
عتف
عتف گاهنامه خبری تحلیلی علوم،تحقیقات و فناوری- وابسته به معاونت پژوهش و فناوری

2017 سپتامبر   -1438 الحجه  ذی   -1396 ماه  شهریور   -  15 شماره 

عتف  عالی  شورای  دبیرخانه  حمایت  و  همکاری  با 

سرپرست وزارت  علوم تحقیقات و فناوری:

توسعه  در  عالی  آموزش  مراکز  پررنگ  حضور 
اجتماعی و حل مشکالت جامعه

آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن 
بهار دانش و تعلیم و تربیت بر رهپویان 
علم و دانش مبارک باد

● دکتر وحید احمدی:
و  پژوهش  معاونت  عملکرد  تشریح 
فناوری وزارت علوم در دولت یازدهم

●  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
رویکرد توسعه کشور باید از اقتصاد مبتنی بر منابع 

به اقتصاد  مبتنی بر دانش تغییر کند

● نتایج رتبه بندی سال 2017 شانگهای منتشر شد:
افزایش 4 برابری حضور دانشگاههای ایران در میان    

دانشگاههای برتر دنیا
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سرپرست وزارت علوم:

نقش پررنگ مراکز آموزش عالی در توسعه اجتماعی و حل مشکالت جامعه 

  دکتر ضیا هاشمی در بازدید از شهرک 
علمی  وتحقیقاتی اصفهان گفت:

باید  فناوری  و  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاهها 
حل  و  اجتماعی  توسعه  در  بیشتری  نقش 
شهرک  و  باشند  داشته  جامعه  مشکالت 
انجام  زمینه  در  اصفهان  وتحقیقاتی  علمی 
الگوی  جامعه  نیازهای  با  مرتبط  تحقیقات 

مناسبی است.

به گزارش گاهنامه عتف ، دکتر سید ضیاء هاشمی 

وتحقیقاتی  علمی  شهرک  از  خود  بازدید  در 
در  این شهرک  به دستاوردهای  اشاره  با  اصفهان 
سالهای اخیر اظهار داشت: عملکرد شهرک علمی 
موجود  اعتبارات  به  توجه  با  اصفهان  وتحقیقاتی 
خوب است و قطعاً در صورت تخصیص اعتبارات 
نوآورانه  و  فناورانه  دستاوردهای  شاهد  بیشتر 

مهمتر و بیشماری خواهیم بود.

 وی در ادامه گفت:  جهت گیری کالن وزارت علوم 
شناسایی خالقیت ها و نوآوری های جدید است تا 

بتوانیم حمایت های مادی، معنوی و قانونی خود را 
از این طرح ها اعمال کنیم.

آموزش  عرصه  در  افزود:  علوم  وزارت  سرپرست 
جهانی  و  ملی  سطح  در  علم  تولید  و  پژوهش  و 
دستاوردهای خوبی داشته ایم و در حوزه فناوری 
بسیار  که  شده  آغاز  حرکت هایی  نوآوری  و 
های  فناوری  زمینه  در  باید  ولی  است  ارزشمند 

جدید اقدامات تحول آفرین انجام دهیم.

به  اصفهان  علمی وتحقیقاتی  شهرک  افزود:  وی 
عنوان یک کانون اقتصادی و صنعتی عمل کرده 
است و در فرایند تحول و توسعه استان اصفهان 

نقش آفرینی داشته است.
بین  در  که  دارم  باور  من  گفت:  هاشمی  دکتر 
ظرفیت های  دانشجویان  و  محققان  اساتید، 
ارزشمندی وجود دارد که باید اعتماد به نفس و 
کنیم،  تقویت  را  افراد  این  پذیری  ریسک  قدرت 
امکاناتی  از  باید  اما  است؛  سنگین  ما  مسئولیت 
تا به  که در اختیار داریم، استفاده مطلوب کنیم 

اهدافمان برسیم.
از  بازدید  در  علوم  وزارت  است سرپرست  گفتنی 
علم  پارک  از  اصفهان،  وتحقیقاتی  علمی  شهرک 
بنیان  دانش  از شرکت های  تعدادی  و  فناوری  و 
مستقر در این شهرک بازدید و در جریان تولیدات 

آنان قرار گرفت.

اخبار

گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

عتف

آمادگی ایران برای توسعه 
همکاری های علمی و فناوری بین 

کشورهای اسالمی

  هیئت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
دکتر  ریاست  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
علوم،  وزیر  مشاور  فریدون  عبدالحسین 
علوم،  وزرای  در نشست  فناوری  و  تحقیقات 
تحقیقات و فناوری سازمان همکاری اسالمی 

شرکت کرد.
 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مشاور وزیر علوم 
در سخنانی در این نشست با تاکید بر اینکه در دنیای 
اسالم، جنبش فرهنگی و تمدنی جدیدی در حال شکل 
گیری است گفت: طبق اطالعات استخراج شده از پایگاه 
انتشارات  در  اسالمی  کشورهای  سهم   ISI استنادی 
مقاالت علمی جهان طی ۱۶ سال گذشته از ۲ درصد 
به ۸ درصد رسیده است که رشد چشمگیری محسوب 
در  علمی  انتشارات  رشد  آهنگ  آن  بر  عالوه  می شود. 
از  بیشتر  برابر   ۸ اسالمی  همکاری  سازمان  کشورهای 

رشد متوسط جهانی است.

دکترفریدون افزود: جمهوری اسالمی ایران با کشورهای 
و  علوم  آموزش،  زمینه  در  اسالمی  همکاری  سازمان 
فناوری همکاری های گسترده ای دارد و مراکز منطقه ای 
و بین المللی از جمله مرکز منطقه ای توسعه پارک های 
اقیانوس شناسی غرب  منطقه ای  مرکز  فناوری،  و  علم 
اسالمی  جمهوری  هستند.  فعال  زمینه  این  در  آسیا 
ایران با همکاری کامستک، میزبان سه شبکه بین الملل 
اسالمی شامل نانو فناوری، پارک های علم و فناوری و 
دانشگاههای مجازی است که امیدواریم این همکاری ها 

بیش از پیش گسترش یابد.

علمی  هیئت  عضو  هزار   ۷۶ از  بیش  وجود  افزود:  وی 
در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علمی ایران، ۳۹ پارک 
مناسبی  پیشتوانه  رشد  مرکز   ۱۷۰ و  فناوری  و  علمی 
برای توسعه دیپلماسی علمی و فن آوری بین کشورهای 

اسالمی است.

همکاری  سازمان  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزرای 
ساله  ده  برنامه  تصویب  و  بررسی  منظور  به  اسالمی 
اعضاء جهت  فناوری  و  تحقیقاتی  علمی،  همکاری های 
از  تن  از ۲۰  بیش  با حضور  به اجالس سران که  ارائه 
آستانه  در  اسالمی  کشورهای  بلندپایه  سران  و  روسا 

پایتخت قزاقستان برگزار شود، گردهم آمده بودند.

معاون وزیرعلوم:

تشریح عملکرد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در دولت یازدهم

پژوهشی  و  ایرنا-معاون علمی  تهران-     
سیاست  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
معاونت را در دولت یازدهم ارتقای کیفیت فعالیت 
این حوزه ها دانست و گفت: طرح های کالن ملی 
به خوبی ارزیابی و پایش و در نتیجه 15 طرح 

مختومه شد.
احمدی  وحید  دکتر   ، عتف  گاهنامه  گزارش  به 
در خصوص  گزارش فعالیت های معاونت علمی و 
پژوهشی وزارت علوم اظهار کرد: برخالف آنچه گفته 
می شود رشد علمی کشور در بازه چهارساله گذشته 
پایگاه های علمی و رتبه  آمارهای  نیافته و  کاهش 

بندی بین المللی این امر را ثابت می کند.
وی با اشاره به چاپ ۱۱ جلد کتاب از فعالیت های 
جهانی  شاخص  آمار  داد:  ادامه  عتف  عالی  شورای 
نوآوری )GII(که ۸5 شاخص را بررسی می کند رتبه 
ایران را در سال ۲۰۱۲ از بین ۱4۱ کشور، ۱۰4 و در 

سال ۲۰۱۷ از بین ۱۲۷ کشور ۷5 اعالم کرده است.
دبیر کل شورای عالی عتف همچنین به نظام های 
رتبه بندی ها مانند رتبه بندی الیدن، QS و رتبه 
بندی تایمز در مورد دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: 
در رتبه بندی الیدن در سال ۲۰۱۳ از یک دانشگاه 
به ۱۸ دانشگاه برتر در سال ۲۰۱۷، در کیو اس از ۲ 
دانشگاه برتر در همین سال به 5 دانشگاه و در رتبه 

بندی تایمز از ۳ دانشگاه در ۲۰۱۲ به ۱۷ دانشگاه 
برتر رسیده ایم.

وی یادآور شد: همچنین تعداد دانشمندان یک درصد 
برتر دنیا نیز در سال ۲۰۱۳ هیج دانشمندی نداشته 

ایم که در سال ۲۰۱۶ به ۱۸ نفر رسیده ایم.
* افرایش 37 درصدی مقاالت در آی اس آی

احمدی در ادامه به افزایش مقاالت در پایگاه های 
اسکوپوس/ Scopus و ای اس ای/ ISI اشاره و تاکید 
کرد: در اسکوپوس سال ۲۰۱۲ بیش از 4۰ هزار مقاله 
داشتیم که در ۲۰۱۷ به بیش از 5۰ هزار رسید و در 
آی اس آی از ۳۰ هزار مقاله به بیش از 4۶ هزار در 

همین بازه زمانی رسیدیم.
وی همچنین سهم ایران را در تولید علم توضیح داد 
و گفت: جمعیت ما ۱ درصد کل جمعیت دنیاست، 
از نظر سهم تولید علم در آی اس آی ۱.۹۷ درصد 
هستیم در حالیکه این شاخص در سال ۲۰۱۳، ۱.۳ 
درصد بود. در میان کشورهای اسالمی در تولید علم 
رتبه اول را داریم و در تولید مقاالت علمی پراستناد 
از رتبه ۳۹ به ۲۱ طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ 

رسیده ایم.
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشی  و  علمی  معاون 
فناوری همچنین با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت 
در  گفت:  فناوری  و  پژوهشی  علمی،  های  فعالیت 
زمینه نرخ رشد علمی در سال ۲۰۱۳ رتبه ما در ۲5 
کشور برتر رتبه ۲5 را داشتیم و در سال ۲۰۱۶ نرخ 
رشد تولید علمی کشور بین همین کشورها ۱ بوده 

است.
* استناد در مقاالت علمی با 4 رده تعیین می 

شود
احمدی در ادامه توضیح داد: میزان استناد به مقاالت 
 Q4 تا Q۱ علمی در دنیا با 4 رده تعیین شده و به
شناخته می شود که یعنی هر کدام یک چهارم از 

ارجاعات را در برمی گیرند و یک چهارم اول یا چارک 
اول و Q۱ بیشترین میزان ارجاعات را دارند.

وی افزود: از لحاظ Q۱ نرخ رشد استنادات در سال 
۲۰۱۲ بیش از ۶۰۰۰ بوده و اکنون به بیش از ۸۰۰۰ 

رسیده است.
به گفته احمدی، میزان تولید مقاالت علمی مشترک 
با مراکز بین المللی و همکاری علمی یک عضو هیات 
علمی از دانشگاه های ایران با عضو هیات علمی دیگر 
کشورها در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۸ درصد بود که به 

۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
وی افزایش برگزاری همایش های علمی بین المللی 
را از دیگر تغییرات مثبت در دولت یازدهم دانست و 
گفت: تعداد همایش های علمی بین المللی از حدود 

۱۰ همایش به ۱۰۰ همایش رسیده است.
*** افزایش تعداد پارک های علم و فناوری

استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزایش تعداد 
پارک های علم و فناوری را یادآور شد و گفت: تعداد 
پارک های علم و فناوری در سال ۹۱، ۱۳ پارک و 
مراکز رشد ۱۱۳ مرکز بود که در سال ۹۶ تعداد پارک 

ها به 4۱ پارک و مراکز رشد به ۱۷۸ مرکز رسید.
وی تعداد شرکت های دانش بنیان و میزان صادرات 
میلیون  ارزش  اساس  بر  را  بنیان  دانش  محصوالت 
دالری بیان کرد و گفت: در سال ۹۱ اصال شرکت 
دانش بنیان نداشتیم و به علت هماهنگی و همگرایی 
ایجادشده  کارگروه  و  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، این 

شرکت ها ۳۱۰۰ شرکت رسیدند.
بنیان  دانش  محصوالت  صادرات  مورد  در  احمدی 
از  بنیان  نیز توضیح داد: صادرات محصوالت دانش 
۷ میلیون دالر در سال ۲۰۱۲ به ۲۳۲ میلیون دالر 
در سال ۲۰۱۶ رسید که بیشتر این محصوالت برای 

اولین بار تولید شده اند.
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دکتر وحید احمدی خبر داد

معرفی 14   استاد دانشگاه برای گذراندن دوره پسادکتری صنعتی
   معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم گفت: 
14 استاد دانشگاه و دارنده مدرک دکتری برای 
دکتری  پسا  و  مطالعاتی  فرصت  دوره  گذراندن 

صنعتی معرفی شدند.

به گزارش گاهنامه عتف دکتر وحیداحمدی معاون 
نامه  آیین  به  اشاره  با  فناوری وزیرعلوم  و  پژوهش 
این  از  هدف  صنعتی،  پسادکتری  دوره  برگزاری 
همکاری  بیشتر  هرچه  گسترش  را  آیین نامه 
ظرفیت  از  استفاده  صنعت،  و  دانشگاه  بین  های 
دانشگاه ها برای رفع مشکالت بخش صنعت، ارتقاء 
بنگاه های  کارکنان  دانش  و  علمی  توانمندی های 
اقتصادی و کمک به افزایش توان و مهارتهای علمی 
متقاضیان فعالیت در مراکز آموزش عالی در محیط 

واقعی تولید عنوان کرد.
پسادکتری  طرح  آیین نامه  اساس  بر  افزود:  وی 
و  دانشگاهها  علمی  هیات  اعضای  کلیه  صنعتی، 
دانشگاه ها  در  جذب  از  قبل  عالی  آموزش  مراکز 
می توانند از یک فرصت مطالعاتی یکساله در بخش 
صنعت برخوردار شوند که این اتفاق، آشنایی هرچه 
به  با بخش صنعت  را  التحصیالن  فارغ  این  بیشتر 

دنبال خواهد داشت.

با اشاره به شیوه نامه حمایت از  احمدی در ادامه 
انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور، اعضای هیات 
و  عالی  آموزشی  موسسات  و  دانشگاه ها  علمی 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از  مجوز  دارای  پژوهشی 
فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اظهار 
داشت: بر اساس این شیوه نامه اعضای هیات علمی 
و استادان دانشگاه به جای اینکه فرصت مطالعاتی 
شش تا ۹ ماهه در خارج از کشور بگذرانند از یک 
فرصت مطالعاتی یکساله در بخش صنعت بهره مند 

خواهند شد.
وی افزود: تاکنون از سوی وزارت صنعت ۸۰ اولویت 
و از سوی وزارت علوم نیز ۲۰ اولویت در حوزه پسا 

دکتری ابالغ شده است.

کرد:  تصریح  وزیرعلوم  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تاکنون تعداد ۱۲ طرح پسادکترای صنعتی و فرصت 

مطالعاتی فی مابین دانشگاه 
و صنعت به مرحله اجرایی رسیده است.

احمدی با اشاره به اینکه خوشبختانه ما طرح کارآموزی 
در صنعت را بعنوان یکی دیگر از طرح های ارتباط 
صنعت با دانشگاه از طریق ثبت نام در یک سامانه 
مشترک پیگیری کرده ایم، گفت: این بدان معنی است 
که دانشجویان ما در طول دوره تحصیل خود برای 
مدت حدود سه ماه بایستی یک دوره صنعتی را طی 
کنند و این خود باعث می شود که دانشجویان یک 

شناخت نسبی از بخش صنعت پیدا کنند.

و  صنعت  بخش  ارتباط  براینکه،  تاکید  با  احمدی 
دانشگاه تنها محدود به رشته های صنعتی و بخش 
صنعت نخواهد بود، از برنامه ریزی معاونت پژوهشی 
وزارت علوم به منظور برقراری ارتباط با سایر دستگاه ها 
و سایر رشته ها از جمله علوم انسانی خبر داد و گفت: 
این طرح نیز در قالب کارآموزی است که بر اساس آن 
دانشجویان رشته های غیرصنعتی از جمله علوم انسانی 
برای گذراندن دوره کارآموزی به برخی دستگاه های 

اجرایی و نهادها معرفی خواهند شد.

سرپرست وزارت علوم درگذشت استاد و رئیس سابق دانشگاه مازندران را 
تسلیت گفت

  دکتر سیدضیاء هاشمی سرپرست وزارت 
پیامی  صدور  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  درگذشت 
رئیس  و  استاد  آق مشهدی  اصغری  فخرالدین 

سابق دانشگاه مازندران را تسلیت گفت. 
 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، متن کامل پیام 
تسلیت سرپرست وزارت علوم به شرح ذیل است:

 
کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم

خانواده معزز استاد فقید زنده یاد دکتر اصغری آق 
مشهدی

 بسیار اندوهگینم که در ماتم فراق دوست گرانقدرم 

و  االسالم  حجت  مرحوم  گویم.  می  سخن  شما  با 
المسلمین دکتر اصغری آق مشهدی از اساتید ارجمند 
و از دانشگاهیان محبوب و گرانقدر دانشگاه مازندران بود 
که روزگار خود را به مجاهدت در سنگرهای مختلف 
گذراند. زمانی در جبهه دفاع مقدس از میهن و اسالم؛ 
و دورانی در سنگر علم آموزی و تحصیل و تدریس و 
پژوهش. یادگار ایام نخست برای وی افتخار جانبازی 
در راه خدا بود و میراث روزگار مجاهدت علمی وی 
دانشجویانی است که از وی آموختند و از خرمن دانش 
او خوشه چینی کردند. همچنین آثار و مکتوبات قلمی 

ایشان که برای ما به یادگار مانده است.
با  همراه  مازندران  دانشگاه  بر  ایشان  ریاست  دوران 
خاطراتی خوش از دوستان و نزدیکانی است که افتخار 

همکاری با این روحانی بزرگوار را داشته و از نزدیک 
شاهد خصائل نیکوی ایشان بوده اند.

به هر روی، تقدیر این بود که این استاد ارزشمند و 
خوشنام، زودهنگام بساط از این دنیای فانی برچیند و 

رهسپار سرای جاودانی گردد.
دانشگاهیان  بزرگ  جامعه  از  نمایندگی  به  اینجانب 
کشور این فقدان دردناک را به شما و همه اهالی علم و 
فرهنگ استان فرهیخته پرور مازندران تسلیت و تعزیت 
می گویم و از خداوند مهربان، آمرزش و آرامش برای 

روح بلند آن بزرگوار مسالت می نمایم.
یاد و نامش گرامی باد

سید ضیاء هاشمی
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

و  اقتصاد  با  پایدار  توسعه 
به علم و دانش  تولید متکی 

امکان پذیر است

پژوهش  و  فناوری  آموزش،  معاون   
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
گفت:  پایان نامه ها  از  بسیاری  بودن  ناکارآمد 
گرا  ماموریت  دانشجویی  پایان نامه های 

می شود. 

در  قبادیان  برات  گاهنامه عتف دکتر   به گزارش 
جمع خبرنگاران استان یزد با تاکید بر اینکه یکی 
از شاخص هایی که کشورها بر اساس آن با یکدیگر 
است،  اقتصادی  شاخص های  می شوند،  مقایسه 
اظهار داشت: اقتصاد امروز اقتصاد مبتنی بر منابع 

نیست بلکه اقتصاد امروز مبتنی بر دانش است.

وی عنوان کرد: حتی اگر میلیاردها منابع معدنی، 
نفتی و ... داشته باشیم، در نهایت پایان پذیر است و 
گرچه نفت و گاز امروز به عنوان منابع انرژی مهم و 
با ارزش مطرح هستند اما سرانجام پایان می یابند.

به  باید  شرایطی  چنین  در  کرد:  تصریح  قبادیان 
سمت توسعه پایدار پیش برویم و توسعه پایدار با 
اقتصاد و تولید متکی به علم و دانش امکان پذیر 

است.
صنعت،  وزیر  پژوهش  و  فناوری  آموزش،  معاون 
باید  دانشگاه ها  امروز  تاکید کرد:  تجارت  و  معدن 
نسل  در  و  بروند  پیش  پژوهش محوری  سمت  به 
فناوری  و  تولید  سمت  به  باید  پژوهش ها  سوم، 
باید  نیز  دانشگاه ها  چهارم  نسل  و  کنند  حرکت 
دانشگاه های مسئول باشند که خودشان به سمت 

بررسی مشکالت صنعت بروند
سمت  به  تدریج  به  باید  کرد:  عنوان  قبادیان 
هوشمند کردن صنعت برویم بنابراین زندگی امروز 
نیز  با زندگی فردا کامال متفاوت است و زمان  ما 

منتظر ما نمی ماند و در حال سپری شدن است.
وی اظهار داشت: دنیای آینده دنیای رقابت بر سر 
منابع نیست بلکه دنیای رقابت بر سر دانش است 

و نباید از این غافله عقب بمانیم.

صنعت،  وزیر  پژوهش  و  فناوری  آموزش،  معاون 
معدن و تجارت بیان کرد: بر این اساس به سمت 
انعقاد تفاهم نامه سامانه مند کردن و نهادینه کردن 
کارآموزی دانشجویان در صنایع حرکت کردیم که 
بر اساس این تفاهم نامه، پایان نامه های دانشجویی 
دارای سه ویژگی مسئله محور بودن، ماموریت گرا 
بودن و هدف گرا بودن خواهند شد و این مسائل 

مشکالت صنایع و جامعه را برطرف می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساالنه ۲5۰ هزار 
نفر در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشگاه ها فارغ 
افزود: امروز دولت نمی توانند  التحصیل می شوند، 
فارغ   برای  اداری  شغل  و  میز  گذشته  همانند 
التحصیالن ایجاد کند بلکه هر فارغ  التحصیلی باید 

بتوانید برای خود و ۱۰ نفر دیگر شغل ایجاد کند.

اخبار پژوهشی
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4گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوریعتف

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

ششمین جلسه هم اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری کشور برگزار شد

فناوری  و  علم  ویژه  مناطق  هم اندیشی  جلسه        ششمین 
کشور با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، استانداران اصفهان و یزد، مدیران دبیرخانه شورای 
عالی و مناطق ویژه علم و فناوری کشور، نمایندگان دستگاه های 
اجرایی مرتبط و نمایندگان استان  های دارای مجوز منطقه ویژه 
علم و فناوری اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، یزد و 

بوشهر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار  شد.

معاون  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی  روابط عمومی شهرک  گزارش  به 
پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست با بیان 
اینکه ارتباط های بین المللی خوبی با سازمان های بین المللی مرتبط با علم 
و فناروی انجام شده است، اظهار کرد: از جمله این ارتباط ها، اجرای طرح 
نظام نوآوری منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز با همکاری 
موسسه فناوری اتریش، طرح نظام نوآوری بوشهر با همکاری سازمان 
صنعتی ملل متحد و طرح غذای حالل در منطقه خراسان رضوی با 

همکاری سازمان صنعتی ملل متحد است. 
دکتر وحید احمدی با اشاره به اینکه در برقراری ارتباط های بین المللی، 
عالوه بر بهره گیری از دانش و تجربه کشورهای دیگر، مناطق ویژه علم 
و فناوری کشورمان نیز به دنیا معرفی خواهند شد، افزود: شبکه سازی 
داخلی و بین المللی از شاخص های اصلی منطقه ویژه علم و فناوری است 

و باید مدیران این مناطق از مشاوران بین المللی نیز بهره بگیرند. 
احمدی با اشاره به شبکه سازی داخلی نیز گفت: در این شبکه، همه ارکان 
منطقه ویژه علم و فناوری باید به یکدیگر متصل شوند و قرار گرفتن پنج 
استان دارای مجوز منطقه ویژه علم و فناوری در این نشست نیز به ایجاد 

این شبکه کمک می کند.
وی از دیگر ضرورت های مناطق ویژه علم و فناوری را یافتن منابع و 
سرمایه گذاران جدید دانست و اضافه کرد: این مناطق باید به دنبال جذب 

سرمایه گذاران قدرتمند داخلی و خارجی باشند.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه سازمان 
عامل منطقه ویژه علم و فناوری در پنج استان دارای مجوز تشکیل شده 
است، تصریح کرد: دیدگاه ما به این موضوع بیشتر نرم افزاری و مبتنی بر 
زیست بوم، هم افزایی، ارزش افزوده، آینده پژوهی و برنامه ریزی همراه با 

خالقیت و نوآوری است.
وی با ابراز خرسندی از پیگیری استانداران پنج استان دارای مجوز منطقه 
ویژه علم و فناوری، گفت: پنج استان دیگر نیز برای اخذ این مجوز در 
صف انتظار هستند، اما ترجیح بر این است که ابتدا نتایج عملیاتی کردن 

مناطق ویژه در پنج استان دارای مجوز، مشخص شود.
استاندار اصفهان نیز در ادامه، با اشاره به اینکه ایجاد منطقه ویژه علم و 
فناوری در اصفهان از سال ۱۳۸۲ مطرح شد، گفت: منطقه ویژه علم و 
فناوری با توجه به سند آمایش سرزمین اصفهان و انتخاب علم و فناوری 
به عنوان یکی از سه محور اصلی توسعه این استان از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
دکتر رسول زرگرپور با بیان اینکه گردشگری، صنایع دستی و هنر از 
علم  ویژه  منطقه  افزود:  است،  اصفهان  استان  توسعه  دیگر  محورهای 
و  فرصت ها  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  همراه  به  فناوری  و 
مکان هایی برای تبدیل علم به ثروت هستند که محور توسعه استان 

اصفهان نیز همین موضوع است.
مقام ارشد استان اصفهان با اشاره به تصویب اساسنامه منطقه ویژه علم و 
فناوری اصفهان و تعیین مدیرعامل سازمان مربوط به آن در آینده نزدیک، 
اظهار کرد: با عملیاتی شدن طرح منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان، 
وسعت حوزه مربوط به فعالیت های علم و فناوری استان از 5۲۰ هکتار 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به پنج هزار هکتار گسترش می یابد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۶۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی با 

حدود ۳۳۰ هزار دانشجو در استان اصفهان، افزود: شش دانشگاه استان 
در رتبه بندی های بین المللی حضور دارند و شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان نیز جایگاه منحصر به فردی در کشور دارد.
استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه یزد نخستین استان در 
کشور بود که منطقه ویژه علم و فناوری با هشت سرمایه گذار و با سرمایه 
حدود 5۰ میلیارد تومان ایجاد کرد، گفت: محورهای اولویت دار منطقه 
ویژه علم و فناوری یزد شامل گردشگری، حوزه سالمت، انرژی پاک، 

نساجی، کاشی و سرامیک است.
سید محمد میر محمدی منطقه ویژه علم و فناوری را منظومه نگر دانست 
و گفت: این مفهوم به این معناست که فعالیت های مختلف را بگونه ای 

کنار هم مستقر می کند که هر یک مکملی برای یکدیگر است.
وی نگرش همکاری های سازمانی را برای مناطق ویژه علم و فناوری 
ضروری دانست و افزود: این مناطق نیازمند تفکر سیستمی و پرهیز از 

عملکرد جزیره ای هستند.
میرمحمدی از جمله طرح های در دست اجرای این منطقه در یزد را 
شهرک سالمت، پنجره واحد فیبرنوری، فناوری اطالعات و شهر هوشمند 

یزد دانست.
در این نشست دو روزه همچنین گزارش عملکرد فعالیت های مناطق 
ویژه علم و فناوری، طرح های در حال انجام مناطق ویژه و فعالیت های 
بین المللی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با موسسه های 
بین المللی همچون سازمان صنعتی ملل متحد )UNIDO( و موسسه 
فناوری اتریش )AIT( و مباحثی مانند بررسی نقش مدیریت شهری در 

توسعه اکوسیستم نوآوری ارائه و بررسی شد.
همچنین شرکت کنندگان در این نشست از شرکت های دانش بنیان 
بهیار صنعت سپاهان، احیاگران قلب آسیا و امواج نگار سپاهان، مستقر در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بازدید کردند و از نزدیک با عملکرد 

این شرکت ها آشنا شدند.
علمی،  امکانات  از  مجموعه ای  )کریدور(  فناوری  و  علم  ویژه  منطقه 
صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و زیرساخت هاست که با تکیه 
بر خالقیت ها و نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی، سبب ارتقای نوآوری، 
ایجاد خوشه های صنعتی با فناوری نو و توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و 

ایجاد جامعه دانایی محور می شود.

فناوری

  معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و 
فناوری از تاسیس شهر هوشمند در استان بوشهر خبر داد.

از  فناوری  و  تحقیقات  علوم  عالی  شورای  دبیرخانه  اجرایی  معاون 
تاسیس شهر هوشمند در استان بوشهر خبر داد.

در  خصوص  کاظمی  مهندس مصطفی   ، عتف  گاهنامه  گزارش  به 
مناطق  توسعه  راستای  در  گفت:  بوشهر  در  هوشمند  شهر  تاسیس 
پنج  از  که  هایی   ارزیابی  اساس  بر  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  ویژه 
عالی عتف صورت  دارای مجوز توسط شورای  ویژه منتخب  منطقه 
پذیرفته است ،شهر بوشهر به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی اجرای 

پروژه شهر هوشمند است.
انتخاب شهر بوشهر گفت: شهر بوشهر  کاظمی در خصوص اهمیت 
تنهایی می  به  پتانسیل های ذاتی متعددی است که هریک  دارای 
توانند فرصت های منحصر به فردی را برای توسعه فناوری در سطح 

ملی و منطقه ای ایجاد کند.
وجود  بر  عالوه  افزود:  بوشهر  استان  ویژگیهای  به  اشاره  وی ضمن 
هسته  انرژی  صنعت  پتروشیمی،  گاز،صنایع  و  نفت  عظیم  ذخایر 
ای،صنعت سیمان، صنعت شناورسازی،صنایع تجهیزات و تاسیسات 
دریایی و سکوها ی نفت و گاز و صنایع شیالت،منطقه ویژه اقتصادی 
گردشگری  های  جاذبه  دارای  استان  این  بوشهر  صنعتی  و  تجاری 
بسیار زیادی است که با اهتمام استاندار محترم استان جناب اقای 
دکتر ساالری در دست توسعه و بهره برداری کارامد است و همین 
امر امکان اجرایی کردن مولفه های شهر هوشمند در منطقه الگوی 

شهر بوشهر را میسر می سازد.
به گفته وی، همچنین نرخ رشد باالی بهره گیری از فناوری اطالعات 
این پروژه بسیار حائز اهمیت  توسط مردم بوشهر در جهت تسریع 

است.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در ادامه ضمن بیان اهمیت 
و اهداف  ایجاد شهر هوشمند افزود: بهبود کیفیت زندگی با استفاده 
برآوردن  و  خدمات  کارایی  بهبود  و  شهری  فناوری  و  اطالعات  از 
نیازهای ساکنان؛امکان تعامل مستقیم با جامعه و زیر ساخت شهر و 
نظارت بر اساس فناوری اطالعات و ارتباطات، ارتقا کیفیت، عملکرد 
و  منابع  بهینه  مصرف  ها،  هزینه  کاهش  شهری،  خدمات  تعامل  و 

بهبودتعامالت بین شهروندان و دولت از مزایای این اقدام می شود.
وی بهبود جریان مدیریت شهر و فراهم آوری امکان پاسخ لحظه ای 
را از اهداف اصلی ایجاد شهر هوشمند دانست. الگوی شهر هوشمند 

در بافت تاریخی شهر بوشهر بصورت آزمایشی اجرایی خواهد شد.

تأسیس شهر هوشمند در استان بوشهر



عتف گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

شهریور 96 . شماره 15

5

علوم،  عالی  شورای  دبیرخانه  اندیشی  هم  نشست  دومین  بیانیه 
و  پژوهش  آموزش،  کارگروههای  دبیران  با  فناوری  و  تحقیقات 

فناوری استانها

عالی  روابط عمومی شورای  گزارش  به       
دبیرخانه  اندیشی  هم  نشست  دومین  عتف، 
با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای 
و  پژوهش  آموزش،  کارگروههای  دبیران 
شورای  دبیرکل  حضور  با  استانها  فناوری 
معاون  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم  عالی 
دبیران  و  عتف  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
فناوری،  و  پژوهش  آموزش،  کارگروههای 
مدیران  و  تخصصی  کمیسیونهای  دبیران 
دبیرخانه شورای عالی عتف در سالن شهدای 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  علمی 
برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست 
با  میثاق  تجدید  و  شهدا  یاد  گرامیداشت  با 
رهبری  و  )ره(  راحل  امام  بلند  های  آرمان 
معظم انقالب اسالمی )مد ظله( بر موارد ذیل 

تاکید می نمایند:
اجرایی  دستگاههای  پژوهشی  اعتبارات   .۱
قرار  کارگروه  دبیرخانه  اختیار  در  و  تجمیع 
گرفته و بر اساس نیازهای استان هزینه شود.
های  دوره  برگزاری  به  نسبت  دبیرخانه   .۲
برگزار  کارگروه  نمایندگان  برای  آموزشی 

نماید.
۳. به منظور تمرکز زدایی اختیارات دبیرخانه 
شورای عالی عتف در خصوص نظارت و تایید 

طرح های پژوهشی به کارگروه واگذار شود.
4. سازمان برنامه و بودجه سهم یک درصدی 

هزینه  جهت  اجرایی  دستگاههای  اعتبارات 
را  فناوری  توسعه  و  پژوهش  امور  در  کرد 

جهت مدیریت به کارگروه اعالم شود.
5. پیگیریهای الزم جهت اصالح قانون ماده 
5۶ و افزایش سهم یک درصدی به سه درصد 
از  دارایی  تملک  اعتبارات  گرفتن  نظر  در  و 

سوی دبیرخانه صورت پذیرد.
۶. دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات 
عدم  به  نسبت  کشور  کل  بازرسی  سازمان  و 
اجرای قانون توسط دستگاههای اجرایی و عدم 
تخصیص اعتبارات به امور پژوهشی و توسعه 

فناوری اقدامات مقتضی را صورت دهد.
به وظایف ان و  با توجه  ۷. ساختار کارگروه 

نیازمندیهای استانها تغییر و اصالح شود.
۸. نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف به 
صورت دوره ای در جلسات کارگروه شرکت 

نماید.
کارگروه  بین  تعامالت  افزایش  منظور  به   .۹
هم  جلسات  عتف  عالی  شورای  دبیرخانه  و 

اندیشی بصورت فصلی برگزار شود.
۱۰. کارگروهها نسبت به تدوین سند آمایش 

علم و فناوری اهتمام ورزد.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان: 

مدیریت شهری نقش بسیار مهمی در شکل گیری

 اکوسیستم علم و فناوری دارد

   
         رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در آیین اختتامیه    
از  یکی  گفت:  شهری  نوین  فناوری های  جشنواره  و  نمایشگاه 
مباحث  به  استانی  و  شهری  مدیریت  جدی  ورود  ما  انتظارات 

دانش بنیان بود که به حمد خدا این اتفاق رخ داد.
دکتر  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  تدارک  برای  که  بنده سال گذشته  کرد:  اظهار  مهدی کشمیری 
چنین  برگزاری  باور  بودم،  دوستان  خدمت  در  نمایشگاه  و  جشنواره 
جشنواره بزرگی برایم سخت بود و اکنون الزم است به افرادی که این 

جشنواره را برگزار کردند، تبریک بگویم.
مدیریت  ورود  به  اشاره  با  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  رئیس 
همیشه  گفت:  شهر  کالبدی  مسائل  از  فراتر  موضوعاتی  به  شهری 
بحث  به  جدی  ورود  شهر  و  استان  کالن  مدیریت  تا  داشته ایم  آرزو 
فناوری های نوین داشته باشند و مدیریت شهر اصفهان با جدیت به این 
بحث ورود پیدا کرده که دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است.

از شروع  نیز نشان  افزود: حضور پر رنگ شرکت های دانش بنیان  وی 
مهم این حرکت علمی و فناوری در شهر اصفهان دارد.

در  فناوری  و  علم  )کریدور(  ویژه  منطقه  به  اشاره  با  کشمیری  دکتر 
اصفهان گفت: امروزه دیگر در بحث توسعه فناوری صرفاً نباید به کالبد 
و فیزیک نگاه کنیم، بلکه باید به مواردی دقت کنیم که ارزش افزوده به 

همراه داشته باشند و تولید محتواهای علمی یکی از این موارد است.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به اینکه برای مدیریت 
استان باید مهم باشد که اقشار جامعه را چه افرادی تشکیل می دهند 
از  و حمایت  وظیفه شناسایی  باید  فناوری  و  علم  ویژه  منطقه  گفت: 
افراد خالق را بر عهده بگیرد، زیرا استعداد این افراد به رونق همه جانبه 

شهری کمک می کند.
دکتر کشمیری اضافه کرد: به لطف خدا این نگاه در مدیریت شهری و 
استانی شکل گرفته و امید است با امتداد این نگاه، شهر توسعه یافته ای 

داشته باشیم.
از  یکی  علم،  و  فناوری  حوزه  به  شهری  مدیریت  ورود  افزود:  وی 
خواسته های ۱5 سال پیش ما بوده است و خوشبختانه شورای شهر 

دوره جدید هم به این موضوع توجه جدی دارد.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: برای توسعه علم 
باید اکوسیستم علم و فناوری شکل گیرد و تمامی اجزای  و فناوری 
اکوسیستم شامل افراد صاحب ایده و صاحب سرمایه و مصرف کننده، 

همگی باید در این راه مشارکت داشته باشند.
می تواند  اکوسیستم  این  در  شهری  مدیریت  افزود:  کشمیری  دکتر 
قانون وضع کند و نیز با بسیج نیروی انسانی اقدامات موثری انجام دهد.

مدیریت  حضور  پایان  در  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  رئیس 
شهری به این عرصه را تبریک گفت.

شهري  نوین  فناوري هاي  بین المللي  جشنواره  و  نمایشگاه  نخستین 
بینالمللي  نمایشگاههاي  دائمي  با حضور ۲۲ کشور خارجي در محل 
اصفهان برگزار شد. در این نمایشگاه ۳۰ شرکت و موسسه دانش بنیان 
فناورانه  محصوالت  و  دستاوردها  اصفهان  تحقیقاتي  و  علمي  شهرک 

خود را در عرصه مدیریت شهري به معرض نمایش گذاشتند.

بازدید سرکنسول عراق از پارک علم و فناوری 

جهاد دانشگاهی کرمانشاه 

    سرکنسول عراق در استان کرمانشاه از بخشهای مختلف پارک 
علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه بازدید کرد.

 
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی  کرمانشاه، قیس 
عبداهلل سلمان سرکنسول عراق در کرمانشاه با حضور در پارک علم و فناوری 
کرمانشاه به بازدید از بخشهای مختلف همچون مرکز شتاب دهنده فناوری تیک، 

واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه پرداخت. 
  بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه در پایان این بازدید با ارائه 
گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهارکرد: جهاد دانشگاهی یک نهاد عمومی  
غیردولتی است که پس از انقالب اسالمی تشکیل شده و به صورت هیات امنایی 

اداره می شود. 
  وی در ادامه با اشاره به معاونت های مختلف پژوهشی ، آموزشی ، موسسه آموزش 
عالی جهاد دانشگاهی ، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، پارک علم و فناوری 
و مرکز تخصصی درمان ناباروری وسلول های بنیادی گفت : جهاد دانشگاهی 
کرمانشاه با توجه به تنوع عملکردش در بخشهای مختلف جزو شش مرکز جهاد 

دانشگاهی برتر کشور شناخته شده و به همین دلیل به سازمان ارتقاء یافت. 
  بادکو به حمایت از 45۰ واحد فناور از ابتدا راه اندازی پارک تا کنون اشاره کرد 
و گفت : هم اکنون بیش از ۳۲۰ شرکت فناور و دانش بنیان تحت حمایت پارک 
علم و فناوری  کرمانشاه هستند که از خدماتی همچون مشاوره تخصصی ، استقرار 

و حمایت مالی و حضور در نمایشگاههای ملی و بین المللی استفاده می کنند.
  وی با بیان اینکه امیدواریم با تکمیل برج فناوری امکانات مناسبی از نظر فضای 
کاری در اختیار واحد های فناور قرار دهیم ،گفت: دولت تاکید ویژه ای بر توسعه 

اقتصاد دانش بنیان در کشور دارد .  
رییس سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه گفت: آماده ایم همکاری های خود را در 
زمینه های علمی فناوری، کشاورزی و صنعت و بازرگانی با کشور عراق گسترش 
دهیم و از سرکنسول عراق در کرمانشاه انتظار داریم که جهاد دانشگاهی را در این 

مسیر یاری دهند. 
  بادکو افزود: از تمامی مسئولین بخشهای مختلف عراق به ویژه حوزه بهداشت و 
درمان و اتاق بازرگانی عراق درخواست سفر به کرمانشاه و بازدید از جهاد دانشگاهی 

استان جهت آشنایی بیشتر و انجام همکاری های متقابل را داریم. 
   قیس عبداهلل سلمان سرکنسول عراق در کرمانشاه نیز با قدردانی از دعوت 
جهاد دانشگاهی کرمانشاه اظهارکرد: همیشه گفته ایم که ایران و عراق دو کشور 
مجزا نیستند و به دلیل داشتن اشتراکات بسیار در بخشهای مختلف، در واقع یک 

کشورند.
  وی ادامه داد: امروز بازدید بسیار خوبی داشتم و برای اولین بار اطالعات خوبی به 
دست آوردم و تصورم این است که با وجود جهاد دانشگاهی آینده بسیار خوبی در 

انتظار جوانان این استان هست. 
   سرکنسول عراق در کرمانشاه گفت: این آمادگی را داریم که زمینه انتقال دانش و 
تجربیات جهاد دانشگاهی کرمانشاه به عراق را فراهم کنیم و همکاری های دوجانبه 

بسیار خوبی را ایجاد کنیم.

با حضور معاون پژوهش و فناوری، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری مجتمع کارگاهی نیمه صنعتی 

در پارک علم و فناوري گیالن افتتاح شد.

این پروژه که در مجتمع کارگاهی نیمه صنعتی فشتام احداث گردیده 
به مساحت 1500 مترمربع، با اعتبار 23750 میلیون ریال به اتمام رسیده 
و هم اکنون آماده تحویل به شرکت های فناور متقاضی مستقر در پارک 

علم و فناوری می باشد.
 این مراسم با حضور دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، معاون توسعه مدیرت و منابع انسانی استانداری گیالن، 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امورفناوری وزارت عتف، مدیرکل دفتر سیاست گذاری 
و امور برنامه ریزی وزارت علوم، مشاور اجرایی معاون پژوهش و فناوری، رییس 
دانشگاه گیالن و رییس خانه صنعت و معدن استان گیالن و با حضور جمعی از 
مدیران دستگاه های اجرایی استان و برخی از مدیران شرکت های فناور در محل 

مجتمع نیمه صنعتی فشتام برگزار شد.
مجتمع کارگاهی نیمه صنعتی فشتام به مساحت 4۲ هزار مترمربع دارای ۱۰ 
کارگاه نیمه صنعتی ، ۲ گلخانه و 4 کارگاه سبک در کیلومتر ۱۲ جاده رشت – 
قزوین جنب نیروگاه سیکل ترکیبي واقع شده است که هم اکنو ۲۲ واحد فناور 

صنعتی در آن مشغول به فعالیت هستند.
پیش بینی می شود ، با راه اندازی پروژه کارگاه های ۱۲ واحدی جدید در این 
مجتمع ظرفیت پذیرش و استقرار شرکت های فناور و دانش بنیان در این مجتمع 

از ۲۲ واحد به 4۰ واحد فناور افزایش یابد.

فناوری
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برگزاری اولین رویداد منطقه ای بازار تبادل فناوری توسط پارک علم و 
فناوری استان همدان

و  علم  پارک  عمومی  روابط  گزارش  به    
منطقه  رویداد  اولین  همدان:  استان  فناوری 
ای بازار تبادل فناوری استان همدان با حضور 
معاون استاندار همدان ، دکتر خجسته نماینده 
شورای  مجلس  در  فامنین  و  همدان  شهر 
اسالمی، مدیران دستگاه های اجرایی، بیش از 
30 سرمایه گذار حقوقی و حقیقی و همچنین 
60 عرضه کننده محصول نوآورانه در سه حوزه 
و طراحی  الکترونیک، 2- مکانیک  و  برق   -1
از  ارتباطات  و  فناوری اطالعات   -3 ، صنعتی 
استان همدان و شش استان همجوار، با هدف 
در  فناوری  گذار در طرح های  جذب سرمایه 
یکم شهریور سال جاری مصادف با روز همدان 

در مجموعه تاالر قرآن همدان برگزار شد.

در این رویدادفناورانه، فناوران، ایده و طرح های خود را 
کردند  عرضه  نمایشگاهی  هم  و  تئوری  صورت  به  هم 
سرمایه گذاران نیز در این مجال، نسبت به بررسی ایده 
های برتر جهت سرمایه گذاری و ارائه مشاوره برای بازاریابی 

محصوالت ارائه شده اقدام کردند.
حضور شرکت های شتاب دهنده که تسریع پیوند بین 
صاحبان طرح و محصول فناورانه و بازار سرمایه را ایجاد 
می کنند را می توان از نقاط قوت این رویداد برشمرد، 
همچنین حضور بخش های حمایتی مانند صندوق نوآوری 
و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  و  توسعه  و  شکوفایی  و 
توسعه صنایع الکترونیک )وابسته به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت( در بین غرفه های نمایشگاهی این رویداد نیز موثر 

و ارزشمند بود .
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان در 
افتتاحیه این مراسم بر لزوم پیوند دانش و سرمایه تأکید و 
اظهار کرد: انسان های پیشرو و افراد نخبه در همه زمینه 
ها اگر دستگیری و حمایت شوند می توانند سرمایه و منابع 
را در کنار فن و دانش قرار داده و برای توسعه و پیشرفت 

کشور راه باز کنند.
وی با بیان اینکه کشور ما دارای سرمایه های خدادای بسیار 
زیادی است تشریح کرد: اگر ما به فکر ایجاد پیوند و ارتباط 
بین این منابع و دانش و نیروی انسانی نباشیم دچار فرصت 

سوزی خواهیم شد.
این مقام مسؤول با اشاره به این امر که یکی از رویکردهای 
دارایی ها در جهت  این  از  بهره مندی  اقتصاد مقاومتی 
افزایش بهره وری در کشور است یادآور شد: توجه به این 
بخش می تواند برای کشور توسعه و سرمایه ایجاد کرده و 
رفاه مردم را در پی داشته باشد و هدایت و حمایت در این 

مسیر وظیفه امروز ما و هم مسؤولین امر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان 
این منابع را از جمله اقلیم چهار فصل، راه ارتباطی بین 

معادن  مطلوب،  کشاورزی  شرایط  آسیا،  غرب  و  شرق 
و منابع عظیم نفت، گاز، ذغال سنگ و مهمتر از همه 
منابع انسانی اشاره کرده و ایران را کشوری بالقوه مستعد 

پیشرفت و توسعه دانست.
وی افزود: به لطف خدا کشورما از منبع و پتانسیل مهم 

نیروی انسانی جوان و پر انرژی برخوردار است
انسانی  نیروی  و  دانش  و  سرمایه  کرد:  تأکید  وی 
کارآمدهیچکدام به تنهایی کارآیی ندارند بنابراین باید به این 
عناصر وحدت و همگرایی ایجاد کنیم زیرا اینها در کنار هم و 
با بهره مندی از ظرفیت یکدیگر قابلیت رشد خواهند داشت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی 

در این رویداد در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر ضرورت 
های دانش بنیان شدن توسعه اظهار کرد: 

ما برای رشد وتوسعه در استان هیچ راهی به جز توسعه 
دانش بنیانی نداریم و با توجه به شرایط و زمینه های بکری 
که در استان وجود دارد و توجه سرمایه گذاران ملی و بین 
المللی برای سرمایه گذاری در استان ،  باید تالش کنیم 
جذب سرمایه را در بخش های فناوری و دانش بیشتر کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی 
گفت، ماحصل این حرکت اشتغالزایی مبتنی بر دانش در 
سطح وسیع در استان باشد عنوان کرد: چه نخواهیم دنیا 
به سمت ایجاد اشتغال و گسترش ابعاد توسعه از این محل 
می رود و ما نیز ناگزیر هستیم در این مسیر حرکت کنیم.

برای  کار  زمینه  باید تالش کنیم  ما  داد:  ادامه  خجسته 
فناوران گسترش یافته و دلگرمی آنها روز افزون شود و 
این مستلزم همراهی و حمایت مسؤولین استان و مجمع 
نمایندگان است زیرا این جوانان چیزی جز توجه از ما نمی 
خواهند پس ما باید تالش کنیم آنها مورد بی مهری و کم 

توجهی واقع نشوند.
رئیس پارک علم و فناوری در این مراسم با اشاره به اهداف 
برپایی نخستن رویداد بازار منطقه ای تبادل فناوری استان 
اظهار کرد: دو مولفه مهم در اهداف برپایی این بازار وجود 
دارد که یکی از آنها صاحبان فن و نوآوری هستند و دیگری 
سرمایه گذار خطرپذیر است که تالش می کنیم در این 
فضا ارتباطی تنگاتنگ و گفتگویی مبتنی بر نیاز طرفین 

ایجاد کنیم.
تواند  می  بازار  این  خروجی  کرد:  تصریح  کزازی  مجید 
اکوسیستم نوآوری را شکل دهد در حالی که گر این مولفه 
ها به صورت جزیره ای بوده و با هم ارتباطی نداشته باشند 

اکو سیستمی شکل نمی گیرد.

وی افزود: نخستین هدفی که در برپایی این رویداد وجود 
دارد این است که راهبردهایی در تبادل فناوری شکل بگیرد 
و نمایشگاه ها و کارگاه ها در این فضا به این روند کمک 

خواهد کرد.
 رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با بیان اینکه 
تعامالت در سطح منطقه و جهان می تواند در بکارگیری 
فناوری های جدید مؤثر باشد گفت: هدف دیگر از برپایی 
را  فناوری  انتقال  که  است  مقرراتی  تدوین  رویداد  این 
تضمین کند بنابراین چنانچه صاحبان ایده و سرمایه از 
یکدیگر رضایت داشته باشند باید مقررات و ضوابطی برای 
ارتباط این دو فراهم شود که در این فضا تالش می کنیم 

به آن دست یابیم.
وی شناسایی و تحلیل فناوری های جدید در سطح منطقه 
از دیگر دستاوردهای  از کشور را  و کشور و حتی خارج 
برپایی این رویدادها برشمرد و عنوان کرد: تنها انعقاد قرارداد 
بین طرفین در ماحصل این نمایشگاه نیست بلکه پارک علم 
و فناوری ایده ها و طرح ها را مورد ارزیابی قرار اولیه ای 
قرار می دهد که بر اساس آن محرز شود جایگاه استان در 

آخرین فناوری به دست آمده کجاست؟
دکتر کزازی تبیین کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت های 
فناوری در سطح منطقه یکی دیگر از اهدافی است که رد 
برپایی ای بازار منطقه ای به دنبال آن هستیم چراکه به 
هر حال نیازهایی در استان و منطقه وجود دارد که باید از 

آخرین فناوری موجود برای رفع آن بهره مند شویم.
وی تسهیل گری را از دیگر اهداف مسؤولین پارک در این 
روند دانست و گفت: پارک داری یعنی ارائه خدمات از هر 
طریق و راه ممکن یکی از مهمترین انگیزه های برپایی این 

رویداد است.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به “آمایش 
بازار  فناوری” به عنوان هدف دیگر برپایی رویداد تبادل 
تشریح کرد: برای رصد و ارزیابی فناوری های موجود در 
استان و منطقه الزم است ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوت 
شناسایی و بررسی شوند که این بازار فضای خوبی برای این 

کار ایجاد می کند.

*60 طرح در بازار منطقه ای تبادل فناوری موفق به 
عرضه شدند 

این مقام مسؤول در ادامه به تشریح جزئیات این رویداد 
دبیرخانه  به  طرح   ۱۳۰ از  بیش  کرد:  بیان  و  پرداخت 
نخستین رویداد منطقه ای تبادل فناوری استان همدان 
ارسال شده که حدود ۶۰ مورد آن قابلیت ارائه پیدا کرده 
اند و بیش از ۳۰ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی هم در این 

بازار برای خرید و تبادل ایده حضور دارند.
استان  فناوری  تبادل  ای  منطقه  بازار  اینکه  بیان  با  وی 
همدان فرصتی مغتنم برای شکوفایی هرچه بیشتر شرکت 

های دانش بنیان است
کزازی به تسهیل شرایط مالیات و گمرک در حمایت از 
سرمایه گذاران اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 
سالهای اخیر در حوزه فعالیت های دانش بنیان قوانین و 
شرایط اجرایی در حمایت از سرمایه گذارانی که به تعامل از 
شرکت های دانش بنیان ورود کرده اند  ایجاد شده است.            
رئیس پارک علم و فناوری استان در ادامه با اشاره به دیدار 
با رئیس دیوان محاسبات استان اظهار کرد: در این دیدار 
مقرر شد لیستی از شرکت های دانش بنیان در اختیار 
دستگاه های استان قرار گیرد و بر اساس این لیست دیوان 
محاسبات نامه ای به دستگاه های استان ارسال کرده و در 
آن تأکید کرده کاالهایی که در این لیست قرار دارند اگر 
از خارج از استان تهیه شوند مورد تأیید دیوان محاسبات 
قرار نخواهند گرفت که این گامی مؤثر در شکوفایی و ایجاد 

دلگرمی برای شرکت های دانش بنیان استان خواهد بود.

نقشه  راهبري  ستاد  جلسه  در 
جامع علمي کشور:

و  اقدامات  گزارش 
دستاوردهاي شهرک 
تحقیقاتي  و  علمي 

اصفهان ارائه شد

 

  گزارش عملکرد و برنامه هاي شهرک علمي 
و تحقیقاتي اصفهان در نود و چهارمین جلسه 
ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور 

ارائه شد.
به گزارش روابط عمومي شهرک علمي و تحقیقاتي 
اصفهان، در ابتداي این جلسه که به ریاست دکتر 
محمدرضا مخبر دزفولي، دبیر شوراي عالي انقالب 
شد،  برگزار  شورا  این  دبیرخانه  محل  در  فرهنگي 
گزارش عملکرد و برنامه هاي آینده شهرک علمي و 

تحقیقاتي اصفهان ارائه شد.
این  اصفهان در  تحقیقاتي  و  رئیس شهرک علمي 
تولیدات  و  دستاوردها  از  برخي  به  اشاره  با  جلسه 
این مرکز علمي و فناوري، گردش مالي شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان شهرک را ۱۳۰۰ میلیارد تومان 

عنوان کرد.
دکتر مهدي کشمیري در بخش دیگري از این گزارش 
با  ارتباط مؤثر و راهگشاي این شهرک  با اشاره به 
دانشگاه صنعتي اصفهان، برخي از ابعاد همکاري بین 
این دو نهاد علمي را تشریح کرده و نیز برخي چالش ها 

و مشکالت فراروي شهرک مورد اشاره قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش، اعضاي ستاد راهبري اجراي نقشه 
جامع علمي کشور به بیان نظرات و پیشنهادهاي 
توسط  اشتغال زایي  فرهنگ  ایجاد  پرداختند.  خود 
اقتصاد کشور  زیست بوم  اصالح  دولتي،  غیر  بخش 
در مسیر تحقق توسعه مبتني بر دانایي، به کارگیري 
ظرفیت ها و قابلیت هاي نظام پولي کشور در راستاي 
کمک به فعالیت هاي دانش بنیان و لزوم تخصیص 
کامل اعتبارات شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان از 

مهمترین نکات ارائه شده توسط اعضا بود.
در ادامه، دبیر شوراي عالي انقالب فرهنگي با تاکید بر 
اینکه همه دستگاه ها باید به شهرک علمي و تحقیقاتي 
کمک کنند، افزود: سوءظن نسبت به فعاالن علمي و 
فناوري کشور باید برطرف شود تا این قشر بتواند وارد 

میدان کار و تولید شود.
دکتر مخبر دزفولي ادامه داد: باید روحیه خطرپذیري 
و ورود به میدان رقابت بیش از پیش ترویج شود و 
مقررات زدایي و تسهیل ساز و کارها جدي تر گرفته 

شوند.
دکتر منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبري نقشه جامع 
علمي کشور نیز با اشاره به گزارش ارائه شده توسط 
گفت:  اصفهان،  تحقیقاتي  و  علمي  شهرک  رئیس 
خوشبختانه این شهرک در زمینه اجراي سیاست ها 
و برنامه هاي نقشه جامع علمي کشور دستاوردهاي 

خوبي داشته است.
شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، به عنوان تنها 
شهرک علمي و تحقیقاتي کشور با مصوبه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي تاسیس شده است و در حال 
فناوري در  و موسسه  از 4۸۰ شرکت  بیش  حاضر 
حوزه محصوالت و خدمات دانش بنیان در این شهرک 

مشغول به فعالیت هستند.

فناوری

 رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با بیان اینکه تعامالت در 
سطح منطقه و جهان می تواند در بکارگیری فناوری های جدید مؤثر 
باشد گفت: هدف دیگر از برپایی این رویداد تدوین مقرراتی است که 

انتقال فناوری را تضمین کند
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وحید  دکتر  باحضور  کردستان  استان  فناوری  و  علم  جدیدپارک  ساختمان  دولت،  هفته  مناسب  به 
علوم  عالی  شورای  دبیرکل  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  احمدی 

تحقیقات و فناوری کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.

  ساختمان جدید پارک علم و فناوری 
شش  حدود  مساحت  به  کردستان  استان 
در  طبقه   5 در  و  مربع   متر  پانصد  و  هزار 
سه  حدود  از  کردستان  دانشگاه  نزدیکی 
شنبه  پنج  روز  در  و  زنی  کلنگ  قبل  سال 
دولت  هفته  پایان  در  و  شهریور   9 مورخ 

افتتاح و به بهره برداری رسید. 
 

در این مراسم که با حضور معاونین استاندار کردستان، 
و  کردستان  دانشگاه  رییس  سنندج،  شهر  فرماندار 
و  شهرسنندج  و  کردستان  استان  مقامات  از  تعدادی 
برخی از مدیران وزارت علوم حضور داشتند دکتر وحید 
احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات 
و  تحقیقات  علوم  عالی  شورای  دبیرکل  و  فناوری  و 
فناوری کشور ضمن افتتاح ساختمان ساختمان پارک 
علم و فناوری استان کردستان باحضور در جمع مدیران 
و مقامات استان و پرسنل پارک علم و فناوری استان 
کردستان ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر طی سخنانی به 
اهمیت نقش فناوری در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 
در استان و منطقه اشاره کرده و گفت: با وجود نیروی 
قابل توجه دانشی و فارغ التحصیل دانشگاهی منطقه از 
یکطرف و نیز ظرفیت ها و پتانسیل موجود در منطقه 
به ویژه همجواری با کشورهای عراق و ترکیه از طرف 
دیگر، پارک علم و فناوری استان می تواند محلی برای 
فعال شدن نیروی انسانی دانش محور و تولید محصوالت 
فناورانه مورد نیاز منطقه، کشور و کشورهای همسایه 
باشد و نیز می تواند اشتغال دایم، پایدار و زایشی برای 

جوانان ایجاد نماید. 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم توسعه فناوری و 
تبدیل علم به محصول قابل استفاده را تنها راه پیشرفت 
همه جانبه و پایدار کشور برشمرد و گفت هرقدر میزان 
منابع  و  گاز  نفت،  از  ملی کشور  ناخالص  درآمد  سهم 
طبیعی کاهش یافته و میزان سهم آن از توان فکری و 
دانشی جامعه باالتر رود به سمت توسعه واقعی و پایدار 
نزدیک تر می شویم و پارک های علم و فناوری یکی از 
اصلی ترین مکان هایی است که تولیدات آن ها سهم 
و  بنیانی  دانش  توان  از  برخاسته  ملی  ناخالص  درآمد 

دانایی محوری را باالتر می برد. 
دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری کشور 
از پیشرفت های علمی و فناوری کشور طی چند سال 
اخیر و به ویژه دولت یازدهم سخن گفت : خوشبختانه 
در دولت یازدهم شیب رشد و شتاب علمی و فناوری 
کشور بسیار مطلوب و افزایشی بوده است به طوریکه 
مطابق گزارش دو پایگاه معتبر بین المللی شامل آی اس 
آی و اسکوپوس به ترتیب 4 و ۲ پله ارتقای چایگاه و 
رتبه در جهان داشته ایم و سهم ایران به ویژه در تولید 
علم برتر و پراستناد رشد بسیار مطلوبی را داشته است و 

هم اکنون ایران ۲/۲ درصد علم برتر دنیا را تولید می 
کند درحالیکه جمعیت ایران حدود  یک درصد جمعیت 

جهان را شامل میشود.
 معاون وزیر علوم از پیشرفت های نوآوری و فناوری 
کشور در طی 4 سال اخیر افزود : رتبه نوآوری ایران در 
گزارش پایگاه جی آی آی طی سه سال اخیر حدود 4۰ 
رتبه ارتقا را نشان می دهد و رتبه ایران از حدود ۱۲۰ 
در دنیا در سال ۲۰۱۳ هم اکنون به رتبه ۷5 در سال 

۲۰۱۷ ارتقا یافته است. 
ایران سخن  فناوری  توسعه  و  ارتقا  از  وی همچنین 
اقدامات صورت  و   ریزی  برنامه  با  کرد  اشاره  و  گفت 
گرفته طی 4 سال اخیر تعداد شرکت های دانش بنیان 
کشور از زیر 5۰ عدد در سال ۱۳۹۲ به حدود 4۰۰۰ 
شرکت در سال ۱۳۹۶ ارتقا یافته است  و حدود  ۱۲۰۰ 
شرکت از این تعداد شرکت های دانش بنیان در پارکها 
و مراکز رشد فناوری مستقر هستند و این شرکتهای 

مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در طی  
سه سال اخیر حدود دوازده هزار میلیارد تومان فروش 
فروش  این  از  میلیون دالر  اند که حدود 5۲۰  داشته 

متعلق به صادرات به سایرکشورها بوده است.
و  علم  پارک  مسئوالن  از  همچنین  احمدی  دکتر   
فناوری استان کردستان ، مقامات استان و استانداری 
به  و  استان  عالی  آموزش  مراکز  روسای  و  کردستان 
ویژه خیرین استان که با زحمات و حمایت های مادی 
زمان  در  پارک  ساختمان  باعث شدند  خود  معنوی  و 
کوتاهی احداث و به بهره برداری برسد قدردانی و تشکر 

نمود.
  پیش از سخنان دکتر احمدی، دکتر فیروزی  معاون 
ظرفیت  به  کردستان طی سخنانی  استاندار  اقتصادی 
های انسانی و منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک استان 
دانشجو  هزار  ده  وجود  گفت  و  نمود  اشاره  کردستان 
سایر  در  دانشجو  هزار  دهها  و  کردستان  دانشگاه  در 
دانشگاههای دولتی و غیر دولتی ظرفیت خوبی را برای 
فعال شدن پارک فناوری استان کردستان ایجاد کرده 
است. همچنین دکتر خالد سعیدی رئیس پارک علم و 
فناوری استان کردستان طی گزارشی به زمان بندی و 

هزینه های انجام شده بر ای ساخت پارک پرداخته و از 
زحمات تمامی مسئولین، خیرین و پرسنل خدوم پارک 

قدردانی و تشکر کرد.
در حاشیه افتتاح ساختمان پارک علم و فناوری استان 
کردستان، جمعی از مدیران شرکت های دانش بنیان 
و صاحبان صنعت استان با دکتر وحید احمدی معاون 
با   فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش 

نشست مشترکی را برگزار کردند.
پس از افتتاح ساختمان پارک علم و فناوری استان 
مدیران  از  جمعی  افتتاحیه  مراسم  انجام  و  کردستان 
با  استان  بنیان و صاحبان صنعت  دانش  شرکت های 
وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاون  احمدی  وحید  دکتر 
برگزار  را  مشترکی  نشست  فناوری  و  تحقیقات  علوم 

کردند.
در ابتدای این نشست دکتر خالد سعیدی رئیس پارک 
علم و فناوری استان کردستان ضمن خیرمقدم به مدیران 
پژوهش و فناوری حاضر در جلسه و مدیران شرکت های 
دانش بنیان و صاحبان صنعت استان کردستان گزارشی 
را از وضعیت و آمار شرکت های دانش بنیان و صنعت 
استان ارایه کردند. در ادامه تعدادی از مدیران و صاحبان 
شرکت های دانش بنیان و صاحبان صنعت استان به 
نمایندگی حضار به مشکالت و کمبودهای موجود در 
ها،  برنامه  بهبود  برای  و  پرداخته  خود  فعالیت  مسیر 
اقدامات و دستاوردهای مرتبط پیشنهادات خود را ارایه 

کردند. 
وی افزود اگرچه ما در تربیت نیروهای دانشی و آموزش 
علم پیشرفت های چشمگیری داشته ایم ولی هنوز در 
و کنشگری  ورزی  آموزی، خالقیت  مهارت  موضوعات 
تبدیل علم به ایده و همچنین مدیریت کار جمعی در 

اقتصاد مبتنی بر دانش کارهای زیادی نیاز است. 
دانش  های  شرکت  ایجاد  همچنین  احمدی   دکتر 
بنیان را با همین هدف دانست و گفت این شرکت ها 
مظهر کار جمعی در مسیر تجاری سازی علم و دانش 
هستند که گرچه در کشور ما جزو نهادهای بسیار نوپا 
محسوب میشوند و موانعی در راه فعالیت های آن ها 

وجود دارد ولی با تجربه اندوزی هم می توان تدریجا 
موانع فرهنگی و موانع ناشی از عدم شناخت کافی از 
فعالیت ها، مقررات و مسیر پیش رو را از بین برد و هم 
دولت با وضع قوانین و مقررات بهتر راه را برای فعالیت 

اینگونه شرکت ها فعال سازد. 
دکتر احمدی افزود گرچه تجارب ما در زمینه شرکت 
داری بسیار کم بوده است ولی خوشبختانه طی 4 سال 
اخیر شرکت های دانش بنیان فعال در کشور دستاوردها 
و پیشرفت های چشمگیری و قابل مالحظه ای را از خود 
نشان دادند و ایجاد اشتغال زایشی و پایدار سی هزار 
نفری ، فروش حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و صادرات 
حدود 5۲۰ میلیون دالری شرکت های مستقر در پارک 
که حدود یک سوم شرکت های فعال کشور را شامل 
میشود خود گواه این موفقیت ها و پیشرفت در کار آن 

ها بوده است.
شده  بیان  مشکالت   به  ادامه  در  احمدی  دکتر 
از مشکالت  برخی  و گفت  داد  پاسخ  توسط حاضرین 
عنوان شده که عمدتا مشکالت مالی هستند با تقویت 
امر  در  تسهیل  و  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
اعطای تسهیالت از صندوق شکوفایی و نوآوری و نیز 

و  هستند  حل  قابل  خطرپذیر  گذاری  سرمایه  تقویت 
بخشی دیگر را باید با اصالح قوانین و مقررات مرتبط 
با فعالیت شرکت ها و نیز مذاکره با مقامات و مدیریت 
های کشوری و استانی در راستای اجرای هرچه بهتر 
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان حل 

و فصل کرد.
دانشگاه  رییس  اخالقیان  دکتر  همچنین  ادامه  در 
امور فناوری وزارت  کردستان و دکتر پیری مدیر کل 
طی سخنانی پیشنهادهای خود را در راستای هرچه بهتر 
شدن امور  این شرکت ها و حل و فصل مشکالت سرراه 

آن ها ارائه کردند.
به مناسبت هفته دولت دکتر وحید احمدی معاون 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری کشور با 
حضور در دانشگاه کردستان و بازدید از آزمایشگاهها، 
نشست مشترکی را با اعضای شورای آن دانشگاه برگزار 

کردند. 
در ابتدای این مراسم دکتر اخالقیان رئیس دانشگاه 
کردستان ضمن خیرمقدم به مدیران پژوهش و فناوری 
وزارت علوم گزارش مختصری را از وضعیت و جایگاه 
دکتر شمس  ادامه  در  کردند.  ارایه  کردستان  دانشگاه 
گزارش  دانشگاه  پژوهشی  کل  مدیر  احمدی  الدین 
مبسوطی را از وضعیت و آمار پژوهش و فناوری دانشگاه 

ارایه نمودند.
در ادامه اعضای شورای دانشگاه به بیان دیدگاهها و 

مشکالت پیش رو پرداختند.
همچنین دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دبیرکل شورای عالی 
ضمن  سخنانی  طی  کشور  فناوری  و  تحقیقات  علوم 
تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر و نیز تشکر از زحمات مسئولین دانشگاه 
کردستان در اعتالی جایگاه آن دانشگاه گزارشی را از 
وضعیت و جایگاه علمی و فناوری ایران در سطح منطقه 

و جهان ارایه نمودند. 
ایشان همچنین مسئولیت و نقش دانشگاه کردستان را 
به عنوان دانشگاه مادر استان مهم و کلیدی دانستند و 
افزودند دانشگاه کردستان باید نقش اساسی را در توسعه 
همه جانبه اقتصادی و اجتماعی استان داشته و باید این 

رسالت و نقش را دائما ارتقا دهد. 
دکتر احمدی همچنین به وجود پارک علم و فناوری 
وجود  به  نظر  گفت  و  نمود  اشاره  کردستان  استان 
پارک علم و فناوری استان و همجواری آن با دانشگاه، 
در همکاری این دو نهاد استانی ما باید شاهد ارتقای 
اشتغالزایی جوانان دانش آموخته و نیز توسعه اقتصادی 

و اجتماعی منطقه و استان باشیم.
های  رسالت  از  دیگر  یکی  ادامه  در  احمدی  دکتر   
دانشگاه کردستان را تعامل با بخش تولیدی و صنعتی 
استان برشمرد و گفت دانشگاه می تواند در یک تعامل 
حل  ضمن  تولیدی  و  صنعتی  های  بخش  با  سازنده 
اقتصاد  در  را  خود  نقش  ها  آن  مشکالت  و  معضالت 

استان ارتقا دهد. 
وی یکی از ویژگی های دانشگاه کردستان را نزدیکی 
و یا همجواری با دانشگاههای عراق، کردستان عراق و 
این  از  باید  کردستان  دانشگاه  گفت  و  برشمرد  ترکیه 
فرصت به نحو مطلوب استفاده نماید و ضمن افزایش 
تعامالت علمی و بین المللی و همکاری های علمی و 
فناوری دوطرفه در جذب دانشجویان کشورهای همسایه 
پیشگام باشد و نیز از ظرفیت بازار موجود در کشور عراق 
و به ویژه کردستان عراق بهره برداری الزم را بعمل آورد 
توان  استان می  فناوری  پارک  با  در همکاری  افزود  و 
استارت آپ ها و فن بازارهای منطقه ای را در کشورهای 
همسایه برگزار نمود و سهم خود را در بازار هدف افزایش 

داد.
 در پایان معاون وزیر علوم بر ارتقای کیفی دانشگاه 
ارتقای جایگاه علمی  با  تاکید نمود و گفت  کردستان 
دانشگاه این دانشگاه می تواند یک مرجع علمی مهم 

در منطقه باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم توسعه فناوری و تبدیل علم به محصول 
قابل استفاده را تنها راه پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور برشمرد و گفت 
طبیعی  منابع  و  گاز  نفت،  از  کشور  ملی  ناخالص  درآمد  سهم  میزان  هرقدر 
به  رود  باالتر  دانشی جامعه  و  فکری  توان  از  آن  میزان سهم  و  یافته  کاهش 

سمت توسعه واقعی و پایدار نزدیک تر می شویم

فناوری
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دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل براساس 

نظام رتبه بندی جهانی تایمز 2018 حائز 

رتبه اول در بین دانشگاه های کشور شد

جهانی                          بندی  رتبه  نظام  اعالن  آخرین  اساس  بر       
 96/6/13 در  که   THE)) Time Higher Education
 1102 میان  از  بابل  نوشیروانی  صنعتی  دانشگاه  منتشرشد، 
دانشگاهی که در رتبه بندی جای گرفته اند حائز رتبه 301-350 

شد. 
 

نوشیروانی  دانشگاه صنعتی  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بابل از میان ۱۸ دانشگاه ایرانی حاضر موفق به کسب رتبه اول شد و 
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، 
علوم  و  تهران  تبریز،  شریف،  صنعتی  نصیرطوسی،  خواجه  صنعتی 

پزشکی تهران با کسب رتبه ۸۰۰-۶۰۱ در جایگاه دوم قرارگرفتند.

همچنین دانشگاه های فردوسی مشهد، گیالن، اصفهان، شهیدبهشتی 
و شیراز با کسب رتبه ۸۰۱- ۱۰۰۰ در جایگاه سوم جای گرفتند.

در  زنجان  و  یزد  بیرجند،  الزهرا،  های  دانشگاه  که  درحالیست  این 
جایگاه بیش از ۱۰۰۰ قرار دارند.

برای  اصلی  گروه   5 در  شاخص   ۱۳ از   THE بندی  رتبه  نظام 
گیرد.  می  بهره  عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  جامع  ارزیابی 
نمره  که  اند  شده  بندی  دسته  ذیل  کلی  گروه   5 در  این شاخص ها 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در هریک از این گروه ها از ۱۰۰ در 
پرانتز آورده شده است که شامل: Teaching محیط آموزشی با ۳۰ 
درصد امتیاز از کل )Research،)۲4.۸ ابعاد، درآمد و اعتبار پژوهش 
با ۳۰ درصد امتیاز از کل )Citations ،)۱۲.۲ نفوذ علمی از طریق 
 Industry،)۹۹.۱( برآورد تعداد ارجاعات با ۳۰ درصد امتیاز از کل
درصد   ۲.5 با  صنعت  به  علم  انتقال  صنعتی،  درآمدهای   income
امتیاز از کل )5۶.۱( و International outlook چشم اندازه بین 
المللی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و نوع تحقیقات با ۷.5 درصد 

امتیاز از کل )۱5.5( می باشد.

دکترمصطفی رحیم نژاد رئیس دفترهمکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ضمن عرض تبریک به خانواده بزرگ 
این دانشگاه اعم از استادان، کارمندان و دانشجویان جهت کسب این 
افتخار ارزنده، کسب این مقام را گامی بزرگ در ارتقای جایگاه بین 
آینده  در  بیشتر  المللی  بین  ارتباطات  ساز  زمینه  و  دانشگاه  المللی 
ای نزدیک دانست و اذعان داشت که این مهم، نتیجه تالش مجدانه 
یکساله آن دفتر در جمع آوری، پاالیش، ثبت و پیگیری اطالعات بوده 

است.

مدیرعامل صحا خبرداد: 

منابع  تمام  به کارگیری 
از  حمایت  برای  صحا  مالی 
شرکت های حوزه الکترونیک

  مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 
الکترونیک (صحا( از به کارگیری تمام منابع مالی صندوق در 

راستای حمایت از شرکت های حوزه الکترونیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صحا، دکتر علی وحدت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 
)صحا( در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع الکترونیک 
و فناوری اطالعات که روز یک شنبه ۸ مردادماه سال جاری در محل 
ساختمان نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، از تبدیل 
صحا به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته خبر داد 
و گفت: در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده است حوزه فعالیت های 
صندوق به حوزه صنایع پیشرفته گسترش یابد و اساسنامه آن نیز در 
حال تدوین و آماده تحویل به دولت است تا در منابع مالی صندوق نیز 

توسعه جدی داشته باشیم.
دکتر وحدت با اعالم این نکته که فعالیت های صحا در دوره جدید خود 
به همت همکاران صندوق و اعضای هیئت مدیره شکل جدی تری به 
خود گرفته است، افزود: در بحث ضمانت نامه های صادره از جانب صحا با 
توجه به اصالحی که در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی صورت 
گرفت، دستگاه های دولتی موظف به پذیرش ضمانت صندوق هستند. 
از این رو صحا در سال های ۹4 و ۹5 بیش از سه برابر ۱۸ سال گذشته 
ضمانت نامه  پیمان صادر کرده است که این میزان نشان دهنده افزایش 

۳۰۰ درصدی نسبت به دوره قبل است.
وی همچنین درخصوص تسهیالت ارائه شده از سوی صحا نیز گفت: 
»در طی دو سال گذشته به اندازه کل فعالیت صحا به شرکت های حوزه 
الکترونیک تسهیالت اعطا شده است. همچنین به لحاظ کیفی تالش 
کردیم طرح هایی با کیفیت باالتر و  دارای فناوری پیشرفته را مورد 
حمایت قرار دهیم؛ به عبارت دیگر طرح هایی که کاربردی تر و در حوزه 

صنعت خریدار جدی تری داشته اند، مورد حمایت قرار گرفته اند.
مدیرعامل صحا در ادامه صحبت های خود افزود:  تاکنون تمام منابع 
مالی صحا به  کار گرفته شده اند تا از شرکت های فعال حوزه الکترونیک 
حمایت شود چراکه شرکت های فناور برای انجام فعالیت های تولیدی به 
منابع مالی نیاز دارند و باید با مکانیزم هایی این منابع را در اختیارشان 
قرار دهیم. البته با وجود افزایش فعالیت های صندوق میزان معوقات زیر 
پنج درصد بوده است؛ یعنی اینکه شرکت های دریافت کننده تسهیالت، 
این منابع را در تولید به جریان انداخته اند و با وجود مشکالت مختلفی 
که در حوزه سیاست گذاری، نوسانات ارزی و بازار وجود دارد، این منابع 
منجر به تولید در این شرکت ها شده است تا در نهایت آنها هم بتوانند 

تسهیالت دریافتی خود به صندوق را برگردانند.

معاون آموزش، پژوهش وزیر صنعت در آیین افتتاح 
نمایشگاه دائمی صنایع الکترونیک تاکید کرد:

لزوم توجه به صنعت الکترونیک 
در مسیر صنعتی شدن کشور

  معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در مسیر حرکت به سوی صنعتی شدن الکترونیک 

از اهمیت ویژه ای نسبت به سایر صنایع برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی صحا، دکتر قبادیان، در مراسم افتتاحیه 
الکترونیک و فناوری اطالعات  نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع 
تاکید  با  شد،  برگزار  جاری  سال  مردادماه   ۸ یک شنبه  روز  که 
مختلف  کشورهای  قدرت  معیار  دور  چندان  نه  آینده  در  براینکه 
به گونه ای که امروزه سنجیده می شود ارزیابی نخواهد شد، گفت: 
مقوله نوآوری در ارزیابی کشورها شاخص ویژه ای است که آن را 

در محصوالتی حاضر در نمایشگاه صحا شاهد هستیم. 
المللی کشورها  اینکه در گزارش های بین  بیان  با  دکتر قبادیان 
به سه حوزه صنعتی، نوظهور صنعتی و کشورهایی که با صنعتی 
با توجه  ایران  افزود:   زیادی دارند تقسیم می شوند،  فاصله  شدن 
صنعتی  راستای  در  باید  صنعت  وزارت  راهبردی  برنامه های  به 
منجر  پیشرفته  زیرشاخه های صنایع  توسعه  که  بردارد  گام  شدن 
و  برق  حوزه ها  از  یکی  که  شد  خواهد  مسیر  این  در  حرکت  به 

الکترونیک است. 
»این صنعت  افزود:  الکترونیک  ویژگی های صنایع  مورد  در  وی 
دارد،  اختیار  در  را  جهانی  ناخالص  تولید  از  باالیی  بسیار  حجم 
انرژی  صنایع،  سایر  به  نسبت  انرژی  مصرف  زمینه  در  همچنین 
کمتری مصرف می کند و آالیندگی کمتری نیز دارد. از طرفی در 
اختیار  در  را  باالتری  افزوده  ارزش  رشد  صنایع،  سایر  با  مقایسه 

دارد. ویژگی دیگر آن کاربردهای فراوان و عام آن است.
مقاومتی  اقتصاد  در  این صنعت  نقش  قبادیان درخصوص  دکتر 
الکترونیک می تواند نقش اساسی در اقتصاد مقاومتی  اضافه کرد: 
داشته باشد. این صنعت نسبت به صنایع دیگر سرمایه کمتری نیاز 
برای آن در داخل کشور  بازار نسبتا زیادی  دارد و در عین حال 
مختلف  صنعتی  حوزه های  در  الکترونیک  همچنین  دارد.  وجود 

کاربرد دارد.
نیز  آینده  زندگی  در  الکترونیک  نقش  مورد  در  قبادیان  دکتر 
نمی توانیم  ما  است،  زندگی هوشمند  آینده،  عنوان کرد: »زندگی 
پا به عرصه آینده بگذاریم بدون اینکه از الکترونیک استفاده کنیم 
جدایی ناپذیر  حوزه  به  حوزه  این  برویم  آینده  سمت  به  هرچه  و 
و  کسب وکار  حوزه  در  باید  ما  می شود.  تبدیل  انسان ها  زندگی 
این  زیرا  باشیم  داشته  توجه جدی  نیز  الکترونیک  تجارت صنایع 

صنعت بخش زیادی از دادوستد بشر را در برخواهد گرفت.

   صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( از برگزیدگان اولین جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های صنعتی،  معدنی و تجاری 
حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی صحا، مهندس حسام خانکشی زاده مسئول پیگیری امور اجرایی صحا با اشاره به برنامه ویژه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایع الکترونیک در جهت حمایت از توسعه کسب و کار الکترونیکی بنگاه های صنعتی گفت: پیرو مذاکرات و توافقات به عمل آمده با دفتر توسعه و کاربرد 
فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، صحا آمادگی خود را جهت حمایت از طرح های برگزیده اولین جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های 

صنعتی،  معدنی و تجاری اعالم کرد.
وی تاکید کرد: دومین جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری که با هدف معطوف کردن توجه مدیران ارشد فناوری اطالعات در 
واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به وضعیت پورتال و وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها برگزار می شود، می تواند زمینه استقرار و توسعه دولت  الکترونیک 

در کشور را گسترش دهد.
خانکشی زاده درباره چگونگی حمایت صحا از طرح های برگزیده اولین جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری تصریح کرد: طرح های 
برتر این جشنواره به شرط داشتن توجیه فنی و اقتصادی می توانند از تسهیالت مالی صحا بهره مند شوند و صحا پس از بررسی الزم، از برنامه های توسعه ای 

بنگاه ها برای وب سایت هایشان حمایت الزم را بعمل خواهد آورد.
وی افزود: همچنین طی رایزنی های صورت گرفته قرار است سایر شرکت کنندگان در جشنواره با تایید مسئوالن برگزاری هم از حمایت های صحا بهره مند شوند.
webfestival.mimt.عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر و اطالع از برنامه زمانی و فرایندهای جشنواره، می توانند به پرتال رسمی جشنواره به نشانی

gov.ir  مراجعه نمایند.

ارتباط صنعت و دانشگاه

حمایت ویژه صحا از دومین جشنواره وب و کسب 
و کار بنگاه های صنعتی،  معدنی و تجاری
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد:

رویکرد توسعه کشور باید از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر کند

      معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه پایدار را از جمله 
ضرورت های اجرایی کشور دانست و گفت: رویکرد توسعه کشور باید از اقتصاد مبتنی بر منابع 

به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر کند. 
به گزارش گاهنامه عتف ،»برات قبادیان« ، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: امروز یکی از شاخص های 

مقایسه ای کشورها توانمندی اقتصادی کشورهاست. 
وی با بیان این که ایران اسالمی کشوری غنی از تمام ظرفیت ها و نعمت های الهی است، افزود: نعمت های 

الهی چیزهایی هستند که بشر هیچ دخالتی در وجود آنها نداشته و ندارد. 
قبادیان در ادامه با اشاره به این که اقتصاد امروز مبتنی بر دانش است، گفت: ایران به عنوان کشوری که 

یک درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده، فقط می تواند برای یک درصد محیط زیست و آب و 
هوای جهان تصمیمی بگیرد. 

از جمله ضرورت های  را  پایدار  معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت توسعه 
اجرایی در این حوزه دانست و بیان کرد: برآورده کردن نیازهای نسل امروز به شکلی که به منابع آیندگان 

آسیبی نرسد، تعریف توسعه پایدار است. 
این مقام مسئول با بیان این که توسعه پایدار با تکیه بر دانش و علم محقق می شود، خاطرنشان کرد: 

دانشگاه ها باید با توسعه مطلوب علمی و فرهنگی در این حوزه نقش آفرینی کنند. 
وی با بیان این که زندگی فردا با زندگی امروز کاماًل متفاوت است، گفت: هر جامعه، کشور و صنایعی که 

متناسب با پیشرفت های نوین حرکت کند می توانند خود را برای جامعه فردا زنده و پویا نگه دارد. 
قبادیان با اشاره به نقش دانشگاه ها در پویایی بیش از پیش صنایع و واحدهای مختلف، افزود: هیچ راهی 

به جز ارتقای علوم مختلف و بروز کردن اطالعات خود برای رسیدن به توسعه پایدار وجود ندارد. 
معاون وزیر صنایع تصریح کرد: رویکرد توسعه کشور باید از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر 

دانش تغییر جدی داشته باشد. 
وی جوان بودن جمعیت کشور را یکی از فرصت های مناسب برای دانش بنیان کردن برنامه های اقتصادی 

کشور دانست و بیان کرد: بحث اقتصاد مقاومتی خیلی از افراد در جامعه را از خواب بیدار کرده است. 
معاون وزیر برون گرایی بودن با هدف ایجاد ارزش افزوده ظرفیت ها قبل از صادرات را از دیگر ضرورت های 
اجرایی در راستای توسعه اقتصادی عنوان کرد و افزود: مردمی بودن اقتصاد یکی از مهمترین ویژگی های 

اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه توسعه پایدرا است. 
این مقام مسئول بحث ارتباط صنعت و دانشگاه را از دیگر ضرورت های توسعه ای و ارتقای ظرفیت صنایع 
دانست و بیان کرد: حمایت از بخش خصوصی و صنایع یکی از اولویت های اجرایی دولت تدبیر و امید است. 
قبادیان با بیان این که سامانه مند کردن و نهادینه کردن کارآموزی دانشجویان در صنایع یکی از راهکارهای 
باید پایان  ارتباط منسجم تر بین دانشگاه و صنایع است، اظهار کرد: دانشجویان ارشد و دکتری  ایجاد 

نامه های خود را با محوریت رفع مشکل صنایع تهیه و تنظیم کنند.     

با حمایت صحا از یک شرکت دانش بنیان محقق شد: 

تولید سیستم های هوشمند راهنمای پارکینگ 

   محققان در یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک 
راهنمای  هوشمند  سیستم های  فارس  استان  فناوری  و  علم 
از  حمایت  صندوق  پشتیبانی  با  که  کردند  طراحی  پارکینگ 
انبوه  تولید  به  (صحا(  الکترونیک  صنایع  توسعه  و  تحقیقات 

رسیده است.

مهندس سید حسین موسوی؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان مگافا 
در  مستقر  یاکند(  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  گسترش  )مشاوران 
این شرکت در دو  اینکه  بیان  با  فارس  استان  فناوری  و  علم  پارک 
و  تاسیسات شهری  انرژی و هوشمندسازی  زمینه سیستم مدیریت 
ساختمانی فعالیت می کند، اظهار کرد: یکی از محصوالتی که به تولید 

رسانده ایم سیستم هوشمند راهنمای پارکینگ های سرپوشیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از نیروی انسانی برای مسیریابی در 
راستای پارک خودرو در پارکینگ های سرپوشیده استفاده می شود، 
گفت: سیستم هوشمندی که طراحی کرده ایم این اماکن را از نیروی 

انسانی بی نیاز می کند.

گفت:  هوشمند  سیستم های  این  عملکرد  خصوص  در  موسوی 
ابتدای ورود به پارکینگ  از  به واسطه این سیستم هوشمند، خودرو 
انسانی و  تا رسیدن به جایگاه مطلوب پارک بدون راهنمای نیروی 
پارک  مطلوب  جایگاه  به سمت  دارند  این سیستم ها  که  عالئمی  با 

حرکت می کند.

وی در خصوص کارکرد سیستم هوشمند راهنمای پارکینگ خودرو 
عنوان کرد: اولین جز اصلی این سیستم، یک سنسور است که باالی 
صورتی که  به  می گیرد،  قرار  پارکینگ  در  پارک  فضاهای  همه  سر 

راننده فضای خالی پارکینگ را تشخیص می دهد.

چراغ  یک  پارک  فضاهای  تک  تک  مقابل  در  اینکه  بیان  با  وی 
این  داشت:  بیان  دارد،  وجود  رنگ  چندین  از  متشکل  راهنمایی 
چراغ ها می توانند از ۳ تا ۷ رنگ داشته باشند و وضعیت های مختلف 
اشغال  نشانه  قرمز  رنگ  مثال  عنوان  به  دهند.  نشان  راننده  به  را 
فضای پارک، سبز فضای آزاد پارک، آبی فضای رزرو شده و رنگ های 
مختلف می تواند برای وضعیت هایی مانند معلولین، خانم های باردار 

و... تعیین شوند.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان مگافا یاکند با بیان اینکه یکی دیگر 
تابلوهای راهنما هستند، گفت:  از بخش های این سیستم هوشمند، 
بودن  مسدود  چپ،  و  راست  به  گردش  عالمت های  سه راهی ها،  در 
راه و... نیز در این سیستم گنجانده شده است. همچنین به واسطه 
این سیستم می توان فضای پارک هایVIP ، محل پارک اورژانس ها، 

پزشکان و پرستاران و... را تعیین کرد.

وی افزود: یک اپراتور می تواند به صورت آنالین از وضعیت فضاهای 
پایش  و ضمن  باشد  پارکینگ  مطلع  کلی وضعیت  به طور  و  پارک 

فصلی، پارک را مدیریت کند.

راستای  در  شرکت  این  اقدامات  از  یکی  به  اشاره  با  موسوی 
به کارگیری محصول خود گفت: در حال حاضر درصدد هستیم این 
سیستم هوشمند راهنمای پارکینگ را در اتاق کنترل مرکز ترافیک 
شهرداری شیراز نصب کنیم تا مدیریت فضاهای پارک را داشته باشند.

راهنمای  هوشمند  سیستم های  ساخت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پارکینگ در این شرکت دانش بنیان از بهمن سال ۹4 آغاز شده است، 
خاطرنشان کرد: پس از آن با دریافت تسهیالت صندوق حمایت از 
صنایع الکترونیک ، محصول را به تولید انبوه رساندیم؛ در حال حاضر 
هم 5 هزار ظرفیت پارک را تولید کرده ایم در حالیکه توانایی تولید 

۱۰۰ هزار واحد پارک در سال را داریم.

وی با بیان اینکه مشتری بالقوه این طرح شهرداری و مجتمع های 
تجاری هستند، اعالم کرد: اخیرا قرارداد نمایندگی انحصاری فروش 

این سیستم به ارزش ۱۲ میلیارد ریال منعقد شده است.

ارتباط صنعت و دانشگاه
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دیدار معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با سفیر کشور جمهوری آذربایجان در ایران 

و  پژوهش  معاون   ، احمدی   دکتر وحید 
فناوری وزارت علوم به همراه جمعی از مدیران 
روسای  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دانشگاه ها  با بنیاد حسین اف، سفیر جمهوری 
گسترش  خصوص  در  ایران  در  آذربایجان 
همکاری با مراکز علمی و پژوهشی و فناوری 
کشور آذربایجان و همچنین ایجادپارک علم و 
فناوری در آن کشور در محل  معاونت پژوهش و 

فناوری وزارت علوم دیدار و گفتگو کردند.
ابتدا آقای دکتر احمدی به سابقه تاریخی، فرهنگی 
و مذهبی دو کشور اشاره کردند و همچنین آماری 
از وضعیت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، دانشجویان، 
و  فناوری  و  پارک های علم  اعضای هیات علمی، 

رتبه تولید مقاالت علمی ارائه دادند.
  معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه 
به دو مرکز همکاری های بین المللی اشاره کردند: 
یکی مرکز بین المللی آیریس که زیر نظر یونسکو 
و  علم  پارک های  و  مراکز رشد  توسعه  زمینه  در 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  محوریت  با  فناوری 
اصفهان که ذیل آن ارتباطالت بین المللی خوبی 
دیگر  های  کشور  و  عمان  نیجریه،  های  کشور  با 
ایجاد  و  فناوری  زمینه  در  تجربیات  تبادل  برای 
پارک های علم و فناوری ایجاد شده است و دیگری 
شبکه پارک های علم و فناوری کشور های اسالمی  
گیالن  فناوری  و  علم  پارک  محوریت  )OIC(با 
در قالب کامستک و کشور های اسالمی که مرتباً 
کارگاه های اموزشی و نشست هایی را در منطقه 

برگزار می کنند.
با  ما  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  همچنین   وی 

کشور آذربایجان تفاهم نامه هایی را از قبل داشته ایم 
ولیکن انتظار بیشتری برای تقویت همکاری با کشور 
آذربایجان  های  استان  در  چراکه  داریم  آذربایجان 
شرقی، غربی و زنجان که هم زبان هستند و حتی 
استان های دیگر ظرفیت های زیادی برای همکاری  
وجود دارد. نتیجتاً با توجه به ظرفیت های دو کشور بر 
عملیاتی کردن مفاد تفاهم نامه های امضاء شده و عدم 

نیاز به تفاهم نامه های جدید تاکید شد.
 درادامه بنیاد حسین اف سفیر جمهوری آذربایجان 
در ایران به سوابق مشترک تاریخی، فرهنگی و دینی 
بین دو کشورایران و آذربایجان اشاره کرد و گفت: در 
چهارسال گذشته روابط دو کشور توسعه روزافزونی 
داشته برای مثال روابط تجاری ما ۷5 درصد رشد 
داشته است همچنین در این مدت روسای جمهور دو 

کشور ۸ بار با هم مالقات داشته اند.
 

وی با بیان اینکه متاسفانه تا به حال در زمینه پزشکی 
همکاری هایی صورت نگرفته است وکشور آذربایجان 
ترجیح می دهد نیاز های خود را از منطقه تامین کند. 
به نظر من برگزاری این جلسه ایده خوب و مفیدی 
است. اطالعاتی که پارک های علم و فناوری آماده 

کردند را به سازمان های ذیربط انتقال خواهیم داد. 
افزود  کشورمان  در  آذربایجان  جمهوری  سفیر 
سفارت آذربایجان نیز مصمم است ارتباطات در همه 
لیکن  و  دهد  گسترش  ایران  کشور  با  را  ها  زمینه 
تقویت  با  ارتباط  در  و مشکالت  یک سری مسائل 
همکاری های علمی بین دانشگاه های دو کشورایران 
و آذربایجان وجود دارد که باید بررسی و حل و فصل 
شوند.  اخیراً چند دانشگاه در آذربایجان تاسیس شده 
است. همانطور که می دانید از قدیم آذربایجان در 
زمینه نفت فعال بوده است و دانشگاه آکادمی نفت 
آذربایجان تاریخ دیرینه ای دارد لذا یکی از زمینه های 

همکاری ما می تواند اکادمی نفت آذربایجان باشد.
 

 
آقای دکتر پیری، مدیر کل دفتر فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پارک های علم و 
فناوری در کشور  به صورت شبکه ی کار می کنند 
و اینکه برخی پارک ها در زمین هایی جلوتر از بقیه 
هستند مثال صنعت یا نفت که پارک خوزستان در 
این حوزه فعال است. بنابر این می توان حوزه های 
همکای را مشخص کرد ولی درگاه ما پارک هایی 

حضور  کشور  شرق  شمال  منطقه  در  که  هستند 
دارند ولیکن بدون همکاری دانشگاه ها با پارک ها 

این همکاری ها میسر نخواهد شد.
در ادامه پارک علم و فناوری استان اردبیل برای ایجاد 
پارک علم و فناوری در کشور آذربایجان با همکار ی و 
نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم آمادگی 
نمود و در ادامه این دیدار دانشگاه محقق اردبیلی، قائم 
مقام دانشگاه تبریز و رؤسای پارک های علم و فناوری 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به بیان دیدگاه 

های خود پرداختند.
 در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترکی 
کشور  دو  فناوری  و  علمی  مسئوالن  از  متشکل 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در 
کمیته  این  و  شود  تشکیل  فناوری  و  علم  حوزه 
برنامه ریزی الزم را برای گسترش تعامالت علمی و 

فناوری فی ما بین راپی گیری کند.

گفتنی است در این دیدار دکتر خسرو پیری مدیر 
و  علوم  وزارت  فناوری  امور  ریزی  برنامه  دفتر  کل 
مهندس حافظی فر مشاور عالی استاندار اردبیل نیز 

حضور داشتند.

در  اسالم  جهان  فناوری  و  علوم  ساله  ده   برنامه  تصویب 
سازمان  عضو  کشورهای  سران  فناوری  و  علوم  اجالس  اولین 

اسالمی همکاری های 

  در اولین اجالس علوم و فناوری سران 
اسالمی  همکاری   سازمان  عضو  کشورهای 
 10 فناوری  و  علوم  برنامه  قزاقستان،  در 
 )OIC) اسالم  جهان   )2016-2026) ساله 

رسید.  تصویب  به 

اجالس  این  در  عتف،  گاهنامه  گزارش  به 
هیئت  رئیس  فریدون  عبدالحسین  دکتر 
جمهوری  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
و  تحقیقات  علوم،  وزرای  نشست  در  اسالمی 
اشاره  با  اسالمی  همکاری  سازمان  فناوری 
فناوری  و  علمی  دستاوردهای  از  برخی  به 
و  توسعه  به  توجه  داشت:  اظهار  کشورمان 
اسالمی  کشورهای  بین  علمی  شبکه  بسط 
دانش،  و  تجربیات  قابلیت ها،  تبادل  برای 
گفتگوهای  و  مباحث  شکل گیری  همچنین 
بین المللی  بازار  فن  تشکیل  بر  تأکید  علمی، 
ریسک پذیر  سرمایه گذاری  صندوق  و  اسالمی 
شرکت های  و  نوآوری  از  حمایت  برای 
همایش ها  و  رویدادها  برگزاری  دانش بنیان، 
شرایط  ایجاد  و  مختلف  سطوح  و  رشته ها  در 

مطالعاتی  فرصت های  برای  الزم  تسهیالت  و 
هیئت  اعضای  برای  مدت  کوتاه  حضور  و 
به  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  علمی 

می کند. کمک  فناوری  و  علوم  توسعه 

داده های  پایگاه  تشکیل  علوم  وزیر  مشاور 
پژوهشی  امکانات  اسالم،  جهان  دانشمندان 
زیرساخت  ایجاد  آزمایشگاهی،  شبکه  های  و 
کشورهای  نوآوری  و  فناوری  علوم،  پایش 
برای  اسالمی، تشکیل گروه های کاری مشترک 
شناسایی، تعریف و آینده پژوهی مسائل و نیازها 
کشورهای  مشترک  اجتماعی  چالش های  و 
حوزه های  راه  نقشه  پیش نویس  تهیه  اسالمی، 
اسالمی  کشورهای  مساعی  با  فناوری  و  علوم 
در  فناوری ها  تجاری سازی  جهت  در  تالش  و 
در  موثری  راه  می تواند  که  اسالمی  کشورهای 
توسعه  بین کشورهای در حال  توسعه همکاری 
به  از دیگر مواردی دانست که  را  باشد  اسالمی 
توسعه علوم و فناوری کشورهای اسالمی کمک 

می کند.

حضور  با  که  اجالس  این  در  است  گفتنی 
روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
و  سران  شد،  برگزار  کشورمان  رئیس جمهوری 
حضور  اسالمی  کشور   ۲5 از  بیش  علوم  وزرای 

داشتند.

با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)عتف( 
راستای  در   )AIT(اتریش فناوری  موسسه  با  همکاری  قرارداد 

توسعه نظام نوآوری قطعه سازی خودرو در تبریز امضا شد. 

  با همت و تالش دبیرخانه شورای عالی عتف و 
در راستای توسعه همکاریهای بین المللی دبیرخانه 
شورا با حضور استاندار آذربایجان شرقی، معاون 
نماینده  عتف،  عالی  شورای  دبیرخانه  اجرایی 
نمایندگان  متحد،  ملل  صنعتی  توسعه  سازمان 
و  ذیربط  مسئولین  اتریش،  فناوری  موسسه 
صنعتگران استان قرارداد همکاری مشترک بین 
موسسه فناوری اتریش(AIT(، منطقه ویژه علم 
و فناوری ربع رشیدی و انجمن مدیریت تکنولوژی 
نوآوری قطعه سازی  نظام  ایران در حوزه توسعه 

خودرو استان آذربایجان شرقی امضا شد. 
توسعه  راستای  در  عتف  عالی  شورای  دبیرخانه 
همکاریهای بین المللی و به منظور توسعه فناورانه در 
خوشه های صنعتی استان آذربایجان شرقی و متناسب 
با ماموریت های منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، 
 )AIT( اتریش  فناوری  موسسه  با  همکاری  قرارداد 

منعقد نمود.
 روز چهارشنبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ مراسم آغاز به کار 
قرارداد یاد شده با حضور استاندار آذربایجان شرقی، معاون 
اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف، نماینده سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد، نمایندگان موسسه فناوری اتریش و 
سازی  قطعه  حوزه  صنعتگران  و  استان  مقامات  برخی 

خودرو در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد. 
  

انعقاد  گفت  شرقی  آذربایجان  استاندار  مراسم  این  در 
قرارداد توسعه نظام نوآوری قطعه سازی خودرو فصل 
نوینی در صنعت استان است و از این طریق استان از 
صنعت سنتی به سمت صنعت دانش بنیان حرکت می 
کند، ایشان اضافه کرد ایجاد شبکه ای برای هم  افزایی 
و اتصال امکانات جزیره ای و ظرفیت های جدا از هم در 

حوزه صنعت و تولید ضروری است. 
عتف  عالی  شورای  دبیرخانه  اجرایی  معاون  ادامه  در 
ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار پروژه توسعه نظام 
نوآوری قطعه سازی خودرو به سابقه موضوع اشاره کرد و 
افزود قرارداد مذکور جزو قراردادهایی است که با سرمایه 
گرفته  اتریشی صورت  و  ایرانی  گذاری مشترک طرف 
است و موسسه فناوری اتریش قسمتی از هزینه ها را 

تقبل کرده است. 
نوآوری  دپارتمان  رییس  فروهلیچ  پروفسور  سپس 
موسسه فناوری اتریش اهمیت این پروژه را متذکر شد و 
بیان کرد ما کار را در سطوح مختلف انجام می دهیم و 

به دنبال مدل سازی دینامیک نوآوری هستیم.
نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)یونیدو( گفت 
سازمان یونیدو یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل 
متحد است که اهداف متعددی همچون توسعه پایدار، 
توسعه انرژیهای پاک، توسعه صنعتی در کشورهای در 

حال توسعه و حفاظت محیط زیست فعالیت می کند. 
عالی  شورای  دبیرخانه  الملل  بین  روابط  سابق  مشاور 
عتف سرکار خانم دکتر شهرکی ضمن اظهار خرسندی 
از از مراسم افتتاحیه پروژه فوق الذکر افزود این مدل 
همکاری چند جانبه یکی از مدلهای موفق همکاری می 

باشد. 
در پایان دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی ضمن 
کشور  کرد  بیان  همکار  طرف  برای  موفقیت  آرزوی 
اتریش در طول تاریخ در تعامالت بین المللی با کشور 

ایران سخاوتمندانه برخورد کرده است.  

بین الملل
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   پیام دکتر وحید احمدی  
رئیس پنجمین همایش ملی

 مدیران فناوری اطالعات؛

توجه به حکمرانی داده همزمان با حکمرانی 
سامانه های  ساخت  به  اطالعات  فناوری 
اطالعاتی بهتر در دو سپهر پژوهش و کاربرد 

خواهد انجامید
 

امروزه پیچیدگی و اندازة بسیار بزرگ داده ها در برخی 
سازمان ها به یک مسئله و در برخی دیگر به یک بحران 
تبدیل شده است. کسب وکارهای گوناگون برای چیره 
شدن بر کاستی ها و چالش های ناشی از این پیچیدگی ها 
سازوکارهای خود را به گونه ای سامان داده اند تا بتوانند 
با ذخیره سازی، تحلیل، و ترکیب این داده ها از آن بهره 
به خودی خود  داده  مدیریت  راهکارهای  کاربست  برند. 
بسیار هزینه بر است و با منابع این کسب وکارها سازگار 
کسب وکارهای  در  سازمان ها  امروزه  بنابراین  نیست. 
گوناگون خود برای حل مسائل مبتنی بر داده به یک 
راهکار فراگیر مبتنی بر حکمرانی داده روی  آورده اند و از 

مدل های اثربخش و کارای آن بهره می برند.

در عصر حاضر سازمان های پیشرو در حوزه های گوناگون، 
گذشتة  زیرا  می دانند  خود  ارزشمند  دارایی  را  داده ها 
روشن  را  آینده  روندهای  و  می کند  بازنمایی  را  آن ها 
می سازد. توجه به حکمرانی داده همزمان با حکمرانی 
فناوری اطالعات به ساخت سامانه های اطالعاتی بهتر در 

دو سپهر پژوهش و کاربرد خواهد انجامید. 

فناوری  مدیران  ملی  پنجمین همایش  پایه،  بر همین 
علوم  دیدگاه  از  داده ها  رویکرد »حکمرانی  با  اطالعات 
در  را  داده محور  نگرش  دارد  بنا  اطالعات«  فناوری  و 
همچنین  و  دهد  گسترش  سازمانی  گوناگون  الیه های 
پیوندهای کاری میان صاحب نظران و پژوهشگران علوم 
علوم  و  مدیریت  و  اجتماعی، سیاست گذاری  و  انسانی 
و مهندسی در حوزة فناوری اطالعات برقرار ساخته و 

زمینه های پیوند آن را پایدار سازد. 

همایش های  از  باالتر  ترازی  در  همایش  این  امیدوارم 
نیز  و  خصوصی  و  دولتی  سازمان های  به  پیشین، 
پیشبرد  و  حفظ  در  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه های 
آنها  مدیران  مهارت  و  بینش،  دانش،  کیفیت  و  سطح 
در حوزه های گوناگون علوم و فناوری اطالعات کمک 
کند و دستاوردهای با ارزش و سودمندی را برای جامعة 
علمی،پژوهشی، و فنی کشور به ارمغان آورد. شایسته 
پشتیبان  و  کننده  برگزار  سازمان های  همة  از  است 
آثار  که  و کسانی  و همچنین همة سازمان ها  همایش 
به  دیگران  با  همایش  این  در  را  خود  دستاوردهای  و 
و  نموده  قدردانی  و  سپاسگزاری  می گذارند،  اشتراک 
را  شادکامی  و  سالمتی  همگان  برای  ایزدی  درگاه  از 

خواستارم. 

 

  روز سه شنبه ۱۷ مرداد  ۱۳۹۶، وزیران دولت 
دوازدهم، به جز وزیر عتف، به مجلس شورای اسالمی 

معرفی شدند.
 نهادها و کسان بسیار در این زمینه سخن گفته اند 
و زبان به پذیرش یا خرده گیری باز کرده اند. روشن 
است که معرفی وزیران بر عهده ریاست جمهوری و 
رأی اعتماد نیز در اختیار مجلس است. با این همه، 
از حقوق شهروندان  نیز  باره  این  گفتن دیدگاه در 
گفته  وزیران  درباره  آنچه  از  یکی  می رود.  به شمار 
باور  این  بر  برخی  آنهاست.  همه  بودن  مرد  شده، 
هستند که برآیند کارزار انتخاباتی رئیس جمهور باید 
به وزارِت زنان در هیئت وزیران می انجامید. بخشی 
از زنان کشور نیز این باور و چشم داشت را داشته و 

دارند.
   وزیِر زن از چند سو جای گفت وگو بوده و هست. 
از  دوم  دیدگاه  است.  تقلید  مراجع  دیدگاه  نخست 
فرهنگ ملی و نگاه به زنان و توان و نقش آنها سرچشمه 

می گیرد. دیدگاه دیگر،  کنش گراست. از دیدگاه سوم و 
تنها با نگاه مدیریت باید گفت که سال ها درخواست 
وزیِر زن راه درستی نبوده است و امید نمی رود به 
سرانجامی هم برسد. شاید در سال های آغازین انقالب 
اسالمی می شد که وزیری یا مدیری با تجربه اندک به 
کار گمارده شود،  ولی پس از چهار دهه، دیگر نمی توان 
امید چندانی به چنین گزینش هایی بست. هستند 
زنانی که شایستگی وزارت را داشته باشند، ولی این 
زنان تک ستاره هایی به شمار می روند که دنباله چندانی 
ندارند. زنان اگر در پی وزارت هستند، باید راه دیگری 
پیش گیرند. راه درست این است که زنان،  مدیریت را 
از الیه های پایه و میانی آغاز کنند و عملکرد خود را در 
این الیه ها گسترده سازند تا دیده شوند یا به گفته بهتر، 

نتوان آنها را نادیده گرفت.
   تاکنون از دو دیدگاه نخست درباره کار زنان در 
مدیریت های پایه و میانی سخنی نبوده است. بنابراین 
زنان می توانند از این زمان بهره برند و سهمی درخور 
از مدیریت در الیه های پایه و میانی درخواست کنند 
که شدنی تر و نزدیک تر است. یک وزیر نیاز به تجربه 
دارد، چرا که  برای شناخت درست دستگاه دولت 
کار دولت چندان مستند نیست و مستندات آن هم 
این شناخت  چندان یکپارچه و سرراست نیستند. 
تنها با تجربه به کف می آید. از سوی دیگر، نمی توان 

یک وزارت را تنها به پشت گرمی سازوکارهای رسمی 
و روابط سازمانی و قانونی به پیش برد. یک وزیر باید 
شبکه ای از ارتباطات را در نهادهای گوناگون دستگاه 
دولت داشته باشد که در همه جهان، کار دولت با 
شبکه سازی و روابط غیررسمی همراه است. چنین 
شبکه ای تنها در پی کار در الیه های گوناگون و در 
زمانی نه چندان اندک به دست می آید. دیگر اینکه یک 
وزیر نیاز به شناخت بسیار نزدیک دست کم ۳۰ نفر 
و همچنین شناخت نزدیک ۱۰۰ نفر برای همکاری 
دارد. این شناخت نیز در پی همکاری با دیگران در 

الیه های گوناگون مدیریت درست می شود.
اگر مردان در پی وزیِر زن هستند  این رو،  از     
و زنان اگر خود سودای وزارت دارند، راه درست 
این است که از زمان بهره برند و جای ایشان را 
در مدیریت های پایه و میانی استوار سازند و شاید 
بتوانند از معرفی نشدن وزیِر زن نیز بهره برند و 
سهم خود را در این جایگاه پایدار و پابرجا سازند. 
معاونان  و  کل  مدیران  میان  در  می توانند  زنان 
باشند  داشته  سهمیه ای  و  سهمی  وزارت خانه ها 
بیابند  آمادگی  وزارت  برای  جایگاه ها،  این  در  و 
زمان درست  اینک  بنمایند.  را  و شایستگی خود 

برای این خواست و کنش است.

رئیس ایرانداک:

جایزه ملی »فاب« چشم انداز اقتصاد مقاومتی را توسعه می بخشد

رئیس  علیدوستی،  سیروس  دکتر       
ایران  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه 
فناوری  ملی  جایزه  گفت:  (ایرانداک( 
است  ملی  جایزه  تنها  (فاب(  برتر  اطالعات 
فناوری  حوزه  محصوالت  کاربست پذیری  که 
اطالعات را ارزیابی می کند و چشم انداز اقتصاد 

مقاومتی را توسعه می بخشد.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران« دکتر علیدوستی، رئیس ایرانداک با 
اشاره به تاریخچه جایزه ملی فناوری اطالعات برتر )فاب( 
افزود: جایزه فاب از خرداد ماه ۱۳۹4 برای نخستین بار 
در همایش سوم مدیران فناوری اطالعات رونمایی شد 
و در امسال در پنجمین همایش، سومین جایزه فاب 
به محصوالتی که از جنبه های گوناگون علمی فناوری، 
سیاستی مدیریتی، و نیز فرهنگی اجتماعی در باالترین 

سطح باشند، داده خواهد شد.
عضو شورای سیاست گذاری همایش گفت: جایزه فاب 
برای تشویق متخصصان و پژوهشگران علوم و فناوری 
اطالعات در ارائه محصوالت فناورانه و نوآورانه خود در 
یکی از بزرگ ترین همایش ها مدیران این حوزه طراحی 

شده است.
وی افزود: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 
به  فاب  ملی  جایزه  اهدای  و  طراحی  با  )ایرانداک( 

گسترش عرضه دستاوردهای فناورانه کمک خواهد 
کرد و زمینه افزایش بلوغ محصوالت حوزه فناوری 
اطالعات را افزون بر افزایش بازار این محصوالت فراهم 
خواهد ساخت. کمک به صادرات این دستاوردها نیز 

داز دیگر هدف های این جایزه ملی است.
رئیس ایرانداک خاطرنشان کرد: جایزه فاب افزون بر 
کمک به ارتقا و رشد علمی و فناورانه دستاوردهای 

حوزه فناوری اطالعات، به مالحظات فرهنگی اجتماعی 
این حوزه نیز توجه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در پنجمین دوره این همایش در سال 
۱۳۹۶ که اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری 
شده است، فرایند ارزیابی جایزه فاب میزان اشتغال زایی 
و توجه به اصول علمی تولید محصوالت فناورانه را نیز 

به شکل ویژه مورد توجه قرار خواهد داد.
علیدوستی به بیان و تعریف روشن  از محصوالت فناورانه 
و  دستاوردها  فناورانه؛  محصوالت  افزود:  و  پرداخت 
خدمات نرم افزاری، سخت افزاری و ارتباطی )شبکه ای(، 
استانداردها، معماری ها و روش شناسی های طراحی و 
توسعه سامانه های کاربردی، و روش ها و استانداردهای 
آنها  اشاعه  و  اطالعات  فناوری  آسان سازی کاربست 
که  می گیرند  در  را  فرهنگی اجتماعی  بستری  در 
ویژگی های این محصوالت، هرگونه نوآوری و ابتکار در 

حوزه کاربرد فناوری اطالعات را در بر دارند.
وی یادآور شد:  سازمان ها و شرکت های فعال در زمینه 
محصوالت  مستندات  می توانند  اطالعات  فناوری 
فناورانه خود را تا پایان شهریور ۱۳۹۶ در وبگاه همایش 
به آدرس itmanc.irandoc.ac.ir برای بررسی ارائه 

کنند.
گفتنی است، پنجمین همایش ملی مدیران فناوری 
اطالعات در تاریخ 5 آذر ۱۳۹۶ در مرکز همایش های 

بین المللی برج میالد برگزار می شود.

ارائه سامانه  همانندجو و سامانه مدیریت نشست ها و مصوبه های هیئت امنا 
)سامان ها( در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 

و  نشست ها  مدیریت  سامانه  و  همانندجو  سامانه  طرح  دو   
از  یکی  موفق  تجربیات  عنوان  به  (سامان ها(  امنا  هیئت  مصوبه های 

پنج دانشگاه و پژوهشگاه سرمایه گذار کشور ارائه شدند.

دو طرح سامانه همانندجو و سامانه مدیریت نشست ها و مصوبه های هیئت 
پژوهشگاه  و  دانشگاه  پنج  از  یکی  موفق  تجربیات  عنوان  به  )سامان ها(  امنا 

سرمایه گذار کشور ارائه شدند.
دو  ایران«  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
هیئت  مصوبه های  و  نشست ها  مدیریت  سامانه  و  همانندجو  سامانه  طرح 
پژوهشگاه  و  دانشگاه  پنج  از  یکی  موفق  تجربیات  عنوان  به  )سامان ها(  امنا 
در  سرمایه گذار،  پژوهشگاه های  و  دانشگاه  ها  نشست  در  کشور  سرمایه گذار 

حاشیه برگزاری سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ارائه شدند.

بهبود  به منظور  علم کشور  به خواست جامعه  پاسخ  در  سامانه همانندجو 
اخالق علمی و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و هم چنین پیشگیری از 
پارسیان  دانش  دانش بنیان سبوی  مشارکت شرکت  با  علمی،  بدرفتاری های 
پایان نامه ها و رساله ها و دیگر  راه اندازی شده است. همانندجویی در نوشتار 
مدارک علمی، گامی در کمک به نگه داشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم 

و فناوری و زمینه سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطالعات است.
هم چنین، سامانه مدیریت نشست ها و مصوبه های هیئت امنا که با مشارکت 
امنای دانشگاه ها،  به هیئت های  راه اندازی شده است،  اکسیر تکسان  شرکت 
پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و دانشگاه هایی 
مانند دانشگاه آزاد اسالمی کمک می  کند که در محیط وب، نشست های خود 

را از آغاز تا انجام مدیریت کنند.

ایرانداک

 دکتر سیروس علیدوستی؛ 
 رئیس ایرانداک
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افزایش 66 برابری جستجو در پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( از سال 1392 تاکنون

  در بهار سال ۱۳۹۶ پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( در 
حالی پذیرای بیش از ۱۷ میلیون جست وجو بوده که این میزان در 

بهار ۱۳۹۲ بیش از ۲۶۸ هزار بوده است.
اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
)گنج(  ایران  علمی  اطالعات  پایگاه   ۱۳۹۲ سال  بهار  در  ایران« 
به   ۱۳۹۶ بهار  در  شمار  این  بود؛  جست وجو   ۲۶۸.۱۹۶ پذیرای 

۱۷.۷۰۸.۱۱۳ یعنی به بیش از ۶۶ برابر رسیده است
 ،۱۳۹۳ سال  پایان  از  می دهد،  نشان  زیر  نمودار  که  همان گونه 
و   ۱۳۹4 سال های  در  و  داشته  جهش  گنج  در  جست وجو  شمار 

۱۳۹5، این روند پایدار شده است.
ایران  پایگاه اطالعات علمی  نیز جست وجو در  بهار سال ۱۳۹۶   

)گنج( جهش دیگری داشته و به ۱۷.۷۰۸.۱۱۳ رسیده است. 
و   ۱۳۹4 تابستان  در  جست وجو  شمار  باالترین  این،  از  پیش 
۱۲.۷۹۱.۰۸۰ بوده است. بر این پایه، در بهار سال ۱۳۹۶ جهشی 
این  است.  داده  رخ  گنج  در  جست وجو  میلیون  پنج  به  نزدیک 
جهش نشان دهندة افزایش کیفیت داده های این پایگاه از یک سو و 

کاربست بیشتر آنها در نظام علم و پژوهش کشور است.
هزار مدرک  از ۹۳۰  بیش  با  )گنج(  ایران  علمی  اطالعات  پایگاه 
علمی که 4۲۷ هزار و ۷۸۱ رکورد آن مربوط به پایان نامه ها است، 

در اختیار جامعه علمی کشور است. 

و  فناوری،  کتاب »نمای 2016  جایگاه علم، 
نوآوری ایران در جهان« منتشر شد

   کتاب »نمای 2016  جایگاه علم، فناوری، 
و نوآوری ایران در جهان« به منظور توصیف 
و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در 
و  فناوری،  علم،  جهانی  کلیدی  شاخص های 

نوآوری از سوی ایرانداک منتشر شد.

و  علوم  پژوهشگاه  عمومی  »روابط  گزارش  به 
اثر  ایران« نمای ۲۰۱۶ سومین  فناوری اطالعات 
آثار »نما« است که گزارش توصیفی  از مجموعه 

شاخص های نما را در بر دارد.
گزارش  و  توصیف  برای  کوششی   ۲۰۱۶ نمای 

شاخص های  در  کشور  جایگاه  روزآمد  و  درست 
کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری است.

افزون بر این، در این اثر تالش شده با دسترسی 
به اطالعات، جایگاه ایران با ۲5 کشور منطقه نیز 

مقایسه شود.

گفتنی است، در این کتاب نزدیک به ۹۰ شاخص 
نوآوری  فناوری، و  در هفت فصل در زمینة علم، 

گزارش شده اند.

پژوهشگران،  جایگاه   ۲۰۱۶ نمای  فصل  هفت 
در  مؤسسه ها  جایگاه  علمی،  نشریه های  جایگاه 
نظام های فراگیر رتبه بندی، جایگاه مؤسسه ها در 
مؤسسه ها  جایگاه  رتبه بندی،  موضوعی  نظام های 
ایران  جایگاه  وبگاه ها،  رتبه بندی  نظام های  در 
در  ایران  جایگاه  و  استنادی،  نمایه نامه های  در 
در  را  نوآوری  و  فناوری،  علم،  رتبه بندی های 

برمی گیرد.

میان  را  ایران  جایگاه  »نِما«  این،  بر  افزون 
هر  در  را  آن  روند  و  جهان  و  منطقه  کشورهای 

شاخص در چند سال گذشته نیز نشان می دهد.
»نِما« با گرد آوردن شاخص های گوناگون در کنار 
با آمیختن  ابزاری برای کاربران می سازد که  هم، 
آنها دریافت بهتری از وضع کنونی و روندها پیدا 

کنند.
نشانی                  در  رایگان  صورت  به  کتاب  این 
nema.irandoc.ac.ir در دسترس عالقمندان 

است.

یادگیری  و  متن کاوی  آزمایشگاه  کار  آغاز 
ماشین در ایرانداک

 دومین آزمایشگاه ایرانداک با عنوان »متن کاوی و 
یادگیری ماشین« در زمینه روش های هوش مصنوعی 
برای ماشینی کردن فرایند درک و برداشت مفاهیم 

داده های گوناگون به ویژه متن آغاز به کار کرد.
به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران« در آزمایشگاه »متن کاوی و یادگیری 
متون  روی  متن کاوی  گوناگون  روش های  ماشین« 
علمی، اجرا و آزمایش و الگوریتم ها، روش ها، ابزارها، و 
سامانه های کاربردی تازه همخوان با پیکره زبان علمی 
از  برای استخراج دانش  برای زبان فارسی(  )به ویژه 

متون طراحی و ساخته می شود.
این آزمایشگاه با هدف کاربست مفاهیم یادگیری 
ماشین در سامانه های پردازش زبان طبیعی، ساخت و 

اشاعه پیکره های زبانی علمی بر پایه منابع ایرانداک، 
فرایندهای  خودکارسازی  برای  ابزارهایی  ارائه 
گوناگون سازمان دهی اطالعات، کاربرد دستاوردهای 
پژوهش های دانشجویان و دانش آموختگان تحصیالت 
برای  کار  تعریف  و  پروژه های صنعتی،  در  تکمیلی 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بر پایه نیازهای 
گفتنی  است.  شده  ایجاد  پژوهشگاه  فنی  و  علمی 
با  ماشین  یادگیری  و  متن کاوی  آزمایشگاه  است، 
امکاناتی نظیر سیستم های کامپیوتری مناسب برای 
اجرای الگوریتم های متن کاوی، ابزارهای پایه پردازش 
و  علمی ساختارمند  متون  و  فارسی،  زبان طبیعی 
غیرساختارمند حوزه های گوناگون به زبان فارسی کار 

خود را آغاز کرده است.

گروه های  با  اطالعات«  و  »جامعه  پژوهشکده  به  اطالعات«  فناوری  و  علوم  »جامعه،  پژوهشکده  نام  تغییر  با  موافقت  عالی، ضمن  آموزش  گسترش  شورای 
پژوهشکده های »فناوری اطالعات«، »علوم اطالعات« و »جامعه و اطالعات« موافقت قطعی به عمل آورد.

به گزارش »روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران« ۹ گروه پژوهشی مربوط به سه پژوهشکده پژوهشگاه به تصویب قطعی شورای گسترش 
آموزش عالی رسید.

پژوهشکده فناوری اطالعات شامل گروه های پژوهشی »مدیریت فناوری اطالعات«، »سیستم های اطالعاتی«، و »کسب و کار الکترونیک«، پژوهشکده علوم 
اطالعات شامل گروه های پژوهشی »اصطالح شناسی و هستان شناسی«، »زبان شناسی رایانشی« و »علم سنجی و تحلیل اطالعات« و پژوهشکده جامعه و اطالعات 

شامل گروه های پژوهشی »سیاست اطالعات«، »اخالق و حقوق اطالعات« و »مطالعات اجتماعی اطالعات« به تصویب رسیدند.
گروه های پژوهشی ایرانداک در نشست ۲5 تیر ماه ۱۳۹۶ شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.

در شورای آموزش عالی

و   پژوهشکده   سه 
پژوهشی  گروه   9

ایرانداک تصویب شد

ایرانداک



عتف گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری

شهریور 96 . شماره 15

13

دانشگاه/پژوهشگاه   50
موثرترین  جمع  در  کشور 

های دنیا قرار گرفتند

خمینی(ره(،  امام  المللی  بین  دانشگاههای  حضور 
اردبیلی  محقق  و   مازندران  شهرکرد،   ، نفت  صنعت 

درلیست دانشگاههای برتر دنیا  برای اولین بار

بین  علمی  های  همکاري  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
دکتر   ،  (  )ISC اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  المللی 
جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست  دهقانی  محمدجواد 
اساسی  های  شاخص  پایگاه  اطالعات  گفت:    (  )ISC اسالم 
علم آی.اس.آی)ISI-ESI(  نشان می دهد که تعداد دانشگاه 
ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به 5۰ دانشگاه 
تحقیقاتی  موسسات  و  ها  دانشگاه  فهرست  پایگاه  این  رسید. 
برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می نماید و به معرفی دانشگاه 

ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می پردازد. 
کشور  علمی  تولیدات  کیفیت  رشد  داشت:  اظهار  دهقانی 
های  پژوهشگاه  و  ها  دانشگاه  تعداد  افزایش  عامل  مهمترین 
کشور در جمع موثرترین ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی 
یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان 
اولین بند از سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی توسط 

مقام معظم رهبری است.
سرپرست ISC گفت: دانشگاه های بین المللی امام خمینی 
اردبیلی برای  )ره(، صنعت نفت، شهرکرد، مازندران و محقق 
قرار  دنیا  برتر  بار در فهرست دانشگاه های یک درصد  اولین 

گرفتند.
پایگاه شاخص های  ماه ۱۳۹4بررسی  افزود: در خرداد  وی 
اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری 
اسالمی ایران در جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد 
کیفیت  رشد  با   ۱۳۹4 ماه  آبان  در  گرفتند.  قرار  دنیا  برتر 
تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه ۱۳۹5 
 ESI در  ها  برترین  بررسی  ماه ۱۳۹5  در دی  رسید.  به ۳5 
اردیبهشت ماه  این رقم به 4۳ مورد رسید. در  نشان داد که 
۱۳۹۶ تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به 45 مورد رسید. در 
آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه ها 

و پژوهشگاه های کشور به 5۰ مورد افزایش یافته است.

دانشگاه   ۱۲ کشور،  های  پژوهشگاه  و  ها  دانشگاه  بین  در 
دانشگاه  جامع، ۱۰  دانشگاه  پژوهشگاه، ۲۲   4 پزشکی،  علوم 
صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترین های دنیا 

قرار گرفتند.
در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های تهران، 
کرمان،  ایران،  مشهد،  تبریز،  اصفهان،  شیراز،  بهشتی،  شهید 
بقیه اهلل )عج(، مازندران، زاهدان وکردستان در جمع موثرترین 

ها قرار گرفتند.
در بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش های 
ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی  بنیادی، انستیتو پاستور 
بین مراکز تحقیقاتی یک درصد  ایران و جهاد دانشگاهی در 

برتر دنیا قرار گرفتند.

تربیت  تهران،   های  دانشگاه  جامع،  های  دانشگاه  بین  در 
بهشتی،   شهید  تبریز،   مشهد،   فردوسی  شیراز،   مدرس،  
اصفهان،  رازی،  گیالن،  بوعلی سینا،  کاشان،  شهید باهنر 
کرمان،  ارومیه،  سمنان،  یزد،  یاسوج،  الزهرا )س(، خلیج 
و   خمینی)ره(  امام  المللی  بین  مازندران،   شهرکرد،  فارس، 

محقق اردبیلی در بین موثرین های دنیا جای گرفتند.
امیرکبیر،  دانشگاه  کشور،  صنعتی  های  دانشگاه  بین  در 
خواجه  دانشگاه  اصفهان،  ایران،  صنعت  و  علم  شریف، 
شیراز  و  سهند  شاهرود،  بابل،  نوشیروانی  نصیرالدین طوسی، 
با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاه های یک درصد برتر دنیا 
باقی ماندند و دانشگاه صنعت نفت در مجموع دانشگاه های 

برتر قرار گرفت.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  نیز  غیرمتمرکز  های  دانشگاه  بین  در 

و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا باقی ماندند.

 

 دانشگاه نام داًشگاُ ًَع

تعداد مدارک
تعداد استنادها 

نسبت استناد به  
مقاله

 

رتبه تعداد مدارک
رتبه تعداد استنادها 

رتبه نسبت استناد به  
مقاله

 

 2 1 1 5.45 212862 39038 داًشگاُ آزاد اسالهی غیرمتمرکز
 1 2 2 6.26 21117 3371 داًشگاُ پیام ًَر

 صٌعتی

 1 1 2 8.86 106536 12030 داًشگاُ صٌعتی شریف
 5 2 1 6.98 88163 12632 داًشگاُ اهیرکبیر

 2 3 3 8.83 79443 8997 داًشگاُ صٌعتی اصفْاى
 6 4 4 6.94 62057 8947 داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایراى

 8 5 5 6.18 29455 4767 خَاجِ ًصیرالدیي طَسی
 3 6 6 8.77 19056 2172 صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل

 7 7 8 6.24 9792 1570 سٌْدداًشگاُ صٌعتی 
 4 8 9 7.65 9265 1211 داًشگاُ صٌعتی شیراز

 10 9 7 5.68 9185 1618 داًشگاُ صٌعتی شاّرٍد
 9 10 10 5.75 6154 1071 داًشگاُ صٌعت ًفت

 جاهع

 10 1 1 7.18 156329 21776 داًشگاُ تْراى
 7 2 2 7.85 96786 12324 داًشگاُ تربیت هدرس

 8 3 3 7.65 62546 8178 شیرازداًشگاُ 
 9 4 5 7.35 47436 6454 داًشگاُ تبریس

 19 5 4 5.83 44727 7670 داًشگاُ فرٍدسی هشْد
 11 6 6 6.91 43983 6361 داًشگاُ شْید بْشتی

 6 7 8 7.91 27364 3459 داًشگاُ رازی
 3 8 10 8.58 27251 3177 داًشگاُ بَعلی سیٌا

 17 9 7 6 25914 4321 داًشگاُ اصفْاى
 4 10 11 8.31 23819 2867 داًشگاُ کاشاى
 18 11 9 5.87 19956 3398 داًشگاُ گیالى
 1 12 17 10.85 16499 1520 داًشگاُ یاسَج

 20 13 12 5.78 15350 2656 داًشگاُ شْید باٌّر کرهاى
 12 14 15 6.71 14714 2194 داًشگاُ یسد

 13 15 16 6.56 14248 2171 داًشگاُ هازًدراى
 16 16 14 6.09 14089 2315 داًشگاُ سوٌاى
 22 17 13 4.8 11999 2502 داًشگاُ ارٍهیِ

 5 18 18 8.06 11525 1430 داًشگاُ السّرا )س(
 2 19 22 9.68 9554 987 داًشگاُ خلیج فارس

 15 20 19 6.29 8295 1319 داًشگاُ هحقق اردبیلی
 14 21 21 6.4 7044 1100 خویٌی)رُ(بیي الوللی اهام 
 21 22 20 5.42 6849 1264 داًشگاُ شْرکرد

پژوهشگاه/مرکز 
 تحقیقاتی

 1 1 1 9.02 24144 2678 پژٍّشگاُ داًش ّای بٌیادی
 2 2 2 8.52 17589 2064 هَسسِ پاستَر ایراى

 3 3 4 8.51 10994 1292 پژٍّشگاُ پلیور ٍ پترٍشیوی ایراى
 4 4 3 6.61 8664 1310 داًشگاّیجْاد 

 پزشکی

 3 1 1 7.6 139724 18379 داًشگاُ علَم پسشکی تْراى
 7 2 2 6.23 48846 7840 علَم پسشکی شْید بْشتی

 6 3 4 6.26 26548 4244 داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى
 10 4 3 5.58 26259 4709 داًشگاُ علَم پسشکی شیراز
 4 5 6 6.44 24381 3785 داًشگاُ علَم پسشکی هشْد
 9 6 5 5.72 23758 4155 داًشگاُ علَم پسشکی تبریس
 12 7 7 4.31 13802 3206 داًشگاُ علَم پسشکی ایراى

 5 8 8 6.29 10676 1698 داًشگاُ علَم پسشکی کرهاى
 2 9 10 7.9 10239 1296 داًشگاُ علَم پسشکی هازًدراى

 11 10 9 4.98 7638 1534 علَم پسشکی بقیةاهلل )عج(
 1 11 12 9.27 4952 534 داًشگاُ علَم پسشکی کردستاى

 8 12 11 5.92 4252 718 داًشگاُ علَم پسشکی زاّداى
 

)isc( پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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نتایج رتبه بندی سال 2017 شانگهای منتشر شد.

در  ایران  دانشگاههای  حضور  برابری   4 افزایش 
میان دانشگاههای برتر دنیا

    رتبه بندی شانگهای در سال 2017 برای پانزدهمین سال متوالی فهرست دانشگاه های برتر دنیا 
را منتشر کرد. در رتبه بندی جهانی شانگهای سال 2017 تعداد دانشگاههای ایران از دو دانشگاه به 
8 دانشگاه افزایش یافت. این درحالی است که از ایران در سال 2014 تنها یک دانشگاه و در دو سال 

2015 و 2016 تنها دو دانشگاه در این نظام رتبه بندی حضور داشتند.

رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین  رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای 
ژیائوتنگ منتشر می شود. این رتبه بندی در سال ۲۰۰۳ در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن و برای اولین 
بار در دنیا توسط مرکز دانشگاه های تراز اول جهان دانشگاه شانگهای منتشر شد و همچنین این رتبه بندی به 

صورت ساالنه روزآمد می شود. 
شانگهای یکی از سه نظام  معتبر رتبه بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت 
علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه، چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط 

شش شاخص زیر ارزیابی می شوند.

پایگاههای  فیلدز،  مدال  نوبل،  جوایز  های  سایت  وب  شامل  بندی  رتبه  این  در  داده  گردآوری  منابع 
 ISI اطالعاتی و اطالعات آماری دولتی می باشند. اطالعات پژوهشی دانشگاه ها نیز از پایگاه استنادی

استخراج می شود.

دانشگاه هاروارد همچون سال های گذشته رتبه نخست فهرست را از آن خود کرد. دانشگاه استنفورد 
رتبه دوم و دانشگاه کمبریج نیز با یک پله رشد، رتبه سوم جدول را به خود اختصاص دادند. موسسه 

فناوری ماساچوست و دانشگاه کمبریج نیز رتبه های 4 و 5 فهرست را به دست آوردند.

وضعیت دانشگاه های کشورهای اسالمی در رتبه بندی سال 2017 شانگهای
در رتبه بندی جهانی شانگهای سال ۲۰۱۷ ، ایران با هشت دانشگاه، ترکیه با هفت دانشگاه، مالزی با پنج 
دانشگاه، عربستان با چهار دانشگاه، مصر با سه دانشگاه و قطر با یک دانشگاه در جمع هشتصد دانشگاه 

برتر دنیا حضور داشتند.
در رتبه بندی فوق دانشگاه تهران توانست با کسب رتبه در بازه 4۰۰-۳۰۱ در جمع 4۰۰ دانشگاه برتر 
بندی شانگهای،  رتبه  توانست در دومین حضور خود در  نیز  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  قرار گیرد.  دنیا 
جایگاهی در بازه 5۰۰-4۰۱ در سال ۲۰۱۷ را کسب نماید.دانشگاههای صنعتی شریف و علوم پزشکی 
تهران در بازه ۶۰۰-5۰۱، تربیت مدرس در بازه ۷۰۰-۶۰۱ و  فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و نیزعلوم 

پزشکی شهید بهشتی بازه ۸۰۰-۷۰۱ را به خود اختصاص دادند.

مهندسی  های  دانشگاه  موثرترین 
سطح  در  مهندسی  درحوزه  کشور 

بین المللی/ رتبه دانشگاه ها  

  به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه 
 ISC دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ،)ISC( استنادی علوم جهان اسالم
گفت: براساس اطالعات مستخرج از پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی 
)ESI(  تعداد ۳۱ دانشگاه کشور در بین موثرترین دانشگاه های مهندسی دنیا 
قرار گرفتند. یک درصد از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سطح بین المللی 
در زمره موثرترین ها قرار می گیرند. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده 
و فقط دانشگاه ها و موسساتی که کیفیت تحقیقات آنها باال باشد و حد آستانه 

استنادها را دریافت کنند در این فهرست باقی خواهند ماند. 
دهقانی اظهار داشت: در حوزه علوم رایانه در بین دانشگاه های جامع نام دانشگاه 
تهران مشاهده می شود. در بین دانشگاه های صنعتی، امیرکبیر، صنعتی شریف 
و علم صنعت ایران در بین برترین های دنیا قرار دارند. در بین دانشگاه های 
غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسالمی در بین دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته 

است.
وی افزود: در بین دانشگاه های جامع دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 
دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیالن، 
دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه 
یزد، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه محقق 
اردبیلی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه یاسوج در بین موثرترین دانشگاه های دنیا 

در حوزه مهندسی قرار گرفته اند.
سرپرست ISC در ادامه گفت: در بین دانشگاه های مهندسی، دانشگاه امیرکبیر، 
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه 
صنعت نفت، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی 
سهند در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفتند.

دانشگاه آزاد اسالمی نیز در زمره دانشگاه های یک درصد برتر دنیا در حوزه 
مهندسی قرار گرفته است.

)isc( پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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تولید و فروش محصوالت فناور و دانش بنیان در مجتمع کارگاهی شهدای علم و فناوری از مرز 750 محصول گذشت

  پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری با هدف کمک 
به تولید و تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و فناور شرکت های 
و  علم  بر  مبتنی  پایدار  اشتغال  ایجاد  همچنین  و  پارک  در  مستقر 
کارگاهی  مجتمع  تجهیز  و  اجاره  به  ۱۳۹۳اقدام  بهمن  در  دانش 
شهدای علم و فناوری نمود. این مجتمع دارای ۳۸۰۰ متر مربع زمین 
با زیر بنای ۱5۰۰ متر مربع می باشد و در مرداد ۱۳۹4 توسط جناب 
نوآوری و تجاری سازی  الدین معاون  آقای دکتر محمود شیخ زین 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر صالحی رییس مرکز 
طرح های کالن ملی فناوری و جمعی از مدیران و روسای دانشگاه های 

استان افتتاح گردید.
 

در این مجتمع در ابتدا 4 شرکت فناور و دانش بنیان با اشتغالزایی 
۱5 نفر مستقر بودند و هم اکنون ۱۸ شرکت فناور و دانش بنیان در 
این مجتمع مشغول فعالیت هستند که زمینه اشتغال ۷۰ نفر به طور 

مستقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیر مستیقم را فراهم شده است. 
میلیارد   ۱۲ مجتمع  این  تجهیز  و  خرید  جهت  شده  هزینه  اعتبار 
ریال می باشد که ۷ میلیارد ریال از این اعتبار از طریق حمایت های 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین گردیده است.

جوش  و  پنوماتیک  جوش  نقطه  دستگاه  غلطکه،  سه  نورد  دستگاه 
ریکتیفایر، دستگاه تراش، دستگاه فرز یونیورسال و ... برخی از دستگاه 
و  استان خریداری  فناوری  و  علم  پارک  تجهیزاتی هستند که  و  ها 
در محل کارگاه عمومی این مجتمع به منظور استفاده شرکت های 

مستقر قرار داده است.

15

پارک  التراسونیک توسط  انواع دستگاه جوش  تولید 
علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

مجتمع  در  مستقر  شرکت های  از  یکی 
علم  پارک  فناوری  و  علم  شهدای  کارگاهی 
موفق  بختیاری  و  استان چهارمحال  فناوی  و 
این  در  التراسونیک  جوش  دستگاه  تولید  به 

مجتمع کارگاهی شد. 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
چهارمحال و بختیاری، دستگاه جوش التراسونیک توسط 
شرکت فراصوت از شرکت های مستقر در پارک علم و 
فناوری استان چهارمحال و بختیاری ساخته شده است 
این دستگاه با ایجاد ضربات بسیار سریع، شدید و حتی 
ایجاد اصطکاک بین دو سطح اقدام به جوشکاری قطعات 
می کند و در جوشکاری انواع پالستیک، فلزات و همچنین 
جوشکاری مواد فلزی و غیر فلزی غیر همجنس کاربرد 
دارد. این شرکت قابلیت طراحی و ساخت دستگاه دوخت 
انواع پارچه تا عرض دو متر را نیز دارا می باشد، کیفیت 
باال و بدون پلیسه بودن جوش از ویژگی های این دستگاه 

است 
دستگاه جوش التراسونیک به صورت تمام اتوماتیک کار 
می کند، حداکثر مصرف انرژی در زمان پر کاری نیم کیلو 
وات ساعت بوده و توانایی کارکرد پیوسته را دارد، وزن 
دستگاه های جوش شرکت فراصوت بین ۱۰ تا 5۰ کیلو 
گرم می باشد که با ارتفاع سه متر و عرض سه متر از 

ویژگی های فیزیکی مطلوبی برخوردار است
گفتنی است مجهز بودن به پی ال سی و میکرو کنترل 
و قابلیت کار در حوزه های صنعت، پزشکی و نظامی از 

خصوصیات و مزایای این دستگاه می باشد
از عمده تفاوت های این دستگاه با نمونه های موجود در 

بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد
۱-سیستم استراکچر جدید بدون لقی و محافظ برق با 

ارتفاع کوتاه و کورس بلند
و  توان ها  برای  استفاده  قابل  کاره  همه  ژنراتور   -۲
فرکانس های مختلف قابل استفاده برای انواع دستگاه های 
خارجی قابل کارکرد با انواع ترانسدیوسر های خارجی 
همچنین توان قابل کنترل و همچنین تایمر دیجیتال و 

فیوز برای جلوگیری از سوختن آن
۳- قطعات استفاده شده در دستگاه دارای استاندارد 
موجود در بازار بوده و به راحتی قابل تعویض و تعمیر 

می باشد.
4- ترانسدیوسر بهینه سازی شده با عمر باال و دامنه 

ارتعاش باال
5- انواع هورن های بهینه سازی شده برای جلوگیری از 

ترک خوردن زود هنگام
 تولید خرمنکوب کششی مجهز به مخازن دانه و کاه 
در مجتمع کارگاهی پارک علم و فناوری چهارمحال و 

بختیاری 
 با حمایت پارک علم و فناوری استان چهارمحال و 
بختیاری شرکت بهار تاراز بیتا موفق به تولید دستگاه 

خرمنکوب کششی مجهز به مخازن دانه و کاه شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری چهارمحال 
و بختیاری، شرکت بهار تاراز بیتا مستقر در مجتمع 
کارگاهی شهدای علم و فناوری پارک علم و فناوی استان 
چهارمحال و بختیاری دستگاه خرمنکوب کششی مجهز 
به مخازن دانه و کاه را در این مجتمع کارگاهی تولید کرد.

دکتر سجاد رستمی مدیر عامل شرکت بهار تاراز بیتا 
اظهار داشت: این دستگاه به صورت درحال حرکت کار 
می کند و عالوه بر دارا بودن کیفیت و سرعت باال در 
عملکرد اجرایی، امکان عرضه به بازارهای داخلی و بین 

المللی را دارد.
وی تصریح کرد: این دستگاه توانایی خرمنکوبی حداقل 
یک تن محصول را در یک ساعت دارد، وزن خرمنکوب 
کششی مجهز به مخازن دانه و کاه شرکت بهار تاراز بیتا 
هزاروسیصد کیلوگرم می باشد که با ارتفاع سه و نیم.. متر 
و عرض دو متر از ویژگی های فیزیکی مطلوبی برخوردار 

است.
دکتر رسمتی مجهز بودن این خرمنکوب به مخازن 
دانه و کاه، قابلیت خرمنکوبی غالت و حبوبات به صورت 
در حال حرکت، عدم نیاز به جمع آوری بافه ها، قابلیت 
دپوی کل کاه زمین های وسیع در یک نقطه، قابلیت 
تخلیه دانه در تریلر انواع وانت، نیاز به کارگر کمتر و سرعت 
بیشتر نسبت به خرمنکوب های معمولی، عدم شکستگی 
دانه حبوبات در هنگام خرمنکوبی نیز بخش دیگری 

ازخصوصیات و مزایای دستگاه یاد شده عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: این خرمنکوب قابلیت کار با 
تراکتورهای چهارسیلندر با توان ۶۰ اسب بخار و بیشتر را 
دارا می باشد و این دستگاه می تواند خاک و ناخالصی های 

لوبیا را در زمان خرمنکوبی جدا نماید.

تولید خرمنکوب کششی مجهز به مخازن دانه و کاه 
در مجتمع کارگاهی پارک علم و فناوری چهارمحال 

و بختیاری 

استان  فناوری  و  علم  پارک  حمایت  با   
چهارمحال و بختیاری شرکت بهار تاراز بیتا 
موفق به تولید دستگاه خرمنکوب کششی 

مجهز به مخازن دانه و کاه شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری 
بیتا  تاراز  بهار  شرکت  بختیاری،  و  چهارمحال 
و  علم  شهدای  کارگاهی  مجتمع  در  مستقر 
استان چهارمحال  فناوی  و  علم  پارک  فناوری 
مجهز  کششی  خرمنکوب  دستگاه  بختیاری  و 
مجتمع  این  در  را  کاه  و  دانه  مخازن  به 

کرد. تولید  کارگاهی 
بهار  عامل شرکت  مدیر  رستمی  دکتر سجاد 
این دستگاه به صورت  بیتا اظهار داشت:  تاراز 
دارا  بر  عالوه  و  کند  می  کار  حرکت  درحال 
بودن کیفیت و سرعت باال در عملکرد اجرایی، 
امکان عرضه به بازارهای داخلی و بین المللی 

را دارد.
توانایی  دستگاه  این  کرد:  تصریح  وی 
خرمنکوبی حداقل یک تن محصول را در یک 
مجهز  کششی  خرمنکوب  وزن  دارد،  ساعت 

بیتا  تاراز  بهار  شرکت  کاه  و  دانه  مخازن  به 
ارتفاع  با  که  باشد  می  کیلوگرم  هزاروسیصد 
سه و نیم.. متر و عرض دو متر از ویژگی های 

است. برخوردار  مطلوبی  فیزیکی 
به  این خرمنکوب  بودن  مجهز  رسمتی  دکتر 
غالت  خرمنکوبی  قابلیت  کاه،  و  دانه  مخازن 
عدم  حرکت،  حال  در  صورت  به  حبوبات  و 
کل  دپوی  قابلیت  بافه ها،  آوری  جمع  به  نیاز 
قابلیت  نقطه،  یک  در  وسیع  های  زمین  کاه 
به کارگر  نیاز  انواع وانت،  تریلر  تخلیه دانه در 
خرمنکوب  به  نسبت  بیشتر  سرعت  و  کمتر 
حبوبات  دانه  شکستگی  عدم  معمولی،  های 
دیگری  بخش  نیز  خرمنکوبی  هنگام  در 
ازخصوصیات و مزایای دستگاه یاد شده عنوان 

کرد.
قابلیت  این خرمنکوب  نشان کرد:  وی خاطر 
 ۶۰ توان  با  چهارسیلندر  تراکتورهای  با  کار 
این  و  می باشد  دارا  را  بیشتر  و  بخار  اسب 
لوبیا  ناخالصی های  و  خاک  می تواند  دستگاه 

را در زمان خرمنکوبی جدا نماید.

فناوری

لیست شرکت های مستقر در مجتمع کارگاهی شهدای علم و فناوری

حجم فروش برخی از محصوالت تولید شده در مجتمع کارگاهی شهدای علم و فناوری
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مروری بر شاخص های رشد؛
دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین درسایه رشد و بالندگی دولت تدبیر و امید

  مقدمه:
 دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمت اهلل علیه در سایه ی اراده و تالش خالصانه مسئوالن همواره می کوشد ضمن کمک به گسترش تحصیالت آموزش عالی در ایران، 
به تربیت متخصصان متعهد برای خودکفایی علمی و فرهنگی کشورهای اسالمی و جهان پرعظمت اسالم بپردازد؛ برای جامعه دانشگاهی کشور مایه افتخار است که در 
طول دوره ریاست جمهوری  جناب آقای دکتر روحانی شاهد دمیدن روح امید، خودباوری و نشاط در  دانشگاه های کشور بودیم و در راستای سیاست های دولت تدبیر 
و امید و با تالش و پشتکار خدمتگزاران خدوم ملت، گام های با صالبت و اقدامات ارزنده ای در مسیر رشد و بالندگی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( برداشته شد. 

لذا  به شکل اجمالی آنچه ماحصل چهار سال تالش مجموعه مدیریت این  دانشگاه می باشد که در قالب گزارش زیر ارائه می گردد.

مهمترین دستاوردهای حوزه ی  عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(
احداث و تکمیل سالن غذاخوری دانشجویی بهار با مساحت ۳۷5۰ متر مربع  	•

احداث ساختمان اموزشی ابوریحان با مساحت ۱5۰۰ متر مربع 	•
احداث ساختمان پویش) مرکز رشد و کانون های فرهنگی ( با مساحت ۱5۰۰ متر مربع 	•
اجرای عملیات ساخت و گسترش دانشکده فنی و مهندسی با مساحت 5۰۰۰ متر مربع 	•

اجرای عملیات ساخت دانشکده معماری و شهرسازی با مساحت ۶۰۰۰ متر مربع 	•
اجرای عملیات ساخت دانشکده علوم و تحقیقات با مساحت 5۰۰۰ متر مربع 	•

اجرای عملیات سلف سرویس اساتید با مساحت ۱۸۰۰ متر مربع 	•
تعمیر و بازسازی کامل سه خوابگاه دانشجویی به متراژ ۱۰۸۰۰ مترمربع 	•

اجرای محوطه سازی بیش از سه هکتار از سایت ۷۶ هکتاری  	•
اجرای مدیریت فضای سبز و کنترل سیستم آب رسانی و بهینه سازی آن  	•

تعمیر و نگهداری بیش از ۲۰.۰۰۰ متر مربع از فضای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه 	•
اجرای عملیات سردرب جنوبی سایت ۷۶ هکتاری 	•

نظارت و کنترل کلیه پروژه های دانشگاه  	•
طراحی و تجهیز پروژه های امانی دانشگاه  	•

 
مهمترین دستاوردهای حوزه ی  دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(

احداث بازارچه دانشجویی مجتمع خوابگاه ها  	•
افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت اسکان دانشجویی 	•

تجهیزکلیه خوابگاه های دانشجویی به تجهیزات رفاهی 	•
نصب و راه اندازی سامانه ی الکترونیکی جدید خدمات رفاهی دانشجویان در سال تحصیلی۱۳۹5 	•

انتخاب مدیر تربیت بدنی به عنوان مدیر نمونه کشوری در گردهمایی  مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور 	•
کسب یک عنوان برتر در المپیاد ورزش دانشگاه های سراسر کشور در بخش دختران و سه عنوان برتر توسط دانشجویان پسر در دانشگاه شهید بهشتی تهران 	•

 
مهمترین دستاوردهای حوزه ی  فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(

کسب مقام اول در زمینه »کرسی مناظره اساتید« و برگزاری ۳۰ کرسی طی سه سال گذشته 	•
فعالیت 4 تشکل با رویکردهای متنوع دردانشگاه 	•

فعالیت ۳۶ انجمن علمی در دانشگاه و کسب مقام سوم دربخش ترویجی توسط انجمن های علمی دانشگاه در جشنواره ملی حرکت 	•
افزایش تعداد کانونها از تعداد ۷ کانون به تعداد ۱۲ کانون در سالهای اخیر و کسب مقام در سه بخش در جشنواره ملی رویش 	•

انتشار نشریات مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری و سیاسی در دانشگاه که در حال حاضر بیش از ۶۰  نشریه مجوز دریافت کرده و ۱۷ نشریه فعال هستند. 	•

مهمترین دستاورد های حوزه ی توسعه و مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(
رشد ۱۲۸ درصدی بودجه و اعتبارات عمرانی) اعتبار سال ۹۲: ۶۳۳5۶ و اعتبار سال ۹5: ۱4۳۹۱۲ میلیون ریال( 	•

رشد ۸4 درصدی بودجه و اعتبارات هزینه ای) اعتبار سال ۹۲: ۳۲۷5۱۸ و اعتبار سال ۹5: ۶۰۳۷۱۷ میلیون ریال( 	•
رشد ۱۹ درصد سهم درآمدهای اختصاصی به کل اعتبارات 	•

استقرار و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با کاهش هزینه و افزایش بهره وری  	•
کسب عنوان برتر سازمان الکترنیکی در کشور 	•

اجرای قاطع طرح ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه با تدویت آیین نامه های الزم 	•
ساماندهی پرونده های بایگانی با الکترونیکی کردن پرونده های قدیمی 	•

راه اندازی سیستم BPMS )مدیریت فرآیندهای کسب و کار( در جهت چابکسازی سیستم دبیرخانه و صرفه جویی در مصرف کاغذ 	•

     مهمترین دستاوردهای حوزه معاونت بین المللی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(
انعقاد یادداشت تفاهم همکاری دانشگاه با دانشگاه های اروپایی شامل کارلوس تری مادرید ، رماتری ایتالیا ، لوسوفونای پرتغال، موسسه کشاورزی استرالیا، پلی تکنیک میالن،  	•

و پیگیری برای عملیاتی کردن تفاهم نامه ها 
برگزاری اولین جشنواره فرهنگی – ورزشی دانشجویان غیرایرانی در اردیبهشت ۱۳۹4 	•
عضویت و فعالیت در شبکه دانشگاه های جاده ابریشم SUN مستقر در کره جنوبی  	•

برگزاری دوره های پیوسته ایرانشناسی وتاسیس مرکز پژوهشی ایران شناسی در دانشگاه 	•
IT پیوستن به کنسرسیوم تحقیقات دانشگاهی اروپا در زمینه 	•

	 	•
مهمترین دستاوردهای حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(

راه اندازی آزمایشگاه مرکزی: راه اندازی آزمایشگاه مرکزی به منظور تعریف وحمایت از پروژهها، پایان نامه ها و رساله های مشترک و بین رشته ای با هدف کاربردی کردن  	•
پژوهشها و پرهیز از پژوهشهای جزیره ای و انفرادی و جلوگیری از هزینه های زائد در راستای اقتصاد مقاومتی.

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی آپا: آزمایشگاه تخصصی آپا )آگاهی رسانی، پشتیبانی وامداد حوادث رایانه ای( با همکاری مرکز ما هر، زیر مجموعه سازمان فناوری اطالعات ایران  	•
که در محل دانشکده فنی و مهندسی راه اندازی شد. 

راه اندازی مرکز ابررایانه : دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( به عنوان یکی از نه مرکز رایانش سریع کشور، تحت نام گرید ملی، فعالیت می کند.  	•
قرار گرفتن دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( به همراه 5۰ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترین های دنیا: رشد کیفیت تولیدات علمی در سالهای اخیر، نام دانشگاه  	•

را برای اولین بار در فهرست دانشگاه های »یک درصد برتر« دنیا قرار داد.

مهمترین دستاوردهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره(
اصالح هرم اعضای هیات علمی دانشگاه با تاکید بر افزایش تعداد اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری و استادی و کاهش تعداد اعضای هیات علمی با مرتبه مربی) افزایش  	•

۱۸۰ درصدی تعداد استاد و افزایش ۷۷ درصدی تعداد دانشیار( 
افزایش ۱۱ درصدی پذیرش دانشجو با تاکید بر پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری(. 	•

ایجاد و راه اندازی رشته های کاربردی با تاکید بر رشته های میان رشته ای و تحصیالت تکمیلی. 	•
برگزاری منظم آزمون های MSRT در دانشگاه به منظور رفاه دانشجویان دکتری)۷ دوره(.    	•

رشد پذیرش ۳5 درصدی دانشجویان نخبه )استعداد های درخشان(. 	•

معرفی دانشگاه

عتف
گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
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نمودارهای مقایسه ای دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین در حوزه های مختلف

نمودار مقایسه ای دانشگاه در اعتبارات سنوات 1392 تا 1396 	•

نمودار مقایسه ای دانشگاه در فعالیت های فرهنگی سنوات 1392 و 1395 	•

نمودار مقایسه ای دانشگاه در فعالیت های عمرانی سنوات 1392 و 1395 	•

نمودار مقایسه ای دانشگاه در حوزه آموزشی سنوات 1392 و 1395 	•

نمودار مقایسه ای دانشگاه در حوزه آموزشی سنوات 1392 و 1395 	•

نمودار مقایسه ای دانشگاه در حوزه پژوهشی سنوات 1392 و 1395 	•

معرفی دانشگاه
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دولت دوازدهم ؛ توسعه علمی با پیوند صنعت و دانشگاه

  تعامل صنعت و دانشگاه، راهبردی مهم 
است که ایجاد و استمرار آن به توسعه علمی 
انتظار می  کند.  وری کمک می  بهره  و رشد 
سیاستگذاری  اولویت  در  موضوع  این  رود 

دولت دوازدهم قرار گیرد.
 

به گزارش گاهنامه عتف  »علیرضا اشرفی« دبیرکل 
اتاق ایران چندی پیش با بیان ینکه تعامل صنعت 
و دانشگاه در حد انتظار نیست،افزود: ایران در بین 
رتبه  دانشگاه  و  تعامل صنعت  دارای  کشور   ۱۳۸
۱۰5 را دارد که با توجه به ظرفیت های موجود، 
دانشگاه  و  صنعت  تعامل  و  نیست  مطلوبی  رتبه 
توفیقات در حد انتظار نبوده است؛ برای دستیابی 
دانشگاه  بین  ارتباط  باید  پایدار  وتوسعه  تولید  به 
و صنعت برقرار و از تولیدات علمی استفاده کرد. 

کشورهای  که  دهد  می  نشان  آماری  چنین  ارائه 
جهان، ادغام دانشگاه و صنعت را در سیاستگذاری 

های خود دنبال می کنند در حالی که این روند 
در ایران به کندی پیش می رود. پیشبرد این روند 
در کوتاه مدت میسر نیست، از این رو انتظار می 
رود دولت دوازدهم با تنظیم راهبرد و برنامه بلند 
مدت، این برنامه را در اولویت سیاستگذاری قرار 

دهد. 

اما این تعامل چگونه شکل خواهد گرفت؟ 
از  محور  دانش  توسعه  مسیر  در  حرکت   -۱
به  رسیدن  برای  کشورها  های  برنامه  مهمترین 
پیشرفت و توسعه است. در چنین شیوه ای، افزون 
بر آموزش تئوری در برخی رشته ها ضرورت دارد 
های  کارگاه  در  کاربردی  و  تجربی  آموزش  که 
قرار  ها  دانشگاه  های  برنامه  اولویت  در  آموزشی 
گیرد. با این برنامه، دانشگاه به مرکزی برای تربیت 
ارتباط  شد.  خواهد  تبدیل  متخصصان  و  نخبگان 
دوسویه دانشگاه و صنعت به عنوان مولد و مرکز 
پذیرنده علم، زمینه ساز توسعه علمی خواهد بود.

هر چند از صنعت و دانشگاه به عنوان ۲ بال توسعه 
تعبیر می شود، اما در ایران به رغم تاکید سازمان 
های علمی؛ این ارتباط کمتر شکل گرفته و نهاد 
دانشگاه و صنعت هر کدام در مسیر جداگانه ای 

حرکت کرده اند. 

و  رشد  هستندکه  مدعی  کارشناسان  برخی   -۲
توسعه صنعت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای 
است  مانده  عقب  قرن  یک  به  نزدیک  صنعتی 
دوم  نسل  و خم های  پیچ  در  هنوز  کشور  صنعت 
این در حالی است که صنعت و شیوه  دارد.  قرار 
تکامل آن در دیگر کشورها به نسل چهارم رسیده 

و آنها خود را برای ورود به نسل بعدی که ادغام 
دانشگاه و صنعت است، آماده می کند. 

ادغام  بر  تاکید  با  محور  دانش  توسعه  طراحی 
صنعت و دانشگاه در شرایط کنونی مستلزم برنامه 
ای جامع و اجرا است. غفلت از تدوین برنامه جامع 
می  باعث  صنعت،  چهارم  نسل  به  رسیدن  برای 
شود که کشور از قافله توسعه علمی و مسیر تکامل 

جهانی آن باز بماند. 
تغییر شیوه گزینش و چینش هیات امنای دانشگاه 
راهکارهایی  از  یکی  کشور  عالی  آموزش  مراکز  و 
در  شود.  می  منجر  دو  این  پیوند  به  که  است 
ضرورت  علمی  مراکز  های  انتخاب  و  ها  انتصاب 
دارد سهم کارآفرین و اعضای هیات علمی دانشگاه 
ها به درستی در نظر گرفته شود تا تعامل نه در 
دانشگاه  راس  در  بلکه  درسی  های  کالس  سطح 

شکل گیرد. 

و  صنعت  درست  تعامل  های  بایسته  از  یکی   -۳
است؛ صنعت،  علم  تولید  فرهنگ  ایجاد  دانشگاه، 
اند،  بوده  وارداتی  ایران  در  تکنولوژی  و  علم 
صنایع  و  بوده  علم  انتقال  واسطه  نیز  دانشگاه ها 
استفاده کننده آن به شمار می روند. حلقه مفقوده 
این جریان؛ تعامل دانشگاه و صنعت است. افزون 
بر این ایجاد مرکز پایش علم در دانشگاه مولفه ای 
است که باید در برنامه بلند مدت تعامل صنعت و 
دانشگاه مورد توجه قرار گیرد در واقع نبود مراکز 
تبدیل  بازدارنده  عاملی  به  ها  دانشگاه  در  پایش 

شده است.
5- اصالح نظام آموزشی و پذیرش دانشجو براساس 

نیازهای جامعه از دیگر بایسته های تعامل صنعت 
دانشگاه است. 

هر چند مانند یک دهه گذشته، عبور از سد کنکور 
دیگر یک رویا نیست اما برون داد ورود به دانشگاه، 
و  اشتغال  ایجاد  که  است  بیکارانی  عظیم  سیل 
اصالح  است.  چالش  یک  آنان،  برای  کارآفرینی 
چنین رویه ای نیازمند این است که شیوه پذیرش 
و نحوه آموزش دانشجویان در رشته های مختلف 

مورد بازبینی قرار گیرد. 
ضرورت دارد صنعت، میزان نیروی متخصص خود 
را برای کوتاه مدت به دانشگاه اعالم کند و دانشگاه 
نیز با گزینش و تربیت نخبگان زمینه ورود آنان را 

به بازار کار فراهم کند. 
اگر چنین رویه ای در کشور شکل گیرد و سرفصل 
سمت  به  تئوری  های  روش  از  نیز  درسی  های 
روش های عملی حرکت کند، تعامل سازنده شکل 
به  آموزش  دوره  از  بخشی  انتقال  خواهدگرفت. 
کارگاه ها و شرکت های تولیدی موجب می شود 
به  تولید  در جریان  تجربه عملی  با  آموز  علم  که 

تجربه کار آموزی نیز برسد. 
از طرح هایی است که  ۶- »سرباز صنعت« یکی 
اگر به عنوان جایگزین خدمت نظام وظیفه عمومی 
قرار گیرد، زمینه کارآموزی و کارورزی دانشجویان 
و ورود آنان به بازار کار را فراهم می کند. چنانچه 
علوم،  وزارت  بین  ای  نامه  تفاهم  زمینه  این  در 
وزارت صنعت و سازمان نظام وظیفه امضا شود به 
راحتی می توان تعداد زیادی از دانشجویان را در 

بخش صنعت به کار گرفت. 

های  شرکت  جدید  محصول  چهار  از  رونمایی 
شرکت  دو  از  تجلیل  و  پارک  در  مستقر  فناور 
فناور موفق با مدیران حوزه پژوهش و فناوری 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  چهار محصول فناورانه جدید شرکتهای 
فناور مستقر در پارک با حضور معاون پژوهش 
و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
محل پارک علم و فناوری گیالن رونمایی شد.

 
در پی افتتاح کارگاه های سبک ۱۲ واحدی مجتمع 
با حضور معاون پژوهش و  نیمه صنعتی فشتام و 
جدید  محصول  چهار  از  همراه،  هیات  و  فناوری 
این  مدیران  از  و  شد  رونمایی  فناور  های  شرکت 

شرکت ها تجلیل شد.
در ابتدا مراسم رونمایی از طرح های جدید شرکت 
های فناور، آقای دکتر متقی طلب رییس پارک علم و 
فناوری گیالن ضمن تشکر از حضور معاون پژوهش 
و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی و فناوری کشور 
گفت: مدیران شرکت های فناوری که هم اکنون در 
اینجا حضور دارند علیرقم کمبودهای داخل استان 

توانستند اند کارهای بزرگی انجام دهند.
حمایتی  شبکه  تشریح  ضمن  طلب  متقی  دکتر 

پارک و ساختار حمایتی دا           خل استان 
گفت: در استان با وجود مراکز رشد و کانون های 
شکوفایی خالقیت می توان گفت کل استان تحت 
پوشش حمایت از ایده های فناورانه و نوآورانه پارک 
قرار دارد و حضور مدیران شرکت های فناور در این 
نشست فرصتی است برای بیان مشکالت و یافتن 
راه کارهایی برای پیشبرد و توسعه بیشتر شرکت 

های فناور.
رییس پارک علم و فناوری گیالن در خصوص تامین 
نیازهای استان و منطقه گفت: یکی از ظرفیت های 
این منطقه صنعت چای است که یکی از شرکت 
های فناور مستقر در پارک علم و فناوری گیالن 
کار بزرگی در حوزه تامین دستگاه های مورد نیاز 
دستگاه  توانسته  و  داده  انجام  چای  های  کارخانه 
هایی که تا دیروز وارد کشور می شد را در داخل 

تولید و راه اندازی و روانه بازارنماید.
ایشان با اشاره به حمایت های انجام شده از هسته 
های تحقیقاتی گفت: بیش از ۷۰ مورد حمایت از 
طرح ها و ایده های کانون شکوفایی خالقیت وجود 
داشته که عمدتا از طرف دانشجویان در مقاطع ارشد 
و دکترا بوده که تعداد قابل توجه از دانشجویان که 
عمدتا از دانشگاه گیالن هستند در حال فعالیت در 

کانون هستند. 
یکی  تجاری سازی  در خصوص  طلب  متقی  دکتر 
به تولید  برتر ، که طی ۳ سال منجر  ایده های  از 
محصول شد گفت: هم اکنون کارخانه تولید سلولز 
از کاه برنج راه اندازی شده و مشغول به فعالیت است 
تومان  میلیارد  چهارونیم  بر  بالغ  اعتباری  با  که 
توسط بخش خصوصی آن هم فقط برای طراحی 
و ساخت دستگاه ها که کال در داخل استان انجام 
شده، سرمایه گذاری گردیده است. امضای قرارداد 
 ۱۳۹4 بازار  فن  در  کارخانه  این  گذاری  سرمایه 
منعقد و در هفته پژوهش ۱۳۹5 از ماکت طراحی 
شده آن رونمایی شد و اکنون بعد از سه سال به 
طور کامل راه اندازی گردیده و روزانه توان تولید 5۰ 

تن سلولز را دارد.

   

در ادامه این مراسم از آقای مهندس خدابنده لو مدیر 
شرکت یکتای خزر و سرمایه گذار کارخانه تولید سلولز 
و همچنین آقای مهندس میرزایی نماینده شرکت 
فناوران راستین به عنوان طراح و سازنده تجلیل شد.

در راستای معرفی شرکت های فناور برتر ، از آقای 
به  شمال  اندیشه  شرکت  مدیر  حمیدی  مهندس 
جهت بیشترین حجم ریالی قراردادهای داخلی در 

سال گذشته تجلیل شد.
در  آموزان  دانش  از  تجلیل  در جهت  همچنین  و 
امیررضا  آقای  از  خالقیت  شکوفایی  کانون  حوزه 
اله قلی پورکمله ، که در جشنواره جهانی اختراعات 
۲۰۱4 کانادا عنوان طال را کسب نمود، تجلیل شد.

در پایان این مراسم نیز از چهار محصول جدید برتر 
الکترونیک وابزار دقیق و  در حوزه های غذا و دارو، 

صنعت طیور و آبزیان رونمایی شد.
سوپر  محصول  تولید  با  وارنا  یار  زیست  شرکت 
زیست، در حوزه تولید پروبیوتیک دام،طیورو آبزیان، 
تولید  با  تتیس  صنعت  آزمون  آوران  فن  شرکت 
محصول هدایت سنج آنالین سیاالت در حوزه ابزار 
دقیق، شرکت مزه سازان نوپژوه شمال، با محصول 

شیرین کننده مایع استویا در حوزه غذا و دارو،
شرکت هوشمند افزار کار پیرا   و  شرکت کاوش 
کنتور  محصول  با  مشترک  بصورت  شمال  کنترل 
هوشمند گاز با هدف طراحی و تولید سامانه های 
مدیریت  و  داده،تحلیل  آوری  سنجش،قرائت،جمع 

کنتورهای مختلف.

گزارش
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اندیشه های  »سار« -سخن گاه  فصلی  کنفرانس  ششمین 
راهبر- موزه ملی علوم و فناوری جمعه ۱۰ شهریور ماه 
با حضور و استقبال خوب عالقه مندان و فرهیختگان، در 
انسانی  علوم  اندیشمندان  خانه  فردوسی  همایش  سالن 

برگزار شد. 
از  ایران  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  »سار«  اجرایی  دبیر 
انتخاب سخنرانان آن  برای  این کنفرانس  رویکرد جدید 
در ششمین سار موسوم به »سار تابستان ۹۶« خبر داد 
و گفت: به منظور استفاده از خرد جمعی و سیستماتیک 
شدن فرایند انتخاب، سخنرانان ساِر تابستان ۱3۹۶، برای 
با عنوان »هیئت داوران  اتاق فکری  با تشکیل  بار  اولین 
کنفرانس های  سخنرانان  از  متشکل  که  سار«  کنفرانس 

سار قبلی است، انتخاب شدند.
امور  که  سار  کنفرانس  دبیرخانه  افزود:  سلیمانی  رضا 
از  قبل  بار  دو  دارد،  عهده  بر  را  اجرایی  و  برنامه ریزی 
به  برنامه ریزی،  هماهنگی،  جهت  کنفرانس  هر  برگزاری 
حضور  با  وظایف  تشریح  و  نظرات  نقطه  اشتراک گذاری 

اعضاء تشکیل جلسه می دهد.
برگزاری ششمین  تغییر مکان  به  اشاره  با  وی همچنین 
و  گذشته  سال  کنفرانس های  گفت:  سار  کنفرانس 
همچنین کنفراس »ساِر بهار« ۱3۹۶، در سالن همایش 
محِل  بار  اولین  برای  اما  شد.  برگزار  ایران  ملی  موزه 
همایش  سالن  در  تابستان،  ساِر  کنفرانس  برگزاری 
همانند  و  بود  انسانی  علوم  اندیشمندان  خانه  فردوسی 
کنفرانس های قبل، هفت سخنران در ششمین کنفرانس 
سار با عنوان »ساِر تابستان« ۱3۹۶، حاضر و با موضوعات 

متنوع به سخنرانی پرداختند.
این کنفرانس و موضوع  این گزارش، سخنرانان  براساس 

سخنرانی آنها عبارت بودند از:

بازدید مدیران ارشد CAST از موزه»سار« تابستان 96، با رویکردی جدید برگزار شد
 ملی علوم و فناوری ایران

طراحان  صنفی  انجمن  عضو  صابری وند،  تورج   -۱
و  کرد  صحبت  طراحی«  »تفکر  درباره  ایران،  گرافیک 
گفت: ما در جامعه با همه چیز »مشکل محور« برخورد 
می کنیم و دنبال راه حل می گردیم؛ مثاًل وقتی در دوره ای 
در صف های بانک دعوا می شد به دنبال حل دعوا بودیم. 
آمد که تشخیص می داد  بعدها دستگاهی  در حالی که 
چه کسی زودتر آمده و بنابراین دیگر دعوایی ایجاد نشد 
تا ما حلش کنیم. ما همیشه به دنبال راه حل و مذاکره 
هستیم؛ در صورتی که باید ابتدا مسائل را تعریف کنیم.

و  سازمانی  توسعه  تسهیل گر  رضایی،  فائزه   -۲
 ،DBA و MBA کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و
که   X نسل  گفت:  و  کرد  نسل ها صحبت  تفاوت  درباره 
تا ۱3۵8 را شامل می شود، نسل  از حدود سال ۱342 
سیستمی بوده که خیلی خوب کار می کرده است. آنها 

خود را وقف سازمان کرده بودند.
نسل Y که از حدود ۵۹ تا ۷۰ را شامل می شود، به خوبی 
فناوری را دیده است. آنها نسل مذاکره و چانه زنی  هستند 
و می گویند در مقابل خدمات ما، سازمان چه چیز به ما 
می دهد. آنها نه نسل آزمون های استخدامی، بلکه »رزومه 
محور« هستند و بر اساس رزومه های خود، سازمان را به 
 Y چالش می کشند. 48 درصد جمعیت شاغالن را نسل

تشکیل می دهد.
و  بوده  فرزند  تک  معموالً  و  محور«  »اینترنت   Z نسل 
ادبیات خاصی  از خانواده به شدت سرویس گرفته اند و 
و  هستند  آشنا  استارت آپ ها  با  خیلی  نسل  این  دارند. 
تعلق  نسل  این  به  کشور  جمعیت  چهارم  یک  از  بیش 

دارد. کار گروهی و اینترنت الزمه نسل Y و Z است.
۳- جواد یزدانی، از بنیانگذاران و مدیر ارشد اجرایی 
پروژه های  اجرای  در  خود  شخصی  تجارب  به  دونِیت، 

در  محدودیت ها  و  تحریم  گفت:  و  کرد  اشاره  طراحی 
سایت  تأسیس  باعث  کاری  و  سازمانی  چارچوب های 
دونیت شد که در حال حاضر بیش از ۱۶۰ پروژه اجرایی 

در کارنامه خود دارد.
۴- محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشور و مدیر کل دفتر مشارکت های 
به  اشاره  با  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  مردمی 
نامناسب آسیب های محیط زیستی در کشور،  آمارهای 
به موضوع »نفی خودرو محوری« پرداخت و این که باید 
از مسئوالن  تنها  و  از خودشان شروع کنند  همه مردم 
توقع رفع مسائل را نداشته باشند. مرگ زودرس، چاقی 
خودرو  نامطلوب  اثرات  از  زیستی  محیط  آسیب های  و 
خودرو  بدون  شنبه های  سه  و  است  کشور  در  محوری 
یکی از راهکارهای بسیار کارآمد بوده که طی ۹۱ هفته 
در  را  کشور  نقاط  از  بسیاری  و  شده  ترویج  کشور  در 

برگرفته است.
به  علم،  مروج  و  نویسنده  خیاط،  صداقتی  علی   -۵
و  مردم  از  بسیاری  کردن  سواد  با  در  خود  تجربیات 
کودکان کار در مدت بسیار کوتاِه چند روزه اشاره کرد. 
ابداعی وی در وب سایت  بیشتر درباره روش  توضیحات 
موجود   www.amookhayat.com نشانی  به  خیاط  عمو 

است.
سابق  عضو  و  زیست  محیط  فعال  فرزانه،  6- حمیده 
شورای شهر محمودآباد، درباره شرایط داشتن جامعه و 
پایدار  داشتن شهر  کرد. وی شرط  پایدار صحبت  شهر 
محیطی،  زیست  پایداری  بُعد:  سه  به  توجه  مستلزم  را 
گفت:  و  دانست  اجتماعی  پایداری  و  اقتصادی  پایداری 
مهم ترین مسئله ای که ما با آن سر و کار داشتیم موضوع 
»زباله« بود که هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشده 
نمادین  کارهای  از  باید  زیست  در حوزه محیط  ما  بود. 
بیاندیشیم؛  پایدار  شهروند  به  و  کنیم  چشم پوشی 
شهروندی که خودش در مقابل مسائل مختلف، توانایی 
بلکه  نیست  کارساز  فناوری  تنها  دارد.  را  راه حل  یافتن 

فرهنگ و آموزش همگانی موضوعات مهم تری هستند.
مدرس  و  نخبگان  ملی  بنیاد  عضو  گنجوی،  رضا   -۷
وزارت  فرهنگی  امور  برتر  دانشجوی  و  برندینگ  حوزۀ 
و  خود  شخصی  تجربیات  از  فناوری،  و  تحقیقات  علوم 
موانع موجود بر سر راه معرفی کار و رشته تحصیلی اش 

در بازار کار گفت. 
و  کرد  اشاره  هم  مختلف  نسل های  ویژگی های  به  وی 
Y که حدود ۵۰ درصد جمعیت شاغالن  شاخصه نسل 
کشور را شامل می شود، »توانایی جریان سازی« دانست. 
دانش خود، می تواند »جریان  و  علم  کنار  در  نسل  این 
و  طرفداران  یعنی  دهد.  انجام  نیز  را  شرکتی«  سازی 
مخاطبان خود را بوسیله انواع شبکه های اجتماعی بیابد 
و حرف خود را تکثیر کند. امروزه مدیران جریان ساز، 

مدیران سایه شرکت ها هستند.
داوری  هیئت  نماینده  عنوان  به  امینی  صالح  پایان،  در 
سار، با بیان این که »سار پاییز« در روز ۱۷ آذرماه برگزار 
سخنرانان  انتخاب  و  هیئت  این  کار  نحوه  به  می شود، 
انجام  جمعی«  »خرد  بر  تکیه  با  کامال  که  کرد  اشاره 
می شود و از حاضران خواست اگر افرادی صاحب نظر و 
خالق در جامعه می شناسند جهت سخنرانی در سارهای 

بعدی به این هیئت معرفی کنند.
صوتی  فایل  می توانند  عالقه مندان  است،  گفتنی 
طریق  از  را  سار  مختلف  کنفرانس های  در  سخنرانان 

سامانه اینترنتی به نشانی sar.inmost.ir دریافت کنند.

مدیران ارشد انجمن علم و فناوری چین )CAST(، روز سه شنبه ۱۷ مردادماه ۹۶ ضمن 
بازدید از گالری های موزه ملی علوم و فناوری با معاونان و مدیران موزه جلسه ای را در 

مورد همکاری مشترک و امضای تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، روز سه شنبه ۱۷ مردادماه 
۹۶، هیئتی ۶ نفره از مدیران ارشد انجمن علم و فناوری چین )CAST(، جلسه ای را در 
خصوص راهکارهای همکاری مشترک این دو مجموعه با معاونان و مدیران ارشد موزه 

ملی علوم و فناوری برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، وانگ یانهو، دبیر اجراییCAST، وانگ ژیشون، مدیرکل اداره اصلی 
علم و فناوری CAST، خانم وانگ بِی، معاون مدیرکل اداره برنامه ریزی و مالی انجمن 
استانداردسازی چین، چائو زیوجی، مدیر اداره منابع انسانی موزه علم و فناوری چین، 
خانم یانگ فنگ، مدیر پروژه مرکز علم کودکان و نوجوانان CAST و هوانگ زیادونگ ، 
مدیر پروژه مرکز همایش بین المللی علم و فناوری چین، از اعضای هیئت چینی حاضر 

در این نشست بودند.
در این جلسه، ابتدا توضیحاتی در خصوص تاریخچه تشکیل موزه ملی علوم و فناوری 
ایران به هیئت چینی داده شد و سپس وانگ یانهو، دبیر اجراییCAST، سؤاالتی در 
خصوص ساختار و چارت موزه علوم و فناوری ایران، اعضای هیئت امنای موزه، نحوه 
اداره و تصمیم گیری، دولتی یا خصوصی بودن و همچنین نحوه تأمین مالی آن داشت 

که با پاسخگویی معاونان موزه همراه بود.
در ادامه خانم یانگ فنگ، مدیر پروژه مرکز علم کودکان و نوجوانان CAST با ارائه 
توضیحاتی در خصوص اهداف و برنامه های انجمن علم و فناوری چین گفت: 2۱۰ 
انستیتو عضو انجمن هستند و ادارات و دپارتمان های CAST عبارتند از: انستیتوها، 

موزه های محلی، عضوهای فردی و موزه های ملی چین.
وی افزود: چین در حدود 3۵8 موزه علم دارد که درآمد اکثر آنها از طریق فروش بلیت  
و کمک های مردمی است و کشور چین نیز برای توسعه موزه های علم کمک های 

مالی انجام می دهد.
خانم یانگ فنگ در خصوص موزه ملی علم و فناوری چین گفت: این موزه از سال 
۱۹88 به روی عموم مردم باز شده است و ساالنه در حدود ۳٫۶ میلیون نفر بازدیدکننده 
دارد و اکثر بازدیدکنندگان آن نوجوانان هستند اما بالتبع افراد عمومی هم از این موزه 

بازدید دارند.
وی خاطرنشان ساخت: نمایشگاه CASTیک نمایشگاه تعاملی است و قسمت عمده 
آن برای نوجوانان طراحی و ساخته شده است. در این نمایشگاه همچنین کارگاه ها و 

کالس های آموزشی نیز برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
مدیر پروژه مرکز علم کودکان و نوجوانان CAST، با اشاره به دو رویداد علمی که در کشور 
چین در ماه نوامبر اتفاق خواهد افتاد گفت: یک سمپوزیوم بین المللی که در آن 2۰۰ 
کشور از سراسر جهان شرکت می کنند در ماه نوامبر برگزار می شود و در این سمپوزیوم 
کارگاه ها و نمایشگاه های متعددی برای دانش آموزان جهان ترتیب داده می شود و ما 
امیدواریم امسال شاهد حضور موزه ملی علوم و فناوری ایران در این گردهمایی باشیم.

وانگ یانهو، دبیر اجراییCAST، با تسلیم کردن دعوتنامه رسمی موزه ملی علوم و فناوری 
چین به دکتر ارشدی، قائم مقام موزه ملی علوم و فناوری ایران، از موزه برای شرکت 

در این سمپوزیوم و همچنین بازدید از موزه علم چین به صورت رسمی دعوت کرد.
در پایان این نشست مشترک، طرفین ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، به بررسی 
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک تأکید کردند و مقرر شد مفاد آن از سوی موزه 
ملی علوم و فناوری ایران تهیه و به موزه چین فرستاده شود و پس از بررسی از سوی 
مقامات CAST، در صورت توافق طرفین در یک جلسه رسمی به امضای دو طرف برسد.

همچنین موزه علوم و فناوری ایران ضمن اشاره به برگزاری همایش علمی ساالنه و 
همچنین جشنواره علم برای همه، از هیئت چینی دعوت کرد در این رویدادهای علمی 

شرکت کنند.
مهمانان چینی پس از پایان جلسه، از گالری های موزه ملی علوم و فناوری ایران بازدید 

کردند که مورد استقبال آنها قرار گرفت.
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