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دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد؛

حفظ سالمتی افراد،شرط حضوری شدن کالسها و
بازگشایی دانشگاهها در ترم آینده

4

معاون وزیر علوم ورئیس سازمان امور دانشجویان:

ویژه نامه گزارش عملکرد

2

دکتر ساالر آملی تاکید کرد:

اجرای آموزش مجازی با کیفیتی مناسب در
دانشگاههایکشور

3

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

الگوهای گوناگونی برای رونق کسب و کارهای
دانشبنیان و خالق پیادهسازی شده است
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ماهنامه خبری تحلیلی علوم ،تحقیقات و فناوری

«احترام به دیگران» و تبادل موقعیت ،تحقق معنای جامع
«روابطعمومی شبکهای» است

بینالمللیسازی دانشگاهها؛ بستری جهت ارتقای سطح
استانداردها در عرصه بینالمللی

3

ح ملی دانشبنیان
رونمایی رئیس جمهوری از  ۵طر 
مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
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با همکاری دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای عالی عتف:

 230میلیارد تومان اعتبار به قراردادهای ثبت شده
در سامانه ساتع در سال  1399تخصیص یافت

وزیر علوم تاکید کرد:

خاستگاه تحول در روابط عمومی ،مراکز
علمی است

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به
ضرورت تحول در روابط عمومی گفت :اگر
قرار باشد تحولی در حوزه روابط عمومی
ایجاد شود ،باید آن را در مراکز علمی
جستجوکنیم.
صفحه 2

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

شهریور ماه امسال واکسیناسیون با واکسن
آنفوالنزای ایرانساخت انجام میشود
 ۵طرح ملی و دانشبنیان معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری با حضور
حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی رییس جمهوری و معاون علمی
و فناوری به بهرهبرداری رسید.
صفحه 19

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خبر داد:

پیگیری تشکیل سازمانهای سرمایه گذاری
توسط دانشگاهها و پژوهشگاهها ذیل طرح
«جهش تولید دانشبنیان»
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری از پیگیری تشکیل
صندوق حمایت از توسعه علمی کشور به
منظور تجمیع منابع و اعتبارات تخصیص
یافته به فعالیتهای علمی ،پژوهشی و
فناوریخبرداد.
صفحه 2

دکتر طهرانچی در جشنواره «فرهیختگان» تأکید کرد؛

گزارش

لزوم خلق جریان میل دانش در کشور
دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در هشتمین جشنواره علمی ،پژوهشی و فناوری "فرهیختگان" که همزمان با چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی در سالن شهید مطهری سازمان مرکزی برگزار شد ،ضمن
تبریک والدت امام حسن مجتبی(ع) ،گفت :امروز متعلق به تمام پژوهشگران ،فناوران ،محققان و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی است که تالش های آنها به بار نشسته و شایسته قدردانی است .وی با اشاره به برگزاری هشتمین
جشنواره علمی ،پژوهشی و فناوری فرهیختگان ،اظهار داشت :در این جشنواره جای "برنامه علمی برتر" خالی بود ،چرا که با راهاندازی سامانه پژوهشیار ،یک نظام پژوهشی در دانشگاه بنیان گذاری شد که خود این نظام ،یک جشنواره خاص
را می طلبد .امیدواریم با پایان یافتن شیوع کرونا ،جشنواره پژوهشیار با موضوعات مختلف در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شود.
صفحه 97

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی:

یادداشت

کروان؛ یک گام ما را به جلو برد
سال  1399را با همه فراز و نشیبهایش پشت سر گذاشتیم؛ سال نسبت ًا پرچالشی که "کرونا" در صدر آنها قرار داشت .گرچه کرونا جان هموطنان زیادی را گرفت ،خانوادههای زیادی را داغدار کرد و برخی از کسبوکارها را تا مرز ورشکستگی
برد ،اما این سکه دست کم برای اهالی صندوق نوآوری و شکوفایی روی دیگری هم داشت.
آسیبهای ناشی از کرونا خیلی زود و همان اسفندماه سال  ،98دامان برخی از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای معروف کشور را گرفت ،همانهایی که در حوزههایی مانند گردشگری و حمل و نقل فعالیت میکردند و از قضا الهامبخش
صفحه 30
جوانان و کارآفرینان این کشور بوده و هستند و صندوق به هیچ قیمتی نمیتوانست پشت آنها را خالی کند ،چون فروافتادن آنها موجی از ناامیدی را در زیستبوم نوآوری کشور رقم میزد.
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2

وزیر علوم تاکید کرد:

خاستگاه تحول در روابط عمومی ،مراکز علمی است

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خبر داد:

پیگیری تشکیل سازمان های سرمایه گذاری
توسط دانشگاهها و پژوهشگاه ها ذیل طرح
«جهش تولید دانش بنیان»
دکتر غالمحسین رحیمی،معاون پژوهش و فناوری
وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری از پیگیری تشکیل
صندوق حمایت از توسعه علمی کشور به منظور
تجمیع منابع و اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت
های علمی ،پژوهشی و فناوری خبر داد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از مجمع ملی
پژوهشگاههای کشور ،در نشست روسای این مجمع
که امروز و با حضور دکتر عبدالرضا باقری ،قائم مقام
وزیر علوم و دکتر محمدتقی نظرپور ،معاون اداری
مالی و مدیریت منابع وزارت علوم برگزار شد ،دکتر
رحیمی با بیان اینکه پیگیریها و مکاتباتی برای
تشکیلسازمانهایسرمایهگذاریتوسطدانشگاهها
و پژوهشگاهها ذیل طرح "جهش تولید دانش بنیان"
در حال انجام است ،اظهار داشت :بحث ایجاد
صندوق حمایت از توسعه علمی کشور را نیز که قب ً
ال
در شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شده است
در این شورا و مجلس دنبال می کنیم و امیدواریم با
تشکیل این صندوق ،کمک قابل توجهی به توسعه
تحقیقات تقاضامحور ،جذب محققان پسادکتری و
تامین اعتبار فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت
علمی صورت گیرد.
وی در خصوص منبع تامین اعتبار این صندوق
گفت :خوشبختانه هم اکنون چهار منبع پراکنده مثل
قانون یک درصد و مصوبه هزینهکرد  ۴۰درصد اعتبار
تحقیقاتی دستگاههای اجرایی از طریق دانشگاهها
و پژوهشگاهها وجود دارد که میتواند در صندوق
متمرکزشود.
دکتر رحیمی با ابراز خرسندی از ارائه طرح جهش
تولید دانشبنیان در مجلس شورای اسالمی که در
یکی از بندهای آن بر ایجاد سازمان سرمایهگذاری
در دانشگاهها تاکید شده است ،اظهار داشت :در
این راستا ،در نامهای به وزیر علوم ،بحث تشکیل
سازمان یا شرکت سرمایهگذاری توسط دانشگاهها
را که به پژوهشگاهها هم قابل توسعه است ،پیگیری
کردهایم .تقریب ًا در تمام دانشگاههای بزرگ دنیا،
چنین سازمان یا شرکتی برای تجاری سازی
دستاوردهای تحقیقاتی یا انجام دیگر فعالیتهای
اقتصادی درآمدزا وجود دارد که ایجاد این سازمانها
توسط پژوهشگاهها و دانشگاههای ما هم می تواند
در درازمدت به رفع بخشی از مشکالت مالی آنها
کمک کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه
در صورت تصویب طرح جهش تولید ،طرحهای
مصوب شورای عالی عتف در اولویت حمایت خواهند
بود از پژوهشگاهها خواست نسبت به تعیین یک
ماموریت کلیدی و حداقل یک طرح کالن جهت ارائه
به شورای عالی عتف و بهرهمندی از اعتبارات موجود
اقدامکنند.
در ادامه این نشست روسای پژوهشگاههای ملی به
بیان برخی ابهامات و مشکالت موجود در زمینه نحوه
عملیاتیسازی افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و
کارکنانغیرعضوهیئتعلمیپژوهشگاههاپرداختند
و قائم مقام وزیرعلوم و معاون اداری مالی و مدیریت
منابع وزارت علوم نیز به حمایت همه جانبه وزیر علوم
وسایر بخشهای این وزارت از پژوهشگاهها پرداخته
و بر استفاده از تمام ظرفیتهای کشور جهت اعتالی
پژوهشگاه ها تاکید کردند.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت تحول در
روابط عمومی گفت :اگر قرار باشد تحولی در حوزه روابط
عمومی ایجاد شود ،باید آن را در مراکز علمی جستجو کنیم.
اگر تجربه و تخصص کنار هم باشند و از پژوهشهای مراکز
علمی بهره گیرند ،قطع ًا تحول و پیشرفت در روابط عمومی رقم
خواهد خورد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر منصور
غالمی ،در نشست مدیران روابطعمومی دانشگاهها ،مؤسسات
آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری سراسر کشور که .به صورت
مجازی و با حضور دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد،
گفت :روابطعمومی گوش و زبان دستگاه است .هم میشنود
و هم بیان میکند .در واقع این گوش و زبان ،شنیدن و بیان
کردن ،از دو طرف بین دستگاه و عامه جامعه و بالعکس میتواند
باشد .بنابراین در یک دستگاه و سازمان به جایگاه روابط
عمومی بهعنوان گوش و زبان دستگاه باید توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه چقدر در حوزه روابط عمومی آموزش
عالی ظرفیت ایجاد کردیم و چقدر از ظرفیتهای موجود
استفاده میکنیم ،گفت :روابطعمومیها در ایران ،دیر به
روابطعمومی واقعی تبدیل شدند .بیشتر واحد تبلیغات بودند و
شکلگیری روابطعمومی بسیار سخت و دیر اتفاق افتاده است؛
اما امروز باید به دور از فضای سنتی گذشته ،با بهرهگیری از
تکنولوژیهاینوین،کارآمدیوتاثیرگذاریخودرااثباتکنند.

■

وزیر علوم ادامه داد :سالیق مدیریتی در دانشگاهها و مراکز
پژوهشی نباید در جایگاه روابطعمومی اثرگذار باشد .همچنان
در حوزه روابطعمومی نیاز به تحول داریم بر اساس آنچه در دنیا
اتفاق افتاده است و آنچه در کشور اتفاق افتاده است و مهمتر از
آن ،دانش و تجربهای است که در این رابطه انباشته شده است.
وی با اشاره به انتظاراتی که از روابط عمومی دارد ،گفت :روابط
عمومی باید نقاط قوت دستگاه و سازمان متبوع خود را به
بهترین نحو بیان کند.
وزیر علوم در ادامه اظهار داشت :اگر قرار است تحولی در روابط
عمومیها ایجاد شود؛ باید در مراکز علمی و دانشگاهی ما که
علم و تخصص و دانش در آنجا است نشستهای علمی این
چنین را در سراسر کشور با محوریت تحول در روابط عمومی به
برکت فضای مجازی برگزار کرد.
دکترغالمیبااشارهبهبخشیازسخناندکترعاملی،دبیرشورای
عالی انقالب فرهنگی ،گفت :شبکهایسازی روابطعمومی
که آقای دکتر عاملی اشاره کردند ،بسیار مهم ،ضروری و مفید
است .نشستهای اینچنینی اتصال این گرههای ارتباطی به
هم در بستر شبکه است .حتم ًا باید یک سازماندهی منسجم
داشته باشیم و آن را به اجرا نیز درآوریم.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تاکید کرد :وبسایت هر دانشگاه،
پژوهشگاه و مرکز علمی یا فناوری ،پنجره و تابلو معرفی آن
مجموعه به بیرون است که باید محتوای آن توسط روابط
عمومی و با حساسیت مورد پیگیری قرار بگیرد .غفلت از

محتوای وبسایت به هر دلیلی ،یک ابزار بزرگ و مهم را از دست
دانشگاه خارج میکند.
دکتر غالمی در ادامه به واکاوی بحث مخاطبپژوهی در روابط
عمومی پرداخت و گفت :آشنایی به زبان جامعه و مخاطب
بسیار مهم است .باید آشنا باشیم که به چه زبانی با مخاطب
بیرونی صحبت کنیم .باید هشیار باشیم که در اطراف خانواده
آموزش عالی چه میگذرد و چگونه باید واکنش نشان دهیم؟
باید زبان مخاطبانمان را بلد باشیم و به همان زبان به آنها پاسخ
دهیم.
وی در پایان سخنان خود گفت :برگزاری کارگاههای آموزشی
مستمر برای کارکنان روابط عمومی موجب رشد و شکوفایی
استعدادهای آنان خواهد شد .نوآروی ،خالقیت و توجه به
فناوریهای روز و آیندهپژوهی و پیشبینی تحوالت آینده
نکاتی است که روابط عمومیها باید مورد توجه قرار دهند.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تشکیل کارگروه آیندهپژوهی را
که پیش از این به دانشگاهها و مراکز آموزشی ابالغ کرده است،
مورد تاکید قرار داد و همچنین از روابطعمومیها خواست که در
این راستا با بخش روابط بینالملل همکاری تنگاتنگ و نزدیکی
داشتهباشند.

■

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

«احترام به دیگران» و تبادل موقعیت ،تحقق معنای جامع «روابطعمومی شبکهای» است
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه امروزه در واقع
نیازمندیکبازمهندسیارتباطیهستیم،گفت:اینبازمهندسی
موجب به رسمیت شناختن همه ذینفعان ،افزایش شفافیت،
توسعه ارتباطات شبکهای و پاسخگویی میشود و معنای جامع
"روابط عمومی شبکهای" است .رسیدن به یک ظرفیت بهینه و
موثر ،مستلزم توانایی نرمافزاری ،پلتفرمهای ارتباطی هوشمند
سازماندرکنار"تفکراحترامبهدیگران" است.
به گزارش نشریه عتف به نقل اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،حجت االسالم و المسلمین دکتر سعیدرضا عاملی،
در نشست مدیران روابطعمومی دانشگاهها ،مؤسسات
آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری که به صورت مجازی و با حضور وزیر علوم بر گزار
شد ،،به بحث "روابطعمومی تقویتکننده ارتباطات و سرمایه
اجتماعی و رهیدن از تنهایی" پرداخت و گفت :فلسفه وجودی
روابطعمومی یعنی تأمین احترام همگان ،رعایت حقوق همه
ذینفعان ،سخنگویی سازمان ،تأمین حضور سازمان در همه
عرصههای مرتبط و مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان.
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای روابطعمومی خالق در
انتقالهای بهبودبخش گفت :روابط عمومی خوب ،آن روابط
عمومی است که خالقیت و نوآوری را در مسیر انتقال به
وضعیت بهتر قرار دهد .وی در این حوزه به پنج انتقال اشاره
کرد و گفت :این انتقالها عبارتند از؛ انتقال از روابطعمومی
مبهم به "روابط عمومی شفاف" ،انتقال از روابطعمومی کند و
تأخیری به "روابطعمومی بهلحظه و قابل دسترسی" ،انتقال
از روابطعمومی احساسی ،توجیهکننده رفتار سازمان به
روابطعمومی واقعیتگرا و عقالنی ،انتقال از روابط عمومی
خاموش به "روابط عمومی پاسخگو" و در نهایت انتقال از روابط
عمومی موردی به روابط عمومی سیستمی و الگوریتمی.
دکتر عاملی همچنین با اشاره به توسعه ارتباطات در شرایط
کرونا و بهحسابآوردن اعضای سازمان بهعنوان یک اصل
تعیینکننده سالمت و رضایتمندی ،گفت :روابطعمومی
مسئولیت تقویت ارتباطات سازمانی و از انزوا خارج کردن همه
اعضا را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد :تنهایی و انزوای منفی ،منشأ بدرفتاریهای
بینفردی ،بینگروهی و افسردگی سازمانی است .همچنین با
اشاره به تنهایی مثبت نیز گفت :تنهایی زمانی امری مثبت تلقی
میشود که کار مثبتی در حین تنهایی انجام میشود.
افزایش سرمایه اجتماعی سازمانها با استفاده از روابط
عمومیشبکهای
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان
خود به استفاده از ارزشافزوده فناوریهای نو برای تقویت
سرمایه اجتماعی با استفاده از روابطعمومی شبکهای و به طرح

مسئله کارآمدی و افزایش سرمایه اجتماعی سازمانها از طریق
روابط عمومی شبکهای پرداخت و گفت :در روابط عمومی
شبکهای بهدنبال به فعلیت درآوردن ظرفیتهای پنهان ،خفته
و ناکارآمدشده سازمان و ذینفعان سازمان هستیم .مسئله
اصلی روابطعمومی شبکهای یافتن راهحل برای کارآمدی
سازمان و افزایش سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
سازمان است.
وی در ادامه افزود :فناوریهای جدید بر مبنای اتصالگرایی
دو ارزشافزوده جدید را بهوجود آوردهاند که عبارتند از تراکم
دادهها و افزایش تراکنش دادهها .دکتر عاملی در ادامه به این
پرسش پرداخت که "چه امری باعث افزایش ارزش سرمایه
نهادهای مجازی میشود؟" و در پاسخ به این سوال به تبدیل
اطالعات به داده ،تراکم داده ،تراکم تراکنشهای دادهای،
الگوریتمهای نظاممند داده مبنای حل مسئله اشاره کرد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به سرمایه جهانی و
اینکه ارزش افزوده فضای شبکهای جدید مربوط به بهرهگیری از
ظرفیت منبع کردن انبوه جمعیت برای تولید ارزش اقتصادی
است ،گفت :در واقع منبع قراردادن جمعیت انبوه جهان برای
تحقق یک هدف ،منبع مالی عظیمی را بهوجود آورد که باید از
آن به "سرمایه جهانی" تعبیر کرد.
وی در ادامه افزود :تمام شرکتهای بزرگ امروز جهان در فضای
مجازیازهمینمسیرتراکمسرمایه"اکسابایتی"فراهمکردهاند.
دکتر عاملی در بخش دوم ارائه خود با طرح این سوال که
روابط عمومی شبکهای چیست؟ گفت :در فضای جدید که در
پرتوی "نظام فراگیر رایانهای" شکل گرفته است ،یک شبکه را
میتوان مجموعهای از دستگاهها تعریف کرد که از طریق واسطۀ
ارتباطی به یکدیگر متصل شدهاند .در چنین شبکههایی ،هر
دستگاه بهعنوان گره در نظر گرفته میشود و هر گره میتواند یک
رایانه ،پرینتر ،گوشی همراه یا هر دستگاه ارتباطی دیگر و حتی
دستگاههایاینترنتهمهچیزهاباشد.
وی در ادامه با اشاره به شبکههای ارتباطی گفت :شبکههای
ارتباطاتی ،مجموعهای از افراد ،سازمانها و دیگر
موجودیتهای اجتماعی هستند که به واسطة مجموعهای از
روابط اجتماعی ،مانند دوستی ،همکاری یا تبادل اطالعات به
یکدیگر متصل میشوند که ارتباطات در چنین شبکههایی به
دو شکل صورت میگیرد :ارتباطات همزمان که در زمان واقعی
تبادالت میان طرفین قرار میگیرد ،و ارتباطات غیرهمزمان
که پیامها میتوانند در هر زمان ارسال شوند و مخاطبان
دریافتکننده نیز در هر زمان اقدام به خواندن آنها کنند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی همچنین پیرامون عناصر
اصلی ارتباطات شبکهای به وجود گرههای ارتباطی ،ارتباط
متقابل بین گرههای ارتباطی ،تعامل ماژوالر بین گرههای
ارتباطی ،تشخیص و بهحساب آوردن یکدیگر و قابلیت

طبقهبندی سطوح و محتوای ارتباطات اشاره کرد.
عضو هئیت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه به
روابط عمومی شبکهای پرداخت و گفت :روابطعمومی شبکهای
ظرفیتی است برای تأمین نظاممند و پایدار ارتباطات سازمان
بهمنظور حفظ و توسعه ارتباطات درونسازمانی ،برونسازمانی
و ایجاد مشارکت همه عالقهمندان در توسعه و پیشرفت سازمان
از طریق افزایش دادهها و تراکنشهای دادهمبنا که منجر به
افزایش سرمایه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی شود.
وی در ادامه افزود :روابط عمومی شبکهها از ظرفیت تبدیل
پراکندگی و دوری به نظاممند شدن و نزدیکی ،تأمین ارتباط
همزمان بین ذینفعان و توسعه ارتباطات فردی محیطی
و حضوری به ارتباطات شبکهای فردی و جمعی فرامکانی
برخوردار است.
دکتر عاملی با اشاره به اینکه روابط عمومی شبکهای ظرفیتی
است برای پویا کردن همه عناصر ارتباطی درون سازمان ،گفت:
"روابط عمومی شبکهای" را میتوان قالب یا ریخت اجتماعی
جدیدی برای روابطعمومیها دانست که فعالیتهای اساسی
آن پیرامون شبکهها سازمان یافته است .در چنین زمینهای،
شبکهها اقتضائات خاص خود را برای روابطعمومیها به همراه
دارند که مبتنی بر خصوصیات شبکههاست .در واقع در روابط
عمومی شبکهای ،یک شبکه از ندها یا گرههای بههممتصل
تشکیل شده که این گرهها میتوانند درونشبکهای یا بیرون از
شبکهباشند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در بخش پایانی سخنان
خود به پیامدهای روابط عمومی شبکهای پرداخت و
گفت :تبدیل روابطعمومی سلسلهمراتبی به روابطعمومی
شبکهای ،روابطعمومی مخاطبگرا به روابطعمومی تعاملی،
روابطعمومی تکفضایی به روابطعمومی شبکهای دوفضایی
و روابطعمومی مقطعی و مناسبتی به روابطعمومی نظامند و
ماندگار از پیامدهای روابط عمومی شبکهای است.
وی بهعنوان نتیجهگیری نهایی از سخنان خود در این جلسه ،به
غیرمرکزیوهمهمرکزیشدنشبکهایروابطعمومیواستحکام
ارتباطات درونی ،بیرونی سازمان نیز اشاره کرد و گفت :ظرفیت
غیرمرکزی و مرکزی فضای مجازی و بستر ارتباطی اینترنتی
امکانی است که میتواند منجر به مشارکت جمعی ،انسجام
گروههای درونسازمانی و برونسازمانی را افزایش دهد و سطح،
دامنه و تراکم ارتباطات سازمان را افزایش دهد.
دکتر عاملی در پایان افزود :توسعه و تعمیق روابطعمومی
شبکهایموجبافزایشسرمایهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی
سازمانمیشود.روابطعمومیشبکهایمنتهیبهتوسعهمنابع
انبوه انسانی سازمان که در پیوند و مشارکت اعضاء ،مشتریان
و عالقهمندان میشود و قابلیت باالیی برای افزایش سرمایه
اقتصادی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی سازمان دارد.
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دکتر رحیمی در آیین افتتاح پروژههای پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها اعالم کرد:

ی با محققان کشورهای جهان طی ۸سال اخیر
رشد ۲۰۹درصدی دیپلماسی علمی و همکار 

دکتر غالمحسین رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح پروژه های پژوهشی
دانشگاهها و پژوهشگاهها گفت :میزان همکاریهای علمی
محققان کشور با محققان سایر کشورها دنیا در تولید مقاالت
علمی (دیپلماسی علمی) در بازه زمانی ( ۱۳۹۲تا  )۱۳۹۹رشد
قابل توجه  ۲۰۹درصدی را داشته است.
به گزارش نشریه عتف اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،در
این آیین که با حضور رئیس جمهوری و وزیر علوم به صورت
مجازی و ارتباط ویدیو کنفرانسی برگزار شد ،دکتر غالمحسین
رحیمی شعرباف با بیان اینکه دستاوردهای حوزه پژوهش و
فناوری کشور طی دولت یازدهم و دوازدهم و به ویژه در چند
سال اخیر ،پیشرفتهای شگرفی داشته است ،اظهار داشت:
رشد  ۱۲۲درصدی تعداد مقاالت نمایه شده محققان کشور در
پایگاه وب آو ساینس در سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۲باعث شد که
ایران با داشتن  ۶۹۷۷۳مقاله نمایه شده در این پایگاه ،رتبه ۱۶
جهان را در بین سایر کشورها و رتبه نخست را در بین کشورهای

■

اسالمی برای چندمین سال متوالی کسب کند.
وی افزود :این ارتقا تنها محدود به تعداد کمی مقاالت نبوده
و سهم کشور از نظر میزان مقاالت برتر دنیا یعنی بخش کیفی
مقاالت نیز از  ۰/۹۵درصد در سال  ۹۲به  ۴/۲۸درصد در سال
 ۹۹برسد که حکایت از رشد  ۳۵۰درصدی کشور در تولید مقاالت
برتر دنیا دارد.
دکتر رحیمی ادامه داد :این پیشرفتها محدود به حوزه
پژوهش نبوده و در حوزه فناوری نیز بسیار قابل توجه بوده
است؛ به نحوی که ایجاد  ۱۳پارک علم و فناوری ۴۵۵۳ ،واحد
فناور و  ۱۶۵۳شرکت دانش بنیان جدید در طول  ۸سال اخیر
توانستزمینهاشتغال ۳۴۷۰۷نفرازفارغالتحصیالندانشگاهی
را در این مجموعه های فراهم نماید.
معاون پژوهش و فناوری در ادامه گفت :در آمد حاصل از فروش
محصوالت فناورانه شرکتهای مستقر در پارک های علم و
فناوری و مراکز رشد در سال  ۹۸نزدیک به  ۱۳۷میلیارد ریال
بوده که در مقایسه با درآمد  ۴/۶میلیارد ریالی سال  ،۹۲یک
رشد  ۲۸۸۳درصدی را نشان داد .این موضوع در بخش صادرات
این شرکتها نیز کام ً
ال مشهود بود به نحوی که میزان صادرات
محصوالت دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد در سال
 ۹۲برابر  ۱۴/۱میلیون دالر بود ولی این میزان در سال  ۱۳۹۶به
رقم  ۲۶۲/۶۳میلیون دالر افزایش یافت و در سال  ۹۸نیز با وجود
شرایط بسیار سخت و ظالمانه تحریم این میزان به  ۹۸میلیون
دالر رسید.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود :حوزه پژوهش و
فناوری تنها محدود به دانشگاهها و موسسات پژوهشی نبوده
و با ایجاد ارتباط بین صنعت و جامعه با دانشگاه ،زمینه ورود

تحقیقات محققان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات
پژوهشی را در بخش صنعت و نیازهای جامعه فراهم نموده است
به نحوی که تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه از ۳۰۳۵
مورد در سال  ۹۲به  ۸۴۲۷مورد در سال  ۹۸افزایش یافت.
وی در ادامه گفت :از نظر ارزش مالی این قراردادها نیز ،این
مقدار در سال  ۹۲برابر  ۳,۳۵۰میلیارد ریال و برای سال  ۹۸برابر
 ۲۱,۳۷۰میلیارد ریال بود .این تعداد قرارداد ،زمینه مشارکت
و همکاری  ۱۳۷۷اعضای هیات علمی را در اجرای طرح های
ارتباط با صنعت و جامعه در سال  ۹۲و  ۴۶۱۷نفر هیات علمی
در سال  ۹۸را فراهم کرده است.
دکتر رحیمی یادآور شد :پروژههای که امروز به صورت همزمان
در سطح استان تهران و دیگر استانهای کشور در حال
بهرهبرداری است ،شامل  ۲۲پروژه در حوزههای پژوهشی ،زیر
ساختی پژوهشی و ارتباط با جامعه و صنعت هستند .که این
پروژهها به سفارش و کارفرمایی  ۱۵سازمان و نهاد دولتی و
عمومی ۲ ،موسسه و شرکت بخش خصوصی ،دانشگاه و مراکز
آموزش عالی و پژوهشی و با اعتبار بالغ بر  ۳۸۸.۹۶میلیارد تومان
و  ۲میلیون دالر اجرایی شده اند.
وی افزود :پروژه ای هم که امروز در دانشگاه علم و صنعت شاهد
بهره برداری از آن هستیم پروژه نصب و به کارگیری توربین ملی
 ۲۵مگا وات ارتقا یافته در شبکه گاز کشور است که به عنوان
نمونهای از همکاری موثر دولت ،صنعت و دانشگاه است که
افتتاح مرکز تحلیل پیشرفته دادههای حمل و نقل ،افتتاح مرکز
تجزیه و تحلیل پیشرفته دادههای تلفن همراه و افتتاح طرح
هیتر تابشی کاتالیستی ۳ ،طرح دیگر هستند که در این دانشگاه
امروز به بهره برداری می رسند.

دکتر ساالر آملی در نشست مشورتی معاونان و مدیران اموربینالملل دانشگاهها تاکید کرد:
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بینالمللیسازی دانشگاهها؛ بستری جهت ارتقای سطح استانداردها در عرصه بینالمللی
در هجدهمین نشست مشورتی معاونان و مدیران بین الملل
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و
فناوری منتخب کشور که در محل وزارت علوم برگزار شد ،دکتر
حسین ساالرآملی ،رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به بینالمللی سازی دانشگاهها
به عنوان بستری جهت باال بردن سطح استانداردها و افزایش
ظرفیت تحملپذیری دیگران در عرصه بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،در این نشست دکتر ساالر آملی گفت :باید بپذیریم که در
شرایط تغییرات پارادایم هستیم و باید برای آن آماده باشیم زیرا
آینده فعالیتهای علمی و بین المللی از پیچیدگیهای خاصی
برخوردار است و باید در این قضیه با هم همفکری نماییم.
وی افزود :در این ایام آموزش عالی کشورهم تحت فشار
استکبار جهانی و هم تحت فشار دوره کرونا بوده ،لذا بهره گیری
از فرصت های جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا
یک سری پتانسیل ها در کشور ما موجود است که برای جامعه
بین المللی حائز اهمیت بوده و یک سری پتانسیلهای جهانی
وجود دارد که برای ما از اهمیت ویژه برخوردار است لذا اینها
همه فرآیندهایی هستند که اهمیت و ابعاد بین المللی سازی
را روشنتر میکنند.
رئیس مرکزهمکاری های علمی بین المللی وزارت علوم در ادامه

■

اظهار داشت :در بستر این بین المللی سازی در ماه های آینده
با سه پدیده مختلف روبرو میشویم که باید آمادگیهای الزم
را داشته باشیم .اولین پدیده به احتمال زیاد دوره پسا برجام
 ۲در مذاکرات وین است که قادر است صف مجدد کشورهای
اروپایی را که عالقهمند به ایجاد ارتباط هستند قطار کند .پدیده
دوم پسا کرونا است که به احتمال قوی در مهر و آبان با گسترش
واکسیناسیون مجدد ًا شاهد سفرها و رفت و آمدهای بینالمللی
در دنیا خواهیم بود که به نفع ما است.
به گفته وی ،پدیده سوم برنامه راهبردی با کشور چین خواهد
بود که در صورتی که پسا برجام  ۲به نتیجه برسد الجرم کشور
چین در همکاری های خود با ما جدیتر خواهد شد که
من از همه دانشگاههای کشور انتظار گسترش کمی و کیفی

ظرفیتهای دانشگاهی را دارم ،چون مسلم ًا با قویتر شدن
ارتباطات بین المللی میان ایران و چین ،کشورهای غربی نیز
در روابط و همکاری های خود جدیتر برخورد خواهند کرد.
لذا توجه به برنامههای کوتاه مدت از جمله تعداد دانشجویان
خارجی و تعداد فرصتهای مطالعاتی برای متقاضیان خارجی
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دکتر ساالرآملی افزود :دو محور اصلی باید مورد توجه قرارگیرد؛
نخست در فکر نهاد سازی باشیم و به سمت فعالیت های دراز
مدت با نهادهای خارجی حرکت کنیم و دوم به رابطه میان
ایران و چین نگاه عمیقتری داشته باشیم؛ چین با توجه به
سرمایهگذاری گسترده بر روی رشتههای علوم پایه ،فاصله اندک
تولید علم و مصرف علم ،برجستگی در بعضی رشته ها همچون
هوش مصنوعی و توانمندی تجهیزات و مواد در جهان موفق
بوده لذا همکاری با چین یک فرصت است که جامعه علمی ما
نباید آن را از دست بدهد.
وی خاطر نشان کرد :در کشور چین تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی به وفور تولید میشود که بسیار برای آزمایشگاه
های ما فرصت مناسبی است تا شاهد جهش مثبت علم و
فناوری در کشور باشیم و در نتیجه به ارتباط با چین باید به
شکل فرصتی نگاه کنیم و برنامههای کوتاه مدت و بلندمدت با
این کشور برقرار سازیم تا به اهداف عالی خود برسیم.

■

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری تأکید کرد:

لزوم تقویت فرهنگ خودارزیابی و دیگرارزیابی در بخشهای مختلف ستاد و صف
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در نشست
مشترک "شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت" و "شورای
راهبری مدیریت" که در تاالر شهدای جهاد علمی این وزارت
برگزار شد ،بر لزوم تقویت فرهنگ خودارزیابی و دیگرارزیابی
در بخشهای مختلف ستاد و صف تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر غالمی در
این نشست مشترک اظهار داشت :فرایند ارزیابی این امکان
را برای دستگاه پدید میآورد تا به نقاط قوت و ضعف عملکرد
خود واقف شود و بازنمای زحمات همه کارکنان و مدیران ستاد
و دانشگاه ها و پژوهشگاههاست.
وی بر دقت نظر بر تکمیل بودن اطالعات و مستندات تأکید
کرد و افزود :باید با پیگیری این موضوع ،فرهنگ خودارزیابی و
دیگرارزیابی را در بخشهای مختلف ستاد و صف تقویت کنیم.
ارزیابی عملکرد وزارت علوم ،دانشگاهها و پژوهشگاهها،

آینهای است که مهمترین وجوه کارکردی نظام علم و
فناوری را در اختیار جامعه قرار میدهد
دکتر غالمعلی منتظر رئیس مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در این نشست
گفت :ارزیابی عملکرد وزارت علوم ،دانشگاهها و پژوهشگاهها،
آینهای است که مهمترین وجوه کارکردی نظام علم و فناوری را
در اختیار جامعه قرار میدهد.
وی با بیان فرآیند ارزیابی عملکرد شاخصهای اختصاصی
تصریح کرد :در جلسة مشترک وزارت با سازمان امور
استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در آذرماه  ۱۳۹۹قرار
شد که شاخصهای ارزیابی وزارت علوم در دوسطح :م ّلی و
مؤسسهای با پیشنهاد وزارت علوم تدوین شود و برای ارزیابی
در سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰مبنای عمل قرار گیرد.
دکتر منتظر افزود :پس از استعالم از حوزههای مختلف

ستاد ،شاخصهای ارزیابی وزارتخانه و دانشگاهها تدوین و
پس از بررسی در سازمان امور استخدامی ،همان شاخصها
به وزارتخانه ابالغ شد و ارزیابی این شاخصها از تاریخ
/۱۵/۰۱ ۱۴۰۰آغاز شده است.
رئیس مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم
تصریح کرد :این شاخصها مربوط به فعالیتهای تخصصی
حوزه علم وفناوری در شش محور شامل :آموزشی،
پژوهشی ،دانشجویی ،رفاهی دانشجویان ،بینالمللی و
فرهنگی و اجتماعی است که مشتمل بر  ۴۹شاخص در سطح
م ّلی و  ۳۸شاخص در سطح مؤسسهای (دانشگاه ،پژوهشگاه و
پارک علم و فناوری) است.
در ادامه این نشست گزارش خودارزیابی واحدهای مختلف
ستادی از فعالیتهای تخصصی خود مطرح و به نقاط قوت و
ضعف عملکرد و نیز شیوه گزارشدهی تأکید شد.

معاون وزیر علوم ورئیس سازمان امور دانشجویان:

اجرای آموزش مجازی با کیفیتی مناسب در
دانشگا ه های کشور
دکتر مجتبی صدیقی ،معاون وزیر علوم ورئیس سازمان
امور دانشجویان با اشاره به مشکالت و سختیهای
پیش آمده برای آموزش عالی کشور در دوران کرونا،
اظهار کرد :علیرغم همه این مشکالت ،آموزش مجازی
به شکل رضایت بخشی و با کیفیت مناسب در سراسر
کشور در حال اجراست و امید داریم در ترم آینده با توجه
به توسعه واکسیناسیون شاهد تحول در زمینه حضور
دانشجویان در سطح دانشگاهها باشیم.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه ایالم ،در
نشست رئیس سازمان امور دانشجویان با اعضای
هیئت علمی دانشگاه ایالم که با حضور دکتر علیاکبری
رئیس دانشگاه ،حجتاالسالم غیاثی مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر علیزاده
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان ،معاونان
و مسئوالن دانشگاه ایالم بهصورت حضوری و برخط،
برگزار شد ،دکتر صدیقی با بیان اینکه شاخص نسبت
اعضای هیئت علمی به دانشجو ،روند ارتقای اساتید
و هرم جذب هیئت علمی به شکل امیدوار کنندهای
در چند سال اخیر در دانشگاه ایالم بهبود یافته است،
اظهار داشت :جذب دانشجوی خارجی یکی دیگر از
موفقیتهای دانشگاه ایالم است و آمار ارائه شده ُمبین
جهش در جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه ایالم با
محوریتدانشجویانعراقیاستولذابایددانشگاهایالم
در کانون توجه قرار گیرد تا قدرت مانور آن برای جذب
دانشجویعراقیارتقایابد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به مشکالت
و سختیهای پیش آمده برای آموزش عالی کشور در
دوران کرونا ،اظهار کرد :علیرغم همه این مشکالت،
آموزش مجازی به شکل رضایت بخشی و با کیفیت
عالی در سراسر کشور در حال اجراست و امید داریم
در ترم آینده با توجه به توسعه واکسیناسیون شاهد
تحول در زمینه حضور دانشجویان در سطح دانشگاهها
باشیم.
وی همچنین اجرای سند آمایش آموزش عالی کشور
را یکی از دستورالعملهای ستادی وزارت علوم عنوان
کرد و گفت :این سند ،با هدف ارتقای سطح کیفیت
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشخص کردن
مأموریتها به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
رسیده و مجموعه مدیریتی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری هم بر اجرای کامل و درست آن اصرار دارد تا
از امکانات و ظرفیتهای موجود برای توسعه کشور
استفاده بهتری به عمل آید.
رئیس سازمان امور دانشجویان یادآور شد :آمایش
آموزش عالی؛ به معنای حذف مراکز آموزشی کوچکتر
نیست ،بلکه به دنبال دستهبندی مأموریتها بر اساس
امکانات و پتانسیلهای موجود در سطوح مختلف
بینالمللی ،ملی ،منطقهای و استانی است.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به موضوع
همسانسازی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت
علوم با حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی وابسته
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تصریح
کرد :موضوع ارتقای وضعیت معیشتی اعضای هیئت
علمی یکی از برنامههای اصلی پیشنهادی وزیر محترم
علوم ،تحقیقات و فناوری بوده ،که بهصورت جدی از
سال  ۱۳۹۷در دستور کار قرار گرفت و تاکنون در مراحل
مختلف پیگیری شده است.
در ابتدای این نشست دکتر علیاکبری رئیس دانشگاه
ایالم و حجتاالسالم غیاثی در سخنان کوتاهی ضمن
تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید
مطهری ،از زحمات اعضای هیئت علمی در طول یک
سال گذشته تقدیر کردند.
در ادامه اعضای هیئت علمی دانشگاه ایالم نقطه
نظرات ،سؤاالت و پیشنهادت خود را مطرح کردند و
دکتر صدیقی پاسخهای الزم را ارائه کرد.
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معاون آموزشی وزارت علوم در پنجمین همایش آموزش عالی اعالم کرد؛

حفظ سالمتی افراد،شرط حضوری شدن کالسها و بازگشایی دانشگاهها در ترم آینده

سرپرست ادارهکل روابط عمومی وزارت علوم تاکید کرد:

برنامهمحوری ،تخصصگرایی و روحیه جهادی؛ الزمه
تحقق گفتمان تحول در روابط عمومی
سرپرست ادارهکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری با اشاره به لزوم همدلی ،روحیه جهادی
مسئولیتپذیری سازمانی و اخالقمداری در روابط
عمومیها گفت :برنامه محوری ،دانشمحوری و
تخصصگرایی؛ ضرورت تحقق گفتمان تحول و پیشرفت
در روابط عمومیهاست.
به گزارش نشریه عتف ادارهکل روابط عمومی وزارت
علوم ،دکتر ندا شفیعی در نشست مدیران روابط
عمومی دانشگاهها ،موسسات آموزشی ،پژوهشی
و فناوری سراسر کشور که به مناسبت گرامیداشت
روز جهانی ارتباطات و هفته ملی روابط عمومی به
صورت مجازی برگزار شد ،با اشاره به اهمیت و نقش
و جایگاه روابط عمومی در بهبود وضعیت سازمانها
گفت :روابط عمومی ،نقشی بسیار مؤثری در ایجاد
تعامل بین مجموعهای و برون سازمانی دارد و
مسئول روابط عمومی در هر دستگاه و سازمان یا
نهادی ،باید واجد یک سری خصوصیات و روشهای
کارآمد در اداره امور و انجام وظائف شغلی باشد
تا بتواند مایه پیشرفت و تعالی کاری در ادارات و
سازمانها را فراهم کند.
وی افزود :روابط عمومی امروز بسیار پیچیدهتر از
روابط عمومیهای دورههای گذشته است و تحوالت
فراگیر دنیای معاصر ،مسئولیتهای بیشتری را متوجه
مسئوالن روابط عمومی میکند .اگر بخواهیم روابط
عمومی در حد مطلوب و متناسب با شرایط جامعه
نقشآفرینی کند بایستی به گونهای برنامهریزی شود
که در درجه نخست در هر سازمانی ،نسبت به تثبیت و
تقویت جایگاه روابط عمومی اقدام شود.
دکتر شفیعی ادامه داد :برای رسیدن به شرایط مطلوب
باید بدانیم در حال حاضر در چه جایگاهی قرار داریم؟
یعنی تحلیل موقعیت کنونی داشته باشیم .به چه
جایگاهی می خواهیم برسیم؟ یعنی هدف را تعیین کنیم
و اینکه چگونه می توانیم به جایگاه مورد نظر برسیم؟
یعنی راهبرد ها و تاکتیک ها را مشخص کنیم.
سرپرست ادارهکل روابط عمومی وزارت علوم به
چالشهای پیش روی روابط عمومیها نیز اشارهای کرد
و گفت :نبود ردیف اعتباری مستقل و بودجه مشخص
برای برنامههای روابط عمومی؛ عدم تخصصگرایی
درروابط عمومی و کمبود نیروی کارشناس خبره و
متخصص ،درگیر بودن در روزمرهگی با انجام کارهای
عادی ،جاری و نبود آرشیو منسجم و دقیق و عدم
وجود امکانات بروز و مطابق با تکنولوژیهای نوین
از جمله چالشهایی است که روابط عمومیها با آن
درگیر هستند.
دکتر شفیعی پیشنهادهایی برای توانمندسازی روابط
عمومیها ارائه داد و اظهار داشت :روابط عمومی
باید بر محور ارتباطات موثر ،مشارکت مداری و
اطالع مداری حرکت کند تا بتواند در راستای کمک به
اثربخشی سازمان مؤثر باشد و با نواندیشی و نوگرایی،
ابتکار و خالقیت مستمر عجین شود و عملکرد خود را
بر مبنای مخاطبپژوهی و آیندهپژوهی ارائه دهد.
وی تاکید کرد :روابط عمومی همواره باید از موضع
انفعالی خارج شده و به موضع فعال وکنشگر تبدیل شود
و البته با اخالقمداری و تقویت ارزشها و ویژگیهای
مطلوب انسانی در این راستا گام بردارد.
سرپرست ادارهکل روابط عمومی وزارت علوم ،تاکید
کرد :رسیدن به روابط عمومی خالق ،پویا و فعال ،از
طریق برنامه محوری ،آموزش محوری ،دانشمحوری
و تخصصگرایی امکانپذیر است و برای تحقق گفتمان
تحول و پیشرفت در روابط عمومی ،باید با هم اندیشی
و همدلی ،روحیه جهادی و کار جمعی ،مسئولیت
پذیری سازمانی ،اخالق مداری و قانونمندی و البته با
اثبات کارآمدی به حفظ و افزایش اعتبار روابط عمومی
کمک کنیم.

دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم  ،تحقیقات
ش در دانشگاهها منوط
و فناوری گفت :حضوری شدن آموز 
به حفظ سالمتی افراد است و اگر واکسیناسیون انجام شود و
شهرها در شرایط زرد و آبی قرار گیرند امیدواریم از مهرماه
 ۱۴۰۰کالسها به صورت حضوری برگزار شود.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه الزهرا ،در نخستین
روز از پنجمین همایش آموزش عالی با محوریت تقدیر
از سرآمدان آموزشی دانشگاههای وزارت عتف و بررسی
روندهای جاری و آتی آموزش عالی در شرایط همه گیری
کرونا به صورت مجازی به میزبانی دانشگاه الزهرا س در
حال برگزاری است ،دکتر خاکی صدیق در خصوص هدف
برگزاری این همایش اظهار داشت :یکی از اهداف برگزاری
این همایش همکاری و هم افزایی وزارت علوم با دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی به منظور شناساندن ظرفیتهای
این وزارت به جامعه در حل چالشها و مشکالت و ارائه
الگوهای مناسب در این زمینه است.
وی با بیان اینکه تربیت اساتید اخالق مدارو شایسته مبتنی
بر استفاده از روشهای نوین آموزشی جهت رشد و شکوفایی
دانشجویان و ایجاد برنامههای درسی کارآمد و تحول آفرین
از اهداف کالن معاونت آموزشی است ،افزود :در حال حاضر
تالش میکنیم تا مقررات آموزشی که تا پیش از این دست
و پاگیر بوده ،به مقرراتی انعطاف پذیر با واگذاری اختیار
تصمیم گیری به دانشگاهها تبدیل شود زیرا ما در کشور
تنوع و طیفهای وسیعی از موسسات و مراکز آموزشی را
داریم که این موسسات از نظر زیر نظامها ،تجربیات ،قدمت،
توانمندیهای علمی و مدیریتی با یکدیگر متفاوت هستند و
این تنوع سبب میشود تا امکان استفاده از یک فرمول واحد

برای حل مشکالت در کل کشور فراهم نباشد.
دکتر خاکی صدیق با تاکید بر اینکه آموزش عالی یک امر
محدود به وزارت علوم نیست و مشارکت سازمانهای
بسیاری را میطلبد و موفقیت آن نیز تنها از طریق وزارت
علوم ممکن نیست ،مطرح کرد :یکی از اهداف این همایش،
پیوند آموزش عالی با جامعه در بهبود و رفع مشکالت است
که این امر مشارکت ،هم افزایی و همکاری بخشهای
مختلف را در کشور میطلبد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به برگزاری نشستهای
تخصصی درخصوص مسائل مختلف آموزش عالی گفت:
اهداف این نشستها و جلسات عمدت ًا اطالع رسانی،
فرهنگ سازی ،ارتقای دانش فنی و بررسی چالش ها و
آسیبها بوده ،زیرا کشور با ورود غیرمنتظره این ویروس با
چالشهایی بسیاری روبرو شد.
دکتر خاکی صدیق ادامه داد :در دانشگاهها تالش شده تا
با برنامهریزی ،آسیبها و چالشها را به حداقل برسانیم.
باید تشکر کنیم از خانواده آموزش عالی که اجازه ندادند در
دوران کرونا در آموزش وقفهای ایجاد شود و زیرساختهای
این نوع آموزش را علی رغم مشکالت مالی ایجاد کردند و

فرهنگسازی ،سیاستگذاری و اطالع رسانیها نیز به موقع
انجام شد.
وی عنوان کرد :در اسفند  ۹۸اگرچه بیش از دو دهه تجربه
در آموزش الکترونیکی داشتیم اما این امر تنها به تعداد
کمی از دانشگاه  ها محدود میشد اما با شیوع کرونا و
ضرورت استفاده از آموزش مجازی با بیش از  ۲هزار واحد
دانشگاهی روبرو بودیم که هیچ تجربه و زیرساختی برای این
موضوع نداشتند و براساس آمار کمتر از  ۱۰درصد اساتید و
کارشناسان با این نوع آموزش آشنا بودند.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود :در ابتدا از نظر قوانین
آموزشی و فرهنگی و زیرساختها در ابتدا با چالشهای
بسیاری روبرو بودیم اما با تشکیل کارگروههایی که در
دانشگاهها و ستاد وزارت علوم ایجاد شد ،توانستیم مشکالت
را مرتفع و مدیریت کنیم.
دکتر خاکی صدیق با بیان اینکه در نوروز سال  ۹۹عم ً
ال
تعطیلی در حوزه آموزش عالی نداشتیم و با گذشت یک
ماه از آغاز سال جدید ۷۰ ،درصد کالسها در بستر فضای
مجازی برگزار شد و دوماه بعد نیز به  ۸۰درصد رسید ،تصریح
کرد :در حال حاضر با مسائل مختلفی از جمله ساماندهی
دانشگاهها ،به روزرسانی سر فصلها ،آموزش الکترونیکی و
بررسی چالشهای آن روبرو هستیم که الزم است تا در بهبود
آنها به منظور ارتقای کیفی آموزش عالی تالش کنیم.
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در پایان
با اشاره به اینکه حضوری شدن آموزشها منوط به حفظ
سالمتی افراد است ،از ارسال نامهای به وزارت بهداشت
در این خصوص خبر داد و اظهار داشت :اولویت برای
واکسیناسیون مطالبه دانشجویان است و آموزش حضوری
نباید بیش از این به تعویق بیفتد.

وزیر علوم برضرورت توسعه و تقویت شتابدهندهها تاکید کرد
دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در
آیین افتتاحیه سلسله رویدادهای پیوند بر ضرورت توسعه
و تقویت شتابدهندهها تأکید کرد و گفت :این مجموعه
نقطه اتصال مراکز علمی به بخشهای فعال در حوزه فناوری
هستند و کمک به این مجموعه و پشتیبانیهای مالی است
که واحدهای فناور ما را از دره مرگ عبور میدهند.
به گزارش نشریه عتف به نقل از اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،در آیین افتتاحیه سلسله رویدادهای پیوند
که با حضور دکتر وحدت مدیرعامل صندوق نوآوری و
شکوفایی ،دکتر قانعی رئیس ستاد توسعه زیستفناوری،
دکتر منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی و دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن در
محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد ،دکتر غالمی
با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی یک
روند رو به شتاب و قابل قبولی در تربیت نیروی انسانی برای
کشور ایجاد شده است و قطع ًا این امر به معنای بینیازی از
تعامالت علمی و بینالمللی نیست ،اظهار داشت :مجموعه
دانشگاهی کشور در واقع تولیدکنندههای علم هستند
وفناوریهای حاصل از دانش قطع ًا راهگشای بهرهبرداری
از دانش بشری برای رفاه ،توسعه و امنیت در حوزههای
مختلف در سطح علمی و جهانی است.
وی با اشاره به کاربست دانش برای رفاه تصریح کرد :نکتهای
که همیشه در طول دورههای گذشته بر آن تأکید میشود
آن است که با صاحب دانش بودن چقدر در سطح جامعه
برای رفاه مردم و حل مسائل و مشکالت ،دانش خود را به
کاربگیریم.

وزیر علوم در ادامه افزود :هدف از تاسیس و شکل گیری
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در اقصی نقاط کشور
در دو دهه گذشته این بود که به صاحبان ایده و فناوران
کمک کنند و تشکیل شرکتهای دانشبنیان ،یکی از
نمونههایی است که میتواند توفیق این مجموعهها را نشان
دهد .موفقیتهایی که شرکتهای دانشبنیان داشتند
خوشبختانه قابل عرضه و امیدوارکننده است.
وی همچنین با اشاره استقبال نسل جوان و فرهیخته
دانشگاهی از این مراکز فناوری گفت :نگاهی که نسل جوان و
تحصیلکرده دانشگاهی ما و حتی اساتید پیشکسوت به این
فضای جدید و به زیستبوم جدید دارند ،نشان میدهد که
نگاه به این سمت با امیدواری بیشتری در حال شکلگیری
است.
وزیر علوم همچنین بیان کرد :مجموعه اجزای زیستبوم
باید هماهنگ باشند .خوشبختانه منابع مالی خوب از
سوی صندوقهایی که در شکلهای مختلف دارند حمایت
میکنند ،وجود دارد .صندوقهای پژوهش و فناوری نیز در
همه استانها حضور پیدا کرده و این مجموعه زیستبوم را

پیش برده و تکمیل می کنند.
دکترغالمی در پایان سخنان خود اظهار داشت :باید
شتابدهندههای موجود را هم توسعه داده و تقویتکنیم.
همچنین در حوزههای مختلف برای شکلگیری آنها کمک
کنیم.
دکتر وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این
آیین با اشاره به وضعیت زیستبوم نوآوری اظهار داشت:
در  ۲سال گذشته در کنار زیستبوم نوآوری ،تالش شد
تا اجزای تأمین مالی نوآوری نیز شکل گیرد .در تمام
استانهای کشور ظرف دو سال گذشته یک صندوق شکل
گرفته است .همچنین در کنار دانشگاههای مادر نیز یک
صندوق پژوهش و فناوری و در حوزههای تخصصی نیز
صندوق پژوهش و فناوری بهعنوان نهاد تأمین مالی چابک
شکل گرفته است .سرمایه این صندوق از  ۷۰میلیارد تومان
به  ۸۰۰میلیارد تومان رسیده است.
در ادامه دکتر قانعی ،رئیس ستاد توسعه زیستفناوری
نیز اظهار داشت :ستاد توانمندی هر دانشگاه در حوزه
زیستفناوری را احصاء کرده و بهصورت دوجانبه
تفاهمنامههایی را با دانشگاهها در حوزههای مشخص به
امضاء رساندهایم .اگر همه این قراردادها را جمع کنیم ،کل
مجموعه موضوعی زیستفناوری دنیا را پوشش میدهد
و در حال حاضر  ۵۰۰شرکت دانشبنیان داریم که نیازمند
اتصال به دانشگاه است.
گفتنی است در پایان این رویداد که فناوریهای حوزه
زیستی و ساختمان را پوشش میداد ،از برخی محصوالت
شرکتهای دانشبنیان رونمایی و تفاهمنامه سه طرح نیز با
حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به امضا رسید.
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در این بخش یم خوانید:

تخصیص 230میلیارداعتباربهقراردادهایثبتشدهدر
سامانهساتعدرسال1399
خالصهگزارشمدیریتیازعملکرددستگاههایمجری
قانونحمایتازشرکتهاوموسساتدانشبنیانو
تجاریسازینوآوریهاواختراعات

برنامه پنج ساله توسعه چین بر خود اتکایی علمی متمرکز شده است
نویسندهSmriti Mallapatyk :
 11مارچ  – 2021اخبار مجله Nature
مترجم :دکتر سعید سمنانیان

لزوماستفادهازظرفیتکمیسیونهایتخصصیعتف
درتدوینبرنامههفتم
شهرجزءمانیست؛ماجزئیازشهریم(ناحیهنوآوری
مدرس)
شكلگيرینظا ميكپارچهپايشوارزيابیعلمفناوری
ونوآوری

تنشهای جهانی و محدودیت در تعامالت بینالمللی
و تاکید بر مصارف و کاربردهای واقعی در جهان ،نگاه
و چشمانداز چین را به سوی تحقیق و پژوهش سوق
داده است.

و ....

◆ چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه
چین که جهتگیری اجتماعی و اقتصادی
رشد این کشور را در نیم دهه آتی نشان
ک تری را بین
میدهد ،ارتباطات نزدی 
آکادمی و صنعت رقم زده است
◆ بر مبنای برنامه پنج ساله توسعه ،چین
قصد دارد ساالنه  %7اعتبارات تحقیق و
توسعه را افزایش دهد.
◆ حکومت مرکزی در سال  2021مقدار
صرف شده برای پژوهشهای علوم پایه را
 %10/6افزایش میدهد.
◆ چین در برنامه توسعه پنج ساله ،سهم
علوم پایه در تحقیق و توسعه را از  %6به
 %8افزایش داد ه است.
◆ آمریکا  %17اعتبارات تحقیق و توسعه
خود را صرف علوم پایه میکند.

محققین معتقدند به دنبال تنش بین روابط چین با امریکا و
دیگر ملل غربی ،رشد و خود اتکایی علمی و تکنولوژیک در
محور برنامه پنج ساله توسعه چین قرار گرفته است.
چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه چین که در یازدهم
مارچ امسال به تصویب رسیده و جهتگیری اجتماعی و
اقتصادی رشد این کشور را در نیم دهه آتی نشان میدهد،
ارتباطات نزدیکتری را بین محافل آکادمیک و صنعت
رقم زده و همچنین تالش کرده وضعیت ارزیابی این رابطه
را بهبود بخشد .ولی برخی محققین نگران این هستند که
این شیفت و گرایش ،منجر به کاهش انگیزههای علمی
دانشمندان ،و در نتیجه ،ناپیدایی وکمتر دیده شدن علم
چین در جهان گردد.
جوی جانگ ( ،)Joy Zhangجامعه شناسی از دانشگاه کنت
در کانتربری انگلیس ،که کتابی در مورد "سیاستهای علم
در چین" به رشته تحریر درآورده اظهار میدارد که جهان در
حال ورود به مرحلهای جالب توجه در ارتباط با رشد علمی
چین میباشد.
برمبنای اظهارات نخست وزیر چین Li Keqiang ،در
اجالس ساالنه مهمترین نهاد تصمیمساز این جمهوری،
کنگره ملی خلق چین ،در زمینه برنامه توسعه پنج سال
آتی ،افزایش ساالنه اعتبارات علمی نسبت به چهار سال
گذشته ،کمتر خواهد بود ،ولی در صد تخصیص به علوم
پایه افزایش مییابد.
رونق فزاینده بودجه برای علم
اعتباراتی که چین در زمینه تحقیق و توسعه ( )R&Dبعنوان
درصدی از تولید ناخالص داخلی ( )GDPصرف کرده ،بطور
مستمر از  1995تاکنون رشد کرده است
چین در حال حاضر یک تولید کننده بزرگ علم در دهه های
اخیر بوده و به مقدار زیاد برروی تحقیق سرمایه-گذاری کرده
است .برنامههای پنج ساله توسعه چین اسنادی هستند که
جهتگیریهای سرمایهگذاری و بلندپروازیهای پژوهشی
را نشان میدهند.

ارتباطات کمتر در فعالیتهای بینالمللی
 Yang Weiرئیس سابق و مشار فعلی بنیاد ملی علوم طبیعی
چین ،که مهمترین نهاد ارائه دهنده گرانت پژوهشی در این
کشور میباشد اظهار میدارد" :محدودیت در روابط تجاری
چین و امریکا ،موجب سوق پیدا کردن تمرکز این کشور به
سوی خودکفایی شده است".
 Mu-MinG Pooیک متخصص علوم اعصاب و مدیر
علمی انستیتوی علوم اعصاب شانگهای فرهنگستان
علوم چین اظهار میدارد" :تنش بین روابط چین و امریکا
موجب بیداری و هشیاری چین شده است .او اضافه کرد:
"برای مثال در اواخر سال گذشته ،اباالت متحده صادرات
میکروچیپهای مورد استفاده در تلفنهای همراه هوشمند
را به چین بر این پایه که میتوان از آنها در صنایع نظامی
استفاده کرد منع نمود .این اتفاق ،گلوگاه مهمی در کاربرد
پیشرفتهای بومی در تحقیقات پایهای مورد نیاز فناورانه
چین را آشکار نمود .چین تحقیقات وسیع و با کیفیتی در
حوزه مواد در حال انجام دارد ولی اتفاقات اخیر نیاز به تولید
محصوالت مورد نیاز را نیز بیشتر از پیش آشکار نمود .برای
درک کامل توان تحقیقاتی علوم پایه ما ،بایستی محققین و
صنعت تعامل بیشتری با هم داشته باشند".
 Yangاظهار میدارد" :با وجودیکه این آخرین برنامه توسعه
چین برای احتراز از یک چنین مشکالتی ،تمایل دارد بیشتر
خودکفا شویم ،ولی با این وجود بر ارتباطات تحقیقاتی
بینالمللی نیز اصرار میورزد.

بازنگری در ارزیابی پژوهشی چین نباید به معنای
کاهش در همکاریهای بینالمللی باشد
 ،Huang Futaoمحققی در حوزه آموزش عالی در دانشگاه
هیروشیمای ژاپن از این امر ابراز نگرانی میکند که "چون
ممالک غربی محدودیتهای بیشتر از معمولی را در
همکاری در حوزههای حساس علمی با محققین چینی
اعمال میکنند ،ممکن است همکاری بینالمللی محققین
با سختی بیشتر مواجه شود".
 Pooاظهار میدارد" :فشار همزمان چین برای خودکفایی
و همکاری صنعتی منجر به جهتگیری بیشتر بسوی
حوزههای مهم برای جامعه میگردد .حوزههای مورد تمرکز
در حال حاضر عبارتند از علوم مغزی ،هوش مصنوعی،
اطالعات کوانتم ،ژنومیکز ،پزشکی بالینی ،و اکتشافات عمق
فضا و ژرفای دریاها".
به عنوان بخشی از حرکت بسوی ارتباط نزدیکتر مابین پژوهش
و صنعت ،مشوقهایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی از
طریق معافیتهایی در مالیاتها عملیاتی شده است.
 Huangاظهار میدارد "گرایش بسوی ارتباط قویتر با
صنعت ،تغییرو تحولی جدی برای چین محسوب میشود.
در مقایسه با کشورهای غربی ،چین سابقه و صبغه بسیار
کوتاهی از همکاری بین صنعت و آکادمی و بخش تجارت
دارد ،چون از ابتدا تمام تجارت توسط دولت مرکزی کنترل
میشده است".
محققین معتقدند تاکید برنامه پنجساله بر همکاری با
م راستای تالشهای سالهای اخیر برای ترجمه
صنعت ه 
علوم پایه به علوم با کاربردهای جهانی میباشد .برای مثال،
در دسامبر  ۲۰۱۹وزیر منابع انسانی و امنیت اجتماعی
چین قوانینی را منتشر کرد که به محققین اجازه میدهد
فرصت مطالعاتی تا  ۶سال را در صنعت و در جهت خلق
استارتاپهای خود بگذرانند .محققینی که از این فرصت
بهره ببرند همواره حقوق و دیگر مزایا را دریافت کرده و
عملکرد آنها در طول این زمان در ارزیابیها و بررسیهای
ترفیع و ارتقاء آکادمیک به رسمیت شناخته میشود".
برای تسهیل گرایش به صنعت ،چین همچنین تاکید کمتری
در چاپ تعداد باالی مقاله نموده و در عوض تالش نموده
راههای دیگری بر مبنای برونده کاری محققین را بعنوان
جایگزین پیدا کند Zhang .میگوید تمرکز برروی "به انجام
رسیدن کارها" میباشد.
نقاط کور یکپارچگی پژوهش
 Zhangادامه میدهد ،اینگونه رشد و توسعهها میتواند
نقاط کوری را برای امر اخالق و یکپارچگی در تحقیق ایجاد
کنند .با تشویق برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی،
ممکن است دانشمندان وارد حیطه و حوزههایی شوند که
سیستمهای نظارتی هدایت تحقیقات در موسسات ملی،
آنها را پیش بینی نکرده باشند.
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چین اخیر ًا برای مقابله با سوء رفتار و تقلب در امر تحقیق و پژوهش ،که منجر
به بازستانی و  RetRactionتعداد زیادی مقاالت شده تالشهایی به عمل آورده
است ،ولی مشکل همچنان باقی است Huang .اظهار میدارد" :فقدان شفافیت
در پژوهشهایی که توسط صنایع اجرا میشوند یکپارچگی تحقیقات حاصل تز
همکاری بین آکادمی و صنعت را مشکلتر میسازد.
قوانین مقابله با سوء رفتار در پژوهش چین" ،آسیابهای کاغذی" را که
مطالعات تقلبی را خرد و آسیاب میکنند هدف گرفتهاند
فشار برای برآورده نمودن اهداف اجتماعی و همچنین یرقراری سیستم رقابتی
برای توزیع اعتبارات پژوهشی میتواند منجر به ابداع راه و روشهای جدید برای
تقلب و سوء رفتا ر گردد Zhang .اظهار داشت" :تحمل برای شکست و ناکامی پایین
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خواهد بود .متعاقب رویکرد و شیفت به سوی صنعت ،مقاالت علمی کمتری توسط
دانشمندان چینی به چاپ خواهد رسید و کارشان کمتر در دنیا دیده میشود" .او
اضافه میکند" :آنها محققین برجسته را ب ه داخل اتاقی تاریک و پشت دربهای
بسته می رانند".
تغییر در روش ارزیابی کار محققین همچنین ممکن است باعث شود محققین
جوان برای دستیابی به اعتبارات پژوهشی با مشکالت بیشتر مواجه شوند.
 ،ConG Caoمحقق سیاست علم در دانشگاه  NottinGhamدر NinGbo
چین اظهار میدارد که حکومت بایستی روش و شاخصهای جدید و قابل فهم
برای بررسی عملکرد علمی پژوهشگران را اعالم کند .این شاخصها باید در
اندازهگیری سهل و روان باشند.

بر مبنای برنامه پنج ساله توسعه ،چین قصد دارد ساالنه  %7اعتبارات تحقیق و
توسعه را افزایش دهد.
 Liمیگوید حکومت مرکزی در سال  2021مقدار صرف شده برای پژوهشهای
علوم پایه را  %10/6افزایش میدهد .این مقدار باالتر از متوسط افزایش ساالنه در
پنج سال اخیر میباشد .در برنامه توسعه پنج ساله ،سهم علوم پایه در تحقیق و
توسعه را از  %6به  %8افزایش دادهاند ConG .میگوید "با اینکه این افزایش مثبت
تلقی میشود ،ولی هنوز نصف سهم صرف شده در تحقیق و توسعه بسیاری از
کشورها است .برای مثال امروزه امریکا  %17اعتبارات تحقیق و توسعه خود را
صرف علوم پایه میکند.
Doi: httPs://Doi.oRG/10.1038/D3-00638-021-41586

تخصیص  230میلیارد اعتبار به قراردادهای ثبت شده در سامانه ساتع
در سال 1399

میتواند بیانگر اعتماد ایجاد شده فیمابین صنعت و دانشگاه باشد.
مطابق نمودار  ،1در سال  ،1399تعداد  657قرارداد به ارزش  5120میلیارد ریال منقعد شده که نسبت به سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

پیام چینی فروشان
مدیر اجرایی امور برنامه ریزی توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف

سامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به منظور ایجاد زیرساخت مناسب
برای اجرای بند ح تبصره ( )9قانون بودجه ساالنه کل کشور توسط دبیرخانه شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) طراحی و راه اندازی شده است .این سامانه با
هدف پیوند میان تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری و رفع نیازهای فناورانه کشور توسط
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد شده است.
در ابتدای هر سال اسامی شرکتها/بانکها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ،بر
اساس قانون بودجه ساالنه ،به همراه میزان هزینه امور پژوهشی آنها اعالم میگردد.
مشمولین این قانون مکلفند حداقل  40درصد از هزینه امور پژوهشی خود را از طریق
انعقادقراردادبادانشگاههاومؤسساتآموزشعالیدرقالبطرحهايپژوهشكاربردي
و یا حمایت از پاياننامههاي تحصيالت تكميلي ،طرحهاي پسادكتري و یا طرحهاي
تحقيقاتيدانشآموختگانتحصيالتتكميليغيرشاغلبهمصرفبرسانند.
شرکتهاوسازمانهایمشمولبامراجعهبهسامانهساتعوثبتاولویتهاونیازمندیهای
تحقیقاتی خود در این سامانه ،نیازمندیهای پژوهشی و فناورانه خود را برای جامعه
علمی کشور به فراخوان میگذارند .از سوی دیگر ،دانشگاه و مراکز علمی با مراجعه
به سامانه ساتع میتوانند برای اولویتهای مرتبط با تخصص و توانمندیهای خود
پیشنهاده ارسال نمایند .مشمولین پس از دریافت و بررسی پیشنهادهها ،نسبت به
انتخاب بهترین مجری و انعقاد قرارداد با مؤسسه مربوطه اقدام الزم را انجام خواهند
داد .پس از انعقاد قرارداد مجری متناسب با میزان پیشرفت کار گزارش خود را در
سامانه ساتع ثبت می نماید که پس از طی فرایند مربوطه و اخذ تأییدات الزم از سوی
شرکتکارفرماودبیرخانهشورایعالیعتفوسازمانبرنامهوبودجهپرداختبهمجری
صورت می گیرد.
الزم به توضیح است که سامانه همزمان با تصویب قانون  40درصد از سال 1397
فعالیت خود را آغاز نموده است .در ادامه گزارش مختصری از عملکرد اجرایی این بند
قانونی در طی سالهای اجرای آن خواهیم پرداخت:
در سال  ،1397اولین سال اجرای قانون  ،%40در مجموع  481اولویت پژوهشی در
این سال در سامانه ساتع به فراخوان گذاشته شد که از آن میان  224اولویت منجر به
انعقاد قرارداد به ارزش  679میلیارد ریال گردید .با توجه به اینکه سال  1397اولین
سال اجرای این قانون بود ،تنها  27میلیارد ریال اعتبار توسط شرکتها به دانشگاهها و
مؤسسات پژوهشی بابت پیشرفت پروژهها پرداخت شد .دلیل اصلی پایین بودن میزان
پرداختهای سال  1397را میتوان عدم اطالع دقیق شرکتها و دانشگاهها از فرایند
اجرایی قانون دانست ،لذا بسیاری از گزارشهای عملکرد و پیشرفت ارسالی از سوی
دانشگاهها با تأخیر ارسال و مورد بررسی و تأیید شرکتها قرار گرفت.
در دومین سال اجرای قانون  ،%40در مجموع تعداد  1074اولویت پژوهشی توسط 118
شرکت مشمول در سامانه به ثبت رسید که در مقایسه با تعداد اولویتهای ثبت شده در
سال قبل افزایش قابل توجهی داشت .همچنین در این سال تعداد قراردادهای منعقد
شده مابین شرکتها ،بانکها و مؤسسات دولتی افزایش قابل مالحظهای داشت .در
این سال  344قرارداد پژوهشی به ارزش  1158میلیارد ریال منعقد شد .همچنین
میزان جذب اعتبارات توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در این سال برابر
 379میلیارد ریال بود.
در سال  1399که میتوان این سال را سال رشد و شکوفایی قانون  40درصد و سامانه
ساتع نامید؛ بیش از  1200اولویت پژوهشی توسط  130شرکت مشمول در سامانه
ساتع به ثبت رسید .بر اساس اولویتهای ثبت شده و حجم باالی پیشنهادیهای
ارسالی از سوی پژوهشگران 650،قرارداد میان شرکتها ،بانکها و مؤسسات مشمول
بند قانونی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی به ارزش 5120
میلیارد ریال در سال  1399منعقد گردید.
نمودار  1مقایسه میان تعداد و ارزش قراردادهای منعقد شده در سامانه ساتع را
به تفکیک هر سال نشان میدهد .نکته مهم در این نمودار روند افزایشی در مبالغ
قراردادها منقعد شده میباشد که نشان از موفقیت اجرای قانون در پیوند تقاضا و عرضه
پژوهش و فناوری دارد .افزایش مشارکت چه سوی صنعت (ثبت اولویتها و نیازها) و
چه از سوی دانشگاهها (افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در ارسال پیشنهاده)

نمودار  .1تعداد و ارزش قراردادهای منعقد شده در سامانه ساتع به تفکیک سال های اجرای قانون %40

نمودار  2مقایسه میان اعتبارات پرداخت شده بابت اجرای قراردادها را نشان میدهد .اتخاذ تدابیر مناسب ،رفع مشکالت قانونی باعث افزایش اعتماد میان شرکتها و
سازمانها دولتی از یک سو ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از سوی دیگر شده که نتیجه آن افزایش شش برابری جذب اعتبارات در سال  1399بوده است .در این سال
 2272میلیارد ریال بابت اجرای قراردادهای پژوهشی از سوی مشمولین به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،اعم از دولتی و غیردولتی پرداخت شده است.

نمودار  .2میزان مبالغ پرداخت شده به تفکیک هر سال

بنابر این مطابق با آنچه در گزارش ارائه شد ،تا کنون مجموع ًا  1225قرارداد پژوهشی به ارزش  7000میلیارد ریال میان صنعت و دانشگاه از طریق سامانه ساتع منعقد شده
است .مبالغ پرداختی نیز در مجموع برابر  2650میلیارد ریال میباشد .در ادامه گزارش ،تحلیلی مختصر از قراردادها و مبالغ پرداخت شده از ابتدای کار سامانه ساتع ارائه
خواهد شد.
نمودار  3عملکرد مؤسسات آموزش عالی را به تفکیک نوع مؤسسه نشان میدهد مطابق بند قانونی ذکر شده ،تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی
و غیردولتی میتوانند از طریق سامانه ساتع نسبت به ارسال پیشنهاده و انعقاد قرارداد با مشمولین اقدام نمایند .خوشبختانه از سال  1399امکان مشارکت شرکتهای
دانشبنیان نیز در قانون دیده شده که منجر به عقد قراردادهای پژوهش کاربردی بسیاری با این شرکتها شده است .مطابق نمودار  ،3بعد از دانشگاهها که  60درصد از مبالغ
قراردادها را به خود اختصاص دادهاند ،شرکتهای دانشبنیان با سهم  24درصدی از حجم مبالغ قراردادهای منعقد شده در رتبه دوم قرار دارند .همانطور که مالحظه می
شود پژوهشگاهها ،جهاد دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری هر کدام به ترتیب  3 ،11و  2درصد از کل مبالغ قراردادهای منعقد شده را دارا هستند.
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مسلح میباشد و پس از آن شرکتها و نهادهای تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .از حیث میزان اعتبارات
پرداختینیزشرکتهاونهادهایتابعهسهوزارتخانهدفاع،نفتونیروبیشتریناعتباراتپرداختیرادارابودهاند.

نمودار  .3توزیع مبالغ قراردادهای منعقد شده بین مؤسسات آموزش عالی

نمودار  4توزیع مبالغ قراردادهای منعقد شده را به تفکیک حوزه دانشی قرارداد نشان میدهد .تمامی قراردادهای منعقد شده در
قالب  5حوزه دانشی (فنی و مهندسی/علوم پایه/علوم پزشکی/علوم انسانی /هنر و معماری/کشاورزی/دامپزشکی) دستهبندی و از
لحاظ تعداد ،حجم مبالغ و اعتبارات پرداختی مورد بررسی قرار گرفتهاند .بر اساس این نمودار بیشترین حجم مبالغ منعقد شده
مربوط به حوزه فنی مهندسی (سهم  77درصدی از مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده) و سپس حوزه علوم انسانی و علوم پایه
میباشد .دلیل اصلی این موضوع این است که اکثر شرکتهای مشمول این قانون شرکتهایی هستند که فعالیت آنها در حوزه فنی
و مهندسی میباشد ،لذا نیازها و اولویتهای پژوهشی این شرکتها نیز مرتبط با حوزه فعالیت این شرکتها می باشد.

نمودار  .4توزیع مبالغ قراردادهای منعقد شده به تفکیک حوزه دانشی

عملکرد مشولین در اجرای قانون 40درصد به تفکیک دستگاه اجرایی مرتبط با شرکت یا مؤسسه مشمول در نمودار 5ارائه شده است.
مطابق با این نمودار بیشترین حجم قراردادهای منعقد شده مربوط به شرکتها و نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای

نمودار  .5مجموع مبالغ قراردادها و اعتبارات پرداختی به تفکیک دستگاه های اجرایی مرتبط با شرکت ها و نهادهای مشمول

در نمودار  6میزان جذب اعتبار توسط  10دانشگاه و مؤسسهای که بیشترین میزان جذب اعتبارات را داشتهاند ارائه شده است.
مطابق این نمودار دانشگاه تهران ،مالک اشتر و صنعتی امیرکبیر با بیشترین میزان جذب در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
همچنین الزم به ذکر است میزان اعتبار جذب شده توسط این ده دانشگاه ،مجموع ًا برابر  1240میلیارد ریال تقریب ًا معادل 61
درصد کل اعتبار جذب شده می باشد .الزم به توضیح است تا کنون  116دانشگاه و مؤسسه موفق به جذب اعتبار از طریق سامانه
ساتع شده اند.

نمودار  .6ده دانشگاه و مؤسسه دارای بیشترین میزان اعتبارات جذب شده

در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ظرفیت موجود در سامانه ساتع ،الزم است سایر دانشگاهها و مؤسسات با ایجاد
سازوکارهای الزم و مناسب نسبت به بهبود عملکرد خود در سامانه اقدام نمایند .برنامهریزی به منظور توزیع بهتر و عادالنهتر
اعتبارات میان شهرهای مختلف و دانشگاههای مختلف در دستور کار دبیرخانه شورای عالی عتف قرار دارد.
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46

خالصه گزارش مدیریتی از عملکرد

دستگاههای مجری قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
مجلس محترم شوراي اسالمي ،قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات
را به منظور فراهمسازی تمهیدات قانونی جهت حمایت از شركتها و مؤسسات دانشبنيان در تاریخ  1389/8/5تصویب
نمود .در ادامه آیین نامه اجرایی آن در تاریخ  1391/08/21به تصویب هیات وزیران رسید .مطابق با ماده ( )1قانون
حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،به شرکتها یا مؤسسات خصوصی یا
تعاونی که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش
و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه ف ّناوری
های برتر و با ارزش افزوده فراوان بهویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشوند ،شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
گفته میشود .همچنین مطابق با تبصره ماده  ،1شرکتهای دولتی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها
و مؤسساتی که بیش از پنجاهدرصد ( )%50از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی باشد ،مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
در قانون دانش بنیان و آییننامه اجرایی آن ،دستگاهها و نهادهای مختلفی در قبال شرکتها و موسسات دانش بنیان
تکالیف قانونی دارند .این دستگاهها نقشهای مختلف تسهیلگری و حمایتی و غیره دارند و عبارتند از:
• شورای عالی علوم تحقیقات و ف ّناوری و دبیرخانه آن
• کارگروه ارزیابی تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان
• صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
• وزارت علوم ،تحقیقات و ف ّناوری
• وزارت امور اقتصادی و دارائی
• وزارت صنعت ،معدن و تجارت
• سازمان امور مالیاتی کشور
• گمرک جمهوری اسالمی ایران
• بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
• سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکتهای دانش بنیان یکی از اساسی ترین محورهای توسعه زیست بوم نوآوری کشور محسوب میشوند .لزوم گسترش
همزمان کمی و کیفی این شرکتها ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر آن داشت که یک استراتژی بلند مدت
در این زمینه تدوین کند .تعداد شرکتهای دانش بنیان پس از  ۶سال و با اختصاص  ۱۱۰بسته حمایتی از نزدیک به 55
شرکت در سال  1392به بیش از  5000شرکت در سال  1399رسیده است .این بستههای حمایتی پر تعداد و جامعالشرایط
بوده و نقشی تعیین کننده در تقویت انگیزه فعاالن فناور و هستههای دانشگاهی ایفا کرده است تا از دایره تئوریک خارج
شوند و ایدههای خود را در قالب شرکتهای دانش بنیان به سمت تجاری سازی و تولید انبوه ببرند .جدول زیر تعداد
شرکتهای دانش بنیان از سال  1392تا شش ماهه اول سال  1399را نشان میدهد.
تعداد شرکت های دانش بنیان به تفکیک نوع شرکت

تعداد شرکت های دانش بنیان به تفکیک استان
استان

1392

آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل

اصفهان
البرز

ايالم
بوشهر
تهران

چهارمحال وبختياری
خراسانجنوبي

خراسان رضوی

خراسانشمالي
خوزستان
زنجان

سمنان

سيستان وبلوچستان
فارس

قزوين
قم

كردستان
كرمان

5103

كرمانشاه

سال

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

شش ماهه اول سال 1399

تعداد کل

55

1484

2320

3000

3338

4050

4900

5103

گلستان

تولیدی نوع 1

52

544

761

865

747

665

557

571

گيالن

تولیدی نوع 2

0

40

143

400

856

1740

2574

2787

نوپا نوع 1

3

900

1415

1702

1547

1016

696

478

نوپا نوع 2

0

0

1

33

188

629

1073

1267

4900

كهگيلويه وبويراحمد

لرستان
مازندران
مركزی

هرمزگان

همانطور که در نمودار تعداد شرکتهای دانشبنیان مشخص است ،تعداد شرکتهای دانشبنیان طی سالهای  92تا
99روند افزایشی داشته است.

همدان 1398
شش ماهه اول
1399
سال يزد

1393
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0
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63 30
0
57
40
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شرکت 52
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0
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0
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0
3
2
1
0
0 40500
3338 27
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43
34
0
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0
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17
17
15 12
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0
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1
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9
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0
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0
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0
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92

1393

1392

0

استان
تفکیک
بنیان به
شرکت های
فناوری رییس جمهور انجام داده است،
علمی و
معاونت
دانشبنیان
موسسات دانش
تعدادها و
یکی از اقداماتی مهمی که مرکز شرکت
است.
مختلف
های
ن
استا
در
بومی
های
ت
ظرفی
از
استفاده
با
فناور
و
بنیان
دانش
های
ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت
7
کهگیلويه وبويراحمد
14
هدایت شود میتواند فرصتهای
عدم تمرکز در استان تهران و توجه به تمامی استانهای کشور اگر به خوبی برنامهریزی و
17
خراسان شمالي
مهمی را برای کشور به ارمغان آورد.
20
دهد.
ی
م
نشان
استان
تفکیک
به
را
بنیان
جدول زیر تعداد شرکتهای دانش
19
سیستان وبلوچستان
استانهای :تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی و البرز بیشترین تعداد شرکتهای دانشبنیان را17به خود اختصاص دادهاند و از
طرفی استانهای :اردبیل ،چهارمحال وبختياری ،كهگيلويه وبويراحمد ،البرز و خراسان 24
کردستان
بیشترین رشد را
شمالي به تربیت
در میان استان-های کشور داشتهاند .نمودار تعداد شرکتهای دانشبنیان به تفکیک استان به22شرح زیر میباشد:
31
32
34
32
39
39
50
51
49

اردبیل

بوشهر
هرمزگان
کرمانشاه
کرمان

کهگیلويه وبويراحمد
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 1398شش ماهه اول سال 1399

تعداد شرکت های دانش بنیان به تفکیک استان

تعداد شرکت های دانش بنیان
5103

امید پاکزاد
کارشناس دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی عتف

خراسان شمالي
سیستان وبلوچستان
کردستان
اردبیل
بوشهر
هرمزگان
کرمانشاه
کرمان
زنجان
قزوين
قم
يزد
فارس

خراسان رضوی

457

تهران

2696
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مجموع مبلغ تسهیالت و ضمانتنامه به تفکیک خدمت
69092

50000

خدمت مصوب
توسعهبازار-لیزینگ

2183

فعالیتهایتولیدصنعتی
فعالیت های قبل از تولید صنعتی

3147
432

قرضالحسنه
مجموع

1395
37458

سرمایه در گردش

4428

30000

8163
1395
ضمانتنامه

قرض الحسنه

20000

13489
16438
11890
5967
2769
5699
10000 46
2183
 3147خرداد  • 1400شماره
432
0
ساير تسهیالت فعالیت های قبل فعالیت های سرمايه در گردش توسعه بازار-
لیزينگ
از تولید صنعتي تولید صنعتي

10

1399
هااول سال
ماهه
تفکیک 6
شهريوربه1399
مبلغتا پايان
همانطور که از نمودارهای تعداد وتجمعي
است در شش ماهه اول سال 1399
مشخص
استان
تسهیالت
استانهای :تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی ،فارس و البرز بیشترین تعداد و استانهای :تهران ،اصفهان ،البرز ،هرمزگان،
خراسان رضوی بیشترین مبلغ را به خود اختصاص دادند .البته همان طور که مورد انتظار است اختالف استان تهران با سایر
استانها قابل مالحظه میباشد.

تعداد قراردادهای تسهیالت در شش ماهه اول سال  1399به تفکیک استان
800
700
600
500

تجمعی تا پایان شهریور 1399

400

5967

16438

69092

5699
8163

13489
25078

300
200

11890
2769

100
0

4428
132714

همانطور که از نمودار زیر مشخص است در شش ماهه اول سال  ،1399خدمت سرمایه در گردش ،بیشترین مبلغ تسهیالت را به
خود اختصاص داده است.

تهران
اصفهان
خراسان رضوئ
فارس
البرز
يزد
آذربايجان شرقي
قم
مازندران
کرمان
خوزستان
زنجان
کرمانشاه
مرکزئ
سمنان
کردستان
آذربايجان غربي
ايالم
هرمزگان
همدان
چهارمحال وبختیارئ
قزوين
گیالن
اردبیل
گلستان
خراسان جنوبي
خراسان شمالي
لرستان
بوشهر
سیستان و بلوچستان

سایرتسهیالت
ضمانتنامه

دبیرخانه شورای عایل علوم ،تحقیقات و فناوری ( عتف ) 40000

25078

همچنین بنابر گزارش دریافتی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،این معاونت با دستگاههایی چون :ستاد کل نیروهای
مسلح ،شهرداری تهران ،سازمان تامین اجتماعی ،شرکت بیمه ایران ،سازمان امور مالیاتی ،گمرک جمهوری اسالمی ،صندوق
توسعه ملی ،وزارت صمت ،سازمان محیط زیست و صدا و سیما تعامالتی در خصوص :ارائه تسهیالت ،ارائه معافیتهای مالیاتی و
گمرکی،استقراردفاترشرکتهایدانشبنیان،رفعمشکالتبیمه،صدوربیمههایبازرگانی،تبلیغمحصوالتوترویجفعالیتهای
شرکتهای دانشبنیان داشته است.
در شش ماهه اول سال  902 ،1399شرکت به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شدند 1810 ،شرکت متقاضی استفاده از معافیت
مالیاتی بودند و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند 19 ،شرکت به گمرک و  374شرکت به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.
مأموریت صندوق نوآوری و شکوفایی کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنیان ،تکمیل زنجیره ایده تا بازار ،تجاریسازی
نوآوریها ،دستاوردهای پژوهشی و اختراعات ،کاربردی کردن دانش از طریق ارائه کمکها و خدمات مالی و پشتیبانی به
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان میباشد .بر اساس گزارش دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی در مدت  6سال از شکلگیری
اکوسیستم نوآوری تعداد شرکتهای دانشبنیان از  55به  5622شرکت افزایش یافته است ،در این مدت  132714میلیارد ریال،
مجموع مبلغ مصوبات تسهیالت و ضمانتنامههای صندوق بوده است که به تفکیک خدمت به شرح زیر میباشد:
 6ماه اول سال 1399

70000
60000

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

⏪

80000

مجموع مبلغ تسهیالت و ضمانتنامه به تفکیک خدمت

مبلغ قراردادهای تسهیالت به تفکیک استان

69092

80000

14000

70000

12000

60000

10000

50000
25078
4428

8163
1395

قرض الحسنه

ضمانتنامه

13489
5699

2769

16438

11890
432

3147

5967

30000

6000

20000
2183

4000

10000

2000

0

0

 6ماهه اول سال 1399

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در استانهای مختلف کشور قابل ارائه میباشد .بر اساس گزارش صندوق توزیع جغرافیایی
خدمات صندوق در استانهای مختلف کشور به شرح جدول زیر میباشد.
استان محل ثبت
مبلغ(میلیاردریال)
تعداد
تجمعی تا پایان شهریور1399
سال 1399
سالماهه
6 1399
شششهریور
درتا پایان
تجمعی
1399
تعدادماهه اول سال
6
تفکیک استان
اول به
1399
ماهه اول
تسهیالت
قراردادهای

آذربايجانشرقي
آذربایجانغربی
اردبيل

اصفهان
ایالم
البرز

بوشهر
تهران

چهارمحالوبختياری
خراسان رضوی

تهران
اصفهان
خراسان رضوئ
فارس
البرز
يزد
آذربايجان شرقي
قم
مازندران
کرمان
خوزستان
زنجان
کرمانشاه
مرکزئ
سمنان
کردستان
آذربايجان غربي
ايالم
هرمزگان
همدان
چهارمحال وبختیارئ
قزوين
گیالن
اردبیل
گلستان
خراسان جنوبي
خراسان شمالي
لرستان
بوشهر
سیستان و بلوچستان

خراسانشمالي
خوزستان
زنجان

سیستانوبلوچستان
سمنان
فارس

قزوين
قم

كرمان

کردستان
كرمانشاه
گلستان
گيالن

لرستان

مازندران
مركزی

هرمزگان
همدان
يزد

مبلغ قراردادهای تسهیالت به تفکیک استان

سیری که برای شرکتهای دانشبنیان تعریف شده است ،دارای چالشها و مشکالتی است که شرکتهای فعال در این
تغییر
کردهاند ،حداقل در حوزههای با
تعیین
اهدافی که
منابع به
تخصیص
حوزه را در صورت کمبود منابع و یا تاخیر در
14000
خدمات
دريافت
انتظار برای
روزهای
متوسط
سریع فناوری نمیرساند .این مسیر طوالنی در حالی است که دنیا در حال پیشرفت است و اگر بخواهیم با عبور از موانع
104برسیم ،کشورهای دیگر پیشرفت و تغییرات دو 120
12000را
چندانی
و قوانین پیچیده بوروکراسی اداری به اهداف پیشبینی شده
انتظار
زمان
متوسط
شکوفایی
و
نوآوری
صندوق
گزارش
بنابر
شاهد خواهند بود که فاصله ما را با آنها81افزایش میدهد.
100
10000
روز بوده
56
میانگین
طور
به
1399
سال
اول
ماهه
شش
در
خدمات
شرکتهای دانشبنیان جهت دریافت تسهیالت و
80
8000
است.
60
39
6000
34
متوسط زمان انتظار-روز
خدمت مصوب

 6ماهه اول سال 1399

توسعهبازار-لیزینگ

گردش فعالیت های قبل از
الحسنه
قرض
سرمایه در
فعالیتهایتولیدصنعتی تولید صنعتي

39

فعالیت های21تولید
صنعتي
104

21

سرمايه در گردش

40

4000
1399
تجمعی تا پایان شهریور 20
32

توسعه بازار73-لیزينگ

123
115

2000
0
0

تهران
اصفهان
خراسان رضوئ
فارس
البرز
يزد
آذربايجان شرقي
قم
مازندران
کرمان
خوزستان
زنجان
کرمانشاه
مرکزئ
سمنان
کردستان
آذربايجان غربي
ايالم
هرمزگان
همدان
چهارمحال وبختیارئ
قزوين
گیالن
اردبیل
گلستان
خراسان جنوبي
خراسان شمالي
لرستان
بوشهر
سیستان و بلوچستان

خراسانجنوبي

26
10
6
132
9
39
3
758
8
4
87
4
13
13
3
11
50
8
18
14
11
12
6
8
4
17
12
9
9
34

120
35
29
26463
14
122
26
2368
21
19
273
14
77
36
8
66
163
33
76
50
30
64
61
46
17
92
69
30
41
158

215
19
20
2123
12
880
11
12478
128
41
414
3
126
381
5
76
128
21
352
187
29
73
8
152
8
146
327
521
45
272

1081
81
700
57
600 5083
500 21
4478
400
50
300
38225
200 157
100 60
0 2814
19
343
444
28
428
475
186
749
406
54
296
348
325
150
667
1513
662
661
1212
800

تهران
اصفهان
خراسان رضوئ
فارس
البرز
يزد
آذربايجان شرقي
قم
مازندران
کرمان
خوزستان
زنجان
کرمانشاه
مرکزئ
سمنان
کردستان
آذربايجان غربي
ايالم
هرمزگان
همدان
چهارمحال وبختیارئ
قزوين
گیالن
اردبیل
گلستان
خراسان جنوبي
خراسان شمالي
لرستان
بوشهر
سیستان و بلوچستان

ساير تسهیالت فعالیت های قبل فعالیت های سرمايه در گردش توسعه بازار-
لیزينگ
از تولید صنعتي تولید صنعتي
تجمعي تا پايان شهريور 1399

40000

8000

فعالیتهای قبل از تولید صنعتی

81

قرضالحسنه
میانگین

102
89

34
56

همانطور که از نمودار زیر مشخص است در شش ماهه اول سال  ،1399بیشترین زمان انتظار برای دریافت خدمت
فعالیتهای تولید صنعتی با متوسط 104روز میباشد.

متوسط روزهای انتظار برای دريافت خدمات
120

104

100

81

80
39

34

60
40

21

20
قرض الحسنه

فعالیت های قبل از
تولید صنعتي

فعالیت های تولید
صنعتي

سرمايه در گردش

توسعه بازار -لیزينگ

0

⏪

69092

25078
شورای عایل علوم ،تحقیقات و فناوری ( عتف )
دبیرخانه
13489
5699

4428
1395
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قرض الحسنه ضمانتنامه ساير تسهیالت فعالیت های
قبل از تولید
صنعتي
8163

11
⏪

2769

16438

11890

3147

432

فعالیت های
تولید صنعتي

سرمايه در
گردش

5967

2183

توسعه بازار-
لیزينگ

ت
ع
ف

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر و تأمین سرمایه الزم برای شرکتها و
1399
ریسک سال
دارایماهه اول
ارزش و 6
رشد1399
شهريور
مستعدپايان
کسبوکارهای نوپا و کارآفرین کهتجمعي تا
هستند ،اقدام به مشارکت در تأسیس
فراوانی
جهش،
صندوقهای جسورانه بورسی با سرمایه کل  900میلیارد تومان کردهاست.
صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف  40درصد در تاسیس صندوقهای جسورانه و خصوصی بورسی مشارکت خواهد کرد.
خدمات
روزهای
معرفی مینماید .بنابر گزارش صندوق
دريافتخود را
براینماینده
انتظارمذکور
صندوق
متوسطگذاری
همچنین متناسب با ساختار کمیته سرمایه
باشد:
ی
م
زیر
شرح
به
نوآوری و شکوفایی ارزش مشارکت صندوق
120

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

دستگاههای مورد اعتراض برگزار و بعد از تهیه صورتجلسه نتایج آن به شرکت و دستگاه مربوطه ابالغ می-گردد .الزم به
ذکر است حدود  86درصد اعتراضات مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتهای دانشبنیان) که عمدت ًا خواستار ارزیابی مجدد شرکت هستند و  12درصد اعتراضات از صندوق
صندوق است.
مشارکتتسهیالت
ارزش و اعطای
نوآوری و شکوفایی است که مرتبط با تأیید طرح
نوآوری

400

104

صندوق

ارزش مشارکت صندوق (میلیارد ریال)
81

ستاره برتر یکم

400

سرو پایدار یکم
34
بازیهایرایانهای
پویاالگوریتم

100
100

پاراکس

قرض الحسنه

400
فعالیت های قبل از

1399/02/15

فعالیت های تولید

400

100
تاریخ مصوبه و ابالغ شورای سیاستگذاری
80
1398/07/27
60
1399/04/09
39
40
1398/10/23
21
1398/11/07
20

320

سرمايه در گردش

توسعه بازار -لیزينگ

450
400

350

320

300
250
200

0

صندوق در مجموع  1320میلیارد ریال در صندوقهای اشاره شده مشارکت داشته است که بیشترین میزان مشارکت به
صنعتي
تولید صنعتي
ارزش  400میلیارد ریال و متعلق به صندوقهای پاراکس و ستاره برتر یکم میباشد.

100

150

100

100
50

ارزش مشارکت صندوق نوآوری

400

400

پاراکس

450

پويا الگوريتم

400

بازیهای رايانهای

ستاره برتر يکم

سرو پايدار يکم

تعداد اعتراضات بر حسب نهاد یا سازمان

350

320

300

48

250

27

200

100

پويا الگوريتم

بازیهای رايانهای

100
50

پاراکس

سرو پايدار يکم

ستاره برتر يکم

0

تا پایان شهریور ماه سال  1399تعداد  145اعتراض در سامانه ثبت اعراضات شرکتهای دانشبنیان ثبت شده است
که کارهای کارشناسی ،بازدیدهای میدانی و جمعآوری مستندات برای هر پرونده بصورت جداگانه انجام میشود .تا
زمان تهیه این گزارش کارگروه رسیدگی به اعتراضات در دبیرخانه شورای عالی عتف طی جلساتی به اعتراض  134مورد
از شرکتهای معترض رسیدگی کرده است .این جلسات با حضور نماینده شرکت ،نمایندگان دبیرخانه و نمایندگان

1

2

3

30

20

7

انصراف عدم شمول نیازمند عدم حضور نیازمند تایید دانش رد دانش
بررسی

ارایه

مستندات
تکمیلی

در جلسه

ارزیابی
مجدد

60
40

16

150

100

0

بنیانی

بنیانی

اتمام

0

بررسی به

دلیل عدم
تکمیل

مستندات

وضعیت اعتراضات بررسی شده در دبیرخانه شورای عالی عتف

لزوم استفاده از ظرفیت کمیسیون های تخصصی عتف در تدوین برنامه هفتم

دکتر آرش رزمی
مدیر اجرایی امور کمیسیون های دبیرخانه شورای عالی عتف

برنامهریزی ،فرآیندی برای رسیدن به اهداف است و برنامهها،
شامل مجموعه اهداف هستند که بسته به فعالیتها ،میتوانند
بلندمدت ،میانمدت یا کوتاهمدت تعریف شوند .در صورت
نبود برنامه ،قطعا آشفتگی ،بینظمی و بیهدفی به وجود
خواهد آمد و فرصتها و امکانات از دست خواهند رفت.
بخصوص در شرایطی که ایران با تحریم های ظالمانه کشورهای
غربی مواجه است .برای عبور از گذرگاه پرفراز و نشيب
تحريمها ،عالوه بر همدلی و مساعی تمامی دستاندركاران
نظام اجرایی کشور ،نیازمند برنامهریزی منسجم هستیم
تا بتوانیم با جلوگیری از اشتباهات و تشخیص فرصتهای
پنهان ،آینده روشنی را بسازیم.
برنامه ششم توسعه ،سومین برنامهای است که در راستای
دستیابی به اهداف چشم انداز  1404نگاشته شده است .از
مهمترین ارکان ساختار تدوین این برنامه میتوان به ستاد
تدوین برنامه ،شورای تلفیق و شوراهای برنامه ریزی اشاره کرد.
شوراهای برنامهریزی در واقع بازوهای کارشناسی و مطالعاتی
تلفیق امور هستند و ستاد تدوین ،وظیفه راهبری و هماهنگی
تهیه و تدوین برنامه را بر اساس سند چشمانداز و سیاست های
کلی ابالغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) عهده دار بود .در
این برنامه موضوعات خاص راهبردی ،موضوعات خاص مکان
محور و موضوعات خاص بخشی مطرح است و به باور بسیاری از
صاحبنظران ،ضمن اینکه گامی به جلو است بااینحال با اهداف

و اولویتهای چندگانه و زیادی مواجه است و اولویتها در آن
از روش مشخصی تبعیت نمیکنند و بعضا ارتباط مشخصی بین
اهداف ،اولویت ها و طرح های مطرح شده وجود ندارد.
موضوعی که در تدوین برنامهها بسیار اهمیتدارد مشارکت
دانشگاهیان ،کارشناسان ،خبرگان و صاحبنظران بخشهای
مختلف است تا برنامه ضمن ایجاد وفاق ملی ،از پختگی الزم
برخوردار باشد .در این راستا استفاده از ظرفیت و تجربه موجود
در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی علوم ،تحقیقات
و فناوری (عتف) ،در تهیه پیشنویس برش علم و فناوری
برنامه هفتم توسعه کشور در شورای عالی عتف مطرح شد.
کمیسیونهای تخصصی 10گانه شورای عالی عتف به همراه
کمیسیون دائمی متشکل از حدود  300نفر از متخصصین و
صاحبنظرانبخشهایمختلفهستندکهدرقالبافرادحقوقی
وحقیقیدراینکمیسیونهامشارکتدارند(شکل.)1اینافراد
با طی نمودن فرآیندهای خاصی از میان افراد عالقمند و آشنا با
ساختاردولت،مجلسودستگاههایاجراییوفرایندهایکاری
آنها؛ دارای سابقه فعالیت اجرایی حرفهای در حوزه پژوهش
و فناوری؛ و آشنا با ساختار سیاستگذاری حوزه پژوهش و
فناوری در کشور از استانهای مختلف انتخاب شده اند .از سوی
دیگر این افراد با توجه به سابقه فعالیتهای اجرایی مختلفی که
داشته اند به چگونگی بهرهبرداری صحیح از امکانات ،منابع و
استعدادهایمناطقمختلفدرشرایطکنونیواقند.
نکته دیگر قابل تامل در استفاده از افراد متخصص دانشگاهی
در تدوین برنامه های توسعه این است که این افراد معموال نگاه
ملی دارند و تا حد زیادی می توانند نگاه جناحی و حزبی را
تلطیف نماید لذا تعهدات فراتر از اختیار و امکانات دولتهای
بعدی را به آنان تحمیل نمیکنند.

مجموع موارد مذکور ذهن را به این سمت و سو سوق میدهد که استفاده از ظرفیتهای موجود قطعا به نفع کشور است و انتظار می
رود سازمان برنامه بودجه کشور که متولی تدوین برنامه های توسعه است از این ظرفیت موجود و فرصت پیش آمده حداکثر استفاده
را نماید و هزینه های تشکیل کارگروههای جدید را به حداقل ممکن برساند .در دبیرخانه شورای عالی عتف و کمیسیونهای
تخصصی آن نیز این حس همکاری به خوبی شکل گرفته و الگوی نیز برای تدوین برنامه پنجساله هفتم در حوزه علم ،فناوری و
نوآوری تهیه شده و آمادگی حداکثری وجود دارد تا با همکاری سازمان ،برنامهای مدون و منسجم تدوین شود .بیشك استمرار
چنین تفکری به پیشرفت مستمر و پایدار كشور کمک خواهد کرد.

شکل  :1وضعیت نیروی انسانی کمیسیونهای تخصصی و دائمی شورای عالی عتف
شکل  :1وضعیت نیروی انسانی کمیسیونهای تخصصی و دائمی شورای عالی عتف
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دبیرخانه شورای عایل علوم ،تحقیقات و فناوری ( عتف )
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شهر جزء ما نیست؛ ما جزئی از شهریم

ناحیه نوآوری مدرس

INNOVATION UNICORN
نواحینوآوریپدیدهاینوظهوردرسراسردنیابهحسابمیآیند
و معموال از نواحی نوآور بهعنوان مناطقی برای برقراری تعامل
بینایدهوفضاکهبتوانندبیشترینظرفیتکارآفرینیرابرمبنای
توسعه پایدار ایجاد کنند ،نام برده می شود .در ایران نیز برخی
از دانشگاهها نیز اقدام به ایجاد و تاسیس ناحیه نوآوری کردهاند
که یکی از این موارد ،ناحیه نوآوری مدرس است که توسط پارک
علم وفناوری دانشگاه تربیت مدرس ایجاد شده است.
هدف از توسعه ناحیه نوآوری مدرس ،گرد هم آوردن سازمان ها،
شرکتها،نهادهایاجتماعیوکلیهبازیگرانزیستبومنوآوری
است .مباحثی که در توسعه ناحیه نوآوری مدرس مورد توجه
قرار خواهد گرفت ،مربوط به نوآوری اجتماعی ،با در نظر گرفتن
اصول توسعه پایدار خواهد بود.
ناحیه نوآوری مدرس با هدف توسعه چارچوب مفهومی
زیستبوم نوآوری کشور و باالخص کالنشهر تهران و ایجاد
کانونی برای فعالیتهای نوآورانه در منطقه و با محوریت مراکز
دانشگاهی و علمی ،سعی کرده است اماکن و فضاهای اطراف
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس را به محل استقرار
مناسبی برای فعالیت های نوآورانه تکنولوژیکی با نگاه ویژه به
مباحث اجتماعی و فرهنگی تبدیل کند؛ تا در نهایت بتواند در
اشتغال پایدار و اقتصاد دانش محور ،بر اساس اصول توسعه
پایدار،موثرباشد.
این ناحیه که به  Innovation UnicoRnموسوم است ،بیش
از  ۳۷۰هکتار وسعت داشته و محدود به بزرگراه شهید چمران
از غرب ،خیابان کارگر شمالی از شرق ،خیابان آزادی و خیابان
شهید فاطمی از جنوب و بزرگراه جالل آل احمد و خیابان شهید
گمنام از شمال است.
با توجه به حضور بازیگران متنوع و متعدد اکوسیستم نوآوری
بهعنوان نمادی ارزشمند و مؤثر یک ناحیه نوآوری ،تفاهم نامه
سهجانبهایباحضورمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،
شهرداری منطقه  6تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت
مدرس ،امضاء و تبادل شده است که مزایای سودمندی برای
طرفین و بهخصوص بازیگران این زیستبوم به همراه خواهد
داشت.
مطالعات امکان سنجی ایجاد ناحیه نوآوری مدرس از دیدگاه
برنامهریزی شهری توسط مشاور شهرداری منطقه  ،6صورت
پذیرفته است .طی این مطالعه ،ضمن بررسی بافت منطقه و
مطالعات کالبدی ،قابلیت های بالقوه این ناحیه مانند دانشگاه
ها ،مراکز پژوهشی ،مراکز فرهنگی (مانند موزه ها ،کانون های
رشد و خالقیت فکری) ،مراکز سالمت و  ...مورد بررسی قرار
گرفته است .همچنین شهروندان این منطقه از قبیل تعداد
جمعیت گروه های مختلف سنی ،تعداد جمعیت باسواد و  ...در
قالب 3پهنه اصلی ،مورد بررسی قرار گرفته است.

اولویت بندی تحول و توسعه پهنه های ناحیه نوآوری
مدرس

پس از تحلیل و بررسی سه سناریو و امتیازات نهایی ،از طریق
جمع امتیازات نهایی معیارها ،سناریو شماره  ،1به عنوان
سناریو برتر انتخاب گردید.معیارها در قالب دارایی های مرتبط
با شبکه دسترسی ،ارزش اراضی ،دسترسی واحدهای مسکونی
به داراییهای ناحیه نوآوری ،ضوابط مالک عمل ،دارایی های
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و پهنه ها بر اساس عوامل
توسعهپایدارشکلگرفت.
قطب نوآوری ( :)Innovation Hubمحیطی توانمند
به منظور رشد جامعه کارآفرین و نقطه ای برای اجتماع محلی
دانشگاه ها ،استارت آپ ها ،سرمایه گذاران ،شرکت های
فناوری و بخش خصوصی بر مبنای تعامل
تحقیق و توسعه ( :)R&Dمبنایی برای تولیدات سایر شرکت
ها و کسب و کارهای نوآورنوآوری فرهنگی
نوآوری آموزشی :سرریز دانش در نقاط مجاور به عنوان
کاتالیزور
نوآوری فرهنگی :مبنایی برای تعامالت افراد در این فضاها و
ایده پردازی آنها
تجاری :مرکز تجمع کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه و
دستیابی به افزایش سودآوری و کاهش هزینه ها از طریق صرفه
های ناشی از تجمع و تسهیل دسترسی مشتریان به بازار
مسکونی :سکونت طبقه خالق درگیر در ناحیه نوآوری مدرس
مختلط با تاکید بر فعالیت های شبانه :سرزندگی در همه ساعات
شبانه روز و نجات ناحیه از شب مردگی
سایر پهنههای مختلط :ایجاد تنوع از طریق اختالط بین
عملکردها

اولویت بندی استقرار شرکت ها با محوریت نوآوری،
تحقیق و توسعه و کسب و کارهای فناور

این ناحیه در نظر دارد بهمنظور توسعه نوآوری ،با همکاری
دانشگاه تربیت مدرس و پارک علم و فناوری دانشگاه
تربیت مدرس  ،تدابیری بر اساس معیارهای رتبه بندی
تایمز( )TIMESاندیشیده و تا حدود اختیارات قانونی اش اجرا
نماید .که به شرح زیر می باشد:
■ نبودن فقر  :برنامه های ضد فقر دانشگاه  -برنامه های ضد
فقرجامعه
■ آب تميز و فاضالب :برنامه های استفاده و مراقبت از آب در
دانشگاه  -برنامه های مديريت آب در جامعه
■ انرژی مقرون به صرفه و پاک :اقدامات در دانشگاه  -انرژی
وجامعه
■ شغل شايسته و رشد اقتصادی  :استخدام
■ صنعت  ،نوآوری و زيرساخت  :درآمد از صنعت
■ جوامع و شهرهای پايدار  :هنر و میراث  -شيوه های پايدار

■ توليد و مصرف با مسئوليت پذيری

■ اقدام اقليمی :آموزش محيط زيست از جمله برنامه ريزی در
برابرباليایطبيعی
■ زندگی زير آب  :حمايت از اکوسيستم های آبی از طريق
آموزش  -حمايت از اکوسيستم های آبی از طريق عمل  -دفع
زباله های حساس به آب  -حفظ اکوسيستم محلی
■ مشارکت برای اهداف :روابط با سازمان های مردم نهاد
 ،NGOsدولت منطقه ای و ملی
هدف از توسعه ناحیه نوآوری مدرس ،گرد هم آوردن سازمان ها،
شرکتها،نهادهایاجتماعیوکلیهبازیگرانزیستبومنوآوری
و ایجاد ناحیه تلفیقی نوآوری با تکیه بر شبکه سازی است.
وضعیت مؤثر عناصر موجود (دارای ارتباط نظام مند و هدفدار)

ارزش آفرینی در ناحیه نوآوری مدرس(تاک):
توسعه:

• توسعه مراکز رشد و کارآفرینی ،شناسایی اراضی بایر و خالی در
سطح ناحیه ،جهت تبدیل به فعالیت های نوآورانه
• اختصاص فضاهای فیزیکی الزم جهت شبکه سازی و ایجاد
همکاری های نوآورانه و فناورانه
• شناسایی دانش بومی ،جوامع و اقتصاد محلی
• شبکه سازی فنی و محیطی
• بسترسازی فعالیتهای بین المللی شرکت ها و سازمان ها
• حمایت از بازسازی زیربنای فیزیکی و فرهنگی نوآورانه
• توسعه زیرساخت های نوآورانه محله ای
• توسعه سرمایه اجتماعی موجود در محالت و هم افزایی در
اقداماتقابلانجامتوسطذینفعانمختلف
• توسعه ساختارهای نوآوری
• جلسات تعاملی با شورایاران محالت
• جلسات تعاملی با شهروندان ناحیه

اجتماعی:

• توانمندسازیشهروندانناحیه
• مشارکت حداکثری شهروندان
• ارائه مسیر برای ایده یابی در کار و زندگی ،پرسش و پاسخ
خالقانه
• کارگاه های مشارکتی
• دوره های هوشمند
• ارتقای سطح آگاهی عمومی
• ایجاد پیوندهای اجتماعی در شبکه های فرهنگی
• ارتقای فرهنگ نوآوری

کارآفرینی:

• حمایت مالی از طرح های اقتصادی-اجتماعی کارآفرینان
• توانمندسازی آموزشی حوزه کارآفرینی
• بازسازی سیستماتیک برنامه های آموزشی کارآفرینی
• فعالیت مداوم کانون های کارآفرینی
• حضور استارتاپها ،صنایع و بنگاههای اقتصادی موثر در تولید

فناوری و بسترسازی توسعه

• نظام کارآفرینی درون سازمانی و تعامالت بین بخشی
• ارائه برنامه های ترویجی و خدمات مشاوره کسب و کار
• شناسایی و حمایت از کارآفرینان
• شناسایی و توسعه فرصت های شغلی نوین

اقدامات توسعه ای :
اعضای افتخاری ناحیه نوآوری مدرس:
■ بیمارستان و مراکز درمانی :بیمارستان امام خمینی(ره)-

تعامالت با دستگاه های اجرایی جهت تبدیل ناحیه
نوآوری به یک زیست بوم پویا بر اساس توسعه پایدار:

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-شهرداری تهران-
شورای اسالمی شهر تهران-وزارت آموزش و پرورش -وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -وزارت نیرو  -وزارت نفت
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی -وزارت ورزش و جوانان  -وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی -وزارت جهاد کشاورزی  -استانداری
تهران -سازمان برنامه و بودجه کشور -وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات  -وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری -وزارت صنعت ،معدن و تجارت و غیره.

بیمارستانشریعتی-مرکزقلبتهران-بیمارستاندندانپزشکی
 600ارتش -بیمارستان امام رضا(ع) -بیمارستان ولیعصر-
بهداری ارتش -مرکز بهداشت و درمان نزاجا.
■ پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی :موسسه مطالعات و تفاهم نامه های منعقده:
پژوهش های بازرگانی-مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه و • موسسه مطالعات و پژوهش های و بازرگانی
تعاون -مرکز تحقیقات دیابت تهران -مرکز تحقیقات پزشکی • پژوهشکده سوانح طبیعی
ورزشی -مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی(نور) • -شتاب دهنده تخصصی سالمت سکو
پژوهشکده هماتولوژی ،انکولوژی و پیوند سلول های بنیادی • -خانه سرباز صلح ایران
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی-پژوهشکده تالیف کتاب :ناحیه نوآوری شهری؛ از نظریه تا عمل
بیماری های گوارش و کبد -پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم -داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ دوره ﻣﺪرن و اﺳﻄﻮره اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ
ﻦ ﮔﺬار ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎزﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ
مرکز تحقیقات حجامت ایران -مکز تحقیقات پزشکی هسته ای در اﻳ 
دکترشریعتی-پژوهشگاهقلبوعروق.
وروﻳﻪ اي ﺧﻮد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
■ دانشگا ه ها و موسسات آموزشی :دانشگاه علوم پزشکی ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻮﻳﻨﻲ از ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﻲ
ارتش-موسسه آموزش عالی مهرالبرز -دانشگاه علمی کاربردی وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ .
فرهنگ و هنر واحد  -47موسسه آموزش عالی معماری و هنر ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
پارس-دانشگاه هنر-خانه ریاضی تهران-خانه موسیقی ایران -وﺑﺎزﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و سازوﮐﺎرﻫﺎي ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎزار،ﺳﻌﻲ
دانشگاه شهید صدوقی یزد-حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان -ﻣﻲ ﮐﻨﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻓﺎه ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮورش اﻓﺮاد
ﻲ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي و ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ
مرکز آموزش علمی کاربردی انفورماتیک ایران- -دانشکده وﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧ 
پرستاری و مامائی تهران-شبکه کانون های تفکر(ایتان) -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ وارد ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺎﻧﺪ.
ﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳ 
موسسه فرهنگی هنری فروغ فلق -انجمن علمی مدیریت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻠ 
برنامهریزیفرهنگیایران.
■ سایر سازمان ها و موسسات :سازمان نهضت سوادآموزی
 مرکز آمار ایران  -شرکت آب و فاضالب تهران -جهاد دانشگاهی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  -اتحادیه اتوبوسرانی هایشهری کشور  -شرکت کنترل ترافیک تهران  -بنیاد مسکن
انقالب اسالمی  -مرکز الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت  -معاونت
فرهنگی سازمان تامین اجتماعی-شرکت بازرسی کیفیت و
استاندارد ایران -خانه موزه دکتر شریعتی-خبرگزاری شبستان-
موسسه فرهنگی هنری رویش جوانان آفتاب -کانون سندرم
داون ایران.

امتیازات اعضای افتخاری ناحیه نوآوری مدرس:

• امکان حضور در نمایشگاه ها ،همایش ها و سمینارهای
تخصصیمرتبطباناحیهنوآوری
• امکان حضور در کارگاهها ،دوره های آموزشی و رویدادهای
کارآفرینی
• برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی مشترک برای شهروندان
ناحیهدرراستایمسئولیتاجتماعی
• امکان راه اندازی ساختارهای نوآوری مشترک مانند
شتابدهنده ،مرکز نوآوری و غیره
• درج نام و لوگو در سایت و شبکه های اجتماعی ناحیه نوآوری
مدرس
• افزايش تعامل و شبکه سازی هدفمند
• امکان استفاده از بانک اطالعاتی شرکت های دانش بنیان و
فناور مستقر در ناحیه نوآوری
• استفاده از خدمات عارضهیابی ،جهت حل معضالت و
مشکالتفناورانهاعضاء
• امکان استفاده تخفیفی از امکانات آزمایشگاهی و خدمات
رفاهیدانشگاهتربیتمدرس

اﻳﺠﺎد ﭘﺎركﻫﺎي ﻋﻠﻢ وﻓﻦ آوري ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺗﮑﺎﻣﻞﻳﺎﻓﺘﻪ ورﺳﺎﻟﺖﻫﺎي
ﻧﻮﻳﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻲ،ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزي و ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺳﻨﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ودر ﺟﻬﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻨ 
ﭘﺮوري و ﭘﻴﺸﺮوي ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ وﻣﺤﻠﻲ و ﭘﺮورش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻼق
وﻧﻮآور و در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ وﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺪام 

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد وﺑﺎ ﭘﻲ رﻳﺰي ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ وﻓﻦ آوري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮز ه
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﮑﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ
اﺟﺮاﻳﻲ ﮐﺮدن ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ و ﻓﺮاداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺑﺮدار د و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﻮاوري ﻣﺪرس اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
را ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻟﺬا
ﺟﺪاي ا ز اﻳﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ و ﮐﺎرﺳﺎز ،ﺗﻮﻟﻴﺪاﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي
ﻧﻈﺮي و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻧﻘﺪ وﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ
ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻤﺎﻳﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دا د.ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم
ﺑﻮﻣﻲ را 
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خرداد  • 1400شماره 46

ﺎﻟﻴﻒ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ رﻓﻴﻌﻴﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزي
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب" ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮآوري ﺷﻬﺮي:از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ" ﺗ 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،ﮐﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﺻﻮل ﮐﺎراﻣﺪ ﺳﺎزي اﺟﺮاﻳﻲ آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده
ي اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺴﻂ آن ﺑﻪ ﻳﮏ روﻳﮑﺮد
اﺳﺖ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ و ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰ 
زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮا ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﺳﻴ ﻢ.
اقداماتاجتماعی:
تولیدمقاله:

پیش روی آنها ،انجمن بینالمللی ،IASP
تعداد  26مقاله با عناوین ناحیه نوآوری و اهداف آن ،نکات رشد نواحی نوآوری و مسیر ِ
تمرکز بر ابتکارات و تشویق نوآوری از طریق طراحی پایدار شهری ،ظهور ناحیه نوآوری در ایاالت متحده آمریکا ،بررسی انواع
نواحی نوآوری درحالرشد در آمریکا ،تکنو پارک ها در کازان ،چگونه تکنو پارکها با تکنولوژی باال در کازان ،مدیریت و تفکر ناب،
روششناسی استارتآپ ناب ،چگونه با تفکر ناب در بازاریابی بدرخشیم؟ ،خالصه وبینار دورکاری کارکنان ،تأثیر مدل تفکر ناب
در تبلیغات سنتی ،اهمیت پارکهای علم و فناوری در رشد اقتصاد دانشبنیان ،چگونه نوآوری ملتها را از فقر بیرون میآورد؟،
کارآفرینی ،مطمئنترین راه توسعهیافتگی ،سرگذشت کشورهایی که با نوآوری بر فقر غلبه کردند ،استراتژیهای دورکاری،
ریسکها در دورکاری کارکنان ،چرا در شروع یک استارتاپ تردید میکنیم؟ اشتباهات رایج در ایدههای استارتآپی ،اطالعات
آماری شرکتهای دانش بنیان ،دستورالعملهایی برای ایجاد ایدههای کسبوکارهای نو ،کارآفرینی و ارتباط آن با دیگر حوزهها،
مجمع کارآفرینی و نحوه ارزیابی ایدههای استارتاپی و موانع در انتخاب ایده در راستای دانشافزایی بحث ناحیه نوآوری مدرس
تهیه و پخش شده است.

تولیدپادکست:

تسهیالت تجاری سازی:

شرکتهایی که در بدو ارائه محصول خود به بازار هستند و به
منظور توسعه بازار نیاز به تامین مالی دارند می توانند از این
تسهیالت بهره مند شوند.

تسهیالت رهن و اجاره دفتر کار:

این وام به منظور کمک به شرکتها برای رهن دفتر کار در ناحیه
نوآوری تدارک دیده شده است .البته اولویت با استقرار در
مجتمع و برج های فناوری یا تمرکز در یک ساختمان خواهد
بود .این کار از طریق ارتباط با کارگزار استقرار پارک (شرکت
داریک) انجام می شود.

کسب مجوزها و ثبت حقوقی:

شرکتهای عضو ناحیه می توانند از حمایت بالعوض پارک
برای دریافت مجوزهای موردنیاز و خدماتی مانند ثبت برند و
تشکیل پرونده های تامین اجتماعی و امور مالیاتی استفاده
کنند .صدور انواع معرفی نامه برای شرکت در مناقصات یا
تعامالت تجاری از دیگر خدمات عضویت در ناحیه است.

تعداد  9پادکست با عنوان مفهوم نواحی نوآوری ،نکات رشد نواحی نوآوری ،انجمن بینالمللی  ، IASPمنطقه  22اسپانیا ،چگونه
نوآوری ملتها را از فقر بیرون میآورد؟ ،کارآفرینی ،مطمئنترین راه توسعهیافتگی ،سرگذشت کشورهایی که با نوآوری بر فقر غلبه
کردند ،استراتژیهای دورکاری و همچنین تعداد  8مورد پادکست تد تهیه و پخش شده است.

مهمان

سمت

ردیف

موضوع

تاریخ

1

تعاونی هنرمندان کارآفرین 99/03/18

گلبهارحیاتی

مدیرعامل شرکت تعاونی هنرمندان کارآفرین

2
3
4

صنایع ماشین سازی
تولید کیک
تولید ادویه

99/03/31
99/04/09
99/04/30

مهندس نامدار
عارفه ابنالرضا
مهرنوش افشار

5

تجهیزاتآزمایشگاهی

99/05/15

زهرا نقوی

6
7

توسعه کسب و کار
حوزه الکترونیک

مدیرعامل شرکت صنایع ماشین سازی نامدار
کارآفرین در زمینه پخت کیک های مجلسی و کوکی
کارآفرین در زمینه آشپزی
موسس و مدیرعامل شرکت آزمایشگاهی ارسباران شیمی و
رئیس هیئت مدیره موسسه آرمان بارز ساعی
بنیانگذار و موسس شرکت فسنپ
رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر

8

ناحیه نوآوری

 99/05/29حسین رحیمی
 99/07/01دکتر نسیم توکل
دکتر مجتبی
99/07/22
رفیعیان

معرفی کارآفرین در زمینه
 9تولید انواع تجهیزات پیشرفته 99/09/15
پزشکی
مباحث کارآفرينى ،عملگرايي
99/10/13
10
و تکنيكهاى ايدهپردازی

اخذ پروانه بهره برداری:

شرکتهایی که محصول /خدمت آنها در رده یک پیوست
زیست محیطی قراردارد می توانند با استقرار در ناحیه نوآوری
پروانه بهره برداری دریافت کنند.

اعطای مجوز فناوری:

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

پس از طی روال پذیرش ،از طرف پارک علم و فناوری دانشگاه
تربیت مدرس به شرکتهای فناور مجوز فناوری اعطا می شود.

میثم گچلو

مسئول توسعه بازار و منابع انسانی آویتا

محمد حيدرى

مدیر عامل شركت ميالد مخترعان قرن ٢٢

از مزایای عضویت در ناحیه می توان به استفاده از آزمایشگاه
های مجهز مراکز آموزشی و دانشگاه های ناحیه اشاره کرد.
طبق توافق ایجاد شده شرکتهای عضو ناحیه می توانند با
تخفیف  50درصد از خدمات آزمایشگاه های مجهز و کارگاه
های دانشگاه تربیت مدرس استفاده کنند .همچنین در صورت
شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مبلغی به صورت
بالعوض به آنها تعلق می گیرد.

تولید موشن گرافی:

تعداد 1مورد موشنگرافی با موضوع تحقق ایدهها در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیتمدرس ،و  2مورد موشنگرافی با عنوان
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیتمدرس راهی برای آیندهسازان تهیه و پخش شده است و قریب به  20پوستر مختلف تبلیغاتی و
دانشافزایی نیز طراحی و پخش شده است.

الیو اینستاگرامی کارآفرین شو:
اقداماتکارآفرینی:

عضویت در ناحیه نوآوری برای تمامی کسب و کارهای ناحیه که خالقیت و نوآوری را پیشه خود ساخته اند باز است .پس عالوه بر
عناصر و بازیگران تقویت کننده زیست بوم کارآفرینی ،کلیه کسب و کارهای محلی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی ساکن در منطقه
میتوانند عضو ناحیه نوآوری شده و از خدمات و امکانات فراهم آمده در ناحیه برای رشد خود استفاده کنند .با این تفاسیر گروه های
زیر می توانند عضو ناحیه نوآوری مدرس شوند.
• کسب و کارهای محلی
• شرکتهای مستقر در ناحیه
• شرکتهای فناور دارای محصوالت تعریف شده در رتبه یک دسته بندی زیست محیطی
• شتابدهنده ها ،مراکز نوآوری ،استارتاپ استدیو هاو سرمایه گذاران خطرپذیر
• سایر
عالقه مندان به عضویت در ناحیه نوآوری کافی است به سامانه جامع پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به آدرس زیر
مراجعه کنندhttP://mstPaRk.com.
پس از ورود ،پنجره پذیرش را انتخاب کنید .سپس گزینه عضویت در ناحیه نوآوری را تیک بزنید .در مرحله بعد کاربرگ های مدنظر
را به ترتیب کامل کنید .پس از تکمیل اطالعات خواسته شده ،همکاران ما با شما تماس گرفته و مراحل پذیرش را طی خواهید نمود.
هر کسب و کاری که مبتنی بر فناوری های نوین باشد و شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور در صورت استقرار در ناحیه نوآوری
مدرس میتوانند از حمایتها و خدمات ویژه این ناحیه بهرهمند شوند .این خدمات عبارتند از:

خدمات آزمایشگاهی و خدمات بازاریابی و تبلیغات:

شبکه مشاوره و مربیان کسب و کار:

با عضویت در ناحیه نوآوری می توان از مشاوره بیش از 1000
نفر مشاور توانمند و حاذق در عرصه های مختلف مدیریت،
کسب و کار ،بازاریابی ،فروش ،خالقیت....،استفاده کرد.
همچنین شبکه ای از مربیان باتجربه در کنار شما قرار می گیرند
که در توسعه بازار و رونق کسب و کارتان به شما کمک کنند.

در این برنامه ها نیم نگاهی به وظایف  19گانه دانشگاه ها در ارائه
خدمات اجتماعی و مسئولیت آنها در رفع معضالت اجتماع هم
داشته ایم که امیدو است به مرور زمان بتوان برنامه های جامع
تری در این رابطه ترتیب داد.

زیست شهری

هدف از این رویدادها افزایش کیفیت زندگی اهالی و مردم
مستقر در ناحیه نوآوری است .ناگفته پیداست مجموع اهالی
شاغل و ساکن در ناحیه مخاطب این برنامه ها هستند و زیست
بوم شکل گرفته متاثر از همه اهالی منطقه اعم از زن و مرد و
کودک و جوان و پیر و کسبه و بازار و نهادهای فرهنگی و کسب
و کارها و شرکتها  ...است .اهم عناوین مدنظر برای رویدادهای
مزبور عبارتند از:
• چرخ خودشناسی و تدبیر شخصی -تیپ شخصیتی شما
• فرهنگ و آداب استفاده از شبکههای اجتماعی در خانواده
• آسیبهای فضای مجازی
• فرهنگ و آداب آپارتماننشینی
• برنامه ریزی و مدیریت زمان
• مدیریت استرس و روش های کاهش استرس در محیط کار
و زندگی
• درس استعدادیابی و شناسایی استعدادهای فرزندان
• پرورش کودکان هوشمندتر
• عزت نفس چیست؟ بررسی راهکارهای افزایش عزت نفس
• (مشاوره رایگان) کمپین از من بپرس
کارعزتمند
اقتصاد خانواده و زندگی مردم منطقه به صورت مستقیم از
شغل و کار آنها تاثیر می پذیرد .در این رویدادها هدف ما بر
این است که همه اهالی اعم از کودکان و نوجوانان ،زنان خانه
دار ،صاحبان مشاغل خانگی ،صاحبان کسب و کار تا رده
های شاغل در ادارات و شرکتها و سازمانها با مفاهیم ابتدایی
درآمد و اقتصاد آشنا شوند با تمرکز به بحث اخالق کار به
بهبود وجدان کاری در ناحیه کمک شود .برخی از عناوین
رویدادها عبارتند از:
• معرفی استارتاپهای شغلمحور و آموزشی :بیدود -اسنپ-
الوبیز-آینده سازان آتا -سبزفروردین(پرزنت بیزینس های
کسب وکاری)
• معرفی استارتاپهای شغلمحور :میراث کارآ -مامانپز-
آموزش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر -آچاره -استادکار
• سواد مالی برای کودکان و نوجوانان
• اقتصاد خانواده و مدیریت هزینه
• بازاریابی دیجیتال برای مشاغل سنتی
• آشنایی با مفاهیم پایه مالی و حسابداری راهی درست برای
درک امور
• مهارت های الزم برای مدیریت موفق
• معرفی چهره های برتر کارآفرین خانگی
• درآمدزایی از شبکههای اجتماعی
• اخالق در محیط کار و غیره.

جذب منابع انسانی توانمند

و در نهایت عضویت در این ناحیه می تواند به جذب نیروی
انسانی توانمند از میان دانشجویان یا دانش آموختگان نخبه
دانش گاه ها یا استفاده از تیمهای کارآفرین دانشگاهی مستقر
در مراکز رشد کمک کند.

خدمات و حمایتهای ناحیه نوآوری مدرس از شرکتهای
نوآور
زندگی شاد

روال پذیرش

زندگی ،کار ،تفریح

یکی از مهمترین دغدغه های متولیان ناحیه نوآوری مدرس،
تلفیق ساختارهای فناوری و نوآوری در دل جامعه شهری
منطقه است به صورتی که این امتزاج باعث بهبود کیفیت
زیست مردم ساکن در منطقه شود .به این منظور مجموعه
برنامه هایی با طیف مخاطب هدف از سنین دبستان تا
بازنشستگی را در بر میگیرد .این برنامه ها برای بهبود و
تقویت سه محور زندگی ،کار و تفریح تعریف شده است .البته
در تمامی این رویدادها توجه مفهوم نوآوری و خالقیت به
عنوان عنصر زنده ناحیه نوآوری هم اصل بدیهی درنظر گرفته
شده است.

تفریح کنار کار یکی از ابعاد فراموش شده زندگی شهری است.
شاید بتوان یکی از عوامل اصلی عوارضی که گریبان خانواده
های آپارتمان نشین کنونی را گرفته به این موضوع ربط داد.
در مبحث تفریح  ،برنامه های ناحیه نوآوری سعی در ایجاد
زندگی شادتر برای مردم ساکن و شاغل در محله دارد .اعم از
ایجاد ایستگاه های نوآورانه یا برگزاری رویدادهای اجتماعی به
شرح زیر:
• ایجاد المانهای محله هوشمند
• فناوریهای نرم و بازیهای محلی و تاثیر آن بر رشد کودکان
• رویداد های از جاللیه تا جمشیدیه
• رویدادهای تجربیات سفر به طبیعت و نقاط دیدنی استان
تهران و کشور
• برگزاری مسابقات "تفریح با خانواده" ،خانواده نوآور

دانش آموزان نوآور

تفریح دانش آموزان به عنوان نسل آینده ساز این کشور نقش
با اهمیتی در برنامه های ما را به خود اختصاص داده اند .پارک
علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به همراه شرکتهای
دانش بنیان عضو پارک به صورت ویژه برنامه های آموزشی
هوش مصنوعی و رباتیک و اینترنت اشیا برنامه ریزی کرده
است .این برنامه ها در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت،
با هماهنگی شهرداری و آموزش و پرورش منطقه ،از طریق
فرهنگسراها برای دانش آموزان برگزار می شود.
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شكل گيری نظا م يكپارچه پايش و ارزيابی علم فناوری و نوآوری

علیاكبر سبزی
كارشناس مسئول پايش و ارزيابی علم ،فناوری و نوآوری دبيرخانه شورای عالی عتف

مقدمه

بدون شک در دنیای کنونی ،پیشرفت یک کشور مشروط به توسعه علم ،فناوری و نوآوری است و مزيت رقابتي هر کشور ،بيش از
آنكه به منابع طبيعي و موروثي آن متكي باشد ،به مزيت رقابتي فناورانه آن کشور وابسته است .هیچ کشوری نمیتواند خود را در
آینده جهان ،موثر و دارای نقش اساسی بداند ،بدون اینکه سطح علمی و فنی خود را در حد اعالیی ارتقا و بهبود دهد.
در اين شرايط و با توجه به تأثير روزافزون علم و فناوری در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي كشور ،بايد توسعه علم
و فناوری را يکي از ملزومات اصلي توسعه کشور و تحقق اقتصاد دانشبنيان دانست .از اینرو در سند چشمانداز بيست ساله
جمهوري اسالمي ايران ،در سال 1404جايگاه اول علمي و فناوري بين كشورهاي منطق ه آسياي جنوب غربي براي ايران تصوير
شده است .دستيابي به اين امر مهم از یک سو نيازمند برنامهريزي و سياستگذاري دقيق از سوي دولتمردان و تالش و كوشش
فراوان پژوهشگران و صنعتگران از سوی دیگر است .همچنین ارزیابی این برنامهها و سیاستها از جمله نکات مهمی است که
میتواند در سیاستگذاری و برنامهریزیهای آتی راهگشا باشد.

روند واگذاري كار پايش و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري به (دبيرخانه) شورا

كشور به منظور پايش و ارزيابی علم ،فناوری و نوآوری جهت ارائه تصویري واقعی و شفاف از وضعیت علم ،فناوری و نوآوری همواره
با چالشهايي رو به رو بوده است از قبيل:
• تعدد نهادهای مرتبط و درگیر
• فقدان مدل جامع پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری در کشور
• عدم تفاهم بر شاخصها و سنجههای مربوط به وضعیت علم و فناوری ،عدم مشخص بودن دستگاههای همکار و نقش آنها در
ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری و عدم ارائه شاخصهای تخصصی مورد نظر
• فقدان متولی مشخص و واحد در جمعآوری و تحلیل دادهها و ارائه گزارشات ملی
• فقدان زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری پایش مداوم نظام علم ،فناوری و نوآوری

نهادهای داخلی تولید کننده و ارائه دهنده آمار مرتبط با علم ،فناوری و نوآوری:

از طرفي هم پايش و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري در كشور به داليلي ضروري بود از قبيل:
• ارزیابی عملکرد وضعیت نظام علم ،فناوری و نوآوری و سیاستهای مربوط به آن
• هوشمندی سیاستی در حوزه علم ،فناوری و نوآوری
• همزبانی و وفاق مشترک در ارائه گزارشات تحلیلی و عملکردی در کشور
• امکان مقایسه دستاوردهای کشور با سایر کشورهای منطقه و فرامنطقهای
• بندهای  3-2و  4-2سیاستهای کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری و همچنین راهبرد کالن  1نقشه جامع علمی کشور
لذا اين كار كه دغدغه دولتمردان كشور بود ،سرانجام با توجه به موارد مطرح شده و به استناد بند پ شرح تفصیلی وظایف و
اختیارات شورای عالی عتف ،در جلسه مورخ  1395/02/01هیات محترم وزیران ،مصوب ،و پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری
به شورای عالی عتف واگذار شد.
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده  3قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
(مصوب 1383/05/18مجلس شورای اسالمی) و بهمنظور راهبري توسعه علمي و فناورانه كشور و با رسالت سیاستگذاری و نظارت
فرابخشي و هماهنگي بينبخشي در حوزههاي علمي ،فناوري و تحقيقاتي كشور تشکیل گردید.
با عنایت به ماهیت فرابخشی شورای عالی عتف نهادهای قانونگذار کشور (مجلس شورای اسالمی و هیات دولت) جهت ساماندهی
و هماهنگی نظام علم و فناوری کشور ،مأموریتها و مسئولیتهای متعددی را برعهده این شورا قرار دادهاند .از جمله مهمترین
وظایف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
■ اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرايي بلندمدت سرمايهگذاري کالن در بخشهاي آموزشي ،پژوهشي و فناوري براساس ماده
 4قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (مصوب  1383/05/18مجلس شورای اسالمی)؛
■ بررسي و پيشنهاد منابع مالي موردنیاز در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري بر اساس ماده  4قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (مصوب  1383/05/18مجلس شورای اسالمی)؛
■ راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری براساس ماده  3آییننامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم
و فناوری (مصوب هیئت وزیران)1389/01/15 ،؛
■ سیاستگذاری ،برنامهریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات براساس ماده  2قانون مذکور (مصوب مجلس شورای اسالمی)1389/09/16 ،؛
■ رسیدگی به شکایات و اعتراضات شرکتها و مؤسسات دانشبنیان از دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای قانون حمایت
از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات براساس ماده  30آییننامه اجرایی قانون مذکور (مصوب
هیئت وزیران)1391/08/21 ،؛
■ ارائه گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات به
مجلس شورای اسالمی براساس ماده  33آییننامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیئت وزیران)1391/08/21 ،؛

■ نظارت بر انجام آیندهنگاری ملی در حوزه علم و فناوری (مصوب هیئت وزیران)1393/12/17 ،؛
■ نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول ماده  56قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
تهیه گزارش هزینهکرد یک درصد اعتبارات دستگاههای مشمول در امور پژوهش و توسعه فناوری (مصوب مجلس شورای
اسالمی)1393/12/06،؛
■ تهیه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای پیادهسازی سیاستهای کلی علم و فناوری براساس ابالغیه معاون اول
رییسجمهور()1393/08/07؛
■ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور (مصوب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری)1395/11/12 ،؛
■ تهیه گزارش جامع از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور (مصوب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری)1396/03/30 ،؛
■ اجرای عملکرد بند ح تبصره  9قانون بودجه سال  1398کل کشور مجلس شورای اسالمی درخصوص تسهیل ارتباط صنعت و
دانشگاه.
در حال حاضر دبیرخانه شورای عالی برای انجام امور خود از توان تخصصی کمیسیون های دهگانه در حوزههای -1 :انرژی  – 2دفاع
 -3مدیریت و حقوق  -4علوم انسانی و امور فرهنگی  -5کشاورزی  -6علوم پایه  -7صنایع  -8حملونقل و عمران  -9سالمت -10هنر و
یک کمیسیون هماهنگی امور علمی ،فناوری و نوآوری بهره میبرد ،به عبارت دقیقتر جمعی متشکل از حدود  220نفر از نخبگان و
اعضای هیات علمی دانشگاهها و دستگاههای اجرایی کشور در کمیسیونهای شورای عالی عضویت دارند.

از واگذاري تا تدوين شاخصهاي پايش و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري

پس از واگذاري وظيفه پايش و ارزيابي علم ،فناوري و نوآوري به شوراي عالي عتف ،دبیرخانه شورا ،پیشنویس آییننامه
مذکور را تهیه کرده و پس از بررسي در جلسات ( 142مورخ  )1395/03/26و ( 143مورخ  )1395/04/30كميسيون دائمي به
تصویبرساند.
پس از آن ،جلسات کارگروه تخصصی ماده 4آییننامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری کشور ،با حضور نمایندگان
 16دستگاه تشکیل شد و در آن زیرمعیارها و شاخصهای پایش علم ،فناوری و نوآوری تصویب و نهایتا این آییننامه و شاخصها در
بیستمین جلسه شورای عالی عتف (مورخ  )1395/11/12تایید و تصویب گردید.
اعضايكارگروه:
در راستای انجام تکلیف قانونی فوقالذکر گزارشهای دورهای متعددی در دبیرخانه شورای عالی تهیه و تدوین میشود.
براساس بند پ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی عتف (مصوب هیات محترم وزیران) ماموریتهای شورا در ارتباط با
پایش و ارزیابی عبارتند از:

• ایجاد هماهنگیهای کالن بینبخشی ،فرابخشی و بینالمللی؛
• پایش و ارزیابی کالن تحقق اهداف و سیاستهای ابالغی در سطح دستگاههای اجرایی ،ستادی و استانی؛
• تعیین شاخصهای علم ،تحقیقات ،فناوری و نوآوری کشور؛
• تدوین و نهادینهکردن فرآیند نظارتی در کلیه سطوح و طراحی نظام تدوین اطلس ظرفیتهای این حوزه در سطح بخشی و
استانی.
بر اساس جزء  3بند پ ماده  1شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،شورا مکلف است نسبت به
تعیین شاخصهای علم ،فناوری و نوآوری کشور برای ایجاد هماهنگی در جمعآوری اطالعات و تحلیل و انتشار مستمر آن توسط
دستگاههای مسئول اقدام نماید.
اقدامات انجام شده در راستای تدوین آییننامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری کشور عبارتند از:
گام :1ارجاع بررسی و تعیین تکلیف نظام پایش علم و فناوری از هیات وزیران به شورای عالی عتف؛
گام :2تشکیل کارگروه تخصصی تدوین پیشنویس آییننامه با حضور نمایندگان 16دستگاه عضو؛
گام :3بررسی پیشنویس آییننامه اجرایی در جلسات  142و  143کمیسیون دائمی؛
گام :4تشکیل جلسات کارگروه و تصویب شاخصها و معیارهای پایش علم ،فناوری و نوآوری؛
گام :5بررسی و تصویب آییننامه پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری در بیستمین جلسه شورای عالی عتف.
آییننامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری کشور دارای ویژگیهایی از قبیل؛ تقسیم کار نهادی بین فعاالن حوزه
علم و فناوری ،تشکیل کارگروهی با عضویت  16دستگاه جهت تصویب گزارش ،توانایی ارائه گزارشی جامع از عملکرد نظام علم،
فناوری و نوآوری براساس  11معیار اصلی ،و تعیین مرجعی ملی برای انتشار رسمی گزارش ساالنه علم ،فناوری و نوآوری میباشد.
همچنین براساس ماده  3آییننامه مذکور مسئولیت سیاستگذاری کالن ،برنامهریزی راهبردی نظام پایش و ارزیابی علم ،فناوری
و نوآوری کشور و تایید نهایی گزارش بر عهده شورای عالی عتف است.
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تدوین گزارش ملی

براساس ماده  5آییننامه ،گزارش ملی پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری از تلفیق گزارشهای بخشی زیر تدوین میشود:
■ "بخش آموزش ،پژوهش و فناوری کشور" با محوریت وزارت عتف و مشارکت دستگاههای همکار.
■ " بخش تحقیق و توسعه ،تجاریسازی و نوآوری کشور" با محوریت معاونت علمی و مشارکت دستگاههای همکار.

هدف

عملکرد

هدف

آموزشو پرورش

درصد

50

38

-

40

-

آموزش عالی

درصد

30

20

23

22

-

عدد

10

6

0

7

0

21

تعداد شعب خارجی دانشگاههای کشور

عدد

16

6

-

8

-

22

تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه
بینالمللی علم و دارای ضریب تاثیر *

تعداد

70

50

42

55

36

23

تعداد تولیدات علمی کشور *

تعداد

-

-

53619

-

54195

شاخص

18
سهم
آموزشهای
مهارتیتا
پایانبرنامه
در نظام
 19آموزشهای
رسمی آموزش
متوسطهو
آموزش عالی

واحد

به میزان دو
تعداد مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادی جهان برابر وضع
24
فعلی در پایان
اسالم ()ISC
برنامه

انتشار گزارش ملی پایش و ارزیابی
گزارشات چاپ شده

اولين گزارش با عنوان "روند شاخصهاي علم ،فناوري و نوآوري كشور بر اساس آمارهاي بينالمللي" بالفاصله پس از تصويب
آییننامه پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری در زمستان  ،1395توسط دبيرخانه تهيه و منتشر شد (البته به صورت غير رسمي).
اما گزارشهاي رسمي كه حاصل همكاري معاونت علمي و وزارت عتف با دبيرخانه شورا بود يعني گزارش ملي پايش و ارزيابي علم،
فناوري ونوآوري كشور در سالهاي  97 ،96به ترتيب در زمستان  ،1397بهار  1399به چاپ رسيده است.

1397

1395

1396

25

رتبه

رتبه تولید کمی مقاالت در دنیا

سرانه ساالنه مقاالت  SCOPUSبه تعداد اعضای
26
هیات علمی تماموقت *

نفر/مقاله

0.95

0.64

0.63

تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت

نفر

2600

1910

-

2092

-

شاخص هرش در جهان

رتبه

40

42

42

42

41

درصد تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی
29
از کل

درصد

35

25

22

27

24

تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در
مراجعبینالمللی

تعداد

50

34

117

39

118

سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از
31
تولیدناخالص

درصد

1.5

1.1

0.83

1.15

0.65

درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل
محصوالتصنعتی

درصد

50

39

-

42

-

درصد

5

1.5

-

2.5

-

رتبه

3

6

-

5

-

27
28

درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید
33
ناخالصداخلی

ردیف

شاخص

واحد

1

نرخ ناخالص ثبت نام (جمعیت  18-24سال)

درصد

2

تعداددانشجو

نفر

3

تعداددانشجویانداخلی

نفر

1396

34

هدف سال
1400

هدف

عملکرد

هدف

عملکرد

54

51.9

47.38

53

42.5

4461000 4073827 4544000 4300000

3616114

4405000 4053051 4498000 4223000

3595864

4

سهمدانشجویانخارجی

درصد

1.8

0.8

0.51

1

0.56

5
6

سهمدانشجویانغیردولتی

درصد

45

44.2

44

44.3

44.7

سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان

درصد

23

19

19

20

18

7

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل
دانشجویان

درصد

30

24

23.57

26

24.48

نفر

387000

318400

241033

339800

216676

9

تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه علوم
پایه

نفر

143000

106000

-

117000

-

 10تعداد کل اعضای هیات علمی کشور (تمام وقت)*

نفر

-

-

80313

-

85594

تعداد اعضای هیات علمی شاغل در مراکز آموزش
11
عالی غیردولتی *

نفر

-

-

35165

-

35343

نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت
 12علوم ،تحقیقات و فناوری و دستگاههای اجرایی
(حضوری)

نفر

20

25

50.72

24

42.24

13

نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (حضوری)

نفر

10

11

14

نسبت دانشجو به هیات علمی تماموقت
دانشگاههایغیردولتی

 8تعداد دانشجویان گروه علوم پایه به کل دانشجویان

رتبه صادرات محصوالت با فناوری باال از کل
صادرات در منطقه

1397

60

نفر

43

53

53.45

نسبت هیات علمی تمام وقت استادیار به باال به کل
15
هیاتعلمیتماموقتدانشگاههایغیردولتی*

درصد

-

-

54.08%

-

54.48%

نسبت هیات علمی تمام وقت استادیار به باال به کل
 16هیات علمی تماموقت در دانشگاههای وابسته به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (حضوری)

نفر

92

88

69

89

72

نسبت هیات علمی تمام وقت استادیار به باال به
کل هیات علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته
17
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نفر
(حضوری)

نفر

93

87

54

53

42.5

11

89

54

53.7

1400

1398

1399

نقشه جامع علمی کشور

50

1396

1395

* این شاخص جزوه اهداف برنامه ششم نبوده است و توسط دبیرخانه اضافه شده است.
در ادامه به برخي از مهمترين شاخصهايي كه وضعيت كشور در آنها با هدف تعيين شده در برنامه ششم فاصله دارد ،پرداخته
ميشود.
در زمینه نرخ ناخالص ثبت نام در سند نقشه جامع علمی کشور به عنوان سند باالدستی در حوزه علم و فناوری مقدار 60درصد برای
افق  1404هدف قرار داده شده است که نشان از اهمیت این شاخص برای کشور دارد .همچنین در برنامه ششم توسعه نیز برای سال
51/9 ،1396درصد مدنظر قرار گرفته که قرار است این میزان تا سال  1400به 54درصد برسد که طبق داده های موجود ،این مقدار با
مقدار تعیین شده سال  1396و  1397فاصله زیادی دارد.
این شاخص نمود میزان تمایل عمومی جامعه به تحصیالت تخصصی بوده و بهبود بیشتر وضعیت این شاخص نیازمند به توجه
بیشتر به اثربخشی و ارزش آفرینی دانش آموختگان آموزش عالی در جامعه است .لذا با پیاده-سازی برنامه های مناسب جهت
افزایش کارایی دانش آموختگان آموزش عالی ،می توان تمایل عمومی در جامعه را به تحصیالت در آموزش عالی افزایش داد.
البته افزایش نامتناسب این شاخص بدون درنظر گرفتن اثربخشی دانشآموختگان آن می تواند موجب مسائلی چون بیکاری دانش
آموختگان و معضالت مرتبط با آن ،اشتغال در حوزه های نامرتبط و یا مهاجرت آنها به خارج از کشور گردد و لذا بهبود این شاخص
بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موثر بر آن فی نفسه مطلوب نخواهد بود.

1404

46.6

12

15

16

14

16

0.72

32

1397

-

-

-

-

0.66

30

اطالعات مربوط به گزارش پایش و ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری (سال  )1397با رویکرد برنامه ششم توسعه

1396

عملکرد

 20تعداد دانشگاههای در زمره صد دانشگاه برتر آسیا

براساس ماده 11آیین نامه گزارش ساالنه پس از تصویب کارگروه و تایید شورا حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به صورت عمومی
منتشر میشود .اولین گزارش باید حداکثر  1سال پس از تصویب این آیین نامه تدوین و منتشر شود.

1397

هدف سال
1400

ردیف

⏪

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

1397

51.9

46.23

48.41

47.38

1396

برنامهپنجسالهششمتوسعهملی

1395

1394

نرخ ناخالص ثبت نام

نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی

4811581

4544000
احتماال در سال های آینده شاهد روند کاهشی
یافته است و
در زمینه تعداد دانشجویان نیز این شاخص بیشتر از مقدار مدنظر کاهش
4461000
4380000
4348383
4320000
عبارتند از:
4300000احتمالی آن
بیشتر از حدانتظار باشیم .دالیل
 %4 ،1405کاهش خواهد داشت)؛
• کاهش جمعیت جوان کشور (طبق پیشبینی مرکز آمار جمعیت جوان از سال  1396تا
4073827
• وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن (طبق آمار مرکز آمار فقط  %38از فارغالتحصیالن کشور شاغل هستند)؛
التحصیالن آموزش عالی.
• کیفیت پایین آموزش عالی و عدم وجود بازار اشتغال مناسب برای فارغ
3616114
الزم به ذکر است که کاهش جمعیت دانشجویان کشور که در آینده پیشران های تحقیق و توسعه و اشتغال کشور خواهند بود،
میتواند مانع از تحقق اهدافی چون پیشتازی و مرجعیت علم و فناوری کشور در سطح منطقه و جهان گردد و نیاز به توجه زیادی را
میطلبد .هرچند وضعیت این شاخص تا حدودی بستگی به جمعیت جوان کشور دارد ،ولی افزایش مقدار این شاخص باید همگام
1404

1400

1399

1398

1397

برنامه پنج ساله ششم توسعه ملی

صفحه از  

1396
ایران

1395

1394

⏪

60

54

54

53.7

1400

1399

1398

ت
ع
ف

53

51.9

نقشه جامع علمی کشور

23.57

15.01
13.14

48.41

10

دبیرخانه شورای عایل علوم ،تحقیقات و فناوری ( عتف )

فناوری
ماهنامه
تحقیقات و 1394
علوم1395 ،
1396

1397

برنامهپنجسالهششمتوسعهملی

1404

نرخ ناخالص ثبت نام

⏪
4300000

4320000

1400

1399

1398

1400

1398

1399
نقشه جامع

387000

4811581
4380000

1397
برنامه ششم

370000

362600

4544000

4461000

1396

339800
318400

241033

216676

3616114
1400

1398

1399

1396

1397

برنامه پنج ساله ششم توسعه ملی
1396

1397

برنامه پنج ساله ششم توسعه ملی

16

0

وضع موجود

4348383

1395

5

1394شماره 46
خرداد • 1400
1393
1395

4073827

1404

15

47.38

42.5

1404

46.23

18.46

20

255056

1395

264438

1394

ایران

1394
صفحه از  

ایران

تعداد دانشجویان علوم پایه كشور در مقایسه با برنامه ششم

با افزایش کیفیت آموزش و وجود بازار کار مناسب باشد.
تعداد کل دانشجویان آموزش عالی
صفحه از  

در زمینه سهم دانشجویان خارجی از کل دانشجویان هرچند که روند رو به افزایش بوده است اما همچنان با هدف در نظر گرفته
شده در برنامه ششم ،فاصله وجود دارد .رسیدن به هدف برنامه ششم نیازمند ایجاد زیرساختهای الزم جهت ایجاد شبکه
های علمی بین المللی و دیپلماسی علمی کشور ،و تقویت و گسترش تعامالت بینالمللی (به خصوص در حوزههای دارای

نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت از شاخصهاي كمي است كه تا حدودي مربوط به كيفيت آموزش عالي ميباشد البته به
تنهایی گویای کیفیت دانشگاه هم نیست چرا كه مدت زمان کالسهای درس ،تعداد شیفت های دانشگاهی ،تمام وقت یا پاره وقت
بودن اساتید و حتی تعداد دانشجویانی که در دوره خاص ثبت نام کرده اند ،بر اين كيفيت تاثیرگذاراست .بدیهی است که هرچه
استاد با تعداد دانشجویان کمتری در ارتباط باشد ،فرصت بیشتری برای تعامل و پاسخگویی به سواالت هر یک از آنان خواهد
داشت ،ولی با این حال نمی توان میزان اشتیاق آن استاد در تدریس یا میزان مهارت علمی اش را سنجید یا نظر قطعی داد.
وضعيت موجود كشور در مقايسه با هدف برنامه ششم مناسب نيست و از جمله عوامل آن می توان به وجود دانشگاه های مختلف از
قبیل آموزش های نیمه حضوری و دانشگاه های غیردولتی اشاره كرد که نظارت درستی بر جذب دانشجویان آنها متناسب با تعداد

1.8
1.5

63.2
1.2

1

50.72

0.8
0.56

1.8 1400

1398

1399

0.49

0.51

1396

1397

 1.5برنامه پنج ساله ششم توسعه ملی

1395

0.3

1394

ایران

0.8
سهم دانشجویان خارجی از کل 0.56
دانشجویان در مقایسه با
0.51برنامه ششم0.49

35

0.3
30
30
30
28
تکمیلی از کل دانشجویان ،روند افزایشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را می توان30
ناشی
در زمینه سهم دانشجویان تحصیالت
علمی کشور به 24
از هدف ویژه افزایش این سهم دانست که در نقشه جامع 26
عنوان سند باالدستی علم و فناوری ،بهطور صریح افزایش
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
رشدی
سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا 30درصد کل دانشجویان برای افق  1404بیان شده است که البته هر چند روند رو به 25
فاصله دارد و درایران
 1397ملی
ششم توسعه
را شاهد هستیم اما میزان این رشد از هدفبرنامه پنج
سالهای آتی نیز احتمال فاصله بیشتر از اهداف
سالهسال
برنامه در
24.48

18.46

23.57

20
15.01

30

13.14

30

10

24

26

35

15

30

28

25

5

24.48
18.46

23.57

1400

1399

1398

نقشه جامع

387000

1404

20

20

22

24

10

10

10

11

25
11

1

پیشرفت) است

1404

54.3

42.24

1.2

30

66.14

370000

1400

1399
نقشه جامع

1397
برنامه ششم

1395

1396

20
15.01

1394

1393
13.14

وضع موجود

0
15
10
5

362600

1398

339800

1397
برنامه ششم
216676

318400

1396

1395

موجود
وضع
241033

1394
255056

1393
264438

0

سالهای آینده ،دور از انتظار نیست.
387000
تکمیلی از کل1396
1397
 370000سهم 1398
1399
1400
دانشجویان
دانشجویان تحصیالت
362600
339800
ایران
برنامه پنج ساله ششم توسعه ملی
318400
در زمینه تعداد دانشجویان گروه علومپایه ،مطابق داده های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی این مقدار برای1396
اختالف دارد
برابر با  241033است که با مقدار مدنظر در برنامه ششم توسعه برای همین سال ( ،)318400بیش از  77367دانشجو
264438
255056
صفحه از  
241033
و در سال  1397حتي اين اختالف بيشتر نيز شده است.
216676
توجه به نقش پژوهشهای علوم پایه در توسعه فناوری های مهم و استراتژیک برای حال و آینده کشور حياتي است از اين رو در نقشه
جامع علمی نيز بر تشویق و هدایت مؤسسات علمی و آموزشی در توسعة علومپایه به منظور گسترش مرزهاي علم و پاسخگویی به
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
نیازهای جامعه؛ و همچنین افزایش بهرهوری نهادها و زيرساختها در حوزه علومپايه در راستای توسعه و تعمیق آموزش و پژوهش
کننده است.
ایران
ششمبرای
شاخص
برنامه این
در علوم پایه ،تاکید شده است و روند کاهشی
ملیبسیار نگران ایران
توسعه
پنج ساله
1395

1400

1398

1399

وضعیت موجود

1397

هدف در برنامه (وزارت علوم)

63.2

66.14

هدف در برنامه (وزارت بهداشت)

50.72

54.3

اعضای هیأت علمی آن موسسات صورت نمیگیرد.
دانشجو به (کل) هیات علمی
نسبت (کل)
42.24
1.5

1.35
دانشگاه برتر آسیا
تعداد دانشگاههای در زمره صد 1.23
1.15

1.1
ايراني در زمره صد دانشگاه برتر آسیا هدفگذاري شده است
بااينكه در برنامه ششم براي سال  1396و  1397به ترتيب 6
24و  7دانشگاه 25
اما هيچ دانشگاهي در بين اين دانشگاهها22به چشم نميخورد (و همينطور بين  %10دانشگاههاي برتر دنيا) .دلیل این پدیده را می
20
20
0.83
بندی های بینالمللی دانشگاه ها و همچنین
توان عدم انطباق سیاست های ارزیابی داخلی دانشگاه ها با سیاست های ارزیابی رتبه0.73
حمایتها و تشویق های مالی و غیرمالی دانست که در نتیجه
0.65دانشگاهها و 11
ارتباط آنها با بودجه11
ارزیابی داخلی در 10
سیاست های 10
ضعف 10
0.55
0.54
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معاونت علمی و فناوری
در این بخش یم خوانید:
به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

تولید ایرانساخت  ۵محصول در حوزه زیست فناوری آغاز شد
شهریورماهامسالواکسیناسیونباواکسنآنفوالنزای
ایرانساختانجاممیشود
گشایشمرکزنوآوریاینترنتاشیادردانشگاهتهران
 19هزاردستگاهآزمایشگاهیبهاشتراکگذاشتهشدو
ارائهخدماتتخصصیشتابگرفت
اتریشمیزبانشرکتهایدانشبنیانوخالقحوزه
دیجیتالمیشودتاکسبوکاربینالمللیآنهاتوسعهیابد
رویدادترویجیبرگزارشدتاورودفناورینانوبه
صنعتافزایشیابد
رونماییازطرح تولیدیکرامقطارهفتواگنمترو
دومرکزنوآوریدرحوزهفناوریهاینرمگشایشیافت
وزیستبومخالقکشورگستردهترشد
کارخانهنوآوریسیستانوبلوچستانتاسهماهآینده
گشایشمییابد؛
کیفیتفرآوردههاینفتیباتجهیزاتایرانساخت
سنجیدهشدوراهرابرایورودتولیداتبهبازارهای
جهانیبازکرد
صنعتپالستیککشوریکگامبهسویخودکفایی
برداشت
خطتولیدموتورسهسیلندرکممصرفیورو ۶آغازبه
کارکرد؛
تولیدمحصولیدانشبنیانکمککردتاعملیاتحفاری
چاههاینفتوگازباامنیتبیشتریانجامشود
نامشرکتهایخالقدرقوانینحمایتیدرکنار
دانشبنیانهاقرارمیگیرد
واکسنآنفوالنزایفصلیانسانیایرانساخترونمایی
شد
 64پروژهکهتکمیلکنندهزنجیرهارزشموادصنعتی
داروییهستندکدامند
دقتتجهیزاتآزمایشگاهیافزایشیافتونتایج
تحقیقاتبااستانداردهایجهانیهمراهشد
و ....

خط تولید  ۵محصول زیست فناوری توسط حجت
االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و
با حضور معاون علمی و فناوری به بهره برداری رسید.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از معاونت علمی
ریاست جمهوری ،این مراسم در شصت و یکمین برنامه افتتاح
طرحهای کالن ملی کشور با عنوان "پوشش تدبیر و امید برای
جهش تولید" توسط ویدئو کنفرانس انجام شد ۵ .محصول
شامل واکسن آنتی یرسین ،پروبیوتیک تخصصی پیشگیری از
سالمونال ،کرم اگزما پروبیوتیک ،توکسین بایندر چهار جزیی
پروبیوتیک ،استارتر لبنی طرح های ملی هستند که مورد بهره
برداری قرار می گیرند.
جلوگیری از خروج  20میلیون دالر ارز
استارتر ماست همزده و ماست قالبی از محصوالت رونمایی
شده در این مراسم است .شتابدهنده الکتوویژن سایکل
میزبان استارتاپهای فعالی است که برخی محصوالت آنها
روانه بازار شدهاست .یکی از این محصوالت استارتر ماست
همزده و ماست قالبی است .استارترهای لبنی ارز بری باالی
 ۲۰میلیون دالر دارند و جز موارد استراتژیک صنعت لبنیات
محسوبمیشوند.
متاسفانهباوجودگنجینهغنیومتنوعیازمیکرواورگانیسمهای
مورد استفاده در صنعت غذا که در کشور وجود دارد ،استفاده
درستی از این ظرفیتها نمیشود و سالیانه عدد قابل توجهی
ارز از کشور خارج میشود.
اما در شتابدهنده الکتوویژن با تکیه بر دانش و تخصص
متخصصان این حوزه و با استفاده از گنجینه غنی میکروب
بومی منطقه از جمله ماست های محلی و ترخینه استارتر
لبنی مطابق با ذائقه و میل مردم تولید شده است .شتابدهنده
الکتوویژن با استقاده از ظرفیت تولیدی شرکت دانش بنیان تک
ژن زیست قادر به تولید سالیانه  ۲میلیون واحد استارتر لبنی که
این حجم از تولید قابلیت تامین بیش از  ۷۰درصد نیاز کشور را
دارد و می تواند عالوه بر کاهش نیاز به واردات و خودکفایی تاثیر

بسیار باالیی در کنترل قیمت لبنیات خواهد داشت.
تولید استارتر لبنی با سرمایهگذاری  ۲۵میلیارد تومانی بخش
دولتیو ۳۳میلیاردتومانیبخشخصوصیبهنتیجهرسیدهاست
وساالنه ازخروج ۲۰میلیون دالر ارز ازکشورپیشگیری میکند.
کاهش تلفات ماهی ها با واکسن آنتی یرسینیا
واکسن آنتی یرسین محصولی است که به افزایش رشد آبزیان،
کاهش تلفات ماهی های مصرفی ،بهبود ضریب تبدیل غذایی،
کاهش ضایعات ،پیشگیری و به حداقل رساندن ضررهای مالی
درصنعت آبزی پروری منجر می شود و امروز رونمایی شد .این
واکسن برای درمان استرپتوکوکوزیس ،الکتوکوکوزیس و وی اچ
اس که در مزارع قزل آالی کشور بسیار شایع است کاربرد دارد.
همچنین در گونه های مختلفی از جمله ماهیان خاویاری ،سی
باس ،شانک ،هامور وکپور ماهیان نیز قابل استفاده است.
تولید این واکسن سالیانه  ۱۲میلیون دالر کاهش ارزبری به
همراه دارد و با سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی بخش دولتی
و  ۸میلیارد تومانی بخش خصوصی به ثمر نشسته است.
کرم کنترل کننده اگزما پروبیوتیک
اما دیگر محصول رونمایی شده در این مراسم کرم کنترل کننده
اگزما پروبیوتیک محصول دیگری از شرکت زیست محصول
پارسیان است .این کرم به علت داشتن سویههای مختلف
پروبیوتیکی همراه با مواد موثرهای چون بیسابولول ،روغن
کالندوال ،ویتامین  ،Eدی پنتونول و غیره به صورت سینرژیسم
باعث کاهش التهاب و خارش پوستی همراه افزایش قدرت
بازسازی سلولی میشود.
این محصول دارای قدرت آبرسانی قوی به پوست است و با
تقویت کنندگی سد دفاعی پوست عالوه بر اینکه مانع از تبخیر
آب از الیه های عمیق پوست شده بلکه وجود مواد موثره آب
رسان باعث آبرسانی قوی به پوست میشود در نتیجه به صورت
موثری باعث بهبود التهابات ناشی از درمان ها و آسیب های
پوستی ،خشکی های شدید پوست را به دنبال دارد.
امحصولی کاربردی که با سرمایه گذاری  ۵میلیارد تومانی بخش
خصوصی تولید شده است و  ۴۵میلیارد تومان صرفه جویی

ارزی سالیانه برای کشور به ارمغان میآورد.
تقویت سیستم گوارش دام
شرکت تک ژن زیست با تکیه بر دانش متخصصان توانسته است
محصولتوکسینبایندرراتولیدکندکهدراینمراسمرونماییشد.
ازمهمترینسمومیکهدرجیرهغذاییداموجودداردآلفاتوکسین
است.اینمادهممکناستباعثکاهشتولیدحیوانات(شیر،تخم
مرغ ،گوشت و…) ،سرکوب سیستم ایمنی بدن ،سرطان زایی و
جهشهایژنتیکیشود.همچنینآفالتوکسینهامیتوانند در
شیر ،گوشت یا تخم مرغ نیز موجود باشند که از خوراکهای
آلوده حیوانات به این فراورده ها منتقل می شوند.
اما محصول تولیدی این شرکت با استفاده از دیواره مخمر به
جای ماده معدنی و استفاده باکتری اسید الکتیک عالوه بر
جذب آلفاتوکسین باعث تقویت سیستم گوارش دام نیز می
شود .ظرفیت تولید شرکت دانش بنیان تک ژن زیست بیش
از  ۱۷هزار تن در سال است .این حجم بیش از  ۵۰درصد از
نیاز داخل را پوشش خواهد داد که موجب جلوگیری از خروج
سالیانه بیش از  ۱۰میلیون دالر ارز از کشور خواهد شد.
پروبیوتیکتخصصیپیشگیریازسالمونال
محصول دیگر تولید شده پروبیوتیک تخصصی پیشگیری از
سالمونال است .امروز صنعت پرورش طیور نسبت به گذشته
تغییرات زیادی کرده است .محدودیت در استفاده از آنتی
بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در تغذیه دام و طیور سبب
شده که محققان در جستجوی افزودنی های خوراکی دیگری
باشند که عملکرد و سالمت حیوان را تضمین کنند و در عین
حال پرورش طیور با صرفه اقتصادی بیشتری همراه باشد .این
امر سبب استفاده از آنزیم ها ،پروبیوتیک ها ،پری بیوتیک ها،
اسیدهای آلی در خوراک شده است.
پروبیوتیک تخصصی پیشگیری از سالمونال یکی از این
محصوالت است که توسط زیست محصول پارسیان با
سرمایهگذاری  ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریالی بخش دولتی و
 ۵میلیارد ریالی بخش خصوصی تولید شده و نقشی موثر در
کاهش  ۴۵میلیارد تومانی ارز از کشور داشته باشد.

تولید تجهیزات ایرانساخت به تشخیص سریع بیماریها کمک کرد
یک شرکت دانشبنیان موفق شده همه دستگاههای مورد
استفاده در آزمایشگاه پاتولوژی را بومیسازی کند.
حمید رمضانی مدیرعامل شرکت دانشبنیان پویا احراز
صنعت نوین قشم ،گفت :تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در
آزمایشگاههای پاتولوژی در این شرکت دانش بنیان تولید می
شود که برای تشخیص بیماریهای مختلف از جمله سرطان
می توان از آنها استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان پویا احراز صنعت نوین قشم،
در ادامه بیان کرد :برای نمونه یک بیمار زمانی که به پزشک
مراجعه میکند و عالئم یک بیماری خاص در وی مشاهده
میشود ،پزشک دستور میدهد که مقداری از بافت بدن بیمار
از اندام و محیطی که مشکوک به بیماری است ،برداشته شود.

وی افزود :این بافت در آزمایشگاه پاتولژی مورد برررسی قرار
میگیرد تا مشخص شود که مث ً
ال آلوده به سرطان هست یا خیر.
برای تشخیص این مسئله به دستگاههای مختلفی نیاز هست.
یک دستگاه ممکن است وظیفه برش بافت را داشته باشد و یک
دستگاه دیگر نیز بافت را بررسی کند.
این فعال دانشبنیان ضمن ارائه توضیحات بیشتر ،ادامه داد:
در واقع در یک آزمایشگاه پاتولوژی زنجیرهای از دستگاههای
مختلف برای تشخیص وجود دارد که ممکن است شامل 20
یا  30دستگاه مختلف هم بشود .پیش از این تقریب ًا همه این
دستگاهها از خارج از کشور وارد میشد ،اما در حال حاضر ما
فناوری ساخت ان تجهیزات را داریم و همه این دستگاهها را در
داخل کشور تولید میکنیم.

رمضانی با اشاره به تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه
گفت :قیمت دستگاههای ما تقریب ًا یک دهم قیمت نمونه
مشابه خارجی است .شاید یک دستگاه آمریکایی ظاهر
زیباتری هم داشته باشد ،اما ما مدعی هستیم که در برخی
اوقات فناوری دستگاههای ایرانساخت ما حتی از این
دستگاهها نیز باالتر است.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان پویا احراز صنعت نوین قشم
همچنین بیان کرد :در حال حاضر در برخی بیمارستانها به
دلیل عدم وجود یک قطعه کوچک ،دستگاه گران قیمت خارجی
بالاستفاده مانده است .چون قطعهاش وجود ندارد ،در حالی
که ما خدمات پس از فروش گسترده ،گارانتی  3ساله و حتی
خدمات تعویض دستگاه معیوب را به مشتری ارائه میکنیم.
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بهرهبرداری از  ۵طرح کالن ملی و دانشبنیان؛
ستاری:

شهریور ماه امسال واکسیناسیون با واکسن آنفوالنزای ایرانساخت انجام میشود

 ۵طرح ملی و دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
رییس جمهوری و معاون علمی و فناوری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از معاونت علمی
ریاست جمهوری ،این برنامه همزمان با شصت و یکمین هفته
پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید در استان های البرز،
تهران و قزوین از طریق ویدئوکنفرانس انجام شد.
راه اندازی خط تولید موتور سه سیلندر کم مصرف یورو ،۶
آزمایشگاه ملی قوای محرکه ،افتتاح طرح تولید یک رام قطار
هفت واگنه مترویی ،رونمایی از ناحیه نوآوری دانشگاه شریف،
افتتاح طرح تولید واکسن آنفلوآنزای فصلی (انسانی) و افتتاح
خط تولید پنج محصول زیست فناوری این طرح ها هستند.
سه هزار و  ۴۶۲میلیارد تومان سرمایهگذاری روی این طرح ها
شده است که اشتغالزایی هفت هزار و  ۵۹۵نفر را به همراه دارد.
توسعه شرکتهای دانشبنیان و خالق بزرگترین دستاورد
اقتصاد دانشبنیان است
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این
مرلسم گفت :توسعه شرکتهای دانشبنیان و خالق بزرگترین
دستاورد اقتصاد دانشبنیان است .در حال حاضر شرکتهایی

فعال هستند که در حوزه فناوری سرمایه گذاری های سنگینی
کرده اند .هیچ چیز در اقتصاد دانش بنیان خلق الساعه نیست.
از نیروی انسانی در حال تحصیل در مراکز دانشگاهی تا زمانی
که به راه اندازی شرکت اقدام می کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد :امروز نیز
شرکتهایی در این مراسم حضور دارند که هزینه زیادی روی
بخش تحقیق و توسعه خود داشته اند و کارآفرینی کردند و
فناوری را توسعه دادند.
ستاری با بیان اینکه فرق بسیاری میان سرمایه گذاری خود
شرکت در پروژه و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد.
بیان کرد :به عنوان مثال در حوزه زیست فناوری شرکت های
دانش بنیان پرقدرتی داریم؛ یکی از شرکت ها سال گذشته
 ۴۰۰میلیارد تومان روی بخش تحقیق و توسعه خود هزینه
کرد .قطعا اگر دولت  ۴هزار میلیارد تومان هم هزینه می کرد
نمی توانست به نتایجی که این شرکت به آن دست یافت برسد.
رییس بنیاد ملی نخبگان در بخش بعدی سخنان خود به ۵
طرح افتتاح شده در این مراسم اشاره کرد و گفت :نخستین
طرح واکسن آنفوالنزای فصلی انسانی است .واکسن سرطان
رحم در مراسم قبلی رونمایی شد که در آن مراسم خبر از
رونمایی واکسن آنفوالنزا را دادم .همان شرکت این واکسن
را تولید کرده است و تولید  ۳واکسن انسانی دیگر را در برنامه
دارند .با این اقدام از شهریور ماه امسال واکسیناسیون با
واکسن آنفوالنزای ایران ساخت انجام می شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین گفت :طرح
کالن بعدی طرح تولید یک رام قطار هفت واگنه مترو است.
پیش از این اقدام داخلی سازی در این حوزه  ۲۶درصد بود .اما
با این پروژه  ۱۸ماهه امروز  ۷واگن مترو رونمایی می شود۱۸ .
شرکت دانش بنیان و  ۳مجموعه جهاد دانشگاهی ،شرکت مپنا
و واگن سازی تهران در این پروژه همکاری داشتند.
به گفته وی ،با این اقدام میزان داخلی سازی در حوزه دانش
❚

سامانه نشتیاب لیزری ایرانساخت رونمایی شد؛

فنی توسعه یافت و به حدود  ۸۵درصد رسیده است .داخلی
سازی این نمونه به بیش از  ۷۵درصد رسید و در تولید انبوه
این عدد به بیش از  ۸۰درصد خواهد رسید .پس اکنون دارای
دانش فنی طراحی واگن مترو هستیم .شهرداری تهران ۱۰۵
واگن را قرارداد کرده است که تقریبا  ۱۵رام قطار می شود.
ستاری درباره طرح بعدی یعنی راه اندازی خط تولیدموتور سه
سیلندر کم مصرف یورو  ۶بیام کرد :این طرح با توافق برجام
گشایش یافت .بعد از اختاللی که ترامپ در برجام به وجود آورد
اما این طرح ادامه یافت .با این اتفاق خط تولیدی داریم که تا
 ۵۰۰هزار موتور را در سال تولید کند و در هر شیفت کاری خود
 ۱۰نوع موتور مختلف تولید می شود .بزرگترین سرمایه گذاری
خودروسازی در  ۱۵سال اخیر است .فاز نخست امروز به بهره
برداری می رسد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود :همزمان در
دانشگاه تهران نیز یکی از بزرگترین مراکز تست موتور راه
اندازی می شود  .سرمایه گذاری بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان
بخش خصوصی معاونت علمی و دانشگاه تهران انجام شده
است .تمام تست ها از دیزل تا خودروی الکتریکی را انجام
می دهد و همکاری پررنگی را بین دانشگاه و صنعت شکل داد.
وی درباره ناحیه نوآوری شریف نیز گفت :بیش از  ۵۰۰شرکت
دراین ناحیه نوآوری حضور دارند .بیش از  ۲هزار میلیارد
تومان فروش آنها است .مدلی فوق العاده از نوآوری و توسعه
شهری است .بدون همکاری شهرداری این اتفاق رقم نمی
خورد .حرکتی که مسیر شهر تهران به سمت شهر هوشمند
شدن را سرعت می دهد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بیان کرد :نخستین
واکسن آبزیان نیز امروز رونمایی میشودکه نکته قابل توجه این
است که مدیر عامل آن یک بانو است .تعداد بانوان شرکتهای
دانشبنیان در سطح مدیر به بیش از  ۱۵درصد رسیدهاست و
تعداد بانوان شاغل در شرکتها نیز به بیش ۳۵درصد شده است.

❚

اتریش میزبان شرکتهای دانشبنیان و خالق
حوزه دیجیتال میشود تا کسبوکار بینالمللی
آنها توسعه یابد
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
شرکتهای دانشبنیان و خالق در رویداد آنالین بررسی
آینده کسب و کارهای دیجیتال اتریش شرکت میکنند.
رویداد بررسی آینده کسب و کارهای دیجیتال روزهای
 20و  21اردیبهشت ماه  1400در اتریش برگزار می
شود .رویدادی که می تواند فرصت مناسبی برای
شرکتهای دانشبنیان و فناوران ایرانی باشد تا ضمن
معرفی ظرفیت ها و بازاریابی برای محصوالت و خدمات
خود ،نسبت به شبکهسازی برای تعامالت بینالمللی
آتی خود اقدام کنند.
تاکنون در این رویداد که با موضوع اصلی نرمافزار و
آینده تجارت دیجیتالی به صورت مجازی برگزار می
شود بیش از  600شرکت کننده از  46کشور ثبت نام
کرده اند و  400فرصت و موضوع همکاری نیز در این
رویداد معرفی شده است .معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری از شرکتهای متقاضی حضور در این
رویداد حمایت میکند.
کسب و کارهای خالق و دیجیتال نسل حال و آینده
مشاغل موجود در دنیا هستند .مدلی از فعالیتهای
اقتصادی که بر پایه فناوریهای ارتباطات و اطالعات
شکل گرفتهاند و این روزها بازاری داغ و پرطرفدار دارند.
توسعه این شکل از کسب و کارها می تواند کشورها را
به سمت توسعه یافتگی و استفاده از ابزار هوشمند و
دیجیتالی شده برای پیشبرد کارها سوق دهد.
به همین دلیل برگزاری چنین رویدادهایی از سوی
کشورها با استقبال زیادی مواجه می شود و فرصتی
مطلوب برای فعاالن این حوزه در همه دنیا است تا
بتوانند با آخرین دستاوردهای موجود آشنا شوند و در
کنار آن ،شرکایی از دیگر کشورها برای محصوالت و
خدمات خود بیایند.

گشایش مرکز نوآوری اینترنت اشیا در دانشگاه تهران

سامانه نشتیاب لیزری ایرانساخت با حضور معاون علمی و
فناوری رییسجمهوری در ناحیه فناوری و نوآوری دانشگاه
تهران رونمایی شد.
در این مراسم همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رییسجمهوری از دستاوردهای فناورانه محققان در ناحیه
فناوری و نوآوری دانشگاه تهران بازدید کرد.
بررسی نشتی خطوط لوله ،یکی از دغدغههای صنایع گوناگون
است که با تولید محصول ایرانساخت سامانه ارتقا یافته
نشتیاب لیزری برطرف شد .ستاری در نخستین بازدید
فناورانه خود در سال  ۱۴۰۰به دانشکده فیزیک دانشگاه
تهران رفت تا از محصوالت دانشبنیان فعاالن فناور مستقر در
دانشکدههای این دانشگاه رونمایی کند.

سامانه نشت یاب ایران ساخت چه ویژگیهایی دارد
این محصول ایرانساخت ،سامان ه ارتقا یافته نشتیاب از راه دور
لیزری است و برای شناسایی گاز طبیعی (متان) کاربرد دارد و
نشتیاحتمالیاینگازرادرخطوطلول هگازیبهکمکیکحسگر
از راه دور صنعتی آشکار میکند .سامانه با کمک طیف سنجی به
آشکارسازی میپردازد و شامل دو زیر سامان ه فرستنده-گیرنده
اپتیکی و الکترونیکی است .در ساختار سنتی نشتیابی ،از
دستگاه اف آی دی استفادهمیشد که معایب بسیاری داشت؛ از
جمله اینکه ضمن سرعت دقت پایینتر ،نیروی انسانی از طریق
پیمایش ،زمان زیادی را برای یافتن نشتیهای احتمالی صرف
میکردند.اما با بهرهمندی از این سامانه سرعت نشتیابی روزانه
تاچندینکیلومترافزایشمییابد.
سامانه نشتیاب لیزری از راه دور ایرانساخت ،در صنایع
باالدستی نفت ،گاز و پتروشیمی کاربردهای فراوانی داشته و از
قابلیت نصب روی پهپادها و پیمایش خودکار برخوردار است.
حساسیت این سیستم تا  ۵۰PPmبر متر افزایش و ارتقا یافته
است و می تواند از فاصله  ۵۰متری نشتی ها را تشخیص دهد.
این پروژه با حمایت ستاد توسعه فناوری های فوتونیک ،لیزر،
مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری در دانشکده
فیزیک دانشگاه تهران با هدف رفع نیاز های صنایع نفت ،گاز
و پتروشیمی طراحی و تولید شده است.

بازدید از ناحیه فناوری و نوآوری دانشگاه تهران
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین به ناحیه
فناوری و نوآوری دانشگاه تهران رفت و از دستاوردهای فعاالن
فناور و خالق مستقر در پارک فناوری دانشگاه ،بازدید کرد.
در ناحیه نوآوری دانشگاه تهران زمینه برای تبدیل مسائل
صنایع به ایده و محصول اجرایی می شود و حمایت از تیم های
مستقر تا رسیدن به مرحله تجاریسازی صورت می گیرد.
افتتاح مرکز نوآوری اینترنت اشیا
در ادامه بازدید از پارک فناوری دانشگاه تهران ،مرکز نوآوری
اینترنت اشیا دانشگاه تهران توسط ستاری افتتاح شد.
این مرکز نوآوری پلی میان صنایع سنتی و فناوریهای نوین
برای دستیابی به اهداف تحول دیجیتال ایجاد و زمینههای
الزم برای توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فناوریهای
دیجیتال فراهم میکند.
ایده پردازان در این ناحیه از حمایت های راهبری ،آموزشی و
توسعه کسب و کار ،در حوزه فناوریهای دیحیتال و اینترنت
اشیا بهره می برند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین از
شرکتهای دانشبنیان و خالق مستقر در این ناحیه که در
حوزه فناوریهای دیجیتال فعالیت میکنند بازدید کرد و با
فعاالن فناور این کسبوکارها به گفتوگو نشست.

 19هزار دستگاه آزمایشگاهی به اشتراک گذاشته شد و ارائه خدمات تخصصی شتاب گرفت
یکی از راههای تسهیل دسترسی به دستگاههای آزمایشگاهی،
به اشتراکگذاری آنها است .تاکنون  19هزار دستگاه
آزمایشگاهی در دسترس قرار گرفته است.
شبکهآزمایشگاهیفناوریهایراهبردیمعاونتعلمیوفناوری
ریاست جمهوری ،تجهیزات آزمایشگاهی متنوعی را به اشتراک
گذاشته است که شامل تجهیزات عمومی و پایه آزمایشگاهی و
همچنیندستگاههایتخصصیوپیشرفتهمیشود.
این تجهیزات و دستگاهها در حوزههای متنوعی مانند
زیستفناوری ،فناوری نانو ،علوم شناختی ،علوم و صنایع

دریایی ،هوایی ،فضایی ،ریلی ،صنایع دستی ،سلول های
بنیادی ،نفت ،انرژی و نیرو ،برق و الکترونیک ،معدن ،مواد،
پلیمر ،کشاورزی ،مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و غیره،
کاربرد دارند و خدمات آزمایشگاهی را به پژوهشگران و صنایع
کشور ارایه می کنند.
بر اساس آمار منتشر شده ،با همکاری مراکز عضو شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و با همکاری فعاالن و مراکز آزمایشگاهی در
حال حاضر حدود  19هزار دستگاه آزمایشگاهی به اشتراک

گذاشته شده است.
این دستگاهها شامل تجهیزاتی مانند "آسیاب گلولهای
سیارهای"" ،آون چرخشی"" ،اتاقک دما و رطوبت ثابت"،
"اتاقک رشد"" ،اتاقک مواجهه تنفسی حیوانات آزمایشگاهی"
و همچنین "میکروسکوپ های الکترونی"" ،طیف سنج های
جرمی پیشرفته"" ،تجهیزات نقشه برداری مغز"" ،تجهیزات
آزمون خودرو" و غیره می شود .دستگاه هایی که تاثیر
مستقیمی در افزایش کیفیت پژوهش های آزمایشگاهی در
کشور دارند

رویداد ترویجی برگزار شد تا ورود فناوری نانو به
صنعت افزایش یابد
پیوند میان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای
صنعتیبانوآوریهایحوزهنانوفناوری،زمینهایایجاد
کرد تا این حوزه بیش از پیش به صنعت رسوخ پیدا کند.
ستاد توسعه نانوفناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با برگزاری رویدادهای ترویجی و
ایجادزیستبومیبرایفعالیتشرکتهایدانشبنیان
و خالق ،زمینه را برای ورود این کسبوکارها به صنعت
فراهم کرده است.
بخش ترویج صنعتی فناوری نانو ،در قالب طرح
بزرگ "هر هفته ،یک شهرک صنعتی" و در راستای
معرفی کاربردهای صنعتی ،توانمندیهای داخلی و
راهحلهای صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مستقر
در شهرکهای صنعتی استانهای کشور 11رویداد را با
هدف پیوند میان صنایع و نانوفناوری برگزار کرد.
ترویج صنعتی فناوری نانو در شهرکهای صنعتی دنبال
شد و توانمندسازی صنعتی با استفاده از فناوری نانو و
از طریق راهاندازی برنامه توسعه صنعتی فناوری نانو
در شهرکهای صنعتی در قالب طرح بزرگ "هر هفته،
یک شهرک صنعتی" راه را برای جذب شرکتهای
دانشبنیان و خالق این حوزه فراهم کرد.
معرفی کاربردهای صنعتی ،توانمندیهای داخلی و
راهحلهای صنعتی فناوری نانو برای واحدهای مستقر
در شهرکهای صنعتی استانهای کشور صورت گرفت.
در فاز نخست این طرح ،با وجود محدودیتهای موجود
ناشی از شیوع بیماری کرونا ،برگزاری ۱۱رویداد صنعتی
بامدیرانعاملواحدهایصنعتیمستقردرشهرکهای
صنعتی ،با مشارکت فن بازار منطقهای ،اتاق بازرگانی،
شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت شهرکهای صنعتی
و مدیریت شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا در دستور
کار قرار گرفت.
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دو مرکز نوآوری در حوزه فناوریهای نرم گشایش یافت و زیستبوم خالق کشور گستردهتر شد

دانش و توان دانشبنیانها نمایش داده شد؛

رونمایی از طرح
تولید یک رام قطار هفت واگن مترو
طرح تولید یک رام قطار هفت واگن مترو با
حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن
روحانی رییس جمهوری و معاون علمی و فناوری
رونمایی شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از
معاونت علمی ریاست جمهوری ،این رونمایی
همزمان در شصت و یکمین برنامه افتتاح
طرحهای کالن ملی کشور با عنوان "پوشش
تدبیر و امید برای جهش تولید" انجام شد.
ساخت و بومیسازی یک رام قطار ملی یکی از
طرحهایی است که با مشارکت معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری به نتیجه رسید و توسط
جت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس
جمهوری و با حضور سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری رییس جمهوری رونمایی شد.
در این طرح یک رام قطار ملی شامل یک قطار ۷
واگنه که بدنه قطار ،دکوراسیون داخلی ،سیستم
بوژی ،راهروی بین واگنی ،ترمزها ،اطالع رسانی
هوشمند ،تهویه مطبوع ،درب و سیستم رانش
آن توسط شرکت های دانش بنیان طراحی و
ساخته شده است ،رونمایی شد.
این طرح در راستای ماده  ۵۴برنامه ششم توسعه
و ضرورت دستیابی به ساخت داخل در صنعت
ریلی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی ،مترو
تهران و مجموعهای از سازندگان مختلف از تیر
ماه  ۹۸آغاز شد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
صندوق نوآوری و شکوفایی برای اجرایی شدن
پروژه قطار ملی ۸ ،میلیون یورو سرمایهگذاری
کردند تا دانشبنیانها بتوانند توان و تخصص
خود را در این حوزه به نمایش بگذارند.
در این طرح ملی مجموعههایی چون "جهاد
دانشگاهی برای تامین و طراحی سیستم رانش"،
"مپنا لوکوموتیو برای طراحی سیستم بوژی"،
"واگن سازی تهران با هدف تامین مجموعه بدنه،
تزیینات داخلی و مونتاژ" و "تیوان ترمز با طراحی
در و ترمز" همکاری کردند .پیشبینی شده است
که این طرح ظرفیت تولید  ۴۰۰واگن مترو در سال
توسط  ۴کارخانه را دارد و برای یک هزار و  ۵۰۰نفر
نیز اشتغالزایی میکند .این طرح با سرمایهگذاری
 ۲۰۰میلیارد تومانی بخش دولتی و  ۱۰۰میلیارد
تومانی بخش خصوصی به نتیجه رسیده است و
در نهایت سالیانه از خروج  ۱۳۰میلیون دالر ارز از
کشور پیشگیری خواهد کرد.
ایران در پروژه سیستم رانش ملی که به بیش
از  ۸۵درصد بومیسازی دست یافت و بیش از
 ۱۸شرکت دانشبنیان و  ۴مجموعه بزرگ در
این طرح همکاری کردند .تعداد قابل توجهی
نیروی انسانی دانش آموخته و خالق در این
پروژه نقش آفرینی حضور داشتند تا کشور به
توانمندی طراحی ،که اهمیتی راهبردی دارد
دست پیدا کند.
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

مراکز نوآوری فناوریهای نرم روانشناسی و جغرافیا در
ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با حضور معاون علمی و فناوری
رییس جمهوری میزبان تیمهای نوآور شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در
دومین بخش بازدید از ناحیه نوآوری دانشگاه تهران ،مرکز
نوآوری فناوریهای نرم دانشکده روانشناسی این دانشگاه
را افتتاح کرد.
این مرکز نوآوری که با حمایت معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در دانشکده روانشناسی ایجاد شده است
و ظرفیت های الزم برای تبدیل ایدههای نوآورانه و خالق
در حوزه فناوریهای نرم را به تیم های مستقر ارائه میکند.
حمایتهای مادی ،فضای کار اشتراکی ،تبدیل ایده به
محصول ،راهبری و مدیریت کسب و کار از جمله خدماتی
هستند که در اختیار تیم های استارتاپی مستقر در این مرکز
نوآوری قرار میگیرد.
مرکز نوآوری روانشناسی ،در حال حاضر  ۴هسته نوآور را
میزبانی می کند و از ظرفیت استقرار  ۲۰تیم برای تبدیل
ایدهها به محصول یا خدمت نوآور در قالب شرکت دانشبنیان
یا خالق برخوردار است.
بستری برای تبدیل ایدههای نوآورانه جغرافیا به
کسبوکارهای دانشبنیان و خالق

افتتاح مرکز نوآوری جغرافیا بخش دیگری از بازدیدهای
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری بود .با توجه به
اینکه رشتههای دانشگاهی علوم پایه از جمله جغرافیا
نیازمند ورود به بازار کار و کاربردی سازی هستند و تعداد
قابل توجهی نیروی انسانی دانشآموخته و خالق در این
حوزه آموزش دیده و پرورش یافته است ،مرکز نوآوری
جغرافیا به کمک پارک علم و فناوری و معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری احداث و افتتاح شد تا زمینه الزم
برای شکوفایی توانمندیهای دانشگاهیان جوان و خالق
این حوزه ایجاد شود.
مرکز نوآوری جغرافیا ۱۰ ،تیم نوآور فعال در حوزه
زمینسنجی ،ژئومورفولوژی ،زمین گردشگری ،سنجش از
دور و دیگر حوزههای فناورانه مرتبط با جغرافیا را میزبانی
میکند و از ظرفیت دوبرابر شدن تعداد تیمها برخوردار است.
پس از پذیرش ایدههای برتر ،هسته های نوآور در دو حوزه
تخصصی دانش آموختگان جغرافیا و گروههای دانش آموخته
ی در این مرکز نوآوری مستقر شدند
در دیگر حوزه های فناور 
و ضمن بهرهمندی از حمایتهای تجاریسازی ،تبدیل ایده
به محصول و بازارسازی بهره میبرند.
بازدید از فرآیند احداث برج زیستفناوری
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین به
ساختمان در حال احداث ساختمان دانشکده زیست
فناوری دانشگاه تهران رفت و در جریان روند احداث برج
زیستفناوری قرار گرفت.
این برج فناوری با هدف توسعه نوآوریهای دانشگاهی در
حوزه زیست فناوری در  ۱۶طبقه و  ۶۵۰۰متر مربع افتتاح می
شود تا ضمن توسعه آموزشی در این حوزه ،زمینه استقرار
شرکتهای زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
را فراهم کند.
 ۵طبقه از این ساختمان در قالب پارک علم و فناوری دانشگاه

❚    ستاری:

تهران ،از شرکتهای دانشبنیان و خالق فعال در حوزه
زیستفناوری میزبانی میکند و حمایتهای الزم از ایده تا
رسیدن به محصول یا خدمت را در اختیارشان قرار میدهد.
رونق توانمندیهای فناورانه در حوزه قوای محرکه
همچنین در ادامه آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته
با توانمندی انجام انواع آزمونهای عملکردی ،توسعهای،
دوام ،نگاشت ،مصرف سوخت و آالیندگی تا سطح استاندارد
یورو  ۶برخوردار است که امروز توسط ستاری افتتاح شد.
این طرح بزرگ ملی فناوری ،با سرمایهگذاری مشترک
آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته با حمایت پژوهشکده
خودرو،سوختمحیطزیستدانشگاهتهران،معاونتعلمیو
فناوری ریاست جمهوری و شرکت دانشبنیان توسعه فناوری
پارسرایزنباهمکاریشرکتدانشبنیاندانشگاهیمدیریت
انرژی نوآور افق به بهرهبرداری رسیده است.
با احداث این آزمایشگاه ملی ،دانشگاه تهران به جمع ۵
دانشگاه برتر جهان در حوزه نوآوری طراحی و آزمون انواع
قوای محرکه خودرو های سبک و سنگین از جمله برقی،
هیبریدی و احتراقی پیوست.
این مرکز ظرفیتی ایجاد می کند تا دانشگاه تهران به
دانشگاهی نوآور با قابلیت ایجاد ارزش افزوده باال کارآفرین
تبدیل شده و ضمن حفظ نیروی انسانی خالق از خروج ارز
جلوگیریکند.
بازدید از بخشهای گوناگون ناحیه نوآوری دانشگاه
تهران
حضور در شتابدهنده نکسترا ،بازدید از سولههای فناوری
دانشگاه تهران ،بازدید از فرآیند احداث کارخانه نوآوری
دانشگاه و بازدید از دستاوردهای فناورانه پژوهشکده ملی
خودرو ،سوخت و محیط زیست از دیگر بخشهای حضور
یکروزه معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و معاونان
وی در ناحیه نوآوری دانشگاه تهران بود.

❚

کارخانه نوآوری سیستان و بلوچستان تا سه ماه آینده گشایش مییابد

مشکالت این استان با را ه حل بومی رفع میشود؛ پروژه آب ژرف در این منطقه به نتایج باورنکردنی رسیده است و به زودی تحوالت در این استان را رقم میزند
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در سفر خود به
استان سیستان و بلوچستان از راهاندازی کارخانه نوآوری
استان تا سه ماه آینده خبر داد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
سفری یک روزه به استان سیستان و بلوچستان داشت
تا اقدامات انجام شده برای پیشرفت زیست بوم فناوری
و نوآوری این استان را از نزدیک رصد کند .در این سفر
ستاری از مجموعه پردیس دانش بنیان (اراضی توسعه
پارک) بازدید کرد که طرح جامع  60هکتاری توسعه پارک
علم و فناوری استان را شامل میشود .همچنین معاون
علمی و فناوری رییس جمهوری به کارخانه نوآوری
سیستان بلوچستان رفت.
توسعه پارک علم و فناوری در سایر شهرهای استان
سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است
ستاری در بازدید از پارک علم و فناوری استان گفت:
پارکعلم و فناوری این استان پیشرفتهای خوبی داشته
و کار آزادسازی ۲۰هکتار فضای این پارکنیز در حالانجام
است تا از اینلحاظ با مشکل مواجه نباشند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد:
یکمجموعه ۶۰هکتاری دیگر نیز در بیرون شهر زاهدان
برای پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در نظر
گرفته شده ک ه کار واگذاری آن در حال انجام است و در
آیندهای نزدیک شاهد اثرات این پارک خواهیم بود.
رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان همچنین
بیان کرد :پلتفرم خانه خالق که در شهر زاهدان به بهره
برداری رسیده و خانه دوم آن نیز در حال آماده سازی است
تنها مختص به مرکز استان نیست بلکه در شهرهای زابل،
چابهار ،ایرانشهر و سراوان نیز در حالاجرا است .زیرا به هر
میزان ک ه پارکهای علم و فناوری گسترش بیشتری داشته

باشند و بتوانند از سرمایهگذاری بخش خصوصی بهره
ببرند طبیعتا تاثیرات مثبت آن در زندگی هم ه مردم قابل
مشاهده خواهد بود.
کارخانه نوآوری زاهدان افتتاح می شود
ستاری با اشاره به توان باالی علمی و خالق جوانان سیستان
وبلوچستان تاکید کرد :در حال حاضر  ۲خانه خالق در
زاهدان وجود دارد که این خانهها در شهرستانهای دیگر
استان نیز دایر خواهد شد .همچنین تا سه ماه آینده
کارخانه نوآوری استان افتتاح میشود.
در ادامه نیز ستاری از کارخانه نوآوری زاهدان بازدید کرد.
این کارخانه در پارک علم و فناوری استان قرار دارد و فاز
نخست آن با  8هزار متر مربع فضای کاری در حال توسعه
است .قرار است در فاز دوم حدود  12هزار متر مربع به این
فضا افزوده شود.
بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از خانه
خالق استان نیز از دیگر بخش های این سفر بود .بیش از
 30تیم و شرکت خالق در حوزه فناوری های نرم و صنایع
خالق در این خانه مستقر هستند تا با فعالیت خود اقدامات
فناورانه در این حوزه ها را شتاب دهند.
مشکالت سیستان و بلوچستان با تکیه بر ظرفیتهای
داخلی برطرف میشود
در پایان این سفر نیز معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
در نشست اقتصاد دانشبنیان سیستان و بلوچستان شرکت
کرد .ستاری در این نشست با بیان اینکه مشکالت سیستان
و بلوچستان با تکیه بر ظرفیتهای داخلی برطرف میشود،
گفت :مشکالت این استان با را ه حل بومی باید حل شود
زیرا این منطقه از جهات مختلف با سایر استانهای کشور از
نظر پوشش گیاهی ،وضعیت آب و هوایی و سایر موضوعات
متفاوتاست.

ستاری همچنین بیان کرد :نگاهی نسبت به این استان
ایجاد شده که راهحل مشکالت استفاده از نیروی انسانی
است و تمامی این مشکالت با دانش و عقل حل خواهد
شد و هیچ غول چراغ جادویی وجود ندارد .جوانان
سیستان و بلوچستان برای حل مشکالت باید تالش کنند
و نباید انتظار داشته باشیم که دولت این کارها را انجام
دهد زیرا دولت تنها زیرساختهای الزم را فراهم خواهد
کرد و راهحل همانطور که گفته شد از درون این استان
سرچشمه میگیرد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به اینکه
پروژه تحقیقاتی آب ژرف در منطقه سیستان به نتایج
باورنکردنی رسیده است ولی مطمئن ًا با آن اتفاق خوبی در
این استان میافتد که امیدواریم این موضوع ادامه داشته
باشد افزود :پروژه تحقیقاتی آب ژرف یک راهحل است و
صدها پایان نامه دانشجویی و پروژه دانشگاهی باید در این
زمینه تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه آن چاههای ژرف ایجاد شده را
ناحیه نوآوری آب ژرف نام میگذاریم همچنین زمینه
مشارکت دانشگاههای سیستان و بلوچستان در آن
باید فراهم شود تاکید کرد :صندوق پژوهش و فناوری
سیستان و بلوچستان به صورت جدی فعال شود .زیرا
تصمیمگیریها باید از درون استان باشد به گونهای
که هر بخش خصوصی که در این صندوق پژوهش و
فناوری سرمایهگذاری کرده تاکنون توانسته چندین برابر
برداشت داشته باشد از این رو باید محور توسعه استان
این صندوق باشد.
وی خاطرنشان کرد :پلتفرمهای داخلی سیستان و
بلوچستان باید توسط خود این استان فراهم شود و از ما
باید تنها انتظار تقویت این پلتفرمها را داشته باشید.

ت
ع
ف

معاونت علمی و فناوری

21

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46

کیفیت فرآوردههای نفتی با تجهیزات ایرانساخت سنجیده شد و راه را برای ورود تولیدات به بازارهای جهانی باز کرد
فرآوردههای هیدروکربنی شاید محصوالتی به نظر برسند که به
محض تولید آماده عرضه به بازار هستند ،اما کیفیتسنجی این
محصوالت موضوعی حیاتی است.
کاری که فعاالن فناور شرکت دانشبنیان مشاوران آزمای نفت
ایرانیان انجام میدهند به افزایش کیفیت فرآوردههای نفت ،گاز
وپتروشیمیمیانجامد.
وحید ابراهیمی مدیرعامل این شرکت دانشبنیان از اهمیت
پیادهسازی استانداردها و روشهای تعیین ماهیت و کیفیت
فرآوردههای هیدروکربنی به کمک تجهیزات و روشهای
تخصصی گفت و بیان کرد :کاهش هزینه های تولید ،استفاده
بهینه از منابع ،کاهش هزینه های بازرسی ،بهبود تکنیک ها و
روش های تولید از مهمترین مزایای کنترل کیفیت محصوالت
است که با روشهای منطبق با استانداردهای روزآمد ،توسط
فناوران این شرکت دانشبنیان انجام میشود.
خدماتسنجشکیفیتفرآوردهها
این فعال فناور با اشاره به فعالیت به عنوان آزمایشگاه های
همکار استاندارد نفت و فرآورده های این حوزه گفت :کنترل
کیفیت توسط این شرکت در طول فرآیند تولید محصول و پس
از آن اجرا و پس از بررسیهای کیفی روی نمونهها ،راهکارها
و روشهای الزم برای بهبود کیفیت ارائه میشود و با آموزش،
مشاوره و آزمایش کیفیت این محصوالت ،تالش میکنیم
کیفیت را افزایش دهیم.
ابراهیمی با اشاره به بهرهمندی از تجهیزات پیشرفته
ایرانساخت برای ارتقای کیفی محصوالت ادامه داد :عالوه بر
دانشفنیباالوحضورنیرویانسانیمتخصصنبایدازنقشمهم

تجهیزاتوموادشیمیاییدرتحققفرآیندافزایشکیفیتغافل
شویم .در همین راستا تالش کردیم ضمن تامین بهتر عملکرد
آنالیزها و خدمات سنجش ،زمینه افزایش کیفیت محصوالت
و کاهش هزینه های تولید را در حوزه نفت ،پتروشیمی و
فرآوردههای جانبی فراهم کنیم.
تولیدتجهیزاتایرانساخت
مدیرعامل مشاوران آزمای نفت ایرانیان با اشاره به ارائه خدمات
آزمایشگاهی در حوزه نفت و پتروشیمی گفت :این مجموعه با
واحدهای آزمایشگاهی تخصصی کیفیت نفت خام ،قیر،
هیدروکربنها ،روانکارها ،گریس ،ضدیخ و دیگر مشتقات این
حوزه را ارزیابی میکند
این فعال فناور با اشاره به تولید تجهیزات آزمایشگاهی
ایرانساخت کیفیتسنجی ادامه داد :دستگاه تقطیر خودکار
یکی از تجهیزات پرکاربرد در آزمایشگاههای نفت و پتروشیمی
است و برای اندازهگیری تقطیر در فشار اتمسفر ،برای
هیدروکربنهای آروماتیک صنعتی و مواد وابسته برای محدوده
❚

با تولیدات دانشبنیان؛

تقطیر مایعات آلی فرارکاربرد دارد.
وی همچنین از ساخت و ارائه خدمات آزمایشگاهی تقطیر در
خالء گفت و افزود :دامنه کاربرد این دستگاه تعیین محدوده
نقاط جوش در خالء برای فرآورده های نفتی و بیو دیزل است و
در فشار و دمای معین صورت میگیرد.
مدیرعامل مشاوران آزمای نفت ایرانیان به ارائه خدمات با
استفاده از تجهیز تقطیر در فشار اتمسفر اشاره کرد و ادامه داد:
با کمک این دستگاه میتوان مشخصات دامنه جوش فرآورده
های نفتی مانند محصوالت سبک و تقطیر میانی ،سوخت های
موتور بنزینی را سنجش کرد.
وی با اشاره به سنجش نقطه جوش انواع فرآوردهها گفت :عالوه
بر سوختهای بنزینی ،دیگر فرآوردهها از جمله سوخت جت،
سوختهای توربین هواپیما ،سوخت های دیزلی ،ترکیبات
بیودیزل تا  20درصد ،سوخت های دریایی ،حالل های نفتی
ویژه ،انواع نفتا ،حاللهای نفتی سفید ،انواع نفت سفید و
سوخت های مشعل درجه  1و  2در این دامنه قرار میگیرد.
ش هزینههای ارزی ناشی از
ابراهیمی ،با اشاره به کاه 
ارائه خدمات کیفیتسنجی فرآوردههای هیدروکربنی به
یاری تجهیزات ایرانساخت این حوزه گفت و ادامه داد :با
پیادهسازی این استانداردها و ارائه خدمات آنالیز با کمک
تجهیزات آزمایشگاهی ایرانساخت هزینههای تولیدکنندگان
برای شناخت کیفیت و ماهیت محصوالت کاهش یافته و منجر
به افزایش رقابتپذیری تولیداتشان شده است .همچنین
فعالیتهای یادشده زمینه را برای بهرهگیری از  23نیروی
انسانی متخصص عمدتا در حوزه شیمی ایجاد کرد.

❚

صنعت پالستیک کشور یک گام به سوی خودکفایی برداشت
یک شرکت دانشبنیان توانسته است با تاسیس یک خط تولید
فناورانه کشور را از واردات قطعات مهم و اصلی دستگاه تزریق
پالستیکبینیازکند.
جواد عباسی مدیرعامل شرکت دانشبنیان کانی پالست
شیلر ،گفت :تمام محصوالت پالستیکی که در زندگی مشاهده
میکنیم ،اعم از لولههای پالستیکی ،بستها و ظروف
پالستیکی غالب ًا به وسیله دستگاههایی به نام دستگاه تزریق
پالستیکساختهمیشود.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان کانی پالست شیلر ،در ادامه
افزود :وابستگی ما در مورد این دستگاه و قطعات آن به خارج
از کشور باعث ایجاد اختالل در خطوط تولید میشد .به همین
دلیل ،با گردآوری یک گروه جوان و نخبه قطعات اصلی و مهم
این دستگاه شامل سیلندر و مارپیچ دستگاه تزریق پالستیک
را بومیسازی کردیم.

این فعال دانشبنیان ،ضمن اشاره به اهمیت بومیسازی
قطعات در کشور ،گفت :به دلیل کیفیت بسیار خوب محصوالت
تولیدی در شرکت ما و قیمت رقابتی آن ،شرکتهای ایرانی
ترجیح میدهند تا از محصوالت ما به جای محصوالت تولید
شده در جنوب شرفی آسیا استفاده کنند و این موصوع باعث
افتخار این مجموعه دانشبنیان است.
❚

کاهش آالیندگی خودروها؛

عباسی ضمن تاکید مجدد بر کیفیتگرایی در رقابتهای
تجاری ،افزود :یکی دیگر از صنایعی که در نظر داریم تا
محصوالت آن را بومیسازی کنیم .دستگاهها و خط تولید الیاف
است .این تجهیزات از خارج از کشور وارد میشود و ما در حال
حاضر با تاسیس یک واحد تحقیق و توسعه تخصصی ،مطالعات
و تحقیق گستردهای در این حوزه انجام دادهایم و به زودی خط
تولید این دستگاهها در کارخانه راهاندازی میشود.
وی همچنین بیان کرد :این تجهیزات پسماندهای پالستیکی
مانند بطریهای نوشیدنی را به نوعی الیاف تبدیل میکند که در
موارد مختلفی از جمله در صنعت نساجی کاربرد دارد .بیشک،
کارهای بسیار ارزشمندی در کشور ما در زمینه بومیسازی
محصوالت دانشبنیان انجام گرفته است .با این همه هنوز
محصوالت بسیاری وجود دارد که باید به همت جوانان
متخصص،بومیسازیشود.

❚

خط تولید موتور سه سیلندر کم مصرف یورو  ۶آغاز به کار کرد
راه اندازی آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته

با رونمایی از خانواده موتور پرقدرت و کم مصرف مطابق با
استاندارد یورو ۶توسط رئیسجمهوری ،صنعت خودرو در
مسیر توانمندی حرکت کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از معاونت علمی
ریاست جمهوری ،با راه اندازی آزمایشگاه ملی قوای محرکه
پیشرفته در دانشگاه تهران و خط تولیدموتور سه سیلندر
کم مصرف یورو  ۶توسط حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمهوری اسالمی ایران و با حضور سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری رییس جمهوری ،زمینه برای رفع یکی از
نیازهای راهبردی کشور و همچنین کاهش آالیندگی خودروها
و مصرف سوخت فراهم شد.
ایجاد آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته (الکتریکی،
هیبریدی و احتراقی) از ابتدای سال  ۹۸بر اساس تفاهم نامه
سه جانبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دانشگاه
تهران و یک شرکت دانش بنیان آغاز شده و پس از اتمام
عملیات ساختمانی ،خرید تجهیزات مورد نیاز و نصب و راه
اندازی در حال حاضر آماده بهره برداری است.
حمایتازیکطرحراهبردیوسرنوشتسازدرصنعتکشور
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف اطمینان از
انتقال صحیح فناوری و تکرارپذیری فرایند طراحی و توسعه
قوای محرکه پیشرفته ،از شرکت دانشبنیان مجری طرح برای
ایجاد دفتر طراحی مشترک و احداث آزمایشگاه ملی قوای
محرکه پیشرفته که توان توسعه و آزمون قوای محرکه تا سطح
یورو  ۶را دارد حمایت کرد.
برهمیناساس،آزمایشگاهملیقوایمحرکهپیشرفتهباهمکاری

مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه
تهران با سرمایهای بالغ بر  ۱۱۵۰میلیارد ریال راهاندازی شد .این
آزمایشگاهازقابلیتآزمونانواعموتورهایالکتریکی،هیبریدی،
احتراقی برای خودروهای سبک و سنگین تا سطح استاندارد
آالیندگی یورو ۶و توان ۵۷۵اسب بخار برخوردار است.
همچنین با هدف تولید قطعات با فناوری باالی این خانواده
موتور در داخل کشور و افزایش عمق ساخت داخل به صورت
جداگانه بالغ بر  ۱۵میلیون یورو برای ایجاد کارخانه پیشرفته
ریختهگریآلومینیومدرمنطقهمحرومبمکهتواناییریختهگری
قطعات با فناوری باالی این موتور را داشته باشد سرمایهگذاری
شده است .در حوزه خودکفایی قطعات الکترونیکی با فناوری
باالی این موتور نیز سرمایه گذاریهای قابل توجهی در
قطعهسازان داخلی انجام شده است.
حمایت از زیرساختهای تولید
همچنین خط تولیدموتور سه سیلندر کم مصرف یورو ۶بر بستر
طرح کالن ملی طراحی و ساخت خانواده قوای محرکه پرقدرت،

کم مصرف مبتنی بر استاندارد آالیندگی یورو  ۶از اواخر سال ۹۲
با حمایت مستقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در دستور کار گرفت .کارخانه تولید انبوه موتورهای پرقدرت،
کممصرف یورو  ۶در زمینی به وسعت  ۸.۲هکتار و سطح
زیربنای ۵۰هزار متر مربع در شهرک صنعتی کاسپین قزوین
احداث شده و فاز اول آن آماده بهرهبرداری است.
این واحد به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه
موتورسازی کشور با ظرفیت تولید ساالنه ۵۰۰هزار دستگاه،
از قابلیت تولید همزمان انواع موتورهای  ۳و  ۴سیلندر پرقدرت
وکم مصرف یورو  ۶در  ۱۰نوع مطابق آخرین فناوری های روز
دنیا برای کالسهای مختلف خودروهای سواری از توان  ۷۵تا
 ۱۵۵اسب بخار برخوردار است.
خودکفایی ایران در تولید قوای محرکه کم مصرف
برای این طرح کالن ملی فناوری ،بالغ بر ۲۰هزار میلیارد
ریال سرمایهگذاری ریالی و ارزی از سوی بخش خصوصی و
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری صورت
گرفته است .این میزان بزرگترین سرمایهگذاری  ۲۰سال اخیر
صنعت خودرو برای توسعه فناوری و تولید محصول دانشبنیان
ایرانساخت بهشمار میرود .با راه اندازی و تولید محصوالت
این کارخانه ،سطح فناوری موتور خودروهای تولیدی داخل
کشور جهشی دو دههای خواهد یافت.
طرح کالن ملی فناوری تولید قوای محرکه پیشرفته،
مجموع ًا  ۸خط تولید خطوط مختلف مونتاژ و ماشینکاری
قطعات اصلی موتور را شامل میشود که در دو فاز اجرایی به
بهرهبرداری رسیده است.

تولید محصولی دانشبنیان کمک کرد تا
عملیات حفاری چاههای نفت و گاز با امنیت
بیشتری انجام شود
با بومیسازی خدمات نمودارگیری ،عملیاتهای
پرخطر و پرهزینه در صنعت نفت و گاز به حداقل رسید و
تولیدات این حوزه بیشتر شد.
شرکت خدمات فنی میادین آسماری از سال  84به
عنوان نخستین شرکت کامال خصوصی و در زمینه ارائه
خدمات نمودارگیری تاسیس شد .خدمات این شرکت،
صنعت نفت و شرکت های تابعه آن را قادر میکند تا نیاز
به عملیاتهای پرخطر و هزینهزا را کاهش دهند .این
مجموعه با ارائه گسترهای وسیع از انواع نمودارگیری به
صنعت نفت این امکان را میدهد تا به باالترین سطوح
تولید در تمامی شرایط خشکی و دریا دست یابد.
نمودارگیری یکی از ارزشمندترین و تخصصیترین
عملیات جانبی صنعت نفت به ویژه صنعت حفاری
است .این خدمات در چاههای نفت و گاز ،از ابتدا تا
انتهای عملیات حفاری و همچنین در تکمیل و به تولید
رساندن چاه نقش عمده و بسزائی را در اخذ اطالعات
ایفامیکنند.
با کمک این خدمات ،همه اطالعات الزم از درون چاه و
وضعیتموجودچاه،دراختیارکارشناسانومتخصصان،
برای ادامه یا قطع برنامه حفاری قرار میگیرد.
به گفته مرتضی عسگری مدیرعامل این شرکت
دانشبنیان ،نمودارگیری تولید در واقع ثبت دادههای
مربوط به اندازهگیری یک یا چند پارامتر سیال تولید
شده در چاه نفت است که از این دادهها برای توصیف یا
پیشبینی رفتار چاه تولیدی استفاده می شود.
وی افزود :نمودارگیری تولید با اهداف گوناگونی ازجمله
ارزیابی عملکرد دینامیکی و میزان تولید در بخشهای
مختلف چاه ،عیبیابی مشکالت پیشآمده و پایش
میزان اثربخشی عملیات تحریک یا تکمیل چاه انجام
می شود.
این فعال فناور ادامه داد :مهمترین نتیجه استفاده از
این خدمات ،کاهش نیاز به انجام عملیاتهای پرخطر
و هزینه زا است .با کمک این خدمات ایمنی کار در این
صنایعارتقامییابد.
وی با اشاره به خدمت دیگر این شرکت ،گفت :خدمات
ارزیابی مطلوبیت چاه نیز توسط مجموعه ما ارائه می
شود .با توجه به اینکه هر چاه نفت از هزاران متر لوله و
چندینتنسیمانتشکیلشدهاست،مطلوبیتهرچاه
سوالی است که پاسخ آن از عهده هیچ ابزار یا اندازهگیری
بهتنهایی برنمیآید .عدم بررسی هرگونه نشتی هرچند
کوچک میتواند عواقب مختلفی از کاهش تولیدی تا
تخریب محیطزیست داشته باشد که خود موجب توقف
تولید ،تعمیرات هزینهبر و جرائم مختلف قانونی است.
متخصصان ما در زمینه ارزیابی مطلوبیت چاه با ارائه
خدمات گستردهای میکنند تا هزینههای نگهداشت و
تعمیر چاه مدیریت شود.
عسگری افزود :شرکت خدمات فنی میادین آسماری ،با
اتکا به دانش و نیروی توانمند داخلی و با استفاده از علم
و فناوری روز ،با تولید و عرضه خدمات خود ،همواره در
بسط و گسترش دامنه خدمات و محصوالت میکوشد
و با تمام توان درصدد تامین و رفع نیازهای صنعت،
علیالخصوص صنعت نفت در کشور است.
این فعال فناور همچنین ،گفت :شرکت خدمات فنی
میادین آسماری با توسعه روزافزون و با همافزایی توان
و قابلیتهای نیروی انسانی و دانشی خود ،در پی ارائه
مداوم خدمات نوین و باکیفیت در زمینههای مختلف
باالدستی صنعت نفت است.
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معاونت علمی و فناوری

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

 64پروژه که تکمیلکننده زنجیره ارزش
مواد صنعتی دارویی هستند کدامند
برای تکمیل زنجیره ارزش مواد صنعتی دارویی 64
پروژه ملی تعریف شده است تا تولید دارو در کشور
روندی رو به رشد داشته باشد.
ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برنامههایی ملی و جامع برای
ارتقای حوزه سالمت در کشور تعیین کرده است که
شامل تولید داروها ،حد واسطها و مواد اولیه دارویی،
تولید واکسنهای انسانی ،تولید محصوالت آرایشی و
بهداشتی ،تولید فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل،
تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی و تکمیل زنجیره
ارزش مواد صنعتی دارویی می شود .اجرای کامل آنها
 6/774میلیارد دالر به درآمد ناخالص ملی میافزاید.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه
تکمیل زنجیره ارزش مواد صنعتی دارویی نیز 64
برنامه ملی تعریف کرده است تا با کمک این برنامهها و
با استفاده از ظرفیت دانشی و تخصصی دانشبنیانها
بتواند مواد صنعتی مورد نیاز تولید داروها را تامین کند.
این کار به ارتقای نظام بهداشت و درمان کشور کمک
میکند .در صـورت تامیـن منابـع ،تـا 5سـال آینـده یک
هزار و  100میلیـون دالر ارزش افـزوده به اقتصاد کشور
تزریق خواهد شد.
.1ایجاد مراکز فرموالسیون
راهاندازی  4مرکز فرموالسیون برای تولید مواد صنعتی
دارویی یکی از این پروژههای ملی است که با حمایت
ستاد توسعه زیستفناوری و با کمک شرکتهای
دانشبنیان توانمند به نتیجه خواهد رسید.
پیشبینی شده است که با اجرای کامل این  4پروژه 5
ساله ،یکصد میلیون دالر ارزش افزوده به بدنه اقتصادی
کشور تزریق و برای 80نفر نیز اشتغال پایدار ایجاد شود.
.2تولید  60دارو و مولکول با کاربرد چندگانه از مواد
پایهپتروشیمی
یکی دیگر از برنامههای معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در این حوزه کمک به اجرایی شدن  60پروژه
ملی در زمینه تولید  60دارو و مولکول با کاربرد چندگانه
از مواد پایه پتروشیمی است .طرحی که پس از  5سال
منجر به اشتغالزایی برای یک هزار و  500نفر و جذب
یک هزار میلیارد دالر ارزش افزوده خواهد شد.

دقت تجهیزات آزمایشگاهی افزایش یافت و نتایج
تحقیقات با استانداردهای جهانی همراه شد
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت
علمی و فناوری حمایت از کالیبراسیون تجهیزات
آزمایشگاههای کشور را اولویت خود قرار داده است.
تامین تجهیزات آزمایشگاهی در کشور مبحثی است
که اهمیت زیادی دارد و اشتراک گذاری آنها نیز تاثیر
مستقیمی در گسترش پژوهش دارد .اما دقت و صحت
عملکرد این تجهیزات از اهمیت زیادی برخوردار است.
در همین اساس نیز شبکه آزمایشگاهی فناوری های
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تالش می کند با ارائه خدماتی در حوزه استانداردسازی
و حمایت از کالیبراسیون تجهیزات ،دقت آزمایشهای
ارائه شده در کشور را ارتقا دهد.
کالیبراسیون ،مطابقت نتایج اندازهگیریها با
استانداردهای ملی و بینالمللی را مشخص میکند.
هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر برای کنترل
صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاههای
آزمون ،وسایل اندازهگیری و همه تجهیزاتی است
که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیند تأثیرگذار است.
این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازهگیریها با
استانداردهای جهانی انجام می شود.
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارائه نتایج
مطمئن به مشتریان ،مراکز عضو را به کالیبراسیون
دورهای تجهیزات تشویق میکند و مشاوره و
آموزشهای الزم را نیز به آنها ارائه میدهد.
تسهیل دسترسی مراکز عضو به نمونههای استاندارد
معتبر و حمایت از کالیبراسیون تجهیزات از دیگر
حمایتهای این شبکه در این سرفصل است .میزان
حمایتهای شبکه در سال 99در این زمینه بیش از792
میلیون تومان بود که به 63مرکز عضو پرداخت شد.
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نام شرکتهای خالق در قوانین حمایتی در کنار دانشبنیانها قرار میگیرد
نام شرکتهای خالق نیز در قانون حمایت از تولیدات دانشبنیان
درج شد و از این پس ،مشمول حمایتهای مندرج در قانون
خواهند شد.
علیرضا منادی سفیدان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی گفت :قانون جهش تولیدات دانشبنیان،
قانون کارشناسی شده و بسیار خوبی است .کلیات قانون پس از
قید فوریت در صحن علنی مجلس ،برای بررسی جزئیات و انجام
کارشناسی بیشتر ،به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،
ارجاع شد.
نماینده حوزه انتخابیه تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای
اسالمی ،در ادامه افزود :نمایندگان مجلس در این کمیسیون
تالش دارند تا با اخذ نظرات کارشناسی و خبرگان ،این قانون
را تا حد امکان ارتقاء دهند .این ماده در حال حاضر  16ماده
دارد .برای حرکت در مسیر مانعزداییهای مد نظر رهبر انقالب
اسالمی ،باید توجه و اهتمام هر چه بیشتری به شرکتهای

خالق و دانشبنیان معطوف شود.
منادی سفیدان ،ضمن تاکید بر تخصیص حمایتهای حداکثری
در قانون ،گفت :در برنامه  5ساله ،رشد  8درصدی برای کشور
پیشبینی شده است که باید محقق شود .یک سوم از این
رشد ،باید از طریق بهرهوری تحقق یابد .شرکتهای خالق و
دانشبنیان نیز کارآمدترین ابزار برای افزایش بهرهوری در صنایع
باالدستی مانند نفت ،گاز ،پتروشیمی ،نیروگاهها و انتقال برق و
سازمانها و ارگانهای مختلف هستند.
این استاد رشته میکروبیولوژی ،با اشاره به لزوم تسهیل مسیر
تاسیس شرکتهای دانشبنیان ،خالق و استارتاپها ،افزود :در
قانون حمایت از تولیدات دانشبنیان ،حمایتهای بسیار خوبی
اعم از معافیتهای مالیاتی ،گمرکی و معافیتهای مرتبط با
تامین اجتماعی برای این شرکتها منظور شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی،
همچنین بیان کرد :خوشبختانه نام شرکتهای خالق نیز در
❚

معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

این قانون قید شده است و این شرکتها نیز از این پس مشمول
حمایتهای منظور شده در قانون خواهند شد .همچنین به
میزان  3000میلیارد تومان بودجه معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری ،افزایش مییابد .بودجه صندوق نوآوری و
شکوفایی نیز  1000میلیارد تومان افزایش مییابد .همچنین
قوانین بسیار خوبی برای حمایت از پایاننامههای دانشگاهی،
وضع شده است.

❚

الگوهای گوناگونی برای رونق کسب و کارهای دانشبنیان و خالق پیادهسازی شده است
مرکز شتابدهی نوآوری و تجاریسازی فناوریهای انرژی سمنان
با حضور معاون علمی و فناوری رییسجمهوری گشایش یافت تا
نوآوریهای این حوزه به صنعت برسد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از معاونت علمی
ریاست جمهوری ،فعاالن دانشبنیان و صنعتگران استان سمنان
در شهرک صنعتی شاهرود میزبان سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری رییسجمهوری شدند تا با آغاز به کار مرکز شتابدهی
نوآوری و تجاریسازی فناوریهای انرژی زمینه برای تزریق
ی شرکتهای دانشبنیان و خالق به صنایع این استان
نوآور 
گشوده شود.
مرکز شتابدهی نوآوری و تجاریسازی فناوریهای انرژی در
شهرک صنعتی شاهرود با حمایت یکی از شرکتهای توانمند
حوزه سیم وکابل و انرژی کشور تحت عنوان سیم و کابل
مغان به بهرهبرداری میرسد .ساختمان این مرکز نوآوری در
ابعاد  ۲۰۰۰متر مربع ،با اعتبار  ۱۲۰میلیارد ریالی بخش
خصوصی راهاندازی شده و به طور میانیگن استقرار ۳۰
هسته فناور در این مرکز ایدههای نوآورانه خود را به محصول
دانشبنیان تبدیل میکنند.
افتتاح مرکز رشد پورسینا
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهوری در ادامه
سفر خود به استان سمنان بخش دیگری از زیستبوم نوآوری
پارک علم و فناوری سمنان را افتتاح کرد.
مرکز رشد پورسینا ویژه شرکتها و واحدهای خالق و فناور
بومی استان ،ذیل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان فعالیت
میکند و زمینه را برای رشد و شتابدهی پارک با سرمایهگذاری
 ۷۰میلیارد ریالی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست

جمهوری ،بخش دیگری از سفر ستاری به استان سمنان است.
این مرکز رشد ،میزبان بیش از  ۲۰واحد فناور خواهد بود که
در حوزه های آب ،کشاورزی ،گردشگری و فناوری اطالعات
و ارتباطات و دیجیتال ایدههای نوآورانه خود را به محصول
دانشبنیان بدل میکنند.
این مرکز در کنار مرکز رشد کیانی واقع در شهمیرزاد به
شرکتهای دانشبنیان ،خالق و واحدهای فناور ،خدماتی چون
فضای کار اشتراکی ،حمایتهای تبدیل ایده به نمونه اولیه و
محصول را ارائه میکند.
شکوفایی نیروی انسانی با ایجاد زیستبوم نوآوری
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست شورای اداری
استان سمنان گفت :پارکهای علم و فناوری استانی چه در
شاهرود و دانشگاه سمنان رشد نسبتاً خوبی داشته اما نسبت به
جایگاه واقعی خود توسعه الزم را نیافته است .با توجه به پتانسیل
باالی نیروی انسانی خالق و دانشآموختهای که در این استان
است ،مسئولیت جدی و سنگینی برای حمایت بر دوش خود
احساس میکنیم.
رییس بنیاد ملی نخبگان ،با تاکید بر این که باید زیستبوم الزم
برای شکوفایی خالقیتها و عرض اندام نیروی انسانی جوان و
خالق استانی هرچه سریعتر شکل بگیرد افزود :خوشبختانه این
اراده در میان مسئوالن استانی وجود دارد و این سفر زمینه
مناسبی را برای تصمیمات راهبردی و اختصاص اعتبارات الزم
به بخشهای مختلف استان سمنان با هدف تسهیل در فرآیند
تبدیل ایده به محصول و رونق کسب و کارهای دانشبنیان و
خالق بومی فراهم کرد.
ستاری با اشاره به اجراییسازی راهبردها و سازوکارهای
❚    ارتقای سالمت جامعه؛

مختلف حمایتی بر اساس یک مدل پویا برای حمایت از اقتصاد
دانشبنیان و خالق گفت :در این سالها الگوهای مختلفی
برای حمایت از جوانان دانشآموخته و رونق کسب و کارهای
دانشبنیان و خالق آنان پیادهسازی شد که حمایت از ایجاد
مراکز نوآوری ،مراکز رشد و شتابدهندهها تنها بخشی از این
راهبردها است .کارخانههای نوآوری ادبیات جدیدی را به اقتصاد
کشور وارد کردند و در حال توسعه این الگو هستیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،حمایت از نقشآفرینی
سرمایهگذاران بخش خصوصی را شکل دیگری از سازوکارهای
تسهیلگری و حمایتی در راستای رونق زیستبوم نوآوری و
تحقق اقتصاد دانشبنیان برشمرد و بیان کرد :به هر میزان که
بتوانیم زمینه را برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی به
ویژه در حوزههایی که مزیت ذاتی استان هستند ،فراهم می
کنیم تا فعالیت شتابدهندههای بخش خصوصی پررنگ شود .در
این صورت در ایجاد اشتغال ،خلق ارزش افزوده ضمن جلوگیری
از خام فروشی توفیق خواهیم داشت.
گشایش مرکز نوآوری دانشگاه سمنان
در ادامه سفر معاون علمی و فناوری رییسجمهوری به استان
سمنان ،مرکز نوآوری دانشگاه سمنان با محوریت تقویت
ایدههای حوزه فناوری و میزبانی شرکتهای دانش بنیان و
خالق به بهرهبرداری رسید.
این مرکز نوآوری در دل دانشگاه سمنان ،میزبان  ۲۰هسته
نوآور است و با برگزاری رویدادها و ارائه خدمات شتابدهی هدف
توسعه تولیدات حوزه فناوری و استفاده از ظرفیتهای سرمایه
گذاری در آنها که به اشتغال جوانان منجر میشود ،در دستور
کار خود قرار داده است.

❚

واکسن آنفوالنزای فصلی انسانی ایرانساخت رونمایی شد
با رونمایی از واکسن آنفوالنزای فصلی انسانی توسط
رئیسجمهوری و با حضور معاون علمی و فناوری رییس
جمهوری ،نیاز کشور به این محصول تامین شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از معاونت علمی
ریاست جمهوری ،در آیین رونمایی از طرحهای کالن
ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که توسط
حجتاالسالم حسن روحانی و با حضور سورنا ستاری معاون
علمی و فناوری از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد واکسن
آنفوالنزای فصلی نوترکیب ایرانساخت به بهرهبرداری رسید.
این رونمایی همزمان در شصت و یکمین برنامه افتتاح
طرحهای کالن ملی کشور با عنوان "پوشش تدبیر و امید برای
جهش تولید" انجام شد.
محصولی ایرانساخت برای ارتقای سالمت جامعه
ویروس بیماری آنفوالنزا ،به تنهایی ساالنه جان هزاران انسان
بی گناه را می گیرد .واکسیناسیون ،بهترین راه برای جلوگیری از
زیان مالی و همچنین مرگ و میر حاصل از این ویروس شناخته
شده است.
حدود یک سوم جمعیت کشورهای پیشرفته ،به صورت سالیانه
بر علیه این بیماری ،با استفاده از واکسنهای فصلی ایمن
میشوند .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رویکرد
تامین نیاز حوزه سالمت ،حمایت از محصوالت دانشبنیان این
حوزه را در دستور کار خود قرار داد.
طرحتولیدواکسنچهارظرفیتیآنفوالنزاینوترکیبایرانساخت

توسط شرکت دانشبنیان نیواد فارمد ،با هدف ارتقای سالمت
جامعه و توانمندی در توسعه ،تکمیل و تجاریسازی دانش فنی
وتولیدواکسننوترکیببهبهرهبرداریرسیدهاست.
شرکت نیواد فارمد سالمت از سال  ۹۷بر روی این پروژه فعالیت
خود را آغاز کرد که پس از تولید  ۲۰۰هزار دوز از این واکسن و
سپری شدن موفق تمامی تست های شیمیایی ،آنالیتیکال و
حیوانی ،هم اکنون در حال انجام مطالعه بالینی انسانی است.
این محصول نخستین نمونه ایرانساخت واکسن یادشده به
شمار میرود و افقی تازه را در تولید واکسنهای نوترکیب و ورود
به بازار جهانی این حوزه میگشاید.
ساخت واکسن آنفوالنزا برای نخستین بار در کشور
در دنیا دارای یک بازار حدود یک و نیم میلیارد دوز واکسن
است که  ۴شرکت بزرگ تولید کننده اصلی و  ۱۰شرکت نیز تولید
کنندگان منطقهای این واکسن هستند .اگرچه در سالهای
گذشته کشور نیازمند واردات این محصول بود ،اما با تولید این
واکسن نوترکیب ،از خروج ارز و هزینههای بسیار باالیی که به
کشور تحمیل میشد ،جلوگیری میشود.
ساالنه بر اساس آمارهای موجود حداقل حدود  ۳.۵میلیون دوز
واکسن وارد ایران می شود که با توجه به تغییرات اخیر و شیوع
کرونا نیاز کشور به حدود  ۱۰تا  ۱۲میلیون دوز رسیده است .با
تولید این واکسن در داخل کشور از خروج سالیانه حدود ۸۰
میلیون دالر ارز جلوگیری خواهد شد .با تولید این واکسن
نه تنها نیاز کشور به این واکسن راهبردی برطرف می شود

بلکه باعث اشتغالزایی به صورت مستقیم حداقل  ۶۰نفر و غیر
مستقیم  ۱۵۰نفر را به همراه خواهد داشت.
دامنه کاربردی وسیع
این واکسن نوترکیب ایرانساخت ویژگیهای خاصی دارد
که این محصول دانشبنیان را در میان نمونههای خارجی
رقابتپذیر میکند .در حال حاضر تنها محصول موجود در
بازار ،واکسن فصلی آنفوالنزا است که ترکیب آن ،هر ساله
براساس نوع ویروس شایع شده تغییر میکند و از آنجایی
که واکسن در تخم مرغ تولید میشود ،سرعت تولید آن بسیار
پایین تر است.
بنابراین ،واکسنهای فصلی آنفوالنزا نه تنها فقط برای یک سال
کاربرد دارند ،ممکن است در زمانهای پاندمی نتوانند به موقع
بهدستمتقاضیانبرسند.امانوعایرانساختواکسنآنفوالنزا،
طیف وسیعی از انواع ویروسها را در بر میگیرد که میتواند به
صورت فصلی و همچنین در مواقع اپیدمی و پاندمی ،کارآمدی
باالی خود را به نمایش بگذارد.
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صندوق نوآوری و شکوفایی
در این بخش یم خوانید:

ح ملی دانشبنیان
رونمایی رئیس جمهوری از  ۵طر 
مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

همهاستارتآپهایشناختهشده ۵۰میلیاردتومان
تسهیالتگرفتهاند
ارمنستانپلارتباطیشرکتهایایرانیبابازارهای
اروپاواوراسیا
اعطای 8هزارمیلیاردتومانتسهیالتازسویصندوق
نوآوریبهدانشبنیانهادر 2سالگذشته
اعطای ۹میلیاردتومانخطاعتباریبهصندوقپژوهش
وفناوریارسبرایحمایتازدانشبنیانهایآذربایجان
شرقی
امضایتفاهمنامه"همکاریدرایجادمکانیزمبیمهنامه
مسئولیتکاالیشرکتهایدانشبنیانصنعتنفت"
اعطای 400میلیوندالرتسهیالتازسویصندوق
نوآوریبرایاجرای 3هزارپروژهنوآورانه
ارائه ۷هزارفقرهخدماتتوانمندسازیبهشرکتهای
دانشبنیاندردورهجدیدصندوقنوآوری
صندوقنوآوریوشکوفاییپیشگامحمایتاز
شرکتهایدانشبنیاندربازارسوریه
اعطایبیشاز 3.2هزارمیلیاردریالتسهیالت 9درصد
بهشرکتهایدانشبنیانوفناورآسیبدیدهازکرونا
اهتماممجلسبهتامینمنابعصندوقنوآوریو
شکوفاییدرسال1400
صندوقپژوهشوفناوریامیرکبیرافتتاحشد
بازدیدرییسومعاونانصندوقنوآوریوشکوفاییاز
گروهصنعتیرادوکس
اعطایبیشاز ۱۲هزارمیلیاردتومانخدماتمالیدردو
سالگذشتهتوسطصندوقنوآوری
تامین 90درصدازنیازبازارداخلبهروغننوردسردبا
حمایتصندوقنوآوریوشکوفایی
کرونا؛یکگاممارابهجلوبرد
فراخوانشرکتدرمسابقهتلویزیونی«کارویا»تمدیدشد
شرکتهایفناورواستارتاپیهممیتواننددرمسابقه
حضوریابند
راهاندازیپلتفرمشهرهوشمندباحمایتصندوق
نوآوریوشکوفایی
و ....

پنج طرح ملی دانشبنیان و نوآور در شصت
و یکمین برنامه افتتاح طرحهای کالن ملی در
استانهای البرز ،تهران و قزوین با سرمایه گذاری
بیش از  34هزار میلیارد ریال توسط رییس
جمهور افتتاح شد که بیش از هزار و  450میلیارد
ریال آن توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تامین
شده است و بهره برداری از این طرحها در مجموع
برای  7هزار و  595نفر اشتغالزایی به همراه دارد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری در شصت و
یکمین هفته پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید،
طرح تولید واکسن آنفلونزای فصلی(انسانی) ،طرح تولید
قطار ایرانی هفت واگنه مترویی با رونمایی از اولین قطار
تولید شده در تهران ،خط تولید موتور سه سیلندر کم
مصرف یورو ،۶آزمایشگاه ملی قوای محرکه ،ناحیه
نوآوری شریف و خط تولید  ۵محصول زیست فناوری در
تهران شامل واکسن آنتی یرسین ،پروبیوتیک تخصصی
پیشگیری از سالمونال ،کرم اگزما پروبیوتیک ،توکسین
بایندر  ۴جزئی پروبیوتیک و استارتر لبنی را از طریق
ارتباط ویدئوکنفرانسی افتتاح و رونمایی کرد.
بر اساس این گزارش بیش از هزار و  ۴۵۰میلیارد ریال
سرمایه مورد نیاز اجرای این طرحها توسط صندوق
نوآوری و شکوفایی تامین شده است .صندوق نوآوری و
شکوفایی با اعطای تسهیالت به طرحهای دانش بنیان
توانسته نقش خود را به عنوان تامین کننده مالی برای
توسعه اکوسیستم نوآوری کشور ایفا کند.
طرحهای دانش بنیان مورد حمایت صندوق نوآوری و

شکوفایی
تولید واکسن نوترکیب آنفلوآنزای فصلی (انسانی)
شرکتدانشبنیاننیوادفارمدسالمتتولیدکنندهواکسن
آنفلوآنزای انسانی به صورت نوترکیب و با امنیت باال است
که به میزان  130میلیارد ریال از حمایت صندوق نوآوری
و شکوفایی برخوردار شده است .تولید این واکسن نه تنها
نیاز کشور به این واکسن استراتژیک را برطرف میکند بلکه
باعث اشتغالزایی به صورت مستقیم حداقل  ۶۰نفر و غیر
مستقیم  ۱۵۰نفر خواهد شد.
طرح تولید یک رام قطار هفت واگنه مترویی
پروژه طراحی و ساخت یک رام قطار هفت واگنه برای
خطوط تهران توسط سه شرکت دانش بنیان بهصورت
مشارکتی انجام شده است که در مجموع  662میلیارد ریال
از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت کردهاند.
اجرای این طرح حدود هزار و  ۵۰۰نفر اشتغال مستقیم و
غیر مستقیم ایجاد میکند و  ۱۳۰میلیون دالر برای کشور
کاهش ارزبری ساالنه خواهد داشت.
بر اساس پیشبینی انجام شده ظرفیت تولید  ۴۰۰واگن
مترویی در سال توسط  ۴کارخانه وجود دارد.
راه اندازی ناحیه نوآوری شریف
ناحیه نوآوری شریف موجب شتاببخشی به روند
شکلگیری و رشد کمی و کیفی شرکتهای نوآور در این
ناحیه شده است .بیش از  ۵۰۰شرکت ۱۳ ،شتابدهنده۶ ،
صندوق و شرکت سرمایهگذاری ،هشت مرکز نوآوری و ۲
فضای کار اشتراکی در این محل به مساحت  ۲۵۰هکتار
مستقرهستند.
میزان حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از این محل
شامل اعطای تسهیالت  200میلیارد ریالی به  14شرکت

متقاضی اسقرار در برج فناوری طرشت ،اعطای تسهیالت
توسعهگری فضاهای نوآوری 100 ،میلیارد ریال برای
ایستگاه نوآوری شریف و همچنین اعطای تسهیالت
توسعه گری فضاهای نوآوری به مبلغ  100میلیارد برای
موسسه توسعه زیستی و سالمت شریف (بایوتکز) است.
استارتر لبنی شامل (استارترماست همزده و استارتر
ماستقالبی)
بخش بزرگی از صنعت لبنی کشور از نظر مالی در اختیار
وارد کنندگان است .استارترهای لبنی ارزبری باالی ۲۰
میلیون دالر دارند و جز موارد استراتژیک صنعت لبنیات
محسوبمیشوند.
شتابدهنده الکتوویژن با استفاده از ظرفیت تولیدی
شرکت دانش بنیان تک ژن زیست قادر به تولید سالیانه
 ۲میلیون واحد استارتر لبنی برای تامین بیش از ۷۰
درصد نیاز کشور شده است .میزان حمایت صندوق
نوآوری و شکوفایی در اجرای این طرح در مرحله قبل از
تولید صنعتی به مبلغ  26میلیارد ریال و در مرحله تولید
صنعتی به مبلغ  240میلیارد ریال برای حمایت از تولید
صنعتی محصول بوده است.
همچنین شتابدهنده زیست محصول پارسیان تاکنون دو
حمایت ودیعه رهن محل کار به میزان  30میلیارد ریال و
مقابله با آسیب کرونا به میزان  3.5میلیارد ریال از صندوق
نوآوری دریافت کرده است.
تولید موتور  3سیلندر یورو 6
طرح آزمایشگاه ملی قوای محرکه پیشرفته در دانشگاه
تهران و خط تولیدموتور سه سیلندر کم مصرف یورو  ۶نیز
از جمله طرحهایی بود که امروز با حضور رئیس جمهوری
افتتاحشد.

پرداخت بیش از  93میلیارد تومان تسهیالت از سوی صندوق نوآوری
به شرکتهای مستقر در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از  13شرکت دانش
بنیان مستقر در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
در این بازدید که دکتر سرکار رییس ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو و دکتر ملکیفر ،معاون توسعه صندوق نوآوری
و شکوفایی ،دکتر علی وحدت را همراهی میکردند،
شرکتهای مستقر در سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران توانمندیهای خود را معرفی کردند .این
شرکتها در مجموع بیش از  93میلیارد و  350میلیون
تومان از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت
کردهاند.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری از شركت "رويال
توسعه پايدار" تولیدکننده انواع ربات بازو ،شركت "توسعه

فناوريهاي پيشرفته مواد نانو ساختار نماد" تولیدکننده
سیم جوش توپودری ایجاد کننده سختپوش  ،شركت
"آتيهپردازان ظهور شريف"  ،شركت "خال پوشان فلز"
تولیدکننده دستگاه اسپارک پالسما زینترینگ ،شركت
"نانوحسگرهاي هوشمند لوتوس" تولیدکننده تیپ
میکروسکوپ AFMبازدید کردند.

همچنین در ادامه این بازدید دکتر وحدت و هیات همراه
ازشرکتهای"شيميفناورآروشا"تولیدکنندهنانوامولشن
پایه آبی با کاربرد لکهبری جوهر خودکار ،شركت "پويا
فناوران يسان" تولیدکننده دستگاه تصفیه و ضدعفونی
کننده هوا با استفاده از پالسمای سرد در مدلهای
" ،Y110N ,Y110 ,Y300ورا پليمر پيشرو" تولیدکننده
کامپاند پلیمری بر پایه پلیپروپیلن/کربنات کلسیم به
منظور افزایش مقاومت به ضربه و کاهش جمعشدگی
حجمی و کامپاند بهبود دهنده استحکام خمشی بر پایه
کوپلیمر پلیاتیلن-پلیپروپیلن/کربنات کلسیم" ،پدیده
زیستی نانو" تولیدکننده پودر نانو میلههای منیزیم
هیدروکسی آپاتیت کربناته و شرکتهای غیردانش بنیان
مرکز صنعتیسازی نانوفناوری کاربردی( ،)ICANشركت
توسعه فناوريهاي نانو و ميكروالكترونيك ،شتابدهنده
باتريهاي ليتيومي و شتابدهنده نانو مچ بازدید کردند.
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همه استارتآپهای شناخته شده  ۵۰میلیارد تومان تسهیالت گرفتهاند
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم میکند از نزدیک به سه سالی که او
در این صندوق مشغول به کار بوده ،نزدیک  ۱۳هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت در
اختیار شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای استارتآپی که مجوز دانش بنیانی داشتهاند
قرار گرفته است .براساس گفتههای وحدت به پیوست در این چند سال تمام شرکتهای
بزرگ و شناخته شده استارتآپی  ۵۰میلیارد تومان تسهیالت از صندوق نوآوری و
شکوفایی دریافت کردهاند .اوهمچنین از ابزار جدید تامین مالی برای شرکتهای بزرگ
استارتآپی به نام اوراقی تحت عنوان "صکوک نوآوری" خبر میدهد و میگوید با این
ابزار با اینکه شرکتهای استارتآپی وارد بورس نشدهاند؛ اما میتوانند از این بازار
جذب سرمایه کنند .براساس آنچه وحدت میگوید تا کنون  ۵شرکت بزرگ استارتآپی
درخواست استفاده از این ابزار را دادهاند.
به گزارش پیوست ،سالهاست که بحث ورود سرمایههای چند صد هزار میلیاردی به بازار
استارتآپی و دانشبنیان کشور شنیده میشود؛ اما وقتی پای صحبت اکثر مدیران این
شرکتهای نوآور بنشنید اکثر آنها از نبود سرمایهگذار و سرمایه در این بازار گلهمندند .با
این حال علی وحدت ،رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور به پیوست
میگوید که تمام استارتآپهای بزرگ و سر شناس طی آذر  ۹۷که او وارد صندوق نوآوری
شده تا کنون  ۵۰میلیارد تسهیالت از این صندوق دریافت کردهاند .براساس اظهارات او
در اسفند  ۹۸و به دنبال شیوع کرونا نیز هرکدام از این استارتآپهای بزرگ برای حمایت
از کسبوکارشان  ۱۵میلیارد تسهیالت گرفتهاند .وحدت اعالم میکند که برخی از آنها
نمیخواهند نامی از آنها گفته شود و این صندوق هم براساس قانون اجازه فاش کردن نام
این شرکتها را ندارد.
وحدت با اعالم اینکه از نزدیک  ۵هزار  ۸۰۰شرکت دانش بنیان بزرگترین دسته شرکتها،
شرکتهای دسته  ICTبا بیش از ۲هزار  ۶۰۰شرکت مربوط به حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات هستند تاکید میکند که نسبت خدماتی هم که صندوق به این شرکتها
میدهد به نسبت دیگر شرکتها رعایت میشود .وحدت در پاسخ به این سوال که چه
میزان سرمایه از طریق تسهیالت ،وام و ضمانتنامه وارد این اکوسیتم کرده است به
پیوست گفت" :از آذر  ۹۷که بنده در سمت مدیرعامل این صندوق مشغول به کار هستم
بیش از  ۱۲هزار میلیارد تومان به شرکتهای دانش بنیان که استارتآپها هم جزو آنها
بوده تسهیالت و خدمات مالی داده است .در واقع عمده سرمایه در این دوسال از طریق
صندوق تزریق شده است .مجموع کل سالهای قبل یعنی تقریبا از سال  ۹۳تا نیمه ۹۷
کمتر از هزار میلیارد تومان بوده است".

صندوق نوآوری و شکوفایی در گزارش عملکرد خود اعالم کرده است که از نیمه آذر ماه
 ۹۷تا پایان سال  ۹۹نزدیک به  ۱۳هزار میلیارد تسهیالت به شرکتهای نوآور پرداخت
کرده است.
وحدت میگوید صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان اصلیترین بخش برای تامین مالی
اکوسیستم نوآوری کشور نمیتواند آمار دقیقی در مورد میزان سرمایهای که دولت در یک
دهه گذشته به این بازار تزریق کرده است را اعالم کند .او در این زمینه توضیح میدهد:
"نمیتوان به صورقت دقیق آماری در این زمینه داد چرا که بخشهای مختلف دولت به
این بخش سرمایه وارد کردهاند .برای نمونه وزارت ارتباطات سال گذشته از محل وام
وجوه اداره شده نزدیک به  ۱۴۰میلیارد تومان به استارتآپها تزریق کرده است .وزارت
صمت هم ساالنه میانگین شاید  ۱۰۰میلیارد تومان برای کمک به شرکتهای این حوزه
بودجه در نظر میگیرد در بهترین حالت شاید بگویم این وازتخانه در پنج سال اخیر که
فعالیت استارتآپها پررنگتر شده در مجموع  ۵۰۰میلیارد تومان در آن سرمایهگذاری
کرده است".
به گفته او معاونت علمی و فناوری هم یکی از بخشهای جدی است که به دانشبنیانها
کمک و سرمایهگذاری میکند .وحدت تصریح میکند که این معاونت اعتبارات زیادی را
به روشهای مختلفی به شکل غیرمستقیم به این حوزه وارد میکند .آنطور که او میگوید
فقط در دو سال اخیر نزدیک  ۵هزار میلیارد تومان بانکها به شرکتهای این حوزه با
واسطهگری صندوق نوآوری و شکوفایی به این شرکتها وام دادهاند .وحدت در مورد
همکاری صندوق با بانکها کفت " :با  ۱۱بانک قرارداد بستیم که صادرات ،تجارت ،آینده،
کارآفرین ،ملت ،پارسیان به ترتیب بیشترین همکاری را با ما داشتهاند".
تقویت صندوقهای بورسی
وحدت یکی دیگر از راههای وارد شدن سرمایه به شرکتهای نوآور را صندوقهای بورسی
میداند؛ اما اعالم میکند که این صندوقها در چند سال اخیر ضعیف عمل کردهاند .او
در این مورد گفت" :عملکرد صندوقهای بورسی تاکنون ضعیف بوده است .یعنی همان
 ۸صندوق جسورانه بورسی که  ۲۲۵میلیارد تومان سرمایه داشتند ،براساس آمار ما کال
روی کمتر از  ۱۰پروژه کار کرده بودهاند .برداشت شخصی من از این ضعیف عمل کردن
هم این بود که ریسکپذیری کمی داشتند و از این ابزار مترقی به خوبی استفاده نکردند".
وحدت اعالم میکند که آنها با هدف ترویج و رشد صندوقهای جسورانه بورسی و رونق به
این بخش از بازار به شکل غیر مستقیم و بدون دخالت وارد شدهاند.
او در این مورد توضیح داد" :کاری که ما کردیم این است که گفتیم هر موردی که بخواهد
صندوق جسورانه بورسی تشکیل دهد ،ما حاضر هستیم تا  ۶۰درصد از سرمایه را
بیاوریم؛ اما مدیریت صندوق با همان کسانی است که سرمایه اولیه را میآورند .با این کار

اعطای  8هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی
صندوق نوآوری به دانشبنیانها در  2سال
گذشته
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از
پرداخت  8هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی
صندوق نوآوری به شرکتهای دانشبنیان در دو
سال گذشته خبر داد.
در کنار آن  ۸صندوق ۷ ،صندوق جسورانه بورسی با مشارکت صندوق نوآوری و با سرمایه
 ۹۰۰میلیارد تومان در این دو سال شکل گرفته است ".براساس توضیحات او نام این ۷
صندون هم پیشگام با سرمایه  ۲۴۰میلیارد تومان ،پویا الگوریتم با سرمایه  ۵۰میلیارد،
سروپایدار یکم با سرمایه  ۱۶۰میلیارد ،مایسا پیشرفت با سرمایه  ۱۵۰میلیارد ،سپهر
یکم ،ستاره برتر و بازیهای رایانهای با سرمایه  ۱۰۰میلیارد بوده است .از  ۷صندوق
جسورانه بورسی جدید که با مشارکت صندوق نوآوری شکل گرفتهاند درحال حاضر تنها
 ۳صندوق پذیرهنویسی آنها تمام شده است.
وحدت در مورد تکلیف  ۸صندوق بورسی قبلی نیز گفت" :به  ۸صندوق قبلی هم چون
شکل گرفته بودند ،اعالم کردیم اگر روی پروژهای سرمایهگذاری کردید ،به شکل
همسرمایهگذاری وارد پروژههای شما میشویم؛ که تا کنون این  ۸صندوق خروجی به
ما ندادهاند .البته خیلی هم از این صندوقها انتظاری نمیرفت چون اگر فعال بودند باید
زوتر کاری انجام میدادند و از طرف دیگر مدت اعتبار این صندوقها هم  ۵سال است و
آنها بعد  ۵سال منحل میشوند ".وحدت ابراز امیدواری میکند که در سال  ۱۴۰۰در کنار
 ۹۰۰میلیارد تومان ،هزار میلیارد هم ظرفیت جدید برای VCکردن اضافه شود ،او سال
 ۱۴۰۰را سال تحرک صندوق جسورانه بورسی میداند.
ابزار جدید برای سرمایهگذاری روی شرکتهای بزرگ
اما تسهیالت در قالب وام و ضمانتنامه شاید بتواند کار شرکتهای کوچک یا متوسط را
راه بیاندازد و شرکتهای بزرگ برای رشد و توسعه بازار خود به مبالغ بیشتری نیازمندند.
وحدت در پاسخ به این سوال پیوست که صندوق نوآوری و شکوفایی برای جذب سرمایه
شرکتهای بزرگ چه کاری انجام داده است گفت " :یک ابزار برای شرکتهای بزرگتر که
نیازهای ۴۰۰تا ۵۰۰میلیارد تومانی برای تامین مالی خود دارند ،تعریف کردیم که پارسال
تمام کارهایش انجام شده است .این ابزار اوراقی تحت عنوان "صکوک نوآوری" است.
مجوز این طرح از بورس گرفته شد تا این اوراق در بورس منتشر شوند ".او ادامه داد:
"اینجا صندوق نوآوری ،نقش ضامن را بازی میکند و شرکتها میتوانند با اینکه در بازار
بورس نیستند از این بازار جذب سرمایه کنند ".براساس ادعای او درخواست  ۵شرکت
بزرگ دانشبنیان و استارتآپی برای استفاده از این ابزار به صندوق آمده و درخواست
آنها برای بررسی بیشتر در بورس قرار دارد .وحدت میگوید تا زمان انتشار اوراق این ۵
شرکت در بورس ،نمیتواند نام آنها را ذکر کند.

تسهیالت اعطایی صندوق نوآوری و شکوفایی به تفکیک حوزه فناوری از نیمه آذر  ۹۷تا
پایان سال ۹۹
وحدت در پاسخ به این سوال پیوست که به جز این ابزار خود صندوق نوآوری و شکوفایی
تا کنون به چه تعداد شرکت بزرگ استارتآپی تسهیالت داده است گفت" :بیشتر
شرکتهای بزرگی که شما میشناسید ،از صندوق تسهیالت گرفتهاند؛ اما ما نمیتوانیم
نامشان را اعالم کنیم ،این جزو قوانین کشور است و بانکها هم اجازه ندارند اعالم کنند
چه شرکتی از آنها وام گرفته است .شرکتهای بزرگتر استارتآپی که همه میشناسند
در مجموع صندوق نوآوری حدود  ۵۰میلیارد تومان وام گرفتهاند( از مجموع بیش از ۱۲
هزار میلیارد تومان)".
او با اشاره به تسهیالت صندوق در زمان کرونا به این شرکتها اعالم کرد" :در دوران کرونا
و از همان اسفند  ۹۸شرکتهای بزرگ استارتآپی که دانش بنیان بودند و به مشکل
برخوردند ،ما خیلی سریع و یک هفتهای  ۱۵میلیارد تومان اعتبار به آنها دادیم .این
کارها انجام شده است .وحدت با اشاره به اظهارت برخی که این ارقام را تنها روی کاغذ
میدانند نه در واقعیت تاکید میکند که او در این صندوق در مورد آرزو صحبت نمیکند و
در مورد آنچه اتفاق افتاده است صحبت میکند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و
شکوفایی ،دکتر محمدصادق خیاطیان در برنامه
"تهران  "20شبکه  5سیما با بیان اینکه امروز بیش
از  5800شرکت دانشبنیان در کشور مشغول به
فعالیت هستند ،گفت :برای سال جاری پیشبینی
میکنیم درآمد شرکتهای دانشبنیان به بیش از
 ۱۵۰هزار میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه برآوردها نشان میدهد سهم
شرکتهای دانش بنیان از ( GDPتولید ناخالص
ملی) کمتر از دو درصد است ،یکی از مسائل مهم
این شرکتها را بحث بازار عنوان کرد و گفت:
متاسفانه امروز اعتماد  100درصدی به شرکتهای
دانش بنیان و محصوالت آنها وجود ندارد که ریشه
در عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی دارد.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با
بیان اینکه در زمینه ایجاد بیمههای فناوری تعامل
خوبی با بیمه مرکزی برقرار شده است ،تصریح کرد:
در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر ،گامهای خوبی
برداشته شده و یکی از شرکتهای بیمه ،سرمایه
سرمایهگذاران خطرپذیر را بیمه میکند .البته
در حوزه بیمه محصوالت فناورانه ضعف داریم که
بخشی از آن با اصالح قوانین قابل رفع است و نیاز
به پشتوانههای قویتر داریم.
رییس مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره
به اینکه ما برای توسعه فناوری باید قدرت ریسک
خود را باال ببریم و دولت نیز باید پای کار بیاید ،ادامه
داد :در حوزه تامین مالی شرکتهای دانش بنیان
کارهای خوبی انجام شده اما نقص ما در این است
که برای طرف بازار یا خریدار ،قوانین حمایتی خوبی
نداریم.
خیاطیان در ادامه با اشاره به اقدامات صندوق
نوآوری و شکوفایی در تامین مالی شرکتهای
دانشبنیان ،گفت :تنها ظرف دو سال گذشته 8
هزار میلیارد تومان از سوی صندوق نوآوری به
شرکتهای دانشبنیان اعطا شده است.
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
با اشاره به بحث توسعه کارگزاران تخصصی در
اکوسیستم فناوری کشور گفت :امروز نزدیک به 30
کارگزار تخصصی در این زمینه داریم که به توسعه
بازار شرکتهای دانش بنیان کمک میکنند.
وی همچنین در ادامه به برگزاری سلسله رویدادهای
بهمرسانی طرف عرضه و تقاضای فناوری از سوی
صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و
فناوری اشاره کرد و گفت :صندوق نوآوری در
سال  12 ،98رویداد بهمرسانی طرف عرضه یعنی
شرکتهای دانش بنیان و طرف تقاضا یعنی صنایع
کشور را برگزار کرد که در مجموع بیش از  4هزار
میلیارد تومان تفاهمنامه در این رویدادها به امضا
رسید که البته این رقم باید تقویت شود.
خیاطیان در پایان تاکید کرد :امروز شرکتهای
دانش بنیان توانستهاند خود را اثبات کند و این
وظیفه دولت و خریداران محصوالت این شرکتها
است که به آنها اعتماد کنند .به طور قطع اگر در
حوزه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا بعضی از
این شرکتهای دانشبنیان محصوالتی از جمله
ونتیالتور و یا سایر اقالم را تولید نمیکردند ما
با مشکالت بسیاری برای مقابله با این ویروس
مواجه میشدیم.
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اعطای  ۹میلیارد تومان خط اعتباری به صندوق پژوهش و فناوری ارس برای حمایت از
دانشبنیانهایآذربایجانشرقی

ارمنستان پل ارتباطی شرکتهای ایرانی با
بازارهای اروپا و اوراسیا
سفیر ایران در ارمنستان گفت :با وجود اینکه
ارمنستان کشوری با سه میلیون جمعیت است اما
بازار آن تنها کریدور زمینی برای دسترسی به بازار
اوراسیا با  250میلیون جمعیت و همچنین بازار اروپا
و کانادا است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
عباس بدخشان ظهوری ،سفیر ایران در ارمنستان
طی سخنانی در رویداد کلینیک مدیریت صادرات
دانش بنیان که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی
برگزار شد ،در مورد فرصتهای بهرهمندی از
امکانات ارمنستان برای توسعه صادرات محصوالت
دانش بنیان خاطرنشان کرد :ایران با ارمنستان از
زمان استقالل ارتباط خوبی برقرار کرده و ارمنستان
نیز در تمامی مجامع بینالمللی ایران را همراهی
کرده است .بر اساس این روابط ارمنستان میتواند
پل ارتباطی ایران برای پیوستن به بازارهای بزرگتری
چون بازار اوراسیا ،اروپا و کانادا باشد و تنها کریدور
زمینی برای دسترسی به بازار اوراسیا با  250میلیون
جمعیتاست
سفیر ایران در ارمنستان بر تدوین یک برنامه
استراتژیک صادراتی تاکید کرد و گفت :صادرات به
معنای ارسال مازاد تولید به بازار خاصی نیست بلکه
باید برای صادرات اولویتسنجی و آسیبشناسی
اتفاق بیفتد و مسیر صادرات هدفمند باشد .اگر
استراتژی صادراتی تدوین شود قوانین وضع خواهد
شد و موانع پیشروی صادرات نیز برطرف میشود.
ما برای توسعه صادرات باید از همه ظرفیتها چون
تولید مشترک ،صادرات محصول و صادرات مجدد
کاال از ارمنستان به بازارهای دیگر و بهرهمندی از
تعرفه ترجیحی ارمنستان به اروپا استفاده کنیم.
ظهوری ادامه داد :ارمنستان مناطق بکر و دست
نخورده زیادی دارد که میتواند به منظور کشت
فراسرزمینی مانند شیالت ،باغداری و کشت
دانههای روغنی مورد استفاده قرار گیرد .با استفاده
از صادرات هوشمند میتوانیم زمینههای توسعه
را ارتقاء دهیم .پارک علم و فناوری در منطقه آزاد
تجاری مغری در حال راهاندازی است و شرکتها در
استانهای نزدیک به ایران میتوانند برای فعالیت
اقتصادی ،تولیدی و صادراتی اقدام کنند.
سفیر کشورمان در ارمنستان در مورد برپایی
نمایشگاه تخصصی ایران در ارمنستان نیز گفت:
در این نمایشگاه تالش کردیم تا برای اولین بار یک
نمایشگاه مناسب و حرفهای برگزار کنیم و اولویتها
و ظرفیتهای کشور ارمنستان در آن در نظر گرفته
شده است و بهترینهای هر حوزه را در نمایشگاه به
بازدیدکنندگانمعرفیخواهیمکرد.

تشریح مشوقها و محدودیتهای صادراتی به
ارمنستان

در ادامه این رویداد نیز محسن رحیمی ،رایزن
سابق بازرگانی ایران در ارمنستان مشوقهای
صادراتی به ارمنستان و محدودیتهای پیشرو
برای سرمایهگذاری در این کشور را تشریح کرد و
گفت :سرمایهگذاری و تولید مشترک در ارمنستان
با هدف بهرهمندی از مزایا و امتیازات این کشور در
اروپا و اوراسیا است .عدم وجود ممنوعیت و عوارض
صادراتی ،امکان اخذ مالکیت زمین برای شرکت،
عدم وجود نظارتهای دست و پاگیر ،عدم محدودیت
در محل سرمایهگذاری بهلحاظ جغرافیایی و معافیت
گمرگی واردات تجهیزات مربوط به سرمایهگذاری از
مبدا کشورهای غیر اوراسیا به مدت سه سال از جمله
مشوقهایسرمایهگذاریدرارمنستاناست.
وی ادامه داد :محدودیتهای موجود در ارمنستان
نیز شامل عدم افتتاح حساب ارزی برای ایرانیان،
هزینه تولید باال به دلیل باال بودن تعرفه انرژی و عدم
وجود نیروی کار متخصص و باال بودن هزینههای
لجستیکمیشود.

نشست معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به روسای
دانشگاههای دولتی و مدیران مراکز رشد استان آذربایجان
شرقی با حضور دکتر سیاوش ملکیفر ،معاون توسعه و مهدی
خالقی ،مدیر امور ذینفعان و مجلس صندوق نوآوری در
دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر
ملکیفر در دیدار با روسای دانشگاههای دولتی و مدیران مراکز
رشد استان آذربایجان شرقی تعداد شرکتهای دانش بنیان این
استان را 178شرکت عنوان کرد و گفت :شرکتهای دانش بنیان
استان در حوزههای مختلف فعالیت میکنند و نزدیک به 60
درصد آنها تولیدی هستند .در حال حاضر این استان دو صندوق
پژوهش و فناوری دارد؛ یکی صندوق ارس و دیگری صندوق
پژوهشوفناوریاستانیاستکهبایدبیشازپیشتقویتشود.
صندوقهای پژوهش و فناوری نماینده ما در استان هستند
که با ضوابط ما به تقاضاهای زیر  500میلیون تومان تسهیالت
میدهند .صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوقهای پژوهش
و فناوری تا  6برابر سرمایه اولیه خط اعتباری میدهد؛ بر این
اساس  9میلیارد تومان بهصورت اعتباری به صندوق پژوهش
و فناوری ارس خط اعتباری دادیم که  2.4میلیارد تومان آن
قرارداد شده و  6.6میلیارد آن باقی مانده است.
کارنامه صندوق نوآوری در استان آذربایجان شرقی
ملکیفر میزان عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در استان
از ابتدا تاکنون را تبیین کرد و گفت :کارنامه صندوق نوآوری در
استان از باب تسهیالت شامل  550میلیارد تومان درخواست
تسهیالت است که از  100میلیارد تومان به این میزان رسیده
است .از بین تقاضاهای ثبت شده از شرکتهای دانش بنیان
استان  374میلیارد تومان مصوب و  234میلیارد تومان آن به
قرارداد تبدیل شده است که حدود  45درصد از درخواستهای
تسهیالتی استان به قرارداد رسیده و آمادگی داریم تسهیالت
بیشتری در اختیار استان قرار دهیم.

وی در ادامه افزود :در زمینه خدمات توانمندسازی کمتر از
نصف شرکتهای استان یعنی تنها  62شرکت از ما درخواست
خدمات توانمندسازی کردهاند به عبارت دیگر تاکنون 406
میلیون تومان بالعوض دادیم که در شأن این استان نیست؛ به
عنوان مثال در زمینه خدمات توانمندسازی ،صندوق نوآوری
و شکوفایی  450مشاوره در زمینههای مختلفی چون بیمه،
صادرات و مالیات دارد که هزینه آن برای شرکتها بالعوض
است ،اما در استان آدربایجان شرقی تنها  38شرکت دانش
بنیان و معادل ده میلیون تومان از خدمت مشاوره صندوق
استفاده کردهاند .تمام شرکتها از نوع  3تا شرکتهای بزرگ
مانند دیجیکاال برای ما در ارائه خدمات یکسان هستند.
جزئیاتمسابقهتلویزیونی«کارویا»
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه در مورد
مسابقه تلویزیونی "کارویا" که به منظور تامین سرمایه مورد نیاز
شرکتهای دانش بنیان به همت این صندوق برگزاری میشود،
توضیح داد و گفت :تامین مالی جمعی یکی از ابزارهای مهم
تامین مالی نوآوری ،به ویژه برای طرحهای نسبت ًا کوچک است
که اخیر ًا به همت سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی شده
است .کارویا یک مسابقه تلویزیونی ویژه شرکتهای دانش
بنیان است که شرکتها در آن میتوانند برای جذب سرمایه
مردم ،محصول یا توانمندی خود را از طریق یکی از شبکههای
تلویزیونی به مردم معرفی کنند .این مسابقه ابزاری برای
مردم
جذب سرمایه مردم در بالک  500هزار تومانی است و
ِ
سرمایهگذار ،در سود و زیان شریک هستند.
ملکیفر ادامه داد :این مسابقه  20تا  30برنده خواهد داشت و
اگر مردم از طریق این برنامه در شرکتها سرمایهگذاری کنند
تا  80درصد از سرمایه آنها در مسابقه "کارویا" توسط صندوق
نوآوری بیمه میشود یعنی اگر طرح بسوزد مردم میتوانند
پول خود را از صندوق نوآوری بگیرند .سقف حمایتی صندوق
نوآوری در مسابقه تلویزیونی کارویا تا  4میلیارد تومان است.

خدمات دانشگاهی صندوق نوآوری
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد خدمات
خاصه دانشگاهی این صندوق ،به رویداد "پیوند" و خدمت
"گرنت تحقیق و پژوهش" اشاره کرد و گفت :در رویداد "پیوند"
تالش داریم تا طرحهای فناورانه دانشگاهی را از طریق یک
شتاب دهنده دانش بنیان حمایت کنیم .دانشگاهها میتوانند
در رویداد بهمرسانی هستههای فناور دانشگاهی و شتاب
دهندههای دانش بنیان تحت عنوان "پیوند" ،طرحهای
خود را به شتابدهندهها معرفی کنند و در ازای سهامداری
شتابدهنده در طرح و عالقمندی آنها به سرمایهگذاری ما
میتوانیم در اجرای طرح سرمایهگذاری کنیم.
وی ادامه داد :در خدمت گرنت تحقیق و پژوهش نیز چنانچه
هیات علمی یا دانشجویان بتوانند برای حل مسئله یا چالش
مطرح شده توسط یک شرکت دانش بنیان راهکار ارائه کنند
میتوانند  70درصد از هزینه اجرای تحقیق تا سقف 300
میلیون تومان از خدمات بالعوض گرنت تحقیق و پژوهش
صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند شوند .تاکنون  29چالش
فناورانه شرکتهای دانش بنیان در سایت صندوق معرفی
شده است و دانشگاهها میتوانند در صورت وجود راهکار از این
خدمت بالعوض استفاده کنند.

امضای تفاهمنامه "همکاری در ایجاد مکانیزم بیمهنامه مسئولیت کاالی شرکتهای دانشبنیان صنعت نفت"
آیین تبادل و امضای تفاهمنامه "همکاری در ایجاد مکانیزم
بیمهنامهمسئولیتکاالیشرکتهایدانشبنیانصنعتنفت،
گاز و پتروشیمی" در محل ساختمان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برگزار شد.
آیین تبادل و امضای تفاهمنامه "همکاری در ایجاد مکانیزم
بیمهنامه مسئولیت کاالی شرکتهای دانشبنیان صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی" اردیبهشتماه سال  1400با حضور
دکتر محمدصادق خیاطیان ،رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،دکتر
علی وحدت ،رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی،
دکتر سعید محمدزاده ،معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری
وزارت نفت و مهندس مسعود جعفری اصطهبانانی ،مدیرعامل
صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در محل ساختمان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
طبق این تفاهمنامه مقرر شد وزارت نفت به حمایت معنوی و
فنی از طراحی و راهاندازی و درنهایت سیاستگذاری موضوع
این تفاهمنامه اقدام کند .همچنین وظیفه اطالعرسانی و
ترغیب کارفرمایان ،شرکتها و فعاالن صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی برای ورود به موضوع این تفاهمنامه و استفاده از
ظرفیتهای ایجاد شده به وزارت نفت واگذار شده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی با ایجاد خط اعتباری ویژه و
صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نیز با تشکیل دبیرخانه
"کمیته اجرایی" در محل "صندوق" اقدام به حمایت از اجرای
مفاد تفاهم نامه خواهند کرد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز اقدام به حمایت
معنوی ،مالی و فنی از طراحی و راهاندازی موضوع تفاهمنامه
خواهد کرد .به عالوه وظیفه اطالعرسانی و ترغیب فعاالن
دانشبنیان در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی برای ورود به
موضوع این تفاهمنامه و استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده ،به
معاونت علمی و فناوری محول شده است.
ضرورت تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان به صنعت نفت
دکتر علی وحدت ،رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و
شکوفایی در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت گسترش
سبد محصوالت صندوقهای پژوهش و فناوری در کشور گفت:
صدور بیمهنامه مسئولیت کاال ،حمایتی نیست که توسط هر
ارگان یا نهادی ارائه شود لذا صندوق نوآوری و شکوفایی تمام
تالش خود را برای حمایت و کمک به توسعه شرکتهای
دانشبنیان انجام خواهد داد.
وی حوزه نفت را یکی از مهمترین بازارهای مصرف محصوالت
دانشبنیان دانست و افزود :صندوقهای پژوهش و فناوری
نقشمهمیدرارائهخدماتیکهشرکتهایدانشبنیاننیازمند

آن هستند  ،ایفا میکنند و با ایجاد سازوکارهای جدید ،زمینه
را برای ورود این محصوالت به صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
فراهم خواهند کرد.
شرکتهای دانشبنیان ،جایگاه خود را در کشور یافتهاند
دکتر محمدصادق خیاطیان ،رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات
دانشبنیانمعاونت علمیوفناوریریاستجمهوریدرجریان
برگزاری آیین امضای این تفاهمنامه با اشاره به روند رو به رشد
شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر گفت :خوشبختانه در
حال حاضر شرکتهای دانشبنیان توانستهاند جایگاه خود را
در کشور استحکام بخشیده و بهعنوان عنصر اثرگذار در کشور
مطرح باشند و نقشی مهم و اثربخش در توسعه اقتصادی کشور
ایفانمایند.
وی افزود :در روند رشد شرکتهای دانشبنیان عوامل مختلفی
همچون نهادهای مالی و دستگاههای اجرایی تأثیرگذار بودهاند
ت جمهوری نیز همواره در
و معاونت علمی و فناوری ریاس 
راستای افزایش حمایت ها و مشوق ها و رفع موانع موجود اقدام
کرده است.
بیمه مسئولیت کاال ،راهکاری برای تضمین کیفیت
محصوالت دانش بنیان
دبیر کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش
بنیان با اشاره به خألها و چالشهایی که در این سالها در
زیستبوم فناوری وجود داشته است ،ادامه داد :نبود سازوکار
بیمهای مناسب برای تضمین کیفیت محصوالت دانشبنیان
یکی از چالشهای همیشگی شرکتهای دانشبنیان در
سالهای اخیر بوده است که امیدواریم با توسعه بیمهنامههایی
ازجمله بیمهنامه مسئولیت کاال و امضای تفاهمنامههای
اینچنینی شاهد توسعه بیمهنامههای مسئولیت کاال و بهتبع
آن رشد شرکتهای دانشبنیان باشیم.
صدور بیمه مسئولیت کاال مسیر ورود شرکتهای
دانشبنیان به صنعت نفت را هموار میکند
سعید محمدزاده ،معاون مهندسی  ،پژوهش و فناوری
وزارت نفت در ادامه این نشست با اشاره به نقش شرکتهای
دانشبنیان در تأمین نیازهای فناورانه صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی گفت :یکی از نگرانیهای فعاالن این صنایع،
کارآمدی ،استاندارد بودن و قابلیت اعتماد به محصوالت
دانشبنیاناست.
وی ادامه داد :متأسفانه ما در سالهای گذشته نتوانستهایم
از ظرفیتهای داخل کشور به خوبی استفاده کنیم و اگرچه
شرکتهای دانشبنیان اثرگذاری باالیی در کشور دارند اما
همواره این نگرانی وجود دارد که از ظرفیتهای آنها بهخوبی
استفادهنشود.

وی با اشاره به مشکالت شرکتهای دانشبنیان برای ورود به
حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی افزود :شرکتهای دانشبنیان
نمیتوانندمستقیم ًابهصنعتنفتورودپیداکنندوبایدازطریق
شرکتهای بزرگ وارد این عرصه شوند .از طرفی شرکتهای
بزرگ نفتی همواره در مورد کارآمد بودن محصوالت دانش
بنیان برای حل مشکالت صنعت نفت و داشتن استانداردهای
الزم با ابهام روبرو هستند .از این رو ایجاد مکانیزم اعطای بیمه
مسئولیت به محصوالت شرکتهای دانشبنیان این حوزهها،
میتواند ورود این محصوالت نه تنها به صنایع داخلی بلکه
بازارهای بینالمللی را تسهیل کند .در حال حاضر بازار بزرگی
در عراق برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان وجود دارد
که میتوانیم با صدور چنین بیمهنامههایی مسیر ورود این
شرکتها را هموار کنیم.
استفاده از ظرفیت دانشبنیانها برای برندسازی
مسعود جعفری ،مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت
نفت نیز با بیان اینکه این تفاهمنام ه ظرفیتهای صندوقهای
پژوهش و فناوری را برای کمک به برندسازی محصوالت
دانشبنیان صنعت نفت مورد توجه قرار میدهد گفت:
صندوقهای پژوهش و فناوری برای ایجاد راهکارهای اثربخش
برای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان نقشی اساسی دارند
و بهعنوان یک نهاد مالی باید بتوانند سرویسهای متنوعی
همچون بیمهنامه مسئولیت کاال به مشتریان خود ارائه بدهد.
تضمین کیفیت محصوالت با وجود بیمه مسئولیت کاال
در ابتدای این نشست ،مسئول امور بیمهای مرکز شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان با اشاره به شعار سال" ،تولید،
پشتیبانیها ،مانعزداییها" گفت :یکی از مهمترین اقداماتی
که در راستای تحقق شعار امسال میتوان انجام داد ،صدور
بیمهنامه مسئولیت کاال با هدف برندسازی محصوالت
دانشبنیاناست.
محمد دیبایی افزود :خریداران محصوالت دانشبنیان باید
اطمینان کافی از این محصوالت داشته باشند لذا با وجود
بیمهنامه مسئولیت کاال این اطمینان به خریدار داده میشود که
کاالی خریداری شده از حداقل کیفیت برخوردار است.
وی ادامه داد :نکته قابل توجه در این زمینه عدم توسعه
بیمهنامه مسئولیت در کشور ما است که در سالهای گذشته نیز
چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین مرکز شرکتهای
دانشبنیان معاونت علمی و فناوری تالش کرده تا این نوع
بیمهنامه را به یک رویه متداول تبدیل کند و امید است که با
همکاری وزارت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی بستری برای
نهادینهشدن انواع بیمهنامهها به ویژه بیمهنامه مسئولیت کاال
در کشور فراهم شود تا بتوانیم از اثرات مثبت آن بهرهمند شویم
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اعطای  400میلیون دالر تسهیالت از سوی صندوق نوآوری برای اجرای  3هزار پروژه نوآورانه

مصادف با روز جهانی مالکیت فکری ،صندوق نوآوری و
شکوفایی همایش مجازی عرضه ایده به بازار ""2021IP-Day
را با همکاری مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و سازمان جهانی مالکیت فکری ( )WIPOبرگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر
مرضیه شاوردی ،مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری در این
جایگاه ایران در زمینه توسعه نوآوری را قابل توجه دانست
و گفت :در بین رهبران نوآوری در جهان ،ایران جایگاه  67را
کسب کرده و در منطقه نیز جزو سه کشور اول برتر قرار دارد .این
جایگاه به دلیل خروجیهای باالی دانشی و خالقانه در ایران
است .جایگاه ایران در زمینه سرانه ثبت پتنت در رتبه  14و
در زمینه سرانه ثبت عالمت تجاری در جایگاه اول و در زمینه
سرانه ثبت طرح صنعتی در جایگاه  14قرار دارد.
شاوردی در مورد نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در زیستبوم
نوآوریکشورنیزگفت:صندوقنوآوریدرعالیترینسطحبرای
تامین مالی زیستبوم نوآوری طراحی شده و از نهادهای تامین
مالی کوچکتر مانند صندوقهای پژوهش و فناوری نیز برای
توسعه خدمترسانی به این اکوسیستم حمایت کرده است .بر
اساس این رویکرد صندوق نوآوری تاکنون  3هزار پروژه نوآورانه

را تایید کرده و حدود  400میلیون دالر برای اجرای آنها تامین
مالی کرده است و 450شرکت دانش بنیان صادراتی نیز بالغ بر
یک میلیارد دالر صادرات داشتهاند.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد:
خدمات مالکیت فکری صندوق نوآوری از اواسط سال گذشته
آغاز شده و تاکنون  500درخواست را بررسی کردیم و امیدواریم
شاخص جهانی ایران را در این زمینه ارتقاء دهیم.
حمایت از دانش بنیانها در دستورکار سازمان ثبت اسناد
هلل خدائیان ،معاون رئیس
در ادامه این همایش دکتر ذبیحا
قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ضمن
اشاره به رویکرد این سازمان در قبال نامگذاری سال  1400به
عنوان سال "تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها" خاطرنشان
کرد :با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سالهای
اخیر و نامگذاری سال جاری با عنوان "تولید ،پشتیبانیها و
مانعزداییها" ،در برنامههای پیشروی سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور ،خاصه سند برنامه تحول پنج ساله قوه قضائیه
سعی شده است موضوع حمایت و کمک به شرکت های دانش
بنیان و استارتآپها به عنوان موتور محرک اصلی چرخه تولید
و رشد اقتصادی به نحو جدی مورد توجه خاص قرار گیرد.
وی ادامه داد :استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی
سامانهها ،ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی ،ارتقاء آگاهی عمومی
و خصوصی و همچنین کمک به تجاریسازی مالکیتهای
صنعتی در برنامههای سازمان وارد شده است .مرکز مالکیت
معنوی نیز کمک به تسهیل خدمات برای شرکتهای کوچک
و متوسط ،شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها را یکی از
اهداف مهم خود قرار داده است.
در ادامه این همایش محمدحسن کیانی ،رئیس مرکز مالکیت
معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،کسب و کارهای
کوچک و متوسط را یکی از نیروهای پیش برنده اقتصاد مدرن

عنوان کرد و گفتSME :ها نقش بهسزایی در بهبود فرصتهای
اشتغال ،کارآفرینی ،شناسایی و خلق فرصتها در بازارهای
داخلی و بینالمللی ،افزایش صادرات و تقویت نوآوریهای
فناورانه ایفا میکنند؛ بر این اساس گامهای مهمی برای
کمک به تجاریسازی و ارائه خدمات به شرکتهای کوچک و
متوسط ،شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری در
سازمان برداشته شده است.
حفاظت وایپو از داراییهای دانشی کسب و کارهای متوسط
همچنین در این رویداد آقای آنگ ،مدیر کل دفتر منطقهای
آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت معنوی بر ضرورت
حمایت از ایدههای نوآورانه تا رسیدن به مرحله تجاری سازی
تاکید کرد و گفت :جامعه امروز با وجود چالشهایی که با
بیماری کووید 19داشته به لحاظ تکنولوژی بسیار رشد کرده و
این تکنولوژیهای نوین مستلزم حمایت و حفاظت از دارایی
هستند .باید توجه داشته باشیم که بعد از پاندمی ما با افزایش
تکنولوژی مواجه خواهیم بود؛ تکنولوژیهایی چون ،IOT
بالکچین ،کوانتوم و تکنولوژیهای هوشمند که باید مورد
محافظت  IPسیستم قرار گیرند.
مدیر کل دفتر منطقهای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی
مالکیت معنوی ادامه داد :ما نیاز داریم که در سازماندهی و
مدیریت IPسیستم تغییراتی ایجاد کنیم که بتوانیم به سرعت از
ایدههای ایجاد شده تا رسیدن به مرحله تجاریسازی حفاظت
کنیم .کسب و کارهای کوچک نقش بزرگی در زمان پاندمی بازی
کردند .این مشاغل به دلیل عدم آگاهی از چالشهای مالکیت
فکری نیازمند ثبت مالکیت و حفاظت از داراییهای دانشی
خودهستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :وایپو کمک میکند تا کسب و
کارهای کوچک بتوانند محصوالت جدید و پروژهها و داراییهای
جدید خود را ثبت کنند.

ارائه  ۷هزار فقره خدمات توانمندسازی به شرکتهای دانشبنیان در دوره جدید صندوق نوآوری

سومین رویداد یکشنبههای صادراتی به منظور توسعه صادرات
محصوالت دانش بنیان در ارمنستان و همچنین بررسی و
معرفی نمایشگاه اختصاصی ارمنستان به شرکتهای دانش
بنیان به صورت مجازی با حضور سفیر ایران در ارمنستان،
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ،مدیرکل روابط
عمومی و امور بینالملل نمایشگاه بینالمللی ج.ا.ایران و رایزن
سابق بازرگانی ایران در ارمنستان و نمایندگان شرکتهای
دانش بنیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر
سیاوش ملکیفر ،معاون توسعه صندوق نوآوری در این رویداد
بر نقش صندوق نوآوری در صادرات محصوالت دانش بنیان
تاکید کرد و گفت :خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری
مجموعهای از خدمات تجاریسازی است که بین  70تا 90
درصد بهصورت بالعوض برای شرکتهای دانش بنیان تامین
میشود؛ بر این اساس از آذر  97تا پایان سال گذشته  7هزار
فقره خدمات توانمندسازی به ارزش 30میلیارد تومان بهصورت
بالعوض در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته است.

وی ادامه داد :مجموعه خدمات صادراتی صندوق نوآوری در
حوزه آموزش و مشاوره ،نمایشگاههای تخصصی خارجی،
دفاتر صادراتی دائمی ،مالکیت فکری و اخذ استانداردهای
بینالمللی و در نهایت پذیرش و اعزام هیات تجاری است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه
در زمینه آموزش ،شرکتها باید ادبیات حضور در بازارهای
صادراتی و برقراری ارتباط با فعاالن بازارهای هدف خود را
فرا بگیرند ،تصریح کرد :به همین منظور صندوق نوآوری و
شکوفایی مجموعه خدمات آموزشی چون آموزش داخلی تا
به میزان  10میلیون تومان تا سقف  70درصد ،آموزش در سایر
نقاط کشور یا توسط اساتید خارجی به میزان  20میلیون تومان
تا سقف  70درصد و آموزش شرکتی به میزان  20میلیون تومان
تا سقف  90درصد از هزینه را در نظر گرفته است.
ملکیفر در مورد خدمات دیگر صادراتی صندوق نوآوری و
شکوفاییبهخدماتاخذاستانداردهایبینالمللیوهزینههای
حفاظت از مالکیت فکری اشاره کرد و گفت :برای مالکیت فکری
باید شرکت اختراع و لگوی تجاری خود را در کشور مقصد ثبت
کند زیرا حفاظت در قلمرو ملی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در سال
گذشته در زمینه حفاظت از مالکیت فکری 1.3میلیارد تومان به
صورت بالعوض بوده است ،گفت :در زمینه اخذ استانداردهای
صادراتی نیز  2.7میلیارد تومان در سال گذشته بهصورت
بالعوض به شرکتهای دانش بنیان خدماترسانی کردیم.
ملکیفر در مورد برنامههای صندوق نوآوری در زمینه توسعه
بازار صادرات محصوالت دانش بنیان به ارمنستان نیز گفت :در

سال جاری از حضور شرکتهای دانش بنیان در قالب پاویون
در نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان حمایت خواهیم
کرد .همچنین از حضور مستقل شرکتهای دانش بنیان در 4
نمایشگاه صنعت ،ساختمان ،اکسپو و دیجیتک ارمنستان نیز
بهصورت بالعوضحمایت میکنیم.
وی در پایان در مورد نمایشگاه دائمی ایران در ارمنستان نیز
یادآور شد :در سال گذشته یک هیات تجاری متشکل از 30
شرکت دانش بنیان به سرپرستی رئیس صندوق نوآوری به
ارمنستان اعزام شدند و نمایشگاه دائمی و پایگاه صادراتی ایران
در ایروان افتتاح شد.
برپایی  84نمایشگاه در تهران در سال جاری
حمیدرضا آملی ،مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل
نمایشگاه بینالمللی ج.ا.ایران نیز در رویداد کلینیک مدیریت
صادرات دانش بنیان به رونق کسب و کارها با برگزاری
نمایشگاهها اشاره کرد و گفت :برگزاری نمایشگاه موجب
رونق کسب و کار و توسعه صادرات میشود .سال  1400سال
شکوفایی صنعت نمایشگاهی خواهد بود بهطوریکه برگزاری
 84نمایشگاه برای تهران در سال جاری برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد :نمایشگاه اختصاصی ارمنستان میتواند بسیاری
از توقعات صادراتی ما به ارمنستان را پاسخگو باشد که شامل
پاویونهای مختلف در حوزههایی چون مواد غذایی ،نفت و
گاز و فنی و مهندسی خواهد بود .همزمان با نمایشگاه نسط
نشستهای تخصصی با تجار و افراد تصمیمگیر در ارمنستان
برگزار خواهد شد و بانکها ،بیمهها و صندوقها نیز در این
نمایشگاه برای توسعه و رونق صادرات حضور خواهند داشت.

صندوق نوآوری و شکوفایی پیشگام حمایت از شرکتهای دانشبنیان در بازار سوریه

پاویون شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزههای ساختمان،
انرژی،سرمایشیوگرمایشیوماشینآالتصنعتیدرنمایشگاه
بینالمللی  4*1سوریه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در
مرکزنمایشگاههایبینالمللیشهردمشقبرپامیشود.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر
سیاوش ملکیفر ،معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
با اعالم این خبر گفت :صندوق نوآوری بر اساس وظایف خود

از شرکتهای دانشبنیان برای حضور در بازارهای صادراتی و
عرضهمحصوالتوخدماتدانشبنیانحمایتمیکند.
وی ادامه داد :پیش از این با حمایت صندوق نوآوری شرکتهای
دانشبنیان در نمایشگاه بازسازی سوریه در سال  1398حضور
یافتندواستقبالگستردهازایننمایشگاه،منجربههمکاریمیان
شرکتهای دانشبنیان با شرکتهای سوری و شناخت بیشتر از
بازارسوریهشد.عالوهبرایناعزامهیأتتجاریوافتتاحنمایشگاه
دائمی و پایگاه صادراتی ایران در سوریه بستر مناسبتر فعالیت
شرکتهایدانشبنیانایرانیدرسوریهراایجادخواهدکرد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ،سوریه را بازار بالقوه
محصوالت تولیدی و خدمات شرکتهای دانشبنیان ایرانی
عنوان کرد و گفت :هدف صندوق نوآوری کمک به شرکتها و

بالفعل کردن این ظرفیتها است .در ادامه فرآیند حمایت از
شرکتها برای ورود به این بازار ،پاویون شرکتهای دانشبنیان
فعال در حوزههای ساختمان ،انرژی ،سرمایشی و گرمایشی
و ماشینآالت صنعتی در نمایشگاه بینالمللی  4*1سوریه از
تاریخ  3لغایت  7خرداد ماه سال جاری در مرکز نمایشگاههای
بینالمللیشهردمشقبرپامیشود.
بر اساس این گزارش ،شرکتهای دانشبنیان عالقمند به حضور
در پاویون ایران در نمایشگاه بینالمللی  4*1سوریه میتوانند
تا تاریخ  5اردیبهشت  1400از طریق سامانه غزال به آدرس
 Ghazal.inif.iRثبتنام کنند و یا برای کسب اطالعات بیشتر
با کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی به شماره 88540252-5
تماسحاصلکنند.

اعطای بیش از  3.2هزار میلیارد ریال تسهیالت
 9درصد به شرکتهای دانش بنیان و فناور
آسیبدیده از کرونا
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
از اعطای بیش از سه هزار و  ۲۱۰میلیارد ریال
تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان ،فناور ،خالق و
شتابدهندههای آسیبدیده از کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
دکتر علی وحدت ضمن تبریک عید نوروز ،با اعالم
این خبر گفت :پس از شیوع ویروس کرونا در کشور در
اسفند سال  ،98صندوق نوآوری و شکوفایی به طور
موازی در دو جبهه تامین اقالم و تجهیزات پیشگیری
و مقابله با ویروس کرونا و نیز حمایت از شرکتهای
دانشبنیان و فناور آسیبدیده از کرونا به صورت
جدی فعال شد.
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی
در وهله اول برای تامین نیازهای کشور به اقالم
مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا ،بیش از دو
هزار و  500میلیارد ریال تسهیالت به شرکتهای
دانشبنیان و فناور اعطا کرد ،گفت :این میزان
تسهیالت پس از فراخوان صندوق نوآوری ،به 61
طرح تولید اقالم مبارزه با کووید  19اختصاص یافت
که منجر به جهش تولید دستگاههای ونتیالتور،
دستگاه بیهوشی اتاق عمل ،لباس بیمارستانی،
انواع دستگاههای ضدعفونیکننده ،شیلد و
سرپوشه ،دستگاه تصفیه هوای پالسمایی ،دوربین
حرارتی تشخیص کرونا ،دیسپنسر هوشمند
ضدعفونی و انواع ماسک شد .در همین زمینه با
افتخار اعالم میکنیم که هیچکدام از تجهیزات
مقابله با ویروس کرونا از خارج کشور وارد نشد و
تمامی آنها توسط شرکتهای ایرانی تامین شد.
وحدت با اشاره به اعطای تسهیالت به شرکتهای
آسیبدیده از کرونا نیز گفت :صندوق در مجموع به
 484شرکت آسیبدیده اعم از دانشبنیان ،فناور،
خالق و شتابدهنده مبلغ سه هزار و  210میلیارد ریال
تسهیالت با نرخ  9درصد با دوره بازپرداخت  24ماهه
اعطا کرد.
وی در ادامه با اشاره به تعیین شعار "تولید؛
پشتیبانیها ،مانعزداییها" از سوی مقام معظم
رهبری برای سال جدید گفت :رهبر معظم انقالب
در پیام نوروزی خود تاکید داشتند که "شعار انقالبی
جهش تولید امسال باید با حمایت همهجانبه و رفع
موانع کام ً
ال محقق شود" ،لذا ما در صندوق نوآوری
با تقویت روند گذشته سعی در تحقق شعار امسال
داریم.
وحدت به طرح "جهش تولید دانش بنیان" که در
مجلس شورای اسالمی مطرح است اشاره کرد و گفت:
امیدواریم با حمایت مجلس بتوانیم ضمن پشتیبانی
بیشتر از شرکتهای دانشبنیان و فناور و مانعزدایی
از مسیر فعالیت آنها ،به تحقق شعار امسال کمک
کنیم .همانگونه که رئیس جمهوری نیز در پیام
نوروزی خود اشاره کردند ،شرکتهای دانشبنیان
به ویژه در تولید تجهیزات پزشکی ،دارو و واکسن
ش درخشیدند و مایه سربلندی ملت ایران شدند،
خو 
لذا با قاطعیت و با صدای رسا اعالم میکنیم هیچ نیاز
فناوران های در کشور وجود ندارد که ما نتوانیم از طریق
شرکتهای دانش بنیان آن را حل کنیم.
وی همچنین در خصوص الزامات تحقق شعار
"تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها" گفت:
شرکتهای دانشبنیان با خلق محصوالت و خدمات
راهبردی و با ارزش افزوده باال ،نقش مهمی در ایجاد
اشتغال فاخر برای دانشآموختگان دانشگاهها
دارند و از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانشبنیان
و مقاومتی محسوب میشوند .صندوق نوآوری
و شکوفایی به عنوان نهاد متولی تامین مالی این
شرکتها که به ویژه طی دو سال گذشته عملکردی
جهشی در پشتیبانی از این شرکتها از خود نشان
داده است ،برای تداوم و تقویت پشتیبانی از این
شرکتها و تحقق "تولید جهشیافته" به عنوان یکی
از برنامه های مهم نظام در سال جاری ،نیازمند
تقویت جدی سرمایه است و این خواسته اصلی ما
از دولت و مجلس محترم است.

ت
ع
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صندوق نوآوری و شکوفایی

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

اهتمام مجلس به تامین منابع صندوق نوآوری و
شکوفایی در سال 1400
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از
اهتمام مجلس برای تامین منابع صندوق نوآوری
و شکوفایی خبر داد و گفت :در بودجه سال 1400
برای افزایش منابع موردنیاز صندوق نوآوری بسیار
تالش کردیم تا بخشی از مشکالت در تامین مالی
اکوسیستم نوآوری کشور برطرف شود و این صندوق
بتواند حمایت بیشتری از مجموعههای دانش بنیان
داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و
شکوفایی ،مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در
مجلس شورای اسالمی درباره نقش شرکتهای
دانش بنیان در توسعه کشور اظهار داشت :وقتی در
نمایشگاههای تخصصی که بر اساس علوم هایتک
و دانشهایی که در لبه تکنولوژی حرکت میکنند
از جمله نمایشگاه توانمندیهای شرکتهایدانش بنیان فعال در حوزه فناوری نانو که اخیرا
در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد -شرکت
میکنیم با توان باالی جوانان و جامعه تحصیلکرده
کشور مواجه هستیم که به علوم روز دنیا بدون
واسطه دست یافتهاند و توانمندی خود را در این
عرصه ارتقاء دادهاند.
وی بر توانمندی کشور در حوزه فناوری نانو تاکید
کرد :از سال  82تجربه جدید علوم نانویی در کشور
آغاز شد و امروز به جایگاهی رسیدیم که در مواردی
مانند مقاالت و پتنتهای ثبت شده جزو چهار کشور
برتر دنیا هستیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد :البته
دستیابی به این توانمندی بدون حمایت صورت
گرفته و این نشان میدهد که اگر ما بتوانیم هم در
مجموعه دولت و هم در مجموعههای تصمیمگیر
مانند مجلس شورای اسالمی از آنها حمایت کنیم
بیش از پیش رشد میکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد :در بودجه
 1400یکی از دغدغههای جدی نمایندگان مردم
این بود که به موضوعات دانش بنیان و موضوعاتی
مثل موضوعات علمی توجه ویژه شده باشد و در این
راستا تالش کردیم تا در تخصیص اعتبارات نسبت به
سالهای گذشته بودجه این حوزه رشد چشمگیری
داشته باشد تا بتوانیم در ایجاد اتفاقهای خوب
علمی در کشور یاریرسان باشیم.
یوسفی افزود :این آمادگی را داریم که از ظرفیت
کمیسیونهای مختلف تخصصی مجلس برای
حمایت از حوزه دانش بنیان استفاده کنیم زیرا اگر
بخواهیم در حوزه اشتغال حرفی برای گفتن داشته
باشیم و بحران بیکاری و اشتغال را برطرف کنیم
باید از نعمت تحریم و عدم امکان واردات محصوالت
دانش بنیان استفاده کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس در مورد تاثیر
تحریمهای ظالمانه در رشد علمی و اقتصادی کشور
گفت :با وجود اینکه تحریمها معیشت مردم را دچار
مشکل کرده است و خیلی از نیازهای کشور به واسطه
افراد سودجو به دلیل منافعی که در واردات داشتند
دچار مشکل شد ،اما به موازات آن دانشمندان
ایرانی و تحصیلکرده توانستند نسخه بومی همان
محصوالت وارداتی را با کیفیت مشابه تولید کنند.
ما آمادگی داریم که از این فرصت به وجود آمده به
واسطه تحریمهای ظالمانه استفاده و محصوالت
دیگر را بومیسازی کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در
پایان درباره نهادهای تامین مالی شرکتهای دانش
بنیان گفت :ما در بودجه سال  1400برای افزایش
منابع موردنیاز صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار
تالش کردیم تا بخشی از مشکالت در تامین مالی
اکوسیستم نوآوری کشور برطرف شود و این صندوق
بتواند حمایت بیشتری از مجموعههای دانش بنیان
داشته باشد.
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صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر افتتاح شد

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر با سرمایه اولیه 10
میلیارد تومانی با حضور دکتر وحدت رییس صندوق نوآوری و
شکوفایی بهصورت رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر علی
وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ،ایجاد نظام تامین
مالی نوآورانه را یکی از اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی
عنوان کرد و گفت :شرایط شرکتهای دانشبنیان با  ۸سال
گذشته قابل مقایسه نیست .مکانیزمهای مشخصی که این
شرکتها در آن فعالیت میکنند مشخص و اجرایی شده است.
عالوه بر نظام کارکردی ،نظام مالی این شرکتها نیز با ابزارهای
طراحی شده متنوع و بهروز شده است.
وی افزود :در همه گزارشهای اقتصادی در حوزه کسب و کار
همواره اولین مشکل کسب و کارها بحث تامین مالی است که
فارغ از داراییهای مالی ،شرکت به یک جریان نقدینگی یا
سرمایه در گردش نیاز دارد.
وحدت ادامه داد :ما در دو سال گذشته و در نسل سوم تیم
مدیریتی صندوق نوآوری و شکوفایی ،نظام تامین مالی در
اکوسیستم نوآوری کشور را ایجاد کردیم و مسئول هدایت و
راهاندازی نظام تامین مالی جدید را بر عهده گرفتیم .در این دو
سال قریب به  12بانک را با ادبیات حوزه نوآوری آشنا کردیم و
آنها با رگوالتوری ما قریب به  5هزار میلیارد تومان در این حوزه
سرمایهگذاری کرده و به شرکتهای دانش بنیان تسهیالت
پرداخت کردهاند .به عنوان مثال امروز یک السی با بانک

تجارت با نرخ  8درصد برای هر پرونده تا سقف  50میلیارد تومان
باز کردیم و قرارداد آن نیز با شرکت ملی نفت ایران امضا شد .ما
از این طریق قصد داریم به حوزه نفت ورود کرده و مسیر نفوذ
شرکتهای دانش بنیان به این حوزه را فراهم کنیم.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به ابزارهای دیگر نوآورانه
نظام تامین مالی اکوسیستم اشاره کرد و گفت :بانک یکی از
اجزای تامین مالی نوآوری در کشور است اما در نظام بورسی
 8صندوق جسورانه بورسی با سرمایه  ۹۰۰میلیارد تومان و
با مشارکت  40تا  60درصدی صندوق نوآوری برای حمایت
از استارتآپهای کوچک تشکیل شده است .صندوقهای
پژوهش و فناوری میتوانند مدیران این صندوقهای بورسی
را دعوت کرده و مانند رویداد "دوشنبههای استارتآپی"
مجموعههای فناور مناسب را برای سرمایه گذاری به آنها
معرفی کنند .شیوه کار صندوقهای جسورانه بورسی نیز به
این شکل است که سرمایهگذاری میکنند و سهام میخرند.

ما نیز هیچ مداخلهای در اقدامات آنها نداریم و فقط در طرحها
سرمایهگذاریکردیم.
وحدت در ادامه تصریح کرد :از این  8صندوق بورسی  4صندوق
پذیرهنویسی کردهاند .این صندوقها محدودیت دانش بنیانی
ندارند و ظرفیت بسیار خوبی برای شرکتهایی هستند که به
سرمایهای بالغ بر 300میلیارد تومان نیاز دارند .همچنین اوراق
نوآوری نیز در شورای عالی بورس با برند نوآوری تصویب شده
که صندوق نوآوری نقش رکن ضامن این شرکتها را ایفا میکند
و در حال حاضر  5پرونده آماده ارائه در بورس داریم.
وی در ادامه بر ظرفیت صندوقهای پژوهش و فناوری در تامین
مالی حوزه نوآوری در کشور تاکید کرد و گفت :در گذشته تنها
در  13استان این صندوقها شکل گرفته بودند اما امروز در
تمام استانهای کشور صندوق پژوهش و فناوری داریم .ما
در صندوق نوآوری از این صندوقهای پژوهش با اعطای خط
اعتباری حمایت میکنیم و انتظار داریم که هیچ درخواست زیر
 500میلیون تومان در هیچ استانی باقی نمانده و به صندوق
نوآوری نیز مراجعه نکنند.
رییس صندوق نوآوری شکوفایی در پایان به اختصاص خط
اعتباری اولیه  10میلیارد تومانی برای صندوق پژوهش و
فناوری امیرکبیر تا سال آینده اشاره کرد و گفت :تسهیالت و
خط اعتباری اولیه را ظرف یک ماه آینده هزینه کنید تا جزو
عملکرد شما وارد شود تا پس از آن تسهیالت جدیدتری به شما
اعطا شود.

بازدید رییس و معاونان صندوق نوآوری و شکوفایی از گروه صنعتی رادوکس
دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به
همراه یاسر عربنیا معاون برنامهریزی ،ذوالفقاری معاون
تسهیالت و تجاریسازی و جمعی از مدیران صندوق
نوآوری و شکوفایی از شرکت دانش بنیان پژواک رادین
صنعت دانش بازدید و در جریان توانمندیهای این شرکت
قرارگرفتند.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،گروه
صنعتی رادوکس (پژواک رادین صنعت دانش) با بهکارگیری
تخصص و تجربه کارشناسان از سال  1377فعالیت خود را با
طراحی و ساخت اتوماسیون و رباتیک خطوط تولید آغاز کرد
و سپس با تولید دستگاههای  CNCو راهاندازی اتوماسیون
خطوط تولید خودرویی کشور مانند فیکسچرهای تولید
پژو ،405مزدا ،3سمند ،سمند لیموزین ،پژو ،206پژو
 ،206SDرنو  ،L90پژو  ،RDپراید ،مزدا ، 323لودر و گریدر با
باالترینکیفیتونازلترینقیمتوهمچنینساختدستگاه

لیزر فعالیت خود را ادامه داده است.
هماکنون گروه صنعتی رادوکس (پژواک رادین صنعت دانش)
به عنوان قطب اصلی تولید دستگاههای  CNCدر ایران و
خاورمیانه در حال فعالیت است و بیش از  14نوع محصول
 CNCتولید میکند .از بین دستگاههای CNCتولیدی و

اختراعی گروه صنعتی رادوکس که برای اولین بار در دنیا
طراحی و تولید شده میتوان به دستگاه اسپایدر اشاره کرد که
به نام گروه صنعتی رادوکس ثبت اختراع شده است.
دستگاههای برش UNDER WATER PLASMA.
 ،WATERJETلولهبر CNCبه قطر 2متر و CNCخاموتزن
از محصوالت  CNCاین شرکت است که برای اولین بار در
ایران طراحی و تولید شدهاند.
الزم به ذکر است از نظر کیفی محصوالت گروه صنعتی
رادوکس قابلیت رقابت با برندهای معتبر دنیا را دارد و به
کشورهایی چون ترکیه ،قطر ،امارات ،یونان ،عربستان،
ونزوئال ،عراق و سوریه صادر میشوند .این شرکت با ثبت
بیش از  17اختراع در عرصه تولیدات صنعتی فعالیت دارد.
از جمله گواهینامههای معتبر شرکت میتوان به استاندارد
 CEمحصوالت45001 ISO ، 100004 ISO ،14001 ISO ،
و  25001 ISO/IECاشاره کرد.

آمادگی صندوق نوآوری برای پشتیبانی از تولید و پشتیبانی شرکتهای دانشبنیان
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از آمادگی این صندوق برای
پشتیبانی از تولید و پشتیبانی شرکتهای دانشبنیان در سال
"تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها" که از سوی مقام معظم
رهبری نامگذاری شده است ،خبر داد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر علی
وحدت در پیام نوروزی خود آورده است :پس از گذشت حدود
 10سال از ظهور شرکتهای دانشبنیان به عنوان بازیگران
جدید عرصه اقتصاد کشور ،این شرکتها در سالی که از سوی
مقام معظم رهبری با عنوان "جهش تولید" نامگذاری شده بود،
با تولید داخل انواع اقالم و تجهیزات مورد نیاز نظام سالمت
برای مهار کرونا ،از آزمون "تقویت تابآوری ملی" سربلند
بیرون آمدند و وارد مرحله جدیدی از حیات خود شدند.
کسبوکارهای دانشبنیان که شمار آنها به زودی از مرز  6هزار
شرکت عبور خواهد کرد ،حاال در دهمین سالگرد تصویب قانون
"حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان" ،نه یک مفهوم
فانتزی و صرف ًا آزمایشگاهی یا دانشگاهی ،بلکه یک بازیگر قابل
اعتنای میدان تولید محسوب میشوند.
در ادامه این پیام آمده است :اما نقشآفرینی شرکتهای
دانشبنیان در عرصه تولید و صنعت کشور ،همانطور که مقام
معظم رهبری در پیام نوروزی سال  1400خود اشاره فرمودند،
مستلزم طراحی و اعمال انواع مشوقها و حمایتها و نیز حذف
موانع و چالشهای تولید است .با همین رویکرد بود که صندوق
نوآوری و شکوفایی در سال  1399توانست با تداوم پشتیبانی
از شرکتهای دانشبنیان و دستیابی به رکوردهای جدید در
حمایت از این شرکتها با همکاری سایر دستگاههای اجرایی،
زمینه مساعد برای حضور بیشتر این شرکتها در زنجیره تامین
صنایعمختلف،ازنفتوگازتاغذایی،دفاع،سالمتوساختمان،
وتحققجهشتولید"درحدقابلقبول" رافراهمسازد.

در ادامه پیام نوروزی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آمده
است :برای مثال ،صندوق با طراحی بستههای تشویقی برای
صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی توانست سرمایه
اولیه این صندوقها را از  70میلیارد تومان در سال  97به بیش
از  800میلیارد تومان در سال  99برساند و با مشارکت 150
میلیارد تومانی در تاسیس صندوقهای جسورانه بورسی،
زمینه تاسیس  6صندوق جسورانه جدید با سرمایه اولیه 900
میلیارد تومان را فراهم ساخت که هر دو ،شاهدی بر اثربخشی
"مشوقهای سرمایهگذاری" صندوق نوآوری و شکوفایی
برای سرمایهگذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید
محصوالت و خدمات نوآورانه است.
دکتر وحدت در ادامه با اشاره به اقدامات صندوق نوآوری و
شکوفایی در سال "تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها" آورده
است :اینک در آستانه سال  1400با شعار "تولید؛ پشتیبانیها،
مانعزداییها" ،صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد با تداوم
و تقویت رویکردهای گذشته ،گامهای بزرگتری در راستای
"تولید جهشیافته" برپایه مشارکت شرکتهای دانشبنیان
با دو مالحظه زیر بردارد :نخست اینکه تولید جهشیافته،

همانطور که در پیام مقام معظم رهبری نیز مشهود است،
الزامات متعددی دارد که از اعمال حمایتها تا برداشتن موانع
را در بر میگیرد .لذا صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان
یک نهاد تخصصی "تامین مالی" نمیتواند به تنهایی موجبات
نقشآفرینی شرکتهای دانشبنیان در تولید جهشیافته
را رقم بزند و تحقق این شعار "به تمام معنا انقالبی" ،مستلزم
همکاری همه بازیگران زیستبوم نوآوری کشور و به ویژه
دستگاههای اجرایی ذیربط است.
در ادامه پیام رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به
مالحظه دوم این صندوق در حمایت از اکوسیستم نوآوری
کشور در سال  ،1400آمده است :دوم آنکه ،استمرار پشتیبانی
حداکثری و اثربخش صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای
دانشبنیان در سال  ،1400با عنایت به روند افزایشی تعداد
شرکتها از یک سو و رشد کسبوکار شرکتهای موجود از
سوی دیگر ،مستلزم تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی
است .گرچه با آیندهنگری دولت و مجلس محترم ،افزایش
سرمایه صندوق در بودجه سال  1400پیشبینی و مصوب
شده است ،اما همانطور که صندوق قب ً
ال نیز خاطرنشان
ساخته است ،این افزایش نهتنها امکان افزایش حمایتها را به
صندوق نمیدهد ،بلکه تداوم روند گذشته را نیز با ابهام روبرو
کرده است.
در پایان این پیام آمده است :صندوق نوآوری و شکوفایی،
مسئولیت پرخطیر حمایت از شرکتهای دانشبنیان را برعهده
دارد ،اما تاکیدات همهجانبه مقام معظم رهبری ،رئیسجمهور
محترم و سایر مدیران ارشد نظام بر توسعه اقتصاد دانشبنیان،
این بار مسئولیت را دوچندان کرده است .صندوق امیدوار
است در پرتو الطاف الهی بتواند نقش موثرتری در تحقق "ایران
دانشبنیان"ایفانماید.

صندوق نوآوری و شکوفایی

ت
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رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از اعطای بیش از  ۱۲هزار
میلیارد تومان خدمات مالی در دو سال گذشته توسط صندوق
نوآوری خبر داد و گفت :در دو سال گذشته همچنین بیش از 8
بانک کشور در حوزه تامین مالی شرکتهای دانش بنیان و فناور
فعالیت کردند و بیش از  ۵هزار میلیارد تومان با واسطهگری
صندوق نوآوری از این شرکتها حمایت کردهاند.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر
علی وحدت در مراسم بهره برداری از صندوق پژوهش و
فناوری صنعت نفت که با حضور مهندس بیژن زنگنه وزیر
نفت ،مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و
رضا دولتآبادی مدیرعامل بانک تجارت برگزار شد ،به تداوم
استفاده صنعت نفت از توان باالی شرکتهای دانش بنیان
این حوزه تاکید کرد و گفت :شرایط شرکتهای دانشبنیان با
 ۸سال گذشته قابل مقایسه نیست .فضای هدایت شرکتها در
کل کشور با همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
وزارت علوم ،وزارت بهداشت و وزارت  ICTتغییر کرده است.
قانون شرکتهای دانشبنیان اگرچه در سال  ۸۹امضا شد اما
در عمل در سال  ۹۲کار اجرایی آن آغاز شده است .بعد از
تصویب قانون ،دولت حدود  55شرکت را احصا کرد که شرایط
شرکت دانش بنیانی داشتند اما امروز  5800شرکت دانش
بنیان فعال در کشور داریم.
وی ادامه داد :در حال حاضر زیستبوم نوآوری در کشور شکل
گرفته که در کنار شکلگیری آن ،نظام تامین مالی نوآوری
نیز تشکیل شده است .صندوق نوآوری به عنوان متولی این
قسمت تالش کرده اجزای نظام تامین مالی نوآوری را به وجود
بیاورد .بر این اساس بانکها را برای شرکتهای تجاری بزرگ
که قابلیت تعامل با بانکها داشتند فعال کردیم و بانکها نیز به
ارائه تسهیالت و خدمات به این حوزه عالقمند شدهاند .در دو
سال گذشته بیش از  8بانک کشور در این حوزه فعالیت کردند
و بیش از  ۵هزار میلیارد تومان با واسطهگری صندوق نوآوری
و شکوفایی از شرکتهای دانش بنیان حمایت کردهاند که بین
آنها بانک تجارت ،کارآفرین و صادرات بیشتر فعال بودند.
وحدت در مورد دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه نظام
تامین مالی نوآوری در کشور گفت :دسته دیگر نوآوریهای
تامین مالی صندوق نوآوری ،استفاده از امکانات بورس بود.

جداازتامینمالیشرکت،بهبهانهاستفادهازتسهیالتلیزینگ،
طرفخریدارنیزتامینمالیمیشود.
وحدت به تفاهمنامه  ۲هزار میلیارد تومانی خرید از شرکتهای
دانش بنیان نیز اشاره کرد و گفت :امیدواریم تفاهمنامه امروز
با شرکت ملی نفت ایران راهگشا باشد زیرا چنانچه شرکتها
بتوانند یکبار مشتری شرکت نفت باشند و استانداردهای مورد
نیاز را پشت سر بگذارند میتوانند برای قراردادهای مجدد بین
آنها ایجاد جذابیت و انگیزه شود .این تفاهمنامه با شرکتهای
دیگر مانند همراه اول و صنایع دفاعی نیز اجرا شده است.
وی در ادامه همچنین به طرح استفاده از ظرفیت ساخت بار اول
اشاره کرد و گفت :این طرح ابزاری قانونی در خدمت اکوسیستم
نوآوری کشور است به این شکل که محصول مورد نیاز کشور که
هنوز تولید نشده میتواند بدون گذر از تشریفات و به سرعت
دانش بنیان شود .این امتیاز برای مدتی باقی میماند و بعد از
تولید محصول دانش بنیانی ادامه مییابد و این کار به صندوق
نوآوری و شکوفایی کمک میکند تا محصوالتی استراتژیک را
نیز تامین مالی کند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد توانمندی
شرکتهای دانش بنیان ،بر عملکرد آنها در حوزه سالمت در
ایام مواجهه با ویروس کرونا تاکید کرد و گفت :شرکتهای دانش
بنیان حوزه سالمت در ایام کرونا خود را اثبات کردند بهطوریکه
در این ایام هیچ نیازی به واردات ونتیالتور و اکسیژنساز و اقالم
مصرفی نداشتیم .صنعت نفت که یک صنعت مادر در کشور
است نیز با نگاه رو به جلویی که به تولید داخل دارد میتواند
حوزه اصلی فعالیت شرکتهای دانش بنیان را شامل شود.
برآورد ما از فروش شرکتهای دانش بنیان در سال جاری بیش
از  150هزار میلیارد تومان است که نسبت به آمارهای پیشین
رشد باالیی را نشان میدهد.
وحدت در پایان از وزیر نفت خواست تا در مورد تفاهمنامههای
امضا شده در رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنعت نفت از
شرکتهای زیر مجموعه گزارش بخواهد و گفت :در بهمن 98
رویداد صنعت نفت برگزار و نزدیک به  4هزار میلیارد تومان
تفاهمنامه منعقد شد و دستمزد کارگزار نیز منوط به تبدیل
تفاهمنامهها و عقد قرارداد است لذا امیدواریم با دستور شما
این تفاهمنامهها هرچه سریعتر به قرارداد تبدیل شود.
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اعطای بیش از  ۱۲هزار میلیارد تومان خدمات مالی در دو سال گذشته توسط صندوق نوآوری

در حال حاضر ظرفیتهایی ایجاد شده و اوراق نوآوری برای
تامین مالی شرکتهای بزرگ بالغ بر  300تا  400میلیارد تومان
در بورس تصویب شده و بهزودی اجرا می شود .در این زمینه
 5پرونده آماده ارائه در بورس داریم که صندوق نوآوری نقش
رکن ضامن این شرکتها را ایفا میکند .عالوه بر آن  8صندوق
جسورانه بورسی نیز با سرمایه  ۹۰۰میلیارد تومانی با مشارکت
صندوق نوآوری برای حمایت از استارتآپهای کوچک
تشکیل شده است.
وی در ادامه ضمن اشاره به توسعه صندوقهای پژوهش و
فناوری استانی و تخصصی در کشور گفت :هماکنون  ۶۰صندوق
پژوهش و فناوری در کشور وجود دارد و مجموع سرمایه این
صندوقها نزدیک به ۸۰۰میلیارد تومان است .در همه استانها
و در کنار همه دانشگاههای مادر ،صندوق پژوهش و فناوری و
همچنین در حوزههای تخصصی مثل نفت ،بایو و نانو صندوق
پژوهش و فناوری داریم .این صندوقها کمک میکنند در
زیستبوم تحرک بیشتری ایجاد شود .اگرچه نظام تامین مالی
نوآوری در کشور نوپا است اما کمکهای بزرگی خواهد کرد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد قرارداد  LCبانک
تجارتوشرکتملینفتایراننیزخاطرنشانکرد:اینقراردادکه
امروز از آن رونمایی شد با تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی
همراه است .در دو سال گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی بیش
از  ۱۲هزار میلیارد تومان خدمات مالی ارائه کرده و سبب رشد
شرکتهای دانشبنیان شده است .در تالش هستیم که خدمات
مالیرابهجایطرفعرضهبهسمتطرفتقاضانیزببریمیعنیبا
وجود اینکه عمده تسهیالت صندوق با نرخ 11درصد است اما در
تسهیالت لیزینگ نرخ را 8درصد در نظر گرفتیم؛ به عبارت دیگر

تامین  90درصد از نیاز بازار داخل به روغن نورد سرد با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک صنعتی شیمیایی
رازی اصفهان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی موفق به
تولید روغن نورد سرد با ظرفیت  1200تن در سال و تامین 90
درصد از نیاز بازار داخل به این محصول شده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ،محمد
ریاحیمنش ،مدیرعامل شرکت بهآرین صنعت اصفهان در
مورد ویژگیهای این محصول توضیح داد و گفت :روغن نورد
سرد برای استفاده در خطوط نورد سرد ورقهای فوالدی مورد
استفاده قرار میگیرد که وظیفه آن روانکاری ،خنککاری و
محافظت از خوردگی است .فرآیند تبدیل فلزات به شکلهای
آماده یا نیمه آماده از طریق عبور آنها از بین چندین غلتک تحت
عنوان نورد فلزات شناخته میشود .نورد متداولترین فرآیند
شکلدهی فلزات است .این روش به منظور تبدیل شمش
فلزات به خروجیهای ساده چون بیلت ،شمشه ،ورق ،صفحه
و نوارهای فلزی بکار برده میشود .نورد سرد عمدتا به منظور
شکلدهی نهایی به محصول مورد استفاده قرار میگیرد .این
فرآیند منجر به تولید سطح پرداخت مناسب ،تلرانس ابعادی
کمتر و افزایش خواص مکانیکی فلز با یک روغن خاص میشود.
وی ادامه داد :از خواص این روغنها میتوان به کاهش
اصطکاک بین ورق فلزی و غلطکها ،خنککاری مناسبتر
غلطکها ،حذف معایب و آلودگیهای سطوح و همچنین
جلوگیری از زنگزدگی سطوح اشاره کرد .پروسه تولید روغن
نورد شامل ساخت روغن پایه اولیه از روغنهای طبیعی گیاهی
یا حیوانی و سپس ساخت و اضافه کردن سایر افزودنیهای
مورد نیاز نورد سرد و در نهایت انجام تستهای نهایی محصول
و صدور گواهی آزمایشگاهی و بستهبندی و ارسال است.
مدیرعامل شرکت بهآرین صنعت اصفهان به انحصاری بودن
فرموالسیون و فرآیند تولید روغن نورد سرد اشاره کرد و گفت:
فرموالسیون این محصول در اختیار چند شرکت محدود
اروپایی و آمریکایی است که در دوران تحریم و حتی پسا تحریم
با قیمتهای کالن به کشور وارد شده است .کپیبرداری از
این محصول به دلیل پیچیدگی فرموالسیون دشوار است و
مانع ورود رقبای داخلی به این حوزه شده است .به عبارت
دیگر عمده ارزش افزوده محصول به علت پیچیدگی دانش

فنی تولید این محصول با قابلیت رقابت با نمونههای خارجی
است .نوآوری اصلی طرح ،استفاده از مواد پایه زیستی ،روغن
گیاهی یا جانوری و تولید یک محصول بیوتکنولوژی و همچنین
هیدرولیز قسمتی از روغن پایه (تشکیل نمک اسید چرب) و
استفاده از آن به عنوان امولسیفایر بدون گوگرد است.
ریاحیمنش بازار هدف این محصول را واحدهای فوالدی
مجهز به خطوط نورد سرد ورق عنوان کرد و گفت :بازار هدف
محصول ما در ایران شامل شرکتهای فوالد مبارکه اصفهان،
فوالد گیالن ،صنایع هفت الماس فوالد امیرکبیر کاشان و فوالد
غرب آسیای قم است .تولید محصوالت سرد و نهایی باالترین
سهم را از ارزش افزوده تولید فوالد دارا است و روغن نورد
یکی از محصوالت حیاتی و نیازهای زنجیره تولید فوالد خام تا
ورقهای پوششدار است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر مزایای فنی این محصول ،در مورد
مزایای استراتژیک آن نیز توضیح داد و گفت :تولید صنعتی
محصوالت استراتژیک غیر از قطع وابستگی کشور و جلوگیری
از خروج ارز از کشور ،موجب افزایش سطح اشتغال میشود.
بهطور متوسط در طول پنج سال تولید ،این شرکت توانسته 15
نفر برای تولید این محصول جذب کند.
مدیرعامل شرکت بهآرین صنعت اصفهان در مورد کیفیت
روغن نورد سرد مورد انتظار در واحد عملیات گفت :کیفیت
روانکاری عالی ،تمیزی فوقالعاده سطح ورق به دلیل ماهیت
شستشودهندگی امولسیون ،عدم ایجاد تنش و عیوب سطحی
در زمان تقلیل ضخامت ،کاهش سایش و اصطکاک ورق و

غلتکها ،جلوگیری از زنگزدگی ،خنککاری غلطکها و خارج
کردن حرارت از فرآیند نورد ،نورد یکنواخت و پایدار ،افزایش
سرعت نورد و میزان تولید ،تمیز شدن محفظه واحد نورد،
تبخیر کامل در فرایند آنیلینگ از ویژگیهای مورد انتظار برای
روغن نورد سرد در خطوط تولید است.
مدیرعامل شرکت بهآرین صنعت اصفهان درباره دریافت
تسهیالت تولید صنعتی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز
خاطرنشان کرد :موفق به دریافت 315میلیون تومان تسهیالت
صنعتی از صندوق نوآوری شدیم .اخذ تسهیالت در زمان
مناسب و نحوه بازپرداخت بلند مدت آن در دوران رکود بازار،
کمک شایانی به ما در تامین تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه
کرد.
ریاحیمنش در ادامه درباره میزان سهم این شرکت از بازار
روغن نورد سرد نیز گفت :در حال حاضر با توجه به تحریمهای
ایران ،امکان حضور رقبای خارجی در بازار به حداقل رسیده
است و این شرکت در حدود  90درصد از بازار داخلی را در
اختیار دارد .با این وجود چنانچه امکان واردات محصوالت
خارجی نیز فراهم باشد به دلیل بومیسازی دانش فنی در
مجموعه این شرکت ،امکان رقابت کیفی و قیمتی با رقبای
خارجی در هر شرایطی وجود دارد .کپیبرداری از این محصول
به دلیل پیچیدگی فرموالسیون دشوار است و مانع ورود رقبای
داخلی به این حوزه نیز شده است .با توجه به چرخه عمر هر
محصول و امکان حضور رقبای داخلی و همچنین حضور مجدد
رقبای خارجی که برندهای بسیار مطرح در سطح دنیا هستند،
شرکت ما استراتژی خود را ارتقای کیفی و ارائه تیپهای جدید
از این محصول گذاشته است.
مدیرعامل شرکت بهآرین صنعت اصفهان در مورد برنامههای
آینده شرکت نیز توضیح داد و گفت :ظرفیت تولید ساالنه ما
 1200تن است که در حال حاضر  90درصد از بازار کشور را
تامین میکند .درباره صادرات نیز با توجه به اینکه  8کشور در
دنیا تکنولوژی این محصول را در اختیار دارند و محل مصرف
آن نیز خطوط تولید بسیار بزرگ در دنیا است ،رقابت در خارج از
کشور بسیار مشکل است ،اما مزیت رقابتی ما در کیفیت مشابه
و قیمت کمتر است.

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکتهای
دانش بنیان در نمایشگاه  ۴×1سوریه
صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکتهای
دانشبنیان در نمایشگاه تخصصی  ۴×۱سوریه که از  ۳تا ۷
خردادسالجاریدرسوریهبرگزارمیشودحمایتمیکند.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
نمایشگاه تخصصی  ۴×۱سوریه ،خرداد ماه سال جاری در
حوزههایصنایعساختمان،انرژی،سیستمهایسرمایشی
وگرمایشیوماشینآالتصنعتیبرگزارمیشود.
بر اساس این گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی برای
افزایش بازدهی حضور شرکتها در نمایشگاههای
بینالمللی و توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان
از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای
خارجی حمایت میکند .عالقمندان میتوانند تا ۵
اردیبهشت  ۱۴۰۰تقاضای خود را برای دریافت حمایت
نمایشگاهی صندوق نوآوری در سامانه غزال به نشانی
 httPs://Ghazal.inif.iRثبت کنند.
حضور در نمایشگاههای خارجی فرصت مناسبی برای
توسعه بازار محصوالت دانش بنیان است و شرکتها
میتوانند در مذاکرات تجاری که با بازدیدکنندگان برگزار
میکنند توانمندیهای خود را بیشتر اطالعرسانی کنند.

افزایش ظرفیت تولید استارت چراغهای خیابانی
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری
قزوین با هدف بهبود و افزایش راندمان در سیستمهای
برق و الکترونیک با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
موفق به افزایش ظرفیت تولید انواع باالست الکترونیک و
ایگنایتور و منابع تغذیه و المپ فلورسنت  T5شده است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
بهناز بهنژاد رییس هیات مدیره شرکت اوژن الکترونیک
آزما در مورد استارت چراغهای خیابانی یا ایگنایتور
گفت :ایگنایتور (استارت چراغهای خیابانی بخار سدیم
و متال هالید) تولیدکننده پالسهای ولتاژ باال با عرض کم
برای ایجاد محیط پالسما است .این محصول به لحاظ
فنی یعنی روند تولید و مدار محصول ،با نمونههای دیگر
متفاوت است و عالوه بر قیمت پایینتر میتواند نواقص
چراغهای خیابانی را رفع کند.
رییس هیات مدیره شرکت اوژن الکترونیک آزما ادامه
داد :عمده تولیدات شرکت در جهت ارتقای بهرهوری
انرژی برق در سیستمهای روشنایی ،برق و الکترونیک
است که شامل محصوالتی چون انواع ایگنایتور
(استارت چراغهای خیابانی بخار سدیم و متال هالید)
و دستگاه تستر اجزای چراغ ،المپ فلورسنت  ،T5انواع
باالستهای الکترونیکی ،ساعت فرمان نجومی ،منابع
تغذیه سوئیچینگ ،چراغ اضطراری و سایر محصوالت
کنترل روشنایی میشود .برخی از این محصوالت دانش
بنیان و برخی دیگر در پروسه دانش بنیان شدن قرار دارند.
بهنژاد در مورد میزان ظرفیت کنونی تولید در شرکت نیز
توضیح داد و گفت :در حال حاضر ظرفیت تولید ما ساالنه
 200هزار قطعه ایگنایتور (استارت چراغهای خیابانی
بخار سدیم و متال هالید) است ،اما در سال جاری به دلیل
نوسانات قیمت ارز و شرایط تولید ،در مناقصات شرکت
نکردیم و میزان تولید کمتر از این میزان بوده است.
وی در مورد برنامههای آینده این شرکت نیز خاطرنشان
کرد :در نظر داریم تا ظرفیت تولید را با راهاندازی خطوط
تولید جدید ارتقاء دهیم و بعد از دریافت بازخوردهای
مرتبط با محصول از شرکتهای مصرف کننده ،در جهت
بهبودفرآیند و ایجادتغییر و بروزرسانی محصولمتناسب
با نیاز مشتری اقدام کنیم .با توجه به اینکه خط تولید
کنونی نیز توسط تیم تحقیقاتی شرکت راهاندازی شده
است میتوانیم به راحتی مطابق با تغییرات مورد نیاز،
خط تولید را بهروزرسانی کنیم.
رییس هیات مدیره شرکت اوژن الکترونیک آزما در
مورد تسهیالت دریافتی این شرکت از صندوق نوآوری
و شکوفایی نیز خاطرنشان کرد :اگر تسهیالت مختلف
صندوق نوآوری و شکوفایی نبود تمامی محصوالتی که
تاکنون تولید کرده بودیم به مرحله تولید نمیرسید.
تاکنون  450میلیون تومان سرمایه در گردش300 ،
میلیون تسهیالت تولید صنعتی و یک میلیارد تومان
سرمایه در گردش فوری بانکی از صندوق نوآوری و
شکوفایی دریافت کردیم که برای توسعه و تولید انبوه
محصوالت مختلف استفاده شده است.
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کرونا؛ یک گام ما را به جلو برد
سال  1399را با همه فراز و نشیبهایش پشت سر
گذاشتیم؛ سال نسبت ًا پرچالشی که "کرونا" در صدر آنها
قرار داشت .گرچه کرونا جان هموطنان زیادی را گرفت،
خانوادههای زیادی را داغدار کرد و برخی از کسبوکارها را
تا مرز ورشکستگی برد ،اما این سکه دست کم برای اهالی
صندوق نوآوری و شکوفایی روی دیگری هم داشت.
آسیبهای ناشی از کرونا خیلی زود و همان اسفندماه
سال  ،98دامان برخی از شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپهای معروف کشور را گرفت ،همانهایی که
در حوزههایی مانند گردشگری و حمل و نقل فعالیت
میکردند و از قضا الهامبخش جوانان و کارآفرینان این
کشور بوده و هستند و صندوق به هیچ قیمتی نمیتوانست
پشت آنها را خالی کند ،چون فروافتادن آنها موجی از
ناامیدی را در زیستبوم نوآوری کشور رقم میزد.
اما این همه ماجرا نبود .هنوز اسفند به میانه نرسیده بود
که دریافتیم نظام سالمت کشور برای مدیریت اثربخش
این ویروس و نجات جان هموطنانمان ،نیازمند ابزارهای
پیشرفتهای از کیت تشخیص تا ونتیالتور و دستگاه
اکسیژنساز است .شرایط سختی بود ،چون این اقالم
عمدت ًا تا آن زمان در کشور ساخته نشده بود و نیاز کشور
از محل واردات تامین شد ،و ثانی ًا کرونا کشورهای زیادی

را درگیر کرده بود و هیچ کشوری اجازه صادرات این نوع
اقالم را نمیداد.
این آزمون بزرگی برای شرکتهای دانشبنیان و شاید
"زیستبوم دانشبنیان" بود .آنها باید نشان میدادند
که حاال در  10سالگی قانون حمایت از شرکتهای
دانشبنیان ،آیا به وقت بحران میشود روی دانشبنیانها
حساب کرد؟ آیا حدود  6هزار شرکت دانشبنیان میتوانند
تابآوری کشور در برابر ویروس کرونا را ارتقا دهند؟
حداقل ما در صندوق نوآوری که از توانمندیها
و ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان باخبریم،
میدانستیم که "دانشبنیانها میتوانند" ،به شرط آنکه
به موقع و هوشمندانه پشت آنها بایستیم.
اینگونه بود که ما در صندوق حتی یک لحظه ،و تاکید
میکنم ،یک لحظه از حرکت باز نایستادیم ،چون با
مشارکت مدیران و کارشناسان خوشفکر و پرتالشمان،
خیلی زود یاد گرفتیم که چطور کرونا را مدیریت کنیم،
خودمان و خانوادههایمان آسیب کمتری ببینیم ،و
همزمان در سال "جهش تولید" از شرکتهای دانشبنیان
و سایر بازیگران زیستبوم پشتیبانی کنیم و از اینها
گذشته ،عملکردمان را نیز توسعه دهیم .ما نه تنها به عقب
بر نگشتیم یا درجا نزدیم ،بلکه جلوتر رفتیم و رکوردهای

سال  98را شکستیم.
بنابراین کرونا با وجود درد و رنجی که به ما تحمیل
کرد ،ما را یک گام جلو برد ،و به ما نشان داد که مرزهای
تواناییهایمان تا کجاست.
طی بیش از دو سال گذشته صندوق بیش از  12هزار
میلیارد تومان انواع خدمات مالی را به شرکتهای
دانشبنیان ارایه کرد که با عملکرد دورههای پیش از
آن قابل قیاس نیست .طی این دوره ،خدمات مالی
جدیدی نیز به سبد خدمات صندوق افزوده شد که یکی
از مهمترین آنها" ،همسرمایهگذاری" بود .این خدمت به
راستی افقهای جدیدی را در تامین مالی نوآوری گشود و
حاال حدود  50طرح دانشبنیان توانستهاند در این قالب،
سرمایه جسورانه مورد نیاز خود را دریافت کنند.
اما شاید مهمتر از اینها ،تالش برای تحقق نسل سوم
صندوق نوآوری بود .در این نسل ،صندوق ماموریت
اصلی خود را شکلبخشیدن و سازماندهی نظام تامین
مالی نوآوری کشور میداند؛ شبکهای به وسعت ایران
اسالمی که در آن طیف متنوعی از ابزارهای مالی از تامین
مالی جمعی تا صکوک نوآوری یافت میشود ،و بازیگران
مختلفی از صندوقهای پژوهش و فناوری و جسورانه
بورسی تا شبکه بانکی به تامین مالی نوآوری مشغولند.

نسل سوم صندوق نوآوری هدف دور از انتظاری نیست،
چون طی دو سال گذشته با تسهیلگری صندوق ،بانکها
بیش از  5هزار میلیارد تومان به شرکتهای دانشبنیان
تسهیالت پرداخت کردهاند.
توسعه کمی و کیفی صندوقهای پژوهش و فناوری به
عنوان یکی از بازیگران اصلی شبکه تامین مالی نوآوری
کشور ،یکی از دیگر اقدامات مهم صندوق در این زمینه
بود .حاال در همه استانها ،در کنار همه دانشگاههای
بزرگ کشور و در همه حوزههای تخصصی ،دست کم
یک صندوق پژوهش و فناوری شکل گرفته است .جای
تعجب نیست که طی دو سال گذشته مجموع سرمایه اولیه
صندوقهای پژوهش و فناوری بیش از  10برابر شده است
و حاال میشود امیدوار بود در هیچ شهر یا استان کشور،
کمبود منابع مالی مانعی برای رشد و توسعه شرکتهای
دانشبنیان و فناور نباشد.

فراخوان شرکت در مسابقه تلویزیونی «کارویا» تمدید شد
شرکت های فناور و استارتاپی هم می توانند در مسابقه حضور یابند
فراخوان مستند مسابقه تلویزیونی "کارویا" با هدف "تامین
مالی جمعی" طرحهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان با
توجه به استقبال و بنا به درخواست شرکتهای متقاضی،
تا تاریخ  18اردیبهشت  1400تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
در این مسابقه که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری ساخته شده و تابستان امسال از سیمای
جمهوری اسالمی ایران پخش خواهد شد ،بیش از ۱۲۰
شرکت دانشبنیان و فناور به رقابت میپردازند تا طرحهای
سرمایهپذیر برتر آنها وارد فرآیند تامین مالی جمعی شود.
بنابراین فعاالن اکوسیستم نوآوری کشور اگر برای توسعه
یکی از محصوالت دانشبنیان یا فناورانه خود نیازمند جذب
حداکثر  4میلیارد تومان سرمایه جسورانه از طریق تامین
مالی جمعی است ،میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.
"تامین مالی جمعی" یکی از ابزارهای مهم تامین مالی
نوآوری ،به ویژه برای طرحهای نسبت ًا کوچک است که اخیر ًا
به همت سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی شده است و
در قالب آن ،اشخاص حقیقی و حقوقی عالقمند فارغ از سن،
جنس و موقعیت جغرافیایی میتوانند از طریق سکوهای

معتبر و مورد تایید شرکت فرابورس ایران ،در تامین مالی
طرحها مشارکت کرده و در سود و زیان آنها شریک شوند.
این روش تامین مالی ،به ویژه از آن جهت حائز اهمیت
است که منابع تازهای ،فراتر از منابع بخش دولتی یا
عمومی موجود ،و با ماهیت بخش خصوصی به زیستبوم
دانشبنیانتزریقمیکند.
صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به منظور تسهیل و تقویت
تامین مالی جمعی در طرحهای دانشبنیان با رویکرد
غیرمستقیم ،بازگشت  80درصد اصل سرمایهگذاری
انجامشده از طریق سرمایهگذاران حقیقی را تضمین
میکند .به عبارت دیگر ،اشخاص حقیقی عالقمند به
مشارکت در تامین مالی جمعی ،در صورت شکست طرح،
با زیان قابل توجهی مواجه نشده و میتوانند  80درصد اصل
سرمایه خود را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنند.
مهلت ثبتنام در مستند مسابقه "کارویا" که توسط استودیو
نوبین ساخته میشود ،تا تاریخ  18اردیبهشت 1400
خواهد بود و عالقمندان میتوانند با مراجعه به نشانی
اینترنتی  www.karoya.tvو تکمیل کاربرگ ،در این
مسابقه شرکت کنند.

راهاندازی پلتفرم شهر هوشمند با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری
خراسان شمالی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
موفق به راهاندازی پلتفرم شهر هوشمند "پروسیس" شده
است که زیر سیستمهای تعبیه شده در این پلتفرم شامل
شبکه اجتماعی و پیامرسان ،بازار آنالین "همینجا"،
مدرسه هوشمند "پروسا" ،سازمانساز هوشمند حرفهای
"اسمارت" و "انجمن سلسله مراتبی" است.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی،
محمد اکبرپور سکه ،مدیرعامل شرکت پایشگر پایا پیوند
فراداده پرداز در مورد پلتفرم شهر هوشمند "پروسیس"
توضیح داد و گفت :سیستم نوآوری اجتماعی حرفهای
پروسیس در الیه چهارم از شهر هوشمند ،زیرساخت
پلتفرم شهر هوشمند را ایجاد کرده است که اپلیکیشنها
و زیر سیستمهای دیگر میتوانند در این الیه سوار شوند.
اکبرپور در مورد معماری الیههای شهر هوشمند گفت:
شهر هوشمند از پنج الیه "سختافزار"" ،آنتنها و
اینترنت"" ،سنسورها و " ،"IOTالیه نرمافزاری" و در
نهایت "الیه اپلیکیشنها" تشکیل شده است.
وی ادامه داد :زیر سیستمهای تعبیه شده در این

پلتفرم شامل شبکه اجتماعی و پیامرسان ،بازار آنالین
"همینجا" ،مدرسه هوشمند "پروسا" ،سازمانساز
هوشمند حرفهای "اسمارت" و "انجمن سلسله مراتبی"
مناسب برای تدریس مجازی اساتید است .این پلتفرم
در حال حاضر در شهر بهشهر استان مازندران و شیروان و
بجنورد از شهرهای خراسان شمالی راهاندازی شده است
و بهزودی در شهر بندرعباس نیز فعال خواهد شد.
اکبرپور بزرگترین ُحسن این پلتفرم را فراهم کردن
زیرساخت برای استارتآپها عنوان کرد و گفت:
استارتآپها میتوانند ابزارهای خود را به راحتی و با
اضافه کردن یک ماژول خدماتی به پلتفرم اضافه کرده
و در بستر شهر هوشمند "پرسیس" خدمات ارائه دهند.
به عنوان مثال بازار آنالین "همینجا" یکی از خدمات
این پلتفرم است .بازار اینترنتی محلی به عنوان مرجع
جامع کسب و کار عمل میکند و فروشگاهها و سازمانها
میتوانند کاالها و خدمات خود را ثبت کرده و در اختیار
شهروندان قرار دهند.
وی در ادامه در مورد مزیت این فروشگاه نیز افزود :محلی
بودن فروشگاهها بر اساس هر شهر ،قابلیت ایجاد فروشگاه
اینترنتیبرایمشاغلخانگی،داشتنفرآیندخریداینترنتی

بسیار ساده از هر فروشگاه با کمترین مصرف اینترنت،
تخصیص یک سایت و یک اپلیکیشن به فروشگاههای ثبت
شده ،امکان داشتن فروشگاه اینترنتی مشارکتی و غیر
مشارکتی از مزایای این فروشگاه اینترنتی است.
مدیرعامل شرکت پایشگر پایا پیوند فراداده پرداز،
سیستم نوآوری اجتماعی حرفهای پروسیس را تشریح
کرد و گفت :این سیستم یک زیرساخت قدرتمند است که
به عنوان یک پلتفرم انعطافپذیر با معماری چند الیه و
مناسب برای شهر هوشمند ،طراحی و پیادهسازی شده
است .اپلیکیشنهای مختلف کاربردی در حوزههای
کسب و کارهای خدماتی و فروشگاهی ،سازمانها،
ادارات ،آموزشگاهها ،دانشگاهها و مدارس میتوانند
در این زیرساخت جامع به صورت یکپارچه قرار گیرند.
هر شهروند فقط کافی است اپلیکیشن شهر هوشمند
پروسیس را نصب کرده و با نقشهای مختلف از خدمات
الکترونیک و آنالین در سازمانهاو کسب وکارهای مختلف
شهر هوشمند بهره ببرد.
اکبرپور در مورد میزان استقبال از این پلتفرم گفت :در
حوزه آموزش مجازی تعدادی از دانشگاهها و مدارس از
این زیرساخت استفاده میکنند .در حوزه کسب و کارها

نیز اپلیکیشن بازار آنالین "همینجا" در این زیر ساخت
قرار داده شده است و مشاغل خدماتی و فروشگاهی در
آن فعالیت تجاری انجام میدهند .تا امروز نزدیک به ۵۰
هزار کاربر ،بیش از  ۲۰۰۰کسب و کار و بیش از  ۵۰۰۰کاال
در این زیرساخت ثبت شده است.
وی در مورد استفاده این شرکت از تسهیالت صندوق
نوآوری و شکوفایی نیز خاطرنشان کرد :برای نمونهسازی
پلتفرم شهر هوشمند "پرسیس" مبلغ  93میلیون تومان
از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت قرضالحسنه
دریافت کردیم و در حال حاضر قرارداد تسهیالت
تجاریسازی به میزان  200میلیون تومان را با صندوق
نوآوری داریم که بخشی از آن دریافت شده است.
مدیرعامل شرکت پایشگر پایا پیوند فراداده پرداز در پایان
درباره چشمانداز آینده این شرکت نیز گفت :در نظر داریم تا
در تمامی شهرهای کشور این بستر را فراهم کرده و تمامی
بازارهای محلی سطح کشور را به این پلتفرم متصل کنیم.
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در این بخش یم خوانید:

برنامه جامع طراحی و توسعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برنامهجامعطراحیوتوسعه وزارتصنعت،معدن
وتجارت

منابع:
اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا

http://rc.majlis.ir

سند چشم انداز ج.ا.اhttps://fa.wikipedia.org/wiki .
برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
http://www.mimt.gov.ir/
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در
تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و
اصالح ماده ( )104قانون مالیاتهای مستقیم

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/816734

مقدمه
شاید در چند دهه قبل میتوانستیم "طراحی و نو آوری" را
تنها با هدف تولید محصول که نیاز پایهای مشتری را برآورد
مینماید به عنوان بخش اساسی هر فرایند تولیدی به حساب
آورد ولی با گذشت زمان تنها توجه به این نیازها تضمین کننده
موفقیت در بازار و دستیابی به توسعه نمیباشند ،تا جایی که
بعد از ظهور مدیریت مهندسی ،پایه و اساس علم طراحی به
سمت نیازهای عملکردی کشیده شدهاند .در این مرحله تنها
برآورد نیاز کافی نیست ،بلکه روش برآورد نیاز هم مهم است.
در این زمان میتوان نقش "توسعه" را در کنار طراحی بطور
پررنگتری مشاهده نمود ،بطوری که تنها تولید محصول کافی
نیست و توسعه محصول به سمت مشتری مداری و تطابق با
طیف وسیعتری از خواستهها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
بعد از این تاریخ ،تاکید بر اصل توسعه و ارتقاء جایگاه محصول
را شاید بتوان در نیازهای انگیزشی به شکل نمایانتری مشاهده
نمود .از این جهت است که ضرورت پارادایم طراحی و توسعه دو
چندان مورد توجه و اهمیت قرار میگیرد.
همانطور که مشخص است با گذشت زمان و ورود رقبا در
عرصههای مختلف تولیدی و مهندسی دیگر توجه به نیازهای
عملکردی وپایهایکافینیستچرا کهتمامرقبا به اینموضوعها
توجه دارند .توسعه محصوالت تا جایی پیشرفته که بسیاری از
نیازهایعملکردیتبدیلبهنیازهایپایهایشد هومزیترقابتی
به حساب نمیآیند .لذا در این مرحله است که نیازهای انگیزشی
هر چه جدیتر از قبل وارد بحث "طراحی" و بعد از آن وارد بحث
"توسعه" و ارتقاء محصوالت شده است .بنابراین میتوان فرایند
طراحی و در کنار آن فرایند توسعه را دو رکن اساسی خلق،
بازسازی،بازنگریدرهرصنعتیبهشمارآورد.
با توجه به موارد فوق الذکر و در راستای اهداف سند چشم انداز،
برنامه ششم توسعه و  ...این برنامه جامع با همفکری سازمان
ها  ،معاونت های تخصصی وصاحب نظران موضوع تهیه گردیده
و به عنوان یکی از ارکان "طراحی و توسعه" مورد استفاده قرار
خواهدگرفت.
تعاریف:
وزارت :منظور وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشد.
بخش طراحی و توسعه :منظور ایجاد واحدهای طراحی و توسعه
درقالبدفاترمستقلفنیمهندسیودرکنارواحدهایتولیدیو
خدماتیزیرمجموعهبخشصنعت،معدنوتجارتاست.
طراحی :طراحی فرایندی است که در طی آن یک راه حل تازه
یا بهبود یافته را طرح ریزی میکنیم تا به یک حل مساله بهینه
برسیم .بنابراین پارادایم طراحی یک رویکرد جامع است که در
خدمت توسعه کاال و خدمات قرار میگیرد.
توسعه محصول یا خدمات :توسعه محصول یا خدمات فرایندی
است که دانش و فناوری را در راستای رفع نیاز مشتری و ارائه
راه حل جهت رفع مشکل به خدمت میگیرد .محصول موفق،
محصولی است که فناوری را با آن هدف کاربردی مد نظر پیوند
داده و بهترین کارایی را با حداقل هزینه تولید ،و قیمت تمام
شده ایجاد نماید .میزان موفقیت پروژه توسعه محصول بایستی
با شاخصهایی که ابعاد مختلفی از محصول را بررسی میکند
ارزیابی شود .این شاخصها بایستی نشانگر کارایی فرایند و هم
چنین محصول یا خدمت نهایی باشد.
رویکرد هویت بخشی طراحی و توسعه :در رویکرد طراحی و

توسعه با استفاده از متدهای طراحی این امکان فراهم خواهد
شد که ذهنیت عمومی جامعه مصرف کننده نسبت به هویت
و اعتبار کاال و خدمات ساخت ایران ،تصور بهتر و ماندگاری را
حاصلنمایند.
واحد طراحی و توسعه :واحدی که به منظور نو آوری ،طراحی
و توسعه محصول و خدمات در زمینههای صنعتی ،معدنی
و تجاری بصورت مستقل از نظر حقوقی ،ذیل دستورالعمل
ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه واحدهای فنی مهندسی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشکیل میشوند .هدف از
تشکیل این واحدها ارایه خدمت طراحی و توسعه به بخش
تولید و تجارت کشور است.
این مراکز در اجرای وظایف خود میتوانند دارای آزمایشگاه و
کارگاه برای نمونه سازی باشند.
اثر بخشی واحدهای طراحی و توسعه :بنگاههای نوپا از
مستعدترین بنگاههای اثر پذیر از مراکز خدمات طراحی و
توسعه محصول و خدمات به شمار خواهند آمد.
اسناد راهبردی و باال دستی:
• اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
• چشماندازجمهوریاسالمیایراندرافق 1404هجریشمسی
• برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
• قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین
نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
محدوده و دامنه شمول:
دامنه شمول این برنامه شامل بخش طراحی مهندسی،
محصول و خدمات شرکتها اعم از خصوصی ،عمومی و دولتی
میباشد.
اهداف کلی برنامه :حمایت یکپارچه و سازمان یافته از رویهها و
تکوین و تقویت رویکردهای سیستمی تفکر طراحی و توسعه در
قالب فعالیتهای تولیدی و خدماتی بنگاههای رسمی تولید و
خدمات دارای مجوزهای رسمی از سازمانهای صنعت ،معدن
و تجارت در راستای ارتقای کیفی و کمی محصوالت و خدمات با
هدف ایجاد ارزش افزوده و توسعه دانش طراحی و فناوری تولید
و خدمات و هم چنین توسعه رقابت پذیری و ارتقای بنگاههای
تولیدی ،تجاری و خدماتی از اهداف این برنامه است.
اهداف خرد برنامه:
• تدوین سیاستهای طراحی و توسعه محصوالت و خدمات و
تعیینالویتهایفناورانهآنهامتناسبباتامیننیازهایداخلی
و در گام دوم توسعه صادراتی آنها.
• نیاز سنجیهای تخصصی صنایع تولیدی و خدماتی در
حوزههای طراحی محصول و خدمات در کشور.
• انجام مطالعات راهبردی ،آینده پژوهی و نیازسنجی در
حوزههای نظری و عملی نگرش طراحی و توسعه.
• سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه واحدهای خدمات
دهنده طراحی و توسعه در سطوح کیفی و کمی گوناگون.
• سیاست گذاری و برنامه ریزی به هدف استفاده بهینه از
ظرفیتهای داخلی کشور و همکاریهای بینالمللی در این امور.
• حمایت از توسعه و راه اندازی واحدهای تخصصی فنی
مهندسی طراحی و توسعه محصول و خدمات.
•ایجادوتوسعهسامانهوبانکهایاطالعاتییکپارچهبرایمعرفی
واحدهایفنیمهندسیطراحیوتوسعهمحصولوخدمات.
• حمایت از طراحان و نوآوران ملی در حوزه طراحی و توسعه

محصول و خدمات.
• حمایت ،مشارکت و هماهنگی در برگزاری جشنوارهها،
همایشها،سمپوزیومها،نمایشگاههایتخصصی.
• ایجاد و توسعه زیر ساختهای گسترش فناوری و صنایع
پیشرفته موثر در طراحی و توسعه محصول و خدمات.
• توسعه همکاری واحدهای طراحی و توسعه با همترازهای
ملی و بینالمللی فعال در حوزه طراحی و توسعه.
تجربه طراحی و توسعه برخی کشورها:
◆ هند
کشور هند در ترسیم سیاستهای حوزه طراحی و توسعه
دولت مرکزی هند در فوریه  2007سیاستهای ملی طراحی
و توسعه را تایید کرد که جزئیات و چشم اندازهای آن به شرح
زیرمیباشد:
• آماده سازی بستری برای توسعه طراحی خالق ،ترویج
طراحی و همکاری میان بخشها ،ایالتها و مناطق برای به
کارگیری طراحی با استفاده از منابع سنتی و تکنولوژیک.
• ارایه طرحها و نوآوریهای هندی در عرصه بینالمللی با
استفاده از همکاری سازمانهای بینالمللی طراحی.
• ایجاد موقعیت جهانی و هویت طرحهای هند و تبدیل شعار
"طراحی شده در هند" به عبارتی که در کنار "تولید شده در هند"
و "ارایه شده از هند" ،نماد کیفیت و کارایی باشد.
• ترویج طرحهای هندی با استفاده از چارچوبی تعریف و
مدیریت شده از مقررات و فعالیتهای ترویجی موسسات.
• ارتقای سطح کیفی آموزش طراحی در هند بر اساس
استانداردهایجهانی.
• خلق و آفرینش طرحهای اصیل هندی در محصوالت و
خدمات با تکیه بر میراث غنی هنرهای دستی و فرهنگی هند.
• تبدیل هند به یکی از قطبهای اصلی صادرات و برون سپاری
طراحی و روندهای خالق برای دستیابی به اقتصادی نوآور و
فعال از طریق طراحی.
• بهینه کردن کلی کیفیت قابل شهود و غیر قابل شهود
محصوالت و خدمات از طرایق طراحی.
• ایجاد آگاهی در بین تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات
به خصوص شرکتهای کوچک و متوسط و صنایع روستایی در
مورد فواید رقابتی طرحهای اصیل.
• جذب سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم از خارج ،در خدمات و
تحقیق و توسعه مرتبط با طراحی.
• مشارکت دادن صنایع و طراحان حرفهای در توسعه مشترک
تخصصطراحی.
چشم اندازهای اجرایی این سیاستها:
• ایجاد مراکز تخصصی طراحی یا قطبهای نوآوری برای
بخشهایی مانند اتومبیل و حمل و نقل ،جواهرات ،چرم،
کاالهای نساجی و ابریشمی ،الکترونیک ،ساختهای مورد
استفاده در فناوری اطالعات ،اسباب بازی و بازی ،توسعه
بازارهای سرمایه گذاری برای استارت آپهایی که توسط
طراحی هدایت میشوند و خانه طراحان جوان.
• ایجاد برنامه برای راه اندازی مراکز طراحی و قطبهای نوآوری
در محالت ،خوشههای صنعتی ،منطقههای عقب مانده.
• آماده سازی نقشهای برای آموزش آموزگاران و سازماندهی
برنامههای تعلیم در برندها و زمینههای مشخص طراحی و
ادامه برنامههای آموزش برای آماده کردن طراحان در مراکز
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طراحی و قطبهای نوآوری.
• تبدیل هند به یکی از قطبهای اصلی برای صادرات و برون
سپاری طراحی و روندهای خالق برای دستیابی به اقتصادی بر
اساس نوآوری طراحی محور.
◆ کره جنوبی
موسسه ترویج طراحی کره ،تحت کنترل وزارت تجارت ،صنعت
و انرژی ،گروه عملیاتی با نام "تیم برنامهریزی توسعه صنعت
طراحی" که از مارس  2004تشکیل شده است را با هدف
اجرای موفق ،بهینه و هم چنین تصحیح "استراتژی توسعه
صنعت طراحی دولت" ،که در کنفرانس ترویج طراحی صنعتی
در دسامبر  2003مورد تایید قرار گرفت ،بکار گرفته است.
این تیم متشکل از اعضای صنعت ،دانشگاه و مراکز تحقیقاتی
میباشند .با فعالیتهای این تیم وزارت تجارت ،صنعت و
انرژی و موسسه توانستهاند به این دستاوردها برسند:
• تسهیل توسعه اقتصادی کره وآغاز تغییر پارادایم صنعتی با
ترویج صنعت طراحی دانش محور به عنوان نسل جدید صنعت
برایتوسعهبیشتر.
• تاسیس نقش طراحی کره در پاسخ گویی به تغییرات محیط
زیست در قرن 21با خلق صنعتی مطابق با خصوصیات ملی کره.
• کمک به استراتژی توسعه صنعت طراحی برای بکارگیری در
جهت ترویج نسل آینده رشد در صنایع کلیدی و دستیابی به
توسعه متوازن کشور.
نتایج صنعت طراحی کره جنوبی
• توسعه نیروی انسانی متخصصی در حوزه طراحی
• توسعه کمی استودیوهای طراحی
• توسعه طراحی توسط شرکتهای تولیدی
• توان رقابتی محصوالت کره در دیزان
فعالیتهای اصلی کره در سال 2004
■ ترویج صنعت طراحی
• سیستم گواهی کارآموزی اعتباری
• فرستادن مدیران دفاتر طراحی به دانشگاهها به عنوان مشاور
• حمایت و پشتیبانی از مدیران نسل بعدی طراحی
• ایجاد و عملیاتی سازی مراکز کاربردی طراحی
• تیم خانگی طراحی برای ارایه تحلیل و مشاوره طراحان به
شرکتهای کوچک و متوسط
• برنامه پشتیبانی از کارآموزی طراحان
• تقویت توانمندی نوآوری طراحی در صنایع
■ توسعه تکنولوژیها
• پشتیبانی از توسعه تکنولوژی برای شرکتها ،دانشگاهها و
مراکز مرتبط با طراحی
• حمایت از توسعه تکنولوژیهای طراحی محور برای رابط
کاربری و تعامل پشتیبانی از توسعه تکنولوژیها و مدلهای
صنایع محلی و فرهنگی
• مسیر یابی توسعه طراحی برای صنایع اصلی
• جهانی سازی صنعت طراحی
• جشنواره طراحی کره
• انجمن طراحی کره – چین
• تاسیس مراکز نوآوری طراحی در چین
• پشتیبانی از محصوالت کره که طراحی خوبی دارند برای ورود
به بازار جهانی
■ تقویت توانمندیهای نوآوری طراحی در صنایع محلی:
• تاسیس مراکز طراحی منطقهای
• فعال سازی مراکز نو آوری طراحی
■ ترویج فرهنگ طراحی:
در مراکز آموزش ابتدایی ،تمرکز بر فرهنگهای اصیل بومی،
ترویج فرهنگ "خودت انجامش بده" راه اندازی مراکز تجربه
طراحی برای عموم.
برنامههایآینده:
آموزش طراحان خالق با توان عملکردی تجاری
• برنامه آموزش متناسب
• به روز رسانی و تخصصی کردن آموزش طراحی
• جهانی کردن طراحی کره
تقویت رقابت استودیوهای طراحی
• راهنمایی شرکتهای طراحی برای بزرگتر و تخصصیتر شدن
• حمایت از استودیوهای طراحی
• آموزش استودیوهای طراحی برای بکارگیری الگوهای
مدیریتشرکتهایسرمایهای
تجربه طراحی و توسعه برخی از کشورهای اروپائی:
بریتانیا،بلژیک،چک،دانمارک،استونی،فنالند،یونان،ایرلند
و لهستان
■ سرمایه گذاری در حوزه طراحی
• جمع آوری اطالعات
• بکارگیری دستور کاری ارتباط میان صنایع و طراحان
• فراهم آوردن انگیزه تشکیل تیمهای طراحی
• همکاریباشرکتهابرایسرمایهگذاریبیشتردرحوزهطراحی
• بکارگیری مدیران طراحی در مقامات دولتی برای حمایت از
نگاههای نوآور
■ پشتیبانی و حمایت از حوزه طراحی
• مقارنسازی برنامههای پشتیبانی طراحی با اولویتهای
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راهبردی رشد صادرات یا ایجاد اشتغال
• بررسی سازو کارهای گسترده برای پشتیبانی از طراحی مانند،
حقوق معنوی و انگیزههای مالیاتی
■ ترویج طراحی
• فعالیت ترویجی در بخش مقامات دولتی و شرکتها
• افزایش آگاهی عموم مردم از طراحی
• بررسی میزان آگاهی از طراحی در بین مخاطبان متفاوت
■ مراکز ،بنیادها ،شبکهها و خوشههای طراحی
• تشویق بنیادها و شبکههای طراحی به جمع آوری اطالعات
• انجام بررسی نیازهای بخش طراحی و شرکتهای کوچک
برای انطباق نیاز شرکتها با خوشههای طراحی
• ایجاد استانداردهای تخصصی طراحی برای زیر شاخههای
متفاوت برای تشویق طراحان به فعالیت در خوشههای جدید
مانند طراحی خدمات
■ پخش تخصصی طراحی
• ایجاد دستور کارهایی برای تقویت مهارتهای تجاری و
کارآفرینیطراحان
• حمایتازطراحانبرایهمکاریباخوشههایتجاریوصنعتی
• تشویق طراحان به مشارکت در تقویت مستمر مهارتهای
تخصصی برای استعداد همکاری با کارفرماهای بزرگتر و دولت
■ بخش آموزش طراحی
• قرار دادن طراحی در برنامههای آموزشی مقاطع ابتدایی
و متوسطه بعنوان درس ارتباط دهنده دیگر علوم تکنولوژی
مهندسی و ریاضی
• توانمندسازی معلمان در حوزه آموزش طراحی
• بگارگیری مهارتهای کار آفرینی در سیستم آموزشی سه
مقطعیطراحی
•تشویقبههمکاریمیاندانشجویانرشتهطراحیبادیگررشتهها
• آموزش مدیریت طراحی به دانشجویان رشتههای تجاری
• اجباری کردن دوره کارآموزی در صنایع و موسسات طراحی
• تشویق دانشجویان طراحی به شرکت در برنامههای تحصیلی
دیگرکشورها
• القای تدریجی ارزشهای توسعه مداوم مهارتهای تخصصی
به دانشجویان طراحی
■ بخش بودجههای طراحی
• وارد کردن صریح طراحی به برنامههای بودجهای نوآوری
• فراهم کردن سوبسیدهایی برای اولین سرمایه گذاریهای
شرکتهای کوچک در حوزه دریافت خدمات از شرکتهای
ارایه دهنده خدمات تخصصی طراحی
• ساده سازی روند ثبت تقاضا برای بودجه نوآوری تا این امکان
به طراحان داده شود که در تحقق بخشیدن به اولویتهای
نوآوریمشارکتنمایند
■ پژوهش و دانش
•تعیینوضعیتمجددبرایتحقیقاتطراحیدرونتئورینوآوری
• تشویق پژوهشهای طراحی در مقاطع دکتری
• بکارگیری برنامههای همکاری میان صنعت و دانشگاه برای
سرعت بخشیدن به ورود راه حلهای کاربر محور به صنعت
• ایجاد چارچوبی برای دسترسی به تحقیقات و آموزش طراحی
در سراسر اروپا
اهمیت راهبردی تفکر طراحی و توسعه:
نقش راهبردی طراحی و توسعه برای رقابت ملی و صنعتی
در همه جهان مورد قبول واقع شده است .خلق ارزش از راه
نوآوری ،نقش محوری در تقویت فضای رقابتی بازار و هم
در تولیدات و خدمات دارد .با درک اهمیت در حال افزایش
تفکر طراحی و توسعه در اقتصاد ،توسعه صنعتی و اجتماعی
توجه هر چه بیشتر به این پارادایم بیش از پیش مورد تاکید
کارشناسان این امر به شمار میآید.
تمرکز استراتژی دستیابی به این چشم انداز بر تقویت
کیفیتهای مهارتی و آموزشی حوزههای طراحی مهندسی
و دیگر حوزههای طراحی مانند طراحی صنعتی ،طراحی
خدمات و ...در سطوح متفاوت ،تشویق به استفاده از طراحی
توسطصنایعکوچکوروستاییوتولیددستی،تسهیلفعالیت
صنعت و تجارت بویژه در بخش صادرات میتواند از نکات حائز
اهمیت این برنامه تلقی شود .موقعیت دهی و خلق فرصتهای
جهانی و هویت بخشی به محصوالت و خدمات ملی از دیگر
دستاوردهای این امر بشمار میآید.
ضرورت طراحی و توسعه:
بر کسی پوشیده نیست دورانی که در حال حاضر آن را تجربه
میکنیم متاسفانه دوران رکود صنعت است این وضعیت همراه
انواع تنگناها شرایطی را فراهم نموده که خروج از آن تنها با
اتکا به دانش ،تخصص و تجربه نیروهای داخلی و تنها در سایه
برقراری ارتباط تنگاتنگ بین بخشهای صنعتی ،انجمنها،
تشکیالت مهندسی و از سوی دیگر حمایت دستگاههای دولتی
خصوصا وزارت صنعت ،معدن و تجارت بعنوان متولی این
بخش از کشور میسر است .در این راستا پیاده سازی دانش روز
دنیا و بومی سازی آن میتواند شتاب دهنده و تسهیل کننده
این موضوع باشد.
از طرف دیگر شاید بتوان در برخی علوم ،واحد تحقیق و توسعه
را رکن اساسی بهبود ،پیشرفت ،توسعه ،مزیت رقابتی و....

دانست ولی شاید گزاف نباشد اگر در مجموعههایی که با تولید
محصول ،تجهیزات ،ماشین آالت و  ...در ارتباط هستند
مکمل و تایید کننده نتایج واحد تحقیق و توسعه را مراکز
طراحی و توسعه دانست .چرا که بررسی دقیق و تایید نهایی
نتایج به دست آمده از تحقیق را در بسیاری از موارد فقط با
استفاده از طراحی و شبیه سازی امکان پذیر است.
با توجه به موارد باال میتوان دریافت پارادایم طراحی و توسعه
در وضعیت کنونی ،بهترین و مطمئنترین روش برای خروج از
رکود ،توسعه واحدهای صنعتی و محصوالت موجود تولیدی و
خدماتی ،تاسیس "مراکز طراحی و توسعه محصول" و در نهایت
دستیابی به نوآوری و تولید پایدار و همین طور توسعه صادرات
دانست.
مهمترین بخشهای این ضرورتها عبارتند از:
• خلق ارزش افزوده از طریق طراحی ،نوآوری و بهبود و توسعه
محصوالت و خدمات
• برطرف ساختن وابستگی به پلت فرمهای وارداتی و رفع
تنگناهای فنی مهندسی واحدهای تولیدی و خدماتی
• افزایش توانمندی تخصصی و صادراتی طراحی مهندسی،
طراحی صنعتی و طراحی خدمات ملی و امکان ورود به
بازارهایبینالمللیومنطقهای.
• افزایش دانش فنی تخصصی مورد نیاز بخشهای صنعت،
معدن و تجارت کشور در زمینههای تولیدی صنعتی ،معدنی و
خدماتیکشور.
• رشد کیفی محصوالت و خدمات و ایجاد مزیتهای رقابتی با
هدف توسعه صادرات.
• ارتقای روشهای ایجاد صنایع و خدمات به روزآوری تولیدات
و خدمات بر اساس فناوریهای روز دنیا.
• ارتقای سطح فناوری متوازن و پیشرفته بنگاههای صنعتی و
خدماتی کشور متناسب با روشهای طراحی و تولید.
چشم انداز و نقشه راه آینده:
• ارتقای جایگاه کمی و کیفی بخش طراحی و توسعه پایدار
تابعه اصلی محصول و خدمات و دستیابی به سهم سه درصد
ارزش افزودن بخش تولید و خدمات در سطح کالن کشور در
مقیاس تامین نیازمندیهای داخلی و توسعه صادرات و افزایش
درآمدهای غیر نفتی کشور.
• برنامهریزان ،طراحان ،سازندگان و گردانندگان موتور
اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در جایگاهی متناسب
و شایستهای برای توسعه پایدار و متوازن تولید و خدمات
محسوبمیشوند.
ساختار اجرایی طراحی و توسعه:
ساختار مناسب برای اجرایی کردن برنامه جامع طراحی و
توسعه متناسب با دستورالعملهای مرتبط وزارت صنعت،
معدن و تجارت به شرح ذیل خواهد بود:
• تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبردی طراحی و توسعه
بخش صنعت ،معدن و تجارت با ریاست معاون آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و عضویت
نمایندگان معاونتهای تخصصی ،سازمانهای زیر مجموعه،
انجمنها و تشکلهای صنعتی ،معدنی و تجاری که اهم وظایف
این شورا شامل:
 تصویب راهبردها ،خط مشیها و الویتهای تخصصی ،سطحفناوریوارتقایبهرهوریواعتباراتآنهادربخشتولیدوخدمات.
 راهبری کالن و پایش فعالیتهای اجرایی و نهادینه نمودنساختار شبکهای فعالیتهای طراحی و توسعه و فناوری بخش
صنعت ،معدن و تجارت.
• تشکیل کارگروههای سه گانه با هدف تدوین و تصویت
برنامههای ترویجی و ساختاری طراحی و توسعه.
محل شورایعالی طراحی و توسعه:
شورایعالی طراحی و توسعه شورایی است که با هدف تعیین
سیاستهای گذاریها و امور اجرایی طراحی و توسعه به شمار
میآید .ماموریت این شورا ترویج آگاهی و تاثیر گذاری در
روند فعالیتهای صنایع و مراکز خدماتی است که در معاونت
آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تشکیل می شود.
اهداف شورا :
• اجرای برنامههای آگاهی بخشی و ترویجی در جهت تاثیر
گذاری در روند نوآوری ،توسعه محصوالت صنعتی و خدمات.
• برنامهریزی عملیاتی برای تعامل میان ذینفعان حوزه طراحی
و توسعه ،تولید کنندگان و مصرف کنندگان.
• اجرای مطالعات راهبردی و برنامه ریزیهای بلند مدت ،میان
مدت و کوتاه مدت در حوزه نوآوری و طراحی و توسعه.
• تعیین معیارهای کیفی و کمی برای مراکز طراحی و توسعه
محصول و خدمات.
• تنظیم تفاهم نامههای علمی و سنجشی با وزارت علوم و
فناوری در جهت توسعه منابع درسی و تخصصی متناسب با
نیازهای بخش صنعت ،معدن و تجارت در موسسات آموزش
عالی و دانشگاهها و مراکز مهارتی وابسته.
• هماهنگی برای ارزیابی مستمر و توسعه راهبردهای ارزش
آفرینی از طریق نوآوری ،طراحی و توسعه درکشور.
• هماهنگیهای ستادی و قانونی برای تسهیلگری مناسبات

اداری ،مالیاتی و دیگر امور رسمی مراکز طراحی وتوسعه.
• برنامههای کمک به صنایع برای استفاده از خدمات طراحان
برای محصوالت و خدمات موجود و جدید.
• تشویق و ترغیب صنایع به همکاری با مراکز خدمات طراحی
برای توسعه محصوالت وخدمات صادرات محور.
• ایجادامکانبرایطراحانومراکزخدماتطراحیوتوسعهکشور
برای دسترسی به گرایشهای جهانی و اطالعات بازار و ابزارهای
تکنولوژیکروزدنیابهمنظورتوسعهتولید،خدماتونوآوری.
• برنامهریزی و تشویق به همکاری نزدیک میان دانشگاه و
صنایع برای تولید اختصاصی دانش همزمان با تشویق برای
خلق سرمایههای "طراحی و توسعه" محور به هدف تولید ثروت.
• تشویق و تسهیل فرهنگی برای خلق و حفاظت از مالکیت
معنوی در زمینههای طراحی و توسعه.
• حمایت معنوی و مالی از رویدادهای تخصصی ،نمایشگاهی و
مسابقات حرفهای حوزه طراحی و توسعه.
• حمایت از راهبردهای توسعه صنعتی برای بکارگرفته شدن در
ترویج نسل آینده و رشد در صنایع کلیدی و دستیابی به توسعه
متوازنکشور.
کارگروههای شورایعالی طراحی وتوسعه:
شورایعالیطراحیوتوسعهازسهکارگروهاصلیتشکیلمیشود
تا در سه زمینه حائز اهمیت به بررسی و ارایه پیشنهادات به
شورایعالیبپردازد.
• کارگروه تسهیلگری طراحی و توسعه :این کارگروه به بررسی
و جست و جوی راهکارهای ممکن برای انتقال خدمات نو
آوری ،طراحی و توسعه به بخشهای مختلف خواهد پرداخت.
فعالیتهایاینکارگروهبهکارگیریسیستمانتخابمحصوالت
و خدمات خوب طراحی شده ،نمایشگاهها و مسابقات حرفهای
و تخصصی طراحی و توسعه ،برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه و
اهمیت طراحی و توسعه است.
• کارگروه آموزشی و ترویجی :این کارگروه برنامهریزیهای
آموزشی و امور ترویجی حوزه طراحی و توسعه و معیارهای
مقایسهای موسسات آموزش حوزه طراحی و توسعه را مورد
تمرکز خواهد داشت.
• کارگروه تسهیالت و انگیزشهای اداری و مالیاتی :ایجاد
انگیزشهای اداری و معافیتهای مالیاتی با هدف حمایت از
صنایع و مراکز دارای واحدهای خدمات طراحی و توسعه.
دستورالعملها و رویهها:
• دستورالعمل تشکیل شورای عالی سیاست گذاری و راهبردی
طراحی و توسعه
• دستورالعمل ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه مراکز
طراحی و توسعه
• دستورالعمل نحوه انتخاب طراحهای برتر در حوزه طراحی
محصول و خدمات
• بستر سازی برای استقرار مراکز طراحی و توسعه در
شهرکهای فناوری بر اساس رویکرد آمایش صنعت و خدمات
• سیاست گذاری و حمایت به هدف ارتقای توانمندها و تربیت
طراحان ماهر در کشور
• وضع قوانین حمایتی الزم با هدف افزایش سهم واحدهای
طراحیوتوسعهدرخلقارزشافزودهدرپهنهتوسعهاقتصادکشور
اهم چالش های طراحی و توسعه محصول و خدمات:
• سطح ناهمتراز فناوری صنایع و مراکز خدماتی با سطح بروز
تفکر طراحی و توسعه
• نگرش استاد کار محور و مهندسی معکوس محور در
واحدهای تولیدی
• ضعف تجربه میدانی واحدهای طراحی و توسعه بدلیل قدمت
کم فعالیتهای طراحی و توسعه محصول و خدمات درکشور
• فقدان بانک اطالعاتی از آخرین وضعیت و توانمندی کشور در
حوزه طراحی و توسعه محصول و خدمات
• فقدان فرهنگ مناسب برای توجه به تفکر طراحی و توسعه
بدلیل وابستگیهای صنعت به صنعت مونتاژ و مهندسی
معکوس و کپی کاری
• ضعف در تجاری سازی ایدههای نوآورانه در سطح صنایع
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای طراحی صنعتی در
ایران (:)SWOT
روش ( )SWOTیکی از ابزارهای برنامهریزی استراتژیک
است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک مساله یا
موضوعی سازمان یافته استفاده میشود .در این بخش با توجه
به ضرورت بررسی چالشهای طراحی و توسعه به نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدهای این رویکرد پرداخته میشود.
■ نقاط قوت
• قابلیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوه متخصصان طراحی
صنعتی ایران و درخششهای جهانی حاصل از این توانمندیها.
•قابلیتهایانعطافپذیریمتخصصانطراحیصنعتیدرمواجهه
باانواعسرفصلهایفنیمهندسیدرحوزهمحصولوخدمات.
• ویژگیهای فرهنگی اجتماعی صاحبان صنعت ایران در
تعامل با جامعه متخصصان طراحی صنعتی.
• وحدت و انسجام درون سازمانی جامعه متخصصان طراحی
صنعتی محصول و خدمات.
• ویژگیهای شخصیتی طراحان ایرانی بر اساس پیشینههای
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وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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فرهنگی،تمدنی.
■ نقاط ضعف
• عدم پیشینه طوالنی حرفهای و تخصصی بازار کسب و کار
طراحی صنعتی مدرن در ایران.
• ضعف و کمبود ساز و کارهای تشکیالتی و صنفی قانونی برای
جامعهطراحانصنعتی.
• عدم وجود گرایشهای تخصصی در آموزش طراحی صنعتی
ایران متناسب با خوشههای صنعتی رایج در کشور.
• نهادینه نبودن فرهنگ عمومی طراحی در جامعه نیمه سنتی
نیمه مدرن ایرانی.
■ فرصتهای محیطی
• سیاستهای کالن دولت در راستای صنعتی سازی واحدهای
تولیدی و خدماتی کشور در سندهای باال دستی و راهبردی.
• مختصات محیطی مناسب و مساعد کسب و کار صنعتی کشور
در شرایط و مسیر توسعه یافتگی و گذار از سنت به مدرن.
• انسدادهای بخش کنونی بازار محصوالت تولیدی و خدماتی
کنونی بدلیل عدم اقبال مردم در نتیجه عدم تطابق با انتظارات
کیفیمردم.
• مقیاس بازار بزرگ مصرف داخلی و مشتریان متقاضی کاالی

روز دنیا و استعدادهای بالقوه صادراتی منطقه و جهانی.
• سیاستهای حمایتی از توسعه صادرات.
• سیاستهای حمایتی کنونی دولت از امر اشتغال.
■ تهدیدهای موجود
• ویژگیهای کنونی تفکر حاکم بر صنعت کشور که مبتنی است
بر مهندسی معکوس و صنعت مونتاژ در بخشهای تولیدی.
• ضعف بخش خصوصی بعنوان خاستگاه اصلی نوآوری و
پویایی صنعتی در مقایسه با بخشهای صنعتی دولتی غیر پویا.
• سیاستهای سنتی بازرگانی در واردات بی رویه انواع کاالهای
مصرفی خارجی با کیفیت و کم کیفیت.
چارچوب برنامه جامع طراحی و توسعه:
یکی از اصلیترین اهداف برنامه راهبردی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،تقویت توان رقابتی کشور است .با شفاف
سازی نقشی که تفکر طراحی و توسعه در این روند به عهده
دارد برنامه جامع طراحی و توسعه در چارچوبهای زیر هدایت
خواهد شد:
• ترویج تفکر طراحی و توسعه ایران از طریق مقرراتی برای
سازمانها و مراکز صنعتی ،معدنی ،تجاری و خدماتی.
• ارتقای کیفیت مهارتی حرفههای مرتبط با طراحی مهندسی
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و دیگر حوزههای طراحی صنعتی و خدماتی به سطح
استانداردهایجهانی.
• ایجاد آگاهی در بین تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات
به خصوص شرکتهای کوچک و متوسط در مورد فواید رقابتی
پارادایم طراحی و توسعه.
• جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در خدمات طراحی
و توسعه و تحقیق و توسعه مرتبط با طراحی و توسعه.
• مشارکت دادن صنایع و طراحان حرفهای در توسعه مشترک
تخصص طراحی و توسعه محصول و خدمات.
• نوآوری در طراحی محصوالت و خدمات بعنوان هدف کلیدی
برای بدست آوردن توان رقابتی در صنعت و صادرات.
• طراحی و توسعه بعنوان پیشران نوآوری است و بعنوان عملی
کلیدی برای ایجاد تمایز رقابتی برای محصوالت و خدمات
شناخته میشود .در نتیجه نوآوری در روندهای تولید،
کارآفرینی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.
صنایع و رشتههای تخصصی برنامه جامع طراحی و توسعه:
ایجاد مراکز تخصصی طراحی و توسعه در قالب مراکز فنی
مهندسی برای بخشهایی مانند :
• صنایع خودرویی ،ریلی ،هوایی ،دریایی و حمل و نقل
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• صنایع لوازم خانگی و آشپزخانه
• صنایع سرامیکی ،بهداشتی و ساختمانی
• صنایع طراحی داخلی ،دکوراسیون و کابینت
• صنایع روشنایی خانگی و شهری
• صنایع فلزی و تجهیزات فروشگاهی و انبارداری
• صنایع مبلمان خانگی ،شهری و اداری
• صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
• صنایع ورزشی و تفریحی
• صنایع برق ،الکترونیک و دیجیتال
• صنایع چرم ،کیف و کفش
• صنایع نساجی ،پوشاک و مد
• صنایع غذایی ،نان و شیرینی
• صنایع اسباب بازی و سرگرمی
• صنایع بسته بندی پولیمری ،سلولزی ،شیشهای و فلزی
• صنایع پالستیگی انواع ظروف و تجهیزات
• صنایع چوب و ام دی اف
• صنایع کامپوزیتی
• صنایع جواهرات و زیورآالت
• مراکز تخصصی طراحی و توسعه خدمات

راهبردها و برنامههای عملیاتی
با توجه به مطالعات انجام شده خارجی ،شرایط و پتانسیلهای داخلی برنامه راهبردی و عملیاتی آن به شرح زیر ارائه میشود.

برنامه های عملیاتی

شرایط و پتانسیلهای داخلی برنامه راهبردی و عملیاتی

حمایت عملی از شکل گیری:

برنامههایراهبردی
تعداد

میلیونریال

انجمنهای تخصصی طراحی صنعتی و طراحی مهندسی

شکلگیری انجمنهای تخصصی و صنفی در بخشهای طراحی صنعتی و طراحی مهندسی با هدف تقویت رویکرد

انجمنهای صنفی طراحی صنعتی و طراحی مهندسی

طراحی و توسعه در تولید و خدمات.

صدور جواز تاسیس و پروانه فنی مهندسی برای واحدهای طراحی صنعتی و طراحی مهندسی بعنوان واحدهای عملیاتی مراکز طراحی و توسعه محصول و خدمات.

شکلگیری واحدهای فنی مهندسی بعنوان تابعی از رویکرد طراحی و توسعه محصول.

 -بهرهگیری و معرفی توانمندیهای طراحی و توسعه در قالب بانک اطالعات توانمندی در بخش صنعت ،معدن و تجارت.

رویکردهای طراحی و توسعه محصول و خدمات در بنگاههای اقتصادی ،صنعتی و خدماتی.

تعداد

 -حمایتهای قانونی و تسهیالتی از بنگاههای دارای واحدهای طراحی و توسعه (تهیه الیحه و دستورالعمل )...

م نامه فیما بین وزارت صنعت معدن وتجارت و وزارت علوم و تحقیقات برای ارتقای سطح همکاری آموزشهای کاربردی رشته های فنی مهندسی و طراحی صنعتی.
عقد تفاه 

تحول آموزشی با رویکرد کاربردی در رشتههای مرتبط با نگرش طراحی و توسعه در مراکز آموزشی دانشگاهی و مهارتی.

صنعتی و خدماتی.

رویکردهای طراحی و توسعه.

تعریف کارکردهای طرحهای آمایش سرزمین تابع برنامههای  5ساله کشور در حوزههای تخصصی مرتبط با طراحی پلت فرمهای جدید در حوزههای محصوالت تولیدی
اجرایی کردن و ایجاد بخش بانک اطالعات طراحی وتوسعه در پورتال وزارت صنعت ،معدن و تجارت.

تنظیم تفاهمنامه تخصصی در حوزه طراحی و توسعه با وزارت علوم و تحقیقات برای ارتقای سطح و توان حرفهای دانش آموختگان رشتههای مرتبط.

انسجام و ساماندهی بانک اطالعاتی واحدهای طراحی و توسعه با گرایشها و تخصص های گوناگون.

 حمایتهای قانونی و اجرایی از نمایشگاهها و مسابقات تخصصی حوزه طراحی محصول و خدمات در داخل کشور و امکان حضور در مسابقات بین المللی. -حمایت از برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی در حوزههای صنعتی ،معدنی و تجاری.

رویکردهای ایجاد پلت فرمهای جدید تولیدی و خدماتی در بخشهای گوناگون صنعتی ،معدنی و تجاری بر اساس

ارتقای برنامههای کارآموزی و کارورزی در تعامل میان دانشگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی.

طرحهای برتر تولیدی و خدماتی بنگاههای صنعتی و خدماتی در قالب مسابقات و جشنواره های تخصصی.

نکات و مالحظات مهم :
آموزش طراحان خالق با تواناییهای عملکردی تجاری سازی نوآوری.
• فعالیتهای پروژههای آموزشی که هم شامل صنعت و هم دانشگاه شود :ایجاد تیمی از دانشجویان که در رشتههای متفاوتی
مانند طراحی صنعتی ،طراحی مهندسی و دیگر رشتههای مرتبط با طراحی مشغول به تحصیل هستند ،تا با همکاری یک شرکت،
کار طراحی و توسعه یک محصول را بر عهده گیرند .هنگامی که پروژه کامل شود اعتبار آن به دانشجویانی که در این پروژه فعال بوده
اند داده خواهد شد.
• بکارگیری آزمایشی دورههای آموزشی چند رشتهای :توسعه و گسترش دورههای آموزشی چند رشته ای که شامل موضوعات
مختص به صنایع منطقهای که دوره در آن در حال آموزش است نیز انجام شود تا مهارتهای الزم در آن صنعت به دانشجویان
معرفیشود.

• اعزام مدیران دفاتر طراحی و توسعه مراکز فنی مهندسی به سازمانها و صنایع صنعتی ،تجاری و خدماتی به عنوان مشاور برای
تدریس به کارآموزان ،کارشناسان ،دانشجویان در هر دوره برنامه سالیانه.
• گسترش گواهی اعتباری برای فعالیتهای کاری :ادامه به کارگیری برنامه اعطای ارزش به فعالیت کاری که دانشجویان در زمینه
طراحی و توسعه میدهند.
• به روز رسانی و تخصصی کردن آموزشهای دانش طراحی و توسعه در دانشگاهها متناسب با خوشههای صنعتی.
•سیستمگواهیآموزشیطراحیوتوسعه:ایجادبرنامهایبرایارزیابیدانشگاههایتخصصیطراحیتوسطیکتیممطالعاتیمتشکل
ازمتخصصانزمینههایمتفاوتوبکارگیرییکسیستمگواهینامهتخصصیوترکیبآنبابرنامههایارزیابیکنونیدانشگاهها.
• سیستم کنترل کیفی طراحان :ایجاد سامانه و نظام نامهای برای اعطای گواهی نامه برای ارزیابی و شناسایی خالقیت ،توانمندی
برنامهریزی و توسعه محصول برای افرادی که در دانشگاههای مرتبط با حوزه طراحی وتوسعه مشغول به تحصیل هستند.

ارتباط صنعت و دانشگاه و اهم فعالیتهای انجام شده در سال ۱۳۹۹

ارتباط صنعت و دانشگاه و اهم فعالیتهای انجام شده در سال ۱۴۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
7

عنوان

حمایت از اجرای پایان نامههای تحصیالت تکمیلی به منظور رفع نیازهای پژوهشی در بخش صمت

حمایت از اجرای طرحهای پژوهش کاربردی بخش صمت توسط دانشگاههای کشور و از طریق منابع داخلی سازمانهای وابسته
استخراج نیازسنجیهای پژوهشی و فناوری سالیانه بخش صمت و ارائه به دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور

طراحی و راهاندازی سامانه توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) به آدرس  iranetop.irو برقراری تعامل با کلیه دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی کشور جهت برقراری ارتباط مستمر و منظم بین نیازهای بخشهای تولیدی و توانمندیهای دانشگاهی در قالب
استادتاپ ،دانشجوتاپ و سربازتاپ
تداوم در اجرای طرح فرصت مطالعاتی و پسادکتری صنعتی در بخش صمت

تداوم در اجرای تفاهمنامه همکاری با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جهت توسعه همکاریهای آموزشی ،پژوهشی و فناوری
واحدهای تولیدی و تجاری
انعقاد تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای علمی کاربردی ،فنی و حرفهای و مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی وزارت
علوم،تحقیقاتوفناوری

8
9

معرفی پژوهشگران برتر ،جهت انتخاب در سطح ملی به وزارت عتف

11

بهرهگیری از ظرفیت دانشگاههای کشور در اجرای برنامههای آموزشی کوتاهمدت بخش صمت با  10میلیون نفر ساعت

معرفی طرحهای پژوهشی بخش صمت جهت انتخاب طرحهای پژوهشی برتر دستگاهها در هفته ملی پژوهش به وزارت عتف

برنامهریزی و برگزاری مراسم گرامیداشت نهمین جشنواره هفته پژوهش در بخش صمت و به صورت مجازی و همکاری با وزارت عتف در
10
برگزاری نمایشگاه عرضه و تقاضا

12
13
14
15
16
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عنوان

حمایت از اجرای پایان نامههای تحصیالت تکمیلی به منظور رفع نیازهای پژوهشی در بخش صمت

سیاستگذاری و برنامهریزی دورههای آموزشی بخش صمت و بهره برداری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اجرای
دورههای کوتاه مدت

برنامه ریزی و برگزاری دهمین جشنواره پژوهش در بخش صمت و همکاری با وزارت عتف و دبیر خانه شورای عالی عتف در برگزاری
نمایشگاه عرضه و تقاضا
تداوم همکاری ،پیگیری و اجرای طرح تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) در قالب استاد تاپ ،دانشجو تاپ و سرباز تاپ
اجرا و پیگیری تفاهمنامههای منعقدشده با دانشگاههای کشور

برنامهریزی و حمایت از اعالم ظرفیت پذیریش کارآموز در بخش های تولیدی و تجاری

استخراج نیازسنجیهای پژوهشی و فناوری سالیانه بخش صمت و ارائه به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

برنامه ریزی و معرفی طرح های پژوهشی و پژوهشگران برتر در بخش صمت به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
اجرای بند س ماده  31قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی

اجرای طرح سرباز امریه تاپ و بکارگیری فارغالتحصیالن تحصیالت تکمیلی در واحدهای تحقیق و توسعه بنگاههای تولیدی و تجاری
پیادهسازی طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار در راستای مرتفع نمودن نیازهای فناورانه بنگاههای تولیدی و تجاری
استخراج نیازسنجیهای دوره های کوتاه مدت آموزشی بخش صمت و ارائه به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

اعالم ظرفیت و حمایت از طرح اجرای کارآموزی در بخش صمت ،در قالب سامانه کارآموزی مربوط به سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتیایران

اجرای بند س ماده  31قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی و انعقاد  100قرارداد فیمابین بنگاههای صنعتی و معدنی و
دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور
انعقاد قرارداد های پژوهش کاربردی به منظور رفع نیازهای فناورانه بنگاههای صنعتی و معدنی توسط اعضای محترم هیات علمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای کشور در قالب پیادهسازی طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار

احصاء  937عنوان نیاز فناورانه از سوی بنگاههای تولیدی و تجاری به منظور استفاده از پتانسیل و توانمندیهای جامعه دانشگاهی و
اطالعرسانی عناوین بر روی سامانه طرح تاپ
تخصیص 100سهمیه فرصت جذب سرباز امریه تاپ بهمنظور بکارگیری فارغالتحصیالن تحصیالت تکمیلی در واحدهای تحقیق و
توسعه بنگاههای تولیدی و تجاری و جذب  42متقاضی در سال جاری

❚❚

35

■

ت
ع
ف

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46

مشاور اجرایی و مدیر حوزه معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت تشریح کرد:

پیوند بخش صنعت کشور با زیست بوم نوآوری راهبرد اساسی وزارت صمت

معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صمت در
طول سالهای اخیر طرحها و برنامههای تحول گرایانهای
را به منظورپیاده سازی اکوسیستم نوآوری و فناوری در
بخشهای مختلف صنعت کشور طراحی و اجرا کرده است.
به گزارش نشریه عتف به نقل از معاونت آموزش ،پژوهش
و فناوری وزارت صمت ،خالقیت و نوآوری مقدمه اصلی
توسعه جوامع امروزی به شمار می رود و در واقع جامعهای
توسعه خواهد یافت که نوآوری در آن جریان داشته باشد.
امینی افزود :نوآوری محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه
اجتماعی در کشورهای مختلف است و امروزه برای شرکتها
و صنایع مختلف بسیار حیاتی بوده و میتواند بسترهای
رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها را در
عرصههای ملی و بین المللی مهیا سازد.
هرچند امروزه ورود به کسب و کارهای نوین و قابل رقابت
با دنیا بسیار سخت شده است و این مهم نیازمند دانش
فنی زیادی است اما با تنظیم مناسب قوانین و مقررات و
جلوگیری از انحصارگرایی میتوان فضای رقابتی را در این
حوزه ایجاد کرده و نوآوری را در این عرصه ارتقا داد.
برای پیاده سازی و ارتقاء اکوسیستم نوآوری و فناوری باید به
اجزای سیستم شامل مسئوالن ،صاحبان منافع ،ذینفعان،
دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ،شرکتهای دانش
بنیان ،استارتاپها و شتاب دهندهها ،صندوق های نوآوری
و شکوفایی خطرپذیر ،موسسات مالی و اعتباری و روابط
حقوقی فیمابین آنها توجه شود.
بر همین اساس معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با توجه به این موضوع طرحها
و برنامههای تحول گرایانهای را به منظور برقراری روابط
درست و منطقی در این زمینه و پیادهسازی اکوسیستم
نوآوری و فناوری صمت پیشبینی کرده است.
مشاور اجرایی معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمت در این ارتباط ،تعدادی از طرحها و برنامه های وزارت
صمت برای پیادهسازی اکوسیستم نوآوری در بخش صنعت
کشور را تشریح کرده است و تعدادی از آنها را به مرحله اجرا
گذاشته که فهرست این طرحها و برنامهها به شرح زیر ارائه
می گردد:
طرح ملی توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال
پایدار(تاپ).
هدف کلی از تدوین و اجرای این طرح مشارکتهای
عینی ،عملی و موثر صنعت و دانشگاه برای رسوخ فناوری
در واحدهای صنعتی ،معدنی و تجاری است .بیش از
 ۱۴۰۰۰واحد اقتصادی در سامانه این طرح به آدرس
 www.iranetop.irثبت نام نمود ه و بیش از  ۵۰۰۰مسئله
صنعتی را طرح موضوع نمودهاند که از این میان در حدود
 ۱۰۰۰پروژه صنعتی قابل تبدیل به پروپزال استخراج شده
و به زودی برای استفاده از ظرفیت اساتید ،دانشجویان و
سربازان تاپ در سامانه بارگزاری خواهد شد.
طرح بومی سازی فناوریهای ارزبر
امینی طرح بومی سازی فناوریهای ارزبر را یکی دیگر
از طرح های اساسی وزارت صمت در جهت پیاده سازی
اکوسیستم نوآوری در بخش صنعت عنوان کرد و افزود:
این طرح در سال  ۱۳۹۸در این معاونت شروع شد و در این
راستا پروژه" :ایجاد دانش فنی و فناورری تولید محصوالت
منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاههای
توانمند کشور" در برنامههای اجرایی تعریف و به موجب
آن  ۱۴۰۶قلم از محصوالت وارداتی در سه سال گذشته
شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور اجرایی معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمت ادامه داد :در نهایت در حدود  ۵۰محصول با بیشترین
ارزبری و با جزئیات مشخص به منظور بومیسازی و معرفی
به دانشگاهها پژوهشگاهها و شرکتهای دانش بنیان
استخراجشد.
به گفته وی ،این طرح با توجه به مسئولیت و ظرفیت موجود

در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران -ایدرو به منظور
پیگیری نهضت ساخت داخل ،در  19مهرماه  1399تحویل
این سازمان شد .طبق آخرین گزارش واصله از قبل اجرای
این طرح تاکنون بیش از  ۱میلیارد دالر از ارزبری کشور
جلوگیری بعمل آمده است.
طرح شهرک تحقیقاتی و فناوری کاوش خودرو
مشاور اجرایی معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمت در ادامه طرح شهرک تحقیقاتی و فناوری کاوش
خودرو را یکی دیگر از طرح های وزارت صمت برای ورود
اکوسیستم نوآوری به صنعت خودرو ذکر کرد.
امینیافزود:بهموجباینطرحمقرراستاکوسیستمنوآوری
و توسعه فناوری خودرو با مدیریت سازمان ایدرو و همکاری
معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری درشهرک تحقیقاتی
کاوش پیاده سازی شود تا ایدههای نو و فناوریهای نوین
در بخشهای مرتبط با خودرو را به محصول نهایی توسعه
یافته تبدیل و برای صنعتی سازی به صنایع بزرگ خودرو و
شهرکهایصنعتیکشورمعرفینماید.
طرح ارتقاء بهره وری
مشاور اجرایی معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمت در ادامه یکی دیگر از طرح های این معاونت در وزارت
صمت را طرح ارتقاء بهره وری عنوان کرد و افزود :این طرح
در سال  ۱۳۹۸در این معاونت شروع شد.
امینی اضافه کرد :به موجب این طرح فرآیندهای الزم برای
ارتقاء بهرهوری در صنعت ،معدن و تجارت کشور شناسایی
و در قالب پروژههای قابل اجرا در صنایع ،معادن و بازرگانی
کشور پیاده سازی شده و نتایج حاصل از آن به منظور رشد
اقتصادی و تاثیر آن در تولید ناخالص ملی پایش گردیده و
به صورت دورهای متناسب با ظرفیتهای اقتصادی کشور
اصالح خواهد شد.
وی اظهارکرد :این طرح هماکنون در تعدادی از صنایع و
معادن بزرگ کشور به مرحله اجرا در آمده و نتایج آن تا پایان
سال  ۱۴۰۰گزارش خواهد شد
طرح دره فناوری های برتر لواسان
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران همچنین
طرح دره فناوریهای برتر لواسان را یکی دیگر از طرح های
معاونت آموزش  ،پژوهش و فناوری وزارت صمت برای
استفاده و توسعه هرچه بیشتر فناوری در بخش صنعت
کشور ذکر کرد.
امینی بیان کرد :به موجب این طرح مقرر است اکوسیستم
نوآوری و توسعه فناوری حوزههای صنعتی و معدنی بزرگ
کشور به غیر از خودرو در اراضی لواسان پیادهسازی شده
تا حوزه تحقیق ،توسعه و نوآوری صنایع مختلف در آنجا
مستقرشوند.
وی ،استفاده از ظرفیتهای درون دستگاهی و برون
دستگاهی وزارت صمت از ایدههای نو و فناوریهای نوین و
تبدیل آنها به محصوالت نهایی و معرفی به صنایع مختلف را
از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.
طرح تبدیل ادارات آموزش و پژوهش استانها به معاونت
آموزش ،پژوهش و فناوری
امینی یکی دیگر از اهداف کالن وزارت صمت در پیاده سازی
اکوسیستمنوآوریوتوسعهفناوریهایاثربخشبرایارتقاء
کیفی تولیدات صنعتی ،معدنی وتجاری و عرضه درست آنها
به بازارهای هدف ،تمرکز بر اجرا و نظارت بر پیاده سازی
سیاستها و راهبردهای تحول آفرین وزارت بوده است که

همواره مورد تاکید وزیر محترم صمت جناب مهندس رزم
حسینی بوده است .وی افزود طرح تبدیل ادارات آموزش
و پژوهش استانها به معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری را
مهمترین راه تمرکز در اجرای سیاستهای تحولزا ذکر کرد.
امینی در عین حال تاکید کرد :عملیاتی کردن این سیاست
بدون توجه به ارتقاء سطح دانش شاغلین در بخش و
هدایت صحیح پژوهشها و فناوریهای مورد نیاز امکان پذیر
نمیباشد.
وی ادامه داد :در دنیای امروز توجه به علم و فناوری به
عنوان رکن اصلی توسعه شناخته شده و دست یابی به این
موضوع بدون توجه و تمرکز ساختاری و ارتقاء تشکیالتی
این بخش در سازمانهای استانی به عنوان نهادهای میانی
صف و ستاد برای نظارت بر راهبردهای مورد انتظار وزارت
متبوع ،امکان پذیر نمی باشد.
مشاور اجرایی معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمت در ادامه تصریح کرد :طبق این طرح پیشنهاد شده
ادارات آموزش ،پژوهش در سازمانهای استانی به معاونت
آموزش ،پژوهش وفناوری تبدیل شده و سه اداره .۱:آموزش
وتربیت منابع انسانی .۲ ،پژوهش ،تحقیق وتوسعه.۳ ،
نوآوری،فناوریوبهرهوریذیلاینمعاونتتشکیلشود.
برنامه تحقیقاتی ارائه سند حکمرانی صنعتی
مشاور اجرایی معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمتدرادامهافزود:سیاستهایاقتصادیوصنعتیکشور
ازطریق الگوبرداری ناقص از برنامههای توسعه سایر کشورها
و در نظر نگرفتن الزامات و پتانسیلهای کشور پایه گذاری
شده است .وی پیگیری این سیاست را سیاستی نادرست
خواند و برنامه تحقیقاتی ارائه سند حکمرانی صنعتی را که بر
اساس ایده وزیر محترم صمت جناب مهندس رزمحسینی
مطرح گردیده را یکی از طرح های معاونت آموزش ،پژوهش
و فناوری وزارت صمت برای تغییر این سیاست ناصحیح
عنوان کرد.
امینی گفت :معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری با همکاری
موسسات مربوطه و معاونت طرح و برنامه تالش کرده است
با تمرکز بر پتانسیلهای موجود در کشور و اسناد باالدستی
مرتبطباسیاستهایاقتصادی،سندسیاستهایصنعتی
کشور را با نظام ها و الزامات صنعتی کشور مطابقت دهد.
وی افزود :طبق این طرح ساختار سازمانی چابک و متناسب با
سیاست ها به منظور پیاده سازی در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت پیشنهاد خواهد شد.
پیشنهاد رفع موانع مالیاتی عوامل تولید بر اساس تاثیر
آنها در تولید ناخالص ملی
مشاور اجرایی معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صمت در ادامه بیان داشت :دستور بررسی در خصوص رفع
موانع مالیاتی عوامل تولید در بهمن ماه  ۱۳۹۹توسط وزیر
محترم به این معاونت ابالغ کردید .وی پیشنهاد رفع موانع
مالیاتی عوامل تولید بر اساس تاثیر آنها در تولید ناخالص
ملی را یکی از پیشنهادات راهگشای وزارت صمت برای
حمایت از تولید و مانع زدایی از آن عنوان کرد.
امینی گفت:این معاونت توانسته است با مطالعه فرایند
مشوقهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و مطابقت
آنها با قوانین و ضوابط موجود در کشور ،چالشهای
مالیاتی شرکتهای تولیدی و خدماتی مبتنی بر تولید را
شناسایی و در سال  ۱۴۰۰به منظور حمایت از تولید و رفع
موانع مالیاتی آن پیشنهاد موثری به ذینفعان ارائه کند.

برگزاری وبینار علمی
"آشنایی اب علم فیزیک رنگ و
کاربردهای آن در حفاظت و مرمت
اشیاء و آاثر اتریخی"
خانمدکترراضیهجعفریعضوهیاتعلمیپژوهشکده
فیزیک رنگ و مدیر گروه پژوهشی دوباره تولید
رنگ و کنترل رنگ ،به مناسبت روز جهانی موزه و
میراث فرهنگی ( ۲۹اردیبهشت) وبینار علمی تحت
عنوان "آشنایی با علم فیزیک رنگ و کاربردهای آن
در حفاظت و مرمت اشیاء و آثار تاریخی" را با هدف
آشنایی اساتید ،دانشجویان و عالقمندان رشته های
حفاظت و مرمت با مباحث فیزیک رنگ و کاربردهای
آن در حوزه های هنری با همکاری انجمن موزه،
حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران و نیز دانشکده
حفاظت و مرمت دانشگاه هنر برگزار نمودند .در
سمینار آنالین فوق ،سرفصلهایی چون آشنایی
با اصول و مبانی رنگ سنجی ،کاربرد مباحث رنگ
همانندیومتاماریزم،فرمولهایاختالفرنگوتاثیر
منابع نوری مختلف در حوزه مرمت و حفاظت اشیا،
دیوارنگارهها و آثار تاریخی و باستانی ارائه گردید.
مدیر گروه دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ پژوهشکده
فیزیک رنگ هدف از برگزاری این وبینار علمی را
آشنایی هرچه بیشتر مخاطبین با مباحث پایه ای و
کاربردی فیزیک رنگ در حوزه مرمت و حفاظت اشیاء
و آثار تاریخی به منظور توسعه همکاریهای علمی و
پژوهشی مشترک فی مابین پژوهشگاه رنگ ،انجمن
موزه ،حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران و دانشگاه
هنر عنوان نمود.

تغییر اتریخ برگزاری
«اولین کنفرانس میل انجمن
علمی اپرکهای علم و فناوری و
مراکز رشد ایران»
برگزاری کنفرانس انجمن به تاریخ  5و 6
خردادماه  1400موکول شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی پارکهای علم
و فناوری و مراکز رشد ایران ،نخستین کنفرانس این
حوزه با عنوان "انقالب صنعتی چهارم ،اکوسیستم
نوآوری ایران ،فرصتها و چالش" ،بدلیل همهگیری
ویروس کرونا و نیز عدم وجود دورنمای شفاف از
شرایط مناسب برگزاری کنفرانس ،تا تاریخ ۶-۵
خرداد ماه سال  ۱۴۰۰به تعویق افتاد؛ تا ضمن کمک
به تأمین سالمت شرکتکنندگان ،در شرایط بهتری
برگزار گردد و زمینه مشارکت تعداد بیشتری را فراهم
نماید .امیدواریم ،در فرصت ایجاد شده ،با تدابیری که
در مقابله با ویروس اندیشیده شده و میشود ،بتوانیم
کنفرانس را در شرایط مطلوبتری میزبانی نماییم.
(منتظر قدوم پرمهرتان در فصل بهاری مازندران که با
عطر بهار نارنج توأم خواهد بود؛ هستیم)
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متفکر آزاد مطرح کرد؛

تالش مجلس برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان بهمنظور رونق صادرات
تخصیص ساالنه معادل نیم درصد از منابع بودجه کشور به صندوق نوآوری و شکوفایی

عضو هیات رئیسه مجلس ،با ارزیابی مثبت از تصویب
کلیات طرح جهش تولید دانشبنیان به تشریح تاثیرات
مثبت ایجاد این قانون در حمایت از شرکتهای دانشبنیان
پرداخت.
روح اله متفکرآزاد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه
ملت ،در مورد تاثیر تصویب طرح جهش تولید دانشبنیان
در توسعه اقتصادی کشور ،گفت :سال  89قانونی برای
راهاندازی شرکتهای دانش بنیان و حمایت از آنها تصویب
شد که حدود 5هزار شرکت دانش بنیان از مزایای آن
بهرهمندشدند.
تصویب کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان در
مجلس
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای
اسالمی ،ادامه داد :با توجه به اینکه رهبر معظم انقالب
فرمودند که باید  400هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم
در همین راستا طراحان طرح جهش تولید دانش بنیان را
جهت اصالح و تقویت قانون مصوب سال  89ارائه دادند که
نگاه دقیقتری به این حوزه داشته و ایرادات آن را رفع کند.
وی تصریح کرد :در طرح جهش تولید دانش بنیان که بعد
از بررسی در کمیسیونهای مختلف در نهایت ،کلیات آن
در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید،
وزارتخانهها مکلف شدهاند تا اقالم راهبردی اولویتدار را
در حوزه فعالیت خود با یک سری معیارهایی تهیه کرده و
وضعیت زنجیرههای ارزش آنها را بر اساس موقعیتهای
داخلی طراحی کنند به این معنا که تولیدات داخلی را
خریداری کنند تا از فناوریهای تحولآفرین حمایت شود،

ت
ع
ف

همچنین آسیبهای ناشی از خرید این اقالم از خارج در
شرایط تحریم رفع شود .از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت
این شرکتها و مراکز رشد ،صادرات توسعه یابد.
متفکرآزاد اظهار کرد :ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز
موظف بوده که قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و نسبت
بپذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از
به تشخیص نقاط آسی 
تحریمها اقدام کرده و چالشهای شرکتهای دانش بنیان
را رفع کند.
وی افزود :در این طرح دولت موظف شده تعرفه واردات
ن آالت و تجهیزات این بخش را متناسب با ظرفیت
ماشی 
تولید در کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی
وضع کند یعنی اگر ماشینی در داخل تولید میشود،
واردکنندگان باید برای واردات مشابه خارجی آن حقوق
گمرکی بیشتری بپردازند تا از تولیدکنندگان داخلی
حمایت شود.
متفکرآزاد خاطرنشان کرد :بر اساس این طرح باید ساالنه
معادل نیم درصد از منابع بودجه کشور را به عنوان سرمایه
صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص یابد تا با اولویت تولید
بار اول و ارتقا توانمندی نوآوری و فناوری داخلی بتوانند
ماشین آالت خط تولید و طراحی مهندسان را بسازند.
ارتقا ارزش ضمانتنامههای شرکتهای دانشبنیان
برای استفاده در معامالت بانکی
وی افزود :یکی دیگر از کمکهایی که در این طرح به
شرکتهای دانش بنیان شده ،این است که فعالیت
در صندوقهای حمایتی صادرات غیردولتی در حوزه
پژوهش و فناوری به عنوان ضمانت نامه بانکی پذیرفته
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شود .از سوی دیگر بر اساس آن صندوق نوآوری و
شکوفایی نیز به بانکهای دولتی و غیردولتی اضافه شدند
تا بتواند در حوزه حمایتهای بانکی فعالیت داشته باشد.
همچنین این صندوق به همراه صندوقهای غیردولتی
پژوهش و فناوری میتوانند ضمانتنامه به عنوان تضامین
اعتباری و انجام کار برای خرید کاال و تحقق تعهدات در
فرآیند کار صادر کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،گفت :در
پی تصویب این طرح ،مطالبات قطعی این شرکتها
از دستگاههای اجرایی که در قراردادها آمده به عنوان
تضمین محاسبات انجام کار پذیرفته میشود و به همان
میزان میتواند به تعهدات خود عمل کند .ضمن اینکه
این قانون در کنار شرکتهای دانش بنیان از سایر
شرکتهایی که فعالیت های دانشگاهی انجام میدهند
هم حمایت خواهد کرد.
وی افزود :دستگاههای اجرایی که در کشور وجود دارند اعم
از دانشگاهها مجازند تمام یا بخشی از داراییهای فکری،
دستاورهای پژوهشی و حق بهرهبرداری از آنها را حسب
مورد با اجازه مولف یا مخترع یا پوهشگر به شرکتهای
دانش بنیان وابسته به مراکز رشد و پارکهای علمی و
فناوری یا افراد وابسته به پروژه همچون اعضای هیات
علمی ،دانشجویان و پژوهشگران به صورت بالعوض واگذار
کنند و در حقیقت مالکیت ایده را به دستگاههای اجرایی
واگذار می کند که در گذشته این امکان وجود نداشت.
متفکرآزاد تصریح کرد :این طرح در حوزه شهرداریها
حقوقی هم شرکتهای دانش بنیان را در کنار دفتر

مهندسی ایجاد کرده است که مدیریت خدمات کشوری
مجاز است امالک ،زمین و ساختمانهای خود را برای
استقرار این شرکتها و واحدهای خالق بدون واگذاری
حق مالکیت در اختیار قرار دهد .همچنین در برخی قوانین
گذشته نیز شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور
مستقر در پارکهای علمی و فناوری را کنار مناطق ویژه
اقتصادی قرار داده که اتفاق بزرگی است.
تالش مجلس برای رفع بروکراسی اداری از مسیر
فعالیت شرکتهای دانش بنیان
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ،یادآور شد :این
ی اداری را از مسیر فعالیت
طرح بسیاری از بروکراس 
شرکتهای دانش بنیان برداشته است ،ضمن اینکه در آن
دولت موظف شده که ساالنه لیست این شرکتها را منتشر
کند تا دستگاههای اجرایی محصوالت این شرکتها را
خریداری کنند.
لحاظ معافیتهای مالیاتی برای فعاالن حوزه دانش
بنیان
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد:
طبق این طرح مالیات افرادی که در حوزه دانش بنیان
هزینه میکنند به عنوان اعتبار مالیاتی که به سنوات
بعدی نیز قابل انتقال باشد ،پذیرفته میشود و معادل
آن از مالیات قطعی آنها کسر خواهد شد ،ضمن اینکه
تمام استانداران موظف به پاسخگویی در حوزه حمایت از
این شرکتها هستند و زیست بوم دانش بنیان در سراسر
کشور منتشر خواهد شد تا فعالیت این شرکتها تنها در
تهران متمرکز نباشد.
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اپرک های علم و فناوری
در این بخش یم خوانید:

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیتمدرس در سال 99
اساسیترینماموریتپارکعلموفناوریکرمانشاه
مانعزداییاست
مرکزرشدمینابپتانسیلنمایندگیحوزهمکرانرادارد
امضاءتفاهمنامههمکاریپارکعلموفناوریهرمزگان
باشهرداریبندرعباس
دانشگاهتهران،بزرگترینناحیهینوآوریکشوررا
راهاندازیکرد.
پارکعلموفناوریدانشگاهتربیتمدرسدرسال99
نگاهکلیبردستاوردهایپارکعلموفناوریدانشگاه
شهیدبهشتیدردولتیازدهمودوازدهم
گزارشعملکرد و دستاوردهایشهرکعلمیو
تحقیقاتیاصفهانو واحدهایفناورمستقر
پارککهگیلویهوبویراحمد،ازتولدتاکنون
محورهایکلیدیبرایتهیهگزارشعملکرددولتتدبیرو
امیددرپارکعلموفناوریخراسانشمالی
معرفیپارکعلموفناورییزد
معرفیپارکعلموفناوریاستانسمنان
آنچهدرابتدایسال 1400توسطفناورانپارکعلمو
فناوریالبرزصورتگرفت
شرح اهدافوبرنامههایپارکعلموفناوریکردستان
معرفیکتاب"جنگلبارانی:چگونهسیلیکونولیدیگری
بسازیم"
استحکامبنیادشرکتهایفناورودانشبنیاندراستان
مازندران
افتتاحبزرگترینخطتولیدبردهایالکترونیکیلوازم
خانگيکشوردرتبریز
نخستینمرکزرشدخیرسازکشوردربنیسشبستر
افتتاحشد
و ....

سالی پر ترافیک در پذیرش پارک
سامانه پذیرش پارک ( )PoRtal.mstPaRk.comدر سال
 1399با ترافیک درخواست عضویت در مراحل مختلف
(پیشرشد ،رشد و موسسات پارکی (شرکتهای بالغ))
مواجه شد؛ به طوریکه بیش از  510درخواست جدید
عضویت دریافت کرد .در این فرآیند  276درخواست ،موفق
به طی روال پذیرش شدند .به همین دلیل کارگروههای
پذیرش پارک  42جلسه و شورای پذیرش نیز  20جلسه
در سال گذشته برگزار کردند .که ماحصل آن (با توجه به
محدودیت فضای استقرار) پذیرش  85عضو جدید در پارک
علم و فناوری دانشگاه تربیتمدرس بود.
تسهیالت و حمایتهای پارک
به طور کلی سال  1399ما در پارک علم و فناوری دانشگاه
تربیتمدرس ،پذیرای بیش از  170واحد فناور و شرکت
دانشبنیان بودیم .از این میان 40 ،تیم در مرحله رشد
مقدماتی 98 ،شرکت نوپا در مرحله رشد و  31شرکت بالغ در
بخش موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه تربیتمدرس
فعالیت دارند .این شرکتها بر اساس بازارهای هدف
در حوزههای تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات،
زیستفناوری ،انرژی ،فناوریهای فرهنگی و علوم انسانی،
کشاورزی و دامپروری ،سالمت و پزشکی و هنر و گردشگری
دستهبندی شدهاند.
شرکتهای عضو پارک در سال  99حدود  326میلیارد تومان
گردش مالی به ثبت رساندند .از طرفی  1550نفر که بیش از
 85درصد آنها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند در این
شرکتها شاغل بوده و مشغول به فعالیت هستند.
از طرفی پارک موفق شد در سال  1399جمعا  490میلیارد
ریال تسهیالت مستقیم اشتغالزایی و توسعه بازار به اعضای
خود پرداخت کند .این تسهیالت به واسطه صندوقهای
پژوهش و فناوری حدود  15میلیارد ریال نیز در قالب
گرنتهای حمایتی بالعوض در حوزههای مختلف به اعضای
پارک تخصیص یافت.
طرح ویژه حمایت از تجاریسازی یافتههای پژوهشی (ناب)
برنامه حمایت از تجاریسازی یافتههای پژوهشی دانشگاه
تربیتمدرس با رویکرد ورود به بازار (ناب) در حمایت از
تجاریسازی یافتههای پژوهشی دانشگاه تربیتمدرس
راهاندازی شده است .برنامه ناب با هدف شناسایی ،جذب و
حمایت از تجاریسازی ایدههای نوآورانه و فناورانه استادان
و دانشجویان دانشگاه تربیتمدرس راهاندازی شده است .در
این برنامه طرحهای با قابلیت تجاریسازی که دارای حداقل
یک نمونه اولیه یا آزمایشگاهی بوده ،از منظر فناوری،
نوآوری و قابلیت تجاریشدن بازار قابل بررسی هستند که
با شرط عضویت حداقل یکی از اعضای محترم هیأتعلمی
دانشگاه تربیتمدرس در تیم ،مورد حمایت قرار میگیرند.
پس از ارزیابیهای اولیه انجامشده روی طرحها ،یک نقشه
راه مدون و کام ً
ال شفاف به هرتیم داده میشود .در اولین دوره

طرح ناب  15طرح فناورانه پذیرش شدند که جمعا  20میلیارد
ریال تسهیالت و  5میلیارد ریال حمایت مالی بالعوض برای
توسعه محصول و ساخت  MVPو مراحل بعدی تجاریسازی
برای این طرحها مصوب شد.که در حال طی فرآیندهای
پیشرفت کار هستند.
جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال)
دومین دوره جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال)
به همت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیتمدرس در سال
 1399برگزار شد .استارپوزال با هدف تبدیل پروپوزالها
دانشجویی انجام شده در سطح دانشگاههای
و تحقیقات
ِ
کشور به پروژههای دارای قابلیت تجاریسازی ،و اتصال
مجدد حلقهی جداماندهی صنعت به دانشگاه برگزار
میشود .مخاطبان استارپوزال دوم بیش از  400پایاننامه
از  58دانشگاه و به لحاظ گستردگی جغرافیایی  25استان
در سطح کشور را در بر میگرفت .شرکتکنندگان در این
جشنواره در مجموع از  14هزار نفرساعت کارگاه آموزشی
و رویدادهای توانمندساز استفاده کردند .همچنین در
مجموع  250میلیون تومان جایزه نقدی به پایان نامههای
برتر اهدا شد.

مدرسه کارآفرینی مدرس و دیگر رویدادهای آموزشی
مدرسه کارآفرینی مدرس رویدادی است که پارک تربیتمدرس
به صورت ویژه برای آموزش متمرکز و هدفمند مباحث مرتبط
با کارآفرینی برای دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه
برنامهریزی کرده است .پارک در سال  1399موفق به برگزاری
دو دوره مدرسه کارآفرینی مدرس شد .سرفصلها و عناوین
طراحی شده برای مدرسه کارآفرینی به گونهای است که
عالقهمندان به این حوزه بتوانند گامهای زنجیرهای از بدو خلق
یکایدهتاتجاریسازیوفروشمحصول/خدمتبرآمدهازایده
و همچنین بنیان نهادن یک استارتاپ را در آن آموزش دیده و
تمرینکنند.مباحثیهمچونایدهپردازی،اعتبارسنجیایده،
تیمسازی ،طراحی مدل کسب و کار ،تحقیقات بازار ،توسعه
محصول ،بازاریابی و توسعه بازار ،تکالیف مالی و حقوقی،
ارزشگذاری و جذب سرمایه و نحوه ارائه به سرمایهگذار در
مدرسه کارآفرینی آموزش داده میشوند.
در کنار مدرسه کارآفرینی رویدادهای متنوع دیگری در قالب
پنلهای انتقال تجربه کارآفرینی ،کافه نوآوری و کارگاههای
توسعه فردی به تناوب برگزار شد .پارک مدرس در مجموع در
سال  99توانست بیش از  15هزار نفرساعت دوره آموزشی و
توانمندساز برگزار کند.
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رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه،

معاونت آموزش ،پژوهش و
فناوری ❚
تجارت
،معدن و
صنعت
بندرعباس
فناوری
وزارتعلم و
❚ پارک
❚ پارک علم و فناوری کرمانشاه ❚

❚

❚

اساسیترین ماموریت پارک علم و فناوری کرمانشاه مانعزدایی است
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه ،پشتیبانی و مانعزدایی را
سیاست اصلی و یکی از اساسیترین ماموریتهای پارک علم
و فناوری برشمرد و گفت :پارک علم و فناوری بعد از جذب
شرکتها و در مسیر تجاری سازی و توسعه بازار محصوالت
فناور و دانش بنیان به دنبال حمایت و پشتیبانی تخصصی
از صاحبان ایده ،رفع موانع موجود و کاهش ریسک در طی
فرآیند ایجاد کسب و کارهای نوآورانه می باشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه،دکتر
سیامک آزادی در گفت و گو یی شعار سال  ۱۴۰۰را بخشی از
وظایف پارکهای علم و فناوری دانست و افزود  :پارکها باید
سال جدید در همه مراحل تجاریسازی شرکتها ،صدور
مجوزها و ارائه تسهیالت به موقع در کنار شرکتها باشند و
برای حل مشکالت آنها چارهاندیشی کنند.
وی درخصوص عملکرد پارک علم و فناوری کرمانشاه در سال
 ۹۹از ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناورانه به عنوان یکی از
مهمترین ماموریت های این مرکز یاد کرد و اظهار داشت :در
این سال  ۳۱۶ایده و درخواست به مجموعه پارک علم و فناوری
ارائه گردید که از این تعداد با  ۱۰۲مورد موافقت شد.
آزادی افزود :پارک علم و فناوری امسال رشد خوبی در برخی
شاخص ها داشته طوری که تعداد دانش فنی منجر به محصول
از  ۳۷مورد در سال  ۹۸به  ۴۲مورد رسیده ،تعداد اشتغال از یک
هزار و  ۷۶۶نفر به یک هزار و  ،۸۵۵تعداد ثبت برند از  ۶مورد به
هشت مورد و افزایش شرکت های دانشگاهی نیز از  ۱۱مورد به
 ۱۷مورد افزایش یافته است.
 ۲۶۹هسته و واحد فناور را تحت حمایت داریم
آزادی در ادامه با اشاره به فعالیت  ۲۶۹واحد و هسته فناور در
مجموعه پارک علم و فناوری کرمانشاه ،گفت :از این تعداد ۱۶۷
مورد شرکت فناور و  ۱۰۲مورد نیز هسته فناور هستند که ۱۰۵
ی اطالعات و ارتباطات ۱۱۰ ،مورد در حوزه
مورد در حوزه فناور 
عمومی و  ۵۴مورد هم در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند.
آزادی خاطرنشان کرد :از  ۱۰۵شرکت و هسته فناور فعال در

حوزه  ICTهم تعداد  ۴۲مورد در حوزه کامپیوتر و نرم افزار،
 ۵۰مورد در حوزه برق و الکترونیک و  ۱۳مورد نیز در حوزه
بازی و انیمیشن ،از  ۵۴شرکت و هسته فناور فعال در حوزه
کشاورزی هم  ۲۳مورد در حوزه ابزارآالت و مکانیزاسیون۱۳ ،
مورد در حوزه دام و طیور ،هفت مورد در حوزه کود و خاک و ۱۰
مورد هم در سایر حوزه های کشاورزی و  ۱۱۰شرکت و هسته
فناور فعال در حوزه عمومی هم در زمینه های مختلف خدمات
مهندسی ،تجهیزات پزشکی ،ماشین آالت صنعتی ،سرگرمی،
صنایع شیمیایی ،غذا و دارو فعالیت دارند.
آزادی خاطرنشان کرد :از ابتدای فعالیت پارک علم و فناوری
کرمانشاه تاکنون  ۴۱۰واحد و هسته فناور دیگر از مجموعه
خارج شده اند و بنابراین در سالهای فعالیت پارک ،با در نظر
گرفتن  ۲۶۹هسته و شرکت فناور فعلی ،در مجموع  ۶۷۹شرکت
و هسته فناور از حمایت های پارک برخوردار شده اند.
آزادی در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته در حمایت از
شرکت های دانش بنیان استان پرداخت و با اشاره به وجود ۶۰
شرکت دانش بنیان در استان ،گفت :از این تعداد  ۴۰شرکت
زیر حمایت پارک قرار دارند و این در حالی است که تعداد
شرکت های دانش بنیان از  ۵۴مورد در سال  ۹۸به  ۶۰مورد
در سال  ۹۹رسید که این تعداد باید بیش از این افزایش یابد.
وی از تشکیل و برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره های
حوزه دانش بنیان در سطح استان خبر داد و افزود :در سال
 ۹۹بیش از  ۶۰۰نفر از صاحبان ایده ،فناوران و کارشناسان و
متقاضیان ایجاد شرکت های دانش بنیان تحت آموزش و
مشاوره قرار گرفتند و امیدواریم اجرای چنین برنامه هایی
زمینه ساز افزایش شرکت های دانش بنیان در سطح استان
شود.
آزادی با اشاره به فعالیت های پارک در حوزه سند اشتغال
استان گفت :بر اساس این سند تعهد ما در سال  ۹۹ایجاد
 ۹۷شغل بود که خوشبختانه توانستیم در این مدت  ۱۴۰مورد
اشتغال ایجاد کنیم.
آزادی در ادامه در تشریح حمایتهای مالی صورت گرفته از

امضاء تفاهم نامه همکاری پارک علم و
فناوری هرمزگان با شهرداری بندرعباس

شرکت های تحت حمایت پارک ،متوسط پرداختی تسهیالت
به هسته های فناور در مرحله رشد مقدماتی را هفت میلیون
تومان ،شرکت های در مرحله رشد را  ۶۰میلیون تومان و
شرکت های پارکی را حدود  ۸۰میلیون تومان اعالم کرد.
وی افزود :حمایت های صورت گرفته از شرکتها و هستههای
فناور پارک از سه منبع اعتبارات پارک ،صندوق پژوهش و
فناوری زاگرس و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت میگیرد
که در سال گذشته  ۲.۳میلیارد تومان تسهیالت از محل
اعتبارات پارک ۲.۷ ،میلیارد تومان از محل صندوق پژوهش
و فناوری زاگرس و  ۵.۴میلیارد تومان از محل صندوق نوآوری
و شکوفایی به شرکت ها پرداخت شده است.
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به برگزاری ۱۸
کارگاه در حوزههای مختلف خاطرنشان کرد :در مجموع ۸۶
واحد فناور تحت حمایت پارک توانسته اند در سال  ۹۹از
تسهیالت این سه منبع استفاده کنند.
آزادی در پایان از ارائه  ۱۱۰اختراع به مجموعه پارک علم و
فناوری کرمانشاه در سال گذشته جهت ثبت خبر داد و افزود:
از این تعداد  ۶۱اختراع تایید و ثبت شد.

امضاء تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری
هرمزگان با شهرداری بندرعباس به منظور برقراری
توسعه همکاریهای علمی و فناوری و ارتباط
سازمان یافته بین پارک علم وفناوری هرمزگان و
شهرداری بندرعباس به گزارش روابط عمومی پارک
علم و فناوری استان هرمزگان به منظور برقراری
توسعه همکاریهای علمی و فناوری و ارتباط
سازمان یافته بین پارک علم وفناوری هرمزگان
و شهرداری بندرعباس و بهرهگیری از امکانات و
پتانسیلهای هر یک از طرفین تفاهم نامه و نیز بهره
مندی از تخصصهای مختلف علمی ،تحقیقاتی،
آزمایشگاهی ،کارگاهی ،کتابخانه ای و امکانات بالقوه
و بالفعل پارک علم و فناوری توسط سایر بخش های
جامعه در جهت رفع مشکالت و توسعه پایدار و ایجاد
همکاری های مشترک ،این تفاهم نامه فی ما بین
پارک علم و فناوری هرمزگان با ریاست دکتر علی فتی
و شهرداری بندرعباس با حضور شهردار آقای دکتر
عباس امینی زاده امضاء گردید .
اهداف این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد .
 .1همکاری آموزشی برای ارتقاء علمی کارشناسان
 .2کاربردی نمودن پژوهش ها و تجاری سازی آن
 .3تسریع در تحقق توسعه پایدار در حوزه شهری و
شهرسازی و مدیریت شهری
 .4به کارگیری استارت آپ ها در حوزه مدیریت شهری
برای تحقق شهر هوشمند
 .5تبادل دانش وتجربیات بخش تحقیق و اجرا به ویژه
در حوزه شهری و شهرسازی و مدیریت شهری

مرکز رشد میناب پتانسیل نمایندگی حوزه مکران را دارد
در قالب مرکز رشد و نوآوری فعالیت می کند و در حال حاضر
این مرکز در مجتمع آموزش عالی میناب واقع در شهرک
المهدی قرار دارد و مشغول به فعالیت است.
وی با بیان اینکه دیدی که برای این مرکز به عنوان مرکز شرق
استان وجود دارد یک دید وسیع تری است ،ابزار امیدواری
کرد :با توجه به برنامه و رشد این مرکز و ظرفیت و موقیعت
خاص و استراتژیک حوزه مکران قصد داریم با برنامه ریزی
دقیق از حالت استانی خارج و خود را به حوزه مکران ارتباط
دهیم تا در قالب نمایندگی مرکز رشد حوزه مکران فعالیت
کنیم و این پناسیل در این مرکز وجود دارد.
اعتمادی پور گفت :با توجه به موقیعت استراتژیک حوزه
مکران ،این مرکز با رشدی که می تواند داشته باشد پتانسیل
تبدیل شدن به نمایندگی مرکز رشد حوزه مکران را دارد.
رسول اعتمادی پور در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و
فناوری هرمزگان با اشاره به نیاز شهرستان میناب به عنوان
دومین شهرستان بزرگ استان هرمزگان به مرکز رشد و
نوآوری ،اظهار کرد :از این رو مرکز رشد و نوآوری میناب در
سال ۹۹موفق به اخذ مجوز شد و اولویت تخصصی کاری آن در
زمینه کشاورزی است اگر چه فعالیت خود را بنابر وظایف اصلی
که برعهده دارد آغاز کرده است.

وظیفه و رسالت اصلی پارک های علم و فناوری

وی در ادامه وظیفه و رسالت اصلی پارک های علم و فناوری و
مراکز رشد را به عنوان یک پل راهگشا و راهبردی میان علم و
صنعت دانست و افزود :تا زمینه شکوفایی ایده های قابل رشد
افراد تبدیل به محصول نهایی شود و به جامعه هدف ارائه شود
و مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میناب با اشاره
به عمر کوتاه این مرکز ،خاطر نشان کرد :در بدو ورود دو شرکت
متقاضی وجود دارد که یک شرکت پذیرش شده و در مرحله
پیش رشد قرار دارد و در زمینه خوراک دام فعالیت می کند و
دیگری در بخش گیاهان زینتی قرار است فعالیت کند و یک
شرکت دیگری هم در زمینه هوش مصنوعی اعالم آمادگی کرده
است و این می تواند باعث شکوفایی و رشد بیشتر این مرکز در
میناب باشد.
اعتمادی پور ،گفت :این مرکز با محوریت حوزه شرق استان
شامل شهرستان های رودان ،جاسک ،بشاگرد ،سیریک و…

حمایت ها کشوری می شود

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دومین شهرستان بزرگ
استان هرمزگان ،اضافه کرد :اگر این اتفاق مهم تبدیل به
نمایندگی حوزه مکران رقم بخورد به ما به دید استانی دیگر
نگاه نمی شود و با دید ویژه کشوری می نگرند و به طبع آن
حمایت های در سطح کشوری می شود.

مشکالت مکران دیده می شود

اعتمادی پور در همین رابطه ادامه داد :عالوه بر دید و حمایت
های کشوری ،مشکالت استان و مرکز مکران هم در این باره
دیده می شود و در حوزه مکران استان سیستان و بلوچستان

از پارک علم و فناوری و مراکز رشد بسیار قوی برخودار است
و می تواند باعث هم افزایی و تقویت همکارهای مشترک در
این باره شود.

حمایت های مالی و معنوی از شرکت ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت های
مرکز رشد از شرکت ها پرداخت و گفت :شرکت ها در بدو ورود
در مرحله پیش رشد تا ۲۲میلیون تومان با کارمزد پنج درصد و
باز پرداخت با دوره تنفس برخودار می شوند و این حمایت ها
تا مرحله بعدی که رشد نامیده می شود بستگی به طرحی که
داوند تا  ۴۰۰میلیون تومان هم می رسد.
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میناب در
ادامه افزود :عالوه بر حمایت های مالی حمایت های معنوی
جهت ارتقای شرکت ها نظیر راهنمای ،مشاوره ،چگونگی کار
و بازاریانی و… ارائه می شود.
اعتمادی پور با توجه به عالقه مندی شرکت های حوزه شرق
در این زمینه ،تصریح کرد :در سال اول پیش بینی ما بر این
است که  ۱۰شرکت در مرحله پش رشد و سه الی پنج شرکت در
مرحله رشد داشته باشیم.
وی حضور پارک های علم و فناوری را باعث فرهنگ سازی،
رشد و اعتماد بیشتر علم در جامعه خواند و گفت :این کار از
ظرفیت اشتغالزایی و درآمد زایی زیادی برخودار است و از
گسترش شغل های کاذب زیادی جلوگیری می کند.
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میناب در
پایان از مدیران ،جوانان خوش فکر ،خیرین و همه کسانی که
می توانند به نحوه ی در این راه کمک کند درخواست همکاری
کرد تا شاهد پیشرفت هر چه بیشتر استان مان در عرصه های
مختلفباشیم.

به مناسبت روز فناوری ملی هسته ای
رونمایی از دستگاه آشکار ساز هستهای
در برج فناوری هرمز
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان
هرمزگان ،آیین رونمایی از ثبت اختراع دستگاه
آشکارساز هستهای به مناسبت روز ملی فناوری
هستهای با حضورجناب دکتر منصور آرامی نماینده
محترم مجلس شورای اسالمی استان هرمزگان و
جناب دکتر علی رئوفی معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هرمزگان در سالن کنفرانس پارک
علم و فناوری استان هرمزگان برگزار شد.
آقای دکتر منصور فرهادی گفت :دستگاه آشکارساز
هستهای یکی از دستگاه های مهم در تولید رادیو
داروها در کشور است.
این دستگاه در سال  ۲۰۱۶توانست در المپیاد
اختراعات جهانی مدال نقره و مقام دوم جهانی را به
دست آورد .
پژوهشگر هرمزگانی گفت :در دستگاه آشکار ساز همه
فرآیندهای هسته ای مانند ذرات و مواد رادیواکتیو را
دنبالمیکنندکهدرتولیدانواعداروهانقشموثریدارد.
وی افزود :بیش از هزار مرکز پزشکی هسته ای در
کشور وجود دارد و ساالنه یک میلیون نفر از این مراکز
خدمات پزشکی دریافت می کنند.
منصور فرهادی گفت :در ساخت این دستگاه خانم
فاطمه ادیم و آقای یاسین پرموته نیز مشارکت داشتند.

❚ پارک علم و فناوری تهران❚
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دانشگاه تهران ،ایجاد کننده بزرگترین ناحیهی نوآوری در کشور

دانشگاه تهران ،بزرگترین ناحیهی نوآوری کشور را راهاندازی کرد
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛

درمان زخم پای دیابتی با دانش ایرانی
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران ،شرکت دانش بنیان داهیان پزشکی پیشرو
مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق
به ساخت دستگاهی برای زخم پای دیابتی شد ،این
دستگاه قادر است در مدت کوتاهی این نوع زخمها
را بهبود دهد.
گفتنی است این شرکت در تجاریسازی  ۴نسل از
دستگاه نوار قلب نیز موفق عمل کرده است.
شرکت داهیان پزشکی پیشرو از سال  ۱۳۸۶فعالیت
خود را در حوزه تجهیزات پزشکی بیمارستانی آغاز
کرده است و در سال  ۱۳۹۱اولین دستگاه نوار قلب
(الکتروکاردیوگرافی)  ۶کاناله خود را به بازار عرضه
کرد .عمده فعالیت شرکت در بخش بازرگانی،
واردات تجهیزات حوزه پزشکی ،و در بخش تولید،
بر دستگاه الکتروکاردیوگراف متمرکز است .عالوه بر
این محصول ،شرکت به طراحی و تولید محصوالت
دیگری از جمله دستگاه الکتروشوک اتوماتیک و
هولترمانیتورینگ قلب نیز میپردازد .محققان این
شرکت اخیرا بر روی یک دستگاه جدید برای درمان
زخم پای دیابتی درحال کار هستند.
علی حیدرنژاد؛ مدیر تحقیق و توسعه این شرکت
با اشاره به عرضه مدلهای دیگری از دستگاه
الکتروکاردیوگرافی گفت ":دستگاه نوار قلب تک
کاناله ،سه کاناله و  ۱۲کاناله را یا تولید کردیم و یا در
حال توسعه آنها هستیم .همچنین موفق به طراحی و
توسعه دستگاه هولتر مانیتور نیز شده ایم".
وی افزود ":دستگاه الکترو شوک اتوماتیک ()AED
از جمله محصوالت جدید ما است عالوه بر آن موفق
به طراحی و توسعه دستگاه هولترمانیتور شدیم".
این دستگاه به بیمار متصل میشود و بیمار به منزل
مراجعه میکند و طی  ۲۴یا  ۴۸ساعت از بیمار نوار
قلب گرفته میشود".
حیدرنژاد به ساخت دستگاه  PCبیس نیز اشاره کرد
و گفت ":این دستگاه همان دستگاه نوار قلب است
که به کامپیوتر متصل میشود و با گرفتن نوار قلب،
آن را بر روی کاغذ  A۴پرینت گرفت ضمن آنکه
ذخیره سازی دادهها راحتتر خواهد بود ،اتصال
به سیستمهای بیمارستانی برای سهولت در ذخیره
سازی ،امکان پذیر است".
مدیر تحقیق و توسعه این شرکت به طراحی و ساخت
دستگاه "پایا" نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این
دستگاه مراحل اخذ مجوز از وزارت بهداشت را طی
میکند ،یادآور شد" :این دستگاه به منظور درمان
زخمهای پای دیابتی طراحی شده است".
وی در توضیح این موضوع بیان کرد" :پای افراد
مبتال به دیابت،دچار نوعی زخم میشود که درمان
آن بیش از یک ماه زمان نیاز دارد ولی این دستگاه
از طریق تحریک الکتریکی موجب میشود که روند
درمان زخم کوتاهتر شود".
مطابق با صحبتهای ایشان اگر درمان زخم پای
دیابتی با استفاده از پانسمانهای ویژه به  3الی 4
ماه زمان نیاز داشته باشد ،این دستگاه روند درمان
را کوتاه تر خواهد کرد.
حیدرنژاد به این نکته اشاره کرد که مدت زمان بهبود
زخم با استفاده از پانسمانهای معمولی و استفاده از
این دستگاه به یک ماه تا یک ماه و نیم تقلیل مییابد.
تاکنون  ۴نسل از دستگاههای نوار قلب تولید شده
در این شرکت را تجاری سازی شدهاند .دستگاه ۱۲
کاناله الکتروشوک و هولتر در حال تحقیق و توسعه
است و به زودی نمونه اولیه دستگاه الکترو شور به
بازار عرضه خواهد شد.
این نکته حایز اهمیت و یادآوری است که برای
محصوالت تولیدی این شرکت استاندارد CE
دریافت شده است.
شما عالقهمندان میتوانید گفت و گوی اختصاصی
اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با
شرکت داهیان پزشکی پیشرو را از طریق لینک زیر
تماشا نمایید.

یکی از اجزای مهم در زیستبوم فناوری "ناحیه نوآوری" است
که بر اساس تعریف ارائهشده در سایت  IASPنواحی نوآوری
مکانهایی هستند که برای جذب افراد کارآفرین ،بااستعداد،
مشاغل دانشبنیان و سرمایهگذاریها طراحیشدهاند ،که با
توسعه و ترکیب مجموعهای از داراییهای زیربنایی ،نهادی،
علمی ،فناوری ،آموزشی و اجتماعی آنها به همراه ارائه
خدمات باارزش افزوده ،میتوان به نتایجی همچون توسعه
اقتصادی و رفاه پایدار برای جامعه رسید.
در همین راستا دانشگاه تهران ،بزرگترین مرکز آموزش عالی
در ایران ،با ایجاد بزرگترین ناحیهی نوآوری کشور یکی از
مهمترین پیشگامان کشور در خلق این پدیدهی نو ظهور در
کشور است.
ناحیهی نوآوری دانشگاه تهران با مساحت و محیط حدود
 40کیلومتر مربع و  31کیلومتر ،فضای داخلی اتصال خیابان
شوش با خیابان وحدت اسالمی ،خیابان وحدت اسالمی با
خیابان ولیعصر ،خیابان ولیعصر با خیابان اسدآبادی ،خیابان
اسدآبادی با خیابان مالصدرا ،خیابان مالصدرا با اتوبان شهید
همت ،اتوبان شهید همت با اتوبان یادگار امام ،اتوبان یادگار
امام با خیابان اذربایجان ،خیابان آذربایجان با خیاان شهید
نواب صفوی و خیابان شهید نواب صفوی با خیابان شوش در
بر میگیرد.
در این ناحیه همچنین سه هاب منطقهی نوآوری شهر

دانش ( ،)smart, green and knowledge cityمنطقهی
نوآوری اینترنت اشیا ( )IOT,IIOTو منطقهی نوآوری
کسب و کارهای خرد و کوچک ( )circular economyقرار

گرفته است.
پارک علم و فناوری دانشگاه راهبری این پروژهی عظیم را بر
عهده گرفته است.

سیستم تماس دانش بنیان بومی ،جایگزین رقبای خارجی خود شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
شرکت دانش بنیان راهکار سرزمین هوشمند ،مستقر در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با طراحی و پیاده سازی
پلتفرم مرکز تماس  ،iWinتوانست این پلتفرم را جایگزین
نمونههای خارجی در کشور کند که در ادارات و سازمانها از
آنها استفاده میشود.
این سامانه قابلیت مدیریت مرکز ارتباط و نیز انجام خدمات
میزبانی و پاسخگویی  ۲۴ساعته در هفت روز هفته را به صورت
تخصصی دارد" .رسیدگی به شکایات و انتقادات"" ،ثبت در
سامانه تیکتینک و " ،"CRMانجام عملیات رزرواسیون"،
"ورود و پاالیش اطالعات و داده کاوی"" ،امکان صحتسنجی
اطالعات"" ،امکان ورود و پاالیش اطالعات"" ،اجرای کمپین
تکمیل و رفع نقص اطالعات مشتریان"" ،پاسخگویی به کلیه
پیامهای متنی اعم از ایمیل و کامنت برخی از ویژگیهای این
پلتفرم به شمار میرود.
گفتنی است این محصول بومی در پروژه  ۲۰۲۰شرکت مخابرات
ایران جایگزین نمونه خارجی شده است.
سامانه غیرحضوری  *۲۰۲۰#سامانهای برای دریافت
اطالعات در خصوص کلیه خدمات غیرحضوری تلفن ثابت
و همگانی ،پیگیری امر مربوط به اینترنت  ADSLمخابرات،
پرداخت آنالین قبض تلفن ثابت در صورت قطع بودن ،اعالم
شماره موبایل جهت ارسال پیامک صورتحساب و شرکت در
جشنوارههای شرکت مخابرات ایران است.
شرکت دانش بنیان راهکار سرزمین هوشمند با اتخاذ رویکرد
" "iWinو برپایه این شعار توانسته است است بر اساس نیاز به
توسعه ارتباطات فراگیر" ،مرکز تماس " را پیاده سازی کند.

فرامرز فیاضفر ،مسئول پروژه  ،iWinضمن اشاره به
زمینههای تحقیقاتی این شرکت گفت : ":شرکتها و ارگانها
برای ایجاد ارتباط با مخاطبان خود نیازمند سیستمهای مرکز
تماس هستند که بعضا این سیستم با عناوینی چون "تلفن
گویا" شناحته میشوند".
وی در تکمیل گفتههای خود افزود ":ما در این راستا
سیستمی را طراحی کردیم که بتواند کلیه ماژولهای ارتباطی
مانند تلفن ،فکس و ایمیل و پیامک را به صورت یکپارچه و
پنجره واحد پوشش دهد ،ضمن اینکه این ماژولها را با
یکدیگر ارتباط دهد؛ به این معنا که وقتی به سازمانی پیامک
زده میشود ،این پیام به سیستم تماسی وارد شود و فرد

بتواند با آن سازمان ارتباط برقرار کند ،بدون آنکه هزینه
اضافی برای وی به همراه داشته باشد".
فیاضفر با اشاره به هوشمند بودن سیستم طراحی شده ،یادآور
شد :پاسخ به نیازهای تماسی و ارتباطی یک سازمان صرفا این
نیست که به آن پاسخ داده شود ،بلکه الزم است از طریق ایجاد
ارتباط میان سازمان با مخاطبان رسوب فناوری رخ دهد.
ایشان در ادامه تشریح کرد ":برای سازمانها ضروری است تا به
شناسایی و بررسی تقاضاهای مخاطبان خود بپردازند و ببینند
در این نیازها نسبت به گذشته چه تغییراتی به وجود آمده
است .این امر در بهبود فرآیند کاری و ارتقای سیستمهای
ارتباطی بسیار موثر خواهد کرد چراکه در این زمینه رقبای
خارجی وجود داشت و طیف وسیعی از این ابزارهای وارداتی
در کشور در حال بهرهبرداری است.
فیاض فر با اشاره به سیستمی طراحی شده یادآور شد ":این
محصول بومی توانسته جایگزین سیستمهای وارداتی مورد
استفاده ارگانها و شرکتها شود ،نمونه آن کاربردی شدن
این سیستم در پروژه  ۲۰۲۰شرکت مخابرات در کل کشور
اشاره کرد".
مجری این طرح با اشاره به پروژه  ۲۰۲۰شرکت مخابرات ایران،
گفت :این پروژه مربوط به پشتیبانی و فروش  ADSLمخابرات
ایران به عنوان دومین مرکز تماس کشور است .بزرگترین مرکز
تماس کشور همراه اول و بعد از آن شرکت مخابرات قرار دارد.
درحال حاضر بانک مسکن ،بانک ملت ،پست تیپاکس و
فرودگاه امام از جمله مراکزی هستند که در آنها سیستم
ارتباطی این شرکت جایگزین نمونه خارجی شده است و
مدیریت خروج ارز از کشور را به ارمغان آورده است.

تاسیس کانون نوآوری زیست فناوری (بیوتکنولوژی) در پارک علم و فناوری خوزستان
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خوزستان
این کانون با هدف جذب صاحبان ایده و صنایع در حوزه
زیست فناوری و همچنین ارتقاء سطح فناوری های مرتبط
با بیوتکنولوژی طی قراردادی میان پارک علم و فناوری
خوزستان و شرکت زیست فناوران اندیشه ویرا فعالیت خود را
بطور رسمی آغاز کرد.
کمیته ملي زيست فناوري کشور ،زیست فناوری را اينگونه
تعريف کرده است :بيوتكنولوژي (زيست فناوري) عبارت است
ازکاربرد علوم مختلف در استفاده مستقيم يا غير مستقيم
از موجودات زنده ،قسمتي از بدن و يا فرآورده هاي آنها در
اشكال طبيعي يا تغيير يافته؛ به عبارت ديگر زيست فناوري
نوعی از فناوري ها است که در آن از موجودات زنده و يا اجزاي
آنها استفاده ميشود .اين تعريف گستره وسيعي از رشته هاي

مختلف علوم و فنون را در بر مي گيرد که شامل کشاورزی و
محیط زیست ،پزشكي  ،دامپزشکی ،صنایع غذايي و داروئی
و غیره می شود.
پيشرفتهاي چشمگير زيست فناوري در دهه هاي اخير (به
ويژه پس از دستيابي به روشهاي نوين مهندسي ژنتيك در
جداسازي ژن ها ،دستكاري و انتقال آنها از موجودي به موجود
ديگر) آن را به عنوان يكي از مهمترين فناوري هاي مولد تبدیل
کرده است.

استان خوزستان با داشتن منابع انسانی و طبیعی فراوان در
حوزه های اقتصادی و بهداشت و درمان ،ظرفیت باالیی برای
راه اندازی کسب و کار در حوزه زیست فناوری داردکه متاسفانه
با وجود نیروهای متخصص ،اساتید و دانشجویان فعال در این
زمینه از امکانات و منابع مالی کمتری به نسبت سایر استان ها
برخوردار است .در حال حاضر  4تیم فناوری با مجموع  16نفر
در این مرکز نوآوری مشغول به کار هستند که در زمینه های
مختلف از جمله بیوتکنولوژی پزشکی ،دارویی ،کشاورزی
و محیط زیست ،میکروبی ،صنایع غذایی ،بیوانفورماتیک
و ژنتیک فعالیت و تشکیل کارگروه داده اند .ایجاد اولین
زیرساخت تولید ملزومات داروئی نو ترکیب در خوزستان و
استعدادیابی ژنی و همچنین تشخیص بیماری های وراژتی از
جمله فعالیت های این مجموعه می باشند.
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❚ پارک علم و فناوری کرمانشاه ❚

❚ پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ❚

مروری بر عملکرد  8ساله "پارک علم و فناوری کرمانشاه"
از افزایش  4برابری "فناوران" تا رسیدن به صادرات  13میلیون دالری

رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه به تشریح عملکرد هشت
ساله این مرکز در دولت های یازدهم و دوازدهم پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه  ،دکتر
سیامک آزادی در گفت و گو یی در تشریح عملکرد هشت ساله
پارک علم و فناوری کرمانشاه از سال  1392تاکنون ،گفت :طی
این سالها اقدامات خوبی در مجموع پارک علم و فناوری در
حوزه های مختلف جهت حمایت از شرکت های فناور و دانش
بنیان صورت گرفته است.
وی به افزایش چشمگیر واحدهای تحت حمایت پارک طی
این مدت اشاره کرد و افزود :واحدها در مرحله رشد مقدماتی
در هشت سال گذشته از  66مورد در سال  1392به  102مورد
درسال گذشته ،واحدهای مرحله رشد از  48مورد به  136مورد
و واحدهای مرحله پارکی نیز از  19مورد در سال  1392به 32
مورد در سال گذشته رسیده اند.
وی افزود :در مجموع واحدهای تحت حمایت پارک از 132
مورد در سال  1392به  270مورد در سال گذشته رسیده است.
به گفته رییس پارک علم و فناوری از ابتدای فعالیت پارک در
مجموع  658واحد فناور تحت حمایت قرار گرفته اند.
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه به افزایش بیش از چهار
برابری فناوران شاغل در مجموعه پارک علم و فناوری و مراکز
رشد استان در هشت سال گذشته هم اشاره کرد و افزود :تعداد
فناوران شاغل در این واحدها از  423نفر در سال  1392به 1855
نفر در سال گذشته افزایش یافته است.
وی در ادامه به فعالیت هفت مرکز رشد در سطح استان
اشاره کرد و افزود :در حال حاضر دو مرکز رشد جامع و ICT

در کرمانشاه فعال بوده و در هریک از شهرستان های اسالم
آبادغرب ،روانسر ،سنقر و کلیایی ،سرپل ذهاب و کنگاور نیز یک
مرکز رشد فعالیت دارد.
آزادی یادآور شد :این مراکز به عنوان معین شهرستان های
دیگر نیز فعالیت دارند ،بطوری که بعنوان مثال مرکز رشد
شهرستان سرپلذهاب شهرستان های گیالنغرب و قصرشیرین
را نیز پوشش داده و یا مرکز رشد روانسر تمام منطقه اورامانات
استان را تحت پوشش دارد.
رییس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به
راه اندازی چهار کانون شکوفایی خالقیت در هشت سال گذشته
در سطح استان ،گفت :کانون های شکوفایی خالقیت یک
مرحله قبل از مراکز رشد بوده و این مراکز با جذب افراد خالق،
ایده های اولیه آنها را پرورش و توسعه داده و آنها را برای ورود به
مراکز رشد مهیا می سازند.
آزادی از راه اندازی سه شتاب دهنده به عنوان یکی دیگر از
دستاوردهای پارک علم و فناوری کرمانشاه در هشت سال
گذشته یاد کرد و افزود :شتاب دهندهها مراکزی هستند که
صاحبان ایده را برای راه اندازی یک استارتاپ تحت حمایت
قرار داده و پس از طی دوره شتابدهی آنها را به شبکه سرمایه
گذاری متصل می کنند.
وی افزود :در واقع شتابدهندهها حلقه واسط بین کسب و
کارهای نوپا و سرمایه گذران خطرپذیر هستند.
آزادی گفت :در حال حاضر سه شتاب دهنده تیک در حوزه
فناوری اطالعات ،گیم و انیمیشن و شیمی تحت حمایت پارک
هستند و از صاحبان ایده حمایت می کنند.

رییس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه در ادامه از راه
اندازی چهار مرکز نوآوری در استان به عنوان یکی دیگر از
دستاوردهای این مرکز طی هشت سال گذشته یاد کرد و افزود:
این مراکز بصورت تخصصی به جذب تیم ها و ارائه خدمات به
آنها می پردازند.
وی افزود :در حال حاضر پنج مرکز نوآوری صنایع شیمیایی،
گیاهان دارویی ،کشاورزی هوشمند ،زیست فناوری و مرکز
نوآوری و شتابدهی "منش" فعال هستند.
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به افزایش ثبت
اختراعات سالیانه در این مرکز طی هشت سال گذشته ،گفت:
طی این مدت ،ثبت اختراعات سالیانه از چهار مورد در سال
 1392به  61مورد در سال گذشته رسیده است که نشان از رشد
چشمگیر اختراعات ثبت شده در پارک دارد.
آزادی از رشد چشمگیر میزان فروش واحدهای تحت حمایت
پارک هم خبر داد وافزود :میزان فروش واحدها از سال  1392با
رقم حدود  791میلیون تومان به حدود  193میلیارد تومان در
سال گذشته رسیده است.
وی افزود :همچنین طی این سالها در کنار فروش محصوالت،
موضوع صادرات محصوالت شرکت های تحت حمایت پارک
بصورت جدی پیگیری شده و درحالی که سال  1392صادرات
محصوالت بصورت محدود صورت می پذیرفت در سال گذشته
توانستیم بیش از  13میلیون دالر صادرات داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری
زاگرس در سال  ،1392گفت :این صندوق با هدف ارائه خدمات
مالی و سرمایه گذاری به شرکت های فناور و دانش بنیان راه

اندازی شده و تنها در سال گذشته بیش از  103میلیارد ریال
تسهیالت از طریق این صندوق به واحدها پرداخت شده است.
آزادی با اشاره به افزایش شرکت های دانش بنیان تحت حمایت
پارک در هشت سال گذشته ،گفت :در حال حاضر تعداد شرکت
های دانش بنیان تحت حمایت پارک از  13مورد در سال 1392
به  40مورد در سال گذشته رسیده است.
وی یادآور شد :در مجموع  60شرکت دانش بنیان در سطح
استان داریم که  40مورد آن تحت حمایت پارک قرار دارند.
رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه از افزایش برندهای ثبت
شده محصول طی هشت سال گذشته خبر داد و افزود :از ثبت
سالیانه دو برند در سال  1392به ثبت هشت برند در سال گذشته
رسیده ایم.
وی به رشد ساالنه تعداد ایده های تبدیل شده به محصول
در هشت سال گذشته هم اشاره کرد وافزود :درحالی در سال
 30 ،1392ایده ارائه شده تبدیل به محصول شد که این تعداد
در سال گذشته به  50مورد رسیده است.
آزادی خاطرنشان کرد :در این سالها تعداد دانش فنی تجاری
شده هم از  22مورد در سال  1392به  42مورد در سال گذشته
رسیده است.
وی افزود :در مجموع طی هشت سال گذشته اقدامات خوبی
در حوزه پارک علم و فناوری کرمانشاه رخ داده و امیدواریم
در سالهای پیش رو نیز با قدرت و توان بیشتر در حوزه توسعه
اکوسیستم فناوری و نوآوری استان گام برداریم.

نگاه کلی بردستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در دولت یازدهم و دوازدهم
پارک علم و فناوری در سال 1395به عنوان نهادی اجتماعی-
اقتصادی ،موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن توسعه
اقتصاد دانش بنیان و اشتغالزایی تخصصی برای استقرار
و حضور حرفهای شرکتهای فناور کوچک و متوسط،
واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی که
درتعامل سازنده با یکدیگر و دانشگاه شهید بهشتی و با سایر
نقشآفرینان نظام زیست بوم نوآوری به فعالیتهای فناوری
اشتغال دارند ،تأسیس شده است .مرکز رشد واحدهای
فناوری و کارآفرینی نیز در سال  1381با هدف ارائه خدمات
حمایتی از ایجاد و توسع ه حرفههای جدید توسط کارآفرینانی
که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مختلف
منتهی به فناوری متشکل شدهاند و اهداف اقتصادی مبتنی
بر دانش و فن دارند ،تأسیس شده است.
این پارک شامل سه پردیس مرکزی ولنجک ،فنی و مهندسی
شهید عباسپور و زیرآب میباشد.
ن اصلی پارک با
پردیس مرکزی ولنجک شامل ساختما 
متراژ  4500متر مربع ،سوله نوآوری با متراژ  400متر مربع،
ساختمان محل استقرار شرکت پترو برهان با متراژ  126متر
مربع و همچنین ساختمان هاب با متراژ  1440متر مربع
میباشد .همچنین ساختمان برج نوآوری نیز با مساحت
 15000متر مربع در  8طبقه واقع در پردیس ولنجک در سال
 1400قابل بهرهبرداری خواهد بود .پردیس فنی و مهندسی
ن اداری سوله شماره یک برق
شهید عباسپور شامل ساختما 
با متراژ  530متر مربع ،دکتر حسابی با متراژ  105متر مربع،
سوله کتاب با متراژ  380متر مربع و فضای اشتراکی ساختمان
جابر این حیان دانشکده مکانیک با متراژ  130متر مربع
میباشد .پردیس زیرآب نیز دارای یک ساختمان اصلی با
متراژ  300مربع می باشد.
همچنین به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری ،ایجاد و
توسعه تیمهای نوآور و واحدهای فناور توسط اعضاء هیئت
علمی ،دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ،مراکز
نوآوری با متراژ بیش از  3000متر مربع به شرح ذیل افتتاح
شده است:

شرکت ها و واحدهای مستقر

تعداد شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک و مرکز رشد ( به
روزرسانی شده در فروردین  ،)1400به شرح ذیل است:
تعداد شرکت های مستقر در پارک مجموع  22شرکت و تعداد6
شتابدهنده در حوزه های (نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژی،
صنایع دریایی ،علوم انسانی )...،پارک استقرار دارند.
تعداد  21واحد فناور پیش رشد و  18شرکت رشدی در مرکز

رشد این پارک مستقر می باشند .از مجموع شرکت های
مستقر ،تعداد  2شرکت خالق و  21شرکت دانش بنیان مستقر
در مرکز رشد و پارک حضور دارند .الزم به ذکر است تعداد
اشتغال های ایجاد شده در پارک و مرکز رشد در یکسال اخیر
( )99بیش از  600نفر و به تفکیک تعداد بیش از  400نفر در
پارک و  218نفر در مرکز رشد مشغول به فعالیت می باشند.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

متراژ
عنوان
(متر مربع)
مرکز نوآوری دانشکده فیزیک
150
مرکز نوآوری دانشکده علوم زیستی
70
مرکز نوآوری دانشکده علوم محیطی
30
مرکز نوآوری سوله پژوهشی کتاب
350

مرکز نوآوری سوله نوآوری (ساختمان
شماره )2
مرکز نوآوری دانشکده برق پردیس
شهیدعباسپور

مرکز نوآوری دانشکده ادبیات و علوم
انسانی

مرکز نوآوری پژوهشکده علوم و فناوری
پزشکی
مرکز نوآوری دانشکده الهیات و ادیان
مرکز نوآوری دانشکده اقتصاد

مرکز نوآوری دانشکده مدیریت

مرکزنوآوری دانشکده علوم ریاضی

مرکز نوآوری دانشکده مهندسی و علوم
کامپیوتر
مرکز نوآوری دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی
مرکز نوآوری دانشکده علوم زمین
مرکز نوآوری دانشکده معماری و
شهرسازی

مرکز نوآوری دانشکده مهندسی برق
فضایاشتراکیمکانیکعباسپور

مرکز نوآوری پژوهشکده علوم اعصاب
شناختی و مغز
فضای کارگاهی سوله ریخته گری
دانشکدهمکانیک

تصویر شماره  -1ساختمان اصلی پارک

تصویر شماره  -5مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی

400
530
45

تصویر شماره  -2پردیس شهید عباسپور

80
100
250
200
30
100
80

تصویر شماره  -3پردیس زیرآب

75
350
100
140
46
250

تصویر شماره  -4مرکز نوآوری جامع (پردیس مرکزی ولنجک)

تصویر شماره  -6مرکز نوآوری دانشکده علوم زمین
از جمله اقدامات اخیر پارک علم و فناوری در سال گذشته
میتوان به برگزاری طرح نوآ با تاکید برایجاد انگیزه ،هم
افزایی ،آموزش و مشاوره نوآوران و کارآفرینان در جهت
خلق شرکت های دانش بنیان و خالق در مراکز نوآوری
دانشکده ها  /پژوهشکده ها دانشگاه شهید بهشتی اشاره
کرد که به صورت "فصلی " برگزار میشود .فاز اول این طرح
در زمستان  99آغاز شده و در حال حاضر تیم های منتخب
از  15فروردین الی  25اردیبهشت در مرحله منتورینگ قرار
خواهند داشت.
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از
قابلیتهای دانشگاه و پردیسهای تخصصی آن ،جهت
تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرین و شکلدهی
زیستبوم نوآوری و کارآفرینی با استفاده از ظرفیتهای
دانشکدهها ،پژوهشکدهها ،مراکز داخلی و تعامل مؤثر با
تمامی ذینفعان داخلی و خارجی دانشگاه حرکت خواهد
کرد .پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی میکوشد
محيطي پويا ،خالق و نوآور بهمنظور تجاریسازی
دستاوردهای پژوهشی و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان
ایجاد نماید.

❚ پارک علم و فناوری اصفهان❚
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گزارش عملکرد و دستاوردهای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و واحدهای فناور مستقر
سالهای  1392تا 1399

مقدمه
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان
موسس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور با
هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان و
تولید ثروت از علم راهاندازی شده است .شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان فعالیت اجرایی خود را از سال 1380
به طور جدی با راهاندازی اولین مرکز رشد در کشور و با
هدف حمایت و هدایت شركتهای فناور نوپا كه ایدههای
نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات الزم جهت عملیاتی
نمودن آن را ندارند ،آغاز كرد و به عنوان حلق ه واسط میان
دولت ،صنعت و دانشگاه در جهت توسعه اقتصاد مبتنی
بر دانش و نهایتا تبدیل علم به ثروت در كشور ایفای نقش
کرده است.
شرکتها و موسسات فناور مستقر در شهرک علمی و
تحقیقاتیاصفهان
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با استقرار:
• هستههای فناور در دوره رشد مقدماتی
• شرکتهای فناور نوپا در مراکز رشد فناوری
• شرکتهای فناور رشدیافته در پارکهای علم و فناوری
زمینه شکلگیری و رشد و توسعه جمع زیادی از
شرکتهای فناور را در زمینههای مختلف تخصصی فراهم
آورده است.
در سال  1399بیش از  580واحد فناور با زمینه
فعالیت  ،ICTبیوتکنولوژی ،نانوتکنولوژی ،کشاورزی
و محیطزیست ،ساخت و تولید ،تجهیزات پزشکی،
اتوماسیون ،شیمی ،مواد و متالورژی و هنر و صنایع دستی
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر بودهاند که
نمودار زیر روند استقرار شرکتها و موسسات فناور در
شهرک را نشان میدهد.

تكاثری دارد و در بسیاری موارد زمینه اشتغال غیر
مستقیم را نیز فراهم میكند.
نمودار زیر تعداد نیروی انسانی متخصص شاغل در
واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان را در سالهای اخیر نشان میدهد.

موسسات بخش خصوصی میتوانند با عقد قرارداد
بلندمدت اجاره زمین و سرمایهگذاری نسبت به ایجاد
فضاهای کالبدی اختصاصی خود اقدام کنند .نمودار زیر
آمار تجمعی اراضی واگذار شده شهرک به شرکتها و
موسسات فناور را در سالهای اخیر نشان میدهد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و تجاریسازی
فناوری و ثروتآفرینی
محصوالت و خدمات حاصل از تجاریسازی دستاوردهای
فناوری شرکتها و موسسات مستقر ،این شرکتها را به
مجموعهای اقتصادی با گردشهای مالی و توان اقتصادی
باال تبدیل کرده است .نمودارهای زیر گردش مالی
واحدهای فناور مستقر در شهرک ،فروش محصوالت و
خدمات و همچنین قراردادهای پژوهشی و فناوری آنها را
در سالهای اخیر نشان میدهد.
برخی ساختمانهای بهرهبرداری شده شرکتهای مستقر
در اراضی شهرک
همچنین در سال  1399با توجه به نیاز کشور به لوازم
پزشکی ،دارو ،درمان و تجهیزات بیمارستانی ایجاد پارک
علم و فناوری سالمت و تجهیزات پزشکی با مشارکت
بخش خصوصی در دستور کار شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان قرار گرفته و این مرکز نخستین پارک علم و فناوری
در استان اصفهان است که توسط بخش خصوصی احداث
خواهد شد.
پارک سالمت و تجهیزات پزشکی ضمن دریافت مجوز
هیات امنای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با
مشخصات زیر احداث خواهد شد:
• تأمین زیرساخت 250 :هزار مترمربع
• پالکبندی 124 :هزار مترمربع
• زیربنا 360 :هزار مترمربع
• زمان اجرا 7 :سال

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و اشتغال
فارغالتحصیالن دانشگاهی
در شرایطی که معضل بیكاری فارغالتحصیالن ،یکی
از دغدغهها و نگرانیهای اصلی کشور است و در بعضی
از رشتهها باالی  ۲۰درصد میباشد ،شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان توانسته است با ایجاد محیطی خالق
و پویا ،بستر مناسبی برای اشتغال پایدار فارغالتحصیالن
دانشگاهی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان فراهم کند که
موارد زیر بیانگر تحقق این دستاورد مهم است:
• در خارج از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  10درصد
احتمال این وجود دارد كه یك فارغالتحصیل تبدیل به یك
فعال اقتصادی موفق شود اما نرخ موفقیت در شهرک 75
درصد است.
• در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،هر فارغالتحصیل
کارآفرین میتواند یك کسب و کار دانشبنیان ایجاد کند و
هر کسب و کار حداقل برای  ۱۰تا  ۱۵نفر شغل ایجاد كند.
• هزینه ایجاد هر شغل برای یک فارغالتحصیل دانشگاهی
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در مقایسه با
آمارهای رسمی کشور حداقل یک چهارم هزینه ایجاد
اشتغال معمول است.
• اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی در شهرک حالت

خدمات دانشبنیان بوده است .اگرچه در سالهای 1397
و  1398با تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنیان با دشواری همراه بود ،اما
در سال  1399با تالش مضاعف شرکتها و موسسات فناور
مستقر در شهرک 37 ،میلیون صادرات به بیش از  40کشور
انجام شد که برخی از آنها عبارتند از:
• فناوری بایوجمی به کرهجنوبی
• تجهیزات هیدرولیکی به ترکیه
• دستگاههای ضدعفونیکننده دست به امارات و عمان
• دستگاههای مکنده جمعآوری مواد از جمله کود دامی
به قزاقستان
• دستگاههای جتپرینتر به عراق ،افغانستان و ترکمنستان
• پکیجهای تصفیه فاضالب به افغانستان
• پنلهای نمونهبرداری و سنجش گاز به مالزی و امارات
• انواع نرمافزارها و سامانهها به روسیه ،گرجستان ،ترکیه
و ...
• انواع آبنماهای مدرن پیشساخته با فناوریهای
جدید به عمان

نمودار زیر صادرات محصوالت و خدمات شرکتها و
موسسات فناور شهرک را در سالهای اخیر نشان میدهد.

مشارکت مالی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با
شرکتها و موسسات فناور به منظور توسعه بازار
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به منظور کمک به
تجاریسازی و توسعه بازار محصوالت و خدمات
شرکتهای فناور در طرحهای این شرکتها سرمایهگذاری
و مشارکت کرده است .نمودارهای زیر تعداد طرحها و
مبالغ مشارکت شهرک را نشان میدهد.

موقعیت پارک در طرح جامع شهرک

طرح پیشنهادی پارک

سرمایهگذاری بخش خصوصی در اراضی شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان
عالوه بر استقرار در فضاهای استیجاری ،شرکتها و

صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان واحدهای
فناور
حضور در عرصههای بینالمللی و فعالبودن در جمع
سازمانها و مجامع بینالمللی و تالش برای ارتباطات
شرکتها و موسسات با بازارهای بینالمللی از جمله
برنامههایی است که شهرک همواره بر آن اهتمام داشته
است و یکی از نتایج آن افزایش صادرات محصوالت و

همزمان با مشارکت مالی مستقیم شهرک ،در سال 1399
بیش از  68میلیارد تومان جذب سرمایه برای شرکتها و
موسسات فناور انجام شده است که جدول ذیل جزییات آن
را نشان میدهد.
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مبلغسرمایهگذاری
(میلیون ریال)

عنوانسرمایهگذاری

تعداد شرکتها

طرح همسرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

2
18
12
11
9
4

195،000
25،000
160،000
91،000
10،000
200،000

56

681،000

طرح تجاریسازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پانزدهمینجشنوارهفنآفرینیشیخبهایی

مشارکت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
یارانه تجاریسازی فناوری وزارت عتف
سرمایهگذاریبخشخصوصی

جمع کل

همچنین در سال  ،1399شهرک زمینه تامین مالی شرکتها و موسسات فناور مستقر را از طریق دریافت تسهیالت به
مبلغ بیش از  64میلیارد تومان فراهم کرده است که جدول ذیل جزییات آن را نشان میدهد.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

❚ پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد ❚
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❚ پارک علم و فناوری اصفهان❚

عنوان تسهیالت
وام ضروری شهرک

صندوق نوآوری و شکوفایی (وام ساخت و ساز)
صندوق پژوهش و فناوری اصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (وجوه اداره شده)

صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شركتهاي کوچک دانشبنيان
صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شركتهاي غیر دانشبنيان
آسيبديده از شيوع كرونا
بانکسینا

صندوق نوآوری و شکوفایی (اشتغال پایدار) بانک رسالت
بنیادبرکت

تسهیالت صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

جمع کل

تعداد شرکت

مبلغ (میلیون ریال)

33
9
120
9

13،400
130،000
320،000
25،000

4

❚ پارک علم و فناوری بوشهر ❚

برگزاری پانزدهمین جشنواره فنآفرینی شیخ بهایی
با رویکرد جدید
پانزدهمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی با تغییر
رویکرد به گونهای برگزار شد که طرحهای برگزیده جشنواره
آماده ارائه به سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی کشور
بودند .آمار طرحهای رسیده به دبیرخانه جشنواره و تعداد
طرحهای منتخب در مراحل مختلف به شرح زیر است:

1376

23،500

5

13،000

1
41
28
10
8
4

16،000
54،000
8،400
8،000
6،000
30،000

272

647،300

همچنین پانزدهمین جشنواره شیخ بهایی دارای
بخشهای ویژهای مانند " ُپل" برای تعامل مثبت صاحبان
ایده با سرمایهگذاران" ،بیست باش" برای معرفی
برگزیدگان دورههای قبلی جشنواره بعنوان الگوی موفق،
"چارسو" برای نگاهی به سیر تاریخی جشنواره و "طلوع"
برای بررسی موفقیت یا شکست تیمهای فناور بود.
خوشبختانهتغییررویکردجشنوارهنتایجارزشمندیبهدنبال
داشت که جذب  ۱6۰میلیارد ریال سرمایه برای  ۱۲طرح از
طرف هشت سرمایهگذار و ادامه مذاکرات سرمایهگذاران برای
حمایت از  10طرح دیگر بخشی از آن بود.
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توسعه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی  25سال باور و تالش ❚❚

پارک کهگیلویه و بویراحمد ،از تولد تا کنون
آخرین پارک کشور؛ از تولد تا شکوفایی

فناوری و نوآوری در سه سال گذشته در کهگیلویه و بویراحمد
آنچنان رشد کرده است که به سختی می توان گذشته ای را
تصور کرد که این استان از کمترین زیرساختها از جمله پارک
علم و فناوری محروم بوده است .در واقع دستاوردهای علمی
 ،پژوهشی و فناورانه کهگیلویه و بویراحمد را باید در دو دوره
پیش از ایجاد پارک علم و فناوری و پس از آن بررسی کرد.
شاید کهگیلویه و بویراحمد جز معدود استان های کشور است
که اعتبارات پژوهشی اش تا پیش از ایجاد پارک علم و فناوری
دست نخورده برگشت می خورد و هیچ کس هیچ ایده و برنامه
ای برای جذب این اعتبارات و وارد کردن آن به چرخه تولید علم
و دانش در استان نداشت.
مساله اصلی در این میان ،محرومیت استان از پارک علم و
فناوری بود .با اینکه ایجاد پارک در سال  87تصویب شده بود،
اما دالیلی زیادی باعث شده بود یک دهه استان در حسرت
داشتن پارک علم و فناوری بماند و برچسب "تنها استان بدون
پارک" یادآور قرن ها محرومیتی بود که بر سر این استان سایه
افکنده بود .اما همه چیز در سال  95تغییر کرد و سفر ریاست
جمهوری و هیات دولت به استان به نقطه عطفی در ایجاد پارک
علم و فناوری تبدیل شد.

سرگذشت آخرین پارک

بر اساس آیین نامه ها بخشی از مراحل ایجاد پارکها باید در
استانها پیگیری می شد.این مراحل دو بخش اصلی داشت.
نخست پیدا کردن ساختمان حوزه ستادی مدیریتی پارک بود
و بعد هم باید زمین خام یا زیرساخت مناسب در داخل استان

تامین می شد و در اختیار پارک و وزارت علوم قرار می گرفت که
بودجه ای برای این کار از طرف وزارت علوم و سازمان برنامه و
بودجه پیش بینی نشده بود و باید از توان داخلی استان استفاده
می شد.
برای بخشی که به عهده استان بود ،مشکالت زیادی وجود
داشت .مشکل اصلی به کمبود زمین در سطح شهرستان
بویراحمد بر می گشت.اکثر اراضی اطراف شهریاسوج مالکیت
شخصی دارند و مالکیت دولتی با وسعت حداقل  5هکتار عمال
در شهر یاسوج وجود نداشت.به پیشنهاد استانداران وقت می
بایست از اراضی منابع طبیعی استفاده می شد که این اراضی
خصوصا در اطراف شهر و محدوده مورد تایید وزارت علوم
معارض داشتند .مساله زمین باعث شد استان عقب بیفتد.
ایراد دیگری که باعث عقب ماندن استان در ایجاد پارک شد،
تغییر مدیریت پیگیری ایجاد پارک از استانداری به دانشگاه
از دانشگاه به استانداری بود .این رفت و برگشت در زمان
استانداران مختلف تکرار شد و نبود یک مدیریت واحد و عدم
استفاده از تجربیات قبلی به مانعی در مسیر ایجاد پارک تبدیل
شد.

نقطه عطف علمی در کهگیلویه و بویراحمد

با همه این موانع اما ایجاد پارک جز دغدغه های روسای دانشگاه
ها و استانداران بود .و همین هم باعث شد در سفر تیرماه هیات
دولت به استان ،در حالی که ایجاد پارک جز مصوبات نهایی
سفر نبود  ،موسی خادمی استاندار وقت خارج از دستور جلسه
و برخالف عرف برنامه های اینچنینی ،موضوع ایجاد پارک را
مطرحکند.

نتیجه اینکه رئیس جمهوری با حیاتی خواندن موضوع روی
ایجاد پارک تاکید کرد و در همان سفر اعتباری برای خرید
ساختمان پارک مصوب شد.
در واقع سفر ریاست جمهوری به استان نقطه عطفی در ایجاد
پارک علم و فناوری بود .تا پیش از این غیر از تامین زمین
که همواره برای استان مشکل بود کمبود منابع استانداری و
سازمان مدیریت برای تامین ساختمان حوزه ستادی به عنوان
بحث جانبی مطرح بود ولی چون زمین آن به قطعیت نمی
رسید کسی دنبال گزینه ساختمان مدیریت نمی رفت.
ایناتفاقحاصلهماهنگیمیانمجموعهدانشگاه،استانداری
و وزارت علوم بود و بهترین همکاری در دوران پارک شکل گرفت
و خروجی هم این بود که پارک بودجه ای از ریاست جمهوری
بگیرد و الزاماتی هم برای دستگاه ها تعیین شد که ساختمان
و فضاهایی در اختیار استان قرار بدهند .در سال  96در عمل
مجوز فعالیت گرفت و در سال  1397در ساختمان جدید رسم ًا
فعالیت خود را آغاز کرد.
با اینکه استان در ایجاد پارک عقب ماندگی حدود  20ساله
ای نسبت به کشور داشت اما عملکرد پارک در سه سالی که از
فعالیت پارک می گذرد به گونه ای بوده است که حاال بتوان آینده
ای درخشان را برای آخرین پارک کشور متصور بود.
در واقع با ایجاد پارک علم و فناوری فعالیت های علمی ،فناورانه
و پژوهشی در استان سر و سامانی گرفته است و رشد شکوفایی
علمی استان در این زمان کم  ،همگان را به این باور رسانده که
برای کمک به توسعه زیرساختهای مرتبط با پارک نباید هیچ
فرصتی را از دست داد.

راه اندازی تا رونق
پارک علم و فناوری استان فعالیت خود را اسفند ماه سال  ۹۷با
 ۲شرکت دانش بنیان و  ۱۴واحد فناور آغاز کرد و حاال  ۹شرکت
دانش بنیان و  ۴۴واحد فناور در پارک و مراکز رشد استان مستقر
هستند که  ۶شرکت در پارک استان  ۱۸،واحد فناور در مرکز
رشد جامع شهر یاسوج و  ۱۶واحد فناور در مرکز رشد گچساران
مستقر است و تاکنون با استقرار  ۲واحد فناور و شرکت در مرکز
رشد کهگیلویه موافقت شده است.
تعداد اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط شرکتها و واحدهای
پارکی استان  ۳۰۴نفر است.
مجموعه شرکت های پارکی در سال  ۹۹حدود  ۱۲۰میلیارد ریال
فروش محصول داشته اند که نسبت به سال  ۹۷رشد بیش از ۳
برابری را نشان می دهد.
فضای فیزیکی و ساختمان های پارک در سال نخست فعالیت
یک هزار و  ۱۳۵متر مربع بود که در حال حاضر  ۱۰هزار و ۴۳۵
متر مربع در اختیار پارک است.
کمتر از یک سال از آغاز فعالیت مرکز رشد دهدشت می گذرد و
این مرکز بهمن ماه  ۹۹به صورت رسمی افتتاح شد.
کارخانه نوآوری نیز قرار است در ساختمان آفتابگردان
گچساران راه اندازی شود .این ساختمان اردیبهشت ماه سال
 99با رای موافق شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای راه
اندازی مرکز رشد واحدهای فناور گچساران به پارک علم و
فناوری استان واگذار شد.
مجتمع فناوری استان نیز در سوله ای در روستای سرآبتاوه در
مجاورت شهر یاسوج راه اندازی می شود.

محصول واحد فناور پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر به بازارهای جهانی راه یافت
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری بوشهر گفت :ابداع
واحدفناورمستقردرپارکعلموفناوریخلیجفارسبرایآبیاری
با میزان بسیار کمی از آب ،که اکنون به بازارهای جهانی نیز راه
یافتهاستدرآبیاریفضایسبزاینپارکموفقعملکردهاست.
عبدالحسن بهرامی در این ارتباط افزود :شرکت فناور پرنیان
آبگین پرده که از سال  95در پارک علم و فناوری خلیج فارس
مستقر شده است موفق به تولید انبوه و تجاری سازی دستگاه
آبیاری درختان با آبی کم و بهرهوری باال شده است که میتواند
درصد باالیی از مشکالت کم آبی در مناطق کم آب را حل کند.
مدیرعامل این واحد فناور در گفتوگو با ایرنا ،اعالم کرد :این
محصول برای آبیاری نهال در طول  3ماه تنها به  15لیتر آب نیاز
دارد در حالی که برای آبیاری بسیاری از گونههای درختان هر
دو روز یکبار به  40لیتر آب نیاز است.
سبحان زارع زاده گفت :تولید انبوه این محصول ابتدا با تیراژ 2

هزار عددی آغاز شد اما اکنون به شهرداریهای چندین شهر
هرمزگان ،اداره منابع طبیعی شهرستان سامان چهارمحال و
بختیاری و بازارهای کشورهای عمان ،عراق ،کویت ،امارات و
اسپانیا ارسال میشود.
وی گفت :هر دستگاه آبیاری این شرکت در زمان حاضر به مبلغ
 200هزار تومان در کشور عرضه میشود در حالی که نمونههای
خارجی از این دست با وجود داشتن محدودیتهایی دستکم
نزدیک به  600هزارتومان هزینه دارد.
مدیرعاملاینشرکتمستقردرپارکعلموفناوریخلیجفارس
گفت :شاخصه این محصول بهرهگیری از شیوههای آبیاری
باستانی است که ایران از دیرباز در این زمینه سرآمد بوده است.
زارعزاده افزود :این فناوری به روز شده شیوههای آبیاری سنگ
چال و کوزهای است که از عصر ایالمیان و در دشت مرکزی ایران
رواج داشته است.

وی ادامه داد :مخزن این دستگاه در کنار نهال به عمق 20
سانتی متر در خاک فرو میرود و پس از پر کردن مخزن ،آب
متناسب با نیاز گیاه از طریق فتیلههای پلیمری به ریشه جذب
میشود کنار و یک الیه بر روی مخزن قرار میگیرد تا از تبخیر
جلوگیری کند و همچنین مانع ایجاد جلبکشود.
زارعزاده گفت :این محصول فناور تبخیر آب را تا نزدیک به صفر
کاهش میدهد و برای به کارگیری در طرحهای بیابانزدایی نیز
موثر است.
مدیر عامل شرکت فناور پرنیان آبگین پرده گفت :این محصول
پس از تجاری سازی ،به بازارهای بینالمللی بویژه در کشورهای
منطقه خلیج فارس نیز معرفی و عرضه شد و مورد استقبال قرار
گرفت طوریکه با وجود شیوع کرونا و تاثیر گذاری بر مبادالت
تجاری تنها در سه ماهه پایانی  99میزان  4میلیارد و 800
میلیون ریال صادرات داشته است.

وی یادآور شد :ارسال این دستگاه به امارات ساالنه  8هزار
دستگاه است و درخواست ایجاد کارخانه تولید و خرید تضمینی
محصول آن نیز از سوی این کشور ارائه شده است.
زارع زاده اذعان کرد :در زمان آغاز تولید انبوه این محصول
در گفتوگو با استانداری بوشهر تفاهم شد ،با توجه به مشکل
کمآبی در استان ،شهرداریها برای آبیاری فضای سبز شهری از
این محصول بهرهگیرند و ابالغاتی نیز از سوی استانداری صورت
گرفت اما به جز شهرداری عالیشهر ،استقبالی از این محصول
صورتنگرفت.
مدیر عامل این واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری خلیج
فارس گفت :شرکت پرنیان آبگین متشکل از یک گروه  13نفره
است که چندین بار به آزمایش و اصالح این محصول پرداخته
است و محصول نهایی  2سال پس از استقرار در پارک تولید
انبوه و تجاری سازی شد.

ت
ع
ف

اپرک های علم و فناوری

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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محورهای کلیدی برای تهیه گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید در

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

وضعیت شاخصهای کلیدی تخصصی آن دستگاه به تفکیک سال از 92

تا  99و همچنین میزان رشد آنها

عنوان شاخص

واحد

تعداد واحدهاي فناور مستقر

واحد فناور

واحد فناور

تعداد واحدهاي فناور پذيرش شده (از ابتدا)

دالر

ارزش محصوالت ،فناوريها و خدمات صادر شده

مجموع فروش محصوالت ،فناوريها و خدمات فناورانه

میلیونریال

تعداد نشانهاي تجاري ثبت شده

نشانتجاری

میلیونریال

گردش مالي واحدهاي فناور مستقر

شرکت

تعداد واحدهاي فناور مستقر داراي مجوز دانشبنيان

دانش فنی

تعداد دانش فني تجاري شده

فناوری

تعداد فناوريهاي صنعتساز (از ابتدا)

ميزان تجمعي واگذاري اراضي به واحدهاي فناور

مترمربع

تعداد اشتغال پاره وقت ایجاد شده

نفر

نفر

تعداد اشتغال تمام وقت ایجاد شده

درصد

درصد اشتغال دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و باالتر

مهمترین پروژههای تحرک بخش به بهرهبرداری رسیده به تفکیک
سال از  92تا ( 99حداکثر  8پروژه)
• احداث ساختمان کارگاهی شماره  1به مساحت  384متر مربع در سال
1395
• احداث ساختمان کارگاهی شماره  2به مساحت  484متر مربع در سال

1398

• احداث ساختمان پارک به مساحت  2866متر مربع در سال 1397
• احداث ساختمان مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور شیروان به مساحت
 760متر مربع در سال 1399
• بهسازی ساختمان مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور اسفراین به مساحت
 380متر مربع در سال 1399

عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

میران جذب اعتبارات و مقدار رشد آنها به تفکیک سال از  92تا 99
(سرجمع ملی و استانی)
عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

قانون بودجه 1392
مصوب

10.000
544
5.000
4.000
19.000

تخصیص
7.500
544
2.822
4.000
14.322

قانون بودجه 1393
مصوب

10.500
1.170
2.650
4.500
18.820

تخصیص
8.939
1.170
1.800
4.500
16.409

عملکرد
3.968
544
45
850
4.863

عملکرد
6.780
365
0
0
7.145

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

عنوان اعتبار
هزینه ای

درآمداختصاصی

تملک دارایی سرمایه ای
ابالغی
جمع

عملکرد طی پنج سال اخیر
93

92

18
23
0
19.485
32.591
0
0
2
0
0
23
13
23
قانون بودجه 1394
مصوب

12,600
1.519
28,599
3.800
46.518

34
34
0
35.682
72.325
2
0
12
7
0
57
38
26

تخصیص
12,261
1,519
14,300
3.800
31.880

قانون بودجه 1395

تخصیص

مصوب

13,584
1,340
20,518
19.701
55.143

15,389
1.340
27,683
19.701
64.113

قانون بودجه 1396
مصوب

18,230
2,000
27,362
1.450
47.592

تخصیص
16,902
1,734
27,344
1.450
45.980

قانون بودجه 1397

تخصیص

مصوب

24,043
2,273
15,510
22.350
64.176

26,188
2.273
17.475
22.350
68.286

قانون بودجه 1398

تخصیص

مصوب

40,242
9,514
41,664
70,500
161.920

48,306
13,580
68,664
70,500
201.050

قانون بودجه 1399
مصوب

53,658
15,000
22,100
2.500
93.258

تخصیص
38.027
7.825
8.480
2.500
56.832

94

51
67
0
53.524
12.684
5
4
19
12
0
79
51
23

95

73
98
0
82.339
176.525
10
12
28
16
0
184
78
25

96

81
139
184.3000
136.552
299.490
20
9
36
18
0
289
108
24

97

84
170
2000
217.510
444.880
21
10
44
25
0
213
96
22

98

101
215
3250
359.848
867.632
29
12
64
26
0
296
224
26

99

125
271
7500
472.159
1.059.269
33
16
82
44
2131
397
223
26

عملکرد
7.223
365
12.655
0
20.242

عملکرد
6.849
890
13.569
18.000
39.308

عملکرد
14,346
485
27.344
0
42.175

عملکرد
19,796
2,160
15,510
7.187
37.466

عملکرد

35,561
9,193
27,677
39,100
111.531

عملکرد
34.788
6.525
8.480
0
49.793

سفر مسئوالن ملی و دستاوردهای حاصل از آن به تفکیک سال از
 92تا 99
• دکتر رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

سال .1399
• دکتر ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری سال  . 1398تامین
اعتبار برای تکمیل ساختمان پارک به مبلغ  10000میلیون ریال ،تامین
اعتبار برای احداث ساختمان مراکز نوآوری شیروان و اسفراین 35000میلیون
ریال ،اختصاص  50میلیارد ریال خط اعتبار برای حمایت از واحدهای فناور
استان .اختصاص  139میلیارد ریال خط اعتباری برای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان استان.
• دکتر اسماعیلی ،مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری سال  .1398کمک  3000میلیون ریالی برای تکمیل ساختمان
کارگاهی شماره .2
• دکتر کشمیری ،مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری سال  .1397کمک مبلغ  4500میلیون ریال برای حمایت از واحدهای
فناور پارک و  1200میلیون ریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی پارک.
• دکتر وحدت ،رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی سال .1397
مشارکت و خرید سهام صندوق پژوهش و فناوری استان و تسهیل در صدور
مجوز راه اندازی صندوق.

افتخارات و رتبههای تخصصی کسب شده آن دستگاه در سطح ملی
و بینالمللی به تفکیک سال از  92تا 99
• انتخاب مجید اجاللی مدیرعامل شرکت آراد لیان فراور آریا بعنوان فناور
برتر ملی در سال 1399
• انتخاب معصومه پرتوی مدیرعامل شرکت سورنا صنعت خاوران بعنوان

فناور برتر ملی در سال 1397

تفاهمنامه های منعقده آن دستگاه با نهادهای ملی و بینالمللی به
تفکیک سال " هدف " میزان اعتبار
• موافقتنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،کمک به تکمیل

ساختمان پارک علم و فناوری به مبلغ  100میلیارد ریال
• موافقتنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،کمک به بهسازی
ساختمان مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور اسفراین به مبلغ  15میلیارد ریال
• موافقتنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،کمک به بهسازی
ساختمان مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور شیروان به مبلغ  25میلیارد ریال
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❚ پارک علم و فناوری یزد ❚

معرفی پارک علم و فناوری یزد

دستاوردها و افتخارات :

آغاز آماده سازی طرح جامع پارک جهت استقرار شرکت های فناور رشد یافته در سال ۹۸
انتخاب فن بازار یزد به عنوان برترین فن بازار منطقه ای کشور در سال 98
برگزاری هفتمین و هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی به صورت ملی در یزد در سال  94و 95
پیگیری ایجاد "پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد" برای استقرار شرکت های بزرگ و فناور ،احداث "کارخانه نوآوری
درخشان" و ایجاد "ناحیه نوآوری اقبال"
کسب رتبه نخست روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در حوزه اطالع رسانی و ارتباط با رسانه در سال 99

معرفي مديران كل دستگاه طي هشت سال گذشته

پارک علم و فناوری یزد که نهاد استانی متولی فناوری وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است به عنوان دومین
پارک کشور در سال  ۱۳۸۰با ماموریت ایجاد ثروت در جامعه از طریق ترویج فرهنگ نوآوری و بهکارگیری فناوریهای
جدید تاسیس شد و اینک به شبکه گسترده افزون بر " ۳۰۰واحد فناور و دانش بنیان" "،پردیس ها و مراکز رشد همکار"
و چند "مرکز نوآوری و توسعه فناوری و شتاب دهنده همکار "توسعه یافته است.

از  27اسفند  92تا  31شهریور  1398داریوش پورسراجیان

از  31شهریور تا اکنون محمدمهدی لطفی

گزارش عملکرد و دستاوردهای پارک علم و فناوری یزد در دولت یازدهم و دوازدهم
سالتحقق

دستاوردها و مزایای ایجاد شده برای استان

ردیف
2

ایجاد مرکز نوآوری زیستفناوری

94
94

تسهیل تجاری سازی فناوری و ایجاد فرآیند همرسانی فناورانه بین عرضهکنندگان و متقاضیان فناوری

3

راه اندازی مرکز توسعه فناوری های آب

94

گردهم آوردن تمامی ظرفیتها و استعدادهای انسانی ،اداری و اعتباری موجود در بخشهای خصوصی ،دولتی ،نخبگان و نهادهای مدنی در جهت کمک به
مواجهه مدبرانه با مسأله کم آبی در سطح ملی

4

مرکز نوآوری و توسعه فناوری سرامیک

95

5

شتابدهندهپیشگامان

95

6

شتابدهندهسندباد

95

7

کارگاه نوآوری (دانشگاه یزد)

1

8
9

عنوان اقدام انجام شده/توفیق کسب شده
راه اندازی فن بازار منطقه ای

95
96

مرکز توسعه فناوری های پویا نمایی اقبال یزد

حمایت از  33طرح نوآورانه در حوزه تخصصی زیست فناوری

ارائه خدمات به فعالین حوزه کاشی و سرامیک استان و تقویت روح مشارکت بین ارکان صنعت سرامیک با هدف ایجاد بستری مناسب برای کسب دانش و توسعه
فناوریهای مورد نیاز این صنعت
حمایت و پشتیبانی از استارتاپ ها و برگزاری کالس های آموزشی در دورههای شتابدهی و پیش شتابدهی

ارائه مشاوره کسب و کار و آموزش مباحث مورد نیاز جهت پیشبرد پروژهها ،تأمین نیازهای زیر ساخت فنی مورد نیاز در خصوص دیتاسنتر و میزبانی وب و برندینگ،
و بازاریابی با استفاده از پتانسیل مخاطبین هاست ایران
حمایت از  46طرح نوآورانه

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی ویژ ه در زمینه انیمیشن سازی با حضور انیماتورهای برجسته کشور و تولید انیمیشن کوتاه و تبلیغاتی و بلند

10

انتخابصندوقپژوهشوفناوریاستانیزدبعنوانصندوقبرترکشور
تکمیل و راه اندازی ساختمان مراکز رشد جامع (اقبال)

96

11

راه اندازی دفاتر مبادله فناوری

 96و 97

مشاورهوعقدتفاهمنامهوقراردادهایبینالمللی،تحقیقاتبازاربینالملل،مشاورهوکمکدرتامینمالیسرمایهگذاری،ثبتنامتجاریوثبتشرکت،برگزاری
جلسات،B2Bجذبنیرویانسانیمتخصص،مشاورهتبلیغاتیواطالعرسانی،اخذمجوزهاوگواهینامهها،اخذفضادرنمایشگاههایبینالمللیمنطقه

آغاز ساخت فاز دوم ساختمان مراکز رشد پارک

97

استقرار  50شرکت و اشتغاازایی بیش از  200نفر
آماده سازی طرح جامع جهت استقرار شرکت های فناور رشد یافته

12

96

13

راه اندازی پایلوت های فناوری

آغاز آماده سازی طرح جامع پارک

98

15

شتابدهندهسرآیند افکار نو

98

16

راه اندازی فضای کار اشتراکی

98

14

17

آغاز عملیات راه اندازی کارخانه نوآوری درخشان یزد

18

راهاندازی  4آزمایشگاه تخصصی در حوزههای بیوتکنولوژی و
سرامیک

15

19

20
22

تبدیل وضعیت کارکنان پارک

23

کسب رتبه اول در کشور توسط فن بازار استان

21

97

توسعهزیرساختهایدولتالکترونیک

تامین فضای استقرار پایلوت شرکتهای فناور

پذیرش و استقراربیش از  10تیم فعال در دوره پیششتابدهی و شتابدهی در این مجموعه در زمینه بیوتکنولوژی و علوم کاربردی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،صنایع
غذایی و دارویی و ارائه مشاورههای فنی ،حقوقی و مالی ،حمایت در تکمیل تیم کاری ،برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی(فنی ،بازار،حقوقی ،مالی و …، ).
همراهی در ثبت شرکت در صورت نیاز ،تدوین برنامه کسب و کار ،ایجاد کانالهای ارتباطی ،جذب سرمایهگذار و استمرار ارتباط با سرمای ه گذاران
شبکهسازی بین افراد یا تیم های استارتاپی مختلف و اشتراکگذاری تجربهها در فضای کار اشتراکی وکاهش هزینه ها و افزایش بازدهی
اشتغال  600نفر در قالب  200استارتاپ

98

راهاندازی خانه خالق

راهاندازی مدرسه نوآوری

تامین فضای فیزیکی مورد نیاز برای استقرار  80شرکت فناور

اشتغال  20نفر
آغاز به کار فعالیتهای شرکتهای علوم انسانی و هنر در بقعه شمس

99

99

آغاز همکاری شرکتهای فناور با طرح مدرسه نوآوری

از ابتدای برنامه تا
سال 99

 11نفر

توسعه وندا ،سیستمهای مالی و مدیریتی

99

99

ردیف

نام شاخص

2

میزان فروش شرکتهای فناور

میلیونریال

4

پرسنل شاغل در شرکتها

تعداد

1

3

5
6

7

8

شرکتهایفناورمستقر

گردش مالی شرکتهای فناور

شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک

شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات

میزان تسهیالت پرداخت شده به شرکتهای فناور و دانش بنیان توسط صندوق پژوهش و فناوری
میزان سرمایه گذاری خطرپذیر توسط صندوق پژوهش

واحد

تعداد

میلیونریال
تعداد

تعداد

میلیونریال

میلیاردریال

ابتدای دولت

مرداد 99

درصد رشد

385000

1010277

162

1319

1642

24

190

893200
5

32

55139
0

326

3226840
47

78

541617
153

71

261

840

144

882

153
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معرفی پارک علم و فناوری استان سمنان
تاریخ هشتم مارچ  18( 2021اسفند )1399
• شرکت در رویدادهای برخط سه شنبهها با  IASPبه صورت
هفتگی که اخیر ًا راهاندازی شده است.
• شرکت در کنفرانس مجازی بخش آفریقایی  IASPبا موضوع
جایگاه پارکهای علم و فناوری در بهبود اقتصادی قاره آفریقا
■ ارتباط با پارکهای فعال منطقه از جمله پارک مرسین
ترکیه و برگزاری جلسه مشترک با رییس آن پارک و بررسی
راهکارهای همکاریهای مشترک با پارک مرسین ترکیه

واگذاری اراضی پارک به شرکت های دانش بنیان و
واحد های فناور

به منظور برخورداری شرکتهای فناور و دانشبنیان
و واحدهای تحقیق و توسعه از مزیتهای تصریح شده
در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،ب ه منظور سامان
بخشی پذیرش برای عضویت و استقرار در پردیس پارک،
پارک علم و فناوری استان سمنان فراخوان واگذاری
اراضی خود را اعالم کرد و طبق آن ،قطعاتی از فاز اول
اجرای طرح جامع پارک علم و فناوری استان سمنان،
پس از طی مراحل ارزیابی متقاضیان ،به صورت اجاره 99
ساله واگذار میشود.

ایجاد مرکز نوآوری آب ،انرژی و کشاورزی و استقرار
اولین شتابدهنده استان ()AgriTech

با هدف گسترش فرهنگ نوآوری و تبدیل ایدههای
دانشبنیان و فناورانه به کسب و کار و ایجاد بستری
برای گسترش و رشد شرکتهای دانشبنیان و با هدف
کارآفرینی و توسعه زیرساختهای رشد فناوری،
توافقنامه ایجاد مرکز شتابدهی نوآوری وتجاریسازی
یهای حوزه کشاورزی و صنایع مرتبط ،در تاریخ
فناور 
 1399/10/24بین پارک علم و فناوری استان سمنان و
بخش خصوصی ،منعقد شد.

بازدید از واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد مختلف
پارک علم و فناوری استان سمنان

اعالم فراخوانهای متعدد برای جذب ایده در زمینههای
گوناگون و حمایت از مبتکران و فناوران

پارک علم و فناوری استان سمنان در شش ماهه دوم سال
 1399فراخوانهای متعددی برای جذب ایدههای نوآورانه
و فناورانه در زمینههای مختلف داشته و پس از دریافت
ایدهها ،دعوت از صاحبان ایده وبرگزاری جلسات متعدد
داوری و بررسی طرحهای ارسالی ،حمایتهای زیادی از
طرحهای مورد تایید داشته است که از آن جمله میتوان به :
■ حمایت ویژه این پارک از طرحهای در زمینه هوشمندسازی
و کاربرد  IOTدر کشاورزی و صنایع و تجهیزات وابسته
■ حمایت ویژه از صنایع خالق (محصوالت هنری ،رسانهای،
محصوالت مبتنی بر آفرینشهای کارکردی و میراث فرهنکی)
■ فرخوان همکاری با متخصصان وکارآفرینان ایرانی خارج از
کشور و یا فارغالتحصیل از دانشگاههای خارجی
■ فراخوان حمایت ویژه از طرحهای در زمینه کاربرد
فناوری اطالعات در توانبخشی سالمندان و معلولین
■ فراخوانهای اعالم نیاز فناورانه از سوی مراکز نوآوری
پارک و  ...اشاره نمود.
با توجه اهمیت توسعه ی شبکه ی اقتصاد دیجیتال به منظور
تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به نقش این شبکه در
توسعهی کارآفرینی دانایی محور ،پارک علم و فناوری استان
سمنان برای اولین بار و به عنوان یکی از معدود پارکهای
سطح یک کشور به عنوان کانال حمایتی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و پارک فناوری اطالعات و ارتباطات
برای حمایت از پایان نامه ها و کسب و کارهای حوزه ICT
در سطح کشور انتخاب شد .در چارچوب این طرح دفتر امور
فناوری وزارت عتف به منظور بسط و توسعه توان ملی در
نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی ،زمینه سازی حرکت
دانشگاههای کشور به سوی دانشگاه کارآفرین ،ارتقا ظرفیت
توسعه فناوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده
های فناور در جهت تولید نمونه اولیه ( ،)MVPاز پایان
نامه ها و رساله های دارای ایده های فناورانه و بازارگرا در
قالب گرنت جوانه حمایت می کند .در مرحله ی آزمایشی،
این طرح در پنج استان آذربایجان شرقی ،فارس ،خراسان
رضوی ،مرکزی و سمنان و با حمایت پارک فناوری اطالعات
و ارتباطات (فاوا) به عنوان سازمان حامی اجرا شده است.

تکمیل پروژهی بزرگ مجتمع مرکز رویش فناوری
(چشم فناوری استان سمنان)

مجموعه کارگاههای رویش فناوری شامل دو ساختمان دو
قلوی مجزا ،هر یک با مساحت  2100مترمربع و در مجموع
 4200مترمربع در قالب یک شکل هندسی زیبا ،برای
بهرهگیری شرکتهای دانش بنیان و واحدهای تولیدی در
بخش شمالی اراضی پارک علم و فناوری استان سمنان طراحی
شده و عملیات اجرایی آن از سال  1398آغاز گردید .مهمترین
اهداف پارک از احداث این مجتمع به شرح ذیل است:
■ ایجاد فضاهای کاری و کارگاهی برای فعالیت واحدهای فناور
و شرکتهای دانش بنیان با هدف حمایت از تولید محصوالت
دانش بنیان در اراضی پارک
■ حمایت از تجاریسازی نتایج تحقیقات و فناوریهای در
حال توسعه
■ ایجاد هم افزایی بین واحدهای فناور و شرکتهای دانش
بنیان ،از طریق مبادله موثر اطالعات ،همکاری و همکوشی و
بهرهبرداری از زیرساختهای پارک
■ ایجاد بستر مناسب برای ایجاد مرکز منطقهای انتقال
فناوری ■ ارایه آموزشهای الزم مدیریتی ،مالی و بازاریابی به
واحدهای مستقر به منظور تقویت دانش مدیریت کسب و کار
جهت افزایش احتمال بقا و امکان رقابت این واحدها در بازار
■ توانمندسازی استارت آپها ،شرکتهای دانشبنیان و
واحدهای فناور نوپا

انعقادتفاهمنامهیهمکاریفیمابینپارکعلموفناوری
استان سمنان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

ایجاد مرکز همکاریهای بینالملل پارک علم و فناوری
استان سمنان

جذب کمک خیرین و واگذاری بزرگترین مجتمع
خیرساز حوزه فناوری کشور به پارک علم و فناوری
استان سمنان

در راستای ایجاد کارخانه نوآوری و پردیس تخصصی ،با
پیگیریهای صورت گرفته از سوی پارک علم و فناوری
استان سمنان برای جلب نظر خیرین حوزه علم و فناوری،
در بهمن ماه سال  ،1399زمینی به مساحت 30000
مترمربع ،شامل  4بلوك ساختمانی جمع ًا به مساحت 8000
مترمربع و با پیشرفت فیزیکی متوسط بیش از  50درصد،
توسط موسسه غیرتجاری فرهنگی و عمرانی شاهرود ،به
عنوان یک نهاد خصوصی ،به صورت قطعی به پارک علم و
فناوری استان سمنان واگذار شد .کاربری فضاهای واگذاری
به شرح زیر است- :کارخانه نوآوری ،استقرار شتابدهندهها و
سرمایهگذاران خطرپذیر ،شرکتهای جذب شده ،فضاهای
منتورینگ و کوچینگ ،سالن جلسات و دفتر امور بینالملل
 فضای ستادی  -فضای قابل واگذاری به واحدهای فناور -فضای کار اختصاصی  -فضای کارگاهی و آزمایشگاهی

از مهر سال  1399به دستور دکتر محسن نظری ،رییس
پارک علم و فناوری استان سمنان ،دفتر امور بینالملل پارک
تجهیز و راهاندازی گردید .از جمله اقدامات این دفتر در شش
ماهه دوم سال  1399میتوان به:
■ امضای تفاهمنامه پارک با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با موضوع "برنامه همکاری با متخصصان و
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور"
■ عقد  2قرارداد تاسیس شرکت نوپا با ایرانیان مقیم خارج
از کشور
■ برگزاری  2وبینار تخصصی (توسط ایرانیان مقیم خارج در
تاریخ  1399/12/16و )1399/11/26
■ هماهنگی جهت عقد قراردادهای جدید تاسیس شرکت
نوپا و برگزاری وبینار با متخصصان ایرانی از کشورهای
آمریکا ،کانادا ،سوییس ،چین ،مالزی و چند کشور دیگر
■ عضویت پارک در انجمن جهانی پارکهای علم و فناوری و
مناطق نوآوری ()IASP
■ شرکت در رویدادهای معتبر بینالمللی نظیر:
• شرکت در سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی مجازی انجمن
جهانی پارکهای علم و فناوری و مناطق نوآوری ()IASP
• شرکت در کنفرانس مجازی  SPace AcaDemy PaRisدر

مراسم انعقاد تفاهمنامهی همکاری فیمابین پارک علم و
فناوری استان سمنان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با
حضور دکتر محسن نظری رییس پارک علم و فناوری استان
سمنان و دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران شهریور ماه برگزار شد .موضوعات ذیل در این
تفاهمنامه منعقد شد:
• اسکان متقابل شرکتهایی که در یکی از دو پارک عضو هستند.
• بهرهمندی شرکتهای عضو هر یک از دو پارک از خدمات و
مزایای صندوقهای مالی و اعتباری طرفین
• حضور مشترک شرکتهای عضو هر یک از دو پارک در
خوشههای تخصصی ایجاد شده
• حضور مشترک شرکتهای عضو هر یک از دو پارک در
نمایشگاه ها و فن بازارهای مرتبط
• همکاری در ارایه خدمات علمی ،تخصصی و آزمایشگاهی به
شرکتهای عضو هر یک از دو پارک
• همکاری در بازاریابی ،عرضه و فروش محصوالت و
فناوریهای شرکتهای عضو هر یک از دو پارک
• زمینهسازی برای انجام فعالیتهای مشترک توسط
شرکتهای عضو هر یک از دو پارک
• همکاری در توسعه شبکه شرکتها و سازمانهای کارفرمایی
• همکاری در توسعه روابط بینالملل شرکتهای عضو هر
یک از دو پارک و سایر مواردی که به رشد و توسعه دو پارک
و شرکتهای عضو منجر گردد .مدت اعتبار این تفاهمنامه 4
سال است.

در طول شش ماهه دوم سال  1399بازدیدهای متعددی از
واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد مختلف پارک علم و
فناوری استان سمنان صورت گرفته است ،از جمله بازدید آقای
دکتر رحیمی ،معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت عتف،
بازدید آقای دکتر محمدجعفر صدیق ،رییس پارک فناوری
اطالعات و ارتباطات ،از پردیس فناوری در شهمیرزاد،بازدید
آقای دکتر بازرگان ،معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی،از مرکز
رشد شاهوار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی استان سمنان و . ...

افتتاح مرکز نوآوری و فناوری زمین شناسی،معدن و
صنایعمعدنی

مرکز نوآوریها و فناوریهای زمینشناسی ،معدن و صنایع
معدنی با توجه به اهداف و ماموریتهای پارك علم و فناوري
استان سمنان در زمينه فراهم نمودن شرايط الزم برای حمايت
از ايدههاي نوآورانه و فناورانه و نيز توسعه فناوري در حوزههای
مرتبط با زمینشناسی ،معدن و صنایع معدنی با حضور دکتر
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور ،دکتر
علیاصغر خانی ،نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس
شورای اسالمی ،حجتاالسالم و المسلمین امینی امام جمعه
شاهرود و جمعی دیگر از مسوولین استانی و شهرستان شاهرود
افتتاحشد.

افتتاح ساختمان شماره  2مرکز رشد واحدهای فناور
شاهرود

با توجه به ضرورت تامین فضای استقرار واحدهای فناور
شهرستان شاهرود ،فاز دو ساختمان مرکز رشد واحدهای
فناور شهرستان شاهرود در سال  1388آغاز شد .این
ساختمان به منظور استقرار واحدهای فناور شهرستان
با مساحت  2.210مترمربع در چهار طبقه طراحی شده
است .در شش ماهه دوم سال  1399با پیگیریهای صورت
گرفته و تسریع در تکمیل و تجهیز این مرکز ،ساختمان
شماره  2مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود با حضور
دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور،
دکتر علیاصغر خانی ،نماینده مردم شاهرود و میامی در
مجلس شورای اسالمی ،حجتاالسالم و مسلمین امینی
امام جمعه شاهرود و جمعی دیگر از مسوولین استانی و
شهرستان شاهرود افتتاح شد.

ت
ع
ف

اپرک های علم و فناوری

47

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46
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آنچه در ابتدای سال 1400توسط فناوران پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت
راه اندازی مرکز تجاری سازی و تبادل فناوری پارک علم
و فناوری البرز

مرکز تجاری سازی و تبادل فناوری پارک علم و فناوری البرز
با رویکرد توسعه بازار و فروش شرکت های فناور مستقر با
همکاری بخش خصوصی راه اندازی می شود.
بر اساس این گزارش  ،این مرکز با هدف حمایت از شرکت
های نوپا و واحدهای کوچک و متوسط با در نظر گرفتن میزان
تقاضای بازار محصوالت و نیاز صنایع فعالیت خود را به صورت
رسمی در سال  ۱۴۰۰آغاز خواهد کرد.
گفتنی است پارک علم و فناوری البرز با قرار گرفتن در مرکز
قطب علم و فناوری کشور و دارا بودن امکانات فراوان و
زیرساختهای مناسب ،ضمن ارائه خدمات متنوعی از قبیل
استقرار ،مشاوره ،بازاریابی و تجاری سازی محصوالت و
خدمات ،برگزاری رویدادهای کارآفرینی و دورههای آموزشی،
ارائه تسهیالت و ...جهت واحدهای فناور عضو پارک و
مستقر در استان ،با ایجاد فضای مناسب به منظور بهرهمندی
بنگاههای کوچک و متوسط از قوانین حمایتی ،معافیتها
و خدمات پشتیبانی متمرکز ،موجبات توسعه کارآفرینی و
تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و توسعه اشتغال و
تولید داخلی را فراهم میسازد.

راه اندازی مرکز نوآوری صنعت ساختمان و فرآورده
های بتنی با همکاری پارک علم و فناوری البرز و شرکت
آپتوس ایران

مرکز نوآوری صنعت ساختمان و فرآورده های بتنی با هدف
حمایت و گسترش از کسب و کارها نوپای حوزه صنعت
ساختمان در محل شرکت آپتوس راه اندازی شد.
این مرکز در حوزه ها ذیل آماده جذب و پذیرش ایده ها و گروه
های فعال می باشد:
صنعت ساختمان ،تکنولوژی بتن ،قطعات پیش ساخته بتنی،
مصالح و فناوری های نوین ساختمان ،ساختمان و مصالح سبز
دوست دار محیط زیست ،بتن های ویژه ،بتن های دکوراتیو یا
دارای معماری خاص ،سیستمهای نوین سازهای
گفتنی است عالقمندان می توانند به نشانی کرج مهرشهر –
بلوار ارم – خیابان دوم شرقی -انتهای خیابان دوم غربی -شرکت
تولیدی ساختمانی و پژوهشی آپتوس ایران  -مرکز نوآوری
صنعت ساختمان و فرآورده های بتنی مراجعه نمایند و یا با
شماره  ۰۹۱۹۱۶۶۹۵۰۲تماس حاصل نمایند.

ساخت تجهیزات و تکنولوژی های مختلف و متنوع نور و
روشنایی باند فرود هواپیماها در فرودگاه ها

مهندسان و متخصصان شرکت دانش بنیان تولید ملزومات
برق با نام اختصاری  TMBدر استان البرز موفق شدند دانش
بومی روشنایی ال ئی دی ( )LEDو تجهیزات و تکنولوژی های
مختلف و متنوع نور و روشنایی باند فرود هواپیماها در فرودگاه
ها را طراحی نموده و بسازند.

بر اساس این گزارش مهندس امیر رضا برکتین با اشاره به اینکه
وزارت راه و بخش های مختلف هواپیمایی کشورمان در زمینه
تجهیزات فرودگاهی همواره وارد کننده تجهیزات از خارج
بودند،گفت؛ تالش کردیم از توان متخصصان و نیروی توانمند
داخلی برای ساخت تجهیزات و رفع نیازهای مهم صنعت و
استراتژیک هوایی قدم هایی را برداریم.
مدیرعامل شرکت با اشاره به اهمیت فرود هواپیماها به شکل
ایمن در فرودگاه ها خاطرنشان کرد :برای فرود ایمن هواپیما
دو نکته حایز اهمیت است یکی مربوط به سیگنال های بصری و
دیگری مربوط به امواج است.
وی درباره این پروژه مهم صنعت هوایی که توسط متخصصان
داخلی ساخته شده خاطرنشان کرد :اهمیت این پروژه به قدری
مهم است که مورد توجه شرکت های هوانوردی و هوایی منطقه
و جهان قرار گرفته و ایران به عنوان سومین کشور بعد از دو کشور
غربی به این تکنولوژی دست یافته است.

طراحی و ساخت پرینترهای سه بعدی در ابعاد خانگی
و صنعتی
یکشرکتفناورکهدرحوزهطراحیوتولیدقطعاتالکترونیکی
فعال است موفق شد پرینترهای سه بعدی در ابعاد مختلف
طراحی نموده و بسازد.

مهندس منصور رحمانیان مدیرعامل شرکت رادیس پندار پایا
مستقر با اعالم این خبر گفت :با توجه به نیاز کشور و مقابله با
تحریم های ظالمانه موفق شدیم ،پرینتر های سه بعدی در ابعاد
خانگی ،نیمه صنعتی و صنعتی را طراحی نموده و بسازیم.
وی توضیح داد :این پرینتر در سه نوع ،خانگی  ،نیمه صنعتی
و صنعتی قابل تولید است ،از ویژگیهای این دستگاه کم مصرف
بودن آن و همچنین سادگی استفاده آن میتوان نام برد .
مدیرعامل شرکت رادیس پندار پایا در حال تولید انبوه هستیم
و مقدمات کار فراهم شده است و در آینده بسیار نزدیک آماده به
بازار می شود اظهار داشت :در حال حاضر یک تیم  ۱۲نفره در
رشته های مختلف در این شرکت مشغول هستند و می توانند
فناوری روز را تولید نمایند.
وی از ثبت اختراع این محصول خبر داد و اعالم کرد :با توجه
به محصوالت شرکت ،در صدد دانش بنیان شدن هستیم و
مقدمات اولیه برای دانش بنیانی انجام و در حال تکمیل سامانه
میباشیم.
رحمانیان افزود :تقریبا برای تجاری سازی مشکل خاصی
وجود ندارد و خوشبختانه همه مراحل از طریق پارک علم و
فناوری البرز قابل حل می باشد و تعامل خوبی بین شرکت های
پارک البرز و مجموعه ستادی وجود دارد.
وی با اشاره به سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت :در
سال  ۱۴۰۰با این نامگذاری باید توجه بیشتری به شرکت های
دانش بنیان و فناور صورت بگیرد و مشکالت پیش روی این
شرکت ها در بخش های مختلف بویژه حوزه مالی برطرف شود.

راه اندازی سایت تحلیل پتنت و جستجو اختراعات،
عالئم تجاری و طرح های صنعتی در پارک علم و فناوری
البرز

به منظور آشنایی محققان و فناوران با دارایی های فکری،
اختراعات ،عالمت تجاری و طرح صنعتی سایتی با عنوان
دارکوب ( ) /httPs://DaRkob.co.iRتوسط شرکت دانش
بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز راه اندازی شد.
بیژن نصیری اعظم مدیرعامل شرکت دانش بنیان نوفن حامی
با اشاره به اینکه ارائه خدمات ملی و بین المللی در زمینه
مالکیت فکری ،ثبت اختراعات و عالئم تجاری در زمینه های
فعالیتی این شرکت است گفت :ارائه آموزش های تخصصی در
زمینه ثبت اختراع ،عالئم تجاری و طرح های صنعتی از حوزه
های مورد فعالیت این شرکت است و مدیران شرکت های فناور
و دانش بنیان باید بدانند این آموزش ها در آینده کسب و کار
آنها اهمیت دارد و درصورت سهل انگاری و یا نادیده گرفتن
این آموزش ها ممکن است ایده ها و طرحهای آنها مورد سو
استفاده قرار بگیرد.
با توجه به شرایط کرونا ،دوره های مختلف آموزشی و همچنین
مشاوره های مختلف در این حوزه به صورت آنالین و آفالین در
قالب تولید محتوا به جامعه هدف ارائه می گردد.
شرکت نوفن حامی البرز یکی از کارگزاران صندوق نوآوری و
شکوفایی است و بین  ۷۵تا ۹۰درصد هزینه هایی را که شرکت
های دانش بنیان برای حفظ دارایی های فکری های در سطح
ملی و بین المللی انجام میدهند توسط صندوق نوآوری و
شکوفایی به صورت بالعوض پرداخت می گردد.
گفتنی است یکی از فعالیت های این شرکت ارائه خدمات
مربوط به پتنت می باشد گفت :تالش این موسسه همواره
براین است که درصورت وجود سرمایه گذار از یک سو و مخترع
و صاحب ایده از سوی دیگر شرایطی را فراهم کند که آنها بتوانند
در مسیر سرمایه گذاری مشترک گام بردارند.

روشی نوین برای استخراج صنعتی مس در دنیا

مدیرعامل یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری البرز از
موفقیت در زمینه استخراج صنعتی مس در دنیا خبر داد و اعالم
کرد :در حال حاضر شرکت مشغول تولید کاتد مس از سمنت
(کنسانتره مس اکسیدی) برای اولین بار در دنیا میباشد..

وی درباره ویژگی های این محصول توضیح داد :اوال روش
توسعه یافته دوستدار محیط زیست است و مشکالت زیست
محیطی عملیات ذوب را ندارد .ثانیا با جایگزینی فرآیندهای
هیدرومتالورژیکی به جای ذوب نه تنها هزینههای عملیاتی به
مراتب کم می-شود بلکه فرآیندهای ذوب نیازمند تجهیزات پر
هزینه با سرمایه گذاری اولیه باال میباشند که برای واحدهای
کوچک مقیاس به صرفه نیست .ثالثا استفاده از فرایند
الکتروریفاینینگبهجایالکترووینینگنیزبهکیفیتعیاریبه
مراتب بهتر کاتد منجر خواهد شد .هر چه کاتد تولیدی خالص
تر باشد تولید ایزوتوپ مس ( ۹۹/۹۹۹درصد) در مراحل بعدی
سادهتر خواهد بود.
این کارآفرین در ادامه درباره استقرار شرکت خود در پارک علم
ت های متعدد با زمینه
و فناوری البرز تصریح کرد :حضور شرک 
های کاری متنوع در یک محیط کاری عالوه بر تقویت روحیه
ی شود
انگیزشی پرسنل گاهی به هم افزایی علمی نیز منجر م 
و بهره مندی از چنین شرایطی بیرون پارک مقدور نیست .این
ویژگی حداقل امتیاز حضور در پارک است .البته شرکت ما تازه
تاسیس بوده و با گذر زمان بیشتر در جریان امور جاری پارک
قرار خواهد گرفت.
وی درباره شعار اعالمی مقام معظم رهبری ،مبنی بر تولید،
پشتیبانیها و مانع زدایی ها نیز گفت:ما گام اول یعنی تولید
ملی با دانش روز را برداشته ایم تحقق پشتیبانی ها و مانع
ی طلبد.
زداییها همت جهادی مدیران باالدستی را م 

تولید ماده شیرین سازی آب در یک شرکت دانش بنیان
مستقر در پارک علم و فناوری البرز

شرکت دانش بنیان حافظ وارش مستقر در پارک علم و فناوری
البرز موفق شد یکی از پیش ماده های اصلی تهیه الیه سوم از
جنس پلی آمید غشای تصفیه آب به روش اسمز معکوس را
تولید و روانه بازار نماید؛کاربرد این محصول تصفیه و شیرین
سازی آب است.
شرکت حافظ وارش از سال ۱۳۹۵پس از یک دوره حدود ًا
یکساله مطالعاتی و تحقیقاتی در شاخه علوم پایه و مواد
شیمیایی با هدف شناسایی محصوالت دانش بنیان موفق به
تولید در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی و اخذ تأییدیه دانش
بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.
مدیرعاملشرکتدانشبنیانحافظوارشبااعالماینخبرگفت:
نام این محصول "تری مزوییل کلراید" است؛ این محصول با نام
مخفف ()TMCیکی از پیش ماده های اصلی تهیه الیه سوم از
جنسپلیآمیدغشایتصفیهآببهروشاسمزمعکوساستکه
دراثرواکنشباپیشمادهدیگربررویسایرالیههاسنتزمیگردد
وکاربردآنتصفیهوشیرینسازیآبمیباشد.
مهندس زهرا سلطانی افزود :این محصول توسط شرکت حافظ
وارش در داخل کشور سنتز شده و ضمن برخورداری از دانش
فنی باال آنالیزهای تایید کننده ساختار و درجه خلوص را دارا
می باشد .حافظ وارش محصول TMCرا از همان ابتدای امر
با هدف فروش صادراتی در پروسه تولید قرار داده است و
مقاصد صادراتی غالب ًا کشورهای آسیای شرقی و حوزه خلیج
فارس می باشد.
وی با اشاره به سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها افزود:
انتظار مجموعه حافظ وارش در راستای پیشبرد اهداف تولیدی
به عنوان عضو کوچکی از گروه تولید کنندگان مواد شیمیایی در
سال  ۱۴۰۰که با عنوان سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
نامگذاری گردیده ،تحقق معنای واقعی کلمه پشتیبانی و مانع
زدایی در مسیر تولید می باشد چرا که برای مجموعه هایی از
این دست که با دید باز و اهداف بلند مدت قدم در راه تولید نهاده
اند رو به رو شدن با چالش هایی از همان ابتدای مسیر
جز اتالف هزینه ،زمان و انرژی ،آن هم در این شرایط
دشوار اقتصادی نتیجه ای دربر نخواهدداشت و این مهم تنها
با مدیریت کارآمد و اصولی چه در رده های تصمیم گیرنده و چه
در رده های اجرایی محقق خواهد شد تا چرخه تولید موازی با
سایر امکانات به حرکت خود ادامه دهد.

تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی با ترکیبات زیست
سازگار و گیاهی اولویت ماست

دکتر محمدرضا توکلی محمدی فارغ التحصیل موسس
شرکت تولیدی مهندسی فرآور پژوهان زیما با اعالم این خبر
خاطرنشان کرد :زمینه فعالیت شرکت مشاوره ،طراحی،
مهندسی ،ساخت و راه اندازی کارخانجات تولید کنسانتره/
محصوالت فلزی و غیر فلزی از منابع اولیه و ثانویه است .در
حال حاضر شرکت مشغول تولید کاتد مس از سمنت (کنسانتره
ی باشد .البته هدف غایی
مس اکسیدی) برای اولین بار در دنیا م 
شرکت تولید صنعتی ایزوتوپ مس ( ۹۹/۹۹۹درصد) است که در
مقیاس آزمایشگاهی با موفقیت به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل یک شرکت نوآور و فناور نوپا مستقر در مرکزرشد
جامع پارک علم و فناوری البرز گفت :تولید محصوالت آرایشی
و بهداشتی با ترکیبات زیستی و گیاهی اولویت ماست و با این

هدف در پارک علم و فناوری البرز مستقر شده ایم.
آتنا صیامی مدیرعامل شرکت رادین نیروی کارا (رانیکا) مستقر
در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری البرز اعالم کرد :حوزه
کاری این شرکت تحقیق و پژوهش روی محصوالت آرایشی پایه
طبیعی و تولید این محصوالت با استفاده از نانوبایو پلیمرها یا
نانو امولوسیون های زیستی گیاهی می باشد.
وی با اشاره به اینکه محصوالت رانیکا شامل :صابون آنتی
باکتریال شیرشتر و روغن کوهان است گفت :این صابون با
جایگزینی روغن های طبیعی به جای روغن های صنعتی و به
کار بردن نانو امولوسیون زیستی بتا در ساختار آن تولید شده
است.این صابون چندمنظوره بوده و برای پوست و مو و صورت
قابل استفاده می باشد و خاصیت آنتی باکتریال ضدلک،
ضدجوش و سفید کننده و ...دارد.
مدیرعامل شرکت رادین نیروی کارا (رانیکا) افزود :محصول
دیگر این شرکت پماد آنتی باکتریال ضد هموروئید است که
برای کاهش درد ناشی ازشقاق یا هموروئید استفاده می شود و
کامال طبیعی می باشد .درساخت این پماد عالوه بر روغن های
طبیعی از نانو امولوسیون زیستی برای کاهش درد و از بین بردن
التهاب استفاده شده است.
پماد آنتی باکتریال ضد درد شامل چند پماد می باشد-۱:پماد
ضد درد آرتروز -۲پماد ضد درد گردن -۳پماد ضد درد مفاصل
؛ این پمادها نیز از روغن ها طبیعی به همراه نانو امولوسیون
زیستی گیاهی ساخته شده است.
صیامی با اشاره به اینکه چهار نیروی توانمند در این شرکت نوپا
شاغل هستند گفت :تعداد نیروی ثابت شرکت سه نفر است
ولی محصوالت به صورت طرحهای جداگانه با همکاری افراد
متخصص هرحوزه اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه عوامل پارک زمینه ساز همکاری های
این شرکت هستند گفت :هدف امسال ما گرفتن مجوز ها برای
تولید محصوالت دانش بنیان شدن شرکت و تحقیق و تولید نانو
کامپوزیت های جدید در حوزه آرایشی و بهداشتی می باشد.
وی در پایان با تصریح اینکه توجه یکی از برنامه های این شرکت
تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان موفق در سطح استان و
کشور است گفت :امیدواریم در سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع
زدایی ها شرایط سهل و آسانی را برای رسیدن به اهداف خود
پیش رو داشته باشیم.

برگزاری سومین دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه

در راستای استفاده و بهره برداری از دستگاه های لیزری ساخت
شرکت لیزر آفرینان زیست آرمان (الزار) مستقر در پارک علم
و فناوری البرز ،سومین دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه
توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با هماهنگی شرکت لیزر
آفرینان زیست آرمان در محل پارک علم و فناوری البرز برگزار
گردید .براساس این گزارش ،در این دوره تعدادی از پزشکان،
تکنسینن ها و کاربران کاندیدای استفاده از دستگاه های لیزی
ساخت شرکت مذکور شرکت داشتند و به ارائه نحوه استفاده از
اینمحصوالتپرداختند.
گفتنی است پارک علم و فناوری البرز در راستای همکاری
بیشتر با دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی به تولید
محصوالت دانش بنیان و فناور تمرکز دارد و تالش مجموعه
پارک در سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بر تسهیل
حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور متمرکز است.
شایان ذکر است در پایان این دوره ،آزمونی از سوی سازمان
مذکور جهت ارزیابی صالحیت طی نمودن موفقیت آمیز دوره
برگزارگردید.

وبینار مقدمه ای بر کارآفرینی و سرمایه گذاری جسورانه
برگزار شد

وبینار رایگان از سلسله کارگاه های مقدمه ای بر کارآفرینی و
سرمایه گذاری جسورانه در پارک علم و فناوری البرز برگزار شد.
در این کارگاه مباحث مختلف مربوط به تیم سازی ،تحقیقات
بازار ،رشد و درآمد و جذب سرمایه با حضور مهندس فرشاد
خدایاری مشاور در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است پارک علم و فناوری البرز در راستای ماموریت
خود در حمایت از زیست بوم کارآفرینی و نوآوری از فناوران
و دانش آموختگان ،کارآفرینان و دانشگران در راستای
توانمندسازی هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان و فناور
حمایت می کند.

❚ پارک علم و فناوری کردستان❚
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شرح اهداف و برنامه های پارک علم و فناوری کردستان (دولت تدبیر و امید)
مقدمه

■ اشتغال ایجاد شده در واحدهای فناور مستقر در پارک

تعداد افراد شاغل در واحدهای فناور
■ تعداد شرکت های دانش بنیان و خالق مستقر در پارک علم و فناوری کردستان
پارك علم و فناوري کردستان ،در راستای برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و در چارچوب ماموریتهای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با هدف گسترش فعالیتهای دانش بنیان و ارتقای سطح
فناوری در منطقه شکل گرفته است .وجود ظرفیتهای منطقهای فراوان در
استان به ویژه منابع طبیعی سرشار و اقلیم چهار فصل آن ،پتانسیل باالی معدنی،
کشاورزی و برخورداری از منابع انسانی متخصص در دانشگاهها و مراکز آموزشی
و پژوهشی ،پارک علم و فناوری کردستان را به عنوان یکی از قطبهای علمی و
کارآفرینی منطقه دارای جایگاه و اعتبار ویژه ای کرده است .این پارک در اسفند
ماه سال  1391مجوز فعالیت خود را از شورای گسترش وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری دریافت و در شهریور سال  1392فعالیت خود را در شهرستان سنندج آغاز
نمود .پارک علم و فناوری کردستان ،با هدف خلق ارزش از طریق نیروی انسانی
توانمند ،برند معتبر و زیر ساخت پیشرفته؛ با تکیه بر مزیتهای نسبی منطقهای
میکوشد تا با ایجاد ارتباط سازنده ،پرورش نوآوری و تسهیل انتقال دانش بین
موسسات فناور ،بازار ،دانشگاه و جامعه ،به توسعه و تجاریسازی فناوری در
محدودهی منطقه ای ،ملی و بینالمللی مبادرت ورزد.
هسته اولیه پارک در ساختمانی به مساحت تقریبی  200متر مربع شکل گرفت،
اما با تالش و همت تمامی مسئوالن دلسوز استان و همکاران پارک از بدو فعالیت
تا به امروز و خیرین عزیزی که بدون هیچ چشم داشتی فقط برای ایجاد کسب و
کار برای جوانان این خطه و اعتالی این سرزمین همت کردند ،احداث ساختمان
جدید مرکز رشد پارک علم و فناوری کردستان ،در زمینی به مساحت  1620متر
و زیر بنای تقریبی  6800متر در اول فروردین ماه سال  1395آغاز شد و پس از
گذشت کمتر از یک سال و نیم از آغاز عملیات ساخت ،به بهرهبرداری رسید .این
ساختمان دارای شش طبقه ،شامل  15آزمایشگاه و کارگاه در طبقه زیرزمین1 ،
سالن چند منظوره جهت برگزاری استارت آپ ،فرایندهای شتاب دهی و فضای
انجام کارهای گروهی ( ،)Co-woRkinG Placeسالنی جهت مرکز نوآوری و
خالقیت و یک فضای سرپوشیده شیشه ای به عنوان کافی شاپ و محل دورهمی
های دوستانه اعضای واحدهای فناور در طبقه همکف 19 ،اتاق جهت استقرار
واحدهای فناور درهر یک از طبقات  1الی  15 ،3اتاق و  2سالن جلسات در طبقه
چهارم می باشد.
طی سالهایی که از آغاز فعالیت پارک علم و فناوری کردستان میگذرد ،این سازمان
سعی در گسترش فعالیت های خود در تمامی نقاط استان کردستان داشتهایم،
به همین منظور طی این سالها مراکز رشد و نوآوری و شکوفایی خالقیت ذیل در
استان مشغول به فعالیت شدهاند:
• مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان سنندج
• مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مریوان
• مرکز رشد شهرستان بیجار
• مرکز رشد شهرستان قروه
• مرکز رشد شهرستان سقز (در حال انجام)
• مرکز نوآوری شهرستان سنندج
• مرکز نوآوری گیم و انیمیشن (مستقر در شهرستان مریوان)
• مرکز نوآوری صنایع خالق شهرستان مریوان (اخذ موافقت معاونت علمی و
فناوری ریاست جموری و تنظیم موافقت نامه راهاندازی آن)
• کارخانه نوآوری کردستان (اخذ موافقت اولیه معاونت علمی و فناوری و در حال
نهایی شدن)
• پهنه علم ،فناوری و نوآوری بهاران
یکی دیگر از اقدامات توسعهای پارک در سال  ،1399ارائه طرح پهنه علم ،فناوری
و نوآوری بهاران می باشد .پارک علم و فناوری کردستان بهعنوان یکی از متولیان
اصلی امور مربوط به نوآوری و فناوری در استان کردستان طرح ویژهای برای ایجاد
پهنه علم ،فناوری و نوآوری بهاران در سطح شهر سنندج را ارائه نموده است .هدف
اصلی این طرح آن است که با استفاده از امکانات و پتانسیلهای موجود زمینه
الزم برای جهش نوآوری و در نتیجه اشتغالزایی و ثروتآفرینی در سطح استان
فراهم گردد .ایجاد پهنه نوآوری فرصت بسیار خوبی برای توسعه استان است که
زمینههای شکلگیری آن کام ً
ال مهیا میباشد و میتواند بهعنوان الگویی برای سایر
استانها طرح گردد.
نواحی نوآوری درواقع مناطق جغرافیایی خاصی در درون شهرها هستند که در

آن بازیگران اصلی نوآوری یعنی پارکهای علم و فناوری ،دانشگاهها ،مراکز رشد،
مراکز پژوهشی ،مراکز نوآوری ،کارخانههای نوآوری ،شتابدهنده ،صندوقهای
سرمایهگذاری ریسکپذیر ،نمایشگاههای دائمی ،نهادهای سرمایهگذاری دیگر و
شرکتهای خصوصی در مجاورت همدیگر و جامعه قرارگرفته و بدین ترتیب ضمن
استفاده از پتانسیلهای یکدیگر و ایجاد زمینه الزم برای شکلگیری نوآوری آن را
به متن اقتصاد ،بخش خصوصی و جامعه میکشانند .درواقع در ناحیه نوآوری با
تجمیع کسبوکارها در یک ناحیه و قرار گرفتن آنها در مجاورت همدیگر ،زمینه
الزم برای شبکهسازی و ارتباط میان آنها فراهم گردیده و بدین ترتیب شاهد
شکلگیری فعالیتها و کسبوکارهای نوآورانه خواهیم بود.
با توجه به موارد ذکرشده ،پارک علم و فناوری کردستان بهعنوان یکی از متولیان
اصلی امور مربوط به نوآوری و فناوری در استان کردستان طرح ویژهای برای ایجاد
ناحیه نوآوری در سطح شهر سنندج و درواقع دومین ناحیه نوآوری کشور آماده
کرده است .هدف اصلی این طرح آن است که با استفاده از امکانات و پتانسیلهای
موجود زمینه الزم برای جهش نوآوری و درنتیجه اشتغالزایی و ثروت آفرینی در
سطح استان فراهم گردد.
مهمترین مزیت پهنه علم ،فناوری و نوآوری ،استفاده بهینه از امکانات
دستگاههای دولتی و غیردولتی در خصوص توسعه نوآوری و اشتغالزایی برای
شرکتهایی است که همراستا و هم خط با فعالیت آن ،دستگاههای مختلف
فعالیت میکنند .در پهنههای علم ،فناوری و نوآوری بخشهای خصوصی بدون
کمترین هزینهای امکان ایجاد کارهای فناورانه و نوآورانه در ساختمانهای
موجود را دارند .این عمل باعث میشود که از زیرساختهای موجود بهصورت
بهینه استفاده و بهرهوری آنها باال رفته و نهایتا باعث خلق ارزش برای شرکتهای
خصوصی و آن دستگاههای دولتی و غیردولتی میگردد .طرح این پهنه در شورای
برنامه ریزی استان به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورای
عتف ارجاع داده شده است.

طرح اولیه پهنه علم ،فناوری و نوآوری بهاران
■ آمار مرتبط با اشتغال ،واحدهای فناور و امور مرتبط با واحدهای فناور:
جذب و پذیرش واحدهای فناور:
■ حمایت مالی ارائه شده و جذب شده پارک علم و فناوری از واحدهای فناور:
حمایت مالی از واحدهای فناور (میلیون ریال)
تسهیالت
کارآفرینیامید

حمایت مالی پارک
علم و فناوری
صندوق پژوهش و
فناوری
صندوق نوآوری و
شکوفایی

نمودار جذب و پذیرش به تفکیک سال
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نمودار تسهیالت ارائه شده به واحدهای فناور
■ خدمات فنی و تخصصی ارائه شده به واحدهای فناور (آموزش،رویداد ،نمایشگاه)

اهم برنامههای اداره عمرانی پارک علم و فناوری

تعداد  36نمایشگاه 27 ،رویداد کارآفرینی و  62دوره آموزشی در پارک در حدفاصل
سالهای  92تا  98برگزار شده است.
■ مشاوره و منتورینگ ارائه شده به واحدهای فناور:

بیش از  10هزارنفرساعت مشاوره و منتورینگ به واحدهای فناور ارائه شده است.
■ بودجه و عملکردهای زیرساختی و توسعهای پارک علم و فناوری کردستان

بودجه پارک علم و فناوری به تفکیک سال

 -1فعالیت های زیرساختی ،عمرانی و توسعه ای پارک علم و فناوری
اداره عمرانی پارک علم و فناوری کردستان ،مجموعه فعالیتهای مرتبط با مطالعه،
طراحی و اجرای پروژههای عمرانی و نیز فعالیتهای تأسیساتی مجموعه فضاهای
کالبدی پارک را بر عهده دارد .این واحد در راستای ایجاد فضای پژوهشی و استقرار
هستهها ،واحدهای فناور و ستاد پارک علم و فناوری فعالیتهای گوناگونی را با
برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاورین به انجام رسانده است که
از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

یارانه تجاری سازی
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حمایت دفتر برنامهریزی و امور فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری از سال  97هر سال در ایام نمایشگاه هفته پژوهش رویداد
" طرح یارانه تجاری سازی فناوری" را برگزار میکند.
به همین منظور یکی از مهمترین برنامههای وزارت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری طرح یارانه تجاری سازی فناوری به منظور حمایت از فناوران عضو پارک
ها مراکز رشد و پژوهشگاههای کشور و سرمایه گذاران/خریداران آنها می باشد.
مخاطبین در این طرح :
صاحبان ايده و طرح ،واحدهاي فناور و شركتهاي مستقر يا عضو پاركها /
د و پژوهشگاهها
مراكزرش 
خريداران محصوالت فناورانه سرمايه گذاران حقيقي و حقوقی
گرنت فناوری جوانه
به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی ،زمینهسازی
حرکت دانشگاههای کشور به سوی دانشگاه کارآفرین ،ارتقا ظرفیت توسعه ف ّناوری
در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایدههای ف ّناور در جهت تولید نمونه اولیه
( ،)MVPپارک علم و فناوری کردستان با همکاری دفتر امور ف ّناوری وزارت عتف
از پایاننامهها و رسالههای دارای ایدههای ف ّناورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه
حمایت میکند .در دور اول از  47گرنت حمایت بعمل می آید.
طرح تکاپو وآمار و اطالعات آن
پارک علم و فناوری به عنوان یکی از مجریان اصلی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال
پایدار (تکاپو) در استان کردستان از سال  96فعالیت می کند و در این راستا موفق به
توانمندسازی تعداد زیادی واحد فناور و افراد و اشتغال زایی برای آنها شده است.
طرحتکاپوبااهدافتوسعهاشتغالپایدار،رونقاقتصادیدرجامعههدف(روستاییان،
خانواده ،معلولین ،زنان سرپرست خانوارو زندانیان) ،ارتقا درآمد و معیشت واحدها در
کوتاه ترین مدت به حداکثر کردن سود (معیشت مردم) اجرا می شود .به منظور تحقق
این طرح ،ستادی در استان کردستان برای حمایت از فعالیت های تولیدی خاص در
محل برای بازسازی و بازاریابی آنها ،نسبت به تقویت و توسعه کسب و کار های محلی و
افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در استان اقدام شده است.
صندوق پژوهش و فناوری
صندوق پژوهش و فناوری استان کردستان بر اساس ماده  100برنامه سوم توسعه
و تاکید مجدد در ماده  45برنامه چهارم در سال  1397با هدف حمایت مادی و
معنوی از پژوهشگران و فناوران ،در جهت اجرای طرح های دانش بنیان از
طریق اعطای تسهیالت ،شارکت در سرمایه گذاری ریسک پذیر ،تضمین تعهدات
پژوهشی و صدور ضمانت نامه های پژوهشی ،با مشارکت دولت و بخش خصوصی
تاسیس شده است.
طرح هم سرمایه گذار
صندوق نوآوری و شکوفایی بهمنظور افزایش انعطافپذیری و حمایت حداکثری از
اکوسیستم نوآوری کشور و ظرفیت سازی نهادی در این اکوسیستم ،مدلی را طراحی
کرده است که عالوه بر تأمین مالی قابلتوجه ،ورود حداقلی در بنگاه داری و امور
اجرایی موضوعات مشارکت را داشته باشد .در این مدل واحدهای فناور و دانش
بنیان دارای مجوز می توانند درخواست هم سرمایه گذاری به صندوق نوآوری ارائه
نمایند .پس از تایید درخواست توسط صندوق و مشخص شدن سقف مشارکت عامل،
متقاضیان می توانند طرح های خود را به عاملین هم سرمایه گذاری ارائه نمایند .پارک
علم و وفناوری کردستان نیز بمنظور حمایت از واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر
ردیف

نام شرکت

عنوان طرح
تولیدانوعفرموالسیونهایضد

میزان
مشارکت

 1میدیاتجهیزشیمی میکروبیووضدعفونیکنندهبرپایه 25%
25%

15/000/000/000

2

دارا رایان آفرنگ
آفرنگ

شبکه پرداخت پل کارت

در پارک در مدل هم سرمایه گذار به شرح جدول زیر مشارکت نموده است.
فاوا
مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوای استان کردستان
با هدف توانمند سازی متخصصان و فعاالن کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات دراین استان با حمایت و مجری گری پارک علم و فناوری
کردستان تشکیل گردید.
این مرکز با حمایت ویژه مادی و معنوی از کارشناسان و صاحبان ایده در حوزه فاوا،
برگزاری کارگاه های مفید وآموزنده ،ارائه مشاوره موردنیاز فناوران و عالقمندان،
برقراری ارتباط متقابل بین فعالین این حوزه جهت هم افزایی دانش فنی ،برگزاری
جلسات هم اندیشی و  ..زمینه رشد کارآفرینی و توانمند سازی کسب و کارهای حوزه
فاوا در استان فراهم نموده است همچنین مربیان و مشاوران با تکیه بر توانمندی
های خود می توانند تیم های استارت آپی را در مسیر طراحی و توسعه محصول
در فضای ارتباطات و فناوری اطالعات و راه اندازی ،مدیریت و توسعه کسب وکار
راهنمایی و راهبری نمایند.
 -2بیان قابلیت ها ،منابع وظرفیت ها در حوزه اختیارات و وظایف دستگاه:
• فراهم سازی زمینه استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان در يك مجتمع تحقيقاتي
و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر در دورن پارک ها
و با سایر پارک های دیگر در سطح کشور
• تسهيل ارتباطات رو در رو بين متخصصين شركتهاي مختلف مستقر در پارک ها و
مراکز رشد
• امكان بهره مندی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان از خدمات آموزشی،
مشاوره ای و منتورینگ متناسب با نیازهای و خواسته های آنها
• امكان بهره مندی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان از خدمات آزمايشگاه ها
و كارگاه هاي تخصصي پارک ها و دانشگاه های منطقه بر حسب نیاز
• امكان تعامل شرکت های نوپا با شرکت های بزرگ مستقر در پارک ها و استفاده از
تجربيات آنها در استفاده از فرصت ها و حل مشکالت موجود
• حمایت پارک و سایر سازمان های متولی توسعه فناوری و نوآوری ( از قبیل معاونت
علمی ) از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها بمنظور
توانمند سازی آنها از طریق پارک های علم و فناوری
• امکان بهره مندی از زيرساخت فنی و ارتباطی با استانداردهاي باال در مجموعه پارك
با هزینه های پایین تر از قیمت های بازار
• امکان بهره مندی از معافیت مالیاتی به مدت  20سال برای واحدهای فناور مستقر
در پارک ها
• امکان بهره مندی از معافیت عوارض گمرکی برای واردات تجهیزات مورد نیاز
واحدهای فناور و دانش بنیان
• بهرهمندیازمزایایقانونیسرمایهگذاریخارجیومبادالتمالیهمانندمناطقآزاد
• ايجاد فرصت هاي جديد اشتغالزایی پایدار به واسطه توسعه تجاري فناوري هاي
جديد و راه اندازی کسب و کارهای نوپا
• امکان بهره مندی از حمایت های مالی کم بهره به صاحبان کسب و کارهای نوپا در
چارچوب قوانین و مقررات پارک
• امکان استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان در فضای پارک با هزینه های کمتر
نسبت به خارج پارک
• ارائه خدمات شبکه سازی و امکان بهره مندی از ظرفیت های سایر پارک ها و شرکت
های مستقر در آنها
• پارك های علم و فناوری بستری مناسب برای سرریز دانش و فناوری و شبكه سازی
بین شركت ها و افزایش اثربخشی و تعامل سازنده هستند.
خالصه وضعیتی پارک در دولت تدبیر و امید (حال حاضر)

اطالعات کلی (وضعیت فعلی پارک علم و فناوری)
تعداد واحدهای فناور

115

اشتغال زایی (نفر)

648

میزان حمایت های مالی (میلیون ریال)

30936

درآمد واحدهای فناور (میلیون ریال)

48،000

گردش مالی واحدهای فناور(میلیون ریال)

256،000

میزان صادرات محصوالت فناوری (دالر)

240،000

تعداد ثبت اختراع تایید شده

21

تعداد ثبت عالئم تجاری

4

تعداد محصوالت نمونه سازی شده

31

محصوالت راهی شده به بازار /تجاری شده

30

مبلغمشارکت
15/000/000/000

نمکهایآمونیومچهارتاییپلیمری

❚ پارک علم و فناوری کردستان❚

❚❚

❚ پارک علم و فناوری مازندران ❚
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خرداد  • 1400شماره 46
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معرفی کتاب "جنگل بارانی :چگونه سیلیکونولی دیگری بسازیم"

سرمایه گذاری  520میلیارد ریال در پردیس پارک
علم و فناوری مازندران
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران،
در جریان سفر رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به
استان مازندران و دیدار با شرکتهای دانشبنیان،
کلنگ شروع علملیات عمرانی و ساخت  ۳شرکت دانش
بنیان در پارک علم و فناوری ماندران با حضور دکتر
علی وحدت زده شد.
این طرحها شامل ،شرکت دانشبنیان هوشمندکاران
عصر برای هوشمندسازی ساختمان با زیربنایی به
مساحت  ۱۵۰۰متر مربع ،شرکت دانشبنیان کوپا
پژوهش برای تولید تجهیزات آزمون خواص مواد
(سختی سنج) با زیر بنایی به مساحت  ۴۳۰۰متر
مربع ،شرکت دانش بنیان مهندسی پیشرو گستر
ارتباطی کاسپین برای طراحی و تولید تجهیزات
برقی و الکترونیکی در زمینه آب و انرژی با زیربنایی به
مساحت  ۱۲۰۰متر مربع می باشد.
گفتنی است با آغاز عملیات عمرانی و ساخت و ساز در
این شرکت ها ۵۲۰ ،میلیارد ریال در پردیس پارک علم
و فناوری مازندران سرمایه گذاری خواهد شد.

رونمایی از  3محصول دانشبنیان شرکت خزر
ترانسفور با حضور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران،
در جریان بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از
شرکتهای دانشبنیان مازندران ،دکتر وحدت رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی از سه محصول شرکت
دانشبنیان خزر ترانسفو رونمایی کرد که عبارتند از
مبدل  AC/DCدوازده پالس تریستوری ،مبدل AC/
 DCسوییچینگ مدوالسیون پهنای باند ،مبدل AC/
 DCدوازده پالس با راکتورهای اشباع شونده می باشد.
این محصوالت در آبکاری یا روکشدهی فلزات بهروش
الکتروپلیتینگ ( ،)Electroplatingپوششدهی
الکتروشیمیایی بهروش آندایزینگ (،)Anodizing
استحصالوفرآوریفلزاتمعدنیبهروشالکترووینینگ
(،)Electrowinningپاالیشوخالصسازیالکتریکی
فلزات بهروش الکتروریفاینینگ (،)Electrorefining
تصفیه پسابهای صنعتی بهروش انعقاد الکتریکی
( ،)Electrocoagulationتامین انرژی الکتریکی
الکتروالیزرهای تولید هیپوکلریت سدیم یا آب ژاول
بهروش الکتروکلرینیشن (،)Electrochlorination
حذف فلزات سنگین از آب شرب بهروش کاویتاسیون
پالسمایی و تصفیه پساب صنایع نفت،گازو پتروشیمی
بهروش کاویتاسیون پالسمایی و عملیاتهای
الکتروشیمیاییکاربرددارند.
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با وجود سرمایهگذاریهای هنگفت در سرتاسر دنیا ،مکانهای
کمی مثل سیلیکونولی به زیستبومهای نوآوری پایدار
تبدیلشدهاند .چه مکانیزمهایی در این منطقه وجود دارد که
در سایر جاها نیست؟ آیا معجزهای در کار است؟ آیا میتوانیم
بصورت عامدانه چنین مکانی ایجاد کنیم؟ هدف اصلی این
کتاب توضیح این مسئله است که چرا مکانهای محدودی مثل
سیلیکونولی توانستهاند به این موفقیت دست پیدا کنند.

استفاده از عنوان جنگل بارانی تنها یک استعاره نیست.
زیستبومهای نوآوری نه فقط شبیه زیستبومهای طبیعی،
بلکه دقیق ًا ِ
خود آنها هستند .استعداد ،ایده ،و سرمایه مواد
مغذی هستند که در این سیستم زیستی در جریان هستند.
محاسبه سرعت این مواد مغذی میتواند همچون ابزاری
برای محاسبه سالمت یک زیستبوم نوآوری با مشاهده
فعالیت متغیر آن در طول زمان ،بهجای مشاهده آماری ثابت
در انتهای کار ،عمل کند .وقتی بعضی رفتارهای اجتماعی
ِ
حرکت از قبل آزادترِ استعداد ،ایده ،و سرمایه
خاص باعث
میشوند؛ مانند آنچه در جنگلهای بارانی رخ میدهد،
به این نکته میرسیم که شبکههای انسانی توانایی تولید
الگوهای بینظیری از خودسازماندهی را دارند.
مدل جنگل بارانی به توضیح مکانیسمهایی اغلب نامرئی
میپردازد که عامل اصلی زیستبومهای نوآوری مثل دره
سیلیکون هستند .برای توضیح کامل این موضوع استفاده از
مبحث تخریب خالق کفایت نمیکند .از آن مهمتر بازسازی
خالق است ،یعنی توانایی انسانها برای ترکیب و بازترکیب و
رسیدن به الگوهای افزاینده اثرگذاری و بهرهوری.

سازماندهی کتاب

دکتر یعغوب زاهدی انباردان
این کتاب با آنچه شما انتظارش رادارید تفاوت دارد .در واقع
این کتاب درباره این نیست که چگونه خالق یک ایده و یا یک
محصول باشید ،بلکه کتابی درباره ماهیت نوآوری است .به
بیانی دقیقتر درباره ماهیت سیستمهای پیچیده نوآوری
است؛ فرقی هم نمیکند که این سیستمها در سیلیکونولی
باشند یا در یک شرکت بزرگ و یا هر جای دیگر .موضوع مهم
دیگر مورد بحث در این کتاب این است که چگونه میتوانیم
به توسعه این سیستمها کمک کنیم .ما باور داریم که انسان
تا بهحال در توضیح نحوه کارکرد اینگونه سیستمها ناموفق
بوده است.
در شرایطی که اقتصاددانان نئوکالسیک بر این باورند که
خروجی اقتصاد کالن توسط ورودیهایی نظیر کارگر ،زمین،
سرمایه و به باور برخی فناوری تعیین میشود ،این نظریه در
توصیف رفتار واقعی زیستبومهای نوآوری ناتوان است .برای
توضیح تفاوت بین سیستمهای با بهرهوری بسیار باال مانند
سیلیکونولی با سایر مکانها در دنیا ،باید گفت مسئله مهم
نه اجزای تشکیلدهنده تولید اقتصادی بلکه دستورالعمل یا
نحوه ترکیب این اجزا با یکدیگر است .هرچه سریعتر به عناصر
کلیدی تشکیلدهنده نوآوری یعنی استعداد ،ایده ،و سرمایه
اجازه گردش آزاد در سراسر سیستمهای انسانی داده شود،
بازده آنها بیشتر میگردد.
در جهان واقعیت اما ،این سرشت انسان است که بر سر راه
قرار میگیرد .مغزهای ما بهطور غریزی قبیله محور هستند.
طراحی ما به شکلی صورت گرفته که به افراد نزدیک به
خودمان اعتماد کنیم و به کسانی که آنها را نمیشناسیم
بیاعتماد باشیم .طنز ماجرا اینجاست که باالترین ارزش
اقتصادی در مبادلههای افرادی رخ میدهد که بیشترین
تفاوت را باهم دارند .سرشت انسان و تعصبات درونیاش،
هزینه مبادله بسیار باالیی را در جامعه تولید میکند.
بنابراین آنچه بهعنوان بازار آزاد میشناسیم ،آنقدرها
هم آزاد نیست؛ این بازارها همچنان اسیر محدودیتهای
ایجادشده به خاطر هزینه مبادله ناشی از موانع اجتماعی
نظیر فاصله جغرافیایی ،عدم اطمینان ،تفاوت در زبان و
فرهنگ ،و شبکههای اجتماعی کم اثر هستند .جنگلهای
بارانی مانند سیلیکونولی قادر هستند این مشکل هزینه
مبادله را با کمک مجموعهای از رفتارهای اجتماعی حل
کنند .این رفتارهای اجتماعی با مکانیسمهای موردنیاز
برای به حداکثر رساندن گردش آزاد استعداد ،ایده ،و سرمایه
در یک شبکه انسانی ارتباط مستقیم دارند .بااینوجود
اعمال این رفتارهانیازمند این است که افراد منفعت
کوتاهمدت خود را فدای سود دوجانبه در بلندمدت بکنند.
نظریه جنگل بارانی ازاینرو این برداشت را رد میکند که
بهرهروی اقتصادی هنگامی در باالترین سطح خود قرار
میگیرد که پیگیری منطقی انگیزههای خودخواهانه بیشتر
از همیشه است .عوامل کلیدی ِ تقویت کننده زیستبومهای
نوآوری انسانی این موارد هستند :تنوع استعدادها ،وجود
اطمینان در تقابل با موانع اجتماعی ،داشتن انگیزههایی
ق کوتاهمدت ،و هنجارهای اجتماعی که مروج
واالتر از منط 
همکاریهای سریع و بیقاعده در میان افراد است .فرهنگ
جنگل بارانی این است.

دنبال کردن مسیر این کتاب مانند راندن وسیله نقلیهای
با سرعتباال است که میتواند در عرض یک ثانیه به سمت
ج بگیرد و لحظهای بعد با سرعت زیاد بر روی زمین
آسمان او 
زوم کند؛ بهقدری نزدیک که شما بتوانید حرکت مجزای اتمها
را هم ببینید .انگار میکروسکوپی جادویی داشته باشید که
توانایی بزرگنمایی با هر دقتی را دارد.

فصل  ۱را از اوج آسمان شروع میکنیم .در این بخش کل مدل
جنگل بارانی را در سطح کالن از باال میبینیم؛ مثل هواپیمایی
که دشت وسیع سبزی را از ارتفاع زیاد مشاهده میکند .در این
فصل همچنین شما را با مفاهیم پایهای جنگل بارانی آشنا
میکنیم.درفصل ۲نشانمیدهیمکهچطورنظریههایمرسوم
اقتصاد و نوآوری در توضیح آنچه امروز در جنگلهای بارانی
پررونق و موفق شاهد آن هستیم ،ناتواناند .پسازآن در فصل
 ۳جزئیتر نگاه میکنیم .برای درک تعامالت تکتک اتمها،
سلولها و انواع موجودات اعم از حیوانات و گیاهان بر روی
آنها از نزدیک متمرکز میشویم .به عادات رفتاری غیرمعمول
برخی افراد در سیستمهای نوآوری و تاثیر فعالیتهای آنها
بر کارکرد درونی جنگلهای بارانی نگاهی میاندازیم .در فصل
 ۴میکروسکوپ خود را حتی بیشتر از قبل زوم میکنیم .به
سرشت انسان میپردازیم و این مسئله را بررسی میکنیمکه
انسانها ازنظر ژنتیک چگونه برنامهریزیشدهاند و این مسئله
بر روی روشهای مورداستفاده ما برای ایجاد نوآوری چه
تاثیری دارد.
در فصل  ۵دوباره نگاهمان را کلیتر میکنیم .به تشریح قواعد
نانوشته اجتماعی که به نحوی نامحسوس در جنگلهای بارانی
وجود دارند میپردازیم .در فصل  ۶ابزارها و دستورالعمل
ایجاد جنگلهای بارانی را شرح داده و به توضیح دالیل
شکست دستورالعملهای مرسوم برای نوآوری میپردازیم.
در فصل  ۷نقش سرمایه در جنگلهای بارانی و تفاوت آن با
دیدگاههای عادی را بررسی میکنیم .هر چه به انتهای کتاب
نزدیک میشویم ،به کوچکنمایی در ابعادی حتی بیشتر از
قبل میپردازیم .در فصل  ۸به باالتر از نوک درختان پرواز کرده
و دوباره به جنگل بارانی از ارتفاعی زیاد نگاهی میاندازیم.

روشهایجدیدسنجشنوآوریراکهکام ً
المتفاوتازراهکارهای
مورداستفادهدرگذشتههستندبررسیمیکنیم.بااینحالآنچه
قب ً
ال از فاصله بسیار نزدیک دیدهایم ،با تصویری که از اقیانوسی
ازنوکدرختاندرسایبانجنگلبارانیمیبینیم،کام ً
المتفاوت
است .و سرانجام در فصل ۹و بخش پایانی کتاب به سمت آسمان
پرواز خواهیم کرد.

در این کتاب به  14اصل بصورت مفصل پرداخته شده
است که در ادامه تیتر هریک از آنها ارائه میشود:
اصل اول :گیاهاندرمزارعبیشترینبازدهیرادارند،امابهترین

مکان برای جوانهزدن علفهای هرز جنگلهای بارانی است.
اصل دوم :جنگل بارانی از پایین ،یعنی جایی که رفتارهای
غیرمنطقی انسانی حکمرانی میکند ،به سمت باال ساخته
میشود.
اصل سوم :تعریفی که ما از بازارهای آزاد در ذهن داریم ،در
واقع آنقدرها هم آزاد نیست.
اصل چهارم :موانع اجتماعی -ایجادشده توسط عوامل
جغرافیایی ،شبکهها ،فرهنگ ،زبان و عدم اعتماد -به ایجاد
هزینههای مبادله منجر میشود که روابط ارزشمند را قبل از
تولد در نطفه خفه میکند.
سرزندگی یک جنگل بارانی با تعداد افراد شبکه و
اصل پنجم:
ِ
توانایی آنها برای ارتباط با یکدیگر رابطه مستقیم دارد.
اصل ششم :اینکه خارج از حلقه دوستان و خانواده ،موانع
اجتماعی وجود داشته باشد ،هنجاری جهانی است.
ل بارانی به افرادی نیاز دارد که فعاالنه
اصل هفتم :جنگ 
فاصلههای اجتماعی را کم و گروههای مختلف را به هم متصل
کنند.
اصل هشتم :افراد در جنگلهای بارانی انگیزههایی دارند که در
تضادباتفکرغالباقتصادسنتیدرزمینهرفتار"منطقی"است.
اصل نهم :نوآوری و احساسات انسانی درهمتنیدهاند.
اصل دهم :هرچه تنوع تخصصها در افراد بیشتر باشد ،ارزش
بالقوه مبادالت سیستم باالتر میرود.
اصل یازدهم :غرایزی که روزی به نیاکان ما کمک کرد زنده
بمانند ،حاال به توانایی حداکثرسازی نوآوری ما آسیب میزند.
اصل دوازدهم :جنگلهای بارانی قبیلهگرایی را با فرهنگی از
قوانینغیررسمیجایگزینکردهاندکهکمکمیکندافرادغریبه
باهم روی پروژههای کوتاهمدت به شکلی کارآمد کار کنند.
اصل سیزدهم :قوانین نانوشته حاکم بر جنگلهای بارانی،
اقتضا میکند افراد از سود کوتاهمدت خود در برابر منفعت
متقابل در بلندمدت صرف نظر کنند.
اصل چهاردهم :جنگلهای بارانی هنگامی کارکرد دارند که
ارزش مجموع هنجارهای اجتماعی و مشوقهای فرامنطقی
از غریزه ترس انسانی قدرتمندتر باشد.
اصول جنگل بارانی نشان میدهد که چگونه رشتههای
تحقیقاتی مختلف مثل زیستشناسی ،علوم اعصاب،
روانشناسی ،جامعهشناسی ،اقتصاد ،حقوق و دیگر رشتهها
برای توضیح مکانیسمهای زیستبومهای نوآوری ضروری
هستند:

همچنین هفت قاعده نانوشته در کتاب مورد بحث قرار
میگیرند که عبارتند از:
قاعده  :1قوانین را برهم ریخته و رؤیاپرداز باشید
قاعده  :2درها را باز کنید و شنوا باشید.
قاعده  :3اعتماد کنید و قابلاعتماد باشید.
قاعده  :4باهم تجربه و تکرار کنید.
قاعده  :5به دنبال عدالت باشید ،نه سوءاستفاده
قاعده  :6اشتباه کنید ،ناکام شوید و پافشاری به خرج دهید.
قاعده  :7دیگران نیکی کنید( .تو نیکی میکن و در دجله انداز)

همچنین برای پیادهسازی مدل جنگل بارانی ابزارهایی ارائه
میشود که در ادامه ارائه شده است:
ابزار شماره یک :در عمل یاد بگیرید
ابزار شماره دو :تنوع را تقویت کنید
ابزار شماره سه :از مبادله با افراد الگو و همکاران استقبال
کنید
ابزار شماره چهار :قبایلی از اعتماد بسازید
ابزار شماره پنج :حلقههای بازخورد اجتماعی ایجاد کنید.
ابزار شماره شش :قراردادهای اجتماعی را روشن کنید.

و سخن آخر اینکه:

نوآوری در صورتی به موفقیت ختم میشود که افراد با
سختی این کار را قبول کنند و
هرجومرج دنیا رویارو شوند،
ِ
از تمام مسیر لذت ببرند .نوآوری به "مشارکت مشتاقانه" در
پستیوبلندیها و اشتباهات و ناکامیهای اجتنابناپذیر نیاز
دارد؛ مشارکتی که در سهیم شدن با اطرافیان اصل است.
بنابراین عشق راهحلی برای هرجومرج است.
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استحکام بنیاد شرکتهای فناور و دانش بنیان در استان مازندران
شرکتهای دانشبنیان مازندران که زمانی نه چندان دور با
وجود کم تعداد بودن در محاصره انبوهی از مشکالت قرار
داشتند  ،طی هشت سال گذشته با حمایت همه جانبه دولت
 ،تعدادشان چندین برابر شده و اکنون با قرار گرفتن در مسیر
هموار  ،به باغ نورسته توسعه استان تبدیل شدهاند .
شرکتهای دانشبنیان که زیر چتر پارک های علم فناوری
فعالیت می کنند در سالهای اخیر نقش بسزایی در تحقق
سیاست های اقتصاد مقاومتی استان داشتند و موجب
حرکت گسترده دانشگاهیان به سمت کسب و کار نوآورانه و
ش افزوده ،با
فناورانه شدند .این شرکت ها عالوه بر حصول ارز 
درآمدزایی پایدار و گردش مالی باال ،نقش بسزایی در اشتغال
زایی بر عهده دارند.
پارک علم و فناوری مازندران از سال  ۸۹فعالیت خود را آغاز
کرد .در سال های اخیر بسته های حمایتی باعث شد که نه تنها
شرکت های جدید وارد فعالیت فناورانه شوند ،بلکه شرکت های
صنعتی قدیمی نیز پا در عرصه دانش بنیان گذاشتند تا کیفیت و
رقابت پذیری محصوالت خود را ارتقا بخشند.
در چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از این شرکت ها با
سیاست های حمایتی دولت کار خود را از مراکز رشد آغاز
کردند و پس از حرکتی منطقی به موفقیت رسیدند .در استان
مازندران طی هفت سال اخیر با بستههای حمایتی دولت تعداد
شرکت های دانش بنیان و فناور رشد  ۵۶۰درصدی داشتند و
توانستند دایره فعالیت و کسب و کار خود را گسترش دهند.
در حال حاضر بیش از  ۲۲۰شرکت در پارک علم و فناوری استان
فعالیت می کنند که  ۲هزار و  ۵۵۹اشتغال برای جوانان خالق
استان مازندران ایجاد کرده است.
در حال حاضر  7مرکز رشد در سراسر استان مازندران فعالیت
می کنند که در فضایی به متراژ  ۱۲هزار متر مربع فعالیت می
کنند و همچنین  8هزار متر مربع فضای پارک جدید در حال
ساخت است که پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور به
بهره برداری برسد.

در سال  ۹۱تنها  ۲میلیارد ریال تسهیالت برای شرکت های
دانش بنیان مازندران اختصاص یافته بود که فقط در سال
گذشته حدود  ۲۷میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت در اختیار
این شرکت ها قرار گرفت.
در حال حاضر ۵۰۰طرح در پارک علم و فناوری مازندران ثبت
اختراع شده است که نشان دهنده استقبال دانشجویان وفارغ
ش بنیان و
التحصیالن استان به حضور در کسب و کارهای دان 
فناورانهاست.

بیش از  20کشور مقصد محصوالت دانش بنیان مازندران

در حال حاض حدود  9۰محصول فناورانه که در داخل استان
تولید شده است به بیش از  20کشور صادر می شود که تعدادی
از آنها کشورهای اروپایی هستند.
صادرات دانش بنیان یکی از ظرفیتهای ارزآوری کشور قابل
توصیف می باشد که در حال حاضر این ظرفیت در استان
مازندران وجود دارد که صادرات محصوالت را به بیش از دهها
میلیارد دالر برساند و البته به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا
این ظرفیت مغفول مانده است.

جدید همکاری الزم را با این شرکتها داشته اند.
پارک علم و فناوری مازندران فراخوان حمایت از تولید
محصوالت برای پیشگیری ،مقابله و درمان مبتالیان به ویروس
کرونا ،نظرسنجی آنالین از شرکتها برای بررسی مشکالت
ایجاد شده ،معرفی شرکتها به مراجع ذیصالح برای اخذ
مجوز تولید و تهیه و تدوین بسته حمایت از شرکتهای
آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا و ارائه تسهیالت و سرمایه در
گردش در کوتاهترین زمان ممکن به شرکتها از اقدامات پارک
علم و فناوری در راستای مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا است.
تولید حدود  ۴۰هزار لیتر محلول ضد عفونیکننده در روز توسط
 ۹شرکت ،تولید لباسهای ایزوله و گانهای جراحی توسط
شرکت الکتروگستر ساری ،تولید ماسک سه الیه بهداشتی
توسط شرکت مازرون فوم ،تولید دستگاه تنفس مصنوعی
"ونتیالتور" توسط شرکت تراشه پردازان جهان ،افزایش
ظرفیت دستگاه بیخطر ساز زبالههای عفونی بیمارستانی
توسط شرکت خزر الکتریک ،تولید دستگاه اکو استریل
بیمارستانی توسط شرکت مدارگستر فناور چالوس ،تولید
یخچال نگهدارنه واکسن کرونا توسط شرکت ابتکار تجهیز
طب یکتا ،استفاده از پهپاد محلولپاش برای ضد عفونی کردن
معابر شهری توسط شرکت کاسپین هوا دریا ،ساخت پهپاد
محلولپاش توسط شرکت ابرتک ،توسعه سامانه خدمات
نظافتی آنالین توسط شرکت آنواش ،توسعه سامانه کتابخانه
آنالین توسط شرکت فرانوگرایان ،تولید نرمافزار مطب آنالین
توسط شرکت جادوی فکر و راهاندازی پلتفرم رایگان برای خرید
و فروش آنالین توسط شرکت نوآوری و فناوری مازندران بخشی
از اقداماتی است که زیر نظر پارک علم و فناوری در ایام شیوع
کرونا انجام شده است.
می توان به تولید بیش از  20محصول و خدمات دانشبنیان
در مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد .یکی از ویژگی های شرکت
های دانش بنیاد انعطاف پذیری آنان است که در وضعیت شیوع
ویروس کرونا به خوبی توانستند به کمک مجموعه درمانی و
بهداشتیبشتابند.

رفع مشکل فضای فعالیت

بسته های حمایتی دولت و فراهم کردن محیط کسب و کار را از
عمده دالیل رشد شرکت های دانش بنیان در استان می باشد
که همواره عمده مشکل شرکت های دانش بنیان و فناور تامین
سرمایه اولیه و فضایی برای استقرار شرکت بود که خوشبختانه
در سال های اخیر این  ۲دغدغه برطرف شده است.
تسهیالت که موتور محرک شرکت های دانش بنیان بوده که
تسهیالت ارزان قیمت مهم ترین بسته حمایتی دولت برای
تشویق و تقویت شرکت های دانش بنیان بوده است به گونه ای
که در سال های اخیر تسهیالت دولتی برای استقرار یا توسعه
فعالیت شرکت های دانش بنیان استان رشد  ۱۳.۵برابری
داشت که منجر به استقبال صاحبان ایده های فناورانه برای
تجاری سازی شد.
این میزان تسهیالت مربوط به منابع داخلی پارک استان است
و تسهیالت خارج از منابع استانی چندین برابر است که به
دلیل ارتباط مستقیم با بانک ها میزان دقیق برای آن در دست
نیست ،اما در برخی سال ها ممکن است تا ده ها برابر اعتبار
داخلیباشد.

یکی از دستاوردهای چند سال اخیر این مجموعه برطرف کردن
مشکل فضای مورد نیاز استقرار شرکت های دانش بنیان بوده و
همان طور که گفته شد در حال حاضر  20هزار متر مربع فضای
آماده و در حال ساخت در استان داریم که بخشی از پروزه های
نیمه کاره تا پیش از پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.
مرکز رشد نوشهر با ساختمانی سه طبقه و پردیس پارک علم و
فناوری با  8000هزار مترمربع فضای فیزیکی در ساری اواسط
امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
با این میزان فضای پارک شاهد جهش بزرگی در فعالیت شرکت
های دانش بنیان مازندران خواهیم بود و به طور حتم دولت هم
مانند همیشه حمایت های الزم را خواهد داشت.

❚ پارک علم و فناوری مازندران ❚

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد ایران به صورت مجازی برگزار
خواهد شد
اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم
و فناوری و مراکز رشد ایران به صورت مجازی در
روزهای  6-5خرداد ماه  1400در پارک علم و فناوری
مازندران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران
دکتر مجید الیاسی دبیر اجرایی این کنفرانس ضمن
اعالم اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای
علم و فناوری و مراکز رشد ایران بصورت مجازی
افزود :نظر به تداوم شرایط کرونا و با توجه به تصمیم
کمیته برگزار کننده و کمیته دایمی کنفرانس و با توجه
به زیرساخت های مناسب جهت برگزاری مجازی
کنفرانس ،طی هماهنگی های الزم مقرر شد تا
کنفرانس در بستر سامانه اسکای روم و در تاریخ
های  6-5خرداد ماه  1400در پارک علم و فناوری
مازندران برگزار می گردد.
به دلیل محدودیت در زمان ارائه کنفرانس ،تعداد
محدودی از شرکت کننده برای ارائه شفاهی انتخاب
شده اند که به زودی جدول زمانبندی برنامه ها اطالع
رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است اولین کنفرانس ملی انجمن علمی
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با عنوان
انقالب صنعتی چهارم اکوسیستم نوآوری ایران –
فرصت ها و چالش ها با محوریت مؤلفه های اصلی
انقالب چهارم صنعتی با محور ،نوآوری ها و فناوری
های برافکن در انقالب چهارم صنعتی ،هوش مصنوعی
و صنایع هوشمند در انقالب چهارم صنعتی ،مدیریت
نوآوری ،منابع انسانی و خدمات مالی در انقالب چهارم
صنعتی ،الزامات پیاده سازی انقالب چهارم صنعتی در
کشور ،فرصت ها و چالش های ایران در عصر انقالب
چهارم صنعتی ،وضعیت کنونی و آینده فین تک ،بالک
چین و رمز ارزها در ایران ،کالن داده ها ،یادگیری
ماشین ،یادگیری عمیق و زیست فناوری در انقالب
چهارم صنعتی ،آموزش و نقش مراکز آموزش عالی
ایران در مواجه با انقالب چهارم صنعتی و تحوالت
متأثر از بیماری کوید  19 -بر اکوسیستم نوآوری و
اقتصاد دانش بنیان در کشور برگزار خواهد شد.
عالقمندان می تواند از طریق لینک ذیل در اولین
کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد ایران ثبت نام نمایند.

https://stpia.ir/ConferenceRegister.aspx

کرونا و نقش شرکتهای دانشبنیان مازندران

با شیوع ویروس کرونا در کشور و نیاز عموم مردم به برخی
اقالم پزشکی و بهداشتی مانند ماسک ،دستکش ،محلول
ضد عفونیکننده و موارد اینچنینی ،عدهای سودجو نسبت
به احتکار این لوازم اقدام کرده و تا چند برابر قیمت اصلی،
فروختند.اما در مقابل این سودجویان ،افرادی از جان و مال
خود مایه گذاشتند تا جان مردم به خطر نیفتد.
برخی شرکتهای دانشبنیان ،با تغییر خط تولید و یا راهاندازی
خط تولید جدید ،ملزومات بهداشتی مورد نیاز در شیوع کرونا را
تولید کردند تا به سهم خود یاریگر مردم باشند ،پارکهای علم
و فناوری هم نسبت به ارائه خدمات متنوع برای تولید محصول

❚   به همت فناوران پارک علم و فناوری مازندران صورت گرفت؛ ❚

طراحی و ساخت سیستم موتورخانه هوشمند با کاهش مصرف گاز تا  ۵۰درصد
فناوران یکی از شرکتهای دانشبنیان در مازندران موفق به
طراحی و ساخت سیستم موتورخانه هوشمند با کاهش مصرف
گاز تا  ۵۰درصد شدند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان روماک سیستم آویژه صنعت
آریا مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل پارک
علم و فناوری مازندران در این خصوص گفت :موتورخانهها به
دلیل طراحی سنتی و ترموستاتهای مکانیکی از مهمترین
گلوگاههای هدر رفت انرژی در کشور هستند.
دکتر جمال قاسمی به طراحی و ساخت سیستم موتورخانه
هوشمند با توان مهندسان داخلی اشاره کرد و افزود :این

سیستم ابتدا نیاز حرارتی ساختمان را با توجه به نوع کاربردش
در زمینههای تجاری ،مسکونی و اداری محاسبه و دمای آب گرم
چرخشیموتورخانهرامتناسببانیازحرارتیتنظیممیکند.
وی گفت :با نصب سیستم هوشمند موتور خانه هیرکان در
تعدادی از ساختمانهای مازندران مصرف گاز  ۲۵تا  ۵۰درصد
کاهش یافت که این نشانگر افزایش بهره وری و مصرف بهینه
انرژی در این موتورخانهها بود.
دکتر قاسمی با بیان اینکه این سیستم در همه نوع موتورخانه
با هرساختار و چینشی نصب میشود ،افزود :قابلیت انعطاف
پذیری باال و اعمال برنامه زمانبندی مجزا و دستور در لحظه

برای هر پمپ یا بویلر موتور خانه از ویژگیهای منحصر به فرد
این سیستم است که در نمونههای مشابه وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان روماک سیستم آویژه صنعت آریا
گفت:سیستمواکنشگرا،عیبیابیهوشمند،حالتآمادهباشو
کنترلازراهدورازدیگرویژگیهایاینموتورخانههوشمنداست.
گفتنی است روزانه  ۶۴میلیون متر مکعب گاز در کشور بدون
اینکه نقشی در تولید و مصرف داشته باشد هدر میرود که
میتوان با اصالح و هوشمند سازی  ۶۰۰هزار موتورخانه
سیستم حرارت مرکزی از هدر رفت روزانه  ۹تا  ۱۳میلیون متر
مکعب گاز جلوگیری کرد.
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پارک علم و فناوری همدان در سال 1399

معرفي و عملکرد زیرساختهای فيزيکي -عمرانی پارک علم و فناوري
همدان
■ ساختمانهای چند مستاجره پارک علم و فناوري همدان
← فاز اول ساختمان اصلي پارک
آشنايي با پارک علم و فناوري همدان
■ رسالت و اهداف پارک علم و فناوري همدان

مهمترین رسالت پارک های علم و فناوري ،تسهيل گري در فرايند تجاریسازی
فناوري و نوآوري است ،اگر فرايند تجاریسازی را يک مدل خطي ساده شامل
چهار مرحله اصلي )1 ،خلق دانش )2 ،تبديل دانش به فناوري )3 ،تبديل فناوري
به محصول يا بهکارگیری آن در ارائه خدمت و  )4ارائه محصول يا خدمت به بازار ،در
نظر بگيريم ،پارک علم و فناوري بهعنوان یکنهاد تسهیلکننده در کنار ارکان اصلي
اين فرايند که عبارتاند از دانشگاهها ،مراکز تحقيق و توسعه و شرکتها فناور و
دانشبنیان ،قرارگرفته و به آنها کمک مینماید تا با سهولت و شانس موفقيت بيشتر،
نقش خود را در اين فرايند ايفا نمايند.
پارک علم و فناوري همدان در تالش است ،نقش تسهیلکنندگی خود را از طريق
ارائه خدمات باارزش افزوده باال شامل خدمات آموزشي ،مشاورهای ،مالکيت فکري،
اعطاي تسهيالت مالي ،شبکهسازی ،جذب سرمايه ،اعطاي معافیتهای قانوني،
تأمین فضاي استقرار اداري و کارگاهي و  ....به بهترین نحو ممکن ايفا نمايد .بديهي
است ساختار کوچک و درعینحال چابک پارک علم و فناوري همدان اين قابليت
را ندارد که خود بهتنهایی خدمات فوقالذکر را فراهم نمايد بلکه از ظرفيت ساير
مجموعههای همکار در اين خصوص استفاده مینماید ،مهمترین اين مجموعههای
همکار که نقشي کليدي در عملکرد مطلوب پارک علم و فناوري دارند عبارتاند از:
مراکز نوآوري و شتابدهندهها ،صندوق پژوهش و فناوري ،مشاوران حقوقي و
حقيقي ،بنگاههای بزرگ اقتصادي و شرکتهاي فناور رشد يافته ،که در تعامل
ایجادشده با پارک علم و فناوري همدان ،ضمن بهرهمندی از مزاياي اين ارتباط،
تواناییها و ظرفیتهای خود را به نحوه مطلوب در راستاي توسعه فناوري و نوآوري
در سطح استان به کار میگیرند.

■ تاريخچه فعاليت پارک علم و فناوري همدان

طرح ایجاد و راهاندازی پارک علم و فناوری همدان در اواخر سال  ۱۳۸۲در کارگروه
پژوهش و فناوری استان مطرح و مطالعات و تهیه طرح توجیهی جهت راهاندازی
پارک از سال  ۱۳۸۳آغاز گردید .سرانجام پس از طی مراحل الزم و با سفر ریاست
محترم جمهوری به همدان ،اعتبارات اولیه الزم به پارک اختصاص یافت و پارک علم
و فناوری استان در نیمه دوم اسفندماه  ۱۳۸۷با اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و با همکاری استانداری همدان ،تأسیس و فعالیت خود را رسم ًا
آغاز نمود .از ابتداي تأسیس اين پارک تاکنون  5نفر از اعضاي محترم هیئتعلمی
دانشگاه بوعلي سينا بهعنوان روساي اين پارک ايفاي خدمت نمودهاند که اسامي
آنهابه شرح زير میباشد:
نام و نام خانوادگی

مدرکتحصیلی

مدتزمان حضور بهعنوان رئیس پارک

خسروپیری

دکتریکشاورزی

از اسفند  1388تا اسفند 1393

محمودنیلی

مجیدکزازی
محمدحسنمرادی

دکتریعمران

دکتریحشرهشناسی
کشاورزی

از فروردین  1387تا اسفند 1388
از اسفند  1393تا خرداد 1398

دکتری برق قدرت

از خرداد  1398تاکنون

■ مهمترین برنامههای پارک علم و فناوري همدان در سال 1399

فعالیتهای پارک علم و فناوري همدان در سال  1399در چند محور کليدي به شرح
زير متمرکز بوده است:
• شروع به کار صندوق پژوهش و فناوري استان همدان و توسعه فعالیتهای آن
• بهرهبرداری از فاز اول ساختمان چند مستاجره پارک و تسريع در تکميل فازهاي
دوم و سوم آن
• آمادهسازی اراضي پارک جهت واگذاري به شرکتهاي فناور بهمنظور ايجاد
واحدهاي کاري مستقل
• افزايش تعامل پارک و واحدهاي فناور مستقر در آن با بنگاههای بزرگ اقتصادي اعم
از توليدي و خدماتي در سطح کشور و استان
• برقراري ارتباطات بینالمللی بهمنظور توسعه کانالهای صادراتي محصوالت
واحدهاي فناور و تسريع در فرايند انتقال دانش فني
• توسعه مراکز رشد ،نوآوري و شتابدهندهها در سطح استان با تکیهبر نيازهاي بازار
و قابلیتهای موجود

■ پارک علم و فناوري همدان در سال  1399در يک نگاه

مهمترین مشخصههای عملکردي پارک علم و فناوري همدان در سال  1399به شرح
جدول زير میباشد:
شاخص

تعداد طرحهای پذیرششده

تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته

مجموع فروش شرکتهای مستقر در پارك علم و فناوری (میلیارد ریال)
مجموع صادرات شرکتهای دانشبنیان (هزار دالر)
تعداد فناوران شاغل در پارک و مراکز رشد

تعداد شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک و مراکز رشد
تعداد شرکتهای خالق مستقر در پارک و مراکز رشد
تعداد مراکز رشد و نوآوري زیرمجموعه يا مشترک

مقدار
123
222
2.564
1.660
1.580
22
8
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■ اراضي قابلواگذاری پارک علم و فناوري همدان

پروژه احداث ساختمان اصلی پارک همدان در فاز اول 6000 ،مترمربع میباشد که
 100درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .این بخش از ساختمان شامل بخشهای
ستادی ،نمایشگاه دائمی ،موتورخانه و اتاق تأسیسات و  50فضای استیجاری
بهمنظور استقرار واحدها و مؤسسات فناور است .فاز اول این ساختمان با حضور
جناب آقای دکتر ستاری ،معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال
 1399افتتاح گردید .در حال حاضر کلیه فضاهای استیجاری این ساختمان در اختیار
واحدها و مؤسسات فناور قرارگرفته است .بخشی از عملیات اجرایی صورت گرفته در
این پروژه به شرح زیر است:
• اجرای کلیه دیوارهای پیرامونی و داخلی ساختمان
• نمای ساختمان ( 5100مترمربع)
• اتمام کلیه عملیات تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ( 1100عدد چراغ ال ای
دی 11 ،پمپ زمینی 5 ،پمپ خطی 4 ،مخزن آب به حجم ذخیره مجموع ًا 100
مترمکعب ،بوستر پمپهای آبرسانی و آتشنشانی 2 ،دستگاه دیگ به ظرفیت
 1300کیلوکالری در ساعت ،هواساز به ظرفیت )CFM 5400
• تهیه و نصب  1200مترمربع پنجر ه آلومینیومی دوجداره ترمال بریک
• اجرای کامل سقفهای کاذب و سفیدکاری دیوارها ( 4500مترمربع)
• اجرای سنگفرش کلیه فضاها و راهپلههای ارتباطی ( 5500مترمربع)
• اجرای رامپ ورودی به زیرزمین مجهز به گرمایش از کف
• احداث ساختمانهای ژنراتور و پست پاساژ و پست برق جهت برقرسانی به
ساختمان
• خریداری و نصب دو دستگاه دیگ آب گرم در موتورخانه
• خریداری و نصب دو دستگاه آسانسور
← فاز دوم ساختمان اصلي پارک
بخش دوم ساختمان اصلي پارک به مساحت  4000مترمربع در حال احداث میباشد
و  64درصد پیشرفت فیزیکی دارد .این بخش از ساختمان 11 ،کارگاه تخصصی43 ،
فضای فناور و بخشهای خدماتی نظیر آمفیتئاتر به همراه یک سالن جلسه مجهز و
سالن غذاخوری را شامل میگردد و پیشبینی میشود تا پايان سال  1400اين فاز از
ساختمان نيز به بهرهبرداری برسد.
← ساختمانهای چند مستاجره در سطح شهرستانهای استان
بهمنظور استقرار واحدهاي فناور در شهرستانهای استان ،پارک علم و فناوري با
همکاري ساير نهادهاي ذیربط شامل دانشگاههاي سطح استان ،فرمانداریها و
ساير دستگاههای اجرايي ،سعي در تأمین فضاي مراکز رشد در قالب اجاره يا عقد
ی بلندمدت نموده است .مساحت زیر بنای ساختمان های
تفاهمنامه های واگذار 
موجود در مراکز رشد و نوآوري شهرستاني به شرح زير میباشد.
• مشخصات فضاي ساختمان مرکز رشد و مرکز نوآوری شهرستان مالیر
 مساحت کل زیربنای ساختمان597 :• مشخصات فضاي ساختمان مرکز رشد کبودرآهنگ
 مساحت کل زیربنای ساختمان70 :• مشخصات فضاي ساختمان مرکز رشد رزن
 مساحت کل زیربنای ساختمان 350 :مترمربع• مشخصات فضاي ساختمان مرکز رشد و مرکز نوآوری اللجین
 مساحت کل زیربنای ساختمان 180 :مترمربع• مشخصات فضاي ساختمان مرکز نوآوری شهرستان نهاوند
 مساحت کل زیربنای ساختمان 2600 :مترمربع• مشخصات فضاي ساختمان مرکز نوآوری اجتماعی (همدان)
 مساحت کل زیربنای ساختمان 190 :مترمربع• مشخصات فضاي ساختمان مرکز نوآوری اسدآباد
 مساحت کل زیربنای ساختمان 500 :مترمربع• مشخصات فضاي ساختمان مرکز نوآوری انگور و کشمش مالير
 مساحت کل زیربنای ساختمان 500 :مترمربع• مشخصات فضاي ساختمان مرکز نوآوری تعاون (همدان)
 مساحت کل زیربنای ساختمان 200 :مترمربع• مشخصات فضاي ساختمان مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی (همدان)
 -مساحت کل زیربنای ساختمان 1650 :مترمربع

در راستای تحقق یکی از مهمترین اهداف پارکهای علم و فناوری ،که در بند  1ماده
 2اساسنامه به آن اشارهشده است ،مبنی بر فراهم کردن بسترهای الزم برای استقرار
واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان و به استناد ماده  1اصالحیه آییننامه
واگذاری اراضی پارکهای علم و فناوری مصوب اولین نشست عادی از دور دوم
هیئتامنای منطقه پنج فناوری مورخ  ،1396/5/31به پارکهای علم و فناوری اجازه
دادهشده است ،نسبت به واگذاری اراضی بهصورت اجاره بلندمدت به واحدهای فناور
پذیرفتهشده در پارک یا واحدهای خدماتی و پشتیبانی پذیرششده اقدام نمایند.
با آماده شدن فاز اول ساختمان چند مستاجره پارک علم و فناوری همدان در
شهریورماه سال  1398و تکمیل ظرفیت آن با استقرار نزدیک به  50واحد فناور ،یکی
مهمترین برنامهها و اقدامات پارک ،آمادهسازی اراضی و واگذاری آن به واحدهای
فناور و دانشبنیان پذیرششده در پارک بوده است .اراضی قابلواگذاری پارک 16/5
هکتار از زمینهای پارک را شامل میگردد که در قالب  170قطعه ،به متقاضیان واجد
شرایط واگذار خواهد شد .برای تکمیل این طرح که در سه مرحله اجرا خواهد شد .در
حال حاضر نقشههای اجرایی مرحله اول اراضی با وسعت حدود  6هکتار تهیه گردیده
است و عملیات اجرایی آمادهسازی و تأسیسات زیربنایی این بخش از اراضی که 69
قطعه زمین هر یک به مساحت  300تا  600مترمربعی را شامل میگردد آغاز گردیده
است .اقدامات انجامشده در سال  1399در خصوص واگذاري مرحله اول اين اراضي
به شرح زير بوده است:
• دریافت سند تکبرگی  16هکتار از اراضی  21هکتاری پارک
• اخذ مصوبه کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری و شهری و آمایش سرزمین
و محیطزیست استان در خصوص تعیین کاربری پژوهش و فناوری اراضی پارک پس
از انجام استعالمات موردنیاز
• تصویبطرحجامعوطرحتفکیکاراضیقابلواگذاریپارک،توسطهیئتامنایپارک
• اخذ مصوبه کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری و شهری و آمایش سرزمین
و محیطزیست استان در خصوص تائید ضوابط شهری اراضی قابلواگذاری پارک پس
از انجام استعالمات موردنیاز
• تهیه نقشه اجرایی مرحله اول اراضی پارک به مساحت حدودی  6هکتار توسط
مشاور طرح
• بلوکبندی مرحله اول اراضی پارک به مساحت حدودی  6هکتار و تعیین قیمت
اجارهبهای آنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری
• انعقاد قراردادهای توسعه و خرید انشعاب تأسیسات زیر بنایی شامل آب ،شبکه
فاضالب ،گاز و برق
• انعقاد قرارداد با پیمانکار جهت اجرای معابر مرحله اول اراضی قابلواگذاری پارک
• اخذ مصوبه شورای شهر همدان در خصوص معافیت از عوارض شهرداری
• کسب مجوز واگذاری زمین ( 15درصد) به واحدهای فناور متقاضی تحت پوشش
پارک ،از هیئتامنای پارک
• اطالعرسانی به شرکتهای مستقر در پارک و اخذ مبلغ پیشپرداخت از شرکتهای
متقاضی به استناد مصوبه هیئترئیسه پارک

■ امکانات کارگاهي و آزمایشگاهی

باعنایتبهضرورتتأمینفضایکاریبرایواحدهایفناوریکهبرایتولیدمحصوالت
خود نیاز به فضای کارگاهی دارند ،پارک علم و فناوری همدان تا زمان آماده شدن فاز
دوم اراضی جهت واگذاری 11 ،سوئیت اقامتی با ابعاد تقریبی  40مترمربع را که از قبل
در محوطه پارک وجود داشتهاند را با تغییر کاربری و بهسازی به فضای کارگاهی تبدیل
نموده و در اختیار واحدهای فناور قرار داده است .همچنین فاز دوم ساختمان پارک که
در حال احداث میباشد ،دربردارنده 11فضای کارگاهی میباشد که با در اختیار داشتن
زیرساختهای الزم جهت فعالیتهای تولیدی پس از بهرهبرداری از فاز دوم ساختمان
پارک ،در اختیار واحدهای فناور متقاضی قرار خواهد گرفت.
پارک علم و فناوري همدان بهمنظور ارائه خدمات آزمایشگاهی به واحدهاي فناور و
دانشجويان ،در سال  1389اقدام به راهاندازی و تجهيز آزمایشگا ه زیستفناوری در
شهر همدان و در سال  1392اقدام به راهاندازی و تجهيز آزمایشگاه سفال و سرامیک
در مرکز رشد اللجين نموده است .در انتهاي سال  ،1399مديريت این آزمایشگاه ها
به دليل تسريع در ارائه خدمات به متقاضيان ،کاهش هزینهها و امکان توسعه بيشتر به
شرکت دانشبنیان دوام بنيان حامي ايرانيان واگذار گرديد.

■ کارخانه نوآوري و ناحيه نوآوري

در سال  1399مقدمات ايجاد کارخانه نوآوري در همدان آغاز گرديد .در اين راستا،
پس از برگزاري جلسات متعدد با مديران کارخانه نوآوري آزادي در تهران و بازديد از
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مکانهای مختلف کانديد براي ايجاد کارخانه نوآوري همدان ،یکی از ساختمانهای
اداره کل فنی و حرفهای استان با موقعیت و متراژ مناسب در نظر گرفته شد و تفاهمنامه
واگذاري اين ساختمان جهت احداث کارخانه نوآوري منعقد گرديد .این فضا در حدود
 2000مترمربع و دارای دو سوله ،ساختمان اداری ،نگهبانی و محوطه و  ...میباشد.
با توجه به عملکرد مطلوب ناحيه نوآوري شريف بهعنوان اولين ناحيه نوآوري در
کشور ،پارک همدان نيز قدمهای ابتدايي در راستاي ايجاد ناحيه نوآوري در همدان را
برداشته است .در اين راستا ،نقشه پيشنهادي دو ناحيه نوآوري دانشگاهي و صنعتي
در سطح شهر همدان تهيه و مذاکرات اوليه با مجموعه مديران استاني و شهري همدان
در حال انجام میباشد.

معرفي زیرساختهای مالي و اداري پارک
■ صندوق پژوهش و فناوري استان همدان

اقتصاد دانشبنیان ،جزء باوجود ساختار مناسب زیستبوم نوآوری و کارآفرینی که در
آن اجزایی نظیر پارکها ،مراکز نوآوری ،دانشگاهها ،شتابدهندهها و صندوقهای
تأمین مالی نقش اساسی را بر عهده خواهند داشت ،محقق نخواهد گردید .یکی از
ارکان کلیدی این زیستبوم ،صندوقهای پژوهش و فناوری هستند که بر اساس ماده
 8آییننامه اجرایی ماده  44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشور تشکیل و بهمنظور تأمین مالی مناسب برای کمک به فناوران و پژوهشگران در
تجاریسازی ایدهها و طرحهای فناورانه ،تأمین مالی محصوالت دانشبنیان و توسعه
اقتصاد دانایی محور و گسترش شبکه تأمین مالی نوآوری و فناوری و بهعنوان یکی
از بازوهای مدیریت فناوری ،نوآوری تجاریسازی در زیستبوم فناوری و کارآفرینی
استان و کشور ایفای نقش مینمایند.

■ جذب تسهيالت از ساير منابع (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري،
صندوق نوآوری و شکوفایی و بنياد برکت)

همزمان با مراسم بهرهبرداری از سایت دائمی پارک علم و فناوری همدان در تابستان
سال  1399و آغاز به کار رسمی فعالیت صندوق پژوهش و فناوری استان همدان با
حضور جناب آقای دکتر ستاری ،معاون محترم علمی و فناور ریاست جمهوری ،مبلغ
 30میلیارد ریال تسهیالت تجاریسازی از سوي معاونت علمي و فناوري رياست
جمهوري به شرکتهای فناوری استان با عاملیت مالی صندوق پژوهش استان
اختصاص یافت .همچنین با توجه به هماهنگیهای انجامشده با صندوق نوآوری
و شکوفایی ،در شهریورماه سال  ،1399مبلغ  1230میلیارد ریال تسهيالت جهت
شرکتهای دانشبنیان استان مصوب گرديد .الزم به ذکر است ،با حضور نمايندگان
بنياد برکت در استان همدان در سال  ،1399بيش از  60ميليارد ريال تسهيالت
حمايتي اين بنياد از  7طرح فناورانه مورد تصويب قرار گرفت.
آمار مربوط به پذيرش و استقرار واحدهاي فناور در پارک علم و فناوري همدان در سال
 1399به شرح جدول زير میباشد.
تعداد واحدهاي پذیرششده تعداد واحدهاي مستقر
نام مرکز
64
32
مؤسسات
71
43
مرکز رشد همدان
32
13
مرکز رشد شهرستان مالیر
16
8
مرکز رشد شهرستان رزن
14
7
مرکز رشد شهرستان کبودراهنگ
11
5
مرکز رشد شهرستان اللجین
11
6
مرکز نوآوری شهرستان نهاوند
3
3
مرکز نواوری شهرستان اسدآباد

■ تسهيالت اعطايي به واحدهاي فناور

خدمات معافيت مالياتي و صدور مجوز فناوري
تعداد مجوزهاي فناوري صادرشده 51 :مجوز
تعداد نامه معافيت مالياتي صادرشده 16 :نامه
خدمات نظارت و ارزيابي
تعداد جلسات نظارت و ارزیابی برگزار شده106 :
تعداد جلسات کارگروه نظارت و ارزیابی و کارگروه اعتبارات و حمایت مالی11 :

■ راهاندازی و افتتاح شتابدهندههاي و مراکز نوآوري و جديد در سال 1399
پارک علم و فناوري همدان در سال  ،1399اقدام به راهاندازی يک شتابدهنده و چندين

مرکز نوآوري تخصصي نموده است .جزئيات مراکز مذکور به شرح زير میباشد.
• شتابدهنده نوآوران اکباتان :شتابدهنده نوآوران اکباتان وابسته به شرکت صنعتی
کنترل گاز اکباتان به عنوان اولین شتابدهنده صنعتی و تقاضا محور استان همدان،
پس از اخذ مجوز از مرکز شتابدهی پارک فناوری پردیس ،در سال  ۱۳۹۹و با حضور
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح گردید و در حال حاضر بیش از ۱۰
استارتاپ در این شتابدهنده مستقر می باشند.
• مرکز نوآوری انگور و کشمش مالیر :این مرکز نوآوری با همکاری دانشگاه مالیر و
پژوهشکده انگور و کشمش آن دانشگاه به منظور حمایت از کسب و کارهای نوآورانه در
حوزه انگور و کشمش و صنایع وابسته به آن که از قابلیت های ممتاز شهرستان مالیر می
باشد ،تشکیل گردیده است .مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،اتاق بازرگانی و
دانشگاه بوعلی سینا از جمله همکاران ذی نفع در راهبری این مرکز نوآوری می باشد.
• مرکز نوآوری اجتماعی :این مرکز نوآوری با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان همدان و با هدف حمایت از ایده های نوآورانه در حوزه اجتماعی در محل کمیته
امداد استان همدان تشکیل گردیده است.
• مرکز نوآوری توسعه تعاون :این مرکز نوآوری با همکاری اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و یک شرکت خصوصی به منظور حمایت از ایده های نوآورانه در بخش
تعاون در محل شرکت خصوصی مذکور تشکیل گردیده است.
• مرکز نوآوری سفال و سرامیک اللجین :با اخذ برند شهر جهانی سفال توسط شهر
اللجین ،این مرکز نوآوری با هدف توسعه علمی و نوآورانه کسب و کار های مرتبط با
صنعت سفال و سرامیک و با همکاری اداره کل صنایع دستی ،گردشگری و میراث
فرهنگی استان در شهر اللجین راه اندازی گردیده است.
• مرکز نوآوری نوآوری نهاوند :شهرستان نهاوند از شهرستان های جنوبی استان
همدان می باشد که علی رغم ظرفیت باال تاکنون فاقد مرکز رشد یا نوآوری بود؛ که
در سال  ،۱۳۹۹با همکاری دانشگاه فنی و حرفه استان مرکز نوآوری این شهرستان
افتتاحگردید.

■ ارائه خدمات به واحدهاي فناور در سال 1399

پارک علم و فناوری همدان باهدف حمایت از فعالیتهای واحدهای فناور عضو پارک
(پیش رشد ،رشد و مؤسسات) ،خدمات متنوعی ازجمله موارد زیر را به واحدهای
فناور ارائه میدهد.
• تعداد متقاضیان 44 :هسته ،واحد و موسسه فناور
• مبلغ تسهیالت مصوب :مبلغ  25.475میلیون ریال

• خدمات مالکيت فکري
• تعداد پرونده های واصله و بررسی شده80 :
• تعداد اختراعات ثبت شده36 :

•
•
•
•
•
•

شرکتهای استان ثبت و مجوز فعالیت خود را از کارگروه صندوقهای پژوهش و
فناوری در آذرماه سال 1399دریافت نمود.

پارک علم و فناوری همدان باهدف حمايت از فعالیتهای نوآورانه واحدهاي فناور و
كاهش ریسکپذیری شركتها و مؤسسات نوپا ،طبق ضوابط و آئیننامههای مالي ،به
متقاضیان مستقر در دورههای پیش رشد ،رشد و مؤسسات فناور تسهیالت تحقیقاتی
و خدماتی اعطاء مینماید.
عملکرد پارک علم و فناوری در حوزه اعطای تسهیالت مالی در سال  1399به شرح
زیرمیباشد.

• خدمات مشاوره
• تعداد جلسات مشاوره برگزارشده62 :
• نفر ساعت مشاوره ارائهشده125 :

گزارش عملکرد پارک علم و فناوري همدان در حوزه فناوري
■ پذيرش و استقرار واحدهاي فناور در سال 1399

در این راستا صندوق پژوهش و فناوری استان همدان در تاریخ  1399/04/03با
سرمایه اولیه پنج میلیارد تومان با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در اداره ثبت
سهامداران این صندوق به شرح زیر میباشند:
• سهامداران خصوصی مجموع ًا با  51درصد سهام شامل :شرکت کنترل گاز اکباتان با
 %24/6سهام ،شرکت نوین رایانه همدان با  %14/4سهام ،شرکت آریا سیل پارت با 11
درصد سهام و شرکت آریا سرو سپهر الوند با  1درصد سهام
• سهامداران دولتی مجموع ًا با  49درصد سهام شامل :پارک علم و فناوری همدان
با  %25سهام ،دانشگاه بوعلی سینا با  %10سهام ،دانشگاه علوم پزشکی همدان با %10
سهام و دانشگاه صنعتی همدان با  %4سهام
عمده فعالیتهای انجامشده صندوق پژوهش و فناوری استان همدان در سال 1399
به شرح ذیل میباشد:
• اخذ عاملیت مالی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مبادله توافقنامه
به میزان  45میلیارد ریال که تاکنون از این محل  52عنوان طرح موردبررسی و داوری
قرارگرفته که از این تعداد 40عنوان طرح مصوب و با  32عنوان طرح عقد قرارداد
انجامشدهاست.
• اخذ عاملیت مالی از پارک علم و فناوری همدان به مبلغ  17میلیارد ریال که تاکنون
از این محل  20عنوان طرح مصوب و با  13عنوان طرح عقد قرارداد انجامشده است.
• اخذ مجوز جهت صدور ضمانتنامههای موردنیاز فناوران استان همدان
• پیگیری اخذ عاملیت مالی از مرکز رشد دانشگاه بوعلی و مرکز رشد تحقیقات
کشاورزی استان همدان
•پیگیریاخذتسهیالت،خطاعتباریوکارگزاریهاینظارت،ارزیابیوتوانمندسازی
از صندوق نوآوری و شکوفایی
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• خدمات آموزشي
• تعداد دورههای آموزشی برگزارشده 14 :
• نفر ساعت آموزش ارائهشده1150 :

• خدمات بازاريابي داخلي و بینالمللی
• نعداد ساعت مشاوره های تخصصی بازاریابی و تجاری سازی125 :
• تعداد تفاهم نامه های همکاری منعقد شده در حوزه بازاریابی3 :
• تعداد بوتکمپها و نشستهای تخصصی برگزار شده5 :
• تعداد نمایشگاه های داخلی و خارجی مورد حمایت3 :
• تعداد طرح های مطالعاتی انجام شده در حوزه توسعه پتانسیل های استان2 :
گزارش عملکرد پارک علم و فناوري همدان در حوزه شبکهسازی
■ تقويت ارتباط با بنگاههای بزرگ اقتصادي
پارک علم و فناوري همدان در سال  ،1399در راستاي افزایش تعامل با شرکتها و
بنگاههای بزرگ اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی اقدامات زير را انجام داده است.
• پذیرش  14مراکز تحقیق و توسعه شرکتهای صنعتی استان در پارک از جمله
شرکت دانشبنیان ماشین برزگر همدان (تولیدکننده ماشینآالت کشاورزی) ،شرکت
دانشبنیان پایا بسپار آریا (تولیدکننده تجهیزات نوین آبیاری) و ........
• برقرراری ارتباط با واحدهای صنعتی گلرنگ ،مپنا و شتابدهنده پرسیس ژن
■ ايجاد ارتباطات بینالمللی
پارک علم و فناوري همدان در سال  ،1399در راستاي ايجاد ارتباطات بینالمللی
اقدامات زير را انجام داده است:
• معرفي شرکت ایرسا رسانه ،موسسه فناور مستقر در پارک ،به عنوان کارگزار
صادراتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
• برنامهریزی جهت راهاندازی مرکز نوآوری مشترک در دانشگاه سلیمانیه
■ توسعه ارتباطات با بخشهای مختلف دولتي
پارک علم و فناوري همدان در راستاي ايفاي مطلوب نقش تسهيلگري خود در حوزه
فناوري در تالش است ارتباطات خود را با ساير نهادهاي دولتي تقويت نمايد .بازديدهاي
متعدد صورت گرفته از سوي مقامات عالي کشوري و استاني از پارک در سال 1399
که مهمترین آن بازديد آقای دکتر ستاري ،معاون محترم علمي و فناوري رياست
جمهوري از پارک و افتتاح ساختمان پارک بوده است گواهي بر اين مدعا است .دبيري
هیئتامنای منطقه  5فناوري کشور ،دبيري کميته علم و فناوري اقتصاد مقاومتي
استان ،دبيري کميته انتخاب فناور برتر استان همدان ازجمله مسئولیتهای ملي و
استاني پارک در حوزه فناوري میباشد .انعقاد تفاهمنامههای متعدد با دانشگاههاي
سطح استان و دستگاههای مربوط با حوزه کسبوکار ازجمله اداره کل فني و حرفهای،
کميته امداد و  ...نيز ازجمله اقدامات پارک در جهت تعميق ارتباط درون بخش دولتي
میباشد .حضور مستمر در برنامههای صداوسیما استان همدان ازجمله ديگر اقدامات
پارک در اين حوزه میباشد.
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پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ،در مسیر رفع
نیازهای فناورانه این صنعت پا به میدان گذاشت.
اولین رویداد بههمرسانی عرضه و تقاضای فناوری
که در نخستین روز از خردادماه  1400توسط پارک
نوآوری و فناوری صنعت نفت برگزار شد ،نشان از
عزم جدی این نهاد برای تامین نیازهای فناورانهی
صنعت نفت داشت.
این برگزاری در حالی به وقوع پیوست که هنوز قریب
دو هفته به افتتاح رسمی پارک مذکور باقیست ،و
چشمانداز امیدوار کننده ای را از نقشآفرینی آتی
پارک در تکمیل زیستبوم فناوریهای زنجیره
ارزش صنعت نفت به تصویر کشید.
شرکت ملی گاز ایران به عنوان متقاضی تامین اقالم
راهبردی و پرمصرف شیمیایی صنعت گاز ،در برپایی
رویداد مشارکت فعال داشت و نیازهای فناورانه خود
را در محورهای زیر برای عرضهکنندگان فناوری
(شرکتهای دانش بنیان و فناور) تشریح نمود:
جاذبهای مصرفی فرآورش گاز
• مولکوالرسیوهای  5A ،4A ،3Aو 13X
• پودرهای زئولیتی  4Aو 13X
• سیلیکاژل ،نوع  WSو H
• جاذب آلومینای فعال
• كربن فعال سیکل آمین
•  ،Mercury Guardنوع كربن فعال و پایه آلومینا
کاتالیستهای مصرفی فرآورش گاز
• آلومینای فعال
• آلومینای پروموت شده با آهن و پروموتشده با
تيتانيا
• تيتانيا
• کاتالیست  TGT (Co/Moبر پايه آلومينا)
• کاتالیست مراکس (Sulfunated Cobalt
)Phthalocyanine
• کاتالیست سوپر کالوس
حاللهای شیمیایی ویژه
• آنتی فوم پایه سیلیکونی
• Release Agent for Sulphur Forming
• H2S Release Agent for Sulphur
degasification
مواد شیمیایی راهبردی
• بازیافت آمینهای  aMDEAو MDEA
• ترشیوبوتیل مرکاپتان ()TBM
• H2S Scavenger
سپس فرصت تامین و تکمیل نیازهای فناورانهی
فوق که حجم تولید بالغ بر  11360تن و بازاری
معادل  61/4میلیون دالر در سال را شامل
میشود ،در نشستهای تخصصی به صورت رو
در رو با منتورهای صنعتی (نمایندگان ستادی و
پاالیشگاهی شرکت ملی گاز) برای عرضهکنندگان
بالفعل و بالقو ه تشریح شد.
برای ثمربخشی نتایج رویداد ،که به صورت حضوری
محدود و با پوشش گستردهی پخش همزمان
مراسم در بسترهای مجازی (آپارات ،اسکای روم
و اینستاگرام) برگزار شد ،اقدامات پیگیرانه پس از
برگزاری به ودنبال خواهد داشت و تا زمان دستیابی
به گزینههای مطلوب برای همرسانی عرضه و
تقاضاها ادامه خواهد یافت.
امید است پیمودن این گام آغازین ،مسیر ارتقاء فناوری
و نوآوری صنعت نفت را تسهیل و تسریع نماید.
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بزرگترین خط تولید بردهای الکترونیکی لوازم خانگي کشور با
حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهور در تبریز افتتاح شد
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در آیین افتتاح
طرحهای ملی وزارت علوم اعالم کرد :پارک علم و فناوری
آذربایجان شرقی هم اینک میزبان  ۳۲۵شرکت فناور و
دانشبنیان است و با داشتن  ۱۲مرکز رشد و نوآوری در تبریز و
شهرستانهای استان ،گستردهترین شبکه مراکز رشد و نوآوری
را در بین استانهای کشور داراست.
در آیین بهره برداری از بزرگترین واحد تولید کننده بردهای
الکترونیکی کشور که با حضور ریاست جمهوری و وزیر علوم
به صورت مجازی و ارتباط ویدیو کنفرانسی برگزار شد ،دکتر
واعظی با بیان اینکه افتخار پارک علم و فناوری آذربایجان
شرقی ارائه خدمات و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و
فناور بزرگی است که بعد از طی مراحل رشد و تجاری سازی به
مرحله تولید انبوه محصوالت شان رسیده اند ،اظهار داشت:
تعداد این شرکتها در استان آذربابیجان شرقی ۱۱۰ ،شرکت
است که متاثر از فضای صنعتی استان عمدت ًا در زمینههای
مکانیک ،الکترونیک و ساخت و تولید فعالیت میکنند.
وی با ارائه گزارشی از بهبود شاخصهای فناوری طی  ۸سال
گذشته در دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت :جایگاه ایران در
شاخصهای نوآوری جهانی ،تعداد پارکهای علم و فناوری،
مراکز رشد و نوآوری ،واحدهای فناور و دانشبنیان مستقر در

پارکها و مراکز رشد ،اشتغال ایجاد شده توسط واحدهای فناور
مستقر در پارکها و مجموع فروش شرکتها در سال  ۹۹نسبت
به سال  ۹۲رشد قابل توجهی داشتهاند و در این ارتباط الزم
میدانم از نهادها و سازمانهایی که وزارت علوم را در این مسیر
یاری کردند به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
صندوق نوآوری و شکوفایی تشکر کنم.
دکتر واعظی که از محل افتتاح کارخانه دانش بنیان صبح پارالر
سخن می گفت ،افزود :شرکت دانش بنیان صبح پارالر فعالیت
خود را از  ۱۵سال پیش با  ۵نفر آغاز کرده و امروز به همراه
 ۵۸۰نفر متخصص ،افتتاح خط تولید انبوه خود را به عنوان
بزرگترین واحد تولید بردهای الکترونیکی لوازم خانگی کشور
جشن می گیرد .با بهره برداری از این پروژه ۷۰ ،درصد بردهای
لوازم خانگی کشور در  ۲۵۰نوع مختلف توسط شرکت صبح
پارالر تولید می شود و کشور در این بخش به خودکفایی کامل
رسیده است.
وی افزود :برای راه اندازی این خط تولید  ۱,۵۰۰میلیارد ریال
سرمایه گذاری صورت گرفته که بخشی از آن توسط صندوق
نوآوری و شکوفایی تامین شده است .محصول دیگر این شرکت
تلویزیون است که در حال حاضر با ظرفیت  ۱۰هزار دستگاه در
سال تولید می شود و تا انتهای سال به  ۵۰هزار دستگاه افزایش
خواهدیافت.
دکتر واعظی در ادامه گفت :نقطه اوج یک شرکت دانش بنیان و

فناور ،ظاهر شدن در قامت یک شتاب دهنده است ،یعنی می
خواهد تجربه گرانبهای مسیری را که طی کرده است ،در اختیار
شرکتها و استارتاپهای نوپا قرار دهد .شتابدهنده صبح
پارالر که در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مستقر است
نشان دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی و عزم این شرکت برای
حمایت از استارتاپها و شرکتهای نوپا است.
وی در پایان افزود :در این برنامه عالوه بر این پروژه ۸ ،پروژه
دیگر شامل مراکز نوآوری و طرح های تولید محصوالت فناورانه
با اعتباری بالغ بر  ۲,۴۰۰میلیارد ریال و  ۴۴۰هزار دالر با
زمینه اشتغال  ۸۹۸نفر افتتاح خواهد شد که با مشارکت بخش
خصوصی ،خیرین و پارک های علم و فناوری کشور به مرحله
بهره برداری رسیده اند.

افتتاح مرکز شتاب دهی ساخت داخل در تبریز
شتاب دهنده ساخت داخل در پارک علم و فناوری آذربایجان
شرقی در تبریز افتتاح شد.
با استقرار این شتاب دهنده ،ایده های حوزه های مکانیک،
ساخت و تولید ،بومی سازی و مهندسی معکوس محصوالت
وارداتی در استان با شتاب بیشتری تجاری سازی خواهند شد.
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفت :این شتاب
دهنده به تیم های متقاضی ایجاد کسب و کارهای نوپا در حوزه
ساخت و تولید ،خدمات شتابدهی توسعه کارآفرینی ارائه می
کند.
دکتر عبدالرضا واعظی با اشاره به آموزش و توانمندسازی
نیروهای مورد نیاز کسب و های کارو استارتاپ های استانی
در موضوعات مرتبط با این شتاب دهنده تاکید کرد :ایجاد
فضایی جذاب برای جوانان برای برگزاری مسابقات ،دورهمی
های کارآفرینی و نشست های تخصصی ،کالس ها و کارگاه های
استارتاپی برای توسعه کسب و كارهاي فناور محور ،از دیگر
اهداف این مجموعه است.

وی با بیان اینکه شتاب دهنده ساخت داخل سومین شتاب
دهنده مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی است
افزود:اینشتابدهندهخدماتاستقرار،مشاوره،مانیتورینگ
را به تیم های پذیرش شده در دوره شتابدهی ارائه خواهد کرد.
به گفته رییس پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی ،این شتاب
دهنده با برگزاری کارگاه ها،همایش ها و ارائه مشاوره کسب
و کار برای تیم های پیش شتابدهی ،زمینه الزم برای تجاری
سازی استارتاپ ها و استقرار آنها در پارک علم و فناوری را
فراهم خواهد کرد.
مهندس حبیب زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان شیمی
پژوهش صنعت و مدیر شتاب دهنده ساخت داخل هم گفت:
این شتاب دهنده به کسب و کارهای نوپا در زمینه ساخت
تجهیزات و ماشین آالت خطوط تولید خدمات مالی ،فکری،
تجربی و مشاوره ای ارائه خواهد کرد.
ارتباط دهی تیم ها به شبکه ای از سرمایه گذاران،متخصصان و
رهبران تجاری و مشارکت در زمینه برپایی نمایشگاه جشنواره
و تورهای علمی از دیگر خدمات این شتاب دهنده به ایده های

فناورانه خواهد بود.
شرکت شیمی پژوهش صنعت در زمینه تولید ماشین آالت
برای صنایع كاغذ سازی  ،استخراج مواد معدنی ،نفت و گاز ،
تصفیه فاضالب و صنایع دیگر در ظرفیتها و مشخصات متفاوت
فعالیتمینماید.

نخستین مرکز رشد خیرساز کشور در بنیس شبستر افتتاح شد
مرکز رشد واحدهای فناور بنیس با مشارکت  20میلیارد
ریالی خیران در محل دانشگاه پیام نور بنیس  -شبستر راه
اندازی شد.
استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح این مرکز با اشاره
به نقش علم و فناوری در توسعه پایدار  ،عزم عمومی را در
این زمینه ضروری دانست .پورمحمدی با اشاره به محدودیت
اعتبارات دولتی و لزوم مشارکت خیران در بخشهای مختلف
خاطرنشان کرد :توسعه واقعی زمانی شکل می گیرد که همه
پای کار بیایند .
استاندار آذربایجان شرقی گفت :شهرستان شبستر دیار مردان
بزرگی است که با اقدامات خیرخواهانه خود در عرصههای
مختلف ،بنیانگذار تحولی بزرگ در آینده و الگویی برای
اقدامات مشابه در سطح کشور شدهاند.دکتر محمدرضا
پورمحمدی در آئین افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور بنیس
در شهرستان شبستر ،با قدردانی از دستاندرکاران ایجاد و
راهاندازی این مرکز ،گفت :تشکر اصلی را باید از خیران بزرگوار
شهرستان شبستر داشته باشیم و افتخار میکنیم که استان ما
چنین مردان بزرگی دارد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد اقدامات خوبی از
سوی خیران در حوزههای عمرانی و آموزشی بودهایم ،افزود:
این اقدامات تنها در بعد عمرانی آن خالصه نمیشود؛ بلکه یک

سرمایهگذاری برای تحولی بزرگ در آینده است که به الگویی
برای سایر شهرها و استانها هم تبدیل شده است .پورمحمدی
با بیان اینکه کارهای بسیار بزرگی در عرصه علم و فناوری در
کشورمان انجام شده است ،افزود :مطمئن ًا کشور ما جایگاه
بسیار باالتری دارد و همانطور که در افق  1400پیشبینی
شده ،ما باید پرچمدار تولید علم در منطقه باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر اهتمام پارک
علم و فناوری و دستگاههای مسئول در راه اندازی و توسعه
مرکز رشد واحدهای فناور بنیس ،استمرار حمایتهای خیران
شهرستان شبستر را در این زمینه خواستار شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری هم ورود خیران را به عرصه فناوری مبارک و میمون
خواند و گفت  :مرکز رشد بنیس با ارزش افزوده خاص می تواند
الگوی خوبی در سطح ملی باشد .دکتر کشمیری به ظرفیتهای
آذربایجان شرقی در حوزه صنایع غذایی اشاره و تاکید کرد :
مرکز رشد بنیس میتواند تبدیل به مرکز تخصصی صنایع غذایی
شود و تولیدکنندگان غذایی از ظرفیت این مرکز در تحقیق،
توسعه و نوسازی استفاده کنند.
وی با درخواست از خیران برای تداوم مساعدت به این مرکز
برای تجاری سازی ایده ها  ،افزود  :این مرکز می تواند به
پردیس فاخر پارک علم و فناوری استان تبدیل شود .دکتر

کشمیری افزود :افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور بنیس
اقدامی در سطح ملی است و ورود خیران به حوزه علم و
فناوری امر مبارکی است.
ویباتأکیدبراینکهبایدادبیاتتحقیقوتوسعهکهامروزهمبتنی
بر نوآوری باز است ،در صنایع ما شکل بگیرد ،افزود :از خیران
بزرگوار میخواهیم که حمایت از کارآفرینان و دانشجویان خالق
و ورود آنها به بازار را نیز مورد توجه قرار دهند.
دکتر کشمیری همچنین در نخستین روز سفر به تبریز از محل
ایجاد مرکز نوآوری فرهنگی و خط تولید بوردهای الکترونیکی
شرکت دانش بنیان صنایع صبح پارالر بازدید نمود.

پژوهشگاهها
و موسسات پژوهیش
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پژوهشگاهها و موسسات پژوهیش
در این بخش یم خوانید:

دستاوردها و اقدامات شاخص پژوهشگاه مواد و انرژی

آزمايشگاهپیشرفتهمهندسیزلزلهپژوهشگاهبین
المللیزلزلهشناسیومهندسیزلزله

در دولت یازدهم و دوازدهم

تاثیرپاندمیکویید 19-برآلودگیدریاها
پایاندسترسیبهتماممتنپایاننامههاورسالههای
پایگاهاطالعاتعلمیایران(گنج)
یپایاننامهها،
دانشگاههایبرگزیدهدرثبتوهمانندجوی   
رسالهها،وپیشنهادههااعالمشدند
یپایاننامهها،
دانشگاههایبرگزیدهدرثبتوهمانندجوی   
رسالهها،وپیشنهادههااعالمشدند
 714مؤسسةایرانیدرمیانبرترینهای"وبومتریکس"
نگرانی افزایشمجددنرخرشدشیوعبیماری درکشور
کسبعنوانطرحصنعتیبرگزیدهدانشگاههاو
پژوهشگاههایکشور

رسالت پژوهشگاه مواد و انرژی که با چهار
پژوهشکده سرامیک ،نیمههادیها ،انرژی و
پژوهشکده فناورینانو و موادپیشرفته تشکیل شده
و در  ۱۲گروه تخصصی به فعالیتهای تحقیقاتی در
زمینههای مرتبط با مواد و انرژی میپردازد ،مشاركت
در ارتقاء و بهبود شرایط زندگی مردم از طریق :انجام
پژوهشهای بنیادین به منظور تولید علمی که به
فناوری برسد ،انجام تحقیقات كاربردی منجر به
کسب فناوریهای مرتبط با تولید و مصرف انرژی و
توسعه مواد پیشرفته ،تجاریسازی فناوریها و ارائه
دستاوردها به جامعه و تربیت پژوهشگران خبره،
خالق ،کارآفرین و كارآمد می باشد.

موافقتنامهتأسیس"مرکزمنطقهایآموزشیو
پژوهشیمدیریتریسکوتابآوریزلزلهبرایغرب
ومرکزآسیا"توسطوزیرمحترمعلوم،تحقیقاتو
فناوریامضاشد
جایگاهدومبینالمللیدررشدکمیتپژوهشکشور در
سال2020
پژوهشگاهعلوموفنونهستهایموفقبهکسبرتبه
سومپژوهشهایکاربردیازجشنوارهجوانخوارزمی
شد
نیمنگاهیبهپژوهشهایحوزهجمعیتدرسال1399
شناسنامهدارنمودنفعالیتهایپژوهشی،فناوری،
نوآوریوآثارهنری موثرینگام درجهتمرجعیت
کشوردرسالجهشتولید
بایدیکموز هعلموفناوریکام ً
الایرانیطراحیکنیم
و ....

دکتر علیرضا خاوندی رئیس پژوهشگاه مواد و انرزی
درخصوص دستاوردها و اقدامات شاخص این پژوهشگاه در
دولتهای یازدهم و دوازدهم توضیح می دهد:
از سال 1392با توجه به اهمیت تجاری سازی و با نگاه به
برنامه شش ساله پژوهشگاه ،موضوع ارتباط با صنعت و
رویکرد فناورانه پروژه به صورت جدی دنبال شده که منجر
به انجام پروژه های برون سازمانی (درآمدزا) شده است .در
بین این پروژهها ،می توان به موارد زیر به عنوان چند پروژه
شاخص اشاره کرد:
• تحقیقات و ساخت قطعات سرامیکی پایه کوردیریت
• توسعه دانش فنی تولید و تجاری سازی محصوالت پودر
استخوانسنتتیکوسیماناستخوانی
• ایجادوانتقالدانشفنیپرینتسهبعدییکخانهیکطبقه
• قرارداد با شرکتهای برق منطقهای زنجان و مدیریت تولید
نیروی برق نکا
• قرارداد منعقده با پژوهشگاه نیرو ،شرکت آبفای کرمانشاه و
برقمنطقهایهرمزگان
• پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی
• انجام پژوهش ،مشاوره ،ساخت و احداث ،تامين تجهيزات،
نصب و راهاندازي ،بهرهبرداري و راهبري تصفيهخانه فاضالب
صنایع غذایی و رنگرزي
• طرح جامع مديريت پسماند پژوهشگاه مواد و انرژي
• طراحی ،ساخت و اجرا و دستیابی به دانش فنی تولید پکیج

سیستم انعقاد الکتریکی در مقیاس صنعتی شامل  3پروژه
قراردادی برای شهرک صنعتی چرم شهر
• راکتور تولید سوخت بیودیزل به روش حرارت دهی تابش
مادون قرمز
• رفع آلودگی از منابع آبی و بازیافت پساب با استفاده از
روشهای نوین ترکیبی بیولوژیکی و فیزیکی شیمیایی
• توسعه و بومی سازی فناوريهای پیشرفته در حوزه پايش
و هشدار آاليندگي
• طراحی و تهیه برنامه عملیات اضطرار( )EOPتاسیسات آب
و فاضالب شهری
• بررسی وضعیت انتشار آالیندههای در هوای کالن شهر کرج
و منشایابی آنها.
با انتشار گزارش عملکرد سال  ۱۳۹۹حوزه ارتباط با جامعه
و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که بهمنظور
ارزیابی مستمر ارتباط دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات
آموزشعالی کشور با جامعه و صنعت تهیه و تدوین شده،
پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به کسب رتبههای شاخص در
سطح کشور گردیده است.
پژوهشگاه در این گزارش عملکرد موفق به کسب رتبه اول در
بین پژوهشگاههای کشور در شاخصهایی همچون تعداد
قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه يافته ،تعداد
كارفرمايان بخش خصوصي قراردادهاي ارتباط با جامعه و
صنعت ،تعداد كارفرمايان بخش دولتي قراردادهاي ارتباط با
جامعه و صنعت ،تعداد مجريان قراردادهاي ارتباط با جامعه
و صنعت ،تعداد همايشها و رويدادهاي مشترك با صنايع
و دستگاههاي اجرايي و نسبت تعداد قراردادهاي ارتباط با
جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد اعضاي هيات علمي شد.
همچنین رتبه دوم در تعداد اعضاي هيات علمي همكار در
قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا و تعداد
ثبت اختراعات داخلي انجام شده توسط اعضاي هيات علمي،
رتبه سوم در مبلغ قراردادهاي در حال اجرا توسط واحدهاي
فناور مستقر در پارك هاي علم و فناوري يا مركز رشد و نسبت
تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به
تعداد کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی و رتبه چهارم در
نسبت مبلغ قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت در حال
اجرا به تعداد اعضاي هيات علمي و نسبت مبلغ قراردادهاي
ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به بودجه كل پژوهشگاه
را در بین پژوهشگاههای کشور کسب کرد.

پکیج سیستم انعقاد الکتریکی در مقیاس صنعتی در شهرک
صنعتی چرم شهر

همچنین عالوه بر حجم قراردادهای مرتبط با صنعت
در راستای تجاری سازی فعالیتهای پژوهشی اقدامات
وسیعی انجام شده است که برخی از آن پژوهشهای در
زیر آمده است:

تولید و فروش دانش فنی ،تجاریسازی دستاوردهای
تحقیقاتی:
• ساخت آشکارساز فرابنفش بر پایه نانو ساختار
• دانش فنی ساخت پوششهای سد حرارتی نانو ساختار
• بررسی استفاده از مواد معدنی استان همدان برای
کاربردهای پزشکی و دامپزشکی
• دانش فنی طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضالب صنایع
شوینده
• ساخت بهینه ژنراتور دائم شارژ سوئیچینگ
• دانش فنی محصول نیمه صنعتی سیستم مبدل جاذب
انرژی حرارتی
• احداث یک سامانه پایلوت فتوولتائیک به ظرفیت 16
کیلووات جهت مصارف برق ساختمان :فروش به شرکت
آکسون کره جنوبی
• دانش فنی طراحی فرایند تولید افزودنیهای بر پایه
فلزات
• طراحی و ساخت آشکارساز نوری الیه نازک
• دانش فنی پوشش ظروف مسی
• پژوهش ،طراحی و تولید نازل استیل
• تولید نیمه صنعتی ماده  CMAبه عنوان ترکیب یخ زدای
دوستدار محیط زیست
• ساخت یک توربین بادی کوچک برای کارکرد در مناطق
سرعت پایین باد
• دانش فنی ساخت باتری نیکل کادمیوم
• سنتز و خالص سازی حد واسطهای دارویی نانو
سیال
• بررسی پوششهای سخت موجود در ابزارهای برش
• توليد نانو پوشش آنتي وايرال كرونا ويروس كويد١٩ -
جهت استفاده در ماسك و البسه
• بهینهسازی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه خانه
فاضالب به ظرفیت  100متر مکعب در روز
• ساخت دستگاه آناليز فيزيكي برنج
• طراحی و ارائه نقشههای سازهای ،معماری و سایت پالن
تصفیهخانه فاضالب به ظرفیت  20مترمکعب
• سنتز سیستم فتوکاتالسیتی بر پایه نانوکامپوزیت
• پوشش دهی هشت دیسک آلومینیومی با آلومینا به روش
اسپری حرارتی
• استحکام قطعات مونولیت سیلیکایی جهت کاربرد
به عنوان پایه کاتالیست ساخت و اصالح سطح جاذب
مناسب به منظور جذب و تغلیظ  4ترکیب طبیعی و امکان
جداسازی آن از محیط آبی.
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در سال 1397یک اختراع بین المللی  US-Patentثبت شده
است.

دانشگاهها و مراکز علمی -پژوهشی در سطح بینالمللی
• استفاده از پتانسیل ایرانیان مقیم خارج ازكشور جهت برگزاری كارگاهها و وبینارهای بینالمللی.
رشد پژوهشگاه در بین سایر دانشگاهها و موسسات آموزشعالی طبق آمار چاپ شده از سوی وزارت عتف در نمودار قابل رویت است:

دانش فنی طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضالب صنایع شوینده
تاسیس ساختمان انرژی صفر

تحوالت پژوهشگاه مواد و انرژی در حوزه اداری ،مالی
و پشتیبانی از سال  92تاکنون نیز قابل مالحظه است:

پژوهشها و ارائه دادههای پژوهشی در پایگاههای داخلی
و خارجی یکی از مهمترین ماموریتهای پژوهشگاه است
که در این راستا پژوهشگاه طی هشت سال گذشته موفق به
تألیف ،ترجمه و گردآوری  70جلد کتاب شده است.
پژوهشگاه مواد و انرژی از سال  92تاکنون حدود 1537
مقاله در پایگاه  SCOPUSو حدود  1247مقاله  ISIدارد و
همچنین با چهار مجله علمی پژوهشی راه ارتباطی خوبی
را برای تبادل دادههای علمی دانشجویان و اساتید و
پژوهشگران سراسر دنیا فراهم کرده است.

پژوهشگاه مواد و انرژی همچنین سهم قابل توجهی در
انجام پروژههای ملی از جمله پروژه ملی سیلیکون داشته
است:

• بهره برداری از ساختمان انرژی صفر (سبز) :با هدف
صرفه جویی در انرژی با استفاده از سلولهای خورشیدی.
• تغییر نظام حسابداری سنتی به حسابداری تعهدی.
• بودجهبندی بر اساس عملکرد.
• اتوماسیون مکاتبات اداری و درخواستهای پژوهشی و
فناوری.
• افزایش توان علمی و تخصصی کارکنان (افزایش دورههای
آموزشی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و ارتقای
علمی همکاران).
• گسترش فرهنگ سازمانی ،کار تیمی ،مسئولیت پذیری و
پاسخگویی از طریق جلسات منظم با اعضای هیات علمی،
مدیران گروه ،روسای پژوهشکدهها و مدیران ستادی و
برنامه ریزی و رصد اقدامات انجام شده.
• جذب اعتبارات از محل اجرای پروژههای مدیریت سبز.
• کاهش هزینههای اداری و پشتیبانی.
• اصالح نسبت اعضای هیات علمی به غیر هیات علمی.
• ساخت ِالِمان شهید گمنام.
• توسعه نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر.
• ساخت سالن ورزشی چندمنظوره
• ساخت خوابگاه برای دانشجویان دختر و پسر در دو فضای
مجزا در پژوهشگاه با کمک خیرین پژوهشگاه.
• اصالح ساختار در رویههای تدارکات و انبار.
• برنامه ریزی جهت افزایش تعداد هیاتعلمی و کاهش تعداد
کارکنان:کاهشنسبتکارکنانبههیاتعلمیبهدلیلدستیابی
به دستور اسناد باالدستی از  2.05به .1.40
عالوه بر موارد فوق خرید و بهروزرسانی تجهیزات و دستگاههای
آزمایشگاهی و بهبود فضای آزمایشگاهی در این سالها صورت
گرفتهاست.

در خصوص پروژه های درون سازمانی نیز این پژوهشگاه در طی
دولت های یازدهم و دوازدهم ،حدود  102پروژه منعقد شده،

■

تصویب و اجرای طرح تقاضامحور

■

تصویب و اجرای پروژه پایلوت فناورانه (استقراضی)

■

تصویب و اجرای طرح داخلی از محل گرنت

■

تصویب و اجرای طرح داخلی مدیریت سبز

■

تصویب و اجرای طرح داخلی

• ساخت دستگاه آنالیز فیزیكی برنج (غالت) با استفاده از
پردازش تصویر
• تولید ماده کاتدی NCM
• بررسی تطبیقی باریکه الکترونی حاصل از گسیل گرمایی
و نوری
• سنتز و شناسایی بیونانو کامپوزیت کیتوسان-زئولیت
اصالح شده به منظور جذب فسفات از محیطهای آبی
• ساخت بسترهای متخلخل رزین تبادل یونی کاتیونی
• ترکیبات بیواکتیو بر پایه روی ،نیکل ،پاالدیوم و النتانیوم
برای ارزیابی مکانیسم آنها در درمان سرطان
• طرح مديريت مصرف آب و کيفيت آب شرب پژوهشگاه
• طرح مديريت جامع پسماند پژوهشگاه مواد و انرژی
• طراحی و ساخت سیمانهای دندانی گالس آیونومر
• ساخت لیزر  CO2بسته با توان خروجی  150وات

پژوهشگاه از سال  92تاکنون  83اختراع به ثبت رسانده است؛

(در بین موسسههای پژوهشی) قابل توجه است:
سالتحصیلی
امتیاز کل پژوهشگاه
رتبه پژوهشگاه

98-1397
85.5
5

97-1396
87.75
3

96-1395
76.29
4

95-1394
72.3
5

94-1393
89.84
3

93-1392
87.14
3

92-1391
59.03
4

شاخص دستاوردهای حوزه بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی به شرح زیر است:
اجراییسازی تفاهمنامههای پژوهشگاه با دانشگاههای خارج از کشور (دانشگاههای مالزی ،ایتالیا ،اسپانیا ،پاکستان)
اجرای  7پروژه بینالمللی (با کشورهای اسپانیا ،کره جنوبی ،مالزی ،ترکیه و پاکستان) :
• بیوگاز نانوکامپوزیت جدید کیتوسان-گرافن برای تبدیل انرژی الکتروشیمیایی (انستیتو تحقیقاتی مادرید)
• آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی (سازمان صنعتی ملل متحد (یونیدو))
• تهیه و تدوین دانش فنی و واگذاری تام مالکیت فکری -معنوی محصول نیمه صنعتی سیستم مبدل جاذب انرژی حرارتی
مرتبط با پنلهای فتوولتاییک خورشیدی (شرکت آکسون انرژی کره جنوبی)
• مطالعه تطبیقی بررسی آالینده  BETXدر اتمسفر تهران و شهر کواالالمپور (دانشگاه ماالیا )UM
• مطالعه تطبیقی روی غلظت فلزات سنگین اتمسفریک و منشاء یابی آن در دو شهر تهران و کواالالمپور (دانشگاه ماالیا
)UM
• طراحی و ساخت یک توربین بادی کوچک برای کارکرد در مناطق سرعت پایین باد (دانشگاه ملي علوم و فناوري پاکستان

())NUST

 260پروژه در دست اجرا و  143پروژه پایان یافته دارد.
پژوهشگاه مواد و انرژی به منظور حمایت از انجام
پژوهشهای تقاضامحور ،طرحهای فناورانه پژوهشگران
را به صورت استقراضی یا از طریق اعطای گرنت پژوهشی
حمایت کرده است که چندین مورد آن به شرح زیر است:
اجرای طرحهای پژوهشی تقاضامحور (داخلی):

• طراحی پودر مبتنی بر فناوری نانو حالل در روغن ترانس
به منظور افزایش کارایی و عمر ترانسهای برق
• دانش فنی فرایند استخراج آلبومین از خون

همچنین عضویت پژوهشگاه در مجامع بینالمللی چشمگیر بوده است به طور مثال عضویت در مجامعی همچون

 :افق برنامه  2020اتحادیه اروپا (The EU Framework Programme for Research and )2020 Horizon
 )Innovation، Inter-Islamic Network on Nanotechnology (INNشبکه نانوفناوری کشورهای اسالمی وابسته
به کامستکThe International Association for the Exchange of Students for Technical Experience ،
(IAESTE)، Japan International Cooperation Agency (JICA)، Nanotechnologies advance materials
 )and advance manufacturing and processing، Nanotechnology (INNشبکه نانوفناوری کشورهای اسالمی
وابسته به کامستک.
رتبه  ISCپژوهشگاه مواد و انرژی نیز در روند رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسالم  ISCاز سال  1391-92تا 1397-98

• طراحی و اجرای سامانه ترکیبی خورشیدی-بادی برای مناطق روستایی پاکستان و ایران (دانشگاه ملي علوم و فناوري
پاکستان ())NUST
• معرفی یک سامانه مقرون بهصرفه خودکار تمیزکننده سطح پنل فتوولتائیک بر اساس مطالعات تاثیرات آلودگی هوا بر
راندمان تولید انرژی الکتریکی (دانشگاه ملي علوم و فناوري پاکستان ())NUST

• Design, analysis, fabrication and test of a novel small horizontal axis wind turbine blade for use
 in urban areasوزارت پژوهش و فناوری ترکیه
•   Pilot Implementation of Optimized Energy Solutions in Selected Buildings of Tehran, with
the Purpose of: Developing a Business Model of Energy Services Companies and Feasibility of
)Developing an Energ UNDP(United Nations Development Programme
یادمان شهید گمنام پزوهشگاه
در بخش  ITنیز با توجه به اهمیت فناوری اطالعات ،گسترش
این فناوری در دستور کار بوده و سامانههای مختلفی مانند
سامانه گلستان ،مدیریت یادگیری ( ،)LMSپذیرش آنالیز،
طرحهای پژوهشی ،نشریات ایجاد شده است.
در حوزه بینالملل نیز این پژوهشگاه در طی  8سال گذشته
تالش های بسیاری انجام داده و به نتایج خوبی رسیده است.
باتوجه به ماموریت ابالغ شده به پژوهشگاه در راستای
بینالمللی سازی و قرار گرفتن پژوهشگاه در بین 5
پژوهشگاه بینالمللی ،این حوزه با شدت و نظارت بسیاری
در پژوهشگاه دنبال شده است .نتایج آن به شرح ذیل است:
• دو عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در فهرست
دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند؛ دکترتورج
عبادزاده و دکتر محمدرضا واعظی از پژوهشگران برجسته
پژوهشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار
گرفتند.
• تثبیت جایگاه پژوهشگاه به عنوان پنج دانشگاه و پنج
مرکز پژوهشی برتر در سطح بینالمللی
• تقویت و توسعه ارتباطات هدفمند علمی و فناوری با

• تبادل دانشجوی خارجی از کشورهای آلمان ،اسپانیا ،لهستان ،قزاقستان ،تونس و اسلواکی به پژوهشگاه.
• اعزام دانشجویان به کشورهای ایتالیا ،آلمان ،اتریش ،پرتغال ،بلژیک اسپانیا ،ژاپن و چین
همچنین در سالهای 96،94و 98همایش های بین المللی :دهمین کنگره سرامیک ایران و اولین همایش بینالمللی سرامیکهای
پیشرفته ،کنفرانس بینالمللی نانوفناوری و نانوپزشکی و برگزاری کارگاه بینالمللی " نانوفناوری و انرژیهای تجدیدپذیر
( ")NTRE2019در پژوهشگاه برگزار شده است.

کنفرانس بین المللی نانو فناوری و نانو پزشکی سال 1396
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پژوهشگاهها و موسسات پژوهیش

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

⏪

مرکز رشد و ایجاد کارخانه و مرکز نوآوری – با همکاری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
• برگزاری رویداد کسب و کار /کارآفرینی/تجاری سازی
• دریافت حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
به منظور تکمیل مرکز نوآوری

بازدید آقای دکتر ستاری معاون محترم معاونت علمی و فناوری
رئیس جمهور از پژوهشگاه

افتخارات پژوهشگاه مواد و انرژی در سال های 1392
تاکنون به شرح زیر می باشد:
• کسب رتبه دوم پژوهشهای بنیادی در بیستمین جشنواره

مرکز رشد واحدهای فناور مواد و انرژی نیز در  8سال
گذشته اقدامات خوبی داشته است.

مركز رشد پژوهشگاه مواد و انرژي به منظور حمايت از كسب و
كارهاي نوپا و نوآور ،كارآفريني و تجاريسازي در حوزه مواد و
انرژي در سال  1392تاسيس گرديد.
اين مركز در حال حاضر با ظرفيت حدودا 30واحد فناور مشتمل
بر واحدهاي پيشرشد ،رشد و شركتهاي دانشبنيان و با
محوريت اعضاي هيات علمي ،فارغالتحصيالن و دانشجويان
پژوهشگاهمشغولبهفعاليتميباشد.
این مرکز در راستای حمایت از ایدههای جدید دانشجویان،
استادان ،پژوهشگران و صنعتگران و نیز ایجاد زمینه الزم
جهت فعالیتهای اقتصادی اشتغال زا مبتنی بر فناوریهای

نوین فعالیت خود را به شرح ذیل انجام داده است:

• حمایت از هستههای فناور ،نوآور و شرکتهای دانش بنیان
• شرکتهای ارتقا یافته به مرحله دانش بنیان مستقر در مرکز
رشد واحدهای فناور مواد و انرژی
• شناسایی هستههای فناوری به منظور راه اندازی واحدهای
فناور توسط همکاران هیات علمی
• تهیه طرح توسعه زیرساختهای کارگاهی -صنعتی و اداری

جوان خوارزمی
• کسب رتبه در چهارمین جشنواره دانائی خلیج فارس با
ارائه طرح طراحی و ساخت محفظه آزمون الكترو موتورهای
ضدجرقه
• کسب جایزه " "Sanggar Sanjungتاالر مشاهیر مقاله
 ISIبا میزان تاثیرگذاری باال از دانشگاه علوم مالزی ()USM
• جایزه طرح کامپوزیت فروتیک :منتخب چهارمین جشنواره
علم تا عمل
جایزه رتبه سوم کشوری در حلقه علمی پوششهای
•
سرامیکی ازدانشگاه زنجان
دستاورد "سامانه جامع مدیریت پروژهها و خدمات
•
آزمایشگاهی وکارگاهی" پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان
دستاورد برگزیده در سومین همایش ملی مدیران فناوری
اطالعات مراکز علمی کشور
• تجلیل از پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان خادم برگزیده
صنعت در نخستین همایش تجلیل از خادمان برگزیده صنعت
• كسب رتبه سوم در شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو توسط
پژوهشگاه مواد و انرژی
• معرفی پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان یکی از دستگاههای
اجرایی فعال در ارائه عملکرد تحقیقاتی کشور
• کسب اعتبار استاندارد  9001 ISOتوسط پژوهشگاه
مواد و انرژی
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• طرح فناورانه برتر در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش و فناوری "اینورتر سه فاز متصل به شبکه" وزارت علوم
• طرح فناورانه برتر در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش و فناوری "پیچهای ارتوپدی قابل جذب بر پایه نانو
کامپوزیتهایپلیمریوسرامیکهایزیستفعال"وزارتعلوم
• طرح برتر "هواگرم كن خورشیدی" اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و كشاورزی ایران
• طرح برتر "شیربرقی كنترلی" اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و كشاورزی ایران
• انتخاب به عنوان طرح برتر "پودر گچ برای تهیه قالبهای
ریختهگری طال و نقره و فلزات گرانبها " در اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و كشاورزی ایران
• کسب رتبه سوم پژوهشگاه در بین پژوهشگاهها و مراکز
پژوهشی برتر و رتبه دوم در وجهه بینالمللی پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم()ISC
• موفقیت عضو هیاتعلمی پژوهشگاه مواد و انرژی در چالش
نوآوری با عنوان" :طراحی دستگاه حفاظت خوردگی جریان
تزریقی در شناورها" رویداد چالش نوآوری با همکاری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری
• انتخاب پژوهشگاه مواد و انرژی بهعنوان مرجع ملی کشور
برای هماهنگی همکاریها در حوزه فناوری نانو ،مواد پیشرفته
و ساخت و فرآوری پیشرفته با کمیسیون اروپا وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
• انتصاب عضو هیاتعلمی پژوهشگاه مواد و انرژی بهعنوان
"عضو حقیقی کمیسیون تخصصی انرژی" وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
• رونمایی از سه طرح فناورانه پژوهشگاه توسط دکتر عبدالرضا
باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات
ممیزهمرکزی
• انتخاب عضو هیاتعلمی پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان
پژوهشگر برگزیده کشور وزارت علوم
• کسب عنوان "شخصیت علمی برتر در حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر در سال  "۱۳۹۸توسط عضو هیاتعلمی پژوهشگاه
انجمن انرژیهای تجدیدپذیر .
همچنین پژوهشگاه مواد و انرژی در سطح استان البرز ،ساالنه
 2پژوهشگر برتر استانی و طرح برتر استانی طی این  8سال
داشته است.
ش ملی و
این پژوهشگاه در  8سال گذشته حدود  14همای 
بین المللی برگزار نموده است که حاصل آن ایجاد ارتباطات
و همکاری علمی و پژوهشی ملی و بین المللی و ارتقاء سطح

پژوهش بوده است.

اقدامات مهم پژوهشگاه مواد و انرژی در سال های 92
تاکنون:

• ایجاد اندیشکده مواد و انرژی
• توسعه طرحهای فناورانه پایلوت (نیمه صنعتی/محصول و
تکرارتولید)
• توسعه مرکز رشد و ایجاد مرکز نوآوری
• تأسیس و ایجاد مراکز نوآوری مشترک با صنایع در محل
پژوهشگاه و دفتر تهران
• تدوین و اجرای برنامه شتابدهی در حوزه مواد و انرژی
• مشارکت در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری
• انعقاد تفاهم نام ه با سایر سازمانها در سطح ملی و همچنین
بین المللی .

پژوهشگاه مواد و انرژی در راستای اجرای ماموریت و راهبرد
سازمانی خود نسبت به توسعه فناوری با سه راهبرد عقد
قراردادهای فناوری-تحقیقات ،توسعه فناوری و فروش
فناوری و تجاری سازی اقدام نموده است و نمایشگاه دائمی
پژوهشگاه محل ارائه دستاوردهای فناورانه آماده برای
تجاری سازی می باشد.

سامانه پذیرش آنالیز

پژوهشگاه آمادگی همکاری و خدمترسانی در خصوص
آنالیزها و آزمایشهای شرکتها و سازمانهای در
سطح استان البرز و تهران از طریق سایت به آدرس
 http://paziresh.merc.ac.irرا دارد.

❚❚

رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های دولتی

تحت نظارت وزارت علوم در  1398-1399اعالم شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCدکتر محمدجواد
دهقانی سرپرست  ISCگفت :رهبر معظم انقالب در دیدار
دانشگاهیان در ماه رمضان در سال  98بر ضرورت "ارزیابی و
رتبه بندی دانشگاه ها" صحبت فرموده و بر تعیین معیارها و
مزیتهای الزم برای رتبه بندی به منظور ارتقای کیفی دانشگاه
ها و ایجاد رقابت مثبت تاکید نمودند.
دهقانی اظهار داشت :پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
از اواخر سال  98با ابالغ رسمی وزیر محترم علوم ،تحقیقات
و فنآوری عمال ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات
پژوهشی کشور را با شاخصها و معیارهای مصوب کارگروه
تخصصی رتبهبندی در وزرات علوم آغاز نمود .هرچند در طول
 10سال گذشته رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
کشور توسط گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
انجام میشد ولی در سال  99رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های
دولتی تحت نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخصهای جدید
و نیز روششناسی کامال متفاوت نسبت به قبل و نیز با هماهنگی
و نظارت کامل کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزرات عتف
توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCانجام گرفت و
نتایج آن اعالم شد.
وی افزود :هر چند تالش و کوشش های بی نظیر تمامی
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در رشد و شتاب علمی در
عرصه های بینالمللی بخصوص در سال های اخیر و همزمان
با تشدید تحریم های بین المللی قابل تقدیر است ،با اینحال بر
اساس اسناد باالدستی نظیر نقشه جامع علمی کشور و سیاست
های کالن علم و فنآوری ضرورت توجه و تاکید بر تمام ابعاد
توسعه علمی و ماموریت های چند جانبه دانشگاه ها بخصوص
تاکید به نقش و حضور دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور

در جامعه ،اثر گذاری اقتصادی و اجتماعی ،توجه به مهارت
افزایی و کار آفرینی ،توسعه و گسترش شرکت های دانشبنیان
و اشتغالزایی ،بین المللی سازی آموزش عالی و مشارکت
های بین المللی در آموزش و پژوهش ،تاکید به ترویج فرهنگ
شاگردپروری و مسایل فرهنگی و اسالمی و حضور پر رنگ
اساتید و دانشجویان در کرسیهای نظریه پردازی و غیره سبب
میشود به مساله رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها به صورت
متمایزینگریستهشود.
سرپرست ISCدر ادامه گفت :در این رتبه بندی ،معیارهای کلی
در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در
 6حوزه آموزش (با وزن  30درصد) ،پژوهش (با وزن  25درصد)،
فنآوری و نوآوری (با وزن  20درصد) ،بین المللی سازی (با وزن
 10درصد) ،اثرگذاری اقتصادی (با وزن  10درصد) و خدمات
اجتماعی ،زیر ساخت و تسهیالت (با وزن  5درصد) می باشد.
هر کدام از این معیارهای اصلی ،به تعدادی شاخص اصلی و زیر
شاخص تقسیم میشوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به
صورت جداگانه ارزیابی میشود .تعداد شاخصهای به کار گرفته
شده در رتبه بندی جدید  104شاخص و زیرشاخص است که در
جدول زیر بر اساس هر معیار اصلی نشان داده شده است.
نام معیار

عنوان معیار

A
B
C
D
E
F

آموزش
پژوهش
فنآوری و نوآوری
بین المللی سازی
اثرگذاری اقتصادی
خدمات اجتماعی ،زیر ساخت و تسهیالت
جمع

تعداد شاخص و
زیر شاخص
14
33
12
16
14
15
104

وی در ادامه گفت :بر اساس روش شناسی جدید و بر مبنای
شاخصهای مصوب کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت
علوم ،اطالعات مورد نیاز رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات
پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است :اطالعات
پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی پایگاه
استنادی جهان اسالم می باشد ،خوداظهاری دانشگاه ها که از
طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین
محترم در دانشگاه ها به دست میآید و نیز برخی اطالعات
آموزشی که از طریق وزارت علوم یا سازمان های زیر مجموعه
در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود.
دهقانی گفت :روششناسی رتبه بندی به صورت کامل در
وب سایت رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در
دسترس دانشگاهها قرار خواهد گرفت .براساس روش شناسی
موجود ،کلیه اطالعات جمع آوری شده در سال های  95الی 97
بوده است .دلیل انتخاب این بازه زمانی تکمیل کلیه اطالعات
مورد نیاز در شاخص ها و معیارهای مورد نیاز بوده است.
وی ادامه داد :در رتبه بندی سال  ،99مجموعا تعداد 103
دانشگاه حضور داشتند که اطالعات آنها مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفتند و بر اساس ماموریت هر یک دسته بندی شده و مورد
رتبه بندی قرار گرفته اند .تفاوت این دسته بندی با رتبه بندی
سال های پیش ،در دسته بندی دانشگاه های علوم کشاورزی به

صورتمستقلمیباشد.
آمار حضور دانشگاهها بر اساس نوع دانشگاه به شرح زیر
میباشد.
تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی سال 99

دانشگاه جامع
دانشگاهصنعتی
دانشگاه هنر
دانشگاههای علوم کشاورزی
مجموع

72
23
4
4
103

سرپرست  ISCگفت :با توجه به اینکه رتبه بندی با روش
شناسی جدید برای اولین بار در سال  99انجام شده است،
بدون تردید در برخی موارد ممکن است سواالت و ابهاماتی
وجود داشته باشد که تالش خواهد شد اطالعات و جزییات
کامل از طریق داشبورد اختصاصی در وبگاه  ISCدر اختیار
دانشگاه ها قرار گیرد .با اینحال کلیه پیشنهادهایی که توسط
برخی دانشگاه ها ارسال شده جمع آوری شده است تا در سال
آینده در کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت عتف بررسی و
مد نظر قرار گیرد.
دهقانی ادامه داد :مهمترین چالش موجود در رتبه بندی

⏪

پژوهشگاهها و موسسات پژوهیش

59
⏪

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46

سال جاری عدم اطالعات کافی ،شفافیت و نیز مستندات در
شاخص های آموزش ،نوآوری ،فنآوری ،اثر گذاری اقتصادی
و نیز خدمات اجتماعی ،زیر ساخت و تسهیالت بود .که به طور
خاص به برخی موارد به شرح زیر اشاره می شود:
• عدم ارسال اطالعات کامل و مستندات مربوط به بخش خود
ارزیابی توسط برخی دانشگاه ها
• عدم دقت الزم در تکمیل پرسشنامه در پروفایل دانشگاه ها
از جمله آمار مربوط به شاخص های نسبت تعداد پایان نامه
های تقاضا محور ،تجاری سازی فنآوری ،کارآفرینی ،ارتباط
با صنعت و جامعه ،قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه و نیز
شاخص های مرتبط با زیرساخت و تسهیالت و امکانات دانشگاه
• عدم ارسال اطالعات ضروری نظیر تدوین دوره نوآوری
در آموزش ،مهارتافزائی در آموزش ،بازنگری برنامههای
درسی ،تدوین برنامههای درسی به مدیریت آموزشی وزارت
عتف و در نتیجه عدم کامل بودن اطالعات برخی از دانشگاهها
در این خصوص
• و...
سرپرست  ISCگفت :از آنجا که این اطالعات از اهمیت
زیادی برخوردار بوده و برخی از دانشگاه ها موارد را تکمیل و
یا مستدات را ارائه نکرده بودند در فرایند رتبه بندی مشکالت
زیادی ایجاد و موجب تاخیر در اعالم نتایج شد .امید است در
سال آینده با هماهنگی بیشتر وزارت عتف با دانشگاه ها و نیز
ارایه راهنمایی های الزم برای شفاف سازی کامل در پرسشنامه
و نیز دریافت دقیق اطالعات مورد نیاز ،این چالش ها برطرف و

دقت کافی در این خصوص صورت گرفته تا خطای ناشی از این
کار به کمترین میزان ممکن برسد.
دهقانی ادامه داد :نتایج رتبه بندی سال  99با توجه به تصمیم
کارگروه تخصصی رتبه بندی بر اساس چند بخش مختلف از
جمله دانشگاه های جامع ،دانشگاه های صنعتی ،دانشگاه های
علوم کشاورزی و هنر و نیز به صورت درهمکرد دانشگاه های
جامع و صنعتی محاسبه و منظور شده است.
در هر بخش با توجه به نزدیک بودن امتیازات و نیز رتبه های
دانشگاه ها انتخاب بازه های رتبه ای به جای رتبه مطلق
پیشنهاد و اجرا شده است .بر این اساس ،همه دانشگاه های
حاضر در رتبه بندی به صورت باز ه مشخص محاسبه و اعالم
شده است.
وی گفت :بدین صورت که برای تمام دانشگاههای جامع تا
رتبه  ،40بازه های  10تایی تعریف شده است .دسته اول 10
دانشگاه اول بوده که با توجه به امتیاز کسب شده در بازه رتبه
ای ( )1-10قرار دارند ،دسته دوم  10دانشگاه دوم هستند که
در بازه رتبهای ( )11-20قرار دارند ،دسته سوم  10دانشگاه
سوم هستند که در بازه رتبه ای ( )21-30قرار دارند و دسته
چهارم  10دانشگاهی هستند که در بازه رتبه ای ()31-40
قرار دارند و سایر دانشگاه ها در دسته پنجم و در رتبه +41
قرار می گیرند.
دهقانی افزود :در گروه دانشگاه های صنعتی ،تمام دانشگاه ها
در دسته های  5تایی قرار می گیرند و دسته اول  5دانشگاه اول
هستند که در بازه رتبه ای ( )1-5قرار دارند ،دسته دوم 5دانشگاه

جایگاه دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی سال ( 99به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاهاصفهان

نام دانشگاه

بازه رتبه

دانشگاهتبریز

دانشگاهزابل

1-10

دانشگاهشاهد

31-40

دانشگاهشهرکرد

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاهشهید مدنی آذربایجان

دانشگاهعالمهطباطبایی

دانشگاهمراغه

دانشگاهشیراز

دانشگاهلرستان

دانشگاهفردوسیمشهد

دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاهبوعلیسینا

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

11-20

دانشگاهزنجان

دانشگاهسمنان
دانشگاهکاشان

دانشگاهکردستان
دانشگاهگیالن

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دانشگاه پیام نور

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
دانشگاه رازی

دانشگاهسیستانوبلوچستان
دانشگاهقم

جایگاه دانشگاه های کشاورزی کشور در رتبه بندی سال99

21-30

دانشگاهمازندران

دانشگاهمحققاردبیلی

دانشگاهیاسوج
دانشگاهیزد

دانشكده علوم انسانی حضرت معصومه (س)،
دانشگاه اردکان ،دانشگاه ایالم ،دانشگاه آیت اهلل
العظمی بروجردی(ره) ،دانشگاه بجنورد،
دانشگاه بزرگمهر قائنات ،دانشگاه بناب ،دانشگاه
تخصصی فناوریهای نوین آمل ،دانشگاه
تربت حیدریه ،دانشگاه تفرش ،دانشگاه جهرم،
دانشگاه جیرفت ،دانشگاه دامغان ،دانشگاه
دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشگاه
سلمان فارسی کازرون ،دانشگاه سید جمال
الدین اسدآبادی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهر ،دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم،
دانشگاه فسا ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،دانشگاه
کوثر ،دانشگاه گلستان ،دانشگاه مذاهب
اسالمی ،دانشگاه مالیر ،دانشگاه میبد ،دانشگاه
نیشابور ،دانشگاه هرمزگان ،مجتمع آموزش
عالی سراوان ،مجتمع آموزش عالی گناباد،
مرکز آموزش عالی اقلید ،مركز آموزش عالی الر
و مركز آموزش عالی ممسنی

جایگاه دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی سال ( 99به ترتیب حروف الفبا)

نام دانشگاه

دانشگاهصنعتیاصفهان

دانشگاهصنعتیامیرکبیر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاهصنعتیشریف

بازه رتبه
1-5

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاهصنعتیسهند

دانشگاهصنعتیشیراز

دانشگاهصنعتینوشیروانیبابل

نام دانشگاه

دانشگاهصنعتنفت
دانشگاهصنعتیقم

دانشگاهصنعتیقوچان

دانشگاهصنعتیکرمانشاه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشكده كشاورزی و دامپروری تربت جام

نام دانشگاه

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دانشگاه هنر شیراز

+41

دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه شیراز ،صنعتی اصفهان ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی خواجه

نصیر الدین طوسی،صنعتی شریف ،عالمه طباطبایی ،علم و صنعت ایران ،دانشگاه فردوسی

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و

فناوری پیشرفته کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه
رازی ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه شهیدباهنرکرمان ،دانشگاه صنعتی سهند،

دانشگاه اراک ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه تربیت دبیر

شهید رجائی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه

شهرکرد ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاه صنعت نفت ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشگاه

بازه رتبه

دانشگاه ایالم ،دانشگاه تفرش ،دانشگاه خلیج فارس ،دانشگاه دامغان ،دانشگاه زابل ،دانشگاه

صنعتی قم ،دانشگاه صنعتی کرمانشاه ،دانشگاه صنعتی همدان ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،دانشگاه

11-15

مجتمع آموزش عالی زرند

31-45

صنعتی شیراز ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشگاه قم ،دانشگاه مازندران و دانشگاه یاسوج

گلستان ،دانشگاه لرستان ،دانشگاه مراغه ،دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان و دانشگاه هرمزگان

47-60

دانشكده علوم انسانی حضرت معصومه (س) ،دانشكده فنی مهندسی گرمسار ،دانشگاه اردکان،
دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی(ره) ،دانشگاه بجنورد ،دانشگاه بزرگمهر قائنات ،دانشگاه

دانشگاهصنعتیارومیه

دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر)

16-30

دانشگاه کاشان ،دانشگاه کردستان ،دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه یزد

جمال الدین اسدآبادی ،دانشگاه صنعتی اراک ،صنعتی ارومیه ،صنعتی جندی شاپور دزفول،

دانشگاهصنعتیسیرجان

1-15

مشهد و دانشگاه گیالن

دانشكدهفنیمهندسیگرمسار

دانشگاهصنعتیخاتماالنبیاءبهبهان

بازه رتبه

دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه شهید بهشتی،

بناب،دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل ،دانشگاه تربت حیدریه ،دانشگاه جهرم ،دانشگاه

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

رتبه
1
2
3
4

دانشگاههنراصفهان

نام دانشگاه

جیرفت ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،دانشگاه سید

دانشگاه صنعتی اراک

6-10

رتبه
1
2
3
4

جایگاه دانشگاه های هنر کشور در رتبه بندی سال 99

جایگاه دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی سال ( 99به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاهصنعتیهمدان

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفتهکرمان
دانشگاهصنعتیشاهرود

نام دانشگاه

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

دانشگاهارومیه

دانشگاهخوارزمی

بازه رتبه

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاهتهران

دانشگاهشهیدبهشتی

دانشگاه اراک

نام دانشگاه

دوم هستند که در بازه رتبه ای ( )6-10قرار دارند ،دسته سوم 5
دانشگاه سوم هستند که در بازه رتبه ای ( )11-15قرار دارند و
سایر دانشگاه ها در دسته چهارم و در رتبه  +16قرار می گیرند.
در بخش درهمکرد دانشگاه ها نیز به شیوه باال برای دانشگاه
های صنعتی و جامع اعالم شده است با این تفاوت که برای این
دانشگاه ها بازه های  15تایی اعالم شده و دانشگاه هایی که در
بازه رتبه ای  1-15قرار دارند به عنوان دانشگاه های دسته اول
معرفی شده اند.
الزم به ذکر است چنانچه دو یا چند دانشگاه دارای رتبه
مشابهی باشند ،تعداد دانشگاه ها در آن بازه بیشتر خواهد بود
و به همین نسبت به عدد بازه بعدی اضافه خواهد شد ،به عنوان
مثال در رتبه بندی درهمکرد دانشگاه های صنعتی و جامع و در
بازه رتبه ای  31-45تعداد دانشگاه ها به جای  15دانشگاه16 ،
دانشگاه است و به همین دلیل بازه رتبه ای بعدی به جای  46از
 47شروع شده است.
دهقانی تاکید کرد :نکته ای که بیان آن حائز اهمیت است
تفاوت جایگاه دانشگاه ها در دو رتبه بندی دانشگاه های جامع و
صنعتیبادرهمکرددانشگاههامیباشد،بدینصورتکهممکن
است دانشگاهی در رتبه بندی دانشگاه های جامع دارای رتبه
بهتری نسبت به یک دانشگاه باشد ولی در رتبه بندی درهمکرد
در بازه رتبه ای پایین تری قرار گرفته باشد .این تغییر در رتبه
به دلیل شیوه نرمال سازی است که در هر شاخص نسبت به
دانشگاه اول انجام می گیرد و با تغییر دانشگاه ها ممکن است
دانشگاه اول تغییر کند و به دنبال آن رتبه دانشگاه هم تغییر کند.

دهقانی گفت :از مزیتهای رتبه بندی فوق امکان ارتقا جایگاه
دانشگاه ها بر اساس اطالع از نقاط ضعف خود و برطرف نمودن
آنها و نیز تاکید و استمرار در نقاط قوت در رتبه بندی برای
سال های آینده است ،بدین صورت که با توجه به اطالعاتی
که دانشگاه ها از نحوه عملکرد خود در رتبه بندی حاضر به
دست می آورند میتوانند به منظور عملکرد بهتر برنامه ریزی
و سیاست گذاری داشته باشند.
دانشگاه ها می توانند با مراجعه به پروفایل خود جزئیات
عملکرد را در هر شاخص مالحظه نمایند ،ضمنا نتایج رتبه
بندی در وب سایت رتبه بندی به آدرس httPs://uR.isc.ac
برای عموم در دسترس است و روش شناسی آن نیز به صورت
واضح در همین وبگاه قرار داده خواهد شد .الزم به ذکر است
رتبه تمام دانشگاه های هم بازه یکسان بوده و ترتیب قرار
گرفتن آنها در هر بازه بر اساس حروف الفبا بوده است.
وی افزود :نکته قابل توجه این است که اساسا برای دانشگاه ها،
رتبه بندی نباید به یک هدف تبدیل شود بلکه ابزاری است که
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی را در طی مسیر پیموده شده
راهنمایی کند و با اطالع از نقاط قوت و ضعف خود امکان اصالح
مسیر و بخصوص حرکت در راستای توسعه علمی همه جانبه
سازمان و در نتیجه کشور را مشخص نماید .لذا دقت شود که
وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در هر جایگاه و رتبه
موجب کاهش ارزش آنها نخواهد شد و قطعا با تاکید بر نقاط
قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف قادر خواهند بود در مسیر
ماموریت همه جانبه خود ادامه دهند.

دانشگاهحکیمسبزواری

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاهشهید باهنرکرمان
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قرآن كریم ،دانشگاه فسا ،دانشگاه کوثر ،دانشگاه مذاهب اسالمی ،دانشگاه مالیر ،دانشگاه میبد،

دانشگاه نیشابور ،مجتمع آموزش عالی زرند ،مجتمع آموزش عالی سراوان ،مجتمع آموزش عالی

گناباد ،مرکز آموزش عالی اقلید ،مركز آموزش عالی الر و مركز آموزش عالی ممسنی
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گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید ISC 19-در دنیا و ایران -فروردین ماه

روند افزایشی بی سابقه همزمان بیماری و فوتی در کشور از فروردین
افزایش بیش از  21درصد بیمار جدید در فروردین از کل بیماران کووید 19-

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی
سرپرست  ISCگفت :اطالعات مستخرج از سامانه نماگرکووید )VisuaLizeR 19-ISC COVID( 19-نشان می دهد که میزان
افزایش آمار بیمار جدید کشور که در بهمن از  208هزار نفر به  243هزار نفر در اسفند آغاز شده بود ادامه یافته و در فروردین به
افزایش بیش از دو برابری یعنی  493هزار نفر رسیده است.
دهقانی گفت :بدین ترتیب با این میزان افزایش ،بیماران کشور از یک میلیون و  800هزار نفر در آخر اسفند سال گذشته به بیش از 2
میلیون و  280هزار نفر افزایش یافته و بنابراین  21.56درصد کل بیماران کشور مربوط به فروردین ماه امسال بوده است.
وی افزود :این در حالی است که کل بیماران جدید در فروردین برای برخی کشورها از جمله روسیه (با  4.7میلیون بیمار) برابر با 270
هزار نفر ،انگلیس (با  4.4میلیون بیمار) برابر با  102هزار نفر ،ایتالیا (با  3.9میلیون بیمار) برابر با  530هزار نفر و اسپانیا (با جمعیت
مبتالی بیش از  3.4میلیون بیمار) برابر با  220هزار نفر بوده است.
سرپرست  ISCدر ادامه گفت :بررسی آمار کل بیماران در میان کشورهای همزمان ( 13کشور همزمان در انتشار کووید  :19-چین،
روسیه ،ترکیه ،برزیل ،اسپانیا ،آمریکا ،فرانسه ،ایران ،کانادا ،انگلیس ،آلمان ،پاکستان و ایتالیا) نشان می دهد که آمریکا و برزیل
در فروردین با افزایش دو میلیون بیمار جدید به ترتیب به بیش از  32.5میلیون و  14میلیون نفر رسیده است .بعد از دو کشور آمریکا
و برزیل کشورهای ترکیه با  1.39میلیون نفر ،فرانسه با یک میلیون نفر ،ایتالیا با  534هزار نفر ،آلمان با  521هزار نفر و ایران با 493
هزار نفر باالترین تعداد بیمار جدید را داشته اند.
دهقانی اظهار داشت :میزان درصد بیماران جدید در فروردین نسبت به کل بیماران این کشورها نشان می دهد که کشورهای ترکیه
با  31.75درصد ،ایران با  21.56درصد و فرانسه با  20.36درصد بیشترین بیمار جدید نسبت به کل بیماران را در فروردین داشته
اند .به عبارت دیگر ،حدود  32درصد کل آمار بیمار در ترکیه 22 ،درصد کل بیمار در ایران و  20درصد کل بیماران در فرانسه متعلق
به فروردین ماه  1400می باشد .در مقابل ،کشورهای چین  0.48درصد ،انگلیس  2.32درصد ،روسیه  5.75درصد و آمریکا 6.31
درصد سهم بیماری را در فروردین داشتهاند.
وی ادامه داد :بر این اساس ،میزان متوسط رشد روزانه بیماران کشور که در بهمن ماه به  0.49درصد و در اسفند به  0.34درصد
رسیده بود ،در فروردین ماه به بیش از دو برابر یعنی  0.79درصد افزایش یافته است .با این افزایش ،متوسط نرخ رشد بیماری در
کشور ،وضعیت فعلی عمال به وضعیت مرداد ماه سال  99برگشت داده شد و البته با این تفاوت که در مرداد ماه کل آمار بیماران کشور
کمتر از  250هزار نفر بود! جهت اطالع ،ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در میان کشورهای همزمان در جایگاه دوم قرار
گرفته است .همچنین در میان کل کشورهای دنیا با جمعیت بیمار بیش از  500هزار نفر ( 41کشور) ایران رتبه نهم را دارد.
دهقانی افزود :میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشورهای همزمان از اسفند ماه سال  99نسبت به فروردین  1400به ترتیب در
ترکیه (از  0.36درصد به  1.24درصد) ،ایران (از  0.34درصد به  0.79درصد) ،فرانسه (از  0.44به  0.74درصد) ،پاکستان (از 0.25
به  0.68درصد) ،کانادا (از  0.25درصد به  0.66درصد) ،آلمان (از  0.29درصد به  0.58درصد) ،برزیل (از  0.43به  0.53درصد)،
ایتالیا (از  0.48درصد به  0.48درصد) ،آمریکا (از  0.15به  0.22درصد) ،اسپانیا (از  0.02به  0.22درصد) ،روسیه (از  0.17به 0.2
درصد) ،انگلیس (از  0.1به  0.08درصد) و چین (از  0.01به  0.02درصد) تغییر یافته اند .بدین ترتیب ،همانطور که مالحظه می
شود برای اغلب کشورها میزان متوسط رشد بیماری در فروردین نسبت به اسفند افزایش داشته است ولی میزان افزایش فوق برای
برخی بسیار اندک بوده است.
سرپرست  ISCدر ادامه گفت :همچنین ،میزان افزایش آمار فوتی جدید کشور که در اسفند ماه  2460مورد بود به بیش از دو برابر
یعنی  5801مورد افزایش یافته است .در نتیجه ،با این میزان افزایش ،تعداد فوتی ها تا انتهای فروردین به  67525نفر رسیده است.
بر این اساس میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور که در بهمن و اسفند ماه ثابت و برابر با  0.14درصد بود نیز با افزایش دو برابری
در فروردین به  0.3درصد رسیده است.
وی افزود :میزان افزایش رشد متوسط فوتی روزانه کشور در فروردین در حالی است که این میزان تقریبا برای اغلب کشورهای
همزمان روند کاهشی داشته است به طوری که کشورهای روسیه (از  0.49به  0.38درصد) ،فرانسه (از  0.34درصد به  0.32درصد)،
آلمان (از  0.36درصد به  0.25درصد) ،اسپانیا (از  0.3درصد به  0.19درصد) ،آمریکا (از  0.32درصد به  0.16درصد) ،کانادا (از
 0.18درصد به  0.15درصد) و انگلیس (از  0.19درصد به  0.04درصد ) کاهش یافته اند.
بدین ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در میان  13کشور همزمان در جایگاه هفتم و در میان  41کشور با جمعیت بیمار
بیش از  500هزار نفر در جایگاه  24قرار دارد.
الزم به ذکر است در شرایط فعلی و در مقایسه با سایر کشورها ،وضعیت ایران در هر دو شاخص میزان رشد و نیز میزان فوتی نگران
کننده است و امید است با رعایت شیوه نامه ها و دستور العمل ها این وضعیت بحرانی سپری شود.
نتایج و آمار در سامانه کووید 19-به همراه تحلیل های مقایسه ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است.
سرپرست  ISCخاطرنشان کرد :روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از  4میلیون نفر در نمودار
 1نشان داده شده است .در این نمودار ،محور افقی بیانگر روز و از ابتدای مهر  99تا انتهای فروردین  1400و محور عمودی جمعیت
بیماران هر کشور می باشد .کشورهای همزمان عبارت از  13کشور چین ،روسیه ،ترکیه ،برزیل ،اسپانیا ،آمریکا ،فرانسه ،ایران،
کانادا ،انگلیس ،آلمان ،پاکستان و ایتالیا بوده که در دو ماه اول بیماری در این کشورها شیوع پیدا کرد .همانطور که در نمودار  1نشان
داده شده است کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از  4میلیون نفر به ترتیب صعودی عبارت از ایتالیا ،اسپانیا ،آلمان ،ایران،
کانادا ،پاکستان و چین بوده است .ضمنا 6کشور دیگر از جمله آمریکا ،برزیل ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس و ترکیه جمعیت بیمار باالی
 4میلیون هستند که در این نمودار ظاهر نشده اند.
نمودار زیر سرعت رشد و شتاب انتشار بیماری در فروردین  1400در کشورهای ایتالیا ،آلمان ،ایران و کانادا را نشان می دهد.

نمودار 2روند گسترش و تغییرات جمعیت مبتال در کشورهای همزمان با جمعیت مبتالی بیش از 4میلیون نفر را نشان می دهد .در
این نمودار فرانسه ،روسیه ،انگلیس و ترکیه نشان داده شده و کشورهای آمریکا و برزیل به دلیل جمعیت بیماران باال در این نمودار
نشان داده نشده اند .همانطور که از نمودار  2مشاهده می شود کشورهای فرانسه و ترکیه در فروردین ماه با موج افزایشی نسبتا زیاد
جمعیت بیمار مواجه شده اند .در مقاسیه با دو کشور روسیه و انگلیس ،شیب افزایش بیماری بسیار کمتر بوده و حتی برای انگلیس
روند فوق رو به کاهش می باشد.

دهقانی گفت :به منظور بررسی دقیق تر آمار کل بیماران ،آمار بیماران جدید در فروردین ماه و نیز نسبت افزایش بیماران جدید
به کل بیماران در جدول  1نشان داده شده است .همانطور که از جدول پیداست در میان کشورهای همزمان ،آمار کل بیماران در
کشورهای آمریکا و برزیل در فروردین با افزایش دو میلیون بیمار جدید به ترتیب به  32.5میلیون و  14میلیون نفر رسیده است.
همچنین آمار بیماران جدید در فروردین ماه در کشورهای ترکیه  1.39میلیون نفر ،فرانسه یک میلیون نفر ،ایتالیا  534هزار نفر،
آلمان  521هزار نفر و ایران  493هزار نفر بوده است .برای بررسی دقیقتر ،نسبت بیماران جدید به کل بیماران کشورهای همزمان
در ستون پنجم نشان داده شده است.
وی ادامه داد :نتایج حاصله نشان می دهد که کشورهای ترکیه با  31.75درصد ،ایران با  21.56درصد و فرانسه با  20.36درصد
بیشترین سهم نسبت بیمار جدید به کل بیماران را در فروردین ماه داشته اند .به عبارت دیگر ،از کل جمعیت بیماران کشور ترکیه
 31.75درصد در فروردین ماه به جمعیت بیماران افزوده شده است .کشورهای چین با  0.48درصد ،انگلیس  2.32درصد ،روسیه
با  5.75و آمریکا  6.31درصد کمترین افزایش نسبی بیمار را در فروردین تجربه کرده اند.
جدول  :1میزان افزایش مطلق و نسبی بیماران در فروردین نسبت به کل بیماران در کشورهای همزمان در فروردین ماه 1400
کشور
کل دنیا
آمریکا
برزیل

آمار بیماران جدید
در اسفند
12,606,154

آمار بیماران جدید
در فروردین
20,113,984

آمار کل بیماران
تا آخر فروردین
143,543,581

نسبت بیماران به کل بیماران
در فروردین (درصد)
14.01

1,919,833

2,100,426

14,050,885

14.95

321,972

271,284

4,718,854

5.75

1,958,603

فرانسه

715,374

انگلیس

208,029

روسیه
ترکیه

1,087,298

5,339,320

102,036

4,393,307

20.36
2.32

590,805

1,391,930
534,838

4,384,624

3,891,055

13.75

اسپانیا

90,645

223,508

3,435,840

6.51

آلمان

286,642

521,959

3,180,810

16.41

208,527

1,139,043

18.31

90,520

0.48

ایتالیا

ایران

کانادا

پاکستان
چین

376,094

2,054,343

32,536,470

6.31

243,663

493,122

55,874

143,747

93,019
281

433

2,286,927
766,882

31.75

21.56

18.74

سرپرست  ISCگفت :به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطالعات مستخرج از سامانه کووید19-
مربوط به  13کشور همزمان در طول  7ماه گذشته (مهر  99الی فروردین  )1400در جدول  2میزان متوسط رشد روزانه بیماری در
هر ماه محاسبه و نشان داده شده است .تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (فروردین ماه) به ترتیب صعودی مرتب شده است.
وی ادامه داد :میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسطگیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست
آمده قابل اعتماد بوده است و با مقایسه این شاخص میتوان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری
پی برد .همان طور که مالحظه میشود ،در فروردین ماه کشورهای ترکیه با  1.24درصد ،ایران با  0.79درصد و فرانسه با 0.74
درصد به ترتیب بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری و آمریکا ،اسپانیا و روسیه با  0.22درصد ،انگلیس با 0.08
درصد و چین با  0.02درصد کمترین نرخ رشد متوسط روزانه بیماری را در فروردین داشته اند.
دهقانی افزود :نتایج جدول  2نشان می دهد که متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در ایران از  0.34درصد به  0.79درصد و بیش
از دو برابر افزایش داشته است .به این ترتیب این میزان متوسط رشد روزانه با مرداد سال  99برابری می کند .این در حالی
است که در آن زمان کل بیماران کشور برابر با  250هزار نفر بود و االن تقریبا  10برابر افزایش یافته است .البته این میزان روند
افزایشی تقریبا برای اغلب کشورها و البته به میزان کمتر مشاهده می شود .همانطور که از جدول  2مشاهده می شود از این
نظر ایران در میان  13کشور همزمان جایگاه دوم را داشته است .این در حالی است که ایران در اسفند  99جایگاه  5را در 13
کشور همزمان داشت.
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جدول  :2آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید 19-متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد) در 7ماه گذشته در  13کشور همزمان (کشورهای
همزمان در شیوع بیماری)
آبان
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
مهر
کشور

کل دنیا
ترکیه
ایران
فرانسه
پاکستان
کانادا
آلمان
برزیل
ایتالیا
آمریکا
اسپانیا
روسیه
انگلیس
چین

0.93
0.5
0.84
2.49
0.2
1.19
1.19
0.51
1.37
0.67
1.5
0.89
2.31
0.02

1.12
0.7
1.41
2.67
0.43
1.49
2.83
0.43
3.73
1.2
1.41
1.16
2.11
0.03

0.97
5.26
1.13
0.54
0.73
1.55
1.75
0.62
1.25
1.34
0.45
1.12
1.1
0.02

0.76
0.57
0.5
0.58
0.45
1.17
1.05
0.57
0.69
1.03
0.89
0.8
1.79
0.07

0.46
0.29
0.49
0.62
0.28
0.51
0.46
0.53
0.48
0.47
0.93
0.45
0.55
0.06

0.26
0.36
0.34
0.44
0.25
0.25
0.29
0.43
0.48
0.15
0.02
0.17
0.1
0.01

0.49
1.24
0.79
0.74
0.68
0.66
0.58
0.53
0.48
0.22
0.22
0.2
0.08
0.02

دهقانی اضافه کرد :جدول  3میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی  13کشور همزمان را در  7ماه گذشته نشان می دهد .الزم به
ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر یعنی فروردین  99به ترتیب صعودی مرتب شده اند .همان طور که از جدول 3
پیداست میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در اسفند  99برابر با  0.5درصد بوده که در فروردین ماه به  0.67درصد افزایش
یافته است .برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در اسفند ماه  0.5درصد بود که به  0.54درصد افزایش یافته است.
این افزایش نرخ متوسط بهبودی برای همه کشورها بجز انگلیس ،آمریکا ،اسپانیا و روسیه مشاهده می شود .یکی از دالیل این امر
کاهش همزمان متوسط نرخ رشد بیماری در این کشورهاست.
وی ادامه داد :البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی عالوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است،
تابعی از مسایلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار ،ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و
نمیتوان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد .با این حال میزان کوچک بودن
متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگتر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.
جدول  :3آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید – 19-متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه (درصد) در سال  99در  13کشور همزمان (کشورهای همزمان
در شیوع بیماری)

کشور

کل دنیا
فرانسه
ترکیه
ایتالیا
برزیل
ایران
کانادا
آلمان
پاکستان
انگلیس
آمریکا
اسپانیا
روسیه
چین

مهر
0.98
0.49
0.47
0.55
0.68
0.65
1.1
0.72
0.18
NIL
0.89
NIL
0.62
0.02

آبان
0.88
1.11
0.59
2.38
0.44
0.99
1.32
2.2
0.2
NIL
0.9
NIL
1.17
0.03

آذر
1.01
0.7
5.44
3
0.48
1.37
1.63
2.16
0.73
NIL
1.26
NIL
1.29
0.02

دی
0.83
0.48
0.79
1.16
0.63
0.83
1.39
1.51
0.53
NIL
1.11
NIL
0.93
0.03

بهمن
0.72
0.52
0.32
0.84
0.6
0.53
0.73
0.78
0.36
1.36
0.79
NIL
0.67
0.09

اسفند
0.5
0.42
0.39
0.54
0.5
0.5
0.37
0.36
0.3
1.51
0.65
0.63
0.35
0.03

فروردین
0.67
9.12
0.98
0.66
0.61
0.54
0.53
0.49
0.46
0.43
0.33
0.22
0.22
0.02

سرپرست ISCگفت :نمودار 3مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از 150هزار نفر را نشان میدهد.
کشورهای امریکا با بیش از  580هزار نفر فوتی و برزیل با بیش از  370هزار نفر فوتی در صدر کشورهای همزمان و البته دنیا قرار
داشته که به همین دلیل در نمودار ظاهر نشده اند .همانطور که از نمودار مشاهده می شود میزان جمعیت فوتی را می توان در سه
گروه مختلف قرار داد .گروه اول شامل کشورهای انگلیس ،ایتالیا ،روسیه و فرانسه بوده که تعداد کل فوتی آنها تا آخر فروردین ماه در
محدوده باالی  100هزار نفر قرار گرفته و در میان کشورهای همزمان بیشترین فوتی را داشته اند .گروه دوم شامل کشورهای آلمان،
اسپانیا و ایران با میزان فوتی  50الی  100هزار نفر و گروه سوم با میزان فوتی کمتر از  50هزار نفر می باشد .کاهش شیب و روند فوتی
ایران در چند ماه آخر سال از نمودار مشهود بوده به طوری که میزان فوتی کشورهای روسیه ،آلمان و اسپانیا از میزان فوتی ایران
بیشتر شده و برای این کشورها با شیب نسبتا باالیی این روند ادامه دارد .همه کشورها بجز ایران ،ترکیه ،کانادا ،پاکستان و اسپانیا
روند افزایشی دارند .به طور خاص افزایش شیب کشورهای ایتالیا ،آلمان ،روسیه و فرانسه به طور کامل مشهود است.

وی ادامه داد :به منظور بررسی دقیق تر آمارهای کل فوتی ،فوتی جدید در دو ماه متوالی اسفند و فروردین و نیز نسبت فوتی جدید
فروردین به کل فوتی در جدول  4نشان داده شده است .همانطور که از جدول  4پیداست در میان کشورهای همزمان آمار فوتی
ایران در فروردین نسبت به اسفند از  2460نفر به بیش از دو برابر یعنی  5801نفر افزایش یافته است .این افزایش میزان فوتی برای
برخی کشورها از جمله کشور برزیل از  49هزار به  85هزار ،پاکستان افزایش دو برابری از  1311فوتی به  ،2654کشور ترکیه افزایش
سه برابری از  2138به  6654فوتی در فروردین نسبت به اسفند وجود داشته است .این در حالی است که برای سایر کشورهای
همزمان ،شاهد کاهش میزان فوتی در فروردین نسبت به اسفند بودهایم .به طور مثال ،در آمریکا کاهش از  49هزار به  27هزار و در
انگلیس کاهش بسیار از  6700به  1100میزان فوتی مشاهده می شود .جمعیت فوتی کشورهای آمریکا با  27هزار فوتی جدید تا آخر
فروردین به بیش از  580هزار نفر ،برزیل با  85هزار فوتی جدید به  378هزار فوتی و نیز انگلیس با  1100فوتی جدید به  127هزار
فوتی ،باالترین میزان فوتی را در میان کشورهای همزمان داشته اند.
همچنین آمار فوتی های جدید در فروردین ماه در کشورهای برزیل با  85هزار ،آمریکا با  27هزار ،ایتالیا حدود  13هزار نفر بیشترین
میزان فوتی جدید را داشته اند .برای بررسی دقیقتر نسبت فوتی جدید به کل فوتی (بر حسب درصد) کشورهای همزمان در ستون
پنجم نشان داده شده است.
نتایج حاصله نشان می دهد که کشورهای برزیل  22.6درصد ،ترکیه  18.17درصد و پاکستان  16.13درصد از کل فوتی ها را در
فروردین ماه داشته اند .کشورهای چین با صفر درصد ،انگلیس  0.93درصد ،کانادا  4.51درصد و آمریکا  4.74درصد کمترین
میزان سهم فوتی در فروردین را داشته اند.
جدول  :4میزان افزایش مطلق و نسبی فوتی در فروردین نسبت به کل فوتی در کشورهای همزمان در فروردین ماه
کشور

آمار فوتی دراسفند

کل دنیا

270,105

آمریکا
برزیل

49,562

49,246

آمار فوتی جدید در
فروردین
335,439

3,056,952

85,674

378,530

27,585

4.74

582,456

22.63

انگلیس

6,735

9,755

12,991

روسیه

12,733

11,648

فرانسه

8,774

9,401

101,568

اسپانیا

6,206

4,306

77,216

5.58

ایران

2,460

5,801

67,525

8.59

1,070

23,713

4.51

0

4,636

0

ایتالیا

آلمان

7,649

ترکیه

2,138

پاکستان

1,311

کانادا

چین

1,183

آمار کل فوتی تا آخر فروردین

درصد نسبت فوتی جدید به کل
فوتی در فروردین (درصد)
10.97

5,890

106,307

9.26

7.26

36,613

2,654

0

117,633

10.96

11.04

81,086

6,654

1,145

127,305

0.93

18.17
16.13

16,453

جدول  5میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی  13کشور همزمان را در  7ماه سال اخیر نشان می دهد .الزم به ذکر است تمام مقادیر
محاسبه شده در فروردین ماه (ستون آخر) به ترتیب صعودی مرتب شده است.
دهقانی گفت :همان طور که از جدول  5پیداست ،میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از  0.35درصد در اسفند به  0.38درصد در
فروردین افزایش یافته است .بررسی ها نشان می دهد که روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان  1.13درصد،
آذرماه  0.67درصد ،دی ماه  0.21درصد و در بهمن ماه به  0.14درصد ادامه داشته ولی این روند از اسفند ماه متوقف شده و برابر
 0.14درصد و در فروردین ماه با رشد بیش از دو برابری به  0.3درصد افزایش یافته است .این در حالی است که برای کشورهای
آلمان ،اسپانیا ،آمریکا ،کانادا ،انگلیس و چین میزان متوسط رشد روزانه فوتی رو به کاهش بوده است.
به طوری که کشورهای آلمان (از  0.36درصد به  0.25درصد) ،اسپانیا (از  0.3درصد به  0.19درصد) ،آمریکا (از  0.32درصد به
 0.16درصد) ،انگلیس (از  0.19درصد به  0.04درصد ) ،در فروردین نسبت به اسفند کاهش یافته اند.

کشور

کل دنیا
برزیل
ترکیه
پاکستان
روسیه
ایتالیا
فرانسه
ایران
آلمان
اسپانیا
آمریکا
کانادا
انگلیس
چین

جدول  :5آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید 19-متوسط نرخ روزانه فوتی (درصد)
در  13کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

مهر
0.54
0.42
0.77
0.14
0.83
0.11
0.28
0.83
0.18
0.39
0.36
0.22
0.19
0

آبان
0.65
0.28
0.81
0.41
1.17
0.93
1.17
1.13
1.15
0.73
0.46
0.48
0.7
0

آذر
0.71
0.35
1.36
0.71
1.23
1.17
0.76
0.67
2.17
0.47
0.75
0.77
0.73
0

دی
0.66
0.42
1
0.57
0.91
0.64
0.55
0.21
2.06
0.35
0.8
0.84
1.03
0.01

بهمن
0.58
0.48
0.45
0.41
0.7
0.45
0.53
0.14
1.06
0.7
0.69
0.55
0.9
0.01

اسفند
0.35
0.62
0.25
0.34
0.49
0.33
0.34
0.14
0.36
0.3
0.32
0.18
0.19
0

فروردین
0.38
0.84
0.65
0.57
0.38
0.38
0.32
0.3
0.25
0.19
0.16
0.15
0.04
0

نمودار  4میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری ،متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران
را در  7ماه اخیر نشان میدهد .افزایش متوسط نرخ رشد بیماری و نیز میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری در فروردین واقعا
نگران کننده است.
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مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از  500هزار بیمار مبتال به ویروس کووید 19 -تا پایان فروردین  1400در جدول  6نشان داده
شده است .همانطور که از جدول مالحظه می شود در دنیا  41کشور دارای جمیت بیمار بیش از  500هزار نفر می باشد.
سرپرست  ISCگفت :میزان کل جمعیت بیماران در دنیا با افزایش حدود  14میلیون نفر در بهمن به بیش از  110میلیون و با
افزایش  12.6میلیون نفر در اسفند به بیش از  122میلیون نفر و در فروردین با افزایش بیش از  20میلیون نفر به  143میلیون نفر تا
آخر فروردین رسیده است.
بدین ترتیب میزان متوسط نرخ رشد روزانه دنیا که از  0.46درصد در بهمن ماه به  0.26درصد در اسفند کاهش یافته بود مجددا در
فروردین به  0.49درصد افزایش یافت.
ضمنا ایران که در اسفند دارای نرخ رشد متوسط روزانه  0.34درصد و در جایگاه  18دنیا قرار داشت ،در فروردین ماه با افزایش بیش
از دو برابری این نرخ به  0.79درصد در جایگاه نهم دنیا قرار گرفت.
کشورهای ترکیه با متوسط نرخ رشد روزانه  1.24درصد ،فیلیپین با  1.22درصد و هندوستان و مجارستان با 0.97درصد دارای
باالترین میزان متوسط نرخ رشد در میان همه کشورها می باشند .همچنین کشورهای سوییس ،انگلیس ،آفریقای جنوبی ،پرتقال
و رژیم اشغالگر قدس به ترتیب با میزان متوسط رشد روزانه کمتر از  0.1درصد در انتهای جدول قرار دارند.
میزان کل آمار فوتی دنیا در بهمن ماه  387هزار نفر افزایش یافته و در اسفند با افزایش  270هزار نفر و در فروردین با فوت بیش از
 335هزار نفر مجموع ًا به حدود  3میلیون نفر رسیده است.
بدین ترتیب ،میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا که در بهمن ماه از  0.58درصد به  0.35درصد در اسفند کاهش یافته بود ،در
فروردین ماه روند صعودی گرفته و به 0.38درصد افزایش یافت .ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی  0.14درصد در اسفند ماه در
جایگاه  34این کشورها قرار داشت که با افزایش دو برابری به میزان  0.3درصد در جایگاه  24قرار گرفته است.
کشورهای اردن با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی  1.2درصد ،مجارستان با  1.13درصد و اکراین با  0.99درصد دارای باالترین میزان
متوسط نرخ رشد فوتی در میان همه کشورها می باشند .همچنین کشورهای سوییس ،مراکش ،انگلیس و پرتقال به ترتیب با میزان
متوسط رشد فوتی روزانه کمتر از  0.1درصد در انتهای جدول قرار دارند.

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCجهت تسریع فرایند اطالع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس
کووید 19-و کمک به پژوهشگران ،سیاستگذاران حوزه سالمت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی ،سامانه
نماگرکووید )VisuaLizeR 19-ISC COVID( 19-را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است .اطالعات این پایگاه شامل
جدیدترین مقاالت علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از
وضعیت همهگیری بیماری کووید 19-بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتالیان ،مرگ و میر ،درمانشدگان و همچنین نسبت
های ابتال به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است .آدرس وبگاه این سامانه
 /httPs://maPs.isc.ac/coviD19بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC) httPs://www.isc.ac
در دسترس میباشد .این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت ( )D8برای
بهره برداری کشورهای عضو ،در فروردین ماه با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت
اجتماعی سازمان  )HSP-D8(D8و نیز مرکز بهداشت جهانی( )Chatham Houseلندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در
وبگاه آن سازمان به آدرس ( )/oRG.httP://DeveloPinG8قرار گرفت.
در حال حاضر حدود  18009مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید 19-در قالب مقاله تمام متن چاپ شده
و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطالعات به طور روزانه به روز رسانی میشود.
از این تعداد پژوهش ،کشورهای آمریکا ،چین و انگلیس به ترتیب با  2406 ،2812و  1224مقاله بیشترین مشارکت علمی را در
مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند .سایر کشورها از جمله ایتالیا ( 1179مدرک) ،فرانسه ( 447مدرک) ،کانادا
( 439مدرک) ،هند ( 417مدرک) ،آلمان ( 412مدرک) و استرالیا ( 335مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند.
ضمنا کشور ایران با  283مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید در خصوص ویروس کووید 19-دارد.
در این سامانه همچنین مجموعهای از دستورالعملها و پروتکلهای صادر شده توسط سازمانهای معتبر دنیا از جمله سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOدر حوزه بهداشت ،سالمت و مقابله با شیوع بیماری کووید – 19قرار دارد که میتواند مورد استفاده
عموم قرار گیرد.

جدول  :6آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید :19-متوسط نرخ رشد روزانه ،متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی بیماران تا آخر فروردین  1400برای کشورهای با جمعیت بیمار بیش از  500هزار نفر
متوسط نرخ رشد فوتی روزانه (درصد) -فروردین
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

میزان افزایش مطلق بیماران در
فروردین
کل دنیا
آمریکا
هندوستان
برزیل
فرانسه
روسیه
انگلیس
ترکیه
ایتالیا
اسپانیا
آلمان
آرژانتین
لهستان
کلمبیا
مکزیک
ایران
اکراین
پرو
اندونزی
ج چک
آفریقای ج
هلند
کانادا
شیلی
رومانی
عراق
فیلیپین
بلژیک
سوئد
رژیماشغالگر
پرتقال
پاکستان
مجارستان
بنگالدش
اردن
صربستان
سوئیس
اطریش
ژاپن
لبنان
مراکش
امارات عربی

20,113,984
2,054,343
4,010,294
2,100,426
1,087,298
271,284
102,036
1,391,930
534,838
223,508
521,959
501,881
667,866
352,914
119,000
493,122
426,738
258,309
159,061
141,970
31,565
223,192
208,527
211,346
141,155
203,768
297,043
123,685
180,068
10,137
14,565
143,747
193,862
159,074
165,515
121,041
16,310
86,126
82,996
76,431
15,206
62,222

میزان کل بیماران تا آخر
فروردین
143,543,581
32,536,470
15,609,004
14,050,885
5,339,320
4,718,854
4,393,307
4,384,624
3,891,055
3,435,840
3,180,810
2,743,620
2,704,567
2,684,101
2,306,910
2,286,927
1,961,956
1,719,088
1,614,849
1,606,074
1,568,366
1,417,772
1,139,043
1,136,435
1,034,003
993,158
953,080
951,626
924,340
837,357
831,645
766,882
754,833
727,780
692,181
667,937
639,445
597,566
537,154
513,006
506,669
500,860

میزان افزایش نسبی در
فروردین نسبت به کل
(درصد)
14.01
6.31
25.69
14.95
20.36
5.75
2.32
31.75
13.75
6.51
16.41
18.29
24.69
13.15
5.16
21.56
21.75
15.03
9.85
8.84
2.01
15.74
18.31
18.60
13.65
20.52
31.17
13.00
19.48
1.21
1.75
18.74
25.68
21.86
23.91
18.12
2.55
14.41
15.45
14.90
3.00
12.42

آماررشد روزانه

آمار فوتی

آمار نرخ رشد فوتی

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری
(درصد)-فروردین

میزان کل جمعیت فوتی
تا آخر فروردین 1400

متوسط نرخ رشد فوتی روزانه
(درصد) -فروردین

کل دنیا
ترکیه
فیلیپین
هندوستان
مجارستان
لهستان
اردن
اکراین
بنگالدش
ایران
عراق
فرانسه
سوئد
پاکستان
شیلی
آرژانتین
کانادا
صربستان
آلمان
هلند
ژاپن
برزیل
پرو
لبنان
اطریش
ایتالیا
رومانی
کلمبیا
بلژیک
امارات ع
اندونزی
ج چک
آمریکا
اسپانیا
روسیه
مکزیک
مراکش
سوئیس
انگلیس
آفریقای ج
پرتقال
رژیماشغالگر

0.49
1.24
1.22
0.97
0.97
0.92
0.89
0.8
0.8
0.79
0.75
0.74
0.71
0.68
0.67
0.66
0.66
0.65
0.58
0.56
0.55
0.53
0.53
0.53
0.51
0.48
0.48
0.46
0.46
0.43
0.34
0.3
0.22
0.22
0.2
0.18
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.04

کل دنیا
آمریکا
برزیل
مکزیک
هند
انگلیس
ایتالیا
روسیه
فرانسه
آلمان
اسپانیا
کلمبیا
ایران
لهستان
آرژانتین
پرو
آفریقای ج
اندونزی
اکراین
ترکیه
ج چک
رومانی
مجارستان
شیلی
بلژیک
کانادا
هلند
پرتقال
پاکستان
فیلیپین
عراق
سوئد
بنگالدش
سوئیس
اطریش
ژاپن
مراکش
اردن
لبنان
رژیماشغالگر
صربستان
امارات عربی

3,056,952
582,456
378,530
212,466
182,570
127,305
117,633
106,307
101,568
81,086
77,216
69,177
67,525
62,733
59,792
57,954
53,887
43,777
40,367
36,613
28,683
26,618
25,580
25,317
23,782
23,713
16,965
16,951
16,453
16,141
15,060
13,828
10,588
10,532
9,959
9,671
8,959
8,372
6,995
6,345
6,058
1,559

کل دنیا
اردن
مجارستان
اکراین
برزیل
لهستان
فیلیپین
صربستان
لبنان
ترکیه
بنگالدش
رومانی
پاکستان
ج چک
پرو
هندوستان
شیلی
ایتالیا
روسیه
کلمبیا
اندونزی
فرانسه
اطریش
ژاپن
ایران
آرژانتین
امارات عربی
مکزیک
آلمان
عراق
اسپانیا
آمریکا
بلژیک
کانادا
هلند
سوئد
رژیماشغالگر
آفریقای ج
سوئیس
مراکش
انگلیس
پرتقال

0.38
1.2
1.13
0.99
0.84
0.79
0.72
0.69
0.66
0.65
0.65
0.6
0.57
0.5
0.48
0.44
0.43
0.38
0.38
0.36
0.34
0.32
0.31
0.31
0.3
0.3
0.28
0.25
0.25
0.25
0.19
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.11
0.1
0.08
0.04
0.04

❚❚

ت
ع
ف
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خرداد  • 1400شماره 46

گذاری مبتنی بر شواهدِ علم ،فناوری و نوآوری
پشتیبان سیاست
ایرانداک،
ِ
ِ

لیال نامداریان
دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،استادیار پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات ایران Namdarian@irandoc.ac.ir

امروزه ،اهمیت کاربست آمار(رسمی/غیررسمی) ،داده و
اطالعات ،دیدگاههایکارشناسی،ونتایجحاصلازپژوهشهای
نظاممند در تدوین سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری ،توجه
سیاستگذاران را به رویکرد "سیاستگذاری مبتنی بر شواهد"
جلب نموده است .این رویکرد در مقابل رویکرد "سیاستگذاری
ِ
اغلب این نظرات و
مبتنی بر نظرات و عقاید " قرار میگیرد که
عقاید الهام گرفته از دیدگاههای آزمون نشده  ،نگاه ایدئولوژیک،
تعصبات و یا حدس و گمان افراد یا گروهها هستند .در حالیکه
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ،با قراردادن بهترین شواهد در
قلب توسعة سیاستها کمک مینماید تا سیاستهای آگاهانهتر
در حوزه علم ،فناوری و نوآوری تدوین شوند .شواهد مورد

استفاده هر چه بهتر و کاملتر باشند و از منابع معتبر جمعآوری
شوند ،انجام اصالحات سیاستی  ،شناخت شکستهای
ِ
انتخاب منطقی و پیادهسازی گزینههای
برنامههای سیاستی،
سیاستی ،تسهیل خواهد شد .مؤسسههای بسیاری هستند که
فراهمآوری شواهد و پشتیبانی از سیاستگذاری علم ،فناوری،
و نوآوری از طریق تغذیة اطالعاتی نهادهای سیاستگذار ،از
نقشهای کلیدی آنهاست؛ پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران (ایرانداک) و مؤسسههای همتراز ،در زمرة آنها هستند.
ایرانداکومؤسسههایهمانندآنکهدرزمینةگردآوری،پردازش،
نگهداری  ،و نمایهسازی انتشارات زمینههای گوناگون علمی
تخصصدارند،کارکردهاییکتایشانبهآنهاایناجازهرامیدهند
کهدسترسیبههرگونهدانشوتجربةسودمندرادرزمینههایعلم
وفناوریبرایسازمانهافراهمکنند.آموزشوپژوهش،گزینش،
فراهمآوری ،پردازش ،ذخیره ،بازیابی اطالعات و پدیدآوری
و اشاعه دانش شفاف و فهمپذیر ،و فراهمسازی جستوجوی
ترین این کارکردها هستند.
یکپارچه در منابع اطالعاتی،کلیدی ِ
این مؤسسهها ،به ویژه ،با تهیۀ گزارشهای تحلیلی و انتشار
نشریههای تخصصی و ادواری نیازهای سیاستگذاران را برای
تصمیمگیری مبتنی بر شواهد برآورده میسازند .از این رو،
بسیاری از این مؤسسهها توانستهاند در کنار نهادهای برنامهریز
و سیاستگذار و با هدف برآوردن نیازهای آنان کار خود را پیش
برند .آنان از شکل آرشیو بیرون آمده و به مؤسسههای پردازش و
طبقهبندی اطالعات بدل شدهاند تا بتوانند فلسفۀ شکلگیری و
مأموریت خود را در پشتیبانی از این نهادها کاربردی سازند .آنان
به ارائة خدمات روزمرۀ کتابخانهای بسنده نکردهاند و در گذر زمان
بهپردازندةاطالعاتوپدیدآورندهوناشریافتههایاینپردازشها
بدلشدهاند.
نمونههایی از این دست مؤسسهها در دیگر کشورهای جهان
نیز کار میکنند که عملکردشان همانند ایرانداک است .برای

نمونه" ،اینزداک" ،یک مؤسسۀ اسناد و مدارک علمی برتر
در کشور هند ،زیر نظر شورای پژوهشهای علمی و صنعتی
این کشور است که کار خود را از سال 1952میالدی آغاز کرده
است .این مؤسسه توانسته است به طراحی سیاستهای
علم و فناوری این کشور و بهویژه برنامهریزیهای شورای
پژوهشهای علمی و صنعتی هند یاری رساند" .پانزداک" نیز
در سال  1957میالدی زیر نظر شورای پژوهشهای علمی و
صنعتی پاکستان کار خود را آغاز کرده و در سال  1974میالدی
به "مرکز اطالعات علمی و فناورانه (پاستیک)" تغییر نام و
کار خود را زیر نظر وزارت علم و فناوری این کشور ادامه داده
است .اکنون این مؤسسه با بهرهبرداری از فناوری اطالعات و
پردازش آن و همچنین پدیدآوری اطالعات تحلیلی توانسته
است به سیاستگذاریهای وزارت علم و فناوری این کشور
یاری رساند" .مرکز ملی اسناد و مدارک یونان" یک پژوهشگاه
ملی برای آثار و اطالعات و نیز پشتیبانی از پژوهشهای علمی و
فناوری کشور یونان است .این پژوهشگاه با راهاندازی یک پایگاه
دیجیتال برای محتوای علم و فناوری به شکلگیری چشمانداز
و سیاستهای علم و فناوری این کشور یاری میرساند.
"سینداک" زیرنظر شورای پژوهش ملی اسپانیا فعالیت میکند
و هدفش تجزیه و تحلیل ،انتشار و پیشرفت اطالعات علمی
در همة زمینههای دانشی است .از مأموریتهای کلیدی
"سینداک" پشتیبانی از سیاستگذاریهای علمی ،پژوهشی،
و آموزشی اسپانیا است.
در ایران نیز ایرانداک زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
(عتف) با بیش از  50سال تخصص و تجربه ،مرکز ثبت و تنها
آرشیو ملی اطالعات پایاننامهها ،رسالهها ،و پیشنهادة
آنهاست .پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) در نشانی
 ، Ganj.iRanDoc.ac.iRبا صدها هزار رکورد که بیشترین
آنها پایاننامه و رساله هستند ،از بزرگترین و کهنترین

پایگاههای اطالعات علمی و فنی کشور با هزاران بازدید و دهها
هزار جستوجوی روزانه است .آرشیو پایاننامهها و رسالههای
دانشآموختگان ایرانی خارج از کشور نیز در پایگاه گنج است.
بیشترین شمار طرحهای پژوهشی و گزارشهای دولتی نیز در
این پایگاه ثبت شدهاند .پدید آوردن ارزش افزوده و اطالعات
پشتیبان و همچنین تحلیل اطالعات ،بخشی از کارهایی
است که ایرانداک بر پایة دادههای پایگاه گنج انجام میدهد و
سامانههای پیشینۀ پژوهش ،همانندجو ،اصطالحنامههای
علمی و فنی ،واژهنامهها ،فهرست مستند نامها ،راهنمای
پژوهش و پژوهشگران ،شیوهنامۀ ایران ،و آمار و اطالعات
کتابخانهها نمونههایی از آنها هستند .ایرانداک ،با پشتوانة
اطالعاتی که دارد ،افزون بر "آموزش"" ،پژوهش"" ،مدیریت
اطالعات علمی و فناورانه"  ،و "همکاریهای پژوهشی و
اطالعرسانی" ،مأموریت کلیدی دیگری هم در کانون توجه
دارد و آن "پشتیبانی از سیاستگذاری علم و فناوری" است.
در راستای انجام این مأموریت ،ایرانداک از سال  1388از سوي
"دبيرخانةشورايعاليعتف"نهادراهبرومدیرسامانة"مديريت
اطالعات تحقيقاتي (سمات ملي)" شناخته شد .افزون بر اين،
ایرانداک "دبيرخانة كميسيون نظام اطالعرساني علم و فناوري"
و "دبيرخانه شوراي سياستگذاري و برنامهريزي تأمين منابع
علمي" نيز هست .ایرانداک با راهبری ،مدیریت اطالعات
پژوهشی ،و با نگهداری سامانههایی همانند "دانش ایران" و
"نما" برای پایش روند کمی و کیفی انتشارات کشور و "داشبورد
سمات ملی" برای پایش اطالعات پژوهشی ،علمی ،و فناورانۀ
کشور توانایی و تخصص یاری رساندن به سیاستگذاران
را در زمینۀ شناسایی اولویتهای ملی پژوهشی ،طراحی
کالن علم و فناوری کشور ،و برنامهریزی برای
سیاستهای
ِ
هزینهکرد کارآمد بودجههای پژوهشی دارد.

 12مؤسسۀ ایرانی
در سیاهۀ مؤسسههای برتر نظام رتبهبندی دانشگاهی «راوند»
بر پایۀ گزارش "آژانس رتبهبندی رار" در سال  2021میالدی 12 ،مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ مؤسسههای برتر جای گرفتهاند.

جدول  .1امتیاز کل و رتبۀ مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی
«راوند» سال  2021میالدی

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران"" ،دانشگاه علوم پزشکی تهران" با رتبة  161جهانی ،در این
سیاهه در جایگاه نخست ملی است .این مؤسسۀ ایرانی در دستۀ لیگ طالیی نظام رتبهبندی دانشگاهی "راوند" خوشهبندی
شده است.
نخستین هدف این نظام رتبهبندی ،سنجش عملکرد مؤسسههای برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش ،پژوهش ،تنوع
جهانی ،و پایداری مالی) است .افزون بر این ،مدیران دانشگاه میتوانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز
مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسانتر برگزینند .در جدول یک ،امتیاز کل به همراه رتبههای ملی و جهانی مؤسسههای
برتر ایرانی و در جدول دو ،رتبه و امتیاز آنها در سنجههای گوناگون در این نظام رتبهبندی آمدهاند.
بر پایۀ گزارش سال  2021میالدی رتبهبندی «راوند» »Harvard University« ،پیشگام جهان است و

نام مؤسسه
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدینطوسی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی
بابل
دانشگاه تبریز
دانشگاه کاشان
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه کردستان
دانشگاه الزهرا (س)

«California Institute of Technology-Caltech»، «Stanford University»، «Imperial College
 ،»London»، «Karolinska Institute»، «MIT»، «University of Oxford»، «ETH Zurichو
« »University of Cambridgeدر جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفهای برای ارزیابی و سنجش علم ،فناوری،
و نوآوری کشور میکوشد تا در زمینههای در پیوند با مأموریتهایش به سیاستگذاران برای برنامهریزیهای درست و کارآمد یاری
پیرامون 90
گزارش
رساند .گزارش پیشرو از انتشارات سامانة جایگاه علم ،فناوری ،و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و
ِ
ِ
شاخص گوناگون از  55نهاد جهانی در حوزههای علم ،فناوری ،و نوآوری میپردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR
در دسترس همگان است.

امتیاز کل رتبۀ ملی رتبۀ جهانی
75.074
70.503
69.763
57.885

1
2
3
4

161
216
226
390

54.633

5

440

54.388

6

444

49.987

7

500

49.942
43.58
38.192
33.466
29.992

8
9
10
11
12

501
578
643
701
735

جدول  .2امتیاز و رتبۀ مؤسسههای ایرانی در سنجههای گوناگون نظام رتبهبندی «راوند» سال  2021میالدی

نام مؤسسه
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه تبریز
دانشگاه کاشان
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه کردستان
دانشگاه الزهرا (س)

آموزش
امتیاز

96.729
68.041
79.845
47.589
58.317
65.536
37.287
59.331
44.1
57.004
32.004
32.338

پژوهش

رتبة جهانی
8
195
101
502
339
233
631
321
545
359
702
695

امتیاز

59.992
76.867
65.337
71.63
51.957
46.682
69.06
42.509
46.882
23.695
34.087
27.917

تنوع جهانی

رتبة جهانی
368
182
310
239
450
508
267
552
506
733
624
690

امتیاز

28.667
31.215
36.32
12.793
26.452
19.429
13.512
23.811
15.325
21.062
12.839
14.155

پایداری مالی

رتبة جهانی
698
665
592
840
725
791
832
753
818
779
839
826

امتیاز

77.345
79.395
63.452
79.401
67.661
63.826
50.651
57.194
47.133
27.003
52.12
38.794

رتبة جهانی
222
188
409
187
356
404
565
496
621
778
547
700

استادیار ایرانداک جزو پراستنادترین نویسندگان 20
سال انتشار مجله معتبر
Electronic Commerce Research

دکتر حمیدرضا خدمتگزار ،استادیار پژوهشکده
فناوری اطالعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران جزو پراستنادترین نویسندگان  20سال
انتشار مجله معتبر Electronic Commerce
 Researchجای گرفت.
به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران" بر اساس ارزیابی منتشر شده در
مجله علمی معتبر Electronic Commerce
 Researchدر مقالهای با عنوان years of 20
 Electronic Commerce Researchکه به
مناسبت بیستمین سالگرد انتشار این مجله منتشر
شده است ،دکتر حمیدرضا خدمتگزار استادیار
پژوهشکده فناوری اطالعات ایرانداک در زمره پر
استنادترین نویسندگان این مجله طی 20سال گذشته
معرفی شده است .بر اساس این ارزیابی ،وی در در
رده سوم از نظر شاخص (TC/TP = cites per
 ،)publicationدر رده چهارم از نظر بیشترین تعداد
استناد ،و در رده پنجم از نظر شاخص  Hقرار گرفت.
همچنین یکی از مقالههای وی در این مجله در شاخه
موضوعی "انتظارات ،رضایت و وفاداری مشتری
آنالین" به عنوان پراستنادترین مقاله شناخته شده
است.
گفتنی است مجله Electronic Commerce
 Researchاز معتبرترین مجالت علمی در حوزه
تجارت الکترونیکی است که توسط انتشارات
 Springer Natureمنتشر میشود و در پایگاههای
استنادی معتبر جهانی از جمله Web of Science
(با ضریب اثر  2.507و چارک  )Q2و Scopus
(چارک  )Q1نمایه شده است.

ت
ع
ف

پژوهشگاهها و موسسات پژوهیش

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46

64

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و صندوق توسعه ملی

در راستای توسعۀ همکاری های دوجانبه بین مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور و صندوق توسعه ملی ،. ،تفاهم نامهای
بین دو نهاد مذکور با نمایندگی جناب آقای دکتر سیدسروش
قاضی نوری به عنوان رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی
کشور ،و جناب آقای دکتر اسماعیل جلیلی به عنوان عضو
هیأت عامل صندوق توسعه ملی منعقد شد .هدف این تفاهم
نامه استفاده از حداکثر ظرفیت های علمی و پژوهشی طرفین
برای تحقق دستاوردهای ملی است و مجموعه ای از موضوعات
محوری را به شرح ذیل مورد توجه قرار می دهد:
■ امکانسنجی پیادهسازی برنامه بازبینی کیفیت داراییها
()AQR؛
■ طراحی مدل تخصیص بهینه منابع صندوق؛
■ راه اندازی نشریه تخصصی صندوق توسعه ملی در حوزه
مالی اقتصادی با رویکرد اخذ درجه علمی از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری؛
■ طراحی مدل مدیریت و ارزیابی ریسک؛
■ تدوین مدل کارسازی مالی احکام قانونی و بودجه؛
■ ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت سبد ارزی صندوق
توسعهملی؛
■ آموزش و به روز رسانی پرسنل در حوزه های تخصصی
صندوق توسعه ملی باالخص در حوزه اقتصادی و مالی؛
■ طراحی و پیاده سازی تخصصی استراتژی های حوزه
اقتصادی و مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری معاونت
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دومین
سلسله نشست تخصصی خود را با عنوان "یک سده پژوهش،
فناوری و نوآوری در ایران"  .با حضور سخنرانان ،آقای دکتر
شاپور اعتماد ،استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،
آقای دکتر امیر ناظمی ،معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری و
اطالعات و آقای دکتر کیوان الستی (دبیر نشست) مدیر گروه
مطالعات نظری علم ،فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور ،برگزار کرد.
آقای دکتر کیوان الستی (دبیر جلسه) در ابتدا ،در مورد نشست
دومازسلسلهنشستهاییکهباعنوانیکسدهپژوهشفناوری
و نوآوری در ایران ،با عنوان فرعی روایت کالن صد سال تحول
در حال اجرست ،توضیحاتی ارائه کردند .ایشان بیان کردند با
توجه به اینکه خیلی کم در مورد تاریخ میدانیم ،به خصوص
در این صد ساله اخیر که اتفاقاتی هم رخ داده است ،سوالی
که مطرح می-شود این است که آیا واقعا با توجه به شرایطی که
در آن هستیم میتوانیم بازسازی از رویدادهایی که در این یک
سده اتفاق افتاده است انجام دهیم .همچنین ،موقعیتی که در
حال حاضر در آن هستیم را تا چه حدی میتوانیم تخمین بزنیم
و بر اساس آن بگوییم که این موارد در تصمیمگیریهای ما اثر
خواهد گذاشت یا خیر؟
آقای دکتر امیر ناظمی در مورد یک سده پژوهش و فناوری و
نوآوری صحبتهای خود را آغاز کردند .ایشان نقطه شروع خود
را یک نقطه تاریخی قرار دادند و بیان کردند که در یک صد سال
گذشته ،پژوهش چه تغییری پیدا کرده است ،بهتر است ابتدا از
لحاظ تئوریک دنیا را ببینیم که مهمترین اتفاقی که میشناسیم
چه بوده و بعد به لحاظ تاریخی ببینیم که آیا ایران هم تحوالتی
که داشته همین معنا را میتوان برایش داشته باشیم و آیا اساسا
میتوانیم از آن اتفاقی که در غرب اتفاق افتاده به عنوان الگو
استفاده کنیم یا خیر؟ ایشان ادامه دادند که تغییر وضعیت
دانشگاه را در یک صد سال گذشته شاید بیش از هر چیزی
بخواهیم در حوزه پژوهش ببینیم.
در ادامه از اینکه چگونه دانش را به کار بگیریم و اینکه در نوع
دوم دانشگاه به سراغ یک نوع مسئولیتپذیری اجتماعی
میرویم صحبت کردند .بعد از عنوان رویکرد باز و بسته به

موضوع دانشگاه و سهم بنگاهها در توسعه تکنولوژی اشاره
کردند .ایشان در ادامه سواالتی را مطرح میکنند که آیا در
حوزه علم و حوزه فناوری که ما راجع به آن صحبت میکنیم،
همچنان دانشگاهها یگانه بازیگر بزرگ هستند و یا بازیگران
دیگری آمدهاند که هم اکنون سهم دانشگاهها را به شدت
ناچیز کردهاند؟ و یا اینکه آیا در ایران اساس ًا ما دانشگاههای
با نام دانشگاه وضعیت یک داشتهایم یا خیر؟ که در پاسخ به
ریشههای تاریخی مسئله اشاره میکنند .بعد از بیان ریشههای
شکلگیری دانشگاه و اعزام دانشجو به خارج از ایران در دوره
رضا شاه و اثرات نامطلوب غرب ،به ایجاد یک طبقهای وابسته
به شاه که میخواستند در راستای خدمت به اهداف توسعهای
ایران باشد ،صحبت کردند.
بعد از اشارات مبسوطی در مورد روشنفکران اولیه و تغییر
سبک زندگی تحصیل کردگان اروپا و دانشگاه و دانشگاهیان،
تاکید می-کند که دانشگاه باید به عنوان اولویت خود بکوشد
پیشوایان و روسای قوم را بسازد و در وهله دوم در پژوهش و
تحقیق وارد شود .چرا که اساس ًا در ایران شکل گیری دانشگاه
منجر به شکل گیری پژوهش نشده است .اساس ًا شکلگیری
دانشگاه به دلیل شکل گیری پژوهشی یا مطالعات علمی نبوده
است بلکه به دلیل ایجاد طبقهای برای رهبری قوم یا روسای
قوم است .ادامه دادند که اگر ما بخواهیم در سده اخیر پژوهش
را بررسی کنیم باید یادمان باشد که پژوهش با تسلیم در حقیقت
با عنوان سر ریز علم و به عنوان پیامد اجتناب ناپذیر علم نبوده
ل گیری
است و در وهله دوم بوده است .و اینکه نطفههای شک 
دانشگاه در ایران اساس ًا بر اساس یک اصل سیاسی ایجاد شده
است .در واقع دانشگاه در ایران وابسته به تبار و تاریخی است
که در ایران دارد.
آقای دکتر ناظمی در مورد نگاه به نوعی نهادگرایی به موضوع
علم ،پژوهش و فناوری در  ۱۰۰سال اخیر صحبت کردند و در
ادامه سوالی مبنی بر اینکه نهاد فناوری چگونه شکل گرفته
است ،مطرح کردند .در پاسخ اشاره کردند که نهاد دانشگاه که
متولی سنتی پژوهش و از لحاظ مفهومی متفاوت از مفهوم
پژوهش است ،شاید به دهه  ۴۰برگردد .در واقع ،جایی که اولین
تکنوکراتهای ایرانی زمامدار توسعه صنعتی اقتصادی شدند.
ایشان در ادامه به مفهوم بومی سازی داخلی اشاره میکنند
و میگویند اگر ما میخواهیم توسعه صنعتی پیدا کنیم باید
بخشهایی را از طریق شرکتهای داخلی به مرور بومیسازی
کنیم و اینکه الزم نیست تولید تکنولوژی از نقطه صفر باشد.
ایشان اضافه میکنند که در حوزه پژوهش بزرگترین مشکل ما
اقدام سنت پژوهش است ،وقتی میگوییم فقدان سنت پژوهش
یعنی ما هنوز چیزی به نام اجتماعات علمی در ایران نداریم.
در واقع ما احتیاج داریم اگر میخواهیم رشد پیدا کنیم چنین
اجتماعاتی معنادار بشود و باید نهادهای جدی هم برای این
موضوعداشتهباشیم.نگاهسیاسیمنجربهاینشدهاستکههیچ
وقتچنیناجتماعاتیشکلنگیردواینبزرگترینمسالهایاست
که من از تاریخ پژوهش در صد سال اخیر متوجه شدهام.
در توضیح حوزه فناوری میتوان به نامهای که وانوار بوش برای
روزولت بعد از جنگ جهانی دوم در سال  ۱۹۴۵مینویسد اشاره
کرد که در آن به پایه گذاری نهادهایی از عرضه گرایی علم اشاره
میکند .او مثالش را از پروژه منهتن و شکل گیری بمب اتمی
میزند و اشاره میکند که اگر ما بتوانیم روی پروژههای کلیدی
کار کنیم او ً
ال سرریز اینها به جامعه میرسد و ثانی ًا اینها نمادهای
تولید علم هستند و این نهادها الزام ًا لحظه اول به کاربرد توجه
ندارند .و سوم اینکه نهادهای تخصصی داشته باشیم که این
نهادها الزام ًا علمی نیستند و مراکز پژوهشی هستند که وابسته
به حاکمیتاند و اینها روی پروژههای کالن کار میکنند.
چهارمین مورد هم این است که سرریز این دانش نهایت ًا برای
کل صنعت مورد استفاده قرار میگیرد .در کل ،پروژهای که با
هدف توسعه علم ایجاد شد و نه با هدف کاربرد ،منجر شد به یک
کاربرد ،آن هم این مطلب که تمام برد ملی در داشتن فناوری
برتر است.این نگاه به پروژههای کالن که با استفاده از نهادهای
مربوط به آنها در بخش دولت انجام میشود ،نگاهی است که
میتوانم بگویم در ایران هم تکرار میشود .این نگاه تا اوایل
دهه نود یک نگاه برتر در کل حوزه فناوری و نوآوری است .و اما
در مورد نوآوری ،به نظر میرسد وقتی میخواهیم در مورد بازه
صد ساله صحبت کنیم ،هماکنون زود است که تحلیل نوآوری
را اینجا بیاوریم.
آقای دکتر ناظمی مروری از آنچه گفته شده بیان میکنند .ایشان
اینگونه ادامه میدهند که از  ۱۳۰۰شکلگیری با یک رویکرد
سیاسی آغاز میشود و میتوان این دوره را تا  ۱۳۳۲تعمیمش
داد .تا سال  ۱۳۳۲دانشگاه با مفهوم تربیت مدیران و روسا بوده
است .از  ۱۳۳۲و بعد از کودتای  ۲۸مرداد تا  ۱۳۴۲یک دوره ۱۰
سالهسرخوردگیاجتماعیوهمپروژهغیرسیاسیسازیدانشگاه
را در ایران شاهد هستیم .در این دوره تمرکز بر تربیت نیروهای
فنی مهندسی بوده است .از  ۱۳۴۲تا  ۱۳۵۱دومین بحران نفتی
اتفاق میافتد و پول نفت و درآمد آن حدود سه برابر میشود .در

اینفاصلهکوتاه،مادورانسیاستتقاضاوتعمیمبخشیبهتولید
را داشتیم ،دوران رشد صنعت بوده و اهمیت فناوری برای آن
تیم تکنوکراتی که آن زمان کار میکرده به خوبی مشخص بوده و
خودشان بارها و بارها در مطالبی که داشتند به این مسئله اشاره
میکنندکهمابایداینتولیدمونتاژروتبدیلبهفناوریکنیمواتفاق ًا
بهنظرمیرسیددرهمانمسیرخوبحرکتمیکردند.دادههای
آماری و دادههای بنگاهی که هماکنون وجود دارد نشان میدهد
که این مسیری که طی میشده از لحاظ توسعه صنعتی ،مسیر
کام ً
القابلتوجهایبودهاست.
از  ۱۳۵۱با افزایش قیمت نفت و افزایش تورم حکمرانی ،دوران
پروژههای ملیگرایی آغاز میشود و در این دوره نقش بیشتری
به غیر مهندسها و غیر پزشکها داده میشود .اتفاقی که رخ
میدهد این است که بخش صنعت و بخش اقتصادی آنچنان
سیاست زده است و آنچنان درگیر توهمهای فردی (محمدرضا
پهلوی) شده است که نمیتوانیم بگوییم که رشد اقتصادی
ایجاد شده و یک انسجام سیاستی در حوزه فناوری ایجاد
شده است .در دوره جنگ و در دهه اول شکلگیری انقالب،
به واسطه جنگ ،اتفاقی که میافتد این است که پژوهش و
فناوری دولتی در کالن پروژه ها ،رنگ و بو پیدا میکند و همان
تئوری که بوش در زمان  ۱۹۴۵به رزولت داد ،به نظر میرسد که
در این دوران در ایران خیلی طرفدار دارد .از طرفی ما شاهد
شکلگیری نهادهای تحقیقات دفاعی در ایران هستیم و شاهد
شکلگیری حوزه فناوری در پژوهشگاههای دولتی ،شکلگیری
پژوهشگاههای دولتی را داریم .مدل و الگوی توسعه فناوری
ایران تا سال  ۱۳۸۰نگاه عرضه گراست .نگاهی که شکلگیری
پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و موفقیت در دوره جنگ
شکل میگیرد ،تسری پیدا میکند و به حوزهها هم تعمیم
داده می شود .از  ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۰دوران جدایی کامل پژوهش و
فناوری است .ممکن است این موضوع مخالف داشته باشد ولی
صراحت ًا فهم بنده از شکل گیری مکانهایی مانند پارکهای علم
و فناوری این است ،در واقع دانشگاه تعریف خود را از فناوری
ارائه میدهد .این هیچ نسبتی با واقعیت صنعتی ایران برقرار
نمیکند و دانشگاه ما هیچ نسبتی با واقعیت صنعتی اقتصادی
ایران ندارد .در این دوران چیزی که به عنوان فناوری گفته
میشود ما شاهد شکل گیری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
هستیم که زاییده همین نگاه است .به این معنا که وزارت علوم
تمایل دارد تحقیقات فناوری هم داشته باشد وگرنه نسبتی با
مسائل واقعی و بنگاهی برقرار نمیکند .به نظر میرسد از ۱۳۹۰
شکلگیری اکوسیستم نوآوری و بعد از آن اکوسیستم استارتاپی
در خارج از دانشگاه ها را شاهد هستیم .امروزه ،برندهای معروف
حوزه اکوسیستم استارتاپی مثل اسنپ ،تپسی ،دیجیکاال،
فیلیمو ،نماوا ،هیچ کدامشان از دل دانشگاه و از دل پارکهای
علم و فناوری بیرون نیامدهاند .به نظر میرسد در این دوره ما
شاهدشکلگیرییکاکوسیستمنوآوریهستیمکهنهمتعلقبه
دانشگاه و نهادهای حوزه علم و پژوهش است و نه متعلق است به
نهادهای مربوط به حوزه اقتصاد ،بلکه در همین اثنا گروه و طبقه
دیگری شکل میگیرد .برای همین است که همین حاال در این
مورد نمیتوان نظری ارائه کرد .چه بسا فهم ما به واسطه نزدیکی
تاریخی و چسبیدگی تاریخی ،همراه با سوگیریهای شناختی
باشد .به نظر میرسد از ابتدای دههی  ۹۰ما شاهد شکلگیری
چنین نهادهایی هستیم که الزام ًا پیوندهایی با دانشگاه ندارند
و دانشگاه نمیتواند بگوید که این از دل دانشگاه بیرون آمده،
نهادی که بازیگران جدیدی در حوزه نوآوری در کشور هستند و
برندهای معروف خودشان را دارند و نه متعلق به اقتصاد سنتی
هستند و نه متعلق به نهاد دانشگاه ،بلکه نهاد تازه تاسیس و یک
اکوسیستمتازهتاسیسهستند.

در ادامه آقای دکتر شاپور اعتماد سخنرانی خود را با اشاره
به اینکه در ابتدا باید از چند مفهوم ابهام زدایی کرد آغاز
کردند .ایشان بعد از بیان درک تاریخی از علم و فلسفه علم،
بیان میکنند که بهتر است در ارتباط با موضوع نشست از
یک زمان دور و تقریب ًا  ۱۰۰هزار سال پیش شروع کرد .این
صد هزار سال پیش اهمیتش در این است که ما با پدیده فکر
کردن روبهرو میشویم .کاری که در علم و فلسفه و دین صورت
میپذیرد .در واقع فرض بر این است که موجود انسانی زمانی
انسان میشود که از امکان تکلم برخوردار میشود ،آن هم نه
فقط به صورت اجتماعی.

تجربه امروزی ما با تجربه صد هزار سال پیش هیچ فرقی
نمیکند اگر تجربه شخصی را بخواهیم اعمال کنیم .هر چقدر
سعی کنیم نمیتوانیم به خودمان تحمیل کنیم که بدون زبان
فکر کنیم .عمال ما در فعالیت ذهنیمان در  ۹۹درصد اوقات
به کمک زبان فکر می کنیم .ایشان ادامه میدهند که از همان
بدو تاریخ ،فکر و زبان با هم گره خورد ه و اقسام خالقیتها را
به میدان آوردهاند .این موضوع امکاناتی استثنائی به انسان
داده است و انواع و اقسام خالقیت ها را به میدان آورده است.
از آن جهت که در آن زمان نگارشی در کار نبوده ،بیشتر آثارش
را در نقاشیهای دیواری در غارها و کنار فعالیتهای عمومی
میبینیممثالدرفعالیتهاییکهبرایغذاسازیانجاممیدادند
شبیه ساخت تنور در زمین یا انواع و اقسام این موارد.
در ادامهی این چنین تحوالتی ،آنچه که جامعهشناسان و
انسانشناسان به آن توجه میکنند دستاورد استثنایی به نام
اسطوره است .اسطوره انواع و اقسام روایتهایی است که
پدیدهای را برای افراد تعیین میکند ،شیوه تفکرتشان را تعریف
میکند و اینگونه است که افراد میتوانند برای هر چیزی یک
تبیین متافیزیکی یا ماوراء طبیعهای بسازند .این دوره در ایام
عشایری ادامه دارد تا اینکه به دوره اسکان میرسیم و در آن
زمان پدیده دیگری ظهور پیدا میکند که جوهر یا عناصر
اولیهای است برای دین .اگر مکتب شیکاگو را مالک بگیریم
پیدایش دین حدود ًا  ۸الی  ۹هزار سال پیش در مراسم و
مناسک تدفین به وجود آمده است .بر این اساس به تدریج
صاحب ادیان مختلف می شویم که به پیدایش امپراتوری های
مختلف از جمله چین ،مصر ،ایران و انواع و اقسام امپراتوری
های سیاسی گره می خورد .در واقع ،بعد از تفکر اسطورهای،
تفکر دینی ظهور میکند و بعد از آن است که یک اتفاق استثنایی
رخ میدهد و آن این است که از دید علم متافیزیک یک فیزیک
کشف میشود که تالس بنیانگذار آن است .این اتفاق در یونان
رخ میدهد .این ماجرا نوعی اسطوره زدایی است ،یعنی هر نوع
عوامل خارج از کنترل انسانی به کنار می رود و آنچه می ماند در
فلسفه یونان پدیدار می شود .در این سیر سریع اسطوره ،دین و
فلسفه را داریم .در نهایت ما شاهد پدیده ظهور فلسفه هستیم.
ایشان در بیان نسبت اسطوره ،دین و فلسفه بیان میکنند
که نباید اینها را پشت سر هم دید بلکه باید در کنار هم دیده
شوند .همچنین بیان میکنند که اسطوره ،دین و فلسفه
چیزهایی نیستند که فراموش شوند .ایشان در پاسخ به اینکه
فلسفه منشا استداللیش را از کجا آورده ،به سیاست اشاره
میکنند .چه جامعه علمی باشد ،چه جامعه فنی ،چه جامعه
متخصص و چه جامعه عوام هیچ گاه این موقعیت اسطوره و
دین و فلسفه فراموش نمی شود .دین در سیر تحول اجتماعی
فراموش نمی شود .اسطوره ها فراموش نمیشوند .هنوز همان
تصورهای گذشته حاکم است .مثال یک استاد یا فردی که
گرفتاری پیدا میکند نفرین میکند یا وقتی در زمینه پزشکی
به مشکل میخورد به انواع و اقسام موجوداتی مراجعه میکند
که به طور متعارف اسطوره خوانده میشوند.
ایشان در توضیح نسبت اسطوره ،دین و فلسفه ،ابتد ًا از مسئله
فلسفه آغاز میکنند .از نظر ایشان مسئله فلسفه این است که
چگونه پدید آمده و چگونه شکل گرفته است .طبق چیزی
که مورخان ثبت کردهاند ،حدود  ۴۰۰تا  ۴۵۰سال فقط در
یونان طول کشید که ما از مفهوم موتوس به لوگوس رسیدیم.
بنابراین مدت زمانی طول کشید که ما درک کنیم از نظر کالمی
صاحب چنین تمایزی شدهایم .زمانیکه درک این تمایز ایجاد
شد ،مسئله این بود که فلسفه از کجا آمده؟ فلسفه فقط بحث
و استدالل است .تالس می-گوید همه جهان از آب است،
آناکسیماندروس میگوید جهان بی نهایت است .تمام قضیه در
فلسفه این است که از یک استدالل به استدالل دیگر میروند
و هیچ عنصر فرااستداللی در کار نیست .این سوال مطرح شده
است که فلسفه منشا استداللیاش را از کجا آورده است؟ پاسخ
این است که از سیاست .به نوعی ما از سیاست به فلسفه رفتیم.
به این معنا که آن زمان در دولت شهرهای یونانی رسم بر این بود
که برای وضع قوانین اساسی به استدالل می پرداختند .زمانی
که فردی پیشنهادی ارائه میکرد ،آن را در معرض تضارب
آرا قرار میدادند تا نتیجت ًا به ایجاد یک ماده حقوقی و قانونی
تبدیل میشده است .به این ترتیب ما میتوانیم با این روش
موضوعهای دیگر را نیز بررسی کنیم.
اینکه علم ما از کجا آمده است میتوان اینگونه بیان کرد که بعد
دوره سیاسی که پیشتر توضیح داده شد به ظهور اسالم می-
رسیم .در بدو تولد آنچه در دست مسلمانان قرار دارد فقط قرآن
است .جز قرآن منبع دیگری وجود ندارد و فتوحات هم مرتب ًا
رخ میدهد و در معرض این موضوع قرار میگیرند که چگونه
حکمرانی کنند .برای اینکه ببینیم چگونه این اتفاق رخ میدهد
باید آن را با یونان مقایسه کنیم .مانند یونان که در آن انقالب
فلسفی رخ داد نوعی انقالب فلسفی هم در اسالم رخ داد .به
این صورت که در ابتدا فقط قرآن و احادیث در دست بود ،ولی به
قوانین مدون نیاز بود .بنابراین دورهای رخ میدهد که میتوانیم
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آن را با سیاست و حقوق یونان قرینه بگیریم و شاهد تاسیس فقه
اصول هستیم .با فقه اصول میتوان یک نظام مستقل حقوقی
تاسیس کرد .این اتفاق برای قرائت متونی از فلسفه یونان رخ
میدهد و عم ً
ال یک نوع انقالب علمی نیز اینجا ایجاد میشود و
ما در چشم انداز از یک طرف ،ابن سینا و بغداد و دمشق را داریم،
از طرف دیگر ابن هیثم و آندروس و قرطبه؛ بنابراین وقتی درباره
مسائل تاریخی و مفهوم دین و علم و فلسفه صحبت میکنیم به
نوعی با مفهوم انقالب سروکار داریم .اتفاقی که میافتد این است
که وقتی که جلوتر میآییم با انقالب علمی سروکار داریم.
نکتهای که راشد میگوید این است که تقریب ًا مسئلهای در انقالب
علمی وجود ندارد که مطرح شود و آن را قبال مسلمانان صورت
بندی نکرده باشند .اینکه آنها صورت بندی کردهاند معنیاش
این نیست که جوابش را هم پیدا کردهاند .غالب ًا جواب در عصر
تجدد پیدا شده است ،ولی اعتبار صورتبندی این مسائل بدون
استثنا متعلق به علوم اسالمی است .اگر این تصویر را از انقالب
علمی به شکلی که مطرح کردم در نظر بگیریم ،با یک انقالب
علمی دیگری نیز مواجهایم که در چارچوب اروپا رخ میدهد
که نام آن را میتوانیم انقالب علمی هومبولتی بگذاریم .به این
معنا که وقتی که این علوم جدی میخواست در آلمان اشاعه پیدا
کند،باپیشنهادیازجانبهومبولتمواجهمیشویم.حرفیکه
میزند این است که اگر دانشگاه بخواهد دانشگاه بشود باید یک
نهاد درخوری برای آن تاسیس شود .این نهاد درخور مثالش
دانشگاه برلین است که کارش این است که تحقیق و توسعه را با
هم ادغام کند .بنابراین دو نوع انقالب علمی داریم .یک نوع آن
شکلی که گفتم با مضمون علم گره میخورد و یکی این انقالب
نهادی که جنبه نهاد دانشگاه مدنظرش است و برخالف دیگری،
کشور به کشور است.
آقای دکتر اعتماد اینگونه صحبتهایشان را ادامه میدهند که با
در نظر گرفتن دین ،علم ،تکنولوژی ،عناصر مختلف فرهنگ یا
تمدن ،میتوان گفت همیشه تکنولوژی و دین و ...بوده اما علم
وجود نداشته .بنابراین ،فرهنگهای معینی توانستهاند علم را
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تاسیس کنند .از جمله یونان ،اسالم ،اروپای سنتی ،اروپای
کشاورزی (اروپایی که صنعت در آن معنایی ندارد) .با در نظر
گرفتن تکنولوژی ،تکنولوژیهای مگا پروژکتوری بیشتر مدنظر
است ،مثل هستهای .دیوار چین ،اهرام ثالثه ،جاده ابریشم،
قنات و ...یکسری پروژههای مگا پروژهای هستند .و در مقابل
میتوان به بین النهرین و جنگل زدایی بزرگ مقیاس اشاره کرد
که بشر با ایجاد کردن مرتع یا استفاده سوخت نابودش میکند.
ایشان ادامه میدهند که ما در فرهنگ خودمان ،دین ،فلسفه،
علم و تکنولوژی داریم و اینها نسبتشان با همدیگر چگونه
عمل می-کند؟ برای پاسخ به این سوال میتوان دانشگاه
تهران را بیان کرد .قرار بوده دانشگاه به سبک اروپا باشد اما آن
چیزی که تاسیس میشود و با عملکردی که دارد و پرسنلی که
تدریس میکند ،آشکار است که یک دانشگاه ناقص الخلقه
است ،این موضوع را از سیر تحول مابقی دانشگاهها میتوان
فهمید .تاسیس دانشگاه در سالهای  ۳۰و  ۴۰تولید کادر فنی
و پزشکی است و نه آن چیزی که ما از یک دانشگاه انتظار داریم.
اما به صورت استثنایی ،کارهای تحقیقاتی هم در دانشگاه انجام
میشود مثل دانشگاه پزشکی شیراز ،صنعتی شریف و تهران .با
باال رفتن قیمت نفت این موضوع بسیار تقویت میشود و تولید
علمی کشور تا حدی چشمگیر میشود .از آنجایی که تولید
علمی به واسطه گران شدن نفت صورت گرفته بود ،به یکباره
ظرف سالهای  ۵۸و  ۵۹و  ۶۰شاهد سقوط علمی کامل هستیم.
سقوط علمی کاملی که تا زمان جنگ دوام پیدا میکند و به
یکباره اتفاق عجیبی رخ میدهد .در واقع ،یک انقالب همبولتی
رخ میدهد به این معنا که در تاریخ کشور این امکان ایجاد شد
که کسی که وارد دانشگاه میشود بتواند تمام مراحل تحصیل
را در همان دانشگاه طی کند .این چیزی نبود که در دانشگاه
تهران قابل انجام بوده باشد ،به استثنای رشته حقوق یا رشته
دیگر .بدین ترتیب در اوج مهاجرت اساتید از کشور ،از سوی
مصوبه شورای عالی ،این امکان به دانشگاهها داده شد که گروه
تخصصی داشته باشند و به دانشجویان خود مدرک کارشناسی و

دکتریبدهند.بهاینترتیب،دانشگاههاتجهیزشدندوبابودجه
اختصاصیافتهبهفعالیتپرداختند.هماکنوندانشگاهخصلتی
تدریسی تحقیقی پیدا کرد و به جلو سوق داده شده است .این کار
به کمک فرانسویها صورت گرفت .با توجه به  ۵میلیون مدخل
علمی ،تا  ۱۹۸۶حدود  ۸۰مقاله علمی داشتیم .در واقع از ۳۰۰
مقاله علمی سقوط کرده بودیم به  ۸۰مقاله .از حدود  ۳۵۰مقاله،
شروع به ادامه کار کردیم و ادامه کار به این صورت بود که خیلی
سریع رشد کردیم و معلوم شد که زیرساخت این کار را داشتیم
اما غافل بودیم .عمال زمان دو برابر شدن تعداد مقاالت بین یک
سال و نیم تا دو سال شد .از امکانات مختلف استفاده کردیم.
مثالرشتههایخاصیراتشویقمیکردیم .بهعنوانمثالرشته
خاصی به اسم نانوتکنولوژی .عجیب بود چون در مدت کمی ما
دیدیم که تمام دانشگاهها میتوانند نانوتکنولوژی تولید کنند و
خود مسئوالن موسسه بین المللی اطالعات علمی ( )ISIحیرت
زده شدند که چگونه ایران در مدت پنج ،شش سال یک مرتبه
مقام سوم را از نظر تعداد مقاالت در نانوتکنولوژی پیدا کرده
است .این زمانی است که من کامال غافل بودم.
وقتی که به سیر تحول تحقیقات در اروپا و آمریکا نگاه کنیم،
یک اتفاق میافتد به نام پروژه منهتن که تمام توجه معطوف
میشود به الکترونیک کوانتومی و همان داستان سیلیکون
ولی؛ اینکه چرا سیلیکون را برای تولید انتخاب کردند ،داستان
مفصلی دارد؛ ولی مسئله وفور و ارزان بودن و فراهم بودنش گویا
نقش زیادی داشته است .میتوانیم این ذهنیت را به ذهنیت
بعدی ترجمهکنیم .ذهنیت بعدی این است که سیاست علمی
آمریکا رفت سراغ علوم مواد؛ چون ناخالصیهای سیلیکون
میتوانست در پدیدههای الکترونیکی نقش داشته باشد .از این
علوم مواد ،موارد استثنائی استخراج شد که برجستهترینش
نانوتیوب (نانولوله های کربنی) بود .این بحث در مجلهای مثل
 The Science of Natureمطرح شد که به نشریات علمی
پراستناد ( )highly cited journalsمعروفاند؛ بنابراین
اینجا یک تغییر اتفاق میافتد .افزون بر آن یکی ،دو مورد

مشابه نانوتیوب باز هم مطرح شد .در علم هیچ وقت مقیاس
مطرح نبوده است؛ اما چرا اینجا مقیاس مطرح شد؟ سیاست
علمی آمریکا بسیار وابسته به ارتش است .یک چیزی را مثل
سیلیکون میخواست که در همه ابزار الکترونیک نقش ایفا
کند؛ بنابراین کال تصور علمی کنار گذاشته شد و رو به تصور
تکنولوژی گذاشتند .همین تغییر در اینجا هم اتفاق میافتد.
این موضوع اصال تصادفی نیست .تبعیض قائل میشویم و
یک پروژه با میلیارد دالر هزینه تعریف میکنیم و میگوییم ما
رفتیم به سمت نانوتکنولوژی .اتفاقی که در ایران افتاد ،این بود
که دکتر عارف این پروژه را آورد و از طریق امکانات سیاسی که
وجود داشت ،اشاعه داده شد و افزون بر آن در معاونت فناوری
ریاست جمهوری نفوذ پیدا کرد .رویه کلی این شد که علم را
کنار گذاشتند و به تکنولوژی چسبیدند .تکنولوژی حسابش
جداست .شما وقتی که در سیاست گذاریهای سنتی عمل
میکنید ،اگر به علم  ۱۰اختصاص میدهید ،به کاربردش صد
اختصاص میدهید و به توسعهاش مقیاس هزار باید بدهید.
با کمال تاسف نمیدانم چرا یک تعرض عجیب و غریب درباره
علم پدید آمد که خود را در بودجه نشان داد .این تعرض به علم
عمال سبب شد که علوم کاربردی مثل فیزیک کاربردی تعیین
تکلیف کند که فیزیک چه باشد .نکتهای که میخواهم در پایان
عرض کنم ،این است که در آن دوره یونان و اسالم و قرن هفدهم
ما چیزی داریم به نام علم برای علم .این مسئلهای است که به
صورت مملکتی از یونسکو و سازمان ملل نیز اخذ میکنیم که
مطرح میکند سه مقوله علم برای علم ،علم کاربردی و توسعه
داریم و تقسیم بندی برای بودجهها بر این اساس است؛ بنابراین
آنها آگاه هستند که چه میکنند .نمی دانم چرا از مقطعی دولت
تصمیم گرفت علم را در کشور نابود کند .ما پای همان جریان علم
برای علم بودیم .این از نظر شخصی یک شکست برای من بود؛
اما از نظر مملکتی این موضوع سر از جاهای دیگری هم برای علم
در میآورد .فکر کنید وقتی بستر را این گونه پهن میکنید ،چه
فرهنگی از آن استخراج میشود؟

❚   گروه مطالعات آینده علم و فناوری برگزار میکند ❚

بررسی آثار کووید 19 -بر آینده علم ،فناوری و نوآوری
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
دومین نشست تخصصی بررسی آثار کووید ۱۹ -بر آینده علم،
فناوری و نوآوری به همت گروه مطالعات آینده علم و فناوری
به صورت مجازی برگزار شد .در این نشست که با حضور دکتر
حمیدرضاآراسته،استاددانشگاهامیرکبیروعضوهیاتتحریریه
فصلنامه رهیافت ،دکتر امیرهوشنگ حیدری ،مدیر گروه
مطالعات آینده علم و فناوری مرکز و دکتر فریده عصاره ،استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیات تحریریه فصلنامه
رهیافت برگزار شد؛ موضوعات "چالشهای مدیریت دانشگاه
در دوران کرونا و پساکرونا"" ،آیندهپژوهی و پاندمی کووید ۱۹-و
"ضرورت شناسایی شاخص های علم و فناوری واکسن به منظور
مقابله با کرونا" مورد بررسی قرار گرفت .دکتر رضا مکنون استاد
دانشگاه امیرکبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه رهیافت دبیر
این نشست بود و دکتر اکرم قدیمی به صورت مجازی در این
نشستحضورداشت.
در ابتدای این نشست دکتر حیدری در مقدمهای گفت :ما
باید آماده باشیم تا جامعه خود را در مواجهه با آیندههایی
که قابل پیشبینی نیستند آماده کنیم تا در تعامل با آینده
غافلگیر نشویم .مشکالتی که برای مواجهه با بیماری کووید-
 ۱۹داشتیم به ما یاد داد تا برای بیماریها یا مشکالت دیگر
آیندهنگریکنیم.
دکتر آراسته در ادامه با موضوع "چالشهای مدیریت دانشگاه
در دوران کرونا و پساکرونا" به سخنرانی پرداخت و گفت:
یکی از دالیلی که در دوران کرونا با مشکل مواجه شدیم این

است که مدلهای قدیمی اداره دانشگاه اجرا می شود در
حالیکه دانشگاههای پیشرو در جهان به دنبال خودگردانی
بیشتر هستند بنابراین شایسته است که دانشگاهها به دنبال
رویکردهای آموزشی و پژوهشی جدید مطابق با عصر حاضر
باشند و چابکی سازمانی را فراهم کنند.
وی در ادامه از  ۵چالش پیش روی مدیران دانشگاهها نام برد.
به گفته وی چالش در برنامهریزی ،مشکالت مالی ،تقویت
ارتباطات ،سالمت و ایمنی جامعه دانشگاهی در دوران
پساکرونا و آموزش چالشهای  ۵گانه پیشرو است.
دکتر آراسته در پایان گفت :چه در آینده دانشگاهها به صورت
حضوری برگزار شوند و چه به صورت غیرحضوری باید به انگیزه
یادگیری و یاددهی بعد از کرونا توجه کنیم و از فرصتی که وجود
دارد استفاده کنیم چرا که االن دانشگاهها و آموزش در جهان در
اولویت حمایت قرار دارند.
دکتر حیدری در ادامه سخنرانی خود اظهار داشت :بحران
کرونا رخدادی جهانی است که اقدامات مختلفی را از سوی
کشورهای گوناگون جهان به دنبال داشته و این اقدامات
آیندههای جدیدی را برای هر یک از کشورها به دنبال خواهد
داشت .وی در ادامه افزود :در مواجه با مشکالت باید در
زمانهای کوتاه مناسب ترین اقدامات را برگزینیم و از اجماع
و کسب نظرات خبرگان حوزههای مرتبط غافل نشویم ،آنچه
عالوه بر حل مشکل حائز اهمیت است پذیرش مسئولیت
اقداماتی است که انجام میدهیم چرا که هر اقدام امروز ما در
بلند مدت تاثیراتی درپی خواهد داشت و پنجرههایی به سوی

آیندههای متفاوت بر روی ما باز خواهد نمود.
مدیرگروهمطالعاتآیندهعلموفناوریمرکزضمنتاکیدبراینکه
میزانآمادگیمادرمواجههباآیندهپساکروناییبسیارمهماست
گفت :مدیریت دوره کرونا ویژگیهایی دارد .تصمیم گیریهایی
که قبال آزموده نشده با استعانت از رشتههای فرارشتهای بسیار
مهم مینماید .آیندهپژوهی با ارائه تصویر بزرگ از یک رخداد ما
را در اخذ تصمیمات درست یاری میرساند.
در آیندهپژوهی به هیچ وجه بدنبال بازگشت به دوران گذشته و
شرایط پایدار قبلی نیستیم بلکه باید از شرایط فعلی و بحرانها
به عنوان فرصت برای ساخت آیندههای جدید استفاده کرد.
دکتر حیدری در پایان به جمعبندی موارد مطرح شده پرداخت
و گفت :باید توجه کنیم که فناوری در خط مقدم مبارزه با
کرونا قرار دارد .همچنین باید بدانیم که بحرانها و مشکالت
همواره خالق ایدههای نو هستند و بحران کرونا فرصتی کمنظیر
است برای واکاوی مقوالت علم و فناوری از نظریترین تا
کاربردیترین آنها و بهرهگیری از این فرصتها است که ما
را قادر میکند تا آینده امنتر و روشنتر را با کنشهای
منطقی خود در زمان حال ،بسازیم .این مهم است که بدانیم
تحقیقات علمی ما در راستای درمان کووید ۱۹ -کاربرد دارد و
این فناوریها هستند که امیدها را به آینده زنده نگه میدارند.
مدیران ما باید بیاموزند که در اخذ تصمیمات خود مستبد نبوده
و به مشورت و مشارکت فکری گرفتن از متخصصان حوزههای
مرتبط با مساله عنوان یک اصل بنیادین باور داشته باشند.
همچنین در مورد تصمیمات بر گرفته از خرد جمعی؛ برآورد

جامع داشته باشند و نهایتا تصمیم نهایی خود را عملیاتی کرده
و خود را در مقابل تبعات تصمیمشان مسئول بدانند .اینها سه
اصل کلیدی مدیریت مبتنی بر آموزههای آیندهپژوهی است که
عموم مدیران جامعه مدیریتی ما از کل یا بخشی از آنها غافلند.
دکتر فریده عصاره نیز در ادامه با موضوع "ضرورت شناسایی
شاخصهای علم و فناوری واکسن به منظور مقابله با کرونا" به
سخنرانی پرداخت .وی در ابتدا گفت :هدف از این پژوهش،
ِ
ضرورت شناسایی و تدوین شاخصهای موضوعی
تبیین
و اختصاصی علم ،فناوری و نوآوری در حوزه "واکسن و
فراوردههای بیولوژیک" ،است و افزود :امروزه ،ارزیابی علم،
فناوری و نوآوری در سطح ملی و بینالمللی یک فرآیند رو به
رشد است که نقش زیادی در توسعه پایدار کشورها دارد .آنچه
در تمامی کشورها مشترک است ،تعیین شاخصهای ارزیابی به
منظور سنجش میزان پیشرفت علم ،فناوری و نوآوری است.
وی همچنین افزود :به نظر میرسد از زمانی که اسناد باالدستی
تنظیم و تدوین شده اند ،تالشهایی در جهت خیلی از مسائل
کشور صورت گرفته است ،که از آن جمله انستیتوی واکسن و
سرمسازی رازی میباشد .این موسسه دارای سابقهای صد
ساله است و همکاری هم با انستیتوی واکسن و سرمسازی
فرانسه داشته و احیانا باز هم دارند وی ادامه داد :با مطالعه
اسناد باالدستی مشخص میشود که تدابیری برای این موسسه
اندیشیده شده است اما هنوز راه درازی در پیش است و خیلی از
مباحثبهواقعیتنپیوستهاند.
درپایاننیزدکترمکنونبهجمعبندیمواردمطرحشدهپرداخت.

تشکیل کانون غشای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
کانون غشای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با هدف
تهیه و تولید انواع غشاهای پلیمری تشکیل شد.
غشاها و فرایندهای جداسازی غشایی امروزه نقشی بی بدیل
و منحصر به فرد در صنعت ،تکنولوژی ،سالمت ،بهداشت و
اقتصاد جهان دارند.
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در طی سالیان گذشته
همزمان با فعالیت در بخش های مختلف علم پلیمر با جذب
اعضای هیئت علمی متخصص و ایجاد زیر ساخت های
اولیه در زمینه ساخت غشاهای پلیمری در پژوهشکده های
مختلف خود ،در این عرصه فعالیت خود را آغاز کرد.
اعضای هیئت علمی یاد شده ،در زمینه های تخصصی مورد
عالقه خود عموما با اجرای طرح های دانشجویی به آرامی،
بر توانمندی های علمی خود افزوده و همچنین زیر ساخت
های موجود در پژوهشگاه را تکمیل و چشم اندازهای جدید
و بزرگ خود را ترسیم و آماده ی اجرا کردند .بر این اساس،
عالوه بر حرکت در مرزهای علم و انجام تحقیقات بنیادی و

کاربردی بر روی طراحی و ساخت غشا با کاربرد های مختلف
در مقیاس آزمایشگاهی و نیز انجام برخی طرح های برون
سازمانی ،اجرای طرح ها برای افزایش مقیاس ساخت غشاها
با کاربرد های مختلف آغاز شد.
با گسترش این فعالیت ها و درک نیاز کشور برای ورود
محصوالت غشایی به عرصه مصرف ،پژوهشگاه عزم جدی
خود را برای نیل به این هدف با شکل دهی کانون غشا نشان
داد.
این کانون متشکل از کلیه همکارانی است که به نحوی فعالیت
علمی آنها به حوزه غشا و فرایندهای غشایی مرتبط می شود،
هر چند که در برخی موارد خود از لحاظ ستادی در گروه و یا
پژوهشکده مشترکی قرار ندارند.
کانون با تشکیل جلسات منظم با هدف اصلی هم افزایی
فعالیت های جاری همکاران ،استفاده همزمان از کلیه
زیرساخت های ایجاد شده در طی سالهای گذشته ،بحث و
تبادل نظر در رابطه با چگونگی اجرا و رفع موانع اجرای طرح

های جاری و نیز تعریف طرح های جدید ،از دو سال گذشته
کار خود را آغاز کرد.
نکته حائز اهمیت در این مسیر آنست که با بررسی
موشکافانهی اجرای پروژه ها ،کانون به این نتیجه رسید که
برای نیل به هدف ورود محصول به اجتماع ،زنجیرهی تهیه
مواد اولیه تا تولید محصول را باید تکمیل کند .بنابراین با
هدایت برخی از متخصصان سنتز پلیمرها به کانون ،بخشی
از فعالیتهای خود را در شاخه سنتز و افزایش مقیاس تولید
پلیمرهای مهندسی پر کاربرد در صنعت غشا ،مانند پلی
سولفون و پلی اتر سولفون و همچنین منومرهای مربوط
اختصاص داد .محورهای اصلی مصوب و اجرایی کانون غشا
عالوه بر سنتز پلیمر و منومر عبارتنداز :تولید نیمه صنعتی و
صنعتی غشا ،پیل سوختی ،بازیابی نفیون و ساخت غشاهای
آن ،ساخت غشا تفلونی به روش کشش حرارتی ،توسعه
كاربرد غشاء در شيرين سازي آب و تخریب الکتروغشایی
که غشاهای حاصلشده به طور عمده در شاخههای مختلف

جداسازی گاز ،حوزه بهداشت و سالمت ،شیرینسازی
آب ،پیل سوختی و انرژی کاربرد مییابند .از دستاورهای
موفق کانون غشا در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
میتوان به ساخت خط تولید غشاهای جداسازی گاز بعالوه
ی خط تولید مدولهای صنعتی مربوط برای جداسازی گاز
کربنیک ،ساخت خط تولید غشاهای تک الیه با کاربرد در
حوزه سالمت ،ساخت پایلوت تولید محصوالت نفیونی اعم
از محلولی یا غشایی ،ساخت پایلوت تولید پلی سولفون،
ساخت پایلوت تولید غشاهای تفلونی و ساخت پایلوت
جداسازی آب و حالل را نام برد که همگی یا به مرحله
بهرهبرداری رسیده و یا در شرف بهرهبرداری میباشند.
تشکیل کانون غشا به عنوان تجربه ای موفق نشان داد که با
تعیین اهداف مشخص و برنامه ریزی شده ،همسو سازی و
نزدیک تر کردن فعالیت های همکاران هیئت علمی به همراه
حمایت مناسب اجرایی ،مالی و مدیریتی به دستاوردهایی
میتوان نائل شد که در ابتدا دور از ذهن می نمود.

❚❚

ت
ع
ف

پژوهشگاهها و موسسات پژوهیش

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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کارگروههای عملیاتی موزه ملی علوم و فناوری ایران در سال 1400
گروه یکی از رایجترین الگوهای ساختار نیروی انسانی در هر
سازمان است و بنابراین مطالع ه گروه و تعریف کار گروهی برای
مطالع ه رفتار سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است .کار
گروهی به ویژگیهای نگرشی و رفتاری اعضای گروه برمیگردد
و با چگونگی تشکیل گروهها (رسمی و غیررسمی) ،ساختار،
فرایند و نحو ه عملکرد آنها ارتباط دارد.
بهرهوری بیشتر ،افزایش رضایت شغلی ،افزایش کیفیت کار ،
پذیرش تغییر ،تعهد به تحقق اهداف ،ارتباط صمیمانه ،تقویت
روحیه و افزایش انگیزه ،تقویت خالقیت و نوآوری ،افزایش

ردیف نام کارگروه

ظرفیت و اثرگذاری مدیریت ،تصمیمات کارآمد ،محیط کار
مثبتگرا ،عملکرد بهتر ،افزایش سطح یادگیری کارکنان و
کاهش بروکراسی اداری از جمله فوایدی است که کار کارگروهی
در صورت تحقق کامل میتواند داشته باشد.
موزه ملی علوم و فناوری ایران ،در راستای بهینهسازی و
استفاد ه کارآمدتر از نیروهای انسانی و منابع موجود ،چند
سالی است که فعالیتها و پروژههای مصوب خود را به صورت
کارگروهی برگزار میکند .ایدۀ اولیه اجرای فعالیتهای موزه

تاریخ شروع

توضیحاتکارگروه

این کارگروه جهت طراحی و برگزاری رویداد یک هفته ای مبتنی بر
رویداد تغییر اقلیم
مطالعات انجام شده در سال  ، 1399تشکیل خواهد شد.

تاریخ پایان

سعیدپازانی

معاون اجرایی موزه ملی علوم و فناوری ایران

در قالب کارگروه از سال  1396در موزه مطرح شد ولی به طور
رسمی از سال  1398به عنوان یک وظیفه سازمانی وارد برنامه
عملیاتی موزه شد .در این روش ،ساختار کارگروهها برگرفته از
ساختار سازمانی موزه است .اعضای کارگروهها از واحدهای
گوناگون موزه و با تخصصهای الزم برای اجرای پروژه انتخاب و
به شورای موزه معرفی میشوند.
سال  1400علیرغم اینکه همچنان بیماری کرونا با شدت و
گسترش بیشتر بر جهان سیطره گسترده است و بالتبع نتایج
و تبعات منفی آن بر بازار کار و فعالیتهای فرهنگی ،هنری،

ردیف نام کارگروه
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اقتصادی و  ...مشهود است اما موزه ملی علوم و فناوری ایران،
براساس اهداف کالن خود در تالش بوده است تا بار دیگر
از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کرده و محدودیتهای
به وجود آمده را با استفاده از فناوریهای جدید و با یک
برنامهریزی مدون رفع نماید.
در همین راستا ،موزه ملی علوم و فناوری در برنامه عملیاتی
سال  ،1400در حال حاضر  18کارگروه فعال دارد که اعضای
کارگروهها به صورت دورکاری مشغول به کار هستند .این 18
کارگروه به همراه اهداف آنها در جدول ذیل ارائه میشود:

توضیحاتکارگروه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

گالری زلزله

این کارگروه جهت تولید محتوای فضای مجازی موزه در حوزه نمایشگاهی
با نظر گرفتن جامعه هدف متفاوت تشکیل شده و به طور مستمر طبق
زمانبندی اعالمی کارگروه دارای برونداد خواهد بود .همچنین برگزاری 1400 / 11 / 30 1400 / 01 / 15
هفتمین جشنواره علم برای همه به صورت مجازی در این کارگروه طرح
ریزی و اجرا خواهد شد

این کارگروه جهت طراحی فضا ساخت آثار و مدیا های مد نظر مربوط
به گالری زلزله مبتنی بر مطالعات انجام شده در سال  ۹۹تشکیل شده و 1400 / 12 / 15 1400 / 01 / 15
جهت نمایش در سال  1401ساختمان عباس آباد پیشبینی شده است.

11

گالری سم
شناسی

این کارگروه جهت طراحی فضا ساخت آثار و مدیا های مد نظر مربوط به
گالری سمشناسی مبتنی بر مطالعات انجام شده در سال  ۹۹تشکیل شده 1400 / 12 / 15 1400 / 01 / 15
و جهت نمایش در سال  1401ساختمان عباس آباد پیشبینی شده است.

1400 / 07 / 30 1400 / 04 / 30

12

گالری سنگ

4

تور مجازی

این کارگروه جهت برگزاری تور مجازی و آنالین نمایش موزههای ایران
و همچنین موزه های علوم دنیا تشکیل شده و محوریت با معرفی موزه
1400 / 12 / 25 1400 / 01 / 15
علوم و فناوری با رویکرد شبکه سازی است و هر دو هفته یکبار دارای
برونداد خواهد بود

این کارگروه جهت طراحی فضا ساخت آثار و مدیا های مد نظر مربوط به
گالری سنگ مبتنی بر مطالعات انجام شده در سال  ۹۹تشکیل شده و 1400 / 12 / 15 1400 / 01 / 15
جهت نمایش در سال  1401ساختمان عباس آباد پیشبینی شده است.

13

موزه برتر

این کارگروه جهت شرکت موزه در جشنواره انتخاب موزه برتر تشکیل شده
و مقرر است مستندات عملکردی موزه در سال  ۹۹مبتنی بر محورهای از 1400 / 02 / 30 1399 / 12 / 15
پیش تعیین شده کمیته برگزاری جشنواره توسط این کارگروه تهیه شود.

5

تولید محتوا
نمایشگاهی
مجازی

این کارگروه جهت تولید محتوای نمایشگاهی برای فضای مجازی و
وبسایت موظف است که تولیدات آن از آثار و گالری های موزه تهیه 1400 / 06 / 30 1399 / 12 / 15
میشود و هر دو هفته یکبار دارای برونداد خواهد بود

14

نمایشگاهموقت

این کارگروه جهت نمایش موقت آثار احداث شده اهدا شده توسط جناب
آقای امیر فضلی به موزه تشکیل شده و مقرر است در ساختمان سی تیر 1400 / 03 / 31 1400 / 01 / 15
و فضای سابق گالری انرژی نو به نمایش گذاشته شود.

6

رویداد نفت

این کارگروه جهت برگزاری رویداد به صورت آنالین یا حضوری مبتنی بر
اقدامات انجام شده در سال  ۹۹تشکیل خواهد شد.

1400 / 07 / 30 1399 / 04 / 30

15

7

چهل و هشتمین
کنفرانس ساالنه این کارگروه جهت انجام امور مربوط به نشست ساالنه سیموست که به
1400 / 09 / 15 1400 / 01 / 15
موزههای علم دنیا میزبانی ایران و به صورت مجازی برگزار می شود تشکیل شده است.
(سیموست)

این کارگروه جهت تولید محتوای علمی برای فضای مجازی و وبسایت
هم نشینی با علم موزه در زمینه ارتباط علم با زندگی روزمره تشکیل شده که هر هفته یک 1400 / 12 / 25 1400 / 01 / 15
بار دارای برونداد خواهد بود.

16

همکاری با مرکز
علم فنالند

این کارگروه جهت انجام امور مربوط به همکاری و برگزاری نشست
مشترک با مرکز علمی فنالند مبتنی بر درخواست واصله تشکیل شده 1400 / 02 / 30 1400 / 01 / 15
است.

8

این کارگروه جهت طراحی فضا ساخت آثار و مدیا های مد نظر مربوط به
گالریبیومکانیک گالری بیومکانیک مبتنی بر مطالعات انجام شده در سال  ۹۹تشکیل شده 1400 / 12 / 15 1400 / 01 / 15
و جهت نمایش در سال  1401ساختمان عباس آباد پیشبینی شده است.

17

مدیریت وبسایت
موزه

9

این کارگروه جهت طراحی فضا ساخت آثار و مدیا های مد نظر مربوط به
گالری حرکت مبتنی بر مطالعات انجام شده در سال  ۹۹تشکیل شده و 1400 / 12 / 15 1400 / 01 / 15
جهت نمایش در سال  1401ساختمان عباس آباد پیشبینی شده است.

این کارگروه جهت طراحی و پیکربندی وبسایت موزه تشکیل شده است
و محتوای علمی وبسایت از کارگروه های تولید محتوای مجازی به این
1400 / 12 / 25 1400 / 01 / 15
کارگروه ارائه خواهد شد ادغام وبسایتهای موزه در این وبسایت از وظایف
این کارگروه میباشد.

18

نشریه علمی

این کارگروه جهت تولید نشریه علمی موزه خواهد بود که هر فصل یک بار
دارای برونداد خواهد بود و دارای هیئت تحریریه می باشد.

1

2

پیشران
جشنواره

3

تلفیق رویدادهای این کارگروه جهت تلفیق رویدادهای پیشیه موزه رویدادهای مرتبط برای
بهره برداری در نمایشگاه ها و رویدادهای سیار تشکیل شده است
موزه

گالری حرکت

1400 / 08 / 15 1400 / 03 / 01

10

1400 / 12 / 25 1400 / 03 / 01

تقدیر موزه ملی علوم و فناوری ایران از اهداکنندگان آثار
موزه ملی علوم و فناوری ایران به عنوان تنها موزه علم کشور
همواره در تالش بوده است که آثار و وسایلی را که بتواند علم
را به صورت قابل درک برای همه اقشار مردم بیان کند در
گالریهای خود به نمایش بگذارد.
در همین راستا ،در طول فعالیت این مجموعه در سالهای
گذشته تالش شده است گالریهایی با موضوعات مختلف و
جذاب و علمی و عامه پسند در نمایشگاه موزه برپا شود .در
طی این سالها افراد فرهیخته و شهروندان نیک اندیشی
بودند که با اهدای آثار گرانبها و نفیس خود به این مجموعه
کمک کردهاند که گالریها پربارتر و علمیتر از گذشته در معرض
بازدید مخاطبان و عالقهمندان به علم و فناوری قرار گیرد.
این موزه نیز به پاسداشت این فعالیتهای خیرخواهانه و
خداپسندانه از سال  1400درصدد است تا به صورت شایسته از
این اقدامات تقدیر نماید .به همین منظور با برپایی مراسماتی
ویژه و همراه با رعایت پروتکلهای بهداشتی با حضور معاون
نمایشگاهی و تنی چند از مدیران موزه در ماه اردیبهشت ،از دو
اهداکننده اثر به موزه تقدیر و لوح سپاس به ایشان تقدیم شد.
این موزه آمادگی دارد که آثار و وسایل قابل نمایش در موزه
ملی علوم و فناوری را از شهروندان و فرهیختگان گرامی برای
عرضه در نمایشگاه دایمی مجموعه با ذکر نام اهداکننده دریافت
کند .عالقهمندان برای شرکت در این عمل خیر میتوانند با
شمارههای ( 88851452 - 88914883جعفری نژاد) تماس
حاصلکنند.
تقدیر از آقای رضا الحسینی ،اهداکننده سه دستگاه پخش
اسالید " تله دیا"
با حضور آقای رضا الحسینی فررزند مرحوم سید جواد الحسینی
(مالک اصلی دستگاه و موسس شرکت "تصویر آگهی") ،تعداد
سه دستگاه "تله دیا" یا دستگاه پخش اسالید به موزه اهدا شد.
آقای الحسینی در این مراسم ضمن ارائه توضیحاتی از نحوه
ورود و کارکرد این دستگاههای پخش اسالید گفت :آقای
سید جواد الحسینی از اولین بنیان گذاران صنعت تبلیغات در
ایران محسوب میشوند ،فعالیت کاری خود را از سال ۱۳۴۵

خورشیدی با شرکتی تحت عنوان اسالید آگهی یا پرسپولیس با
طرح و ایجاد دستگاه های پخش اسالید در سینماهای تهران

شامل سینما آزادی -آفریقا -شهر قصه آغاز نمودند که مورد
استقبالعمومقرارگرفت.
دستگاه پخش اسالید یا "تله دیا" توسط موسسه تبلیغاتی
"تصویر آگهی" با نصب دستگاه های پخش تصویر بزرگی با
تصاویر تمام رنگی در محل های عمومی از جمله ترمینال های
هوایی فرودگاه بین المللی مهر آباد و سالن انتظار سینماهای
ممتاز تهران بوده است .این طریق نمایش آگهی فوق العاده
مورد توجه ببیندگان قرار گرفته که در سالن های انتظار این
اماکن بدون هیچ گونه سرگرمی با فراغت کامل حضور دارند.
کار این دستگاه های پخش اسالید که با مناظر زیبایی از سراسر
جهان با موزیک متناسب ،آگهی ها را پخش میکند و موجب
شد تا بینندگان با توجه به نور فراوان و وضوح کامل تصاویر
بصورت عینی و ملموس با خود کاال و مشخصات ظاهری آن
آشنایی پیدا کنند که این ذهنیت واضح و زیبا از کاال در انتخاب
آن بطور قطع موثر بود.
سیستم پخش تصویر نمایشگاهی تبلیغاتی در ترمینالهای
داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی مهرآباد بصورت همزمان
توانایی پخش تصاویر بصورت یک آلبو م نمایشی از طرح ها
و رنگ های مختلف تولیدات صنایع را تا میزان دوازده تابلو
متنوع در هر دستگاه را داشتندکه میتوانست ابعاد وسیعتری
از تنوع طرحها و رنگها و قدرت تولید کارخانه و محصوالت

را بنظر بسیاری از تولید کنندگان و خریداران عمده داخلی و
خارجی که بطور مداوم در ترمینالهای فرودگاه تردد و توقف
دارند برساند.
این سیستم تبلیغاتی پخش اسالید بعد از انقالب از سال -۶۱
 ۶۹در سینماهای تهران شامل :آزادی -آفریقا -شهر قصه -عصر
جدید در حال پخش آگهی تبلیغاتی و فرهنگی و همینطور از
سال  ۱۳۸۲-۱۳۶۹در ترمینال و ترانزیت داخلی شماره  ۴و
همینطور سالن حجاج فرودگاه مهرآباد تهران با پخش اسالید
های تبلیغاتی فعال بودهاست.
بعد از توضیحات آقای الحسینی ،اسمعیل کاظمی ،معاون
نمایشگاهی موزه ملی علوم و فناوری ایران ،به نمایندگی از
دکتر سیفاله جلیلی ،لوح تقدیری به ایشان اهدا کردند.
تقدیرازدکترامیرهوشنگحسنی،اهداکنندهاثر" مدلساختار
مولکولیالماس"
در مراسمی دیگر ،با حضور دکتر امیر هوشنگ حسنی ،اثر " مدل
ساختار مولکولی الماس" که یک وسیله آموزشی بسیار جالب و
مفیددردرکساختارهایمولکولیبرایدانشآموزانودانشجویان
رشتهشیمیاستبهموزهملیعلوموفناوریاهداشد.
در این مراسم دکتر حسنی در توضیح اثر اهدایی گفت:
بهوسیله مدلهای مولکولی میتوان آرایش هندسی مولکولها
و تفاوتهای ساختاری آنها را به راحتی نشان داد .مدلهای
مولکولی آموزشی معمو ً
ال در دو شکل ارائه میشود:
مدل گلوله و میله ( :)Ball-anD-stick moDelروشی برای
نمایش سهبعدی مولکولها که در آن اتمها با گلولههایی با
رنگهای متفاوت و پیوندها با میلهها نمایش داده میشوند.
مزیت مهم این روش که موجب میشود به لحاظ آموزشی
اهمیت باالیی داشته باشد ،نشان دادن پیوندهای بین اتمها
در فضاست که تشخیص ساختار مولکول را سادهتر میکند؛ با
این حال شکل مولکولها در این روش نسبت به شکل واقعی
آن کمی متفاوت است .از مشکالت این روش اغراقآمیز بودن
طول پیوندها نسبت به اندازه اتمها است.
مدل فضاپرکن ( :)SPace-filLinG moDelروشی برای نمایش

سه بعدی مولکولها که در آن اتمها به صورت کرههای چسبیده
به هم نمایش داده میشود .اندازه اتمها در این روش نسبت به
مدل گلوله و میله واقعیتر است ،اما نمایش پیوندهای بین اتمها
و مرتبه آنها در این مدل امکانپذیر نیست.

وی افزود :مدل اهدایی ،از نوع مدل گلوله و میله بوده و برای
آموزش ساختار مولکولی الماس جهت برآورده شدن اهداف
زیر ساخته شده است:
• آموزش ویژه دانشآموز متوسطه اول و دوم و دانشجویان
• افزایش مهارت تجسم فضایی مولکولها
• آموزش ساختار مولکولی و نحوه اتصال و قرارگیری اتمهای
کربن در ساختار مولکولی الماس.
حسنی خاطرنشان کرد :ارتفاع تقریبی این مدل  90سانتیمتر
است و در سال  1379با توان و دانش ملی تولید شده است.
شایان ذکر است که بزرگترین ساختار مولکولی الماس به ابعاد
دو و نیم متر در انگلستان ساخته شده است .تولید این اثر از
نظر علمی و کیفی به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده و
تصویر تأییدیههای آن پیوست است .متریال (مدل مولکولی)
مورد استفاده برای ساخت این اثر از یک برند انگلیسی با نام
 molymoD.comاقتباس شده است.
در پایان ،دکتر حسنی به سواالت حاضران در این جلسه در
خصوص اثر اهدایی پاسخ داد و آقای اسمعیل کاظمی ،معاون
نمایشگاهی موزه ملی علوم و فناوری ایران با اهدای لوح تقدیر،
از ایشان تقدیر و قدردانی به عمل آورد.
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مراکز دانشگاهی
در این بخش یم خوانید:

دانشگاه فردوسی مشهد

اقداماتودستاوردهایآموزشیدانشگاهتهراندر
مقابلهباویروسکووید19

دبیرخانهمرکزیاولینهمایشملیپژوهشهای
کاربردیدرتاریخفرهنگوبیداریاسالمیدردانشگاه
سیدجمالالدیناسدآبادیافتتاحشد
دستآوردهایدانشگاهخوارزمیدرحوزههایعلمی،
پژوهشی،آموزشیوفرهنگیاجتماعی
افتتاحدومینمرکزفناوریهاینویندانشگاهفردوسی
مشهد
افتتاحششمینکنفرانسبینالمللیبازیهایرایانهای،
فرصتهاوچالشهادردانشگاهاصفهان
اقداماتبرتردانشگاهیزد
موسسهآموزشعالیزندشیراز
آئینآغازبکاربنیادمراغهشناسیورونماییازکتاب
آثارفرهنگیوهنریموزهایلخانیدردانشگاهمراغه
برگزارگردید
استارتآپونوآوریدردانشگاهجامععلمیکاربردی
دانشگاهفنیوحرفهایبازویتوانمندعلمی،فنیو
مهارتیتربیتنیرویکاربرایوزارتصمت
معرفیبخشیازدستاوردهایدانشگاهآزاداسالمیدر
حوزهآموزش،پژوهشوفناوری
برگزاریجشنوارهایدهپردازیباعنوان "ایدههای
من"درمرکزنوآوریوشکوفاییدانشگاهآیتاهلل
بروجردی (ره)
استاداندانشگاههابهکارآموزیدرصنعتملزمشدند
فعالیتهایامیدبخشدانشگاهخلیجفارس

و ....

فهرست فعالیت های شاخص معاونت پژوهش و فناوری
• تدوین و اجرای برنامه جامع مرجعیت علمی دانشگاه
• تدوین برنامه و استقرار اکوسیستم نوآوری به منظور توسعه
پژوهش و فناوری
• بهبود و اصالح ساختار حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه
• افزایش مسئولیت پذیری دانشگاه با ایجاد سازوکارهاای
اجرایی مناسب برای حضور فعال دانشگاه فردوسی مشهد در
پاسخ به نیاز جامعه و صنعت
• مشارکت در ارتقای مرجعیت علمی کشور در سطح بین المللی
با کسب رتبه  459جهانی در رتبه بندی الیدن
• ایجاد اشتغال  1028نفر به صورت مستقیم و  4456نفر به
صورت غیرمستقیم در شرکت های مرکز رشد و همکاری 103
نفر از اعضای هیات علمی با واحدهای فناور و دانش بنیان
• ارتقای ظرفیتهای علمی و اجرایی دانشگاه و افزایش میزان
عرضه و فروش محصوالت فناورانه و دانش بنیان دانشگاه
• ایجاد ساز و کار تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه
از طریق تاسیس شرکت دانشگاهی پیشگامان فردوسی
• ایجاد سازوکارها و روشهای اجرایی برای تعریف و اجرای
کالن پروژه های توسعه فناوری و تقاضا محور مانند:
 اجرای پروژه کالن ملی توسعه فناوری ازدیاد برداشت میداننفتیبینک
 اجرای پروژه کالن ملی تصویر سازی زیرسطحی برای حفرچاه نفت
 تدوین دانش فنی تولید کاتالیست RFCC تولید و نصب توربین بادی مسئولیت طرح ملی پایش آالیندگی صنایع غذایی کشور طرح تکمیل ،راه اندازی و ارتقای سامانه هشدار سریع زلزلهشهرتهران
• توسعه زیرساخت های تخصصی در حوزه نوآوری از جمله
مرکز فناوری های پیشرفته
• اصالح کلی فرآیندها و مصادیق فناوری در آیین نامه های ارتقا
و ترفیع
• راه اندازی و تجهیز شبکه آزمایشگاه های دانشگاه
• ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت یکپارچه در منطقه 9
دانشگاهی
•ارائهخدماتتعمیرونگهداریتجهیزاتبافناوریباالبهکلکشور
• تهیه شناسنامه آزمایشگاه های دانشگاه ،سیاستگذاری و
مدیریتیکپارچه
• تهیه دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه در
بحرانکرونا
• تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای تراز بین المللی دانشگاه در
حوزه پژوهش و فناوری
• تدوین و اجرای قراردادهای همکاری ،مشاوره با متخصصان
خارج از دانشگاه
• تاسیس کارگروه رسمی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی
• گسترش تعامالت بین المللی در قالب مأموریت های ویژه
• ارتقایاستانداردجذبهیأتعلمیازطریقکمیتهویژهجذب
• تدوین و اجرای برنامه های ویژه توسعه فناوری های پیشرفته
()NBICS
• تدوین و اجرای برنامه های ویژه در توسعه علوم بنیادین و
پیشران ()ABCC

• تدوین و اجرای برنامه منتخبین پژوهشی اعضای هیأت علمی
دانشگاه
اهمفعالیتهایمدیریت
■ ایجاد رسته های پژوهشی :الزم است براي رشته هاي
دانشگاهي كه داراي ماهيت و ماموريت هم راستا هستند نسبت
به برنامه ريزي هدفمند ،حمايت موثر ،و نيز شيوه ارزيابي
عملكرد بصورت جداگانه اقدام شود ،در همین راستا ایجاد
رسته های پژوهشی با هدف بهینه سازی انتظارات ،تخصیص
متناسب حمایت های مالی و تشخیص اعضای هیأت علمی
فعال صورت گرفت .رسته های جدید پژوهشی در  8رسته علوم
انسانی ،علوم اجتماعی ،علوم ریاضی ،علوم فیزیک و شیمی،
علوم زیستی و کشاورزی ،مهندسی ،علوم زمین و منابع طبیعی
و دامپزشکی طبقه بندی شده اند.
■ حمایت ویژه از منتخبین ارتقای مرجعیت علمی
دانشگاه :برنامه حمایت ویژه از منتخبین ارتقای مرجعیت
علمی از جمله برنامههایی موفقی بوده است که زیر نظر معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه از سال  97تا کنون در حال اجراست.
انتخاب ده درصد اعضای هیات علمی دانشگاه بر مبنای
شاخص های ارزیابی علم سنجی و اختصاص ظرفیت پذیرش
پسا دکتری و دوره دانش آموختگان دکتری ،پذیرش دستیار
پژوهشی دانشجویی ،تسهیل خدمات پژوهشی ،تخصیص
اعتبار جهت خرید مواد آزمایشگاهی و نیز پرداخت اولیه
جهت پیشبرد برنامه های تیم پژوهشی از دیگر مزایای برنامه
منتخبینمرجعیتعلمیاست.
■ حمایت ویژه از استادیاران جوان :استادیاران جوان به
اعضای هیات علمی اطالق می شود که سابقهای کمتر از شش
سال دارند .برنامه مدیریت پژوهشی برای حمایت از استادیاران
جوان افزایش ضریب امتیاز مقاالت کیفی و نیز اعمال ضریب
یک و نیم برای پژوهه  5سال اول فعالیت آنها است .بهره
مندی از ظرفیت دوره پذیرش دانش آموختگان دکتری ،و
دستیار پژوهشی که  80درصد هزینه آن توسط دانشگاه تامین
خواهد شد و نیز پژوهه ویژه جهت خرید مواد آزمایشگاهی از
حمایتهای پژوهشی این برنامه است.
■ هدفمندسازی آئین نامه پژوهه :تغییر جدول امتیازات
با رویکرد کیفی گرایی ،افزایش اعتبار توسعۀ ارتباطات بین
المللی ،افزایش اعتبار حمایت از پایان نامه  /رساله و طرح های
مرتبط با صنعت و کووید  ، 19ایجاد پژوهه ویژه به منظور جبران
بخشی از هزینه های آزمایشگاهی و تسهیل خرج کرد اعتبار
پژوهه از اقدامات انجام شده در خصوص هدفمندسازی آئین
نامه پژوهه می باشد.
■ حمایت از گروه های آموزشی و پژوهشی دارای رشد
نسبی :گروههای آموزشی براساس شاخص های سرانۀ
مقاالت  ،،JCRمتوسط ضریب تأثیر نشریات و سرانۀ پژوهه
اعضای هیأت علمی(آن گروه) مورد بررسی قرار گرفته و
گروههای دارای رشد کیفی مورد حمایت ویژه قرار می گیرند.
■ راه اندازي سامانه های جدید :از فعالیت های مهم در
حوزه معاونت پژوهش و فناوری ،راه اندازی سامانه های جدید
ازجمله سامانه ظرفیت راهنمایی پایان نامه /رساله ،بخش
پژوهشی ترفیع ،مجامع علمی داخل کشور ،اعتبار پژوهه،
گزارش عملکرد دانشجو تحصیالت تکمیلی است.
با استفاده از اين سامانه ها ضمن تبديل تعداد زيادي از

فرآیندهاي مهم حوزه پژوهش و فناوري از فرم مرسوم به شکل
الکترونیکی ،بانك اطالعاتي از فعالیت های پژوهش و فناوري
دانشگاهيان ايجاد شد كه به موجب آن فرآیند گزارش گيري از
اطالعات موجود در سريع ترين زمان ممكن انجام پذير است.
این سامانه ها با مشارکت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
تهیه شده است.
■ تأمین منابع علمی دانشگاه :منابع علمی مورد نیاز
پژوهشگران و مراجعان از طریق عقد قرارداد با کارگزاران
پایگاههای اطالعاتی مربوط ،به صورت روزآمد و به موقع انجام
گرفتهاست.
■ حمايت و توسعه پژوهشكده ها و مراكز پژوهشی :در
طي سالهای فوق دانشگاه فردوسی مشهد دارای  8پژوهشکده،
 10قطب علمی 2 ،گروه پژوهشی 2 ،مرکز پژوهشی و  30هسته
پژوهشی می باشد .واحدهای پژوهشی با ارائه برنامه مدون و
دستاوردهای مشخص دو ساله در قالب توافق نامه (پژوهه
تکمیلی ) مورد حمایت قرار می گیرند.
■ تدوین آیین نامه استاد ممتازی :تشکیل دبیرخانه انتخاب
استاد ممتاز در محل معاونت پژوهش و فناوری و انتخاب دو
استاد ممتاز تا پایان سال .99
■ برگزاری هفته پژوهش و فناوری :نیمه دوم آذر ماه به
عنوان هفته پژوهش و فناوری نامگذاری شده است و هر ساله
برنامههای منتخب در دانشگاه و در سطح ملی و استانی در
کشور برگزار میشود .در طول سا لهای  ، 93-99پنج نفر از
اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر کشوری
نیز برگزیده و از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورد
تقدیرقرارگرفتند.
■ تحصیالت تکمیلی :راهبری و ساماندهی پژوهش های
تحصیالت تکمیلی ،بخش پژوهشی مدیریت تحصیالت
تکمیلی دانشگاه به مدیریت پژوهشی دانشگاه منتقل شد .در
این راستا ،کمیسیون تحصیالت تکمیلی دانشگاه با تصویب
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تشکیل و دستورالعمل های
اجرایی پژوهشی رساله ها و پایان نامه ها در این کمیسیون
تدوینگردید.
■ دوره همکاری پژوهشی ویژه دانش آموختگان دکتری:
به منظور تکمیل ،عرضه و بهره برداری مناسب از پژوهشهای
صورتگرفته در دورۀ دکتری و پس از آن و با هدف تسهیل
استفادهازهمکاریدانشآموختگاندکتریدردانشگاهآئیننامه
همکاریپژوهشیویژهدانشآموختگاندکتریتصویبشد.
■ برگزاری دوره های پسادکتری :به منظور انجام پژوهش
های ویژه در راستای مأموریت های پژوهش و فناوری دانشگاه
در سطوح ملی و بین المللی که با اهداف پیشبرد مرزهای
دانش و ارتقای اثربخشی دانشگاه در جامعه انجام می گیرند
ظرفیت پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فردوسی
مشهد طی سال های گذشته افزایش قابل توجهی یافت .این
افزایش ظرفیت در قالب عقد قرارداد با منتخبین مرجعیت
علمی،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،بنیاد
ملی نخبگان ،فدراسیون سرآمدان علمی کشور و جلب حمایت
از دستگاه های اجرایی در دانشگاه انجام شده است.
■ برگزاری همایش های معتبر :جهت ارائه دستاوردهای
علمی و پژوهشی دانشگاه و ایجاد زمینه های پژوهشی جدید
و فراهم آوردن شرایط همکاری با دستگاه ها و سازمانهای
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اجرایی ،دانشگاه از برگزاری همایش های علمی معتبر ملی
و بین المللی حمایت معنوی و مالي کرده است .به طور
متوسط هرساله  25همایش موردحمایت معاونت قرار گرفته
است .ضمنا با پیگیری های صورت گرفته در طول این سالها
حمایتهایی توسط وزارت علوم و پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ، ISCاز همایش ها صورت گرفته است.
■ دبیرخانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 9
کشور :به منظور تشکیل جلسات کارشناسی و کارگروههای
مربوطه ،مدیریت بهینه منابع موجود ،کیفی گرایی و توسعه
همکاری های موضوعی  ،شناسایی حوزه های قوت پژوهشی
در دانشگاههای منطقه و انجام همکاری های مشترک ،پیدا
کردن استراتژی مناسب جهت توسعه همکاری های منطقه
 9از مهمترین مباحث تشکیل دبیرخانه شورای سیاستگذاری
و برنامه ریزی در این منطقه است .مصوبات جلسات معاونین
پژوهش و فناوری منطقه  ،9به اطالع معاون پژوهش و فناوری
وزارت عتف نیز رسانده می شود.
■ فرصت مطالعاتی :در راستای توسعه دیپلماسی علمی و
فناوری ،گسترش همکاریهای بین المللی در تحقق اهداف
مصوب سند راهبردی و حرکت به سمت بین المللی شدن
دانشگاه و با توجه به محدودیت تعداد سهمیه اختصاص یافته
به فرصت مطالعاتی (الف) و (ب) ،دستورالعمل اجرایی فرصت
مطالعاتی (ج) و فرصت مطالعاتی کوتاه مدت با رویکرد کیفی
گرایی مورد تصویب قرار گرفت .عالوه بر فرصت های مطالعاتی
امکان ماموریت پژوهشی به کشورهای خارجی با موافقت
هیات رئیسه به منظور افزایش تعامالت بین المللی دانشگاه
فراهم شده است و ساالنه بطور متوسط  15نفر از این امکان
استفاده می کنند.
■ اخالق زیستی :با توجه به پیشرفت های روزافزون علوم
زیستی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های این علوم ،تأکید بر
رعایت موازین شرعی ،حقوقی و اخالقی در پژوهش ها ،اجرای
طر حهای تحقیقاتی مختلف ازجمله پژوهش بر روی انسا نها
و جمع آوری و نگهداری اطالعات ،سبب شده است نگرانی از
عدم رعایت موازین اخالقی در طراحی و اجرای طرحها و بهره
گیری نامشروع از این اطالعات در نتیجه نگرانی از ایجاد زمینه
زیان رسانی به انسان افزایش یابد ،به همین منظور کمیته
دانشگاهی اخالق زیستی در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
تشکیل گردید که اقدام به صدور کد اخالق زیستی در سامانه
ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی می نماید.
ارتباطاتبینالمللیدانشجویانتحصیالتتکمیلی
الف :فرصت تحقیقاتی دانشجویی :فرآیند اجرایی اعزام و
پذیرش فرصت های تحقیقاتی )داخل ،خارج( دانشجویان
دکتری از سال  ، 95از معاونت آموزشی به این معاونت منتقل
شده است .در طی این چهار سال تعداد  111نفر به فرصت
تحقیقاتی داخل و  276نفر به فرصت تحقیقاتی خارج از کشور
اعزام شدند.
ب :حمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایش های بین
المللی داخل و خارج از کشور.
■ کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان:
از سال  1394دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیرخانه
کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان تعیین شد
و فعالیت خود را آغاز کرد ،این کارگروه در قالب  4کمیسیون
تخصصی وظایف خود را پیگیری می کند .عالوه بر مسئولیت
دبیرخانه ،ریاست کمیسیون پژوهش کارگروه نیز بر عهده
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد است .تعیین
اولویت های تحقیقاتی و فناوری استان بر مبنای نیازسنجی،
توانایی ها و مزیت های استانی و همچنین تدوین برنامه
های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت آموزش ،پژوهش،
فناوری و نوآوری استان و نیز نحوه نظارت بر فعالیت های
علمی ،فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ،تدوین سازوکارهای
همسویی بین اهداف و سیاست های استانی و زمینه آموزش،
پژوهش ،فناوری و نوآوری با اهداف و سیاست های ملی از
جمله مهمترین وظایف این کارگروه است که با تدوین و تصویب
آئین نامه داخلی کمیسیو نهای چهارگانه و در قالب برنامه های
عملیاتی مصوب کارگروه در دست اقدام و پیگیری است
■ گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی :پیرو نامه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری مورخ  1393/12/25که مصادیق و
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگا هها و مراکز
آموزش عالی و تحقیقاتی را تعیین و این مراکز را به تشکیل گروه
تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی موظف کرده بود ،این گروه
در تابستان سال  1394در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل
شد .در طی این مدت (دو سال و دو ماه) با تشکیل سی و هشت
جلسه رسمی و چندین برابر آن جلسات غیررسمی و مکاتبات با
داخل و خارج از دانشگاه ،چهل و نه پرونده رسمی و دهها مورد
غیررسمی به صورت تخصصی بررسی شده است .از این میان
سی و نه پرونده ،خاتمه یافته که برای چندین مورد آنها احکامی
صادر گردیده و یا پرونده با مصالحه مختومه اعالم شده است.
■ برگزاری مسابقه موشن گرافی :معاونت پژوهش و فناوري
برای نخستین بار به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ،رقابت
"موشن گرافي يك دقيقه اي رساله" را در ميان دانشجويان

مقطع دكتري كه از پيشنهاده رساله خود دفاع كرده اند برگزار
کرد .این رقابت ،دانشجويان دكتري را در دوره تحقيقاتي
به چالش کشید تا موضوع و نتيجه تحقيقات خود را در يك
دقيقه به صورت ديداري -شنيداري ارائه دهند كه در نتيجه
به ديده شدن نوآوري هاي دانشجو در رساله ،تسلط بيشتر
دانشجو بر موضوع ،روشن شدن زواياي خاص تحقيق ،دريافت
پيشنهادهاي سازنده از ساير رشته ها ،نشان دادن تأثيرات و
كاربردهاي ممكن رساله ،دريافت پيشنهاد كار از جامعه ،و …
كمكکند.
گزارش حاضر فهرست برنامه های حوزه فناوری دانشگاه در
سال های  1400-1392است که در  4سرفصل زیر و با هدف ارائه
وضعیت موجود برنامه توسعه فناوری دانشگاه تهیه شده است تا
بتوانبرایآیندهوتحققاهدافسندراهبردیبرنامهریزینمود:
• بهبود و اصالح ساختار ،فرآیندها و آئیننامههای اجرایی
• افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و ظرفیتهای علمی و
اجرایی برای توسعه همکاریهای مشترک
• افزایش بهرهوری و بهرهبرداری از توانمندیهای دانشجویان و
دانشآموختگاندانشگاه
• توسعه نهادی و افزایش زیر ساخت های ماموریتگرای حوزه
فناوری.
بهبود و اصالح ساختار ،فرآیندها و آئیننامههای اجرایی
◆ تدوین برنامههای مورد نیاز جهت بهبود و توسعه همکاری
مشترک دستگاه های اجرایی دولتی مختلف با دانشگاه
• تدوین برنامه و استقرار نظام نوآوری برای توسعه پژوهش و
فناوری در دانشگاه
• تدوین برنامه توسعه دارایی های فکری دانشگاه به ویژه تولید
دانش فنی
• تدوین خط مشی مالکیت فکری دانشگاه
• اصالح و بهبود سامانه های فرآیندی مدیریت توسعه و انتقال
فناوری
• تدوین و بومیسازی سطوح آمادگی فناوری( )9-TRL1برای
یکپارچه سازی فعالیت ها در سه زیرنظام آموزش ،پژوهش و
فناوری
• تشکیل کارگروههای مشترک برای تعریف و مشارکت در
اجرای طرحهای منطقه ای
• تشکیل کنسرسیومهای مشترک برای مشارکت در اجرای
طرحهایکالنملی(طرحپایشآالیندههایمحیطزیستو)...
• راهاندازی کارگروههای میان رشتهای و موضوع محور در زمینه
چالشهای اصلی منطقه (کارگروه آب ،کارگروه حاشیه نشینی
و )...
• مشارکت در راه اندازی و مدیریت شبکه دانشگاه های استان
• همکاری و مشارکت هدفمند با شورای برنامه ریزی و
کارگروههای تخصصی شورای برنامه ریزی استان
• مشارکت فعال در سیاستگذاری های کالن استان به ویژه
چالشهای اصلی استان

◆

دانشگاهی
• تدوین و تصویب آیین نامه و شیوه نامه گرنت ویژه فناوری
• تدوین دستورالعمل های مورد نیاز گروه مالکیت فکری
• تدوین دستورالعمل های حمایت از نوآوری و ایده پردازی
• تدوین آیین نامه و برگزاری رویدادهای دورهای چالش فناوری
• تدوین آییننامه و برگزاری ساالنه رویداد لیگ نوآوری
فردوسی
• تدوین موافقتنامه های همکاری دو و چندجانبه
• تدوین شیوه نامه تعریف رساله و پایان نامه تقاضا محور و پیش
بینی امتیاز برای استاد و دانشجو
•تعریفمشوقهایمالیواجراییبرایپایاننامههایتقاضامحور
◆ توسعه هدفمند طرح فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی
دانشگاه
• شناسایی صنایع برای توسعه تعامل هدفمند
• مشارکت تدوین آیین نامه استفاده حداکثری از فرصت
مطالعاتیداخلی
• مبادله تفاهم نامه های همکاری دوجانبه با صنایع
◆ افزایش تاثیر فعالیتهای فناورانه در ارتقاء و ترفیع اعضای
هیاتعلمی
• تدوین و تصویب آیین نامه امتیاز دهی به فعالیت های فناورانه
• پیش بینی شاخص های فعالیتهای فناورانه در کارراهه
اعضای هیات علمی
• تدوین شاخصهای کارآمدی و پیش بینی امتیاز برای فعالیت
اعضای هیات علمی
• پیگیری مطالبات فناورانه از متقاضیان استخدامی از طریق
هیات جذب
•حمایتمالیازثبتاختراعاتدانشجویانواعضایهیاتعلمی
◆ بهبودمدیریتطرحهایبروندانشگاهیوپایشمستمرآنها
• اصالح ساختاروپیشبینیگروهارتباطعلمیدانشگاهباجامعه
• تقویت سامانه های حوزه فناوری
• فعال سازی دفاتر ارتباط با جامعه در دانشکده های منتخب

◆

◆ طراحی فرآیند همکاری بخشهای غیردولتی و بخش
خصوصی با دانشگاه
• تدوین آیین نامه شبکه همکار دانشگاه
• تدوین و تصویب آیین نامه استقرار واحدهای R&D
شرکتهای همکار در دانشگاه
• حمایت از بهره برداری از ظرفیت های علمی و تجهیزات
آزمایشگاهی و پایلوت های نیمه صنعتی دانشگاه توسط صنایع
• بازنگری چارت تشکیالت حوزه فناوری با رویکرد توسعه
همکاری با جامعه
• تدوین نحوه راه اندازی کرسیهای نمایندگی دانشگاه در
صنایع
• مشارکت علمی ،اجرایی و مالی در طرحهای مشترک با صنایع
• راهاندازی و مشارکت در شرکت دانشگاهی پیشگامان
فردوسیمشهد
• حمایت از توسعه واحدهای نیمه صنعتی در دانشگاه با
مشارکتصنایع
• ثبت نشان (برند) دانشگاه و تدوین دستورالعمل بهرهبرداری
و مشارکت
• فراهم نمون امکان دسترسی مجازی و ارتباط با شرکتهای
همکار
◆ تدوین آیین نامه و اجرای روشهای نوین برای توسعه فناوری
• تدوین شیوه نامه مشارکت و بهره برداری از برند دانشگاه
• تدوین آیین نامه مراکز فناوری های پیشرفته
• بازنگری و اصالح دستورالعمل امتیازدهی طرحهای برون

افزایش مسئولیت پذیری و ارتقای ظرفیتهای علمی
و اجرایی برای توسعه فناوری
◆ تدوین سه برنامه محوری میان مدت توسعه فناوری های
نوین (:)NBICS
• برنامه توسعه علوم پیشران و بنیادین برای تولید دستاوردهای
پژوهشیهدفمند
• برنامه توسعه فناوری های نوین (تدوین سند توسعه بیو
فناوری ،سند توسعه نانو فناوری ،سند توسعه فناوری
اطالعات) با هدف تدوین دانش فنی در زمینه های اولویت دار
• برنامه توسعه مرکز نوآوری
• جذب منابع مالی ماموریتگرا برای حمایت از تدوین
دانشفنی به ویژه زمینه فناوریهای نوین (معاون علمی و
فناوری ریاست جمهوری و )...
◆ ایجاد سازوکار و روشهای اجرایی مناسب برای حضور
دانشگا ه در فعالیت های توسعه فناوری ،پروژهها و مناقصه ها
• استقرار واحدهای  R&Dصنایع در دانشگاه
• ایجاد کارگروههای ویژه میان رشتهای در زمینههای اولویتدار
• پیش بینی سازوکار حضور دانشگاه در مناقصههای ملی و بین
المللی و اجرای طرح های کالن مانند:
 اجرای پروژه کالن ملی توسعه فناوری ازدیاد برداشت میداننفتیبینک
 اجرای پروژه کالن ملی تصویر سازی زیرسطحی برای حفرچاه نفت
 تدوین دانش فنی تولید کاتالیست RFCC تولید و نصب توربین بادی مسئولیت طرح ملی پایش آالیندگی صنایع غذایی کشور -طرح تکمیل ،راه اندازی و ارتقای سامانه هشدار سریع زلزله

❚ دانشگاه

فردوسی مشهد❚

شهرتهران
• حمایت مالی و اجرایی از تعریف طرح های تدوین دانش فنی
مبتنی بر دستاوردهای پژوهشی دانشگاه
• پیگیری اخذ رتبه برای ارائه خدمات فنی و مهندسی از مراجع
ذیصالح از طریق شرکت دانشگاهی پیشگامان فردوسی
◆ سازماندهی و شبکهسازی به منظور رفع نیازهای کشور
• مشارکت در کنسرسیوم دانشگاه های بزرگ کشور برای تعریف
و اجرای پروژه های ملی
• راه اندازی و مشارکت در ایجاد شبکه های ذینفعان حوزه
فناوری در استان (شبکه دانشگاه های استان ،شبکه شرکت
های دانش بنیان ،شبکه فن بازارها ،شبکه مراکز رشد و )...
• تقویت ساختار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با تغییر ساختار
و پیش بینی ایجاد گروه ستادی و مستقل ارتباط علمی دانشگاه
باجامعه
◆ تدوین برنامههای اجرایی در راستای افزایش همکاری
مشترک با جامعه
• برنامه ریزی برای راه اندازی کلینک اقتصاد به موازات همکاری
با کلینیک صنعت با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی
• برنامه ریزی برای حمایت از شکل گیری کارگزاران بخش
خصوصی بازار محصوالت دانش بنیان نظیر مراکز ارزیابی علمی
و ارزش گذاری فناوری و دانش فنی
• حمایت از اجرای طرح در مقیاس نیمه صنعتی به منظور
تدوین دانش فنی
• حمایت از تجاریسازی دستاوردهای دانشگاه با مشارکت
بخشخصوصی
• تعریف و حمایت از ایجاد مراکز تحقیقات تخصصی با مشارکت
صنایع
• راه اندازی باشگاه ارتباط با صنعت با محوریت دانشجویان
• استقرار دفاتر سازمان های مردم نهاد و صنعتی در دانشگاه
• تسهیل و پیگیری انعقاد قراردادهای مسئله محور برون
دانشگاهی
• همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و با مشارکت
صنایع
• تدوین و مبادله تفاهم نامه های همکاری با سازمان ها و
دستگاه های اجرایی ذیربط
• پیشبینی حضور هدفمند نمایندگان دستگاهها و صنایع در
کمیتهها ،شوراها و کمیسیون های دانشگاه و بالعکس
◆ تقدیر و حمایت مستمر از طرحهای برگزیده کاربردی و
مرتبط با نیازهای ملی ،منطقهای و استانی
• مسئولیت برگزاری رویداد ملی هفته پژوهش و فناوری
با مشارکت همه دستگاه های اجرایی استان در سال های
1398-1393
• انتخاب و تقدیر ساالنه از طرح های فناورانه برتر دانشگاه
• انتخاب و تقدیر ساالنه از فناوران برتر دانشگاه
• پیش بینی مشوق مالی برای پایان نامه های تقاضا محور
• پیش بینی امتیاز در آیین نامه ارتقا برای پایان نامه های تقاضا
محور
◆ اختصاص مشوقهای مناسب برای اعضای هیات علمی
فعال در حل چالشهای ملی ،منطقهای و استانی
• پیش بینی پاداش برای حل مسئله با تایید صنعت
• افزایش ظرفیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای اعضای
هیاتعلمی
• اولویت در بکارگیری امریه ها به عنوان نیروی متخصص
• اولویت درانتخاب و تعریف دوره های پسا دکتری
• پیش بینی امتیاز در آیین نامه ارتقا برای پایان نامه های تقاضا
محور
• پیش بینی نمره تشویقی برای پایان نامه های تقاضا محور
دانشجویان
افزایش بهره وری و بهره برداری از توانمندیهای علمی
و اجرایی دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه
◆ توسعه ،ساماندهی و پایش مستمر دورههای مهارت افزایی
• توسعه همکاری با موسسه آموزش عالی اشغال پذیری و
مهارتافزاییگلبهار
• توسعه همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه
• مبادله قراردادهای همکاری با نهادها و شرکت های صنعتی
(شهرداری مشهد ،ایران خوردرو خراسان و  ) ...برای
پشتیبانیازدانشجویانودانشآموختگان
• مشارکت در کمیته های تخصصی و همکاری با دستگاه های
اجرایی و سایر ذینفعان (اداره کار ،تعاون و امور اجتماعی،
سازمان فنی حرفه ای و سایر نهاد های ذیربط)
◆ ساماندهی و افزایش کیفیت و بهرهوری دورههای کارآموزی
دانشجویان
• مبادله تفاهم نامه های همکاری  R&Dدر دوره کارآموزی
• حمایت از برگزاری دورههای مهارتافزایی
• توسعه همکاری با مراکز رشد دانشگاه
◆ ساماندهی و توسعه نهادهای ماموریت گرا و حمایت از
اشتغالمولددانشجویان
• پیش بینی برگزاری جلسات مشترک با صنایع برای انجام
مصاحبه های هدفمند و انتخاب نخبگان برای مشاغل مورد
نظر صنایع (شغل یابی)

◆

⏪
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• راه اندازی مراکز شتاب دهی کسب و کار در دانشگاه با رویکرد
ایجاد فرصت های شغلی برای دانشجویان و دانش آموختگان
• فعال سازی انجمن های علمی دانشجویی و استفاده از
ظرفیت های آنها در فعالیت های حوزه فناوری (لیگ نوآوری،
هفته پژوهش و فناوری ،رویدادهای چالش فناوری و )...
• برگزاری بازدیدهای هدفمند با مشارکت شرکت شهرکهای
صنعتی
• حمایت از انجمنهای علمی و طرحهای مرتبط با اشتغال
دانشآموختگان
توسعه نهادی و افزایش زیر ساخت های ماموریت گرای
حوزه فناوری
• راه اندازی کمیسیون فناوری دانشگاه و تدوین آیین نامه های
اجرایی
• راه اندازی کمیته مالکیت فکری دانشگاه و تدوین آیین نامه
های اجرایی
• راهاندازی کمیته نوآوری دانشگاه و تدوین آییننامههای
اجرایی
• راه اندازی کمیته کارآفرینی دانشگاه و تدوین آیین نامه های
اجرایی
• راه اندازی شورای شبکه آزمایشگاه ها و مشارکت در تدوین
آیین نامه های اجرایی
• بازنگری و توسعه چارت تشکیالت دانشگاه در حوزه فناوری
با رویکرد ایجاد دانشگاه کارآفرین و ایجاد "مدیریت توسعه و
انتقالفناوری"
• ایجاد گروه های ستادی مورد نیاز در نظام توسعه فناوری
دانشگاه شامل گروه نوآوری ،گروه ارتباط علمی با جامعه و گروه
مالکیتفکری
• مشارکت در ایجاد شرکت دانشگاهی پیشگامان فردوسی
مشهدبرایپیگیریفرایندتجاریسازیدستاوردهایدانشگاه
در چاچوب نظام نوآوری دانشگاه
• تعریف و ایجاد مراکز تحقیقات تخصصی با مشارکت صنایع

◆

ت
ع
ف

مراکز دانشگاهی

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
(راه اندازی مرکز تحقیقات حمل و نقل ریلی و )...
• حمایت از راه اندازی شرکت های فناوری و دانش بنیان
دانشگاهی با مشارکت اعضای هیات علمی
• راه اندازی آزمایشگاه های تحقیق و توسعه به منظور ارائه
خدمت به صنایع
• احداث و راهاندازی مراکز فناوری های پیشرفته برای استقرار
شبکه واحدهای  R&Dو شبکه نوآوری و شبکه آزمایشگاهی
(مرجع و )R&D
 مرکز فناوری پیشرفته ،)1 Cat( 1زیر بنای 3000مترمربع،سال 1395
 مرکز فناوری پیشرفته  )3 Cat( 3با مشارکت دانشکدهمهندسی با زیربنای  650متر مربع ،سال 1398
• برنامه احداث راه اندازی مرکز فناوری های پیشرفته)2 Cat( 2
با زیر بنای  7000متر مربع (در حال اجرا)
• تصویب طرح برج فناوری دانشگاه و پیگیری امور مربوط به
احداث برج فناوری دانشگاه

فهرست فعالیت های ویژه مدیریت نشر آثار علمی
• تفکیک مدیریت نشر و امور چاپ از یکدیگر؛ به نحوی که
تمرکز امور نشر و انجام فرآیندهای آن در قالب عرف هم خوان
با سایر نهادهای متصدی به مدیریت نشر آثار علمی زیر نظر
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معاونت پژوهش و فناوری و مؤسسه چاپ به مدیریت اداری و
پشتیبانیدانشگاهمحولگردید.
• یادآوری می شود متناسب با این اقدام کاربرگ های مربوط به
نشر کتاب نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.
• بازنگری در مقررات ،آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نیز
مسائل حقوقی ،اداری و مالی کتاب ها به گونه ای که اکنون
قرارداد تمامی کتاب ها در چهارچوب مشخص با تدقیق در همه
زوایای حقوقی صورت می گیرد.
• طراحی سایت انتشارات؛ برای انتشارات سایتی به نشانی
 PRess.um.ac.iRطراحی شدهاست .مشخصات و اطالعات
کتابهای دانشگاه در دو سطح مقدماتی و اطالعات کامل و نیز
مقررات و کاربرگها در سایت در دسترس است .عالوه بر این
مدیریتسایتانتشارات،تخلفاتسایتهاوسامانههایاینترنتی
را که به نشر غیرقانونی فایلهای PDFکتابهای دانشگاه اقدام
کردهاندرهگیریوباایننوعازتخلفاتبرخورد میکند.
• توجه به امور پخش و توزیع از طریق شرکت های طرف قرارداد
و انسجام بخشی به این فعالیت و همچنین ایجاد امکان فروش
اینترنتیکتابهایدانشگاهازطریقیکیازشرکتهایواسطه.
• هماهنگ سازی نشریات دانشگاه با معاونت مطبوعات وزارت
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و اخذ پروانه برای نشریات فاقد
پروانه ،ثبت نشریه های دارای پروانه در سامانه جامع رسانه
ها ،اصالح و روزآمدسازی مشخصات نشریات به گونه ای که
در حال حاضر  52مجله دانشگاه دارای پروانه انتشار هستند
و مشخصات آنها با آنچه در سیستم جامع رسانه ها ثبت شده
همخواناست.
• هماهنگ سازی نشریات و ثبت  44نشریه در پرتال نشریات
علمی و پژوهشی کشور (وابسته به کمیسیون نشریات علمی
کشور وزارت علوم تخقیقات و فناوری) .الزم به ذکر است سایر
نشریات دانشگاه نیز برای ورود به فرایند ارزیابی و رتبه بندی
در حال ثبت و اقدام هستند .همچنین الزم به ذکر است که
دانشگاه فردوسی مشهد با  44نشریه علمی مندرج در پرتال
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نشریات علمی وزارت متبوع از لحاظ تعدادی در رده سوم رتبه
بندی دانشگاها  ،سازمان ها ،انجمن ها ..قرار دارد.
• ثبت قرارداد "فروش ،پشتيباني و بهروزرساني سامانه مديريت
نشريات علمي (سيناوب)" برای ساماندهی هرچه بهتر نشریات
دانشگاه و ارتقای رتبه علمی نشریات دانشگاه در سامانه
نشریات علمی کشور (پرتال نشریات علمی کشور)
اهم فعالیت های شبکه آزمایشگاه های دانشگاه:
◆ تدوین آیین نامه جهت ارتقاء بهره وری آزمایشگاه ها و
یکپارچه سازی ارائه خدمات آزمایشگاهی در تمامی واحدهای
آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه
◆ تدوین دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه در
شرایط بحران کرونا
◆ احداث 3آزمایشگاه جامع در دانشکدههای علوم ،دامپزشکی
و کشاورزی به منظور ارائه خدمات دستگاهی /مشاوره ای و
واگذاری فضای کار آزمایشگاهی به اعضای هیات علمی جوان
و دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی ،هر یک به مساحت
تقریبی 300متر مربع.
◆ مدیریت اجرایی مرکز فناوری های پیشرفته)1-CAT( 1
دانشگاه با هدف پشتیبانی از فناوری های نوین در چهار
حوزه فناوری نانو ،فناوری زیستی ،فناوری اطالعات و علوم
شناختی و ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی /مشاوره ای به
پژوهشگران و واحد های تحقیق و توسعه صنایع فعال در شرق
کشورذ ،به مساحت  3000متر مربع.
با توجه به استقبال گسترده صنایع از این مرکز ،احداث دو شعبه
دیگر در دستور کار قرار گرفته است .در حال حاضر مراحل احداث
مرکز فناوری های پیشرفته  )2-CAT(2در دست اقدام و مرکز
فناوریهایپیشرفته)3-CAT( 3آمادهبهرهبرداری میباشد.
◆ مدیریت اجرایی آزمایشگاه های تحقیق و توسعه -فناوری
نانو ،تحقیق و توسعه فناوری زیستی ،مرجع مواد غذایی ،علوم
بنیادین و راهبردی و محاسبات سنگین در مرکز فناوری های
پیشرفته )1-CAT( 1جهت ارائه خدمات به پژوهشگران و
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موسسه آموزش عالی زند شیراز
موسسه آموزش عالی زند شیراز به عنوان یکی از
بزرگترین مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ،در راستای
تحقق اهداف آموزشی ،فرهنگی ،پژوهشی و تحقیقاتی
دولت یازدهم و دوازدهم در  8سال اخیر ،فعالیت های
شاخصی در زمینه های گوناگون را به انجام رسانده است.
این موسسه با بیش از  45رشته در مقطع کاردانی،
کارشناسی و کارشناسی ارشد توانسته است گام بزرگی در
بخش هایی چون ارتقای سطح نظام آموزش علم ،فناوري
و نوآوري ،تنوع در محتواي آموزشي و ابزارهاي آموزشي
متناسب با نیاز جامعه ،تنوع در آموزش های مهارتی ،به
کارگیری شيوههاي نوین در جذب دانشجو و اعضاء هيات
علمي ،توجه به تنوع استعدادها و پرورش آنها ،ایجاد
روش های نوین در سنجش و ارزيابي دانشجو ،توجه به
اولویت های پژوهشی کشور ،گسترش همکاری های ملی
در زمینه پژوهش و فناوری ،اجرای فعالیت های فرهنگی
و جشنواره ای و  ...بردارد.
معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی زند شیراز با اتکاء به
توانمندیهای اساتید ،کارکنان و دانشجویان متعهد و نوآور،
در محیطی شاداب و پویا و با بهرهمندی از فن آوریهای نوین،
توانستهاستباتربیتدانشجویانمتعهد،متخصص،توانمندو
فراگیر مادام العمر در راستای نیازهای جامعه و صنعت به عنوان
دانشگاه کارآفرین فعالیت نماید .برخی از دستاوردهای مهم
معاونت آموزشی طی سالهای اخیر به شرح ذیل می باشد.
•    تدوین طرح برنامه ریزی استراتژیک جامع ارتقای کیفیت
معاونتآموزشی
⦁ برنامه ریزی جهت ارتقا نقش دانشگاه در تربیت
دانشآموختگان کارآفرین و متخصص با توسعه مهارتهای
حرفهای آنها در راستای نیاز بازار کار
• شناسایی و بازنگری محتوی دورههای آموزشی و واحدهای
درسی با تنوع بخشي دروس اختياري در جهت کارآفرینی،
هم افزايی دانش ،مهارت و نگرش دانش آموختگان در جهت
نیازهای روز جامعه
•    برنامهریزی و توزیع مناسب جذب هیات علمی در هر سال
در جهت شایستهگزینی و برنامههای راهبردی آموزشی
•    تهیه و تدوین و اجرای برنامه ساالنه گروه های آموزشی بر
اساس شاخص های راهبردی طرح جامع موسسه
•    اخذ دانشکده های علوم انسانی و فنی و مهندسی
• بررسی و بروزرسانی سرفصل ها و چارت های دروس
رشته های مختلف در کارگروه برنامه ریزی آموزشی موسسه
⦁ راه اندازی فرایند استاد مشاور تحصیلی ،با هدف هر دانشجو

یک مشاور تحصیلی از شروع تحصیل تا پایان
⦁ تشکیل کارگروهها و شورای سیاستگذاری آموزشی موسسه
جهت ارتقا کیفیت آموزش و یادگیری
• برگزاری کارگاههای دانش افزایی اساتید در حوزه های روش
تدریس و روش تحقیق ،سنجش و اندازهگیری
•    برنامه ریزی برای مهارت آموزی دانشجویان و برگزاری
کارگاههای آموزشی عملی در کنار دروس تئوری
⦁ تجهیز استودیو آموزش مجازی از سال  ۱۳۹۵و تهیه
محتواهایالکترونیکی
•    الکترونیکی شدن فرایند گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ
التحصیالن
⦁ راه اندازی سامانه فروش آنالین کتابخانه و دسترسی بصورت
آنالین به پایان نامه دانشجویان
•   برگزاریکارگاههایآموزشیجهتباالبردنسطحکیفیاساتید
⦁ توسعه رشته ها در مقطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی
ارشد به 50رشته و گرایش
⦁ راه اندازی فرایند جذب دانشجویان توانمند و راهنمایی و
هدایت تحصیلی از بدو ورود و در نهایت افزایش ساالنه ورودی
موسسه
•   برگزاری جلسات کمیته ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی با
هدف استاندارد سازی فعالیت های آموزشی
•   آسیب شناسی مسائل آموزشی و ارائه طرح های مشخص
در راستای ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه
⦁ تسهیل فرایند پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان غیرایرانی
در قالب تدوین و اجرای دستور العمل مشخص
⦁ اطالع رسانی مستمر و دقیق بخشنامه ها ،سیاست ها و
برنامه های موسسه از طریق صفحات اطالع رسانی موسسه و
ارسالپیامک
⦁ راه اندازی فرآیند پروپوزال و پایان نامه ها بصورت الکترونیکی
• اجباری نمودن استفاده از سامانه همانندجو جهت کاهش
تخلفات در پایان نامه ها
•   برگزاری کارگاه های آموزشی پیشنهاده و پایان نامه نویسی
•   حذف پایان نامه صحافی شده
⦁ اجرا نمودن روند درخواست استفاده از فرصت 6ماهه
دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ارائه دستاوردهای علمی
مستخرج از پایان نامه
⦁ برنامه ریزی برای افزایش سهم آموزش الکترونیکی دانشگاه
در دوره پساکرونا با توجه به ادامه و افزایش سهم اموزش
الکترونیکی دانشگاه ها در این دوره
⦁ ارائه طرح تشکیل شبکه تعاملی نخبگان دانشگاهی با
صنعتگران به دانشگاه شیراز(دانشگاه مادر) و تشکیل جلسات

اجرایی طرح با هدف تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت
• ارائهطرح"آکادمیعلم-کار-زندگی"بارویکرددانشگاهکارآفرین
⦁ راه اندازی مرکز هدایت و مشاوره شغلی برای دانشجویان
سال های اخر ،با رویکرد ورود به بازار کار
⦁ تدوین و اجرای شیوه نامه درس کارورزی و تعمیم اجرای
آن به کلیه رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی با رویکرد
دانشگاهکارآفرین
• ارج نهادن به بحث نوآوری و ترغیب دانشجویان به ایده
پردازی با برگزاری تعدادی رویداد های استارت آپی در صنایع
مختلفمانندصنعتگردشگری
⦁ برگزاری رویداد استارتاپی در زمینه اینترنت اشیا که از
مباحث به روز طی سال های اخیر است
⦁ ایجاد روند کارورزی با عنوان "کارورزی داوطلبانه" برای
رشتهایی که در سرفصل وزارت خانه دارای واحدکارورزی
نیستند
⦁ تدوین و اجرای بیش از  40دوره های میان رشته ای با هدف
کاربردی و کارآمد سازی آموخته های دوران تحصیلی
⦁ بهره گیری از ظرفیت برنامه های درسی با هدف کاربردی و
کارامدسازی رشتههای تحصیلی
⦁ بهره گیری از ظرفیت استان در جهت تعامل اثربخش با واحد
های صنعتی با رویکرد تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت
⦁ انعقاد تفاهم نامه هایی با مراکز علمی پژوهشی متنوع مانند
پارک علم و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه
شیراز و  ....به جهت همکاری های علمی پژوهشی
⦁ رشد قابل توجه اشتغال پس از اتمام ساعات کارورزی به
جهت ارتباط خوب و همه جانبه با صنایع خدماتی و تولیدی
⦁ برگزاری دوره های کارگو با هدف آشنایی دانشجویان با افراد
موفق و برجسته از طریق برگزاری سمینار ها
⦁ بازدید علمی دانشجویان از بیش از  10واحد صنعتی،
تولیدی ،آزمایشگاهی با رویکرد کارجو و تخصصی
⦁ حذف فرایند کاغذی انجام طرح و پروژه های پایانی

دانشجویان و سیستمی شدن فرایند ارجاع و نامه نگاری و
تحویل مستندات طرح های پروژه پایانی و دستاوردهای
کارورزیدانشجویان
⦁ پیشنهاد طرح های جایگزین ویژه شرایط کرونا با هدف
افزایش و آشنایی دانشجویان با طرح های پژوهشی کاربردی
دستاوردهای معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی
موسسه در شرایط غیر قابل پیشبینی همهگیری ویروس
کرونا:
خوشبختانه بخش آموزش مجازی موسسه آموزش عالی زند
شیراز از بهمن ماه  1395با هدف ایجاد تشکیل کالسهای
غیرحضوری و به منظور برنامه مکمل درسی دانشجویان در
دورههای حضوری و برگزاری وبینارهای تخصصی آغاز به کار
کرده است .این بخش با راهاندازی اولیه دو وبسایت جهت
سازماندهی و نگهداری فایلهای درسی و تکالیف دانشجویان
و همچنین امکان تولید محتوا بصورت آفالین و دیگری با
هدف برگزاری کالسهای آنالین با راهاندازی و تجهیز استودیو
تولید محتوای مجازی توانسته گامهای قابل توجهی در جهت
پیشبرد اهداف موسسه در زمینه آموزش مجازی بردارد .با
توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی کرونا با برگزاری جلسات
متعدد در ستاد بحران و کمیته های آموزش ،اقدامات زیر در
جهت پیشبرد اهداف موسسه با هدف برقراری آموزش و با شعار
آموزش همچنان جاری است صورت پذیرفت:
⦁ تشکیل کارگروه آموزش مجازی و نظرسنجی از اساتید جهت
تعیین بخشنامه های آموزشی هر نیمسال
⦁ توسعه سامانه های مدیریت یادگیری الکترونیکی و بروز
رسانی و بومی سازی آن
⦁ تشکیل کالسهای آزمایشگاهی و کارگاهی به شیوه شبیه
سازی شده مجازی در دوران کرونا
⦁ تسهیل و تسریع در پاسخگویی به مسائل و مشکالت
دانشجویان بصورت الکترونیکی و عدم مراجعه حضوری آنان
در دوران کرونا
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⦁ نظرسنجی از اساتید و دانشجویان در مورد قابلیت سامانه
آموزش مجازی و رضایتمندی ۸۰درصدی
⦁ برگزاری جلسات دفاع پیشنهاده به صورت مجازی
⦁ برگزاری جلسات دفاع به صورت مجازی
⦁ راه اندازی و برگزاری امتحانات آنالین
⦁ امکان برگزاری کالس های آنالین و افالین بصورت تعاملی
• امکان تعیین و مشاهده تکالیف و پروژه دانشجویان
•    امکان بررسی عملکرد ،پیشرفت و حضور و غیاب
دانشجویانبصورتمجازی
• عکس العمل سریع و راه اندازی امکانات مورد نیاز جهت
تدریس مجازی در شروع بحران کرونا
•    برگزاریمداومکارگاههایآموزشیجهتآشناییدانشجویان
باروندآموزشمجازی
⦁ برگزاری وبینار آموزشی جهت دانشجویان و خانواده آنان در
دوران پر استرس کرونا
• الکترونیکی نمودن کلیه فرایندهای آموزشی
⦁ بررسی و اطالع از وضعیت روانشناختی و نگرانی های
احتمالی دانشجویان در شرایط همهگیری ویروس کرونا
⦁ همکاری اقتصادی و آموزشی با دانشجویان در شرایط
همهگیری ویروس کرونا
⦁ شناسایی چالشهای آموزش مجازی
⦁ ارائه خدمات حمایتی به دانشجویان دارای شرایط خاص در
شرایطکرونا
⦁ شناسایی نیاز ها ،مسائل و مشکالت دانشجویان بدلیل تغییر
شیوهآموزشیازحضوریبهمجازیوانتقالآنهابهمدیرانارشد
⦁ ارائه راهکارهای علمی در جهت رفع مسائل دانشجویان در
حوزههای مختلف تحصیلی ،آموزشی ،روانشناختی و ...
⦁ انجام مکاتبات الزم با وزارت خانه های عتف و ارتباطات و
فناوری اطالعات و پیگیری جهت اعمال تعرفه رایگان اینترنت
برای وبسایت های آموزش مجازی موسسه
⦁ تهیه وتنظیم آیین نامه آموزش مجازی ویژه شرایط خاص
کرونا و آموزش مجازی در این دوره
⦁ ایجادتیمپشتیبانیجهتامتحاناتمجازیبصورت 24ساعته
⦁ تغییر شیوه ارزشیابی دانشجویان و ایجاد ارزشیابی مستمر در
طول ترم و کم شدن سهم نمره در پایان ترم
⦁ برگزاری بیش از  5968کالس های آموزشی آنالین و آفالین با
بهترین و بروز ترین امکانات و تجهیزات آموزشی
⦁ برگزاری بیش از  2100آزمون تستی و تشریحی و پروژه ای
بصورت مجازی در شرایط همهگیری ویروس کرونا
⦁ ارائه بیش از  1660دروس آزمایشگاهی ،کارگاهی و عملی با
ایجاد با ایجاد شرایط آزمایشگاهی مجازی با نظارت کامل بر
برگزاریآنها
با افزایش تعداد رشته ها و دانشجویان در مقطع تحصیالت
تکمیلی در  8سال اخیر ،تعداد پایان نامه های دفاع شده
دانشجویان موسسه آموزش عالی زند شیراز در مقطع
کارشناسی ارشد افزایش چشم گیری داشته است .عناوین
پایان نامه های با توجه به نیازهای روز کشور و اولویت های
پژوهشی تعیین می گرددد به گونه ای که بالغ بر  80درصد از
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی زند
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❚ موسسه آموزش عالی زند شیراز❚

شیراز ،حداقل یک مقاله از پایان نامه خود استخراج می نمایند
و هر ساله تعداد مقاالت مستخرج از پایان نامه رو به افزایش
بوده است.
موسسه آموزش عالی زند شیراز با تکیه بر توانمندی و استعداد
پژوهشگران خود توانسته است در بخش ارائه و چاپ مقاالت
علمی در نشریات و همایش های معتبر ملی و بین المللی بیش
از  5000اثر را ثبت نماید که دستاوردی بزرگ برای یک موسسه
آموزش عالی می باشد .معاونت پژوهشی این موسسه اقدام
به برگزاری جلسات و نشست های علمی در سال های اخیر
نموده است .این جلسات در راستای افزايش دانش ،مهارتها
و تقویت بنیه علمی دانشجویان مقاطع مختلف بوده و همچنین
منبعی جهت یافتن طرح های پژوهشی و پایان نامه ها و فعالیت
های علمی می باشد .در یک سال اخیر جلسات هم اندیشی
علمی در گروه ها و رشته های مختلف به طور منظم برگزار
شده است که با غیر حضوری شدن دانشگاه ها این امر نه تنها
تنزلی نداشته بلکه تعداد جلسات آنالین این فعالیت افزایش
چشم گیری داشته است .در بسیاری از این جلسات چهره های
برجسته علمی و اساتید دانشگاه های مطرح داخل و خارج از
کشور به عنوان سخنران حضور داشته اند.
اجرای طرح های پژوهشی درون و برون سازمانی و در سطوح
ملی از دیگر فعالیت های بارز موسسه آموزش عالی زند شیراز
در راستای تحقق اهداف پژوهشی دولت یازدهم و دوازدهم
می باشد .تمامی طرح های اجرا شده توسط پژوهشگران این
موسسه در زمینه اولویت های پژوهشی اعالم شده توسط
سازمان های معتبر کشور و در راستای حل نیازهای پژوهشی
در سطح ملی می باشد .از مهم ترین آنها می توان به "ساخت
کیت نانوسنور تشخیص سریع کرونای پرندگان و انسانی
( )2-SARS-COVبا واسطه اثر انگشت ثابت آن در محیط های
بیولوژیکی" اشاره کرد .این طرح پژوهشی به صورت مشترک
توسط محققان جوان شیرازی موسسه آموزش عالی زند،
شرکت های دانش بنیان برج و بارو و ابتکار نانو صنعت کیمیا و با
حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،موسسه آموزش عالی زند
شیراز و موسسه سرم سازی رازی اجرا شده است .اجرای این
طرح پژوهشی تاثیر بسزایی در تشخیص ویروس کرونا در دوره
شیوع این بیماری داشته است .از دیگر موارد مهم می توان به
طرح اجرا شده با عنوان "ارائه طرح توجیهی جامع توسعه بوم
گردی و گردشگری باغ یکصد و ده هکتاری پردیس شهرداری
میمند" اشاره کرد .این طرح پژوهشی با هدف بررسی ،شناخت
و جمع آوری اطالعات در خصوص منطقه ی گردشگری
میمند اجرا شده است که منجر به ایجاد فضایی مناسب برای
گردشگران و به تبع این موضوع ایجاد رونق اقتصادی برای
شهرداری و افراد بومی منطقه خواهد شد .از دیگر طرح های
اجرا شده در سطح درون سازمانی می توان به "طراحی و پیاده
سازی سامانه آنالین آزمون" در دوره مجازی شدن آموزش
موسسه اشاره کرد .این طرح عالوه بر موسسه آموزش عالی زند
شیراز قابلیت پیاده سازی در دیگر دانشگاه ها را نیز دارد.
با دریافت مجوز انتشارات اندیشمندان زند در سال ،1399
چاپ کتاب های جدید با نام و لوگوی موسسه میسر شد .این
اقدام در جهت ارائه بستری مناسب جهت انتشار تولیدات

❚ دانشگاه یزد❚

علمی و پژوهشی هیات علمی ،اساتید محترم و دانشجویان
گرامی و تشویق و ترغیب ایشان جهت تالیف و ترجمه کتاب ،
مقاله و آثار علمی می باشد .در سال جاری بیش از  15عنوان
کتاب تخصصی دانشگاهی در رشته های مختلف مجوزهای
الزم را کسب نموده و به چاپ رسیده است .از آنجایی که
یکی از پرسنل این موسسه در خدمت مقدس سربازی از
سربازان سردار سلیمانی بوده است ،پس از شهادت سردار،
خاطرات خود از ایشان را به رشته تحریر درآورد و با پیگیری
های معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز ،این
خاطرات تحت عنوان کتاب مرد تکرار نشدنی به چاپ رسید
و همزمان با یکمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی از این
کتاب رونمایی شد.
از اقدامات فرهنگی صورت گرفته می توان به تشکیل انجمن
های علمی پویا و حمایت از آنها در راستای تحقق اهداف
آموزشی ،دانشجویی و فرهنگی اشاره کرد .به عنوان مثال
با تالش اعضای انجمن علمی کامپیوتر موسسه زند شیراز و
با همکاری اساتید مشاور و واحد فرهنگی ،برنامه ای بسیار
پربار و قابل ارائه در سطح تمامی دانشگاه های کشور طراحی
گردید .در این برنامه قابلیت ارائه کلیه برنامه های فرهنگی ،ارائه
محصوالت دانشجویان ،اطالع رسانی برنامه ها و به اشتراک
گذاشتن تمامی محتوا بین دانشگاه های سراسر کشور برای
اولین بار در موسسه زند شیراز طراحی گردید که پس از اخذ
مجوزهای الزم قابل ارائه به کلیه واحد های فرهنگی دانشگاه
های کشور می باشد .مجوز اولیه برنامه مذکور از معاونت
فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اخذ گردیده است.
همچنین این معاونت اقدام به تشکیل انجمن فناوری های
همگرا ( ،)ConveRGinG TechnoloGiesکه به مجموعه
 ۴فناوری اطالعات ،زیستی ،شناختی و نانو گفته میشود که
در همافزایی و یکپارچگی با هم قادرند ،به نیازهایی از آدمی
پاسخ گویند که تاکنون فناوریهای دیگر قادر به آن نبودهاند،
نموده است .این قابلیت بیبدیل فناوریهای همگرا ،نتیجه
ویژگیهای ممتاز این فناوریها و قابلیت همگرایی آنها است.
با توجه به اهمیت دانش افزایی اساتید با همکاری دفتر نهاد
رهبری استان و اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
کارگاهی با عنوان معرفت شناسی اساتید با موضوعات آری
گویی به زندگی و کارآمدی دین در حوزه تمدن سازی به میزبانی
موسسه آموزش عالی زند ویژه اساتید کل کشور نیز برگزار گردید.
از جمله فعالیت های دوره ی اخیر معاونت فرهنگی می توان
از مراسم های ویژه بزرگداشت قهرمان وطن ،سردار شهید
قاسم سلیمانی که شامل مراسم یادمان با حضور جمع کثیری از
دانشجویان  ،اساتید ،همکاران و همچنین حضور دانشجویان
این موسسه در مراسم بدرقه سردار نام برد.
معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی زند شیراز از دانشجویان
عالقه مند و توانمند به فضاسازی این فرصت را اعطا نمود تا
فضای دانشگاه را با استفاده از هنرهای تجسمی نظیر نقاشی
و رنگ آمیزی و همچنین ساخت وسایلی همچون نگهدارنده
کتاب از لوازم بازیافتی ساختمانی از جمله فعالیت های صورت
گرفته می باشد که عالوه بر نوآوری و خالقیت در حفظ محیط

زیست و تحقق شعار صرفه جویی تاکید داشته است.
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جامعه محوری در رویکردهای دانشگاه آیت ا هلل بروجردی (ره)
دانشگاه اجتماعی و جامعه محور دانشگاهی است که آشکارا در
حیات اجتماعی سهم و نقش داشته باشد .در حقیقت ارتباط
نظاممنددانشگاهباجامعهسنگبنایدانشگاهاجتماعیاست.
تولیدات علمی و پژوهشی نیز هم باید تولیداتی نافع و معطوف
به مشکالت جامعه باشند و هم آینده نگر و پاسخگوی نیازهای
آینده .از مهمترین افق های چشم انداز دانشگاه پاسخگویی به
نیازهای منطقه با تمرکز بر رفع نیازمندی های جامعه و صنعت
تعریف گردیده است.
در همین راستا ،طی دو سال اخیر  18تفاهم نامه همکاری
علمی و پژوهشی میان دانشگاه و سازمان ها و صنایع استان
منعقد گردید .همچنین حدود  50مشاوره حقوقی و  10مشاوره
مالی و بازاریابی به اداره صنعت و معدن بروجرد در قالب
جلسات هفتگی در آن سازمان توسط اعضای هیئت علمی
دانشگاه صورت گرفت .بازنگری در آیین نامه های داخلی
مرتبط با قراردادهای برون دانشگاهی ،نظارت بیشتر بر نحوه
اینفوگرافی ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آیت اهلل بروجردی (ره)

اجرای طرح ها و حضور نمایندگان دانشگاه در کمیسیونهای
تخصص پژوهش و توسعه استان از جمله سایر اقدامات صورت
گرفته در این بخش بوده است.
در راستای تقویت تعامل و ارتباط میان صنعت و جامعه با
دانشگاه و ارتقا دانش فنی و کاربردی و مطابق با آیین نامه وزارت
عتف ،شیوه نامه داخلی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
در جامعه و صنعت تدوین گردید و در سالی که گذشت شش
نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در سال  1399از فرصت
مطالعاتی کوتاه مدت استاد در صنعت و جامعه بهره بردند.
با هدف بسط نشاط علمی و اجتهادی و شجاعت نوآوری و
تفکر نقادی ،در سال  1399حدود  20کرسی علمی ترویجی
در موضوعات کاربردی مختلف از جمله :کرونا و سبک زندگی،
بازنگری وظایف دولت در حمایت از خانواده ها در ایام کرونا،
تاملی در صالحیت های تخصصی کارگزاران ،کارناوالیسم دینی
در ایران و  ، ....برگزار گردید.
از زیرساخت های دیگر برای افزایش نقش اجتماعی دانشگاه
تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه بوده است .برگزاری
کارگاه های کارآفرینی و رویدادهای مرتبط از جمله فعالیت
های مهم این مرکز در سال گذشته بوده است .جشنواره ایده
پردازی "ایده های من" در بهمن ماه با موضوع کسب و کارهای
آنالین و محورهای سالمت ،آموزش ،گردشگری و پسماند به
صورت مجازی ،به دلیل شرایط موجود و فراگیری ویروس
کرونا در کشور به صورت مجازی-حضوری برگزار گردید .در
این جشنواره تعداد  ۸۱ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و
در نهایت در روز ملی کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی ،با حضور

داوران متخصص و مجرب برگزار از  ۵ایده منتخب تقدیر به
عمل آمد.
همایش توسعه شهرستان بروجرد
در راستای تحقق سند راهبردی دانشگاه در  ۲۹مهر  ۹۹اولین
دوره همایش "توسعه پایدار شهرستان بروجرد حرکت به سوی
فرا صنعتی" با حضور مدیران استان ،پژوهشگران ،صنعتگران و
سایر تولیدکنندگان به صورت مجازی تشکیل گردید.
محورهای همایش در حوزه اقتصادی با تمرکز بر شهرستان
بروجرد شامل؛ نقش سرمایهگذاری در توسعه پایدار ،بهبود
فضای کسبوکار ،کارآفرینی و مدیریت کسبوکار ،مدیریت
تکنولوژی،تحقیقوتوسعه،تبییننقشخدماتدرفراصنعتی
بودند .کتابچه این همایش برای بهره برداری هرچه بهتر به
مدیران سازمان ها و ارگان های شهرستان و استان ارسال
گردید .از برنامه های مهم دانشگاه در سال  1400برگزاری
دومین دوره این همایش خواهد بود.
همایش ادیب فرزانه
دانشگاه آیت ا ....بروجردی (ره) با همکاری اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی بروجرد برگزاری همایش ادیب فرزانه،
بزرگداشت اندیشه ها و شخصیت عالمه سید جعفر شهیدی را
در مرداد ماه  1400در برنامه های خود را قرار داده است .دكتر
سيدجعفر شهيدی ،از مفاخر جهان اسالم ،مجتهد و استاد
ممتاز دانشگاه تهران بودند که در سال  1386دار فانی را وداع
گفتند .این همایش در سه محور :غدیرشناسی  ،امام علی
شناسی و نهج البالغه شناسی در اندیشه های دکتر شهیدی
برنامه ریزی شده است.

معرفی دانشگاه یزد

معاونت آموزشی

• تشکیل بخش برنامه ریزی توسعه و آمایش دانشگاه
⦁ ساماندهی سرفصل دروس کلیه رشته های جاری
دانشگاه و در صورت نیاز بازنگری و به روز رسانی آنها
⦁ الکترونیکیکردن فرایندهای مرتبط با برنامهریزی
درسی
⦁ تدوینطرحجامعارتقایکیفیتآموزشیدانشگاهیزد

معاونت اداری مالی

⦁ اجرای حسابداری تعهدی طبق برنامه های وزارت
امور اقتصاد و دارایی
⦁ ارتقای نرم افزار اموال انبار و تدارکات به تحت وب و
به روز رسانی اموال
⦁ ایجاد امکان دریافت درآمدهای متفرقه از طریق
درگاهپرداختالکترونیکی
⦁ اخذ شماره مستخدم برای  ۱۷۰نفر از اعضای هیات
علمیپیمانی

معاونت دانشجویی

⦁ الکترونیکی شدن فرایندی کار دانشجویی در سامانه
گلستان
⦁ مکانیزه شدن انتخاب و انتصاب اتاق خوابگاه ها به
دانشجویان فرم خسارت های وارد به خوابگاه ها اسکان
مهمانان خوابگاه ها اعم از داخلی و خارجی
⦁ اتصال سامانه خوابگاهی دانشگاه به وب سرویس
خوابگاهی صندوق رفاه جهت یکپارچه سازی اطالعات
خوابگاهی و ارائه خدمات بهتر خوابگاه
⦁ بهره برداری اسرای متاهلی با ظرفیت  ۳۶سوئیت

معاونت پژوهشی

⦁ راه اندازی دفتر انتقال فناوری
⦁ راه اندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی
⦁ ایجاد پردیس فناوری و صنعتی
⦁ دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در
جامعه و صنعت

معاونت فرهنگی و اجتماعی

⦁ راهاندازی دفتر سیاستگذاری فرهنگی جهت پایش و
فرصت و برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
⦁ الکترونیکیشدنفرایندهاینهادهایدانشجوییاعم
از درخواست مجوزها و نامهنگاری و برگزاری انتخابات
⦁ افزایش سرانه بودجه نهادهای دانشجویی
⦁ تجهیز و ساماندهی نهادهای دانشجویی

مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری
⦁ بازنگری در ساختار دانشگاه
⦁ تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه
⦁ تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه در واحدهای صف
و ستاد دانشگاه یزد
⦁ استقرار سامانه نظام پیشنهادها در دانشگاه یزد

مدیریت طرح های عمرانی
⦁ ساخت حفاظ خانه های سازمانی مسکن و شهرسازی
⦁ تعمیر و بهسازی زیرساختهای الزم برای فضای

سبز و تاسیسات موجود در ساختمانهای آموزشی و
خوابگاهی
⦁ ایزوگام مهدکودک سرای خواهران و برادران مجتمع
فنی مهندسی و علوم انسانی پردیس مهریز آمفیتئاتر
نقلیه به متراژ  ۵۱۰متر مربع
⦁ نصب سایه بان جلوی ساختمان آمفی تئاتر و
جابجایی سایه بان قبلی

دبیرخانه هیئت ممیزه

⦁ رعایت مقررات قطع انصاف و درعینحال سرعت
مناسب در بررسی و پیگیری پرونده ها
⦁ تدوین مجموعه مقررات و رویه های داخلی هیئت
ممیزی دانشگاه یزد
⦁بهروزرسانیبهتکمیلاطالعاتوبسایتهیئتممیزه
⦁ مدیریت سبز و حذف مکاتبات و فرآیندهای کاغذی

مدیریت همکاریهای علمی بین المللی

⦁ قرار گرفتن در ردیف هشت دانشگاه برتردانشگاه های
جامع کشور در ISC
⦁ ورود برای نخستین بار در نظام رتبه بندی الیدن
⦁ بهبود رتبه در سایر نظام های رتبه بندی مانند گرین
متریک  ،وبومتریک و ....
•   عضویت در اتحادیه دانشگاههای جهان( ) IAU

ت
ع
ف

مراکز دانشگاهی

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

❚ دانشگاه صنعتی ارومیه ❚

خرداد  • 1400شماره 46
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گزارش اهم اقدامات انجام شده در دانشگاه صنعتی ارومیه در دوران دولت یازدهم و دوازدهم
دستاوردهای شاخص در حوزه عمرانی

■ راه اندازی و بهره برداری از آشپزخانه صنعتی دانشگاه در سال 1397
مساحتتقریبی

بودجه هزینه شده

ظرفیت پخت غذا

زمان بهره برداری

 500متر مربع

 20میلیارد ریال

 1800غذا در هر وعده

1397

■ راه اندازی و بهره برداری از بوفه دانشجویی دانشگاه در سال 1397
مساحتتقریبی

بودجه هزینه شده

ظرفیت

زمان بهره برداری

 150متر مربع

 5میلیارد ریال

 120نفر

1397

■ راه اندازی و بهره برداری از رستوران مکمل ترنج دانشگاه در سال 1398

مساحتتقریبی

بودجه هزینه شده

ظرفیت

زمان بهره برداری

 220متر مربع

 2.5میلیارد ریال

 80نفر

1398

■ راه اندازی و بهره برداری از سالن ورزشی سرپوشیده دانشگاه در سایت جهتلو در سال 1397

مساحتتقریبی

بودجه هزینه شده

ظرفیت

زمان بهره برداری

 1860متر مربع

 35میلیارد ریال

 900نفر

1397

■ افتتاح زمین چمن مصنوعی دانشگاه در سایت جهتلو در مجاورت سالن ورزشی سرپوشیده در سال 1398

مساحتتقریبی

بودجه هزینه شده

ظرفیت

زمان بهره برداری

 1560متر مربع

 5میلیارد ریال

استاندارد

1398

■ راه اندازی و بهره برداری از سالن بدنسازی دانشگاه در سایت جهتلو در سال 1399

مساحتتقریبی

بودجه هزینه شده

ظرفیت

زمان بهره برداری

 90متر مربع

 2میلیارد ریال

 30نفر

1399

■ کلنگ زنی احداث زمین چمن طبیعی در سایت جهتلو در سال 1398
■ کلنگ زنی احداث خوابگاههای ملکی دانشجویی در سایت جهتلو در سال  1396با ظرفیت  500نفر
■ پیشرفت  80درصدی ساخت چهار طبقه از ساختمان برج دانشگاه در سایت بند در دولت دوازدهم

مساحتتقریبی

بودجه هزینه شده

زمان انجام پروژه

 9000متر مربع

 160میلیارد ریال از سال96

1399 -1396

■ تثبیت مالکیت  20هکتار از اراضی سایت جهتلو برای تأمین فضای فیزیکی استاندارد دانشگاهی
• انعقاد تفاهم نامه چهارجانبه با دانشگاه علوم پزشکی استان ،استانداری و اداره کل مسکن و شهرسازی استان
• تجمیع خوابگاههای ملکی دانشجویی و فضاهای فرهنگی-ورزشی در سایت جهتلو

جمع بندی دستاوردهای عمرانی در دولت یازدهم و دوازدهم
دستاوردهای شاخص در حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت
■ حوزه پژوهش:

• قرار گرفتن دانشگاه در جمع یک درصد دانشگاههای برتر پراستناد جهان در پایگاه  ESIو  ISCدر دوره دولت دوازدهم
• حضور در جمع  11دانشگاه برتر در بین  27دانشگاه صنعتی کشور در دوره دولت دوازدهم
• حضور  2نفر از اعضای هیئت علمی در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در پایگاه  ESIو  ISCدر دوره دولت دوازدهم
• ورود به پایگاه رده بندی وبومتریکس برای اولین بار در سال  1398به عنوان یازدهمین دانشگاه صنعتی کشور در دوره دولت
دوازدهم
• دستیابی به عدد مطلوب سرانه چاپ  2.2مقاله علمی-پژوهشی ساالنه برای هر عضو هیئت علمی در سال  1397در دوره دولت
دوازدهم
• دستیابی به نرم مطلوب چاپ  46درصد از مقاالت علمی-پژوهشی ساالنه در مجالت چارک  Q1و  Q2در سال  1399در دوره
دولت دوازدهم
• ارتقای مرتبه علمی بیش از  25درصد اعضای هیئت علمی به مرتبه باالتر در دوره دولت دوازدهم

■ آسفالت راه روستایی دسترسی به سایت جهتلو از محل کمکهای خیرین
■ آسفالت و محوطه سازی پارکینگ سایت بند از محل کمکهای خیرین

مسافتتقریبی

هزینه شده

زمان انجام پروژه

 2کیلومتر

 9میلیارد ریال

1398 -1397

سایر اقدامات و دستاوردها در حوزه عمرانی در دوره دولت دوازدهم در دانشگاه صنعتی ارومیه عبارتند از:

•
•
•
•
•

مساحتتقریبی

هزینه شده

زمان انجام پروژه

 3600متر مربع

 3میلیارد ریال

1398 -1397

گازرسانی به سالن ورزشی در قالب طرح جامع
برق رسانی به سالن ورزشی در قالب طرح جامع
فنس کشی بخشی از محوطه پس از تفاهم نهایی
احداث پست گاز ،برق و چاه عمیق
کلنگ زنی و تسطیح زمین چمن طبیعی

⏪

مراکز دانشگاهی

73
⏪

خرداد  • 1400شماره 46

■ حوزه ارتباط با صنعت:

ت
ع
ف

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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• انعقاد تفاهم نامه  33طرح پژوهشی با ادارات دولتی ،سازمانها و شرکتهای استان به ارزش تقریبی  20میلیارد ریال در سالهای
 1397و 1398
• افزایش بهره وری و ارتقای کیفی سطح کارآموزی دانشجویان ،با توافق با بیش از  30کارخانه تولید صنعتی ،ادارات و سازمان های
اجرایی ،و  20شرکت خصوصی فناور
• بازدید دانشجویان و اعضای هیئت علمی از  13مجتمع صنعتی و تولیدی فعال و کارآمد در داخل و خارج از استان
• راه اندازی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و دفتر استاندارد سازی استان آذربایجان غربی در دولت دوازدهم
• اجرای طرح رصد فارغ التحصیالن با همکاری اداره کل بیمه تأمین اجتماعی استان در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک
در دوره دولت دوازدهم

دستاوردهای شاخص در حوزه ادارای و پشتیبانی در دولت دوازدهم

• حفظ ضریب اعضای غیر هیأت علمی به هیأت علمی
• حفظ شاخص نسبت اعضای غیر هیأت علمی به اعضای هیأت علمی دانشگاه زیر عدد یک و کاهش آن به عدد 0/76
• برونسپاری نگهبانی ،حمل و نقل ،تنظیف و سرپرستی خوابگاهها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینهها
• توسعه سامانههای الکترونیک شامل سامانه اتوماسیون مکاتبات اداری ،سامانه کارگزینی و سامانه حضور و غیاب و ...
• اجرای سامانه آبیاری تحت فشار فضای سبز دانشگاه به منظور کاهش مصرف آب

دستاوردهای شاخص در حوزه دانشجویی و فرهنگی در دولت دوازدهم

• افزایش  180درصدی ظرفیت سراهای ملکی دانشگاه در سال 1398
• بازسازی ،ترمیم و تجهیز کلیه واحدهای ساختمان خوابگاه ایثار در سال 1398
• افزایش  50درصدی سرانه فضاهای ورزشی در سال  1398و 1399
• راهاندازی سالن ورزشی سرپوشیده ،زمین چمن مصنوعی ،سالن بدنسازی سرپوشیده ،و کلنگ زنی زمین چمن طبیعی
• راهاندازی آشپزخانه صنعتی دانشگاه در دوره دولت دوازدهم
• راهاندازی و تأسیس بوفه دانشجویی دانشگاه در دوره دولت دوازدهم
• راهاندازی و تأسیس رستوران آزاد مکمل دانشگاه در دوره دولت دوازدهم
• خرید ساختمان از شرکت مخابرات با اعتباری بیش از  30میلیارد ريال جهت استفاده به عنوان سرای ملکی دانشجویی
• کلنگزنی سردخانه در مجاورت آشپزخانه صنعتی با اعتبار  8میلیارد ريال با مشارکت صندوق رفاه دانشجویان کشور

❚❚
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گزارش هشت ساله معاونت دانشگاه شهرکرد ( - )1399-1392دولت تدبير و اميد
پژوهشگر مي باشد .
■ تعدا مقاالت مشترك با نويسندگان خارجي از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  53و  62و  70و  72و  112و  147و  218و
 353مقاله مي باشد.
■ تعداد تفاهم نامه هاي بين المللي از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  1و  1و  2و  1و  4و  5و  1و  3تفاهم نامه مي باشد.
■ تعداد فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  2و  2و  2و  1و  6و  7و  3و  2فرصت
مطالعاتي مي باشد .

مديريت امور فناوری:

مديريت امور پژوهشي:

■ تعدادطرح هاي پژوهشي مصوب شده ازسال  1392تا سال  1399به ترتيب  99و  69و  50و  48و  52و  60و  24و  20طرح
پژوهشي مي باشد.
■ تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي ازسال  1392تا سال  1399به ترتيب  671و  711و  1005و  688و  848و
 722و  564و  156مقاله مي باشد .
■ تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي ازسال  1392تا سال  1399به ترتيب  23و  38و  54و 54و  62و  57و 20
و  15مقاله مي باشد.
■ تعداد مقاالت  ISIاز سال  1392تا سال  1399به ترتيب  228و  273و  282و  330و  411و  390و  396و  437مقاله ميباشد .
■ تعداد مقاالت اسكوپوس از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  269و 271و  297و  388و  456و  468و 487و  573مقاله
مي باشد.
■ تعداد مقاالت  ISCاز سال  1392تا سال  1399به ترتيب  188و  192و  250و  388و  428و  398و  349و  305مقاله مي باشد
■ تعداد مقاالت علمي و پژوهشي از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  563و  650و  767و  652و  528و  502و  426و 384
مقاله مي باشد.
■ تعداد كل مقاالت چاپ شده از سال  1392تا  1399به ترتيب  684و  713و  933و  1033و  1077و  1017و  1031و 909
مقاله مي باشد .
■ تعداد اعضاي هيئت علمي از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  276و  300و  312و  322و  324و  330و  340و  354نفر
مي باشد.
■ تعداد ثبت اختراع از سال  1392تا  1399به ترتيب  9و  6و  16و  14و  34و  31و و  25و  16ثبت اختراع مي باشد.
■ تعداد كتب تاليفي و ترجمه از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  23و  42و  68و  52و  48و  46و  23و  31كتاب مي باشد.
■ تعداد نشريات علمي و پژوهشي از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  2و  2و 2و  3و  6و 6و  6و  6نشريه مي باشد.
■ تعداد کنفرانس های برگزار شده توسط دانشگاه از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  0و  1و  3و  4و  5و  2و  3و  1كنفرانس
مي باشد.
■ گرنت پژوهشي مصوب شده براي اعضاي محترم هيئت علمي از سال  1392تا  1399به ترتيب  0و  0و  16250و  17500و
 20000و  25000و  27500و  32000ميليون ريال مي باشد.
■ تعداد طرح هاي بين المللي از سال  1392تا سال  1399به ترتيب  1و  1و  2و  2و  5و  3و  7و  2طرح مي باشد.
■ تعدا پژوهشگران با شاخص هرش باالي  10از سال  1392تا سال  1399به ترتيب – و – و – و – و  21و  25و  43و 55

جدول اطالعات مدیریت پژوهشی

موضوع

سال  1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال 1399

طرحهايپژوهشيداخلي
مصوب شده

99

69

50

48

52

60

24

20

مقاالت ارائه شده در كنفرانس
هاي داخلي

671

711

1,005

688

848

722

564

156

مقاالت ارائه شده در كنفرانس
هاي خارجي

23

38

54

54

62

57

20

15

 ISIمقاالت

228

273

282

330

411

390

396

437

 Scopusمقاالت

269

271

297

388

456

468

487

573

 ISCمقاالت

188

192

250

388

428

398

349

305

مقاالت علمي پژوهشي داخلي

563

650

767

652

528

502

426

384

تعداد كل مقاالت()sess

684

713

933

1033

1077

1017

1031

909

تعداد اعضاي هيئت علمي

276

300

312

322

324

330

340

354

ثبتاختراع

9

6

16

14

34

31

25

16

كتبتاليفيوترجمه

23

42

68

52

48

46

23

31

تعداد نشریات علمی_ پژوهشی

2

2

2

3

6

6

6

6

1

3

4

5

2

3

1

تعداد کنفرانس های برگزار شده
توسطدانشگاه
گرنت پژوهشي (میلیون ريال)

-

-

32,000 27,500 25,000 20.000 17,500 16,250

تعداد طرح هاي بين المللي

1

1

2

2

5

3

7

2

تعداد پژوهشگران با شاخص
هرش باالي 10

-

-

-

-

21

25

43

55

مقاالتمشترك با نويسندگان
خارجي

53

62

70

72

112

147

218

353

تفاهم نامه هاي بين المللي

1

1

2

1

4

5

1

3

فرصتمطالعاتياساتيد

2

2

2

1

6

7

3

2

اقدامات و فعالیت های مختلف واحد امور فناوری این دانشگاه در سال های  1392الی  1399به شرح ذیل می باشند:
■ تعداد قردادهای برون دانشگاهی امور فناوری دانشگاه از سال  92تا  99به ترتیب  20 ، 23 ، 14 ، 9 ، 12 ، 6 ،16و  8قرارداد
می باشد.
■ از سال 92تا 99مبالغ قراردادهای برون دانشگاهی (هزار ریال) به ترتیب،4299381600،5700000000، 1761250000
 14079672400 ،14531763600 ،13646048435 ،1449450000و  4422000000ریال می باشد.
■ تعداد فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت از سال  92تا  98به ترتیب  2 ، 0، 0 ، 0 ، 0 ، 0 ،0و  1فرصت
مطالعاتیمیباشد.
■ از سال  96تا  99تعداد دانشجویانی که خارج از دانشگاه دوره کارآموزی خود را گذرانده اند به ترتیب ،614 ، 730 ،670
 237کارآموز می باشد.
■ تعداد تیم های مستقر در مرکز نوآوری از سال  96تا  99به ترتیب  11 ، 9 ، 8 ، 8تیم می باشد.
■ از سال  95تا  99تعداد رویدادها و همایش های مشترک با صنایع و دستگاه های اجرایی به ترتیب  5 ،2 ،3 ،2و  10رویداد
و همایش مشترک می باشد.
■ تعداد دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه فرهنگ کارآفرینی از سال  96تا  99به ترتیب  5 ،8 ،6و  14دوره و کارگاه
آموزشی می باشد.
■ ازسال  95تا  99تعداد برنامه های همکاری با سازمان ها و نهادها و مجامع علمی به ترتیب  12 ،11 ،10 ،8و  14برنامه
همکاری می باشد.
■ تعداد پژوهش های انجام شده در حل مسائل زیست محیطی از سال  92تا  99به ترتیب  3 ،7 ،9 ،4 ،5 ،6 ،3 ،6پژوهش
می باشد.

■ از سال  92تا  99تعداد تفاهم نامه های منعقد شده به ترتیب  3 ،3 ،8 ،2 ،2 ،1 ،2 ،1تفاهم نامه می باشد.

جدول اطالعات امور فناوري
موضوع
تعدادقراردادهای
بروندانشگاهی
مبلغقراردادهای
بروندانشگاهی
(هزارریال)

سال 1392سال 1393سال 1394سال1395

16

14

23

20

8

4,422,000,000 14,079,672,400 14,531,763,600 13,646,048,435 1,449,450,000 4,299,381,600 5,700,000,000 1,761,250,000

فرصتمطالعاتی
اعضایهیأت
علمی در جامعه و
صنعت

0

تعداددانشجویانی
که خارج از
دانشگاه دوره
کارآموزی خود را
گذرانده اند

-

تعداد تیم های
مستقر در مرکز
نوآوری

0

تعدادرویدادها
وهمایشهای
مشترک با صنایع
ودستگاههای
اجرایی

-

تعداد دوره ها
و کارگاه های
آموزشی در حوزه
فرهنگکارآفرینی

6

12

9

سال1396

سال1397

سال1398

سال1399

0

تعداد برنامه های
همکاری با سازمان
ها و نهادها و
مجامععلمی

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

2

0

8

0

670

8

3

6

10

0

730

8

2

8

11

2

614

9

5

5

12

1

237

11

10

14

14

تعدادپژوهش
های انجام شده در
حل مسائل زیست
محیطی

6

3

6

5

4

9

7

3

تعداد تفاهم نامه
های منعقد شده

1

2

1

2

2

8

3

3
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مهم ترین فعالیت های انجام شده در این مدت در حوزه فناوري به شرح ذیل می باشد:

• راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه شهرکرد در راستای حمایت از افراد صاحب ایده در راستای رونق تولید داخلی و ایجاد
اشتغالپایدار
• راه اندازی کارگاه های مرکز نوآوری دانشگاه شهرکرد
• راه اندازی دفتر مالکیت های فکری
• تغییر سیستم درخواست ها و فرآیند اداری از دستی و حضوری به سیستمی و غیر حضوری
• انعقاد قراردادهای برون دانشگاهی و درآمدزایی مستقیم برای دانشگاه از محل باالسری قراردادها
• انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادها ،ارگان ها ،شرکت های بزرگ و ..
• اجرایی نمودن فرآیند فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه در صنعت و جامعه
• انجام پروژه های مشاوره ای ،مطالعاتی و اجرایی در راستای حل معضالت زیست محیطی و حفاظت از حیات وحش
• تغییر محتوای دوره های آموزشی مرکز کارآفرینی دانشگاه به سمت تولید و پرورش ایده های جدید و اصول کارآفرینی و
بازاریابینوین
• کاربردی نمودن کارآموزی دانشجویان با هدف تبدیل دانش به مهارت در دانشجویان از طریق رایزنی با مراکز بزرگ صنعتی
و دستگاه های اجرایی بزرگ استان و منطقه و فرستادن دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی به این مراکز به جای
گذراندن کارآموزی در مجموعه های کوچک و یا مجموعه هایی که زمینه فعالیت آنها با رشته تحصیلی دانشجوی متقاضی
تناسبیندارد

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد:

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
سال

فعاليت

 -1خريد حدودا  880جلد كتاب فارسي و  25جلد كتاب التين 17000 ،عنوان كتاب ديجيتال
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3 1399فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  50عنوان پايان نامه
 -4اشتراك سه پايگاه فارسي نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري.
 -5تنظيم دستورالعمل ترميم و بازسازي  17جلد نسخه نفيس خطي موجود در بخش اسناد كتابخانه
 -1خريد حدودا  880جلد كتاب فارسي و  25جلد كتاب التين 5000 ،عنوان كتاب ديجيتال
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  310عنوان پايان نامه
 -4ارتقاء نرم افزار كتابخانه اي پارس آذرخش به برنامه تحت وب آذرسا
1398
 -5تغيير سيستم امانت كتابخانه دانشكده علوم انسانی و هنر فارسان به سيستم رایانه ای و تجهيز اين كتابخانه به نرم
افزار آذرسا
 -6اشتراك سه پايگاه فارسي نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و سه پايگاه التين ساينس
دايركت ،اسكوپوس و اشپرينگر.
 -1خريد حدودا  3283جلد كتاب فارسي و  187جلد كتاب التين 2000 ،عنوان كتاب ديجيتال
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  408عنوان پايان نامه
 -4تجهيز بخش امانت به يك دستگاه كارت خوان.
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هلل دهكردي با  680جلد کتاب.
 -5راه اندازي و افتتاح كتابخانه تخصصي آيت ا
 -6راه اندازی و افتتاح كتابخانه اسناد و مدارك انقالب اسالمي با حدود  620جلد کتاب.
 -7اشتراك سه پايگاه فارسي نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و سه پايگاه التين ساينس
دايركت ،اسكوپوس و اشپرينگر.
 -1خريد حدودا  2552جلد كتاب فارسي و  44جلد كتاب التين
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  490عنوان پايان نامه
 -4تجهيز بخش امانت كتابخانه مرکزی به  8سيستم جستجوي رایانه ای كتاب ( 4سيستم رایانه ای در بخش برادران و 4
1396
سيستم رایانه ای در بخش خواهران)
 -5عضويت کتابخانه مرکزی در سامانه همانندجو
 -6اشتراك سه پايگاه فارسي نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و سه پايگاه التين ساينس
دايركت ،اسكوپوس و اشپرينگر.
 -1خريد حدودا  2552جلد كتاب فارسي و  44جلد كتاب التين
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  490عنوان پايان نامه
 -4تجهيز بخش امانت كتابخانه مرکزی به  8سيستم جستجوي رایانه ای كتاب ( 4سيستم رایانه ای در بخش برادران و 4
1395
سيستم رایانه ای در بخش خواهران)
 -5عضويت کتابخانه مرکزی در سامانه همانندجو
 -6اشتراك سه پايگاه فارسي نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و سه پايگاه التين ساينس
دايركت ،اسكوپوس و اشپرينگر.
 -1خريد حدودا  2837جلد كتاب فارسي و  143جلد كتاب التين
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  508عنوان پايان نامه
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 -4تجهيز و گسترش كتابخانه با خريد  100عدد قفسه دوطرفه كتاب و  10چرخ حمل كتاب
 -5اشتراك چهار پايگاه فارسي مگ ايران ،نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و چهار پايگاه
التين ساينس دايركت ،وايلي اسكوپوس و اشپرينگر.
 -1خريد حدودا  1910جلد كتاب فارسي و  143جلد كتاب التين
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  308عنوان پايان نامه
 -4افتتاح و راه اندازي ساختمان جديد كتابخانه مركزي به مساحت 7517
 -5افتتاح و راه اندازي و تجهيز سالن هاي مطالعه برادران و خواهران به صورت مجزا با ظرفيت  370صندلي چوبي،
1393
 135عدد ميز مطالعه دو نفره و  30عدد ميز مطالعه  4نفره
 -6تجهيز بخش امانت كتابخانه مرکزی به  8سيستم جستجوي رایانه ای كتاب ( 4سيستم رایانه ای در بخش برادران و 4
سيستم رایانه ای در بخش خواهران)  ،يك دستگاه باركدخوان ،يك دستگاه پرينتر روميزي بخش امانت
 -7اشتراك چهار پايگاه فارسي مگ ايران ،نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و چهار پايگاه
التين ساينس دايركت ،وايلي اسكوپوس و اشپرينگر.
 -1خريد حدودا  2941جلد كتاب فارسي و  383جلد كتاب التين
 -2فهرست نويسي و آماده سازي كليه كتابهاي خريداري شده
 -3فهرست نويسي ،آماده سازي و بارگذاري  358عنوان پايان نامه
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 -4اشتراك چهار پايگاه فارسي مگ ايران ،نورمگز ،سيويليكا و مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و چهار پايگاه
التين ساينس دايركت ،وايلي اسكوپوس و اشپرينگر.
 -5ايجاد بانك دادهاي جداگانه قابل جستجو براي مجموعه تخصصي دكتر روشن

❚ دانشگاه شهرکرد ❚

مرکز تحقیقات منابع آب:
■ فعالیت های پژوهشی

مرکز تحقیقات منابع آب این دانشگاه از زمان تأسیس تاکنون اقدام در زمینههای مختلف پژوهشی اقداماتی نموده است:از
جمله انجام  22قرارداد پژوهشی با سازمانهای مختلف ،برگزازری  5همایش و کنفرانس  ،برگزاری  15گارگاه آموزشی و چاپ
10عنوان کتاب و مجله ،برگزاری 4نشست تخصصی و تأسیس 4انجمن علمی که تمامی این فعالیتها به تفکیک و به تفضیل
در جداول ذیل شرح داده شدهاند.
قراردادهای پژوهشی مرکز تحقیقات منابع آب با سازمانهای مختلف از زمان شروع فعالیت تا ارديبهشت ماه  1399به شرح
جدول زیر میباشد:

قراردادهای پژوهشی مرکز تحقیقات منابع آب با سازمانهای مختلف از زمان شروع فعالیت تا ارديبهشت ماه 1399
رديف

عنوان پروژه

کارفرما

سال عقد
قرارداد

1

بررسی و شناسایی منابع آالینده به منظور طراحی برنامه
پایش (حوضه آبریز زاینده رود)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چ و ب

1392

2

تهیهدستورالعملزیستمحیطی-اقتصادیطرحهای
انتقال آب بین حوضه ای

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چ و ب

1392

3

بررسي اثرات فني -اقتصادي -اجتماعي و زيست محيطي
ناشي از اجراي تونل بهشت آباد بر منابع آب زیرزمینی و
منطقه مسیر تونل و ارائه راهکارهای مناسب

شرکت آب منطقهای استان چ و ب

1392

4

مطالعه تعیین میزان تولید گازهای گلخانهای ( )GHGناشی
از مخازن آب شیرین برخی سدهای نیروگاهی کشور

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

1392

5

مطالعه جامع تاالب گندمان به منظور دستيابي به
پروژههاي احياء تاالب

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چ و ب

1392

6

ارزیابی کیفی آب رودخانههای سندگان ،پرورز ،دیناران،
سبزکوه ،صمصامی ،کاج در استان چ و ب با استفاده از
شاخصهای زیستی به منظورظرفیتیابی باقی مانده جهت
توسعه آبزیپروری با توجه به شرایط موجود

سازمان جهاد کشاورزی استان چ و ب

1393

7

برآورد منابع و مصارف آب در حوضه سد سورک و تخصیص
بهینه منابع آب با رویکرد پویایی سیستمها

شرکت آب منطقهای استان چ و ب

1393

8

تعیین تنش بحرانی فرسایش و رسوبگذاری رسوبات
چسبنده در مخزن سد کرخه

سازمان آب و برق خوزستان

1393

9

برآورد منابع و مصارف آب در محدوده باالدست سد زاینده
رود واقع در استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و
بختیاری

1393

10

انجام مطالعات نمونه برداری کیفی و ليمنولوژي طرح سد
بهشتآباد

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

1394

11

برآورد بيالن منابع و مصارف آب بااستفاده از روش پويايي
سيستمها(مطالعهموردي:سدچغاخور)

شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و
بختیاری

در مرحله
عقد قرارداد

12

ارزيابي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني با
استفاده از روش زمين آمار و پيش بيني کيفيت با روش
تصميم گيري درختي (مطالعه موردي :دشت خانميرزا،
استانچهارمحالبختياري)

شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و
بختیاری

1394

13

ارزيابي خشكسالي و تعيين و پهنهبندي مناطق بحراني
سفره آب زيرزميني دشت شهركرد

شرکت آب منطقهای استان چهارمحال و
بختیاری

در مرحله
عقد قرارداد

14

ارزیابی عملکرد و اقدامات دستگاههای اجرایی استان

چهارمحال و بختیاری در خصوص کاهش آسیب پذیری و سازمان بازرسی استان چهارمحال و بختیاری 1394
مقابلهباخشکسالیها

15

تعیین حقآبه قدیمی اراضی کشاورزی در حوضه آبریز
زاینده رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری

سازمان جهاد کشاورزی استان چ و ب

1395

16

بررسی اثرپذيری سرمايه گذاری يک دهه آينده صندوق
بازنشستگی کشور از شرايط موجود محيط زيست و منابع
آب در استان تهران

صندوقبازنشستگیکشور

1396

17

تدوين رهيافت های مديريت آب استان چهارمحال و
بختياری بر پايه آمايش سرزمين

در مرحله
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان چ و ب
ابالغ

18

بررسي و تدوين راهکارهاي سازگاري با کمآبي در استان
چهارمحالوبختياري

شرکت آب منطقهای استان چ و ب

1397

19

تعيين حقابه زيست محيطی بخشی از حوضه آبریز
بهشتآباد (رودخانه بیرگان و دوآب صمصامی)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چ و ب

1398

20

انجام طرح مطالعاتی جداسازی آب شرب از آب موردنياز
فضای سبز شهری

شهرداریآلونی

1399

21

طرح جامع تعيين نياز آبی بخش کشاورزی استان از حوضه
کارون

سازمان جهاد کشاورزی استان چ و ب

1399

22

طرح جامع حقابهها و نياز آبی بخشهای مختلف در
سرشاخه های کارون در محدوده استان چهارمحال و
بختياری

در مرحله
اداره کل حفاظت محیط زیست استان چ و ب
ابالغ

■ همایش و کنفرانسهای برگزار شده :

• همکاری در برگزاری اولين همايش ملي آبهاي معدني (مرداد )1393
• دومين همايش ملي بحران آب (شهریور )1393
• همکاری در برگزاری همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال و بختياري (اردیبهشت )94
• دومین همایش ملی هیدرولوژی ایران (تیرماه )1396
• هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران (شهریور ماه )1397
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مراکز دانشگاهی

■ کارگاههای آموزشی:

• کارگاه آموزشی كاربرد مدلهاي خبره تصميمگيري چند معياره در مهندسي منابع آب (شهریور )1393
• کارگاه آموزشی استفاده از مدل جامع  SWATجهت شبيهسازي اجزاي بيالن منابعي آبي حوضه (شهریور )1393
• کارگاه آموزشی استحصال آب از منابع غيرمتعارف با تکيه بر نمک زدايی از آب های شور ،لب شور و آب دريا (شهریور )1393
• کارگاه آموزشی تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب (اردیبهشت )1394
• كاربرد پايتون و آيرون پايتون براي محاسبات و مدلسازي هيدرولوژيكي (دی ماه )1394
• مدلسازی بارش رواناب با استفاده از مدل توزیعی  -مکانی ( ( )wetsPaدی ماه )1394
• مطالعات تغییر اقلیم در هیدرولوژی حوضه آبریز (دی ماه )1394
• کارگاه آموزشی استحصال منابع آب جوي به کمک فناوري باروي ابرها (تیرماه )1396
• کارگاه آموزشی هيدرولوژي ايزوتوپي(تیرماه )1396
• کارگاه آموزشی مدل ابزار ارزيابي آب و خاک (SWATتیرماه )1396
• کارگاه آموزشی کاربرد  GISدر هيدولوژی و معرفی نرم افزار الحاقی (GeoHMSتیرماه )1396
• کارگاه آموزشی آموزش پیشرفته(GISآبان ماه )1396
• کارگاه نقش محوری آب در مطالعات آمایش سرزمین استان چ و ب(آذر ماه )1396
• آموزش نرم افزار ( 3D Flowشهریور ماه)97
• کاربرد  GISو  RSدر استخراج پارامترهای مؤثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضههای آبریز (مهر ماه )97

■ کتابهای و مجالت چاپ شده توسط مرکز تحقیقات منابع آب:

• مجله پژوهش آب ایران
• انتقال بین حوضهای (فرصتها و چالشها)
• پیامدهای خشکسالی و راههای مقابله با آن
• سند راهبردی آب استان چهارمحال و بختیاری
• فرهنگ استفاده بهینه از آب (راهی موثر در پیشگیری از بحران)
• چکیده مقاالت همایش خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و راههای مقابله با آن
• چکیده مقاالت اولین همایش منطقهای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضههای کارون و زایندهرود (فرصتها و چالشها)
• پهنه بندی سیالب جاده ها (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)  ،مجری دکتر حسین صمدی بروجنی ،همکاران
دکتر روح ا ...فتاحی نافچی ،دکتر خدایار عبدالهی ،مهندس روانبخش رئیسیان1396 ،
• مجموعه مقاالت دومين کنفرانس ملی هيدرولوژی ايران

■ برگزاری نشستهای تخصصی:

• نقد و بررسی طرحهای انتقال آب بین حوضه ای ،پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان محیط زیست کشور،
تهران -پارک طبیعت پردیسان1396/12/13 ،
• سلسله نشست هماندیشی اساتید ،نشست تخصصی با محوریت چالشهای برنامهریزی منابع آب حوضههای کارون و
زایندهرود ،نشست اول با موضوع ارزیابی پتانسیل منابع آب حوضه ،دانشگاه شهرکرد1396/12/16 ،
• برگزاری نشست هماندیشی با عنوان عملکرد سازه های هیدرولیکی در شرایط کم آبی ،دانشگاه شهرکرد97/6/13 ،
• برگزاری نشست هماندیشی با عنوان ارزیابی طرح های تأمین آب از منظر زیست محیطی ،دانشگاه شهرکرد.97/6/14 ،

■ تاسيس انجمن علمی هيدرولوژی ايران:

• برگزاری اولين مجمع عمومی ساالنه و انتخابات اولين دوره هيات مديره انجمن هيدرولوژی ايران  2ديماه 1394
• برگزاری دومين مجمع عمومی ساالنه انجمن هيدرولوژی ايران  20تيرماه 1396
• برگزاری سومين مجمع عمومی ساالنه انجمن هيدرولوژی ايران  14شهريور 1397
• برگزاری چهارمين مجمع عمومی ساالنه و انتخابات دومين دوره هيات مديره انجمن هيدرولوژی ايران  26شهريور 1398

پژوهشکده زیست فناوری:

این پژوهشکده در این بازه زمانی  8ساله تعداد  28پایان نامه و رسالههای مشترک با سایر دانشکدههای دانشگاه انجام داده
است .تعداد  56مقاله  ISIو تعداد  11مقاله با نمایه اسکوپوس و  81مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسانده است .تعداد 33
طرح پژوهشی ملی و داخلی و  2طرح پژوهشی بینالمللی توسط این پژوهشکده صورت پذیرفته است 2 .تفاهم نامه و  2ثبت
اختراع نیز از دستاوردهای این پژوهشکده در طی این بازه  8ساله میباشند.

رديف

موضوع

تعداد

1

پايان نامه و رساله هاي مشترك با ساير دانشكده هاي دانشگاه

28

3

مقاالتاسكوپوس

5

طرح هاي پژوهشي ملي و داخلي

7

تعداد تفاهم نامه

2

 ISIمقاالت

4

مقاالت علمي و پژوهشي

6

طرح هاي پزوهشي بين المللي

8

ثبتاختراع

56

33
2
2
2

پژوهشکده نانو فناوري:

این پژوهشکده در این بازه زمانی  8ساله تعداد  47پایان نامه و رسالههای مشترک با سایر دانشکدههای دانشگاه انجام داده
است .تعداد  120مقاله  ISIو  32مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسانده است .تعداد  36طرح پژوهشی دذون سازمانی و  5طرح
پژوهشی برون سازمانی توسط این پژوهشکده صورت پذیرفته است .یک تفاهم نامه و  2ثبت اختراع نیز از دستاوردهای این
پژوهشکده در طی این بازه  8ساله میباشند.

رديف

موضوع

تعداد

1

پايان نامه و رساله هاي مشترك با ساير دانشكده هاي دانشگاه

47

3

مقاالت علمي و پژوهشي

5

طرح هاي پژوهشي برون سازمانی

7

ثبتاختراع

2
4
6

مقاالت ISI

طرح هاي پژوهشي درون سازمانی

8
پژوهشکده فناوری جنین دام:

تعداد تفاهم نامه
ثبتاختراع

خرداد  • 1400شماره 46

دکتری عمومی و کارشناسی ارشد و  3پایان نامه های دکتری دکتری تخصصی توسط پژوهشکده مذکور انجام گرفته است.

120
32
36
5
1
1
2

این پژوهشکده در این بازه زمانی  8ساله مجموعا  29مقاله در مجالت معتبر علمی به چاپ رسانیده است .یک قرارداد
پژوهشی با اعتبار  2میلیارد و  153میلیون ریال توسط این پژوهشکده صورت پذیرفته است .مجموعا  10پایان نامه های

عنوان برنامه

سال

تعداد مقاالت چاپ شده
در مجالت علمی معتبر

قراردادهای پژوهشی

1396
1397
1398

7
8
14

0
0
 2.153.000.000( 1ریال)

پایان نامه های دکتری پایان نامه های دکتری
عمومی و کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
2
1
0

4
3
3

پژوهشکده علوم پرندگان:

دانشگاه شهرکرد در سال  1397موفق به اخذ مجوز پژوهشکده علوم پرندگان از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری گردید .در طی سالهای  97و  98زیر ساختهای الزم اعم از تکمیل و تجهیز قسمت اداری ،سالنهای
پرورش ،سالن جوجه کشی ،انبار ،الشه سوز و ...بر اساس استانداردهای روز فراهم گردید .در سال  1399جهت شروع
طرحهای تحقیقاتی در حوزه طیور تجاری خصوصا جوجه گوشتی ،مجوزهای مربوطه اعم از پروانه بهره برداری و پروانه
بهداشتی از دستگاههای مربوطه اخذ گردد.
در سال  99اولین طرح تحقیقاتی کالن با بخش خصوصی منعقد گردید و در اواخر سال  1399تفاهم نامهای با وزارت جهاد
کشاورزی و مرکز ملی احیای مرغ آرین جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی بر روی جوجههای گوشتی این سویه منعقد که در
طی سال  1400اجرایی میگردد.

فناوری اطالعات:

دستاوردهای مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات این دانشگاه در بازه زمانی  8ساله  ،در این بازه زمانی افزایش میزان پهنای
باند اینترنت دانشگاه از میزان  50 MbPدر سال  1392به میزان  800 MbPsدر مجموع حدود  1600درصد افزایش داشته
است .همچنین میزان خودکار و اتوماسیون بودن سیستمها و فرآیندهای اداری در طی سالهای  11( 1392فرآیند)  ،سال
 11( 1393فرآیند) ،سال  13( 1395فرآیند) ،سال  30( 1396فرآیند) ،سال  65( 1397فرآیند) ،سال  115( 1398فرآیند)
و در سال  140( 1399فرآیند) در حدود 1000درصد افزایش داشته است .از طرفی پیشرفت در زمینه ایجاد پایگاههای
اطالعاتی جهت ذخیرهسازی دادههای مرتبط با فعالیتهای دانشگاه به تفکیک در سال 30(1392درصد) ،در سال 1393
( 30درصد) ،در سال  60( 1395درصد) ،در سال  70( 1396درصد) ،در سال  90( 1397درصد) ،سال  100( 1398درصد)
و در سال  100( 1399درصد ) در مجموع  333درصد افزایش یافته است .همچنین میزان شبکه سازی و اتصال بخشهای
مختلف دانشگاه از طریق اینترنت به تفکیک در در سال 50(1392درصد) ،در سال  50( 1393درصد) ،در سال 60( 1395
درصد) ،در سال  70( 1396درصد) ،در سال  100( 1397درصد) ،سال  100( 1398درصد) و در سال  100( 1399درصد
) در مجموع  200درصد افزایش یافته است .میزان به اشتراکگذاری مباحث آموزشی در دسترس دانشجویان به تفکیک
در در سال 70(1392درصد) ،در سال  70( 1393درصد) ،در سال  70( 1395درصد) ،در سال  70( 1396درصد) ،در سال
 100( 1397درصد) ،سال  100( 1398درصد) و در سال  100( 1399درصد ) در مجموع  140درصد افزایش یافته است.
تعداد نشریات دانشجویی الکترونیکی از سال  1398تا سال  1399تمامی نشریات به صورت الکترونیکی ارائه شدند ،.که
رشد  1500درصدی در این زمینه را نشان میدهد .پوشش سراسری شبکه بی سیم در دانشگاه به تفکیک در در سال
5(1392درصد) ،در سال  15( 1393درصد) ،در سال 30( 1395درصد) ،در سال  80( 1396درصد) ،در سال 80( 1397
درصد) ،سال  80( 1398درصد) و در سال  90( 1399درصد ) در مجموع  1800درصد افزایش یافته است.

جدول اطالعات مدیریت پژوهشی
ردیف

عنوان

سال 92

سال 93

سال 95

سال 96

سال 97

سال 98

سال 99

درصد
افزایش

1

پهنای باند اینترنت دانشگاه %1600 800Mbps 450Mbps 250Mbps 110Mbps 70Mbps 60Mbps 50Mbps

2

میزان خودکار و اتوماسیون
بودن سیستمها و
فرایندهای اداری

 11فرآیند  11فرآیند  13فرآیند  30فرآیند

 65فرآیند  115فرآیند  140فرآیند %1000

3

ایجاد پایگاههای اطالعاتی
جهت ذخیرهسازی
 30درصد  30درصد  60درصد  70درصد
دادههای مرتبط با
فعالیتهایدانشگاه

 90درصد  100درصد  100درصد %333

4

میزان شبکه سازی و اتصال
بخشهای مختلف دانشگاه  50درصد  50درصد  60درصد  70درصد  100درصد  100درصد  100درصد %200
از طریق اینترنت

11
81

76

5

میزان به اشتراکگذاری
 70درصد  70درصد  70درصد  70درصد  100درصد  100درصد  100درصد %140
مباحث آموزشی در
دسترس دانشجویان

6

تعداد نشریات دانشجویی
الکترونیکی

 0عدد

 0عدد

7

پوشش سراسری شبکه بی
 5درصد
سیم در دانشگاه

 5درصد

8

حجم ترافیک اینترنت
دانشجویان

 2گیک
ماهیانه

 3گیک
ماهیانه

9

گسترش شبکه فیبرنوری
بین ساختمان

 0عدد

 0عدد

 30درصد  80درصد
 3گیک
ماهیانه

 3گیک
ماهیانه

 10درصد  10درصد  10درصد  40درصد

 0عدد

همه نشریات همه نشریات %1500

 80درصد

 80درصد

 4گیک
ماهیانه

 8گیک
ماهیانه

 90درصد %1800
 10گیک
ماهیانه

%500

 60درصد  100درصد  100درصد %1000

جدول اطالعات فناوري اطالعات

حجم ترافیک اینترنت ماهیانه دانشجویان به تفکیک در در سال  2(1392گیگا بایت) ،در سال  3( 1393گیگا بایت) ،در سال
 3( 1395گیگا بایت) ،در سال  3( 1396گیگا بایت) ،در سال  4( 1397گیگا بایت) ،سال  8( 1398گیگا بایت) و در سال 1399
( 10گیگا بایت) در مجموع  500درصد افزایش یافته است.
گسترش شبکه فیبرنوری بین ساختمان به تفکیک در در سال 10(1392درصد) ،در سال  10( 1393درصد) ،در سال 1395
(10درصد) ،در سال  40( 1396درصد) ،در سال  60( 1397درصد) ،سال  100( 1398درصد) و در سال  100( 1399درصد )
در مجموع  1000درصد افزایش یافته است.

 -10اداره انتشارات و مجالت علمی:

اداره انتشارات و مجالت علمی این دانشگاه در بازه زمانی سالهای  1392الی  1399مجموعا تعداد  345عنوان کتاب تألیف
و ترجمه نموده است .همچنین مجموعا تعداد  99عنوان کتاب با عناوین مختلف در سالهای  1392الی 1399توسط
انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است .همچنین تعداد مجموعا تعداد  33نشریع علمی پژوهشی در سالهای 1392
الی  1399منتشر نموده است .در جدول ذیل تعداد کتب و نشریات منتشر شده به تفکیک هر سال آورده شده است.

⏪

ت
ع
ف

مراکز دانشگاهی

77
⏪

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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سال  1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال 1397

موضوع
مجموع كتب تاليفي و ترجمه

23

68

42

48

52

سال  1398سال 1399
23

46

43

كتب منتشر شده در انتشارات
دانشگاهشهركرد

6

7

22

15

12

14

7

16

تعداد نشریات علمی پژوهشی

2

2

2

3

6

6

6

6

 -مرکز همکاری های علمی و بین المللی:

تعداد پروژههای مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز خارج از کشور
عنوان برنامه
عنوان

تعداد پروژههای مشترک
تحقیقاتی با اساتید و محققان
دانشگاه ها و مراکز خارج از کشور

شاخص
محقق شده

درصد تحقق

وضع موجود
هدفگذاري 1396
هدفگذاري 1397
هدفگذاري 1398
هدفگذاري 1399
هدفگذاري 1400

0
0
0
0
0
1

5
3
7
10
-

500
300
700
1000
-

پروژههای مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز خارج از کشور

در طی سال های  1392الی  1399مجموعا  17پروژه مشترک تحقیقاتی با عناوین ذیل توسط اساتید محترم دانشکده ها و
پژوهشکده های این دانشگاه با اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز خارج از کشور صورت پذیرفته است.

به گزارش دفتر همکاری علمی و بین المللی دانشگاه ،براساس آخرین فهرست پایگاه شاخصهای اساسی علم ( )ESIمتعلق
به شرکت کالریویت آنالیتیکس ( ،)ISIدانشگاه شهرکرد در فهرست یک درصد برتر دانشگاه های جهان که دارای بیشترین
تعداد استنادها در طول  ۱۰سال گذشته میباشند ،قرار گرفت.
در حوزه مهندسی ،دانشگاه شهرکرد از میان  1089دانشگاه در بازه رتبه ای 401-500دانشگاههای برترجهان قرار گرفت و در
میان ۳۸دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی ،در رتبه  12قرار گرفت.
ردیف

نام ارگان طرف مقابل

تاریخانعقاد

1

دانشگاهكارلتونكانادا

مهر 1396

2

دانشگاهصنعتيدانمارك

آبان 1396

3

دانشگاهگنتبلژيك

خرداد1396

4

دانشگاهپوزنان

بهمن1396

5

دانشگاه کشاورزی فیصل آباد پاکستان

آبان 1397

6

دانشگاه رادن فتح اندونزي

فروردين 1397

7

دانشگاهاکسترمادورااسپانیا

مهر 1397

8

دانشگاهلیوبلیانایاسلونی

خرداد 1397

9

دانشگاههامبورگآلمان

تير 1397

10

دانشگاهآلگروپرتغال

خرداد1398

11

دانشگاه كارلتون كانادا (تمدید)

آذر 1399

12

دانشگاه هان یانگ کره جنوبی (تمدید)

آبان 1399

13

دانشگاهنانجینگفارستریچین

دی 1399

در حوزه علوم زیستی ،دانشگاه شهرکرد از میان  895دانشگاه دربازه رتبهای  601-800دانشگاههای برتر جهان قرار گرفت و
در میان  17دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی ،در رتبه  9قرار گرفت.
در حوز ه علوم فیزیکی ،دانشگاه شهرکرد از میان  1149دانشگاه دربازه رتبه ای  601-800دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت
و در میان  37دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی ،در رتبه  20قرار گرفت.
بررسی جایگاه و شاخص های مربوط به دانشگاه شهرکرد در رتبه بندی موضوعی  2021نسبت به رتبه بندی  ،2020نشان از
رشد جایگاه علمی دانشگاه شهرکرد نسبت به سال گذشته دارد.

عنوان طرح

مجري

دانشکده/پژوهشكده

سال

تجزيه وتحليل رابطه ميان تغيير اقليم و تغييرات مانگروها (مطالعه موردي:
مانگروهاياستانهرمزگان)

داوود مافي غالمي

منابع طبيعي و علوم زمين

1396

كاتالوگ كنه هاي راسته ميان استيگمايان در ايران

عليرضانعمتي

كشاورزي

1396

ارايه يك مدل تحليلي جديد براي بررسي خروج از مركز رتور در ماشين هاي
سنكرونآهنربا سطحيشياردار

سال

صمد تقي پور

فني و مهندسي

1396

پیش بینی عملکرد روش های انتخاب ژنومی برای صفات الشه در گاو گوشتی
هانو

حسينمهربان

كشاورزي

1396

اثر ترميمي تركيبي از گياه هواچوبه(ابوخلسا) و چربي حيواني بر ترميم زخم
جلدي موش صحرايي

سعيدحبيبيان

دامپزشكي

1396

بررسی و کاربرد خواص حفاظتی برخی از گیاهان داروئی بومی در صنعت
حفاظتچوب

محسنبهمني

منابع طبيعي و علوم زمين

1397

محمدرضا اشرف زاده منابع طبيعي و علوم زمين

1397

تنوع ژنتیکی گون های جانوری اهلی و وحشی حوضه کارپارتیان
حل تحليلي وابسته به اندازه در ارتعاشات اجباري و پايداري ديناميكي ميكرو
صفحه هاي مستطيلي با غير خطي هندسي

يعقوبطادي

فني و مهندسي

1397

ارسال همزمان اطالعات و توان در شبكه هاي مخابراتي دو طرفه با رويكرد
بهينه سازي بردارهاي پرتو دهي

محمدعليمحمدي

فني و مهندسي

1398

محمدرضا اشرف زاده منابع طبيعي و علوم زمين

ارزيابي همپوشي آشيان بوم شناختي بين گربه سانان وحشي در ايران

1398

بررسي تشديد پارامتري اصلي غير خطي تيرهاي چرخان :حركت هاي جفت
شده عرضي خارج از صفحه -طولي

هادي آروين بروجني

فني و مهندسي

1398

مقایسه ارزیابی های ژنتیکی شجره و ژن.می برای صفات وزن یکسالگی و
صفات الشه در گاو گوشتی هانو با استفاده از مدل تک و چند صفتی

حسينمهربان

منابع طبيعي و علوم زمين

1398

اطلس زبان های ایران

مرتضيطاهري

ادبيات و علوم انساني

1398

خواص و ویژگی های چوب بلوط ایرانی

محسنبهمني

منابع طبيعي و علوم زمين

1398

سن سنجي و تعيين منشا توده گرانيتي قلعه دژ  ،پهنه سنندج سيرجان

ناهيدشبانيانبروجني منابع طبيعي و علوم زمين

1398

مدلسازی مکانی قرارگیری اکوسیستم های مانگرو در معرض مخاطرات
محیطیچندگانه

داود مافی غالمنی

منابع طبيعي و علوم زمين

1399

بررسی خوااص چوب سرامیک تهیه شده از تیمار حرارتی

محسنبهمنی

منابع طبيعي و علوم زمين

1399

تعداد تفاهمنامهها و قراردادهای بینالمللی

از مهر ماه سال  1396مجموعا تعداد  13تفاهمنامه بینالمللی با دانشگاههای کارلتون کشور کانادا ،دانشگاه صنعتی کشور
دانمارک ،دانشگاه کنت کشور بلژیک ،دانشگاه پوزنان کشور لهستان ،دانشگاه کشاورزی فیصل آباد کشور پاکستان ،دانشگاه
اکسترمادورا کشور اسپانیا ،دانشگاه لیوبلیانای کشور اسلونی ،دانشگاه هامبورگ کشور آلمان ،دانشگاه آلگرو کشور پرتغال،
دانشگاه نانجینگ فارستری چین ،تمدید مجدد تفاهمنامه با دانشگاه کارلتون کشور کانادا ،و دانشگاه هانگ یانگ کشور کره
جنوبی با این دانشگاه صورت پذیرفته است.
عنوان

وضع موجود
هدفگذاري1396
هدفگذاري 1397
هدفگذاري 1398
هدفگذاري 1399
هدفگذاري 1400

عنوان برنامه
تعداد تفاهم نامهها و قراردادهای شاخص
محقق شده
بین المللی

0
0
0
0
0
1

4
5
1
3
-

درصد تحقق

400
500
100
300
-

نام دانشگاه شهرکرد برای اولین بار در بین دانشگاههای برتر جهان براساس رتبهبندی پایگاه TIMES HiGheR EDucation

در سال  2020و درخشش مجدد در سال  2021قرار گرفت.

❚ دانشگاه شهرکرد ❚

تعداد کل دانشگاه های مورد بررسی تعداد کل دانشگاه های مورد بررسی
جهان ایران
جهان

رتبهجهانی دانشگاه شهرکرد

2020-2021

1527

47

+1001

2019-2020

1396

40

+1001

در حوزه مهندسی و فناوري ،دانشگاه شهرکرد از میان  1008دانشگاه در بازه رتبه ای 401-500دانشگاههای برترجهان قرار
گرفت و درمیان ۳3دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی ،در رتبه  12قرار گرفت.
در حوزه علوم زیستی ،دانشگاه شهرکرد از میان  821دانشگاه در بازه رتبه ای 601+دانشگاههای برترجهان قرارگرفت و
درمیان 14دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی ،در رتبه  9قرار گرفت.
قرار گرفتن هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد در فهرست  2درصد دانشمندان برتر جهان
هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد از دانشکدههای فنی ومهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی از طرف مؤسسه
اسکوپوس ،در فهرست دانشمندان 2درصد برتر جهان قرار گرفتند.
حوزهموضوعي
مهندسي

علومزيستي

علومفيزيكي

رتبهبنديموضوعيتايمزدانشگاهشهركرد
رتبه سال 2020
در بين  1008دانشگاه جهان

رتبه سال 2021
در بين  1089دانشگاه جهان

رتبه سال 2020
دربين  38دانشگاه ايران

رتبه سال 2021
دربين  33دانشگاه ايران

500-401

500-401

12

12

رتبه سال 2020
در بين  821دانشگاه جهان

رتبه سال 2021
در بين  895دانشگاه جهان

رتبه سال 2020
دربين  14دانشگاه ايران

رتبه سال 2021
دربين  17دانشگاه ايران

+601

601-800

9

9

رتبه سال 2020
در بين  1054دانشگاه جهان

رتبه سال 2021
در بين  1149دانشگاه جهان

رتبه سال 2020
دربين  31دانشگاه ايران

رتبه سال 2021
دربين  37دانشگاه ايران

601-800

27

20

دکتربهزادقاسمیاستادتمامرشتهمهندسیمکانیک-سیاالت،دکتریعقوبطادیبنیاستادتمامرشتهمهندسیمکانیک-
جامدات ،دکترافشین احمدی ندوشن دانشیار رشته مهندسی مکانیک-سیاالت و دکتر یاسر کیانی دانشیارمهندسی
مکانیک-جامدات از دانشکده فنی و مهندسی ،دکترمهدی قاسمی ورنامخواستی دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم
و دکترفایز رئیسی گهروئی استاد تمام رشته علوم و مهندسی خاک از دانشکده کشاورزی و دکتر عزیزاله فالح مهر جردی
دانشیار رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی از دانشکده دامپزشکی ،هفت دانشمند 2درصد برتر جهان دانشگاه
شهرکردمیباشند.
در فهرست مؤسسه اسکوپوس اسامی۱۶۰هزار دانشمند2درصد برتر جهان منتشر شده است که اسامی ۴۳۳دانشمند ایرانی
در زمره این دانشمندان است.
گفتنی است ،دانشمندان  ۲درصد برتر جهان بر اساس شاخص کامپوزیت cو شش شاخص زیر مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفتهاند:

1 - Total citation
2 - H-index
3 - Coauthorship-adjusted H-index
4 - Total citation to single autored papers
5 - Total citation to single+first authored papers
6 - Total citation to single+first+last authored papers

بین این دانشگاه و معاونت بینالمللی علم و فناوری ریاست جمهوری تفاهمنامهای امضا شد .و نام این دانشگاه در پایگاه
همکاری با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور قرار گرفت .برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از
کشور در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشمانداز علمی کشور و بهرهگیری از ذخایر علمی و حرفهای سرمایه انسانی خارج
از کشور ،برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به منظور انتقال دانش ،تجربه و ایدههای فناورانه
به داخل توسط مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پارکهای علم و فناوری،
شرکتهای فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور به عنوان "پایگاه تخصصی همکار" اجرا میگردد تا در قالب حمایت
از انجام پروژههای تحقیقاتی و فناورانه مانند پسادکتری ،فرصت مطالعاتی ،استاد مدعو و معین ،راهاندازی کسب و کارهای
فناورانه ،اشتغال در شرکتهای فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاههای تخصصی به ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و
فناوری برگزیده کشور یاری نماید.

⏪

❚ دانشگاه شهرکرد ❚

❚ دانشگاه خلیج فارس ❚

⏪

اهداف

ت
ع
ف

مراکز دانشگاهی

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

• استفاده از ظرفیت علمی و حرفهای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی ،فناوری و صنعتی کشور
• ارتقای سطح علمی و حرفهای پایگاه تخصصی همکار
• فراهم نمودن شرایط مناسب جهت توسعه فناوریهای نوظهور و پیشرفته در کشور
• فراهم نمودن شرایط انتقال مهارتها ،روشها و قابلیتهای خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل
• کمک به تأسیس شرکتهای فناور در حوزههای فناوری پیشرفته
شرایط برخورداری:اساتید دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی برتر با رتبه  ۱تا  ۴۰۰بر اساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس تمام وقت
در خارج از کشور.گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط ،با توجه به پیشینه ،تواناییهای علمی-پژوهشی و سابقه تدریس در
دانشگاههای معتبر خارج از کشور توسط پایگاه تخصصی همکار انجام میشود.
در همين راستا قرادادي في مابين دانشگاه شهركرد و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در تاريخ 1398/12/12منعقد گرديد.
در راستاي انعقاد تفاهمنامه فيمابين دانشگاه شهركرد و معاونت بينالمللي علم و فناوري رياست جمهوري ،انعقاد قرارداد اولين
محقق پسادكتري (جناب آقای دكتر پیمان سلطانی فارغ التحصيل از دانشگاه  ToRVeRGata UniveRsity of Romكشور ايتاليا
) با عنوان "بررسي اکسیداسیون و خوردگي داغ پوششهای سد حرارتي خود ترمیمشونده میکرو کامپوزیتي و نانوکامپوزیتي نوین"
طبق پيشنهاد پژوهشگر و استاد پذيرشدهنده و با در خرداد ماه سال 1399در رشته مهندسي مواد دانشكده فنی و مهندسی
دانشگاه شهركرد صورت پذيرفت.
و سایر اقدامات صورت پذیرفته در مرکز همکاری های علمی و بینالمللی به شرح ذیل میباشند:
• اعتبارات پژوهشی جذب شده از دانشگا ههای خارج از کشور (غیرمستقیم) میزان 250هزار دالر
• جذب دانشجوی غیرایرانی از مهر ماه سال 1396
• اخذ مسئول و متولی کارگروه ایران و چین در زیر گروه تخصصی –علمی کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست از دانشگاه
صنعتی شریف در اسفند ماه سال 1399
• چاپ مقاالت مشترک با اساتید و متخصصان خارجی
• دعوت از مهمانان خارجی از کشورهای آلمان ،فرانسه ،لهستان ،سوئد ،دانمارک ،عراق و افغانستان و ..

خرداد  • 1400شماره 46

78

دستاوردهای دانشگاه شهركرد در هفته پژوهش و فناوري استاني و ملي در طي  8سال گذشته:

دستاوردهای شاخص این دانشگاه در بازه  8سال (1392الی  )1399در هفته پژوهش و فناوری به شرح ذیل میباشد:
• ارائه درايو الكتريكي خاص توسط دكتر غالمرضا عرب ،عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد در افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش و
فناوری سال 1399
• رونمایی از سامانه همدم جايگزين ماسك و شيلد طراحي و ساخته شده توسط مركز نوآوري دانشگاه شهركرد در مراسم افتتاحیه
هفته پژوهش و فناوری سال 1399
• و افتتاح کارگاههای مرکز نوآفرینی ،مدرسه کارآفرینی ،میز ارتباط با صنعت ،مرکز هدایت شغلی وکاریابی تخصصی ،سامانه امور
مهارتی ،فناوری و پژوهشی دانشگاه شهرکرد در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری سال 1399
• رونمايي از دو محصول "دستگاه هايپرترمياي مغناطيسي" طراحي و توسعه يافته توسط دكتر ابراهيم شريفي عضو محترم هيات
علمي دانشكده فني و مهندسي و " تستر ECUخودرو با قابليت تست قطعات الكترونيكي "طراحي و ساخته شده توسط آقاي متين
غروي دانشجوي اين دانشگاه در هفته پژوهش و فناوري سال 1398

دستاوردهای دانشگاه خلیج فارس در زیست فناوری
مقدمه:

دانشگاه خلیج فارس مطابق با سند راهبردی دانشگاه بر پایه مزیت های نسبی منطقه ای یکی از حوزه های اصلی پژوهش
و فناوری دانشگاه را در حوزه زیست فناوری تعریف نموده است و در این مسیر توجه به فناوری های نوظهور و برتر با تاکید
بر فناوری های مرتبط با زیست فناوری از اهداف دانشگاه می باشد .در نیل به این هدف پژوهشکده خلیج فارس در 1375
در شورای گسترش آموزش عالی ،با نام مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس به دنبال رسالتهای پژوهشی دانشگاه و
با هدف تحقیق در زمینه پژوهشهای بنیادی و کاربردی علوم زیستی دریایی و مسائل زیست محیطی و مطالعات تاریخی
خلیج فارس در دانشگاه خلیج فارس تاسیس و پس از آن در تاریخ  1392به پژوهشکده ارتقا یافت .این مجموعه یکی از
مراجع علمی دریایی در منطقه جنوب کشور بوده که با انجام امور پژوهشی در شاخههای گوناگون علوم زیستی دریایی بویژه
مطالعات زیست محیطی دریایی ،زیستفناوری و زیستشناسی دریا ،هم اکنون در حال همکاری با بسیاری از نهادهای
اجرایی و پژوهشی منطقه جنوب و سایر نقاط کشور است .گروههای پژوهشی پژوهشکده خلیج فارس شامل سه گروه محيط
زيست ،زیست فناوری دریا و شیالت میباشد .این پژوهشکده عالوه بر گروههای پژوهشی دارای آزمایشگاههای تحقیقاتی
اکولوژی ،آزمایشگاه بیوتکنولوژی ،آزمایشگاه شیمی و محیط زیست ،آزمایشگاه بافت شناسی ،آزمایشگاه میکروب
شناسی ،آزمایشگاه کشت ریز جلبک و ایستگاه آبزیان است 35 .طرح ملی و استانی و  2طرح بین المللی توسط اعضای
هیات علمی پژوهشکده خلیج فارس در سه سال گذشته انجام شده است.

مرکز نوآوری و توسعه فناوری نانو و زیستی

دانشگاه خلیج فارس در مجاورت پژوهشکده خلیج فارس در مرکز نوآوری و توسعه فناوری زیست فناوری و فناوری نانو
پذیرای واحدهای فناور و هستههای کارآفرین متعددی است .برخی از واحدهای فناور در این حوزه ،شرکتهای دانشبنیان
و دانشگاهی اعضای هیات علمی یا همکاران دانشگاهی هستند که در زمینههای مختلف به تجاری سازی محصوالت خود
پرداختهاند .همچنین ،پس از آماده سازی مجموعه کارگاههای مناسب برای فعالیتهای این حوزه ،در شهریور ماه سال
 1399فراخوان استقرار واحدهای فناور مرتبط با حوزهی نانو و زیستی در مجموعه کارگاههای مجتمع نوآوری و توسعه ی
فناوری نانوزیستی انجام شد و متعاقب آن واحدهای فناور زیر در این مجموعه کارگاهی مستقر شدند که همگی دارای شرکت
ثبت شده با ایدهی محوری با  TRL6یا باالتر با سابقهی فروش محصول میباشند.

تعدادی از محصوالت شرکتهای مستقر شده در مجتمع نوآوری و توسعه فناوری نانو زیستی:
پانسمانزخم
رنگدانههای طبیعی و کاربردهای زیستی ،غذایی و صنعتی آنها
محصوالت آرایشی و بهداشتی از ریز جلبک های سبز آب شور
فناورینوینتولیدفیکوسیانینازریزجلبکاسپیرولینا

تقسیم کار ملی زیست فناوری

هستهها و گروههای پژوهش و فناوری فعال در زمینه زیستفناوری
واحد پژوهش و فناوری

محصول

هسته تکثیر و پرورش آبزیان دریایی

خوراك ماهي (سي باس آسيايي) با استفاده از جايگزيني پودر ماهي با ماكروجلبك
(گراسيالريا)  -قطرههای دارویی آبزیان  -غذای ماهی ( استارتر و انگشت قد)

هسته محیط زیست و تغییر اقلیم

سیلیس آمورف از ضایعات برگ نخل  -سیلیکات پتاسیم
سیلیکاتسدیم

هسته زیست فناوری جلبک

تولیدآستاگزانتین-طراحیفتوبیوراکتورآکاردئونی

گروهنانوزیستفناوریکاربردی

محصوالت صنعتی ،بهداشتی و درمانی بر پایه نانوزیستفناوری

معرفی ترکیبات گیاهان دارویی به عنوان نگهدارنده طبیعی مواد غذایی ،افزایش تولید
هسته گیاهان دارویی و تولید غذای
تخم در طیور تخم گذار ،افزایش قدرت سیستم ایمنی طیور،ماهی و زنبور عسل و
ارگانیک (فراورده های پروتئینی حیوانی)
استفاده به عنوان مواد ضد باکتریایی
هسته گیاهان دارویی و مهار بیولوژیک معرفی ترکیبات گیاهان دارویی جهت مهار آفات کشاورزی  ،پیشگیری و درمان بیماری
دام  ،طیور و آبزیان  ،باال بردن کیفیت انبارمانی و کنترل آلودگی میوه ها
آفات و بیماری ها

هستههای پژوهش و فناوری

هستههای پژوهشی کوچکترین واحد پژوهش و فناوری در دانشگاه خلیج فارس است که در زمینه تخصصی معین و به
منظور تقویت فعالیتهای پژوهش و فناوری مرتبط با دستگاههای اجرایی خارج از دانشگاه با اعضای هیات علمی مرتبط و
یا وابسته به آن تخصص ،فعالیتهایی را در درون و یا برون سازمان انجام میدهند .در دانشگاه خلیج فارس در چهار سال
گذشته ،در زمینههای مرتبط با زیستفناوری هستههایی تشکیل شده است که پس از رسیدن به نصابهای الزم تبدیل به
گروههای پژوهش و فناوری شدهاند.

دانشگاه خلیج فارس در راستای اقدام ملی زیستفناوری ،طی تفاهم نامهای با ستاد زیستفناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،اقدام به تعریف راهبردها بر اساس شاخصها و تقسیم کار ملی در حوزه زیست فناوری با توجه به پتانسیل
استان بوشهر نموده است .راه اندازی کمیته زيست فناوري دانشگاه خلیج فارس با هدف ايجاد نظام مديريت منسجم
فعالیتهای زیست فناوری دانشگاه خلیج فارس ،آموزش و تربيت نيروي انساني و ايجاد بستر مناسب جهت افزايش كمي
كمی و کیفی همكاريهاي منطقه اي و بين المللي دانشگاه است .در همین
و كيفي فعالیتهای زیست فناورانه ،گسترش ّ
راستا ،ماموریتهای دانشگاه خلیج فارس در تقسیم کار ملی زیست فناوری به شرح زیر میباشد:
• تولید انرژی زیستی و استخراج ،فراوری و ایجاد ارزش افزوده محصوالت زیست فعال از منابع دریایی و منطقه خلیج فارس
• مهندسی شورورزی و کشت تلفیقی آبزیان ( ماهی ،میگو ،آرتمیا و جلبک) و گیاهان شورپسند با آب دریا
• زیست فناوری خرما و گیاهان دارویی سازگار با شرایط اقلیمی استان بوشهر
عناوین طرحهای پژوهش و فناوری که با حمایت ستاد زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه
خلیج فارس در حال انجام میباشند به شرح زیر میباشد:
استفاده از باکتری های سودوموناس فلورسنت بومی منطقه خلیج فارس در افزایش تحمل به شرایط شوری و محتوای آنتی
اکسیدان درگیاه سالیکورنیا تحت آبیاری با آب دریا
تولید ژل یا روغن گیاهی تقویت کننده رویش مو
سنتز پلیمرهای ابر جاذب بر پایه سلولز استخراج شده از ضایعات خرما
تولید رنگ ضد خوردگی با افزودن کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوست میگوی خلیج فارس به رنگ پایه اپوکسی
القای استرس اکسیداتیو و افزایش تولید آستاگزانتین در سیستم فتوبیو اکتور آکاردونی
افزایش تولید فوکوزانتین از دیاتومه فائوداکتلیوم تریکورناتوم تحت تنشهای محیطی و شیمیایی در فتوبیوراکتور عمودی
جداسازی ترکیب زیست فعال فوکوزانتین از ماکروجلبک سارگاسوم و بررسی خواص آنتی اکسیدانی آن
ریز ازدیاد سریع جیکه و مورینگا با کشت درون شیشه ای
تولید الین های اتوتتراپلوئید بابونه آلمانی با عملکرد باال و قابلیت تجاری سازی با استفاده از توده های بومی استان بوشهر
تولید کرم ترمیم زخم با استفاده از عصاره ریزجلبک دریایی
استخراج هموگلوبین با توان باالی اکسیژن رسانی از منشا پرتارات با کاربرد درمانی و استفاده در صنعت داروسازی و غذایی
غنی سازی رنگدانه های استخراج شده از گیاهان بومی حوزه خلیج فارس
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دستاوردهای دانشگاه خلیج فارس
یکی از دستاوردهای دانشگاه خلیج فارس که به طور خاص در
دولت تدبیر و امید آغاز شد ،حرکت به سمت حضور در عرصه
بینالمللی و افزایش تعامالت جهانی براساس فلسفه وجودی
خود است.
مصلح گفت :در این راستا برای اولین بار در سال  ۹۶دانشجوی
خارجی در دانشگاه خلیج فارس پذیرش شد که تاکنون ۱۰۴
دانشجوی خارجی جذبشدهاست و اکنون  ۱.۵درصد از
دانشجویانایندانشگاهرادانشجویانخارجیتشکیلمیدهند.
وی بااشاره به همکاری و مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه
مونتانلئوبناتریشعنوانکرد:دانشگاههاییازاتریش،آلمان،
اسپانیا ،استرالیا ،هند ،گرجستان ،کانادا و کشورهای دیگر با
دانشگاهخلیجفارسبوشهرتفاهمنامههمکاریامضاکردهاند.
رئیس دانشگاه خلیج فارس اظهارداشت:اکنون درصد مقاالت
مشترک بین المللی به کل مقاالت منتشر شده در دانشگاه
خلیج فارس به  ۳۱درصد رسیده است در حالی که میانگین این
شاخص در دانشگاههای کشور  ۲۵درصد است.
مصلح افزود :همچنین درصد پایان نامههای مشترک بین
المللی به کل پایان نامههای ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس
 ۱۶.۶۶درصد در سال  ۹۸است.
وی در راستای رشد این دانشگاه در بینالمللی سازی دانشگاه
ادامه داد :نسبت همکاریهای بین المللی ما در زمینه برگزاری
کنفرانسها ،دورههای کوتاه مدت و سمینارها به تعداد اعضای
هیات علمی  ۱دهم است و این آمار نشان دهنده برگزاری یک
رویداد علمی بینالمللی به ازای هر  ۱۰نفر هیات علمی خلیج
فارس است.
رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت :حرکت این دانشگاه به سمت
تعامل با جامعه علمی جهان در سال ۹۹نیز ادامه داشت و در این
سال ۱۱۶مقاله مشترک با همکاران بینالمللی تولید شدهاست.
عبدالمجید مصلح  ،با بیان اینکه حرکت به سمت حضور
در عرصه بینالمللی از دستاوردهای این دانشگاه در هشت
سال اخیر است ،افزود :نسبت مقاالت مشترک دانشجویان و
استادان دانشگاه خلیج فارس با همکاران بینالمللی در سال۹۹
به کل مقالههای منتشر شده در این دانشگاه  ۳۷.۵درصد است.
وی عنوان کرد :بیشترین همکاری استادان و دانشجویان
دانشگاه خلیج فارس درتهیه مقالههای علمی در سال گذشته
با کشور ایتالیا با نگارش  ۱۸مقاله مشترک بودهاست.
رئیس دانشگاه خلیج فارس ادامه داد :همچنین در سال
تحصیلی  ۸۲ ،۹۹دانشجوی خارجی تحصیل خود را در دانشگاه
خلیج فارس آغاز کردند و هم اکنون  ۱.۵درصد از دانشجویان
این دانشگاه خارجی هستند.
مصلح در ارتباط با فعالیت پژوهشی این دانشگاه گفت :در سال
گذشته  ۳۱۰مقاله از دانشجویان و استادان این دانشگاه در
مجالت معتبر بینالمللی به چاپ رسیدهاست و قراردادهای
علمی و پژوهشی متعددی نیز با بخش خصوصی و دولتی منعقد
کردهاست.
وی اعالم کرد :در سال  ۶۷ ،۹۹قرارداد همکاری علمی و
پژوهشی در زمینههای مسائل دریایی و زیست محیطی
منطقه ،نفت ،آب و برق ،هوشمندسازی ،کشاورزی،
گردشگری و خدمات آزمایشگاهی میان دانشگاه خلیج فارس
و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی ،سایر دانشگاهها،
معاونت علمی ریاست جمهوری ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و بنیاد نخبگان بوشهر منعقد شدهاست.
رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به حمایت از پایاننامههای
دانشجویان گفت :در این زمینه میتوان به حمایت پایانههایی
برای تولید سوخت زیستی از جلبکهای بومی خلیج فارس با
استفاده از روش مایعسازی هیدروترمال ،ساخت سلولهای
خورشیدی حساس شده با رنگدانههای استخراج شده از
گیاهان بومی حوزه خلیج فارس بر پایه نانوالیاف الکتروریسی
شده و ساخت و تجاری سازی دوچرخه دریایی اشاره کرد.
مصلح یادآور شد :برگزاری سومین دوساالنه نفت ،گاز و انرژی
با حضور  ۱۵کشور و ارائه  ۱۸۰مقاله از دستاوردهای ارزشمند
دانشگاه خلیج فارس در سال گذشته بود که به اشتراک دانش
و تجربه و فناوریهای نوین در حوزه نفت و گاز و تقویت شبکه
متخصصان ایرانی و خارجی و برندسازی علمی این دانشگاه
میانجامد.
وی در خصوص توسعه ساختاری دانشگاه خلیج فارس از راه
اندازی دانشکد ه مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده
خبر داد و گفت :این دانشگاه از نخستین دانشگاههای کشور
است که اقدام به راه اندازی این دانشکده آیندهساز کرده است.
مصلح با بیان اینکه آینده تکنولوژی دنیا بر پایه هوش مصنوعی
است گفت :این رشته بیشترین نرخ رشد و پیشرفت را در دنیا
دارد و امنیت و کسب و کار کشورها بر این علم تکیه دارد.
وی ادامه داد :دانشکده کسب و کار و اقتصاد دانشکده دیگری
است که به عنوان بخشی از اکوسیستم کارآفریینی و نوآوری
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دانشگاه طراحی شده است که به عنوان بخش توانمند ساز سایر
بخشها فعالیت میکند و رویکرد این دانشکده بر تجاری سازی
دستاوردها استوار است.
رئیس دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد :برنامه ریزی برای
ساخت ساختمان دانشکده کسب و کار و اقتصاد با زیر بنای ۵
هزار متر انجام شده و تا قبل از اتمام آن این دانشکده فعالیت
خود را در ساختمان دانشکده علوم انسانی آغاز میکند.
مصلح اعالم کرد :سومین دانشکده که در این دوره راهاندازی
شده است دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی است که با
تجمیع گروه های علمی فیزیک و شیمی از دانشکده علوم پایه و
شیمی دریا ،زیست فناوری و محیط زیست از دانشکده علوم و
فنون دریایی باز طراحی شده است که جهت گیری آن به سمت
علوم و فناوری نانو و زیست است.
وی گفت :نانو فناوری و زیست فناوری  ۲حوزه نو ظهور در حوزه
علم و فناوری است که به نوعی کسب و کارهای آینده متکی به
آنها است و در حال رشد باالیی است و آینده اقتصاد را تعیین
میکنند.
رئیس دانشگاه خلیج فارس در ارتباط با افزایش زیر ساختها
و فضای کالبدی این دانشگاه به راهاندازی و تجهیز  ۲مرکز
آزمایشگاهی و مرکز محاسبات سریع اشاره و عنوان کرد:
آزمایشگاههای نانو فناوری با اعتبار  ۱۱میلیارد ریال ،آنالیز
دستگاهی با اعتبار  ۳۵میلیارد ریال و مرکز محاسبات سریع با
اعتبار ۲۵میلیاردریالدرزمستان ۱۳۹۹بهبهرهبرداریرسیدند.
وی گفت :مجموع فضای کالبدی دانشگاه خلیج فارس ۱۵۴هزار
و ۳۷۸مترمربع استوپیشبینیمیشوددانشکدهسیستمهای
هوشمند و علوم داده با مساحت  ۱۰هزار متر مربع و اعتبار ۴۷۱
میلیارد ریال در سال  ۱۴۰۰افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
مصلح افزود :برنامه دیگر دانشگاه خلیج فارس در سال جاری
افتتاح ساختمان خوابگاه بنیاد  ۱۵خرداد است که  ۴۰۰نفر به
ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه میافزاید.
وی یادآور شد :فضای کالبدی این دانشگاه در دولت یازدهم و
دوازدهم  ۴۹درصد رشد داشته است که یک سوم کل این فضا را
شامل میشود و ظرفیت خوابگاهی آن نیز در زمان حاضر سه
هزار و  ۱۰۰دانشجو است که  ۵۰درصد آن در هشت سال گذشته
احداث شدهاست.
تبدیل دانشگاه خلیج فارس به کانون نوآوری و کارآفرینی
رئیس دانشگاه خلیج فارس گفت :جهتگیری به سمت نوآوری
و کارآفرینی از سال  ۹۳آغاز شد و اکنون  ۱۰مرکز نوآوری و
توسعه فناوری تخصصی در این دانشگاه راه اندازی شده است
یا در آیندهای نزدیک راه اندازی میشود.
مصلح افزود :اکنون  ۳۳شرکت فناورانه ۳۵ ،هسته نوآوری و
فناوری و  ۱۳هسته نوآور هیات علمی در این دانشگاه فعال
است و تاکنون  127محصول دانشبنیان نیز در این دانشگاه
تولید شده است.
وی اظهارداشت :حرکت به این سو یکی از دستاوردهای
ارزشمند دولت در دانشگاه خلیج فارس است و این دانشگاه را
در سطح ملی مطرح و پیشتاز کرده است.
حرکت در مسیر جامعه محوری
رئیس دانشگاه خلیج فارس بااشاره به حرکت این دانشگاه در
مسیر جامعه محوری گفت :جامعه محور شدن فعالیتهای
دانشگاهی که از دستاورهای مهم و مورد تاکید دولت است،
دانشگاه خلیج فارس در این زمینه بسیار موثر عمل کرده است.
مصلح یادآوری کرد :در این جهتگیری فعالیت دانشگاهی
از دیوارهای دانشگاه عبور میکند و در تعامل با مردم ،جامعه
صنعتی و فضای کسب و کار قرار می گیرد.
مصلح به اقدامات و پژوهشهای دانشبنیان دانشگاه در زمینه
کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت :این اقدامات به اشتغال
روستایی کمک می کند و به توسعه روستایی در استان بوشهر
میانجامد.
مراکز کارآفرینی و نوآوری هم در دو دولت یازدهم و دروازدهم
ایجاد شده و فعالیت آنها جاری و ساری میباشد
مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس با مساحت
 500متر مربع
فضای کار اشتراکی 18 ،تیم کارآفرین 1 ،سالن جلسات 2 ،اتاق
جلسات گروهی تیم ها 35 ،تیم کارآفرینی و پژوهشی و 27واحد
فناور در سال  1396افتتاح شده است .از جمله فعالیت های
این مرکز بیش از 200هزار نفرساعت آموزش در قالب دوره های
ترویجی و مهارت افزایی ،رویدادهای مشترک مهارت افزایی
و ترویجی با همکاری دانشگاه های مطرح کشور و دعوت از
کارآفرینان ملی و بین المللی بوده است.
مرکز نوآوری و توسعه فناوری سیستم های قدرت و
حفاظت کار خود را با فضایی به مساحت  200متر مربع از
سال  1396آغاز نموده است.
در این مرکز کارگاه سیموالتور برق قدرت ،حفاظت و کنترل

سیستم های برق ،آزمایشگاه فنی و مهندسی توزیع ،ایستگاه
فوق توزیع انتقال ،آزمایشگاه مکان یابی خطا در خطوط
کابلی ،آزمایشگاه ریکلوزر سکسیونر جهت هرگونه فعالیت
آزمایشگاهی ،آموزشی و پژوهشی وجود دارد.
دانشگاه خلیج فارس با دارا بودن آزمایشگاه های متعدد و
تخصصی ،همواره کوشیده است با تهیه تجهیزات استاندارد و
دقیق ،زمینه های آموزشی و پژوهشی را جهت رفع نیازهای
علمی و آزمایشگاهی ایجاد کند که مرکز نوآوری و توسعه فناوری
سیستم قدرت و حفاظت نیز از جمله این مراکز است.
مرکز نوآوری و توسعه فناوری سیستم های قدرت و حفاظت
با  112هزار نفرساعت آموزش 20 ،پروژه پژوهشی موفق و 69
خدمات آزمایشگاهی و کلینیکی را تا کنون داشته است.
شرکای راهبردی :شرکت های برق منطقه ای ،نیروگاه ها ،اداره
کل بنادر و کشتیرانی ،شرکتهای توزیع نیروی برق
مرکز نوآوری و توسعه فناوری ساخت و مواد پیشرفته در
سال  1399تاسیس شد.
این مرکز دارای  200مترمربع فضا 2،تیم کارآفرین و پژوهشی5،
طرح پژوهشی1 ،واحد فناور و  1000نفرساعت ،آموزش است.
شرکای راهبردی :شرکت گاز استان بوشهر ،پتروشیمیها،
نیروگاه ها و پاالیشگاه ها
مرکز بین المللی نوآوری و توسعه فناوری نرم افزارهای
موبایل در سال  98تاسیس شد.
این مرکز دارای  200متر مربع فضا 10 ،تیم کارآفرین و
پژوهشی 2 ،واحد فناور 3،طرح پژوهشی است و تاکنون 5000
نفرساعت آموزش است.
شرکای راهبردی :اداره ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر
مراکز توسعه فناوری و نوآوری
• ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ مستمر بیش از  ۱۵ﻧـﻔﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧـﺶ آﻣـﻮﺧـﺘﮕﺎن
داﻧـﺸﮕﺎه ﺧـﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺗﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ (در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ)
• ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی  ۴ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ  I O Sو
اﻧﺪروﯾﺪ.
• تحلیل و توسعه  3اپلیکشن آموزش ریاضی برای سنین پایین
جهت کشورهای انگلیسی زبان وعرب زبان
مرکز نوآوری و توسعه فناوری کشاورزی در سال 96
تاسیس شده است.
این مرکز  500متر مربع فضا 12 ،تیم کارآفرین و پژوهشی،
 5واحد فناور 9،طرح پژوهشی دارد و تاکون  30هزار نفرساعت
آموزش داشته است.
فعالیتهای مرکز نوآوری و توسعه فناوری کشاورزی عمدت ًا
در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی میباشد که تاکنون  6هسته
کارآفرینی و  2شرکت نوآور در آن مستقرشده و در زمینه تولید
و فرآوری گیاهاندارویی ،ساخت گلخانه ساحلی و سیستم
هیدروپونیک ،تولید بذر و نهال ،ریزازدیادی و کشت بافت
گیاهی ،تولید کود زیستی ،تولید غذای زنده و تولید محصوالت
زیستی (خوراکی ،نوشیدنی ،دارویی و بهداشتی) و پرورش
طیور و فرآوردههای زنبور عسل (زنبورستان) به فعالیت مشغول
میباشند
عمده اقداماتی که تاکنون در مرکزمرکز نوآوری و توسعه فناوری
کشاورزی انجام شده شامل توسعه کشت و فناوری گیاهان
دارویی ،توسعه کشت گیاهان کم آب بر ،تولید بستر کشت بذر و
نشاء (دیت پیت) ،طراحی و ساخت سیستم های هیدروپونیک
خانگی و صنعتی ،توسعه کشت و فناوری کاکتوس و مورینگا در
استان بوشهر می باشد.
شرکای راهبردی :اداره کل جهاد کشاورزی ،دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر و پژوهشکده میگوی کشور
مرکز نوآوری و توسعه فناوری دریا در سال 1398تاسیس
شده است.
این مرکز با  200متر مربع فضا 8 ،تیم کارآفرین و پژوهشی،
 3واحد فناور و  5طرح پژوهشی و آموزش  4000نفر ساعت
را داشته است .هدف اصلی از تأسیس مرکز نوآوری و توسعه
فناوری دریا ،ایجاد و توسعه ی هسته های فناور کارآفرین و
شرکت های دانش بنیان در حوزه دریا و گردشگری دریایی
در مقیاس ملی و بین المللی است .این هسته های فناور می
توانند به عنوان زیربنا و ستون فقرات توسعه ی اقتصادی کشور
شناخته شوند .این مرکز دارای ساختاری منعطف می باشد که
خدمات مورد نیاز برای کسب و کارهای کوچک را در یک فضای
پویا با استفاده از هسته های فناور خود تامین می نماید.
شرکای راهبردی :صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)،
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نیروهای نظامی دریایی و موسسه دریایی شهید محالتی
مرکز نوآوری و توسعه فناوری هوشمند سازی و اینترنت
دهاست.
اشیا در سال  1398تاسیس ش 
این مرکز با مساحت  200مترمربع ،دارای  9هسته فناور،
3هسته پژوهشی 3،محصول تجاریسازی شده و  16پروژه
پژوهشی است .
مرکز توسعه فناوری هوشمندسازی و اینترنت اشیا کلیه
ماژولهای مربوط به پروتکلهای مختلف ارتباطی و
سنسورهای رایج در حوزه اینترنت اشیا با کاربری شهر
هوشمند فراهم شده است.
فناوران و پژوهشگران میتوانند با استفاده از تجهیزات این
مرکز ،ایدههای مرتبط با هوشمند سازی و اینترنت اشیا را به
محصول تبدیل کرده و محصول خود را در یک محیط شبیه
سازی شده ارزیابی نمایند.
اين مرکز مي تواند در راستاي شناسایی شرکتهای فعال
استان ،تعامل با فناوران و نوآوران صنعت و دانشگاه،
برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه ،اشتغال زایی برای
فارغالتحصیالن دانشگاهی ،تولید محصوالت مبتنی بر دانش
و فناوری نوین نقش مهمی را ایفا نماید.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس در سال 1393
تاسیس شد.
اینآزمایشگاهزیرنظرمعاونتپژوهشوفناوریفعالیتمیکند
ودارای  6آزمایشگاه آنالیز نفت ،زیست فناوری ،محیط زیست،
بافت شناسی ،آنالیز پیشرفته و رفتار فازی سیال ،است.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس عضو قطعی در شبکه
آزمایشگاههایعلمیایران(شاعا)،شبکهآزمایشگاهیفناوری
راهبردی و همچنین به عنوان همکار و مرجع علمی استاندارد،
پاسخگوی صنعت و تجارت می باشد.
در وب سایت ( )https://centlab.pgu.ac.irاین آزمایشگاه،
کاتالوگ معرفی بخشها و خدمات آزمایشگاه مرکزی با معرفی
کامل در دسترس است.
آزمایشگاه تحقیقات غشایی در سال  1398تاسیس شده
است.
این آزمایشگاه دارای 150متر مربع مساحت 6،پروژه تحقیقاتی
و پژوهشی و حمایت از  6پروژه دانشجویی ،تا به االن است.
در این آزمایشگاه تجهیزاتی مانند دستگاه تست میکرو
فیلتراسیون ،الترافیلتراسیون و نانو فیلتراسیون غشای
سرامیکی ،دستگاه الکترودیالیز و الکترو دیالیز معکوس،
دستگاه تقطیر غشایی ،دستگاه راکتور زیستی غشایی ،دستگاه
رطوبت زنی و رطوبتگیر از گاز ،دستگاه اسمز معکوس ،دستگاه
اسمز مستقیم ،دستگاه تولید غشای لیف میان تهی پلیمری،
دستگاه تولید غشای سرامیکی لولهای ،دستگاه تست تراوایی
گاز ،دستگاه اندازه گیری توزیع اندازه حفره غشای پلیمری و
دستگاه اندازهگیری زاویه تماس ،وجود دارد.
جامعه هدف و استفاده کنندگان از این آزمایشگاه ،سازمانهای
آب منطقهای ،آب و فاضالب ،صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
و شهرداریها برای ارائه راهکار ،پیشنهاد فرآیند ،عرضه
سامانههای تصفیه آب و پسابهای صنعتی و بهداشتی و
شرکت های صنعتی موجود درشهرک های صنعتی جهت رفع
مشکل آب و پساب ،جداسازی و خالص سازی است.
شرکای راهبردی :شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و مرکز
تحقیاتی غشایی پیشرفته در دانشگاه  UTMمالزی
مجتمع فناوری مروارید با زیربنای  3000متر مربع از سال
 1388و با اختصاص مبلغ  141میلیارد و  996میلیون ریال در
پردیس  2دانشگاه آغاز شد.
این پروژه پس از پیشرفت  55درصدی به دلیل کمبود اعتبار
و عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار ،متوقف گردید و با
حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و استانداری
بوشهر مراحل تکمیل آن از شهریور  1396از سرگرفته شد و در
اردیبهشت  1399تکمیل و به بهره برداری رسید.
با تکمیل مجتمع فناوری امکان توسعه فعالیت شرکت های
دانش بنیان و توسعه کارآفرینی در دانشگاه فراهم خواهد شد.
فعالیت های مبارزه با کرونا
• تولید ماسک شش الیه بهداشتی
• تولید مواد ضد عفونی کننده دست
• تولید مواد ضد عفونی کننده ی سطوح
• تولید مواد ضد عفونی کننده مواد غذایی و سبزیجات
• تولید الکل  75درصد
• اخذ مجوز فروش و تجاری سازی این محصوالت
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دردوره دولت های یازدهم و دوازدهم سالهای  1392تا 1399

معرفی

دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتي وفناوري پيشرفته -کرمان با هدف تربيت و تامين
بخشي از نيروهاي متخصص موردنياز کشور ،تاسيس گرديد .اين دانشگاه در مقايسه
با بسياري از دانشگاههاي صنعتي کشور و دنيا ،دانشگاهي جوان و در حال رشد است.
و در طول دوران فعاليت خود توانسته است به صورت يک موسسه علمي پيشرو در
صنعت ،فناوريهاي روز و علوم کاربردي در عرصه علم مطرح باشد .هدف اين
دانشگاه ،فراهم نمودن محيطي علمي و پويا براي کساني است که در راستاي کسب
علم و دانش تالش مينمايند ،و پايگاه و نقطه اتکاء و اعتماد آناني است که واقعيات و
حقايق علمي را درک کرده ،براي نشان دادن آن به ديگران کوشش ميکنند.
اين دانشگاه شامل سه حوزه :آموزش داراي پنج دانشکده علوم و فناوريهاي نوين،
مهندسي برق و کامپيوتر و مهندسي عمران و نقشه برداري ،شيمي و مهندسي شيمي
و مهندسي مکانيک و مواد و در حوزه پژوهش (پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پيشرفته
و علوم محيطي) شامل 4پژوهشکده علوم محيطي ،فوتونيک ،مواد ،انرژي وگروه
فناوري اطالعات و  33آزمايشگاه پيشرفته و همچنين درحوزه فناوري (پارک علم و
فناوري) داراي يک پارک و مرکز رشد و مراکز رشد اقماري در سطح استان است .اين
مجموعه مشتمل بر سه حوزه آموزش ،پژوهش و فناوري ،از معدود مراکز علمي و
فناوري کشور است ،که از قابليت توليد علم و تبديل آن به ثروت و ايجاد کارآفريني
برخوردار است .عالوه بر آن با ارتباط علمي با مراکز دانشگاهي و پژوهشي ،صنعتي
داخل وخارج از کشور ،برگزاري سمينارهاي بين المللي و ملي و کارگاههاي آموزشي در
تحقق نسل جديد دانشگاههاي کارآفرين در سطح جنوب شرق کشور حرکت مينمايد
حوزه آموزش
دانشگاهتحصیالتتکمیلیصنعتیوفناوریپیشرفته
در سال  1386این دانشگاه تأسیس شد و در حال حاضر با  5دانشکده در منطقه جنوب
شرقفعالیتمینماید.

اهداف

• حفظ و انتقال و پیشبرد دانش از طریق پرورش استعدادها ،انجام تحقیقات و ترویج
علومبهمنظورکمکبهتجهیزوتأمیننیرویانسانیمتخصصومتعهدموردنیازکشور.
• توسعه دانش بشری و رشد فنآوری و اطالعات علمی – صنعتی.
• فراهم آوردن زمینههای توسعه تحقیقات ،نوآوری ،انتقال و جذب تکنولوژی
و برقراری ارتباط علمی و پژوهشی دانشگاه با مراکز صنعتی کشور در زمینه های
خالقیت و نوآوری و بهبود کیفیت متناسب با زمان و بهرهوری بیشتر از نیروی انسانی
وتکنولوژی.

ساختار

این دانشگاه دارای  5دانشکده شامل دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری ،مهندسی
مکانیک و مواد و دانشکده شیمی و مهندسی شیمی میباشد .در حال حاضر این
مجموعه دارای  615دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که در  45رشته
تحصیلیمشغولبهتحصیلمیباشند.
حوزه پژوهش
پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
اینمرکزازسال 1380تأسیسوهماکنوندرقالب 4پژوهشکدهتحتعنوانپژوهشگاه
علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی با اهداف و وظایف زیر فعالیت مینماید.

اهداف

• شناسایی زمینهها  ،اخذ ،ایجاد ،پردازش ،کاربردی کردن و اشاعه فنآوریهای
پیشرفته مناسب ،بهمنظور ارتقای سطح علمی و فناوری صنعتی کشور
• پژوهشهای بنیادی و راهبردی درزمینههای علوم و فنآوری در رشتههای علوم
رایانهای و اطالعرسانی ،انرژی ،مواد ،فوتونیک ،علوم محیطی و فناری زیستی
• دستیابی به شیوههای نوین برای بهرهوری مناسب از فنآوری و جلوگیری از آثار
زیانبار آن در جهت حفظ سالمت محیطزیست.

ساختار

این پژوهشگاه در قالب  4پژوهشکده شامل علوم محیطی ،فوتونیک ،مواد  ،انرژی
و گروه پژوهشي كامپيوتر و فناوري اطالعات ،تحت عنوان پژوهشگاه علوم و ف ّناوری
پیشرفتهوعلوممحیطیفعالیتمینماید.
آزمایشگاهها و تجهیزات دانشگاه و پژوهشگاه
در حال حاضر در این مجموعه  34آزمایشگاه پیشرفته و مجهز جهت اجرای
فعالیتهای علمی پژوهشی وجود دارد.

جلد پایاننامه و گزارش طرح پژوهشی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری میباشد.
سالنهای مطالعه و سیستم نرمافزاری باقابلیت جستجو و رزرو تحت وب از طریق
سایت دانشگاه ،قابلیت اتصال آسان به پایگاههای اطالعاتی و کتابخانه دیجیتال و
خدمات تأمین مدرک از پایگاههای اطالعاتی معتبر فارسی و التین از خدماتی است
که به مراجعان داده میشود .عالوه بر آن به دلیل عضویت این کتابخانه در دو طرح
امین (امانت بینکتابخانهای) و غدیر(عضویت فراگیر کتابخانهها) ،استفاده از خدمات
سایر کتابخانههای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز تسهیل
شدهاست.
از دیگر فعالیتهای این کتابخانه میتوان به فعالیت شورای چاپ و نشر دانشگاه زیر
نظر کتابخانه از سال  ۱۳۸۹اشاره کرد :تاکنون پس از بررسی  ۲4متن کتاب پیشنهادی
به شورا ۹ ،عنوان کتاب به چاپ رسیده است .بررسی کتابهای پیشنهادی جدید نیز
در دستور کار قرار دارد .همچنین مجله علمی ،تخصصی به زبان انگلیسی نیز در زمینه
گیاهان دارویی بهصورت الکترونیکی از سوی دانشگاه در حال انتشار است.

مرکزهمایشها

این مجموعه با هدف برگزاری سمینارها و همایشهای بینالمللی و ملی همراه با
کارگاههای آموزشی و سخنرانیهای علمی در سال  1387به بهرهبرداری رسید .در این
مجموعه  8سالن و فضا چندمنظوره پیشبینیشده است ،همراه با امکانات پیشرفته
صوتی و تصویری که امکان ترجمه همزمان برای مهمانان خارجی را فراهم نموده
است .وجود فضاهایی با طراحی بسیار عالی امکان برپایی نمایشگاههای علمی و
تخصصی را مقدور نموده است.

حوزه فناوری
پارک علم و فناوری استان کرمان

در حالی که جوامع بشری با شتاب بی سابقه ای به سمت جامعه ی دانشی پیش
میروند ،شواهد و روندهای جهانی حاکی از آن هستند که رقابت پذیری کشورها به
توانایی آنها در ایجاد به کار گیری و انتقال دانش تکنولوژیک بستگی دارد  .از این رو
در سطح جهان شاهد اتخاذ استراتژیهای گوناگونی برای افزایش اثر بخشی فعالیت
های علمی و تکنولوژیک و انتقال دستاوردهای آنها به صنعت و بازار هستیم .
یکی از استراتژی ها ،اجرای برنامه های تکنولوژیک با محور قراردادن یک مکان
فیزیکی است که معموال تحت عناوینی همچون "پارک های علمی " "،شهرک های
تحقیقاتی" "،مناطق تکنولوژیک" و غیره به اجرا در می آیند  .این مکان های فیزیکی
با جذب منابع انسانی ،مالی و فیزیکی ،از یک سو به توسعه و انتقال دانش تکنولوژیک
به بنگاههای صنعتی کمک می کنند و از سوی دیگر موجبات شکل گیری و رشد
بنگاههای جدید" تکنولوژی محور" را فراهم می سازند  .از این رو در یک جمع بندی
کلی می توان آنها را مرکز و منشا نوآوری و کارآفرینی تکنولوژیک به حساب آورد.
پارک علم و فناوری استان کرمان بااین هدف با راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری
در سال  1381تالش ویژه و هدفمندی را در جهت تحقق اهداف و رسالتهایش
آغاز کرد .ارتقای فرهنگ فنافرینی و نو آوری در اقشارمختلف جامعه به ویژه
دانشگاهیان ،رشد کمی و کیفی واحدهای دانش بنیان و توسعه ی مراکز رشد فناوری
در شهرستانهای استان نشانه هایی است از این که مرکز ،دوران اولیه حیات خود را
باموفقیت طی کرده و اکنون با رسیدن به دورن بلوغ ،مسیر رشد و بالندگی را دنبال
می کند که بی شک این امر بدون تالش و حمایت مسسئولین ،مدیران ،مشاورین،
کارشناسان ،صاحبان علم و فن آفرینان امکان پذیر نبود.

شاخص پژوهشی

اهداف کالن

• حمایت از ايجاد فرصتهای شغلي دانشبنیان
• ایجاد زیرساختهای قوی در جهت تجاریسازی یافتههای پژوهشي و بومیسازی
فناوری
• فراهم کردن زمينه جذب متخصصين و نخبگان در فناوریهای نوين
• تدارک محيط مناسب براي نوآوري و شکوفايي ایدههای فناورانه
• کمک به افزايش ثروت در جامعه
• افزايش قدرت رقابت و رشد صنايع متکي بر دانش
• استفاده از استعدادها و منابع انساني و طبيعي منطقه با هدف حفظ آنها در جهت
توسعهاستان
• توسعه همکاریهای بینالمللی جهت تسهیل و تسريع روند انتقال فناوري،
تجاریسازی و بومیسازی فناوری
• کمک به جذب دانش فني و سرمایههای داخلي و بینالمللی
• افزايش حضور و مشارکت تخصصي شرکتهای فناور داخلي در سطح بين المللي
• حمايت از ايجاد و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط فناوري پيشرفته
• ايجاد و توسعه ساختارها و زيربناهاي الزم براي حمايت از افراد خالق و نوآور

شاخص فناوری

شاخص آموزش

کتابخانهمرکزی

به منظور استفادهی محققان و دانشجويان مقاطع تحصيالت تکميلي از جدیدترین
کتابها ،مراجع و مقاالت علمي؛کتابخانهاي با امکانات بهروز در دانشگاه در نظر
گرفتهشده است .اين کتابخانه هماکنون با بیش از  22000جلد کتاب التین و فارسی
در خدمت جامعه دانشگاهی میباشد .همچنین این کتابخانه دارای بیش از 2000
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⏪

شاخص اداری

❚ دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

❚

■ امضاتفاهمنامههمکاریبیندانشگاهتحصیالتتکمیلیصنعتیوشهرداریکرمان
■ انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین دانشگاه و شرکت صنعتی گلو مک سازه
■ توافق نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
■ امضا تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان و مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی کشور
■ امضا تفاهم نامه تاسیس و راه اندازی پردیس علم و فناوری سیرجان و جیرفت
■ امضا تفاهم نامه تاسیس و راه اندازی پردیس علم و فناوری رفسنجان
■ انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته و موسسه ارتقا آموزشی دانشجویان افغانستان

)Student Promotion Program (SPP

دستاوردها و افتخارات

شاخص امور دانشجویی و فرهنگی

دکترا
میزان اشتغال

68

سال

تعداد انجمن های
علمیدانشجویی

1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398

5
6
6
6
10
10
15
15

تعداد کانون های میزان مبلغ وام های پرداختی
دانشجویی (ریال)
فرهنگی

2
2
2
2
2
2
5
5

2.449.172.910
3.181.525.000
2.092.030.500
2.402.507.500
2.333.589.100
2.172.106.000
2.777.809.200
2.639.930.000

کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی و پایینتر
185

517

1012
اهم تفاهم نامه های منعقد شده

■ امضای قرارداد حمایت از پایاننامههای دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته با شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان
■ امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت معادن زغالسنگ کرمان و دانشگاه
تحصیالتتکمیلیصنعتیوفناوریپیشرفته
■ انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین دانشگاه و شرکت صنعتی معدنی گل گهر
سیرجان
■ انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین دانشگاه و شرکت صنعتی گلو مک سازه

■ تداوم احراز رتبه ششم در بین دانشگاههای صنعتی طی سه سال گذشته.
■ کسب رتبه اول بهرهورترین دانشگاه در حوزه پژوهشی دانشگاههای صنعتی سال.96
■ کسب رتبه اول سرانه پژوهشی در بین تمام دانشگاههای کشور سال .96
■ کسب رتبه چهارم فناوری در بین دانشگاه های کشور در سال .98
■ تدوین دستورالعمل مقاومسازی لرزهای پستهای زمینی برق.
■ انجام طرح تحقیقاتی "تعیین نیاز آبی تاالب هامون -جازموریان با منشأ گرد و غبار"
■ ارتقاء و بهینهسازی قطعات گیربکس های اتوماتیک ( ) CVTخودروهای ساخت
شرکت کرمان موتور،
■ تکمیل ساختمان آموزشی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
در سال  1396به مساحت  6000مترمربع.
■ بهرهبرداری از مزرعه خورشیدی جهت تأمین بخشی از برق مصرفی خوابگاههای
دانشگاه
■ دستیابی به ایجاد زیرساخت های مطلوب:
• واگذاری  50هکتار از اراضی دانشگاه تحصیالت تکمیلی( مصوب هیات امنا)
• تامین زیرساخت (آب  ،برق ،تلفن ،سیستم ،فاضالب ،اینترنت ،جدولکشی پیاده
روها و خیابانهای اصلی و فضای سبز
• تفکیک اراضی
• بروزرسانی آیین نامه ها و قراردادها
• واگذاری  53500مترمربع به شرکت های مستقر
• توسعه فضای غیر استیجاری جهت استقرار واحدهای مستقر
• تامین محل استقرار واحدها
• توسعه فضای استقرار به صورت استیجاری
• توسعه فضای استقرار بر اساس تفاهم نامه های همکاری مشترک جهت توسعه مراکز
رشد در شهرستان ها
• ایجاد و توسعه مراکز رشد مستقل ،مشترک و وابسته
• عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری جهت راه اندازی مراکز رشد و
ایجاد دفاتر حمایت از واحدهای فناور در سطح استان
■ بهبود و توسعه زیرساختهای فناوری
• بروز رسانی و تدوین آیین نامه ها (تدوین آیین نامه نمایشگاه های داخلی  /خارجی )
• سرمایه گذاری در صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان
• بازنگری کلیه فرآیندها (روال های پذیرش ،استقرار ،ارائه خدمات ،قراردادها و )....
• بهینه سازی سیستم ارزیابی
• بروز رسانی سامانه bPms
• بروز رسانی سامانه رصد اشتغال شرکت ها تا سقف تعهد شده استان
■ ایجاد بستر های جدید توسعه فناوری
• ایجاد کانون شکوفایی و خالقیت
• عقدتفاهم نامه با آموزش و پرورش کل استان
■ توسعه سیستم مالکیت فکری و حمایت از ایده های نوآورانه
• راه اندازی مرجع منطقه ای مالکیت فکری در پارک کرمان
• ارزیابی اختراعات در مرجع استعالم پارک علم وفناوری کرمان
• عملکرد شرکت ها :
• افزایش میزان اشتغال ایجادشده مستقیم در شرکت ها
• افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان
• فراهم نمودن مبادالت فناوری و تقویت شبکه های منطقه ای ملی /بین المللی
• ایجاد دفتر خانه صنعت و معدن در محل پارک به منظور ارتباط با انجمن های صنفی
صنایعاستان
• عقد تفاهم نامه و قرارداد با مرکزشتابدهی تگ
• تفاهم نامه با دستگاه ها و سازمان های خصوصی و دولتی
• برنامه های آموزشی جهت توانمند سازی واحد های مستقر و توسعه کسب و کارهای
دانش بنیان و استارت آپ ها و شرکت در نمایشگاهها
• برگزاری دوره های آموزشی
• برگزاری رویداد جذب سرمایه گذاری
• برگزاری استارتاپ ،بوت کمپ ،ایده شو و فراخوان ایده
• شرکت در نمایشگاهها بصورت مجازی
• شرکت در نمایشگاهها بصورت حضوری
• حمایت مالی از واحد های مستقر
• رایزنی در جهت تامین شرایط و تسهیل اعطای تسهیالت به شرکت های دانش
بنیان و واحدهای فناور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،صندوق نوآوری
شکوفایی و سایر نهادهای تامین کننده منابع مالی
• اعطای تسهیالت خدماتی به واحدهای مستقر در مراکز رشد
■ تو سعه بهرهبرداری عملیاتی از قوانین حمایتی اقتصاد مقاومتی :
افزایش تعداد پروژههای مصوب و اجرایی شده
دبیری کار گروهها :
• دبیر اجرایی برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان
• دبیری کارگروه پژوهش و فناوری استان کرمان
• ایجاد دبیرخانه اقتصاد مقاومتی
• دبیرخانه توسعه اقتصاد دانش بنیان در پارک علم و فناوری کرمان

❚❚

❚ دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره)

ت
ع
ف

مراکز دانشگاهی

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

❚

خرداد  • 1400شماره 46

82

مهمترین اقدامات و دستاوردهای دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
پیام رئیس دانشگاه؛ بینالمللی امامخمینی(ره)

با گذشت نزدیک به چهار دهه از زمان تأسیس دانشگاه
بینالمللی امامخمینی(ره) در مجلس شورای اسالمی و 20
سال از تصویب اساسنامه دانشگاه در شورای عالی انقالب
فرهنگی فعالیتهای چشمگیری از دانشگاه بینالمللی
امامخمینی(ره) در عرصههای مختلف آموزشی ،پژوهشی
و فرهنگی ،شاهد بودیم و در این مدت و دورههای مختلف
مدیریت و مسئولیت هریک از مدیران پیشین و دلسوز دانشگاه
در کنار اعضای محترم هیأت علمی ،کارکنان زحمتکش
و دانشجویان عزیز در مسیر این رشد و شکوفایی در ابعاد
کمی دانشگاه فراز و نشیبهای بسیاری را
مختلف کیفی و ّ
گذارنده که خوشبختانه به همت جامعهی دانشگاهی افتخارات

زرینی برای دانشگاه به ارمغان آورده که امروز جایگاه دانشگاه
ّ
بینالمللی امامخمینی(ره) به عنوان یکی از دانشگاههای
جامع و شاخص در کشور ،منطقه و جهان مطرح شده است.
به طور یقین کسب این افتخارات و موفقیتها جز با تالش و
لطف مسئوالن و دلسوزان نظام آموزش عالی کشور محقق
نمیشد و میدانیم که مسیر دشواری تا رسیدن به افقهای
در نظر گرفته شده در چشمانداز دانشگاه در پیشرو داریم.
اینجانب به سهم خود همچون سایر مدیران دلسوز دانشگاه
در طول مدت ریاست دانشگاه با تمام توان خود و با بهرهگیری
از تجارب و همفکری دوستان و سایر مدیران و مسئوالن
دانشگاهی ،استانی و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور
همت خود را در مسیر تعالی
در طول بیش از  7سال تالش و ّ

و رشد دانشگاه بیش از گذشته به کار گرفته ،سعی نمودیم تا
با همهی کاستیها همچنان در مسیر ُپرشتاب علم و پژوهش
حرکت کنیم؛ زیرا که معتقد بودیم "جایگاه دانشگاه بینالمللی
امامخمینی(ره) باید در گستره جهانی و در خور شأن نام بزرگ
رهبر کبیر انقالب و در مسیر بالندگی بیشتر قرار گیرد.
در این راستا با برنامهریزیهای راهبردی و تدوین برنامهها
و سیاستهای عملیاتی ،با همفکری و مشارکت بدنه علمی
و کارشناسی دانشگاه همراه با آیندهنگری برای دستیابی به
افقهای پیشرفت و توسعه ،فعالیتهای بسیاری در حوزههای
مختلف آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،دانشجویی ،بینالمللی
و عمرانی به انجام رسید ،که امیدواریم رسالت دانشگاه به
عنوان مرجع و نهادی بینالمللی در جذب و پرورش نیروی

متخصص ،متعهد و کارآمد در عرصههای توسعه پایدار کشور
آثار سودمندی برجای گذارد.
در پایان برخود الزم میدانم از تالشها و مساعی و خدمات
ارزندهی جامعه بزرگ دانشگاهی و مسئوالن نظام آموزش
عالی کشور که هر کدام در اجرایی نمودن برنامههای راهبردی
و عملیاتی دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) سهم بسزایی
داشته و دانشگاه را در این مسیر یاری کردهاند ،صمیمانه تشکر
و قدردانی نمایم و با این امید که افقهای روشنتری را برای
ظهور و بروز استعدادهای خالق جوانان فرهیخته و توانمند
جهان اسالم و ایران سربلند ترسیم نمائیم.
دکترسیدابوالحسننائینی،رئیسدانشگاهبینالمللی
امامخمینی(ره)

افزایش تعداد مقالههای ارائه شد ه توسط پژوهشگران دانشگاه و رشد قابل توجه در شاخصهای مختلف پژوهشی دیگر ،از جمله؛ ثبت اختراع ،چاپ کتاب ،ارائه طرحهای پژوهشی و ایجاد شرکتهای دانش بنیان ،در سالهای اخیر نام دانشگاه را بارها در
رتبهبندیهای معتبر جهانی قرار داده است.
بخشی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری به شرح ذیل است؛

الف -آمار فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به تفکیک دانشکدههای مختلف؛

آمار فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به تفکیک دانشکدههای مختلف
تالیف و تصنیف کتاب

اختراع و ابداع
ترجمه کتاب

فرصتمطالعاتی

فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در سال 1392

49
فنی و مهندسی
94
علوم پایه
2
علوم اجتماعی
0
ادبیات و علوم انسانی
علوم و تحقیقات اسالمی 2
1
معماری و شهرسازی
کشاورزی و منابع طبیعی 11
مرکز آموزش زبان فارسی 0
159
جمع

28
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45
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4
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2
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2
0
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5
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1
0
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1
6
0
0
1 73
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0
1
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فنی و مهندسی
114
علوم پایه
3
علوم اجتماعی
2
ادبیات و علوم انسانی
علوم و تحقیقات اسالمی 2
3
معماری و شهرسازی
کشاورزی و منابع طبیعی 18
مرکز آموزش زبان فارسی 0
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جمع
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1
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2
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0
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9
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4
6
0
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2
4
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2
1
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فعالیتهای پژوهشی دانشگاه سال 1396
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فنی و مهندسی
153
علوم پایه
10
علوم اجتماعی
0
ادبیات و علوم انسانی
علوم و تحقیقات اسالمی 4
5
معماری و شهرسازی
کشاورزی و منابع طبیعی 59
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مقاالت همایش

اختراع و ابداع
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مقاالت همایش

نام دانشکده

مجالت معتبر

طرح پژوهشی
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فنی و مهندسی
123
علوم پایه
8
علوم اجتماعی
2
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7
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7
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1

2

0

3

0

1

1

3

0 4
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ادبیات و علوم انسانی

14
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3
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6
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2

0

2

7

1 2

0

ادبیات و علوم انسانی

5
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1

0

2

8

0

0

0

2

0 0

0

علوم و تحقیقات اسالمی

1
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6

7

0
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0

3
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0
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0
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0

معماری و شهرسازی

6
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3 10

0 0

1
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نام دانشکده

مجالت معتبر

طرح پژوهشی

آمار فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به تفکیک دانشکدههای مختلف

⏪

ت
ع
ف

مراکز دانشگاهی

83
⏪

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46

* آمار و اطالعات سال  ،1399به جهت عدم ثبت کامل دادهها ،نهایی نیست و تغییر خواهد کرد.

ب) اقدامات انجام شده در بخش ارتباط با صنعت و جامعه؛

❚ دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره)

❚

• اجرای طرحهای مزیت استانی به عنوان یک برنامه نوظهور در دانشگاه راهاندازی شد و دو طرح به شرح ذیل ارئه شد:
 طرح تقویت ارزش صنایع شیشه و توسعه کسب و کار -طرح انگور

■ انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمانها و نهادهای مختلف؛
■ فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه؛

• تصویب آییننامه داخلی فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه و تهیه فلوچارت و تدوین فرآیندهای اجرایی آن
• اعزام  6نفر از اعضای هیأت علمی در سال  ۹۸و  ۹۹به فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه در کارخانه یونیلیور ،آموزش و پرورش قزوین ،سازمان جهاد
کشاورزی مازندران و مرکز تحقیقات معدن در تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی

■ طرح پژوهشی صنعتی (ساخت و تولید)؛

• عنوان طرح  :طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری (باالنسینگ) فلوی سوخت مایع و گاز در نازلهای توربینهای گازی ( GE-F9با تهیه مواد ساخت
و تحویل)
نازل سوخت در یک توربین به عنوان قلب توربین بوده و سوخت مورد نیاز را جهت احتراق به داخل توربین هدایت میکند .در یک توربین تعدادی
نازل سوخترسان نصب میشود .به عنوان مثال در توربینهای  GE-F9نیروگاه شهید رجایی قزوین  1۴عدد نازل دور تا دور توربین نصب میگردد این
نازلها میبایستی به لحاظ حجم) ِدبی(سوخترسانی با دقت باالیی با یکدیگر همسان باشند .عالوه بر این میبایستی زاویه پاشش سوخت و الگوی
پاشش طبق استاندارد بوده تا محل تشکیل شعله در نازلهای مختلف همسان بوده و مانع از نوسان در محور اصلی توربین و سایر اجزای داخلی توربین
شود.
مزایای ساخت سامانه اندازهگیری و باالنسینگ فلوی سوخت مایع:
• کاهش قابل توجه آلودگی هوا
• بهبود عملکرد و عمر اجزای توربین
• جلوگیری از خروج ارز
• تسریع در اجرای فرآیند تست از چند ماه به چند روز
• امکان تست و ارتقاء نازلهای سوخت بومیسازی شده در داخل کشور
• کمیل زنجیره تولید ،تأمین و تست و اعتبارسنجی نازلهای مورد نیاز توربینها در داخل کشور

■ طرحهای پژوهشی صنعتی دفاعی؛

اجرای طرحهای پژوهشی با ارگانهای دفاهی و هوایی به شرح ذیل (به دلیل محرمانه بودن از عنوان طرح خوددای شده است)
• شرکت صنایع هواپیمایی ایران
• شرکت تهیه و ساخت موتورهای هوایی ایران
• گروه صنایع شهید همتی سازمان صنایع دریایی
• صنایع شهید شفیعزاده
• صنایع شهید باکری

■ طرحهای پژوهشی شاخص؛

• اجرای طرح پژوهشی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به مبلغ2.000.000.000ریال با عتوان تدوین برنامه احیای معادن و فعالسازی ذخایر
کوچک ایران بر مبنای تجارب جهانی و توسعه فرآوری موبایل مواد معدنی
• اجرای طرح پژوهشی با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( )FAOبه مبلغ 12.767.420.000ریال با عنوان تهیه نقشه کشت شبکه آبیاری
استانقزوین
• اجرای طرح پژوهشی با سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به مبلغ 2.880.000.000ریال با عنوان سنجش ریسک عملیات
معدنی (اکتشاف ،استخراج فرآوری ،بازیابی و فروش) در کشور با نگاه اجمالی به بازارهای بینالمللی
• اجرای طرح پژوهشی با دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات جهت دسنگاههای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری ایران به مبلغ
10.000.000.000ریال مشاوره طراحی ،استقرار ،بلوغ و تعالی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

■ سایر موارد؛

• عنوانقهرمانیلیگاختراعاتچهارمیندورهمسابقاتکشوریرباتیکآزادازسویتیمعلمیاختراعاتوابتکاراتدانشگاهبینالمللیامامخمینی(ره)
• فعالیت مجموعه رینو برای تفکیک پسماندهای الکترونیکی با حجم کم و آالیندگی زیاد به کمک فناوری پیشرفته برای جداسازی فلزات سنگین،
مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره)
• کسب جایزه بینالمللی صرفهجویی آب کشاورزی ( )Watsave2019از کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی برای طراحی و ساخت سازهای
مکانیکی ـ هیدرولیکی برای توزیع عادالنه آب در بخش کشاورزی توسط پژوهشگران دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره)
• دریافت جایزه بهترین نقد علمی سال  ۲۰۱۹جامعه مهندسین عمران آمریکا ( )ASCEدر حوزه مهندسی آبیاری و زهکشی (Irrigation and
 )Drainage Engineeringاز سوی دکتر محمد بیجنخان عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره)
• رشد  16برابری اختراع ثبت شده اعضای هیأت علمی دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) طی  5سال اخیر

ذ) اقدامات انجام شده در بخش آزمایشگاه مرکزی؛

• راهاندازی سایت آزمایشگاه مرکزی و تدوین صفحه شناسنامهای برای هر کدام از تجهیزات موجود در آزمایشگاههای تحقیقاتی اقماری در دانشگاه و
آپلود کردن آن در محل مخصوص "معرفی تجهیزات" در سایت و همچنین گردآوری اطالعات کلی آزمایشگاههای اقماری شامل تجهیزات (فعال ،نیاز
به تعمیر و اسقاطی)  ،نیروی انسانی و اهداف آزمایشگاههای تحقیقاتی اقماری دانشگاه و آپلود کردن بخش عمدهای از اطالعات گردآوری شده مهم و
ضروی در محلهای مخصوص در سایت آزمایشگاه مرکزی.
• ثبت کلیهی اطالعات گردآوری شده فوق در خصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی اقماری در سامانه شبکه علمی آزمایشگاههای ایران (شاعا) به
منظور ایجاد پل ارتباطی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با آزمایشگاههای مرکزی دانشگاههای کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین ارائه
توانمندیها و پتانسیلهای تحقیقاتی دانشگاه در سطح کشور.
• راهاندازی خدمات الکترونیکی آزمایشگاهی در  4آزمایشگاه مهم و پر درآمد به صورت پایلوت (آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته ،آزمایشگاه مواد
پیشرفته ،آزمایشگاه  NMRو آزمایشگاه الیه نشانی) و گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در تعداد دیگری از آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه.
• نصب دستگاه اسپاترینگ (با تکنولوژی باال) که مهمترین دستگاه موجود در منطقه  4به شمار میرود و حدود  10سال در انبار دانشگاه از کارتن خارج
نشده بود .و همچنین تعمیر دومین دستگاه با تکنولوژی باال ( )XRDکه حدود  15سال بدون استفاده در آزمایشگاه رها شده بود.
• راهاندازی پروسه ارائه خدمات آزمایشگاهی مبتنی بر شیوهنامه آزمایشگاههای اقماری دانشگاه به صورت صدرصد و منسوخ شدن روشهای سنتی
قبلی (استاد محوری) در کلیه آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه.
ردیف

سال 96

(آمار و اطالعات سال  ،1399به جهت عدم ثبت کامل دادهها ،نهایی نیست و تغییر خواهد کرد).
■ بخش قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی؛
• مبلغ قراردادهای پژوهشی از سال ( 1394آخرین دادههای موجود) تا  1399رشد  860درصدی داشته است.
• تعداد قراردادها در سال  99نسبت به سال ( 94آخرین داده موجود) رشد نزدیک به صددرصدی داشته است.
• فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت از زمان مصوب تاکنون  6مورد به انجام رسیده است.

کشف
آسیبپذیری

آزمون
نفوذپذیری

دورههای آموزشی
(تعداد)

5

دورههای آموزشی
(نفر/ساعت)

90

اطالعرسانی
و تولید خبر

-

تولیدمحتوایآموزشی
(ماه نامه -فصلنامه)

-

امدادرسانی
سایبری

سال 97

-

40

20

5

25

156

12

2

-

سال 98
سال 99
مجموع

37

16

5

30

152

17

5

22
59

3
79

2
17

7
152

27
335

2
31

2
9

• تدوین تعرفه خدمات آزمایشگاهی مبتنی بر واقعیتهای موجود در کشور که در نشست کمیته آزمایشگاههای منطقه  )99/10/11( 4به عنوان تعرفه
تبعیتنمایند.
برترشناختهشدوهمهدانشگاههایمنطقه 4موظفشدندکهازلیستتعرفهخدماتآزمایشگاهیدانشگاهبینالمللیامامخمینی(ره) ّ
• جذب حدود  220هزار یورو از محل اعتبارات سال  1399شاعا ( .ضمن ًا به نقل از دبیر کمیته آزمایشگاههای منطقه  .4به علت انظباط مالی در جذب
کامل بودجه سال  1398در دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) ،این اعتبار به جز دانشگاه بینالمللی امامخمینی(ره) به هیچ دانشگاهی تا به حال در
منطقه  4ابالغ نشده است).

و) اقدامات انجام شده در مرکز تخصصی آگاهیرسانی ،پشتیبانی و امداد «آپا»؛

• مرکز تخصصی آپا در اردیبهشت ماه سال  1396در دانشگاه راهاندازی شد و فعالیت آن در سال  1399به علت عدم عقد قرارداد مرکز مربوطه با
دانشگاهها صرف ًا محدود به سه ماه اول میباشد.

❚❚

❚ دانشگاه بیرجند❚

ت
ع
ف

مراکز دانشگاهی

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

خرداد  • 1400شماره 46

84

در مصاحبه با رئیس دانشگاه بیرجند مطرح شد؛

اقدمات دانشگاه بیرجند در هشت سال دولت تدبیر و امید
دکتر احمد خامسان ،رئیس دانشگاه بیرجند با اعالم استقرار سامانه یکپارچه آموزشی
و ایجاد سامانه هوشمند آییننامههای دانشگاه ،بهبود و توسعه رشتههای کم تقاضا و
جایگزینی رشتههای جدید با تأکید بر رشتههای میان رشتهای ،راه اندازی دو سامانه
آموزانه و آموزش اعضای هیأت علمی در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل
فرایندها ،راهاندازی کالج دانشگاه را در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و نظم بخشی
آموزشی و عملیاتی نمودن دستور العمل افزایش توان اشتغال پذیری دانست و گفت:
نتایج و دستاوردهای این اقدامات شامل تسهیل فرآیندهای آموزشی ،ایجاد شفافیت
اطالعاتی برای ذینفعان آموزش ،کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی دانشجویان،
اخذ مجوز  36رشته تحصیلی با توجه به نیازهای جامعه و بومیسازی با تأکید بر
رشتههای میان رشتهای و تحقق دولت الکترونیک است.
دکتر خامسان تأکید کرد :با حذف نسخه چاپي پاياننامهها و رسالهها و الکترونیکی
شدن تمامی درخواستها و اقدامات صورت گرفته من جمله تعویض المپهای
کم بازده و موجود قدیمی با نوع فوق کم مصرف و نصب سنسورهای حرکتی در
ساختمانها و تعمیرات و بهسازی موتورخان هها و  ...باعث صرفه جویی  40درصدی
در مصرف انرژی(آب و برق) شده است و راهاندازی اولین ساختمان سبز دانشگاه و
خشک منظرسازی و نورپردازی مناسب عالوه بر نقش موثر در بهبود محیط زیست
باعث تحقق دانشگاه سبز و ورود به نظام رتبهبندی گرین متریک شده است ،همچنین
با تأسیس مجمتع مهارتآموزی ،کارآفرینی و اشتغال و ایجاد مرکز مهارتآموزی
و مشاورۀ شغلی ( )SCDو ایجاد زیست بوم فناوری ،نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
بیرجند ،عالوه بر کارخانه نوآوری(پردیس شهدا) و مرکز نوآوری(پردیس شوکت
آباد) دانشگاه ،موزۀ علم و فناوری نیز تأسیس شد و کارگاههای تولیدی شرکتهای
دانش بنیان آمادهسازی گردید .وی به صرفه جویی انجام شده در الحاق دانشکدهها
و ایجاد پردیسهای مهندسی ،علوم پایه ،علوم رفتاری و کشاورزی ،منابع طبیعی
و محیط زیست اشاره نمود و اظهار داشت :عملیات اجرایی و درختکاری در پهنۀ
علم و فناوری کشاورزی و دامپروری خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند آغاز شد.
همچنین با توجه به کم شدن تعداد متقاضیان ورود به دانشگاهها ،دانشگاه بیرجند
با ایجاد ستاد جذب دانشجو از کاهش تعداد دانشجویان جلوگیری کرد و در دو سال
گذشته پذیرش دانشجو در حدود  20درصد افزایش یافت .سند راهبردی و سند چشم
انداز دانشگاه برای حرکت در افق  1404و نیل به کسب عنوان مرجع برتر شرق کشور در
تولید علم ،تربیت نیروی انسانی و حل مسایل جامعه و قرارگیری نام دانشگاه بیرجند
به عنوان  20دانشگاه ممتاز ایران و  1000دانشگاه برتر جهان تدوین شد .عالوه براین
بنیاد حامیان برای جذب خیرین و حامیان(با ساخت دوباب خوابگاه ،ساختمان
مرکز نوآوری ،ساختمان درمانگاه فرهیختگان ،اماکن رفاهی و تفریحی و ورزشی،
خرید تجهیزات و مساعدت به دانشجویان کم بضاعت و  )...تأسیس شد ،مرکز پایش
تصویري ،سامانه ارزشیابی عملکرد اعضاي هیأت علمی ،شورای راهبری مدیریت
سبز ،کمیته راهبردی روابط عمومی و اطالع رسانی و شورای راهبری امور دیپلماسی،
ستاد آگاهسازی و پیشگیری از شیوع کرونا ،کانالهای متعدد اطالعرسانی از طریق
فضای مجازی ،سایت جدید دانشگاه و زیرسایتهای واحدهای ستادی و  ،...سامانه
الکترونیکی دیجیتال ساینیچ نیز راه اندازی شد.
رئیس دانشگاه معین استان ،بازنگری و اصالح آییننامه پژوهانه ،تدوین و ابالغ
آییننامه گروههای پژوهشی تقاضا محور و طرحهای پژوهشی فناورانه و کاربردی
دانشگاه ،تصویب آییننامه تشویق دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه ،راه
اندازیکمیتهسامانهعلمسنجیدانشگاه،طراحیسامانهجامعخدماتآزمايشگاهي
دانشگاه بیرجند ،راهاندازی و تجمیع دستگاههای پیشرفته و مرکز خدمات
آزمایشگاهی ،خرید دستگاههای پرکاربرد دارای توجیه اقتصادی از طریق نمایشگاه
ساخت ایران و خریدهای ارزی ،رشد تعداد و اعتبار طرحهای پژوهشی داخل ،نصب و
راهاندازی سامانه جامع و سامانه مدیریت نشریات دانشگاه بیرجند ،تاسیس انتشارات
دانشگاه بیرجند و تشکیل شورا و کمیتههای  HSEدانشگاه را از اقداماتی برشمرد که
برای حرکت در مسیر سند راهبردی و تقویت ارتباط با جامعه و صنعت و هدفمندکردن
تولید صورت گرفته است و افزود :در بخش فناوری اطالعات نیز پهنای باند اینترنت
دانشگاه از  mbPs 50به  mbPs 600ارتقا یافت و با خرید سرورهای جدید و سرور
محاسبات سنگین و تجمیع سرورها این بخش نیز ارتقا یافته است ،اجرای مرکز تلفن
تحت شبکه  VoIPدانشگاه با خریداری  632گوشی ،گسترش و توسعه شبكه فيبر
نوري ،خرید تجهیزات  SanstoRaGeجهت تامين زیرساختهای الزم ،اتصال كليه
خوابگاههاي سطح شهر به فيبر نوري و پوشش فیبرنوری از 70درصد به  95درصد و
اينترنت شركت مخابرات بخشی از اهم این اقدامات بوده است.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه گرنت آموزشی دانشگاه در سال جاری 22
میلیارد ریال است ،خاطرنشان کرد :این گرنت بزودی به بیش از دو نیم برابر افزایش
پیدا خواهد کر د.
وی از تغییر ساختارهای آموزشی و سرفصلهای گروههای آموزشی خبر داد و افزود:
برگزاری دورههای مهارت آموزی وگسترش زیست بومها در دانشگا ه توجه ویژهای
د.
شده است تا دانشگاه نیروهای متخصص و مورد نیاز بازار کار را تربیت کن 
رئیس دانشگاه بیرجند در بخش دیگری از سخنانش با اعالم افتتاح ساختمانهای
جدید معاونت دانشجویی و مرکز مشاوره و درمان ،تجهیز مجموعه دندانپزشکی،
پرستاری ،کانون همیاران سالمت ،اجرای ساالنه طرح پایش سالمت دانشجویان
نوورود و کارکنان ،اخذ پروانه بهرهبرداری مرکز بهداشت و درمان دانشگاه به نام
درمانگاه فرهیختگان از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از عوامل تسهیل و
ارائه خدمات بهتر به دانشجویان و پاسخگویی به نیازها و درخواستهای دانشجویان و
کارکنان ذکر کرد و بیان داشت :با ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در سراهای دانشجویی
جهت بهرهمندی دانشجویان ساکن این خوابگاهها و اسکان بیش از  4500دانشجو
(صد در صدی) در هر سال در سراهای دانشجویی کیفیت خدمترسانی به دانشجویان
افزایش یافت .احداث و بهرهبرداری از سلفسرویس و آشپزخانه مرکزی به متراژ4600
مترمربع،ارتقاءکیفیتآشپزخانهمرکزیوصنعتیسازیآشپزخانهها،یکپارچهسازی

ت و کیفیت سراهای
و الکترونیکیکردن کلیه فرایندهای دانشجویی ،افزایش ظرفی 
دانشجویی ،مساعدت به دانشجویان مستعد کمبضاعت و بیبضاعت در قالب وامهای
بالعوض ،استانداردسازیهای فضای فیزیکی(تربیت بدنی) و توسعه اماکن و فضاهای
ورزشی به متراژ  324268متر مربع و راه اندازی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی و
مشاوره تندرستی  3506دانشجو و مشاوره تندرستی  150نفر از کارکنان دانشگاه
بخش دیگری از خدمات ارائه شده است.
وی با ابراز خرسندی از اقدامات اساسی صورت گرفته عنوان کرد :در این مدت از
طرحهای علمی ابتکارات و ایدههای نو و توسعه کارگاههای علمی ،فرهنگی ،هنری و
دینی حمایت شد و تشکلهای دانشجویی ،کانونهای فرهنگی و انجمنهای علمی
تقویت شدند .همچنین شبکه ملی جامعه و دانشگاه و اتاق فکر دانشگاه تشکیل و
تقویتشد و برنامهها و پیوست فرهنگی برای دانشجویانخارجیتهیه وتدوین گردید.
وی عقد چندین تفاهمنامه بین المللی برای همکاری علمی با دانشگاههای اروپایی و
آسیایی ،راهاندازی اداره امور کنسولی در دانشگاه بیرجند ،جذب شش استاد وابسته
از دانشگاههای مطرح خارج کشور ،عقد قرارداد اراسموس پالس با دانشگاههای
کشورهای رومانی ،پرتقال و لهستان و هلند را بخش دیگری از اقدامات علمی و بین
المللی دانشگاه نامید و ادامه داد :با اصالح آییننامه و شیوهنامه جذب دانشجویان
بینالمللی و تسهیل صورت گرفته برای جذب دانشجویان خارجی در حال حاضر 219
دانشجو از کشور افغانستان در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه
د .وی
بیرجند مشغول به تحصیل هستند که  150نفر در یکسال گذشته پذیرش شدهان 
خاطرنشان کرد :در برنامه بلند مدت دانشگاه بیرجند هدف گذاری برای جذب 300
ت.
الی  400نفردانشجوی خارجی در سال انجام شده اس 
رئیس دانشگاه بیرجند در خاتمه با قدردانی از تمامی اعضای هیأت علمی ،کارمندان و
دانشجویان دانشگاه بیرجند که در به ثمر رسیدن این اقدامات نقش مؤثری داشتهاند،
حضور اعضای هیات علمی ،کارشناسان و کارمندان خبره در دانشگاه بیرجند را یکی از
نقاط قوت این دانشگاه برشمرد و ادامه داد :امکانات،کارگاههای آموزشی ،سالنهای
ورزشی و  ..از دیگر مزیتهای دانشگاه است

دانشگاهبیرجند
ردیف

شاخص

92

93

94

95

96

97

98

99

1

تعداد طرح های
پژوهشیمنعقده

52

53

42

73

76

82

93

39

2

مبلغ طرح های
پژوهشیمنعقده

15359 17755 11677 11179 9969 4281 3511 12884

تعدادمقاالتچاپ

 3شده اعضای هیات 1207 1212 1113 897 1028 1021 819 661
علمی

تعداد کتاب چاپ
شده

15

14

28

18

%24 %30 %24 %21 %18

%28

%23

%24

6

علمیاستادیارو %89 %89 %86 %83 %81

%90

%91

%92

7

تعداددانشجوی
خارجی

79

60

94

124

4

سهمدانشجویان
5
تحصیالتتکمیلی

21

29

21

28

سهماعضایهیات
باالتر از کل اعضا

83

90

67

48

ارتباط با صنعت و جامعه
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❚ دانشگاه اراک❚

دومین ثبت اختراع گروه شیمی دانشگاه اراک
در آمریکا
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،دومین ثبت
اختراع امریکای تیم تحقیقاتی دکتر علیرضا صالبت
مورد تایید اداره ثبت اختراعات امریکا قرار گرفت.
این ثبت اختراع که در راستای کار تحقیقاتی دوره پسا
دکتری دکتر فرید میرحسینی تحت راهنمایی دکتر
صالبت میباشد در رابطه با کاربرد نانوکامپوزیت های
پلیمری به عنوان مکمل اسمز معکوس جهت پیش
تصفیه آب و تولید آب نرم مورد استفاده صنایع می
باشد.
دکتر میرحسینی مخترع این طرح پژوهشی در
مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک اظهار کرد:
این نانوکامپوزیت به واسطه ساختار متخلخل سه
بعدی عامل دار شده به واسطه یک اثر هم افزایی در
حضور نانوذرات زئولیت باعث حذف امالح میشود.
وی افزود :این طرح در تمامی صنایع نیاز به آب نرم
برای تاسیسات و سیستم حرارتی برودتی ,دیگهای
بخار ,برج های خنک کننده بویلر و  ......مورد
استفاده قرار می گیرد.
دکترمیرحسینیدررابطهباچگونگیثبتایناختراع
در کشور امریکا اظهار کرد :اداره ثبت اختراعات امریکا
یکیازمعتبرترینسازمانهایتاییدکنندهاختراعات
در دنیا میباشد.
پس از ارائه گزارش پایانی طرح به کارگروه ارزیابی
نهایی صندوق حمایت از پژوهشگران این ایده یعنی
اماده سازی برای یک ثبت اختراع امریکا یا همان US
 Patentاز سوی صندوق با بنده مطرح شد و با توجه
به  BPطرح که چندی پیش معاونت علمی فناوری
ریاست جمهوری برای این طرح آماده کرده بودند،
به شدت مورد استقبال کارگروه ثبت اختراعات بین
المللی صندوق قرار گرفت .برخود الزم می دانم از
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک در راستای
مساعدت در ثبت این طرح پژوهشی تشکر نمایم.
الزم به ذکر است این گروه در سال  ۲۰۱۸اولین ثبت
اختراع امریکای خود را با عنوان فیلترکارتریجهای
فتوکاتالیستی جهت حذف آالیندههای صنعتی و
میکروبی بر گرفته شده از رساله دکترای دکتر فرید
میرحسینی را ثبت که در سال  ۲۰۲۰مورد تایید
رسمی اداره ثبت اختراعات امریکا قرار گرفت به ثبت
رسانید.

مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک ،قاضی نمونه
کشور شد

کتابخانه
کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

میزان سرانه کتاب نسبت به دانشجو

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392
15 15 14 12 10 9
8
8

نمودار آماری فعالیتهای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند

❚❚

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،جشنواره
علمی-پژوهشی شهید بهشتی با محورهای تحول در
حکمرانیقضائی،بهبودفرایندهایدادرسیعادالنه،
ارتقای اتقان آرای قضائی و توسعه فناوریهای قضائی
به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
حامدنیکونهادمعاونپژوهشیپژوهشگاهقوهقضائیه
نیز گفت :شناسایی استعدادها و ایدهها ،ایجاد رقابت
علمی ،زمینهسازی برای ایجاد ارتباط گسترده
پژوهشگران و هدایت پژوهشها در جهت حل
مشکالت قوه قضائیه از جمله چشم اندازها و اهداف
جشنواره علمی پژوهشی شهید بهشتی است.
نیکونهاد ادامه داد :آثار این جشنواره در پنج قالب ایده،
پژوهش ،رأی پژوهشی ،پژوهشگر برتر قوه قضائیه و
پژوهشگربرترپژوهشگاهقوهقضائیهارزیابیشد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت:
در مجموع در پنج بخش این جشنواره  ٢١۵٠اثر به
دبیرخانه ارسال شده که ایدههای واصله بیشترین
فراوانی را داشته و در نهایت  ٧٧ایده مورد ارزیابی قرار
گرفتهاست.
در اختتامیه این مراسم از ،قاضی میثم اکبری ،مدرس
گروه حقوق دانشگاه اراک به عنوان قاضی نمونه کشور
انتخابشد.

❚ دانشگاه اراک❚

انتخاب پایان نامه دانش آموخته دانشگاه اراک
به عنوان پایان نامه برتر کشور
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،سومین
کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر
مخرب به همراه بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش
و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر
مخرب در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد.
دکتر بهزاد نیرومند ،دبیر علمی این رویداد علمی بین
المللی گفت :در فراخوان اولیه کنفرانس  ۷۹مقاله
علمی دریافت شد که پس از سه مرحله داوری برخط
و حضوری ۲۹ ،مقاله به صورت شفاهی و  ۱۶مقاله به
صورت پوستر پذیرش شد .همچنین در بخش بین
الملل از کشور ایتالیا ،سوئد و کانادا مقاالت و سخنران
مدعو شرکت دارند
در این رویداد علمی پایان نامه پژوهشی مهندس
رضا مرادی دانش آموخته رشته مهندسی مواد و
متالورژی دانشگاه اراک به عنوان پایان نامه برتر مقطع
کارشناسی ارشد برگزیده شد.
"ارزیابی خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصاالت
غیر هم جنس حاصل از پرتو لیزر بین فوالد زنگ نزن
دوفازی  ۲۳۰۴و فوالد زنگ نزن فریتی  "۴۳۰عنوان
این پایان نامه است که تحت راهنمایی دکتر فردین
نعمت زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و
متالورژی و تحت مشاوره پروفسور جرزی اسپونار از
دانشگاه ساسکاچوان کانادا به سرانجام رسیده است.
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آیین افتتاح خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی در دانشگاه اراک
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،خبرگزاری آموزش عالی
استان مرکزی در دانشگاه اراک با هدف اطالع رسانی اخبار،
ظرفیت ها و دستاوردهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
و مراکز صنعتی استان مرکزی آغاز بکار کرده است.
دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه اراک در آیین افتتاح
خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی اظهار کرد :استان
مرکزی دارای  ۶۰مرکز آموزش عالی دولتی ،غیردولتی،
غیرانتفاعی و  ...است و افتتاح خبرگزاری آموزش عالی
میتواند اطالع رسانی ثمربخشی با محوریت این حوزه
تخصصی در استان داشته باشد .در حال حاضر نیاز به اطالع
رسانی دقیق در حوزه آموزش احساس میشود تا اخبار دقیق
و به موقع به اطالع مردم برسد.
وی با بیان اینکه این اطالع رسانی ها سبب گسترده شدن
ارتباط جامعه و دانشگاه خواهد شد ،افزود :خبرگزاری ها و
نشریات رکن مهم در هر کشوری هستند .اگر رسانه ها در یک
جامعه اخبار را صحیح و به موقع منتشر کنند ،قطعا از بسیاری
از مسائل و مشکالت در آن جامعه جلوگیری خواهد شد.
حمیدی ادامه داد :با وجود شبکه های اجتماعی فراوان و
پرمخاطب ،تشخیص اخبار صحیح دشوار شده به همین سبب
وجود خبرگزاری های قابل اطمینان یک ضرورت اساسی در هر
جامعهاست.
حجتاالسالم عباس دانشی نیز گفت :افتتاح خبرگزاری
آموزش عالی استان در دانشگاه اراک یک اقدام حرفه ای
برای سالمت جامعه اطالع رسانی است .یکی از مکانیزم های
انتشار اخبار درست ،تخصصی بودن مراکز نشر خبر است و اگر
بخواهیم در جامعه مطبوعات و رسانه بطور طبیعی سالمت را
بنا کنیم باید خبرگزاری تخصصی ایجاد شود.

وی افزود :ایجاد خبرگزاری آموزش عالی در استان گامی ارزنده
و شایسته است و امید داریم آغاز کار این خبرگزاری با صالبت و
تداوم و ادامه کار آن نیز با صالبت و سالمت همراه باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی تصریح کرد:
در عصر ارتباطات و توسعه اطالعات نیازمند مراکزی هستیم
که سبب ایجاد اطمینان خاطر برای مردم شوند ،تکثر اخبار
سردرگمی ها و تردیدهایی را ایجاد میکند که وجود نشریات
تخصصی از این تردیدها جلوگیری خواهد کرد.
دانشی اضافه کرد :یک جامعه بانشاط نیازمند رسانه بانشاط و
ک نمیتوان انتظار
چابک است و بدون این خبرگزاری های چاب 
جامعه پویا را داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی گفت:جامعه
مطبوعاتی استان مرکزی جامعه قوی و کارآمدی نیست و با
وجود اینکه استان مرکزی کانون رویدادهای مختلف است ،اما
مطیوعات استان ضعیف هستند ،در حالی که در برخی استان
های ضعیف و محروم وضع بهتری مشاهده میشود.
خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی ،با عنوان انگلیسی
 sience news aGencyو عالمت اختصاری  SNAتوسط روابط
عمومی دانشگاه اراک ،که دانشگاه معین وزارت علوم تحقیقات
و فناوری در استان مرکزی است در فروردین ماه  ۱۳۹۹فعالیت
خود را به صورت غیر علنی آغاز کرد.
برخی از اهداف خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی بدین
شرح است:
• انعکاس نقش دانشگاه های استان مرکزی در فضای رسانه
ای کشور
• آگاهی بخشی در زمینه دستاوردهای علمی پژوهشی و
فرهنگی دانشگاه های استان مرکزی

• معرفی ظرفیت ها و پتانسیل علمی و تحقیقاتی اعضای هیات
علمی ،دانشجویان و متخصصین دانشگاه ها و صنایع
• ایجاد صفحه ای اختصاصی برای دانشجویان استان مرکزی
جهت انعکاس دست آورد ها و ظرفیت های دانشجویی
• ایجاد فضایی برای انعکاس صدای دانشجو جهت پیگیری
مطالبات به حق دانشجویی
• تهیه و تدوین گزارش ها و گفت و گو های خبری دانشگاهی،
علمی و پژوهشی در قالب گزارش های خبری مکتوب و مستند
های خبری کوتاه
• ایجاد کارگاه های مستمر آموزشی برای دانشجویان
دانشگاههای استان مرکزی جهت خبرنویسی و خبرنگاری و
تولیدمحتویخبری
• حضور در مراسمات و کنفرانس ها و رویدادها جهت پوشش
دهی اخبار
• برقراری ارتباط با خبرگزاری های سراسر استان مرکزی
• انعکاس صحیح و دقیق و سریع افکار و نظارت جامعه بزرگ
دانشگاهیاستانمرکزی
• عضویت در شبکه های اطالع رسانی داخلی و بین المللی
• ارتباط با بخش های مختلف صنعتی و مراکز تحقیق و توسعه
صنایع
موسس خبرگزاری آموزش عالی استان مرکزی دکتر حسین
مستعان ،عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی و
رییس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه اراک است.

ارائه روشی جدید به منظور تخمین و بهبود بازدهی در استفاده از انرژیهای سبز
تزریق روحی تازه به رگ های زمین
اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست
دانشگاه اراک
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،دکتر امیر
انصاری مدیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه
اراک ،با اعالم این خبر ،اظهار کرد :با حمایت و
پشتیبانی های صورت گرفته در دانشگاه اراک،
آزمایشگاه معتمد محیط زیست دانشگاه اراک موفق
به دریافت این گواهینامه و تایید کارگروه نظارت بر
آزمایشگاه معتمد استان شده است.
وی ادامه داد :مطابق این گواهینامه ،آزمایشگاه
معتمد محیط زیست دانشگاه اراک ،در حوزه های
فیزیکو شیمیایی ۹پارامتر ،دما ،سختی ،کل ،کلراید،
فنل ،فلوراید و در بخش بیولوژی دو پارامتر :توتال
کلیفرم ،فکال کلیفرم و در بخش  ۳پارامتر ,PH,EC :و
رطوبت به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت
از محیط زیست تا بهمن ماه سال  ۱۴۰۱معرفی شده
است.

موفقیت پژوهشگران دانشگاه اراک در توسعه
انرژی های پاک
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،در تحقیقی
که اخیرا در قالب رساله دکتری سرکار خانم رضوان
ن نژاد در
رحیمی و به سرپرستی دکتر محمد سلیما 
دانشگاه اراک انجام شده است؛ قابلیت ویژه نانو
صفحه  B2N2در ذخیره سازی هیدروژن به اثبات
رسیده است .نتایج محاسبات شبیه سازی مکانیک
کوانتومی نشان می دهد که این نانو صفحه قابلیت
ذخیره سازی هیدروژن را به میزان  ۲/۱۲در صد
وزنی دارد که بیش از دو برابر میزان هدف گذاری
شده توسط دپارتمان انرژی آمریکا تا سال ۲۰۲۰
می باشد .مزیت ویژه این نانو حامل امکان واجذب
هیدروژن های جذب شده در دمای  ۱۵درجه
سانتی گراد است که دمای محیط می باشد.
نتایج این تحقیق برای انتشار در یکی از
مجالت معتبر انجمن شیمی آمریکا به نام
 Energy & Fuelsبا رنکینگ  Q1در سال ۲۰۲۱
پذیرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،دکتر ابوالقاسم دائی
چیان ،عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک و
همچنین رئیس پژوهشکده انرژی های تجدید پذیر دانشگاه و
همکاران ایشان موفق به ارائه راهکاری جهت بهبود ۳۶درصدی
تخمین مشخصه های پیل های سوختی هیدروژنی شده اند.
در این روش سعی شده است تا با ترکیب مدل های موجود به
کمک تلفیق داده از نقاط قوت مدلهای موجود استفاده شده و
تخمین دقیق تری از مشخصه کار پیل سوختی هیدروژنی ارائه
گردد .نتیجه ثمربخش این تلفیق تخمین بهبود  ۳۶درصدی
تخمین مشخصه توان-جریان نسبت به بهترین تخمین دیگر
مدل های مورد استفاده در جهان است.
دکتر دائی چیان در تشریح کاربرد پیل سوختی هیدروژنی در
مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت :امروزه به دلیل
مشکالت و آلودگی های استفاده از انرژی های فسیلی ،استفاده

از انرژی های سبز مورد توجه قرار گرفته است .یکی از انواع این
انرژیهاپیلسوختییاسلولسوختیاستکهیکمبدلانرژی
شیمیاییبهانرژیالکتریکیاست.معروفترینآنهاپیلسوختی
هیدروژنی می باشد که از سوخت آن آب تولید می شود.
وی درمورد چگونگی افزایش راندمان پیل سوختی هیدروژن
در این طرح پژوهشی اظهار کرد :معمو ً
ال استفاده از این پیل
های سوختی باید در نقطه کار بیشینه بازدهی آنها صورت
گیرد و در نتیجه یافتن این نقطه کار بیشینه اهمیت باالیی
دارد .بطور معمول نقطه کار بیشینه به کمک مدل های نیمه
تجربی بدست می آید .چندین مدل برای پیل های سوختی
هیدروژنی ارائه شده است که هرکدام دارای نقاط قوت و ضعف
مختص خود هستند .در این پژوهش سعی شد تا با ترکیب
مدل های موجود به کمک همجوشی داده از نقاط قوت هر
مدل استفاده شده و تخمین دقیق تری از مشخصه کار پیل

سوختی هیدروژنی ارائه گردد.
وی در مورد مزایای استفاده از پیل های سوختی افزود :با
نصب پیل های سوختی نیروگاهی کوچک ،شبکه غیرمتمرکز
نیرو گسترده میگردد .هیدروژن در هر مکانی از آب و برق
تولید میگردد؛ لذا پتانسیل تولید سوخت بصورت غیرمتمرکز
وجود داشته و برخالف دیگر انرژی های تجدیدپذیر وابستگی
به حضور خورشید یا وجود باد ندارد .سوختگیری مجدد پیل
های سوختی به راحتی امکانپذیر میباشد و هیچگونه اثرات
حافظهای بر جای نمیگذارد .این مولدها قابلیت تولید همزمان
برق و حرارت را دارند و میزان بازدهی آنها نسبت به نمونه های
دیگر بیشتر است.
شایان ذکر است که نتیجه این تحقیق در مجله APPLieD
 ،eneRGyیکی از بهترین مجالت دنیا در حوزه انرژی و با
ضریب تأثیر  ،۸,۸۴۸به چاپ رسیده است.

درخشش دانشجویان دانشگاه اراک در اولین دوره از مسابقات کشوری بنیاد ملی نخبگان با نام ره نشان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،مسابقات کشوری بنیاد
ملی نخبگان با نام ره نشان با هدف شناسایی افراد و تیمهای
مستعد ،دانشجویان و فناوران برای توانمندسازی در حل
مسائل و نیازهای صنعت کشور ،در  ۵حوزه زیست فناوری،
حمل و نقل ،آب و محیط زیست ،انرژی و هوشمندسازی
میزبان  ۳۸شرکت دانش بنیان و  ۵۶پروژه بود.
شرکتها ضمن تعریف پروژههای فناورانه ،نیازهایشان را مطرح

کردند و با فعالیتی  ۵ماهه که از مهرماه آغاز شده است و تا دهم
اسفند سال جاری ادامه یافت .این طرح ها با استقبال  ۴۵۱۰نفر
از شرکت کنندگان ،به مرحله اجرا رسید .پس از ۷مرحله ارزیابی،
و برگزاری کارگاههای آموزشی متنوع ،نشستهای تیم سازی و
مربیگری با هدف پیشبرد پروژهها ،برترین ها به مرحله نهایی راه
یافتند که منجر به رقابت تیم ها در قالب بیش از  ۳۰۰تیم شد.
مراسم اختتامیه و تقدیر از تیم های برتر این مسابقه در ۱۸

اسفند ماه با حضور آقای دکتر ستاری ،معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری برگزار گردید .
کسب رتبه سوم توسط سرکار خانمها بهار بهرامی دانشجوی
کارشناسی مهندسی آب ،زهراسادات حسینی دانشجوی
کارشناسی مهندسی آب در پروژه طراحی و ساخت ربات نشت
یاب در شبکه توزیع و لوله های انتقال در حوزه آب و محیط
زیست در این دوره حاصل شد.

برگزیده شدن مقاله با عنوان اثر تائورین بر رگزایی و تکوین فولیکولی در بافت تخمدان پیوندی موش،
در بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بینالمللی زیستشناسی ایران
احمدی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک اظهار کرد:
این مقاله به اهمیت حفظ کیفیت بافت تخمدان پس از پیوند
در بیماران سرطانی بهبود یافته میپردازد .اگرچه شیوع
سرطان در زنان با سنین کمتر از  ۵۰سال در سالهای اخیر رو
به افزایش میباشد ،ولی نسبت مرگومیر به واسطهی راههای
درمانی پیشرفته و مدرن ب ه صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده
است .چون این بیماران تحت شیمیدرمانی یا اشعهدرمانی
قرار میگیرند با خطر از کار افتادن تخمدانها و ناباروری مواجه
میشوند .پیوند تخمدان که تکنیک مورد استفاده در مطالعه
ما است یک روش امیدوارکننده برای حفظ باروری در بیماران
سرطانی که تحت شیمیدرمانی /پرتودرمانی قرار میگیرند،
می باشد ،اما آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن که بدنبال پیوند
تخمدان ایجاد میشود ،ساختمان و عملکرد تخمدانهای

پیوندی را مختل و آن را با چالشهای عظیمی روبرو میکند.
آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن که به دلیل تأخیر در رگزایی
مجدد اتفاق میافتد باعث تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن
و به دنبال آن التهاب و آپوپتوز در بافت تخمدان پیوندی
میشود که در نهایت موجب آسیب به سلولهای فولیکولی و
کاهش تعداد فولیکولها در تخمدانهای پیوندی میگردد.
در حال حاضر راه حل این مشکل توسط متخصصان باروری
در جهان پیدا کردن روشهای درمانی با کمک داروهایی است
که بتواند موجب افزایش سرعت رگزایی و کاهش استرس
اکسیداتیو و پیامدهای نامطلوب آن در بافت تخمدان پیوندی
در این بیماران گردد .ما در این پژوهش به صورت تجربی پیوند
تخمدان را بر روی موش انجام دادیم و از تائورین به عنوان یک
آنتیاکسیدان که دارای خاصیت آنتیآپوپتوزی ،ضدالتهابی

و رگزایی نیز میباشد جهت کاهش آسیبهای ایسکمی-
ریپرفیوژن و در نهایت تکوین فولیکولها و بهبود کیفیت بافت
تخمدان پیوندی استفاده کردیم .نتایج پژوهش ما نشان داد که
تیمار تائورین ،رگزایی را القاء میکند و منجر به کاهش آسیب
ایسکمی-ریپرفیوژن و بهبود فولیکولوژنز در تخمدانهای
پیوندی شده است.
شایان ذکر است که نتایج این مطالعه در قالب مقاله ISI
به ژورنال EuRoPean jouRnal of PhaRmacoloGy
 )Q1 ,3,263=(IFارسال شده است و مراحل نهایی پذیرش خود
را طی میکند.
روابط عمومی دانشگاه اراک ،ضمن آرزوی موفقیت برای تیم
تحقیقاتی این طرح پژوهشی موفقیت روزافزون ایشان را از
خداوند متعال خواستار است.
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خرداد  • 1400شماره 46

دستاوردهای دانشگاه شهیـد بهشتی
در حوزه دانشجـــویی و پژوهشــــی در دولت یازدهـم و دوازدهم
مهمترین فعالیت های معاونت پژوهشی و فناوری

• برنامه ریزی و پژوهش تحصیالت تکمیلی
• مرکز نشر آثار علمی
• کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
• همکاریهای پژوهشی و ارتباط با صنعت
• پشتیبانی پژوهشی و فناوری

■ برنامهریزی و پژوهش تحصیالت تکمیلی

• اعتبار سنجی نشریات و بهروزرساني فهرست نشريات عالي  ،معتبر ،كماعتبار و نامعتبر
• طراحی و پیاده سازی سامانه خيام براي رتبهبندی مجالت
• راهاندازی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
• طراحی نظام جامع آمار پژوهشی دانشگاه
• تدوين برنامه علمي براي پژوهشكدهها و دانشكدهها
• تدوين شاخصهای پژوهشی و فناوري و ارزيابي پژوهشي واحدها براساس آن
• تدوين دستورالعمل توانمندسازي دانشجويان تحصيالت تكميلي
• تشکیل کمیته اخالق در پژوهش
• تشکیل شش خوشه های در زمینه کوید 19
مرکز نشر آثار علمی
• آمادهسازي و انتشار كتاب 367عنوان چاپ اول 29،عنوان تجديد چاپ ،و 35عنوان در دست چاپ
• فروش الکترونیکی حدود ده هزار نسخه کتاب از طریق سامانۀ پند و فیدیبو و نمایشگاه مجازی
کتاب و فروش بیش از سی هزار نسخه کتابهای چاپی با همکاری چهار موزع بزرگ کتاب
• عضویت و همکاری انتشارات دانشگاه در کنسرسیوم  13دانشگاه برتر ایران
• توسعۀ فروش الکترونیک کتابهای دانشگاه
• نمایه شدن پنج عنوان از مجالت علمی دانشگاه در پایگاههای معتبر بینالمللی
• برگزیده شدن ده عنوان از کتابهای دانشگاه در جشنوارۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و
انجمنناشراندانشگاهی
• همکاری در چاپ کتاب "فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی" ( 1393تا کنون)
• تشکیل اداره مستقل نشر مجالت و منابع علمی 1393
• ایجاد وب سایت اختصاصی برای هر نشریه و الکترونیکی شدن فرایند آمادهسازی و انتشار
نشریات علمی از  1393تا کنون
• تأسیس شورای نشریات علمی دانشگاه 1398
• تدوين آییننامۀ جدید انتشارات دانشگاه 1398
• تدوین آیین نامه جدید نشریات علمی دانشگاه سال تدوین سیاستهای نشر مجالت علمی
دانشگاه1398
• پیگیری عضویت نشریات علمی دانشگاه در کمیته بین المللی اخالق نشر ()COPE
• راه اندازی سیستم مشابه یابی متون سمیم نور در سامانه مجالت
• خریداری کد  DOIبرای مقاالت نشریات علمی از سال 1398
• انتشار  40عنوان نشریه در سال  27 ،1399نشریه به زبان فارسی و  13عنوان به زبان انگلیسی
• انتشار ساالنه حدود  100شماره از نشریات علمی

■ کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد و موزه

• تغییر سامانه کتابداری دانشگاه به منظور ارتقای کارآئی ،دقت و پاسخگویی؛
• الزام به ثبت پایاننامهها و رسالههای دفاعشده در سامانه ایرانداک به منظور دسترسی محققین
کشور به تحقیقات انجامشده در دانشگاه ؛
• بهینه سازی ارائه خدمات به مراجعین با راهاندازی میزهای از "کتابدار بپرس"؛
• راهاندازی مرکز اسناد و ایجاد موزه دانشگاه؛
• عضویت در ایفال به عنوان اولین کتابخانه دانشگاهی عضو ایفال
• تولید منابع گویای ویژه کاربران روشندل دانشگاه
• پیاده سازی  RDAبه عنوان استاندارد بین المللی سازماندهی اطالعات در جهان.
• تقویت کتابخانۀ دیجیتال با تامین منابع دیداری ،شنیداری و چندرسانه ای

■ همکاریهای پژوهشی و ارتباط با صنعت

• تعداد قراردادهای برون سازمانی ارتباط با صنعت در هشت سال گذشته  982 ،مورد بوده است.
• مجموع مبلغ قراردادهای برون سازمانی در این دوره زمانی 5/272 ،میلیارد تومان بوده است.
• آیین نامه ها یا دستورالعملهایی در زمینه های زیر تدوین و اجرا شده است:
 آیین نامه مالکیت معنوی تاسیس کلینیکهای ارائه خدمات تخصصی بازاریابی طرحهای ارتباط با صنعت پایش کیفیت طرحهای ارتباط با صنعت -حضور اعضای هیات علمی در فرصتهای ارتباط با صنعت و جامعه

■ پشتیبانی پژوهشی و فناوری

• افتتاح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در سال ۹۲
• جذب پژوهشیاران و پژوهشگران خارجی در دانشگاه با دریافت هزینه های ارزی
• اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
• انعقاد تفاهم نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای حمایت از دوره
هایپسادکتری
• انعقاد تفاهم نامه با مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری
• عضویت در سامانه های شاعا و شبکه آزمایشگاه های راهبردی جهت بهره گیری بیشینه حمایت
ازپژوهشگران
• نصب و راه اندازی سامانه قدرتمند رایانش موازی دانشگاه
• تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه به میزان تقریبی  ۴۰میلیارد تومان
• تخصیص  ۳۷میلیارد تومان به عنوان اعتبار ویژه پژوهشی به همکاران هیات علمی

مهمترین فعالیتهای معاونت دانشجـویـی

• تعمیر و تجهیز کامل بیش از هشتاد درصد خوابگاههای دانشجویی
• افزایش ظرفیت خوابگاه های مجردی به تعداد 500نفر و متاهلی 34واحد.
• توسعه امکانات ورزشی شامل سالن های بدنسازی  ،فوتبال ،والیبال و بسکتبال  ،پینگ پنگ
و کشتی به متراژ 4030متر مربع
• راه اندازی کنسولی در حوزه معاونت دانشجویی
• جذب صدها دانشجوی بین الملل و تخصیص امکانات کامل رفاهی به آنان از جمله خوابگاه ،
تغذیه  ،پوشش بیمه درمان
• راه اندازی و توسعه مرکز رفاهی ( شامل بوفه ها ،مراکز تکثیر و چاپ  ،نانوایی  ،آرایشگاه ،
خیاطی و  ) .....در خوابگاه کوی برادران و خواهران و پردیس های دانشگاه
• بازسازی و تجهیز کامل رستوران مرکزی دانشگاه
• تنوع بخشی به غذای دانشجویی با هفتاد نوع غذای ملی و محلی و ارتقائ سطح کیفی آن
• راه اندازی رستوران مکمل
• توسعه و گسترش فضای درمانگاه دانشگاه و بکارگیری پزشک متخصص در شاخه های متعدد
پزشکی و دندانپزشکی و انجام غربالگری های گسترده برای بیمار یابی و درمان بهنگام بیماران .
• بکارگیری تمامی امکانات دانشگاه برای جلوگیری از اپیدمی ویروس کوید  19در صحن و
خوابگاه های دانشگاه
• پوشش حداکثری وامهای دانشجویی ( شامل وام تحصیلی  ،مسکن  ،ازدواج ،ودیعه ،شهریه
تحصیلی دانشجویان نوبت دوم و)..........
• تسریع در انجام امور اداری ارباب رجوع با بهره گیری از نیروهای متخصص واستفاده از
فناوریهاینو
• صرفه جویی در هزینه ها با انجام کار کارشناسی پیش از آغازبه انجام کاری.
• راه اندازی مجموعه ورزشی از طریق عقد قرارداد  B.O.Tبه ارزش تقریبی پنجاه میلیارد تومان
در سال 1399
• راه اندازی زمین تنیس خاکی از طریق عقد قرارداد B.O.Tبه ارزش تقریبی چهار میلیارد تومان
در سال 1399
• احداث مجتمع رفاهی در خوابگاهی کوی از طریق عقد قرارداد  B.O.Tبه ارزش تقریبی هفت
میلیارد تومان1399

❚ دانشگاه

شهیـد بهشتی❚

❚ دانشگاه اراک❚

آلودگی های بیولوژیکی در کمین سالمتی
جوامع بشری
محقق گروه زیست شناسی دانشگاه اراک ،در طرحی
پژوهشی به شناسایی عوامل معضل جهانی مقاومت
آنتی بیوتیک ها پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،امروزه مقاوم
شدن باکتری ها به آنتی بیوتیک ها یکی از بزرگترین
معضالت بخش درمان محسوب می شود .بنابراین
ردیابی ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک در محیط
های مختلف و عوامل تاثیرگذار بر حفظ این ژن ها در
باکتری ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .تیم
تحقیقاتی دکتر مجید کمیجانی ،عضو هیات علمی
گروه زیست شناسی دانشگاه اراک در پژوهشی به
بررسی آلودگی بیولوژکی در زمینه ژن های مقاوم به
آنتیبیوتیکپرداختند
دکتر کمیجانی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه
اراک اظهار کرد :در این پژوهش حضور  ۲۱ژن مقاومت
به آنتی بیوتیک ،غلظت  ۱۳فلز سنگین و  ۵نوع آنتی
بیوتیک مختلف در  ۶دریاچه و تاالب ایران (زریوار،
کیو ،سیاه گاو ،ارومیه ،میقان و مره) بررسی شد .پس
از بررسی تاالب ها دریافتیم که به دلیل ورود پساب ها
غلظت باالی آنتی بیوتیکی رخ داده است که در تمام
بخش های مختلف زندگی انسان موثر خواهد بود.
وی ادامه داد :آلودگی آب ها یکی از بزرگترین
چالشهایی است که بشر با آن درگیر است هر عاملی
که موجب برهم زدن اکوسیستم تاالب شود در
مقایسهای بزرگتر نیز موجب ایجاد مشکالت عمده
اکولوژیکی می شود.بنابراین سعی شد طیف متنوعی از
تاالب ها و دریاچه ها مورد مطالعه قرار گیرد.
عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اراک
در تشریح نتایج این مطالعه گفت :نتایج این پژوهش
با روش متاآنالیز با کلیه دیتاهای موجود در کشورهای
دیگر مقایسه شد .نتایج بیانگر ارتباط آلودگی محیط
های آبی با فلزات سنگین و حضور ژن های مقاومت
به آنتی بیوتیک در باکتری ها بود .اما نکته قابل توجه
اینجاست که غلظت آنتی بیوتیک و ژن های مقاوم و
میزان فلزات سنگین در برخی از دریاچه های کشور ما
از میانگینهای نسبی جهانی نیز فراتر بود.
نتایج این پژوهش ارزنده در ژورنال:
 ،pollution Environmentalبا ضریب تاثیر ، 6,79
 Q1که از  ۱۰ژورنال برتر طبق ردهبندی  SJRدر زمینه
آلودگی است به چاپ رسیده است.

برگزیده شدن عضو هیات علمی دانشگاه اراک
در آکادمی آموزش عالی کشور انگلستان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،دکتر مهدی
سلیمانی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه اراک به عنوان عضو آکادمی آموزش عالی
دانشگاهکرنفیلدانگلستانبرگزیدهشد.
دکتر سلیمانی در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه
اراک در تشریح فرآیند اخذ این عضویت اظهار کرد:
پیرو ماموریت پژوهشی اینجانب از سوی دانشگاه اراک
به عنوان عضوهیات علمی پژوهشی به دانشگاه کرنفیلد
کشور انگلستان عزیمت کردم .در مدت حضور در این
دانشگاه در دو پروژه صنعتی در زمینه خودروهای
الکتریکی به طور مشترک با دانشگاه یو سی ال لندن و
دانشگاه صنعتی درسدن آلمان همکاری داشتم.
وی افزود :در طی این مدت نیز عالوه بر فعالیت های
پژوهشی و صنعتی به دعوت دانشگاه ،به تدریس درس
سیستم های کنترل پیشرفته در خودرو در مقطع
کارشناسی ارشد در دو نیمسال تحصیلی و راهنمایی
 ۳پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی
خودرو و مکاترونیک پرداختم .که این پژوهش ها منجر
به عضویت آکادمی آموزش عالی انگلستان گردید.
شایان ذکر است که دانشگاه کرنفیلد جز  ۵دانشگاه برتر
کشورهای انگلستان ،ولز ،اسکاتلند و ایرلند شمالی در
رشته مهندسی مکانیک می باشد.
روابط عمومی دانشگاه اراک ضمن آرزوی سالمتی
برای آقای دکتر مهدی سلیمانی ،توفیقات روز افزون
ایشان را از خداوند متعال خواستار است.
بدون شک ،گسترش روابط علمی-بین المللی اعضای
محترم هیئت علمی نقش ارزنده ای در توسعه پایدار و
ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه اراک خواهد داشت.

❚ دانشگاه

فردوسی مشهد❚
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دردولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفت:

بهره برداری از  ۱۸۲پروژه عمرانی دانشگاهی با زیربنای  ۴۵۳۰۰۰مترمربع با مشارکت خیرین

درطول مدت دولت های یازدهم و دوازدهم از  182پروژه
عمرانی دانشگاهی با زیربنای  453000مترمربع با مشارکت
خیرین به بهره برداری رسید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،در دولت
خیرین محترم در
تدبیر و امید برای تقویت مشارکت مردم و ّ
توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی وکمک آموزشی دانشگاه
ها تالش های زیادی صورت گرفته که میزان مشارکت ها را به
نحو چشمگیری افزایش داده ،به طوری که اکنون در بیش از
یک میلیون مترمربع از حدود  17میلیون مترمربع فضای در

دست احداث دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ،پژوهشی و پارک
خیرین محترم
های علم و فناوری وابسته به وزارت علومّ ،
مشارکت دارند.
با توجه به بند  ۵-۷سیاست های کلی "علم و فناوری" کشور
موضوعیت "افزایش نقش
ابالغی توسط مقام معظم رهبری با
ّ
و مشارکت بخش های غیردولتی در حوزه علم و فناوری
و ارتقای سهم وقف و امور خیریه در این حوزه" و به منظور
پیشرفت و تعالی نظام آموزش عالی و کمک به گسترش
زیرساخت های علم و فناوری کشور و کاستن وابستگی
دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری به
بودجه عمومی ،بهره مندی از ظرفیت نیکوکاران ،خیرین و
دوستداران دانش و حامیان مردمی آموزش عالی از اولویت
های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قرارگرفت.
خیرین به مشارکت
در همین راستا و به منظور ترغیب ّ
در احداث فضاهای آموزش عالی طرح کمک به تکمیل
فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیمه تمام در دانشگاه ها
و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که حداقل  ۵۰درصد اعتبار
خیرین تأمین کرده اند ذیل ردیف های متمرکز تملک
آنها را ّ
دارایی های سرمایه ای ستاد وزارت ایجاد شد که از محل آن
در سال های  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۹مبلغ  ۱۲۷میلیارد تومان به ۱۶۰
طرح حوزه آموزش عالی اختصاص یافت.

تعداد بنیادهای خیرین حامی علم و فناوری دایر در دانشگاه
ها ،پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در سال ۱۳۹۲
برابر  ۶بنیاد بوده که در سال  ۱۳۹۹به  ۷۵بنیاد رسیده است.
آورده بنیادهای خیرین در برنامه ششم توسعه حدود ۱,۲۰۰
میلیارد تومان بوده است که به نرخ روز به طور تقریبی ۴,۰۰۰
میلیارد تومان برآورد شده است .دراین میان مجموع
فعالیتهای بنیادهای نوپا بیش از  ۶۰میلیارد تومان است.
تعداد پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده با مشارکت
خیرین در آموزش عالی در سال  ۱۳۹۲برابر  ۹۰پروژه با
زیربنای  ۲۸۱۲۶۸،مترمربع بود که با حمایت خیرین محترم
به  ۲۷۲پروژه با زیربنای  ۷۳۳۸۶۷مترمربع رسید.
در حال حاضر  ۱۳۸پروژه با زیربنای  ۳۷۲۰۵۴مترمربع با
کاربری های آموزشی ،کمک آموزشی ،پژوهشی ،خوابگاهی،
اداری ،ورزشی ،فرهنگی و رفاهی با آورده خیرین حدود ۲۹۱
میلیارد تومان و با پیشرفت فیزیکی
متوسط حدود % ۵۵در دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و پارک
های علم و فناوری در دست احداث می باشند.
در سال  ۱۳۹۹طرح ارتقای  ۱۰۶خوابگاه با زیربنای ۲۵۶۴۷۷
مترمربع با مشارکت خیرین ،دانشگاه ها و صندوق رفاه
دانشجویان انجام شده است .تعداد  ۳۴دانشگاه در طرح
ارتقای خوابگاه های دانشجویی ،موسوم به طرح -۳۰- -۳۰

 ۴۰فعال بودند .آورده خیرین برای طرح مذکور  ۱۷میلیارد
تومان و پرداختی دانشگاه ها حدود  ۲۱میلیارد تومان است.
سهم  ۴۰درصدی صندوق رفاه دانشجویان نیز در این طرح
برابر با  ۲۹میلیارد تومان است.
رئوس کلی اقدامات بنیادهای خیرین حامی علم و فناوری را
مواردی از قبیل حمایت از نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی،
اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان نخبه و ممتاز ،حمایت
از دانشجویان بی بضاعت از طریق وام های شرافتی ،ساخت
فضای آموزشی ،پژوهشی و خوابگاهی ،تسهیل در ازدواج
های دانشجویی از طریق کمک های مادی و معنوی ،تجهیز
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها ،مراکز
رشد و پارک های علم و فناوری ،کمک به کارآفرینی و ایجاد
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی ،حمایت از پروژه ها و
رساله های پایانی دانشجویان به منظور رفع نیازهای کشور
و سوق به سمت کارآفرینی ،کمک به شکل دهی شرکت های
دانش بنیان و تقویت شرکت های دانش بنیان موجود ،کمک
به ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و همچنین
گسترش مراکز و پارک های موجود شامل می شوند.
با توجه عملکرد درخشان خیرین در آموزش عالی و تقویت
این اقدامات حسنه ،ضرورت دارد سرمایه گذاری بیشتری
برای استفاده از ظرفیت خیرین محترم انجام گیرد.

امضای قرارداد همکاری گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان و دانشگاه اصفهان

قرارداد همکاری بین دانشگاه اصفهان به نمایندگی دکتر
هوشنگ طالبی رییس دانشگاه و گروه صنعتی انتخاب
الکترونیک آرمان به نمایندگی دکتر محمدحسین فهیمی
در محل سالن اجتماعات معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
اصفهان،امضاشد.
به گزارش وب سایت خبری  uinewsجلسه امضای قرارداد
همکاری گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان و دانشگاه
اصفهان با حضور دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه ،دکتر
ولی اله میرخانی معاون اداری و مالی ،دکتر رسول رکنی زاده
معاون پژوهش و فناوری ،دکتر جواد راستی مدیر مرکز نوآوری و
صنایع سرگرمی و سرپرست امور فناوری ،مرکز رشد و کارآفرینی
و جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی انتخاب برگزار شد.
دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان در این مراسم
ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار
سال  ۱۴۰۰با عنوان" تولید،پشتیبانی و مانع زدایی" اظهار

داشت :با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در اول
فروردین  ،۱۴۰۰تولید داخلی یکی از مواردی است که در دوره
تحریم و کرونا ،بسیار موفق بوده است .رییس دانشگاه در ادامه
افزود :خوشبختانه کارخانه اسنوا معطوف به گروه صنعتی
انتخاب بزرگ ترین تولیدات داخلی را به خود اختصاص داده
است و ما می توانیم با امضای این تفاهم نامه ضمن مانع زدایی
ازتولیداتداخلیپشتیبانینماییم.
دکتر طالبی تصریح نمود :نیروی انسانی خوب و کارآمد،
زیربنای تولید است و با داشتن دانش فنی می توان مرزهای
تولید را به سمت فراملی توسعه و گسترش داد.
دکتر طالبی همچنین افزود :امضای این قرارداد و حضور گروه
صنعتی انتخاب در دانشگاه اصفهان ،پاسخ به ندای مقام معظم
رهبری در سال  ۱۴۰۰است.
رییس دانشگاه همچنین تاکید نمود :ما برای انتخاب این راه،
اتاق فکر تشکیل داده و با توجه به چشم انداز خوب و مثبت،
اقدام به امضای قرارداد نمودیم .این قرارداد نه فقط یک
همکاری بین دانشگاه و گروه صنعتی انتخاب ،بلکه نوعی الگو
سازی برای دیگر فعالیت های آینده است .لذا برای منتشر
کردن این الگو سازی ،نیازمند افزایش ادبیات مشترک هستیم.
دکتر طالبی تصریح نمود :یکی از رسالت های مهم ما این
است که با عملکرد خود این مسئله را الگو سازی و این اعتماد

را در دیگران ایجاد کنیم که راه درستی برای صنعت و دانشگاه
انتخاب شده است.
وی ضمن ابراز خوش بینی به این همکاری مشترک اظهار
داشت :امروز نه تنها با نسل چهارم صنعت ،بلکه با نسل چهارم
دانشگاه نیز مواجه هستیم و این تشابه مهم بدین معنا است
که دانشگاه و صنعت با همکاری یکدیگر برای تربیت نیروی
انسانی بهره ورتر و تولید دانش فنی بهتر در سطح جهانی ،باید
همکاریتنگاتنگیداشتهباشند.
شایان ذکر است دکتر محمد حسین فهیمی مدیرعامل گروه
صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان نیز اظهار داشت :بعد از سال
ها شاهد همکاری نزدیک دانشگاه و صنعت هستیم که امید
است ثمرات خوب و مثبتی برای هر دو طرف داشته باشد.
وی در ادامه افزود :سال گذشته در شرایط تحریم و شیوع
ویروس کووید  ۱۹سپری شد و این در حالی بود که صنعت لوازم
خانگی با استفاده از فرصت های تحریم و خال حضور برندهای
بین المللی در این صنعت ،موفق به افزایش تولید و پیشروی
نسبت به سال های گذشته شد.
مدیر عامل گروه صنعتی انتخاب در ادامه به معرفی ظرفیت های
مختلف این گروه پرداخت و تصریح نمود :امید است بتوانیم به
اعتماد دانشگاه اصفهان ،پاسخ مثبت داده و در اسرع وقت نتایج
خوبی برای هر دو طرف قرارداد حاصل نماییم.

دکتر جواد راستی مدیر مرکز نوآوری و صنایع سرگرمی و
سرپرست امور فناوری نیز این قرارداد را تولد اولین فرزند ناحیه
نوآوری قلمداد نمود و در ادامه افزود :ناحیه نواوری پاره تن
دانشگاه است و ان شا ا ...در  ۵سال آینده شاهد دستاوردهای
خوب و مثبت حضور صنعت در دانشگاه باشیم و از برکات این
حضور بهره مند شویم.
گفتنی است ،این قرارداد به منظور توسعه فعالیت های
نوآورانه در دانشگاه اصفهان بین گروه صنعتی انتخاب و
دانشگاه اصفهان به مدت  ۵سال منعقد و ساختمان قدیم
دانشکدهی زمینشناسی دانشگاه به مساحت دو هزار و
هشتصد متر مربع با کلیه امکانات برق ،آب ،گاز ،تلفن
و امکانات موجود صرف ًا برای ارائهی خدمات در حوزهی
نوآوری از قبیل میزبانی نوآوران و کارآفرینان ،ارائهی
خدمات مشاوره و سرمایهگذاری و شتابدهی ،برگزاری
رویدادهای مرتبط ،ایجاد شبکههای ارتباطی کارآفرینی،
تعریف و انجام پروژههای تحقیقاتی ،ایجاد آزمایشگاههای
تحقیقاتی و پژوهشی و استقرار تیمهای تحقیق و توسعهی
پیشرفته و دفاتر طراحی و خدمات مشابه به صورت اجاره در
اختیار گروه صنعتی انتخاب قرار گرفت.
این قرارداد در دوازده ( )۱۲ماده ،شصت و پنج ( )۶۵بند و دو ()۲
تبصره ،تهیه و تنظیم و به امضای طرفین رسید.

تفاهمنامه همکاریهای سه جانبه آموزشی
دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
تفاهم نامه همکاری های سه جانبه بین دانشگاه اصفهان به
نمایندگیدکتریوسفشاقولمعاونآموزشیدانشگاهاصفهان،
دانشگاه صنعتی به نمایندگی دکتر حسین خادمی موغاری
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان به نمایندگی دکتر
محمدرضا صبری معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان منعقد ،امضا و مبادله شد.
به گزارش وب سایت خبری uinewsدکتر یوسف شاقول معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان در این مراسم
ضمن ارایه گزارش مبسوطی از فعالیت های اجمالی دانشگاه
اصفهان ،تشکیل شبکه های بین دانشگاهی را نمونه موفقی از
سطح همکاری های علمی دانست و تصریح نمود :زیرساخت
های الزم برای تسهیل همکاری های شبکه ای فراهم شده
است و این قبیل تفاهم نامه ها می تواند شتاب بیشتری در
گسترش همکاری های بین دانشگاهی ایجاد نماید.

وی نهادینه کردن اخالق آموزشی در دانشگاه ها را ضروری
دانست و بر آسان سازی در شیوه نامه ها تاکید نمود.
دکتر طباطبایی منش مدیر برنامه ریزی و نظارت آموزشی
دانشگاه اصفهان نیز ،تعامالت آموزشی بین دانشگاه ها را در
راستای تعالی و توسعه همه جانبه کشور ،به عنوان کانون کسب
دانش و فناوری ،از ضرورت های اجتناب ناپذیر دانست و افزود:
از این طریق می توان با استفاده از مشارکت اعضای هیات
علمی ،دانشجویان و محققان دانشگاهی موجبات ارتقای توان
علمی و توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی کشور را فراهم آورد.
دکتر حسین خادمی موغاری معاون آموزشی و تحصیالت

تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز همکاری های دانشگاه
های استان را دستاوردی برای ارتقا علمی کشور و استان
قلمداد نمود و برای هرگونه همکاری های علمی آموزشی
اعالم آمادگی نمود.
دکتر صبری معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
علوم پزشکی نیز ضمن ارایه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا
در استان اصفهان بر گسترش همکاری های بین دانشگاهی
تاکید نمود.
گفتنی است ،این تفاهم نامه در  ۶ماده و در سه نسخه در تاریخ
 ۹۹/۱۲/۲۳با توجه به نامه شماره  ۲/۱۴۳۶۹۵مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳

در خصوص نشست مشترک معاونین آموزشی وزارت علوم
تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی منضم
به برنامه همکاری مشترک ،به منظور استفاده حداکثری از
استعداد سرمایه انسانی شاغل و نیز منابع و امکانات مادی و
تجهیزاتی،تبادل تجربه ،انتقال دانش و فناوری های وابسته
به آموزش ،اجرای طرح های تحول آفرین مشترک برنامه های
درسی نوآورانه و بین رشته ای و به طور کلی توسعه مناسبات
آموزشی و تحصیلی ،بین دانشگاه اصفهان  ،دانشگاه صنعتی
و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
منعقد ،امضا و مبادله شد.

مراکز دانشگاهی
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عتف

گزارش دانشگاه تفرش

ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری

ت
ع
ف

❚ دانشگاه تفرش ❚

آذر  . 99شماره 43
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خالصه ای از دستاوردها و فعالیت های پژوهشی در یک سال اخیر

دا
عملکرد پژوهشی دانشگاه تفرش از سال  ۱390الی ۱398

❚ دانشگاه گلستان

❚

ت
ع
ف
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اهم اقدامات و دستاوردهای دانشگاه گلستان در دولت تدبیر و امید
پس از انقالب فرهنگي همزمان با بازگشايي مجدد دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي در سال  ،1361در اين دانشكده چهار گروه آموزشي تشكيل شد .اين گروههاي
آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته فعاليت داشتند و آموزش
دورههاي كارشناسي پيوسته از سال  1360فعاليت خود را شروع کرد .دانشكده
منابع طبيعي گرگان در سال  1367به مجتمع دانشگاهي علوم كشاورزي و منابع
طبيعي ارتقاء پیدا کرد و از دانشگاه مازندران منفك شد .در سال  1371اين مجتمع
دانشگاهي با سه دانشکده علوم پایه ،علوم زراعی و منابع طبیعی به دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ارتقاء یافت .در سال  1387در راستای گسترش
آموزش عالی در کشور و با توجه به نیاز مبرم منطقه و استان به نیروهای توانمند
و متخصص در همه رشتههای دانشگاهی ،با تفکیک سه دانشکده علوم پایه ،علوم
انسانی و اجتماعی و فنی و مهندسی از دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
گرگان زیربنای دانشگاه گلستان تشکیل شد .این دانشگاه بهعنوان یکی از مراکز
معتبر آموزش عالی در شمال کشور با توجه به پیشینه گذشته و بسترهای مناسب،
تاکنون افتخارات متعددی در زمینههای علمی و فرهنگی کسب کرده است.
در حال حاضر دانشگاه گلستان متشکل از سه دانشکده علوم پایه ،علوم انسانی
و اجتماعی و فنی و مهندسی گرگان و يک مجتمع آموزش عالي علیآباد کتول
ميباشد .از دیگر بخشهای فعال علمی و فرهنگی وابسته به دانشگاه گلستان
میتوان به مرکز رشد و فناوري ،مرکز آپا ،مرکز تحقيقات ابر اشياء ،آزمايشگاه مرکزي
و دفتر استانداردسازي اشاره کرد .همچنین حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان مرکز
گلستان گامهای عملی گستردهای در راه گسترش معارف اسالمی در بین دانشگاهیان
استان برداشته است .هم اکنون  4389دانشجو در  5رشته مقطع دکتری 41 ،رشته
مقطع کارشناسیارشد 34 ،رشته مقطع کارشناسی مشغول به تحصيل بوده و 159
عضو هیأتعلمی در این دانشگاه مشغول به تدريس و پژوهش میباشند.
ارتقاء کمیت و کیفیت پژوهش و کمک به تولید علم
ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه گلستان یکی از
اهداف مهم این دانشگاه می-باشد که با شاخصهای مختلفی به طور مستمر مورد
ارزیابی قرار میگیرد .یکی از مهمترین این شاخصها میزان استناد به مقاالت
است .همچنین عالوه بر آن شاخص دیگری که کیفیت پژوهش را مورد سنجش
قرار میدهد تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه در میان سرآمدان علمی کشور و
جهان میباشد.
• ارتقاء شاخص  H-Indexدانشگاه از  34به  54و شاخص ارجاعات از  4803به 14605
منبع ()WOS

• اعالم نام عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در بین یک درصد برتر پژوهشگران
پراستناد از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
• اعالم نام دو عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی در شمار  2درصد دانشمندان
برتر دنيا بر اساس گزارش دانشگاه استنفورد
• کسب عنوان سرآمد علمی کشور توسط عضو هیأت علمی دانشگاه در دو سال
متوالی
• کسب رتبه پانزدهم با چاپ  17مقاله (یک درصد برتر در بین دانشگاههای جامع
کشور) ،ثبت پتنت بین المللی در حوزه شیمی
• قرار گرفتن دانشگاه گلستان در فهرست دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور
با حداقل دو مقاله برتر ()ESI
• کسب رتبه پانزدهم دانشگاه گلستان با چاپ  17مقاله یک درصد برتر در بین 37
دانشگاه جامع کشور (در چهاردهمین خبرنامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری)
رشد  313درصدی در تعداد مقاالت ISI

رشد  468درصدی تعداد مقاالت ISC

رشد  165درصدی تعداد مقاالت همایش های معتبر

رشد  175درصدی تعداد کتاب های چاپ شده

• ارتقاء رتبه دانشگاه بر اساس رتبه بندی  ISCبا احتساب یکسان سازی تعداد
دانشگاهها از  67به 60
ردیف سال تعداد دانشگاه های جامع رتبهدانشگاهگلستان رتبه دانشگاه از 100

1

2

3
4

5
6

7

92
93
94

58
56

63

95

71

96

81

97
98

84
81

39
44
46

67

78
73

44

61

47

58

49

60

46

54

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در راستای تولید محصوالت فناورانه و کاربردی
مبتنی بر حل نیازهای کشور و استان
آگاهسازی صنایع و سازمانها به فناوری و پژوهشهای کاربردی مورد نیاز به منظور
بهینه شدن فعالیتهای آنها ،همچنین برقراری ارتباط مستمر با دستگاههای اجرایی
جهت رفع چالشهای موجود و ارائه راهکار از طریق عقد قرارداد و تفاهمنامه از جمله
اقداماتی است که میتواند در این راستا مؤثر باشد.
■ تولید الیاف آنتی میکروبیال از مواد ضدمیکروبی TRL5
در این طرح از مواد ضدمیکروبی با عنوان سولفونامید استفاده شده است که
از طریق اتصال به سیستم کروموژنی امکان ایجاد همزمان رنگ و خاصیت
ضدمیکروبی را فراهم می کند .از این ترکیبات می توان برای رنگ کردن پلیمرهای
مصنوعی استفاده کرد.

■ دستگاه الکتروکمیلومینسانس دوقطبی TRL4
در این دستگاه واکنش الکتروکمیلومینسانس؛ روی یک الکترود بی سیم که جنس
آن از پالتین است و به عنوان الکترود دو قطبی بکار می رود انجام می شود .برای
تعیین مقدار پروتئین ،قندخون ،بیومارکرهای سرطان ،آب اکسیژنه و پاتوژن
می توان از این دستگاه استفاده نمود.

■ پمپ آب TRL3
این وسیله برای تصفیه آب آشامیدنی از طریق غشاءپلیمری بکار میرود .در این روش
آب بطور پیوسته توسط پمپ جریان دارد در قسمتی از آن غشاء نانوالیاف پلیمری قرار
داده شده است که با عبور آب از آن فلزات سنگین موجود در آب جدا میشوند.
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■ ساخت هیدروژل پلیمری بمنظور حذف آالیندههای آبی
TRL3
این هیدروژلها درحوزه تصفیه آب وپساب استفاده می شوند
و عملکرد چشمگيري را درجذب انواع مختلف آلودگیهای
غيرآلي (مانند فلزات سنگینی چون کروموآرسنیک) و
نيزآالینده های آلی (مانند مواد رنگزای سمی) نشان داده اند.

■ تله هوشمند آفات TRL4
تله هوشمند آفات با امکان رصد آنالین ،وضعیت حضور و
شیوع آفات در مزرعه را فراهم می-کند .برای این کار تصاویر
تلههای فرمونی به صورت منظم به مرکز داده ارسال میشود
که پس از پردازش تصویر و تطابق آن با الگوهای ثبت شده،
نوع آفت ثبت میگردد.

■ تصفیه پسماند هوشمند TRL3
در این فناوری با سنتز درجا نانو ذرات اکسید روی حاوی مواد
افزودنی طبیعی در حضور کیتوسان به روشی سریع و پربازده با
قابلیت آبدوستی مناسب و قیمت ارزان ،یک استراتژی کارآمد
برای حل معضل تصفیه آب و پساب های صنایع مختلف و
مخصوص ًا در صنعت نساجی و رنگرزی به شمار می آید.

■ نویزر هوشمند صدا TRL3
این دستگاه قابلیت حذف و فیلتر هرگونه صوتی را دارد .به
این صورت که میکروفون داخلی آن همه صداهای محیطی را
جذب میکند سپس صوتی با همان فرکانس اما با اختالففاز
 180درجهای به محیط میفرستد .این دو موج با برخورد با هم
خنثیشدهوصداییشنیدهنمیشود.ایندستگاهدرکتابخانههای
عمومی،کارخانجات،بیمارستانهاو...کاربرددارد.

■ سامانه آنالین اندازه گیری جریان آب TRL4
سخت افزار اندازه گیری میزان جریان عبوری و ارسال به سامانه
تحت وب بصورت آنالین

ت
ع
ف

جمع آوری و آهن با عیار  ۶۵تولید میکند .این فرایند نوین
بدون استفاده از نیروی انسانی و با هزینه عملیاتی بسیار پایین
انجام میشود و بصورت عملیاتی در چند معدن مورد استفاده
قرار گرفته است.

■ ویدئو الرنگسکوپ TRL4
استفاده از این دستگاه باعث شده است که جراحیها کمخطرتر
و با انعطافپذیری بیشتری صورت گیرند .بدنه سبکوزن،
ایمنی و کارآمدی باال ،باعث مواجهه مطلوب و بهینه این
دستگاه با دهانه حنجره طی عمل جراحی میشود و احتمال
آسیب رساندن به بافت حنجره ناشی از لولهگذاری را کاهش
میدهد .از کاربردهای مهم این دستگاه میتوان به استفاده از
آن در اتاق عمل ،ICU ،انجام معاینات و جراحی حنجره گلو و
تارهای صوتی فواصل بین آنها اشاره کرد.

■ غضروف مصنوعی نانو کامپوزیتی TRL4
غضروفهایمصنوعیبرپایهشبکههاینیمه درهم نفوذکننده
پلی کاپروالکتون/پلی آکریلیک اسید میباشند .ساخت چنین
سامانههایی که خواص خوب مکانیکی پلیکاپروالکتون و
آبدوستی پلیآکریلیک اسید را همزمان دارا باشد و توسط
نانوذرات سلولزی نیز تقویت گردد بسیار حائز اهمیت است.

و جسمی را بلند کنند.

■ دستگاه بذرکار خودکار
این دستگاه قادر است کشت انواع بذور را در زمینهایی که
دارای موانعی مانند درخت هستند و اراضی نهچندان وسیع
مانند گلخانه ب ه صورت خودکار توسط یک سرنشین به انجام
رساند .ماشین دارای دو خیش با فاصله قابل تنظیم و یک
جعبه ذخیره بذر با سیستم تقسیم بذر و قطار کردن آنها پشت
سر هم میباشد.

 ■ پرینتر  3بعدی هایپرکیوبیک
این دستگاه قابلیت تولید انواع قطعات سه بعدی مورد نیاز در
صنعت ،تزیینات و سرگرمی را با مواد اولیه pla, abs,nylon
دارد .سطح قابل چاپ  20سانتیمتر و دارای نمایشگر و قابلیت
چاپ بدون نیاز به کامپیوتر و از طریق حافظه Micro SD
میباشد.

■ ستاپ الکل
محلول تولیدی بر پایه الکل اتیلیک  70درصد موفق به اخذ
مجوزهای الزم از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی شده است و در مرحله تجاری سازی و عرضه به
بازارمیباشد.
■ فیلتر نانوالیاف پلیمری TRL4
نانوالياف مبادله كننده یا جذب کننده يون ،يك فناوري جديد
است که از مزاياي اين مواد میتوان به باال بودن سرعت جذب،
صرفه اقتصادي و راحتي كاربرد آن اشاره كرد .نانو الیاف در
جداسازی فلزات سنگین آبها و کاهش آلودگی مؤثرند.

■ پلیمر جاذب رنگ
این پودر پلیمری برای حذف رنگ از پساب کارخانههای تولید
مواد غذایی و نساجی استفاده میشود.

■ کنتور نوین گاز TRL4
کنتورهای موسوم به  GVMبا ساختاری سرعت محور بر پایه
دانش بومی و تکنیکهای نوین اندازهگیری سیاالت در مقیاس
مصرف خانگی طراحی شده است.

■ روغن ترانسفورماتور TRL7
کاربرد این روغن در ترانسفورماتورهای نیروگاهها ،شبکه توزیع و
انتقالوزارتنیرو،ترانسفورماتورهایپاالیشگاههاوشرکتملی
نفت ،ترانسفورماتورهای مورد استفاده در صنایع ،کارخانهها و
تولیدکنندگانمستقردرشهرکهایصنعتیمیباشد.

■ ربات پالسری TRL4
این دستگاه با استفاده از فناوری جدید به صورت یک ربات
متحرک پشت یک کشنده قرار گرفته و تا  500تن در روز آهن

■ طراحی ربات توانبخشی بازو برای افراد ناتوان
این ربات بر روی بازوی افراد ناتوان نصب میشود و به آنها این
امکان را میدهد تا بتوانند دست خود را به راحتی حرکت داده

■ توسعه زیر ساختهای آزمایشگاهی و ارتقای کیفی آن
خلق ارزش از طریق ارائه خدمات یکی از اهداف مهم دانشگاه
گلستان بشمار میرود .به همین خاطر آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه از طریق ایجاد و تقویت زیرساختها و ارتقای سطح
کیفیت خدمات در بهبود خدمت رسانی به صنایع و شرکتها
همواره کوشیده است.
• ایجاد و تجهیز آزمایشگاه مرکزی به دستگاههای HPLC،
 AFM،XRFجهت ارائه خدمات به جامعه علمی و ارتقای رتبه
آزمایشگاه دانشگاه گلستان از  154به 91

• رشد  243درصدی تعداد قراردادهای خارج از دانشگاه :تعداد
قراردادهای خارج از دانشگاه از  23مورد (تا سال )1392به 79
قرارداد (از بهمن سال  1392تا بهمن ماه  )1399افزایش یافت.
•رشد 196درصدی تعداد تفاهمنامهها :تعداد تفاهمنامهها از28
مورد تا سال  1392به  83تفاهمنامه تا بهمن ماه  1399رسید.

• راه اندازی دومین مدرسه اشتغال در کشور
• تشکیل کارگروه سیالب گلستان
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• راه اندازی مرکز تحقیقات مخاطرات طبیعی
• طراحی سامانه یادگیری الکترونیکی دفاتر فناوری اطالعات و
ارتباطاتروستاییکشور
• راهاندازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه گلستان ( دهمین مرکز
تخصصی آپا کشور)
• راه اندازی مرکز تحقیقات ابراشیا ،عضویت در مرکز نوآوری
اینترنتاشیاکشور(آیوتیک)،
• برگزاری لیگ اینترنت اشیا منطقه شمال و شمال شرق
کشورو افزایش  100درصدی انجام طرح های کاربردی مرتبط
با اینترنت اشیا نسبت به سال 1392
• راه اندازی مرکز استاندارد سازی و ارسال مستندات الزم
برای تشکیل دو کمیته فنی متناظر ( TC220لولههای
برودتی) و ( TC270پالستیک و الستیک ماشین آالت) جهت
استاندارد سازی
• برگزاری طرح توانا با همکاری پارک علم و فناوری شریف
• راه اندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی
■ تعامالت بینالمللی و جذب نخبگان ایرانی
در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشمانداز علمی کشور و
بهرهگیری از ذخایر علمی و حرفهای سرمایه انسانی همچنین
فراهم نمودن شرایط مناسب جهت توسعه فناوریهای
نوظهور و پیشرفته ،انتقال مهارتها ،روشها و قابلیتهای
خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به
داخل ،تعامالت بینالمللی و جذب نخبگان ایرانی از اهداف و
برنامههای مهم پژوهشی دانشگاه به شمار میرود که به بخشی
از آن اشاره میشود.
• راه اندازی دو شرکت فناور ایرانیان خارج از کشور
• امضاء تفاهم نامه با مؤسسه علوم جوی ایسلند
• همکاری علمی با دفتر رایزن علمی ایران در
آسیای جنوب شرقی
• جذب تعداد  4محقق پسا دکترا (ایرانیان خارج از کشور)
طی سالهای  97تا 99
■ توسعه زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات
توسعه زیر ساخت شبکه دانشگاه و ارتقای سرویسهای
اینترنت ،ایجاد و توسعه مداوم زیرساختهای نظارتی و امنیت
اطالعات در دانشگاه گلستان از زمان تأسیس تاکنون به تدریج
در حال انجام است .این سیاستگذاری سبب شده است تا
فرایند الکترونیکی نمودن فعالیتها در دانشگاه تسریع یابد
بطوریکه در مواجهه با بحران شیوه ویروس کرونا در کمترین
زمان تمهیدات و راهبردهای کوتاه مدت پیادهسازی گردید.
فراهم نمودن امکان دورکاری کارکنان از طریق سامانههای
دانشگاه ،برگزاری کالسها به صورت مجازی ،تشکیل جلسات
اداری و آموزشی به شکل وبینار و آزمونهای برخط از جمله
اقدامات شاخص صورت گرفته در این حوزه میباشد.
• الکترونیکی نمودن امور دانشجویان :اعم از ثبت نام ،بایگانی
پرونده ،تسویه حساب پایانی ،درخواست-ها ،نظرسنجی،
ارسال تأییدیه تحصیلی ،نظام وظیفه و ....
• سامانهای شدن امور مربوط به اعضای هیأت علمی نظیر
تمدید قرارداد پیمانی ،درخواست ترفیع و ارزیابی
■ افتخارات دانشگاه
• اعالم نام عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در بین یک
درصد برتر پژوهشگران پراستناد از سوی پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم
• اعالم نام دو عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی در شمار2
درصد دانشمندان برتر دنيا بر اساس گزارش دانشگاه استنفورد
• پذیرش طرح عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در پنجمین
ح شهید احمدی روشن
دوره طر 
• کسب رتبه هفتم فناوری نانو کشور شاخه فیزیک در نهمین
جشنواره برترین های فناوری نانو
• قرار گرفتن دانشگاه گلستان در فهرست دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقاتی کشور با حداقل دو مقاله برتر ()ESI
• کسب عنوان سرآمد علمی کشور توسط عضو هیأت علمی
دانشگاه در دو سال متوالی
• دریافت جایزه اعتبار پژوهشی بنیاد علمی زنده یاد دکتر
کاظمیآشتیانی(نخبگان)
• قهرمانی تیم مرکز تحقیقات ابر اشیا دانشگاه گلستان در
مسابقات لیگ اینترنت اشیا با شرکت تیم های منتخب نواحی
 ۵گانه کشور در دانشگاه صنعتی شریف
• ثبت پتنت بین المللی عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان
درسازمان جهانی مالکیت فکری ()WIPO
• کسب مقام دوم تیم اینترنت اشیا دانشگاه گلستان در سومین
دوره لیگ اینترنت اشیا کشور
• تقدیر از مجریان چهار طرح برگزیده دانشگاهی کشور توسط
معاون پژوهشی وزارت عتف
• کسب عنوان کتاب برتر انجمن زمین شناسی
• کسب عنوان اثر برگزیده در بخشهای پايان نامه و مقاله
چهارمین دوره جشنواره پايان نامههای برتر ايران (جايزه
ويژه پروفسور حسابی) توسط دانش آموخته مهندسی شیمی
دانشگاه گلستان با راهنمایی عضو هیأت علمی گروه مهندسی
شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

ت
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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اقدامات پژوهشی و فناوری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در دولت تدبیر و امید
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قدیمیترین دانشگاه تخصصی کشاورزی ایران و نخستین مرکز آموزش عالی در
شمال ایران است .این دانشگاه فعالیت خود را با  28دانشجو از سال  1336با نام آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان آغاز کرده
است .این دانشگاه به عنوان یک میراث علمی ،فرهنگی و تاریخی استان گلستان ،پیوندی عمیق با جامعه خود داشته و این
پیوند روز بهروز عمیقتر و گستردهتر میشود .امروزه با تغییر نگاه از دانشگاه آموزشی به سمت دانشگاه نسل سوم ،دغدغه اصلی
همکاران بیش از پیش بر حل مشکالت جامعه متمرکز شده است .راهاندازی کلینیک مادر تخصصی ،رشد و توسعه شرکتهای
دانشبنیان دانشگاه ،راهاندازی مرکز رشد واحدهای فناور ،ایجاد پارک کسب و کار دانشجویی ،راهاندازی دفتر مهارت آموزی و
مهارت شغلی ،توسعه زیرساختهای پژوهشی و تحقیقاتی ،راهاندازی خانه طبیعت ،حمایت از فعالیتهای کارآفرینی ،اجرای
طرحهای کالن ملی و منطقهای ،راهاندازی مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع غذایی ،مجتمع آموزشی ،پژوهشی و
فناوری مبلمان و فرآوردههای چندسازه چوبی و مجتمع نوآفرینی دانشگاه گامهای بلند و نوینی در جهت رسیدن به دانشگاه
جامعه محور و پیوند با جامعه و اتصال به جریان تولید و اقتصاد کشور است.

دکتر علی نجفینژاد
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
در ابتدای سال  ،۱۳۹۲دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صرف ًا یک دانشگاه آموزشی بود و هیچ فضای فناوری
دانشبنیان و هسته فناور در دانشگاه وجود نداشت.
از ابتدای دولت تدبیر و امید و به دنبال تحول آموزش عالی ،در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،فعالیتهای
پژوهشی و همچنین مأموریتهای کارآفرینی آغاز شد و اقدامات بسیار خوبی در این دو حوزه صورت گرفت.
در این خصوص تمام زیرساختهای الزم برای دانشگاه نسل سوم و دانشبنیان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فراهم است و در حال حاضر  ۸۵هسته و واحد فناور در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشغول به فعالیت هستند و
از این میان  ۶شرکت ،دانشبنیان هستند.
همچنین فضاها و ظرفیتهای موجود در دانشگاه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گرفته و اکنون بیش از ۴۰۰۰متر مربع فضا
برای فعالیتهای دانش بنیان در اختیار دانشجویان قرار دارد.
رشد علمی دانشگاه ارگانیک است و کلیه فعالیتها در دانشگاه با برنامهریزی و براساس نقشه راه فعالیتهای علمی انجام میشود.
همانطور که می دانیم ،یکی از زیر ساختهای مهم برای ایجاد دانشگاه کارآفرین ،وجود مجتمع نوآوری و نوآفرینی در دانشگاه
است که با بهرهبرداری از آن ،توسعه نوآوری به ویژه در بخش کشاورزی ،آب و انرژی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
اعتقاد ما در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با توجه به کشاورزی بودن ماهیت استان گلستان این است که هر
رشدی که قرار است در استان شکل بگیرد باید بر محور کشاورزی باشد و تالش میکنیم با چشماندازی که داریم بتوانیم زیستبوم
نوآوری را در استان شکل دهیم و با همکاری همه جانبه ،زنجیره ارزش افزوده در استان را تکمیل ،تا اقتصاد کشاورزی گلستان
تقویت شود.
از این رو ،در خردادماه سالجاری و در راستای تکمیل این زنجیره ،بزرگترین مجتمع نوآوری تخصصی آب ،غذا و انرژی استان
گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار می گیرد.
این مجتمع با توجه به اهمیت موضوع آب ،غذا ،انرژی و محیط زیست به عنوان پایگاهی برای تولید فناوریهای نوین و فراهم
سازی شرایط مهارت آموزی و اشتغال برای دانشجویان ،به زودی در دانشگاه تکمیل و راهاندازی خواهد شد و فعالیتهای
کارآفرینی ،نوآوری و فناوری در آن انجام و انشاءا ...تحوالتی در زمینه فناوری بوجود خواهد آمد.
معاونت پژوهش و فناوری:
موضوع پژوهش و فناوري از مهمترين اهداف دانشگاهها میباشد .تدوین برنامههای دقیق و مناسب جهت گسترش و توسعه
پژوهش و فناوري از مسئولیتهای اصلی و همچنین سياستگذاري امور پژوهش و فناوري ،برقراري ارتباط با دانشگاههاي داخل
و خارج کشور ،ارائه خدمات علمي ،فرهنگي و اجتماعي از طريق برپایی سمينارها و همايشهاي علمي ،انتشار يافتههاي علمي
و نظارت بر كليه امور پژوهشي و فناوری دانشگاه ،از جمله :كتابخان ه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ،آزمایشگاه مرکزی ،مرکز رشد
واحدهای فناور ،مرکز نوآوری ،کلینیک مادرتخصصی ،دفتر همکاریهای علمی و روابط بینالملل دانشگاه ،مرکز کارآفرینی،
مرکز انفورماتیک و خدمات رایانهای ،امور پژوهشی ،فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه جزء وظايف این حوزه ميباشد.
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،مسئولیت شوراي پژوهش و فناوری دانشگاه ،شوراي
سردبیران نشریههای علمی دانشگاه ،شوراي خرید تجهیزات ،شوراي مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ،شورای انفورماتیک
دانشگاه ،کارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه و کارگروه شاعای استان را به عهده دارد.
نمایه مهمترین شاخصهای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عنوان شاخص توسعه

واحد

عنوان

ابتدای 1392
173

ابتدای 1400
266

چاپ مقاالت علمی پژوهشی (تجمعی)

عنوان

2310

4412

طرحهایخارجی(تجمعی)

عنوان

191

243

تألیفکتاب(تجمعی)

جلد

162

183

طرحهای تحقیقاتی با خارج از دانشگاه (تجمعی)

میلیارد ریال

29/772/958/750

654/467/463/166

پروژههایتحقیقاتیبینالمللی

پروژه

0

7

طرحهایتحقیقاتیدروندانشگاهی(تجمعی)

عنوان

605

922

انعقادتفاهمنامههایخارجی(تجمعی)

فقره

13

56

انعقادتفاهمنامههایداخلی(تجمعی)

فقره

30

77

شرکتهای دانش بنیان

شرکت

0

6

هستههایشرکتفناور

هسته

0
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کسب رتبه نخست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین دانشگاههای کشاورزی کشور
از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( ،)ISCرتبهبندی و ارزیابی دانشگاههای دولتی تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری در سال  ۱۳۹۸-۱۳۹۹اعالم شد که بر اساس آن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد در بین دانشگاههای

کشاورزی کشور ،رتبه اول را کسب کند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبا اعالم این خبر اظهار داشت :از اواخر سال ،۱۳۹۸با ابالغ رسمی وزیر محترم
علوم ،تحقیقات و فناوری عم ً
ال ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور را با شاخصها و معیارهای مصوب
کارگروه تخصصی رتبهبندی در وزارت علوم آغاز کردیم.
دکتر محمدجواد دهقانی افزود :رهبر معظم انقالب در دیدار دانشگاهیان در ماه رمضان سال  ۹۸بر ضرورت "ارزیابی و رتبهبندی
دانشگاهها" تاکید فرموده و بر تعیین معیارها و مزیتهای الزم برای رتبهبندی به منظور ارتقای کیفی دانشگاهها و ایجاد رقابت
مثبت تاکید نمودند.
در این رتبهبندی ،معیارهای کلی در ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در  ۶حوزه آموزش (با وزن ۳۰درصد)،
پژوهش (با وزن  ۲۵درصد) ،فناوری و نوآوری (با وزن  ۲۰درصد) ،بینالمللیسازی (با وزن  ۱۰درصد) ،اثرگذاری اقتصادی (با وزن
 ۱۰درصد) و خدمات اجتماعی ،زیر ساخت و تسهیالت (با وزن  ۵درصد) میباشد که هر کدام از این معیارهای اصلی ،به تعدادی
شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم میشوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی میشود.
در رتبهبندی سال  ،۹۹مجموع ًا تعداد  ۱۰۳دانشگاه حضور داشتند که اطالعات آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر اساس
ماموریت هر یک دستهبندی شده و مورد رتبهبندی قرار گرفتهاند.
ایجاد بانک ژن گندم نان و انجام برنامههای اصالحی برای معرفی ارقام مقاوم به تنشهای زنده و غیر زنده برای اولین بار
و با جمعآوری بیش از  2500نمونه گندم نان داخلی و خارجی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گندم از مهمترین گیاهان زراعی ایران و جهان است و هر ساله تقاضای بسیار زیادی برای تولید آن وجود دارد اما همواره با توجه
به مواردی همچون تنشهای زنده شامل آفات و بیماریها و تنشهای غیر زنده مانند خشکی و شوری تولید این محصول با
چالشهای جدی و گستردهای مواجه است.
محققین با در نظر گرفتن این تنشها ،مطالعات گستردهای را در سراسر دنیا برای پاسخ به نیاز رو به رشد تولید گندم انجام
میدهند که یکی از مهمترین جنبههای این مطالعات معرفی ارقام محتمل بر این تنشها میباشد.
طرح مطالعه و تحقیق بر روی گندم نان از سال  ۱۳۹۰در دانشگاه آغاز و طی این مدت با جمعآوری بیش از  ۲۵۰۰نمونه مختلف
گندم نان از بانک ژنهای خارج و داخل کشور موفق به تاسیس بانک ژن گندم نان در دانشگاه شده و تنوع ژنتیکی این نمونهها
مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر خلیل زینلینژاد عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی و اصالح نباتات دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان در این خصوص گفت :این نمونهها که عمدت ًا دارای منشاء ایران و کشورهای همسایه هستند برای مدت شش سال
در مطالعات مزرعهای بر اساس صفات مورفولوژیک و همچنین در آزمایشگاه بر اساس نشانگرهای مولکولی مورد ارزیابی قرار
گرفتهاند.
برای تولید ارقام جدید در این طرح پس از ارزیابیهای اولیه تعدادی از نمونهها انتخاب و در سال  ۱۳۹۲با یکدیگر تالقی داده
شدهاند که به این ترتیب  ۱۸جمعیت و هر یک با بیش از  ۲۰۰۰فرد متنوع تولید شد .این جمعیتها در سالهای بعد اداره شد تا
افراد این جمعیتها به خلوص رسید .سپس در سال  ۱۳۹۸حدود  ۹۰۰الین از این جمعیتها انتخاب و اکنون در مزرعه شماره
یک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در حال ارزیابی برای تحمل به بیماریهای رایج منطقه شامل زنگ زرد و زنگ
قهوهایمیباشند.
نمونهای از این جمعیتها برای تحمل ارزیابی تحمل به تنش شوری در مزرعه شماره دو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و همچنین اراضی شور منطقه گمیشان کشت شدهاند.
این جمعیتها برای انواع تنشهای زنده و غیرزنده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و امیدواریم نتایج این پژوهشها به معرفی
رقم جدید و مقاومی منجر شود.
امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و شرکت مادر تخصصی ساتکاب به
منظور گسترش همکاریهای مشترک در زمینههای علمی ،پژوهشی ،فناوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان در حوزه
آب و انرژی ،کشاورزی مدرن و توسعه سرمایهگذاری
به منظور گسترش همکاریهای مشترک در زمینههای علمی ،پژوهشی ،فناوری و توسعه شرکتهای دانشبنیان در حوزه آب
و انرژی ،کشاورزی مدرن و توسعه سرمایهگذاری تفاهم همکاریهای مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق ساتکاب امضاء شد.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به اینکه بحث ارتباط دانشگاهها با صنعت و دستگاههای اجرایی یکی
از مهمترین مسائل و چالشها در کشور است گفت :این مسئله همواره جزء برنامهها و سیاستهای کالن کشور بوده و تالشهای
بسیار گستردهای در این زمینه صورت گرفته است تا از ظرفیت و پتانسیل موجود در دانشگاهها استفاده و دستگاههای اجرایی در
مسیر اقتصاد دانشبنیان که دارای ویژگیهای ارزنده و گسترده است حرکت نمایند.
کشورهایی که اقتصاد آنها بر پایه دانش بنیان میباشد اقتصاد پایدارتری خواهند داشت و در بحرانهای اقتصادی کمتر دچار
آسیب شده و راحتتر از بحرانها عبور میکنند.
دانشگاهها از مراکز عمده تولید دانش و فناوری هستند که باید این دانش ایجاد شده را با ایجاد حلقههای ارتباطی و
شبکهسازی به صنعت و دستگاههای اجرایی منتقل کرد و دانشگاه میتواند به عنوان یک واحد تحقیق و توسعه برای
دستگاههای اجرایی عمل کند.
اختراع نخستین سامانه فتوولتائیک خورشیدی بهینه شده با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل توسط پژوهشگران
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهشگران واحد فناور پایا مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،موفق به طراحی ،ساخت و ارزیابی
نخستین سامانه منفعل خنککاری و متمرکز کننده ماژولهای فتوولتائیک خورشیدی با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل در کشور
شدند.
با توجه به اینکه تابش نور مرئی خورشید یکی از پرکاربردترین انواع انرژی تجدیدپذیر است ،سامانه منفعل خنککاری و متمرکز
کننده ماژولهای فتوولتائیک خورشیدی با بکارگیری فناوری نانو و لنز فرنل قادر است این نور مرئی خورشید را بدون استفاده از
مکانیسمهای محرک به الکتریسیته تبدیل کند.
دمای عملیاتی سطح ماژول و میزان شدت تابش نور بر روی سطح آن ،دو پارامتر مهم میباشند که بر عملکرد ماژولهای
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فتوولتائیک و بهینهسازی آنها تاثیر قابل توجه دارد از این رو محققان گروه فناور پایا در این اختراع موفق به طراحی و ساخت
فیلتری از جنس نانو برای کاهش دمای عملیاتی سطح ماژول تا  17درجه سلسیوس در مقایسه با حالت مرجع شده و همچنین با
بهرهمندی از لنزهای فرنل خاص توانستند به طور همزمان با خنک کاری منفعل ،تابش خورشید را نیز با نسبت  9/3بر روی ماژول
فتوولتائیکمتمرکزکنند.
طراحی و ساخت نخستین نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانهها
پژوهشگرانومحققانواحدفناورعلوموفنونآبهیرکان،مستقردرمرکزرشددانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان،موفق
به طراحی ،ساخت و ارزیابی نخستین نرمافزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانهها ())SeDiment TRansPoRt EstimatoR(STE
با بهکارگیری تمامی روابط موجود و الگوریتمهای هوشمند و شبکههای عصبی مصنوعی شدند.
پژوهشگر و مدیر عامل این واحد فناور با بیان اینکه این نرم افزار کاربردی قادر است تا با استفاده از روشهای نوین ،تراز سیالب
در رودخانه را به ازای دبیهای مختلف برآورد نماید و ظرفیت عبور دبی در مقاطع مختلف رودخانه را ارائه نماید گفت :استفاده از
تمامی روابط موجود در دنیا جهت تخمین میزان رسوب در این نرم افزار این امکان را برای شرکتهای آب منطقهای ،آبخیزداری
و شرکتهای مهندسی مشاور در زمینه مهندسی آب و رودخانه فراهم میکند تا برآورد دقیقی از میزان حمل رسوب و نشست
رسوبات در باالدست سازهها داشته باشند و بتوانند در مطالعات مهندسی و مدیریت سیالب و رسوب از آن بهره گیرند.
با توسعه این نرم افزار و استفاده از آن توسط شرکتهای آب منطقهای ،میتوان برای رودخانههای فعلی که در آنها اندازهگیری
انجام میشود ،روابط بهینه با نرمافزار تولید و رودخانههای دیگر کشور را مورد اندازهگیری قرار داد.
کشف و نامگذاری دو گونه جدید از بندپایان در دنیا توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به کشف و نامگذاری گونه جدیدی از بندپایان متعلق به راسته
کنهها در دنیا به نام گرگان شدند.
طی پایاننامه مهندس سارینا سیدین ،دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان که با راهنمایی دکتر وحید رحیمینژاد و دکتر احمد ندیمی انجام شد ،دو گونه جدید از بندپایان ،متعلق به راسته
کنهها ،از جنگلهای هیرکانی واقع در شهرستان گرگان به دست آمد ،که نام یکی از این گونهها به نام گرگان به ثبت رسید
(.)2020 ,PRemicRoDisPus GoRGaniensis RahiminejaD & SeyeDein
این کنه قارچخوار بوده و به طور آزادزی و همسفره با سوسک گوزنی بومی جنگلهای هیرکانی به نام Lucanus ibeRicus
 1845 ,Motschulskyزندگی می کند.
مقاله مربوط به این گونه جدید ،در ژورنال آکارولوژیا (( )AcaRoloGiaقدیمیترین ژورنال در زمینه کنهشناسی با  1.047 =IFو
 Q2در زمینه  )Insect Scienceبه چاپ رسیده است.
عضویت فعال ایران در کمیته فنی سازه های چوبی جهان
با پیگیری اعضای کمیته متناظر سازههای چوبی مستقر در دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان و باتوجه به مصوبات پنجمین کمیته راهبری دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی،
کشور ایران از وضعیت ناظر به عضو فعال تبدیل و در کمیته فنی بینالمللی  ISO/TC165نیز با عنوان "سازههای چوبی" با ارتقای
عضویت ایران در سازمان ایزو موافقت و امکان شرکت در رایگیری و اخذ تصمیمات مرتبط با تدوین استانداردهای بینالمللی
برای ایران فراهم شد.
ایران در سال  ۱۳۹۵عضو ناظر کمیته متناظر سازههای چوبی شد و به واسطه تخصص اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ،دبیرخانه این کمیته در دانشکده مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مستقر شد.
مواد ساختمانی چوبی با کمترین میزان انتشار گاز گازکربنیک و نیز با بیشترین مقدار ذخیره آن از محیط ،گزینهای بدون رقیب و
موفق خواهد بود که در کشورهای توسعه یافته شاهد رشد سریع این صنعت و همگام شدن آن با صنعتی سازی ساختمان هستیم.
در کمیته متناظر سازههای چوبی تعداد  ۳۰کشور به عنوان اعضای اصلی و  ۳۴کشور به عنوان اعضای ناظر مشغول فعالیت هستند
و این کمیته فنی بینالمللی وابسته به سازمان استاندارد جهانی ( )ISOاست که در راستای تدوین استانداردهای بینالمللی
مرتبط با تعاریف ،طبقهبندی ،روشهای آزمون و کنترل کیفیت سازههای چوبی فعالیت دارد و دبیرخانه اصلی آن در کشور کانادا
مستقر است.
چاپ کتاب Microbial Communities in Aquaculture Ecosystems
و کتاب  Gully Erosion Studies from India and Surroundingتوسط انتشارات اسپرینگر
کتاب  MicRobial Communities in AquacultuRe Ecosystemsتوسط انتشارات اسپرینگر به عنوان یکی از معتبرترین
انتشارات دنیا در زمینه چاپ ژورنال علمی و کتاب ،منتشر شد که نگارش دو فصل از این کتاب توسط دکتر سید حسین حسینی
فر ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شده است.
این کتاب با هدف تشریح و تبیین جوامع میکروبی در اکوسیستمهای آبزیپروری در راستای بهبود تولید و توسعه پایدار توسط
محققین برجسته بینالمللی ،به رشته تحریر در آمده است و در آن توجه ویژهای به بحث استفاده از آنتیبیوتیکها در آبزیپروری
و چالشهای استفاده بیرویه از آن و رویکردهای جایگزین و همچنین مبحث نوین میکروبیوتای سطوح مخاطی و تشریح
کنشهای متقابل بین میکروبیوتای میزبان با رشد و مقاومت در برابر بیماری آبزیان شده است.
همچنین کتاب  Gully ERosion StuDies fRom InDia anD SuRRounDinG ReGionsبا همکاری چهار عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توسط انتشارات اسپرینگر ،منتشر شد.
در نگارش این کتاب ،دكتر مجيد اونق ،دکتر فرهاد خرمالي ،دکتر علي محمديان بهبهاني و دکتر محسن حسينعليزاده از اعضای
هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشارکت داشتهاند.
این کتاب شامل  31فصل بوده که در دو فصل آن به بررسی عوامل موثر در فرسايش خندقي و تخریب سرزمین به ویژه در
نهشتههاي لسي استان گلستان پرداخته شده است.
قرار گرفتن اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین پراستنادترین پژوهشگران و یک
درصد و ۲درصد دانشمندان برتر دنیا
دکتر سید مهدی جعفری ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای سومین سال متوالی در بین
پراستنادترین پژوهشگران و همچنین یک درصد و ۲درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفت.
بر اساس استنادات ارجاعی پایگاه دادههای علمی اسکوپوس ،دکتر سیدحسین حسینی فر ،عضو هیأت علمی دانشکده شیالت
و محیطزیست و دکتر الهام اسدپور ،دانشآموخته مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در فهرست
دانشمندان ۲درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
همچنین دکتر سید مهدی اجاق از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،بر اساس اعالم پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم و آخرین نتایج اعالم شده از سوی پایگاه شاخصهای اساسی علم ESIو  ،WOSدر جمع پژوهشگران
پر استناد (یک درصد برتر جهان) در سال  ۲۰۲۰قرار گرفت.
ارتقا رتبه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
معاونت علمی ریاست جمهوری به وضعیت "آزمایشگاه توانمند"
جایگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در رتبهبندی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور وابسته به معاونت علمی ریاست
جمهوری از وضعیت "آزمایشی" به "فعال" و سپس "توانمند" ارتقا یافت.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال  97به "عضویت آزمایشی" شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور درآمد که با پیگیری
و تعامل سازنده آزمایشگاه مرکزی با شبکه مذکور و خدمات مناسب به متقاضیان درون و برون دانشگاهی و استمرار فعالیتها
توانست طی دو سال از وضعیت "آزمایشی" به وضعیت "فعال" و سپس به وضعیت "آزمایشگاه توانمند" ارتقا یابد.
دریافت تسهیالت مالی جهت تعمیر و سرویس تجهیزات ،ارائه تخفیفات خدمات آزمایشگاهی تا  100درصد  ،نظامندتر
کردن و یکپارچهتر کردن خدمات آزمایشگاهی در کشور از جمله مزایای حضور فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی است.
ساخت دستگاه آنالیز گیرایی و رئولوژی چسب برای اولین بار در کشور توسط عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان
عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،برای اولین بار در کشور موفق
به ساخت دستگاه آنالیزگیرایی و رئولوژی چسب شد.
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دستگاه آنالیزگیرایی و رئولوژی چسب با توجه به اهمیت آن برای انجام تحقیقات مرتبط با چسب ،رزین و کامپوزیت ساخته
شده است.
با توجه به اینکه دانش فنی و ساخت اين دستگاه بصورت انحصاری در اختیار اياالت متحده آمریکا بود و وجود تحریمها و قیمت
بسیار باالی آن (بيش از  60هزار دالر) خريد این دستگاه توسط دانشگاه و حتي كارخانجات کشور مقدور نبود .بنابراین ،مطالعات
اوليه ساخت دستگاه از ابتداي سال  1397شروع و پروسه طراحي دستگاه در آذرماه  1397با تکیه بر قطعات و تجهیزات موجود
در کشورآغاز شد.
کاربرد اصلی این دستگاه ،اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی -مکانیکی چسبها و رزینها است و طیف گستردهای از مطالعات را
پوشش میدهد و بواسطه آن میتوان بسیاری از مشکالت ناشی از چسبندگی را در تولید محصوالت برطرف نمود و مطالعات
دقیقتری در خصوص چسبها انجام داد که با روشهای قدیمی و مرسوم ممکن نیست.
قیمت تمام شده این دستگاه  52میلیون تومان است که در مقایسه با نمونه خارجی بسیار ارزانتر است.
کسب عنوان پژوهش اثر بخش در حوزه کشاورزی ،توسط دکتر افشین سلطانی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
از دکتر افشین سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،به واسطه انجام پژوهش با عنوان تحلیل
امنیت غذایی تا  2050با مدل سازش اهمیت آب ،زمین ،غذا و محیط زیست ،چشمانداز و سیاستهای الزم در بخش ایدهپردازان
منتخب جشنواره ایدههای برتر بخش کشاورزی ،با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.
قرار گرفتن عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین پژوهشگران و فناوران برگزیده
کشور
در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ،دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی ،عضو هیأت علمی
گروه آموزشی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه کشاورزی و منابع
طبیعی معرفی شد
در این مراسم  32پژوهشگر و فناور برگزیده در کشور معرفی شدند که نام دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی ،عضو هیأت علمی گروه
آموزشی محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه کشاورزی و منابع طبیعی
در این بین قرار دارد.
کتاب  The Pomegranate Botany, Production and Usesتوسط انتشارات  CABIمنتشر شد
با همکاری دکتر فریال وارسته و دکتر مهدی علیزاده اعضای هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،کتاب  The PomeGRanate Botany, PRoDuction anD Usesتوسط انتشارات CABI
منتشر شد.
این کتاب  ۵۷۸صفحه دارد و در  ۱۸فصل نگاشته شده است که فصل  ۱۴آن که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان نگارش شده و در آن به بررسی بلوغ میوه انار و روشها و فناوریهای برداشت پرداخته شده است.
تقدیر از دو عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان مجریان طرح برگزیده دانشگاهی در سال 1399
دکتر غالمحسین رحیمی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با ارسال لوح تقدیر از دکتر حمیدرضا
رضایی ،عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشگاه و دکتر رامتین جوالیی ،عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه
به عنوان مجریان طرح برگزیده دانشگاهی در سال  1399تقدیر کرد.
از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،طرح دکتر رضایی با عنوان" Next GeneRation methoDs to PReseRve
 "faRm animal bioDiveRsity by oPtimizinG PResent anD futuR bReeDinGoPtionsو طرح دکتر جوالیی با عنوان
"طرح ارائه مدل استاندارد جهت ارزیابی اقتصادی اجتماعی طرحهای عمرانی به بخشهای غیر دولتی" به عنوان مجریان
طرحهای برگزیده دانشگاهی در سال  1399برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفتند.
فعالیتهایبینالمللیتاثیرگذار
 عقد قرارداد اراسموس با  8دانشگاه عقد قرارداد طرح موالنا با  5دانشگاه کشور ترکیه مراحل نهایی قرارداد اراسموس با دانشگاه  LA UNIVERSITA’ DEGLi STUD DEL SANNIOایتالیا همکاری در برگزاری همایش بین المللی سالیانه توسعه و تبادالت علمی تمدن ها در جاده ابریشم ( )ATES-CASراه اندازی مرکز تحقیقات مشترک با آکادمی علوم زمین چین ( )TPE IRan CenteRدر سال 1398 انعقاد  4فقره قرارداد پژوهشی بین المللی مشترکمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه:
یکی از دستاوردهای بسیار مفید دولت یازدهم راهاندازی جدی و اجرایی مراکز رشد و پیرو آن تاسیس شرکتهای دانش بنیان بوده
است که توانسته بسیاری از مسائل ومشکالت جامعه را به بکارگیری دانش و پژوهش رفع نماید مرکز رشد دانشگاه همزمان با آغاز
بکار دولت در سال  92راه اندازی گردید و در طی این چند سال فعالیت ،ضمن پذیرش قریب به  100شرکت فناور توانسته بسیاری
از دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نماید.
شرکت هایی که به تولید محصول قابل فروش رسیده اند

 44مورد ( 12مورد هیات علمی و  32مورد سایر شرکت ها)

شرکتهای فعالی که مشغول تولید محصول هستند

 26مورد ( 10مورد هیات علمی و  16مورد سایر شرکت ها)

شرکتهای موفق خارج شده از مرکز رشد

 6شرکت

شرکتهای غیرفعال عضو هیات علمی در مرکز رشد

 10شرکت

فعالیت های شاخص کلینیک مادر تخصصی:
 مشارکت در تدوین استانداردهای وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در زمینه انتقال آب خزر به سمنان مشارکت در مطالعات انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی ایرانمرکز کارآفرینی دانشگاه:
مركز كارآفريني دانشگاه در جهت اجراي آييننامه كاراد (طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور) مصوب وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،به منظور توسعه فرهنگ كارآفريني در سال  1395تاسيس شده است .اين مركز در راستاي سياستها،
برنامهها و مصوبات كميته كارآفريني دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهش و فناوري فعاليت دارد.
با گسترش فعاليتهاي دانشگاه به منظور تكميل زنجيره دانش تا صنعت ،ساماندهي و بازآرايي مراكز و ادارات مرتبط با اين زنجيره
ضروري بود فعاليتهاي اين مركز در جنبههاي آموزش ،پژوهش ،ترويج و مشاوره زمينه ساز رشد و شكوفايي استعدادهاي جوان
ايراني در جامعه گردد.
لذا مركز كارآفريني دانشگاه ،فعاليتهاي مختلفي را بهصورت تحقيقاتي ،توسعه سرمايههاي انساني ،برگزاري كارگاههاي
آموزشي  -ترويجي در حوزه كارآفريني در دانشگاه برنامهريزي و انجام داده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
الف) بوستان کسبوکار
بوستان کسبوکار دانشجویی با هدف زمینهسازی برای پیادهسازی ایدههای نوآورانه دانشجویان با رویکرد کسبوکار سبز
( )GReen entRePReneuRshiPدر پردیس جدید دانشگاه با تسطیح ،تراسبندی و قطعهبندی زمینی به مساحت  2هکتار
راهاندازی شد.
در حال حاضر  3واحد گلخانهای 2 ،سالن تولید قارچ ،و چندین واحد کسبوکار پرورش گونههای زودبازده با رویکرد آگروفارستری
( ،)aGRo foRestRyکشت توتفرنگی ،گیاهان دارویی و زیتون تلخ و  ...در حال فعالیت است.
با رویکرد تحقق مدیریت سبز در دانشگاه ( ،)GReen univeRsityآب برای آبیاری از محل پساب تصفیهشده خوابگاهها با کنترل
دایم پارامترهای بهداشتی تامین میشود.
ب) مزرعه نوآفرینی دانشجویی
در راستای تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین و به منظور شبکهسازی برای شکلگیری زیستبوم کارآفرینی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انعقاد تفاهمنامهای با سازمان پژوهشهای علمی صنعتی اقدام و در نتیجه ،مقرر شد
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ایستگاه تحقیقاتی وابسته به این سازمان در استان گلستان برای بهرهبرداریهای تحقیقاتی در اختیار دانشگاه قرار گیرد.
در قالب بازدیدها و نشستهای متعدد تصمیمگیری ،نسبت به تشکیل کارگروه راهبری برای مدیریت کاربری فضای مزبور
اقدام و طبق ارزیابیهای کارشناسی و نیز در راستای پاسخگویی به تقاضاهای فزآینده دانشجویان دانشگاه که توانمندسازی
کارآفرینانه آنها به عنوان کشاورزان و بهرهبرداران آینده در چارچوب اقتصاد مقاومتی بر پایه فعالیت دانشجویی و تولیدی
همزمان ،وظیفه متعهدانه و انقالبی همگان است ،برای این ایستگاه ،کاربری طراحی و اجرای کسبوکارهای پژوهشبنیان
دانشجویی در نظر گرفته شد.
ج) مرکز  ( TMCمرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی)
این مرکز با هدف توانمند سازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی:
نیاز سنجی مهارتی ،ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتا ارائه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان
با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی و
در نهایت مراکز آموزشی (دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد) وابسته به سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور ،در
حال فعالیت می باشد.
در طی سال های اخیر دوره زیادی در این مرکز برگزار شد .براساس اعالم معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی گرگان ،در لیست  20دانشگاهی است که بیشترین دوره های تخصصی و عمومی را
برگزار کرده و بیشترین دوره را با مشارکت واحدهای صنعتی برگزار نموده است.
مهم ترین اقدامات مرکز کارآفرینی
 تهيه و تصويب سند دانشگاه كارآفرين در هيأت امناء دانشگاه و پیگیری اجرایی شدن برنامه عملیاتی این سند تهیه برنامه اقدام و عمل سند دانشگاه کارآفرین، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از فعالیتهای کارآفرینی اعضای هیات علمی تهیه و تصویب شیوهنامه حمایت از فعالیتهای کسب و کارآفرینی دانشگاه تاسیس صندوق همیاری کارآفرینانه برای تامین مالی فعالیتهای کسب و کار دانشجویی تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی دریافت ،بررسی و هدایت مستمر طرحهای کسب و کار دانشجویان (بیش از  50طرح دانشجویی)، همکاری با انجمن گیاهان دارویی (شعبه استانی) در پیشبرد کارآفرینی اجتماعی در مناطق روستایی در سطح استان برگزاری جشنواره نوآوری و کارآفرینی دانشجویی هیرکان و اهدای جوایز ویزه به نفرات برتر دانشجویی، توسعه فضایی و زیرساختی پارک کسب و کار، حمایت مالی از طرح های کسب وکار دانشجویی فعال برگزاری جشنواره کارآفرینی در حبوبات انتشار گاه نامه "شوق کارآفرینی" پیگیری و حمایت از احداث کسب و کار گلخانه ای در محل پارک کسب و کار دانشجویی هدایت ،استقرار و حمایت تیم دانشجویی در فضای دانشگاه و فراهم نمودن انعقاد قرارداد کسب و کار دانشجویی با دانشجویان، تدوین و انتشار یک جلد کتاب با موضوع کارافرینی پایدارگرا برای اولین بار در کشور معرفی فرصت ها و فرآیندهای کارآفرینی در بوم گردی همراه با معرفی دوره های راهنمای تور و نحوه راه اندازی اقامتگاه-هایگردشگری
 معرفی ظرفیتهای پارک علم و فنآوری برای کارآفرینی دانشجویان به همراه معرفی قابلیتهای  ITجهت راهاندازی کسب و کار آسیبشناسی کسب و کارهای گلخانهای در استان گلستان نمایش و تحلیل مستند احداث باغ جنگل به روش پروما کالچر (کشت پایا) برگزاری اولین مدرسه تابستانی مهارت "آمار پیشرفته کاربردی :تحلیل دادهها" در دانشگاهعناوینفعالیتها
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تکمیل و تجهیز فضاهای پژوهشی و تحقیقاتی:
آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب
آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب ،با زیربنای  1500مترمربع ،اعتبار  7000میلون ریال و با کاربری آموزشی و پژوهشی ،در سال
 1394ساخت آن آغاز و در سال  1395با حضور دکتر فرهادی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به بهرهبرداری رسید.
با توجه به اهمیت موضوع آب که بیشتر کشورها با مشکالت کمبود آن گریبانگیر هستند ،نیاز به وجود یک آزمایشگاه بزرگ و کامل
که تا استاتید و دانشجویان در یک محیط مناسب بتوانند آزمایشها و مدلسازیهای مرتبط با موضوع آب را بررسی کرده و نتایج
آن را در جهت کمک به بخشهای مدیریت آب کشور قرار دهند ،احساس می شد.
مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع غذایی
نقش پایلوت پلنتها در فرآیند فراوری محصول و چرخه تبدیل ایده به محصول بسیار با اهمیت بوده و موجب آنالیز جنبههای
مختلف فراوری محصول در مقیاسی کوچکتر شده و آن محصول را برای ورود با کیفیتتر به بازار آماده مینماید .از این رو و با توجه
به کمبود و نیاز فضای آموزشی مناسب در دانشکدهصنایع غذایی ،کلنگ ساخت این آزمایشگاه در سال  1396به زمین خورد و با
تالش مجموعه دانشگاه در هفته دولت سال  ،1399با زیربنای  1440متر مربع و با هزینهای بالغ بر  17/000میلیون ریال ،تکمیل
و به بهرهبرداری رسید.
مجتمع آموزشی ،پژوهشی و فناوری صنایع مبلمان و فرآوردههای چندسازه چوبی
این مجتمع یکی از مهمترین پروژههایی است که ساخت آن ازسال  1396در ابعادی به مساحت  1680مترمربع و اعتبار 10/000
میلیون ریال ،در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم که همان دانشگاه کارآفرین است ،آغاز و همزمان با گرامیداشت هفته دولت ،به
صورت مجازی و با حضور دکتر غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در شهریور ماه  1399افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
این مجتمع با هدف حمایت از فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان و ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت احداث شده است.
مجتمعنوآفرینیدانشجویی
در راستای تحقق شعار رسیدن به دانشگاه نسل سوم و با هدف حمایت از فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان و ارتباط بیشتر
دانشگاه و صنعت،ساخت این مجتمع ازسال  1396در مساحت  216مترمربع و با اعتباری حدود  3/000میلیون ریال آغاز و در
سال  ،1399افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مجتمع نوآوری
این مجتمع با زیربنای  3000متر مربع با هدف استقرار شرکتهای دانشبنیان موجود در مراکز رشد سطح استان که بیشتر آنها
در دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان فعالیت دارند و با هدف ایجاد راه تولید دانشبنیان از درون دانشگاه بنا شده است.
این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در سطح کشور و با داشتن زیرساختهای مناسب و
تجربه علمی کسب شده ،این پتانسیل و توانایی را دارد تا با بهرهبرداری از مجتمع نوآوری ،این فضا را در اختیار جامعه دانشگاهی
قرار داده تا با هدف حمایت از فعالیتهای کارآفرینی دانشجویان و ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت به فعالیت بپردازند.
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گزارش دانشگاه شهید رجائی
با محوریت اقدامات پژوهش ،فناوری و نوآوری در دولت یازدهم و دوازدهم
فرآیند رو به رشد و بالندگی دانشگاه شهید رجائی بهخصوص
در حوزه پژوهش و فناوری در سالیان اخیر غیرقابلانکار و
ستودنی است .این دانشگاه با عنایت ویژه به منویات ویژه مقام
معظم رهبری در خصوص رشد علمی کشور ،شانهبهشانهی
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دیگر در پیشرفت حوزههای
مختلف علوم میکوشد و ثمرات آن بهوضوح در حوزه پژوهش
و فناوری قابلمشاهده است .کسب مقام ششم کشوری در
بین کلیه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در حوزه سرآمدان
علمی در سال  99نمونهای از این ثمرات است .باعث افتخار
است که دانشگاه شهید رجائی در حوزه پژوهش و فناوری در
کمی محصوالت پژوهشی خود ،در کیفیتبخشی به
کنار رشد ّ
آنها نیز موفق بوده است .ثمره این مهم ،قرار گرفتن نام این
دانشگاه در رتبه بندی بین المللی تایمز در سال  2021است.
رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظامهای رتبه بندی
بین المللی دانشگاهها است .این رتبه بندی از  ۱۳شاخص در
قالب  ۵معیار کلی آموزش با وزن  ۳۰درصد ،پژوهش با وزن
 ۳۰درصد ،استنادات با وزن  ۳۰درصد ،وجهه بین المللی با
وزن  ۷.۵درصد و ارتباط با صنعت با وزن  ۲.۵درصد بهره
گرفته است .در سال  ۲۰۲۱با ورود  ۷دانشگاه جدید از جمله
دانشگاه شهید رجایی ،شاهد حضور  ۴۷دانشگاه از جمهوری
اسالمی ایران در جمع  ۱۵۲۷دانشگاه برتر جهان از  ۹۳کشور
هستیم .بر اساس این رتیه یندی ،دانشگاه شهید رجایی در
رتبهبندی موضوعی تایمز  ،۲۰۲۱در گروه مهندسی و فناوری
و در گروه علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم ،شیمی ،محیط
زیست و علوم دریایی ،آمار و ریاضی) رتبه  ۸۰۱تا ۱۰۰۰
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جهان را کسب کرد .همچنین گزارش اخیر موسسه معتبر
بین المللی تایمز در خصوص رتبه بندی دانشگاه های تاثیر
گذار در سال  ۲۰۲۱نشان می دهدکه دانشگاه شهید رجایی
برای نخستین بار ،همراه بیست و هفت دانشگاه ایرانی در
جمع دانشگاههای تاثیر گذار دنیا در سال  ۲۰۲۱قرار گرفته
است .دانشگاه شهید رجایی موفق به ورود به دیگر رتبه
بندیهای بین المللی نیز گردید .این دانشگاه با اولین حضور
خود در نظام رتبهبندی گرینمتریک  ۲۰۲۰توانست در
جایگاه  ۱۶کشور (از میان  ۴۱دانشگاه در ایران) و رتبه ۵۲۶
جهانی قرار گیرد.
بر اساس گزارش منتشر شده پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ()ISCدر سال  ،1400در خصوص رتبه بندی

دانشگاهها ،جایگاه دانشگاه شهید رجایی رشد قابل توجهی
داشته است .بنابراین گزارش ،دانشگاه شهید رجایی در بین
دانشگاه های جامع کشور در جایگاه  ۲۳قرار گرفته است و
شاهد ارتقای  20پله ای برای دانشگاه بودیم.
یکی از موضوعاتی که این دانشگاه نگاه ویژهای را به آن دارد؛
ارتقای کیفی مجالت علمی منتشر شده در دانشگاه بود .هم
اکنون  5مجله علمی دارای تاییدیه از وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و یک مجله با نمایه  ScoPusدر شاخه های مختلف
علوم انسانی ،پایه و فنی و مهندسی دردانشگاه شهید رجایی

فعال می باشند .رویکرد اصلی معاونت پژوهش و فناوری در این بخش ،دریافت
نمایه های بین المللی برای سایر مجالت دانشگاه است که برای این منظور،
اقدامات الزم از سال گذشته با جدیت بیشتری در حال انجام است .در تازه
ترین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدر بررسی نشریات علمی
کشور ،نشریهJouRnal of ElectRical anD ComPuteR EnGineeRinG :
 Innovationsموفق به قرارگرفتن در چارک اول مجالت علمی ( )Q1شد .به
گزارش این پایگاه ،ضریب تاثیر این مجله نیز در سال  ۰٫۲۳۳ ،۱۳۹۷اعالم گردید
که در مقایسه با سایر مجالت حوزه مهندسی برق در کشور ،فاصله بسیار بهتری
را دارا می باشد.
چشم انداز دیگردانشگاه ،فعالیت بیشتردر زمینه انجام طرح های برون
دانشگاهی و رفع نیازهای صنعت و جامعه است که در سالهای اخیر ،رشد کمی و
کیفی قابل مالحظ های داشته است .دانشگاه شهید رجایی در راستای ماموریت
خود و همچنین رفع نیازهای وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشهای موثری را
انجام داده است .از جمله این پژوهشها ،طرح ملی کنترل وزن و چاقی دانش
آموزان (کوچ) است که توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه در وزارت آموزش
و پرورش بسترسازی شد .کسب عنوان پژوهشگر برتر کشور در دستگاه وزارت
آموزش پرورش توسط عضو هیات علمی این دانشگاه ،از دیگر افتخارت کسب
شده دانشگاه در سال  99است.
یکی دیگر از اهداف دانشگاه تاسیس مرکز نوآوری در دانشگاه است .دانشگاه
شهید رجایی تجربه خوبی از حضور شرکت های دانش بنیان و فن آور دارد .به
منظور ایجاد فضای مناسب جهت استقرار شرکت های دانش بنیان و استارت
آپی و واحدهای فناور ،این دانشگاه تاسیس یک مرکز نوآوری را در دستور کار
خود قرار داده است .امید است با برنامه ریزی انجام شده و چشم انداز تعریف
شده برای دانشگاه ،شاهد کسب اقتخارات دیگر و جایگاه باالتری برای دانشگاه
شهید رجایی باشیم.
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دانشگاه آزاد اسالیم
در این بخش یم خوانید:

داستاناعتمادوحمایتبنیادمستضعفانازمتخصصان
مراکزآموزشعالیکشور
شرکتحفاریشمال،نمادارتباطصنعتبادانشگاه
داستاناعتمادوحمایتبنیادمستضعفانازمتخصصان
مراکزآموزشعالیکشور
و ....

مقالههای اعضای هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
در مجله بینالمللی نمایه شد
دکتر محمدحسین ثقفی عضو هیات علمی گروه عمران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،گفت :با توجه به
لرزهخیزی کشور ایران و آسیبپذیر بودن سازههای
فاقد جزئیات لرزهای در اتصاالت تیر -ستون و نیز
مشکالت ساخت در محل اتصاالت به دلیل حجم زیاد
آرماتور در این نواحی در سازههای دارای جزئیات لرزهای
سبب افزایش پتانسیل تخریب در محل هسته اتصال و
عدم تشکیل مفاصل پالستیک در تیرها میشود.

وی با بیان اینکه عملکرد قابهای خمشی در
ساختمانهای بتنی تحت تأثیر رفتار اتصاالت تیر -ستون
آنها است ،تصریح کرد :تجربه زلزلههای گذشته نشان
داده است که اتصاالت تیر-ستون با جزئیات غیر لرزهای به
علت عدم رعایت جزئیات و فواصل آرماتورهای عرضی در
هسته اتصاالت بسیار آسیبپذیر بوده و شکست ترد آنها
سبب انهدام کلی سازه شود.
دکتر ثقفی با بیان اینکه با توجه به تعداد زیاد ساختمانهای
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بتن آرمه با شرایط ذکر شده ،لزوم ارائه یک روش
مقاومسازی عملی برای اتصاالت تیر -ستون الزم است،
افزود :در این پژوهش از یک روش نوآورانه مقاومسازی
ساختمان با کمترین تخریب ،هزینه و با در نظر گرفتن تاثیر
تیرهای عمود بر اتصال استفاده شده تا بتوان از این روش
بهمنظور جذب انرژی زلزله ،افزایش شکلپذیری و کاهش
خسارات سازه در حین زلزله بهره برد.
وی ادامه داد :همچنین در این پژوهشها با استفاده از
راهکار عملی به بزرگ کردن ناحیه هسته اتصال بهمنظور
جلوگیری از شکست برشی و تشکیل مفاصل پالستیک
شکلپذیر در تیرها پرداختهشده است.
دکتر ثقفی خاطرنشان کرد :با توجه به ضعف در نظر نگرفتن
شرایط اجرایی واقعی در تحقیقات گذشته ،این پژوهش
از روشی با کمترین تخریب و تداخل با معماری داخلی
ساختمان روبرو است.
وی درباره عناوین مقاالت نمایه شده ،اظهار داشت :این
دکتر والیتی در پیامی به جشنواره فرهیختگان مطرح کرد

مقالههاباعناوین

Seismic retrofit of exterior beam-column
joints using steel angles connected by
PT bars، 3D RC beam–column joints
retrofitted by joint enlargement using
و steel angles and post-tensioned bolts
Evaluation of beam-column joints made of
HPFRCC composites to reduce transverse
reinforcements
در نشریه  Engineering Structuresکه یکی از
مهمترین مجالت معتبر جهانی در حوزه عمران محسوب
میشود ،نمایش داده شده است.
گفتنی است ،این پژوهش محصول تالش تیم سه نفره
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان از جمله دو عضو هیأت
علمی گروه عمران این دانشگاه به نامهای محمد ثقفی و
علی گل افشار و همچنین دانشجو آرمین مداح است.
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تاکید بر حمایت از سرآمدان دانشگاه آزاد اسالمی
شور و نشاط علمی دانشگاه باید هدفمند و در خدمت پیشرفت کشور باشد
هشتمین جشنواره علمی ،پژوهشی و فناوری فرهیختگان و
تقدیر از برگزیدگان این جشنواره با حضور دکتر محمدمهدی
طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،اعضای هیات رئیسه
و مدیران دانشگاه به صورت مجازی در سالن شهید مطهری
سازمان مرکزی برگزار شد.
دکتر علی اکبر والیتی رئیس هیأت موسس و هیأت امنای
دانشگاه آزاد اسالمی به منظور تقدیر از برگزیدگان این
جشنواره پیامی صادر کرد که متن این پیام توسط دکتر
عالءالدین بروجردی معاون بین الملل و امور دانشجویان
غیرایرانی دانشگاه آزاد اسالمی قرائت شد.
متن پیام دکتر والیتی به شرح زیر است:
ایران به گواه تاریخ درخشان خود در برهههای متمادی و
به ویژه در سالهای پس از شکلگیری تمدن اسالمی با
نقشآفرینی اندیشمندان مسلمان این مرز و بوم ،در علوم
مختلف و خدمات گسترده و ماندگار آنان به بشریت ،همیشه
ایام ،یکی از پیشرانهای علم در جهان شناخته شده و نقش
بیبدیل ایرانیان در پیشرفت علوم گوناگون نه تنها در قلمرو
اسالم بلکه در تمام جهان انکارناپذیر است .هرچند این اقتدار
علمیدرسالهاییبادسیسههاودستاندازیهایمستکبران
و ظالمان دچار وقفه شد ،اما پیروزی انقالب اسالمی آغازی
دوباره بر جبران عقبماندگیهای این مرز و بوم در این زمینه
بود .این حرکت موفق از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار

است که در نخستین بند از توصیههای اساسی و راهبردی
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب نیز مورد تأکید
قرار گرفته است و می بایست جهادگونه تا حضور تمدن نوین
ایران اسالمی در قلههای دانش بشری ادامه یابد.

اساتید و فرهیختگان گرامی!

دانشگاه آزاد اسالمی امروز به یمن تالش و کوشش محققان و
فناوران ،سهم بسزایی در تولیدات علمی کشور داشته و دارد
و به استناد آمارهای ارائه شده توسط موسسات بینالمللی
طی سالهای اخیر ،رشد تولیدات علمی این مجموعه ،شتاب
بیشتری به خود گرفته و البته در کنار آن شاهد ارتقای کیفیت
مقاالت پژوهشگران دانشگاه نیز بودهایم که این تحول ،مرهون
زحمات اساتید ،نخبگان ،جهتگیریها و برنامهریزی درست

و دقیق سالهای اخیر بوده است .حال در طلیعه چهلمین بهار
تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی ،برگزاری هشتمین جشنواره
فرهیختگان فرصت ارزنده ای است تا ضمن تشویق و قدردانی
از همت تالشگران عرصه پژوهش ،بار دیگر بر اهمیت ادامه
این روند با جدیت بیشتر تأکید شود.
انتظار آن می رود چنانچه شعار این جشنواره هم بدان اشاره
داشته و در طرحها و ایدههای مدیران نیز مورد توجه قرار
گرفته ،شور و نشاط علمی دانشگاه آزاد اسالمی به شکلی
هدفمند در خدمت پیشرفت ،آبادانی و تولید کشور قرار گیرد و
به ویژه در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان "تولید،
پشتیبانیها ،مانع زداییها" نامگذاری گردیده نیز طرحها،
ایدهها و راهکارهای بنیادین و عملی در راستای تحقق این مهم
از سوی فرهیختگان و اساتید دانشگاه ارائه گردد.
به این نکته نیز باید تأکید کرد که حمایت از دانشمندان،
محققان و پژوهشگران پرتالش به صورت جدی در دستور کار
دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفته و این روند به منظور حمایت از
سرآمدان علمی دانشگاه دنبال خواهد شد.
در پایان ،توفیقات روزافزون شما عزیزان را از خداوند متعال
مسئلت نموده ،ازهمه دستاندارکاران این برنامهسپاسگزاری
و تشکر مینمایم.
دکترعلیاکبروالیتی
رئیس هیأت موسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی
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دکتر دهقانی فیروزآبادی:

نتایج سطح بندی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت به نقل از معاونت علمی
دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات ،فناوری
و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به اعالم نتایج سطح
بندی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی ،گفت :مستندات
ارسالی مراکز رشد کشور از طریق سامانه ارزیابی و سطح بندی
مراکز رشد مورد بررسی قرار گرفته است .این مستندات شامل
قراردادهایهستهها/واحدهایفناوروشرکتهایدانشبنیان
مستقر در مراکز رشد دانشگاه ،تعداد محصوالت تولیدشده،
میزان درآمدها و هزینههای صورت گرفته در این مراکز ،تعداد
دورههای تخصصی و عمومی برگزار شده در حوزه کسب و
کار ،استارتاپها ،چالش های فناوری ،تعداد اعضای هیأت
علمی و دانشجویانی که در مراکز رشد در حال فعالیت هستند،
زیرساختارهای فناوری در مراکز رشد و سایر موارد دیگر است.
دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکید کرد :بر اساس نتایج ارزیابیها،
مراکز رشدی که امتیاز 600و به باال را اخذ کرده اند موفق به کسب
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سطح یک ،شده اند .مراکز رشد سطح یک عبارت از مرکز رشد
واحد اصفهان ،قزوین ،مرکز رشد گیاهان دارویی واحد اصفهان،
مشهد ،اراک ،تهران جنوب ،اهواز ،علوم و تحقیقات تهران و
مرکز رشد واحد اردبیل هستند.
وی خاطرنشان کرد :مراکز رشدی که امتیاز  300و به باال را

اخذ کرده ،موفق به کسب سطح دو شدهاند که عبارتند از مرکز
رشد واحد رودهن ،کرج ،دورود ،تهران شمال ،زنجان ،رشت،
ساری ،نجف آباد ،سنندج ،ایالم ،سیرجان ،دزفول ،قائم
شهر ،زاهدان ،بجنورد و مرکز رشد واحد قوچان .همچنین
مراکز رشدی که کمتر از  300امتیاز را کسب کرده اند در سطح
سه ،قرار میگیرند.
معاون تحقیقات ،فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی
افزود :ارزیابی دقیق مراکز رشد در واحدهای دانشگاهی کمک
می کند تا نقاط ضعف و قوت های این مراکز شناسایی شده و
به منظور رفع آنها از طریق فعالیت های توانمند سازی مدیران
مراکز رشد اقدام کرد .از سوی دیگر شناسایی مراکز رشد فعال
به ایجاد سراهای نوآوری کمک می کند.
وی تأکید کرد :بر اساس بخشنامه میزان حق سرپرستی
مدیران مراکز رشد بر اساس این سطح بندی است که باعث
ایجاد انگیزه در مدیران فعال و توانمند این مراکز خواهد شد.

دکتر طهرانچی در جشنواره «فرهیختگان» تأکید کرد
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لزوم خلق جریان ملی دانش در کشور
دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در
هشتمین جشنواره علمی ،پژوهشی و فناوری "فرهیختگان"
که همزمان با چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی
در سالن شهید مطهری سازمان مرکزی برگزار شد ،ضمن
تبریک والدت امام حسن مجتبی(ع) ،گفت :امروز متعلق
به تمام پژوهشگران ،فناوران ،محققان و مدیران پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی است که تالش های آنها به بار نشسته و
شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره علمی ،پژوهشی
و فناوری فرهیختگان ،اظهار داشت :در این جشنواره جای
"برنامه علمی برتر" خالی بود ،چرا که با راهاندازی سامانه
پژوهشیار ،یک نظام پژوهشی در دانشگاه بنیان گذاری شد
که خود این نظام ،یک جشنواره خاص را می طلبد .امیدواریم
با پایان یافتن شیوع کرونا ،جشنواره پژوهشیار با موضوعات
مختلف در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در ادامه ،با بیان اینکه مقام معظم
رهبری فرمودهاند که "حرکت علمی بسیار مهم است" ،تصریح
کرد :این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه
جدی قرار گیرد .دانشگاه باید در حرکت علمی سمت و سوی
مشخص داشته باشد و به صورت شبانهروزی و با جدیت تالش
کرده تا این حرکت به جلو پیش برود.
دکتر طهرانچی با بیان اینکه امروز بحث هایی مطرح می
شود که باید مراقب آن بود ،گفت :موضوعی که دارای اهمیت
بیشتری در کشور است ،اقتدار ایران سرافراز است .همه و همه
در کشور ،ابزار این اقتدار هستیم .هیچ کسی نمیتواند خود
را محور اقتدار کشور بداند .مقام معظم رهبری می فرمایند
"اقتدار کشور سه مؤلفه دارد که این سه مولفه فرهنگ ،علم و
اقتصاد است ".بسیار حائز اهمیت است که این سه مؤلفه در
کشور در هم تنیده شود و در عمل به منصه بروز و ظهور برسد.
وی افزود :در میدان عمل است که امنیت و اقتصاد یک کشور
می تواند تأمین شود ،بنابراین باید در این زمینه هوشیار باشیم.
دکتر طهرانچی با تأکید بر اینکه علم برای علم نباید به عنوان
مقصد مورد توجه قرار گیرد ،گفت :علم به تنهایی امنیتآور
نیست .علم و فرهنگ زمانی امنیت به وجود می آورند که در
خدمت نگاه درونی (تربیت قوه عاقله) و نگاه بیرونی جامعه
(منافع اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه) باشند .همچنین

علم زمانی امنیتآور است که بتواند در سطح بینالملل
مرجعیتآفرینی ،الهامبخشی و تمدنسازی کند.
عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر اهمیت
لزوم خلق جریان علمی و جریان ملی دانش در کشور ،گفت:
علم تنها با اتکا به شبکه جهانی دانش ،نمی تواند اقتدارآفرین
باشد ،بلکه الزم است که یک جریان ملی دانش در کشور شکل
بگیرد .اگر در کشور جریان ملی دانش و فناوری درونزا خلق
نشود و تربیت اجتماع در دست مدیران و تربیتکنندگان ملت
قرار نگیرد ،هر چقدر زیبا ،شیوا و علمی با جامعه بینالمللی
صحبت کنید ،هیچ جایگاهی نخواهید داشت.
وی با اشاره به اهمیت شکل گیری جریان ملی دانش در کشور،
گفت :در صورت نبود جریان ملی دانش اگر صدها هزار مقاله
در جریان جهانی دانش نیز ارائه شود ،تنها به یک نقطه از آن
پیکره تبدیل خواهد شد و هیچ اتفاق خاصی نمیافتد.

باید قدردان تالش های پژوهشگران کشور باشیم

دکتر طهرانچی تأکید کرد :اگر در کشور اقتصاد پویا ،اجتماع
پویا و فناوری ماحصل فعالیت دانشگاهی خلق نشود ،بسیار
خطرناک است .باید در این مورد مراقبت های الزم صورت
گیرد .جامعهای که امنیت و اقتصاد دارد ،اگر این نعمت را
کفران کند ،امنیت و اقتصاد از او گرفته می شود .امروز کفران
نعمت نسبت به پژوهشگران کشور ،به یک جنگ تبدیل
شده که باید در مقابله با آن تالش کنیم .چطور می شود قدر
قهرمانان کشور را ندانست.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با گرامیداشت یاد قهرمانان امنیت
کشور ،گفت :ما قدردان و مدیون قهرمانان امنیت کشور،

شهدای حرم ،دانشمندان شهید و ...هستیم که البته برخی
با بیانصافی می خواهند این موضوع را بپوشانند.
همه باید در خدمت اقتدار کشور باشند
وی با تأکید بر اینکه ما باید در خدمت اقتدار کشور باشیم ،نه
اقتدار کشور در خدمت ما ،اظهار داشت :دانشگاه باید برای
اقتدار کشور ،علم تولید کند و دانشگاهیان باید در خدمت
اقتدار کشور باشند .کشوری که از درون تهی می شود ،مانند
عصای موریانهخوردهای است که هیچ کسی نمیتواند به آن
تکیه کند.
دکتر طهرانچی خاطرنشان کرد :چطور می شود در کشور علم
درونزا ،اقتصاد و اجتماع قوی و مودت اجتماعی نداشته
باشیم ،فناوری درونزا و جریان ملی دانش نتوانیم خلق کنیم،
اما بگوییم می شود با هنر دیپلماسی کشور را به سمت جلو
حرکت داد و از چالش ها عبور داد .این اتفاق غیرممکن است.
همه این موارد ابزار است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به یکی از آیات قرآن کریم،
ْسان ما غَ َّر َک ب َِر ِّب َ
یم"
ک ا ْل َکرِ ِ
گفت :خداوند می فرماید "یا َأ ُّی َها ا ْل ِإن ُ
این موضوع بسیار مهم است .چه چیزی ما را غره و مغرور کرده
است ،چه خندهای بر دل ما نشسته که فکر می کنیم می توانیم
قهرمان کارتونی این ملت شویم.
دانشگاه آزاد اسالمی قدردان زحمات و تالش های
پژوهشگران ،فناوران و مدیران پژوهشی است
وی در ادامه تأکید کرد :ما در دانشگاه آزاد اسالمی جشن تقدیر
از پژوهشگران برگزار کرده ایم که بگوییم این دانشگاه به سهم
خود زحمات و تالش های پژوهشگران ،فناوران و مدیران
پژوهشی را می بیند .بنده بر بازوان این عزیزان بوسه می زنم و
قدردانی می کنم که تالش های پژوهشگران موجب شده امروز
پس از یک دهه ،شتاب مقاالت علمی کشور دوباره مثبت و
مراکز رشد حقیقی شود.
عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه از  8هزار
شرکت دانش بنیان کشور ،یک هشتم آن متعلق به دانشگاه
آزاد اسالمی است ،تصریح کرد :این دانشگاه تالش زیادی در
عرصه دانش بنیان و فناوری داشته است.
دکتر طهرانچی در پایان ابراز امیدواری کرد :تالش های
دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه های مختلف ،فجری است که
هلل صبحش پرفروغ خواهد بود.
انشاءا

کسب مدال نقره فستیوال ابتکار و طرح های نوین ژنو توسط اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات
مدال نقره فستیوال ابتکار و طرح های نوین ژنو
( )Inventions Geneva:2021توسط اعضای هیات علمی
واحد علوم و تحقیقات اخذ شد.
یکی از طرح های اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی با
عنوان "تولید بسته بندی های ضد میکروبی حاوی ذرات نانو
نقره بر پایه پلی الکتیک اسید ( )PLAبه روش اختالط مذاب"
در تاریخ  22مارس  ،2021در میان  354طرح گوناگون از سرار
دنیا در فستیوال اتحادیه اروپا موفق به اخذ دیپلم افتخار شد.
این طرح توسط دکتر مریم عطایی و دکتر سید امیرعلی انوار
از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی
و همینطور دکتر حامد اهری عضو هیات علمی گروه علوم و
مهندسی صنایع غذایی به همراه چندی از دانشجویان مقطع

دکتری تخصصی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی به
سرانجام رسیده است.
از مجموع  11دانشگاه دولتی و واحد های دانشگاه آزاد اسالمی

شرکت کننده در این فستیوال تنها واحد علوم و تحقیقات موفق
به اخذ رتبه برگزیده شده است.
تولید پوشش های  nano-PackaGinGدر 11سال گذشته به
عنوان پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی
ارشد انجام گرفته و در مجالت معتبر به چاپ رسیده است.
ماحصل نتایج مذکور در مقاله مروری در مجلهcotinG
انتشارات MDPIدر شماره جاری بصورت تفصیلی به چاپ
رسیده است.
طرح تولید بسته بندی های ضد میکروبی حاوی ذرات نانو نقره
یکی از چندین طرح خاتمه یافته دانشکده علوم کشاورزی و
صنایع غذایی و مرکز تحقیقات علوم و مهندسی صنایع غذایی
واحدعلوموتحقیقاتمیباشدکهباموفقیتخاتمهیافتهاست.

بر اساس جدیدترین رتبه بندی تایمز

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در بین
اثرگذارترین دانشگاههای دنیا قرار گرفت
ویرایش رتبهبندی ۲۰۲۱موثرترین دانشگاهها از سوی
نظام رتبه بندی بینالمللی تایمز منتشر شد .بر اساس
این رتبه بندی ۲۷ ،دانشگاه ایرانی در جمع یک هزار
و  ۱۱۵دانشگاه موثر دنیا قرار گرفتند و دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجف آباد نیز یکی از این دانشگاه ها
است.
رتبه بندی موثرترین دانشگاهها برای اولین بار در سال
 ۲۰۱۹از سوی نظام رتبه بندی بینالمللی تایمز انجام
شد .تایمز در این رتبه بندی دانشگاهها را بر اساس
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ()SDGs
ارزیابی میکند .اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
متحد  ۱۷هدف است که مؤسسه تایمز برای این رتبه
بندی از آنها استفاده کرده است.
در این رتبهبندی ،تایمز از شاخصهای ارزیابی
برای مقایسه تطبیقی جامع و متوازن دانشگاهها از
چهار حوزه کلی شامل پژوهش ،نظارت و مباشرت،
فعالیتهای برون دانشگاهی و آموزش با دقت باال
استفاده کرده است.
در ویرایش حاضر ،رتبه تعداد  ۱۱۱۵دانشگاه از ۹۵
کشور جهان به نمایش گذاشته شده است ،اهداف
هفدهگانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد شامل نبود
فقر ،نبود گرسنگی،
بهداشت خوب و تندرستی ،آموزش کیفی ،برابری
جنسیتی ،آب سالم و ضد عفونی کردن موثر ،انرژی
پاک و مقرون به صرفه ،رشد اقتصادی ،صنعت،
نوآوری و زیرساخت ،کاهش نابرابری ،جوامع و
شهرهای پایدار ،تولید و مصرف مسؤوالنه ،اقدام
مربوط به آب و هوا ،زندگی در زیر آب ،زندگی روی
زمین ،صلح ،عدالت و نهادهای مقتدر و مشارکت
برای نیل به اهداف است.
بر اساس این رتبه بندی ،رتبه دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نجف اباد در دامنه ای بین  ۸۰۱تا  ۱۰۰۰گزارش
شده است.
در رتبه بندی تایمز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
آباد در هدف ( 16صلح ،عدالت و نهادهای مقتدر
) رتبه  5و در اهداف  ( 1نبود فقر) و  ( 11جوامع و
شهرهای پایدار) رتبه هفتم را در بین دانشگاه های
ایرانی موجود در این رتبه بندی کسب کرده است.
گفتنی است در جمع  ۲۷دانشگاهی که از جمهوری
اسالمی ایران برای آنها در برابر اهداف توسعه پایدار
سازمان ملل متحد ،رتبه در نظر گرفته شده است،
تنها دانشگا ه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،دانشگاه
تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی
شریف و دانشگاه سیستان و بلوچستان امتیاز هدف 9
که شامل صنعت ،نوآوری و زیرساخت است را به خود
اختصاص دادهاند.
 ۲۷دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری
 ۲۰۲۱شامل دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،علوم
پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
الزهرا (س) ،صنعتی امیرکبیر ،علوم پزشکی کاشان،
علوم پزشکی کردستان ،محقق اردبیلی ،علوم پزشکی
شهیدبهشتی ،تبریز ،تربیت مدرس ،تهران ،صنعتی
نوشیروانی بابل ،کاشان ،کردستان ،صنعتی شریف،
علوم پزشکی زنجان ،نصرالدین طوسی ،رازی
کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان ،شهید باهنر کرمان،
تربیت دبیر شهید رجایی است.

ت
ع
ف

دانشگاه آزاد اسالیم

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

نخستین جلسه هیأت مدیره صندوق
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی،
نخستین جلسه هیأت مدیره صندوق پژوهش و
فناوری با حضور دکتر روحاهلل دهقانی فیروزآبادی
معاون تحقیقات ،فناوری و نوآوری ،دکتر مجید
مشکینی مشاور و نماینده تاماالختیار رئیس دانشگاه
آزاد اسالمی در هیأتهای امنای استانی (به نمایندگی
از شرکت توسعه آزاد پاسارگاد) ،دکتر پیام نجفی رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان (به نمایندگی از
شرکت نگین بذر دانش) ،دکتر وحید ضرغامی قائم
مقام معاونت تحقیقات ،فناوری و نوآوری و مهندس
عسکری غالمزاده مدیرعامل صندوق پژوهش و
فناوری در سال  1400برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد ،صندوق اقدامات الزم در
خصوص احداث و ایجاد شعبات استانی خود را انجام
داده و به تناسب ظرفیتها و اولویتهای استانها ،این
امر در دستور کار صندوق قرار گیرد.
مهندس عسکری غالمزاده مدیرعامل صندوق پژوهش
و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در این جلسه اظهار
داشت :صندوق موظف شد تا از ظرفیت موجود در
بانکها و اهرم کردن منابع به منظور تأمین مالی حوزه
تجاری سازی فناوری استفاده کند.
وی اظهار داشت :بکارگیری ظرفیت موجود در دانشگاه
در راستای "تامین مالی جمعی" که در آن صندوق
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی نقش کلیدی
بر عهده دارد از دیگر مصوبات جلسه بود که در جلسه
بعدی هیات مدیره ،دستورالعمل ها و مدلهای مورد
نیاز ارائه خواهد شد و اقدامات بعدی پس از تصویب
این موارد در هیات مدیره انجام خواهد شد.
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در جلسه شورای مدیریت فعالیتهای اقتصاد دانشبنیان؛

دستورالعمل دفاع از پایان نامه دکتری با ارائه محصوالت دانش بنیان تصویب شد
سیزدهمین جلسه شورای مدیریت فعالیت اقتصاد دانش بنیان
دانشگاه آزاد اسالمی با حضور دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی
معاون تحقیقات ،فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر
وحید ضرغامی مدیرکل اداره سیاستگذاری و نظارت راهبردی
دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
در این جلسه دستورالعمل دفاع از پایان نامه دکتری با ارائه
محصوالت دانش بنیان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین مقرر شد در جلساتی آتی موضوعات تعیین کارگزار
برای مرکز فناوری های نوین مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فیروزکوه و بررسی شیوه نامه استفاده از محصوالت دانش بنیان

در این نشست دکتر سعید آزادیان دبیر شورای گسترش،
آمایش ،برنامه ریزی و کارآفرینی ،دکتر شهاب نوروزیان علم
مدیرکل اداره اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری و دبیر
شورای مدیریت فعالیت های اقتصاد دانش بنیان ،دکتر علی
رئیس پورمدیرکل اداره ایجاد و توسعه آموزش های فناوری
و خالقیت ،دکتر قباد بهزادی پور مدیرکل اداره کارآفرینی و
مراکز رشد ،دکتر الله ملک نیا ،مهندس عسکری غالمزاده
مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری و مهندس
سیدمحمدجواد صدری مهرمدیرکل اداره امور پارک علم و
فناوری و شرکت های دانش بنیان حضور داشتند.

مطرح و ارزیابی شود.
❚

در راستای حمایت از طرحهای فناورانه با فرآیند جدید

❚

تفاهمنامه همکاری صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی و اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری امضا شد
تفاهمنامه همکاری مشترک بین صندوق غیردولتی پژوهش و
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی و اداره کل اقتصاد دانش بنیان و
توسعه سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسالمی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ،تفاهمنامه
همکاری مشترک بین صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی و اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه
سرمایه گذاری معاونت تحقیقات ،فناوری و نوآوری دانشگاه
آزاد اسالمی در راستای حمایت دانشگاه آزاد اسالمی از
طرحهای فناورانه با فرآیند جدید به امضا رسید.
براساس این تفاهمنامه این دو نهاد ذیل دانشگاه آزاد
اسالمی ،در حمایت و گسترش بازار محصوالت داناییمحور
و دانشبنیان و همچنین ارائه کمکها و خدمات مالی و
پشتیبانی به مراکز نوآور و موسسات دانش بنیان ،با یکدیگر
همکاری خواهند داشت.
هدف اصلی امضای این تفاهم نامه براساس شعار "جهش
تولید ،مانعزداییها و پشتیبانیها" و برای تعیین وظایف و
اختیارات طرفین در راستای تسهیل اجرای ماده  45قانون
برنامه چهارم توسعه مصوب  11/06/1383و ماده  44قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب
 01/02/1394است.
اداره کل اقتصاد دانشبنیان و توسعه سرمایهگذاری معاونت

تحقیقات ،فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی ارزیابی
و تشخیص صالحیت اولیه شرکتها و گروههای مستقر در
دانشگاه آزاد اسالمی با موضوع فناورانه و نوآورانه را انجام و
پس از ارزیابیها ،آنها را جهت بهرهمندی از خدمات مالی و
تسهیالتی ،به طرف دوم ارجاع خواهد داد.
در این جلسه دکتر وحید ضرغامی قائم مقام معاونت تحقیقات،
فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی ،دکتر شهاب نوروزیان
علم مدیرکل اداره اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری
و مهندس عسکری غالمزاده مدیرعامل صندوق غیردولتی
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی حضور داشتند.
دکتر ضرغامی در این مراسم با بیان اینکه صندوق غیردولتی

پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در شروع کار خود
است ،عنوان کرد :در چند ماه آغاز فعالیت صندوق ،اقدامات
بسیار خوبی صورت گرفته و امیدواریم این صندوق تا شهریور
به سرمایه  250میلیارد تومانی برسد.
همچنین مهندس غالمزاده مدیرعامل صندوق غیردولتی
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در این مراسم با بیان
اینکه با تاسیس صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه
آزاد اسالمی ،ماموریتهای جدیدی تعریف شده است ،گفت:
تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل اقتصاد دانشبنیان
و توسعه سرمایهگذاری به امضا رسید تا از موازی کاریها
جلوگیری شود .بر اساس این تفاهم نامه یک تقسیم کار میان
این دو بخش برای بررسی و ارزیابی طرحهای دروندانشگاهی
بر مبنای سیاستهای موجود صورت خواهد گرفت و از این به
بعد طرحهای نوآورانه تمام گروهها و شرکتها الزما به اداره کل
اقتصاد دانش بنیان ارجاع داده شده و با صالحدید آن اداره
کل ،طرحها در قالب پوشش مالی قرار خواهند گرفت.
در پایان این نشست دکتر نوروزیان با بیان اینکه فرصت خوبی
است تا طرحهای دانشبنیانی که در دانشگاه آزاد اسالمی
وجود دارند ،تعیین تکلیف شوند ،گفت :بر این اساس فناور به
این آگاهی می رسد که از چه طریقی میتواند سرمایه اولیه را
به دست آورد.

کسب سطح یک توسط مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان
مجوز «سرای نوآوری صنایع تبدیلی،
اسانس ،عصاره و گیاهان دارویی» در
واحد کرمانشاه صادر شد
مجوز سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه با عنوان "سرای نوآوری صنایع تبدیلی،
اسانس ،عصاره و گیاهان دارویی" صادر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی به نقل
از واحد کرمانشاه ،دکتر آرش بوچانی معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه از صدور
مجوز سرای نوآوری این واحد با عنوان «سرای نوآوری
صنایع تبدیلی ،اسانس ،عصاره و گیاهان دارویی» خبر
داد و گفت :ایجاد سرای نوآوری عالوه بر توانمندی های
علمی نیازمند امکانات مختلفی است که بهره مندی از
آزمایشگاهها ،تجهیزات و کارگاه های موجود در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرمانشاه پشتوانه بسیار خوبی برای
این امر مهم محسوب می شود.
وی در مورد رسالت سرای نوآوری و اهمیت راه اندازی
آن در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد :سرای
نوآوری مجموعهای از هستههای فناور ،واحدهای فناور،
شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهندههاست که با
توجه به رسالت آن ،فعالیت علمی ،تولیدی و اقتصادی
انجام می شود و برای آنکه یک محصول به بازار عرضه
شود مراحل متنوعی وجود دارد که سرای نوآوری از
تشکیل ایده اولیه تا تولید نمونه آزمایشگاهی و پس از آن
تولید صنعتی تا در نهایت بازاریابی را پشتیبانی می کند.
دکتر بوچانی وجود سرای نوآوری در دانشگاهها را مهم
ارزیابی کرد و افزود :وجود سرای نوآوری در دانشگاه
فرصت بسیار خوبی برای فعالیتهای علمی ـ اقتصادی
همکاران توانمند است .با صدور بخشنامه طرح (الف)
و (ب) سازمان مرکزی ،سرای نوآوری فرصت بسیار
مناسبی برای اعضای هیأت علمی است تا در رده
استادان (الف) قرار گیرند.

مجید طغیانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان گفت :در سطح بندی انجام شده توسط اداره
کل کارآفرینی و مراکز رشد فناوری سازمان مرکزی که بر اساس
شاخص های عملکردی بود ،هر دو مرکز رشد فناوری واحد
اصفهان(خوراسگان) موفق به کسب سطح یک در بین مراکز
رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی شدند.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اصفهان خاطر نشان کرد :سطح
بندی مراکز رشد فناوری برای اولین بار در سال 1399توسط اداره
کل کارآفرینی و مراکز رشد فناوری سازمان مرکزی انجام شد و بر
اساسشاخصهایمختلفدرسهبخشارزیابیانجامشد.
وی اظهار داشت :بخش اول به زیرساختها اعم از فضای اداری
مراکز رشد ،تعداد دوره های آموزشی ،برگزاری شوراهای

مراکز رشد و ثبات مدیریت مراکز رشد می پردازد و بخش دوم
در مورد کمیت و کیفیت هسته ها ،شرکت های فناور و شرکت
های دانش بنیان مستقر ،محصوالت تولید شده و اعضای هیات

علمی و دانشجویان فعال در مراکز رشد فناوری است و بخش
سوم مربوط به میزان هزینه ها و درامد های مراکز رشد است.
طغیانی تصریح کرد :از جمله دالیل موفقیت مراکز رشد واحد
اصفهان می توان به استقرار بیش از  120هسته و واحد فناوری،
تولید بیش از  170محصول فناور و دانش بنیان و فعالیت بیش
از  140نفر دانشجو و عضو هیات علمی در مراکز رشد فناوری
واحد اصفهان اشاره کرد.
وی تأکید کرد :همچنین منطقه  2مراکز رشد فناوری دانشگاه
آزاد اسالمی که ریاست این منطقه هم با دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان(خوراسگان) است با کسب  3عنوان سطح یک،
پر افتخارترین منطقه در میان مراکز رشد فناوری در سطح یک
بوده است.

مقاله اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در مجله بینالمللی نمایه شد
آرش بوچانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرمانشاه از نمایه شدن مقاله
سعید روشنی و سبحان روشنی دو عضو هیأت
علمی گروه برق این واحد دانشگاهی در مجله معتبر
 Scientific RePoRtsدر انتشارات معتبر  NatuReخبر
داد و گفت :این مقاله با عنوان "Size ReDuction
anD PeRfoRmance imPRovement of a micRostRiP
Wilkinson PoweR DiviDeR usinG a hybRiD DesiGn
 " techniqueدر این نشریه مهم نمایه شده است.
وی افزود :مجله  Scientific RePoRtsبا شاخص  Q۱در
انتشارات  NatuReهفتمین مجله پر استناد جهان در

میان همه رشتهها با بیش از  ۳۵۰هزار استناد در یک سال
بوده و این پژوهش حاصل کار تیم پنج نفره بینالمللی با
همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و دانشگاه
وست بوهمیا ( )West Bohemiaواقع در شهر پلزن
جمهوری چک است.

(نویسنده مسئول  -استادیار گروه برق دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرمانشاه) و ( ZDenek PeRoutkaدانشگاه
وست بوهمیا) هستند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه اظهار داشت :نویسندگان این مقاله به نامهای
محمد جمشیدی (دانشگاه وست بوهمیا) ،سعید روشنی
(دانشیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه)،
( Jakub Tallaدانشگاه وست بوهمیا) ،سبحان روشنی

بوچانی خاطرنشان کرد :در این تحقیق برای نخستینبار
ساختار جدید توسط نویسندگان در طراحی قطعات
ماکروویو ارائه شده که موجب بهبود عملکرد چشمگیر
این قطعات در کاربردهای سیستمهای مخابراتی و
بیسیم میشود .ساختار ارائهشده در این مقاله از لحاظ
تئوری امکان نامحدود کاهش ابعاد و حذف نامحدود
هارمونیکهای ناخواسته را فراهم میآورد .این ساختار
در عمل ،منجر به کاهش قابل مالحظه ابعاد قطعات با
درصد کاهش دلخواه میشود و هارمونیکهای ناخواسته
را با پهنای باند قطع بسیار وسیع تا فرکانسهای باال
حذف میکند و پهنای باند کاری قابل تنظیم در قطعات
مماکرویو بهدست میآید.
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جلسه مشترک میان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد
و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته برگزار شد
جلسه مشترک میان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی
دانشگاه آزاد اسالمی و صندوق حمایت از تحقیقات
و توسعه صنایع پیشرفته با حضور مهندس عسکری
غالمزاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی
دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر شهیاد آبنار عضو هیأت
مدیره و مشاور مدیرعامل در امور فنی و اقتصادی صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته برگزار شد.
استفاده از ظرفیت کارشناسی طرفین به منظور ارزیابی و
نظارت تسهیالت درخواستی صاحبان فناوری و همچنین
استفاده از ظرفیت مشاورین فنی موجود در صندوق
حمایت از تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته به منظور
بکارگیری در ارزیابی تسهیالت و ضمانتنامه بخشی از
توافقات این جلسه بود.

صاحبین ایده در اکوسیستم دانشگاه آزاد اسالمی در
دستور کار قرارگیرد و با هم افزایی و تشریک مساعی،
طرفین از ظرفیتهای شعبات استانی دو صندوق برای
پیشبرد امور مربوط به استانها استفاده کنند.

در این جلسه مقرر شد امکان استفاده از ظرفیت مشاورین
فنی موجود در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع پیشرفته به منظور منتورینگ و توانمندسازی

در این جلسه امکان صدور ضمانت نامه و اعطای
تسهیالت و همچنین امکان صدور بیمهنامه محصوالت
در حوزه فناوری به منظور کاهش ریسک مترتب بر بازار
محصوالت از سوی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع پیشرفته برای متقاضیان معرفی شده از سوی
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت طرفین در این زمینه
به توافق رسیدند.

مرکز توانافزایی و مهارتآموزی کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات راه اندازی شد
برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز توان افزایی
و مهارت آموزی در زمینه آموزش کشاورزی و علوم و
فنون ،در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی واحد
علوم و تحقیقات (سربندان) راه اندازی شد.
دکتر وحید زرین نیا عضو هیات علمی و رئیس
مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،گفت :پروانه بهره
برداری مرکزتوان افزایی و مهارت آموزی با مجوز سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به مرکز
تحقیقات کشاورزی سربندان داده شده است.
وی با بیان اینکه مرکز توان افزایی ،پل ارتباطی بین
دانشگاه و بازار کار بوده و بسترساز مناسبی برای
فعالیت دانشجویان حوزه کشاورزی است ،ادامه داد:
دانشجویان در این مرکز از طریق توان افزایی و مهارت
آموزی کشاورزی و طی کردن دوره های تخصصی،
آموزش های دانشگاهی را با نیازهای صنعت همسو

می کنند.
دکتر زرین نیا افزود :دانشجویان می توانند با شرکت در
دوره های مهارت آموزی و توان افزایی با نیازهای بازار کار
آشنا شده و در حوزه های تخصصی مرتبط با نیاز صنعت
آموزش دیده و جذب بازار کار شوند.
به گفته این عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات ،به

شرکتکنندگان در دورههای آموزشی و مهارتآموزی
کشاورزی گواهینامههای مورد تایید سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوری که در
رتبهبندی کارشناسان کشاورزی موثر و حائز اهمیت
است ،ارائه خواهد شد.
مرکز تحقیقات کشاورزی سربندان از تمام همکاران
هیات علمی و سایر فعالین در حوزه کشاورزی
که صاحب ایده و توانایی مرتبط با حوزه فعالیت
کشاورزی و منابع طبیعی هستند دعوت بعمل می
آورد تا با طراحی و برگزاری دورههای مهارتآموزی
و توان افزایی در فراهم کردن بستر مناسب برای
دانشپژوهان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی جهت
ورود به بازار کار با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی واحد علوم و تحقیقات (سربندان) همکاری
کنند .عالقمندان میتوانند پیشنهادات خود را به ایمیل
 anrccsrbiauacir@gmail.comارسال کنند.

چاپ  ۴۴مقاله اعضای هیات علمی و
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی الهیجان
در مجالت معتبر علمی
تعداد  33نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان در سه ماه
زمستان سال  ۹۹موفق به چاپ  44مقاله در مجالت
معتبر علمی ،بینالمللی و ملی شدند.
از این مقاالت تعداد چهار مقاله در مجالت با نمایه JCR
 ،Q1پنج مقاله در مجالت با نمایه ،JCR Q2چهار مقاله
در مجالت با نمایه  ،JCR Q3هفت مقاله در مجالت با
نمایه  ،JCR Q4چهار مقاله در ScoPus/PubmeD
و  15مقاله عدد در نشریات با رتبه علمی از وزارتین
یا حوزوی ،یک مقاله در نشریات  WoSبدون  IFو
چهارعدد در نشریات ایرانی نمایه شده در  ISCمعتبر
چاپ شده است.
این مقاالت توسط هانیه پناهی ،سید آرمین هاشمی،
سید یوسف ترابیان ،مهران فخرایی ،مهسا حکیمی
عابد ،ابراهیم امیری ،امیرحسین رفاهی شیخانی،
امیرحسین فیروزان ،امین ماهان ،بابک رستمی،
بهنام راستی ،حسن کریمزادگان ،حسین خارا،
حمیده حکیمی ،راهب غالمی ،سهراب کردرستمی،
سیاوش خداپرست ،سیروس بیدریغ ،سیدمصطفی
صادقی ،عباس باقری خطیبانی ،عباس پورحسین،
عباس قدیمی ،علی عبداله زاده ضیابری ،علیرضا
مردوخ پور ،فاطمه شریعتی ،ماندانا طائفه ،مجید
عاشوری ،مسعود فرخ روز ،مسعود گیاهی ،منیره
جهانی صیاد نویری ،میرمظفر فالح چای و ناصر
محمدیان روشن منتشر شد.

چاپ مقاالت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر در مجله بین المللی
دکتر علی حیدری معاون علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خمینی شهر از چاپ مقاالت عضو
هیأت علمی گروه برق این واحد دانشگاهی در مجله
 IEEE TRansactions on SmaRt GRIDبا ضریب تاثیر
 8.27که یکی از معتبرترین مجالت مهندسی برق در
دنیاست ،خبر داد.
دکتر حیدری اظهار داشت :این مقاالت نتیجه همکاری
های علمی بینالمللی مهدی بهاری زاده عضو هیأت علمی
گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر با عضو
هیأت علمی دانشگاه جنوبی دانمارک و عضو هیأت علمی
دانشگاه هنگ کنگ بوده است .طی این همکاری ها بهره
مندی از امکانات آزمایشگاه های ریزشبکه دانشگاه جنوبی
❚

سیستم قدرت به عنوان بزرگترین سیستم ساخته شده
به دست بشر همواره مورد توجه محققان بوده است .این
سیستم ها به تازگی دستخوش تغییراتی شده اند .یکی
از این موارد ،فراهم کردن عملکرد خودگردان بخش های
کوچک سیستم قدرت به نام ریزشبکه هاست .ریزشبکه ها
چالش هایی از جمله تأمین برق با کیفیت برای مشترکین،
عملکرد مطمئن تجهیزات شبکه ،پایداری و  ...دارند.

دانمارک و دانشگاه هنگ کنگ فراهم شده است.
وی در خصوص تحقیقات انجام شده ،اظهار داشت:

در تحقیقات انجام شده توسط مهدی بهاری زاده استادیار
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر ،تأمین برق با
کیفیت و عملکرد مطمئن تجهیزات مورد توجه قرار گرفته
و عملکرد شبکه بهبود یافته است.

بر اساس اطالعات وب سایت ارزیابی مراکز تحقیقاتی ،علمی و آموزشی سایمگو

❚

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان رتبه سوم در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی را کسب کرد
دکتر مجید عاشوری رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهیجان ،با بیان اینکه بر اساس اطالعات وب سایت ارزیابی
مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایمگو ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الهیجان موفق به کسب رتبه سوم در بین واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی شده است ،گفت :این رتبه بندی نشان
میدهد که ،این واحد دانشگاهی موفق به کسب رتبه اول علوم
انرژی در کشور شده است.
عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن ،قرار
گرفتن دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان در رتبه 21
دانشگاه ها و مراکز عالی کشور ،را نشان دهنده تاثیرگذاری
این واحد دانشگاهی در سطح کشور دانست و ادامه داد :در
سال جاری ،تعداد  95دانشگاه و موسسه آموزش عالی ،که در
بین آنها فقط  27واحد دانشگاه آزاد اسالمی نیز حضور دارند،
موفق به قرارگیری در این لیست شده اند .همچنین این واحد
دانشگاهی رتبه 724جهان را در سایمگو کسب و پس از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و خمینی شهر در رتبه سوم

واحد های دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفت.
دکتر عاشوری با بیان اینکه این واحد بر اساس ارزیابی سایمگو
در رتبه اول واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن
قرار دارد ،تصریح کرد :رتبه جهانی واحد الهیجان از 764
در سال گذشته به  724در سال جاری ارتقاء پیدا کردهاست.

رتبه تحقیق ،ابداعات واحد الهیجان نیز از  403،529در سال
گذشته به  457 ،402افزایش پیدا کرده است و رتبه اجتماعی
واحد نیز در سال جاری برابر با  250است .این در صورتی است
که رتبه این واحد دانشگاهی در سال گذشته  56ایران ،پنجم
واحدهای دانشگا ه آزاد اسالمی و اول واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی در استان گیالن بوده است که با تالشهای صورت
گرفته این رتبه ها به  25ایران و سوم در میان دانشگاه های آزاد
اسالمی افزایش یافته است.
وی با اشاره به بهبود جایگاه واحد الهیجان در
رتبه بندی  ،webometRicsگفت :اطالعات ارائه شده پایگاه
 webometRicsنیز نشان میدهد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد الهیجان ،رتبه  14در سطح واحدهای دانشگاههای
آزاد اسالمی و رتبه اول واحدهای دانشگا ه آزاد اسالمی
در سطح استان گیالن را کسب کرده است .رتبه این واحد
دانشگاهی از  3776و 106در سال گذشته به  3707و  105به
ترتیب در سطح جهان و ایران در سال جاری رسیده است.

اختراع دانش آموزان سما دانشگاه آزاد اسالمی
به ثبت ملی رسید
سپهر دهقانی ،سینا دهقانی و محمد رهام زارعی
دانش آموزان دبستان پسرانه سما دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بندرعباس پادری هوشمند خشک
کننده و ضدعفونی کننده را به ثبت ملی رساندند.
پادری در وروردی منازل ،خروجی حمام و سرویس
های بهداشتی ،استخرها و ....قرار می گیرد و با
خشک کردن و ضدعفونی کردن پاها مانع انتقال
آلودگی به سایر نقاط می شود.
گفتنی است دانش آموزان پژوهشگر سمایی در آبان
ماه سال تحصیلی  ،98-99فاز مطالعاتی کار خود را
آغاز و پس از مشورت با مدیریت و مهندسان پارک
علم و فناوری و مرکز رشد و فناوری و پیاده سازی
نقشه فنی ،موفق به دریافت گواهینامه ثبت اختراع
شدند.
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دانشگاه آزاد اسالیم
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هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد
دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

رونمایی از سامانه ساها با پلتفرم و قابلیت
جدید در دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی رئیس شبکه
پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی ،گفت:
در راستای تحقق شعار تولید ،پشتیبانی ها ،مانع
زدایی ها به زودی از سامانه ساها با پلتفرم و قابلیت
جدید رونمایی می شود.
وی اظهار داشت :سامانه ساها یک شبکه جامع
آزمایشگاهی و کارگاهی در زمینه تجهیزات
آزمایشگاهی و کارگاهی ،مواد شیمیایی ،فضا ،نیروی
انسانی و خدمات قابل ارائه آزمایشگاهی در سطح
کل کشور است.
دکتر دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد :فاز اول این
سامانه در سال  1394با هدف ایجاد بانک اطالعاتی
از آزمایشگاه ها ،کارگاه ها و تجهیزات موجود در
واحدهای دانشگاهی راه اندازی شد.
رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
اسالمی ادامه داد :با توجه به نیاز برای شبکه کردن
آزمایشگاهها و کارگاههای واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
از مرحله سفارش خدمات تا حصول نتیجه ،فاز
دوم سامانه ساها در سال  1399طراحی و از
همان ابتدای سال امور برنامهنویسی و بروزرسانی
بانک اطالعاتی (آزمایشگاهها و کارگاهها ،تجهیزات،
مواد شیمیایی ،خدمات آزمایشگاهی) با حضور
برنامهنویس فاز اول و با همکاری بیش از چهل
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و همکاران
اداره کل آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی درقالب
کارگروههای تخصصی آغاز شد.
وی تصریح کرد :این سامانه به اعضای هیأت علمی،
دانشجویان و پژوهشگران کشور ،امکانی را خواهد
داد که با ثبت نام درآن از امکانات کلیه آزمایشگاه ها
وکارگاه های دانشگاه آزاد اسالمی در سراسرکشور
بهرهمند شوند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکیدکرد :رونمایی از
سامانه جدید ساها ،گام بسیار مهمی در راستای
تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی و مانع زدایی
در خصوص ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
به دانشجویان ،اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در
سطح کل کشور و دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود.
رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد
اسالمی ،ایجاد کارتابل الکترونیکی برای دانشجویان،
اعضای هیات علمی ،کارمندان و مشتریان برون و
درون دانشگاهی ،احراز هویت دانشجویان ،اعضای
هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی ،ایجاد
درگاه پرداخت جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی و
کارگاهی و ماژول مالی مشتمل برثبت تراکنشهای
برخط از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی را از
امکانات جدید سامانه ساها عنوان کرد.
وی ادامه داد :مدیریت انبار مواد شیمیایی و مصرفی،
مدیریت تعاون تجهیزات و مواد شیمیایی در سطح
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و مدیریت تخفیفها
براساس آیین نامه های موجود درخصوص ارائه
خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به دانشجویان،
اعضای هیأت علمی وتخفیفهای گروهی ،فردی و
مناسبتی از دیگر امکانات سامانه ساها است.

هشتمین جشنواره علمی ،پژوهشی و فناوری فرهیختگان و مراسم
تقدیر از برگزیدگان این جشنواره با حضور دکتر محمدمهدی
طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ،اعضای هیات رئیسه و
مدیران دانشگاه به صورت مجازی در سالن شهید مطهری سازمان
مرکزی برگزار شد.
دکتر علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی در این مراسم حضور داشت.
دکتر دهقانی فیروزآبادی :دانشگاه آزاد اسالمی همواره در مسیر
پیشرفت پیشقدم بوده است
دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات ،فناوری و نوآوری
و سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی در
سخنانی ،گفت :دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یکی از اصلی ترین
ارکان آموزش عالی کشور همواره در مسیر پیشرفت پیشقدم بوده
و در دوره مدیریت جدید با تدبیر خاص ریاست این دانشگاه به
سمت تغییر نسل دانشگاه ،ایجاد دانشگاه اسالمی واقعی ،دانشگاه
اجتماعی و تأثیرگذار به شکل جدی در حال حرکت است.
وی با اشاره به اهداف هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد
اسالمی ،اظهار داشت :ایجاد بستری مناسب برای تکریم مقام
واالی اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری و زمینه تعامل و
همکاری علمی بین پژوهشگران ،شناسایی و معرفی پژوهشگران،
فناوران و نوآوران و مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه ،کشف
استعدادهای برتر در زمینه های مختلف علمی ،ایجاد انگیزه در
مخترعان ،مبتکران ،نوآوران ،فن آفرینان و پژوهشگران دانشگاه،
آشنایی با استعدادها و توانمندی های کشور برای کاربست در سطح
ملی و بین المللی ،گسترش تجربه های علمی در سطح دانشگاه و
فراهم سازی فضای پرشور و رقابتی بین پژوهشگران از اهداف این
جشنوارهاست.
معاون تحقیقات ،فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی با بیان
اینکه جشنواره فرهیختگان در سه شاخه هیأت علمی ،دانشجویی
و دانش آموزی به صورت ملی برگزار شده است ،گفت :جوایز
هشتمین جشنواره علمی ،پژوهشی و فناوری فرهیختگان با لطف
و تدبیر هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی در مقایسه با سالهای
گذشته  3برابر افزایش یافته که این موضوع بیانگر اهتمام ویژه این
دانشگاه به حوزه پژوهش و فناوری است.
دکتر دهقانی فیروزآبادی ادامه داد :ورود جدی دانشگاه آزاد
اسالمی به مسأله فناوری و نوآوری در جشنواره فرهیختگان امسال
کام ً
ال مشهود است و قطع ًا در نسل سوم و چهارم دانشگاه ها ،دانشگاه
آزاد اسالمی به عنوان برند نخست دانشگاه ها فعالیت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه انجام داوری های مرحله سوم و نهایی با حضور
 32داور در دبیرخانه جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی
انجام شد ،گفت :نمایندگان معاونت های تخصصی ،اعضای
هیات علمی واحدهای دانشگاهی و مدیران کل معاونت تحقیقات،
فناوری و نوآوری و شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی وظیفه داوری ها
را برعهده داشتند.
معاون تحقیقات ،فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی
افزود :امسال هزار و  856اثر بدون احتساب آثار اعضای باشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه در  27محور به دبیرخانه
جشنواره فرهیختگان ارسال شد که از این تعداد  70اثر برگزیده و
 9اثر مورد تقدیر قرار می گیرند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه  70اثر برگزیده از  21استان
و  37واحد دانشگاه آزاد اسالمی هستند ،خاطرنشان کرد :استان
تهران با  14اثر برگزیده رتبه اول ،استان اصفهان با  13اثر برگزیده
رتبه دوم ،استان آذربایجان شرقی با  7اثر برگزیده رتبه سوم ،استان
یزد با  5اثر برگزیده رتبه چهارم و استان قزوین با  4اثر برگزیده رتبه
پنجم را به خود اختصاص دادند.
وی در پایان از تمامی دست اندرکاران جشنواره فرهیختگان به ویژه
دکتر محمد نریمانی راد دبیر اجرایی و دکتر عبداهلل محمدی دبیر
علمی جشنواره تقدیر کرد.
دکتر منادی :دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه جذب دانشجویان
خارجی سرآمد است
دکتر علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی همچنین در این مراسم با بیان اینکه دانشگاه آزاد
اسالمی با حمایت امام خمینی(ره) در سال  61تأسیس شد ،گفت:
دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه جذب دانشجویان خارجی بسیار
موفق عمل کرده و سرآمد است .این دانشگاه  40درصد از آموزش
عالی کشور را برعهده دارد.
وی با تأکید بر اینکه اگر میخواهیم به موفقیت دست یابیم باید وارد
مسیر پژوهش و عرصه علم و فناوری شویم ،اظهار داشت :دانشگاه
آزاد اسالمی دارای اعضای هیأت علمی توانمند است که باید از این
ظرفیت عظیم نهایت بهره را ببریم .باید در دانشگاه ها از اساتید
متخصص و متعهد استفاده کنیم.
دکتر منادی بر گسترش و توسعه شرکت های دانش بنیان در
دانشگاه آزاد اسالمی تأکید کرد و افزود :در قانون جهش تولید
دانشبنیان در مجلس شورای اسالمی توجه خوبی به دانشگاه آزاد
اسالمی شده است .در حال حاضر  ۵هزار و  ۷۰۰شرکت دانشبنیان

داریم و براساس نظر مقام معظم رهبری باید این تعداد به
 ۴۰۰هزار مورد برسد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد
اسالمی باید به اوج برسد.
درادامهاینمراسم،ازبرگزیدگانبخشهایمختلفجشنواره
تقدیربهعملآمد.
تقدیر از برگزیدگان جشنواره فرهیختگان
برگزیدگان هشتمین جشنواره علمی ،پژوهشی و فناوری
دانشگاه آزاد اسالمی
■ پژوهشگر برتر:
رویا دارابی (واحد تهران جنوب)
مصیب ناصری (واحد کرمانشاه)
داوود طغرایی (واحد خمینی شهر)
سهیل سبحان اردکانی (واحد همدان)
محمدرضا شریف زاده (واحد تهران مرکزی)
مریم ذاکری حمید (واحد تنکابن)
محمدرضا یوسفی (واحد بابل)
مریم کاظمی پور (واحد کرمان)
حسن رسولی سقای (واحد تبریز)
■ کتاب برتر:
محسن گل پرور (واحد خوراسگان)
مسعود گیاهی سراوانی (واحد تهران جنوب)
سیده راضیه ابراهیمیان (واحد یزد)
علی نظری (واحد یزد)
ابوالفضل داودی رکن آبادی (واحد یزد)
رضا وفایی شوشتری (واحد اراک)
مهرداد نصیرخانی (واحد اراک)
مریم مقیمیان و همکاران (واحد نجف آباد)
اوستا صدرزاده (واحد گرمسار)
رحمت اهلل شریعتی نجف آبادی (واحد نجف آباد)
منصور احمدی (واحد ایالم)
مرضیه همتی زاد
شیماویسی
عبداله یزدی (واحد کهنوج)
بهروز منصوری (واحد تهران مرکزی)
سیده صدیقه میرگذار (واحد تهران مرکزی)
سحر علی نژاد مجیدی (واحد شاهرود)
رامین کفاش الهی (واحد تبریز)
علی ابراهیم نژاد (واحد قائمشهر)
محمدعلیجبرائیلیجمالی(واحدشبستر)
بهاره بهرامی (واحد خوی)
آرش حیدری (واحد شبستر)
پریسا اهلل وردیزاده (واحد شبستر)
فرهاد نوروزی (واحد شبستر)
مجتبی صلوتی (واحد زنجان)
■ مقاله برتر:
علی محتشمی (واحد قزوین)
مهدی مهام (واحد علی آباد کتول)
فائزه فریور (واحد علوم و تحقیقات)
سعید فیروزی (واحد رشت)
وحید بیگدلی راد (واحد قزوین)
علی الماسی راد (واحد علوم پزشکی)
افشین جوادی (واحد تبریز)
■ مجله برتر:
امید مرادی (واحد شهرقدس)
پیمان مهستی (واحد علوم و تحقیقات)
افشین حراجی (واحد دندانپزشکی)
محمدعلی فریبرزی عراقی (واحد تهران مرکزی)
حمید ماجدی (واحد علوم و تحقیقات)
حمیدرضا رحیمی (واحد تهران مرکزی)
نادر سلیمانی (واحد گرمسار)
کیانوش ذاکر حقیقی (واحد همدان)
■ واحد دانشگاهی برتر:

واحد نجف آباد
واحد اراک
واحدایلخچی
واحدخوراسگان
■ کرسی ترویجی برتر:
محمد حسن برهانی فر (واحد کرج)
■ طرح پژوهشی برون دانشگاهی برتر:
نصراله موالیی هشتجین (واحد رشت)
مجید عباسپور (واحد علوم و تحقیقات)
پیام سرائیان (واحد نجف آباد)
مریم فدایی (واحد کرمان)
■ اختراع برتر:
علی اکبر عظمتی (واحد آبادان)
محمدمسعودمحمودی
مریم السادات سید جعفر کاشی (واحد قزوین)
علیرضا مردانی ،مجید هاشم زاده (واحد نجف آباد)
حسین پورقاسمی ،مرتضی بهنام (واحد نجف آباد)
■ رساله دکتری برتر:
ساناز تقی پور حاجبی (واحد تبریز)
مجید احسان فر (واحد یزد)
محمد یوسفی (واحد ماهشهر)
کیارش جمشیدی گوهرریزی (واحد یزد)
■ پایان نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه ای برتر:
فرزانه دانشیار (واحد سقز)
علیرضا مردانی (واحد نجف آباد)
نعیمه بیدمشکی یزدی (واحد یزد)
مریم شریف (واحد علوم پزشکی تهران)
سید عابد میرباقری (واحد کرج)
■ مرکز تحقیقات برتر:
علیرضا عبادی پور (واحد بافق)
الهام ناظمی (واحد نجف آباد)
■ سرای نوآوری برتر:
کامران صفوی (واحد خوراسگان)
■ کارآفرین برتر:
کمال یاوریان (واحد اردبیل)
■ مرکز رشد برتر:
سید حبیب اله رحمتی (واحد قزوین)
■ واحد فنآور برتر:
علیرضا کریمی (واحد شیراز)
■ فنآور برتر:
مهران روح نیا (واحد کرج)
شرکت دانش بنیان برتر:
محمد اسماعیلی ابهریان (واحد تهران جنوب)
■ آزمایشگاه برتر:
محمد فروغی (واحد سمنان)
■ آزمایشگاه تقدیری:
آزمایشگاه رازی (واحد مشهد)
آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی (واحد تبریز)
■ کارشناس برتر پژوهش:
شهاب شهرکی (واحد بروجرد)
■ انجمن علمی ،ادبی هنری برتر:
احسان طاهری (واحد تهران مرکزی)
■ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برتر:
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب،
مهندسابراهیممهری
■ عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:
احسان طاهری (واحد تهران مرکزی)
■ هیأت اندیشه ورز استانی برتر:
مهران صمدی از استان آذربایجان شرقی (واحد تبریز)
■ مدرسه پژوهشی برتر:
دبستان دخترانه رشت ،سیدشمس شفیعی و فاطمه براتی
■ آموزشکده فنی و حرفه ای برتر:
آموزشکده فنی و حرفه ای واحد کرمانشاه ،احمد رجبی
■ دانش آموز پژوهشگر برتر:
سینا اکبری
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دانشگاه فنی و حرفهای

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای

در این بخش یم خوانید:

مروریبرتوانمندیهاودستاوردهایپژوهشگاه
صنعتنفت
نقشتامينبازارفناوريدرحمايتازساختداخلدر
صنعتنفت،پااليش،گازوپتروشيمي
مراسمآغازعملیاتبهسازییادمانشهیدگمنام

اهم فعالیتهای انجام شده در حوزه امور پژوهش و فناوری
آزمایشگاه مجازی
■ فاز اول :راهاندازی و تاسیس  ۸آزمایشگاه مرکزی در استانهای آذربايجان شرقی،

تهران ،خراسان رضوی ،مازندران و گیالن
■ فاز دوم :اعطای مجوز راهاندازی آزمایشگاه مرکزی  CAD/CAMدر استان همدان

■ فاز سوم :اعطای مجوز راهاندازی در  4استان سمنان ،خوزستان ،کردستان و یزد
مابقی مراکز به ترتیب رتبه کسب شده و تأمین اعتبار از طریق وزارت عتف ،در مراحل
بعدی راهاندازی خواهند شد.

گزارش طرحهای پژوهشی سال 1399

• افزایش کیفیت داوری با افزایش انتخاب تعداد داوران اعضای هیات علمی
• افزایش سطح کیفی انتخاب طرحها با افزایش سطح امتیاز (میانگین  70امتیاز)
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شرایط احراز مجوز:

• دستگاههای موجود در آزمایشگاه و کارگاهها بایستی کام ً
ال فعال باشند و بدون محدودیت به مشتریان (درون و برون
سازمانی ،خصوصی و یا دولتی) ارائه خدمت نمایند.
• الویت با آزمایشگاه و کارگاههایی که امکان ارائه خدمات تخصصی در یک یا چند زمینه خاص داشته باشند.
• آزمایشگاهها و کارگاههای مرکزی دانشگاه فنی و حرفهای

اهم فعالیتهای انجام شده در مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
افتتاح  36مرکز مشاوره ،هدایت شغلی و کاریابی در دانشکده/آموزشکدههای دانشگاه

در راستای انعقاد تفاهمنامه  3جانبه با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای
ایران و ابالغ دستورالعمل ایجاد مراکز مشاوره ،هدایت شغلی و کاریابی در دانشکده  /آموزشکدههای دانشگاه با
همکاری کاریابیها  36مرکز مشاوره ،هدایت شغلی و کاریابی در دانشکده  /آموزشکدههای دانشگاه راهاندازی شده
است و در باقی مراکز نیز طی سال  1400راهاندازی خواهد شد.

افتتاح  56مرکز کارآفرینی در دانشکده/آموزشکدههای دانشگاه

شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)

به منظور ساماندهی آزمایشگاهها و کارگاهها و شبکهسازی آنها در جهت یکپارچهسازی تجهیزات آزمایشگاهی و
کارگاهی در رشتههای مختلف که منجر به مدیریت بودجه تخصیص یافته در سطح کالن و کاهش هزینههای ستادی
در مدیریت آزمایشگاههای کشور و جلوگیری از تولید بانکهای اطالعاتی موازی میشود ،معاونت پژوهش و فناوری
با توجه به ظرفیتهای موجود در شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،از این
ظرفیت استفاده نموده و جذب سرمایه و بودجه مینماید.

مهمترین فواید استفاده از سامانه شاعا:

• جلوگیری از خریدهای موازی و تکراری
• جذب بودجه با فعالسازی سامانه شاعا از وزارت متبوع

در پی ابالغ دستورالعمل جهت ایجاد مرکز کارآفرینی در دانشکدهها  /آموزشکدهها جهت ساماندهی به امور
کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده/آموزشکدههای دانشگاه 56 ،مرکز کارآفرینی با معرفی رئیس مرکز کارآفرینی
افتتاح و در سال  1400در بقیه دانشکده/آموزشکدهها افتتاح خواهد شد.

تهیه ،تدوین و تصویب اساسنامه تشکیل انجمن دانشآموختگان دانشگاه فنی و حرفهای

ایجاد  21انجمن دانشآموختگان در  21استان کشور در سال  1399و پیگیری راهاندازی انجمن دانشآموختگان
در بقیه استانهای کشور در سال  1400و پیگیری برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن در اردیبهشت سال 1400

تهیه ،تدوین و ابالغ دستورالعمل انعقاد قراردادهای تحقیقاتی صنعتی به مراکز دانشگاه
انعقاد  10قرارداد طبق دستورالعمل
قراردادهای منعقده در سالهای 99

مبالغ جذبشده از طریق سامانه شاعا
جهت راهاندازی آزمایشگاه مرکزی

تعداد قراردادهای منعقده

مجموع مبلغ قراردادها (ریال)

10

2.697.000.000

اعتبار بند ه تبصره  4قانون بودجه سال 98
 65.774.000.000ریال
اعتبار بند ه تبصره  4قانون بودجه سال 99
مرحله اول

معرفی سامانه ساتع و انعقاد اولین قرارداد تحت سامانه ساتع با پژوهشگاه نیرو
مشارکت دانشگا ه در تحقق جهش تولید

 17.692.000.000ریال

اولین فراخوان ملی طرحهای پژوهشی دانشگاه فنی و حرفهای

این فراخوان بر مبنای آمایش سرزمین و گستره دانشگاه فنی و حرفهای و رسالت آن ،جهت مطالعه و بررسی عمیق
و جدی موضوعات و در راستای سند توسعه ششم است.
مؤسسات پژوهشی ،پژوهشکدهها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی معتبر داخل و خارج کشور میتوانند نسبت به ارائه
طرحهای پژوهشی خود با توجه به  RFPموضوعات تا تاریخ  ۳۱اردیبهشت  ۱۴۰۰اقدام نمایند.

کتابچه توانمندیها و محصوالت قابل فروش و ارائه به صنعت دانشگاه فنی و حرفهای

تعداد طرحهای دریافتی از دانشکدهها /آموزشکدهها

 48مورد

تعداد طرحهای منتخب معرفی شده به وزارت عتف در بخش جهش تولید

 26مورد

تعداد طرحهای پذیرفته شده دانشگاه توسط وزارت عتف به منظور کسب حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری

 6مورد

تعداد طرحهای پذیرفته شده دانشگاه توسط وزارت عتف به منظور کسب حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  5مورد

مشارکت دانشگا ه در تحقق طرحهای مزیت استانی
تعداد طرحهای دریافتی از دانشکدهها  /آموزشکدهها

 62مورد

تعداد طرحهای منتخب معرفی شده به وزارت عتف در طرح مزیت استانی

 25مورد

اجرای طرح فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیاتعلمی

افزایش بودجه دانشگاه فنی و حرفهای در زمینه خرید تجهیزات طی سالهای 99-95
سال 95-96
 12میلیارد ریال

سال 96-97
 201میلیارد ریال

سال 97-98
 530میلیارد ریال

سال 98-99
 2100میلیارد ریال

راهاندازی پورتال اساتید دانشگاه فنی و حرفهای

در این پورتال ،اطالعات تمام مدرسان و کادر آموزشی رسمی دانشگاه بارگذاری گردید.

تشکیل کارگروه اخالق در پژوهش در دانشگاه فنی و حرفهای برای اولین بار

پیرو مصوبه آئیننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هیات وزیران ،اعضای کمیته اخالق
در پژوهش با حکم ریاست محترم دانشگاه تعیین شدند .این کمیته به منظور دستیابی به اهداف و ارزشهای واالی
اخالقی و حفظ اصالت پژوهش و صیانت از حقوق پژوهشی دانشگاه ،اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران ،راهاندازی
شده است و نخستین جلسه این کارگروه در تاریخ  24بهمن  1399برگزار گردید.

برای نخستین بار گرنت (کمکهزینه پژوهشی) در دانشگاه فنی و حرفهای عملیاتی شد و شیوهنامه
اجرایی موارد و نحوه هزینهکرد گرنت نیز تدوین گردید و به زودی ابالغ خواهد شد.
عقد تفاهمنامه با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آزمایشگاهها و کارگاههای مراکز دانشگاهی که استاندارد و قابلیتهای الزم جهت اتصال به شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی را احراز نمایند از مزایا و خدمات آن بهرهمند خواهند شد.

• اصالح دستورالعمل در هیأت رئیسه و ابالغ آن
• برگزاری جلسه اختتامیه طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی ( 10نفر اجرای در صنعت و جامعه)
• برگزاری جلسه بررسی و تائید شروع  7نفر اعضای هیات علمی در طرح فرصت مطالعاتی در سال 1399

سلسله نشستهای کارآفرینی و کسبوکار ،برگزاری جلسات هماندیشی در حوزه کارآفرینی و کسبوکار

• برگزاری سلسله وبینارهای یکشنبههای کارآفرینی :تعیین دورههای آموزشی عمومی و تخصصی کارآفرینی مورد نیاز
دانشجویان و فارغالتحصیالن جهت کارآفرینی و ایجاد کسبوکار از مهمترین اهداف مورد نظر میباشد .این مجموعه
وبینارها به صورت رایگان توسط متخصصین کارآفرینی برای اساتید ،دانشجویان و عالقهمندان برگزار گردیده و با
استقبال گسترده دانشجویان ،اساتید و همکاران دانشکده /آموزشکدههای فنی و حرفهای روبهرو شده و ادامه دارد .در
پایان هر وبینار پس از برگزاری آزمون توسط اساتید به قبولشدگان گواهی حضور در وبینار اعطاء میگردد.

تعداد دورههای برگزار شده تخصصی کارآفرینی و کسبوکار
در شرایط کنونی و با توجه به شیوع بیماری کرونا در سال 99
تعداد دوره وبیناری و مجازی

تعداد دانشکده  /آموزشکده

243

178

• برگزاری  4دوره آموزشی مدرس کارآفرینی برای  320نفر از مدرسان کارآفرینی دانشگاه

برگزاری انتخاب دانشمندان برتر صنعت:

شناسایی ،تشویق و حمایت از فعالیتهای اثربخش اعضای هیات علمی فعال در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت در
راستای تحقق اهداف راهبردی و نیازهای کشور میتواند در پاسخگویی به مسائل و چالشهای کشور نقش بسزایی ایفا
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نماید .لذا پیرو نامه ارسالی وزارت عتف ،بخشنامه جهت معرفي اعضاي هياتعلمي برتر مطابق معيارهاي مورد نظر
بهتمامی مراكز دانشگاه فني و حرفهاي ارسال گرديد و پس از بررسي افراد معرفي شده به تعداد 34نفر از 31استان؛ 5نفر
برگزيده و ضمن معرفی به وزارت عتف از ایشان تقدیر به عمل آمد.

رصد اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاه فنی و حرفهای

رصد اشتغال دانشآموختگان دانشگاه کمک شایانی به برنامهریزیهای دانشگاه در راستای اثربخشی آموزشها دارد.
در این راستا در سال  1399تعداد  30271نفر از تعداد  50051کل دانشآموختگان سال  95-94رشتههای گوناگون در
 178مرکز دانشگاه فنی و حرفهای رصد اشتغال گردیدند.

حضور پر رنگ دانشگاه فنی و حرفهای در چهارمین نمایشگاه بینالمللی کار ایران (ایران جابکس) در
تاریخ  16-13اسفند سال 99
■ انعقاد تفاهمنامه با مرکز کار ایران در نمایشگاه ایران جابکس

در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی کار ایران "جابکس" تفاهمنامه همکاری مشترک دانشگاه فنی و
حرفهای و مرکز کار ایران با اهداف توسعه اشتغال پایدار در سطح ملی و بینالمللی و همچنین ارتقای توانمندیهای
نیروی انسانی متناسب با بازار کار و فرصتهای شغلی موجود در سراسر کشور منعقد شد و به امضای دکتر محسن
جهانشاهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای و رییس مرکز کار ایران رسید.
■ حضور جناب حجتاالسالموالمسلمین دکتر موسوی الرگانی عضو محترم هیئترئیسه و رییس فراکسیون
کارآفرینان و اشتغال مجلس شورای اسالمی
■ حضور جناب آقای دکتر احمدیان دبیر محترم فراکسیون کارآفرینان و اشتغال مجلس شورای اسالمی

انعقاد تفاهمنامه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اهداف تفاهمنامه عبارتاند از:
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اهم فعالیتهای انجام شده در دفتر اسناد ،انتشارات ،کتابخانه و منابع علمی
تولید محتوای آموزشی جامع ،استاندارد و یکسان در قالب کتاب

دفتر اسناد ،انتشارات ،کتابخانه و منابع علمی دانشگاه فنی و حرفهای همگام با تغییرات ایجاد شده در بسیاری از
مشاغل و حرفهها و ضرورت آیندهپژوهی در دنیای آموزشهای مهارتی جهت تربیت تکنسین ماهر و پاسخگویی
به نیازهای بازار کار ،صنعت و در راستای توانمندسازی دانشجویان این دانشگاه بهعنوان بازوهای اصلی و نیروهای
محرک صنعت کشور و تحقق-بخشی به مأموریت و شعار اصلی این دانشگاه با محوریت تربیت نیروی توانمند،
متخصص و متعهد ،اقدامات مؤثری به منظور تولید محتوای آموزشی جامع ،استاندارد و یکسان در قالب کتاب و در
جهت پركردن شكاف آموزشی ،اطالعاتی و ارتقای سطح علمی دانشجویان در سراسر کشور داشته است .از اینرو
این دفتر با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه ،اقدام به تولید محتوای منابع آموزشی استاندارد برای رشتههای فاقد
یوحرفهای و تحت نظارت
منبع آموزشی مطابق با سرفصلهای بازنگری شده دفتر برنامهریزی آموزشی دانشگاه فن 
کارگروههای تخصصی متشکل از متخصصان ،صنعتگران توانمند و متعهد کشور و اساتید هیأت علمی و مدعو دانشگاه
نمود؛ که پس از ارسال فراخوان برای تمامی دانشکدهها و آموزشکدههای سراسر کشور و بررسی مستندات متقاضیان
همکاری در تولید محتوای آموزشی بهروز و استاندارد 12 ،عنوان درسی در  7گروه علمی به شرح زیر مورد تأیید قرار
گرفت که تاکنون حدود  50درصد از محتوای این عناوین درسی تولید و در دست اجرا میباشد.

عنوان درس

گروه

ایستایی 1
معماری

• نیازسنجی ،برنامهریزی و اجرای دورههای آموزش عالی مقطعدار و کوتاهمدت مورد نیاز بخش صنعت ،معدن و
تجارت
• انجام پروژه مشترک به منظور بسط و گسترش فعالیتهای علمی ،جهت ارتقای علمی و فنی بخش صنعت ،معدن
و تجارت
• استفاده بهینه از تکنولوژیهای جدید در زمینه توسعه آموزشهای کوتاهمدت در بخش صنعت ،معدن و تجارت
• مشارکت و استفاده بهینه از توانمندیهای علمی ،فنی و پژوهشی

پیگیری تفاهمنامه همکاری با شرکت ایساکو

• افتتاح کارگاه آموزشی مشترک مکانیک خودرو در آموزشکده شهید خدادادی بندرانزلی
• تکمیل تجهیزات و آماده افتتاح شدن کارگاه آموزشی مشترک مکانیک خودرو در استان خراسان رضوی و آذربایجان
شرقی
• پیگیری راهاندازی و ایجاد کارگاه مکانیک خودرو در استان یزد

پیگیری تفاهمنامه همکاری با شرکت تحقیق ،طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو)

• برگزاری جلسات مشترک و اخذ لیست رشتههای مورد نیاز کارآموزی ،عناوین طرحهای فرصت مطالعاتی مورد نیاز
مرکز ایپکو و همچنین دورههای قابل برگزاری توسط مرکز و ارسال به مراکز دانشگاه فنی و حرفهای سراسر کشور
• جلسات مشترک جهت اجراییشدن طرحهای پژوهشی مشترک و نمونهسازی قطعات مورد نیاز مرکز ایپکو در سال
1400
• برگزاری جلسه با انجمن علمی موتور ایران بهمنظور شروع همکاری ذیل تفاهمنامه ایپکو در سال 1400

پیگیری انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک

ش و رویداد مشترک با صنایع و دستگاههای اجرایی در سال 1399
• برگزاری تعداد  256همای 
• انعقاد تعداد  198تفاهمنامه همکاری بین دانشگاهها و پژوهشگاهها با دستگاههای اجرایی و صنایع در سال 1399
• انجام  699بازدید علمی و صنعتی گروههای دانشجویی از صنایع و پروژههای در حال اجرای کشور در سال 1399
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طراحی فنی ساختمان
آشنایی با مرمت ابنیه

فناوری پرورش دام

ساختمان و تأسیسات و دامپروری

امور زراعی و باغی

گیاهپزشکی گیاهان زراعی

معدن

ماشینآالت استخراج معدن (ماشینآالت معدن)
مبانی کاربرد برق در معدن (کارگاه برق)
مقاومت مصالح 2

ساخت و تولید
طراحی پارچه و لباس

اجزا ماشین
پارچه شناسی
آشنایی با پارچه و لباسهای اقوام ایرانی

هنر

ایده پردازی در گرافیک

طراحی سامانه نمایشگاه ،فروشگاه و کتابخانه مجازی

با توجه به توسعه رویکرد آموزش الکترونیکی در مراکز آموزشی و به منظور دسترسی دانشجویان سراسر کشور به منابع
علمی معتبر و غنی و استفاده از ظرفیتهای آموزشی موجود در سراسر کشور ،ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی منابع
آموزشی و علمی بیشازپیش احساس میشد؛ بدین منظور دفتر اسناد ،انتشارات ،کتابخانه و منابع علمی معاونت
پژوهش و فناوری با حمایت ریاست محترم دانشگاه نسبت به طراحی سامانه نمایشگاه ،فروشگاه و کتابخانه مجازی با
امکانات زیر اقدام نمود ،که هماکنون به صورت گامبهگام در حال بهرهبرداری میباشد:

مقاالت منتشر شده در سال  99فصلنامه علمی کارافن

پیگیری اجراییشدن پاسپورت  HSEدر دانشگاه

• برگزاری اولین دوره آموزش مبانی ایمنی جهت مدرسان دانشگاه با همکاری مرکز امور مدرسان
• پیرو جلسات و تفاهمهای صورت گرفته و پیگیریهای بهعملآمده مبلغ  3میلیارد ریال بابت اجرای پایلوت طرح
پاسپورت  HSEدر دانشگاه فنی و حرفهای از سوی وزارت عتف به حساب دانشگاه واریز گردید که شروع اجرای طرح
در سال  1400خواهد بود.

پیگیری و اخذ مجوز دورههای دریانوردی برای  3دانشکده فنی و حرفهای
پايش قراردادهاي ارتباط با صنعت:

اطالعات مربوط به قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت
عنوان

مقدار

تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا سال 1399

 17مورد

تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه یافته در سال 1399

 10مورد

تعدادپیشنهادهایپژوهشی(پروپوزال)ارائهشدهبهصنایعودستگاههایاجراییدرسالاخیر

 15مورد

مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا سال 1399

 909.68میلیون تومان

مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال 1399

 505.34میلیون تومان

مبلغ جذب حمایت مالی تحقیقاتی بصورت اعتبار در سال 1399

 325میلیون تومان

تعداد کارفرمایان بخش خصوصی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا

 4نفر

تعداد کارفرمایان بخش دولتی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا

 9نفر

تعداد کلیه پرسنل فعال در قراردادهای در حال اجرا

 143نفر

روند رشد و دریافت و انتشار مقاالت

نرخ پذیرش مقاالت سال 99

امريه ارتباط با صنعت:

پيرو نامه ارسالي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری سربازان امریه ارتباط با صنعت در راستای طرح تحول دانشگاه
و صنعت ،وزارت عتف با رایزنی با سازمان نظام وظیفه کشور به دانشگاهها تخصیص پیدا کرده است لذا فراخوان و
اطالعرسانی صورت پذيرفت و پس از بررسی و مصاحبه با ثبت نام کنندگان و متقاضیان 2 ،نفر مورد قبول واقع شدند.
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اهم فعالیتهای انجامشده در مرکز رشد ،نوآوری و فناوری
ایجاد کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری
بررسی کارشناسی ظرفیتها و توانمندیهای دانشکده/آموزشکدهها و اعطای مجوز «ایجاد کانونهای شکوفایی
خالقیت و نوآوری» پس از تکمیل و ارسال کاربرگها و دفاعیه به عنوان هسته داخلی مراکز رشد در راستای
بسترسازی مناسب جهت تجاریسازی ایدهها و ایجاد شرکتهای دانشبنیان ،فناور و صنایع خالق و تحقق اهداف
دانشگاه فنی و حرفهای در خصوص تبدیل علم به ثروت به  41مرکز در  29استان انجام گردید.
تدوین کلیه آییننامهها و دستورالعملهای مراکز رشد و نوآوری
با هدف سهولت در حمایت از هستهها و واحدهای مراکز رشد و نوآوری ،کلیه آییننامهها و دستورالعملهای مراکز رشد
و نوآوری (آییننامههای پذیرش ،خدمات فنی تخصصی ،نظارت و ارزیابی و کلیه فرمهای این حوزه) تدوین گردید.

برگزاری وبینارهای آشنایی با قوانین ،آییننامهها و دستورالعملهای مراکز رشد

درششماههنخستسال 99برگزاریمجموعهوبینارهایآشناییباقوانین،آییننامههاودستورالعملهایمراکزرشد
و نوآوری و کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری با رؤسای دانشکدهها و معاونین پژوهشی کلیه استانها انجام شد.

برگزاری دوره آنالین "معرفی فرایندهای ارزیابی شرکتهای متقاضی و برنامههای حمایت از شرکت-های
دانشبنیان"

دوره آنالین "معرفی فرآیندهای ارزیابی شرکتهای متقاضی و برنامههای حمایت از شرکتهای دانشبنیان" با
همکاری مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رؤسای مراکز،
معاونین پژوهشی ،مسئولین کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری و هستهها و شرکتهای فناور مستقر در مراکز
رشد و نوآوری کلیه دانشکده/آموزشکدههای فنی و حرفهای کشور برگزار گردید.

انعقاد تفاهمنامه با ستاد فناوریهای نرم و هویتساز معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه صنایع
خالق
ابعاد همکاری مشترک:
■ تعیین دانشگاه فنی و حرفهای بهعنوان مبادی معاونت علمی ریاست جمهوری در بخش فناو ریهای نرم و

هویتساز (شرکتهای خالق و نوآور)
■ تعیین اساتید دانشگاه فنی و حرفهای بهعنوان شبکهای از منتورها و داورها در سراسر کشور بهعنوان کارگزاران
معاونت علمی ریاست جمهوری جهت تائید ،منتوری و استانداردسازی شرکتهای خالق و نوآور معاونت علمی
ریاست جمهوری در زمینه تشکیل و اشاعه شرکتهای خالق
■ تعیین شبکه کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه فنی و حرفهای کشور بهعنوان مبادی معاونت علمی ریاست جمهوری
در سراسر کشور همراه با کلیه حمایتها و سوبسیدهای معاونت علمی در این زمینه
■ ایجاد و راهاندازی سایت جامع و شبکه ملی مراکز رشد مهارتی و پارکهای علم و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای به
منظور شبکهسازی مراکز رشد مهارتی دانشگاه فنی و حرفهای و نظارت و ارزیابی کلیه استانها و مراکز
■ برنامهریزی و تشکیل هسته جامعه حامیان مراکز رشد و نوآوری دانشگاه فنی و حرفهای به منظور ایجاد شبکه
حامیان جامعه مراکز رشد و نوآوری دانشگاه فنی و حرفهای در سراسر استانهای کشور با اتاقهای بازرگانی ،خانه
صنعت و معدن و اصناف استانها به منظور شناسایی نیازهای صنعت و اصناف استانها و با توجه به اسناد باالدستی
به صورت قطبی و تشکیل هستهها و واحدهای فناور بر مبنای کشش بازار و نیاز صنعت با هدف تجاریسازی و تشکیل
شرکتهای خالق و نوآور به صورت علمی و تخصصی در راستای اهداف مراکز رشد و نوآوری و کانونهای شکوفایی
خالقیت و نوآوری

انجام مقدمات ایجاد و تشکیل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای
اقدامات صورت گرفته:

• تأسیس صندوق با سرمایه اولیه دست کم  ۱۰۰میلیارد ریال و مدل کسبوکار
• طراحی ساختار سهامداری و بررسی شرکای صندوق
• طراحی قرارداد سهامداری و فرایند قانونی تأدیه سرمایه
• همچنین تعیین شاخصهای عملیاتی و شاخصهای کلیدی عملکرد صندوق
الزم به ذکر است ایجاد صندوق پژوهش و فناوری ،تکمیل حلقه زنجیره ارزش از طریق حمایت از هستهها و
واحدهای مراکز رشد و نوآوری و کسبوکارهای مهارت محور و تخصصی و شرکتهای خالق و دانشبنیان
میباشد .تشکیل و راهاندازی این صندوق از تأکیدات ریاست محترم دانشگاه و جز اولویتهای اصلی معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه است.

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

برگزاری کارگاههای آموزش با بنیاد ملی نخبگان

کارگاههای آموزشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و بنیاد ملی نخبگان کشور با حضور رؤسا و اعضای
هیاتعلمیوهمکارانحوزهپژوهشیدرسراسرکشورباهدفمعرفیآییننامهها،شرایط،ضوابطومعرفیرویدادهای
مختلف بنیاد نخبگی برای دانشجویان ،دانشآموختگان و اساتید در سطوح مختلف در 3جلسه برگزار گردید.

برگزاری اولین فستیوال سفیران کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفهای در سطح کشور

با توجه به اهمیت رونق تولید و اشتغالزایی در کشور و با هدف شناسایی ،حمایت ،تجلیل و معرفی دانشجویان ،دانش-
آموختگان و اساتید کارآفرین دانشگاه برای اولین بار در کشور ،فستیوال سفیران کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفهای
در دو سطح دانشجویان /دانشآموختگان و اساتید برگزار گردید .در این فستیوال از استانهای مختلف کشور آثار
کارآفرینان در قالب یک فایل و یک فیلم یک دقیقهای ارائه شد و پس از داوری در استانها به مرحله کشوری رسید.

حمایت مالی بیش از  %۹۰از هزینههای مربوط به ثبت اختراعات خارجی (پتنت)

دانشگاه فنی و حرفهای با همکاری کانون پتنت ایران اقدام به پرداخت حمایت مالی بیش از %۹۰از هزینههای مربوط به
ثبت اختراعات خارجی (پتنت) تا سقف ۱۲۰میلیون تومان برای اعضای هیات علمی ،مدرسین ،پژوهشگران ،فناوران
و مخترعان کشور پس از تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و کانون پتنت ایران مینماید.

ثبت اختراع

ثبت 12ثبت اختراع داخلی و یک ثبت اختراع خارجی در سال 1399توسط اعضایهیأت علمی دانشگاه فنی وحرفهای

قرار گرفتن دانشگاه فنی و حرفهای در لیست مبادی صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

در خصوص توسعه فعالیتهای صنایع خالق ،جلسه مشترک با حضور دکتر پرویز کرمی دبیر ستاد فناوریهای نرم و
هویتساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مشاور عالی دکتر ستاری با مدیر مراکز رشد ،نوآوری و فناوری
دانشگاه برگزار شد و نتایج ذیل حاصل گردید:
• قرار گرفتن دانشگاه فنی و حرفهای در لیست مبادی صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
• برگزاری رویدادهای مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه صنایع خالق
• اخذ مجوزهای مراکز نوآوری تخصصی صنایع خالق بهصورت استانی در استانهای داری ظرفیت با تأیید معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه
• قرار گرفتن کارگاهها و آزمایشگاههای مرتبط صنایع خالق در لیست کارگاهها و آزمایشگاههای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری جهت دریافت حمایتها و خدمات مرتبط

رویداد ملی فرصت

این رویداد ملی با همکاری بنیاد ملی نخبگان ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،صندوق شکوفایی و نوآوری
و دانشگاه فنی و حرفهای کشور برگزار گردید .این رویداد با مدل نوآوری باز و مواجه مسئله محور و در راستای اقدام به
بازاریابی و بازارسازی برای بنگاههای خرد و متوسط اقتصادی و توانمندسازی اجتماعی اساتید ،نخبگان ،دانشجویان
و استعدادهای برتر میباشد.

موضوعات رویداد:

• کشاورزی نوین
• اتوماسیونهای صنعتی
• صنعت لوازمخانگی
• سالمت و تجهیزات پزشکی
• صنعت دریایی و شیالت
پنل تخصصی این رویداد با حضور آقای دکتر ساالریه معاون بنیاد ملی نخبگان و آقای دکتر بغدادی معاون توسعه
اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی و آقای دکتر جهانشاهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای با
عنوان نقش نهادهای سیاستگذاری در توسعه فعالیتهای مسئله محور و دانشبنیان انجام شد.

نمودارهای تعداد هسته/واحد فناور و خالق

افزایش تعداد هستهها و واحدهای فعال در زمینه صنایع خالق و فناور به تفکیک سالهای  98 ،97و  99در مراکز رشد
و نوآوری و کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری دانشگاه فنی و حرفهای در نمودار زیر نشان داده شده است:

طراحی و راهاندازی سایت مرکز رشد

این سایت با هدف هماهنگی بیشتر بین مراکز در انجام امور و تسهیلگری برای متقاضیان و دسترسی آنها به
فرآیندهای مختلف مراکز رشد ایجاد گردید.

طراحی سامانه مرکز رشد

در این سامانه با طراحی منوهای مختلف مانند اخبار و اطالعات ،فرآیند پذیرش ،اطالعات هستهها و واحدها ،بانک
اطالعاتی سرمایهگذاری ،بانک اطالعاتی داوران ،بانک اطالعاتی مشاوران و سایر منوهایی که برای داشتن یک مرکز
رشد به وسعت کشور برای دانشگاه بزرگ فنی و حرفهای مورد نیاز میباشد ،در نظر گرفته شده است .فرآیند پذیرش
ایده در سامانه در شکل زیر نشان داده شده است:

استقرار  132هسته فناور و  41واحد فناور در مراکز رشد و نوآوری و کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری دانشگاه
فنی و حرفهای در سال 99

⏪
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دانشگاه فنی و حرفهای راهاندازی گردیده است.

ایجاد سامانه سیستم مدیریت اطالعات دانشگاه فنی و حرفهای ()EVI

این سامانه به منظور تولید کد مدرسی اساتید دانشگاه فنی و حرفهای طراحی و ایجاد شده است .سامانه مذکور
همانند شناسنامه اساتید عمل میکند و اطالعاتی مانند نام ،نام خانوادگی ،کد ملی ،کد آموزشکده/دانشکده ،آخرین
مدرک تحصیلی ،رشته آخرین مدرک تحصیلی و دروسی که اساتید میتوانند نسبت به تدریس آن اقدام نمایند نمایش
داده میشود.

ایجاد سامانه برگزاری وبینارهای دانشگاه

با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح کشور و به دلیل حفاظت از سالمتی تمامی کارکنان و اساتید محترم
دانشگاه فنی و حرفهای ،تصمیم بر آن شد کلیه جلسات مدیریتی به صورت آنالین برگزار گردد ،لذا دفتر فناوری
اطالعات و ارتباطات دانشگاه ،زیرساخت و بستری را جهت برگزاری وبینارهای متعدد فراهم نموده است و انجام این
مهم ،منجر به صرفهجویی ساالنه  120میلیون تومان برای دانشگاه فنی و حرفهای گردید.
استقرار  80هسته و  9واحد صنایع خالق در مراکز رشد و نوآوری و کانونهای شکوفایی خالقیت و نوآوری دانشگاه فنی
و حرفهای در سال 99

 6طرح برتر دانشگاه فنی و حرفهای در نمایشگاه هفته پژوهش وزارت علوم مربوط به مرکز رشد دانشگاه

تجاریسازی  5طرح واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه با عناوین زیر انجام شد:
• شریدر دوشفت
• دستگاه اکوپاد (سیستم بهینهساز مصرف انرژی)
• روبر اسکرین گندلهسازی آهن و توربین ترکیبی شهری
• پودرکن شیشه
• تولیدمکانیکانسیلهاینیروگاهی

اهم فعالیتهای انجام شده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
داشبورد مدیریتی QlikView

با توجه به سامانههای مختلف نرمافزاری ایجاد شده دانشگاه و بانکهای اطالعاتی متنوع موجود ،نیاز به سامانه هوش
تجاری برای ارائه گزارشات سریع و یکپارچه احساس میشود .با سامانه مذکور امکان اندازهگیری ،کنترل و ردگیری
فرآیندهای کلیدی وجود دارد و این سامانه مدیران را در تصمیمگیری یاری مینماید.

سامانه پخش آنالین

دانشگاه فنی و حرفهای بهعنوان اولین بار در بین دانشگاههای دولتی با پخش آنالین مراسم اجالس سراسری مدیران
دانشگاه فنی و حرفهای از این سرویس رونمایی کرد .با استفاده از این سرویس میتوان همایشها ،سمینارها و
جلسات مراکز مختلف اداری ،آموزشی را روی بستر اینترنت با تعداد زیادی شرکتکننده ارائه کرد.

ارتباط کلیه آموزشکده/دانشکدههای فنی و حرفهای به صورت شبکه اختصاصی

به منظور برقراری ارتباط بین دانشکدهها/آموزشکدههای فنی و حرفهای با ستاد مرکزی میبایست هر دانشکده/
آموزشکده رنج آی پی ( )IPمنحصربهفرد خود را دارا باشد که این کار با طراحی و تخصیص و استفاده از رنج کالس  Bو
اعالم به آموزشکده/دانشکدههای فنی و حرفهای شروع گردید.

ایجاد سامانه پایش کرونا

به کمک این سامانه و پاسخدهی به تعدادی از سؤاالت طراحی شده ،اساتید و دانشجویان گرامی دانشگاه فنی
و حرفهای میتوانند نسبت به وضعیت سالمتی خود و عدم ابتال به کرونا اطمینان حاصل نمایند .همچنین با ثبت
اطالعات و پاسخدهی به سؤاالت ،دانشگاه فنی و حرفهای (ستاد مرکزی) بانک اطالعاتی از اطالعات ثبت شده در
اختیار خواهد داشت.

طراحی و راهاندازی سامانه تیکتینگ میزخدمت

با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح کشور و به دلیل حفاظت از سالمتی تمامی شهروندان ،کارکنان و
دانشجویان محترم دانشگاه فنی و حرفهای ،تصمیم بر آن شد تا از حضور افراد به سازمان مرکزی و همچنین تمامی
آموزشکده/دانشکدههای زیرمجموعه دانشگاه فنی و حرفهای کاسته شود .با توجه به این مهم ،سامانهای تحت
عنوان "میز خدمت" در سریعترین زمان ممکن ،طراحی و پیادهسازی گردید .به کمک این سامانه ،این امکان فراهم
گردید تا اربابرجوع ،دانشجویان و پرسنل آموزشکده/دانشکدههای فنی و حرفهای بتوانند به سادگی و با ارسال یک
درخواست ،موارد مورد نظر خود را مطرح نمایند.

خرید تجهیزات سختافزاری جدید

با توجه به نیاز دانشگاه و تعدد سرویسهای تحت وب دانشگاه و ارائه خدمات بهینه به دانشجویان ،اساتید و همکاران
اقداماتیازجملهخریدسرورها،سنسرورها،سنسوییچها،روترهاوفایروالهاوبهینهسازیاتاقسرورصورتپذیرفت.

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه فنی و حرفهای

ایجاد سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفهای (سمیـاد)

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم برگزاری کالسهای آموزشی به صورت آنالین ،سامانه مدیریت یادگیری
الکترونیکی طراحی و پیادهسازی گردید .به کمک این سیستم ،اساتید و دانشجویان میتوانند با استفاده از امکانات
نرمافزار ادوبی کانکت ( )Adobe Connectاز امکانات کالس آنالین استفاده نمایند.

ایجاد سامانه آپلودسنتر

این سامانه جهت بارگذاری فایلها و فیلمهایی که بهعنوان محتوای درسی توسط اساتید محترم تدریس میشود
طراحی و ایجاد شده است 1 .سرور آپلودسنتر برای همکاران و  8سرور آپلودسنتر برای اساتید و دانشجویان محترم

به منظور سهولت استفاده از سرویسهای تحت وب دانشگاه و ارائه خدمات بهینه به دانشجویان ،اساتید و همکاران
گرامی ،پهنای باند دانشگاه تا  1گیگابایت افزایش یافت.

طراحی و ایجاد زیرساخت  BIدر دانشگاه فنی و حرفهای

با توجه به سامانههای مختلف نرمافزاری ایجاد شده دانشگاه و بانکهای اطالعاتی متنوع موجود ،نیاز به سامانه
"هوش تجاری" برای ارائه گزارشات سریع و یکپارچه احساس میشود .انواع گزارشات مختلف در این سامانه اعم
از دروس مجازی ارائهشده در سامانه سمیاد ،داشبورد مدیریتی آمار غذایی سیستم کالینان ،پشتیبانی تیکتهای
ارسالشده در سامانه سمیاد ،داشبورد مدیریتی تیکتهای ارسالشده در سامانه میزخدمت و  ...طراحی و
راهاندازی شده است.

❚❚
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پژوهشکدهمطالعاتفناوری
ریاستجمهوری
در این بخش یم خوانید:

داستاناعتمادوحمایتبنیادمستضعفانازمتخصصان
مراکزآموزشعالیکشور
شرکتحفاریشمال،نمادارتباطصنعتبادانشگاه
داستاناعتمادوحمایتبنیادمستضعفانازمتخصصان
مراکزآموزشعالیکشور
و ....

گزارش عملکرد پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
1399-1391
معرفيپژوهشکده

رشد فناوری و توسع ه نوآوری ،دستاورد مجموعهای از عوامل درهمتنیده است .تالشهای
علمی و فناورانه ،در کنار عواملی مانند بازارهای پویا ،بسترهای نهادی مناسب ،تعامل و
همکاری نظاممند بازیگران و سیاستهای کارا و اثربخش دولت است که میتواند کارآمد
ونتیجهبخشباشد.
پژوهشکد ه مطالعات فناوری میکوشد با انجام و پشتیبانی از تحقیقات میانرشتهای،
کمک به شکلگیری جامع ه متخصصان و پژوهشگران و تالش برای هماهنگی افراد و
گروههای مرتبط ،مهمترین مسائل کشور در حوز ه رشد و توسع ه فناوری را شناسایی کرده
و به آنها پاسخ دهد.
این پژوهشکده مجوز فعالیت خود را از شورای گسترش آموزش عالی دریافت کرده و در
سال  ۱۳۹۱با مصوبه شورای عالی اداری تاسیس شده است .این پژوهشکده به صورت
هیئت امنایی اداره میشود.
اعضای هیئت امناء عبارتند از:
• رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری (رئیس هیات امناء)
• نماینده سازمان برنامه و بودجه (عضو هیات امناء)
• نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عضو هیات امناء)
• رئیس پژوهشکده (دبیر هیات امناء)
• پنج نفر متخصص حوزه مدیریت علم و فناوری کشور (اعضای حقیقی)

چشم انداز

پژوهشکده مطالعات فناوری ،پژوهشکدهای فعال ،اثربخش و مورد اعتماد بخشهای
مختلف نظام ج.ا .ایران اعم از دولتی ،خصوصی و عمومی کشور است که با محوریت

شبکهای از افراد و مؤسسات مرتبط ،نقش بسزایی در تشخیص ،تبیین و پاسخگویی به
مسائل و نیازهای فناوری و نوآوری ایفا مینماید.
توضیح :در این چشمانداز مطالب زیر دیده شده است:
• افق زمانی این چشمانداز  1404دیده شده یعنی دستیابی به این وضعیت باید در این
سال محقق شود.
• پژوهشکده در حوزه کاری خود ،باید عنصری فعال و اثربخش دیده شود .بهگونهای که
نتیجه فعالیت پژوهشکده در سطح کشور نمود پیدا کند.
• پژوهشکده باید بهگونهای عمل کند که مورد اعتماد نظام (حاکمیت) و اجزای نظام باشد.
• مخاطب پژوهشکده تمام ارکان نظام ،سازمانها و شرکتهای دولتی ،خصوصی و
عمومیهستند.
• یکی از مهمترین ابزارهای کار در چندساله آینده پژوهشکده ،ایجاد شبکهای مؤثر در
سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی است که بدون آن اثرگذاری ممکن نیست و پژوهشکده
با آن شناخته میشود.مأموریت
تحلیل ،درک و پاسخ مؤثر و فعاالنه به فرصتها و مسائل پیشرفت جمهوری اسالمی ایران
در فناوری و نوآوری با انجام پژوهشهای اصیل ،چندرشتهای و کاربستمحور

اهداف کالن

• افزایش آگاهیهای عمومی و تخصصی مبتنی بر نتایج پژوهشها
• ارتقاء بینشها و اصالح نگرشهای سیاستگذاران ،برنامهریزان و مجریان
• اثرگذاری عملی بر ساختارها ،فرایندها ،برنامهها و قوانین کشور در حوزه علم ،فناوری
و نوآوری
• توسعه ظرفیتها و ارتباطات پژوهشکده در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی

شاخصهای کلیدی تحقق اهداف
هدف

معیار

افزایش آگاهیهای عمومی و تخصصی
مبتنی بر نتایج پژوهشها

انتشارات علمی

انتشار  2مقاله به ازای هر پروژه پژوهشی

ارتقاء بینشها و اصالح نگرشهای
سیاستگذاران ،برنامهریزان و مجریان

برگزاری جلسات ارائه نتایج پژوهشها
اخذ بازخوردهای کتبی از نتایج پژوهشها

حداقل  3مورد به ازای  80درصد پروژهها

اصالح ساختارها/فرایندهای موجود در نهادها و نظامهای کشور
اثرگذاری عملی بر ساختارها ،فرایندها،
ایجاد نهاد جدید
برنامهها و قوانین کشور در حوزه علم،
تصویب قانون/سیاست/برنامه جدید
فناوری و نوآوری
اصالح قانون/سیاست/برنامه موجود
توسعه ظرفیتها و ارتباطات
پژوهشکده در سطح ملی ،منطقهای
و بینالمللی

حداقل یک مورد اثرگذاری برای  50درصد از پروژهها

توسعه همکاریهای پژوهشی ملی ،منطقهای و بینالمللی

تأمین مالی حداقل  70درصد مبلغ کل پروژههای پژوهشکده از منابع بیرونی
همکاری پژوهشی با مؤسسات داخلی در حداقل  20درصد پروژههای پژوهشکده
اجرای حداقل  2پروژه یا برنامه مشترک در سطح منطقهای و بینالمللی

تمرکز ،استمرار موضوعی و ایجاد وجهه اجتماعی پژوهشکده

تمرکز  70درصد پروژههای پژوهشی گروهها بر حوزههای اولویتدار پژوهشکده

تعالی سرمایههای انسانی در پژوهشها (نیروسازی)

وجود حداقل یک نیروی کارآمد تماموقت به ازای هر حوزه اولویتدار پژوهشکده

⏪
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ع
ف

پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
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مروری بر پروژه های برتر گروه

راهبردها

■ راهبردهای انجام پژوهش در گروههای پژوهشی شامل:
• تشخیص و تبیین عمیق مسائل و فرصتها
• ارائه راهکارهای خالقانه و چندرشتهای
• انتقال یافتهها به مخاطبان و کمک به کاربست راهحلها در سازمانهای مرتبط
■ راهبردهای پشتیبانی همراه با ارتقاء پژوهشها
• ایجاد فرایندهای درونی متضمن رشد و کیفیت
• شبکهسازی ملی ،منطقهای و بینالمللی

ماموریت

انجام پژوهشهای اصیل ،چندرشتهای و کاربستمحور برای تشخیص ،تحلیل ،درک و پاسخ مؤثر و فعاالنه به فرصتها و
مسائل پیشرفت جمهوری اسالمی ایران در فناوری و نوآوری
توضیح :در این مأموریت مطالب زیر دیده شده است:
• موضوع کار پژوهشکده و درعینحال غایت همه کارها ،پیشرفت ج.ا.ایران در علم ،فناوری و نوآوری است.
• ژوهشکده هم در فرصتها و هم در مسائل کشور در موضوع کار خود ورود میکند.
• تحلیل ،درک و پاسخ مؤثر ،نحوه پرداختن به فرصتها و مسائل را نشان میدهد.
• کلمه مؤثر ،نگاه جدی به اثرگذاری کارها و تناسب با شرایط بومی کشور و کلمه فعاالنه ،حضور جدی و حتی پیشفعاالنه
پژوهشکده در صحنههای کار را نشان میدهد.
• پژوهشکده نقشآفرینی خود را از طریق پژوهش انجام میدهد که بر اساس تعریف رسمی بینالمللی (و تعریف بومی آن)
نظاممند بوده و شامل کاربست هم میشود.
• پژوهشهای پژوهشکده اصیل است یعنی بازنویسی کارهای انجام شدشه و پذیرش کور دیدگاههای موجود نیست؛ و پژوهشکده
با رعایت اخالق پژوهش ،اصالت آنها را تضمین میکند .چندرشتهای است چون فرصتها و مسائل پیشرفت عموم ًا چندرشتهای
هستند .کاربستمحور است چون با نگاه به امکانپذیری کاربست آن انجام میشود و برای کاربست پیشنهاد دارد.

پژوهشکده در یک نگاه

• انتشار بیش از  20عنوان کتاب
• انجام بیش از  180پروژه پژوهشی
• انتشار بیش از  80مقاله داخلی و خارجی

گروه های پژوهشی

• گروه سیاست نوآوری و آینده پژوهی
• گروه اقتصاد دانش بنیان
• گروه جامعه و پیشرفت
• گروه مطالعات بین الملل علم و فناوری

اثرگذاری و خروجی منجر به تحول

عنوان

مقدار

عنوان اثرگذاری

گروه متولی

تأسیس کارگروه اقتصاد ،اشتغال و آموزش عالی و تنظیم شیوهنامه تهیه گزارش توجیهی برنامههای درسی از
منظر اقتصاد و اشتغال (مصوب وزارت علوم)

جامعه و پیشرفت

تصویب مشوقهای مهارتآموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل نیروهای مسلح

جامعه و پیشرفت

اخذ سهمیه ذیل تفاهمنامه عتف و صمت و ابالغیه بهکارگیری سربازان ماهر در شرکتهای خالق و
آزمایشگاهها و دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها

جامعه و پیشرفت

اخذ سهمیه ذیل تفاهمنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت بهکارگیری سربازان در شرکتهای
دانشبنیان بخش خصوصی

جامعه و پیشرفت

اضافه شدن بخش مهارتآموزی به کتاب درسی آمادگی دفاعی

جامعه و پیشرفت

عضویت در دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی و مشارکت در راهبری تدوین
"چارچوب ملی صالحیتهای حرفهای ایران"

جامعه و پیشرفت

تصویب نقشه راه طرح جامع مهارتآموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل نیروهای مسلح

جامعه و پیشرفت

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری اوقاف

اقتصاد دانش بنیان

تصویب موضوع تایید صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان رکن ضامن در هیأت مدیره سازمان بورس

اقتصاد دانش بنیان

تاسیس شرکت برای اجرای پیمانهای دوجانبه پولی (بخش خصوصی)

اقتصاد دانش بنیان

عضویت در اتاق فکر دبیرخانه اجرایی سازی سند جامع روابط علمی بینالمللی

مطالعات بینالملل

■ پروژه طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری نانو
فناوریها و محصوالت جدید برای ورود به بازار همواره با مقاومتهایی روبهرو بوده اند .این مقاومت ناشی از مسائلی از قبیل
ابهام مصرفكنندگان نسبت به كارایی یا ایمنی محصوالت ،تسلط رقبا بر كانالهای بازار ،ناكافی بودن استانداردها یا نیاز به
استانداردهای جدید ،فقدان حمایت های مناسب مالی ،فنی و حقوقی است .دانشگاهها و شركتهای دانشبنیان برخاسته
از آن ها كه توسعهدهندگان اصلی فناوریهای جدید هستند ،قادر به غلبه بر این مقاومتها نیستند .یكی از راهحلهای
تجربهشده در دنیا برای غلبه بر موانع فوق در مسیر فروش و انتقال ،استفاده از "كارگزاران یا واسطههای فناوری" است.
واسطهها توانایی معرفی فناوریهای جدید به بازارهای موجود را دارند .آن ها افراد یا تیم هایی هستند كه قب ً
ال در یک
صنعت فعالیت داشته و قواعد آن صنعت و زبان فعاالن را به خوبی میشناسند .همچنین آن ها عالقهمند به استفاده از
فناوریهای جدید هستند ،از این رو میتوانند پل ارتباطی مناسبی بین صنعت موجود و فناوریهای جدید باشند.
"سامانه یكپارچه مدیریت تبادل فناوری" به دنبال ایجاد مدلی برای روابط سازنده و پویا بین عوامل فوق است .در حال
حاضر این پروژه بیش از سه سال است که در ستاد توسعه فناوری نانو راهاندازی شده و در طول این مدت  46کارگزار دراین
برنامه جذب شدهاند که با کمک این کارگزاران بیش از  1500تقاضای صنعتی شناسایی شده که درنهایت  159پروژه موفق
تبادل فناوری حاصل شده است.
■ پروژه بررسی وضعیت صنعت ماشینسازی پیشرفته در کشور در حوزههای صنعتی منتخب
ماشینسازی (صنعت ساخت ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید) صنعتی زاینده و زیربنایی است که وضعیـت آن در هـر
کشوری ،یکـی از شاخصهای مهم توسعهیافتگی صنعتی و تولیدی آن کشـور اسـت .در ایــن پژوهش عالوه بــر بررسی
ضرورت بومیسازی این صنعت ،تــالش شده است تــا شناختی از وضعیت صنعت ماشینسازی در چند حوزه مهم صنعتی
کشور از نظر چالشهای پیش رو ،رقابتپذیری و فرصتهای توسعه به دست آید .عالوه بر آن ،نقش نهادهای مؤثر در این
صنعـت اعم از دولتی ،خصوصی و تشکلهای صنفی در زمینه سیاستگذاری ،قانونگذاری ،تسهیل گری ،تأمین مالی و ...
مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا مطالعات تطبیقی بــر روی سیاستهای صنعتی چند کشور منتخب در زمینه
صنعت ماشینسازی (آلمان ،کره جنوبی و هنــد) انجام شده است .در این پژوهش همچنین اقدام به بررسی وضعیت
ماشینسازی در پنج حوزه صنعتی مختلف شده است که این صنایع شامل :فرش ماشینی ،پلیمر و پالستیک ،دارویی،
غذایی و فلزی (کشش مفتول) می باشند.
■ پروژه بررسی نقش و جایگاه مطلوب سازمان بنادر و دریانوردی در کشور و ارزیابی تطبیقی وضعیت سه کشور پیشرو
بخش دریایی به عنوان یکی از حوزه های راهبردی کشور ،تأثیرات زیادی در زمینه امنیت ملی ،علم و فناوری ،اقتصاد و
اقتدارآفرینی کشور داشته و توسعه فعالیت های دریایی کشور طی چند دهه گذشته یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید
مقامات ارشد کشور بوده است .مشکالت عدم توسعه یافتگی بخش دریا در کشور تاکنون از منظر و ابعاد مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است .با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با ساختار نهادی بخش دریایی کشور ،به طور کلی می توان
نواقص و چالش های ذیل را در ساختار فعلی مطرح نمود:
• ضعف وجود نهاد متولی متمرکز در سیاست گذاری بخش دریا
• عدم تفکیک فعالیت های حاکمیتی از تصدی گری
• محدود بودن ساختار دریایی به یک وزارتخانه و مشکل ارتباطات بین وزارتخانهای
• رشد نامتناسب و ناهماهنگ زیربخشهای مختلف دریا با توجه به قرارگیری آن ها در سطح ساختارهای مختلف حاکمیتی
• عدم هماهنگی و هم سویی سیاست های زیربخش های مختلف دریا
• عدم امکان ایفای نقش در حوزه فرابخش و بخش دریا
• تعدد نهادهای تصمیم گیر و فقدان مدیریت واحد و در نتیجه ضعف پاسخگویی در بخش دریا
عالوه بر حوزه تمرکز ،سطح قرارگیری ساختار نهادی مطلوب نیز در ساختار فعلی کشور ،از جمله مسائلی است که باید در
طراحی ساختار در نظر گرفته شود .با توجه به ساختار کشور و مالحظات موجود ،هیچ کدام از سناریوها به تنهایی نمی توانند
منجر به توسعه بخش دریا در کشور و حل مشکالت این حوزه گردند .از این رو می بایست ترکیبی از سناریوها در نظر گرفته
شود تا ساختار مطلوب ضمن بهره مندی از نقاط قوت تمامی سناریوها ،حداقل نقاط ضعف ممکن را داشته باشد.

معرفی گروه اقتصاد دانش بنیان

گروه اقتصاد دانشبنیان بر آن است تا با اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه های تخصصی بتواند راهکارهای مناسبی را در
اختیار سیاستگذاران و مسئوالن کشور قرار دهد تا در کنار توسعه ادبیات علمی این حوزه در ایران ،راهکارهای عملیاتی نیز
ارائه و محقق گردند .از چشم اندازهای مهم این گروه می توان به ایفای نقش محوری در مشاوره و توسعه سیاستگذاریهای
کالن اقتصادی در زمینه اقتصاد دانشبنیان ،ایجاد و توسعه نهادهای الزم برای پیگیری سیاستهای مربوطه و توسعه
همکاریهای بینالمللی با مراکز سیاستگذاری ،نظارت و اجرا در دیگر کشورها جهت انتقال دانش و تجربیات آن مراکز به
کشور و یا انجام پروژههای مشترک نام برد .این گروه با  3نفر عضو هیئت علمی 1 ،نفر پژوهشگر تمام وقت و همچنین تعدادی
پژوهشگر نیمه وقت در زمینههای مختلف پژوهشی مشغول به فعالیت می باشد.

اولویت های پژوهشی گروه
حوز ه
تمرکز

معرفی گروه سیاست نوآوری و آینده پژوهی

اولویت های پژوهشی گروه
حوز ه تمرکز

زیر حوزهها (فرصتها و مسائل)
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آیندهپژوهی • آیندهپژوهی و پایش فناوریهای جدید • فناوریهای سالمت
علم ،فناوری • آیندهپژوهی تحوالت تأثیرگذار بر علم • ،مشاغل و مهارتهای آینده
• انقالب صنعتی چهارم
و نوآوری فناوری و صنعت

اقتصادبینالملل

• طراحی ابزارهای جدید سیاستی متناسب با شرایط کشور
• مطالعه مکاتب و الگوهای توسعه منطقهای و تدوین الگوهای بومی
متناسب با انواع مناطق
• تکمیل زنجیرههای ارزش استانی در حوزههای منتخب با تأکید بر
فرصتهای نوآوری فناورانه
• معیارهای تمرکز بر صنایع خاص در مناطق مختلف
• همکاری در تهیه طرح جامع توسعه یک منطقه/استان
• برنامههای استانی علم و فناوری
• همکاری شرکتهای بزرگ و کوچک
• نقشآفرینی و ارتباطات مطلوب بازیگران اصلی زیستبومهای
فناوری و نوآوری
• انتقال و انتشار فناوری در بنگاههای صنعتی
• بررسی و بازتعریف حکمرانی بخشها و سازمانها

•
•
•
•
• نظام آماری اقتصاد نوآوری
•
• قوانین و مقررات توسعه نوآوری
•
• تأمین مالی نوآوری
•
•
•
•
•

پلتفرمهای اطالعاتی مرتبط برای تحلیل وضعیت اقتصاد نوآوری
نظام آمار اقتصادهای بخشی نوآوری (اقتصاد زیستی و )...
بررسی و آسیبشناسی قوانین و مقررات موجود برای توسعه نوآوری
مطالعه تجربیات قانونگذاری کشورها در توسعه نوآوری
تحلیل سیاستگذاری اقتصادی برای توسعه نوآوری
بررسی و تبیین سیاستهای پولی توسعهگرا
طراحی ابزارهای مالی بازار پول متناسب برای طرحهای نوآورانه (فاکتورینگ و )...
آسیبشناسی نهادهای موجود تأمین مالی طرحهای نوآورانه
مطالعه تجربیات کشورها در توسعه ابزارهای متناسب برای تأمین مالی
طراحی نهادهای اعتبارسنجی طرحهای نوآورانه و دانشبنیان
بررسی نحوه توسعه بازار ضمانت در کشور

• بررسی چالشهای توسعه صادرات در فضای کسبوکار ایران
• تبیین ابعاد نظری حکمرانی • بررسی ظرفیتهای صادراتی ایران به کشورهای همسایه و طراحی مدلهای توسعه
اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی صادرات متناسب با هر کشور
• طراحی مدلهای متناسب در • طراحی راهکارهای متناسب برای توسعه تجارت محصوالت فناورانه
حکمرانی اقتصادی ملی و بخشی • راهکارهای رصد اقتصاد بینالملل
• هدایت و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بینالمللی در توسعه فناوری و نوآوری
• بررسی ظرفیت سازمانهای بینالمللی و توسعهای در سرمایهگذاری بینالمللی

اقتصاد سیاسی نوآوری

• مطالعات سیاست صنعتی
• مطالعات نظامهای نوآوری
سیاستپژوهی
• مطالعات توسعه منطقهای
علم ،فناوری
• مطالعات بنگاههای نوآور و زیستبوم
و نوآوری
آنها

اقتصاد نوآوری

گروه سیاست نوآوری و آینده پژوهی با هدف انجام مطالعات عمیق در سطح ملی در زمینه تدوین و طراحی سیاستهای
نوآوری و ارزیابی اثرات این سیاستها و همچنین بازطراحی نقش سازمانها و نظامهای نوآوری برای تحقق حکمرانی خوب
تأسیس شده است .این گروه با 3نفر عضو هیئت علمی 2،نفر پژوهشگر تمام وقت و همچنین تعدادی پژوهشگر نیمه وقت در
زمینههای مختلف پژوهشی مشغول به فعالیت می باشد.

زیر حوزهها
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• تبیین ابعاد نظری حکمرانی • بررسی تجربیات کشورها در حکمرانی متناسب برای توسعه نوآوری
اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی • تحلیل تاریخی حکمرانی اقتصادی در ایران و جهان
• طراحی مدلهای متناسب در • بررسی و مطالعه قوانین و مقررات حکمرانی اقتصادی ( تعارض منافع ،مالکیت ،شفافیت
حکمرانی اقتصادی ملی و بخشی و )...
• تحلیل ابعاد اقتصاد سیاسی قانون اساسی

⏪

ت
ع
ف

پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

⏪

مروری بر پروژه های برتر گروه

■ پروژه بررسی سازوکارهای ضمانت فعالیت فناورانه با تأکید بر حوزه اخذ اعتبار و صادرات
پرداختن به نوآوری و ضرورت توسعه آن در اقتصاد كشور جزو الزامات اساسی توسعه اقتصادی به شمار

می رود .یکی از نیازهای اصلی نوآوری تأمین مالی است که یکی از مصادیق آن تأمین نیازهای مالی شرکت های دانش بنیان است.
یکی از مشکالت اصلی این شرکت ها ،نداشتن وثیقه مناسب برای دریافت تسهیالت و ضمانت نامه های تعهد قراردادی است.
این مشکل در برخی از کشورها با تأسیس نهادهای ضمانت مرتفع گردیده است .نهاد ضمانت به واسطه شناختی که از شرکت ها
به دست می آورد می تواند بدون استفاده از وثیقه های سنگین ،ضمانت نامه هایی برای دریافت وام و تعهد قراردادها صادر نماید.
ا گرچه این مؤسسات عموم ًا دولتی بوده و از منابع مالی دولتی بهره مند هستند ،اما آن نهادهای ضمانتی موفق عمل می کنند که
از توانایی ارزیابی دقیق این شرکت ها برخوردار می باشند .در گزارش ضمانت فعالیت های فناورانه پس از بیان ادبیات موضوع
تجربیات موفق بین المللی در این زمینه بررسی شده و پس از آن بر پایه روش داده بنیاد ،ساز و کارهای ضمانت در ایران آسیب
شناسی وراهکارهای میان مدت و بلند مدتی برای دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه شده است.

■ پروژه ارائه مدلی برای ارتقای مهارتهای مدیریت مالی شخصی سربازان وظیفه

دانش مالی شخصی به مفهوم اداره کردن اقتصادی شخص-خانواده است به طوری که شخص تصمیمگیر با توجه به میزان درآمدها
و هزینههای حال و آتی خود و با توجه به چرخه حیات خانواده بهترین تصمیم را در جهت بهبود و ایجاد ثبات مالی شخصی و یا
خانواده اخذ کند .مسئولیت اجتماعی نهادهای حاکمیتی کشور نسبت به کودکان ،نوجوانان و جوانان ایجاب میکند تا به فراخور
میزان تعامل آن ها با اقشار جامعه ،نسبت به آموزش "مدیریت مالی شخصی" و توسعه "مهارت های دانش مالی شخصی" نقش خود
را ایفا نمایند .این پژوهش با پرداختن به مسئله ساختار و ابعاد آموزشی و مهارتی مدیریت مالی شخصی در کشور با استفاده از روش
مطالعه اسنادی و منابع کتابخانهای سعی در تبیین سند و نقشه دانش و مهارت های الزم در زمینه مدیریت مالی شخصی خانوار
دارد .همچنین با بررسی تجربیات ایران و سایر کشورها ،نقشه دانش -مهارتی را در این زمینه استخراج نموده و مدل همکاری
نهادی میان متولیان این بخش با تأکید بر نقش قرارگاه مهارتآموزی سربازان وظیفه و توجه بر آموزش این مهارت در دوران قبل از
دوره ضرورت سربازی مشموالن را طراحی و تبیین کرده است.

■ پروژه بررسی نظام تصمیمگیری اقتصادی آلمان

ساز و کار سیاستگذاری کشور آلمان به عنوان یکی از پیشروترین اقتصادهای صنعتی عصر جدید که برخالف سایر کشورهای
ن قیمت انرژی است ،از
صنعتی نه از سابقه استعماری خاصی برخوردار بوده است و نه دارای ذخایر قابل توجهی از منابع ارزا 
جذابیت زیادی در مطالعات سیاستپژوهی برخوردار است .از سوی دیگر ،نداشتن این رانتهای طبیعی باعث میشود که دانش
یک منبع راهبردی برای این کشور محسوب شود .به همین جهت ،سیاستگذاری در عرصه فناوری و نوآوری یکی از بهترین
موردکاویها در تحلیل و بررسی مکانیسم سیاستگذاری این کشور خواهد بود .در این میان ،طی سالیان اخیر ،یکی از مهمترین
راهبردهای حاکم در عرصه نوآوری و فناوری آلمان "راهبرد نوآوری در فناوریهای هایتک  "2020بوده است که به نظر میرسد
به عنوان پاسخ راهبردی دستگاه سیاستگذاری آلمان به موج جدید تحوالت فناورانه جدید قابل ارزیابی می باشد .اهمیت این
راهبرد از آن جهت است که مسئله مهمی تحت عنوان "انقالب صنعتی چهارم" را هدفگذاری نموده است .در بخش نخست این
گزارش ،به زمینههای اولیه و چگونگی طرح و اجرایی نمودن این راهبرد اشاره گردیده و نشان داده شده که چگونه نقطه اهرمی
تسهیل محیط نوآوری و تکریم ایدههای خالقانه به عنوان هدف غایی این راهبرد ،از همان ابتدا متمرکز بر تغییر ساز و کار حمایت
دولت از عرصه فناوریهای هایتک بوده است.
اما ،طراحی خاص این راهبرد به ویژه توجه به جزییات دقیق آن در فازهای سهگانه ،این پرسش را به ذهن متبادر میکند که در دنیای
سرشار از تزاحم منافع سازمانی ،چه عقلی در جامعه فدرالی آلمان توانسته است با فهم این نکته که تحوالت فناورانه ،زمان مهمی
برای برهم زدن تقسیم کارهای جهانی است ،این مسیر جدید را برای سیاستهای نوآوری این کشور در چند دهه آینده ترسیم
نماید؟ مسئله نوآوری در بخش دوم گزارش حاضر مورد توجه است و شناخت نهادهای مؤثر در شکل گیری سیاستگذاریهای
کالن جامعه آلمان هدف اصلی این بخش از پژوهش بوده است.

معرفی گروه جامعه و پیشرفت

از بدو تأسیس پژوهشکده مطالعات فناوری ،توجه به مقتضیات بومی کشور در پیشرفت ،بهویژه در حوزه علم ،فناوری و نوآوری،
تبیین کننده ضرورت شکلگیری "گروه جامعه و پیشرفت" بوده است .تالش برای تسهیل فرآیند تدوین ،ترویج و پیادهسازی الگوی
های بومی پیشرفت شناسایی و پیگیری نیازهای پژوهشی در جهت تحول و پیشرفت کشور با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی
فناوری و نوآوری بهعنوان مأموریت کلیدی این گروه تعریف شده است .در این گروه تالش میشود تا با اتخاذ رویکرد مبنایی و در
عین حال کاربردی در پژوهشها ،الگوها و مدلهای مطلوب برای پیشرفت استخراج گردد .موارد ذیل ازجمله اهداف کالن گروه
جامعه و پیشرفت به شمار میآید:

• توسعه نظریهها و الگوهای بومی پیشرفت و گفتمان سازی آن در میان نخبگان ،حاکمیت و عموم جامعه؛

• رصد ،مسئله یابی ،فرصت شناسی ،یافتن راهحلهای بومی و کنشگری فعال در زیستبوم تحول و پیشرفت کشور؛

• مشارکت در حل مسائل اولویتدار تحول و پیشرفت با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی -فرهنگی کشور.

اولویتهای پژوهشی گروه
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زیر حوزهها

جامعهشناسی • نگاشت نقشه چالشها  /فرصتهای فرهنگی پیشرفت؛
و فرهنگ
• تهیه پیوست فرهنگی مبتنی بر الگوی بومی پیشرفت در رابطه با سیاستها و ارزیابی اجتماعی فرهنگی
پیشرفت
اقدامات؛

توسعه و تعالی سرمایه

تحول نظام
آموزش عالی

•
•
•
•
•

مهاجرت

•
•
•
•
•
•
•

•
تحول در
•
نظام اشتغال و •
آموزش مهارت •
•

مطالعه و رصد روندهای ملی و بینالمللی حاکم بر آموزش عالی؛
تبادل دانش و فناوری میان دانشگاه و کسبوکارها با رویکرد مشارکت دانشگاه در زنجیرههای ارزش؛
توسعه آموزش عالی مبتنی بر صالحیت حرفهای ملی و بینالمللی؛
کمک به ارتقاء مسئولیتپذیری اقتصادی و اجتماعی مراکز آموزش عالی در جامعه؛
اصالح و بهبود اقتصاد آموزش عالی (تأمین و تخصیص منابع مالی)؛
نظام صالحیت حرفهای؛
توسعه آموزشهای مهارتی مبتنی بر نیاز بازار کار؛
رصد اشتغال؛
مشاغل حال و آینده؛
فرهنگ کار در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛
مطالعه و رصد میل و اقدام به مهاجرت؛
تحوالت جمعیتی  -هویتی مهاجران؛
الگوهای تعامل بین مهاجران و کشورهای میزبان و وطن؛
ارتباط بین هویت ملی و مهاجرت؛
تبادل نیروی انسانی در بازار کار و آموزش بینالملل؛
کنشگری فعال در حوزه مهاجرت؛
رصد و وضعشناسی مهاجرت و مهاجران.

بررسی تجربه  40ساله پس از انقالب اسالمی گویای این واقعیت است که حکومت شکل گرفته پس از پیروزی انقالب در بخشهایی
موفق عمل کرده و پیشرفت چشمگیری داشته و بعضی اهداف خود را با کمک الگوهایی جدید و متناسب با اقتضائات بومی و
ارزشهای انقالبی -اسالمی تحقق بخشیده است .تجربیاتی که بدون بهرهگیری از الگوهای مدون قبلی اتفاق افتادهاند و میتوان
آنها را حاصل تالش مؤمنانه و انقالبی افرادی در عرصه جهاد برای تحقق بخشی از اهداف انقالب و عمل به وظایف الهی دانست.
لذا به نظر میرسد میتوان چنین تجربیاتی را یکی از منابع مهم برای توسعه مدلها و الگوهای مطلوب پیشرفت قلمداد کرد.
ازاینرو شناسایی این تجربیات و تالش برای توصیف ،تبیین نظری و ترویج آنها میتواند راهبرد مهمی هم برای دستیابی به
الگوهای پیشرفت اسالمی ایرانی و هم اصالح مستمر و تکمیل این تجربیات باشد .بر این اساس تجربه ستاد توسعه فناوری نانو در
گفتمان سازی این فناوری در این تحقیق در قالب مدلی نظری تبیین و ارائه شده است.

استقرار و راهبری کارگروه آموزش عالی ،اقتصاد و اشتغال در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)

پروژه راهاندازی گروه آموزش عالی ،اقتصاد و اشتغال در راستای پیادهسازی و کاربست یافتههای پروژهای با موضوع
"آسیبشناسی فرایند تأسیس رشتههای جدید دانشگاهی در ایران" بود که در سال  93و در پژوهشکده مطالعات فناوری
انجام شد .در نتیجه انجام پروژه آسیبشناسی و شناسایی چالشهای موجود آموزش عالی در مسیر توسعه و پیشرفت
کشور ،طرحی تحت عنوان "طرح تحول نظام آموزش عالی ایران" در گروه جامعه و پیشرفت تهیه و به وزیر وقت وزارتخانه
تقدیم گردید .پیگیریهای مستمر سال  93و 94گروه در تعامل با معاونتهای مختلف وزارت عتف و همچنین مدیران دفتر
برنامهریزی آموزش ،دفتر گسترش و دفتر ارتباط با صنعت ،درنهایت موجب شکلگیری کارگروه آموزش عالی ،اقتصاد و
اشتغال ذیل شورای عالی برنامهریزی در وزارت عتف گردید .کارگروه آموزش عالی ،اقتصاد و اشتغال درواقع نقشه کمیته
تلفیق را در میان سایر کارگروههای تخصصی ذیل شورای عالی برنامهریزی ایفا مینمود که به طراحی و چارچوب تدوین
و پیشنهاد برنامههای درسی از سوی دانشگاهها ،مالحظات اقتصادی و اشتغالی در فرایند بررسی و تأسیس رشتههای
جدید دانشگاهی را مدنظر قرار میداد .طراحی شیوهنامه تهیه گزارش توجیهی برنامههای درسی از منظر اقتصاد و اشتغال؛
تدوین آییننامه کارورزی و کارآموزی دانشجویان؛ تهیه و طراحی برنامه درسی کارآفرینی جهت ارائه در مقاطع کاردانی و
کارشناسی ،ازجمله خروجیهای این کارگروه به شمار میآید.

تدوین چارچوب صالحیتهای ملی ایران

پروژه چارچوب ملی صالحیتها در ایران ( )IRNQFباهدف یکپارچهسازی نظام آموزش و اشتغال درکشور انجامشده است.
این چارچوب در تالش است تا با ساماندهی صالحیتهای آموزشی و شغلی در کشور ضمن تقویت ارتباط میان نظام آموزش
و اشتغال مسیر پیشرفت شغلی و تحصیلی افراد را شفاف نماید .مواردی از قبیل استانداردسازی و شناسنامهدار کردن
صالحیتها ،به رسمیت شناختن و اعتبار دهی به همه دستاوردهای دانش و مهارت و شایستگی ،تطبیق صالحیتهای
آموزشی و شغلی کشور با صالحیتهای بینالمللی ،تسهیل فرآیند همتراز سازی مدارک تحصیلی ،ارتباط صالحیتهای
آموزشی با صالحیتهای حرفهای و تعیین متولی آموزش ،اعتبارسنجی و اعطاکننده صالحیتها در هر کشور ازجمله ارکان
اساسی این چارچوب به شمار میآید .موارد ذیل ازجمله مهمترین رئوس این پروژه محسوب میشود:

• مطالعه تطبیقی چارچوب ملی صالحیتها در دیگر کشورها؛
• بررسی وضعیت موجود صالحیتها در کشور؛
• یکپارچهسازی و ارائه چارچوب توصیفی ایران.

رصد وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاه

عدم تعادل وضعیت تحصیل و اشتغال در سطح کشور امروزه به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و جامعه تبدیل
شده است .پیش از انجام هرگونه اقدام در سطح سیاستگذاری الزم است تصویر دقیق و جامعی از وضعیت موجود ارائه
گردد .به همین منظور در سال  1397گروه جامعه و پیشرفت پیشنهاد طراحی سامانه ملی آموزش عالی و بازار کار را به
وزارت علوم ارائه نمود .پسازآن همراستا با پیگیری تصویب این پیشنهاد اقدامات اولیه برای طراحی چنین سامانهای را
آغاز و در ادامه وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را با همکاری
سامانه رفاهی وزارت کار بررسی نمود.همچنین بهعنوان پایلوت ،سامانه رصد گزارش تفصیلی و ارزندهای را نیز تهیه نمود.
این گزارش به همراه پیشنهاد سامانه به مراجع مرتبط دیگر مانند سازمان برنامه و دفتر ریاست جمهوری ارائه شد .نتایج
این پروژه شامل وضعیت اشتغال رشتههای مختلف دانشگاهی به تفکیک دانشگاههای محل تحصیل و همچنین بهصورت
مدلهای تحلیلی وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن برحسب متغیرهای معنادار حاصل از تجمیع اطالعات کل دانشگاههای
تهران خواهد بود .نکته حائز اهمیت در انجام این پروژه درواقع رصد وضعیت اشتغال مبتنی بر دادههای ثبتی است که بر
اساس یازده پایگاه حاوی اطالعات بیمهای و شغلی صورت گرفته است.

معرفی گروه مطالعات بین الملل علم و فناوری

امروزه با گسترش مرزهای علم ،بخش قابلتوجهی از دانش و اطالعات در بستر شبكهها و ارتباطات بینالمللی تولید شده و
انتشار مییابند .جایگاه غیرقابل انکار و ارتباط متقابل دو مقوله علم و فناوری و تعامالت بینالمللی در پیشرفت کشور ،ایده
محوری برای شکلگیری گروه مطالعات بینالملل علم و فناوری در پژوهشکده بوده است .این پژوهشكده با برخورداری از
جایگاهی مناسب در نظام ملی نوآوری و بهرهمندی از ارتباطات سازنده با سایر اجزای این نظام ،در تالش است تا در مراحل
تشخیص  ،تصمیم و اجرا از توسعه گفتمانی بینرشتهای تحت عنوان "گفتمان دیپلماسی علم و فناوری" در كشور حمایت و
پشتیبانی نماید .تالش برای شناخت فرصتها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل بینالمللی در حوزه علم و فناوری از طریق انجام
پژوهشهای كاربردی ،استفاده از تجربیات بینالمللی و همكاری با سایر كشورها ،كمك به تصمیمگیریهای راهبردی در این
زمینه از طریق تدوین و پیشنهاد توصیههای سیاستی مناسب و تالش برای اجرای مطلوب سیاستهای پیشنهادی از طریق
همراهی با مجریان و متولیان اصلی ،از مهمترین اهداف این گروه میباشد.

اولویت های پژوهشی گروه

زیر حوزهها

دیپلماسی علم و فناوری

•
گفتمان سازی •
•
پیشرفت
•
•

شبکهسازی و تعریف پروژههای مشترک بین دستگاهی؛
جایزه کتاب پیشرفت؛
جریان سازی در حوزه رسانهای پیشرفت؛
جریان سازی در حوزه اندیشه پیشرفت؛
انجمن روایت پیشرفت؛

مروری بر پروژههای برتر گروه
تبیین الگوی گفتمان سازی فناوری نانو

• ترویج و توسعه گفتمان
دیپلماسی علم و فناوری
• شناخت نظام دیپلماسی علم
و فناوری کشور و رصد مداوم
تغییرات آن
• پشتیبانی از سیاستگذاری در
حوزه دیپلماسی علم و فناوری

همکاریهای علم و فناوری با توجه به رصد فضای
بین الملل

تحول و پیشرفت اسالمی -ایرانی

•
الگوهای
بومی اسالمی •
•
پیشرفت
•

ارزیابی انتقادی نظریههای توسعه و ارائه نظریههای بومی پیشرفت؛
الگو نگاری تجارب موفق بومی پیشرفت کشور با تأکید بر فناوری و نوآوری؛
الگو نگاری ابعاد مختلف تجربههای بومی جهان اسالم همچون تجربه اربعین؛
ظرفیتیابی کاربردی تجربههای موفق بومی؛
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• همکاریهای دوجانبه
• همکاریهای چندجانبه
(بسترهای منطقهای و بسترهای
بینالمللی)

برنامه پژوهشی  2ساله ()1400-1399

• طراحی و تدوین ساختار دیپلماسی علم و فناوری ایران.
• تحلیل اقدامات دیپلماسی علم و فناوری در کشور در قالب تحلیلی سهگانه اقدامات
با گرایش ملی ،منطقهای و جهانی.
• رصد مفهومی حوزه دیپلماسی علم و فناوری و همچنین رصد اقدامات کشورها و
مناطق.
• کمک به دستگاههای مسئول در نظام دیپلماسی علم و فناوری کشور برای اجرایی
سازی اسناد باالدستی.
• بررسی پارادایمهای جدید در همکاری (همکاریهای جنوب -جنوب ،سهجانبه و )...
با هدف همکاری با کشورهای همسایه و همسو.
• شناسایی نیازها و نقایص مدلهای همکاری فعلی و تطابق با ظرفیتها و توانمندیهای
فعلی جهت ارائه راهکارهای حل این نیازها و نقایص.
• بررسی مدلهای پذیرش کار از خارج از کشور با تمرکز بر مطالعه تجربیات سایر
کشورها و تجربیات موفق و ناموفق داخلی.
• شناخت پارادایمها و مدلهای نوین رایزنی علمی و فناوری در کشورهای مقصد،
مطالعه وضعیت موجود رایزنیها در قیاس با پارادایمهای نوین ،امکانسنجی بهکارگیری
مدلهای نوین برای رایزنی ایران در کشورهای منتخب.
• ارزیابی سیاستی عضویت و حضور ایران در سازمانهای بینالمللی توسعه-محور با
تأکید بر ارتقای بهرهوری ظرفیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید برای میزبانی.
• شناسایی رژیمهای کنترل صادرات فناوری ،نرمها ،هنجارها و شبکههای تحت این
رژیمها در دیگر کشورها و در فضای بینالملل.
• طراحی اقدامات صیانتی برای جلوگیری از آسیب و تهدیدهای فیزیکی و غیرفیزیکی
در عرضهی دستاوردهای فناورانه به خارج از کشور.

⏪

پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
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مطالعات مربوط به تربیت و بهکارگیری
نیروی انسانی در فضای بینالملل

⏪

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری
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• طراحی برنامههای تربیت نیروی انسانی در بدنه دولت برای پیگیری اهداف علمی و
• نمایندگان رسمی (دیپلماتها ،فناورانه در کشورهای همسو و همسایه.
رایزنان ،نمایندگان در سازمان-های • مطالعات مربوط به رهبرسازی جوان ( )young leadershipدر زمینه علم و
بینالمللی)
فناوری.
• نمایندگان غیررسمی
• شناسایی ،تدوین و کمک به اجرای برنامههای صدور خدمت در زمینه آموزشهای
(دانشجویان ،شاغلین و نخبگان
علمی ،فناورانه و مهارتی در بستر مدلهای میزبانی در کشور مبدأ ،در کشور مقصد و
مقیم و غیر مقیم)
در کشور ثالث.

مروری بر پروژه های برتر گروه
برنامه پژوهشی پایش حضور ایران در سازمانها و مجامع علمی و فناورانه بینالمللی

• تخصیص و تسهیم منابع در مجموع با  12بند مرتبط.
← یافته پنجم :نیازها و چالشهای همکاری در زمینه سازمانهای بینالمللی به صورت شکل زیر حاصل گردید.
← یافته ششم :راهکارهایی نیز از طریق مصاحبهها استخراج شد که در شکل زیر قابل مشاهده است.
← یافته هفتم :طراحی راهکارهای کوتاهمدت عملیاتی و راهکارهای بلندمدت برنامهریزی ناظر بر چالشهای احصاء شده
و راهکارهای پیشنهاد شده ،در حال انجام است.

م ملی کنترل صادرات فناوری :بررسی تجارب کشورهای منتخب ( هند ،اتحادیه اروپا ،روسیه و
طراحی رژی 
چین)

حفظ توانمندیهای فناورانه و دستاوردهای ناشی از آن برای هر ملت و کشوری یک ضرورت اساسی و ملی محسوب
میشود .جمهوری اسالمی ایران نیز که دارای اهداف بلند علمی و فناورانه میباشد ،حفاظت از دستاوردهای نوآورانه ملی و
بومی در تعامالت و تجارت خارجی را موردتوجه قرار داده است بهویژه آنکه با توسعه صادرات و تقویت اقتصاد دانشبنیان این
عرصه مستلزم هنجار سازی و رژیم سازی جدی خواهد بود .لذا در گام نخست الزم است قواعد و چارچوب سیاستگذاری
در این عرصه از تجارب بینالمللی آموخته شود و آنگاه با تلفیق با اقتضائات درونی هنجارمند گردد .بهاینترتیب هدف پروژه
پیش رو تهیه درسهای سیاستی از تجارب کشورها در حوزه رژیم ملی کنترل صادرات فناوری است که از طریق بررسی
اهداف ،برنامهها و روندهای سیاستگذاری؛ تالش خواهد شد پیشنهادات سیاستگذاری برای جمهوری اسالمی ایران
استحصالشده تا اهداف کشورمان در این حوزه تسهیل گردد .در این راستا چهار تجربه کشور هندوستان ،اتحادیه اروپایی،
کشورهای چین و روسیه در حال بررسی است.
بررسی کشور هند نشان داد قواعد رژیم سازی در حوزه صادرات فناوریهای حساس و با کاربرد دوگانه بسیار تحت تأثیر
مناسبات هند و غرب بهویژه آمریکاست و ساختار شکلگرفته گرتهبرداری ساده از لیستهای کنترلی و هنجارهای اعمالی
آنها است .درهرصورت رژیم ملی این کشور تحت عنوان اسکومت شناخته میشود و پیوستاری از ممنوعیت و صادرات
مجاز را برای انواع فناوریهای هستهای ،شیمیایی ،بیولوژیک ،پردازش و تولید مواد ،سموم هوا و فضا ،فناوریهای ارتباطی
را در  9لیست طراحی کرده است .بررسی نشان داد شبکه نهادی تصمیم و ناظر با محوریت اداره کل تجارت خارجی و کارگروه
بین وزارتی رویکردی فرا دستگاهی را اعمال میکند که در آن ،همه ذینفعان علمی ،نظامی و سیاسی و اقتصادی در تائید
مجوزهای صادراتی همکاری دارند .در این مسیر ارزیابی ریسک انجامشده و صادرکننده طبق ضوابط میبایست نشان دهد
زنجیره تأمین اعم از کاربرد نهایی ،کاربر نهایی ،مشتری ،مشخصات اقالم حقیقی بوده و از منظر حاکمیت هند منع امنیتی و
سیاسی برای دریافت این دست فناوریها ندارند.
تجربه اتحادیه اروپا بسیار پیچیدهتر و ساختاریافته میباشد .این اتحادیه بنا به الزامات و ارزشهای سیاست دفاعی و خارجی
مشترک ،ارزشهای حقوق بشری مدعی است که فناوریهای حساس به دلیل احتمال کاربرد در تسلیحات کشتارجمعی
میبایست از دسترس برخی کشورها به دور ماند و لذا متأثر از تجربه آمریکا و آموزههای رژیمهای بینالمللی کنترل صادرات
مجموعه قوانین و ضوابطی را طراحی کرده که در آن دقیقترین جزئیات و ابعاد فناورانه اعم از فیزیکی و نامشهود دیدهشده
است .این مجموعه اصول و هنجارها از کشورهای عضو میخواهد در صدور مجوزهای عمومی ،ملی و جهانی صادراتی دقت
عمل الزم را اعمال نمایند و در یک شبکه اطالعاتی و ارتباطی امن مشاورههای فنی الزم را از کمیسیون اروپا دریافت نمایند.
در خصوص فناوریهای نامشهود نیز از کشورهای عضو میخواهد ضمن توجه به زنجیره تأمین از صادرات فناوریهای حوزه
نظارت بر شبکههای مجازی به خارج از اتحادیه اروپا خودداری کنند.

طرح تدوین چارچوبی برای پایش عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی علم و فناوری در صدد است تا به پاسخ به چند
سؤال اساسی دست یابد:
بهمنظور یافتن پاسخ سؤاالت فوق ،مراحل ذیل برای انجام کار طراحی شد:
■ مرحله اول :شناسایی سازمانهای هدف و بررسی حضور ایران:
• تهیه فهرستی از سازمانها و مجامع بینالمللی دارای کارکردهای توسعه علمی و فناورانه :در این مرحله یک فهرست 63
تایی از سازمانها و مجامع تهیه شد .عدم وجود فهرستی جامع و تفکیک شده از سازمانهای مد نظر -چه در سطح ملی و
چه در سطح بینالمللی -باعث شد تا رویهای برای استخراج این سازمانها نیز تهیه شود.
• تهیه شناسنامه هریک از سازمانهای فوق که شامل نام فارسی و انگلیسی ،نام اختصاری ،لوگوی سازمان ،آدرس درگاه
مجازی ،مقر اصلی سازمان ،ارکان ،اعضا ،نوع (سازمان یا رویداد) ،گسترهی منطقهای یا بینالمللی ،نوع عضویت مورد
پذیرش (حقیقی ،حقوقی یا هر دو) و کارکردهای ارائه شده توسط سازمان میباشد.
• پایش وضعیت عضویت ایران و  6کشور همتراز در فهرست استخراج شده به لحاظ عضویت یا عدم عضویت ،نوع عضویت
و نماینده عضو.
■ مرحله دوم :شناسایی اولویتها و اهداف داخلی:
• تدوین یک چارچوب کارکردی برای دستهبندی اهداف :تدوین یک چارچوب متشکل از  9کارکرد عمده سازمانهای
بینالمللی که اهداف و اولویتهای ملی هر کشوری در قالب این چارچوب قابل پیگیری است .این چارچوب تحلیلی مبنای
اولویتهای اسناد باالدستی قرار گرفت.
• جمعآوری اسناد باالدستی :اسناد مرتبط در زمینه همکاریهای علمی و فناورانه در دو دسته اصلی اسناد راهبردی (از
جمله بیانات مقام معظم رهبری ،نقشه جامع علمی کشور و سیاستهای کلی علمی و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری،
بیانیه گام دوم انقالب ،برنامه ششم توسعه ،سند جامع روابط علمی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران و سند نقشه راه
توسعه صادرات کشور  )1399-1404و برنامهها و قوانین (برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور،
اولویتهای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ،آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خالق در حوزه
صادرات و قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی) جمعآوری و کدگذاری شد .مورد
تحلیل قرار گرفته و اولویتهای کارکردی در این اسناد احصاء گردید.
• شناسایی اولویتهای کارکردی :این اولویتها هم از طریق تحلیل محتوای اسناد باالدستی و هم از طریق تحلیل محتوای
مصاحبههای اکتشافیعمیق موردشناساییقرار گرفتند.
■ مرحله سوم :شناسایی نیازها و چالشها:
• نیازها و چالشهای همکاری با سازمانهای بینالمللی از طریق تحلیل محتوای مصاحبه با  9خبره دارای سابقه
سیاستگذاری و همکاری عملیاتی در زمینه سازمانهای بینالمللی علم و فناوری احصاء گردید.
■ مرحله چهارم :ارائه راهکارهای پیشنهادی:
• شناسایی راهکارهای مورد نیاز :فاز شناسایی راهکارهای مورد نیاز از دو طریق انجام پذیرفت .اول ،مطالعه تطبیقی چهار
کشور همتراز و دوم ،مصاحبه با خبرگان.
• طراحی سازوکارهایی برای رفع چالشهای حاضر :این سازوکارها در دو دسته مورد تعریف و طراحی خواهند گرفت .دسته
اول ناظر بر چالشهایی است که راهکار کوتاه مدت و عملیاتی به رفع آنها کمک خواهد نمود و دسته دوم راهکارهایی است که
پیادهسازی آنها نیازمند فعالیت میان تا بلند مدت است.

این نوع ترسیم ابعاد مختلف دیپلماسی علم و فناوری ،برای محققان و اندیشمندان ،بستری برای توسع ه ادبیات آکادمیک بر
اساس ابعاد پیشنهادی فراهم خواهد نمود و برای سیاستگذاران و تصمیمگیران نیز منطقی کاربردی برای شروع برنامهریزی
و ارزیابی اقدامات انجام شده به دست میدهد.

← یافته اول :فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی دارای کارکردهای توسعه علم و فناوری ،شامل  63سازمان و مجمع.
← یافته دوم :شناسنامه اطالعاتی هر یک از  63سازمان یا مجمع فوق که در این شناسنامه عالوه بر اطالعات جزئی در مورد
هر سازمان یا مجمع ،وضعیت عضویت ایران و  6کشور همتراز به لحاظ عضویت یا عدم عضویت ،نوع عضویت ،نماینده عضو
و کارکردهای سازمان مورد نظر بررسی شده است.
← یافته سوم :چارچوب کارکردی سازمانهای بینالمللی علم و فناوری که شامل  9کارکرد اصلی و  29زیرکارکرد میباشد.
اینکارکردهاازطریقمطالعهادبیات،بررسیسازمانهایبینالمللیشاخصومصاحبهباخبرگاناحصاءشدند.کارکردهای
اصلی عبارتند از :مشروعیت بخشی ،شبکه سازی ،تخصیص و تسهیم منابع ،آموزش و ظرفیت سازی ،نظارت و تضمین
اجرای مقررات بینالمللی ،تدوین مقررات و استانداردهای بینالمللی ،تولید ،پردازش و انتشار اطالعات ،اقدام مشترک و
داوری و حل و فصل چالشهای بینالمللی.
← یافته چهارم :با تجمیع بندهای مرتبط با کارکردهای  9گانه در تمامی اسناد  4کارکرد ذیل اولویتهای کارکردی اسناد
باالدستیمی-باشند:
• شکلگیری و پشتیبانی از تعامالت ،ارتباطات و شبکهسازی در سطوح مختلف در مجموع با  31بند مرتبط؛
• تولید ،پردازش و انتشار اطالعات و آموزش در مجموع با  17بند مرتبط؛
• توانمندسازی و ظرفیتسازی در مجموع با  13بند مرتبط؛

بنا بر تدبیر فرماندهی معظم کل قوا " قرارگاه مرکزی مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح" در خردادماه سال  96با
هدف ارتقای کارآمدی مشمولین در مقاطع پیش از خدمت ،حین خدمت و پس از خدمت ذیل ستاد کل نیروهای مسلح
تأسیس گردید .این قرارگاه سعی دارد با ساماندهی نظام مهارتآموزی سربازان و استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی
و نظامی کشور نه تنها موجبات تعالی نظام مقدس سربازی را فراهم آورد بلکه از این دوران مقدس بهعنوان فرصتی برای
توسعه آموزشهای مهارتی ،امکان ایجاد اشتغال مولد در کشور و تسهیل فرآیند اشتغال پذیری جوانان استفاده نماید .بدون
تردید تحقق این مهم نیازمند تدبیر ،تالش بیوقفه و فعالیت گروهی است و پشتوان ه علمی -مطالعاتی مستمری را میطلبد.
از آنجاییکه پژوهشکده مطالعات فناوری نقشی کلیدی را در پیشنهاد و پیگیری طرح جامع مهارتآموزی کارکنان وظیفه بر
عهده داشته است ،ضمن انعقاد تفاهم نامه میان قرارگاه مهارتآموزی کارکنان وظیفه و پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست
جمهوری ،اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر با مأموریت پشتیبانی علمی و اجرایی از طرح جامع مهارتآموزی کارکنان وظیفه در
پژوهشکده تشکیلشده است.
اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر درواقع این مسئولیت را دارا است که با پشتیبانیهای علمی و پژوهشی خود ،قرارگاه را در فرآیند
سیاستگذاری و برنامهریزیهای مرتبط با ارتقای جذابیت و نشاط در خدمت مقدس سربازی ،مهارتآموزی معطوف به

یافتههای حاصل از مراحل انجام شده بدین شرح است:

واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری

علیرغم اقبال گسترده سیاستمداران و محققان طی سالهای اخیر به موضوع دیپلماسی علم و فناوری ،به نظر میرسد
تلقی مشترکی از این مفهوم میانرشتهای حاصل نشده است .به طور طبیعی درک یک مفهوم و ابعاد تشکیلدهنده آن،
برای مواجهه عالمان ه با آن ضروری است .در این مطالعه با استفاده از رویکرد فراترکیب تالش شده است تا با تحلیل نظاممند
ادبیات این حوزه ،یک چارچوب مفهومی برای پیکربندی موضوع دیپلماسی علم و فناوری ارائه شود .بدین منظور ضمن
شناسایی 120منبع مرتبط ،پس از طی مراحل الزم برای تشخیص اعتبار این منابع ،درنهایت 58منبع مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفت .فراترکیب مطالعات پیشین نشان میدهد که مفاهیم دانشی توسعهیافته حول موضوع دیپلماسی علم و فناوری را
میتوان ذیل چهار بعد اصلی چیستی (ماهیت) ،چرایی (هدف) ،چگونگی (مالحظات پیاده سازی و اجر) و پیامدها (اثرات)
دستهبندی نمود .عالوه بر این ،جزییات دقیقتری از ابعاد شناسایی شده به صورت مقولههای فرعی استخراج گردید.در
شکل روبرو این ابعاد به نمایش درآمده است .به عنوان مثال ،پیامدهای دیپلماسی علم و فناوری متشکل از مقولههای فرعی
دیپلماسی و سیاست خارجی ،علم و فناوری ،اقتصاد ،امنیت و قدرت نرم است.

مأموریت ویژه پژوهشکده
اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر
معرفی پروژه:

⏪

ت
ع
ف

پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

⏪

اشتغال کارکنان وظیفه و بهبود نگرش عموم جامعه به خدمت سربازی یاری رساند .با توجه به الزامات و نیازمندیهای علمی
و اجرایی طرح جامع مهارتآموزی کارکنان وظیفه ،اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر با ترکیب کمیته های تولید محتوا؛ پژوهش
های پشتیبان طرح جامع مهارت آموزی؛ دبیرخانه همایش ملی مهارت آموزی و میزهای پیگیری تفاهم نامه ستاد کل با
دستگاه های اجرایی شکلگرفته که هر یک مسئولیت پشتیبانی از اقدامات قرارگاه مرکزی مهارتآموزی در خصوص اجرای
اثربخش طرح جامع مهارتآموزی را بر عهد ه دارند.

کمیته های تولید محتوا

اتاق فکر سرباز ماهر با ترکیب پنج کمیته شکلگرفته که هر یک مسئولیت پشتیبانی پژوهشی و علمی بخشی از اقدامات
قرارگاه مرکزی مهارتآموزی در خصوص اجرای اثربخش طرح جامع مهارتآموزی را بر عهد ه دارند.

پژوهش های پشتیبان طرح

در شکل زیر نحوه همکاری و ارتباط گروه های پژوهشی پژوهشکده با اتاق فکر سرباز ماهر به نمایش درآمده است.

میزهای پیگیری تفاهم نامه ها

از دیگر فعالیت های اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر می توان به شکل گیری میزهای پیگیری پیاده سازی تفاهم نامه های قرارگاه
با دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای اثربخشی خدمت وظیفه عمومی و همچنین استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی
به منظور پیشبرد اهداف طرح جامع مهارت آموزی و مأموریت های قرارگاه در پژوهشکده مطالعات فناوری اشاره نمود.
تشکیل میز پیگیری تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش ،تفاهم نامه وزارت عتف و همچنین تفاهم نامه معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،نمونه هایی از این نوع اقدام ها هستند.

دبیرخانه همایش ملی مهارت آموزی

در سال  1397دبیرخانه همایش ملی مهارت آموزی در محل پژوهشکده تشکیل و نخستین همایش ملی مهارت آموزی
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با هدف ترویج فرهنگ مهارت افزایی در جامعه و همچنین جلب مشارکت حداکثری نهادهای
لشکری و کشوری و به ویژه جامعه دانشگاهی در ارتباط با اجرای بهینه طرح مهارت آموزی برگزار شد .این همایش با همت
فرمانده محترم قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه و با حضور جمعی از اندیشمندان فرهیخته و پژوهشگران با
همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری در اردیبهشت ماه سال  97برگزار گردید.

فعالیت های پژوهشکده در راستای مبارزه و پیشگیری ویروس کرونا

با شیوع ویروس کرونا در اواخر سال  ،1398پژوهشکده مطالعات فناوری نیز هم سو با سایر مراکز علمی کشور برای مقابله با
این بیماری وارد میدان شده است تا با ابراز پژوهش بتواند نقشی سازنده در خدمت به جامعه در مقابله و پیشگیری ویروس
کرونا ایفا نماید و با همین رویکری پروژه های متعددی را در این زمینه به انجام رسانده است که در ادامه به عناوین و چکیده
برخی از این پروژه اشاره خواهد شد.
■ پروژه "شناسایی و اولویت بندی نقاط گلوگاهی در فرایندها و زنجیره ارزش فناوریهای مرتبط با پیشگیری ،تشخیص و
درمان کووید 19-در ایران"
با شروع شیوع گسترده ویروس کووید 19-در سراسر جهان و تبدیل شدن به پاندمی ،کشورهای مختلف از فناوری های
متفاوتی به منظور مقابله با ویروس بهره بردند .در این گزارش تالش شده است ،فناوریهای مرتبط با پیشگیری از شیوع
ویروس کووید ،19-تشخیص و درمان این ویروس در کشورهای مختلف و ایران مطالعه شود و ارزیابی فناورانه صورت گیرد.
همچنین از شرکتهای منتخب در هر سه فاز پیشگیری ،تشخیص و درمان ویروس کووید 19-مصاحبه به عمل آمد و بر
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اساس آن فرآیندها و فناوری های گلوگاهی شرکتها در این راه شناسایی گردید و نتایج حاصل از مصاحبهها با روش تحلیل
تم آنالیز شدند .به همین ترتیب ،با استفاده از تحلیل نتایج راهکارهایی به منظور رفع گلوگاههای فناورانه و توسعه فناوریها
در هر فاز پیشگیری ،تشخیص و درمان در فصول مربوطه ارائه گشتند.
به همین منظور در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته شده است .در فصل دوم مبانی نظری و منابع مطالعاتی مرور
میگردند .در فصل سوم به روش پژوهش و روش گردآوری اطالعات پرداخته میشود .فصل چهارم به یافتههای پژوهش در
سه حوزه پیشگیری ،تشخیص و درمان ویروس کووید 19-حاصل از مصاحبهها و مطالعات اسنادی ارائه می شوند .در نهایت
در فصل پنجم با توجه به یافتههای پژوهش به ارائه راهکار و نتیجهگیری پرداخته میشود.
■ طراحی بسته پیشنهادات اقتصادی جهت مواجهه با بیماری کرونا در کشور
شیوع بیماری کرونا در دو ماهه اخیر ،وضعیت اقتصاد کشور را در سال پیش رو در هالهای از ابهام فرو برده است .هر
چند موضوع پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری ،برای تمامی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه حایز اهمیت
است ،اما به نظر میرسد در خصوص کشور ما این موضوع ابعاد متفاوت و جدیتری خواهد داشت .زیرا ،کشور ما در دو
سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام ،درگیر تحریمهای گسترده اقتصادی بوده است که این موضوع خود عالوه بر
ن ساز شوکهای بزرگ اقتصادی به ویژه شوک ارزی سال  97بوده است ،بیکاری و رکود قابل توجهی را در دو
آنکه زمی 
سال اخیر به کشور تحمیل کرده است .به طور مثال در سال  97نرخ رشد اقتصادی کشور منفی  4.9درصد بوده است که
در صورت حذف بخش نفت از این محاسبه ،رشد اقتصادی به منفی  2.4درصد میرسد .متأسفانه در حوزه صنعت به
عنوان پیشران جذب نوآوری و اقتصاد دانشبنیان این کاهش رشد اقتصادی بیش از متوسط کل کشور بوده است و به
حدود منفی  9.6درصد رسیده است.
در سال  98نیز بر اساس محاسبات اولیه مرکز آمار ایران ،در  9ماهه نخست سال ،رشد اقتصادی کشور منفی  7.6درصد
بوده است .البته ،در صورتی که سهم بخش نفت را که در شرایط کنونی در زیر شدیدترین تحریم-ها قرار دارد ،از محاسبات
آن کسر کنیم ،این عدد به صفر ارتقا مییابد .بر اساس پیشبینیهای مرکز آمار ایران با توجه به شیوع کرونا در اسفندماه،
به احتمال زیاد پیشبینیهای گذشته در خصوص بهبود وضعیت رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال محقق نخواهد
شد و عم ً
ال رشد اقتصادی کشور نسبت به وضعیت  9ماهه تغییری نخواهد داشت .بر این اساس ،پیشبینیهای پیشین در
حوزه صنعت ناظر بر تحقق رشد اقتصادی  2.2درصدی احتماال محقق نخواهد شد و همان رشد منفی  9 ،2.3ماهه سال
( 98مجموع صنایع و معادن این عدد منفی  16.6است) در انتهای سال نیز تداوم خواهد داشت .در این چارچوب ،تالش
خواهد شد در گزارش زیر ضمن مروری بر وضعیت همهگیری حاصل از بیماری کرونا در شرایط کنونی دورنمای اقتصاد
ایران در سال  99در قالب سناریوهای مختلف بررسی گردد و تبعات آن در بخش صنعت به عنوان پیشران جذب نوآوری و
اکتساب تکنولوژی ارایه گردد.
■ جمع آوری مستندات ،استخراج دروس آموخته ،و ارائه پیشنهادات سیاستی در زمینه مدیریت شوکهای بیولوژیک در
کشور با رویکرد تاب آوری ملی
جهان معاصر با انواع تهدیدات انسانی و طبیعی روبروست .از ابتدای قرن  21تاکنون علیرغم رفاه و پیشرفتهای غیر قابل
انکار حاصل از توسعه فناوری های جدید ،جهان همچنان با سوانح طبیعی ،حمالت تروریستی ،و خطاهای انسانی متعدد و
گسترده ای مواجه بوده که آثار مخرب عمیقی را روی سیستمهای حیاتی و اقتصادی و اجتماعی بر جا نهاده اند.
در میان تمام بحرانهای جهان معاصر ،شیوع ویروس کرونای جدید ،بزرگترین و جدی ترین شوک وارده بر جوامع در
گستره بین المللی است .ظهور و گسترش کووید  19در زمانی کوتاه با ابعادی وسیع ،تلفات انسانی ،اختالل در زندگی
میلیونها نفر در سراسر جهان ،و آسیبهای اقتصادی گسترده ناشی از آن ،گواهی بر پیچیدگی بیش از پیش دنیای معاصر
و عدم قطعیتهای آن می باشد .شیوع ویروس کرونای جدید پدیده ای است که اکثریت قریب به اتفاق جوامع ،سازمانها،
و افراد از اثرات و عواقب آن در امان نبوده و نخواهند بود .اثرات و عواقبی که با توجه به افق های زمانی کوتاه مدت ،میان
مدت ،و دراز مدت ،هنوز به درستی و به تمامی درک و شناسایی نشده اند.
نحوه برخورد با پدیده کووید  19می تواند طیفی از انفعال کامل ،رویکرد واکنشی ،تا رویکرد فعال ،آینده نگر و پیش
نگرانه را در بر گیرد .مدیریت تاب آوری رویکردی پیش نگرانه و فعال در مواجهه با عدم قطعیتها است .با توجه به ادبیات
گسترده ایجاد شده در سالهای اخیر ،تاب آوری جوامع و سیستمها ،به توانائی پیش بینی رویدادهای مختل کننده
طبیعی یا ساخته دست بشر با احتمال وقوع پائین ولی قدرت تخریبی بسیار باال؛ آینده نگری نسبت به پیامدهای آنها؛
آمادگی برای مقاومت در برابرآنها؛ جذب آثار سوء آنها؛ تطبیق با شرایط پیش آمده و بازیابی جوامع و سیستم ها برای
رسیدن به وضع تعادل پیشین یا یک تعادل جدید؛ و نهایتا یادگیری و مدیریت دانش کسب شده در مراحل بر شمرده
فوق ،اطالق می شود.
در پروژه حاضر در نظر است نحوه مواجهه کشور ما ،بخصوص ساختار نهادی و نظام تصمیم گیری کشور ،با پدیده ویروس
کووید 19-از دیدگاه مدیریت تاب آوری ملی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
■ واکاوی اثرات کووید  19بر پژوهش و فناوری
با ادامهدار شدن بحران کووید ،19اثرات آن محدود به ابعاد سالمت و اقتصادی نبوده و در ابعاد دیگر زندگی بشر ،ریشه دوانده
است و انتظار میرود اثرات دیگری نیز در افقهای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت داشته باشد که در آینده شاهد
آنها خواهیم بود .درواقع پيامدهاي انتشار گسترده ويروس كرونا تنها به يك حوزه زندگي محدود نشده و تمام شئونات و ابعاد
زندگي انسانها را تحت تأثير قرارداده است .از مرگ و مير مستقيم بيش از دو ميليون نفر در سراسر جهان گرفته تا اثرگذاري
بر گرمايش جهاني و كاهش چشمگير گازهاي گلخانهاي .بررسی این آثار ،از جهت ایجاد آمادگی برای رویارویی با آنها و
کاهش اثرات مثبت و افزایش اثرات منفی آنها ،حائز اهمیت است.
در این پژوهش ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم کووید 19بر پژوهش و فناوری بررسی و تحلیل شده است .یافتههای تحقیق
که حاصل جمعآوری و تحلیل نتایج مطالعات پیشین و اجماع نظر خبرگان و تیم تحقیق است ،در قالب دو چرخ آینده
نمایش داده شده است .در انتها نیز براساس اسناد و راهکارهای سایر کشورها و ایدههای خبرگان ،سیاستهایی پیشنهاد
شده است.

کتاب ها
• جمعآوری گازهای همراه نفت سوزانده شده در ایران

• مقاالت منتخب در سیاست گذاری فناوری های نوظهور
• منابع مالی ایده های نوآورانه
• بزرگ مریخی،کوچک ونوسی
• دیپلماسی علم؛ روزی نو یا صبحی کاذب؟
• اقتصاد دانش بنیان؛ بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی (مجموعه مقاالت)
• نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدات خارجی ؛ تهدیدات ،آسیب ها و راهکارهای اجرایی
• نظام تبادالت بین المللی شبکه بانکی کشور ؛ تهدیدات ،آسیب ها و راهکارهای مقاوم سازی
• بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خالق و فرهنگی
• دی ن ای نوآور ،تسلط بر پنج مهارت نوآوران مرزشکن
• نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط
• فناوری در کانون توجه در دوران ایندیرا گاندی؛ مروری بر تحوالت دانش و فناوری
• علم و فناوری مواد پیشرفته ،ره نگاشت کشور چین تا سال 2050
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع خالق و فرهنگی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی سینما با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی گردشگری با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی نشر و پی نمایی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی بازی های ویدئویی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع دستی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی پویانمایی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
ن
• فرهنگ ثروت آفرین:بررسی و تحلیل نظام آمار اقتصادی اسباب بازی با تاکید بر رویکرد نوآورانه و دانشبنیا 
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سازمان انرژی امتی،
پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
در این بخش یم خوانید:

داستاناعتمادوحمایتبنیادمستضعفانازمتخصصان
مراکزآموزشعالیکشور
شرکتحفاریشمال،نمادارتباطصنعتبادانشگاه
داستاناعتمادوحمایتبنیادمستضعفانازمتخصصان
مراکزآموزشعالیکشور

چکيدهعملکرد
پژوهشگاه علوم و فنون هستهای در حوزه پژوهش ،فناوری و نوآوری
در دولتهای یازدهم و دوازدهم

و ....

پژوهشگاه علوم و فنون هستهای به عنوان برترین مؤسسه پژوهشی وابسته به
دستگاههای اجرایی و یکی از  5مؤسسه پژوهشی برتر کشور براساس آخرين
رتبهبندی پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( ،)ISCتوانست در دولتهاي
يازدهم و به ويژه دوازدهم گامهاي بلندي را در حرکت به سوي يک پژوهشگاه
نسل سوم کارآفرين و جامعهمحور بردارد.

علمی سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از محورهای اصلی این برنامه بوده است که
از ابتدای سال  1400به شکل کامل اجرایی شده است.
اجراي هدفمند شيوهنامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت از
ابتداي سال  1398آغاز شد و اکنون تعدادي از اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه در حال
گذراندن اين دوره در واحدهاي عملياتي مختلف بوده و اين روند به شکل فزايندهاي در
حال افزايش است .رویکرد استفاده از پژوهشگران موقت نظیر پژوهشگران پسادکترا
و دستیاران پژوهشی در راستای حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری از جمله
اقدامات پژوهشگاه بوده است و تا پايان سال  15 ،1399پژوهشگر پسادکترا که همگی از
فارغالتحصیالن دانشگاههای برتر کشور هستند در پژوهشگاه مشغول فعالیت هستند و تا
پايان دولت دوازدهم اين تعداد به بيش از  25پژوهشگر افزايش خواهد يافت.

رشد چشمگير در زمینه برگزاري دورههاي مهارتافزايي مرتبط با فناوري
هستهاي

ايفاي نقش ملي پژوهشگاه در ارتقاي توانمنديهاي تخصصي دانشجويان و
دانشآموختگان رشتههاي مرتبط با علم و فناوري هستهاي جهت تربيت نيروي
متخصص ،مؤثر و کارآمد براي ورود به بازار کار با کيفيت مطلوب از جمله اقدامات پژوهشگاه
به ویژه در دولت دوازدهم بوده است .در اين راستا با بهکارگيري همه ظرفيتهاي کشور و
بهرهگیری از مدرسان خارجي با استفاده از ظرفيتهاي به وجود آمده در برجام و استفاده
از زيرساختهاي منحصر به فرد پژوهشگاه ،در سال( 1398قبل از همهگيري ويروس کرونا)
بيش از  80دوره مهارتافزايي در قالب دورههاي کوتاهمدت يک يا چند روزه ،مدارس
تخصصي و فلوشيپ در حوزههاي مختلف علوم و فنون هستهاي برگزار شد و بيش از 1000
نفر از متخصصان حوزه هستهاي صرف ًا در سال  1398در اين دورهها شرکت کردند.

جهش در قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت و ايفاي نقش پشتيباني علمي و
فني صنعت هستهاي

یکی از راهبردهای اصلی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای جهتدهی به چرخه علم،
فناوری و نوآوری به سوي حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی کشور با تأکید بر پشتيباني
علمي و فني از صنعت هستهای بوده است .در این راستا با تدوین شیوهنامههای حمایت
از مشارکت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه در قراردادهای ارتباط با جامعه
و صنعت و چابکسازی روند تصویب ،اجرا و اختتام این قراردادها ،میزان قراردادهای
جاری ارتباط با جامعه و صنعت در سال  1399به بیش از  1000میلیارد ریال افزایش یافت
و پژوهشگاه توانست در دو سال متوالي  1398و  1399رتبه اول حجم قراردادهاي ارتباط
با جامعه و صنعت را در بين کل مؤسسات پژوهشي کشور کسب کرده و در ميان ده مؤسسه
برتر کشور در شاخص مبلغ قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت قرار گيرد و مبلغ اين
قراردادها به ازاي هر عضو هيأت علمي به بيش از  4000ميليون ريال در  1399افزايش يابد.
همچنين با ارتقای فرآیندهای کنترل پروژه قراردادهای جامعه و صنعت و استفاده از
ناظران خارج از پژوهشگاه ،بهبود چشمگیری در انجام مطلوب تعهدات ،ایجاد شده و
پژوهشگاهبهمجموعهایپاسخگودرتعاملباجامعهوصنعتتبدیلشد.درحوزهطرحهای
پژوهشی درون پژوهشگاهی نیز با تدوین برنامه جامع پژوهشی و اجرای آییننامه اعتبار
ویژه پژوهشی ( )GRantو تدوین سیاستهای تشویقی ،تالش شد این طرحها به سمت
پروژههاي محصولمحور و با رويکرد حل مسائل اساسی کشور سوق داده شود .حمایت
ویژه از تشکیل هستههای پژوهش و فناوري در پژوهشگاه و شبکهسازي با اعضای هیأت

راهاندازي اولين مرکز نوآوري تخصصي فناوري هستهاي

توجه ویژه به تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد اکوسیستم نوآوری فناوری
هستهای از جمله راهبردهای پژوهشگاه علوم و فنون هستهای به ویژه در دولت دوازدهم بوده
است .راهاندازی اولین مرکز نوآوری تخصصی هستهای کشور (مرکز فناوري و نوآوري رسا)
به مساحت بیش از  1400مترمربع با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
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خرداد ماه سال جاری ،گامی بلند در تحقق اقتصاد دانشبنیان
و ايجاد اکوسيستم نوآوري صنعت هستهای خواهد بود .در این
مرکز بر اساس فراخوان انجام شده و ارزیابی صورت گرفته ،در
مرحله اول بیش از  20واحد فناور مستقر خواهد شد .تدوین
اجرای آییننامه گرنت فناوری برای طرحهای فناورانه با سطح
آمادگی فناوری ( )TRLحداقل  3از ابتدای سال  1400نیز
از جمله اقدامات پژوهشگاه در توسعه فناوری بوده است.
حمایت و توجه ویژه به ثبت اختراعات از طریق برگزاری
دورههای آموزشی با محوریت ثبت اختراعات و مالکیت فکری
و تدوین سیاستهای تشویقی و حمایت از ثبت اختراعات و
فرهنگسازی پیرامون تغییر نگرش پژوهشگران درخصوص
اهمیت بیشتر ثبت اختراعات نسبت به مقاله ،منجر به رشد
چشمگیر در ارسال پتنت داخلی در سال پایانی دولت دوازدهم
شده است .تدوين و تصويب آييننامه مديريت و بهرهبرداري
از داراييهاي فکري پژوهشگاه در جلسه اسفند ماه سال
 1399هيأت امناء نيز مهمترين اقدامات زيربنايي صورت
گرفته در حوزه مالکيت فکري بوده است .برگزاری نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش و فناوری پژوهشگاه برای نخستین بار
در اسفند ماه سال  1399با رونمایی از دو رادیوداروی جدید
و دهها دستاورد در حوزههای کشاورزی هستهای ،پالسما،
لیزر ،چرخه سوخت هستهای ،کاربرد پرتوها و حضور فعال
در نمايشگاههاي فن بازار از جمله نمایشگاه-های فنبازار
ل  1398و سال  1399که در آن
هفته پژوهش و فناوری سا 
 32دستاورد پژوهش و فناوري پژوهشگاه حائز سطح آمادگي
فناوري ( )TRLدر سامانه ارزيابي فناوري ايران شد از جمله
اقدامات پژوهشگاه بوده است.

کسب موافقت جهت راهاندازي اولين مرکز همکاري
با آژانسبينالمللي انرژي اتمي در حوزه راديوداروها

توسعه همکاریهای بینالمللی بهویژه با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از جمله برنامههاي اصلي پژوهشگاه طی چند
سال اخیر بوده است که این همکاریها نه تنها موجب
افزایش قابل توجه میزان قراردادهای پژوهشی (صرف ًا طي
دو سال گذشته بيش از  100هزار يورو قرارداد پژوهشي بين
پژوهشگاه و آژانس منعقد شده است) و توسعه زیرساخت
پژوهشگاه با آژانس شد ،بلکه برای نخستین بار از زمان
عضویت ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،پژوهشگاه
علوم و فنون هستهای بعد از حدود دو سال پیگیری مستمر،
موفقبهاخذموافقتآژانسبرايتأسیسیکمرکزهمکاری
( )CollaboRatinG CenteRدر حوزه رادیوداروها در کشور
در ابتدای سال  1400شد که این دستاورد بزرگ عالوه بر
فراهم کردن امکان بهرهمندی بیشتر کشور از ظرفیتهای
آژانس ،جمهوری اسالمی ایران را در حوزه رادیوداروها به
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هاب در منطقه تبدیل میکند.

راهاندازي آزمايشگاه مرکزي

راهاندازي آزمايشگاه مرکزي پژوهشگاه علوم و فنون
هستهاي بهعنوان يک آزمايشگاه منحصربهفرد مرجع و
استاندارد صنعت هستهاي و خريد تجهيزات گرانقيمت
و راهبردي با اولويت دستگاههاي سنجش ايزوتوپها
و راديوايزوتوپها جهت رفع نيازهاي پژوهشي کشور با
تخصيص اعتبار حدود  5ميليون دالر در سال  1399صورت
گرفت و فرآيند خريد و تأمين تجهيزات به منظور تکميل اين
آزمايشگاه در حال انجام است.

راهاندازي ارگان اصلي مواد

پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،همسو با فرآیندهای
توسعهای صنعت هستهای کشور و راهبردهای سازمان
انرژی اتمی ایران ،در مردادماه  1398برای اولین بار،
نهادی تحت عنوان ارگان اصلي مواد (LeaDinG MateRial
 )ORGanizationرا با هدف ارايه خدمات تخصصی در
حوزههای مختلف مواد در صنعت هستهای تأسيس کرد.
ارگان اصلی مواد ،ضمن ثبت صالحیت و اخذ مجوزهای
فعالیت قانونی از مرکز نظام ایمنی هستهای کشور ،با
استفاده از تجارب فنی و دانش تخصصی خود میکوشد تا
در راه پیشبرد پروژههای صنعت هستهای کشور ،خدماتی
با کیفیت و شایسته را با رعایت باالترین سطح استانداردها،
قوانین و مقررات ملی و بینالمللی بهعنوان نهاد صاحب
صالحيت داخلي ارائه دهد .در حال حاضر اولویت ارائه
خدمات این ارگان به صنعت هستهای کشور است و براساس
چشمانداز آینده ،در نظر دارد حوزه فعالیتهای خود را به
تمامی صنایع غیر هستهای نیز گسترش دهد.

طرح نوسازی و بهسازی راکتور تحقیقاتی تهران

از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته پژوهشگاه علوم و فنون
هستهای در سال  ،99افتتاح طرح نوسازی و بهسازی راکتور
تحقیقاتی تهران بوده است .در این زمینه سه زیرپروژه
این طرح شامل معماری جدید اتاق کنترل ،آزمایشگاه
مطالعات پرتوگیری ،پخش و رهاسازی مواد و آزمایشگاه
تصویربرداری نوترونی در اسفند ماه  1399مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.
طرح نوسازی و بهسازی راکتور تحقیقاتی تهران از اسفندماه
 1398آغاز شده و دارای سه محور ارتقای ایمنی ،بهسازی
سیستمها و تجهیزات و توسعه کاربریهای راکتور مذکور
بود .در طرح جدید اتاق کنترل راکتور ،معماری فضای
داخلی بهروز رسانی شده و با رعایت مسائل ارگونومیک
و زیباسازی ،فضای کاری مناسب و ایمنتری را برای
اپراتورهای راکتور تهران فراهم کرده است .در پروژه
تصویربرداری نوترونی هم عالوه بر طراحی و ساخت تمامی
ملزومات سامانه پرتونگاری نوترونی که کیفیت تصاویر در
سطح باالیی از استانداردهای بینالمللی را ارائه می دهد،
این سامانه از نظر رعایت مسائل ایمنی پرتوی نیز در سطح
بسیار مطلوبی قرار گرفته است .همچنین برای اولین بار در
دیجیتال زمان واقعی
کشور سامانه تصویربرداری نوترونی
ِ
در این پروژه طراحی و ساخته شده و در نمایشگاه هفته
پژوهش و فناوری سال  99ارائه شده و آماده خدماتدهی
به صنعت هستهای و سایر صنایع کشور است.

همچنین آزمایشگاه مطالعات پرتوگیری ،پخش و رهاسازی
بهمنظور ارائه سرویسهای اندازهگیری محیطی و پایش
پرتوگیریکارکنانواندازهگیریهایموردنیازجهتبهرهبرداری
ایمن از راکتور تحقیقاتی تهران تأسیس شده که آماده ارائه
خدمات اندازهگیریهای محیطی به متقاضیان است.

کسب رتبه «الف» توسط مجله علوم و فنون هستهای

علوم امتیاز داشته و سقف این امتیازات  1000است و
مجالتی که باالتر از  800امتیاز دریافت کنند موفق به
دریافت رتبه الف میشوند .از این رو مجله علوم و فنون
هستهای با توجه به ارتقای شاخصها در زمینههای
مختلف از جمله کاهش میانگین زمان داوری به  70روز،
بهبود کیفی محتوای مقاالت ،انتخاب حداقل دو داور
خارج از مجموعه پژوهشگاه برای داوری هر مقاله ،افزایش
تعداد مقاالت هر شماره از  12به  20مقاله و تبدیل روش
انتشار مقاله از کاغذی به الکترونیکی و آنالین و موارد بسیار
دیگری توانست در ارزیابی وزارت علوم با کسب  850امتیاز
رتبه الف را دریافت کند.

همچنین راهاندازی دوفصلنامه انگلیسیزبان NucleaR
 EnGineeRinG PRoGRessاز دیگر اقدامات حوزه

انتشارات پژوهشگاه در سال 1399بوده است .روند بررسی و
پذیرش مقاالت در این نشریه از نیمه دوم سال  99آغاز شده
و امید میرود اولین شماره آن تا پایان خرداد ماه سال 1400
منتشر شود .این مجله دارای هیات تحریریه برجستهای از
کشورهای آلمان ،اوکراین ،اندونزی و ایران است.

کسب رتبه "الف" توسط مجله علوم و فنون هستهای
بهعنوان اولین و قدیمیترین مجله فارسی زبان در حوزهی
علوم و فنون هستهای و با سابقه  40ساله ،دستاورد
ارزشمند دیگر پژوهشگاه در سال  99بود .این رتبه طبق
جدیدترین دورهی ارزیابی نشریات علمی کشور توسط
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به این مجله تعلق گرفت.
در این راستا از میان  1090مجله علمی ارزیابی شده تنها
 85مجله توانستند رتبه "الف" را دریافت کنند .کسب رتبه
"الف" حاصل تغییرات ایجاد شده و تالشهایی است که
جهت ارتقای مجله صورت گرفته است .در این راستا هر
یک از شاخصهای کمی و کیفی مجله در ارزیابی وزارت
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ماهنامه علوم ،تحقیقات و فناوری

سردبیر :رضا فرج تبار
مدیر اجرایی :علیرضا صادق
پشتتیبان  : ITمهرداد سلطانیانی
مسئول دبیرخانه نشریه عتف :سعیده صفری
طراح جلد و گرافیست :فاطمه حبیبی
آدرس :میدان ،آرژانتین ،انتهای خیابان الوند ،انتهای کوچه جوین ،خیابان اهورامزدا
پالک 5دبیرخانه شورای عالی عتف

اعضای تحریریه:
دکتر سعید سمنانیان
دکتر احسان احتشام نژاد
دکتر مهدی پاکزاد
دکتر ندا شفیعی
دكتر مسعود عزيزي

همکاران این شماره:
اکرم حائری مهر
پیام چینی فروشان
ابولفضل لطفی
امیر بامه
رحیم ستار زاده

علی رستمی
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