد سیاســتها و راهبردهــای و پژوهشــگاهها نیــز بتدریــج خوداتــکا میشــود.

موجــود تنهــا نیــاز بــه بازنگــری دارد لیکــن آنچــه

بایــد بــاور داشــت کــه کشــور مــا دارای

خودنمایــی میکنــد اقدامــات عملیاتــی اساســی و زیرســاختهای صنعتــی قــوی مــی باشــد و گــره زدن
پرهیــز از سیاســت زدگــی اســت.

ایــن زیرســاختها بطــور ســاختاری بــه شــرکتهای

در ایــن راســتا وزارت عتــف و معاونــت دانــش بنیــان راه حــل خــروج از بحــران و لبیــک

علمــی فنــاوری بایــد بــا تعامــل وزارت صمــت بــه اوامــر رهبــری اســت.
ایجــاد زنجیــره ارتباطــی صنایــع و دانشــگاهها

قطعــا بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی و صنعتــی

و پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم و فنــاوری و کشــور در ایــن خصــوص براحتــی پذیــرا نخواهنــد

ســهامدار نمــودن آنهــا در صنایــع بــزرگ کشــور بــود لیکــن از یکســو لوایــح تقدیمــی از ســوی

و اختصــاص ســهام ممتــاز بــه انهــا از یکســو زمینــه دولــت محتــرم بــه مجلــس و از ســویی مصوبــات
اشــتغال فــارغ التحصیــان را فراهــم ســازند و هیــات دولــت حاکــی از تکالیــف بنگاههــا در ایــن
از یکســو الــزام شــرکتهای بــزرگ بــه ارتبــاط خصــوص مــی توانــد کارســاز باشــد.

شورای عالی انقالب فرهنگی
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر زاهدی:
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اقتدارآفرینی و تولید ارزش افزوده ،مزیت اصلی دانشبنیانهاست

معــاون ســتاد علــم و فنــاوری شــورای عالــی

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،ســال  ۷۹در

ایــن توســعه یافتهتــر از اقتصــاد کشــور اســت .بلندمــدت شــکل بگیــرد ،اشــتغال هــم ایجــاد

انقــاب فرهنگــی گفــت :شــاید بتــوان در دانشــگاه امیرکبیــر بــر جنبــش نرمافــزاری و
حــوزه دیگــری غیــر از حوزههــای دانشبنیــان نهضــت تولیــد علــم تأکیــد میکننــد کــه ایــن بســیاری از موانــع در برابــر تمــام شــرکتها و نکتــه دوم در نســبت ایــن دو واژه اقتصــاد
ارزشافــزوده ایجــاد کــرد ،ولــی اگــر بنــا نــگاه در دانشــگاههای کشــور در دهــ ه هشــتاد مؤسســات دانشبنیــان برداشــته شــود .روالهــا دانشبنیــان و اشــتغال ایــن اســت کــه جنــس
بــه راهبــردی بــودن باشــد ،در جایــی غیــر از
کامــل شــکل گرفــت و بالــغ شــد و در ده ـ ه نــود بایــد خیلــی روان باشــد و فضــای کســبوکار شــغلآفرینی در اقتصــاد دانشبنیــان بــا ایجــاد
دانشبنیــان نمیتــوان هــم ارزشافــزوده و هــم
ً
هــم ادامــه پیــدا کــرد .تقریب ـا ایــن ثبــات در ایــن آنهــا تســهیل شــود تــا مجوزهایــی را کــه اشــتغال در ســایر حوزههــا مقــداری متفــاوت
اقتــدار ایجــاد کــرد .بــه نظــرم ایــن ویژگــی اصلــی
دو دهــه بــوده و کمکــم زیرســاختهایش را میخواهنــد راحتتــر بگیرنــد .در جایــی کــه اســت .شــرکتهای دانشبنیــان ،مشــاغلی بــا
مراکــز دانشبنیــان اســت.
هــم ایجــاد کردیــم؛ یعنــی ایــن منظومـه فکــری بــه ایــن شــرکتها بــا بدن ـ ه دولــت مواجــه میشــوند دســتمزد و رفــاه بــاال ایجــاد میکننــد و ایــن بــرای
بخــش مهمــی از دیــدار اخیــر مســئوالن نظــام بــا
ســند چش ـمانداز جمهــوری اســامی تبدیــل شــد .بعضــ اً کارهــا گیــر میکنــد .مــن خیلــی وارد کشــور مــا خیلــی الزم اســت .کشــوری کــه ســرانه
رهبــر انقــاب بــه تشــریح بعضــی نــکات مربــوط
بــه تولیــد دانشبنیــان اختصــاص داشــت .بــه بعــد از آن مــا سیاســتهای کالنــی داریــم کــه مصداقهــا نمیشــوم ،امــا تقریب ـاً همــه در فضــای خریــد در آن از متوســط دنیــا باالتر اســت ،مشــاغل
همیــن منظــور گفتوگویــی بــا دکتــر کریــم مبتنــی بــر ســند چشــمانداز سیاســتهای کالن کسـبوکار میداننــد کــه مشــکل اصلــی چیســت .ســاده خیلــی نمیتوانــد بــه کمــک آن بیایــد .مــا
زاهــدی ،معــاون نظــارت و ارزیابــی ســتاد علــم و بــا رویکــرد علــم و فنــاوری تدویــن میشــوند .ایــن مــوارد بایــد تشــکیل شــود و بحثــی در آن مجبوریــم دســتمزدی پرداخــت کنیــم تــا کفــاف
فنــاوری شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی انجــام شــکلگیری معاونــت علمــی ریاســتجمهوری نیســت ،امــا یکســری مــوارد هــم هســت کــه آن را بدهــد .بــرای همیــن تــا حــدی از مشــاغلمان
و نقشــ ه جامــع علمــی کشــور هــم بــا تأکیــدات مقــداری تخصصیتــر و بــه دانشبنیانهــا مرتبــط بایــد در حــوزه دانشبنیــان ایجــاد شــود تــا
ایشــان اتفــاق افتــاد .اآلن تقریبــاً زیســتبوم اســت؛ مث ـ ً
ا ،تأمیــن مالــی بــرای هم ـ ه شــرکتها بتوانــد آن درآمــد را ایجــاد کنــد .بعضیهــا فکــر
اگــر اقتصــاد کشــور درســت کار کنــد ،بایــد خواهــد شــد.

نــوآوری و دانشبنیــان کشــور ســر و شــکل مســئله اســت و بایــد تســهیل شــود ،امــا در حــوز ه میکننــد شــرکتهای فنــاوری و شــرکتهایی
خوبــی پیــدا کــرده اســت.
ی باالیــی در دنیــا دارنــد ،خیلــی
دانشبنیــان ،جنــس تأمیــن مالــی شــرکتهای کــه ســطح دانش ـ 
دانشبنیــان بــا تأمیــن مالــی بقیـه کشــورها متفــاوت

مزیــت نســبی و ارزشافــزوده ایــن مجموعههــا

اســت .شــاید اینجــا زیرســاختهای متفاوتتــری

ســود میدهنــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
آنهــا لزومــا شــرکتهای ســودده نیســتند ،ولــی

در فضــای علمــی و اقتصــادی کشــور بــه چــه نیــاز باشــد .میــزان خطرپذیــری شــرکتهای دســتمزدهای باالیــی پرداخــت میکننــد .از ایــن
صــورت اســت؟
دانشبنیــان بــا ســایر شــرکتها متفــاوت اســت .جهــت ،اشــتغال شــرکتهای دانشبنیــان یــک
نــگاه اقتصــادی داشــتن بــا نــگاه راهبــردی شــرکتهای دانشبنیــان نیــاز بــه نیــروی انســانی اشــتغال خــاص و همــراه بــا رفــاه اســت .ایــن خیلــی
داشــتن بــه دانشبنیانهــا متفــاوت اســت .مزیــت زبــده و چریــک دارنــد .قاعدتــاً یــک نیــروی مهــم اســت.

نســبی و ارزشافــزوده اصلــی مراکــز دانشبنیــان

انســانی ســاده نمیتوانــد کمــک کنــد .الزمــه

در تقویــت جایــگاه راهبــردی و اقتــدار کشــور همــه اینهــا مرتفعکــردن همــه موانعــی اســت

شــده اســت.
مســئله مراکــز دانشبنیــان در نــگاه رهبــر

انقــاب ،اســناد جامعــ ه علمــی کشــور و بهطــور

کلــی ســندهای باالدســتی علمــی کشــور چــه

نســبت اقتصــاد مقاومتــی بــا اقتصــاد دانشبنیــان

معنــا پیــدا میکنــد .از جهــت ســود هــم کــه کــه هــر کــدام از ایــن موانــع کس ـبوکاری را از را چطــور میتــوان تشــریح کــرد؟
دانشبنیانهــا ارزشافــزوده نســبتاً بیشــتری رمــق میاندازنــد .اگــر ایــن موانــع مرتفــع شــود،
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی خیلــی

ایجــاد میکننــد .واقعیــت ایــن اســت کــه شــاید آن کسـبوکار بــا کیفیــت بهتــر و ســریعتری کار خــوب دارد شــکل اقتصــادی مدنظــرش را بــه
بتــوان در حــوزه دیگــری غیــر از حوزههــای و رشــد میکنــد.
تصویــر میکشــد .در بنــد دوم میگویــد کــه
دانشبنیــان ارزشافــزوده ایجــاد کــرد ،ولــی اگــر

بنــا بــه راهبــردی بــودن باشــد ،در جایــی غیــر از
دانشبنیــان نمیتــوان هــم ارزشافــزوده و هــم

اقتصــاد مقاومتــی ،اقتصــادی دانشبنیــان اســت

موضــوع دیگــری کــه بــرای بعضــی افــراد و ایــن حــرف درســتی اســت .اقتصــاد مقاومتــی،
محــل ســؤال اســت نســبت بیــن دانشبنیانهــا اقتصــادی اســت کــه از تکانههــای خارجــی و از

جایگاهــی دارد؟
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بــا اشــتغالآفرینی اســت؛ ایــن موضــوع چگونــه اتفاقاتــی کــه در دنیــای پیرامــون خــارج از کشــور
دربــاره نــگاه رهبــر انقــاب بــه مســئله دانشبنیان
اســت.
بنیــان
ش
دان
مراکــز
میتوانــد در اشــتغال تاثیرگــذار باشــد؟
میافتــد کمتریــن آســیب را میبینــد و میتوانــد
میتــوان گفــت کــه در زمــان جنــگ بهخاطــر
مســئولیتهایی کــه ایشــان داشــتهاند ،همیشــه

برخــی میگوینــد کــه وقتــی شــما دانــش را وارد روی پــای خــودش بایســتد و اتفاقــات دنیــای

ایجــاب میکــرده کــه ایــن مســئله مدنظــر ایشــان
یکــی از مطالبــات رهبــر انقــاب ،افزایــش تعداد فرآینــد تولیــد میکنیــد ،اشــتغال کــم میشــود .خــارج میتوانــد بــه آن کمتریــن آســیب را بزنــد.
باشــد .البتــه آن زمــان بیشــتر بحــث خودکفایــی ایــن مراکــز بــود .بــرای ایــن کار چــه موانعــی بایــد ایــن حــرف از یــک منظــر درســت اســت .فــرض ایــن اقتصــاد فقــط بــا تولیــد مبتنــی بــر دانــش بومــی
و مهندســی معکــوس مطــرح بــود؛ یعنــی آن زدوده شود؟
کنیــد کــه شــرکتی فعالیتهــای متعــددی دارد .شــکل میگیــرد .ایــن حــرف روشــنی اســت کــه
دانشبنیــان مدنظــر ،یــک معنــای مهندســی
بعضیهــا اقتصــاد و دانشبنیــان میگوینــد و وقتــی اتوماســیون وارد آن میشــود طبیعتــاً بــه در بنــد دوم سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی بــه آن
معکــوس میدهــد .مصداقــش ده ـه هفتــاد اســت بعضیهــا اقتصــاد دانشبنیــان میگوینــد .هــر
اشــاره شــده اســت .پــس اقتصــاد مقاومتــی قطع ـاً
تعــداد کارگرهــای کمتــری نیــاز دارد ،امــا ایــن
کــه ایــن مهندســی معکــوس بــه شــرکتهایی دو در جــای خــود درســت اســت؛ یعنــی مــا بایــد مــال کوتاهمــدت اســت .وقتــی در بلندمــدت اقتصــادی دانشبنیــان اســت و از ایــن جهــت
تبدیــل شــد کــه بعض ـاً ایــن شــرکتهای بــزرگ اقتصــادی داشــته باشــیم کــه دانشبنیــان بــودن را
نمیتوانیــم تفــاوت خاصــی قائــل باشــیم .گرچــه
بهــرهوری زیــاد میشــود ،ســوددهی بــاال مـیرود و
در حــوزه انــرژی شــکل میگیرنــد ،امــا کمــاکان در دل خــود داشــته باشــد.
اقتصــاد مقاومتــی اعــم از اقتصــاد دانشبنیــان
خطــوط تولیــد جدیــدی اضافــه میشــود .پــس این
مبتنــی بــر آن بازســازی دســتاوردهایی اســت کــه خیلــی از موانــع هــم در دل اقتصــاد اســت و در
اســت و نیازمنــد فاکتورهــای دیگــری هــم هســت
بحــث در بلندمــدت خیلــی بحــث خاصــی نیســت.
در کشــورهای پیشــروی علمــی وجــود داشــته دل اکوسیســتم دانشبنیــان کشــور نیســت کــه
و نسبتشــان بــا هــم روشــن اســت.
اســت.
همــه میداننــد کــه اگــر اقتصــاد دانشبنیــان در
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دکتر سلطانخواه:

ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

تولید دانشبنیان ،محصوالت ما را رقابتپذیر خواهد کرد

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ســال ۱۴۰۱
را بهعنــوان ســال «تولیــد؛ دانشبنیــان،
اشــتغالآفرین» نامگــذاری کردنــد .رهبــر
انقــاب در ســخنرانی نــوروزی ،بــا تعریــف معنــای
اقتصــاد دانشبنیــان تأکیــد کردنــد« :اقتصــاد
دانشبنیــان موجــب کاهــش هزینههــای تولیــد
میشــود؛ بهــرهوری را افزایــش میدهــد کــه امــروز
یکــی از مشــکالت مــا کاهــش بهــرهوری اســت؛
کیفیّــت محصــول را افزایــش میدهــد ،بهبــود
میبخشــد و محصــوالت را رقابتپذیــر میکنــد؛
یعنــی در بازارهــای جهانــی ،مــا میتوانیــم از ایــن
محصــوالت بــه عنــوان محصــوالت رقابتپذیــر
اســتفاده کنیــم».
بــرای بررســی بیشــتر مســائل مرتبــط بــا تولیــد
دانشبنیــان و اشــتغالآفرین گفتوگویــی بــا
ســرکار خانــم دکتــر نســرین ســلطانخواه ،معــاون
ســابق علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری انجــام
شــده اســت.
از اولیــن دیــدار رهبــر انقــاب بــا شــرکتهای
دانشبنیــان نکاتــی در خاطــر داریــد؟ چــه مباحثــی
از جانــب ایشــان مطــرح شــد؟
زمانــی کــه مســئولیت معاونــت علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور بــر عهــدهام بــود و الیح ـ ه حمایــت
از شــرکتهای دانشبنیــان را بــه مجلــس داده
بودیــم کــه رونــد طوالنــی را در مجلــس طــی
کــرد ،اولیــن دیــدار رهبــر انقــاب بــا شــرکتهای
دانشبنیــان در تابســتان  ۹۱برگــزار شــد کــه تمــام
شــرکتهای دانشبنیــان خدمــت ایشــان رســیدند
و رهبــر انقــاب در آن دیــدار نــکات مهمــی را
مطــرح کردنــد و پیگیــر بودنــد کــه چــرا صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی تشــکیل نمیشــود و
چــرا آییننامــه قانــون حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان اجرایــی نشــده اســت .فرمایــش
ایشــان موجــب شــد تــا کســانی کــه مســئولیت
داشــتند ســریعتر عمــل کننــد .زمانــی کــه بنــده
مســئولیت داشــتم قانــون حمای ـت از شــرکتهای
دانشبنیــان عمــ ً
ا اجرایــی شــد.
شــرکتهای دانشبنیــان چــه تمایزاتــی بــا ســایر
بنگاههــای اقتصــادی دارنــد؟ تعریفتــان از مراکــز
دانشبنیــان چیســت؟
ســرمایه اصلــی ایــن فعالیتهــا دانــش
اســت؛ مثــ ً
ا ،قــرن قبــل کــه قــرن صنعــت بــود،
کارخانجــات بــزرگ در مســاحتها و ســولهها
و ماشــینآالت بــزرگ و بــا تعــداد کارگــران
و مهندســین زیــاد ،نشــان از عظمــت و اهمیــت
صنایــع و اقتصــاد آن کشــور بــود ،ولــی امــروز
یکــی از مالکهــای مهــم ایــن اســت کــه اینهــا
چقــدر دانشبنیــان هســتند .باالتریــن ســرمایه آن
بخشهــا ،دانشبنیــان بــودن و ســرمایه دانشیشــان

دانشبنیــان را فقــط در
فناوریهــای ســطوح
بــاال میبیننــد .بــه نظــر
مــن ،دانشبنیــان شــدن
اقتصــاد و صنعــت وقتــی
اتفــاق میافتــد کــه
دانــش و فنــاوری در تمام
بخشهــای مختلــف
آن اقتصــاد ،صنعــت
صنایــع پاییندســتی و
متوســط و در صنایــع
بــا فنــاوری بــاال نفــوذ
پیــدا کنــد؛ مثــ ً
ا ،اآلن
کشــورها در صنعــت
خــودرو بــا همدیگــر
رقابــت میکننــد و آنهایــی کــه بــه فنــاوری و
دانــش بیشــتری دســت پیــدامیکننــد ،میتواننــد
خودروهایشــان را بــا قابلیتهــای متفاوتتــری
از بقیــه تولیــد کننــد و در دنیــای رقابــت
اقتصــادی ادامــه حیــات پیــدا کننــد؛ حتــی صنایــع
پاییندســتی و متوســط بــرای اینکــه بتواننــد
بهرهوریشــان را بــاال ببرنــد و رقابتپذیرتــر
شــوند و بــا هزینـ ه کمتــر و کیفیــت بهتــر مانــدگار
باشــند ،چــارهای جــز ایــن ندارنــد کــه دانــش و
فنــاوری در ایــن صنایــع نفــوذ پیــدا کنــد؛ مثــ ً
ا،
صنایــع پاییندســتیمان مثــل زعفــران ،زرشــک و
فــرش بــرای اینکــه در دنیــا قابــل رقابــت و دســت
برتــر را داشــته باشــند ایــن اســت کــه دانــش و
فنــاوری در ایــن صنایــع پاییندســتی هــم نفــوذ
پیــدا کنــد و ب ـهکار گرفتــه شــود .مــا نبایــد فکــر
کنیــم کــه شــرکت دانشبنیــان شــرکتی اســت
کــه فقــط در حــوز ه فناوریهــای هایتــک کار
میکنــد .اقتصــاد و صنعــت میتواننــد اقتصــاد
دانشبنیــان شــوند.
حــوزه دانشبنیــان از چــه زمانــی در کشــور مــا
مــورد توجــه قــرار گرفــت و رشــد بیشــتری پیــدا
کــرد؟
در کشــور مــا شــرکتهای دانشبنیــان و افــراد
تحصیلکــرده بهتدریــج خودشــان دورهــم جمــع
شــدند و شــرکتهایی را ایجــاد کردنــد .بعضــی از
ایــن شــرکتها در پارکهــای علــم و فنــاوری
مســتقر شــدند ،ولــی زمانــی کــه معاونــت علمــی
و فنــاوری در دولــت نهــم شــکل گرفــت و پــس
از آن در ســال  ۸۷الیحـ ه حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان در دولــت نهــم بــه مجلــس شــورای
اســامی تقدیــم شــد ،ادبیــات و واژه دانشبنیــان
یــا شــرکت دانشبنیــان بهطــور رســمی متولــد شــد
و بــا پیگیریهایــی کــه در دولــت نهــم و دولــت
دهــم داشــتیم ،قانــون حمایــت از شــرکتهای

و شــکوفایی بــا ســرمایه اولیــه ســه هــزار میلیــارد
تومــان ایجــاد شــود تــا فعالیتهــای دانشبنیــان و
شــرکتهای دانشبنیــان حمایــت و پشــتیبانی و
تقویــت شــوند .خوشــبختانه در دولــت دهــم هــم
آییننام ـه اجرایــی قانــون حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان مصــوب شــد و صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی شــکل گرفــت .همیــن شــرکتهایی
کــه در فعالیتهــای دانشبنیــان بودنــد رســماً
بــر اســاس آن شــاخصها و مالکهــا و معیارهــا،
دانشبنیــان شــناخته میشــدند و میتوانســتند از
تمــام تســهیالت قانــون حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان مثــل معافیتهــای مالیاتــی گمرکــی
و حتــی اســتفاده از کمکهــای صنــدوق نــوآوری
و شــکوفایی بهرهمنــد بشــوند.
چطــور میتــوان نقــش ایــن مراکــز و مؤسســات
را در افزایــش و بهترشــدن وضعیــت تولیــد و
همچنیــن اشــتغال ارزیابــی کــرد؟
مــا تعــداد زیــادی فارغالتحصیــل در مقطــع
فوقلیســانس و دکتــری داریــم کــه همیــن
شــرکتهای دانشبنیــان بایــد محمــل فعالیــت
و جــذب آنهــا باشــد .اگــر مــا دنبــال ایــن باشــیم
کــه کارهــا و فعالیتهــای اقتصــادی بهدســت
مــردم باشــد ،بایــد فهــم بخــش مهــم مردمــی و
خصوصــی از طریــق شــرکتهای دانشبنیــان
هــم باشــد .ایــن میتوانــد محــل جــذب و
اشــتغال فارغالتحصیــان دانشــگاهیمان هــم

در بعضــی از کشــورها مســئوالن حــوز ه علــم
ی بایــد مســئوالن عالــی آن کشــور را بــه
و فنــاور 
اهمیــت توســع ه علــم و فنــاوری توجیــه کننــد.
خوشــبختانه در کشــور مــا ،رهبــر انقــاب بهعنــوان
عالیتریــن ســطح سیاســتگذاری کشــور
خودشــان همیشــه پیشــتاز بودنــد و نگاهشــان بــه
توســع ه علــم و فنــاوری بــوده و بــه هیــچ بخشــی
نــگاه تشــریفاتی نداشــتند ،بلکــه ایــن مســئله را
بــرای کشــور حیاتــی میدانســتند و همیشــه روی
آن تأکیــد کردنــد.
امیــدوارم کــه مســئولین و سیاســتگذاران
در ردههــا و حوزههــای دیگــر ،بــه ایــن مقولــه
توجــه جدیتــری داشــته باشــند و اهمیــت بدهنــد.
نــه فقــط وزارتخانههــای علــوم و بهداشــت
و آموزشوپــرورش ،بلکــه همــه نهادهــا و
وزارتخانههــا از وزارت کشــاورزی ،جهــاد،
نفــت ،نیــرو و  ...همــه مســئول هســتند .همـه اینهــا
بایــد بــه توســع ه علــم و فنــاوری و بهکارگیــری
علــم و فنــاوری بــرای پیشــرانی توســع ه اقتصــادی
و صنعتــی کشــور توجــه کننــد .مــا واقع ـاً بــه ایــن
محتــاج هســتیم.
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی هــم بایــد در

سیاس ـتهای اعطــای تســهیالتش بازنگــری کنــد؛
چــون هــدف از تشــکیل صنــدوق نــوآوری و

شــکوفایی ایــن بــود کــه بهطــور خــاص بــدون
آن بوروکراســیهای حاکــم بــر نظــام بانکــی و

باشــند؛ لــذا ،آنهــا میتواننــد بخــش مهمــی از بهصــورت خیلــی روان ،شــرکتهای دانشبنیــان
صنعــت و اقتصــاد کشــور و بخــش شــرکتهای
بتواننــد از تســهیالت و امکانــات اســتفاده کننــد.
دانشبنیــان را عهــدهدار شــوند .همانطــور کــه
مــن انتظــار دارم کــه صنــدوق نــوآوری و
گفتــم ،فعالیــت دانشبنیــان میتوانــد در افزایــش
شــکوفایی در ایــن مســیر عمــل کنــد و متفــاوت از
بهــرهوری و در کمکــردن هزینههــای تولیــد و در
بانکهــا باشــد و ســادهتر و بــا تســهیالت بســیار
باالبــردن کیفیــت و رقابتپذیرشــدن محصــول
ســهلتری امــکان برخــورداری شــرکتهای
خیلــی مؤثــر باشــد.
بــرای رشــد و توســع ه دانشبنیانهــا چــه دانشبنیــان را از تســهیالت مالــی فراهــم کنــد.
راهبردهایــی نیــاز اســت کــه در نظــر گرفتــه شــود مــن فکــر میکنــم کــه صنــدوق نــوآوری و

اســت .البتــه ممکــن اســت نــگاه نادرســتی وجــود دانشبنیــان در مجلــس تصویــب شــد .یک قســمت و بایــد چــه اتفاقــی در نــگاه سیاس ـتگذاران ایــن شــکوفایی بایــد تجدیدنظــری در رونــد اعطــای
داشــته باشــد کــه دانشبنیــان بــودن و شــرکت مهــم ایــن قانــون ایــن بــود کــه صنــدوق نــوآوری
تســهیالتش داشــته باشــد.
حــوزه رخ دهــد؟

شورای عالی انقالب فرهنگی
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دکتر کبگانیان مطرح کرد:

اصالح و تصویب چشم انداز  10ساله سند ملی فناوری نانو
تصویب تغییر اساسنامه دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی

یکصــد و شــصت و یکمیــن جلســه شــورای انجــام شــده بــود و در جلســه قبــل شــورای ســتاد ،ایــن راهبــرد بــود و همچنیــن شــاخصهای دانشــگاه ادیــان و مذاهــب اســامی ،اصــاح چنــد
ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور در برخــی از مــوارد را مطــرح و بررســی کردیــم.
محــل دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
برگــزار شــد.

مربــوط بــه ایــن اقدامــات در دســتور کار قــرار بنــد از اساســنامه ایــن دانشــگاه درخواســت شــده

وی ادامــه داد :در ایــن جلســه چشــم انــداز ســند گرفــت؛ همچنیــن دســتورکار دوم در ارتبــاط بــود کــه برخــی از مــوارد تاییــد و تصویــب شــد
ملــی فنــاوری نانــو اصــاح و نهایــی شــد و بــرای بــا بررســی گــزارش عملکــرد دانشــگاه ادیــان و کــه یــک بنــد آن مربــوط بــه دادن مجــوز بــه ایــن

دکتــر منصــور کبگانیــان دبیــر ســتاد راهبــری تطابــق بــا دو برنامــه  5ســاله کشــور حدود  10ســال

مذاهــب اســامی و درخواســت اصــاح اساســنامه دانشــگاه بــرای ایجــاد شــعب داخلــی و خارجــی

را در نظــر داریــم؛ یعنــی بــا توجــه بــه زمــان بنــدی

ایــن دانشــگاه بــود کــه در زمینههــای مختلــف پــس از اخــذ مجــوز از شــورای گســترش شــورای

اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور در حاشــیه

یکصــد و شــصت و یکمیــن جلســه شــورای کــه محاســبه شــد چشــم انــداز ایــن ســند تــا ســال علــوم اســامی و تعــداد دانشــجویان خــوب در عالــی در وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری و بــا
ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور بــا  1412بــه تصویــب رســید.
اشــاره بــه بحــث نهایــی ســازی ســند ملــی فنــاوری
نانــو در ایــن جلســه گفــت :امــروز دو بحــث مهــم

مقاطــع تحصیلــی مختلــف را داشــتند و بررســی رعایــت قوانیــن و مقــررات بــود.

دکتــر کبگانیــان بــا بیــان اینکــه راهبردهــا و تعــداد اعضــای هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه در این

اقدامــات ملــی مــاده  4هــم در یکصــد و شــصت جلســه صــورت گرفــت و گــزارش عملکــردی افزایــش اعضــای حقیقــی هیئــت امنــای دانشــگاه

را در دســتور کار قــرار دادیــم؛ اولیــن بحــث و یکمیــن جلســه شــورای ســتاد راهبــری نقشــه توســط رئیــس دانشــگاه ارائــه شــد.
مربــوط بــه نهایــی ســازی ســند ملــی فنــاوری نانــو جامــع علمــی کشــور نهایــی شــد ،گفــت :اقــدام
بــود کــه در جلســات متعــددی کار کارشناسـیاش

وی در پایــان اضافــه کــرد :بنــد دوم تکمیــل و

راهبــرد ملــی مــاده  4بــا اقدامــات ملــی کــه ذیــل

ادیــان و مذاهــب اســامی بــود کــه در گذشــته دو

دبیــر ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی نفــر بــود و اکنــون اجــازه داده شــد کــه ایــن تعــداد
کشــور ادامــه داد :در ارتبــاط بــا درخواســت تــا  4نفــر افزایــش پیــدا کنــد.
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تفاهمنامــه همــکاری وزارت نفــت و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا هــدف تدویــن برنامــه جامــع بــرای توســعه دانشبنیــان صنعــت نفــت،
گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی امضــا شــد.

در این بخش می خوانید:
-پیشرفته قلبی میآیند. حــوزه فنــاوری و نــوآوری بــه جشــنوارهبینالمللــی خوارزمــی اضافــه شــد
  -ایجــاد مرکــز نــوآوری و خــاق شــهریبــر بســتر کارخانــه ســیمان ری؛ ســتاری :از
تبدیــل اماکــن بــدون اســتفاده و تاریخــی بــه
فضایــی بــرای خالقیــت و کارآفرینــی حمایــت
میکنیم
			

و ...

ایــن تفاهمنامــه همــکاری بــا حضــور ســورنا
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
و جــواد اوجــی وزیــر نفــت امضــا شــد تــا زمینــه
بــرای رســوخ فنــاوری و نــوآوری در بخشهــای

گوناگــون صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی فراهــم توســعه دانشبنیــان صنعــت نفــت ،گاز ،پاالیــش
و پتروشــیمی و پایــش تحقــق اهــداف تشــکیل
شــود.
بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه شــورای میشــو د .
سیاســتگذاری بــا هــدف تدویــن راهبــرد کالن

اعضــای کارگروههــای تخصصــی شــامل مدیــران
تدوین راهبردها وسیاستها
اصلــی شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت نفــت
بهمنظــور برنامهریــزی و اجــرای موضــوع و مدیــران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
ایــن تفاهمنامــه ،هفــت کارگــروه تخصصــی بــا جمهــوری خواهنــد بــود.
عناوینــی همچــون «کارگــروه توســعه دانشبنیــان
در حــوزه باالدســتی نفــت و گاز»« ،کارگــروه هماهنگیهــای الزم بــرای تشــکیل
توســعه دانشبنیــان در حــوزه پاالیــش و کارگروههــای تخصصــی یادشــده و برگــزاری
پتروپاالیــش»« ،کارگــروه توســعه دانشبنیــان در نشســتهای منظــم ،دریافــت مجوزهــای الزم و
حــوزه پتروشــیمی»« ،کارگــروه توســعه دانشبنیــان تأمیــن زیرســاختهای فیزیکــی و قانونــی بــرای
در حــوزه پاییندســت گاز»« ،کارگــروه توســعه طرحهــای مصــوب کارگروههــا بــرای اجــرای
دانشبنیــان در حــوزه بومیســازی تجهیــزات طرحهــای فناورانــه ذیــل برنامههــای مــدون
صنعــت نفــت»« ،کارگــروه توســعه دانشبنیــان در کارگروههــای تخصصــی ،حمایــت از ســازندگان
حــوزه بهینهســازی مصــرف انــرژی» و «کارگــروه و شــرکتهای دانشبنیــان همســو بــا دریافــت
توســعه دانشبنیــان در حــوزه توســعه زیســتبوم گواهینامــه کیفیــت محصــول از نهادهــای ارزیابــی
فنــاوری صنعــت نفــت» تشــکیل خواهــد شــد و انطبــاق ،تســهیل ورود شــرکتهای دانشبنیــان

بــه فهرســت بلنــد (وندورلیســت) صنعــت نفــت
بــا هــدف اجــرای طرحهــای فناورانــه مرتبــط
بــا موضــوع تفاهمنامــه ،برنامهریــزی دربــاره
تأمیــن و تســهیل اعتبــارات مــورد نیــاز طرحهــای
فناورانــه مصــوب کارگروههــای تخصصــی و
حمایــت از اجــرای قانــون حداکثــر اســتفاده از
تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور در شــرکتهای
تابــع ،هلدینگهــا و شــرکتهای خصولتــی از
جملــه تعهدهــای وزارت نفــت در ایــن تفاهمنامــه
اســت.
ارائــه تجربههــا و الگوهــای اجرایــی در همــه
زمینههــای تفاهمنامــه ،اطالعرســانی نیازهــا و
اولویتهــای اعالمشــده از ســوی کارگروههــای
تخصصــی ،بــه شــرکتهای دانشبنیــان و خــاق
و انجــام اقدامهــای الزم بــرای رفــع ایــن نیازهــا
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شــورای سیاســتگذاری و ارائــه گــزارش بــه
مراجــع ذیربــط از جملــه روشهــای اجرایــی ایــن

تفاهمنامــه بهشــمار میآینــد.
دربــاره موضوعهایــی کــه مســتلزم صــرف هزینــه
و بــار مالــی اســت ،هماهنگیهــای الزم از ســوی
کارگروههــای تخصصــی اشارهشــده انجــام شــده
اســت و در شــورای سیاســتگذاری تصویــب
و منابــع مــورد نیــاز بــا اســتفاده از ظرفیتهــای
طرفیــن تأمیــن میشــود.

و
هــا
همــکاری
همافزاییهــای در صنعــت
گیاهــان دارویــی؛ دســتاورد
بزرگــی بــرای کشــور در
زمینــه ایجــاد اشــتغال و رونــق
اقتصــادی رقــم زده اســت.

همســو بــا اجرایــی شــدن ایــن تفاهمنامــه در

صنعــت نفــت بــه دســتور وزیــر نفــت «کارگــروه
از ســوی شــرکتهای دانشبنیــان بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای موجــود نظیــر رویدادهــای فناورانــه،
نمایشــگاه ســاخت داخــل و ،...حمایــت مــادی
از طرحهــای فناورانــه در چارچــوب ضوابــط
و مقــررات قانونــی بــرای پوشــش ریســک
توســعه فنــاوری و دانــش فنــی ،مشــارکت و
همــکاری در رفــع نیازهــای فناورانــه از طریــق
قانــون تولیــد بــار اول (برگــزاری مناقصــه بــدون
تشــریفات) ،همــکاری الزم دربــاره اخــذ مجــوز
و شــکلگیری شــتابدهنده ،مرکــز نــوآوری
و صنــدوق ســرمایهگذاری جســورانه تخصصــی
و حمایــت و همکاریهــای الزم بــرای اجــرای
طرحهــای بهینهســازی مصــرف انــرژی در

چارچــوب ضوابــط و مقــررات از جملــه تعهدهــای
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
ایــن تفاهمنامــه اســت .برگــزاری نشســتهای
منظــم شــورای سیاســتگذاری و کارگروههــای
تخصصــی بــرای پیگیــری موضوعهــای همــکاری
تفاهمنامــه ،تدویــن برنامههــای عملیاتــی از
ســوی کارگروههــای تخصصــی ،دریافــت
مصوبههــای قانونــی ،تدویــن تفاهمنامههــا و
شــیوهنامههای اجرایــی برنامههــای مصــوب،
پشــتیبانی الزم از تفاهمنامههــا و قراردادهــای
امضاشــده ذیــل مصوبههــای برنامههــای
کارگروههــای تخصصــی ،پایــش و ارزیابــی
عملکــرد کارگروههــای تخصصــی از ســوی

توســعه دانشبنیــان در حــوزه باالدســتی نفــت و
گاز» تشــکیل شــد.

مقــرر شــد نماینــدگان وزارت نفــت و

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
در کارگروههــای تخصصــی ،نســخه نهایــی

آییننامــه اجرایــی کــردن تفاهمنامــه را تدویــن
کننــد ،همچنیــن نماینــدگان دو طــرف در
کارگروههــای تخصصــی موضــوع تفاهمنامــه،
اقدامهــا و برنامهریزیهــای الزم را بــا هماهنگــی
طرفهــا بهمنظــور تدویــن ســازوکارهای اجرایــی
کــردن آییننامــه و اجــرای برنامههــا و تحقــق
بخشــیدن بــه اهــداف تفاهمنامــه ،انجــام دهنــد.

اقتصاد دیجیتال| از  13بوتکمپ تخصصی حمایت شد
بوتکمپهــا ایــن مــکان را بــرای کارآمــوزان

میشــود کــه در قالــب کارگاههایــی آموزشــی

صنعــت کهــن و اجــدادی گیاهــان دارویــی
و داروهــای گیاهــی در ایــران نیازمنــد توجــه و
احیــای فناورانــه اســت .یعنــی صنعتــی ســنتی کــه
بایــد بــا اســتفاده از فنــاوری هــای مــدرن توســعه
یابــد و دوبــاره بــازار خــود را رونــق دهــد.
اشــتغالزایی 600 ،هــزار نفــری در ایــن زمینــه بــا
تکمیــل زنجیــره ارزش آن ،یکــی از مهمتریــن
گامهایــی اســت کــه بــرای احیــای ایــن صنعــت
برداشــته شــده اســت.
اقداماتــی کــه ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری

بــا توجــه بــه اهمیــت بخــش تخصصــی

هــای گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی معاونــت

کوتــاه و فشــردهای ،بــرای ورود بــه بــازار کار میــان عالقمنــدان حوزههــای فنــاوری ،ســتاد

دســتگاه هــای ذیربــط از جملــه وزارت جهــاد

بوتکمــپ تخصصــی ،حمایــت بــه عمــل

ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی و توســعه

ایــن بوتکمپهــا در حــوزه هــوش

دارویــی از کشــت تــا تولیــد ،بیــش از  600هــزار

برنامهنویســی و دیجیتــال مارکتینــگ

از دیگــر برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــن حــوزه

بخشــی از ایــن حمایتهــا بــه

مقــاوم بــه کــم آبــی و گیاهــان دارویــی متناســب

شــاخصترین ایــن رویدادهایــی کــه

گــوار ،ســالیکورنیا در مناطــق محــروم کشــور

فراهــم میکننــد تــا در مــدت فشــردهای ،از متفــاوت برگــزار میشــود و کارآمــوز طــی مــدت شــدن فنــاوری و اشــاعه مهــارتورزی در

علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا همکاری

اقتصــاد دیجیتــال در ســال گذشــته ،از 13

کشــاورزی در ایــن حــوزه انجــام و بــا افزایــش

قابلیــت ورود بــه بــازار کار برخــوردار شــوند.

آورده اســت.

مصنوعــی ،هوشمندســازی ،اینترنــت اشــیا،

اشــتغالزایی در ایــن حــوزه فراهــم آمــده اســت.

فعالیــت داشــته اســت.

حمایــت از توســعه کشــت گیاهــان دارویــی

صــورت بالعــوض بــوده اســت .ازجملــه

بــا شــرایط اقلیمــی کشــور از جملــه مورینــگا،

مــورد حمایــت قــرار گرفتهانــد ،میتــوان

اســت کــه بــه اشــتغالزایی مناطــق کــم برخــوردار

بــه اینترنــت اشــیا دانشآمــوزی ،1400

یادگیــری عمیــق و هوشمندشــو اشــاره
رشــته مــورد نظــر خــود آمــاده میشــود.

یکــی از زمینههایــی کــه ســتاد توســعه

ایــن بوتکمپهــا کــه در زمــره فناوریهــای

همــواره توجــه ویــژهای بــه آن داشــته اســت،

ارتبــاط بــا بســیاری از رشــتهها و تخصصهــا

فناوریهــای اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی ،نوظهــور دســتهبندی میشــوند ،امــروزه در
حمایــت از بوتکمپهــای تخصصــی بــوده

برگــزار میشــوند و بــا اســتقبال قابلتوجهــی

زیرســاخت هــای زنجیــره ارزش صنعــت گیاهــان

کــرد.

ســتاد توســعه فناوریهــای اقتصــاد دیجیتــال
و هوشمندســازی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســتجمهوری بــا توجــه بــه اهمیــت و
ضــرورت پشــتیبانی از ایــن رویدادهــا ،مجموعــه

نیــز از ســوی فنــاوران و دوســتداران فنــاوری در حمایتهــای خــود از بوتکمپهــای تخصصــی
اســت.
را در ســال جــاری نیــز بــا قــدرت ادامــه میدهــد.
بوتکمــپ بــه گونـهای فعالیــت گروهــی اطــاق شــاخههای مختلــف مواجــه شــده اســت.

کمــک کــرده اســت .ایــن کار زیرســاخت هــای
توســعه صنایــع دانــش بنیــان حــوزه صنعــت
گیاهــان دارویــی را فراهــم مــی کنــد.
در حــال حاضــر بیــش از  800شــرکت خــاق
و دانشبنیــان تولیــد کننــده محصــوالت و
فرآوردههــای گیاهــی و طبیعــی مشــغول بــه
فعالیــت هســتند کــه بــه طــور مســتقیم بیــش از
 20هــزار فرصــت شــغلی در ایــن حــوزه ایجــاد
کرد هانــد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

ایجــاد فرصتــی بینالمللــی
بــرای زیســتبوم نــوآوری؛
دسترســی بــه ســرمایهگذاران
داخلــی و خارجــی تســهیل
میشــو د .
خانــه نــوآوری و صــادرات ایــران ســاخت
کنیــا اقــدام بــه برگــزاری بــوت کمــپ ســرمایه
گــذاری «آن ســوی مرزهــا» کــرده اســت تــا
ظرفیتهــای زیســتبوم اســتارتاپی ایــران و
کنیــا معرفــی شــود.

بــوت کمــپ تخصصــی ســرمایهگذاری بــا
شــعار آنســوی مرزهــا؛ فرصتــی بــرای رشــد و
شــکوفایی اســتارتاپ هــا اســت کــه بــا حضــور
مدرســان ،منتورهــا و ســرمایهگذاران ایرانــی و
بینالمللــی برگــزار میشــود و تــاش دارد تــا
ضمــن آشــنایی اســتارپهای شــرکتکننده
بــا آخریــن اســتانداردهای بینالمللــی در زمینــه
ســرمایهگذاری ،فرصــت جــذب ســرمایه از
ســرمایهگذاران بینالمللــی را بــرای آنهــا
فراهــم کنــد.
ایــن رویــداد توســط خانــه نــوآوری و
صــادرات ایرانســاخت در کنیــا(  )IHITبــا
همــکاری شــتابدهنده هفــت و هشــت و گــروه
کســبوکارهای نویــن آن ،بــا هــدف آشــنایی
بــا ظرفیتهــای متقابــل اکوسیســتم اســتارتاپی
ایــران و آفریقــا در فروردیــن و اردیبهشــت ۱۴۰۱
بــه صــورت آنالیــن برگــزار خواهــد شــد.
حوزههــای «هوشمندســازی صنعتــی»« ،تجــارت
الکترونیــک»« ،لجســتیک (فناوریهــای
مالــی)» و «فناوریهــای کشــاورزی» بــه عنــوان
ظرفیتهــای مشــترک اکوسیســتم اســتارتاپی
ایــران و آفریقــا در ایــن بــوت کمــپ پوشــش
داده خواهــد شــد .همچنیــن فناوریهــای مرتبــط
بــا انقــاب صنعتــی چهــارم (بالکچیــن ،هــوش
مصنوعــی ،اینترنــت اشــیا ،واقعیــت افــزوده،
واقعیــت مجــازی ،هوشمندســازی صنعتــی و
چــاپ ســهبعــدی نیــز در ایــن رویــداد مدنظــر
هســتند.
مخاطبــان اصلــی ایــن بــوت کمــپ تخصصــی
ســرمایهگذاری ،فعــاالن اســتارتاپی هســتند کــه
محصــول خــود را بــه صــورت  MVPارائــه مــی
دهنــد و درحــالتوســعه بــازار و جــذب ســرمایه
هســتند؛ همچنیــن بــا توجــه بــه محتواهایــی کــه
در ایــن وبینارهــا ارائــه میشــود ،دیگــر فعــاالن
اســتارتاپی نیــز میتواننــد از آموزشهــای آن
بهــره ببرنــد.
ایــن کمــپ «ایجــاد فرصتهــای بینالمللــی
بــرای اکوسیســتم نــوآوری کشــور و
شبکهســازی و تعامــل بــا ســایر اکوسیســتمهای
بینالمللــی» را هــدف اصلــی خــود قــرار داده
اســت و مشــارکت کننــدگان در ایــن رویــداد
از مزایایــی چــون دسترســی بــه ســرمایه گــذاران
داخلــی و خارجــی ،شبکهســازی اکوسیســتم
نــوآوری ایــران و آفریقــا و آمــوزش بــر اســاس
اســتانداردهای بینالمللــی برخــوردار خواهنــد
شــد.
عالقــه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه
آدرس اینترنتــی  https://cistc.irمراجعــه کنند.
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ایجاد مرکز نوآوری و خالق شهری بر بستر کارخانه سیمان ری؛ ستاری :از تبدیل اماکن بدون
استفاده و تاریخی به فضایی برای خالقیت و کارآفرینی حمایت میکنیم
ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییــس
جمهــوری بــا همــراه حمیدرضــا صارمــی معــاون
شهرســازی و معمــاری شــهردار تهــران ،بــه محــل
کارخانــه ســیمان شــهر ری رفــت تــا ضمــن بازدیــد
از ایــن ســازه تاریخــی و صنعتــی ،زمینههــا بــرای
بازآفرینــی یکــی از اماکــن تاریخــی و نخســتین
کارخانــه ســیمان کشــور بــه بســتری بــرای اســتقرار
شــرکتهای فنــاور و خــاق و شــکوفایی ایــده
شــهر بــدون اســتفاده مانــده و بــرای شــهروندلن
هــای نوآورانــه تبدیــل شــود.
پیرامونــی آن بــوده انــد باعــث دردســر و مزاحمــت
ایــن فضــای تاریخــی کــه نخســتین کارخانــه
بــوده ،مــی توانــد بــه مراکــزی بــرای کســب و
کار جوانــان خــاق تبدیــل شــوند و متناســب بــا
قابلیــت هــا ،محیــط و شــرایط شــهر را تغییــر دهــد،
مشــکالت را بــا ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان
و خــاق در قالــب نــوآوری هــای شــهری ،حــل
کننــد.
ســتاری بــا اشــاره بــه تجربــه موفــق تبدیــل اماکــن
متروکــه و قدیمــی در تهــران و ســایر شــهرها بــه
مراکــز و کارخانههــای نــوآوری و صنایــع خــاق
ســیمان کشــور و نمــادی از صنعتــی شــدن ایــران به گفــت :ایــن مرکــز ،بــه عنــوان یــک مرکــز
شــمار مــی رود در فرآینــد انجــام مطالعــات احیــا و تاریخــی کــه نمــاد صنعتــی شــدن اســت ،ظرفیتــی
بازآفرینــی قــرار گرفتــه اســت و بــه گفتــه معــاون ارزشــمند بــه شــمار مــی رود تــا بــه عنــوان یــک
علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری ،بــه یــک مرکــز نــوآوری و خــاق شــهری اســتفاده شــود.
مرکــز نــوآوری و صنایــع خــاق بــرای خلــق ایــده معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری
از ضــرورت نقــش آفرینــی و ســرمایه گــذاری
هــای جدیــد و حــل مســائل و مشــکالت شــهری
بخــش خصوصــی بــرای بازآفرینــی و توســعه ایــن
تبدیــل میشــود.
دســت اماکــن گفــت و ادامــه داد :معاونــت علمــی
ســتاری ،بــا اشــاره بــه همــکاری معاونــت علمــی
و فنــاوری از ایــن رونــد حمایــت مــی کنــد تــا
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــهرداری هــا
تحــوالت در ایــن دســت زیرســاختها و توســعه
بــرای تحقــق شــهر خــاق و هوشــمند گفــت :زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری محقــق شــود.
شــهر هوشــمند جایــی اســت کــه شــهرداری بــه ســتاری ،بــا اشــاره بــه انجــام مطالعــات و آغــاز
عنــوان یــک شــتابدهنده کســب و کار عمــل مــی

نــوآوری وصنایــع خــاق تبدیــل خواهــد شــد.

توســعه فضاهــای کارآفرینــی
شــهری بــا حمایــت معاونــت
علمــی و فنــاوری

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار تهــران
نیــز بــا اشــاره بــه رویکــرد جدیــد شــهرداری تهران

بــه زیرســاخت هــای شــهری و امروزیــن شــدن آن
هــا گفــت :شــرکت هــای دانــش بنیــان وخــاق
یکــی از ظرفیــت هایــی اســت کــه در ســال هــای
اخیــر بــا حمایــت دکتــر ســتاری و حضــور ایشــان
در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
رشــد قابــل توجهــی یافــت و امیدواریــم حضــور
ایشــان در ایــن محــل ،ســرآغازی شــود بــرای
حرکــت شــرکت هــای دانــش بنیــان وخــاق بــه
ســوی حــل مشــکالت شــهری و تبدیــل کارخانــه
ســیمان بــه بســتری بــرای تحــول آفرینــی.
صارمــی افــزود :شــهرداری تهــران امیــد داریــم
فــاز نخســت در شــهریورماه راه انــدازی شــود و
تحولــی در شــهر هوشــمند در شــهرری و تهــران
بــزرگ صــورت بگیــرد.

احــداث فضــای کار اشــتراکی
در فــاز نخســت

در فــاز نخســت احیــای کارخانــه ســیمان ری،
 1100متــر مربــع از آن بازآفرینــی خواهــد شــد کــه
شــامل فضــای کار اشــتراکی ،فــب لــب خواهــد
بــود.
در طــول مــدت انجــام مطالعــات ،ایمــن ســازی،

کنــد ایــن فضاهــای بالقــوه و اســتثنایی کــه در
شــهر بــدون اســتفاده مانــده و بــرای شــهروندلن
پیرامونــی آن بــوده انــد باعــث دردســر و مزاحمــت
بــوده ،مــی توانــد بــه مراکــزی بــرای کســب و
کار جوانــان خــاق تبدیــل شــوند و متناســب بــا
قابلیــت هــا ،محیــط و شــرایط شــهر را تغییــر دهــد،
مشــکالت را بــا ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان
و خــاق در قالــب نــوآوری هــای شــهری ،حــل
کننــد .ایــن فضــای تاریخــی کــه نخســتین کارخانــه
ســیمان کشــور و نمــادی از صنعتــی شــدن ایــران
بــه شــمار مــی رود در فرآینــد انجــام مطالعــات
احیــا و بازآفرینــی قــرار گرفتــه اســت و بــه گفتــه
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری ،بــه
یــک مرکــز نــوآوری و صنایــع خــاق بــرای خلــق
ایــده هــای جدیــد و حــل مســائل و مشــکالت
شــهری تبدیــل میشــود.
ســتاری ،بــا اشــاره بــه همــکاری معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و شــهرداری هــا
بــرای تحقــق شــهر خــاق و هوشــمند گفــت:
شــهر هوشــمند جایــی اســت کــه شــهرداری بــه
عنــوان یــک شــتابدهنده کســب و کار عمــل مــی
کنــد ایــن فضاهــای بالقــوه و اســتثنایی کــه در

مقدمــات بازســازی هــا گفــت :مهمتریــن
موضــوع ،تثبیــت مالکیــت شــهرداری روی ایــن
فضــا اســت کــه خوشــبختانه انجــام شــده اســت.
بــا توجــه بــه الزامــات و ویژگیهــای جغرافیایــی،
فرهنگــی ،تاریخــی و صنعتــی ،بازآفرینــی اینجــا
نیازمنــد الزمــه هــای خــاص خــود اســت امــا
اطمینــان دارم کــه بــه یکــی از فضاهــای درخشــان
و پــروژه ای نمونــه در زیســت بــوم فنــاوری و

تفکیــک تجهیــزات و ضایعــات و دپــوی آنهــا،
جمــع آوری اســناد ،نورپــردازی و ایجــاد مقدمــات
راه انــدازی مــوزه در دســتور کار قــرار گرفتــه و
قــرار اســت در بازآفرینــی فــاز اول محیــط هــای
کار و الیــن فضــای کار اشــتراکی بــه گونــه ای
منعطــف و متناســب بــا شــرایط و تقاضــا و آمــاده
بــرای بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و
بازآفرینــی شــود.
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تجاریسازی| بتنهای شفاف به خودروهای برقی در حال حرکت شارژ میدهد
اشتغالآفرینی برای  25نفر

تولیــد بتــن شــفاف ،ایــران را در زمــره کمتــر
از  10کشــور دارای ایــن توانمنــدی قــرار داده
اســت.
بتــن شــفاف ،گونــهای بتــن اســت کــه امــکان
عبــور نــور از خــودش را دارد .ایــن نــوع بتــن
عــاوه بــر اســتحکام ،نــور را از خــود عبــور
میدهــد کــه ایــن قابلیــت ،کاربردهــای فراوانــی
بــه ایــن محصــول داده اســت.
ازجملــه کاربردهــای بتــن شــفاف میتــوان بــه
اســتفاده از آن در نماهــای داخلــی ،خارجــی و
کــف ســاختمان اشــاره کــرد.

تعریف کارآیی جدید

بــه گفتــه آرش معصومــی مدیرعامــل شــرکت در خطــوط دریایــی محســوب میشــوند.

گام بلنــد تمــدن ،در رابطــه بــا ایــن فنــاوری جدیــد

پژوهشــگران شــرکت گام بلنــد تمــدن درصــدد شــرکت ،تاکنــون تســتهایی در چنــد کشــور
هســتند تــا ضمــن تعریــف کارایــی جدیــد بــرای جهــان انجــام شــده کــه ایــن چرخــه در حــال
ایــن محصــول ،امــکان شــارژ اتومبیلهــای برقــی
تکمیــل اســت.
از کــف بــه وســیله نــور را فراهــم کننــد .بــه ایــن
ترتیــب کــه اتومبیــل برقــی در حــال حرکــت
مناسب برای خطوط دریایی
بتوانــد از طریــق کــف زمیــن کــه بــا بتنهــای
ایــن بتنهــا کــه عــاوه بــر اســتحکام ،عملیــات
شــفاف پوشــش داده شــده اســت ،عملیــات شــارژ
ذخیــره نــور را نیــز در خــود انجــام میدهنــد ،یکــی
را انجــام دهــد.
از گزینههــای مناســب بــرای توســعه امدادرســانی

برنامه راهبردی حملونقل هوشمند شهرهای کشور
تدوین شد؛ ارائه  7بسته خدماتی

برنامــه ملــی ارائــه برنامــه راهبــردی و عملیاتــی
راه حــل محــور بــرای حمــل و نقــل هوشــمند
شــهرهای کشــور تعریــف شــد تــا هــم افزاییهــا
در ایــن زمینــه بیشــتر شــود.
ایــن برنامــه بــا اقداماتــی چــون «شناســایی همــه
ســامانههای حمــل و نقــل هوشــمند شــهری
پیادهســازی شــده در داخــل و خــارج از کشــور»،
«ارائــه  7بســته خدماتــی حمــل و نقــل هوشــمند
شــهری» و «شناســایی همــه شــرکتهای فعــال در
حــوزه حمــل و نقــل هوشــمند شــهری» بــه اجــرا
درآمــده اســت.
پــروژهای کــه بــا همــکاری ســتاد توســعه
فناوریهــای فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
شــرکت آیــرود الکترونیــک آریــا در حــال اجــرا
اســت .ایــن طــرح قــرار اســت زمینهســاز توســعه

فناورانــه صنعــت
حمــل و نقــل در کشــور
باشــد.
چنــد ســالی اســت کــه
فنــاوری اطالعــات بــرای
حــل مشــکالت صنعــت
حمــل و نقــل بســیار
مــورد توجــه مدیــران و
برنامــه ریــزان شــهری
قــرار گرفتــه اســت ،زیــرا
ایــن سیســتمها باعــث
افزایــش کارایــی شــبکه حمــل و نقــل و ترافیــک
شــده اســت و بــا گســترش آن در مدیریت شــهری
مــی تــوان بســیاری از مشــکالت حمــل و نقــل را
مرتفــع کــرد.
در واقــع سیســتمهای حمــل و نقــل هوشــمند
یکــی از دســتاوردهای مهــم فنــاوری اطالعــات
در صنعــت ترابــری اســت کــه در تمامــی امــور
و زمینــه هــای فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی
یــک کشــور تأثیــر بســزایی دارد و کارشناســان
بــر ایــن باورنــد کــه یکــی از اساســی تریــن پیــش
نیازهــای توســعه صنایــع و افزایــش ســطح رفــاه
اجتماعــی هــر کشــور ،وجــود حمــل و نقــل روان
وایمــن اســت .بــه همیــن دلیــل اجرایــی کــردن
طرحهــای ملــی در ایــن زمینــه بســیار حیاتــی و
ضــروری اســت.

از دیگــر کاربردهــای ایــن بتــن شــفاف،
در نماهــای شــهری و حتــی خطــوط نــوری
بیمارســتانها اســت چــرا کــه میتــوان بــا
قــرار دادن انــواع المــپ در پشــت ایــن بتنهــا،
زمینههــای روشــنایی آن را فراهــم کــرد .مزیتــی
کــه بــا توجــه بــه امــکان ســاده تمیــز کــردن
محصــول ،عملکــرد ایــن فرآینــد را تــا حــدود
زیــادی افزایــش میدهــد.

تاکنــون کمتــر از  10کشــور بــه ایــن فنــاوری
دســت یافتهانــد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه
مجارســتان ،چیــن ،آلمــان ،ایتالیــا و ســایر کشــورها
اشــاره کــرد.
از دیگــر اقدامــات قابــل توجــه ایــن شــرکت،
تولیــد نوعــی سیســتم ســازهای اســت کــه هــم
ســریعاالحداث اســت و هــم در مقایســه بــا
نمونههــای دیگــر ،از صرفــه اقتصــادی بســیار
خوبــی برخــوردار اســت کــه ایــن مزیتهــا
میتوانــد در پروژههــای بزرگــی چــون مســکن
ملــی بــه کار آمــده و عــاوه بــر ســرعت بــاال،
هزینههــای تمامشــده را تــا حــدود قابــل
توجهــی کاهــش دهــد .تولیــد بتنهــای شــفاف
بــرای حــدود  25نفــر بــه صــورت مســتقیم،
اشــتغالآفرینی داشــته اســت.
طــرح بتــن شــفاف و نیمهشــفاف ،بــا دریافــت
تســهیالت و مشــاورههایی از معاونــت نــوآوری و
تجاریســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاسـتجمهوری ،در مســیر تولیــد و توســعه قــرار
گرفتــه اســت.

 408مجموعه دانشبنیان در تالش برای توسعه  4حوزه
دارو و درمان هستند
شــرکتهای دانشبنیــان فعــال در حــوزه دارو و

فرآوردههــای پیشــرفته تشــخیص و درمــان ،طــی
ســال هــای اخیــر بــه رونــد توســعه ایــن عرصــه

کاربــردی شــتاب دادنــد.

بــر اســاس آخریــن آمــار ثبــت شــده در حــال

حاضــر  90شــرکت دانــش بنیــان نــوع  298 ،1پایــا فــن یاختــه البــرز ،کاوش فراینــد شــیمی،
شــرکت دانــش بنیــان نــوع  2و  20شــرکت دانــش داروســازی پرنــد دارو ،فنــاوری دارویــی و
بنیــان نــوع  3بــه حــوزه دارو و فرآوردههــای ســاخت آرایــه نــگار و غیــره از جملــه شــرکت
پیشــرفته تشــخیص و درمــان ورود کــرده انــد تــا بــا هایــی هســتند کــه در ایــن حــوزه فعالیــت مــی
تولیــد محصــوالت و ارائــه خدمــات خــود ،نقشــی کننــد.
موثــر در توســعه ایــن حــوزه هــا داشــته باشــند.
پیــش از شــکلگیری زیســتبوم فنــاوری و
مجموعههایــی کــه در زمینــه تولیــد «مــواد اولیــه نــوآوری و اعتمــاد بــه توانمنــدی و تخصــص

ســنتتیک دارویــی و مکمل (مــواد موثره ،اکســپیان جوانــان در کشــور ،تامیــن بســیاری از اقــام
و اســتاندارد)»« ،فرموالســیون هــای پیشــرفته
فناورانــه مــورد نیــاز و حیاتــی کشــور بــا مشــکالت
دارویــی ،مکمــل هــا و آرایشــی بهداشــتی»« ،دارو،
و چالشهــای فــراوان و هزینــه زیــاد از دیگــر
فرآوردههــا و خدمــات زیســتی و تشــخیصی» و
کشــورها تامیــن مــی شــد و بعضــا در روزهــای
«داروهــای گیاهــی» فعالیــت مــی کننــد.
بحرانــی و افزایــش درخواس ـتها بــرای برخــی از
ســروش مانــا فارمــد ،پــادرا ســرم البــرز ،شــفیع
ایــن کاالهــا و تجهیــزات بــا کمبودهــای جــدی در
دارو آریــا ،صنایــع شــیمیایی داروئــی ارســطو،
بــازار داخلــی مواجــه میشــدیم .امــا چنــد ســالی
حنــان طــب پــارس ،فــرا تخصصــی پردیــس ژن
اســت کــه بــه مــدد توانمنــدی هــای داخلــی ،ایــن
فــن آوری دانــا ،آراســل زیســت دارو ،گار نــی
ریــز پــرداز ،فنــاوران ســامت و دارو رامــان ،نیازهــا بــه شــکلی بومــی و تخصصــی بــه پاســخ
نیــواد فارمــد ســامت ،پژوهشــگران داروی ســبز ،رســیده اســت.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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فناوریهای همگرا| سرعت تشخیص بیماریهای ویروسی با یک محصول ایرانساخت افزایش یافت
نســل جدیــد کیتهــای تشــخیص ســریع 20 ،ثانیــه و بــا نمونهبــرداری از بــزاق دهــان ،کیــت بزاقــی اســت .نمونهبــرداری از بــزاق دهــان وجــود دارد.
امــکان پاســخدهی در مــدت  20ثانیــه را فراهــم فرآینــد تشــخیص را انجــام میدهــد.
بهعنــوان یــک تســت کامــا غیرمخــرب ،انجــام همچنیــن شناســایی آســان بــا چشــم غیرمســلح
میگیــرد.
کــرده اســت.
و بــر اســاس تغییــر رنــگ اســت و بــرای ایــن
در ســایر تســتهای کرونــا ،نمونهبــرداری از کار ،نیــاز بــه هیچگونــه دســتگاه جانبــی بــرای
انتهــای بینــی و انتهــای حلــق صــورت میگیــرد تشــخیص نتیجــه تســت نیســت.
کــه حــس ناخوشــایندی بــرای فــرد مراجعهکننــده
ایجــاد میکنــد و امــکان آسیبرســاندن بهویــژه صادرات به اروپا
در داخــل بینــی وجــود دارد امــا در کیــت
از دیگــر ویژگیهــای ایــن محصــول،
تشــخیص ســریع نانوکیــت ،نمونهگیــری فقــط از
داخــل دهــان اســت بهطــوری کــه ســواپ صرفــا اندازهگیــری در دمــای محیــط و بــدون نیــاز بــه
کمــی آغشــته بــه بــزاق دهــان میشــود و بــر رو و گرمادهــی اســت.
زیــر زبــان بهآرامــی کشــیده میشــود تــا نمــدار بــا تولیــد ایــن کاالی داخلــی ،نیــاز بــه واردات
شــود و هیچگونــه اثــرات تخریبــی نــدارد.
مرتفــع شــده و خــروج ارز از کشـــور در شـــرایط

انجــام تســت بــدون نیــاز بــه
تخصــص

بــا شــیوع کرونــا ،کیتهــای تشــخیص ایــن
بیمــاری ،تغییــرات بســیاری را بــه خــود دیــده
اســت .از کیتهــای تشــخیصی  48ســاعته کــه
در نخســتین ماههــای بــروز ایــن بیمــاری در
جهــان رونمایــی شــد تــا امــروز کــه گروهــی از
پژوهشــگران ایرانــی موفــق شــدند تــا از کیــت
تشــخیص ســریعی رونمایــی کننــد کــه تنهــا ظــرف

یک کیت بزاقی

اقتصــادی حســاس کنونــی را بــه همــراه نــدارد.
ایــن محصــول بــا دریافــت مجــوز  CEاروپــا،

بــه گفتــه طاهــره روحانــی از موسســان شــرکت وارد حــوزه صــادرات خواهــد شــد.
نانوکیــت ،قیمــت ایــن محصــول ،کامــا رقابتــی همــکاری بیــن مراکــز معتبــر درخصـــوص تعییــن
و مقرونبهصرفــه اســت و انجــام تســت بــا ایــن صحتســنجی محصــول ،همــکاری بیــن مراکــز
کیــت ،بســیار ســاده اســـت بهطوریکــه نیــاز معتبــری چــون پــارک علــم و فنــاوری ســامت
بــه اپراتــور متخصــص نــدارد و هــر شــخصی در
بوعلــی و دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد صــورت
داخــل خانــه هــم میتوانــد بــا نانوکیــت تشــخیص
گرفتــه اســت.
ســریع تــوس ،فرآینــد تســت را انجــام دهــد.
از ویژگیهــای ایــن کیــت میتــوان بــه ســرعت کیــت تشــخیص ســریع تــوس بــا حمایتهــای

ایــن دســتاورد در شــرکت نانوکاوشــگران
یکتــای تــوس (نانوکیــت) محقــق شــده اســت.
ایــن شــرکت دانشبنیــان تاکنــون درخصــوص
کیتهــای تشــخیص ســریع در حــوزه پزشــکی
بــاالی پاســخدهی آن اشــاره کــرد بهطوریکــه مرکــز راهبــردی فناوریهــای همگــرا در مرحلــه
فعالیــت داشــته اســت.
کیــت تشــخیص ســریع ایــن شــرکت ،یــک امــکان دریافــت پاســخ در مــدت زمــان  20ثانیــه تولیــد و توســعه قــرار گرفتــه اســت.

کاهش هوشمندانه خسارات ناشی از تصادفات؛ توان دانشبنیانها به یاری آمد
مــی کننــد .بــه طــور مثــال برخــی از آنهــا بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری هــای فضایــی و
دغدغــه کاهــش تصادفــات بــه ایــن حــوزه ورود حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری
کــرده انــد و بــا طراحــی و ســاخت نرمافزارهایــی ریاســت جمهــوری در انجــام شــده اســت .نصــب
ایرانســاخت در تالشــند تــا جــان مــردم را نجــات
نمونههــای پایلــوت بــر روی نــاوگان شــرکت
دهنــد و از خســارات ناشــی از تصادفــات رانندگــی
مامــوت دیــزل ،ســازمان راهــداری اســتان البــرز
بکاهنــد.
مثــا ســامانه تمــاس اضطــراری ( )e callیکــی و بیمــه رازی نیــز دیگــر اقدامــات انجــام شــده در
از ایــن محصــوالت اســت کــه در قالــب پــروژه

ای ملــی بــا هــدف شناســایی هوشــمند تصــادف

ایــن زمینــه اســت.

در سیســتم جامــع تمــاس اضطــراری ()e-call

و اطــاع رســانی زمــان و مــکان رخــداد ســانحه کلیــه خودروهــای مجهــز شــده بــه ایــن ســامانه ،در
تعریــف شــده اســت .ایــن کار اجــازه نمیدهــد صــورت بــروز یــک تصــادف جــادهای ،بهطــور

شــاید ورود شــرکتهای دانشبنیــان و خــاق
بــه رفــع نیازهــای ملمــوس جامعــه ،مهمتریــن
دلیــل بــرای بــاور بــه ایــن توانمندیهــا و لــزوم
ضــرورت توجــه بیشــتر بــه ایــن ظرفیــت بــاالی
تخصصــی و علمــی شــد.
 8ســال تــاش مــداوم بــرای اثبــات تــوان و
ضــرورت حمایــت از زیســتبوم فنــاوری و
نــوآوری؛ امســال بــه ثمــر نشســت و بــا انتخــاب
شــعار ســال بــا محوریــت شــرکتهای دانشبنیــان
هــم مهــر تاییــد و تاکیــدی بــود بــر ضــرورت

افــراد بــه دلیــل ارســال بــه موقــع کمکهــای خــودکار و بــا اســتفاده از سنســورهای شناســایی
حمایتهــای همهجانبــه از ایــن مجموعههــای
درمانــی و دیگــر خدمــات در تصادفــات جــادهای تصــادف و بــا یــک شــماره مشــخص مختصــات
دانــش محــور و توانمنــد.
محــل تصــادف بــه مراکــز اورژانــس و دیگــر
شــرکت هایــی کــه اثبــات کردنــد بــا بــودن خــود جــان خــود را از دســت هنــد.
مــی تواننــد ایــران را از گــذرگاه هــای ســخت ایــن پــروژه در حــال حاضــر در مرحلــه اتمــام مراکــز هماهنــگ شــده بــرای کمکرســانی ،در
سیاســی و دســت اندازهــای اقتصــادی بــه ســامت و پیادهســازی نمونــه پایلــوت ســامانه قــرار دارد .همــان لحظــه تصــادف ،اطالعرســانی مــی شــود
عبــور دهنــد و بــا فعالیتشــان اجــازه ندهنــد چــرخ
و ســازمانهای امــدادی مربوطــه بــا اســتفاده از
کاری کــه بــا یــک همــکاری تیمــی میــان 3
اقتصــاد کشــور در هیــچ شــرایطی از حرکــت
منابــع انســانی ،خودرویــی و ســایر امکانــات خــود،
بازایســتد .در حــال حاضــر هــم ایــن مجموعــه هــا شــرکت دانشبنیــان «ســامانه ســاز دلفیــن آپادانــا»،
اقــدام بــه اعــزام و خدماترســانی در همــان نقطــه
در حــوزه هــای مختلفــی فعالیــت و ارائــه خدمــات «آیــرود الکترونیــک آریــا» و «موبیــکار» و بــا
تصــادف خواهنــد کــرد.
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کانون پتنت ایران|  85طرح نوآورانه مورد حمایت قرار گرفت
در ســال  1400بــا بیــش از  138نشســت آموزشــی
 5400نفــر بــا چگونگــی ثبــت پتنــت و اختــراع
آشــنا شــدند.
کانــون پتنــت ایــران در ســال  ،1400بــا هــدف
ثبــت و تجاریســازی ایدههــا نوآورانــه و
اختراعــات برنامههــای خــود را در ســه محــور
آمــوزش ،پایــش و مشــاوره و ثبــت اختــراع
خارجــی بــه انجــام رســاند .برنامههایــی کــه در
ادامــه معرفــی میشــود.

آموزش

آمــوزش ،یکــی از فرآیندهــای کلیــدی در
تمــام مراحــل اختــراع اســت .چــه فــردی کــه
ایــدهای در ذهــن دارد و میخواهــد آن را بــه
شــکلی رســمی تقویــت کــرده و ثبــت کنــد ،چــه
افــرادی کــه بــه ثبــت اختــراع نائــل آمــده و بــه
دنبــال تجاریســازی محصــول خــود در بازارهــای
داخلــی و جهانــی هســتند ،چــه کســانی کــه قصــد
شــرکت و ارائــه اختــراع خــود در همایشهــا و
ســیمنارهای مختلــف را دارنــد و  . . .آمــوزش در
هــر مرحلــه ،نقشــی تعیینکننــده دارد کــه مســیر

دارد ،از حساســیت باالیــی
برخــوردار اســت و کمــک
میکنــد تــا فــرد صاحــب
اختــراع ،بــا چارتهــای
جهانــی ثبــت اختــراع
و ارائــه آن در محافــل
مختلــف آشــنا شــده و
بدیــن ترتیــب ،ضریــب
خطــای او در هــر مرحلــه،
بــه میــزان قابــل توجهــی

ارزیابــی اختــراع راهموارتــر کــرده و میــزان
موفقیــت را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش پائیــن بیایــد.
میدهــد.
در ایــن زمینــه 774 ،نفــر طــی ســال  ،1400بــه
در ســال  138 ،1400جلســه آموزشــی در عنــوان فنــاور ،مــورد پایــش قــرار گرفتنــد و 86
حوزههــای مختلــف برگــزار شــد کــه حــدود جلســه مشــاوره تخصصــی نیــز برگــزار شــد.
 5400نفــر در ایــن برنامههــای آموزشــی شــرکت
داشــتند و فرآیندهــای آموزشــی در مــورد ایــن ثبت اختراع خارجی
تعــداد تشــریح شــد.
یکــی از ماموریتهــای مهــم کانــون پتنــت ایران،
حمایــت از اختــراع و کمــک بــه تســهیل ثبــت
پایش و مشاوره
خارجــی آن اســت .قانــون کشــورها بــرای ورود
پایــش و مشــاوره ،بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه محصــوالت بــه بازارهایشــان متفــاوت اســت .بــرای
در تبییــن نقشــه راه اختــراع در مســیر موفقیــت برخــی ،ثبــت اختــراع در دفاتــر معتبــر آمریــکا

مهــم اســت و بــرای برخــی ثبــت در اتحادیــه اروپــا
یــا ســایر دفاتــر معتبــر اهمیــت دارد.
بــر همیــن اســاس ،ســاالنه بســیاری از صاحبــان
اختــراع در تــاش هســتند تــا بتواننــد دســتاورد
خــود را ثبــت کننــد کــه کانــون در ایــن مســیر،
کمکهــای فراوانــی بــه ایــن افــراد میکنــد.
در ســال  ،1400تعــداد  384اختــراع مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت کــه از ایــن تعــداد85 ،
تقاضانامــه مــورد حمایــت قــرار گرفــت.
تعــداد ثبــت تحــت معاهــده پیســیتی69 ،
مــورد و تعــداد پتنــت گرنتشــده پایــگاه خارجــی
در ســال  1400نیــز  ۷۹مــورد بــوده اســت.
کانــون پتنــت ایــران ،ضمــن حمایــت از پتنتهــا
در داخــل کشــور ،بــرای کمــک بیشــتر بــه
مخترعــان ،زمینــه ثبــت اختــراع در کشــورهای
مختلــف جهــان را فراهــم آورده اســت .ایــن امکان
ســبب میشــود تــا رونــد ورود دســتاوردهای
مخترعــان کشــورمان بــه بازارهــای جهانــی ،ضمــن
تســهیل ،بــا شــتاب بیشــتری صــورت بگیــرد.

عمل به شعار | همه ظرفیتهای موجود را برای توسعه شرکتهای دانشبنیان در حوزه گیاهان دارویی به کار میگیریم
بیــش از  800شــرکت خــاق و دانشبنیــان
تولیــد کننــده محصــوالت و فرآوردههــای
گیاهــی و طبیعــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه
بــه طــور مســتقیم بیــش از  20هــزار فرصــت شــغلی
در ایــن حــوزه ایجــاد کردهانــد.
ســال  1401بــا شــعار «تولیــد ،دانشبنیــان و
اشــتغالآفرین» را آغــاز کردیــم ســالی کــه قــرار
اســت صنعــت و شــرکتهای دانشبنیــان و
خــاق را بــه هــم نزدیکتــر کنــد و همــه تــاش
هــا بــه ســمت و ســویی بــرود کــه فضــای فعالیــت
شــرکت هــای دانشبنیــان در کشــور بیــش از
بیــش فراهــم شــود .شــاید اصلیتریــن نهــاد
مخاطــب ایــن شــعار معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری باشــد.
مجموعــه ای کــه ماموریــت اصلــی خــود را
از همــان روزهــای آغازیــن کار خــود ،توســعه
زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری قــرار داد و طــی
 8ســال اخیــر هــم اقدامــات و گام هــای بلنــدی در
ایــن حــوزه برداشــت و بــه ترویــج عمومــی مفاهیــم
کاربــردی در ایــن حــوزه کمــک شــایانی کــرد.
یکــی از صنایــع حیاتــی و قدیمــی در کشــورمان
کــه در ایــن ســالهای اخیــر بــا تــاش شــرکت
هــای دانشبنیــان و حمایتهــای معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری توســعه یافتــه اســت؛
حــوزه گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی اســت.
عرصــهای کــه مــی توانــد نقــش تاثیرگــذاری در
تحقــق شــعار ســال  1401داشــته باشــد.
محمدحســن عصــاره دبیــر ســتاد توســعه علــوم
و فناوریهــای گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی
معاونــت علمــی و فنــاوری بــا اشــاره بــه شــعار
امســال و وظایــف معاونــت ،گفــت :معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و بالتبع ســتاد
توســعه علــوم و فنــاوری گیاهــان دارویــی طــی

ســال هــای اخیــر اقدامــات متعــددی را در راســتای
توســعه زیســت بــوم شــرکت هــای دانــش بنیــان و
خــاق صــورت داده انــد.
وی افــزود :رشــد قابــل توجــه تعــداد شــرکت
هــای دانــش بنیــان ،فنــاور و خــاق و وجــود
بیــش از  5000محصــول و فــرآورده گیاهــی
دارای مجــوز در بــازار صنایــع دارویــی ،غذایــی،
آرایشــی و بهداشــتی و ســایر صنایــع مرتبــط نشــان
از موفقیــت برنامــه هــای معاونــت و ســتاد بــه
منظــور ورود فنــاوری بــه صنعــت روبــرو رشــد
گیاهــان دارویــی طــی ســال هــای اخیــر داشــته
اســت.
عصــار تاکیــد کــرد :نامگــذاری شــعار ســال
 1401توســط مقــام معظــم رهبــری کــه اشــاره بــه
تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغالآفرینی دارد ،ایــن
فرصــت ویــژه بــرای معاونــت علمــی و فنــاوری
و ســتاد فراهــم شــده اســت تــا در کنــار تمامــی
فعالیتهایــی کــه طــی ایــن ســال هــا بــرای توســعه
زیســت بــوم فنــاوری کشــور انجــام داده اســت
بتوانــد از جهــت دهــی ناشــی از شــعار هوشــمندانه
امســال حداکثــر اســتفاده را بــرده و بتوانــد از تمــام
ظرفیــت کشــور بــرای افزایــش و توســعه شــرکت
هــای دانــش بنیــان اســتفاده کنــد.

اشــتغالزایی  600هــزار نفــری در
حــوزه گیاهــان دارویــی و طــب
ســنتی

وی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه ســتاد بــا همکاری
دســتگاه هــای ذیربــط از جملــه وزارت جهــاد
کشــاورزی در ایــن حــوزه انجــام داده اســت،
گفــت :بــا افزایــش ســطح زیــر کشــت گیاهــان
دارویــی و توســعه زیرســاخت هــای زنجیــره ارزش
صنعــت گیاهــان دارویــی از کشــت تــا تولیــد،
بیــش از  600هــزار اشــتغالزایی در ایــن حــوزه

فراهــم آمــده اســت.
بــه گفتــه عصــاره ،بــا برنامــه هایــی از جملــه
حمایــت از توســعه کشــت گیاهــان دارویــی مقــاوم
بــه کــم آبــی و گیاهــان دارویــی متناســب بــا
شــرایط اقلیمــی کشــور از جملــه مورینــگا ،گــوار،
ســالیکورنیا در مناطــق محــروم کشــور مــی تــوان
بــه اشــتغالزایی مناطــق کــم برخــوردار کمــک
کــرد .ایــن کار زیرســاخت هــای توســعه صنایــع
دانــش بنیــان حــوزه صنعــت گیاهــان دارویــی را
فراهــم مــی کنــد.
دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری هــای گیاهان
دارویــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی و فنــاوری
ادامــه داد :بــرای تحقــق شــعار ســال همانطــور کــه
مقــام معظــم رهبــری نیــز در بیانــات نــوروزی خــود
بــه طــور هوشــمندانه ای بــه آن اشــاره داشــتند،
بایــد از شــعارزدگی و صــرف هزینــه هــای ســنگین
تبلیغاتــی اجتنــاب کــرد .همه دســتگاه هــای اجرایی
کــه بــه نوعــی در رشــد و توســعه شــرکتهای
دانشبنیــان و خــاق اعــم از صــدور مجوزهــا،
تســهیلگری بــرای توســعه بــازار و صــادرات نقشــی
دارنــد ،کوشــش کننــد تــا بــا اقدامــات موثــر و
همــه جانبــه در راســتای نقــش خــود و بــه دور از
اقدامــات مــوازی ،موانــع و مشــکالت پیــش روی
ایــن شــرکتها مرتفــع شــود تــا شــرکتها بتواننــد
تنهــا بــا تمرکــز بــر فعالیتهــای تحقیــق و توســعه
خــود ،بــه شــاخصهای توســعهای مدنظــر حــوزه
تخصصــی دســت پیــدا کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســتاد نیــز در راســتای توســعه
و نیــل بــه اهــداف و سیاســتهای ســند ملــی
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی تــاش میکنــد،
اظهــار کــرد :اهدافــی کــه یکــی از چشــم اندازهای
اصلــی آن پیشــتازی در مرزهــای دانــش و فنــاوری
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی اســت.

عصــاره در ادامــه بیــان کــرد :ســتاد در راســتای
وظایــف خــود همچــون ســال هــای گذشــته و
بــا تالشــی مضاعــف مــی کوشــد تــا عــاوه بــر
حمایــت و تســهیلگری از شــرکتهای دانشبنیــان
و فعالیــت هــای فناورانــه و توســعه اقتصــاد دانــش
بنیــان ،بــا هماهنگــی و سیاســتگذاری و پیگیــری
تعامــات بیــن دســتگاهی گامــی موثــر در راســتای
تحقــق اهــداف توســعهای صنعــت گیاهــان دارویی
و رفــع چالــش هــای پیــش رو بــا همراهــی همــه
دســتگاه هــای موثــر بــردارد.
وی همچنیــن گفــت :امیــد اســت در ســال جدیــد
رونــد و حرکــت مثبتــی کــه در راســتای تحقــق
شــعار ســال شــکل گرفتــه اســت بتوانــد گامــی
بــرای رشــد قابــل توجــه تعــداد شــرکت هــای
دانــش بنیــان و خالق و پیشــرفت و توســعه در بازار
شــرکت هــای فنــاور کل حــوزه تخصصــی صنعت
گیاهــان دارویــی شــود کــه بــا وجــود مشــکالت
متعــدد قــدم در مســیر پــر تالطــم ســرمایهگذاری و
تجــارت صنایــع دانــش بنیــان و خــاق گذاشــتهاند
و میتواننــد بــه ثروتانــدوزی و اشــتغالآفرینی
کشــور کمــک شــایانی بکننــد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری
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کرمی :نامگذاری سال جدید شگفتانهای برای زیست بوم فناوری و نوآوری است
ســخنگوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت

جمهــوری ،عنــوان ســال 1401را یــک عیــدی و

قابلسنجشبودنشاخصها

مشــاور

معــاون

علمــی

و

فنــاوری بنابرایــن االن بهتریــن اتفــاق ایــن اســت کــه تولیــد

رئیــس ســتاد اجرایــی ســازی ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ

رییسجمهــوری ،تأکیــد مــی کنــد کــه مــا زمانــی و صــادرات از ایــران بــه کشــورهای همســایه کــه

توجــه ملــی و توجــه کشــور بــه کاری کــه آنهــا جــدی در ســال 1401آغــاز شــده اســت ،مــی
طــی یــک دهــه گذشــته بــا موفقیــت انجــام داده گویــد :مــا اکنــون بــرای توســعه اقتصــاد دانــش

کرمــی بــه راه انــدازی پاویــون اســباب بــازی

اتفاقــا بــازار چینــی هــا بــوده در اختیــار مــا قــرار

یــک شــگفتانه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــرای ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻧﺮم بــا اشــاره بــه اینکــه مــی توانیــم از اقتصــاد نفتــی جــدا و صــادرات
فعــاالن زیســتبوم فنــاوری میدانــد چراکــه اکنــون ایــن کار از ســوی دولــت بــه صــورت محــور شــویم کــه حجــم و تعــداد پــروژه هــای بــار بگیــرد.
اول افزایــش یابــد.

کرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مــوارد قابــل در ترکیــه طــی روزهــای ابتدایــی ســال 1401بــا

بنیــان و خــاق ،توانمندســازی ســرمایه انســانی و انــدازه گیــری اســت ،مــی گویــد :تــا پایــان ســال مشــارکت تولیدکننــدگان اســباب بــازی و کمــک
انــد ،دیــده شــده اســت.
تولیــد؛ دانــش بنیــان ،اشــتغال آفریــن عنوانــی ارتقــای زیســت بــوم را از طریــق ایجــاد شــتاب 1400میــزان فــروش شــرکت هــای دانــش بنیــان ســتاد فنــاوری هــای نــرم معاونــت علمــی اشــاره

بــود کــه در ابتــدای قــرن جدیــد بارقــه امیــد را در دهنــده هــا ،مراکــز نــوآوری ،خانــه هــای خــاق 350هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت .پــس ایــن مــی کنــد و مــی گویــد :مــا بــرای نخســتین بــار
زیســتبوم فنــاوری کشــور ایجــاد کــرد .مفهــوم و نــوآوری و کارخانــه هــای نــوآوری انجــام مــی میــزان در پایــان ســال 1401بایــد قابــل رصــد و در تاریــخ کشــور تبدیــل بــه صادرکننــده اســباب
انــدازه گیــری ،پایــش و مطالبــه باشــد و حداقــل بــازی شــده ایــم و ایــن اتفــاق مبــارک مــی توانــد

ایــن نامگــذاری بــرای ســال  1401از ســوی مقــام دهیــم.
معظــم رهبــری نقشــه راهــی را بــرای اقتصــاد بــه گفتــه کرمــی ،ایــن کار بــرای حمایــت از بــه 700تــا 800هــزار میلیــارد تومــان برســد .ایــن در ســایر حــوزه هــای صنایــع فرهنگــی و خــاق

کشــور تعییــن کــرد کــه تولیــد بایــد بــا محوریــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــاق انجــام مــی موضــوع نمــی توانــد محقــق شــود مگــر اینکــه هــم تکــرار شــود.
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا هــدف اشــتغال شــد تــا آنهــا بتواننــد چالــش هــا و نیازمنــدی هــای میــزان فــروش شــرکتهای دانــش بنیــان فعلــی

افزایــش یابــد و بــه تعــداد شــرکت هــای جدیــد سیاســتگذاری هــا و رویکردهــای
زایــی شــکل بگیــرد.
ملــی را رفــع کننــد.
تأکیــد بــر پرهیــز از خــام فروشــی و همچنیــن او مــی گویــد :معاونــت علمــی خوشــه هــای اضافــه شــود .ایــن کار هــم بایــد از طریــق توســعه جدیــد

دبیــر ســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه صنایــع

تبدیــل انــرژی و مواداولیــه طبیعــی بــه محصــوالت اولویــت دار را بــرای خــود تعریــف و کار را بــازار ،توســعه محصــول و ایجــاد بازارهــای جدیــد
خــاق در مــورد سیاســتگذاری هــا و رویکردهــای
و فرآوردههایــی کــه ارزآوری و اشــتغال را در شــروع کــرده بــود .ماننــد حــوزه ســامت کــه صادراتــی انجــام شــود.

پــی دارد ،مــی توانــد آمارهــای خــرد و کالن شــامل تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی ،داروهــای
اقتصــادی را در پایــان 1401دســتخوش تغییــرات پیشــرفته و ســامت هوشــمند اســت .یــا در حــوزه

جدیــد بــرای تحقــق فرمــان رهبــری در ســال

هــدف گــذاری چگونــه محقــق 1401بــه ســند راهبــردی تحــول دولــت ســیزدهم

قابــل توجهــی کنــد .ایــن درحالــی اســت کــه حمــل ونقــل هوشــمند پــروژه اتوبــوس برقــی ،مــی شــود؟

در انتهــای ســال 1400و قابــل توجــه بــودن آن در

ســخنگوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت حــوزه دانــش بنیــان هــا اشــاره و پیشــنهاد مــی کنــد

سیاســتگذاری هــای همســو و تغییــر رویکردهــای قطــار ریلــی برقــی و موتورســیکلت برقــی را در
جمهــوری ،معتقــد اســت کاری کــه ســازمان کــه مخاطبــان روزنامــه همشــهری ایــن ســند تحــول
ســنتی بــه منظــور حمایــت هــای بجــا الزمــه تحقــق دســتور کار قــرار دادیــم.

ایــن هدفگــذاری اســت.

دبیــر ســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه صنایــع

توســعه تجــارت در انتهــای ســال  1400بــا

تــا پایــان  1400تعــداد شــرکت هــای دانــش خــاق بــا ایــن حــال معتقــد اســت :تــا زمانــی کــه مشــارکت معاونــت علمــی آغــاز کــرده بــود ،بایــد
بنیــان بــه 6608شــرکت رســید و از آنجــا کــه ایــن نهادهــای اصلــی ماننــد وزارتخانــه هــای مربوطــه بــه جــد پیگیــری شــود.

شــاخص قابلیــت ســنجش و اندازهگیــری دارد ،پــای کار نمــی آمدنــد ،کاری از دســت دانــش
در پایــان 1401مــی تــوان گزارشــی روشــن از بنیــان هــا برنمــی آمــد .درواقــع تعــدادی کار ایجــاد خانــه هــای نــوآوری و صــادرات ایــران

را بخواننــد.

کرمــی کار بــزرگ دوم را کــه از ســوی مجلــس

انجــام شــده ،تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانــش

کرمــی در تشــریح ایــن کار میگویــد :یعنــی بنیــان مــی دانــد کــه اکنــون در شــورای نگهبــان
اســت و بــه زودی ابــاغ خواهــد شــد.

عملکــرد دولــت در ایــن حــوزه براســاس گــردش شــاخص انجــام مــی شــد ،امــا تبدیــل بــه تولیــد و در ســایر کشــورها ،شــکل دهــی بــه پاویــون
مالــی ،تعــداد شــرکت هــا و تنــوع محصــوالت و اقتصــاد نمــی شــد .امــا االن با ایــن هدفگــذاری و به هــای صادراتــی ،اعطــای مجوزهــای معافیــت از و بــه طــور خــاص دولــت مــی توانــد انجــام دهــد

دیگــر پارامترهــا مشــاهده کــرد.

بــا ایــن حــال او معتقــد اســت کاری کــه کشــور

تعبیــر مــن بــا ایــن فرمــان کــه اتفاقــا قابــل ســنجش تشــریفات قانــون برگــزاری مناقصــات ،اعطــای ایــن اســت کــه وزارتخانــه هــای مربوطــه ماننــد
و انــدازه گیــری اســت ،ایــن مطالبــه رهبــری بایــد معافیــت هــای مالیاتــی بــه مجریــان فعالیــت دانــش کار ،جهادکشــاورزی ،نفــت ،نیــرو ،صمــت و

نامگــذاری ســال  1401و شــگفتانهای تبدیــل بــه مطالبــه جامعــه هــم بشــود.

بنیــان در شــرکت هــای بــزرگ و اعطــای معافیــت البتــه معاونــت علمــی امکانــات الزم بــرای توســعه

کرمــی ،بــا اشــاره بــه شــاخص هــای معطــوف بــه هــای بیمــه ای بــه مجــری فعالیــت دانــش بنیــان شــرکت هــای دانــش بنیــان را تامیــن کننــد.
بــرای فعــاالن زیســتبوم نــوآوری
کرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی از اقتصــاد دانــش بنیــان شــدن از ســوی رهبــری کــه شــامل در شــرکت هــای بــزرگ بایــد در دســتور کار همچنیــن دبیــر ســتاد فنــاوری هــای نــرم و توســعه

دانــش بنیــان صحبــت مــی کنیــم بــه ایــن معنــی قابــل احصــا بــودن شــرکت هــای دانــش بنیــان قــرار بگیــرد و پیگیــری شــود .یعنــی تــا شــرکت صنایــع خــاق بــه فرصــت افزایــش قیمــت نفــت
اســت کــه دانــش و فنــاوری پیشــرفته در همــه هــر بخــش و قابــل احصــا بــودن میــزان اشــتغال هــای بــزرگ در بهــره گیــری از دانــش بنیــان هــا بــرای توســعه زیرســاخت هــا بــه جــای واردات
عرصــه هــای تولیــد و جامعــه بتوانــد نقــش آفرینــی زایــی هــر شــرکت دانــش بنیــان اســت ،توضیــح پیشــقدم نشــوند و بــا جدیــت ورود نکننــد ،تولیــد اشــاره مــی کنــد.
کنــد ،ادامــه میدهــد :ایــن موضــوع مزیــت هایــی مــی دهــد کــه در پایــان ســال 1401مــی تــوان ایــن دانــش بنیــان شــکل نمــی گیــرد .بــه عبــارت دیگر ،بــه گفتــه کرمــی توســعه اقتصــادی کشــور را
بــرای کل جامعــه و اکوسیســتم فنــاوری دارد .زیــرا پرســش را مطــرح کــرد کــه شــاخص هــای تعییــن زمانــی کــه تولیــد دانــش بنیــان هــا شــکل گرفــت ،نبایــد بــه تحریــم هــا گــره بزنیــم تــا شــعار ســال
باعــث ارتقــای رقابــت پذیــری تولیــدات داخلــی ،شــده از ســوی رهبــری اکنــون در چــه وضعیتــی بازارهــای هــدف و بازارهــای جدیــد صادراتــی عملیاتــی شــود و در حــد یــک راهبــرد باقــی نمانــد
بایــد وجــود داشــته باشــند تــا ایــن تولیــدات در  .او همچنیــن بــر پرهیــز از پــول پاشــی و حمایــت

افزایــش کیفیــت محصــول ،افزایــش بهــره وری و اســت؟
او بــا اشــاره بــه پیشــنهاد افزایــش 30درصــدی آنهــا عرضــه شــوند.
کاهــش هزینــه تولیــد مــی شــود.

او نشســت ســال گذشــته مقــام معظــم رهبــری شــرکت هــای دانــش بنیــان از ســوی معاونــت
بــا کارآفرینــان حــوزه فنــاوری را یــادآوری و علمــی و تأکیــد رهبــری بــر 2برابــر شــدن ایــن علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،بــا اشــاره

مالــی بــدون مالحظــه کــه ثبــات تولیــد را برهــم

رئیــس مرکــز ارتباطــات و اطالعرســانی معاونــت مــی زنــد تأکیــد مــی کنــد.

اختصــاص بودجــه بــر مبنــای برنامــه ،اصــاح

بــه تأکیــد ایشــان بــر حرکــت کشــور و معاونــت شــرکت هــا مــی گویــد :اگرچــه ایــن میــزان بــا بــه اینکــه اکنــون موقعیــت کشــور بــه واســطه قوانیــن و مقــررات در راســتای ایجــاد شــرکت های
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه ســمت حفــظ کیفیــت و شــاخص هــای دانــش بنیــان هــا بــاال رفتــن قیمــت انــرژی هــای نفــت و گازوئیــل دانــش بنیــان و توجــه بــه کنترلهــای راهبــردی و
تولیــد و تبدیــل شــرکت هــای بــزرگ بــه دانــش دشــوار اســت ،امــا اگــر همــه وزارتخانــه هــای موقعیتــی بــی نظیــر محســوب مــی شــود ،مــی نظــارت هــای پیوســته از دیگــر مــواردی اســت کــه
مرتبــط پــای کار بیاینــد ایــن هدفگــذاری قابــل گویــد :هزینــه انتقــال کاال از چیــن بــه خاورمیانــه کرمــی بــه عنــوان لــوازم تحقــق شــعار ســال مــی
بنیــان اشــاره مــی کنــد.
تحقــق اســت.

اکنــون 2برابــر هزینــه ســال هــای قبــل شــده اســت .دانــد.
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