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افتتاح مرکز مبادالت فناوری
ایران و قزاقستان

دكتر فتح ا ...مضطرزاده
نگاهي به پديده انتحال

سرمقاله
ارتباط صنعت و دانشگاه:
بررسي مدلهای تعامل موانع سر راه
و راه كارهاي توسعه و ارتقاء تعامل دو طرفه
دکتر حسن خوش قلب
در دنياي مدرن امروزي توســعه و پيشرفت پايدار بيش از هر چيز
به توســعه نهاد دانشگاه يا همان علم و دانش از يكطرف و از طرف
ديگر به توسعه صنعت به معناي عام خود كه مشتمل بر صنايع مختلف
فني ،مهندسي ،كشاورزي و حتي پژوهشهای كاربردي علوم انساني
بستگي دارد .هر يك از نهادهاي دانشگاه و صنعت به تنهايي و بدون
ايجاد تعامل سازنده نمیتوانند راهگشا بوده و زماني میتواند همچون
دو بال مســير پيشرفت يك جامعه را فراهم سازند كه ارتباط ،تعامل و
توازن صحيحي بين آن دو برقرار شود.
در تمام كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت ،اساس توسعه همه
جانبه توليد و اســتفاده از علم و تكنولوژي بوده است كه در اين مسير
نهاد دانشگاه بهعنوان بستر تربيت نيروي انساني توانمند ،ماهر ،دانش
محور و متخصص در علوم مختلف و نيز پديدههایی همچون نوآوري،
فناوري ،اختراع ،اكتشاف و فن ساالري برخاسته از بستر صنعت اهميت
بسزايي دارند .در نهايت آنچه كه در كشورهاي پيشرفته موجب ترقي و
توسعه پايدار و همه جانبه میشود اساس ًا پديدههای ديگر به نام توليد،
تجارت ،خدمات ،اشــتغال ،بازار و مصرف میباشند كه اين پديدهها و
واژهها به ويژه توليد و متعاقب آن ساير پديدهها حاصل ارتباط و تعامل
صحيح بين دانشگاه و صنعت میباشند و هر يك از اين دو به تنهايي
آن چنان ســر نوشت ساز نمیباشــند مگر آنكه يك ارتباط و تعامل
منطقي و دو طرفه بين آنها ايجاد شود.
نقش دانشگاه در توسعه
و ارتقاي صنعت و پيشرفت همه جانبه جامعه

همانطور كه ذكر شد در دنياي مدرن امروزه تعامل سازنده اگر چه
با اشتراكات ذاتي حداقلي مابين صنعت و دانشگاه تأثيرات بسيار سازنده
و مطلوبي بر توسعۀ اقتصادي -اجتماعي ،سياسي و فرهنگي هر جامعه
دارد .برخي از اين اثرات مستقيم و برخي ديگر غير مستقيم است براي
مثال نقش تعامل دانشگاه و صنعت در افزايش و پيشرفت فناوري توليد
و اشتغال نقش مستقيم و باال رفتن رفاه ،اقتدار ملي ،امنيت اجتماعي
تأثيرات غير مســتقيم اين ارتباط و حاصل از ارتقاي توليد ،فناوري و
نوآوري میباشند.
دانشــگاه و صنعت اساس ًا بدون هم حياتي پايدار نخواهند داشت و
بهعنوان دو نهاد وابســته به هم و تأثير پذير از هم قادر به ايســتايي
و تداوم پايدار نمیباشــند زيرا دانشگاهها بهعنوان توليد كننده نيروي
انســاني ماهر توانمند و متخصص و نيز مولــد علم و توانمنديهای
آزمايشگاهي و كارگاهي و نيز بستر انجام تحقيق و پژوهشي بر طرف
كننده نياز علمي و تأمين كننده دانش فني مورد نياز صنعت میباشند
و از طرفي صنعت نيز بهعنوان بســتري براي اجرا و عملي ســاختن
تجربيات تئوريك علمي و نيز بر طرف كننده نياز مالي دانشگاهها عمل
مینمايد .برخي از مهمترين نيازها و وروديهای دانشــگاه به صنعت
شامل موارد ذيل میباشند:
نيروي انساني متخصص و دانش محور
دانش فني مورد نياز صنعت
نتايج حاصل از طرحهای پژوهشي
خدمات مشاوره اي
واحدهاي تحقيق و توسعه
ارائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي
برخي از مهمترين نيازها و وروديهای صنعت به دانشگاه نيز شامل
موارد ذيل میباشند:
اعتبارات و كمكهای مالي و حمايتهای مادي
تربيت نيروي ماهر و كارورزيده
بستر تحقيقات كاربردي
شناسايي نيازهاي جامعه
انتقال تجربيات فني،تجربي و كاربردي
از اينرو زماني اين دو نهاد به رشد و تعامل واقعي دست پيدا میكنند
كه هر دو طي تعامل سازنده و واقعي بتواند نيازهاي يكديگر را برآورده
سازند .البته انجام ارتباط بين اين دو نيازمند به تمهيدات و مقدمات ويژه
اي است و ابتدا بايستي بستر اين تعامل فراهم شود و در كنار آن حلقه
اي واسطي نيز بين اين دو نهاد ضرورت دارد فراهم شده و سپس اقدام
به ايجاد ارتباط نمود.
ادامه در شمارۀ بعد...

در نامه دعوت وزیر علوم به دانشمندان
سراسر جهان تاکید شد :

نقش علم در راستای صلح
پیشرفت و گفتوگو
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دكتر محمد فرهادي وزير علوم ،تحقيقات و
فناوري با انتشار مقالهای در نشريه ساينس از
دانشمندان سراسر جهان براي انجام همكاريهای مشترك
علمي ،پژوهشي و فناوري با مراكز علمي كشورمان ،به
ايران دعوت كرد.
به گزارش گاهنامۀ عتف ،متن كامل مقاله دكتر فرهادي
بدين شرح است:
ایران اکنون با گذشت بیش از  35سال از انقالب ،در حال
ورود به عصر تازهای از تعامل و همکاری بینالمللی است.
کشور ما که در مسیر تبدیل شدن به یک ملت دارای
هدف علمی قرار دارد ،نقش علم را در راستای صلح ،پیشرفت
و گفتگو بسیار جدی میانگارد.
ایران اکنون دارای  78میلیون جمعیت ،حدود 4/5 ،میلیون
دانشجو 2500 ،مؤسسه آموزش عالی 36 ،پارک علم و
فناوری 400 ،انجمن علمی غیر دولتی ،بیش از  800مرکز
پژوهشی و  1000مجله علمی است .دانشمندان ما هر ساله
حدود  30000مقاله علمی بینالمللی منتشر میکنند که رشد
حداقلی را به میزان  20برابر در مقایسه با سال  1979نشان
میدهد.
این دستاوردها بدون مشارکت فعال فرد فرد دانشمندان و
انجمنهای علمی و حمایت دولت نمیتوانست حاصل شود.
این مشارکت نشئت گرفته از الگوی توسعه در ایران پس از
انقالب است که حق دسترسی کلیه ایرانیان به آموزش عالی
را محترم میشمارد .همین فلسفه است که به کشور در مقابل
نامالیمات داخلی و خارجی کمک کرده است.
بهعنوان مثال تحریمها بر ضد ایران بخشهای علم،
صنعت و خدمات را بسوی همکاریهای تازه و مفید رانده
و همزمان دانشمندان را وادار نمود تا با خالقیت بیشتری
کارکرده و برای اولین بار در تاریخ ایران یک اقتصاد
دانشبنیان را ایجاد کنند .چنين فضايي باعث ترغیب گفتمان
سیاسی مبتنی بر علم در کشور شده است .یک مثال بارز در
این رابطه ،نقش جامعه علمی در مذاکرات اخیر در مورد برنامه
هستهای ایران است .این امر بدون مشارکت دانشمندان جهت
ارائه مشاوره فنی ،تخصصی و تبیین زبان علمی میسر نبود.
امروز ایران در موقعیتی قرار دارد که الگوی توسعه خود را
با دقت تنظیم كرده و بسوی ارتقاي کیفی علم و فناوری خود
گام برمي دارد .این مهم در برگیرنده افزایش همکاریهای
علمی بینالمللی است .باتوجه با اینکه مؤثرترین نوع همکاری
از طریق تماسهای مستقیم بین دانشمندان و نه بهواسطۀ
موافقت نامههای دولتی حاصل میشود ،دولت ایران
ادامة در صفحة بعد
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فرهاد گلستانی فرد
چالشهای پژوهشی در کشور

پژوهشگاه مواد و انرژی
الگویی برای ارتباط بیشتر
صنعت و دانشگاه

ابالغ مصاديق و دستورالعمل
نحوه بررسي تخلفات پژوهشي

توافق ایران و عمان
برای اجرای سه طرح
کالن پژوهشی

تجاریسازیدستاوردهای
پژوهشی در پژوهشگاه
علوم وفناوری
اطالعات ایران

 173دانشمند ایرانی
در زمره دانشمندان یک
درصد برتر جهان

صادرات  80میلیون دالری
محصوالتدانشبنیان
پارکها طی دو سال اخیر

نشستتخصصی
«ابعاد حقوقی
برجام هسته ای»
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اخبار

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

وزیر علوم در دیدار با وزیر علوم اتریش:

ادامة صفحة قبل
همکاریهای به وجود آمده توسط هریک از دانشمندان در
داخل کشور یا در هر نقطهای در جهان را تشویق و از آنها
حمایت خواهد کرد.
این تالشها هم اکنون نیز در جریان است و نمونه آن
«برنامه جندی شاپور» است که ضمن آن ایران با مشارکت
فرانسه در هنگام شروع یک پروژه مشترک از سفر دانشمندان
به ایران و بالعکس حمایت میکند .مذاکرات در مورد برنامه
مشابه با برخی از کشورهای دیگر اروپایی نیز انجام شده
است.
ایران همچنان دانشگاههای خود را تشویق میکند که در
کلیه جنبههای علم و آموزش در سطح بینالمللی فعالیت كنند  .
نگاهی به تاریخ ایران نمايان میسازد که نهادهای علمی
بینالمللی نظیر رصدخانه مراغه که در قرن سیزدهم توسط
گروهی مرکب از دویست دانشمند از سراسر جهان تأسیس
شد ،میتواند بهعنوان راهنماي روشنی برای کلیه زمینههای
علمی ،پژوهشی و فناوری دیپلماسی علمی به حساب آید.
ایران قصد دارد پروژههای بزرگی را نظیر رصدخانه ملی ایران
به مرحله اجرا درآورد که دانشمندان ایرانی را به جامعه علمی
بینالمللی پیوند خواهد زد.
ایران عالوه بر دارا بودن تعداد رو به افزایش کارکنان
علمی ،محیط بی نظیری را برای زمینههای بهخصوص
پژوهشی نظیر باستان شناسی ،مطالعات کویر ،مطالعات
اقلیمی و مطالعه حیوانات و گیاهان ناحیه ایران و آسياي
مركزي عرضه میکند .بدین ترتیب چشم انداز همکاری در
رشتههای علوم طبیعی ،علوم انسانی ،مهندسی ،پزشکی و
علوم زیستی همگی در افق چشم انداز قابل رؤیت است.
ما از دانشمندان سراسر جهان دعوت میکنیم که یک
برنامه همکاری با دانشمندان ما را آغاز کنند .ایران آماده
است.

توافق ایران و عمان
برای اجرای سه طرح
کالن پژوهشی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و مراکز
تحقیقاتی کشور عمان برای اجرای سه طرح کالن پژوهشی
به توافق رسیدند.
به گزارش گاهنامۀ عتف معاون توسعۀ فناوری سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایــران به بیان جزئیات این
توافق پرداخت و اظهار داشت :کمیسیون روابط علمی ایران
و عمان از چهار ســال پیش تاکنون فعــال بوده و مراودات
خوبــی میان مراکز علمی و تحقیقاتــی طرفین وجود دارد
که ریاســت طرف ایرانی برعهده معاون وزیرعلوم و رییس
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و ریاست طرف عمانی
نیز برعهده معاون وزیر علوم این کشور است.
دکتر عبدالرضا صمیمی افزود :در راســتای گســترش
تعامالت موجود ،پیشــنهاد اجرای چندین طرح مشترک از
طرف سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مطرح شد
که سه مورد از آنها به موافقت طرف عمانی رسید.
وی توضیح داد :براساس توافق صورت گرفته ،پلت فرم
میکروآلگ (ریز جلبک ها) برای تولید پروتئینهای نوترکیب
به صورت مشــترک میان ســازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی و طرف عمانی به اجرا در خواهد آمد.
صمیمی ادامه داد :دومین طرح مشــترکی که قرار است
با همکاری ما و مراکز تحقیقاتی عمان اجرا شود مربوط به
فرآوری آب همراه نفت برای استفاده مجدد است.
معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،طرح
تولید نسل جدید تجهیزات انرژی خورشیدی برای افزایش
بازدهی اســتخراج چاههای نفت را بهعنوان ســومین طرح
مشترک مورد توافق عمان و ایران معرفی کرد.
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همکاریهای علمی مرز نمیشناسد
در دیدار دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و
فنــاوری و رینهولد میترلینر معاون صدر اعظم ،وزیر علوم و
اقتصاد اتریش ،ضمن رایزنی طرفین در خصوص گســترش
همکاریهای علمی ،هشت تفاهمنامه همکاری مشترک بین
دانشگاههای دو کشور به امضا رسید.
به گزارش گاهنامــۀ عتف ،در ابتدای ایــن دیدار ،دکتر
فرهادی با اشــاره به اینکه در نزد ایرانیان ،اتریش کشوری
صاحــب فرهنگ ،تمدن و تکنولوژی اســت گفت :ســابقه
همکاری علمی ایران و اتریش به 160سال قبل بر میشود
که اساتیدی از اتریش درمدرسه دارالفنون که توسط امیرکبیر
تأسیس شده بود تدریس میکردند و ما امیدواریم امروزه نیز
روند همکاریهای رو به توسعهای داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران مرزی برای
همکاری علمی دانشــمندان دنیا نمیشناسد گفت :باید وزیر
علوم اظهار داشت :باید تبعیض و نابرابری بین کشورها در
سطح بینالمللی برای دست یابی به دانش و فناوری از بین
برود و در داخل کشــورها نیز بین همه مردم شرایط برابری
بــرای تحصیل بین زنان و مردان ،نژادها و مذاهب گوناگون
فراهم باشد.
وی افــزود :با افتخار اعالم میکنم نیمی از دانشــجویان
ایرانی را زنان تشکیل میدهند و دانشگاههای ایران در سراسر
مناطق کشــور گسترده است و حتی در برخی نقاط دور دست
نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ،از تهران باالتر است.
وزیر علــوم گفت :پس از پیروزی انقالب اســامی و از
حدود  35ســال پیش ،ایران حرکت شتابانی را به سوی علم
و فناوری آغاز کرد که بر اساس سه اصل ،آگاهی بخشی به
مردم و مسئولین ،تربیت نیروهای انسانی توانا و سیاستها و
برنامههای اجرایی یکسان پایهریزی شده بود و مسیر موفقیت
آمیزی را پشت سر گذاشته است.
وی ضمن اعالم استقبال ایران از گسترش همکاریهای
علمی و فناوری با اتریش گفت :تبادل استاد و دانشجو ،انجام
پروژههای مشــترک ،تبادل دانش فنی و برگزاری دورههای
آموزش عالی مشترک از محورهای این همکاری است.
رینهولد میترلینر معاون صدر اعظم ،وزیر علوم و اقتصاد
اتریش در ادامه این دیدار گفت :روابط دوســتی و اقتصادی
اتریش و ایران به قرنها قبل برمی شــود و در زمینه علمی
نیز از سال  1851دو کشور با یکدیگر همکاری علمی دارند.
وی گفت :بعــد از مذاکرات نتیجه بخش وین ،و پس از

لغــو تحریمها این امکان وجود دارد که همکاریهای علمی
را گسترش زیادی بدهیم و تنوع و پویایی این همکاریها را
نیز بیشتر کنیم.
وزیر علوم اتریش افزود :در سالهای اخیر همکاریهای
علمی ایران و اتریش در ســطح خوبی قرار داشــته است و
تفاهمنامههایی با مراکز مختلف از جمله آکادمی علوم اتریش
امضا شده است.
وی بــا تاکید بر ضرورت ایجاد ســاختار مناســب برای
همکاریها و انعقــاد قراردادهای همکاری گفت :اتریش در
قالب اتحادیه اروپا نیز میتواند همکاریهای خوبی با ایران
داشته باشد.
رینهولد میترلینر با اشــاره به تحصیل  1700دانشجوی
ایرانی در اتریش گفت :باید تعداد دانشــجویان اتریشــی در
ایران نیز از تعداد  8دانشجوی فعلی فراتر رود.
وی تاکیــد کــرد :بایــد ضمــن گســترش پروژهها و
کنفرانسهای مشترک ،همکاری را تنوع بخشیده و تعریف
جدیدی از همکاریها را ارائه بدهیم.

کمیته بررسی نقش انجمنهای علمی
در دوران پسا توافق تشکیل شد
دبیرکمیسیون انجمنهای علمی ایران از تشکیل
کمیتهای بــه منظور سیاســتگذاری و بررســی نقش
انجمنهای علمی در دوران پسا توافق خبر داد.
به گــزارش گاهنامۀ عتف دکتر محمود صادقی با بیان
اینکــه انجمنهای علمی میتوانند در فضای جدید پســا
تحریم و پسا توافق ،به گونهای موثر ایفای نقش کنند،گفت:
از االن بایــد به دوران پســا توافق بیاندیشــیم و برای آن
برنامهریزی کنیم.
وی ،حضور و فعالیت موثــر در کمپینهای بینالمللی،
ارائه دیدگاهها از طریق رسانههای سنتی و مجازی در مسیر
تعامالت بینالمللی ،برگزاری همایشها و کنفرانس و اعالم
مواضع در شــبکههای اجتماعــی را از جمله مظاهر حضور
فعال انجمنهای علمی در فرآیند توافق هستهای برشمرد
و گفت :انجمنهای علمی بهعنوان تشکلهای مردم نهاد
حتی میتوانند در ارزیابی و نقد فرآیند توافق موثر باشند.
وی بــه فعالیتهای اخیر و برگزاری چندین ســمینار با
موضوع توافق هستهای از سوی انجمنهای علمی فعال در
حوزه روابط بین الملل همچون انجمن مطالعات سازمان ملل
متحد ،انجمن علوم سیاسی و انجمنهای حقوقی اشاره کرد.
صادقی همچنین از برگزاری یک سمینار با موضوع توافق
هستهای با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در دانشگاه
عالمه طباطبایی از سوی انجمن علوم سیاسی و با همکاری
کمیسیون انجمنهای علمی ایران در هفته جاری خبر داد.
ایــن حقوقدان ایرانی تصریح کرد :جدا از این ،ما با گروهی

از انجمنهای مرتبــط و عالقمند به این حوزه ،یک کمیته
تشکیل دادیم که اولین جلسه آن حدود  10روز پیش برگزار
شد که این کمیته بهعنوان یک شورای سیاستگذاری عمل
میکند تا نحوه و میزان مشارکت انجمنهای علمی در حوزه
مباحث پســا توافق در حداقل یکسال آینده را مورد بررسی
قرار دهد.
وی تاکید کرد :نگاه ما در این کمیته به دوره پســا توافق
اســت و میخواهیــم پیامدهای آن را در ســه حوزه ملی،
منطقهای و بینالمللی و ابعاد مختلف سیاســی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بررسی کنیم.
عضو هیات علمی دانشــگاه تربیت مدرس با بیان اینکه
توافق هســتهای ،افقهای جدیدی را به روی کشــور باز
میکند ،ادامه داد :اگر تحریمها برداشــته شــود فضا برای
تعامالت بینالمللی جامعه ما با کشورهای دیگر باز میشود.

گفتنی است :معاونان وزارت علوم و روسای دانشگاههای
تهران ،صنعتی شــریف ،خواجهنصیر ،الزهرا (س) ،شــهید
بهشــتی ،صنعتی ســهند ،اصفهان ،روســای تعــدادی از
پژوهشــگاهها و کنندگانی از وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد
اسالمی نیز در این دیدار حضور داشتند و با همتایان اتریشی
خود رایزنی کردند.
همچنین در این دیدار تفاهمنامه همکاری مشــترک
میــان وزارت علوم بــا آژانس بینالمللــی همکاری در
زمینه آمــوزش و پژوهش اتریش ،دانشــگاههای تهران،
صنعتــی امیر کبیر و صنعتی ســهند با دانشــگاه مونتان
لئوبــن ،دانشــگاه عالمــه طباطبایی با دانشــگاه علوم
کاربردی ،fh-joanneumدانشــکده طب ســنتی علوم
پزشــکی تهران با دانشکده طب ســنتی اروپا در اتریش،
دانشــگاه آزاد اسالمی با دانشــگاه فنی و حرفهای کرمز ،
دانشــگاه تهران و دانشگاه اصفهان با دانشگاه تکنولوژی
نوین اتریش و دانشگاه شهید بهشتی با حوزه تاریخ طبیعی
وین به امضا رسید.

وی وضعیت جهش علمی ایران در دوران تحریم را بســیار
خوب توصیف کرد و گفت :با وجود تمام فشارها و تحریمها
خوشــبختانه جهش علمی خیلی خوبی داشتیم که آثار آن
در حوزههای نانوتکنولوژی ،بایوتکنولوژی ،هوافضا و دانش
هستهای به خوبی مشخص است.
صادقی با بیان اینکه پیشرفتهای علمی ایران از دیدگاه
ناظران خارجی ،بیشــتر مشهود است ،ادامه داد :شاید ما که
داخل کشور زندگی میکنیم به خوبی از اهمیت پیشرفتهای
علمی خود آگاه نباشــیم اما صاحبنظران بینالمللی که از
زاویــه دیگر و از بیرون به ایــران مینگرند بارها و بارها به
جهش علمی شگفت انگیز ایران در شرایط تحریم اعتراف
کردهاند.
وی به دیدگاه مثبت ریچارد استون دبیر علمی بخش بین
الملل مجله ساینس درباره رشد علمی ایران در سفر اخیرش
به ایران اشــاره کرد و گفت :مصاحبه ریچارد استون با دکتر
علی اکبر صالحی درخصوص مذاکرات هســتهای در نشریه
ساینس منتشر شد و ما در جریان مذاکرات دیدیم که وقتی دو
شخصیت علمی از طرفین (دکتر علی اکبر صالحی و ارنست
مونیز) به تیم هستهای میپیوندند چه نقش کلیدی و تعیین
کنندهای در توافق ایفا کردند زیرا علم و نگاه علمی به دنبال
خودش ،صلح و مراودات بینالمللی را هم دارد و تندی مسائل
سیاسی را نرمتر میکند.
دبیر کمیســیون انجمنهای علمی ایــران ،نقش موثر
برداشــته شــدن محدودیتها و باز شــدن فضای علمی
بینالمللی را در جهش علمی کشــور یادآور شد و گفت :در
فضای جدید با برداشته شدن محدودیتها میتوانیم تعامل
خود را با دانشگاهها و پژوهشکدههای خارجی افزایش دهیم،
بسیاری از دسترســیهای ما به بانکهای اطالعاتی علمی
که در دوران تحریم ،بسته شده بود باز خواهد شد و برقراری
بورسیههای تحصیلی و امکان تحصیل دانشجویان ایرانی در
رشتههایی که قبال در برخی دانشگاههای خارجی ممنوع شده
بود که همه این عوامل به رشد علمی ما کمک خواهد کرد.

پژوهشی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ابالغ مصاديق و دستورالعمل نحوه
بررسي تخلفات پژوهشي

در محل خانۀ اندیشمندان
علوم انسانی برگزار شد

نشستتخصصی
«ابعاد حقوقی
برجام هسته ای»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به
اهمیــت توافق اخیر میــان ایران و پنج+یــک در موضوع
هســتهای که منجر به صدور قطعنامه  2231شورای امنیت
سازمان ملل متحد گردید ،نشست تخصصی «ابعاد حقوقی
برجام هسته ای» را با حضور استادان صاحب نظر به منظور
بررســی ابعاد حقوقی برجام و قطعنامه پیش گفته ،در محل
خانــۀ اندیشــمندان علــوم انســانی برگــزار کــرد.
به گزارش گاهنامۀ عتف دکتر ســید قاسم زمانی (دبیرکل
انجمن) گفت :درباره ابعاد برجام باید حداقل یک دهه گفت
و نوشت ،به خصوص زمانی که فرآیند اجرایی آن آغاز شود،
قطع ًا مسائل بیشتری مطرح خواهد شد.
ایشــان پــس از تشــکر از حضور گســترده اســتادان
و دانشــجویان بــر علمی بــودن مباحث تأکیــد ورزیدند.
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی (اســتاد دانشــگاه عالمه
طباطبایی) در ادامه نشســت گفت :این مذاکرات نشان داد
که دیپلماســی نه تنها قادر است از تنش و جنگ جلوگیری
کند ،بلکه کشــورها را از تحریم و تنش و حتی جنگ سرد
رهایی بخشد.

دکتر محســن عبدالهی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
مباحث خود را در باب قطعنامه  2231در سه محور بیان این
چنین بیان کردند :محــور اول عبارت بود از ماهیت و اعتبار
قطعنامه ،محور دوم نگاهی به قطعنامه به مثابه سازکار اجرایی
قطعنامه و محور سوم قطعنامه بهعنوان سازکار تضمین اجرای
برجام و روش حل اختالف.
وی محور اول را به هشت بند تقسیم کردند و به مباحثی
چون وضعیت قطعنامه در منشور ملل متحد ،عدم تسری به
سایر اعضا ،اشاره به حق غنی سازی ایران ،مدت زمان الزم
برای اجرایی شــدن قطعنامه ،بیان مطالبی بیش از برجام در
ضمیمه قطعنامه و حیات مســتقل قطعنامه از برجام اشــاره
نمودند و به دشوار بودن عدم تصویب برجام در مجالس ملی
اشاره داشتند.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در محور دوم به این سؤال
حقوقی پرداختند که ماهیت تعهد  1+5در تعهد به ارایه پیش
نویس قطعنامه به شورای امنیت برای لغو تحریمها چگونه
اســت و در محور سوم به سازکار سه مرحلهای حل و فصل
اختالفات پرداختنــد و آن را بدعتی در حقوق بین الملل به
حساب آوردند.
دکتر سعید محمودی استاد دانشگاه استکهلم سوئد ،اخرین
سخنران نشست گفت :پرونده ایران را از  45سال گذشته تا
کنون که از عمر  NPTمیگذرد اولین پروندهای دانستند که
به این صورت مسالمت آمیز حل شده است و به مباحثی در
خصوص شخص آمانو و نحوه اجرای برجام پرداختند.
با توجه به حضور دکتر سادات میدانی (عضو حقوقدان تیم
مذاکره کننده) در جلســه ،از ایشان نیز دعوت به عمل آمد تا
در مباحث مطرح شده شرکت کنند .ایشان نیز توضیحاتی در
باب محتوای حقوقی برجــام و قطعنامه و نوآوریهای این
اسناد ارائه دادند.

به گزارش گاهنامۀ عتف دكتر محسن شريفي ،مدير
كل دفتر برنامهريزي و سياســتگذاري امور پژوهشي اظهار
داشت :با عنايت به تأكيدات وزير محترم علوم ،تحقيقات و
فنــاوري در خصوص برخورد با تخلفات پژوهشــي ،پس از
ســاعتها مطالعه و بررســي در كارگروه ويــژهاي در اين
خصوص ،با هدف صيانت از مالكيت فكري و رعايت حقوق
مادي پژوهشگران ،ارج نهــادن به اصول اخالق علمي و
پايبنــدي به آن در جامعه علمــي و همچنين جلوگيري از
تضعيف اعتبار علمي كشــور ،دســتورالعمل نحوه بررسي
تخلفات پژوهشــي مشــتمل بر  9ماده و  4تبصره تدوين
گرديده و در تاريخ  93/12/23به تأييد وزير علوم ،تحقيقات
و فناوري رسيد.
همچنين مصاديق تخلفات پژوهشــي نيــز در  57بند با
سرفصلهاي سوء رفتارهاي پژوهشي ،عدم تعهد و مسئوليت
نسبت به ذينفعان ،عدم رعايت حقوق آزمودنيها ،جعل دادهها،
تحریف دادهها ،ســرقت علمی ،اجارهي علمی ،عدم رعايت

حقوق مالكيت معنوي و مسئوليت پژوهش انجام شده ،انتشار
مجدد ،همپوشانی انتشــارات ،خريد و فروش آثار پژوهشي،
جعل هویت در تاريخ مذكور توســط مقام عالي وزارت ،تاييد
و به همراه دستورالعمل فوق طي مورخ  93/12/25طي نامه
شماره /245602و جهت اجرا به كليه دانشگاهها و مؤسسات
آموزشي و پژوهشي ابالغ گرديد.

راهاندازی شبکه علمی کشور به سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی واگذار شد
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری راهاندازی شبکه علمی
کشور را به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران محول کرد
دکتــر محمد فرهــادی در نامهای بر ضرورت فعال شــدن
هرچه ســریعتر شــبکه علمی کشــور این شــبکه تاکید کرد.
به گزارش گاهنامۀ عتف وزیرعلوم در این نامه از رییس سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی خواســت که در راهاندازی و بهره
برداری شبکه عملی کشور از همکاری دانشگاهیان ،فرهیختگان
و متخصصان امر بهره گیرد.

شــبکه علمی کشور ،شبکهای مستقل اســت که با استفاده
از فیبر تاریک ،تمام دانشــگاهها و مراکز علمی و پژوهشــی را
به یکدیگر متصــل کرده و امکان اتصال به دیگر شــبکههای
علمی معتبر جهانی از جمله شــبکه علمی اروپا را دارا هســتند.
دانشگاهها ،حوزههای علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی
و غیر دولتی مورد تاییــد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،مشترکان این شبکه
هستند.
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برگزاري جلسه
كميسيون
پژوهش و فناوري
شوراي گسترش
آموزش عالي
به گزارش گاهنامۀ عتف دومين جلســه كميسيون
پژوهش و فناوري در ســاعت  14مورخ 94/2/20با حضور
اعضاي كميســيون در معاونت پژوهش و فناوري به منظور
بحث و تبادل نظر پيرامون دستور جلسه بر گزار شد.
يكي از وظايف اساســي كميســيون تصميــم گيري در
خصوص صدور مجوز براي تأســيس مؤسســات پژوهشي
دولتي و غير دولتي است .در اين جلسه  7مورد پرونده مطرح
گرديد كه تعدادي از آنها به تصويب رسيد و مقرر شد بر روي
برخي از پروندهها اصالحات مجدد صورت گيرد.
همچنين تعدادي از مؤسسات پژوهشي كه غير فعال بوده
و تاريــخ اعتبار موافقت اصولي آنها به اتمام رســيده بود لغو
اعتبار گرديدند.
سومين جلسه كميســيون پژوهش و فناوري در ساعت
 14مورخ 94/03/03با حضور اعضاي كميسيون در معاونت
پژوهش و فناوري به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون دستور
جلسه بر گزار شد.
در اين جلســه به تقاضاهاي مربوط بــه مراكز فناوري از
جمله تشكيل مراكز رشد در استان كردستان و استان قزوين
مورد بررسي قرار گرفت.

شتاب جهانی پژوهش در غذای حالل و غفلت مسئوالن کشور
تغذیه در اسالم از جمله مواردی است که در آیات و
روایات متعدد مورد توجــه و تاکید قرار گرفته به نحوی که
الزمه خلق خوب و افزایش معنویت نفس را در حالل و پاک
بــودن غذا میداند در این خصــوص دکتر کدخدایی کننده
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در شورای راهبردی حالل
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت :امروزه در تولید برخی
از محصوالت غذایی از ترکیباتی اســتفاده میشود که ماده
اولیه آن میتواند حاصل فرآوری از یک ماده غیر حالل باشد
و از این رو ضرورت سرمایه گذاری در تولید علم حالل و نیز
توسعه و تقویت فرهنگ حالل از جمله موضوعاتی است که
توجه کشورهای مسلمان را به خود معطوف کرده است.
وی بیان داشت :در حال حاضر این مسئله از ناحیه واردات
محصوالت غذایی به کشــورهای مسلمان آسیب پذیر شده
است و این وظیفه حکومتهای کشورهای اسالمی است تا با
تدوین آیین نامهها و دستور العملهای شفاف راه توسعه این
تجارت ضروری را هموار کنند.
کدخدایــی بر لــزوم انجــام تحقیقات جامــع در زمینه
استانداردســازی ،قانونگذاری و موضوعات اجرایی و قضایی
پیرامون غذای حالل تاکید کرد و افزود :متاســفانه در حال
حاضر سایر کشــورهای اسالمی نظیر مالزی از ایران پیشی

گرفتهانــد که این مســئله لزوم انجام تحقیقــات در زمینه
فرآوردههای غذایی با رویکرد تشخیص حالل و حرام بودن
محصول و یا افزودههای مورد استفاده در آن ،طراحی و تدوین
روشها و ابزارهای شناسایی و تشخیص شرایط ذبح حیوانات
حالل گوشت و تدوین استانداردهای مربوطه را بیان میکند.
وی با اشاره به اینکه جمعیت مسلمانان حدود  30درصد از
جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده است ادامه داد :با توجه
به اقبال غیر مسلمانان به مصرف غذای حالل و بازار گسترده
و پر رونق فروش آن در ســطح جهان ،امروزه حتی شــاهد

ورود گسترده برخی از کشورهای غیر مسلمان برای پژوهش
و تولید محصوالت غذایی در صنعت غذای حالل هستیم.
کننده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در شورای کدکس
غذایی ایران بیان کرد :بیش از  2هزار میلیارد دالر ســرمایه،
ساالنه جذب بازار جهانی غذای حالل میشود این در حالی
اســت که در ایران علی رغم ظرفیتهــای باالی تولید در
صنعت غذای حالل؛ عدم فعالیتهــای تحقیقاتی متمرکز
موجب عقب افتادگی کشــور از شــتاب فعلی پژوهشهای
جهانی در این زمینه شده به نحوی که سهم ایران در گردش
مالی تجارت غذای حالل با توجه به دارا بودن حدود  6درصد
جمعیت جهان اســام کمتر از نیم میلیارد دالر یعنی حدود
 0/02درصد است.
کدخدایی گفت :برای اطمینان از تولید و مصرف غذای
حالل در سطح کشور و ورود موفقیت آمیز به بازارجهانی
غذای حالل ،شناخت جدی و علمی وضعیت حال و آینده،
الزامات ،روشها و فرآیندهای تولید این محصوالت ،اجزا و
ترکیبات موثر آن ،رقبای تجاری ،استاندارد سازی و تقویت
توانمندیها و برطرف کردن نقاط ضعف کشور از طریق
تأسیس مرکز پژوهشی تخصصی در این زمینه ضروری
است.

با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری

مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز افتتاح شد
به مناســبت هفته دولت ،مرکــز تحقیقات زلزله
دانشگاه تبریز ،با حضور دکتر محمد فرهادی ،وزیر علوم،
به بهرهبرداری رسید.
بــه گزارش گاهنامۀ عتف ،به مناســبت هفته دولت،
پروژه توسعه ساختمان دانشکده فنی و مهندسی عمران و
مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز ،با حضور دکتر محمد
فرهادی ،وزیر علوم ،به بهرهبرداری رسید.
در این مراســم دکتــر محمدرضاپورمحمدی رئیس
دانشــگاه تبریز گفــت :این مرکز در قالب طرح توســعه
دانشــکده عمران ایجاد شــده و برای طرح توســعه این
دانشکده که از سال  ۹۰آغاز شده ۷۹ ،میلیارد ریال هزینه
شده است.

وی تحقیــق و پژوهــش در زمینــه مقاوم ســازی
ساختمانها ،طراحی و محاسبه پروژهها به منظور کاهش

میزان خســارت زلزله و حفظ ســرمایههای ملی در برابر
خطرات احتمالی زلزله را از جمله اهداف تأسیس این مرکز
اعالم و ایجاد این مرکــز را با توجه به قرار گرفتن تبریز
در مسیر گسلهای زلزله از ضرورتهای این شهر عنوان
کرد.
براساس این گزارش ،ساختمان جدید دانشکده عمران
دانشــگاه تبریــز دارای  ۲۳کالس ۴۴ ،اتاق برای هیات
علمی ،دو تاالر و سه آزمایشگاه است که در هفت هزارمتر
مربع احداث شده است.
گفتنی اســت  ۱۸۰۰دانشجوی عمران در گرایشهای
عمران  -عمران ،عمران  -آب ،عمران  -سازه و خاک و
پی در این دانشکده تحصیل میکنند.
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پژوهشی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ارزيابي و رتبهبندي نشريات علمي
گامي مؤثر براي توسعه كمي و كيفي

به گزارش گاهنامۀ عتف دكتر محسن شريفي ،مدير كل دفتر برنامهريزي
و سياســتگذاري امور پژوهشي در راســتاي توسعه كمي و كيفي نشريات علمي و
همچنين ارزيابي و رتبه بندي الكترونيكي اين نشريات ،گزارشي به شرح ذيل ارائه
دادند:
نشريات علمي نقش قابل توجهي در توسعه پژوهش و فناوري و اعتالي دانش
پژوهشگران از حوزههای مختلف علمي و نيز بسط يافتههای پژوهشي به سمت
حل مســائل و كاربردي نمودن نتايج تحقيقات دارند .رشد و توسعه نشريات علمي
متاثر از ميزان پژوهشها و توسعه ساختارهاي پژوهشي و توليد علم است.
نشريات علمي عالوه بر آنكه به انتشار يافتههای پژوهشي میپردازند ،خود نيز
ســهم به ســزائي در هدايت پژوهش دارند زيرا كه اصوال موضوعات پژوهشي بر
مبناي فرضيهها و سئواالتي است كه روند تحقيقات گذشته در هر موضوع بخش
قابل توجهي از آن را براي پژوهشگر ترسيم مینمايد.
از اين رو گام نخست در توسعه نشريات علمي ،توسعه كمي آنهاست كه ميزان
عرضه توليدات علمي نقش اساســي در آن دارد .سابقه رشد تعداد نشريات علمي
كشور نشان میدهد كه تعداد نشريات علمي رابطه مستقيمي با افزايش دورههای
تحصيالت تكميلي و تعداد پژوهشگران كشور دارد به گونهای كه در دو دهه اخير
اين دو مؤلفه تقريبا بطور موازي رو به افزايش بوده است.
آمار نشريات علمي معتبر به تفكيك گروه و نوع اعتبار
تا پايان اسفند 93
نام گروه

نوع اعتبار علمي
پژوهشي ترويجي

تعداد كل

علوم انساني

528

75

603

فني و مهندسي

142

32

174

كشاورزي و منابع طبیعی

148

7

155

دامپزشكي

13

1

14

علوم پايه

89

12

101

هنر

27

4

31

جمعكل

947

131

1078

شاخصهای ارزیابی و رتبهبندی نشریات علمی در سال 1393
ردیف

شاخص

امتیاز

1

انتشار به موقع

30

2

نمایهسازی در پایگاههای اطالعات علمی

30

3

سایت و نرم افزار استاندارد

25

4

تکمیل اطالعات در سامانه ارزیابی نشریات

15

جمع کل امتیازها

100

در اين ارزيابي نشــريات بر اساس امتيازاتي كه كسب نمودهاند به  4گروه ذيل
رتبه بندي شدند.
نمودار رشد نشريات علمي از سال  84تا پايان اسفند 1393

بر اين اســاس و نيز سياستهاي تشويقي كه در سطوح مختلف مديريت كشور
وجود داشــته است ،نشريات داخلي از نظر كمي مطابق با آنچه در اسناد باال دستي
از جمله برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران پيش بيني شده است افزايش
داشــته است .بگونهای كه در نشرياتي كه در دانشگاهها و انجمنهاي علمي و ساير
موسساتي كه از كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم اعتبار علمي دريافت
كردهاند به  1078نشــريه رسيده است .اين توسعه در حوزههای تخصصي مختلف
بطور مشابهي صورت گرفته است .هرچند كه در حوزه علوم انساني بسيار چشمگير
بوده است.
به نظر میرسد تكليفي كه بر عهده دستگاههاي ذيربط بوده است از نظر كمي به
انجام رسيده است .براي آنكه اين دستاوردها در چرخه توليد علم تا محصول نقش
ايفا كند بدون ترديد كافي نبوده و بايد با توسعه كيفي و برخورداري از شاخصهای
استاندارد علمي و فناوري همراه شود.
از اين جهت نقش دستگاههاي نظارتي از يك سو و نيز نقش توليد كنندگان و
دست اندركاران ايجاد نشريات علمي از اهميت ويژهای برخوردار است.
كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم در راستاي ايفاي نقش نظارتي و
باالدســتي خود ،در سال  93اقدامات مهمي در رصد و پايش عملكرد نشريات زير
مجموعه خود داشته است .به اين منظور با تدوين شاخصها و تهيه زير ساختهای
الزم و نيز با بهره گيري از صاحبنظران متخصص اين كميسيون اقدام به ارزيابي
الكترونيكي نشريات علمي نموده است .سامانه الكترونيكي ارزيابي نشريات علمي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با هدف نظارت بر روند و فرآيندهاي انتشار ،ارتقاء
علمي و توسعه كيفي مقاالت و نشريات در هفته ملي پژوهش و فناوري در آذرماه
 93راه اندازي و رونمايي شد و اولين نتيجه ارزيابي در اسفند ماه  93اعالم گرديد.
هرچند كه در اين ارزيابي اوليه تنها تعداد محدودي از شاخصهای مورد نظر در
امر ارزيابي نشريات علمي بكار گرفته شد ،قدر مسلم سهم قابل توجهي در ارتقاي
كيفي نشريات علمي خواهد داشت.

جدول رتبهبندی نشریات علمی در ارزیابی سال 1393
امتیاز

رتبه

امتیاز  90به باال

+A

امتیاز  80تا 90

A

امتیاز  65تا 79

B

امتیاز کمتر از 65

C

نتايج رتبه بندي سامانه ارزيابي نشريات علمي داراي اعتبار سال 1393
تعداد نشريات داراي رتبه A+

33

تعداد نشريات داراي رتبه A

411

تعداد نشريات داراي رتبه B

163

تعداد نشريات داراي رتبه C

446

اميدواريم اين امر مهم با همكاري و مساعدت هياتهاي تحريريه نشريات و نيز
صاحبنظران مختلف توسعه يابد و نشريات علمي كشور در عرصه بين المللي و در
فضاي رقابتي دنيا بطور شايسته ورود نمايند.

امضای بیانیه همکاری مشترک
بین دبیرخانة شورای عالی عتف
و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
دکتــر ابویی اردکان از امضــای بیانیه همکاری
مشترک بین دبیرخانه شورای عالی عتف و سازمان توسعه
صنعتی ملل متحد بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای
سفر به وین نام برد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،در تیرماه گذشــته هیاتی از دبیرخانه
شورای عالی عتف به ریاست دکتر محمد ابویی اردکان،
قائم مقام دبیرکل شــورای عالی عتف به منظور بازدید از
ظرفیتهای مشــاوره و آموزشی سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد (یونیدو) به اتریش ســفر کردند .در این راستا
دکتر ابویی اردکان در گفتگویی با پایگاه اطالعرســانی
دبیرخانه شــورای عالی عتف جزئیات این سفر را تشریح
کرد.
دکتر محمــد ابویی اردکان در خصــوص اهداف این
ســفر اظهار داشــت :هدف از سفر به کشــور اتریش و
جمهــوری چک ،بررســی وضعیتهای موجــود برای
همکاریهای بینالمللی و اتصال طرفهای همکاری به
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شبکه دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور بودتا بتوانیم از
جایگاه دبیرخانه شورای عالی عتف ظرفیتهایی را برای
مشاوره و دانش مربوط به سیاستگذاری علم و فناوری
به طور خاص برنامه توسعه پنج منطقه ویژه علم و فناوری
جذب کنیم و در اختیار اســتانها قرار دهیم .هدف دیگر
از این ســفر زمینهسازی برای برقراری ارتباط شبکههای
تخصصی فناوری فعال در حوزه اروپا و دستیابی به منابع
مالی این اتحادیه در پروژههای بینالمللی علم و فناوری
بود.
وی در خصوص برنامهریزی این سفر گفت :این سفر
در واقــع به همت و تالش مهنــدس مصطفی کاظمی،
معاون اجرایی دبیرخانه و دکتر مریم جوان شهرکی مشاور
واحد بین الملل دبیرخانه شورای عالی عتف صورت گرفت
که نزدیک به دو ماه پیش از سفر برنامهریزی آن را اعم از
تعیین طرفهای شرکت کننده درجلسه ،زمانبندی دقیق
مالقاتها ،موضوعات و محور اصلی بحث و تعیین نتایج
مورد نظر از این سفر را در دستور کار داشتند.

ابویی اظهار داشت :شروع این جلسات با دعوت هیات
ایرانی به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) بود.
ن اصلی
آغازگفتگوها ابتدا با روســا و مدیران پنج دپارتما 
یونیدو و کل تیم کارشناسی آنها صورت گرفت که همه
آنها با استقبال از ســطح دانش و تجربه هیات ایرانی به
معرفی برنامههای گذشــته و پروژههای در حال اجرای
بخش مربوط به خود پرداختند.
وی افزود :در ادامه گفتگوها ،دبیرخانه شــورای عالی
عتف برنامههایش را در خصوص توسعه مناطق ویژه علم
و فناوری مطرح کــرد که در نهایت به محورهای اصلی
برای همکاری مشترک رسیدیم .در راستای دستیابی به
یک برنامه همکاری مشترک ،هیات دبیرخانه میبایست
پس از بازگشت با طرفهای ایرانی مذاکراتی کرده تا طی
تنظیم برنامهای از دپارتمانهای یونیدو برای شرکت در
پروژههای دردست اجرایکمیسیونهای تخصصی شورای
عالی عتف بهرهبرداری شود.
محمد ابویی با اشاره به نشســت مشترک تیم دبیرخانه

شورای عالی عتف با مدیر کل یونیدو این رخداد را مهمترین
بخش این سفر برشــمرد و افزود :ثمره این مالقات امضای
بیانیه همکاری مشــترک بین دبیرخانه شورای عالی عتف و
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بود که امکان همکاریهای
آتی با این سازمان را تسهیل میکند.
وی گفت :هیات دبیرخانه با بخش ظرفیت سازی امور
تجاری یونیدو که بخشی از فعالیتهایش ارائه مشاوره و
آموزش به کشورهای متقاضی در خصوص زنجیره تامین
کاالها و محصوالت بود ،جلســهای برگزار کرد .از آنجا
که دبیرخانه شورای عالی عتف بر روی طرح کالن ملی
پژوهش و فناوری در حوزه حالل با پژوهشــکده صنایع
غذایی مشــهد اقداماتی را انجام داده است در این جلسه
پیشنهاد شــد برای تبدیل ایران به مرکز و قطب زنجیره
تامین محصــوالت غذایی و مصرفی حالل مشــاوره و
آموزشهای الزم را ارائه کنند تا این امکانات و استعدادها
به هم متصل شــودکه این پیشنهاد مورد استقبال طرف
مقابل قرار گرفت.

نشست پارکهای علم و فناوری
معاون وزیر علوم در اجالس رؤسای پارکهای علم و فناوری خبر داد

صادرات  80میلیون دالری محصوالت
دانشبنیان پارکها طی دو سال اخیر

معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تأکید بــر این که میزان صادرات
محصوالت دانشبنیان پارکهای علم و فناوری از سال  92تاکنون  80میلیون دالر
بوده است ،گفت :به منظور توسعۀ فناوری در کشور اقدام به ایجاد کنسرسیومی میان
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکها خواهد شد.
به گزارش گاهنامۀ عتف دکتر وحید احمدی در نشست رؤسای پارکهای علم و
فناوری هدف از برگزاری این نشست را پاسخ به تاکیدات جدی مقام معظم رهبری
مبنی بر توســعۀ اقتصاد دانشبنیان و نقش شرکتهای دانشبنیان و پارکها ذکر
کرد و افزود :از این رو بنا داریم که برگزاری این نشســتها را گســترش دهیم تا
بتوانیم نقش شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم
و فناوری را در توسعۀ فناوری گسترش دهیم.
وی با اشاره به برخی از چالشهای توسعۀ فناوری
در کشور اظهار داشــت :کم رنگ بودن نقش بخش
خصوصی در نظام توســعۀ فناوری و نوآوری از جمله
چالشهای توســعه در کشور اســت .به گونهای که
بسیاری از ضعفهایی که در عرصه نوآوری و توسعۀ
فناوری با آن مواجه هستیم در بسیاری از موارد ناشی
از کمرنگ بودن حضــور بخش خصوصی در بخش
پژوهش و نوآوری است.
احمدی با تاکید بر این که ماهیت پارکهای علم
و فناوری با حضور شرکتهای بخش خصوصی معنا
مییابد ،ادامه داد :این در حالیســت که در کشــور ما
بخش خصوصی جایگاه خود را پیدا نکرده است.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزیر علــوم ،ضعف
همکاریهای بینالمللی فناورانه را از دیگر چالشهای توسعۀ فناوری در کشور نام
برد و خاطرنشان کرد :عرصه محصوالت دانشبنیان و تجاریسازی این محصوالت
نیازمند کسب بازارهای داخلی است و توسعه این بازار در گرو تعامالت با بازارهای
بینالمللی است که در این زمینه با ضعفهایی مواجه هستیم.
وی ،نبود نگاه سیستمی به تدوین سیاستها و تناقضات میان سیاستها و ضعف
در پیادهسازی در اجرای سیاســتها را از دیگر علل عدم توسعۀ فناوری در کشور
عنوان و اضافه کرد :عــاوه بر آن در این حوزه با چالشهایی چون فقدان فضای
رقابتی محرک توسعۀ فناوری و نوآوری ،شفاف نبودن جایگاه فناوری و نوآوری در
سیاستهای کالن کشور فقدان مکانیزمهای مربوط به طرف تقاضا مواجه هستیم.
معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،موازیکاریهای نهادهای متولی ،ضعف
در سیاســتگذاریها ،عدم یکپارچگی میان سیاســتهای توسعۀ فناوری با سایر
سیاستها ،ضعف نهادهای مالی در توسعۀ فناوری و کمبود نیروی انسانی متخصص
را از دیگر دالیل عدم توســعۀ فناوری در کشور عنوان و بر ضرورت سرمایهگذاری
بیشتر در پارکها و مراکز رشد تاکید کرد.
وی در ادامــه به اهداف و برنامههای آتی وزارت علوم در حوزه توســعۀ فناوری
اشــاره و خاطرنشان کرد :افزایش کارآفرینیهای مبتنی بر فناوری و بهبود تجاری
سازی فناوری ،بهبود زیرساختها و حمایت از توسعه در بنگاههای تجاری ،افزایش
صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری و همچنین بهبود زیرســاختها و

وی خاطرنشان کرد از آنجا که مصرف محصوالت حالل
دارای یکســری برند از بخش خصوصی است که به صورت
مجموعهای منســجم با نظام حقوقی عمل نمیکند ،برای
اطمینان از نظر بهداشــتی و مبانی شــرع اسالم الزم است
ابتدا یک نظام حقوقی به این منظور طراحی شــود که این
نظام حقوقی میتواند مختص به داخل کشور و هم به شکل
کنوانسیونی از کشورهای مســلمان ویا هر کشور متقاضی
مشارکت در زنجیره تامین باشد.
ابویی در خصوص مزیتهای اجرای این پیشــنهاد گفت:
با توجه به جمعیت مسلمان دنیا میتوان آن را بهعنوان یک
بازار بزرگ برشمرد که باید این زنجیره تامین را طوری تعریف
کنیم که نه تنها باعث تقویت کشورهای مسلمان شود بلکه
این بازار اسالمی بتواند بازرگانان و تولیدکنندگان اسالمی را
تقویت کند.
وی افزود :دومیــن مزیت اینکه بتوانیم اســتانداردهای
بهداشــتی خاصی را اعمــال کنیم تا غذای حــال بتواند
بهعنوان یک محصول بهداشــتی و مرغوب در دنیا شناخته
شود .شــایان ذکر است که بر اساس آمارهای موجود ،حجم
گــردش مالی محصوالت حالل در دنیا  103تریلیون دالر و
ارزش کارخانجات و صنایع مرتبط با آن حدود  2/3تریلیون
دالر برآورد شده است .متاسفانه جمهوری اسالمی ایران در
حال حاضر در تجارت غذای حالل دنیا هیچ سهمی ندارد و
امید آن میرود که این نقیصه با ورود کشــور به مرحله پسا
تحریم برطرف شود.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به هم راستا
بودن بحثهای فعلی فناوری در دبیرخانه شورای عالی عتف
با دپارتمان تکنولوژی و فناوری یونیدو بیان داشــت :بخش
تکنولوژی و فناوری یونیدو مشاورههایی در خصوص فناوری،
آیندهنگاری و ســرمایهگذاری فناوری را در اختیار متقاضیان
قرار میدهد که برگزاری مالقاتی با رئیس و تیم تخصصی
این بخش برای پیشبرد مباحث   روز دبیرخانه شورای عالی
عتف در حوزه فناوری بسیار ارزشمند است.

انتقال دانش فناوری از جمله اهداف وزارت علوم در این زمینه است.
احمدی ،افزایش جریان دانش و فناوری در درون مرزها و تعامالت بینالمللی را
از دیگر اهداف این وزارتخانه ذکر کرد و گفت :در این راستا درصدد توسعه بانکهای
اطالعاتی توانمند از طریق پیمایش مستمر نوآوری در مراکز تحقیقاتی هستیم.
وی بهبود عملکرد در حوزه مدیریت و سیاستگذاریهای فناوری ،افزایش توان
خلق فناوری ،فرهنگ سازی و توسعه سرمایۀ انسانی را از دیگر برنامههای وزارت
علوم عنوان کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم به بیان چالشهای موجود در مسیر حرکت
پارکهای علم و فناوری اشاره کرد و گفت:کمبود فضای
فیزیکی ،مشــکالت اقتصادی کشــور ،وابستگی زیاد به
نفت ،رکــود تورمی و کم بودن اعتبارات پارکها از جمله
چالشهای موجود برای پارکها است.
وی یادآور شد :افزایش سهم بودجه پارکها در برنامه
ششم و شبکه سازی بین پارکها و شرکتهای دانشبنیان
بهعنوان راهکارهای حل معضالت پارکها به شمار میرود.
احمدی با اشــاره بــه برنامههای آتــی وزارت علوم
خاطرنشان کرد :ایجاد شش منطقه ویژه در تهران ،مشهد،
تبریز ،اصفهان ،یزد و بوشــهر از جملــه برنامههای این
وزارتخانه به شمار میرود.
وی یکی از مشــکالت وزارت علــوم را عدم دریافت
گزارشهای جدی از سوی پارکهای علم و فناوری ذکر
کرد و افزود :با تعامالتی کــه صورت گرفته امیدواریم تا
گزارشهای دورهای از ســوی پارکها به وزارتخانه ارائه
شود.
وی همچنین خاطرنشــان کرد :تا کنون از  28پارک بازدید شده و گزارش 26
پارک فناوری نیز دریافت شده است .عالوه بر آن از  153مرکز رشد نیز بازدید شده
است.
احمدی همچنین با اشــاره به برخــی از موفقیتهای پارکهای علم و فناوری
یادآور شد :از ســال  92تا کنون  80میلیون دالر صادرات محصوالت دانشبنیان
از ســوی پارکهای علم و فناوری داشتیم که این امر نشان دهنده ظرفیت باالی
پارکهای علم و فناوری است.
به گفته وی با تعامالت بینالمللی ایجاد شده از سوی پارکها زمینه همکاری با
کشورهایی چون آفریقای جنوبی ،ایتالیا و قزاقستان برخی کشورها ایجاد شده است
و امیدواریم از ظرفیت ایجاد شده سایر پارکها استفاده کنند.
احمدی به ایجاد شــرکتهای خارجی در پارکهای علم و فناوری اشاره کرد و
گفت :عالوه بر آن برای پارکهای علم و فناوری تور مجازی ایجاد کردیم تا حتی
از خارج از کشور بتوانند به فعالیتهای این پارکها دسترسی داشته باشند ضمن آن
که بتوانند با پارکها تعامل برقرار کنند.
معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،ایجاد کنسرســیوم میان شــرکتهای
دانشبنیان را از دیگر برنامههای این وزارتخانه عنوان و تصریح کرد :با گســترش
تعامالت بینالمللی اولویت ما در ســال  94ایجاد تعامل با کشــور آفریقای جنوبی

ابویــی اردکان از دیــدار با رئیس دپارتمان مؤسســه
تکنولوژی اتریش خبر داد و افزود :این مؤسسه فعالیتهای
فنی و کارشناسی بر روی پروژههای خاص در گام نخست
سیســتمهای نوآور را برعهده دارد.این مؤسســه به دلیل
پژوهش در حوزه مهندسی شیمی ،محیط زیست و علوم
مختلــف میتواند بهعنوان یک بازوی مشــاورهای برای
انتخــاب تکنولوژی ،طراحی کارهــای تحقیقاتی و حتی
طرحهای کالن ملی در حوزه انرژی و محیط زیست عمل
کنند.
دکتر محمد ابویی اردکان در ادامه سفر هیات اعزامی
دبیرخانه شــورای عالی عتف به کشور جمهوری چک و
بازدید از پارک فناوری نوفارو اشاره کرد و گفت :سامانه
هوشمندسازی مصرف انرژی که یکی از بحثهای پیشرو
در صنعت خصوصا صنعت خودروسازی است.
ابویی افزود :از جمله محورهای گفتگوهای ما با مدیران
این پارک بود .یکی از امتیازات این پارک ،مکانیابی دقیق
و هدفمند و نزدیکی آن با مرز آلمان و کشورهای پیشرفته
اروپاست که شایسته است در تأسیس پارکهای فناوری
در کشورمان به این مهم توجه شود.
وی همچنیــن به بازدید از آکادمــی علم و تکنولوژی
دانشگاه پراگ با هدف شناسایی ظرفیتهای این آکادمی
و تشکیل شبکه علمی مناسب هم سطح آن در ایران اشاره
کرد وگفت :این آکادمی معــادل مرکز تحقیقات فیزیک
نظری ایران اســت که شش مؤسســه وابسته با عملکرد
پژوهشی دارد.
دکتر ابویی ادامه داد :رئیس آکادمی و روسای هر شاخه
فعالیتها و برنامههای پژوهشیشــان را در شــاخههای
مختلف فیزیک و تکنولوزیهــای مرتبط با علوم پایه و
فیزیک معرفی کردند.
قائم مقام دبیرکل شــورای عالــی عتف در خصوص
بازدید از آژانس محیط زیســت اتریش گفت :این آژانس
کار پایش فعالیتهای حوزه محیط زیســت را انجام و از
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اســت که برای این منظور برنامه عملیاتی اجرا خواهد شد که بر اساس این برنامه
زمینههای همکاری ما از ســال  2016در حوزههایــی چون بیوتکنولوژی ،محیط
زیست و علوم کشاورزی ،انرژیهای تجدیدپذیر و اقیانوس شناسی خواهد بود.
وی با اشاره به همکاریهای بینالمللی با کشور ایتالیا خاطرنشان کرد :با کشور
قزاقســتان نیز همکاریهایی در زمینه استقرار شــرکتها در خاک خراسان را در
دستور کار داریم.
معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به برنامههای پســا تحریم در
حوزه علم و فناوری خاطرنشــان کرد :انتقال فناوری با ایجاد همکاری مشــترک
پارکها و دانشــگاههای کشور با کشــورهای دارای قرارداد همکاری ،حمایت از
حضور محصوالت شــرکتهای دانشبنیان و فن بازار داخلی و حمایت از حضور
شرکتهای دانشبنیان در فن بازارهای خارجی با همکاری پارکهای بینالمللی از
جمله برنامههای وزارتخانه در دوره پسا تحریم است.

گزارشی از عملکرد پارکهای علم و فناوری
وزارت علوم طی سالهای 92-94
اســامی پارکهای علم و فناوری کشور و مبلغ کل صادرات هر پارک و مراکز
رشد تابعه

اســامی پارکهای علم و فناوری کشور و مبلغ کل صادرات هر پارک و مراکز
رشد تابعه

برنامههای این حوزه گزارشهایی را ارائه میدهد.
وی افزود :این آژانس همچنین بســتههای سیاستی را
برای دولت آماده کند و به پشتوانه شبکه کارکنان حقوقی
قدرتمندی که دارد نظامهای حقوقی را بررســی کند و در
سطح ملی و بینالمللی به سایر بازیگران این حوزه خدمات
مشاوره و سیاستگذاری حقوقی ارائه میدهد.
ابویی اردکان گفت :این مؤسسه عالوه بر فعالیتهای
ذکر شده با تهیه گزارشهایی در برنامههای جامع اروپا نیز
مشارکت دارد.
ابویی در خصوص بازدید از دانشــگاه بوکو ،دانشــگاه
کشــاورزی صنعتی اتریش گفت :دانشگاه بوکو ظرفیت
خوبی در زمینه مناطق ویژه علم و فناوری دارد و میتوانیم
از مشاورههای آنها در خصوص پیشرفت در ظرفیتهای
موجود استان تبریز بهره ببریم .زیرا تبریز قطب دامپروری
و کشاورزی است.
وی ادامه داد :نه تنهاصنایع وابســته به کشــاورزی
و دامپــروری مثل چرم در تبریز پیشــرفته اســت بلکه
دانشــگاههای تبریز در این حوزه دارای اساتید سرآمدی
است.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف خاطرنشان کرد:
در این سفر دکتر ناظمی بهعنوان مدیر برنامه آیندهنگاری
در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر ستاد مناطق
ویــژه علم و فناوری دبیرخانه شــورای عالی عتف هیات
دبیرخانه را همراهی میکرد.
ابویی اردکان گفت :یکی دیگر از مالقاتهای مهم ما
دیدار از مؤسسه فناوریهای اتریش و مالقات با مدیر این
مؤسسه است که عملکرد این مؤسسه بسیار شبیه به مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور است .
وی ادامــه داد :در واقع کاراین مؤسســه مشــارکت
در برنامههــای جامع تحقیقات بنیــادی اروپا که معادل
طرحهای کالن ملی پژوهش و فناوری ما در ایران است.
این مؤسسه مشــارکت جدی در طراحی پروژهها و نظام

مدیریت این پروژه هادارد .این مؤسســه در جلسه برگزار
شــده فعالیتهای خالق و نوآورانه و سطح باالی علمی
را که در این مؤسسه انجام میشود را به ما معرفی کردند.
ابویــی افــزود :در ادامه این بازدید بــا مدیر دپارتمان
آیندهنگاری این مؤسسه گفتگو کردیم .از آنجاکه دبیرخانه
شــورای عالی عتف از ســوی دولت ماموریــت دارد تا
برنامه نظارت بر آیندهنگاری نظام علم و فناوری کشــور
را طرحریــزی کند و همچنین به دلیــل وجود دپارتمان
آیندهنــگاری علم و فناوری در مرکز تحقیقات سیاســت
علمی کشــور لذا گفتگو با مدیر این دپارتمان و آشنایی با
عملکرد و ظرفیتهای آنها برای ما بسیار مفید بود.
وی همچنین از دپارتمان سیستمهای خالق مؤسسه
فنــاوری اتریش نام برد و بیان داشــت :این دپارتمان بر
روی سیستمهای پیچیده و استفاده از نظریه سیستمهای
پیچیــده در حوزه علــم و فناوری فعالیــت میکند این
دپارتمان همچنین در شاخههای دیگرمثل تولید پتنتها
و طرحهای تحقیقاتی اروپای متحد و طرحهای ملی داخل
کشور اتریش را به طور جدی دنبال میکند.
ابویی خاطرنشــان کرد :ما در حــوزه پایش و ارزیابی
وضعیت علم و فناوری و کنترل کردن نتایج سیاستهای
کشور با مشکل مواجه هستیم و هدف از این دیدار استفاده
از ظرفیت مشــاوره این دپارتمان در بحث سامانه سمات
ملــی برای نظام پایش وضعیت علم و فناوری کشــور و
کنترل نتایج سیاســتهای علم و فنــاوری در دبیرخانه
شورای عالی عتف بود.
دکتر ابویــی اردکان در پایان از زحمات دکتر فرینپور
یکی از اعضای بازنشسته یونیدو و کارشناس ارشد سابق
وزارت اقتصاد برای هماهنگی مالقاتها و همچنین ارائه
اطالعات مورد نیاز به هیات اعزامی دبیرخانه قدرانی کرد.
وی همچنین ازتالشها و زحمات دکتر مرادی مدیرکل
حقوقی یونیدو در تنظیم و هماهنگی تفاهمنامههای امضاء
شده در وین تشکر کرد.
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امور بینالملل

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

سفر هیئت اعزامی وزارت علوم به آفریقای جنوبی
رئیس پارک اعالم کرد

سهم  10درصدي
پارك علم وفناوري یزد
از صادرات محصوالت
فناوري کشور

رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان این که امروز
زمان برداشــت میوه برای پارکهای نسل اولی کشور است،
گفت :پارک علم و فناوری یزد در سال گذشته با  2.45میلیون
دالر
صادرات محصوالت فناوری 10 ،درصد از سهم صادرات
کشور در این حوزه را به خود اختصاص داد.
به گزارش گاهنامۀ عتف ،داریوش پورســراجیان امروز در
جمع اهالی رســانه ،ضمن گرامیداشت هفته دولت ،یکی از
عمده سیاستهای پارک علم و فناوری یزد را داشتن تعامل
و ارتباط ســاخت یافته با رسانهها دانســت و تصریح کرد:
پیادهســازی برنامهها و بخشــی از اهداف پارکهای علم و
فناوری در رابطه با توســعۀ فناوری در گروی نقش سازنده
رســانهها در حساسسازی اجتماع نسبت به ضرورت توجه به
مقوله فناوری است.
وی ضمن تاکید بر برقراری تعامل و ارتباط دو سویه بین
پارک و رســانهها ،به افتخارات پارک یزد اشاره کرد و گفت:
ایجاد اولین مرکز نوآوری کشــور ،راهاندازی اولین صندوق
پژوهش و فناوری کشــور ،تأسیس اولین مرکز فناوریهای
نرم کشور ،برگزاری  10دوره جشــنواره ملی ایدههای برتر
و مناســبات بینالمللی پارک علم و فنــاوری یزد از جمله
در انجمن آســیایی پارکهای علم و فنــاوری برخی از این
افتخارات است.
وی ھمچنین انجام چندین طرح کالن ملی و بینالمللی
با همکاری سایر پارکها و مشارکت بانک جهانی ،ثبت بیش
از  90اختراع ،راهاندازی مراکز رشد در تمامی شهرستانهای
تابعه ،راهاندازی مرکز توســعۀ فناوری آب و همچنین مرکز
توســعۀ فناوری کاشــی و ســرامیک ،برگزاری شش دوره
مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشآموزی در استان و هفتمین
دوره آن به صورت ملی را از دیگر این افتخارات برشمرد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد با بیان این که امروز زمان
برداشت میوه برای پارکهای نسل اولی کشور همچون پارک
یزد است ،افزود :پارک علم و فناوری یزد در سال گذشته با
اختصاص  2.45میلیون دالر صادرات محصوالت فناوری،
 10درصد از ســهم کشور را در این بخش بر دوش گرفته و
از این لحاظ پس از خراسان رضوی ،در رتبه دوم پارکهای
کشور است.
وی عمــده صادرات محصــوالت فناوری اســتان را به
کشــورهای توسعه یافته برشــمرد و آن را بیانگر این نکته
دانســت که به لحاظ تکنولوژی هیچ کمبودی نســبت به
کشورهای توسعه یافته دیگر نداریم و تنها نیازمند حمایت
بیشتر هستیم.
پورسراجیان با اشاره به ایجاد نخستین مرکز نوآوری کشور
در پارک علم و فناوری یزد در ســال  ،1383یکی از اقدامات
این مرکز را ثبت اختراعات و صیانت از مالکیتهای فکری
ذکر کرد و گفت :در همین راســتا تاکنون  92اختراع در این
مرکز ساماندهی شده است.
وی افزود :پارک علم و فناوری یزد در راســتای تکمیل
ثبت اختراعات و صیانت از مالکیتهای فکری بهعنوان یکی
از هفت مرجع صدور تائیدیه علمی اختراعات کشــور از سال
 1387تاکنون با بررسی  135پرونده ،برای  45اختراع تائیدیه
علمی صادر کرده است.
وی اولویت فعالیتهای پارک علم و فناوری استان را بر
اســاس ظرفیتها و پتانسیلهای منطقهای دانست و گفت:
هرچند فعالیتهای پارک در چهار زمینه فناوری اطالعات و
ارتباطات ،بیوتکنولوژی و مهندســی پزشکی ،نساجی و
انرژیهای نو آغاز شــد ،اما با گذشت زمان برخی زمینههای
جدید مانند علوم انسانی و هنر نیز به آن اضافه شده است
و حتی منجر به ایجاد مرکز رشــد علوم انسانی و هنر که
بعدها به آن فناوریهای نرم اطالق گردیده شد.
ًپورســراجیان در رابطه با مشکل نبود بازار خرید و فروش
فناوری در کشور که بخشی از آن به موضوع ثبت اختراعات
و صیانت از مالکیتهای فکری و بخشــی نیز به مســئله
ارزشگذاری فناوری بازمیشود ،ابراز امیدواری کرد با توجه
به سیاست حوزه فناوری وزارت علوم مبنی بر راهاندازی بازار
فناوری در کشور شاهد رفع مشکالت و رونق فن بازار و خرید
و فروش ایدهها باشیم.
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به گزارش گاهنامۀ عتف ،سفر هیئت اعزامی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری به آفریقای جنوبی از  5الی  9مرداد
ماه ســال جاری با حضور جناب آقاي دكتر رستمي ،رئيس
هيئت و معاون هيئت-2 ،جناب آقاي دكتر خســرو پيري،
عضــو هيئت و نماينده حوزه معاونت پژوهشــي و فناوري
وزارت عتف -3جناب آقاي دكتر صنعتي ،معاون پژوهشگاه
مهندســي ژنتيك و عضو هيئت  -4جناب آقاي عاشوري،
نماينــده دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي وزارت علوم
انجام شــد .در این سفر جلسه و نشست هماهنگي با سفير
محترم جمهوري اسالمي ايران در كشور آفريقاي جنوبي در
محل سفارت برگزار گردید .همچنین اولین جلسه توجیهی
كميته مشــترك علمي و فناوري ايران و آفريقاي جنوبي با
حضور هيات اعزامي وزارت متبوع با ســفير كشــورمان در
محل ســفارت ايران در پرتوريا برگزار گرديد .در اين جلسه
ابعاد و ســوابق سياسي علمي و فناوري و اهميت توسعه و
تقويــت روابط علمي و فناوري با كشــور آفريقاي جنوبي
بهعنوان قطب قاره آفريقا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همچنين زمينهها و اولويتهای كاري و تحقيقاتي با آفريقاي
جنوبي بررســي و تعيين گرديد.به عالوه آقاي فرجي سفير
ايــران در آفريقاي جنوبي به تمايل وزيــر علوم و فناوري
آفريقاي جنوبي جهت ســفر به ايران و همكاري علمي با
كشورمان اشاره كردند .ايشان وزير علوم و فناوري آفريقاي
جنوبي را از مهمترين شخصيتهای متنفذ كابينه إعالم و
دعوت از ايشان را به دالئل علمي و سياسي و سبقه إسالمي
و خانوادگي ايشان جهت سفر به ايران مورد تاكيد قرار دادند.
اولين نشست كارشناسي با حضور هيئت اعزامي از کشور
ایــران و هيئت آفريقاي جنوبي به رياســت آقاي daan
 dutoiمعاون دبيــر كل ( DSTدپارتمان علم و فناوري
آفريقاجنوبي ) برگزار شد که در سطح وزارتي آفريقاي جنوبي
محســوب میشود .در اين جلســه با توجه به اينكه قبل از
سفر ،هيئت ايراني پیش نویس(  )draftمربوط به چارچوب
همكاريهای علمي و فناوري را جهت مطالعه مقدماتي به
هيئت آفريقاي جنوبي ارســال کرده بود ،و در نهایت ضمن
تاييد چارچوب مورد نظر كه بر اساس تجربيات همكاريهاي
دو كشــور تهيه شــده بود در ارتباط موارد ذيل تبادل نظر
صورت گرفت :
اولويت بندي حوزههای همــكاري از تعداد  10مورد به
حداكثر  5-4مورد
ميــزان گرانــت دو طــرف از مجريــان و متخصصين
همكاريهاي بين دو کشور
نحوه پرداخت گرانت فوق به مجريان مشترك
زمان فراخوان و تسريع برنامه عملياتي
برنامــه اجرايــي و عملياتي نحوه پذيرش درخواســت
متقاضيان همكاري از طرفين براي اجراي پروژه مشترك

تعيين شاخصهای انتخاب پروژههای مشترك
نحوه داوري و ارزيابي طرحها در رتبه بندي از نظر سطح
علمي
موارد مرتبط به مالكيت معنوي و ساير
نهایت ًا قرار شد چارچوب اجرايي و برنامه عمليات بر اساس
فراخــوان مورد توافق قرار گيــردو هر كدام از طرفين مبلغ
 100000يــورو بابت حمايت از پروژههای علمي و فناوري
مشترك براي  2سال و به تعداد پروژههای حداكثر  10پروژه
به امضاء طرفين رسد.
در ادامــه اعضاي إيرانــي و آفريقــاي جنوبي ،كميته
مشترك علمي و فناوري ايران و آفريقاي جنوبي را در محل
وزارت علوم و فناوري آفريقاي جنوبي تشــکیل دادند .ابتدا
طرفيــن ضمن معرفي خود و مرور ســوابق همكاريهای
فيمابين ،ظرفيتهای علمــي و تحقيقاتي خود را در قالب
پاورپوينت ارايه كردند .برگزاري دو كارگاه مشترك زيست
فنــاوري و اقيانــوس شناســي يكي در ايــران و يكي در
آفريقاي جنوبي و توافق براي اجراي پنج پروژه مشــترك
تحقيقاتي(بيوتكنولوژي ،اقيانوس شناسي و مطالعات دريايي،
انرژيهای تجديد پذير ،توسعه سرمايههای انساني و نهايت ًا
علوم و محيط زيســت) با تأمين اعتباري بالغ بر  ١٠٠هزار
يورو براي هر يك از طرفين ،از جمله موارد مورد توافق بود.
جلســات مالقات و هم فكري بين اعضا محترم هيئت
اعزامي ،مراكز علمي – پژوهشــي دانشــگاههای آفريقاي

پژوهشگاه مواد و انرژی الگویی برای
ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه
رییس پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به توافقنامه
اخیر با سازمان صنعت ،معدن و تجارت البرز گفت :این توافق
میتواند گامی برای ارتباط بیشتر علم و صنعت باشد.
سید محمد مهدی هادوی گفت :طبق توافقنامه صورت
گرفته با سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان البرز اعضای
هیئت علمی و دانشگاهی پژوهشگاه مواد و انرژی به کمک
صنایع استان البرز میآیند.
وی افــزود :حضور اعضای هیئت علمی پژوهشــگاه در
صنایــع البرز کامال رایگان بوده و به این صورت اســت که
در هر هفته یا دو هفته یک روز با حضور در صنایع اســتان
کمکهای مشاورهای را ارائه خواهیم کرد.

دکتر هادوی خاطرنشــان کرد :عــاوه بر حضور منظم،
صنایع البرز در صورت بروز مشــکل میتوانند با پژوهشگاه
ارتباط برقرار کنند تا با تعریف مســئله برای مشکل به وجود
آمده راه حلی از جانب اعضای متخصص پژوهشگاه ارائه شود.
وی ادامــه داد :بــا توجه به تخصص اســاتید و اعضای
پژوهشــگاه مواد و انــرژی در مباحثی چــون انرژیهای
تجدیدپذیــر ،پســابهای صنعتــی ،مواد پیشــرفته مثل
سرامیکهای مهندسی و فلزات پیشــرفته در این زمینهها
میتوانیم مشاورههای خوبی را به صنایع البرز ارائه کنیم.
رئیس پژوهشــگاه مــواد و انرژی یادآور شــد :از ابتدای
توافق با ســازمان صنعت ،معدن و تجــارت البرز تاکنون در

جنوبي با سازمانهای مختلف از جمله با بنیاد ملی تحقیقات
آفریقا ( )NRFكه از جمله تامين كنندگان دپارتمان علم و
تكنولوژي كشور آفريقاي جنوبي براي فعاليتهای پژوهش
و فناوري است آغاز شد.
در این ســفر صورتجلســه چهارمين كميته مشترك و
پيش نويس برنامه إجرائي پروژههای مشترك تحقيقاتي با
وزارت علوم و فناوري آفريقاي جنوبي و بنياد ملي تحقيقات
امضا گردید.مالقات با مسوالن دانشگاه يونيسا نيز از ديگه
برنامههای هيات بود.
همچنیــن از مرکــز  ICGEBبازدید بــه عمل آمد و
گزارشی از فعالیتهای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
زیست فناوری ارائه شد و در مورد اهمیت موضوع سرطان
و حیوانات تراریخت و تولید واکسن بحث و تبادل نظر بعمل
آمد .طرفین توافق کردند که حداقل دو پروژه تحقیقاتی در
زمینه ســرطان و سلولهای بنیادی در رابطه با بیماریهای
چشمی تهیه کنند و بصورت دو پروژه مشترک به MSRT
و  NRFارائه کنند .در این بازدید از پروفســور اقبال پارکر
دعوت شــد که در کارگاه مرداد ماه  1394که در NIGEB
برگزار خواهد شــد شرکت کنند و ایشــان هم پذیرفتند .از
آزمایشگاهها و بخشهای مختف  ICGEBکه در دانشگاه
کیپ تاون واقع شــده است بازدید بعمل آمد و دانشجویان
و متخصصیــن مرکز در مورد تحقیقات و برنامه هایشــان
گزارش دادند.

شهرکهای صنعتی اشــتهارد به طور کامل وارد شدهایم و
آماده همکاری با دیگر مراکز صنعتی البرز هستیم.
وی در خصوص دســتاوردهای این ارتبــاط تاکید کرد:
مشکل عمدهای که در ارتباط میان صنعت و دانشگاه وجود
دارد عدم اعتماد دو طرف به یکدیگر اســت که از این طریق
میتوانیم در ابتدا اعتمادســازی کنیم و سپس ارتباط کاملی
میان این دو بخش برقرار کنیم.
هادوی گفت :پژوهشــگاه مواد و انرژی  78عضو هیئت
علمــی دارد که تاکنون کارهای حضــور همه این اعضا در
بخشهای مختلف صنایع البرز نهایی شده است.
وی در خصوص به کارگیری فارغ التحصیالن دانشگاهی
در این پژوهشگاه خاطرنشان کرد :در شرکتهای دانشبنیان
وابسته به پژوهشگاه مواد و انرژی برای حل مسائل مختلف از
دانش آموختگان دانشگاهها استفاده میشود که نقش موثری
در تبدیل فناوری به ثــروت دارد و میتواند انگیزهای برای
دیگر دانشجویان باشد.
دکتر هادوی در پایان گفت :توقع ما از صنایع این اســت
تا مشــکالت خــود را به صورت پروژه تعریــف و در اختیار
مراکز علمی دانشــگاهی قرار دهد تا پس از تعریف مسئله
در خصوص آن به کمک خود صنایع به حل آن بپردازیم.

امور بینالملل
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و فناوری خراســان بهعنوان کننده ایران با پارک علم و
فناوری آلماتی قزاقســتان انجام داده است منتج به انتقاد
تفاهمنامه همکاری بسیار ارزشمندی گردیده است که با
توجه به پتانسیل و امکانات دو طرف میتوان گفت چشم
انداز مطلوبی را جهت توسعه پایدار و ایجاد همکاریهای
بینالمللی ترسیم میکند .ایشان اعالم کرد :وزارت علوم
به منظور توسعۀ فناوریهای نوین ،از استقرار شرکتهای
دانشبنیان در پارکهای علم و فناوری دو کشور حمایت
کــرده و همچنین در خصوص ایجــاد پارکهای علم و
فناوری مشترک اعالم آمادگی میکند.
معاون پژوهشــی وزارت علوم با اشــاره به نرخ باالی
رشد اقتصادی جمهوری قزاقستان گفت :توسعه صنعتی-
عمرانی این کشــور ،فرصتهای متعــددی را پیش روی
شرکتهای ایرانی قرار داده است ،لذا یکی از رویکردهای
اصلی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،کمک به حضور
شرکتها و فعاالن اقتصادی ایرانی در قزاقستان و تسهیل
صدور خدمات فنی -مهندســی ایرانی به ویژه از ســوی
بخش خصوصی است.
دکتر نورالن :ضمن خرســندی از افتتاح این مرکز
مشترک و همکاری با ایران در حوزه علم و فناوری گفت:
همکاران ما در تکنوپــارک آلماتی با همکاری مدیران و
کارشناســان فعــال و متخصص پارک علــم و فناوری
خراســان توانســتند فعالیتهای خوبی را آغاز کنند و ما
اکنون خوشــحالیم که هیات محترم ایرانی برای این امر
مهم به قزاقستان آمده و زمینه را برای همکاریهای بیشتر
درحوزه علم و فناوری فراهم آورده است.

گزارش سفر قزاقستان

افتتاح مرکز مبادالت فناوری ایران و قزاقستان
پیرو مذاکرات مفصل میان پارک علم و فناوری
خراســان و پارک علم و فناوری آالتائو قزاقستان در دو
ســه ســال اخیر؛ امضای توافق نامه همکاری میان دو
پــارک در مرداد ماه  ،93افتتــاح مرکز مبادالت فناوری
میان دو کشور و نشست دو روزه شرکتهای دانشبنیان
ایرانی و طــرف قزاقی در تیر و مــرداد ماه  93صورت
گرفت.
اهم موضوعات توافق نامه مذکور:
تبادل علمی و فناوری دانشها و تجربیات
فعالیت مشــترک در امور آموزشی و پژوهشی در زمینه
توسعه علم و فناوری
ســازماندهی کنفرانسها و نمایشــگاههای تخصصی
مربوط به علم ،فناوری و همچنین صادرات خدمات فنی و
تخصصی
کسب تجربه با کمک برنامههای تبادل ،کنفرانسهای
مشترک ،برنامههای آموزشی و سمینارها
در این برنامه جناب آقای دکتر احمدی معاون پژوهش و
فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،جناب آقای دکتر
پیری مدیر کل فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
جناب آقای دکتر علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری
خراسان ،جناب آقای مهندس عالیی طباطبایی مدیر کل
تجاری ســازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
و برخی از مدیران پارک علم و فناوری خراســان از طرف
ایرانی ،و از طرف قزاقستان؛ جناب آقای سارسرینف قائم
مقام وزیر توسعه و ســرمایه گذاری قزاقستان ،مشاوران
ایشــان و جناب آقای نورالن رئیس پارک علم و فناوری
آالتائــو و منطقه آزاد آلماتی و جناب آقای دکتر اشــرف
اکبری و جمعی از مدیران مناطق آزاد دهگانه قزاقســتان
حضور داشتند.
مراسم افتتاحیه مرکز مبادالت فناوری ایران و قزاقستان
در پــارک آلتائو با حضور مقامات ایرانی و قزاق در مورخه
چهارشــنبه  31تیرماه  1394برگزار گردید.در این مراسم،
مقامات دو کشــور ســخنرانیهایی را در بــاب اهمیت
همکاریهای دو کشور ایراد کردند:
آقای سارسرینف :ضمن بیان اهمیت و تاثیر مثبت این
مرکز برای رشد و شکوفایی دو کشور گفت :قزاقستان در
سیاست خارجی خود خواهان همکاری با دیگر کشورها و

از جمله جمهوری اسالمی است و میتوان همکاریهای
خوبی در زمینه علم و فناوری داشته باشیم .همچنین ایشان
به سفر رئیس جمهور ایران به آستانه و قوت بخشیدن به
ارتباطات دوستانه دو کشور اشاره کرد و فناوری را اولویت
چارچوبی این نشستها خواند.
ایشــان همکاریهای سالهای گذشــته دو کشور در
زمینه پتروشیمی و تاکید امروزه در زمینه نوآوری و فناوری
را عنــوان کرد و موضوع همکاری ایــران در ایجاد یک
پاالیشــگاه جدید در یکی از استانهای قزاقستان را اعالم
نمود.

آقای دکتــر احمدی:افتتاح این مرکز را فرصت بزرگی
برای مبادله علم و فناوری و پیشبرد پروژههای گوناگون
بین دو کشــور دانست و گفت :هرچند دو کشور از همان
ابتدای استقالل قزاقســتان تعامل اقتصادی خود را آغاز
کردهاند اما برگزاری نمایشــگاه معرفی کاالی جمهوری
اسالمی ایران در این شــهر در سال  1992نقطه آغازی
برای شروع فعالیتهای اقتصادی و فناوری دو کشور بوده
است.
و خوشــبختانه در چارچــوب فعالیتهــای فناوری
جمهوری اســامی ایــران فعالیتهایی کــه پارک علم

دکتر علــم الهدایی :دکتر علم الهدایی رئیس پارک
علم و فناوری خراســان بهعنوان متولی افتتاح این مرکز
مشترک گفت :همانگونه که دیپلماسی سیاسی براساس
مذاکره میتواند باعث افزایش صلح و توســع ه دنیا شود،
دیپلماســی و همکاریهای علمی و فنــاوری هم میان
کشــورها به ویژه ملتهــا و دولتهایی که اشــتراکات
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و علمی دارند میتواند موجب
رشد و شکوفایی علمی ،فناوری و صنعتی در بین افراد دو
کشور شود .همچنین ایشان به موضوعات تفاهمنامه در 9
بند اشاره کرد و از جمله مهمترین آنها را همکاریهای
علمی فنــاوری ،تبادل فنــاوری ،برگزاری جشــنوارهها
و پنلهای علمی و تخصصی بین دو کشــور برشــمرد و
این موارد را عاملی موثر درخصوص عرضه بهتر دانش و
فناوری ایران به دیگر مجامع برشمرد.
دکتر پیری :در نشست تخصصی عصر روز افتتاحیه
نشست تخصصی که با حضورآقای دکتر پیری ،مدیرکل
دفتر برنامهریزی امور فنــاوری وزارت علوم تحقیقات و
فناوری ،آقای دکتر علمالهدایی رییس پارک علم و فناوری
خراسان،آقای مهندس عالیی مدیرکل دفتر تبادل فناوری
معاونت علمی ریاستجمهوری و مشــاور وزیر توسعه و
سرمایهگذاری قزاقستان و مســئولین پارک آلتائو برگزار
گردید مطالبی در خصوص تبادل فناوری بین دو کشــور
ارائه گردید.
آقای دکتر پیری در سخنرانی خود پیشنهادی مبنی بر
ایجاد کمیته مشترک فناوری بین دو کشور برای پیگیری
تصمیمات اتخاذ شده دادند که مورد توجه و پذیرش رییس
و اعضای پنل قرار گرفت.
در این نشست همچنین سه شرکت ایرانی (شرکتهای
کیان ترانســفو ،طبیعتگرا و نانو انرژی پيشرو بين الملل)
و ســه شــرکت قزاقی به ارائه توضیحاتی در خصوص
محصوالت خود پرداختند.
الزام به یادآوری اســت که برنامههای این نشســت و
افتتاحیه به طور زنده و غیر مستقیم از  8شبکه تلویزیونی
قزاقســتان پخش گردید و تفاهمنامههایی میان برخی از
شرکتهای پارکهای علم و فناوری ایران و شرکتهای
مستقر در مناطق آزاد قزاقستان به امضا رسید.
ضمنا دفتر کنندگی پارک علم و فناوری خراســان در
پارک علم و فناوری آالتائو شروع به کار کرد.
در روز ســوم دیدار ،جناب آقای دکتر احمدی و هیئت
همراه از دو دانشگاه بزرگ آلماتی؛ دانشگاه بینالمللی IT
و دانشــگاه الفارابی بازدید و مذاکراتی را با روسای این دو
دانشگاه انجام دادند.
دکتر احمدی در این دو دانشــگاه به ساختار آموزشی و
پژوهشی ایران ،تعداد دانشگاهها ،تعداد دانشجویان ،دانش
و تحقیقــات کاربردی وزارت علــوم و همچنین حرکت
به سمت دانشگاههای نســل سوم ،کارآفرین و مبتنی بر
خالقیت اشاره کرد و گفت :وجود  36پارک علم و فناوری
و بیش از  253مرکز رشــد تخصصی از عوامل توسعه و
پیشرفت فناوری در ایران است .ایشان همچنین یادآور شد
که ایران از لحاظ علمی دارای رتبه اول در منطقه و رتبه
 23در جهان است.
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تامین بودجه پژوهش کشور

مشوقهای مالی و غیرمالی اعطایی

یکی از چالشهای کلیدی در

شرکتهای مستقردر مناطق

دبیرســتاد اقتصاد علم ،فناوری و نوآوری دبیرخانه
شورای عالی عتف ،حمایت از پایاننامههای دکتری مرتبط با
موضوعات ارائه شــده در نشســتها را یکی از برنامههای
ســتاداقتصاد علم ،فناوری و نوآوری در راســتای بررســی
موضوعات مورد بحث با عقبه علمی قویتری برشمرد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقــات و ف ّناوری ،مهنــدس رضا زرنوخی دبیر ســتاد
اقتصادعلم ،فناوری و نوآوری دبیرخانه شــورای عالی عتف،
در گفتگویی با پایگاه اطالعرسانی دبیرخانه عتف ،برنامهها و
عملکرد این ستاد را تشریح کرد.
رضا زرنوخی با اشــاره به سلسله نشستهای این ستاد
بــا رویکرد اقتصادی به علم ،فناوری و نوآوری گفت :پس از
هر نشســت گزارشهایی آماده شده و به بحث و تبادل نظر
گذاشته خواهد شــد و پس از جمعبندی نهایی برای تدوین
قانون یا آییننامه به دبیرخانه شــورای عالی عتف پیشنهاد
میشود و یا به شکل مستندات دانشی به محققین در حوزه
مربوطه ارائه خواهد شد.
وی بابیان اینکه تامین بودجه پژوهش کشــور بهعنوان
چالش کلیدی در اســناد باالدستی وجود دارد ،افزود :مطالعه
به روی این چالشها و ارائه راهکاردر این خصوص از وظایف
ستاد اقتصاد علم ،فناوری و نوآوری است.
زرنوخــی در خصوص ارزشگــذاری داراییهای فکری
اظهار داشت :در شرایط سرمایهگذاری در داراییهای فکری،
تقسیم سهم برای صاحبان ایده ،سرمایهگذاران و دانشگاهها
نیز بهعنوان صاحبان ایده ،حائز اهمیت است و یکی از مسائلی
است که باید به شکلی جدی به آن پرداخته شود.
وی افــزود :در حال حاضر بازار دارایی فکری در کشــور
بوجود آمده اســت و در فرابورس قانون مربوطه تدوین شده
است و در این راستا برخی از پروژههای کار شده در دانشگاهها
و کارگاهها ارزشگذاری شده و بر روی تابلو قرارگرفته است.
دبیرستاد اقتصاد علم ،فناوری و نوآوری پیشبینی مسائل
حقوقی موجود در قوانین که با علم و فناوری مغایرت دارد و
ارائه پیشنهادهای اصالحی در این خصوص را از دیگر وظایف
و برنامههای ســتاد اقتصاد علم ،فناوری و نوآوری دانست و
خاطرنشــان کرد :در راستای بررسی مسائل تحلیلی موجود،
نشستهایی را با حضور دستگاهها و عوامل مرتبط با آن حوزه
برگزار خواهیم کرد.
وی افــزود :از آنجا کــه تدوین آییننامــه صندوقهای
تحقیقات و فنــاوری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
خصوص سرمایهگذاری خطرپذیر در حال اجرا است و دیگر
اعضاء این نشســت نیز به دلیل پرداخت همزمان دستگاهها
و ســازمانهای به موضوعات مــورد بحث در این خصوص
حرفهایی برای گفتن داشتند ،توانستیم به نتایج خوبی دست
یابیم.
زرنوخی گفت :حمایت از پایاننامههای دکتری مرتبط با
موضوعات ارائه شــده در نشستها یکی دیگر از برنامههای
ستاداقتصاد علم ،فناوری و نوآوری است تا بتوان موضوعات
مورد بحث را با عقبه علمی قویتری به انجام برسانیم.
وی در پایان از ایجاد شــبکهای متشکل از صاحبنظران
و عوامل انســانی این حوزه خبرداد و افــزود :قصد داریم با
شناسایی صاحبنظران و عوامل انسانی این حوزه یک بانک
اطالعاتی تشکیل دهیم تا مرجعی برای مشورت و اظهارنظر
تخصصی در موضوعات مورد بررسی دبیرخانه شورای عالی
عتف باشد.

در کارگروه هم اندیشی استانهای دارای مجوزمناطق
ویژه علم و فناوری مشــوقهای مالــی و غیرمالی اعطایی
شرکتهای مستقردر این مناطق بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،در راستای بررسی قوانین و آییننامههای
پیشنهادی در خصوص مشوقهای مالی و غیرمالی اعطایی
به شرکتهای مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری از سوی
کننده استان خراســان رضوی ،جلسه هماندیشی کنندگان
استانهای دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری در محل
دبیرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.
در این جلســه دکتر ملکزاده کننــده منطقه ویژه علم و
فناوری خراســان رضوی قوانین و آیین نامههای پیشنهادی
این اســتان را در خصوص مشــوقهای مناطق ویژه علم و
فناوری در سه فصل پیشنهاد اصالح آییننامه اجرایی قانون

اسناد باالدستی کشور است

ویژه علم و فناوری بررسی شد
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دبیر کمیســیون تدوین و هماهنگی سیاستهای علم و
فناوری دبیرخانه شــورای عالی عتف در خصوص مصوبات
اخیر این کمیسیون گفت :در جلسه شصت و یکم مصوب شد،
امضا کنندگان عتف در هر استان در سطح اعتبارات استانی
( %1پژوهــش) به منزله تایید طرح بوده و تصویب نهایی در
کمیسیونهای تخصصی صورت پذیرد و کمیسیونها با این
گونه طرحها ساده برخورد کنند.
و همچنین در جلسه شصت و دوم این کمیسیون مصوب
شــد ،فعالیتهایی که در کمیســیونهای تخصصی جهت
پیشنویس احکام انجام شدهاست _فارغ از مبنا قرارگرفتن
و یا نگرفتن برای احکام برنامه ششم توسعه_ مبنایی جهت
تعیین اولویتها و سیاستهای پژوهش و فناوری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برنامههای این کمیسیون به طور کلی در
دو محور خواهد بود ،در خصوص برنامههای آینده کمیسیون

تدوین و هماهنگی سیاست علم و فناوری اظهار داشت:باید
بین تمامی کمیسیونها هماهنگی و وحدت رویه وجود داشت ه
باشــد .یکی از برنامههای این کمیســیون ارائه قالبهای
تسهیل کننده تدوین برنامههای ارائه گزارشها است.
فصیحی افزود :فعالیتهای کمیسیونها باید طبق آیین
کار باشــد تا دبیرخانه برای گزارشگیری از کمیسیونها و
ش دهی به نهادهای باالتر با مشکالت کمتری در این
گزار 
باره روبه رو شود.
وی از کمک به اســتقرار کامل نظام گردش کار دبیرخانه
و روابط ارکان مختلف شورا ،تعیین سازوکار مشخص ابالغ،
ارائه گزارش عملکرد کمیســیونها و ســتادها و شناسایی
موضوعات مغفول مانده بهعنوان برنامههای این کمیسیون
در محور هماهنگی نام برد.
ســید فرهنگ فصیحی به امور محتوایی بهعنوان بخش
دیگری از برنامههای این کمیسیون اشاره کرد و گفت :امور
محتوایی خود به دو دســته تقسیم میشــود .امور محتوایی
منفعل مانند امور ارجاعی از دبیرخانه و دبیرکمیسیون دائمی
ی باشد و امور محتوایی فعال
شــورا که به صورت موردی م 
که کارکردی است .
وی بررســی نظام بودجهریزی علم و فناوری در کشور و
راهکارهای تقویت و بهبود آن را از امور محتوایی برنامههای
این کمیسیون دانست واز موضوع منابع انسانی علم و فناوری
در کشور و پایش شاخصهای کالن علم و فناوری بهعنوان
دیگر امور محتوایی در برنامههای این کمیسیون نام برد.
در ادامه فصیحی به پیگیری موارد مربوط به کمیسیونهای
تخصصی و ستادهای علمی اعم از بررسی وضعیت طرحهای
کالن ملی موضوع فعالیت کمیســیونهای تخصصی ،روند
اجرایی شدن قانون شرکتهای دانشبنیان و وضعیت تکالیف
شورای عالی بهعنوان برنامههای دیگر این کمیسیون اشاره
کرد.
وی همچنین بررســی روند اجرای تکالیف محوله به شورا
در زمینه اجرای قانون مناطق آزاد علم و فناوری ،نهاییســازی
شــاخصهای پایش علم و فناوری و تعریــف اقدامات الزم در
زمینه انجام فعالیتهای مرتبط با ســتادهای علمی نظیر آینده
پژوهی و تامین مالی را از دیگر موارد پیگیری مسائل مربوط به
کمیسیونهای تخصصی خواند که کمیسیون تدوین و هماهنگی
سیاستهای علم و فناوری موظف به پیگیری آن است.

دکترکاظمیدرحاشــیهنشســتکارگروهمکانیزمهای
ضمانتیوپوشــشبیمهایطرحهــایدانشبنیانازحلو
فصلمشکالتبیمهایشرکتهاومؤسساتدانشبنیاندر
آیندهنزدیکخبرداد.
کاظمیبااشارهبهبندهـماده3قانونحمایتازشرکتها
ومؤسساتدانشبنیانوتجاریسازینوآوریهاواختراعاتو
همچنینماده 17آییننامهاجراییقانونگفت:قانونگذار،بیمه
مرکزیایرانرامکلفنمودهاستپوششبیمهایمناسبرا
درمراحلطراحی،تولید،عرضهوبهکارگیریمحصوالتو
خدماتدانشبنیانطراحیوایجادکند.باگذشتنزدیکبه
5ســالازتصویبقانونو3سالازابالغ آییننامه اجرایی
اجرایاینبندبامشکالتیمواجهاست.
ویبهتشــکیلکارگروهمكانیزمهایضمانتیوپوشش
بیمهایطرحهایدانشبنیان،باهدفرفعمشکالتموجود
اشــارهکردوافزود:هدفازتشــکیلکارگروهمکانیزمهای
ضمانتیوپوشــشبیمــه،ارائه راهکارهــایاجرائیجهت
عملیاتیسازیبندهـماده3قانوناست.
کاظمیبررســینحــوهایجادمکانیزمهــایضمانتیو
پوششبیمهایمناسببرایفرایندها،محصوالتوخدمات
دانشبنیانوهمچنینحلوفصلمشــکالتبیمهمرکزی

بادستگاههایمرتبطدرخصوصتعیینریسکمحصوالت
دانشبنیانراازوظایفاینکارگروهبرشمردوافزود:دراین
کارگروهموضــوعحمایتبیمهایاز فعالیتهایدانشبنیان
بهعنوانیکاصلپذیرفتهشــدهاستوتالشخواهدشد
بــرایرفعایننیاز راهکاریاجرایــیوعملیاتیباهمکاری
صنعتبیمهوبیمهمرکزیایرانتدوینشود.
کاظمیهمچنینبااشارهبهتشکیلاولینجلسهکارگروه
مکانیزمهایضمانتیوپوشــشبیمه،ضمنتشکرازحضور
مرکزپژوهشهایمجلسشــورایاسالمی،معاونتعلمی
وفناوریریاســتجمهوری،بیمهمرکزیایران،پارکعلم
وفناوریپردیسودفتر برنامهریزیامورفناوریوزارتعلوم،
تحقیقــاتوفناوریدرکارگروه،گفت:ازپتانســیلتمامی
کارشناســانخبرهومدیرانحوزهــایبیمه،قانونگذاری و
شرکتهایدانشبنیاندراینکارگروهاستفادهخواهدشد.
کاظمیضمنمثبتارزیابیکردنجلســهکارگروهبیمه،
برتهیهبستهپیشنهادیتوســطکارگروهبیمهشاملنحوه
حمایتهایدولت،بررسیتقاضاهایشرکتهایدانشبنیان،
خوشــهبندینیازهاوتقاضاهاوارائه راهکاردرهرموردتاکید
کرد.
ادامة در صفحة بعد

پیشنویس احکام برنامه ششم در کمیسیونها ،مبنای
تعیین اولویتها و سیاستهای پژوهش و فناوری
دبیرکمیسیون تدوین و هماهنگی سیاستهای علم و
فناوری از عهــده داری بعد اجرایی سیاســتها و اولویتهای
پژوهش و فناوری سال  95و  96توسط این کمیسیون خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،دکتر سید فرهنگ فصیحی دبیر کمیسیون
تدوین و هماهنگی سیاستهای علم و فناوری دبیرخانه شورای
عالی عتف در گفتگویی با پایگاه اطالعرســانی دبیرخانه عتف،
عملکرد و برنامههای آینده این کمیسیون را تشریح کرد.
ســید فرهنگ فصیحی در خصوص بخشی از فعالیتهای
اخیرصورت گرفته در کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاستهای
علم و فناوری گفت :شــرکت در جلســات و برگزاری جلسه با
محوریت سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه
علم و فناوری و مشارکت و تشکیل جلسه جهت ارائه و تعامل در
تهیه پیش نویس احکام برنامه ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی در حوزه علم و فناوری یکی از این فعالیتها است.
وی افزود :جلســات دیگری تحت عنوان جلسات سه جانبه
جهــت پیش برد پیش نویس احکام برنامه ششــم و بررســی
طرحهای کالن ملی نیز تشــکیل شده است که در آن معاونت
علمی و فناوری ریاســتجمهوری ،ســتاد راهبری نقشه جامع
علمی کشور و شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری در تعامل
میباشند.
دکتر فصیحی بررســی و موافقــت موضوعاتی با محوریت
توســعه پژوهش درباره زنان و خانواده در ســامانه ســمات و
اختصاص درصدی از اعتبارات پژوهشــی ساالنه دستگاههای
اجرایی برای تحقیقات در حوزه حقوق شهروندی را یکی دیگر از
فعالیتهای این کمیسیون خواند.
وی افزود :در این کمیسیون همچنین کتابی با عنوان تحلیل
منابــع دولتی پژوهش ،فناوری و نوآوری کشــور (برنامه پنجم
توسعه) در حال تدوین است.
فصیحی از برگزاری جلســاتی بــا دبیران و کارشناســان
کمیســیونهای تخصصــی جهت آسیبشناســی مســایل

موضوعحمایتبیمهایاز فعالیتهایدانشبنیانباهمکاری
صنعتبیمهوبیمهمرکزیایراناجراییخواهدشد
دبیرستادتجاریســازیوشرکتهایدانشبنیان
دبیرخانهشــورایعالیعتفازتهیهبستهپیشنهادیتوسط
کارگروهبیمهشــاملنحــوهحمایتهایدولت،بررســی
تقاضاهایشــرکتهایدانشبنیان،خوشــهبندینیازهاو
تقاضاهاوارائه راهکاردرآیندهخبرداد.
بــهگزارشروابطعمومیدبیرخانهشــورایعالیعلوم،
تحقیقاتوفناوری،دکترکاظمیدبیرســتادتجاریسازی
وشــرکتهایدانشبنیاندبیرخانهشــورایعالیعتفدر
گفتگوباپایگاهاطالعرسانیدبیرخانهشورا،بااشارهبهابالغ
سیاســتهایکلیبرنامهششمتوســعهتوسطمقاممعظم
رهبریوتاکیدمعظملهبرتجاریسازیپژوهشونوآوری،
توســعهنظامجامعتأمینمالیدرجهتپاسخبهنیازاقتصاد
دانشبنیان،لزومتوجهوتقویتشــرکتهایدانشبنیانرا
خاطرنشانکرد.
ویافزود:باتوجهبهبیاناتمقاممعظمرهبریدرخصوص

حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات ،پیشنهاد قانون سرمایهگذاری خارجی و
قانون و مقررات اشتغال نیروی انسانی ،بیمه و تامین اجتماعی
در مناطق ویژه علم و فناوری ارائه کرد.
اعضای حاضر در جلســه پس از ارائــه به بحث و تبادل
نظر در خصوص موارد مطرح شــده پرداختند.یکی از موارد
که مورد بحث ،تاکید کنندگان بر عدم تدوین قانون جدید در
این خصوص و استفاده از قوانین موجود با تغییرات الزم بود.
دکتر ناظمی دبیر ستاد مناطق ویژه علم و فناوری دبیرخانه
شــورای عالی عتف با اشاره به اینکه دوران استفاده از قانون

نقششرکتهاىدانشبنیاندراقتصادمقاومتیوفرمایشات
ایشــاندرخصوصانجامصحیحوظایفهریکازنهادها
وبخشهایکشوردرموردشرکتهایدانشبنیان،دبیرخانه
شورایعالیعتفباسرلوحهقراردادناوامررهبری،باجدیت
وتالشفراوانوظایفقانونیخودراپیگیریخواهدکرد.

عقالیی به پایان رســیده و امروزه قانون تکمیلی اســت که
کارایی دارد افزود :پیگیری وتمرکز به روی سهگانه پیشنهادی
خراسان رضوی میتواند ما را سریعتر به اهداف مورد نظرمان
برساند.
در این جلسه همچنین اعضاء در خصوص موانع قانونی در
ثبت و مسیرشکلگیری شرکتهای دانشبنیان و همچنین
ضمانتهــای اجرایی در قوانین شــرکتهای دانشبنیان و
جذب ســرمایه گذار در مناطق ویــژه علم و فناوری بحث و
گفتگو کردند.
در ادامه اعضا ضمن اشــاره به بازنویسی ماده  47قانون
برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور به
بررسی احکام پیشنهادی فصل علم و فناوری برنامه ششم
در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری از سوی این کارگروه
پرداختند و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
در این جلســه همچنین کننده استان یزد پیشنهادات این
اســتان را در خصوص مشوقهای الزم در مناطق ویژه علم
و فناوری اعم از مشــوقهای الزم جهت جذب قابلیتهای
مــورد نیاز در تبدیل منطقه به هاب بینالمللی جهت واردات
و صادرات فناوری کاال و خدمات تولیدی در منطقه و ایجاد
مشوقهای الزم بر صنایع پاک و سبز با ارزش افزوده باال در
منطقه ویژه علم و فناوری ارائه کرد.

کمیســیونها خبر داد و افزود :این آســیب شناســی در حال
تکمیل است.
وی خاطر نشان کرد :بعد اجرایی سیاستها و اولویتهای
پژوهش و فناوری ســال  95و  96بر عهده این کمیســیون
خواهد بود.

پژوهشگاه علوم

وفناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی در
پژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات ایران
فاطمه محمودیان*

هر چنــد امــروزه ورود
پژوهشــگاهها به تجارت دانش از
یک مزیت به یک ضرورت تبدیل
شده اســت ،ولی این مؤسسهها
هنوز نتوانســتهاند بهگونهای مؤثر
یافتههــای علمی خــود را وارد
صنعت و سپس بازار کنند .در این
راســتا در بندهــای «ز»« ،ط» ،و «ی» مادة  18قانون برنامة
پنجم؛ جزء (ح) تبصرة  5قانون بودجه سال 1393؛ و جزء (ج)
تبصرة  5قانون بودجه سال  ،94بر به کارگیری توان پژوهشگران
در جهت خلق دانش ،ایدههای نو و تبدیل علم به ثروت ،تبدیل
دانش فنی به محصول قابلارائه به بازار کار ،و حمایت از تجاری
ســازی نوآوری و اختراعات به منظور توســعه در امر پژوهش
تاکید شده است .همچنین ارتقای روحیة نشاط ،امید ،خودباوری،
نوآوری نظاممند ،شجاعت علمی ،کار جمعی ،و وجدان کاری؛
بوکار
تشکیل کرسیهای نظریهپردازی و تقویت فرهنگ کس 
دانشبنیان و تبادل آرا و تضارب افکار ،و آزاداندیشــی علمی؛
ارتقای منزلت و بهبود معیشت استادان ،محققان ،و دانشپژوهان
و اشــتغال دانشآموختگان؛ حمایت مادی و معنوی از فرایند
تبدیل ایده به محصول و افزایش ســهم تولید محصوالت و
خدمات مبتنی بر دانش پیشــرفته و فنــاوری داخلی در تولید
ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم  50درصد بخشی از

همکاریشورایعالی
عتفباسازمانتوسعه
صنعتیمللمتحد
شورایعالیعتفوسازمانتوسعهصنعتی
ملــلمتحددرخصوصهمکاریهایمشــترکدر
زمینه تدوین سیاستها و راهبردهای سرمایهگذاری
صنعتــیدرحــوزهآمــوزش،پژوهــشوفناوری
تفاهمنامهایراامضاکردند.
بهگزارشروابطعمومیدبیرخانهشــورایعالی
علوم،تحقیقاتوفناوری،دکترمحمدابوییاردکان،
قائممقامدبیرکلشــوراورئیــسمرکزتحقیقات
سیاســتعلمیکشــورکهدررأسهیئتیبهکشور
اتریشسفرکردهاستبالییانگمدیرکلسازمان
توسعهصنعتیمللمتحد(یونیدو)دیدارکرد.
درایندیدارطرفیــندرخصوصهمکاریهای
مشــترکدرزمینهتدوینسیاســتهاوراهبردهای
ســرمایهگذاری صنعتیدرحوزهآموزش،پژوهشو
فناوریتفاهمنامهایراامضاکردند.
دراینجلســهدکتــرابویــیاردکانولییانگ
ضمنابرازتمایلنسبتبهشناساییوتعیینساالنه
پروژههــایمرتبطباموضوعاتمــوردهمکاریبر
تشریکمنابعمطابقباسیاستها،رویهها،قوانینو
مقرراتشورایعالیعتفوسازمانتوسعهصنعتی
مللمتحدتأکیدکردند.
ادامة صفحة قبل
وی افزود بررســیهای بعمل
آمدهدرکارگروهحاکیازآنســتکهفرآینددرخواســت
شــرکتهایدانشبنیانازصنعتبیمهبهصورتشفاف
مشخصنشدهاستودراینراستاهمکاریشرکتهای
دانشبنیانباکارگروه میتواندراهگشاباشد.
دبیرســتادتجاریسازیوشــرکتهایدانشبنیان
دبیرخانهشورایعالیعتفگفت:ضمنتشکیلجلسات
کارشناسیدرکارگروه،بهطورهمزمانسهفازمطالعاتی
ازجملهمطالعهدقیققوانین،مقرراتورویههایایرانو
سایرکشــورهادرحوزهبیمهوشرکتهایدانشبنیانو
حمایتهایدولتیازاینگونهشرکتهادرقالبمدیریت
ریسکهایایشــانازروشهایبیمهایوغیربیمهایدر
دبیرخانهشورایعالیعتف،پیگیریخواهدشد.
ویهمچنیــنازشناســاییوارزیابیریســکهای
محصوالتوخدماتشــرکتهاومؤسساتدانشبنیان
درمراحلطراحی،تولیــد،عرضهوبهکارگیریایننوع
محصوالتوخدمات
ونیــزتدوینچارچــوباجراییحمایــتبیمهایاز
شرکتهاومؤسساتدانشبنیانبهعنواندوفازمطالعاتی
دیگرنامبرد.

سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی ،تحقیقات،
و فناوری) ابالغی مقام معظم رهبری  1393/6/29هستند.
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایــران با درک این
ضرورت و بــرای اجرای قوانین و سیاســتهای ابالغی در
راستای اهداف خود در اساسنامه ،از ابتدای سال  1393نسبت
به طراحی فرایند تجاریســازی دستاوردهای پژوهشی خود
اقدام نموده است .این پژوهشگاه با پایش نتایج پژوهشهای
انجام شده در ســالهای گذشته ،خدمات و محصوالت قابل
عرضة پژوهشگاه به دیگر سازمانها را شناسایی و پیرو آن و
در راستای تقویت کار گروهی و انجام پژوهشهای مشترک
میانفردی و میانسازمانی نسبت به تعیین مالکان فرایندهای
تجاریســازی خدمات و محصوالت قابل عرضه اقدام نموده
اســت .هریک از مالکان ،فرایند تجاریســازی محصول یا
خدمت خود را تدوین و نســبت به ارائــة توضیحات فنی به
مشتریان ،تدوین پیشنهادیه و روزآمدسازی صفحة مربوط به
آن محصول  /خدمت در پایگاه وب پژوهشگاه اقدام مینمایند.
در صورتی که مشــتریان تمایل به دریافت محصول /خدمت
داشــته باشــند تا پایان فرایند و تحویل محصول /خدمت و
در صورت نیاز خدمات پس از فروش ،با دفتر تجاریســازی
همراهی مینمایند.
تجربهی  15ماهة اجرای فرایند تجاری سازی دستاوردهای
پژوهشی در پژوهشگاه کاستیهایی را نشان میدهد:

 .1نبود دفتر تجاریســازی یا واحد سازمانی همانند در ساختار
کنونی پژوهشــگاهها و آشــنا نبودن عنوان «تجاریســازی
دستاوردهای پژوهشی» برای سازمانهای دولتی و مدیران آنها
و نبود فرهنگ «تبدیل علم به ثروت» در ســازمانهای دولتی
از بزرگترین کاستیها برای ادامهی کار تجاریسازی هستند؛
 .2بیشتر سازمانهای درخواســتکنندة محصوالت و خدمات
پژوهشــگاه بــا محدودیت بودجــ ه روبهروه هســتند و فرایند
تصمیمگیری در سازمانهای دولتی بسیار طوالنی است.
 .3قوانین شفاف برای تسهیم منافع حاصل از تجاریسازی میان
اعضای تیمی که برای تجاریسازی تالش میکنند ،وجود ندارد.
بهخوبی روشــن نیست که کسانی که در کنار کار سازمانی خود
در تیمهای تجاریسازی نیز مشارکت میکنند از چه حمایتهای
شغلی و مالی برخوردار میشــوند .حتی در برخی از فعالیتها،
قوانین و مقررات موجود ،مانع انجام تجاریسازی میشوند؛
 .4مشــارکت کارکنــان غیرهیئت علمی در تجاریســازی با
دشــواری روبهروســت و جبران خدمات آنان نیز در این فرایند
بسیار ناچیز است.
برای کمک به فرایند تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی به
سیاستگذاران پیشنهاد میشود:
 .1به ترویج عنوان «تجاریســازی دستاوردهای پژوهشی» و
ترویج فرهنگ «تبدیل علــم به ثروت» همت گمارند .در این
زمینــه ،تعیین جایگاه روشــن برای دفاتر «تجاریســازی» و
«ارتباط با صنعت» در ساختارهای سازمانی میتواند کمک کند؛
 .2در توزیــع و تخصیــص بودجه به پژوهشــگاهها افزون بر
شــاخصهایی همیشــگی شــمار اعضای هیئت علمی ،شمار
پروژههای تحقیقاتی ،شمار نشریههای علمی ،شمار مقالههای
علمی ،و مانند آنها شــاخصهای تجاریســازی را نیز با امتیاز
باال بپذیرند ،شــاخصهایی مانند شــمار طرحهای پژوهشــی
برونسازمانی ،شمار طرحهای پژوهشی درونسازمانی که نتایج
آنها قابل تجاریسازی باشد ،و درآمد اختصاصی کسب شده از

یکپارچه نبودن اطالعات،
زمینهساز دستبرد علمی
سید ابراهیم عمرانی

*

هر یــک از ما مجموعهای
ازکتاب ،مجله ،مقاله ،و گزارشهای
تحقیقاتی را در قفسهها یا روی رایانه
شــخصی خــود داریم کــه دارای
ارزشهای فراوانی هستند .دسترسی
به این مجموعههــا با اندکی تاخیر
میسر
برای خودمان و برای دوستان ّ
اســت و استفاده آن هم خیلی سخت نیست،لیکن برای شروع
یک تحقیق جدید این محیطها و دسترسیها کافی نیستند ،حتی
اطالعات موجود درکتابخانههای یک دانشگاه هم کافی نیست،
چرا که امروزه اطالعات در یک محیط یکپارچه معنا پیدا میکند.
روابط علمی مدرن امروزی نیاز به محیط یکپارچه برای کشف
منابع و کشف روابط علمی دارد .باید دادهها در یک محیط باشند
که ما بتوانیم روابط علمی بین پژوهشــگران و موضوعها را به
تصویر بکشیم و روابط اثر بخشتری بین پژوهشگران به وجود
بیاوریم.
گردآوری ،ســازماندهی و اشاعة پایان نامهها و رسالهها
و سایر منابع اطالعات تولید داخل کشور ماموریت اصلی مرکز
اطالعات و مدارک علمی ایران به عنوان بخشــی از پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) است .این مأموریت از
بدو تاسیس در ســال  1347تا کنون بر تارک این مرکز نوشته
شده و با ابالغیه های مقام وزارت هربار تایید شده است .اولین
بار و در ســال  1349وزیر علوم و آموزش عالی وقت ابالغیهای
صادر و در آن دانشآموختگی دانشــجویان را منوط به تحویل
نسخهای از پایاننامه خود به ایرانداک کرد که این کار تا تحوالت
الکترونیکی دو دهه اخیر انجام می شد و هیچ دانشگاهی هم با
این امر مشکلی نداشت و شاهد آن هم مجموعه پایان نامههای
موجود چاپی در مخازن ایرانداک است.
ایرانداک از نیمــه دهــه  1360و در دوران جنگ تحمیلی
قدمهای اول خود به سوی الکترونیکی کردن فرایندهای ذخیره
و بازیابی را برداشت و در این دوره  30ساله ،دوره های متفاوتی
را با نرمافزارهای متفاوت و خدمات گوناگون پشت سر گذاشته
و اینــک با به روز کردن نرمافزارهــا و باال بردن امکانات خود،
توان اجرایی بهتری متناســب با خدمات روز دارد که در خدمت
یکایک دانشپژوهان ،دانشجویان و دانشگاهها و پژوهشگاههای
کشــور اســت .آخرین تالش ایرانداک کاربردی شدن سامانة
«همانندجو» اســت که اینک یک سال است که در جلوگیری
از محتواربایی ( )plagiarismو ســرقت ادبی در شــماری از
دانشگاهها آزمون خوبی داده اســت ،ولی بیشتر مشکل فعلی،
یکپارچه نبودن اطالعات است و باید گفت ایرانداک برنامههای
خود را به اجرا درآورده و اینک توپ در زمین دانشگاهها است.
نظام ثبتی :ایده اولیه این اســت که قرار نیســت اطالعات
علمی تولید و بعد با بخشــنامه به دنبال آن بگردیم .نظام ثبتی
قرار اســت ســند را در بدو تولد ثبت و ضبــط کند که این کار

امتحان خود را از سال  1386تا کنون و در بیش از  ...دانشگاه و
پژوهشگاه پس داده است.
پروپوزال :بهتر است نظام ثبتی با پیشنهادیه شروع و دانشجو
پیشــنهادیه خود را ثبت کند تا از تکــرار تحقیق در جای دیگر
جلوگیری شود.بسیاری از دانشگاهها هم در این فرایند وارد و در
حال استفاده از آن هستند .ثبت پروپوزال کمک میکند اطالعات
فقط یک بار توســط دانشجو وارد شــود و در دفعات بعد (مثال
مرحله ثبت پایان نامه یا رساله) از همان دادهها استفاده شود.
پیشینه :ایرانداک وظیفه بررسی پیشینه را نیز بر عهده گرفته و
هر گونه درخواست دانشگاهها را پاسخ میدهد و در برابر عنوانی
که دانشــجو برای پایاننامه یا رسالة خود در پروپوزال پیشنهاد
داده ،پاسخ میدهد که این پایاننامه قب ً
ال کار شده یا در حال کار
است ،و یا عنوان پایاننامهها و رسالههای نزدیک و مشابه را به
دانشگاه اعالم میکند .دانشگاه و گروه آموزشی تصمیم گیرنده
نهایی خواهند بود.
پایاننامه :پس از تایید پیشــنهادیه و پس از دفاع ،دانشجو
متن کامل پایاننامه را در ســامانة ثبتی ،بارگذاری و ایرانداک
پس ازکنترلهای الزم تاییدیــه برای فارغ التحصیلی بصورت
ماشینی و آنالین ارسال و دانشجو میتواند برگه فارغالتحصیلی
در آن مقطع خاص را چاپ بگیرد و به آموزش دانشکده/دانشگاه
تحویل دهد .ضمن اینکه استاد راهنما و آموزش هم جزء دریافت
کنندگان گزارش از سیستم هستند.
سازماندهی :عالوه بر اینها نرمافزار تازهای برای سازماندهی
پایاننامهها طراحی و اجرا شــد که اینک یک سال از شروع به
کارش میگذرد .این نرمافزار بســیاری از مشکالت جستجوها
را حل کرده و در تالش برای کارایی و اثربخشــی جستجوها و
بهبود نتایج آنهاست.
اصطالحنامههــا :اصطالحنامههــا ،این ابزارهــای گرانقدر
سازماندهی ،بخش علمی اصیلی در ایرانداک محسوب میشوند.
دوستان کتابدار در دانشگاهها می دانند اگر پایاننامههای دانشگاه
شــما به ایرانداک برسد ،نمایهســازی موضوعی میشود و شما
میتوانید از اصطالحات تازه ساخته شده و به روز استفاده کنید.
همانندجو :نرمافزار همانندجوی فارســی یا Plagiarism
 Checkerجدیدترین نرمافزار تولیدی ایرانداک است که در حال
حاضر تعدادی از دانشگاهها از آن استفاده میکنند .این نرمافزار
مانند همه مشــابههای خارجی خود میتواند کپیبرداریهای
علمی (متون فارســی) را در محدودهای که برایش تعریف شده
است شناسایی کند.
توپ در زمین دانشــگاهها است :دانشگاهها چه میگویند و
چه میکنند؟ اکنون اکثریت دانشــگاههای کشور به نظام ثبتی
پیوســتهاند و پایاننامهها و رسالههای خود را پیرو ابالغیه وزیر
در ایرانداک ثبت میکننــد و ایرانداک را به فراهمآوری محیط
یکپارچه جستجو و روابط علمی نزدیک کردهاند .تالش مسئوالن
دانشگاههای کشور یکپارچهسازی نظام داخلی اطالعات درون
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محل ارائة نتایج دستاوردهای پژوهشی؛
 .3در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد ،امتیازهایی
برای تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی در نظر گیرند؛
به پژوهشــگاهها نیز پیشنهاد میشود بســترهای زیر را برای
تجاریســازی یافتههای پژوهشی در ســازمانهای خود فراهم
نمایند:
 .1تشــویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران به تولید بیشتر علم و
فناوری و عزت و ثروت ناشی از آن؛
 .2تقویت فرهنگ کسب و کار؛
 .3ایجاد مســیرهای ارتباطی برای آشــنایی و ارتباط پیوســتة
پژوهشگران با ذینفعان؛
 .4حمایت از گسترش محیط خالق و روحیة نوآوری و تشویق به
انجام کار گروهی در سازمانها؛
 .5برنامهریزی و مدیریت اطاق فکر برای بهرهگیری از تجربهها و
دیدگاههاینظرات اعضای هیئت علمی و کارشناسان؛
 .6ارتقاي کیفیت پژوهشها با رويكرد تقاضا محوري؛
 .7ايجــاد پايههاي الزم بــراي تقاضاگرا كردن بخش پژوهش و
كاستن از شدت عرضهمحوري در اين بخش.
بیگمــان شناســاندن توانمندیهــای پژوهشــی و فناوری
پژهشــگاهها به ذینفعان از طریق دفاتر تجاریســازی ،امکان
تجاریســازی یافتههای پژوهش و فناوری در کشــور را فراهم
میکند و ایجاد اشــتغال ،افزایش انگیزة پژوهشــگران ،و توسعة
کارآفرینی میتواند یکی از بهترین دستاوردهای این فعالیت باشد.
بی شک شناســاندن توانمندیهای پژوهشی و فناوری مراکز
تحقیقاتی بــه ذینفعان از طریــق دفاتر تجاریســازی ،امکان
تجاریســازی یافتههای پژوهش و فناوری در کشــور را فراهم
میکند و ایجاد اشتغال ،افزایش انگیزة محققان ،و توسعة کارآفرینی
میتواند یکی از بهترین دستاوردهای این فعالیت باشد.
* مدیر دفتر تجاری سازی ایرانداک

دانشگاه خودشان است که بسیار مهم است ،ولی اگر ایمان و باور
دارید که نظامهای یکپارچــه هزینهها و صرف وقت را کاهش
میدهد ،چرا به یکپارچه شــدن اطالعات در یک وزارت و از آن
مهمتر در سطح کشور نمی پیوندید؟ فقط در محیط یک پارچه
است که میتوانیم بگوئیم ،همه پایاننامههای دانشگاهها را چک
کردیم ،کپیبرداری غیرمجازی وجود ندارد .چند دانشگاهی که
پاسخ منفی به یکپارچگی دانشــگاهها دادهاند گاهی سوالهایی
کرده اند که نمونه های آن را در زیر عرض میکنم:
 )1ایرانداک پایاننامههای ما را میفروشــد .ما میخواهیم
خودمان بفروشیم .درآمد ایرانداک و دانشگاهها از این راه درآمد
ناچیزی اســت که تاثیری بر بودجه طرفین نــدارد .قانونگذار
و کمیســیون نظام اطالعرســانی هم نحــوه قیمتگذاری و
تقســیم هزینهها و درآمد بین دانشــگاه و ایرانــداک را در حد
مسئولیتهایشان محاسبه و ابالغ کرده است.
 )2پولش مهم نیســت ،به خاطر وبسنجی است که تعداد
بازدیدهای سایتمان زیاد میشود .اهل فن نیک میدانند که این
هــم راهحل دارد و میتوان راههایی ایجاد کرد که وب ســایت
هم کلیک بخورد و پولش را هم خودتان بگیرید .ولی در پایگاه
ایرانداک هم باشید .البته خیلی بهانه دلچسبی نیست.
 )3پایاننامههای ما در دســترس قرار میگیرد و از روی آنها
تقلب می کنند .آیا شــما قبول ندارید که هر چه دسترســی را
محدود کنید،از میزان ســرقت و دزدی کم نمیشــود ،و فقط
نرخ آن کمی باالتر میرود؟ با محدودیت دسترسی ،دانشجوی
خالفکار فقط به زیر زمینهــا و باالخانههای خیابان انقالب در
روبروی دانشگاه تهران سوق داده میشود و جلوی سرقت گرفته
نمیشــود .آیا  Proquest Dissertationsکه بیش از چند
میلیون پایان نامه در اختیار پژوهشگران میگذارد ،امکان سرقت
ادبی را باال می بــرد؟ اهل تقلب همین اآلن در کتابخانه های
دانشگاهها در حال رونویسی هســتند و باز شما نیازمند ابزاری
برای کشف تقلب هســتید .این ابزار اکنون هست ولی فقط در
محیط یکپارچه جوابگویی دقیق خواهد داشت.
همانندجو به اســتاد کمک می کند که همانجا و پشت میز
کارش هر نوشته ای را به سامانه بدهد و پاسخ بگیرد که دانشجو
از جایی برداشته یا خیر و با تقریب باالی  %90این کار را انجام
میدهد ،الزمهاش چنانکه گفته شــد ،این است که پایاننامهها،
مقالههای علمی و سایر تولیدات پژوهشی در یک محیط جمع
باشند ،محیطی یکپارچه .در غیر اینصورت،پاسخ ناقص خواهد
ماند.
یک ســوال خیلی مهم برای من وجود دارد و آن اینکه آیا
ابالغیه وزارتی برای دانشگاهها الزامآور نیست؟ وقتی در ابالغیه
به صراحت نوشــته شده اســت ...« :الزم است صدور گواهی
فراعــت از تحصیل ،به اعالم وصول پایــان نامه دانشآموخته
موکول شــود» (ابالغیه وزیر به شــماره  4389/12238تاریخ
 . )1386/8/20اگــر آری ،پــس آیا مــدارک دانش آموختگی
دانشــجویانی که برگه اعالم وصول ایرانداک را ندارند ،اشکال
حقوقی ندارد؟ چون نمیدانم پرسیدم.
بیاییم به این مهم نگاهی مجدد بیندازیم .اگر ایرادی هست
بنشینیم و آن را برطرف کنی م و طرحی نو دراندازیم با همدلی و
همزبانی و با تدبیر و امید.
* دبير شورای تامین منابع علمی
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اندیشه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

نگاهي به پديده انتحال
دكتر فتح اله مضطرزاده

*

ايــن روزهــا پديده
انتحال -در پي اتفاقي كه از
همين منظر در گروه فلسفه
دانشــگاه تهران بــه وقوع
پيوســت -به يكي از مباحث
مطرح در آموزش عالي ايران
مبدل گرديده است و بديهي
اســت كه در جرايد و رســانهها نيز انعكاسي در خور داشته
باشد.
در اين نوشتار ابتدا اشارهای كوتاه به تاريخچه انتحال در
ايران خواهم داشــت و سپس به وضعيت انتحال در شرايط
فعلي ايران میپردازم و در خاتمه با يك نتيجه گيري كوتاه
به بحث خود خاتمه خواهد داد.
تاريخچه انتحال در ايران

انتحال در ايران قدمتي طوالني دارد ،و از زماني كه ادبيات
و علم وجود داشته بحث انتحال هم مطرح بوده است.
مي گويند انوري ،شــاعر بزرگ ايرانــي ،از بازاري عبور
میكرد ،ناگهان متوجه شد كه فردي اشعار او را براي عابران
با صداي بلند قرائت میكند ،انوري به نزد آن فرد رفت و از
او ســئوال كرد كه اشعاري كه میخواند از كيست؟ آن مرد
جواب داد از انوري .وي پرســيد انوري كيست؟ آن مرد در
جواب گفت من انوري هستم .آنگاه انوري گفت من تا كنون
شعر دزدي ديده بودم اما شاعر دزدي نديده بودم.
چندي قبل در يكي از پژوهشگاههای كشور كنفرانسي در
مورد خيام برگزار گرديد و بحث اصلي در آن كنفرانس اين
بود كه رباعيات مربوط به خيام را از رباعيات منســوب به او
تفكيك و جدا كنند ،و اين موضوع در مورد ساير بزرگان علم
و ادب نيز صادق است.
همانگونه كه مشــاهده میشــود انتحال به اشــكال
گوناگون و با شــيوههایی متنوع در كشــور ما بروز و ظهور
پيدا كرده است.
صادق هدايت در يكي از نوشتههای خود داستاني را نقل
میكند كه ضمن اينكه يك طنز محســوب میشود ،بيان
گويايي از انتحال در جامعه ما به شــمار میآيد .وي در آن
مقاله مینويسد:
يكي از مجلههای آن روز تهــران -تا آن جا كه من به
خاطر میآورم شــايد مجله سپيد و سياه -يكي از صفحات
خود را در اختيار من قرار داده بود تا من اشعار شعراي خارجي
را پس از ترجمه به فارســي در آن صفحــه درج نمايم .او

مینويسد من به نام يك شاعر به ظاهر فرانسوي اشعاري را
مینوشتم ،اما چنين شاعري اصو ًال وجود نداشت و مطالب
ســاخته پرداخته خود من بود و من بابت آن صفحه در هر
شماره دو تومان دريافت میكردم .اتفاق ًا آن صفحه از اقبال
و اســتقبال خوب خوانندگان مجله برخوردار شــده بود و
برنامههای زيادي مبني بــر تعريف و تمجيد از آن مطالب
به دفتر مجله میرســيد .موقعي كه قصد مهاجرت به اروپا
كردم نزد مدير مســئول آن نشريه رفتم و ضمن اعتراف به
موضوعي كه اتفاق افتاده بود ،داســتان را براي وي تعريف
كردم و گفتم كه اص ً
ال چنين شاعر فرانسوي وجود نداشته
و خالصه خداحافظي و عذرخواهي كردم و به فرانسه رفتم.
اخيراً در ايران كتابي منتشــر شده و در كتاب فروشيها
موجود اســت و عنــوان آن "كيميا و عرفان در ســرزمين
اسالمي" است .در آن كتاب كه نويسنده آن يك فرانسوي
بنان پيرلوري ميباشــد ،ادعا شــده اســت ،متوني كه در
بحث كيميا بنام جابر ابن حيان ميباشــد ،از يك دانشــمند
يوناني"كپي برداري" شده است.
همانگونه كــه میدانيم ،میگويند تعــداد حديثهای
جعلي چندين برابر احاديث واقعي است و اين موضوع ،باعث
گرديده تا برخي از علماي اســام به پااليش و جداسازي
احاديث واقعي از يكديگر بپردازند كه اين قصه سر دزار دارد
و موضوع بحث اين نوشتار ناست.
در كتابي كه اخيراً تحت عنوان "زواياي تاريك حكمت"
منتشر گرديده است و نويسنده آن يك انگليسي بنام "پيتر
كينگزلي" اســت ،ادعا شده است كه دانشمند بزرگي چون
فيثاقورث مطالب ديگران را جعل كرده است و به دانشمندان
بزرگــي اتهام تقلب و جعل مطالب را وارد نموده اســت به
گونهای كه بنظر اينجانب ابعاد مطرح شــده در كتاب فوق
بسيار تكان دهنده و عجيب است ،و به زعم نويسنده كتاب
مذكور ،علم واقعي و حقيقي توسط دانشمندان مشهوري به
عمد مسخ و معدوم گرديده است.
تاريخچه انتحال را نمیتوان به چند مورد كوتاه و مختصر
تقليل داد و الزم اســت تا اين موضوع توسط دانشمندان و
صاحب نظران بطور جداگانه مورد واكاوري و نقد قرار گيرد
و اينجانب در اين جا به اين بحث خاتمه میدهم تا اگر ان
شاءاهلل در آينده فرصتي بود ،به صورت مفصلتر به ابعاد آن
بپردازيم.
وضعيت انتحال در ايران

عنــوان اين بخش را به عمد وضعيــت انتحال در ايران

گذاشــتم ،زيرا بحث انتحال منحصر به يك وزارتخانه و يا
يك دانشگاه و يا گروه فلســفه دانشگاه تهران نمیشود و
ابعــادي ملي و بلكه جهاني دارد .اشــكال انتحال متعدد و
گوناگون اســت و در جاي جاي كشور ما آثار آن را میتوان
مشاهده كرد و به قول شاعر "به تجلي است از در و ديوار"
و حتــي در خيابان و ميدان و صفحــات آگهي روزنامهها و
مجالت میتوان تجلي آن را مشاهده نمود.
در اين جا بحث بر سر اين نيست كه چه كسي مرتكب
انتحال شــده اســت و جريمه آن چه اندازه است و نقش
دانشــگاه در اين واقعه چه بوده است و چه بهتر كه داوري
درباره اين موضوع را به نزد داور اندازيم .البته پيداست كه در
همه جاي جهان افرادي پيدا میشوند كه تخلف میكنند و
اين افراد میتوانند از هر قشر و طبقهای باشند .اگر بگوئيم
كه بزرگترين افراد باالترين تخلف را انجام دادهاند فايدهای

براي علم در بر ندارد.
هنگامي ما میتوانيــم از اين پديده جلوگيري كنيم ،كه
بتوانيم بگوئيم اين تخلف چگونه و بر اســاس كدام فرآيند
شكل گرفته و به وقوع پيوسته است .چه عواملي زمينه ساز
آن بودهاند ،و فقط در اين صورت است كه میتوان اميدوار
بود تــا در آينده از تكرار آن جلوگيري شــده و يا ابعاد آن
كاهش يابد.
طي يكي دو دهه گذشــته سياستگذاران علمي كشور،
بدون شــناخت كافي از مباني نظري علم و فناوري ،گمان
نمودند كه علم و فنــاوري میتواند بدون توجه به قواعد و
مباني نظري خود -كه چندان مورد پسند آنها نبود -در كشور
ما رشــد نمايد تا آنها بتوانند از مواهب آن برخوردار شوند و
با كمال تأسف دست يابي به چنين مقصودي جز از طريق
كمي كردن و ســطحي نمودن علم و تهي نمودن علم از
قواعد و الزامات آن مقدور و ميسر ناست.
در اين رابطه واژهها و تعابيري بكار گرتفه شدند كه فاقد
منطق علمي و ساز و كارهاي مربوط به آن بود .براي مثال
در اين ايام چاپ مقاله مترادف و معادل توليد علم تلقي شد،

نقشه راه و ضرورت تدوین آن
برای طرحهای کالن ملی
دکتر مهدی سجادیفر

*

امــروزه بــا توجه به
تحوالت گســترده در جهان،
کشورها با آیندهای روبرو هستند
که انجام برنامهریزی راهبردی
در امور پژوهش و فناوری برای
افزایش بهرهوری و اســتفاده
بهینه از ســرمایههای موجود
ضرورتــی اجتناب ناپذیر اســت .از ســال  1389با همکاری
صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی و دستگاهی و نیز مسئوالن
پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایی ،بر مبنای نیازهای حال،
فرصتهای آینده و توانمندیهای دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
دســتگاههای اجرایی ،موضوع شناســایی ،تعریف و تصویب
طرحهای کالن ملی در حوزههــای مختلف جزء برنامههای
اصلی دولت قرار گرفت.
همانطور که از نام طرحهای کالن مشخص است ،ماهیت
آنها استراتژیک اســت و اجرای درست آنها در افق مورد نظر
در ارتقای جایگاه علم و فناوری کشــور در آینده سهم بسزایی
خواهند داشــت .از طرفی اجــرای طرحهای کالن پژوهش و
فنــاوری با تزریق منابع مالی بصورت هدفمند و بهمیزان قابل
توجه همراه است .لذا برنامهریزی استراتژیک و منظم پیش از
انجام هر عملی از الزامات اساســی موفقیت طرحهای کالن
است.
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از طرف دیگر ماهیت کالن این طرحها مستلزم همکاری
نهادها و سازمانها ،پژوهشگاهها و دانشگاههای مختلف است
و بنابراین تفکیک طرحها بــه طرحهای خرد امری ضروری
است .همکاری و تعامل درست میان این نهادها و هماهنگی
میان طرحهای خردتر ،جز در قالب یک چارچوب مشخص از
پیش تعریف شده میسر نیســت .در این چارچوب باید ارتباط
میان طرحهای مختلف در ســطوح مختلف مشــخص و به
صورت علت و معلولی در افق زمانی مورد نظر برای دستیابی
به هدف ارایه شــوند .به عالوه به علــت ماهیت بلندمدت،
این طرحها با تغییر دولت ،مجلس ،مســؤولین و غیره همراه
اســت ،بنابراین باید دقیق ًا الزامات اجرایی هر طرح در هر بازه
زمانــی و پرداختهای صورت گرفته بــه آن از همان ابتدای
کار ،مشخص و تعریف شود.ارایه برنامه مدون بدین شکل با
ویژگیهای نقشه راه مطابقت بسیاری دارد.
نقشــه راه عبارت است از روش کشــف و توصیف آینده
مطلوب و تبیین راه رســیدن به آن به زبانی ساده و قابل فهم
برای عمل .تکنیک نقشه راه ،یک شیوه برنامهریزی فرآیندی
به شــکل گام بهگام و الیه به الیه در بستر زمان و معطوف
به آینده است .نقشه راه ،عنصر پیش بینی و برنامهریزی را در
خود دارد اما ویژگی مهم آن این اســت که ساختاری مبتنی
بر زمان دارد و معمو ًال به شکل گرافیکی تدوین میشود و به
منظور تدوین ،نمایش و ایجاد ارتباط میان برنامههای مختلف

در سطوح مختلف به کار گرفته میشود .در نقشه راه برنامهها
به صورت علت و معلولی در افق زمانی مورد نظر برای دستیابی
به هدف با هم ارتباط دارند .جنس نقشه راه جنس استراتژیک
است و در واقع ابزاری یکپارچه کننده است که با در نظر گرفتن
همه سطوح در موقعیت مسأله مورد نظر به فرآیند برنامهریزی
اثربخش کمک شایانی میکند.
یک نقشــه راه کارا در مفهوم خاص باید به سه سؤال زیر
پاسخ دهد :
ما میخواهیم کجا برویم؟یا اهدافی که نقشه راه در رسیدن
به آن کمک خواهد کرد کدامند؟
هم اکنون کجا هســتیم؟ در چه سطحی از توسعه علم و
فناوری قرار داریم؟ سایرین در چه وضعیتی قرار دارند؟
چطور میتوانیم به مقصد برســیم؟ چــه دانش و فناوریی
در  R&Dمورد نیاز اســت؟ و چه سیاستهایی برای اجرا نیاز
داریم؟ موانع ،مشکالت و ریسکهای موجود کدامند؟
نقشه راه نخستین بار در حوزه فناوری در سطح خرد و برای
برنامهریزی توسعۀ فناوری در سطح سازمان و به عبارتی بنگاه
مطرح شــد .به عبارتی نقشه راه فناوری نخست برای تعیین
مسیر رشد فناوری شرکتها و سازمانها در سطح خرد توسعه
یافت ،اما به دلیل انعطافپذیری بســیا ِر این روش ،به تدریج
کاربرد آن به سطوح باالتر از جمله صنعت ،دولت ،بخشهای
ملی و بینالمللی و توسعه علم و فناوری هم توسعه یافت.

در حاليكه در هيچ دايره المعارفي نمیتوان چنين موضوعي
را ســراغ گرفت ،و از همه باالتر كســاني سينه چاك علم
شدند كه اصو ًال نمیتوانستند در اين جايگاه قرار گيرند و به
قول اهل منطق "مطيع شيء نمیتواند فاقد شيء" باشد و
متأسفانه بعضي از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي و
وزارتخانهها و ساير نهادهاي مسئول نيز همراهي با اين موج
را مغتنم شمردند و حتي بعضي از رؤساي دانشگاهها و مراكز
علمي نيز از پاپ كاتوليكتر شدند و شاخصهای وارونه را
تررويج و تبليغ نمودند و از آن حمايت مالي نمودند و عدهای
ديگر به همين گمان واهي كه دست يابي به علم به همين
ســادگي است اقدام به توليد علم آنچناني نمودند ،و اگر چه
توليد علمي كه آنها ترويج میكردند ،جايي در توليد ناخالص
داخلي كشــور نداشــت ،و مانند رقص باران سرخ پوستان
تأثيري بر آب و هوا نداشت ،اما اگر براي مردم ماليات دهنده
آب داشــت ،براي برخي ديگر نان داشت .و اكنون بايد ديد
كه چگونه میتوان از اين وارونگي نهادينه شده و حاصل آن
يعني انتحال رهايي يافت.
در اينجا الزم میدانم به يك نكته بديهي اشاره نمايم و
آن اينكه هدف از چاپ مقاله شركت در يك مسابقه و رقابت
بين چند دانشمند و يا دانشگاه و حتي كشور نيست .هدف از
انتشار مقاله اين است كه دانشمندان مايلند نتيجه تحقيقات
خود را در معرف نقد ســاير دانشــمندان قرار دهند و از اين
بابت هم هست كه ارجاعات به مقاالت اهميت پيدا میكند.
خواجه نصيرالدين طوسي دانشمند بزرگ كشور ما يكي از
پيشگامان اين پديد و آثار او در مقاالتي كه نظريههای خود
را به نقد دانشمندان گذاشته و يا اينكه نظريههای آنها را نقد
نموده هم اكنون نيز مورد اســتفاده همگام است .و چگونه
میتوان در كشــوري كه خود از پيشگامان و بنيانگذاران
اصول علمي بوده است شــاهد ترويج علم سطحي و فاقد
مبناي نظري بود .البته میتــوان داليل ديگري را نيز كه
موجب زمينهسازی انتحال در كشور گرديد برشمرد كه شرح
آن در ايــن مختصر نمیگنجد و مجالي ديگر میطلبد .اما
نكتهای كه بيش از هر موضوع ديگر نگران كننده اســت
اين اســت كه در اين مدت دانشمندان كشور ما در مقابل
اين ناهنجاري ســكوت كرده و تماشاگر اين پديده بودند و
از يكي از مهمترين اصول علمي يعني "نقد علمي" غفلت
نمودند و به اين وارونگي بعض ًا دامن زدند و مانع از اين شدند
تا مقاله در كشــور ما در جايگاه واقعي خود يعني شيوهای
براي به نقد گذاشــتن يك كار علمي قرار گيرد .اميدوارم تا
در فرصتهای ديگر بتوانم -اگر مجالي باشد -مفصلتر به
اين موضوع بپردازم.
در خاتمه و براي رفع خســتگي مطلب خود را با بيتي از
حافــظ كه بي ارتباط با موضوع اين مقاله نيســت به پايان
میبرم:
		
ز دست خضر قدح جز به احتياط مگير
مباد كه آب حياتت دهد به جاي شراب
* استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو پيوسته فرهنگستان علوم

با اســتفاده از تکنیک نقشــه راه در طرحهای کالن ملی
میتوان برای هر طرح موارد زیر را مشخص کرد:
 .1میخواهیم کجا برویم؟
یعنی هدف نهایی ما از اجرای طرح چیست و دقیق ًا مقصود
ما دســتیابی به چه ســطحی از محصول ،فناوری ،وضعیت
اقتصادی ،فرهنگی ،سالمت و غیره است؟
 .2هم اکنون کجا هستیم؟
در چه سطحی از توسعه علم و فناوری ،وضعیت اقتصادی،
فرهنگی ،پزشــکی و غیره قرار داریم؟ ســایر کشورها در چه
وضعیتی قرار دارند؟ آیا با توجه وضعیت سایر کشورها نیازی به
توسعه محصول و فناوری مورد نظر هستیم؟ استفاده از نتایج
کار آنها به صرفهتر است یا تولید محصول و فناوری مورد نظر
در کشــور؟ آیا توسعه محصول و فناوری مورد نظر تا چه افق
زمانی ارزش دارد؟ و مواردی از این قبیل.
 .3چطور میتوانیم به مقصد برسیم؟
چگونه طرحهای خــرد را تعریف کنیم؟ چگونه طرحهای
خرد را به نهادها ،دانشــگاهها و موسسات آموزشی ،پژوهشی
و فناوری ،شــرکتهای دانشبنیــان و  ...تخصیص دهیم؟
چــه دانش و فناوری برای اجرای هر طرح مورد نیاز اســت؟
روابط علت و معلولی میان طرحهای خرد چگونه اســت؟ به
چه سیاســتهایی برای اجرا نیاز داریم؟ موانع ،مشــکالت و
ریســکهای موجود کدامند؟ منابع مالی را چگونه به طرحها
تخصیــص دهیم؟ بر چــه مبنایی و در چــه فواصل زمانی،
طرحهای خرد زیر مجموعــه هر طرح باید تکمیل و ارزیابی
و پرداخت شوند؟ و ...
بدیهی است که یک طرح کالن بدون پاسخ به سؤالاتی از
این دست ،یا نمیتواند به حیات خود ادامه دهد و یا با احتمال
زیادی به اهداف از قبل طراحی شده ،نخواهد رسید.
* دبیر علمی ستاد طرحهای کالن ملی
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پژوهشگاهها ،و  %3متعلق به دانشــگاههای آزاد و پیام نور است .در بین دانشگاههای
جامع ،دانشــگاههای تهران ،شــیراز ،تربیت مدرس ،اصفهان ،شــهید بهشتی ،تبریز،
مازندران و بوعلی سینا همدان و دانشگاههای صنعتی ،دانشگاه صنعتی شریف ،صنعتی
اصفهان ،امیرکبیر ،علم و صنعت ایران و نوشــیروانی بابل به ترتیب بیشــترین تعداد
دانشمند تاثیرگذار شناسایی شدهاند .همچنین چهار پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي
ايران ،مؤسســه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
ایران و پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ به نسبت یکسان دارای دانشمند برتر تاثیرگذار
در تولید علم هستند.
در حوزه علوم پایه دانشــگاههای تهران ،شــيراز و اصفهان ،در حوزه علوم پزشکی
دانشگاههای علوم پزشکي تهران ،علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی شيراز و علوم
پزشکی تبريز و در حوزه علوم کشــاورزی دانشگاه تهران دارای بیشترین تعداد نخبه
است .همچنین در حوزه فنی و مهندسی دانشگاههای صنعتي شريف ،تهران ،صنعتی
اصفهان ،امیرکبیر ،نوشیروانی بابل ،صنعتی شیرازو دانشگاه علم و صنعت ایران دارای
بیشترین تعداد نخبگان هستند.

فهرست دانشگاهها و تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان در حوزههای موضوعی

دانشگاههای علوم پزشکی

علوم پزشکی تهران ،علوم پزشکی شهید بهشتی ،علوم پزشکی شیراز،
علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی تبریز ،مؤسسه پاستور ایران ،علوم
پزشکی مشهد ،علوم پزشکی ایران ،علوم پزشکی کرمان و بقیة اهلل (عج)

دانشگاههای صنعتی

صنعتی شریف ،صنعتی اصفهان ،صنعتی امیرکبیر ،علم صنعت
ایران ،خواجه نصیر طوسی،صنعتی بابل و صنعتی شیراز

دانشگاههای شهيد بهشتي و آزاد اسالمي

5

دانشگاههای تربيت مدرس ،صنعتي شريف و مازندران

4

دانشگاههای صنعتي اميرکبير ،صنعتي اصفهان ،علم و صنعت ايران ،رازی،
بوعلي سينا ،کاشان ،تبريز و يزد

3

دانشگاههای تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته ،دانشگاه
گيالن و ياسوج

2

دانشگاههای کردستان ،فردوسي مشهد ،صنعتي مالک اشتر ،تحصيالت
تکميلي علوم پايه زنجان ،بين المللي امام خميني (ره) ،پيام نور ،الزهرا،
پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران ،علوم و فناوري رنگ ،زنجان،
سمنان ،خوارزمي ،سيستان و بلوچستان ،خليج فارس

1

دانشگاه علوم پزشکي تهران

21

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

4

فهرست دانشگاهها و تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان
نام دانشگاه/مؤسسه

تعداد دانشمند در
هر دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

21

دانشگاه تهران

18

دانشگاه صنعتی شریف

12

دانشگاه شیراز

8

دانشگاههای تربیت مدرس ،صنعتی اصفهان

7

دانشگاههای صنعتی امیر کبیر ،شهید بهشتی ،اصفهان

6

دانشگاههای آزاد اسالمی و علم و صنعت ایران

5

دانشگاههای تبریز ،بوعلی سینا همدان ،علوم پزشکی اصفهان ،مازندران

4

دانشگاههای یزد،کاشان،گیالن ،رازی کرمانشاه و صنعتی بابل

3

دانشگاههای صنعتی شیراز ،علوم پزشکی شیراز ،فردوسی مشهد ،تبریز ،خلیج فارس،
سمنان ،خوارزمی ،تحصیالت تکمیلی فناوری پیشرفته و یاسوج

2

همچنین از مجموع دانشمندان برتر  %50متعلق به دانشگاههای جامع %23 ،مربوط
به دانشــگاههای صنعتی %21،مربوط به دانشــگاههای علوم پزشکی %3 ،مربوط به

فني و مهندسي

همچنین نخبگان علمی مهمترین عامل رشد و توسعه نظامهای علمی هستند ،از
همین رو شناســائی آنها از اهمیت بسزائی برخوردار است .کشورهای پیشرفته علمی
برای جذب نخبگان از سرتاسر دنیا برنامهریزی و سرمایه گذاری کرده و این امر باعث
میشــود تا این کشورها به بزرگترین مقصد برای مهاجرت نخبگان علمی دنیا تبدیل
شــوند .نخبگان  %1برتر دنیا %14 ،از کل علم دنیا را تولید و همین گروه  %24از کل
استنادهای دنیا را دریافت میکنند .پایگاه طالیه داران علم آی.اس.آی ( )ESIفهرست
دانشــمندان  %1برتر دنیا را فراهم آورده اســت ،هر چند مبتنی بر اصول علمسنجی
میتــوان تا پژوهشگران  %20برتر دنیا را در زمــره نخبگان برتر علمی دنیا قرار داد.
درواقــع  %20از محققان برتر دنیا  %66از علم دنیــا را تولید کرده و همچنین  %85از
استنادهای دنیا را دریافت میکنند.
معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته تولیدات آنها است.
بر همین اساس پژوهشگرانی که توانستهاند براساس تحقیقات خود به باالترین سطح
اعتبار بینالمللی دست یابند در دسته دانشمندان  %1و  %20برتر دنیا قرار میگیرند .طالیه
داران علم آی.اس.آی نویســندگان را برحسب دامنه فعالیت علمی شان در رشتههای
موضوعی  22گانه قرار میدهد .به این منظور ،تنها فعالیت نویسندگان در ده سال اخیر
در محاسبات لحاظ میشود .نویســندگان در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که
دریافت کردهاند مرتب سازی و سپس  %1برتر نویسندگان بهعنوان نخبگان علمی در
نظر گرفته میشوند .فهرســت فراهم آوری شده توسط طالیه داران علم آی.اس.

حوزه موضوعی

دانشگاههای جامع

تهران ،تربیت مدرس ،شیراز ،تبریز ،فردوسی مشهد ،رازی ،بوعلی سینا،
کاشان ،یاسوج ،شهید باهنر کرمان ،ارومیه ،سمنان و دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه اصفهان

6

علوم کشاورزي

نوع دانشگاه

نام دانشگاههای کشور در زمره یک درصد جهان

دانشگاههای شيراز و تهران

7

علوم پايه

فهرست دانشگاههای کشور به ترتیب میزان اثرگذاری یک درصد برتر جهان

تعداد دانشمندان تاثیرگذار شناسایی شده در هر دانشگاه در جدول مشخص گردیده
است .همانطور که مالحظه میشود دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،تهران ،صنعتی
شریف و شیراز به ترتیب دارای بیشترین تعداد دانشمند تاثیرگذار هستند.

دانشگاه خوارزمي

1

علوم پزشکي

کسب مرجعیت علم و فناوری در جهان اولین بند از سیاستهای کالن علم و
فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری است .با یک نگاه راهبردی مرجعیت علم و
فناوری بهترین هدف برای تبدیل علم به ثروت و قدرت است .هر چند نهضت جنبش
علمی در طی چند سال گذشته در کشور شکل گرفته اما مسیر دشواری تا دستیابی به
مرجعیت علم و فناوری جهان وجود دارد .دســتیابی به مرجعیت علم و فناوری جهان
بدون ژرف نگری و برنامهریزی ناممکن و دانشــگاهها و موسســات تحقیقاتی کشور
بایستی در حوزه دیپلماسی علم و فناوری و اثرگذاری اقتصادی گامهای اساسی بردارند.
دانشگاههای کشور نشان دادهاند که از توان علمی بسیار باالیی برخوردار هستند .پایگاه
طالیه داران علم تامسون رویترز (آی.اس.آی) فهرستی از موثرترین دانشگاههای دنیا
براساس تعداد استنادهای که در طی ده سال گذشته دریافت کردهاند معرفی به طوری
که این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده و دانشگاهها مرتبا مورد ارزیابی و در صورت
عدم کسب حد نصاب امتیاز حذف میگردند .برای انتخاب موثرترین دانشگاهها ،کلیه
دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب میزان اثرگذاری آنها مشخص و مرتب
ســازی و در گام بعد یک درصد برتر آنها که دارای بیشــترین میزان اثرگذاری بودهاند
انتخاب و معرفی میشوند .مایه مباهات است که سی دانشگاه از کشورجمهوری اسالمی
ایران در میان یک درصد دانشگاههای برتر جهان که دارای بیشترین میزان اثر گذاری
بود هاند مشــاهده میشود .فهرست دانشگاههای کشور به ترتیب میزان اثرگذاری یک
درصد برتر جهان در جدول زیر آمده است.

آی بدون اشکال نیست ،زیرا هر نویسنده برحسب حرف اول نام و نام کامل خانوادگی
هویت بخشی میشود .بهعنوان مثال ،حمید رضا احمدی به صورت HR Ahmadi
ثبت میشود.در نتیجه ،یک نام میتواند به چندین نفر اطالق شود و همچنین نام یک
فرد میتواند با امالهای مختلفی نگارش شده باشد .این دو مسئله در طالیه داران علم
آی.اس.آی به دلیل هزینه باالی پردازش اطالعات نادیده گرفته شده است.
به گزارش گاهنامۀ عتف ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبر روی هر نام
شناسائی شــده در طالیه داران علم آی.اس.آی پردازشهای مختلفی را انجام داده و
بدین ترتیب به طور تقریبی فهرســت کاملی از نخبگان علمی کشــور را تهیه نموده
اســت .بر این اساس لیست  173نفره در زمره دانشــمندان یک درصد برتر دنیا قرار
گرفتهاند .بر اســاس آمار بدست آمده ،توزیع دانشمندان در رشتههای مختلف یکسان
نیســت .به طوری که  ( % 50.8پنجاه و هشت دهم درصد) این دانشمندان متعلق به
حوزه علوم پایه هســتند .بعد از علوم پایه ،علوم پزشکی دارای بیشترین تعداد دانشمند
است که شــامل ( % 21.4بیســت و یک و چهار دهم درصد)آنها میشود .به لحاظ
ســهم حاصل از نخبگان ،دانشمندان علوم فنی و مهندسی در جایگاه سوم قرار داشته
و  ( %21بیســت و یک درصد) دانشمندان تاثیرگذار علمی کشور متعلق به این حوزه
هســتند .علوم کشاورزی ( %6.4شش و چهار دهم درصد) از نخبگان بینالمللی کشور
را در اختیار دارد و تنها  ( %0.6شش دهم درصد) از این نخبگان مربوط به حوزه علوم
اجتماعی و انسانی است.

علوم اجتماعي و انساني

 173دانشمند ایرانی در زمره
دانشمندان یک درصد برتر جهان
و  30دانشگاه کشور در رده موثرترین
دانشگاههای جهان قرار گرفتند

نام دانشگاه/مؤسسه

تعداد نخبه علمی
در هر دانشگاه

دانشگاههای علوم پزشکي شيراز و تبريز

2

دانشگاههای علوم پزشکي کرمانشاه ،مازندران ،مشهد ،اصفهان ،زاهدان،
زنجان ،شهيد بهشتي و تربيت مدرس

1

دانشگاه تهران

6

دانشگاههای شیراز ،فردوسي مشهد ،تربيت مدرس ،بوعلي سينا و
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

1

دانشگاه صنعتي شريف

8

دانشگاه تهران

5

دانشگاه صنعتي اصفهان

4

دانشگاههای صنعتي اميرکبير و صنعتي نوشيرواني بابل

3

دانشگاههای صنعتي شيراز و علم و صنعت ايران

2

دانشگاههای تربیت مدرس ،تبریز ،محقق اردبيلي ،گيالن ،خليج فارس،
خواجه نصير الدين طوسي ،شهيد باهنر کرمان ،شهيد بهشتي و سمنان

1
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12

اندیشه ( صنعت و دانشگاه)

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

چالشهای بزرگ پژوهشی ما کدامند؟
چالشهای مهم پژوهشی

با عنایت به آنچه در باال گفته شــد چالشهای پژوهشی
که باعث نابســامانی در کیفیت و اثر بخشــی پژوهشی در
برنامههای توسعه کشور شده را میتوان به اجمال به شرح
ذیل توضیح داد:
مدیریت پژوهشی کارآمد

چالشهای پژوهشی در کشور
فرهاد گلستانی فرد*
کشــور ایــران برای
رسیدن به اقتصادی بدون نفت
و رقابتی در جهانی که سرعت
پیشرفتهای علمی آن در هزاره
ســوم حیرت آور است بیشک
نیازمنــد بهرهمنــدی از
دستاوردهای پژوهشی است.
این توان بالقوه در کشــور به خاطر جمعیت بزرگ جوانان
دانشجو و منابع معدنی زیاد وجود داشته و لیکن برای تبدیل
به یک فرصت بالفعل نیازمند مدیریت هوشمندانه
علمی است .متأسفانه چنین مدیریتی هنوز مشاهده
نمیشــود و امید مــیرود در دوران تدبیر و امید
نگاهی مجدد به این مقوله مهم انداخته شود .این
نوشــتار در نظر دارد در حد تــوان نگاهی کلی به
چالشهای مهم پژوهشی در کشور بیاندازد.

سال ،در ایران محقق شود.
با وجود اینکــه چنین فعالیت عظیمــی به لطف حضور
نیروی انســانی بزرگ میتواند برای صنعت و فناوری کشور
پشــتوانه بزرگی به حساب آید ،ولی در عمل متأسفانه چنین
نیست .گالیه اهل صنعت از علوم برخورداری از پژوهشهای
دانشگاهی و گالیه مسئولین کشور از عدم تحقیق فناوریهای
نو در کشــور همه گویای این واقعیت اســت که کیفیت و
یا اثر گذاری پژوهشــی در مقایســه با تعداد طرحها و تعداد
پژوهشگران بسیار کم است .با نگاهی اجمالی به طرحهای

وضعیت موجود

هماکنون در کشــور در حدود چهــار میلیون
و ششصد هزار دانشجو مشــغول تحصیل وجود
دارد کــه حدود بیســت درصــد آن تحصیالت
تکمیلی میباشــند .به عبارتی با حضور جمعیتی
باالتــر از پانصــد هزار نفر دانشــجوی ارشــد و
یکصــد هزار نفــر دانشــجوی دکتــری انتظار
میرود ســالیانه حــدود بیش از ده هــزار پایان
نامه دکتری و بیش از یکصد هزار پایاننامه ارشد
در کشور به نگارش در آید .عالوه بر دانشگاههای
کشــور ،تعداد قابل توجهی فعالیت تحقیقاتی غیر
دانشــجویی در مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و ســایر وزارتخانهها و
مراکز تحقیق و توسعه صنعتی در دست اجرا ،است.
متأسفانه آمار دقیقی از تعداد این طرحهای پژوهشی در دست
نیســت ولی قطع یقین و با توجه به گســتره وسیع مراکز و
شهرکهای صنعتی این طرحها نیز تعداد قابل توجهی هستند
از طرفی با توجه به حضور بیش از هفتاد هزار نفر هیئت علمی
در کشور و بیش از ده هزار نفر پژوهشگر غیر دانشگاهی در
مراکز پژوهشی و تحقیق و توسعه میتوان پیشبینی نمود که
اگر هر پژوهشگر یا هیئت علمی سه طرح تحقیقاتی در سال
انجام دهد قاعدت ًا بیش از دویســت هزار فعالیت پژوهشی در
شهریورماه  .94شمارة 4

تحقیقاتی دانشگاهی به نظر میرسد حداکثر پانزده درصد آنها
مشــتری مدار یا به عبارتی با سفارش صنعت بوده و مابقی
عموم ًا بر اساس عالیق استاد یا دانشجو تعریف و اجرا شدهاند.
بدیهی است هنگامیکه تعریف طرح بدون حمایت صنعتی و
بدون توصیه از طرف مراجع حمایت کننده پژوهشــی باشد
قاعدت ًا در راســتا و بر اساس مقاله زا بودن ،تعریف و اجرا می
شود .شاید به همین دلیل تعداد مقاالت چاپ شده رشد قابل
توجهی طی دو دهه اخیر داشته است ولی همانطور که گفته

مدیریت پژوهشــی به نظر اینجانب از ســختترین نوع
مدیریتها است و مدیران پژوهشی بایستی خود تجربه طوالنی
پژوهشــی نظیر چــاپ مقاالت ،راهنمایــی پایاننامههای
دکتری و ارشــد ،همکاریهای فراوان صنعتی ،ارائه مقاالت
در کنفرانسهای بینالمللی ،تدریس در دانشگاههای معتبر
و ارتقاء از اســتادیاری به اســتادی و همکاری در حوزههای
مدیریتی را در ســابقه خود داشته باشند.یکی از ویژگیهای
مهــم حداقــل دانشیــار بــودن و در مراکــز و مدیریت
های مهم حتم ًا اســتاد تمام بودن بایستی از شروط وتویی
باشــد .در حقیقت افرادی که بعد از استخدام در دانشگاه یا
مراکز پژوهشــی ،با باور به پژوهش ،مراتب ارتقاء دانشیاری
و اســتادی را طی میکنند ،تا حدودی ثابت میکنند که به
پژوهش باور دارند .البته بدیهی اســت این شرطی مهم ولی
کامل نیست و بایستی ویژگیهای فوق نیز لحاظ شود.
متأســفانه در کشور و خصوص ًا در شهرستانهای کوچک
این شــرط به هیچ وجه در طی سه دهه اخیر رعایت نشده
است .البته نیروی با شرایط ویژه فوقالذکر ،در دهه اخیر تقریب ًا
در همه دانشــگاهها فراهم گردیده ولی متأسفانه هنوز توجه
کافی به ویژگیهای فوق نمیشود .نگارنده در ترکیه ،آلمان
و انگلستان تعدادی از مراکز پژوهشی در دانشگاهها را رصد
نموده و مشخص گردید که تقریب ًا در همۀ این مراکز مدیران
پژوهشی او ًال پروفسور بوده و ثانی ًا تجربه قابل توجه همکاری
صنعتی داشــته و ثالث ًا از پژوهشگران درجه اول کشورشان
محســوب میگردنــد .در مراکز تحقیق و توســعه صنعتی
متأسفانه بسیاری از مدیران پژوهشی اص ً
ال ویژگیهای فوق
را ندارنــد و در تعداد قابل توجهی از ایــن مراکز ،مدیران با
درجه کارشناسی ارشــد مدیریت پژوهشی را بر عهده دارند.
واقعیت این است که مدیریت پژوهشی خیلی بیشتر تجربه
و خالقیت مدیر را در مقایســه با مث ً
ال مدیریت آموزشی و یا
مدیریت اداری طلب میکند و لذا در انتخاب این افراد بایستی
حساسیت بیشتری به خرج داده شود.
فرماندهی پژوهشی واحد

شد اثر بخشی این فعالیتهای پژوهشی در صنعت و خصوص ًا
در ایجاد فناوریهای پیشــرفته بسیار ناچیز بوده است مث ً
ال
در زمینه نانو کشور ایران جزو کشورهای پر مقاله محسوب
گردیده و در بین پانزده کشــور جهان است ولی فناوری نانو
به صــورت صنعتی و یا به صورت حــل یک معضل نمود
پیدا ننموده اســت .در سایر زمینههای پیشرفته از جمله بایو،
آیتی و  ..نیز وضع به همین منوال است ،یعنی پایاننامهها
و مقاالت مستخرج بسیار زیاد ولی اثر بخشی در حوزۀ توسعه
کشــور بسیار کم بوده است .شاید عدهای تصور کنند که در
پژوهشهای بنیادی و با رسوخ علم موفق بودهایم.
متأسفانه علیرغم ادعاهای بسیار در دهسال گذشته
در رتبهبنــدی علمی و پژوهشهای بنیادی نقش
کشور به نظر نگارنده ،بســیار ناچیز است .تعداد
بسیار ناچیز ثبت اختراع بینالمللی و فقدان آثاری از
خالقیت در پژوهشهای بنیادی مؤید این حقیقت
اســت که حتی در این حوزه هم ما کپی کننده و
تعقیب کننده پیشروان علم بودهایم و سهم چندانی
در منابع معتبر علمی برای خود کسب نکردهایم.
به نظر اینجانب مقایسه شرایط ترکیه و ایران در
زمینه بهرهبرداری از توان پژوهشی کشور استفاده
از نیروی تحقیقاتی میتواند بســیار آموزنده باشد.
نســبت مقاله  ISIبه استاد در ترکیه حدود  2و در
ایران کمتر از یک است و نسبت استاد به دانشجو در
ترکیه بسیار بهتر از ایران است .هر دو این کمیتها
نشــان میدهد که کیفیت کار پژوهشی در کشور
همسایه ما بسیار بهتر از ایران است .البته اینجانب
 5دانشــگاه در درجه اول ترکیه را از نظر کیفیت
امکانات آزمایشــگاهی با  5دانشــگاه کشورمان
مقایسه کردهام و به طور قطع میتوانم ادعا کنم
که امکانات پژوهشی ایران در دانشگاههای ما حتی
کمتر از  50درصد ترکیه است .این در حالی است که ترکیه،
نفــت و گاز و یا به عبارتی انــرژی را خریداری میکند در
حالــی که در ایران به صورت ثروتــی خدادادی ،مجانی در
اختیار ما قرار گرفته است .صنعت ترکیه بسیار بیشتر از ایران
از دانشگاههای آن کشور در توسعۀ فناوریهای نو بهرهمند
میشود .دانشمندان ترکیه در مجامع بینالمللی حضوری مؤثر
داشــته و بسیاری از همایشهای مهم و معتبر بینالمللی در
ترکیه برگزار میشود.

متأسفانه در کشــور فرماندهی یکدست برای مدیریت
پژوهشــی وجود ندارد .منظور از فرماندهی ،مرکز یا مراکزی
هســتند که در هر کشور پژوهشهای آنجا و جهان را مرتب ًا
رصد کرده ،برنامههای توســعه کشــور را کــه در مجلس
و یا ســایر مراکز تصویب گردیــده ،پیاپی مطالعه کرده و بر
اساس آنها برنامه توسعه پژوهشی را تدوین میکنند .تعیین
اولویتهای پژوهشی برای کشوری که تولید ناخالص ملی آن
در حد  400میلیارد دالر است بسیار ضروری است.
به عبارتی کشــور ما نمیتوانــد و نباید در همه زمینهها
پژوهشگــران خود را مشــغول کنــد .متأســفانه این نوع
مدیریت یکپارچه ،در کشــور وجود نداشته است و ما امروزه
میبینیم مث ً
ال در این کشــور جایی نتوانســته پیشبینی کند
کــه مقوله آب بخاطر خشکســال بودن کشــور از اولویت
های اول پژوهشــی است و یا مث ً
ال نفت و گاز از اولویتهای
ً
مهم تحقیقاتی باید قرار گیرد .در عوض تقریبا هر نوع پژوهشی
که در کشورهای پیشرفته در جریان است پژوهشگران ایرانی
هم آنها را تکرار کرده و نهایت ًا مقالههایی منتشــر میکنند.
فقدان مرکز فرماندهی پژوهشی که اولویتهای کشور را هر
چند سال مشخص و به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اعالم
کند باعث هرج و مرج در توسعه پژوهشها گردیده و بهعالوه
کیفیت پژوهشها نیز افت قابل توجهی کرده است .در حال
حاضر فرماندهی پژوهشــی در کشــور در بخشهای وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،معاونت ریاستجمهوری ،صندوق
حمایت از پژوهشگران ،ســتاد فناوری نانو و در بسیاری از
معاونتهای پژوهشــی وزارتخانهها تقسیم شده است .این
مجموعه با یکدیگر ارتباط ارگانیک نداشــته و سیاستهای
نسبت ًا متفاوتی را پیگیری نمودهاند که باعث نوعی هرج و مرج
و موازیکاری در پژوهشها گردیده است .متأسفانه به دلیل
عدم اعالم سیاستهای مشخص و اولویتبندی حوزههای
مورد نیاز کشور نگاهی به پایاننامههای دانشجویی و مقاالت
 ISIمشــخص میکند که متأســفانه کمتر از  15درصد از
طرحهای اجرا شده کاربردی بودهاند.
امکانات آزمایشگاهی

امروزه توفیق پروژههای تحقیقاتی وابســتگی شدیدی
بــه امکانات ســختافزاری و خصوص ًا در دســترس بودن
آزمایشــگاههای تخصصی پژوهشــی دارد .متأسفانه وضع
آزمایشگاههای پژوهشی در کشور چه در دانشگاهها و چه در
مراکز تحقیق و توسعه و چه در مراکز پژوهشی اسفناک است.
در طی دهه اخیر نه تنها تجهیزات جدید که قدرت شناسایی و

اندیشه ( صنعت و دانشگاه)
اندازهگیری فوقالعادهای دارند به آزمایشگاهها اضافه نگردیده
است بلکه سیســتمهای موجود قبلی نیز مستهلک گردیده
اند .متأسفانه تجهیزات موجود در آزمایشگاههای تحقیقاتی
قابلیت اعتماد بســیار کمی داشــته که این بــه دلیل عدم
بهرهبرداری از کالیبراســیون مستمر است .به عالوه بسیاری
از تجهیــزات از رده خارج گردیــده و یدکیهای آنها قابل
ابتیاع نمیباشند .مشــکالت تحریم و عدم توجه دولتها به
سرمایهگذاری در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و استهالک
شــدید امکانات قبلی شرایط بســیار ناگواری را از نظر توان
پژوهشــی یه وجود آورده است .این در حالی است که تعداد
دانشجویان دورۀ ارشــد و دکتری به شدت افزایش یافته و
متأســفانه امکانات آزمایشگاهی نه تنها بهبودی نیافته بلکه
پســرفت زیادی داشته اســت .در کنار چالش بزرگ سخت
افزاری که البته مقــدار زیادی به دلیل تحریمهای ظالمانه
بوده اســت سپردن آزمایشــگاهها به اساتید مجرب دروس
آزمایشگاهی و اهمیت دادن به دروس عملی و آزمایشگاهی
از نظر مث ً
ال تعداد واحد و ساخت نمونه و غیره جملگی برای
افزایش مهارت و آماده نمودن جوانان برای پژوهشگر شدن
بسیار مهم اســت .در حال حاضر متأسفانه اساتید کمسابقه
به امر خطیر آموزش آزمایشــگاهی مشغول بوده و دروس
آزمایشگاهی اص ً
ال در بسیاری از دانشگاههای کوچک مرتب
اجرا نمیشود .به نظر اینجانب این یکی از معضالت بزرگ
دورههای دانشگاهی و توسعه پژوهشی کشور است.
بودجه و حمایت مالی:
طبق اطالعات موجود ،بودجه پژوهشــی کشــور حدود
 0/50درصد از  GDPکشور است ،اگر در خوشبینانه ترین
حالت درآمد ناخالص ملی کشور را  400میلیارد دالر در نظر
بگیریــم (که به نظر عدهای از اقتصاددانها این رقم حدود
 250میلیارد دالر است) در آن صورت بودجه پژوهشی حدود
 1.5میلیارد دالر میشود .با توجه به حضور  70هزار نفر در
هیئت علمی و شاید حدود  30هزار نفر پژوهشگران سایر
واحدها ،برای هر فرد در ســال در بهترین حالت حدود 15
هزار دالر میرسد.
این میزان گرچه در مقایسه با اروپا ،ژاپن و امریکا خیلی
کم به نظر میرسد ولی اگر در کشور ما تحقق بپذیرد خیلی
خوب خواهد بود .متأســفانه مقدار زیادی از بودجه پژوهشی
صرف سایر اموری میشود ،که در مسیر پژوهش ناست .بنابر
این سرانه به هر فرد علمی در سال شاید  5هزار دالر برسد.
از طرفی با توجه به  600هزار نفر دانشــجویان تحصیالت
تکمیلی با یک حساب ساده به هر فرد حدود  1000هزار دالر
برای خرج پروژه میرسد .توجه داشته باشیم که در کشورهای
پیشرفته مانند امریکا درصد بودجه پژوهشی چیزی حدود 2-3
درصد  GDPیا ناخالص ملی است و از طرفی رقم ناخالص
ملی آنها بسیار باالتر است .بررسی اطالعات از منابع امریکا
نشان میدهد که هزینه سرانه یک دانشجو در امریکا حدود
 35000دالر اســت که تفاوت بسیار فاحشــی با ایران دارد.

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

کمبود بودجه صدمات جبران ناپذیری به توسعه زیرساختها
و کیفیت پژوهش زده است .متأسفانه در دولتهای نهم و دهم
علیرغم اینکه منابع مالی نســبت ًا خوبی در اختیار بوده است
بودجه پژوهشی افزایشــی نداشته است و این در حالی بوده
است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی افزایش قابل توجهی
نموده است .بنابراین میتوان انتظار داشت که کیفیت کارهای
پژوهشی افت قابل توجهی داشته باشد.

بر پا گردیده که ساالنه  600میلیون متر مربع ظرفیت تولید
کاشی دارند ولی متأسفانه زمینه کاشی خیلی جاذبه پژوهشی
را در بین پژوهشگران خلق نمیکند.
به نظر میرسد در رویکرد به فناوریهای نو که پژوهش
زیادی طلب میکند رویکرد طراحان صنعتی کشــور بسیار
با تأخیر بوده اســت .در دهه اول انقالب توســعه صنعتی
بر اساس توســعه فوالد ( تا حدود  50میلیون تن) ،سیمان
(تاحدود 120میلیون تن) ،فلزات غیر آهنی(تا حدود  3میلیون
تن) و نظایر آن و بر اســاس وجود مواد معدنی در کشــور
طراحی گردیده اســت .ولی متأســفانه صنایع الکترونیک،
صنایع دارویی و صنایعی با ارزش افزوده باال و آلوده کنندگی
کم در توسعه صنعتی کشور لحاظ نگردیده بود .لذا امروزه به
ســادگی نمیتوان این صنایع و معدنی پایه را تعطیل نمود

میآورد .مث ً
ال اگر در توســعه کشــور محیط زیست در اسناد
باالدســتی مورد تأکید قرار گرفته باشد جاذبه برای تعریف و
اجرای پروژه در زمینه محیط زیســت افزایش مییابد .یا اگر
فناوریهای نو نظیر بایو ،نانو در توسعه صنعتی کشور و برای
ثروتآفرینی مورد توجه قرار گرفته باشند پژوهشگران بیشتر
عالقمند به اجرای پژوهش در این حوزهها خواهند شد.
متأسفانه برنامههای توسعه کشور حداقل در بخش صنعتی
بر اساس منابع معدنی( نظیر فوالد ،سیمان ،پتروشیمی و )...
طراحی و اجرا گردیده است .این نوع صنایع که عموم ًا صنایع
سنتی به حساب میآیند جاذبه خیلی کمتری برای پژوهش
را ایجاد میکنند .مث ً
ال در کشور بیش از  120کارخانه کاشی

زیرا در این صنایع اشــتغال زایی بشدت زیاد بوده و تعطیلی
آنها منجر به بیکاری تعداد زیادی از افراد میشود .از طرفی
استفاده از مواد اولیه از منابع معدنی به صورت علمی نبوده و
دربسیاری از موارد مواد با عیار باال یا رگههای پرعیار استفاده
شده و باقیمانده در این معادن عموم ًا با عیار پائین است ،به
ترتیبی که با مواد باقیمانده امکان استفاده از فرایندهای مورد
نظر وجود ندارد .استفاده عاقالنه باید به صورتی میبود که
مخلوطی از عیارهای باال و پائین مورد استفاده قرار میگرفت
تا در دراز مدت مواد معدنی قابل ارائه به تولیدکنندگان داخلی
و یا صادرات میگردید .مثال دیگر تولید بیش از  1.5میلیون
اتومبیل در داخل کشور بود ،که با آغاز تحریمهای بینالمللی

برنامههای توسعه کشور

بدیهی است که پژوهش بایستی راهکارهای مناسب برای
توســعه صنعتی ،اجتماعی و  ...را در کشور راهنما باشد .لذا
برنامههای توسعه کشور خود جاذبههای پژوهشی را به وجود
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این تولید به نصف تقلیل پیــدا کرد .در اینجا هم تولید این
کاال او ًال بر مبنای مزایای خاص داخلی (غیر از بازار بزرگ)
نبوده و ثانی ًا زیر بنای این صنعت که صنایع قطعه ســازی
باشند ،مطلوب بنیانگذاری نگردید و در نتیجه صنعت ساخت
خودرو با وارد کردن قطعات خودرو و مونتاژ آن فقط از مزیت
بازار بزرگ بهرهمند گردید .این وضعیت که اصو ًال پژوهشی
در دل توسعه آن دیده نشده بود منجر به تولید خودروهایی
گردید که قابلیت صادرات آن بسیار ناچیز بود.
نهایت ًا یک ســؤال بزرگ پیش میآید که آیا برنامههای
توسعه کشور که از دهه اول انقالب به تدریج طراحی و اجرا
گردیده اســت مطلوب ترین برنامه برای کشور بوده است؟
به نظر میرســد متأسفانه اینطور نیســت زیرا اگر مطلوب
میبود نبایستی شــرایط اقتصادی ما بعد از  3دهه همچنان
شکننده باقی میماند .اشکال برنامههای توسعه موجود که
عمدت ًا به نوعی وارداتی بوده کمتر پژوهش طلب هســتند و
باعث رســوب دانش فنی در داخل نمیگردند .بهعالوه در
برنامههای توسعه به فناریهای نوین خیلی کم توجه شده
و عمدت ًا صنایع حجیم ،آلوده کننــده و با ارزش افزوده کم
در برنامه قرار گرفته اســت .این نگرش پژوهش مدار نبوده
و برای توســعه و تداوم آن نیز به جای پژوهش ،از واردات
بیرویه استفاده گردیده است.
نتیجه گیری

کشــور ایــران با داشــتن نیــروی انســانی بزرگی از
تحصیلکردهها ،منابع معدنی وســیع و نیازهای توســعه
ای بیشمار میبایست از ابزار پژوهشی برای توسعه در مسیر
درست بهره گیرد .متأسفانه پژوهش به خاطر چالشهایی
که دامنگیر آن بوده است نتوانسته کمک شایانی به توسعه
کشور بکند .اهم این چالشها شامل مدیریت غیر کارآمد در
ایــن حوزه ،فقدان فرماندهی واحد ،ضعف بزرگ بودجهای،
ضعف در امکانات پژوهشــی و گرفتار شدن در برنامههای
توسعه سنتی میباشند .به نظر نگارنده مقاله ،این چالشها
با توجه به مزیتهایی که این کشــور در مســیر توسعه دارد
قابل حل بوده ولی شــاید قبل از هر چیز یک اراده قوی در
دســتگاههای اجرایی ،مجلس و غیره برای باور پژوهشی
بایستی تجلی کند .این اراده در گذشته نبوده است کما اینکه
بودجــه  0.4درصد از تولید ناخالص ملی برای پژوهش خود
نشان میدهد که باور به پژوهش کم است .ولی با نگاهی به
کشورهایی نظیر برزیل ،هند ،ترکیه و مالزی نشان میدهد
که آنها با وجود نداشــتن امکانات ســرانه بهتر از ایران ،در
عمل با استفاده از توسعه پژوهش مسیر آینده خود را هموار
کردهاند.
* استاد دانشگاه و مدیر دفتر ارتباط با صنعت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم:

طرحهای کالن ملی سطحبندی میشوند
به گزارش گاهنامۀ عتــف دکتر وحید احمدی در
هجدهمین جلســه شورای عالی عتف گفت :طبق مصوبه
جلسه اخیر شورای عالی عتف ،طرحهای کالن ملی در سه
سطح شامل طرحهای مربوط به گسترش مرزهای دانش،
طرحهای کاربردی و تولیــد فناوری و محصول تجاری و
صنعتی تقسیمبندی شدهاند.
وی با این توضیح که طرحهای گروه  1شامل طرحهایی
اســت که خروجی شان کارهای تحقیقاتی بوده و مرزهای
دانش را گسترش میدهند ،افزود :براساس این سطحبندی
 20درصد بودجه برای طرحهای گروه  1از ســوی دستگاه
متقاضی و  80درصد از ســوی شورای عالی عتف پرداخت
میشود.
معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم تصریح کرد50 :
درصــد بودجه طرحهای گروه  2که در حوزه کاربردی قرار
میگیرند از طریق شــورای عتــف و  50درصد بودجه نیز
از ســوی دستگاه متقاضی پرداخت خواهد شد و  70درصد
بودجــه مربوط به طرحهای گروه  3که بهعنوان طرحهای
تولید فناوری و تجاری سازی محصول به شمار میروند از
طریق دســتگاههای متقاضی و  30درصد بودجه از سوی
شورای عالی عتف تامین خواهد شود.
وی درخصوص نحوه توزیع سطحبندی طرحهای کالن
ملی نیز گفت :از مجموع  47طرح کالن ملی ،چهار طرح به
طرحهای مربوط به مرزهای دانش 25 ،طرح به طرحهای

کاربردی و  18طرح نیز بــه حوزه تولید فناوری و تجاری
سازی محصول تعلق دارند.
دبیرکل شــورای عالی عتف با اشــاره بــه اینکه از 47
طرح کالن ملی مصوب این شورا  34طرح دارای دستگاه
متقاضی هســتند خاطرنشان کرد :به طرحهای کالن ملی
که فاقد دستگاه متقاضی هستند بودجهای اختصاص داده
نمیشود و این طرحها مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرند و
در صورتیکه دستگاه متقاضی برای آنها پیدا نشود ،امکان
توقف طرح وجود دارد.
احمدی ضمن تشریح دستاوردهای شورای عالی عتف و
چشم انداز آتی این شورا ،تکالیف قانونی شورای عالی عتف

را اجرای آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم
و فناوری ،اجرای قانون حمایت از شــرکتها و موسسات
دانشبنیــان و تجاری ســازی نوآوریهــا و اختراعات،
اولویتبندی و انتخاب طرحهای اجرایی بلندمدت ،سرمایه
گذاری کالن در بخشهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری و
ایجاد نظام یکپارچه پایش و ارزیابی برشمرد.
وی ادامه داد :تشکیل کمیته راهبری ،راهبری استانها
در راستای اســتقرار مناطق ،توسعه مناطق ویژه منتخب،
تدوین مقــررات الزم برای راهبری مناطــق ویژه علم و
فناوری ،تدوین فرایند و نقشه کالن راهاندازی مناطق ویژه
علم و فناوری ،دریافت مجوز فعالیت و تصویب برنامههای
مناطــق ویژه پنج گانه ،برگزاری نشســتهای اســتانی
درخصوص ماهیت سازمان عامل استقرار و اساسنامه این
ســازمان ،انجام پروژههای مرتبط با استقرار مناطق ویژه و
انجام پروژههای حقوقی و اداری در خصوص مناطق ویژه،
اهم اقدامات دوساله دولت در بخش اجرایی آیین نامه نحوه
تأســیس و توســعه مناطق ویژه علم و فناوری را تشکیل
میدهد.
معــاون پژوهش و فناوری وزیر علوم درخصوص احیا و
راهانــدازی مناطق ویژه علم و فناوری نیز تصریح کرد :هر
منطقهای که ظرفیتهای علمی ،فنی ،صنعتی ،فرهنگی و
دانشگاهی کافی داشــته باشد میتواند اقدام به اخذ مجوز
کند.

هیات تحریریه:
دکتر فتح اهلل مضطر زاده
دکتر برات قبادیان
دکتر حسین محمدی دوستدار
دکتر مهدخت بروجردی
دکتر محمد صادق خیاطیان
همکاران این شماره:
ثریا طیبی
لیال فالح نژاد
فاطمه السادات مرقاتی
سعیده صفری
مریم السادات حسینی
معصومه غفاری
احسان کمیزی
تورج صادقی اصل
رحیم ستار زاده
علی رستمی
و کارکنان مرکز نشر دانشگاهی
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فناوری

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

تجاریسازی بیش از  ۱۸۷دانش فنی
در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

رئیس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان از
تجاریســازی بیش از  ۱۸۷دانش فنی ،انعقاد بیش از۳۶۰
قرارداد تحقیقاتی و فنــاوری و واگذاری  ۱۷پالک زمین در
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر ،دکتر مهدی کشــمیری
پارکهای علم و فناوری را مولود عصر توسعه مبتنی بر دانایی
دانست و اظهار کرد :شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اولین
و تنها شهرک در نوع خود بوده و ایدهپرداز و پیشرو در توسعه
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کشور است.
وی با بیان اینکه ایجاد و حمایت از شرکتهای دانشبنیان
مهمترین ماموریت و هدف شــهرک علمــی و تحقیقاتی
اصفهان اســت ،افزود :ایجاد شــرایط الزم و تامین خدمات
و حمایتهای مورد نیاز برای شــکلگیری و رشد کسب و
کارهای دانشبنیان ،اشــتغال فارغالتحصیالن دانشــگاهی
و جلوگیــری از مهاجــرت نخبگان ،تولید ثــروت از علم و
تجاریسازی دستاوردهای علمی و مشارکت و ایفای نقش
در توسعه منطقهای و رسیدن به اقتصاد دانشبنیان از جمله
مهترین اهداف و ماموریتهای این شهرک است.
وی  ۹مرکز رشــد ،دو پارک علم و فناوری و یک پارک
علمی کودکان و نوجوانان را زیر ســاختهای اصلی شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان دانست.
کشمیری با بیان اینکه در ســال گذشته  ۱۷۷مؤسسه و
شــرکت دانشبنیان در این شــهرک پذیرش شدهاند ،ادامه
داد :این تعداد در ســال  ۹۲در حدود  ۱۵۰مؤسسه و شرکت

دانشبنیان بوده است.
کشمیری با اشاره به اینکه سال  ۹۳در حدود بیش از ۴۰۰
شــرکت دانشبنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
استقرار یافتهاند ،اظهار کرد :این تعداد در سال  ۱۳۹۲در حدود
 ۳۴۰واحد فناور بوده است.

وی ســازه ،خدمات مديريت شــهری ،مواد و متالورژی،
ساخت و توليد ،اتوماســيون ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
شــيمی ،بيوتكنولوژی ،انرژی و محيط زيســت را از جمله
زمینههای فعالیت شرکتهای دانشبنیان مستقر در شهرک
دانست و اضافه کرد :در حال حاضر در دوره رشد مقدماتی در

مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری

خدمات  RICESTبه پژوهشگران ارائه میدهد
مرکــز منطقهای اطالعرســانی علــوم و فناوری(
 )www.ricest.ac.irکه پیشنهاد تأسیس آن در سال
 1370از ســوی وزیر محترم وقت علوم ،تحقیقات و فناوری
ارائه شــد بر اساس تفاهمنامه منعقده بین فرهنگستان علوم
جهان سوم و وزارت متبوع در شیراز تأسیس گردید.
قانون تأســیس مرکــز منطقهای اطالعرســانی علوم و
فناوری در نخســتین ســالهای اولیه به تصویب مجلس
شــورای اسالمی ایران رسید و اســاسنامه آن را نیز هیئت
محترم دولت جمهوری اسالمی ایران تدوین و تصویب کرد.
این اساسنامه به خاطر اصالحات ضروری دوبار به تصویب
شورای نگهبان رسیده است.
تأســیس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری با
این فلســفه صورت گرفته اســت که اعضای هیئت علمی،
پژوهشگران و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاهها
و مؤسسات پژوهشــی کشورهای اســامی و کشورهایی
که در منطقــه جغرافیایی ایران قرار دارنــد ،دارای نیازهای
اطالعات علمی و فنی هســتند .تأمیــن نیازهای اطالعات
علمی و فنی طبق تفاهمنامه منعقده از مأموریتهای اصلی
مرکز منطقهای اطالعرســانی علوم و فناوری است .از جمله
فعالیتهای مهمی که در مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و
فناوری ( )RICeSTدر حال انجام است میتوان به برقراری
نظــام مبادله الکترونیکی اطالعات بیــن محققان ایرانی و
منطقهای ،تأسیس انواع پایگاههای اطالعاتی در حوزه علوم
و فناوری  ،انتشــار گزارشهای پژوهشی ،نشریات علمی و
کتابهای فارســی و غیر فارســی در حوزه علوم و فناوری،
حمایت از پژوهشهای داخلی و منطقهای در حوزههای علوم
و فناوری ،برقراری ارتباط و تشــریک مساعی با بخشهای
صنعتی ،خدماتی و آموزشــی برای شناسایی نیازها و تأمین
اطالعات مورد نیاز آنها اشاره کرد.
امــروزه مرکز منطقهای اطالعرســانی علــوم و فناوری
بیشــترین پایگاههای اطالعاتی را تأسیس نموده ،مجالت
و کتابهــای مختلفی را به چاپ ســپرده ،ســخنرانیها و
همایشهــای متعددی را برگزار کــرده و خدمات اطالعات
علمی و فنی را بــدون محدودیت موضوعی در قالب مقاله،
کتاب ،پایاننامــه ،گزارشهای فنی و تحقیقاتی ،اســناد و
مدارک در بین دانشــگاهها و مؤسسات داخلی و کشورهای
منطقه توزیع نموده است.
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پایگاههای فارســی موجــود در مرکز منطقــهای به دو
پایگاه فارسی عمومی و موضوعی تقسیم شده است .کنترل
اطالعات کتابشناختی و منابع فارسی و آثاری که به زبانهای
غير فارســی در کشور منتشر میشود ،اهميت بسزایی برای
مرکز منطقهای اطالعرســانی علوم و فنــاوری دارد .بر اين
اساس ،نخســتين پايگاه اطالعاتی مرکز منطقهای ،پايگاه
مقالههای فارســی بود که از نخســتين سال تأسيس مرکز
منطقهای اطالعرســانی علوم و فناوری طراحی و تأسيس
شده است.

کتابخانه ،بانک کتابخانههای دانشــگاهی کشــور ،سامانه
مدارک علمی الکترونیکی ،بانــک کتابداران و متخصصان
علم اطالعات و دانش شناسی و بانک آزمون استانداردهای
علومتربیتی و روانشناسی.
یکی از خدمات ارزشــمندی که توســط مرکز منطقهای
اطالعرســانی علوم و فناوری ( )RICeSTبه پژوهشگران
ارائــه میدهد صفحه ی نشــریات الکترونیکی اســت که
شــامل گزینههای مقالههای الکترونیکی فارسی ،مقالههای
الکترونیکــی عربی ،مقالههــای الکترونیکی انگلیســی و

پایگاه فارســی عمومی شــامل این موارد اســت :موتور
جســتوجو جامع ،مقالههای فارســی ،کتابهای فارسی،
مقالههای کنفرانسها ،نشریات فارسی ،نقشهها و اطلسها،
مقالههای روزنامهها و طرحهای پژوهشــی کاربردی که با
رجــوع به آنها میتوانید از دادههــای اطالعاتی آن بهرهمند
شوید.
پایگاه فارســی موضوعی نیز شــامل این موارد اســت:
طرحهای تحقیقاتی ،چکیده پایاننامههای فارسی ،کاتالوگ

همچنین نشریات منتشرشده توســط مرکز منطقهای و در
نهایت نشریات الکترونیکی فارسی ،عربی ،انگلیسی ،پژوهشی
و ترویجی است.
در این صفحه میتوانید از این خدمات ارزشمند بهرهمند
شوید:
 -1دسترسی آسان به نشریات کشور

حدود  ۱۲۰واحد فناور ،مراکز رشــد در حدود  ۱۵۰و در پارک
علم و فناوری در حدود  ۱۴۰واحد فناور استقرار یافتهاند.
رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه
در حال حاضر بیش از  ۵۷۰۰فارغ التحصیل دانشــگاهی در
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشغول به فعالیت هستند،
گفت ۲۱۰۰ :نفر از این تعداد به صورت پاره وقت و  ۳۶۰۰نفر
به صورت تمام وقت مشغول به کار و فعالیت هستند.
وی بــا بیان اینکــه نزدیک  ۴۵درصد شــاغلین ،بانوان
تحصیل کرده هســتند ،افزود :هزینه ایجاد هر شــغل برای
یک فارغالتحصیل دانشــگاهی در شــهرک نزدیک به۴۰
میلیون تومان برآورد شده ،درحالی که هزینه ایجاد هر شغل
برای یک فارغالتحصیل دانشــگاهی در بخشهای مختلف
اقتصادی از  ۱۵۰تا  ۴۰۰میلیون تومان برآورد میشود.
کشمیری با اشاره به اینکه هر فارغالتحصیل کارآفرین در
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان میتواند یک کسب و کار
دانشبنیان ایجاد کند و هر کسب و کار حداقل برای  ۱۰تا ۱۵
نفر شغل ایجاد میكند ،گفت :نرخ موفقیت یک شرکت تازه
تأسیس در این شهرک بیش از  ۷۰درصد بوده ،در حالی که
خارج از شهرک این نرخ کمتر از  ۱۰درصد است.
وی در ادامــه گفت :بیش از  ۱۲۰۰قــرارداد تحقیقاتی و
فناوری در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منعقد شده
اســت که  ۳۶۱مورد آن مربوط به سالهای  ۹۲و  ۹۳است.
همچنین تجاریسازی بیش از  ۷۰۰دانش فنی که  ۱۸۷مورد
آن مربوط به سالهای  ۹۲و  ۹۳میشود.
رئیس این مرکز علم و فناوری به فناوریهای صنعتساز
در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد و افزود:
فروش فناوری یا مشــارکت ســرمایهگذار در تجاریسازی
بیــش از  ۴۸فناوری بــه مبلغ  ۱۸۹میلیــارد ریال و حجم
سرمایهگذاری ۴۸۲میلیارد ریال تاکنون محقق شده است.
وی همچنیــن به وضعیت واگذاری زمین در پارک علم و
فناوری شــیخبهایی اشاره کرد و گفت :تاکنون  ۷۰پالک در
این پارک علم و فناوری واگذار شده که  ۱۷پالک مربوط به
سالهای  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳است.
 -2مشاهده رایگان فهرست مندرجات نشریات
 -3مشاهده وضعیت اعتبار هر نشریه
 -4مشاهده مشخصات کامل نشریه
 -5دسترسی به متن کامل مقاله با استفاده از کد کاربری
 -6دسترســی به فهرست نشــریات کشورهای اسالمی
موجود در مرکز منطقه ای
در خصوص مقاالت این نکات حائز اهمیت است که آنچه
در اين پايگاه وجود دارد شامل متن كامل مقاالت مجالت
موجــود در مرکز منطقهای اطالعرســانی علوم و فناوری
( ،)RICeSTمقاالت خريداري شــده از مراكز و موسسات
معتبر بين المللي و مقاالتي اســت كه از منابع آزاد دريافت،
سازماندهي و وارد اين پايگاه شده است .محتواي ارزشمند
و علمــي مقاالت موجود در اين پايــگاه ميتواند نيازهاي
اطالعاتي بســياري از محققان كشــور و منطقه را برآورده
نمايد .مقاالت اين پايگاه ميتواند تا حد زيادي مطالب علمي
مورد نياز محققان را تأمين نمايد .تمام مقاالت وارد شده در
این پایگاه دارای متن کامل است.
در خصوص نشــریات الکترونیکی نیز باید توجه داشت
که اين پايگاه امكان دسترســي به ليست نشريات را براي
كاربران فراهم ميآورد .در اين پايگاه ليست الفبايي نشريات
در نظر گرفته شده است كه با كليك كردن روي هر كدام از
حروف الفبا مجالتي كه عنوان آنها با آن حرف شروع شده
است قابل رويت ميباشند .در نمايش اوليه ،مشخصات هر
مجله ديده ميشود كه شامل نام مجله ،صاحب امتياز ،مدير
مسئول ،آخرين سال موجودي و محل نشر ميباشد .براي
دسترسي به اطالعات كاملتر در مورد آن مجله که شامل
آدرس ،تلفن ،پست الكترونيك و غيره است گزینه اطالعات
بيشتر در نظر گرفته شده است .با انتخاب عنوان هر مجله،
موجودي مركز در سالهاي مختلف نمايش داده ميشود و
در هر سال شمارههايي كه مقاالت آن سال مورد نمايهسازی
و درونداد قرار گرفتهاند قابل مشاهده میشود .در هر شماره
نيز فهرست مندرجات آن شماره خاص قرار داده شده است
كه با انتخــاب هر عنوان ،متن كامل آن مقاله نمايش داده
ميشود .در نشریات الکترونیکی عالوه بر مجالت فارسي،
مجالت به زبانهاي عربي و انگليســي نيز قرار داده شده
اســت .تنها مركزي كه دسترســي به مقاالت عربي را در
سطح كشــور فراهم نموده اســت مركز منطقهاي اطالع
رساني علوم و فناوري ميباشد .هيچ كتابخانه و مؤسسهای
تاكنون دسترسي به مقاالت نشريات عربي را به این شیوه
فراهم ننموده است .اين پايگاه امكان دنبال نمودن مطالب
نشريهای خاص را براي محققان فراهم مينمايد .كاربراني
كه عالقمند به مطالعه مطالب منتشر شده در مجلهای خاص
ميباشند ميتوانند مجله مورد عالقه خود را انتخاب نموده
و به متن كامل تمامي شمارههاي آن دسترسي پيدا كنند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که استفاده از این صفحه،
مشکالت بسیاری از کاربرانی که به مقاالت و نشریات روز
کشور نیازمند هستند را برطرف میسازد.

شبکة فنآوری پارکهای اسالمی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسالمی
تاریخچه

در سیزدهمین نشست مجمع عمومی کامستک (آوریل
 ،2008اسالم آباد) ،تصمیم اولیه برای ایجاد  INSTPبا هدف
توســعۀ فناوری در میان کشورهای اسالمی ،تقویت روابط بین
پارکهای علم و فناوری و ترویج همکاریهای علمی و مبتنی
بر فناوری میان کشــورهای اســامی گرفته شــده جمهوری
اســامی ایران مامور تهیه مطالعات امکانســنجی این شبکه
گردید .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز ،انجام این مهم را به
پارک علم و فناوری گیالن محول نمود.
در چهاردهمین نشست کمیته دائمی همکاریهای علمی و
فناوری ســازمان همکاریهای اسالمی (ژانویه  ،2011اسالم
آباد) ،تأسیس شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسالمی
در جمهوری اســامی ایران به تصویب رســیده و پارک علم
و فناوری گیالن از ســوی وزارت علــوم و تحقیقات و فناوری
جمهوری اســامی ایران بهعنوان دبیرخانه و محل استقرار این
شــبکه انتخاب گردید .پارک علم و فنــاوری گیالن بهعنوان
میزبان شــبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسالمی ،با
اتخاذ تمهیدات مقتضی ،فعالیتهای خود را برای راهاندازی این
شبکه آغاز نمود.

اهداف و وظایف شبکه

طبق بندهای  4و  5اساسنامۀ مصوب ،اهداف و وظایف شبکه
پارکهای علم و فناوری کشورهای اسالمی عبارتند از:
اهداف:
بهبود وضعیت و نقش پارکهای علم و فناوری کشورهای
عضو در پروژههای توسعه ملی و منطقهای
تسهیل و فراهم نمودن مقدمات ورود محصوالت دانشبنیان
پارکهای علم و فناوری به بازارهای جدید اسالمی و جهانی
مشارکت در ارتقاء و بهبود سطح علمی و فناوری کشورهای
عضو
فراهم سازی زمینه و مقدمات الزم جهت برقراری همکاری و
تعامل بین پارکهای علم و فناوری ،مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهها
و واحدهای صنعتی در کشورهای اسالمی
وظایف:
ارایه تســهیالت و فراهم نمودن بستر مناسب جهت انتقال
دانش فنی و تخصصهای موجود در کشورهای عضو
حمایت از انجام مطالعات امکانســنجی و ایجاد پارکهای
علم و فناوری در کشورهای عضو
ارایه اطالعات و کمک به کشورهای عضو در زمینه بازاریابی
و انتقال فناوری
تعریــف و حمایت از سیســتم مالکیت معنــوی در میان
کشورهای عضو
برگزاری و همچنین حمایت از برگزاری کارگاههای آموزشی
تخصصی و دورههای آموزشی در زمینه توسعۀ فناوری
همکاری با دیگر شــبکههای موجود در بین کشــورهای
اسالمی در زمینه توسعۀ فناوری
توسعه و به روز رسانی پایگاه دادهها در زمینه توسعۀ فناوری

افتتاح شبکه

دبیرخانــه شــبکه پارکهای علــم و فناوری کشــورهای
اســامی (Inter-Islamic Network on Science and
 )Technology Parks: INSTPپس از طی مراحل قانونی
و تمهید مقدمات ،به صورت رسمی توسط جناب آقای پروفسور
عطاءالرحمن هماهنگ کننده وقت کل کامستک (کمیته دائمی
همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاریهای اسالمی)
در تاریــخ  17دی ماه  1390در پارک علــم و فناوری گیالن
افتتاح گردید.
در این مراســم آقــای پروفســور عطاءالرحمــن ،در مورد
برنامهریزی برای شروع فعالیت شبکه توصیه نمودند تا دبیرخانه،
مدل همکاری را مشــخص نموده و در اسرع وقت برای عضو
گیــری اقدام کند و پــس از عضویت حداقــل  5پارک علم و
فناوری ،مدل و روند فعالیت شــبکه ،اســاسنامه و تشکیالت
اجرایی پیشنهادی معرفی شــده و به تأیید اعضاء برسد .کشور
میزبان نیز موظف است طبق مصوبه یازدهمین مجمع عمومی
کامستک ضمن تهیه ســاختمان مجزا برای استقرار دبیرخانه
شــبکه ،ســاالنه مبلغ  50/000دالر جهت امور جاری شبکه و
برگزاری کارگاههای آموزشی در اختیار دبیرخانه شبکه قرار دهد
(پیوست  .)1همچنین به منظور پویایی شبکه یک نفر بهعنوان
مدیر تمام وقت انجام امور اجرایی شبکه را برعهده بگیرد.
با توجه به اینکه از جمله معیارهای کامســتک برای ارزیابی
فعالیت شبکه و تایید استمرار فعالیت آن ،جذب حداقل  5عضو
از کشور اسالمی و تصویب اســاسنامه شبکه توسط اعضاء و
همچنین برگزاری کارگاههای آموزشــی بــوده و با عنایت به
اهمیت موضوع و حفظ امتیاز شــبکه پارکهای علم و فناوری
کشــورهای اسالمی برای جمهوری اســامی ایران ،دبیرخانه
شبکه اقدام به طرحریزی کارگاه آموزشی و اولین جلسه مجمع
عمومی با هدف تصویب اساسنامه نمود.

شناسایی پارکها و مراکز رشد
و ارسال دعوتنامه جهت حضور
در کارگاه و مجمع عمومی

دبیرخانه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسالمی
با هدف معرفی شبکه و همچنین شناسایی پارکها و مراکز رشد
فعالیت خود را آغــاز و اقدام به عضوگیری نمود .که نتیجه آن،
شناسایی بیش از  140پارک علم و فناوری و مرکز رشد فعال در
 25کشور اسالمی ،که این کشورها عبارتند از:
مالزی – اندونزی – پاکســتان – عمــان – قطر – امارات
متحده عربی – کویت – عربســتان – تونــس – مراکش –
نیجریه – سنگال – فلسطین – لبنان – سوریه – مصر -اردن
– ترکیــه – آذربایجان – اوگاندا – اتیوپی – چاد – بنگالدش
– موزامبیک – قزاقستان

برگزاری اولین نشست مجمع
عمومی و کارگاه آموزشی

علیرغم مشــکالت فراوان (از جمله :عدم وجود پارک علم
و فناوری در کشورهای اســامی ،مشکالت سیاسی و داخلی
برخی کشــورهای اسالمی و  )...به حول و قوه الهی و با تالش
دبیرخانه شــبکه ،تعداد  12پارک علم و فناوری و مرکز رشد از
 10کشور اسالمی شــامل :مالزی ،ترکیه ،عربستان ،اندونزی،
پاکستان ،تونس ،سوریه ،سنگال ،تانزانیا و نیجریه آمادگی خود
را برای حضور در این نشســت اعالم نمودند .همچنین روسای
پارک علم فناوری قطر ( ،)QSTPموئسســه تحقیقاتی کویت
( ،)KISRانجمن ملی تحقیقات علمی لبنان و شــهرک علمی
الحسن اردن عذرخواهی خود را بابت عدم شرکت در این نشست
اعالم نمودند.

کارگاه آموزشــی و اولین مجمع عمومی شــبکه پارکهای
علم و فناوری کشــورهای اســامی با حضور کنندگانی از 6
کشور اسالمی شامل :مالزی ،تونس ،پاکستان ،سوریه ،سنگال
و تانزانیا و همچنین روسا و معاونین  10پارک علم و فناوری از
جمهوری اســامی ایران برگزار گردید .و پارک علم و فناوری
گیالن بهعنوان محل دایمی دبیرخانه شبکه و آقای دکتر مجید
متقیطلب بهعنوان دبیرکل شبکه انتخاب شدند که این موضوع
مورد تایید کامستک نیز قرار گرفت.

حفظ ارتباط با اعضا و جذب عضو جدید

پس از برگزاری موفق اولین نشســت مجمع عمومی شبکه
پارکهای علم و فناوری کشــورهای اســامی در شهریور ماه
سال  ،91اقدامات ذیل توســط دبیرخانه شبکه پارکهای علم
و فناوری کشورهای اسالمی در راستای ارتقاء سطح فعالیتها،
حفظ ارتباط با اعضــاء و همچنین جذب اعضای جدید صورت
گرفت.
 تهیه و ارســال گزارش ســاالنه فعالیت شبکه از سپتامبر 2011الی ســپتامبر  2012جهت ارایه در پانزدهمین نشســت
کامستک
 ارسال پست الکترونیک در مناسبتهای مختلف مذهبی بهاعضاء و ســایر پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد شناسایی
شده مانند اعیاد فطر و قربان به منظور حفظ ارتباط و همچنین
جذب اعضا جدید
 ارسال دعوتنامه عضویت ،گزارش مختصر اولین مجمععمومی ،اســاسنامه مصوب و همچنیــن مزایای عضویت در
شبکه به روسای تمامی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
شناسایی شده که نتیجه آن جذب چهار عضو جدید از کشورهای
بنگالدش ،فلسطین ،سنگال و اندونزی است.
 -ارســال دعوتنامه برای اعضاء جهت شرکت در فن بازار

جمهوری اســامی ایران و نمایشگاه هفته پژوهش ،به منظور
ارایه دستاوردها و محصوالت شرکتهای فناور مستقر آن مراکز.
 اعالم آمادگی و تهیه اطالعات اولیه و پرسشــنامه¬هایمورد نیاز جهت تأســیس پارک علم و فناوری در کشــورهای
پاکستان ،تاجیکستان و عراق در پاسخ به درخواست کشورهای
مذبور به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جمهوری اســامی
ایران که مســتندات مربوط به کشور عراق در پیوست شماره 3
آمده است.
 با توجه به اقدامات انجام گرفته دبیرخانه شبکه پارکهایعلم و فناوری کشــورهای اســامی در جذب عضو و برگزاری
مجمع عمومی و تصویب اساسنامه ،دبیرخانه این شبکه با دیگر
شــبکههای مستقر در جمهوری اسالمی ایران به منظور انتقال
تجربیات خود تعامل و همکاری داشته است.
 طراحی لوگوی نشــاندهنده عضویت در شبکه و ارسالآن برای اعضاء به منظور لینک نمودن شــبکه در وب ســایت
مراکز عضو
 شــرکت در چهاردهمین نمایشــگاه تجاری کشورهایاســامی به میزبانی جمهوری اسالمی ایران و با هدف معرفی
شبکه و همچنین ارایه دستاوردهای اعضاء به ویژه محصوالت
دانشبنیان شــرکتهای مســتقر در پارکهای علم و فناوری
جمهوری اسالمی ایران.
 تهیه و ارســال نشــریه الکترونیکی شبکه به کامستک وهمچنین روسا ،معاونین و روابط عمومی تمامی پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد شناسایی شده
 حمایت معنوی از اولین همایش بینالمللی تجاری سازیفناوری و اطالعرســانی این رویداد به تمامی اعضا و ارســال
دعوتنامه جهت حضور و مشــارکت فعال در آن .این همایش،
اسفند ســال گذشته توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

(یکی از اعضای شبکه) برگزار گردید.
 تهیه و ارسال فرمها و پرسشنامههای مربوط به عرضه و یاتقاضای فناوری به تمامی اعضاء با هدف انتقال فناوری و تامین
نیازهای احتمالی و فناورانۀ اعضاء از طریق شبکه که نمونۀ این
فرمها در پیوست شماره  4آمده است.

برنامههای سال 1393
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عنوان:

D e s i g n ing the Future of Innovation and
Entrepreneurship in OIC Member States

اهداف کارگاه:

Defining the best components of a “Startup
E c o s y stem” for the valorization of research
and innovation
Emphasizing the socio-economic context of
tacit knowledge sharing
Providing guidelines for managing a science
park to reach self-sustenance
Promoting innovation and entrepreneurship
between OIC member states

مدت دوره 5 :روز 7 -تا  11آبان
مکان برگزاری :سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

دوره آموزشی

عنوان:

P arameters in Science Park
Management

K e y

موضوعات دوره :

D e fi n ing success factors for Science and
Technology Parks in OIC member states
R & D Priorities in Innovation Policies for
OIC member state

مدت دوره 3 :روز 27 -تا  29آذر

برگزاری دومین مجمع عمومی

طبق اســاسنامه مصوب ،مجمع عمومی شبکه پارکهای
علم و فناوری کشــورهای به صورت دو ساالنه برگزار خواهد
شد که با توجه به برگزاری اولین نشست مجمع عمومی شبکه
در سال  ،1391زمان نشست دومین مجمع عمومی ،میبایست
در ســال  1393برگزار میگردید که متاســفانه به دلیل عدم
تحقق بودجه ،این نشســت به ســال جاری موکول گردیده و
انشــاا ...همزمان با دوره آموزشی برگزار خواهد شد .قبل از این
نشست ،از اعضا و کننده کامستک در مورد اساسنامه و تغییرات
مورد نیاز آن نظرخواهی شــده و در مجمع عمومی مورد بحث
قرار خواهد گرفت .همچنین اعضای مجمع ضمن تعیین خط
مشی و اولویتهای کاری شبکه ،در خصوص راهکارهای ارتقا
تعامالت بین اعضا و انتقال تجربیات ،تبادل نظر خواهند داشت.
با توجه به اتمام دوره عضویت اعضای کمیته اجرایی ،اعضای
جدید این کمیته نیز توسط شرکت کنندگان در مجمع انتخاب
خواهند شد.
 -3-1تأسیس پارک علم و فناوری و یا مراکز رشد
تأســیس پارک علم و فناوری در کشورهای اسالمی توسط
این شبکه ،فرصت بسیار مناسبی را در اختیار جمهوری اسالمی
قــرار داده تا عالوه بر انتقال تجربیــات و فروش تجهیزات و
دســتگاههای داخلی ،در منافع حاصل از حضور در این بخش
از جمله تأسیس شرکتهای دانشبنیان چند ملیتی اسالمی و
ورود به بازرهای اسالمی و جهانی بهرهمند شود.
بستر سازی این مهم ،نیازمند حمایت و رایزنی وزرات متبوع
با مسئولین وزرات علوم کشورهای اسالمی است.
 -4-1ایجاد جاذبه در شبکه و ارایه خدمات به اعضا
با توجه بــه اینکه ایجاد تعامل بین اعضا و همچنین تعامل
شــبکه با آنها یکی از موارد تاثیرگــذار در موفقیت و پایداری
فعالیتهای شبکهای اســت ،دبیرخانه شبکه با هدف دستیابی
به این مهم ،در نظر دارد شبکه اجتماعی علم و فناوری اسالمی
را در وب سایت خود راهانداز نمیاد به طوریکه که در آن تمامی
پارکها و مراکز رشد عضو شبکه و شرکتهای تحت پوشش
آنهــا دارای صفحات شــخصی بوده کــه در آن محصوالت،
تواناییهــای علمی و فنی ،تجربیات (اعم از تجاری ســازی،
مدیریت ،فروش و  ،)...نیازهــای فناورانه ،تجهیزات مورد نیاز
و غیره با سایر اعضا به اشتراک گذارده میشود .عالوه بر این،
امکان بارگذاری تورهای مجازی بازدید از پارکها و مراکز رشد
و همچنین نمایشگاههای دایمی محصوالت در آن امکانپذیر
است.

 -1-4برگزاری دومین مجمع عمومی
 -2-4برگزاری  2کارگاه آموزشی
 -3-4تأسیس پارک علم و فناوری و یا مراکز رشد
 -4-4ایجاد جاذبه در شبکه و ارایه خدمات به اعضا
 -5-4شناسایی و معرفی نامزدهای جایزه پیامبر اعظم (ص)
الزم به ذکر اســت به دلیل استقرار دبیرخانه شبکه در محل
انتشار نشریه خبری
ساختمان پارک علم و فناوری گیالن و بهرهمندی از امکانات نرم
یکی از اقدامات شــبکه در راستای گسترش ارتباطات بین
افزاری و سخت افزاری و همچنین پرسنل این پارک ،هزینههای
جاری و مورد نیاز شــبکه ازقبیل اجاره مکان ،خطوط اینترنت ،اعضاء ،انتشار نشریه خبری شبکه بوده که مطالب آن مشتمل
انرژی ،حســابداری ،حراست و غیره در پیش بینی بودجه لحاظ برمعرفی اعضای خارجی و داخلی ،ارایه آخرین اخبار از فعالیتها
و دســتاوردهای اعضا و همچنین تبلیغات رایگان شرکتهای
نشده و توسط پارک علم و فناوری گیالن تامین میشود.
مســتقر در پارکها و مراکز عضو شبکه است .این نشریه هر 4
برنامههای سال 1394
ماه یکبار و به صورت الکترونیکی منتشر و در اختیار تمامی اعضا
آموزشی
برگزاری کارگاه و دوره
قرار گرفته که در سال جاری نیز این روند ادامه داشته و آخرین
های
ه
شبک
فعالیت
ادامه
یکی از شرطهای کامســتک برای
شماره نیز ظرف چند روز آینده منتشر خواهد شد.
علم و فناوری ،برگزاری حداقل دو کارگاه آموزشی در سال بوده
نیروی انسانی
که با عنایت به این موضوع دبیرخانه شــبکه پارکهای علم و
در حال حاضر دبیرخانه دارای ســه نفر شامل مدیر اجرایی
فناوری کشورهای اســامی ،برگزاری یک کارگاه و یک دوره
آموزشــی با مشارکت بانک توسعه اسالمی در سال  1394را در مســلط به زبان انگلیسی ،مســئول روابط بینالملل مسلط به
زبانهای عربی و انگلیســی و همچنین کارشــناس پشتیبانی
دستورکار خود قرار داده که عناوین آنها به شرح ذیل است.
است.

کارگاه آموزشی

شهریورماه  .94شمارة 4
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سردبیر :دکتر حسن خوشقلب
مدیر تحریریه :رضا فرجتبار
مدیر پشتیبانی :جاوید سلطانی
هماهنگی :بابک چوبداری،علیرضا صادق
دبیر صفحة فناوری :مهندس عباسعلی ارفع
دبیر صفحة شورای عالی :مسعود مقصودی
دبیر صفحة ایرانداک :نوراهلل رزمی
دبیر صفحة موزة علم و فناوری :جعفرینژاد
پشتیبان  :ITسید حسین هاشمی

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

دبیر صفحة بینالملل و دبیرخانۀ گاهنامۀ عتف :ثریا طیبی
دبیران صفحه امور پژوهشی :لیال فالح نژاد و فاطمه السادات مرقاتی
طراح گرافیست :علیاکبر محمدخانی
باتشکر از خانم دکتر بروجردی و همکاران ادارة کل روابط عمومی
آدرس :میدان صنعت ،بلوار خوردین ،خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنوبی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،طبقة  ،۱۱معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن ،82233500 :فکس 88575677 :سایتwww.msrt.ir :
پست الکترونیکAtf_mag@msrt.ir :

موزۀ علم و فناوری

لزوم توجه به ارتقا جایگاه موزۀ علوم و فناوری
سیف اله جلیلی*
مــوزۀ علــوم و فنــاوری از زمان تأســیس تاکنون
فعالیتهای بسیار خوبی انجام داده است که نشان میدهد این
مجموعة نوپا توانایی بسیار باالیی برای محقق کردن اهداف و
ماموریتهای خود دارد .دو پشتوانة موزۀ علوم و فناوری جمهوری
اسالمی ایران ،یکی پیشینة تمدن عظیم ایران و جهان اسالم و
پیشرفتهای علمی بسیار قابل توجه سالیان اخیر است که تالش
میشــود در موزۀ علوم و فناوری مستندسازی شده و به نمایش
درآید و دیگری جوانان شایســتهای هستند که توان چنین کار
عظیمی را دارند.
ایران نقش بســیار مهمی در توسعة فرهنگ و تمدن بشری
داشته که الزم است به نحو شایستهای به جهانیان و نسل جوان
کشور شناسانده شود و این امر مهم برعهده موزۀ علوم و فناوری
گذاشته شده است.

آنچه برای رســیدن به اهداف متعالی مــوزۀ علوم و فناوری
اهمیت دارد امکاناتی اســت که هماکنون در اختیار این مجموعه
نیست .بدیهیترین نیاز این مجموعه فضای فیزیکی مناسب در
تهران اســت .از بدو تأسیس موزه در سال  1389تالش بسیاری
برای تهیة زمین مناسب جهت ساخت موزۀ علوم و فناوری با بنایی
در شأن ملت و نظام جمهوری اســامی ایران شده ،اما تاکنون
موفقیتآمیز نبوده است.
اگر به اســاسنامه و هیات امنای موزه مراجعه شود ،مشاهده
میشود که اهداف بســیار واالیی برای آن ذکر شده و در هیئت
امنای آن نیز وزيــر علوم تحقيقات و فنــاوري ،وزیر آموزش و
پــرورش ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،ریيس ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،ریيس فرهنگستان زبان و
ادب فارسي ،شهردار تهران ،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی

اولین جشنوارۀ علم و عامه در ایران برگزار میشود
صونا آقابابایی

*

هر ساله جشنوارههای مختلف هنری از جمله تئاتر،
ســینما و موسیقی برگزار میشود و مردم اخبار آنها را به طور
دقیق دنبال میکنند و در این میان ،رویدادهای ادبی نیز جایگاه
و عالقهمندان خاص خود را دارد .اما همیشه صحبت از علم،
محدود به محیطهای دانشگاهی ،پژوهشگاهها و سازمانهای
عریض و طویل غیر مردمی میشود .همین روال انزوا طلبی
علم و عالمان است که در نهایت علم را از مردم جدا میکند.
مردم علم را موضوع پیچیدهای قلمداد میکنند که فقط افراد
خاصی با تحصیالت و رشته خاص به دنبال آن هستند .از نظر
مردم ،علم یک مسئله عمومی نیست و از دسترس آنها خارج
اســت و اگر هم منفعتی برای آنها داشــته باشد البد از کانال
سیاست گذاریهای علمی به دستشان
میرسد و لزومی به مشارکت ،مداخله و
پیگیری نمیبینند .این درحالیست که ما
در عصری هستیم که رابطه جدیدی بین
علم و جامعه بوجود آمده است .عدم بهره
مندی از علم و منافع آن ،خســارتهای
غیر قابل جبرانــی برای فرد و جامعه به
همراه دارد .امروزه تک تک شــهروندان
جامعه باید بداننــد که آگاهی از مفاهیم
علمی هم دارای منافع مادی خواهد بود و
هم منافع زیســتی؛ و بهره مندی از این
منافع قطعا آنها را به تجربه یک زندگی
بهتر نزدیک میکند .رویدادهای بسیاری
در دنیا برای از بین بردن احساس جدایی
میان علم و عامه و نیز در جهت نزدیک
کردن آنها به هم ،صــورت میگیرد :از
برگــزاری ســمینارها و کمپینهــای مختلــف تــا برپایی
نمایشگاههای ســیار و جشنوارههای علمی .در اینجا به بهانه
برگزاری نخستین جشنواره علم و عامه در ایران که به همت
موزۀ علوم و فناوری انجام میشــود ،به اینگونه رویداد علمی
نگاه دقیقتری خواهیم داشت:
جشنوارههای علم

جشــنوارههای علمی پدیدههای جهانی هستند که از نظر

اندازه و تعداد در حال رشــدند به طوریکه تنها در  5ســال
گذشــته 50 ،مورد جشنواره علم در ایالتهای مختلف آمریکا
آغاز به کار کرده اســت کــه هرکدام به صورت ســالیانه یا
دوساالنه برگزار میشوند .هدف این جشنوارهها همان ترویج
علم در میان عامه مردم و مشارکت جویی علمی از میان غیر
متخصصان است.
مهمترین بخشهای این جشنوارهها عبارتند از:
 .1نمایشگاههای تعاملی
 .2برگزاری ُجنگهای علمی
 .3کارگاههای علمی
 .4مسابقات
 .5سمینار
تحرک و پویایی ،برخورداری از فضای
شاد و دوســتانه و برگزاری ُجنگهای
علمــی جذاب و دیدنــی از ویژگیهای
جشنوارههای علمی اســت که جزو پر
مخاطبترین رویدادهای سالیانه در هر
منطقه و کشوری به حساب میآیند .در
این جشــنوارهها مردم بیش از پیش به
علم عالقمند میشوند ،چیزهای جدیدی
یاد میگیرند و نیز متوجه میشــوند که
یادگیــری علم و بهرهگیــری از آن هم
ساده است و هم لذت بخش .همچنین
مخاطبان این جشنوارهها احساس تعامل
بیشــتری با دانشــمندان و رویدادهای
علمی پیدا میکنند و این موجب پیگیری
موضوعات علمی در آینده میشود.
تاریخچه

ایده برگزاری جشنوارههای علمی با مخاطب عامه مردم ،از
ادینبورگ و ســال  1989آغاز شد که این شهر همچنان پیشتاز
برگزاری این جشنواره است .در سایر کشورهای اروپایی ،جشنواره
معتبری چون جشنواره علم گوتنبرگ از سال  1997و جشنواره
علم چلتنام( )Cheltenhamاز  2002آغاز به کار کرده اســت.
شروع اینگونه جشنوارهها در آمریکا به سال  1998بر میشود که

کارگاه آموزشی
«برپایی نمایشـگاه از ایـده تا اجـرا»
ریيس جمهور ،دبير كل يونسكو در ايران ،ریيس فرهنگستان هنر،
ریيس فرهنگستان علوم پزشکی و رئيس فرهنگستان علوم حضور
دارند .اما با این اوصاف همواره این ســؤا ل مطرح اســت که چرا
تاکنون با وجود این پشتوانههای معنوی قدرتمند و نیاز کشور به
چنین سازمانی هنوز فضایی در اختیار این موزه قرار نگرفته است.
در بررسی اجمالی موزۀ علوم و فناوری ج.ا.ا با موزههای علوم
و فناوری خاورمیانه و سایر کشورها کمبود فضای محیطی بسیار
مشهود اســت .بهعنوان مثال موزۀ علوم عربستان در زمینی به
مساحت 10,000متر مربع ،مرکز علم کویت  80,000متر مربع و
موزۀ علوم و تاریخ مهندسی ترکیه  27,000متر مربع بنا شدهاند.
موزۀ علوم و فناوری ایران با وجود امکانات کم و تنها با وسعتی
در حدود  600متر ،ســه سال پیاپی اســت که در شاخصهای
«آموزش» « ،توســعه فیزیکی و اعمال استانداردها» « ،توسعه
مدیریتی»« ،خالقیت و نوآوری»« ،تعداد بازدیدکننده»« ،کودک
و نوجوان» و «گردآوری آثار» از سوی ایکوم -کمیته بینالمللی
موزه ها -بهعنوان موزه برتر کشور شناخته میشود.

کارگاه  2روزه «نمایشــگاه موضوعــی» بــا تدریس خانم
شاکری (فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی نیویورک) از ساعت 9:30-12
در در دو روز و در محل نمایشگاه دائمی موزه واقع در خیابان  30تیر
با حضور دانشجویان و فارغالتحصیالن رشتههای موزهداری ،ارتباط
تصویــری ،طراحی صحنه و نمایشــگاه ،معماری داخلی و ســایر
عالقهمندان برگزار شــد .این کارگاه در راســتای آشنایی و کسب
خالقیت هرچه بیشــتر کارکنان مــوزه در زمینه برگزاری و طراحی
نمایشگاه ،از مرحله ایده تا اجرا برگزار شد که با استقبال بیش از صد
نفره کارکنان مراکز مختلف مواجه شد.
این کارگاه برپایه چهار موضوع اصلی :قصه ،مخاطب ،ابزار و فضا
اجرا شــد و در آن با اســتفاده از این چهار محور اصلی ،موضوعات
نمایشگاهی مطرح و با مشارکت فراگیران ،نحوه اجرای آنها آموزش
داده شد .همچنین با بررسی نمایشگاههای موضوعی در سطح دنیا به
خصوص امریکا ،نحوهی اجرای پروژههای نمایشگاهی مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.

* رییس موزۀ علوم و فناوری

هم اکنون ،مهمترین آنها جشنواره جهانی علم نیویورک میباشد
که در  2008برای اولین بار برگزار شد و بعد از آن جشنواره علم
کارولینای شمالی است .در حال حاضر تنها کشوری که به طور
خاص و مشخص جشنواره بینالمللی ُجنگهای علمی برگزار
میکند آلمان اســت که دو دوره جشنواره ملی شوهای علمی را
در برمن توسط مرکز علم  Universumبرگزار کرده است که
امســال اولین جشنواره بینالمللی خود را نیز با حضور بیش از 6
کشور در تاریخ  2تا  5اکتبر  2015برگزار خواهد کرد.
جشنواره علم و عامه

موزۀ علوم و فناوری جمهوری اســامی ایران بعد از چهار
سال تجربه نمایشــگاههای سیار علمی در شهرهای مختلف
ایران ،برگزاری ٌجنگهای مختلــف علمی به صورت روزانه
و راهانــدازی گالریهای مشــارکت محــور همچون گالری
انرژیهــای نو ،گالری ابزار جراحی و گالری مورس تا موبایل
در نظر دارد اولین جشــنواره علم و عامه را در هفته علم (16
الی 22آبان) برگزار کند.
این جشنواره ،در  6محور با موضوعات ذیل برگزار میشود:
 .1ساخت ابزار مختلف برای آموزش و نمایش مفاهیم علمی
 .2طراحی و اجرای یک ُجنگ علمی
 .3ساخت کلیپ علمی
 .4اجرای تئاتر علمی
 .5عکاسی از پدیدههای علمی
 .6نقاشی یا ساخت کالژ و مجسمه از خورشید.
بنابراین از عموم مردم دعوت میشــود عالوه بر حضور در
گردهمایی هفته علم ،در بخش مســابقات جشنواره از طریق
ســایت www.irstm.irبه رقابت بپردازند .برای شــرکت در
جشنواره هیچ محدودیت ســنی وجود ندارد و همه میتوانند
به صورت کامال مســتقل و یا با تشــکیل یک تیم گروهی و
خانوادگی در این رویداد مهم علمی شرکت کنند.
شــرکتکنندگان باید تا تاریخ  15شهریور  1394آثار خود
را از طریق سایت جشنواره آپلود و ارسال کنند .در مرحله اول
داوران جشــنواره از میان آثار ارسالی ،تعدادی را برگزیده و از
منتخبیــن دعوت میکنند تا آثار اصلــی خود را در قالبهای
خاص (فیلم ،عکس ،نقاشــی ،اجرای تئاتر و )...در نمایشگاه
عمومی جشنواره علم و عامه به نمایش بگذارند .در نهایت در
اختتامیه این جشنواره به برگزیدگان هر یک از محورها جوایز
نفیسی اهداء خواهد شد.
* کارشناس ترویج علم

نمایشنخستینفضاپیمایسرنشین
دار ایرانی توسط موزۀ علوم
نمایشــگاه نخستین فضاپیماهای ایرانی پنجم امرداد با حضور
خبرنگاران ،مسئوالن و عالقمندان توسط موزۀ علوم و فناوری افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ،در این مراســم که از ساعت  10در
محل موزه ارتبطات و با حضور دکتر امی رئیس پژوهشگاه هوا فضا ،دکتر
جلیلی رییس موزۀ علوم و مهندس نصرآبادی رئیس موزه ارتباطات آغاز
شد ،دکتر جلیلی ،دکتر ابدی و مهندس نصرآبادی به سخنرانی پرداختند.
رئیس موزۀ علوم و فناوری ضمن تشریح اهداف ،وظایف و اقدامات
موزۀ علوم با اشــاره به تعامالت این مــوزه با موزهها و نهادهای علمی
دیگر ،ابراز امیدواری کرد موزۀ علوم و فناوری با همکاری پژوهشــگاه
هوافضا در آیندهای نه چندان دور شاهد راهاندازی گالری هوافضا باشد.
وی در حاشــیه افتتاحیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران گفت :امروز
بناست در این مکان دستاوردهای هوافضا و انواع فضاپیماهای سرنشین
دار ایرانــی به نمایش دربیاید .دکتر جلیلی با اشــاره به نمایش ماهواره
انسانبَر برای اولین بار افزود :این ماهواره در پژوهشگاه هوافضا ساخته
شده است.
رئیس موزه علم و فناوری در پایان خاطر نشان کرد :هدف از برگزاری
این مراسم آشنایی مردم با ماهوارهها و دستاوردهای هوا فضا در کشور
است.
نخستین فضاپیمـای سرنشیـندار ایرانی برای انتقـال و بازگرداندن
فضانورد تا محدوده  ۱۵۰تا  ۲۰۰کیلومتری سطح زمین طراحی شده که
توسط پژوهشــگاه هوا فضا در حال گذراندن آزمایشهای نهایی است.
بررســی بی وزنی بر عملکرد ردههای سلولی تحت شرایط جاذبه پایین
از مهمترین اهداف علمی و اکتشافی فضاپیمای سرنشیندار ایرانی است
که ضمن تغییر در پیکرهبندی فضاپیما ،یک قدم بزرگ برای طراحی و
ساخت فضاپیمایی که امکان بازگشت از مدار و تحمل فشارهای شدید
فاز بازگشت به جو را داشته باشد ،برداشته است.
نمایشگاه فضاپیماهای ایرانی به مدت  3روز در معرض بازدید عموم
مردم قرار گرفت.

