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بخش اول

برخی نيازهاي فوري حوزه پژوهش
و فناوري جهت نیل به تولید ثروت
دکتر حسن خوشقلب

امــروزه در بخش پژوهــش و فنــاوري اصليترین نياز كشــور،
تجاريسازي دستاوردهاي علمي و در نهايت توليد محصول و ثروت
از علم ميباشــد اما اين يك هدف غایی در اين حوزه محسوب میشود كه
براي رسيدن به آن هدف يكسري مستلزمات و اقدامات زير بنایی نياز است.
اصليترین نهادهاي موجود در كشــور كه رسالت توليد علم ،ايده ،نوآوري و
اختراع و توليد محصول اوليه را عهده دار ميباشــند شــامل دانشــگاهها،
پژوهشگاهها ،مؤسسات پژوهشي ،پاركهای علم و فناوري و ساير مؤسسات
فناوري از جمله مراكز رشــد و واحدهاي فناور ميباشند .نهادهاي نامبرده به
عنوان بستر توليد ايده تا تولید محصول اوليه ،زماني میتوانند رسالت اصلي
خود را انجام دهند كه ساختار ،شــرح وظايف ،مديريت ،مأموريتها و حتي
بهرهوري از منابع انساني آن تمام ًا مطابق با اصول علمی روز دنيا باشد .گرچه
در استفاده از مدلها و به ویژه پیادهسازی الگوهای کشورهای پیشرفته علمی،
بوميسازي آن قبل از اجرا در كشور ضرورت انكارناپذير است .به نظر نگارنده
برای پيشــبرد امور پژوهشــي و فناوري جهت نيل به تولید ثروت عمومی و
برطرف کردن نیازهای جامعه ،انجام اقدامات نامبرده ذيل ضرورت دارد:
 .1با مروري بر ظرفيتها و پتانســيل موجود در كشور میتوان فهميد كه
ساالنه هزاران و شايد دهها هزار پژوهشهای دانشگاهي در قالب پاياننامههای
كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در حال انجام است كه در دهههای اول
و دوم پس از انقالب اسالمي بخاطر تعداد كم دانشجويان تحصيالت تكميلي،
اين تعداد پایین بوده و تأثيرگذاري چنداني در جامعه نداشته است .انجام اين
حجم زياد از پژوهشهای دانشــگاهي در قالب پاياننامه توسط قشر جوان و
پر انرژي ،میتواند منشــأ شناخت خيلي از نیازها و مشكالت جامعه و نيز بر
طرف كنندههای تقاضاي بخش صنعت ،كشاورزي و حتي حوزه علوم انساني
بوده و نیز مبدأ خلق نوآوريهاي بسيار در جامعه دانشگاهي و پژوهشي كشور
باشد .برای اســتفاده بهینه از این ظرفیت عظیم که ساالنه بودجه هنگفتی
برای آن صرف میشود ،در مرحله اول ضرورت يك ساماندهي علمي مبتني
بر آمايش صحيح در انجام پاياننامهها احســاس میشود و در مرحله دوم با
شناخت نيازهاي اصلي كشور ،سوق دادن اين نوع پژوهشها در راستاي حل
مشكالت اصلي كشور میتواند راهگشا باشد .متأسفانه هرساله بخش زیادی
از این نوع پژوهشها مصروف شناخت انواع و اقسام موضوعات و پديدههای
جوامع و كشورهاي ديگر میشوند كه هیچ نفعی براي جامعه ما ندارند .براي
رسيدن به هدف نامبرده يك عزم و برنامه جدي در مديريت آموزش عالی و
سپس دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي الزم است که ساماندهی،
جهتدهــی و تخصصی کــردن پژوهشهای نامبرده را بر اســاس نیازها،
اولویتها و بر اســاس ظرفیتهای و توان منطقهای انجام دهد و میتوان با
فرهنگسازي صحيح و سياستهای تشويقي این امر را تسهیل نمود.
 .2در كنار پتانسيل نامبرده تحت عنوان دانشجويان تحصيالت تكميلي،
چندين پژوهشگاه ،پژوهشکده و مؤسسات پژوهشي بزرگ دولتي (كه برخي از
آنها از تعداد زيادي از دانشگاهها بزرگتر بوده و اعضاي هيأت علمي بيشتري
داشته و عنوان ملي نيز دارند) و صدها مؤسسه و واحدهاي پژوهشي دستگاهي
(زير نظر ســاير وزارتخانهها) و غير دولتي در کشور وجود دارند که از اركان
تحقيق و توسعه و خلق ايده در كشور محسوب میشوند .متأسفانه امروزه با
وجود توانمنديها و امكانات مناســب در برخي از مراكز پژوهشي و زحمات
زیاد و بیدریغ اعضای هیات علمی و پرســنل آن ،بازده و عملكرد متناسب
با توان و ظرفيت آنها مشــاهده نمیشود .با بررسی اجمالی میتوان فهميد
كه اصليترین مشــكل اين مراكز عمدت ًا ضعــف بودجه بهویژه جهت انجام
امور پژوهشي میباشــد و همانند اكثر دانشگاهها ،سهم عمده بودجه مراكز
نامبرده صرف حقوق ،مزايا و امور عمراني میشــود .به نظر نگارنده با وجود
چنين مشکلی با شــرط افزايش سهم بودجه مراكز پژوهشي باز هم بعيد به
نظر میرســد رسالت خود را به شكل مطلوب بتوانند انجام دهند زيرا مشكل
اصلي آنها عدم ســاماندهي و تعريف مأموريتهــای دقيق و منطبق بر نياز
جامعه میباشد.
الزم بذكر است مدل بسيار موفق مراكز پژوهشي در كشور ما وجود دارد
كه نمونه بارز آن انســتيتو پاستور میباشــد .مرکز مورد اشاره اگر چه قدمت
بااليي در كشــور دارد ولي با تعريف صحیح مأموريت برای آن و تخصصي
كردن وظايف بر اســاس نياز دقيق جامعه ،توانست جايگاه واقعی خود را در
كشور بدست آورد ،تا جايي كه اگر آن مركز فعاليت خود را متوقف سازد ممکن
اســت برخی از قشرهای جامعه دچار بحران شــوند .با الگو قرار دادن مركز
نامبرده و با استفاده از ساير نمونههای موفق در دنيا میتوان يك مدل مناسب
و بومي براي مراكز پژوهشــي تعريف نمود كه مطمئن ًا ساماندهي ،تخصصي
كردن ،مأموريتگرا كردن،تقاضا محور نمودن و انجام وظايف در راستاي نياز
جامعه و از همه مهمتر تخصصي كردن و انجام تحقيق در چند مورد تعريف
شده و مشخص براي هر كدام از اين مراكز میباشد تا ب ه جاي پراكندهكاري
و كم عمقي در محتوا ،چند رسالت بنيادي و مشخص را عهده دار شوند.
ادامه دارد...

مناطق ویژه علم و فناوری
پیشران توسعة علمی هستند

دكتر وحيد احمدي معــاون پژوهش و فناوري وزیر
علوم و دبیرکل شــورای عالی علــوم ،تحقیقات و
فناوری با بیان اینکه مناطق ویژه علم و فناوری با هدف مستند
کردن تحقیقات علمی و اجرایی شدن این مستندات در کشور
راهاندازی شده است ،گفت :توسعه علمی کشور در گرو توسعه
مناطق ویژه علم و فناوری میباشد.
به گزارش گاهنامة عتف ،دكتر احمدی در جلسه هماندیشی
مناطق ویژه علم و فناوری کشور اظهار داشت :تصویب ایجاد
مناطــق ویژه علم و فناوری در دولت کار بزرگی بود اما نباید
فراموش کنیم که ادامه کار بسیار دشوارتر از شروع کار خواهد
بود و پنج اســتان آذربایجان شرقی ،اصفهان ،خراسان ،یزد و
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گفتوگو با دکتر مهدی ذاکریان

جایگاه یا نقش علم و فناوری
در صحنه بینالملل چیست؟
گزارش نشست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با
پارکهای علم و فناوری

بوشهر باید برای تداوم فعالیت این مناطق تالش کنند.
وی افزود :عدهای مخالف وجود پارکهای علم و فناوری با
وجود شهرکهای صنعتی در کشور بودند اما تالشها نتیجه
داد و دولت تدبیر و امید با ایجاد این مناطق موافقت کرد ،لذا
باید با کار و کوشــش از تبدیل این مناطق به مجموعههای
بیخاصیت جلوگیری و به اهداف ترســیم شده برای مناطق
دست یابیم.
وی در ادامه گفت :اگر بخواهیم که این شروع مناسبي که
در احداث مناطق ویژه علم و فناوری کلید خورده است به یک
مورد بیخاصیت تبدیل نشــود باید بیش از پیش برای تحقق
اهداف تعریف شده آن تالش کنیم.
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روﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﻓروش ﻓﻧﺎوری در ﻓﻧﺑﺎزار ﺟﻣﮭور ی
اﺳﻼم ی ایران

تحلیل علمی شتاب
کمیت تولید علم
شانزدهمین قدرت علمی
دنیا و چالشهای پیش رو

دكتر فتح ا ...مضطرزاده

ما و آينده
پيشينهانجمنهايعلمي
ايران از ابتدا تا كنون
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دبیر کل شــورای عتف با تأکید بر لزوم ارزیابی چالشها
و مشــکالت پیش روی مناطق ویژه علــم و فناوری گفت:
خوشبختانه آذربایجان شــرقی ،جهتگیری خوبی در تحقق
اهداف مناطق ویژه علم و فناوری دارد .
دكتراحمدی اظهار داشت :ضرورت الگوسازی برای سایر
اســتانها نیز در زمینه مناطق ویژه علم و فناوری احســاس
میشود.
گفتني است در این جلســه ،پنج استانی که مناطق ویژه
علم وفناوری در آنها ایجاد شده ،گزارشی از عملکرد خود ارائه
کردند و در ادامه آییننامههای مناطق و چالشهای پیش رو
بررسی شد.
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گزارش برگزاری سومین
همایش سراسری
قطبهایعلمی
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گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

افزایش  75درصدی
واحدهای تحقیق و توسعه
در شرکتهای صنعتی
در سه سال اینده

معــاون آمــوزش
پژوهــش و فناوری
وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت از افزایش واحدهای
تحقیــق و توســعه در
شرکتهای صنعتی خبر داد.
به گزارش گاهنامة عتف،
دکتر علی اصغر توفیق گفت:
وزارت صنعت ،معدن تجارت در یک برنامه سه ساله برای  94الی
 96برنامهریزی نموده تا در حدود  75درصد از واحدهای صنعتی
بزرگ کشور ،واحد تحقیق و پژوهش ایجاد کند.
دکتر توفیق افزود :در گذشته حدود یک هزار واحد تحقیق و
توسعه در واحدهای صنعتی بزرگ کشور ایجاد شده و این آمار تا
سه سال آینده به پنج هزار واحد افزایش خواهد یافت.
وی یادآور شــد :براي اجراي این برنامه ،تعداد واحد تحقیق
و توسعه در شرکتهای صنعتی بزرگ در هر سال ،شیوهنامهها،
دســتورالعملها و روشهای ایجاد آن مشــخص شده است و
باید شــرکتها افراد مورد نظر خــود را معرفی کرده و این افراد
آموزشهــای الزم را بــراي راهاندازی واحد تحقیق و توســعه
پیشبینی کنند.
وي گفت :از سوي دیگر از برنامههای وزارت صنعت پس از
ایجاد واحد تحقیق و توسعه در شرکتها ي صنعتی ،سوق دادن
این شرکتها به سمت دانشبنیان شدن است ،پیشبینی میشود
حدود  60درصد از شرکتهای صنعتی که داراي واحد تحقیق و
پژوهش میشوند ،در ردیف شرکتهای دانشبنیان قرار گیرند.
توفیق اظهارکرد :با دانشبنیان شــدن شرکتهای صنعتی
بهرهمندي از مزیتهــای قانونی از جمله معافیتهای مالیاتی،
تســهیالت گمرکی و تمام مســایلی که در قانون شرکتهای
دانشبنیان در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص وضعیت راهاندازی واحد تحقیق و توسعه در
شرکتهای صنعتی کشور نسبت به گذشته گفت :در زمانهای
گذشته موضوع راهاندازی این واحدها در شرکتهای صنعتی از
ســوي وزارت صنعت آغاز شــده بود و در آن زمان حدود هزارو
 500واحد تحقیق و توسعه ایجاد شد ،اما متاسفانه تعدادي از آن
واحدها تعطیل و تعدادي نیز باقی ماندند.
معاون آموزش ،پژوهش و فنــاوري وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه درچند سال گذشته توجهی به بحث تحقیق
و توسعه درشرکتهای صنعتی نشده و هیچ حمایت ،برنامهریزي
و تشــویقی براي ایجاد و توســعه واحد تحقیق و توسعه در این
شرکتها صورت نگرفته است ،افزود :از سال گذشته دوباره این
کار در کشور شــروع شده ،اکنون ضوابط مورد نظر براي اجرا و
آموزشهای الزم براي ایجاد این واحد در شــرکتهای صنعتی
دیده شــده است ،توقف گذشته اکنون به موجی تبدیل شده که
باید در سه سال آینده  75درصد از شرکتهای بزرگ صنعتی ما
واحد تحقیق و توسعه داشته باشند.

اخبار

برگزاری نمایشگاهی با هدف
ارتباط دانشگاه و صنعت
در حاشیه افتتاح نمایشگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در مجلس
شورای اسالمی ،مسعود شفیعی رییس دانشگاه فنی و حرفهای
با بیان اینکه این دانشــگاه یک دانشگاه كارآفرین و تقاضامحور
است ،افزود :سعی داریم نیروهایی را برای بازار كار تربیت كنیم
و دانشجویان دانشــگاه فنی و حرفهای در رشتههایی تحصیل
میكنند كه دانشگاههای دیگر این رشتهها را راهاندازی نكردند.
وی افزود :در دنیای پیشرفته ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار
مهم است تا نیازهای جامعه برطرف شود و ما نیز در دانشگاه فنی
و حرفهای ســعی داریم نیروهایی را تربیت كنیم كه نیاز صنعت
را برطرف كند و در این نمایشــگاه هــم پروژههای خوبی را در
زمینههای هنری ،تاریخی و فنی ارایه كردیم.
شــفیعی با بیان اینكه  80درصد فارغالتحصیالن دانشــگاه
فنی و حرفهای جذب بازار كار میشوند ،گفت :مجلس میتواند
در تصمیمگیریهــا برای بودجه به ما كمک كند زیرا ما با آماده
كردن نیروهای بازار كار به اقتصاد كشــور كمک میكنیم .ولی
توانمندیهای این دانشگاه طلب میكند كه بیشتر برای دانشگاه
ما زمان گذاشــته شود زیرا كارهای فنی مدرسان دانشگاه فنی و
حرفهای در دنیا میدرخشند.
شفیعی دانشگاه فنی و حرفهای را یک مركز توانمند و قطب
علمی كشور برشمرد و عنوان كرد :انتظار داریم نمایندگان مجلس
از مراكز دانشــگاه فنی و حرفهای در شهرستانهای خود بازدید
كرده و با مشكالت ما آشنا شوند.

حجتاالسالم و المسلمین مجید انصاری:
دانشگاه فنی و حرفهای حلقه
وصل دانشگاه و صنعت

در همین راستا معاون پارلمانی ریاست جمهوری ضمن بازدید
از این نمایشــگاه با بیان اینکه دانشــگاه فنی و حرفهای حلقه
وصل دانشگاه و صنعت اســت ،گفت :دانشگاههای كشورمان
به لحاظ توسعه كمی بعد از انقالب بسیار توسعه پیدا كرده است
اما در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت دچار نقص هستیم ،بنابراین
خالءهایی در این حوزه وجود دارد ،اما این دانشگاه میتواند این
خالءها را پر كند و هدف از بنیان آن نیز همین بوده است.
حجت االســام و المســلمین مجید انصاری در نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشــی این دانشــگاه با بیان اینكه نمایشگاه
نشاندهنده گوشهای از فعالیتهای دانشگاه فنی و حرفهای است،
خاطرنشان کرد :این نمایشگاه اقدام خوب و موثری است و برای
شناساندن ظرفیتهای بالقوه این دانشگاه به مسئوالن كشور به
خصوص نمایندگان مجلس كه نقش مهمی در تصمیمگیریها و
تخصیص بودجهها دارند موثر و تعیین كننده است.
وی با بیان اینكه بدون شک این دانشگاه میتواند تامین كننده
تمامی نیازهای بازار كار باشــد ،تصریح کرد :پرداختن به مسایل
صرفا ذهنی و تئوری كه دانشگاه پاسخگوی نیاز ما نیست و در
حال حاضر یكی از خالءهای موجود در كشور این است كه بین
فارغالتحصیالن دانشــگاهها و نیازهای عرصه اشتغال كشور به
خصوص مسایل فنی و حرفهای ارتباطی برقرار نیست و همین
موضوع موجب شــده ما دچار عدم تــوازن در عرضه و تقاضای
نیروی كار تحصیل كرده باشیم.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت :جمع بسیار زیادی از
فارغالتحصیالن كشور مداركی گرفتند و تحصیالتی را گذراندند

بازدید وزیر علوم از نمایشگاه ارتباط دانشگاه و صنعت
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشکده فنی
و حرفهای دخترانه دکتر شریعتی تهران گفت :در دانشگاه فنی و
حرفــهای کار آفرینی و مهارت آموزی در آن به شــکل عملی
اجرایی شده است.
به گزارش روابط عمومی دکتر محمد فرهادی اظهار داشت:
تقویت دانشگاه فنی و حرفهای از اولویتهای اصلی وزارت علوم
است زیرا مسئله مهارت آموزی ،کار آفرینی و رفع نیاز بازار کار
محور برنامههای امروز وزارت علوم برای توســعه مراکزآموزش
عالی و رشتههای دانشگاهی است.
وی با اشاره به تصمیم درســت دولت برای انتقال دانشگاه
فنــی حرفهای به وزارت علوم گفت :پــس از این انتقال برخی
مشکالت نظیر انتقال ساختمانها و کارگاهها به دانشگاه بوجود
آمده اســت که امیدواریم با هماهنگی بیشتر وزارت آموزش و
پرورش مرتفع شوند.
دکتر فرهادی افزود :مســئله تصویب ساختار دانشگاه فنی و
حرفهای و تبدیل وضعیت مدرسان این دانشگاه به عضو هیئت
علمی در معاونت آموزشی و مرکز هیئت امنای وزارت علوم در
جریان است و در آینده نزدیک نهایی میشود.
وزیر علوم با تأکید مجدد بــر برنامه وزارت علوم بر مهارت
آموزی رشتههای دانشگاهی گفت :گذراندن دورههای چند ماهه
کارورزی دانش آموختگان ســایر دانشگاههای کشور در مراکز
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دانشگاه فنی حرفهای از جمله شیوههای اجرای این برنامه است.
دکتر فرهادی گفت :دانشگاه فنی حرفهای باید رشتههای
جدیــد خود را در حوزههای جدید فناوری روز ،متناســب با نیاز
امروز بازار کار و با شیوههای متفاوت از سایر دانشگاههای کشور
ایجاد کند.
بر اســاس این گــزارش ،در جریان این بازدید و نشســت
مشــترک ،رئیس دانشگاه فنی و حرفهای ،رئیس دانشکده فنی
و حرفهای دکتر شریعتی ،رؤسای دانشکدههای فنی و حرفهای
تهران و چند نفر از مدرسان دانشگاه فنی حرفهای دیدگاههای
خود را با دکتر فرهادی مطرح کردند.

كه متاسفانه بازار كاری برای آنها نیست ،بنابراین دانشگاه فنی
و حرفهای كشــور میتواند این حلقه وصل را ایجاد كند و تاكید
بنده بر این اســت كه ارتباط میان دانشــگاه و مراكز تولیدی و
صنعتی كشور در عرصههای مختلف به همه عرصههای تولیدی
مستحكمتر باشد.
وی افــزود :امروزه آمــوزش و پرورش و آمــوزش عالی در
كشورمان از عدم تناســب برنامه درسی و تقاضا رنج میبرد ،از
این جهت من فكر میكنم این دانشگاه از این نظر كه آموزشها
تقاضا محور و متناســب با بازار كار است ظرفیت این را دارد كه
الگوی سازنده برای سایر دانشگاهها بشود.
موفقیت دانشــگاه فنی و حرفهای دربازار كار و اشتغالزایی
ب رییس مجلس شورای اسالمی نیز درحاشیه این نمایشگاه
نای 
با بیان اینكه این دانشگاه در بحث بازار كار و اشتغالزایی موفق
بوده است ،گفت :نمایشگاهی كه در مجلس شورای اسالمی بر پا
شد با وجود اینكه فضا برای به نمایش گذاشتن همه توانمندیها
بســیار محدود اســت اما به خوبی توانسته این مهم را به منصه
ظهور بگذارد.
مهندس باهنــر گفت :این كار در دانشــگاه فنی و حرفهای
سیمایی از گستردگی آن و انواع فعالیتهای مهم دانشگاه را به
تصویر كشانده و این كار میتواند دانشگاه و فعالیتهای آن را به
مسئوالن و نمایندگان مجلس معرفی كند كه كار بسیار ارزندهای
اســت ،اما باید گفت برای معرفی دانشــگاه فنی و حرفهای نیاز
به یک نمایشــگاه بزرگ تری است كه بتواند فعالیتهای خود
را به مســئوالن و صنعتگران كشور و همچنین متقاضیانی كه
میخواهند در این دانشگاه تحصیل كنند است.
این نماینده مجلس شــورای اســامی خاطرنشان كرد :در
بسیاری از استانها این دانشــگاه بسیار خوب كار كرده است و
جای تشكر و قدردانی دارد اما در برخی از استانها نیز كمرنگتر
بوده و تعداد دانشــگاهها كم اســت كه با توجه بــه امكانات و
بودجههای موجود امید است به این موارد نیز توجه بشود.
مهندس باهنر با بیان اینكه برگزاری این نمایشگاه بسیار موثر
و ارزنده است ،تصریح كرد :این گونه نمایشگاهها با وجود اینكه
فضا محدود است اما چون هدف شناساندن دانشگاه و فعالیتهای
آن برای نمایندگان مجلس بوده است قطعا تاثیر گذار خواهد بود
و این باعث میشود هم مجلس و هم دولت مردان ،این دانشگاه
كه یک دانشگاه كارآفرین است را حمایت كنند.
وی افــزود :دانشــگاه با برگزاری این نمایشــگاه توانســته
توانمندیهای دانشــكدهها و آموزشكدههای خود را به نمایش
بگذارد و نشان داد كه دانشــجویان فنی و حرفهای توان خوبی
دارند و قدمهای بسیار خوبی نیز برداشته شده است.
باهنر گفت :بســیاری از مشكالتی كه امروز دانشجویان ما با
آن گریبان گیر هستند شغل مناسب و متناسب با رشته تحصیلی
آنان اســت كه در جامعه متاسفانه قشر تحصیل كرده بیكار هم
زیاد داریم و در عین حال نمیتوانند بر روی پای خود به ایستند .
نایب رییس مجلس شورای اسالمی در خصوص ارتباط صنعت
و دانشگاه نیز خاطرنشان كرد :اگر صنعت نیمنگاهی به دانشگاه
بیندازد میتواند دانشگاه را متحول كند ،اما مقوله همكاری صنعت
و دانشــگاه با وجود اینكه تالشهای بسیاری كرده به جایگاه
اصلی خود نرســیده و هنوز در این بحث مشكالت زیادی پیش
رو داریم.

وزیر علوم:

خیرین با تأثیر کمی و
کیفی در آموزش عالی
کشور نام نیک خود
را جاودانه میکنند
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
در نخستین همایش خیرین و واقفین آموزش عالی خطاب
به آنها گفت :شما با کار خیر خود تأثیری در گسترش کمی
و کیفی آموزش عالی میگذارید که نام نیک شما را جاودانه
میسازد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر فرهادی با
اشاره به گســترش کمی آموزش عالی ،جهت گیریهای
آینــده وزارت علــوم را حرکت به ســمت مهارتاندوزی
و کارآفرینی دانســت و اعالم کرد :ســال آینده با احداث
 4پارک علم و فناوری و شــکل گیــری کریدورهای علم
و فناوری امیدواریــم که دانش آموختگان به گونهای فارغ
التحصیل شوند که بتوانند هرچه زودتر وارد بازار کار شوند.
وزیــر علــوم افــزود :وســعت توســعه کمــی آموزش
عالــی ،طبع ًا بــه اعتبارات بیشــتری نیازمند بــوده و در
صورتــی که اعتبــارات کنونی وزارت علوم  3برابر شــود
میتــوان گفت که حداقل اعتبارات محقق شــده اســت.
رئیس ســتاد خیرین و واقفین گفت :در چنین شــرایطی
اســت که نقش خیرین و عظمــت کار آنها بیش از پیش
مشخص میشود و حمایتهای خیرین در همه زمینهها از
حمایت از نخبگان کمبضاعت گرفته تا ساخت خوابگاههای
مجردی و متأهلین میتواند به آرامش روحی دانشــجویان
بیانجامــد و آنها بتوانند با فراغ بال بــه تحصیل بپردازند.
وی عضویــت خیرین در هیئتهای امنای دانشــگاهها را
گامی مثبت در جهت حمایت خیرین از دانشــگاهها عنوان
کرد و از آنها خواست با حمایتهای بی دریغ خود از آموزش
عالی مسیر توسعه علمی را هموار ساخته و به تحقق اهداف
ترسیم شده در اسناد باالدستی یاری رسانند.

دیدار مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم
با مدیر بینالملل وزارت علوم و فناوری آفریقای جنوبی

دکترخســرو پیری مدیر کل دفتر برنامهریزی امور
فنــاوری وزارت علوم ،تحقيقات و فنــاوري با خایا
سیشوبا مدیر بینالملل وزارت علوم و فناوری آفریقای جنوبی
در خصوص همكاريهای علمي و فناوري فيمابين در محل
وزارت علوم دیدار گفتوگوکردند.
بــه گزارش روابــط عمومي وزارت علــوم ،در اين ديدار
دکتر پیری با اشــاره به ظرفیت باالی علمی و دستاوردهای
پژوهشی و تحقیقاتي مراكز آموزش عالي در ایران ،به آمادگی
کشور ما درخصوص توسعه روابط علمی ،تحقیقاتی و فناوری

با آفریقای جنوبی اشاره کرد.
همچنين درادامه این دیدار مدیــر امور فناوری آفریقای
جنوبی بر عالقه مندی و آمادگی ارتقاء همکاریهای علمی
پژوهشی و فناوری در ســطح وزارت بین دو کشور تأکید و
به طور رســمی از دکتر پیری بــرای بازدید از آفریقا جنوبی
دعوت کرد.
گفتني اســت تعیین حوزه همکاری ،انجــام پروژههای
مشــترک و تبادل دانشجو ،از جمله موارد مطرح شده در این
نشست بود.

پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

با حضور معاون پژوهش وفناوري
وزير علوم

پیام وزیر علوم به چهل و
هفتمین اجالس معاونان
پژوهش و فناوری

دكتر محمد فرهادي وزیر علوم ،تحقيقات و فناوري
به مناســبت برگزاري چهل و هفتميــن اجالس معاونان
پژوهش و فناوري دانشگاهها و رؤسای مراکز پژوهشی و
پارکهای علم و فناوری سراســر كشــور که در دانشگاه
تحصيــات تكميلي صنعتي و فناوري پيشــرفته كرمان
برگزار شد ،پيامي صادر كرد.
درپيام دكتر فرهادي كه توسط دكتر جالل بختياري
مدیر کل دفتر حمايت و پشتیبانی امور پژوهشي و فناوري
وزارت علوم قرائت شد ،آمده است:
اعیاد نورانی شعبانیه که مصادف با آزاد سازی خرمشهر
مقــاوم و همچنین روز جانباز و ایثار میباشــد را به همه
ایثارگران و یادگاران دوران دفاع مقدس بویژه اســاتید و
محققان و دانشمندان ایثارگر کشور تبریک عرض ميكنم.
از اینکه امــروز چهل و هفتمین اجالس معاونان پژوهش
و فناوری دانشــگاهها و رؤســای پژوهشگاهها ،مؤسسات
و مراکــز آمــوزش عالــی و پارکهای علــم و فناوری
کشــور که مصادف با اعیاد نورانی شــعبانیه در دانشگاه
تحصیــات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته کرمان
آغاز به کار کرده اســت ،فرصت را مغتنم میشمارم و به
همه مســئوالن پژوهش و فناوری کشور اعالم میدارم
ســند علم و فناوری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری
که به عنوان یک ســند ملی و راهگشا در ارتباط با مسائل
فناوری محسوب میشــود ،نصبالعین خود قرار داده و از
انجام هیچ گونه ســعی و تالش جهت اجرایی شدن این
ســند راهبردی دریغ نكنيد و بی شک گذر از گردنه دشوار
مسائل و چالشهای پیش روی ،جز با محوریت و توجه به
پژوهشگران و فناوران جامعه امکان پذیر نیست و کشور
ما امروز بر خود میبالد که مهد فضال و دانشمندانی است
که آوازه آنان در جهان علم و فناوری طنینانداز شده است.
ملت بزرگ ایــران با اتکا به خداوند متعــال و با تکیه بر
ســرمایههای عظیم فکری و فرهنگی خود بویژه اساتید و
دانشجویان ،عزم خود را برای رشد و توسعه علم و فناوری
کشور ،پاسخگویی به نیازها و مسائل جامعه و سهیم شدن در
تولید علم و فناوری در سطح جهانی جزم كرده و رسیدن به
قلههای دانش و فناوری را دور از دسترس نمیداند .در عین
حال جامعه دانشــگاهی ،در سالی که از سوی مقام معظم
رهبری به نام همدلی و هم زبانی ملت و دولت ،نامگذاری
شده ،همه تالش خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم
بزرگ کشورمان در حوزه علم و فناوری به کار خواهد گرفت.
در باب یادآوری بر خود الزم دیدم موارد اساســی ذیل را
که از سرفصلهای برنامه پیشنهادی اینجانب به مجلس
شــورای اسالمی که منطبق با اســناد باالدستی میباشد
حضورتان اعالم كنم و ســرانجام رساندن این برنامهها را
از تمامی شما عزیزان خواستارم:
 -1توجه به برنامههای کالن ملی کشور با استفاده از توان
اساتید و محققان مجرب کشور
 -2ایجاد و توسعه زیر ســاختهای پژوهش و فناوری و
نظاممند کردن آنها
 -3توســعه آزمایشــگاههای مرکزی و مرجع مطابق با
استانداردهای داخلی و بینالمللی
 -4توسعه شــبکههای علمی و فراهم ساختن دسترسی
محققان به این امکانات
 -5توجــه جدی برنامههای اعالمــی وزارت در ارتباط با
برنامه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنيان
 -6هدایت دانشــگاهها و مراکز پژوهشی به دانشگاهها و
مراکز پژوهشی نسل سوم کارآفرین و توسعه گرا
 -7ارتباط نزدیک دانشــگاه با صنعت بخصوص گذراندن
فرصتهای مطالعاتی اســاتید و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی با صنعت و رفع موانع و مشکالت صنعت
 -8هدایت پایان نامهها بر اساس برنامهها و سیاستهای
اولویت دار کشور
امید است با تالش و همت همه شما همکاران عزیز و
با سرلوحه قرار دادن این اولویتها در سیاستگذاریهای
پژوهشــی و فناوري بتوانيم در جهت اعتالی حوزه علم و
فناوری کشور مقدس جمهوری اسالمی ایران گامهای بلند
و استوار برداريم.

ساختمان پارک علم و
فناوری استان کرمان
كلنگ زني شد

در حاشیۀ چهل و هفتمین نشست معاونین پژوهش
و فناوری مراسم کلنگ زنی ساختمان پارک علم و فناوری
استان کرمان با حضور دکتروحيد احمدی ،معاون پژوهش و
فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،دکترمیرزایی رئيس
دانشگاه تحصيالت تكميلي و فناوري پيشرفته دراين مراسم
گفت :براســاس مصوبات هیئت امنای دانشگاه  50هکتار
زمین به پارک علم و فناوری استان کرمان اختصاص یافته و
در فاز اول زیر ساخت ده هکتار از این اراضی جهت واگذاری
به شــرکتهای دانشبنیان و فناور آماده سازی میشود.

وی درادامه افزود :این زمین به قطعاتی از  400متر تا 2000
متر مربع تفکیک شده که دراختیار شرکتهای دانشبنیان
و فناور مســتقر درپارک قرار میگیرد تا بر حسب نیاز هر
شــرکت نسبت به طراحی و احداث بنای مورد نیاز شرکت
اقدام كند.
سرپرســت دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی گفت:
در فــاز اول ســاختمان پــارک علــم و فنــاوری 4300
متــر مربــع زیــر بنــا دارد و با اعتبــاری معــادل 90
میلیــارد ریــال در طــی دو ســال احداث خواهد شــد.
دکتــر عباس قــوام رئیس پارک علم و فناوری اســتان

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم:

هزینة بیش از  45میلیارد برای کمک
به پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم گفت :در دو
ســال اخیر بیش از  45میلیــارد تومان در جهت
حمایت مالی از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشــد به
عنوان زیرســاختهای توسعه کسب و کارهای دانشبنیان
هزینه گردیده است.
دكتر وحيد احمدي در چهل و هفتمين همايش سراسري
معاونان پژوهشي دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پاركهای علم
و فنــاوري با تاكيد بر ضرورت بازنگري و مرور نقاط قوت
و ضعف برنامههای حوزه پژوهش و فناوري كشور گفت:
معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم جهت ايجاد تحول
در اين زمينه 16 ،برنامه راهبردي را تدوين كرده است.
وي انســجام سياستگذاري ،برنامهريزي و امور اجرايي
در حــوزه علم ،فناوري و نوآوري را اولين برنامه راهبردي
معاونت پژوهــش و فناوري وزارت علــوم ذكر كرد و از
مراحل نهايي تدوين و تصويب نگاشت نهادي نظام علم،
فنــاوري و نوآوري با همــكاري معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري خبر داد.
دكتر احمــدي از هدفمند ســازي مأموريــت مراكز
دانشگاهي ،پژوهشي و فناوري بر اساس رويكرد پژوهش،
فناوري مبتني بر نوآوري به عنوان ديگر برنامه تدوين شده

نام برد و حمايت از ايجاد و توسعه شركتهای دانش بنيان
توســط اعضاي هيات علمي و دانشــجويان ،ايجاد دفاتر
انتقال تكنولوژي ( )TTOو راهاندازی و تأســيس مراكز
نوآوري را از جمله برنامههای در دست اقدام در اين زمينه
ذكر كرد.
دبير شوراي عالي عتف گفت :توسعه زيرساخت هاي
پژوهشي ،فناوري و نوآوري برنامه راهبردي ديگري است
كه در آن بايد به ارتقاء نشــريات علمي ،انجمنهای
علمي و مؤسســات پژوهشي دســت پيدا كنيم كه
ارتقــاء وضعيت كيفي نشــريات علمي در ســطح
مجالت معتبر جهاني ،تدوين اولويتهای صدور مجوز
تاسيس مؤسسات پژوهشي در وزارت علوم و دستگاههای
اجرايي و تدوين برنامه راهبردي و ســاماندهي مؤسسات
پژوهشي وابسته به وزارت علوم براساس ماموريت گرايي
از جمله اقدامات در اين راستا است.
معاون پژوهش و فناوري وزيــر علوم افزود :برخالف
برخي گزارشات كه منبع استناد آنها معلوم نيست ،از سال
 2012تا كنون هيچ كاهشــي در انتشار مقاالت و ارجاع
ديگران به مقاالت دانشمندان ايراني نداشته ايم.
وي اظهار داشت :متاسفانه 80درصد پاياننامههایی كه

نمایشگاهدستاوردهای
پارک علم و فناوری و
دانشگاههای استان کرمان
همزمان با برگزاری چهل و هفتمین اجالس معاونان
پژوهش و فناوری دانشــگاهها و پژوهشــگاهها و
رؤســای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور نمایشگاه
دســتاوردهای پارک علم و فناوری و دانشگاهها و تجهیزات
آزمایشگاهی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،اين نمایشگاه پیش

از برگزاری مراســم افتتاحیه چهل و هفتمین گردهمایی
معاونان پژوهش و فناوری دانشــگاهها و پژوهشــگاهها و
رؤســای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور با حضور
دکتــر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم

رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی ،صنعتی و فناوریپیشرفته کرمان:

عزم دولت در خصوص ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه
در چهل و هفتمین اجالس سراســری معاونان
پژوهشــی دانشگاهها و رؤســای پژوهشگاهها و
پارکهای علم و فناوری و مؤسسات آموزش عالی کشور
سرپرســت دانشــگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی گفت:
شــرکتهای دانشبنیان به وامهای کم بهره و ســهل
الوصول نیاز دارند؛ لذا دولت جهت رفع مشکل آنها صندوق
شــکوفایی و نوآوری را شکل داده اســت عزم دولت در

حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور و همچنین ایجاد
بستری مناسب در تعامل صنعت و دانشگاه جدی است.
دکتر محمد میرزایی سرپرســت دانشگاه تحصیالت
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته در ادامه بیان کرد:
در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت چندین سال تالش
کرده ایم اما راهبرد مشخصی نداریم .عدم رابطه متقابل
بین صنعت و دانشگاه یک مساله دو سویه است.
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کرمان نيز در خصوص ویژگیهای شــاخص نقشــه این
ســاختمان گفت :این ســاختمان از نظر معمــاری دارای
ویژگیهای شاخصی اســت که مهمترین آن سازگاری با
اقلیم و معماری سنتی کرمان است به گونهای که ساختار
گنبد گونه بناهای کویری را تداعی میکند .وي افزود :در
معماری این ساختمان سعي شده از تکنولوژیهای روز دنیا
اســتفاده شود و از باغ در بام به صورت پلکانی و زیگوراتی
استفاده شــده که تداعی کننده باغهای معلق بابل است.
گفتني است این مراســم در حاشیه مراسم افتتاحیه چهل
و هفتمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشــگاهها
و رؤسای پژوهشگاهها ،مؤسســات و مراکز آموزش عالی
و پارکهای علم و فناوری و با حضور حجت االســام و
المسلمین صباحی امام جمعه موقت کرمان و مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاههای استان ،دکتر نصرا...
گرامی معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
کرمــان ،دکتر فدایی رئیس دانشــگاه باهنر کرمان ،دکتر
میرزایی سرپرســت دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشــرفته ،دکتر قوام رئیــس پارک علم و فناوری
اســتان و دکتر رجبعلی پور عضو هیئت امناي دانشگاه و
جمعی از مسئوالن دانشگاهی استان برگزارشد.
هماكنون در دانشگاهها به سر انجام میرسد غير كاربردي
بوده و در جهت نيازهاي كشــور نيستند و ما برنامهريزي
كرديــم در قدم اول 20درصد ايــن پاياننامهها بصورت
كاربردي باشند.
معــاون پژوهش و فناوري وزير علــوم با اعالم اينكه
حدود 50درصد جمعيت دانشگاهي كشور در بخش علوم
انساني هستند گفت :شورای توسعه ،پژوهش و فناوری در
علوم انســانی و هنر ،در معاونت پژوهش و فناوري ايجاد
شده اســت و عالوه بر صدور مجوز  19نشريه علمي در
گروه علوم انساني ،برنامه راهبردي ايجاد مراكز پژوهشي
علوم انساني نيز تدوين و ايجاد شده است.
وي در ادامه گفت :اولويتهای پژوهشي دستگاههاي
اجرايي در شــوراي عتف تصويب و ابالغ شــده است و
براي 33طرح كالن ملي نيز از ميان دستگاههاي اجرايي
حمايت مالي جلب شده است زيرا اين طرحها قبال به دليل
نبود بودجه و اعتبار با مشكل مواجه شده بودند.
دكتر احمدي توسعه کسب و کار دانش بنيان و تجاری
سازی دستاوردهای پژوهشــی را برنامه راهبردي وزارت
علوم دانست كه براي اجرايي شدن آن ،مشاركت در اجراي
كامل قانون حمايت از شــرکت های دانش بنيان ،انتقال
کارگروه ارزيابی شــرکتها ،هماهنگی فیمابین معاونت
علمی ،فناوری و وزارت به شــوراي عالی عتف ،توســعة
دفاتر انتقال فناوري در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و
فناوري و تأمین و پرداخت بخشی از هزینة ثبت اختراعات
در دست انجام است.
و ي افزود :تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و مشاركت
هدفمند دستگاههای اجرايي با دانشگاهها برنامه راهبردی
دیگری است که در این راستا در دولت یازدهم بیش از 11
تفاهم نامه منعقد گردیده است.

تحقیقات و فناوری ،حجت االســام و المسلمین صباحی
امــام جمعه موقت کرمان و مســئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه در دانشگاههای اســتان ،دکتر نصرا ...گرامی معاون
توســعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری کرمان ،دکتر
فدایی رئیس دانشگاه شــهيد باهنر کرمان ،دکتر میرزایی
سرپرست دانشــگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشــرفته ،دکتر قوام رئیس پارک علم و فناوری استان و
دکتــر رجبعلی پور عضو هیات امناء دانشــگاه و جمعی از
مسئوالن دانشگاهی افتتاح شد.
بر پايه اين گزارش ،در این نمایشگاه شرکتهای تعاونی
دانشبنیان طوفان ســاز کرمان ،وریا صنعت گستر کارمانیا،
کرمان دوا ،فناوران ارتباطات برتر ،پنگان الکترونیک ،لوتوس
افزار گســتر جنوب و گروه صنعتــی رادمان صنعت ایرانیان
محصوالت دانشبنیان خود را معرفی و عرضه كردند.
دکتر محمــد میرزایی دبیر اجرایــی چهل و هفتمین
اجالس سراســری معاونان پژوهشی دانشگاههاورؤسای
پژوهشــگاهها و پارکهای علم و فناوری و مؤسســات
آموزش عالی کشــور خروج از این وضعیت را در رقابتی
شــدن اقتصاد دانســت و گفت :تا رقابت سالم در عرصه
اقتصاد ایجاد نشــود نیاز به دانشــگاه از سوی صنعت به
صورت جدی حس نمیشود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :یکی از ویژگیهای این
اجالس فرصتی مناســب جهت تعامل صنعت و دانشگاه
است با حضور مدیران بخش صنعت دکتر توفیق معاون
پژوهش و فنــاوری وزارت صنعت ،معــدن و تجارت و
مهندس مراد علیزاده مدیر عامل شرکت ملی مس ایران
میباشد.
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(گردهمایی معاونین پژوهشی)

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

تأکید بر تنظیم برنامهها در راستای دانشگاهها و
پژوهشگاههای نسل سوم ،کارآفرین و توسعه گرا
چهل و هفتمین اجالس سراسری معاونین پژوهشی
دانشگاهها ،رؤسای پژوهشگاهها و پارکهای علم و
فناوری و مؤسسات آموزش عالی کشوربا صدور بیانیهای
به كار خود پايان داد .در متن بیانیه پایانی اين اجالس آمده
است:
در سالی که به نام «دولت و ملت ،همدلی و همزبانی»
نامگذاری شده اســت؛ چهل و هفتمین اجالس معاونان
پژوهش و فناوری دانشــگاهها ،رؤســای پژوهشگاهها،
مؤسســات و مراکــز آمــوش عالی و پارکهــای علم
و فناوری کشــور در دانشــگاه تحصیــات تکمیلی و
فناوری پیشــرفته کرمان ،با حضور دکتر احمدی ،معاون
پژوهــش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری و
دبیرکل شــورای عالی عتف و مدیــران و معاونان حوزه
پژوهش و فناوری دانشــگاهها و رؤســای پژوهشگاهها
و پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور برگزار شــد.
در این اجالس ضمــن ارائه ســخنرانیهای کلیدی به
مقوله توسعه کشــور از منظر پژوهش ،فناوري و تجاری
سازی دســتاوردهای پژوهش و فناوری در توسعه علمی
و اقتصادی کشور پرداخته شد و شرکت کنندگان در این
اجالس ،ضمن تأکید بر بندهای ذیل ،اهتمام مسئوالن را
بر اجرا و پیگیری جدی آن خواستار شدند.

معاون پژوهش و
فناوری وزیر علوم :

اتصال دانشگاههای کشور
به شبکه علمی کشور

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم گفت :بزودي
18دانشــگاه و مركز پژوهشــي به شبكه علمي
كشــور متصل میشــوند و میتوانند با 5برابر سرعت و
پهنــاي باند كنونــي و از طريق فيبر نــوري از اينترنت
پرسرعت بهرهمند شوند.
دكتر وحيد احمدي در دومين روز از نشست سراسري
معاونان پژوهشــي دانشگاهها،پژوهشگاهها و پاركهای
علمي و فناوري در دانشگاه تحصيالت تكميلي و فناوري
پيشــرفته كرمان گفت:براي سرعت بخشيدن و تسهيل
مديران دانشگاهي با مسئوالن ستاد وزارت علوم ،استفاده

 .1با توجه به ابالغ سند علم و فناوری از سوی مقام معظم
رهبری ضروری است دانشگاهها ،پژوهشگاهها،مؤسسات و
مراکز آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری برنامههای
راهبردی خود را بر اساس آن سند تنظیم و اجرا كنند و در
ضمن جهت سرعت بخشیدن به اجرای سند فوق از قوای
سهگانه کشور تقاضا داریم مراکز دانشگاهی ،پژوهشی و
فناوری را در این راه مقدس مورد حمایت جدی خودشان
قرار دهند.
 .2با توجه به تغییر و تحوالت جهانی که در زمینه علم و
فناوری در دنیا رخ داده است ،از همه مسئوالن دانشگاهها،
پژوهشگاهها ،مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پارکهای
علم و فناوری درخواســت میشود برنامههای خود را بر
اساس ساختارهای نوین جهانی و منطبق با شرایط ملی در
راستای دانشگاهها و پژوهشگاههای نسل سوم (کارآفرین
و توسعهگرا) برنامهریزی كنند.
 .3بــا توجه به گســترش مراکز دانشــگاهی و پژوهش
و فنــاوری و نیاز محققــان به تجهیــزات تحقیقاتی و
آزمایشــگاهی ضروری است دانشــگاهها ،پژوهشگاهها،
مؤسســات و مراکز آموزش عالــی و پارکهای علم و
فناوری نســبت به اشــتراک گذاری توان علمی ،فنی و
آزمایشــگاهی خود بر اساس شیوهنامه مورد تفاهم اقدام
از ابزار ويديو كنفرانس در اين وزارت آغاز شده است.
وي افزود :هماكنون چند دانشــگاه كشــور از جمله
دانشگاههاي صنعتي اميركبير ،صنعتي اصفهان ،صنعتي
شريف و پژوهشگاه دانشهای بنيادي از امكانات رايانهای
محاسبات با حجم و سرعت باال برخوردار هستند .قرار است
با همكاري وزارت علوم ،وزارت ارتباطات و معاونت علمي
رياست جمهوري امکانات به شکل ساماندهی شده و در
قالب شبکه ،در اختيار همه دانشگاهها قرار خواهد گرفت.
دبير كل شــوراي عالي عتف با اشــاره به ضرورت ثبت
عملكرد پژوهشــي دانشــگاهها ومراكز پژوهشــي در
سامانه سمات گفت :بر اســاس مصوبه شوراي معاونان
و ابــاغ وزير علوم ،همه دانشــگاهها بايــد  15درصد
اعتبارات خــودرا به حــوزه پژوهش اختصــاص دهند
كه ايــن اقدام پيش شــرط تصويب گــزارش تفصيلي
بودجــه آنهــا در هيئت امناي دانشــگاهها میباشــد.
وي افزود :بررسي گزارش عملكرد پژوهشي دستگاههای
اجرايي در ســامانه سمات مشــخص كرد صرف ًا يك و
نيــم درصد اعتبارات پژوهشــي اين دســتگاهها صرف
انعقاد قرارداد پژوهشي با دانشگاههاي كشور شده است  .
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم ضمن تاكيد بر بررسي
ديدگاههای معاونان پژوهشــي حاضر در اين اجالس در
برنامهريــزي و سياســتگذاريهای وزارت علوم گفت:
اســتفاده از خرد جمعي رويكرد مهــم معاونت پژوهش
و فناوري وزارت علوم اســت ودر اين راســتا با برگزاري
اجالس سراســري معاونان پژوهشــي به صورت دوبار
در هرســال ،همايش مناطق پژوهشــي 9گانه كشور و
نشستهای ويژه پژوهشگاهها و پاركهای علم و فناوري
از نظرات معاونان پژوهشــي در تدوين برنامهها و اصالح
آيين نامهها استفاده میكند.

كرده و همچنین نسبت به ورود اطالعات و تقویت شبکه
آزمایشگاههای علمی ایران که مورد تأکید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری میباشــد گامهای موثری بردارند تا
امکان استفاده از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی کشور
بر اســاس چارچوبهای تعیین شده برای همه محققان
کشور فراهم شود.
 .4با توجه به فرســودگی و مســتهلک شدن تجهیزات
آزمایشگاهی و تحقیقاتی کشور ضروری است نسبت به
تأمین اعتبار مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تجهیزات
تحقیقاتی و آزمایشــگاهی مراکز دانشگاهی ،پژوهشی و
فناوری اقدام عاجل و فوری به عمل آید.
 .5با توجه بــه نقش کلیدی آئیننامــه ارتقاء در جهت
دهی پژوهش و فناوریهای کشور ،الزم است بازنگری
آییننامه ارتقاء اعضاي هیئت علمی با رویکرد توسعه مرز
دانش ،فناوری و رفع نیازهای کشور در اولویت قرار گیرد.
 .6با توجه به اهمیت هفتــه ملی پژوهش و فناوری که
مسئولیت آن بر عهده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
میباشــد ،ضروری است تمام دانشگاهها ،مراکز پژوهش
و فنــاوری در هفته مذکور شــرکت فعال داشــته و در
ارائه دســتاوردهای پژوهش و فناوری که حاصل تالش
دانشــمندان فرهیخته مراکز فوق میباشند تالش جدی
كنند.
 .7با توجه به تفاهم نامه فی مابین وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ضروری است
دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری برنامههای اجرايی
خود ،در جهت فرصتهای مطالعاتی استادان و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی را تهیه و به معاونت پژوهش و فناوری
وزارت متبوع اعالم دارند.
 .8از مســئوالن قوای سهگانه تقاضا داریم از برنامههای
موازی سایر دستگاهها که موجب تضعیف حریم دانشگاه و

دیدار دکتر وحید احمدی
با امام جمعه کرمان
در ایــن دیدار جناب اقای دکتر احمدی ضمن ارائه
گزارشی از وضعیت علمی کشــور گفت :ایران در
سطح منطقه و جهان اسالم رتبه اول تولید مقاالت علمی
را دارد .کشور ما در بین کشورهای غیر متعهد بعد از هند
رتبه دوم دراین زمینه راداراست.
معاون پژوهشــی وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری
عنوان کرد :تأکید مقام معظم رهبری ایفای نقش اساسی
علم در زندگی مردم است .معظم له بر اقتصاد دانشبنیان
عنایت خاصی مبذول میفرمایند.
او در ادامه افزود صحنــه رقابت اقتصادی در جهان
امروز بر مبنای دانش و فناوری قرار گرفته واین موجب
کمرنگتر شــدن اقتصاد ســنتی در عرصــه معادالت
بینالمللی شده است.
دکتر احمــدی تصریح کرد :با ابالغ سیاســت های
کلی حوزه علم و فناوری از ســوی مقام معظم رهبری
رویکرد وزارت علوم بر کاربردی شــدن علوم جهت رفع
نیازهای جامعه ،تاسیس شرکتهای دانشبنیان ،تقویت
پارکهای علم و فناوری در راســتای اقتصاد مقاومتی و
توسعه علوم انسانی بر مبنای علوم اسالمی قرار گرفته
است.
وی خاطر نشان کرد بر اســاس سیاستهای کلی
نظام و خط مشــی دولت به مظور تسهیل ورود بخش

معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

تحقیقات باید نیازهای جامعه را پاسخگو باشند
معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نشســتی با هیئت رئیسه دانشــگاههای استان
در
کرمان که روز چهارشنبه مورخ  6خرداد در محل دانشگاه
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته برگزار شد؛
گفت :تحقیقات باید نیازهای جامعه را پاسخگو باشند.
معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت:
در حوزه معاونت پژوهش فناوری وزرات علوم ،تحقیقات
و فناوری ظرفیتی به منظور حمایت از بخش خصوصی
در قالب شرکتهای فناور و دانشبنیان وجود دارد.
وی در ادامه افزود :بایستی تحقیقات کاربردی شده و
نیازهای حامعه را پاسخگو باشند.
او با اشــاره به قابلیتهای نســل جوان و ویژگیهای
آن خاطر نشــان کرد :جوانان از ایده پردازی در کارهای
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جدید بخوبی استقبال مینمایند الزم است این ایده ها
در ارتباط با نیازهای صنعت و جامعه جهت داده شوند.
دکتر احمدی تصریح کرد :نشست هایی بین صنعت
و دانشگاه بصورت مستمر در سطح استان برگزار گردد و
ایدههای مختلف بر حسب نیازهای صنعت و جامعه ارائه
شود و به بهترین آنها جوایزی اهدا گردد.
معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
ادامه خاطر نشان کرد :یکی از راهکارهای فعال شدن این
بخش راهاندازی اردوهای کارآفرینی میباشد.
وی در ادامه گفت :توجه به کیفیت ،ارتقاء ســطح زیر
ساخت دانشگاهها اصالح ســاختار ،ایجاد دانشگاههای
کارآفرین ،توسعه پژوهش و فناوری ،تاسیس مراکز رشد
و خالقیت برگزاری المپیادها و ارتباط مستمر با صنعت

از سیاســتها و راهبردهای کلی وزارت علوم تحقیقات
وفناوری میباشد که الزم است دانشگاهها ی استان به
منظور اجرایی شدن آنها اقدامات الزم را معمول نمایند.
در این دیدار رؤســای دانشــگاههای شهید باهنر،
رفســنجان ،سیرجان ،علوم پزشــکی کرمان ،آزاد ،پیام
نــور ،جیرفت ،علمی کاربردی ،مجتمع آموزش عالی بم
و زرندگزارشــی از قابلیتهــا وتوانمندیها و همچنین
مشــکالت حوزه خــود را بیان نمودنــد .نامبردگان بر
ظرفیتهــای متنــوع اســتان در بخشهــای معدن،
گردشــگری انرژیهای تجدید پذیر و کشاورزی تأکید
و از معــاون پزوهش و فنــاوری وزارت علوم تحقیقات
و فناوری درخواســت حمایت در اســتفاده بهینه از این
ظرفیتها را شدند.

گزارش

مراکز پژوهشی و فناوری میشود جلوگیری كنند.
 .9با توجه به اینکه حوزه علوم انسانی بخش قابل توجهی
از رشتههای دانشگاهی و دانشجویی دانشگاهها و مراکز
پژوهشــی را تشکیل میدهد ،بازســازی زیرساختهای
پژوهشی آنها بر اساس برنامههای راهبردی آن مراکز از
نظر مالی ،نرمافزاری و سختافزاری ضروری است.
 .10پیشــنهاد میشود شــورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری در طرحهای کالن ملــی از تواناییهای تمامی
مراکز دانشگاهی ،پژوهشی و فناوری استفاده کند.
 .11بــا توجه به اهمیــت جایگاه ،قانون شــرکتهای
دانشبنیان ،از تمامی دســتگاههای ذیربط درخواســت
میشود نســبت به اجرایی کردن قانون فوق اقدام جدی
به عمل آورند و شــرکتهای فــوق از نظر نرمافزاری،
سختافزاری و مالی مورد حمایت قرار گیرند.
 .12با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیتهای پژوهشی
دورههای تحصیالت تکمیلی در جهت نیازهای پژوهش
و فناوری کشور ،الزم است مدیریت و برنامهریزی رسائل
و پایاننامههای دانشــجویان تحصیالت تکمیلی پس از
طی كردن دوره آموزشــی به معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاهها منتقل شود.
 .13به منظــور عملیاتی كردن ارتباط بین دانشــگاهها،
مراکز پژوهش و فناوری با جامعه و صنعت الزم اســت
شورای ارتباط دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری ،بخش
خصوصی و دستگاههای اجرایی در هر استان با حضور در
دانشگاههای مادر و به ریاست استانداران تشکیل شود.
 .14ضروری است دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری
در جهت جذب یک درصد ســهم اعتبــارات پژوهش و
فناوری در دستگاههای اجرایی تالش جدی به عمل آورده
و مراحل پیشــرفت کار را به معاونت پژوهش و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گزارش كنند.

خصوصــی در عرصه رقابتهای اقتصــادی بر مبنای
اقتصــاد دانشبنیــان و فناوری ،صندو ق شــکوفایی
ونوآوری در کشور تاسیس شده است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان اظهار
داشــت عناصر افراطی در هرکجا که باشند منشا ضررو
زیان هستند
آیتاهلل جعفری اظهار داشــت :در مســائل علمی و
پژوهشی باید از طرح مســائل حاشیهای اجتناب کرد و
با همدلی و همزبانی نســبت به پیگیری و اجرایی شدن
منویات مقام معظم رهبری اقدام نمود.
وی در ادامه ضمن اشــاره به اینکه برخی ازدشمنان
انقالب سعی در القاء اختالف بین مسئولین ارشد نظام را
دارند گفت :اختالف سالئق ودیدگاه امری طبیعی است
ولی این مســئله باعث اختالف در سطح سیاستهای
نظام بین مسئولین نمیباشد.
او همچنین خاطر نشــان کرد :برای پیروزی انقالب
افرادی نقش اساسی داشتند ودر این راه متحمل شکنجه
و آسیبهای جسمی و روحی زیادی شدهاند .آنها از ذخایر
انقالب هستند.وی همگان رابه اعتدال و انتقاد سازنده و
جلوگیری از تخریب چهرههای انقالب دعوت نمود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان ضمن
اشــاره به مسائل و مشــکالتی که از سوی دشمنان به
این نظام تحمیل میشــود خواســتار تداوم و پیگیری
سیاستهای کلی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری
تا تحقق کامل آنها شد.
گفتنی اســت در ایــن دیدار دکتر محمــد میرزایی
سرپرست دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته ،حضور داشتند.

رونمایی از اولین
دستگاه فروش اتوماتیک
نوشیدنی گرم
در حاشــیه برگزاری چهل و هفتمین گردهمایی
معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها ،پژوهشگاهها
و رؤسای پارکهای علم و فناوری سراسر کشور ،با حضور
معــاون پژوهش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقات و
فناوری از اولین دســتگاه فروش اتوماتیک نوشیدنی گرم
رونمایی گردید.
این دستگاه که اولین دستگاه فروش اتوماتیک نوشیدنی
گرم تولید داخل است از سوی شرکت بازرگانی وریا صنعت
گستر کارمانیا مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان
تولید گردیده و در بازار عرضه میگردد.

امور پژوهشی
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

گزارش برگزاری سومین
همایش سراسری قطبهای علمی
سومین همایش سراســری قطبهای علمی که با
حضور مدیران  154قطب علمی ،مسئولین دانشگاهها
و مراکز استان اصفهان ،استاندار و برخی از مسئولین استان،
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی ،معاون پژوهش و فناوری
وزیر علوم ،معاون توســعه فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری به مدت یک روز سی ام اردیبهشت ماه سال
جاری که در دانشــگاه اصفهان جریان داشــت با تأکید بر
حمایت همه جانبه از این سرمایههای علمی به عنوان یکی از
رویکردهای دولت یازدهم به کار خود پایان داد.
در ایــن همایش که با هدف همافزایــی و بهرهگیری از
توانمندیهای قطبهای علمی در حل چالشهای عمده و
رفع نیازهای اساسی کشور روز چهارشنبه با پیام وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری آغاز شد لزوم گسترش چتر حمایتی بیش
از پیش دولت و مجلس بر این قطبها ،دانشــگاهها و مراکز
تحقیقاتــی و فناوری ،ارتباط مــداوم ،موثر معاونت علمی و
فناوری رییس جمهــوری با این قطبهای علمی به عنوان
دو رویکرد آتی این قطبها مطرح و مورد تأکید قرار گرفت .
سرپرست دانشگاه اصفهان در آیین آغاز بکار این همایش
گفت :قطبهای علمی در کشــور منشا خیر و برکات علمی
زیادی برای دانشــگاهها شدهاند .هوشــنگ طالبی افزود :با
وجود ظرفیتهای زیادی که این قطبها دارند هنوز از همه
آنها به خوبی اســتفاده نشده اســت .وی با اشاره به ساختار
فرا دانشــگاهی و فرا ملی قطبهای علمی اظهار کرد :این
قطبها در سالهای گذشته نیروهای زیادی را برای جامعه
علمی و نخبگان کشور تربیت کردهاند.
این اســتاد دانشــگاه یکی از چالشهای اساسی کشور
در حــوزه علوم را بی توجه به کارگروهی دانســت و گفت:
قطبهای علمی با ترویج کارگروهی بر این مشــکل چیره
شــدند .طالبی با اشــاره به ماموریت گرا و تخصصی بودن
قطبهای علمی گفت :به این موضوع کمتر توجه شده و الزم
است که این ماموریتها در جهت رفع نیازهای جامعه تعریف
شــود .وی همچنین به موفقیتهای کشورمان در سالهای
گذشــته اشــاره و تأکید کرد :با وجود تحریمها توانستیم در
بسیاری از عرصهها مانند انرژی هستهای شکوفا شویم.
دكتر شريفي :دراســناد باالدستی از قطبهای علمی به
عنوان مرجعیت علمی درتوسعه مرزهای دانش یاد شده است
دكترمحسن شریفی دبیرشورای قطبهای علمی کشور
گفت :حرکت به سمت دانش نو ،ایجاد نظریههای تازه ،نقد
نظریههای گذشــته و صرفه جویــی درمنابع از ویژگیهای
قطبهای علمی اســت و دراســناد باالدستی از قطبهای
علمی به عنوان مرجعیت علمی درتوسعه مرزهای دانش یاد
شده است.
دكتر شــريفي درآیین آغازبکار سومین همایش سراسری
قطبهای علمی دردانشــگاه اصفهان ،سیاستهای وزارت
علوم ،درخصوص قطبهای علمی را تشــویقی و حمایتی
عنــوان كرد و افــزود :این حمایتها شــامل فراهم کردن
زیرســاختها ،اعطای مجوزهای خاص وبرگزاری دورههای
مختلف است.
دكترشــریفی برقراری ارتباط معاونت پژوهش و فناوري
وزارت علــوم با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری
و وزارت صنعت ،معدن و تجــارت را دو اتفاق جدید و مهم
درقطبهای علمی کشــور ذکر و اظهــار امیدواری کرد که
این ارتباط بتواند زمینه تحول و رشد هرچه بیشتر قطبهای
علمی را تضمین کند .
دبیرشــورای قطبهای علمی کشور درادامه گفت :براین

اســاس مقررشده که وزارت صنعت از پایان نامهها و توانایی
استادان و دانشجویان فعال درقطبهای علمی به شکل ویژه
حمایت کند.
قطبهای علمی با ساختاری فرا دانشگاهی از سال 1379
با رویکرد برنامه محــور ،ترویج فعالیتهای علمی گروهی،
ایجاد محیــط پویا در بین دانشــجویان و تخصصی کردن
فعالیتهای علمی ذیر نظر وزارت علوم شکل گرفت.
ایــن قطبها درپنج گروه اصلی فنی و مهندســی ،علوم
انســانی و هنر ،علوم پایه ،کشــاورزی و دامپزشکی دسته
بندی میشــود و دوره فعالیت هریک پنج سال و متناسب با
برنامههای توسعه است.
وزیر علوم در پیامی به همایش سراسری قطبهای علمی
خواســتار حمایت بیشتر دولت و مجلس از قطبهای علمی
کشور شد
وزیر علوم ،تحقیقــات و فناوری گفت :قطبهای علمی،
ارزانترین مسیر تحقق آرمانهای انقالب اسالمی است که
الزم اســت دولت و مجلس بیش از پیش چتر حمایتی خود
را بر این قطبها ،دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی و فناوری
بگسترانند.
دکتر فرهادی در پیامی به ســومین همایش قطبهای
علمی کشور در دانشگاه اصفهان افزود :با توجه به جاری بودن
فرایند تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه از دولت و مجلس
شورای اسالمی میخواهم که این چتر حمایتی را گسترش
دهند و اطمینان داشــته باشند که توسعه علمی کشور منجر
به توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی میشود.
وی اظهار کرد :دستیابی به دانش نو ،شناخت ناشناختهها،
محــک زدن نظریههای موجود ،ارائــه نظریههای جدید و
نــوآوری در عرصههای مختلف در ســایه همافزایی دانش
و تجربیــات علمــی گروههای هیات علمی در رشــتهها و
تخصصهــای مختلف قابل حصول اســت .وزیــر علوم،
تحقیقات و فناوری بیان کرد :حلقههای علمی شکل گرفته
در قطبهای علمی ،کانون و مرکز مهم و موثر برای برقراری
مناســبات و ایجاد همافزایی انداختههای دانشــی و تجربی
بهشــمار میرود .فرهادی با تأکید بر ضرورت ارتباط مداوم،
موثر و تعامل مثبت و سازنده معاونت علمی و فناوری رییس
جمهوری و قطبهای علمــی افزود :این تعامل و همکاری
در تحقق اهداف نظام علم و فناوری کشــور آثار مثبتی دارد.
وی از رؤسای دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی و فناوری نیز
خواست با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی بند ب ماده 20
قانون برنامه پنجم توسعه ،نهایت کمک را در جهت تقویت
قطبهای علمی مرتبط بکار گیرند.
وزیر علوم همچنین گفــت :از مدیران قطبهای علمی
انتظار دارم با پرداختن بــه مباحث علمی و تحقیقاتی برای
رســیدن به مرزهای دانش با برنامهریزیهای مناســب و
استفاده از همه توانمندیهای درون سازمانی و جلب مشارکت
بیشتر اعضای هیات علمی برای مواجهه با چالشهای پیش
رو ،بیش از پیش با حساســیت ویژه نســبت به حل مسائل
و معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی
کشور اقدام کنند .وی ،ایجاد قطبهای علمی (Center of
 )Excellenceدر مراکز دانشــگاهی و علمی معتبر جهان
را مسبوق به سابقه دانســت و افزود :بخش قابل توجهی از
دســتاوردهای نوآورانه علمی و فناوری مرهون فعالیتهای
علمی و تحقیقاتی این مراکز است .وی با بیان اینکه مقدمات
ایجاد قطبهای علمی در ایــران از اواخر دهه  70به دنبال
اجرای برنامه سوم توسعه با هدف پیشگیری از افزایش فاصله
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برنامههای قطبهای علمی در جهت توســعه پایدار کشور
تعریف و تبیین شود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،بااشاره به فعالیت
نهادهــا و مراکز متعدد درحوزه علــوم و فناوری برضرورت
مرزبندی مشــخص بین قطبهای علمی ،پژوهشــکدهها،
انجمنهای علمی ،بنیاد نخبگان و فرهنگستانها تأکید کرد .
دكتراحمدی باتأکید براستفاده حداکثری از توان قطبهای
علمی در راستای اهداف کالن نظام جمهوری اسالمی ایران
و حل چالشهای عمده کشور ،اظهارکرد :دو امر اساسی نقش
آفرینی درارائه برنامههای عملیاتی و راهبردی سیاستهای
کلی علمی و فناوری و تدوین ماموریتهای برنامه ششــم
توسعه و جایگاه علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان باید توسط
قطبها در زمان حاضر صورت گیرد.
معاون وزیرعلوم همچنین با اشــاره به فعالیت یک هزار
مرکز پژوهشی ،یک هزار نشریه علمی ،بیش از  150انجمن
علمی 154 ،قطب علمی 115 ،دانشگاه دولتی ،بیش از 150
مرکز رشــد و  36پارک علم و فناوری درکشور ،گفت :نقش
آفرینان این منظومه علمی کشور باید بتوانند باهم همافزایی
داشته باشند.
علمی کشــور با دنیا شکل گرفت ،اظهار کرد :در این ارتباط،
روز آمد کردن دانشــگاهها به ویژه قطبهای دانشگاهی از
نظر دسترسی به اطالعات علمی جهان ،تامین کتب ،نشریات
و تجهیزات آموزشی و پژوهشــی و شبکه اطالع رسانی در
راهکارهای اجرایی برنامه سوم توسعه قرار گرفت.
فرهادی در این پیام گفت :با توجه به ظرفیت آموزشــی
و تحقیقاتی و فناوری کشور و آمادگی اعضای هیات علمی
برای مشــارکت در پیشــبرد این برنامه ،قطبهای علمی با
وجود کمبودهای اعتباری زودتر از حد انتظار موجودیت یافت
و به بار نشست.
وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری افزود :امــروز با وجود
قطبهای علمی متعدد در زمینههای مختلف شــاهد بارور
شدن نهادهایی هستیم که در آینده نزدیک به چشمه فروزان
باروریاندیشــه ،جستجوگری و نوآوری تبدیل خواهند شد و
جایگاه ایران  1404را به رتبه اول علمی و فناوری در منطقه
ارتقاء خواهند داد.

وی همچنین از دبیرخانه قطبهای علمی کشور خواست
تا در شناساندن قطبهای علمی دانشگاهی به جامعه به ویژه
مخاطبان خاص و برقراری ارتباط و تعامل آنها با بخشهای
مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور اهتمام ورزد.
فرهادی اظهــار امیــدواری کرد که ســومین همایش
قطبهای علمی کشــور بتواند با طرح بی پرده مســائل و
مناسبات حاکم بر تاسیس و فعالیت قطبهای علمی ،تعیین
نقاط ضعف و قوت ســاختار اداری و اجرایی و ارائه عملکرد
واقع بینانه و راهکار برای حل مشــکالت پیش رو ،زمینه را
برای تحقق کامل اهداف تشــکیل قطبهای علمی فراهم
کند.

معاون پژوهش و فناوري وزیرعلوم
بر ضرورت توجه به نقش دیپلماسی
قطبهای علمی تاكيد كرد

دکتروحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری بر ضرورت توجه به نقش دیپلماســی
علمــی در دوره جدید و چهارم فعالیت این قطبها و برنامه
ششم توسعه تأکید کرد و گفت :مغفول ماندن این نقش یکی
ازچالشهای حوزه علم و فناوری کشوراست .
دکتراحمدی درآیین آغازبکار ســومین همایش سراسری
قطبهای علمی دردانشــگاه اصفهان با بیان اینکه جامعه
قطبهــای علمی قویترین مجموعه علمی کشوراســت،
افزود :اکنون درپایان دوره سوم و آغاز دوره چهارم فعالیت این
قطبها قرارداریم و دراین دوره رویکرد به عرصه بینالمللی
در ماموریتهای جدید قطبهای علمی مورد توجه قراردارد.
دكتراحمدی با اشاره به اینکه از این جامعه نخبه انتظاراتی
خاص وجود دارد ،گفت :الزم اســت با بررسی علمی عمیق
و با بکارگیری مفاهیم ،نگرشهــا و مدیریت نو ،نقشها و

معاون توسعه فناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری:

نقش قطبهای علمی کشور در رسیدن به
اهداف اقتصاد دانشبنیان حائز اهمیت است
معاون توســعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری نقش قطبهای علمی کشور در رسیدن به اهداف
اقتصاد دانشبنیان و پیشــرفتهای فناوری را حائز اهمیت
دانست.
دکتر علی وطنی ،معاون توســعه فناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری در ســومین همایش سراسری
قطبهــای علمی در اصفهان ،اظهــار کرد :یکی از بهترین
اقدامات صورت گرفته در کشــور بــرای حمایت از اقتصاد
دانشبنیان ،تاسیس قانون شرکتهای دانشبنیان و صندوق
نوآوری شکوفایی اســت که باید از این دو قانون به صورت
بهتری استفاده کنیم.
به گفته وطنی ،قطبهای علمی کشــور به مســئوالن
نیازی ندارند بلکه این کشــور است که به آنان نیازمند است.
خوشبختانه در احکام باالدستی هم نقش و جایگاه رفیع آنان
به درســتی دیده شده است .بر همین اساس ،تصویب نقشه
جامع علمی کشور در شورای عالی انقالب فرهنگی و تصویب
قانون شرکتهای دانشبنیان در مجلس شورای اسالمی را
میتوان در راس این نگاه مثبت خواند.
وی تصریح کرد :در نقشه جامع علمی کشور ،سیزده راهبرد
کالن ۷۲ ،راهبرد ملی و  ۲۵۲اقدام ملی تعریف شده است که
با اجرای کامل آنها ،تمام نیازهای اساسی و دورنمای حرکتی
کشور برای نیل به مرزهای تعالی بشر ،زندگی درست انسان و
کرامت ایرانیان تامین میشود ،همچنین  ۷۳اولویت در نقشه
جامع علمی کشور دیده شده که اگر دقت کنید ،میبینید این
اولویتها در تمام رشــتههای علوم انسانی ،پایه ،کشاورزی،
پزشکی ،هنر و … مدنظر قرار گرفته است.
معاون توســعه فناوری معاونت علمی با اشاره به فعالیت
خوب ستاد توســعه فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری گفت :این ستاد قرار بود تا پایان برنامه پنج
ســاله پنجم ،مقام هشتم جهان را داشــته باشد که هنوز در
شرایطی که به پایان این برنامه نرسیدهایم ،ایران در این زمینه
به رتبه هفتم جهانی دست یافته که این موضوع مایه مباهات
کشور است.
وی با تأکید بر توانمندی ایران در حوزه تولید محصوالت
دانشبنیان ،یادآور شد :در حال حاضر ایران داروهای مختلفی
که یکی از آنها مربوط به بیماریهای صعبالعالج است را
به کشور روسیه میفروشد ،همچنین سال گذشته به کشور
چین که خود بزرگترین کشــور تولید کننده و دارنده گیاهان
دارویی است میزان قابل توجهی داروی گیاهی فروخته است.
وطنی با انتقاد از بحث خام فروشــی سرمایههای کشور
گفت :اقتصاد ایران با خام فروشــی نفت و محصوالت نفتی
آغاز شــد اما نباید اجازه دهیم این خام فروشــی به منابع و
سرمایههای دانشگاهی برسد.
وی تصریح کرد :در  ۲۰ســال اخیر بیــش از  ۱۷۰هزار
مقاله علمی تولید کردیم اما فاصله بسیار زیادی با تبدیل این
تولیدات علمی به فناوری و ثروت و اثربخشی آنها در جامعه
داریم.
معاون توســعه فناوری معاونت علمی بــا بیان اینکه بر
اساس اسناد باالدستی و نقشه جامع علمی کشور قرار است
در پایان برنامه سند چشماند.ز ۵۰ ،درصد  GDPکشور را از
محل فروش محصوالت دانشبنیان تامین کنیم ،افزود :البته
تا رســیدن به این هدف راه طوالنی در پیش داریم و نقش
قطبهای علمی کشور در رسیدن به این هدف متعالی حایز
اهمیت است.
وی در پایان اظهار کرد :معاونت علمی و فناوری همیشه
آماده خدمترسانی به شرکتهای دانشبنیان است و درهای
معاونت بــهروی همه نخبگان و شــرکتهای دانشبنیان
گشوده بوده و خواهد ماند.
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امور فناوری

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

فـــنبـــازار
تعریف فن بازار

فن بــازار یا بــازار فناوری به عنــوان محلی برای
مبادالت فناوری و ساماندهی جریان خرید و فروش
نظاممند ،مستمر و پایدار فناوری در یک زمینه یا مجموعهای
از زمینهها با استفاده از ساز و کارهای تجاری مشخص تعریف
میشود.

مبانی حقوقی و قانونی فن بازار

الف چشــمانداز علم ،فناوري و نوآوري جمهوري اسالمی
ایران در افق  1404هجري شمسی « :توانا در تولید و توسعه
علــم ،فناوري و نوآوري و به کارگیري دســتاوردها در کلیه
حوزهها ،حائز رتبه نخســت منطقــه در اولویتهاي علم و
فناوري کشور ،برجسته در حوزه فناوريهاي نوین در سطح
جهانی ،داراي تمدنی شکوفا ،روزآمد و حکمت بنیان مبتنی بر
هویت اسالمی -ایرانی».
ب بند «د» ،ماده  17از فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه
جمهوری اســامی« :حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس
ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در
جهت پاسخگویی به نیازهای بخشهای صنعت ،کشاورزی
و خدمات».
ج اقدامــات ملی  10و  8 ،9از راهبرد کالن ( 3جهت دادن
علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد) در
نقشه جامع علمی کشور.
به اســتناد بند مذکور و دســتورالعملها و برنامه اعالمی
توســط مقام محترم وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و در
راستای فرهنگسازی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز ،معاونت
محترم پژوهش و فناوری ازسال  ،1390تصمیم به برگزاری
فن بازار جمهوری اسالمی ایران گرفته و مسئولیت اجرای آن
را به پارک علم و فناوری گیالن واگذار نمود.
فنبازار جمهوری اســامی ایران با هدف بسترســازی
برای معرفی و عرضه فناوریها و توانمندیهای فناورانه در
حوزههای مختلف تخصصی به ویژه فناوریهای پیشــرفته
و ایجاد فضای مناســب برای تجاریســازی دستاوردهای
تحقیقات کاربردی و توســعهای از طریق ارائه فرصتهای
جدید ســرمایه گــذاری و ترغیب بخــش خصوصی برای
سرمایهگذاری در حوزه فناوریهای نوین در راستای تحقق
اهداف توســعه اقتصادی دانشبنیان ایجاد و فعالیت خود را
آغاز نمود.
اهداف برگزاری فنبازار
جمهوری اسالمی ایران

ایجاد بســتر مناســب برای معرفی و عرضه فناوریها و
توانمندیهای فناورانه در حوزههای مختلف تخصصی بویژه
فناوریهای پیشرفته
ایجاد فضای مناســب برای تجاری سازی دستاوردهای
تحقیقات کاربردی و توسعهای
توسعه اقتصادی دانشبنیان از طریق ارائه فرصتهای جدید
سرمایهگذاری و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایهگذاری
در حوزه فناوریهای نوین و دارای توجیه اقتصادی
فراهم آوردن فضایی برای اعالم نیازهای فناوری

خدمات تخصصی و مشاورهای
در فن بازار جمهوری اسالمی ایران

 .1استفاده از بازاریاب فناوری در مدت برگزاری
فیزیکی فنبازار و متعاقب آن در فنبازار مجازی
 .2استقرار گروههای حرفهای مذاکره کننده برای دستیابی
متقاضیان به مدل مناسب همکاری و حصول نتیجه نهایی
 .3استقرار گروههای ارائه دهنده انواع مشاورههای
حقوق فناوری در حوزههای مختلف ثبت
مالکیت علمی ،فنی و تجاری ،مدیریت مالکیت
فکری و قراردادهای انتقال فناوری و...
 .4استقرار گروههای ارائه دهنده خدمات مرتبط
با امور مالی و سرمایهگذاری اعم از معرفی
مراکز مالی و اعتباری داخلی و خارجی
 .5استقرار گروههای ارائه دهنده انواع مشاورههای
بوکار ،گزارشات
مدیریتی و اقتصادی نظیر تهیه طرح کس 
توجیهی فنی ،مالی و اقتصادی ،اخذ مجوزها و...
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 .6استقرار گروههای ارزیابی و ارزشگذاری فناوری
 .7برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی تخصصی
در موضوعات انتقال و مبادالت فناوری
 .8برگزاری نشستهای تخصصی تبادل فناوری
با حضور ذینفعان و متخصصین ذیربط
 .9درج اخبار و گزارشات خبری در وبگاه ویژه
نمایشگاه و ارسال به خبرگزاریها
 .10ارائه خدمات اطالعات فناوری به
عرضهکنندگان ومتقاضیان فناوری
موراد قابل ارائه در فنبازار
جمهوری اسالمی ایران
الف .فناوريهاي آماده سرمایه گذاری
ب .فناوريهاي قابل توسعه
ج .ایدههای نوین

مروری بر اقدامات انجام یافته در فنبازارهای فیزیکی برگزار
شده:
تهیه سند جامع راهبردی فنبازار جمهوری اسالمی ایران
و رونمایی از آن در سال :1391
در دســتور کار دبیرخانه فنبازار ،تهیه سند جامع فن بازار
جمهوری اســامی ایران بود که بعــد از مطالعه ،تحقیق و
مشاوره در مهرماه  1391به اتمام رسید و در مراسم اختتامیه
دومین فن بازار از این سند جامع راهبردی فن بازار جمهوری
اســامی ایران رونمایی شد .در این سند ماموریت ،اهداف و
ساختار فن بازار جمهوری اسالمی ایران تبیین شده است.

محصول فروش فناوری

ایده و فناوری داروی گیاهی دامپزشــکی آبزیان که ماده
ضدعفونــی کننده ســالم و مجاز پــرورش آبزیان از جمله
فناوریهای عرضه شده در فنبازار جمهوری اسالمی ایران
بود که تجاریسازی آن با همکاری موسسه تحقیقات علوم
شیالتی کشور و شرکت داروسازی باریج اسانس (دانشبنیان)،
صورت گرفت.
مذاکره برای تجاری سازی این محصول از دومین فنبازار
شروع شد و به عنوان یک محصول دانشبنیان در چهارمین
فنبازار رونمایی شد.
این محصول اولین داروی گیاهی دامپزشکی آبزیان با نام
تجاری آویشیت است که به تأیید سازمان دامپزشکی کشور
رسید و موافقت اولیه تولید را دریافت شده است.

مذاکرات و تفاهمنامههای منعقد شده

فنبازار جمهوری اســامی ایران ،کــه دبیرخانه آن در
پــارک علم و فناوری گیالن قرار دارد با هدف بسترســازی
برای معرفی و عرضه فناوریها و توانمندیهای فناورانه در
حوزههای مختلف تخصصی به ویژه فناوریهای پیشرفته با
ایجاد فضای مناســب برای مذاکرات سبب شد بیش از 210
مذاکره و  24مورد تفاهم نامه همکاری منعقد شود.

ﺑﺎزدﯾد وزﯾر ﻋﻠوم ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری از ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻓن
ﺑﺎزار

الف .فناوريهاي آماده سرمایهگذاری:

اين نوع فناوريها از نظر ارزيابيهاي فني (قابليت تبديل
به محصول توليد انبوه) ،ارزيابيهــاي مالي (بازده و كارائي
اقتصادي) ،مطالعات بازار (وجود بازار مطلوب براي محصول
نهائي) ،ارزيابيهاي زيســت محيطــي ،اجتماعي و  ...مورد
بررســي قرار گرفتهو قابلیت آنها برای سرمایه گذاری مورد
تأیید میباشد.
هدف از ارائه اين گروه از فناوريها در فنبازار ،انتقال آنها
بــه بنگاههاي اقتصادي و صاحبان صنايع مرتبط ،با قطعیت
باال و کمترین ابهام احتمالي اســت .مشخصات این دسته از
فناوریها به عنوان فناوریهای آماده سرمایه گذاری به شرح
زیر است:
ي در نظام ثبت اختراع كشور يا نظامهاي مشابه
ثبت فناور 
بر حسب ماهيت فناوري ،بر اساس ضوابط جاري كشور .
فناوري از جهات مختلف از جمله اقتصادي ،زيستمحيطي،
اجتماعي و  ...ارزيابي شده باشد.
امكان بهرهمندي از فنــاوري براي توليد انبوه محصول،
حداقل در سطح پايلوت ( نيمهصنعتي ) به تائيد رسيده باشد.
روش انتقال و ارزش فناوري معين باشد.
فناوري پيش از اين ،از طريق روشهایی چون "فروش و
انتقال قطعي مالكيت فكري" يا "ليسانس انحصاري" انتقال
نيافته باشد.

استقبال مسئوالن عالی رتبه کشوری

ﺑﺎزدﯾد رﯾﯾس ﺳﺎزﻣﺎن اﻧرژی اﺗﻣﯽ اﯾران از ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻓن
ﺑﺎزار

برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی:

 38کارگاه آموزشی ،در طول برگزاری چهار دوره فنبازار
جمهوری اســامی ایران در حوزههای تجاری سازی ،آینده
پژوهشی ،مدیریت مالی شــرکتها ،ارزیابی سطوح آمادگی
فناوری و مذاکرات و سایر موضوعات فناوری در ایام برگزاری
فن بازارها برگزار شد.

حضور و بازدید نمایندگان مؤسسات بینالمللی

ب  .فناوريهاي قابل توسعه:

فناوريهایي هســتند كه از حيث همه يا برخي از موارد
اشاره شده در بند مربوط به فناوریهای آماده سرمایهگذاری
با ابهاماتي مواجه بوده و به دلیل فقدان شــروط الزم ،آماده
ورود به بازار و ســرمایهگذاری نبوده و نيازمند ارزيابي بیشتر
هستند .بر اين اساس مخاطب اين قبيل فناوريها ،بنگاههاي
اقتصادي و صاحبان صنايــع نبوده و هدف از عرضه آنها در
فنبازار ،انتقال به شــركتها و تعاونيهاي دانشبنيان و نيز
جلب نظر سرمايهگذاران ريسكپذير براي مشاركت در توسعه
آنهاست .این دسته از فناوریها در صورت دارا بودن شرایط
زیر به عنوان فناوریهای قابل توسعه در نظر گرفته میشوند:
ي در نظام ثبت اختراع كشور يا نظامهاي مشابه
ثبت فناور 
بر حسب ماهيت فناوري ،بر اساس ضوابط جاري كشور
روش انتقال و ارزش فناوري معين باشد
فنــاوري پيش از اين از طريق روشهائي چون "فروش و
انتقال قطعي مالكيت فكري" يا "ليسانس انحصاري" انتقال
نيافته باشد
ج .ایدههای نوین

محصول میباشد.

به طرحهایی اطالق میشــود
كه عليرغــم ارزش و اهميت،
برحسب ماهيت ،در زمان ارائه،
در قالــب "فناوري" نگنجيده و
هدف از ارائه آنهــا در فنبازار،
آشــنا نمودن صاحبان صنايع و
بنگاههاي اقتصادي با مبتکران
و طراحان اینگونه ایدهها برای
مراحل بعدی در فرآیند ایده تا

با توجه به اطالع رســانی گسترده در خصوص برگزاری
فنبازارها ،حضور مسئوالن عالی رتبه کشوری از غرفهها و
محصوالت ارائه شــده همواره از موضوعات قابلتوجه بوده
است ،از جمله میتوان به بازدید معاون محترم رئیس جمهور
و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران ،برخــی از نمایندگان
محترم مجلس شورای اسالمی ،مديرعامل محترم سازمان
انرژيهاي نــو ايران ،نماینده محترم مقــام معظم رهبری
در امور دانشــجویان خارج از کشــور و برخــی از مدیران و
ت نیرو ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
کارشناســان وزار 
مسلح وزارت نفت و  ،...اشاره کرد.

قرارداد فروش فناوری و سرمایهگذاری

در طی زمان برپایی چهارمین فنبازار جمهوری اسالمی
ایران 58 ،مورد مذاکره انجام شــد که  9مورد با مراکز رشد و
بقیه با پژوهشگاهها و دانشگاهها صورت گرفت .که مهمترین
آن قراردادهای فروش فناوری و سرمایهگذاری بود که حجم
ریالی این قراردادها مبلغ  220میلیارد ریال بوده اســت .که
با حضور معاون محترم پژوهشــی وزات علوم ،تحقیقات و
فناوری به امضا رسید.

روﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﻓروش ﻓﻧﺎوری در ﻓﻧﺑﺎزار ﺟﻣﮭور ی
اﺳﻼم ی ایران

حضور و بازدید نمایندگان مؤسســات بینالمللی ،ســفرا،
نمایندگان کشــورهای مســتقر در تهران و ایرانیان خارج از
کشور از رویدادهای مهمی بود که در طی برگزاری فنبازارها
رخ داده اســت .با توجه به پیگیریهای انجام شــده ،شاهد
حضور سفرای برخی کشورها در فنبازار بودیم که میتوان به
موارد زیر اشاره نمود:
بازدید ســفرای کشــورهای چین ،روسیه ،ژاپن ،هند،
پاکســتان ،زیمبابوه ،بروندی ،ویتنام و یک هیات ســرمایه
گذاری و تجاری از ترکیه
بازدید نماینده یونیدو (ســازمان توســعه صنعتی ملل
متحد) در ایران
بازدید گروه سرمایهگذاران ترکیه :حضور هفت نفره از
فرشتگان سرمایهگذاری کشور ترکیه و  3شرکت از پارکهای
علم و فناوری کشور ترکیه
حضور شــرکتهای ایرانی فعال در خارج از کشور (دو
شرکت از کشور آلمان)
حضور اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان خارج از
کشور :حضور  21دانشجوی خارج از کشور در غرفهای جهت
ارائه فناوریهای آماده تجاریسازی

ی اﻧﺟﻣن ھﺎی اﺳﻼم ی داﻧﺷﺟویان ﺧﺎرج از ﮐﺷور در ﭼﮭﺎرﻣﯾن ﻓن ﺑﺎزار
ﻏرﻓﮫ اﺗﺣﺎد ه
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تحلیل علمی شتاب کمی تولید علم
به گزارش اداره روابــط عمومی و همکاریهای علمی بینالمللی مرکز
منطقهای اطالع رســانی علوم و فناوری ( )RICeSTو پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم ( ،)ISCدکتر محمدجواد دهقانی ،سرپرست  ISCاعالم کرد:
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی کشور در چند سال اخیر فشارهای مختلفی را به
دلیل تحریمهای بینالمللی تجربه کردهاند .اما ظرفیت و توان اعضای هیات علمی
کشور مانع از رکورد علمی کشــور شده است و رشد علمی ایران در عرصههای
بینالمللی همچنان ادامه دارد.
سرپرست  ISCگفت :اطالعات استخراج شده از پایگاههای استنادی اسکوپوس
و آی.اس.آی نشــان میدهد که مشارکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران
کشور در کنفرانسهای بینالمللی و درنتیجه مقاالت ثبت شده در کنفرانسها به
شــدت کاهش یافته ولی علیرغم این کاهش ،تعداد مدارک ثبت شده جمهوری
اسالمی ایران در مجالت علمی دنیا همچنان روند صعودی طی مینماید.
دهقانی بر اســاس اطالعات مستخرج از پایگاه اســتنادی اسکوپوس اظهار
داشت :از ابتدای سال  2014تا  30اردیبهشت ماه  1394جمهوری اسالمی ایران
رتبه  16بینالمللی و نیز جایگاه اول منطقه را دارد .بررسی اطالعات مدارک ثبت
شده در این پایگاه از سال  2000تاکنون نشان میدهد که باالترین جایگاه ایران
تا قبل از سال  2014رتبه  17بوده است ،بنابراین در سال  2014شاهد صعود یک
پلهای علم کشــور در سطح بینالمللی هستیم .رتبه کشور از ابتدای سال 2015
تاکنون نیز  16است.
وی افزود :کمیت تولید علم در پایگاههای اســتنادی بینالمللی به دو دســته
کلی مجالت و کنفرانسها تقسیم میشوند .انتشار نتایج پژوهشها در مجالت
به مراتب دشــوارتر از کنفرانسها بوده بهطوریکه چاپ یک مقاله در یک مجله
با ضریب تاثیر باال ممکن است به بیش از یک سال بیانجامد .برخی مجالت نیز
بعد از برگزاری یک کنفرانــس تعدادی از مقاالت را گلچین کرده و در مجالت
علمی به صورت ویژهنامه یا اشکال دیگر منتشر مینمایند .شرکت در کنفرانسها
باعث اطالع از آخرین یافتههای علمی شده و دامنه تعامالت محققان را گسترش
میدهد .بنابراین شــرکت در کنفرانس عالوه بر آن که به صورت مستقیم و غیر
مســتقیم موجب افزایش تعداد مقاالت در مجالت علمی میگردد ،در سالهای
گذشته بخش قابل توجهای از کمیت تولید علم کشور را تشکیل میداده است.
دهقانی در ادامه گفت :بر اساس اطالعات مستخرج از پایگاه استنادی آی.اس.
آی به تاریخ  30اردیبهشت ماه  ،1394وضعیت تولید علم کشور در بخش مجالت
معتبر علمی بینالمللی همچنان به صورت شــتابان در حال افزایش است ،اما در
مقاالت کنفرانسها وضعیت از کاهش شدید تعداد مقاالت چاپ شده در مجموعه
کنفرانسهای معتبــر بینالمللی حکایت دارد .با توجه بــه اطالعات آی.اس.آی
مدارک ثبت شده جمهوری اســامی ایران در مجالت علمی دنیا در سال 2011
تعــداد  25336مورد بود .این رقم در ســال  2012به  27151مدرک و در ســال
 2013و  2014به ترتیب به  28010و  29686مدرک افزایش یافت که البته طبق
تجربیات قبلی از زمان ثبت مدارک شده در پایگاههای استنادی باید گفت که تعداد
مدارک کشور در سال  2014مجددا افزایش خواهند یافت.
وی تصریح کرد :در نقطه مقابل ،ســهم کشــور از کمیت تولید علم ناشی از
مقاالت علمی منتشره در کنفرانسهای معتبر بینالمللی مخصوصا در چند سال
اخیر در حال کاهش بوده اســت .براساس مستندات موجود در پایگاه آی.اس.آی
تعداد مقاالت ثبت شده در کنفرانسهای مزبور در سال  2008برابر با  4681مورد
بوده است .این رقم در سال  2011به  3961مورد و در سال  2013به  2870مورد
کاهش یافته است .در سال  2014این میزان به کمترین مقدار خود یعنی 1288
مورد رسیده به طوریکه که از ابتدای سال  2015تاکنون تنها  74مقاله کنفرانس
از ایران در پایگاه بینالمللی آی.اس.آی ثبت شده است.
روند تولید ات علم کشور در مجالت علمی دنیا و مقاالت کنفرانسهای علمی بینالمللی (آی.اس.آی)

 2011این سهم به ( %13.5سیزده و نیم درصد) و در سال  2013به  ( %9نه درصد)
و در ســال  2014به ( %4چهار درصد) تقلیل پیدا کرد .براساس اطالعات آی.اس.
آی از ابتدای سال  2015تاکنون سهم مقاالت کنفرانسها از کل مقاالت کشور به
زیر ( %1یک درصد) رسیده است.
درصد تولید علم کشور حاصل از شرکت در کنفرانسهای بینالمللی از کل تولید علم کشور (آی.اس.آی)

دهقانی خاطرنشان کرد :براساس اطالعات پایگاه استنادی اسکوپوس وضعیت
مشابهی در تولید علم کشور مشاهده میشود .تعداد مدارکی که توسط اعضای هیات
علمی کشور در مجالت معتبر بینالمللی منتشر شدهاند.به ترتیب برای سالهای
 2011تــا  2014عبارتنــد از  32159مدرک 34574 ،مــدرک 36097 ،مدرک و
 37404مدرک که نشان از افزایش شتابان تولید علم کشور دارد .براساس مدارک
منتشــر شده در مجالت بینالمللی ،سهم تولید علم کشور در هر یک از سالهای
 2011تا  2013برابر با ( %1.6یک و شــش دهم درصد)از کل تولید علم دنیا بوده
است .در سال  2014این رقم به ( %1.7یک و هفت دهم درصد) از کل تولید علم
دنیا افزایش یافت که افزایش قابل مالحظهای است .از ابتدای سال  2015تاکنون
نیز سهم تولید علم کشور از کل دنیا ( %1.7یک و هفت دهم درصد) بوده است.
وی افزود :در مقابل ،براساس اطالعات پایگاه استنادی اسکوپوس در سال 2010
تعداد مقاالت ثبت شده کشــور در کنفرانسهای بینالمللی  6695مورد ،در سال
 2012برابر با  5627مقاله ،در ســال  2013به  3560مقاله و در سال  2014به
 2514مقاله کاهش یافته است .از ابتدای سال  2015تاکنون تنها  219مورد مقاله
کنفرانس از کشور در سطح بینالمللی منتشر و ثبت شده است.
روند تولید علم کشور در مجالت علمی دنیا و مقاالت کنفرانسهای معتبر بینالمللی (اسکوپوس)

سرپرست  ISCخاطرنشان کرد :براساس اطالعات پایگاه استنادی اسکوپوس ،در
سال  2010حدود ( %23بیست و سه درصد) کل تولید علم کشور ماحصل شرکت
اعضای هیات علمی و پژوهشگران کشور در کنفرانسهای بینالمللی بوده است.
همچنین در سال  2011حدود  ( %18هیجده درصد) از کل تولید علم کشور نتیجه
مقاالت کنفرانسهای بینالمللی و در سال  2012این رقم به  ( %14چهارده درصد)
کاهش یافت .این روند کاهش مقاالت ادامه یافته به گونهای که در ســال 2013
سهم مقاالت کنفرانسها از کل تولید علم کشور به  ( %9نه درصد)و در سال 2014
به  ( %6شش درصد) کاهش پیدا کرده است .این آمار از ابتدای سال  2015تاکنون
از کاهش شدید سهم مقاالت به کمتر از ( %2دو درصد) خبر میدهد.
درصد تولید علم کشور حاصل از مقاالت کنفرانسهای بینالمللی از کل تولید علم کشور (اسکوپوس)

رییس مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری ( )RICeSTگفت :براساس
اطالعات پایگاه آی.اس.آی حدود  ( %27بیست و هفت درصد) تولید علم بینالمللی
کشور در سال  2008نتیجه شرکت در کنفرانسهای بینالمللی بوده است .در سال

دهقانی در ادامه گفت :متناظر دانســتن شــمارش تعداد مدارک نمایه شده در
پایگاههای اســتنادی با پیشرفت علمی برای علم کشور آفتی بزرگ است .امروزه
در ســطح بینالمللی بر پایه اطالعات قابل دســترس در پایگاههای اســتنادی،
شاخصهای بسیار پیشرفتهای برای سنجش میزان پیشرفت و تعیین نقاط قوت و
ضعف علمی تدوین شده و مورد استفاده قرار میگیرند .کمیت تولید علم شرط الزم
برای توسعه علمی است ،اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست.
وی گفت :سند سیاســتهای کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم
رهبری چهار شــاخص مرجعیت علمی ،دیپلماسی علمی و اثرگذاری اقتصادی را
در کنار کمیت تولید علم مورد تأکید قرار داده اســت .یکی از مهمترین بســترها
برای سنجش این شاخصها پایگاههای استنادی هستند .در همین راستا ،یکی از
اهداف پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCتوسعه و بگارگیری شاخصهای
مناســبتر برایاند.زه گیری میزان توســعه علمی و همچنین تعیین نقاط قوت و
ضعف علمی است.
دهقانــی به عنوان یک نمونه به کمیت تولید علم کشــور ســوئیس در پایگاه
اسکوپوس اشاره کرد و گفت :در سال  2014این کشور از لحاظ کمیت تولید علم
بعد از ایران و در رتبه  17دنیا قرار دارد ،اما بر اســاس اطالعات پایگاه اســتنادی
اسکوپوس و آی.اس.آی جزو هفت کشور اول دنیا از لحاظ مرجعیت علمی است.
از جهت دیپلماسی علمی ،بعد از اتریش که در چندین سال اخیر در این حوزه فعال
شــده است ،سوئیس دارای قویترین دیپلماســی علمی در جهان است .از لحاظ
اثرگذاری اقتصادی ،دانشگاههای این کشور ارتباط بسیار موثری با بخش صنعت
دارند ،به نحوی که انستیتو فناوری فدرال زوریخ در بین دانشگاههای دنیا از همین
جهت رتبه  36را کسب کرده است .بر اساس همین شاخص موسسه پلی تکنیک
فــدرال لوزان در رتبه  103دنیا قرار دارد یا دانشــگاه لوزان از همین حیث در رتبه
 166دنیا قرار دارد.
سرپرســت  ISCادامه داد :شــرکت در کنفرانسهای بینالمللی نه تنها باعث
افزایــش آمار تولید علم کشــور میگردد ،بلکه اعضای هیــات علمی را در انجام
بهتر پژوهش به واســطه اطالع از جدیدترین یافتههای علمی و درک مسیرهای
آینده علم یاری مینماید .این مســئله در خصوص سفرهای مطالعاتی و علمی نیز
صادق است .با توجه به کاهش نسبتا زیاد تعداد مقاالت ثبت شده در کنفرانسهای
بینالمللی در چند سال اخیر ،افزایش آن نیاز به برنامهریزی دارد.
وی ادامــه داد :یکــی از دالیل اصلی کاهش تمایل اعضــای هیات علمی به
شرکت در کنفرانسهای بین الملی ،امتیاز ناچیز چاپ مقاله کنفرانسها در آییننامه
ارتقاءست به طوری که این امتیاز به کمتر از یک سوم امتیاز یک مقاله در مجالت
معتبر میباشــد .همچنین امتیاز کل چاپ مقاله در مجموعه مقاالت کنفرانسها
دارای سقف مشخص (  20امتیاز) میباشد.
دهقانی اظهار داشت :دلیل دیگر روند کاهشی سهم مقاالت کنفرانس ناشی از
تغییرات ایجاد شــده در نرخ ارزهای خارجی در چند سال گذشته بوده است .برای
شرکت در کنفرانسهای معتبر خارجی هزینه ثبت نام ،اخذ ویزا ،هزینه بلیط رفت
و برگشت ،اقامت و سایر موارد بر مبنای ارزهای خارجی محاسبه میگردد .باید در
نظر داشت که نرخ ارز در چند سال اخیر سه برابر شده است .در حال حاضر هزینه
شرکت در یک کنفرانس با توجه به کشور محل برگزاری از شصت میلیون ریال تا
صد میلیون ریال است و برای برخی از کشورها و شهرها این ارقام بیشتر نیز هستند.
وی تصریح کرد :دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی به دلیل محدودیت مالی امکان
تامین کامل اعتبار پژوهشــی برای شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای
بینالمللی را ندارند و لذا مابه التفاوت مربوطه در اکثر مواقع به عهده هیات علمی
است .افزایش شرکت در کنفرانسها به معنی حفظ شتاب کمیت تولید علم کشور
در این حوزه اســت ،بنابراین پیشنهاد میشــود که جبران مابه التفاوتی که توسط
اعضای هیات علمی پرداخت میگردد در دســتور کار هیات امنای دانشــگاهها و
مؤسسات پژوهشی قرار گیرد.
سرپرســت  ISCدر پایان گفت :هســته اصلی سند سیاستهای کالن علم و
فنــاوری ابالغی مقام معظم رهبری ،تبدیل علــم به ثروت و قدرت ضمن حفظ
ارزشهای اسالمی است .از همین رو ،عالوه بر توجه به کمیت تولید علم ،راهبرد
مدیریــت و هدایت این کمیت در جهت تبدیل به فناوری و نوآوری در جهت رفع
نیازهای کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری باید محوریت یابد.
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اطالعات
گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

اعطای جایزه ملی فاب به
برترینهای مراکز علمی
در حوزه فناوری اطالعات

جایزه ملی فناوری اطالعات برتر (فاب) در سومین
همایــش مدیران فناوری اطالعــات مراکز علمی
کشور به دانشجویان ،مدیران و وبگاههای برتر دانشگاهها و
مراکز علمی ایران که بهترین فعالیتها را در حوزه فناوری
اطالعات داشتهاند .ارایه میشود.
دکتــر آزاده محبی دبیر علمی این همایش در خصوص
جایزه ملی فاب توضیح داد :جایزه ملی فناوری اطالعات برتر
(فاب) از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سه سطح
طالیی ،نقرهای و برنزی در بخشهای دانشجویی ،مدیران و
وبگاههای برتر اعطا میشود.
وی افزود :در بخش دانشجویی ،دستاوردهای دانشجویی
حاصل پژوهش دانشــجویی در پایان نامه و پروژه در زمینه
فناوری اطالعات اعطا میشود.
دبیر علمی ســومین همایش مدیران فناوری اطالعات
دانشــگاهها و مراکز علمی کشور خاطرنشان کرد :همچنین
به مدیران فناوری اطالعات و وبگاههای برگزیده نیز جایزه
ملی فاب اعطا میشود.
بــه گفته محبی یکی از جامعه هــدف این جایزه ،مراکز
علمــی کشــور و پارکهای علم و فناوری اســت تا بتوان
دستاوردهای فناوری را ارایه کنند و به نوعی فرصتی مناسب
برای تجاری شــدن دســتاوردها علمی ایجاد شود و از این
طریق شرایطی برای افزایش تولید بومی و جلوگیری از ورود
محصوالت خارجی در کشور فراهم شود.
دبیر علمی سومین همایش ملی مدیران فناوری اطالعات
دانشگاهها و مراکز علمی کشور هدف از برگزاری این همایش
را تبادل نظر و اشــتراک گــذاری تجربههای حوزه فناوری
اطالعات به ویژه مراکز علمی کشور عنوان کرد و گفت :این
همایش قصد دارد تا به صورت عملیاتی فناوریهای نوین
اطالعاتی و ارتباطی را در اختیار این مراکز قرار دهد.
وی افزود :دستاوردهای فناوری اطالعات شامل هرگونه
ابتکاری در مراکز علمی کشــور به خدمــت نرمافزاری و یا
ایدههای شبکهای معماری و روش شناسی ،راهکارهای نوین
مدیریت فناوری اطالعات است.
وی تاکبد کرد :دستاوردهای برتر حوزه فناوری اطالعات
ارایه شــده است که با داوری آنها ،دســتاوردهای برگزیده
معرفی و در قالب یک کتاب الکترونیکی منتشر میشود.
گفتنی اســت ،همایش مدیران فناوری اطالعات مراکز
علمی کشــور  20خرداد ســال جاری در تاالر ایوان شمس
برگزار میشود و مهلت ثبت نام در همایش تا  12خرداد ماه
تمدید شد.

ثبت بيش از 54هزار
پاياننامه در پايگاه ثبت
پژوهشگاه در سال 93

در سال  ،1393بیش از  54هزار پاياننامه در پايگاه
ثبت اطالعات پایاننامهها و رسالههای تحصیالت
تکمیلی کشور به ثبت رسيد.
به گــزارش "روابطعمومي پژوهشــگاه علوم و فناوری
اطالعات ايران" ،از ابتداي ســال  93تا پايان آن 54 ،هزار
و  407پاياننامــه ،در پایگاه ثبــت اطالعات پایاننامهها و
رسالههای تحصیالت تکمیلی کشور در وبسايت پژوهشگاه
علوم و فناوری اطالعات ايران به ثبت رسید که از این میزان
 42هزار پایاننامه توسط دانشگاهها تأیید شده است.
در ميان پایاننامههای تأیید شده توسط دانشگاهها ،بيش
از  38هزار پاياننام ه مربوط به مقطع كارشناســي ارشــد و
مابقي در مقطع دكترا بوده است.
در اين بازه زماني ،بیشــترین پایاننامههای ثبت و تأیید
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شــده در پایگاه ثبت پایاننامهها و رســالههای تحصیالت
تکمیلی مربوط به گروه علوم انسانی با  17هزار و  656رکورد
بوده و پس از آن به ترتیب گروه علوم پایه ،علوم پزشــکي،
فنی و مهندسی ،کشاورزی و هنر قرار دارند.
گفتني اســت ،در سال  ،1393دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران مركز ،دانشــگاه فردوسي مشــهد ،دانشگاه تربيت
مدرس ،دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه تبريز به ترتيب
بيشترين آمار را در بين دانشگاههاي كشور در تأیید پاياننامه
به خود اختصاص دادهاند.
الزم به ذكر اســت ،از بهمن ماه ســال  1387کار ثبت
پایاننامه در پایگاه ثبت پاياننامهها و رسالههاي تحصيالت
تكميلي آغاز شده و از آن زمان تاپایان سال  93بیش از 206
هزار پایاننامه در این پایگاه به ثبت رسیده است.
برای جســتجو در پایگاههای اطالعاتی پژوهشــگاه به
 ganj.irandoc.ac.irمراجعه نمایید.

گزارش شش ماهة سامانة پیشینه پژوهش

افزایش چهار برابری
بررسی سوابق پژوهشی
تحقیقات در ایرانداک

با گذشــت شــش ماه از راهاندازی سامانه پیشینه
پژوهش ،بــه بیش از  25هزار درخواســت در این
سامانه پاسخ داده شده است.
به گــزارش «روابطعمومي پژوهشــگاه علوم و فناوري
اطالعات ايران» بر اســاس آمار به دســت آمده ،از تاریخ
شــروع به کار این ســامانه در  20آبان ماه سال گذشته ،به
بیش از  25هزار درخواست در سامانه پیشینه پژوهش پاسخ
داده شده است.
این در حالی اســت ،که تعداد درخواستهای پاسخ داده
شده از  6.102پاســخ (به روش دستی) به بیش از  25هزار
پاســخ در سامانه پیشینه ،افزایش یافته که شاهد رشد چهار
برابری نسبت به گذشته بودهایم.
برای کاربســت این ســامانه ،دانشــجویان و محققین
پس از ثبت نام و تأیید آن ،وارد ســامانه پیشــینه به آدرس
 pishine.irandoc.ac.irشده و پس از ارائة اطالعات و
موضوع پژوهش خود و پرداخت پانزده هزار تومان برای هر
جستوجو ،پاسخ خود را در  48ساعت دریافت میکنند.

اصطالحنامه ریاضیات؛ اصطالحنامه شیمی؛ اصطالحنامه
علوم زمین؛ اصطالحنامه علوم زیســتی؛ اصطالحنامه علوم
کشــاورزی؛ اصطالحنامه فنی و مهندســی؛ اصطالحنامه
فیزیــک ؛ اصطالحنامه ریاضــی و اصطالحنامه مدیریت
بحران.
کاربرد در سازماندهی اطالعات
ذخیره و نمایهسازی انبوه مدارک
بازیابی اطالعات به کمک شبکه معنایی
انتشار الکترونیکی اصطالحنامهها بر روی وب
ايجاد و افزايش فرادا دهها
ســرويسدهي به نظامهاي ترجمه ماشيني و نمايهسازي
ماشيني
معادل یابی فارسی
ارائة اصطالحات استاندارد
کاربرد در آنتولوژی
ایجاد شبکه واژگانی
ایجاد هستان شناسی بر مبنای اصطالحنامه
امکان مصورســازی اصطالحنامهها به کمک نقشههای
مفهومی
وب معنایی
کاربرد در آموزش
سهولت در انتقال مفاهيم
ارتباط منطقی مطالب جدید با مطالب پيش آموخته
رفتار یادگیری تعاملي و خالقانه برای کاربران
سهولت در اصالح ســاختار و محتوا متناسب با نيازهاي
آموزشي
امكان دسترسي سريعتر به مطالب مورد نظر با استفاده از
انواع نمايهنامهها
قابليت تبديل متون آموزشي به سيديهاي چندرسانهاي
سهولت قرارگيري متون درسي بر روي شبكه اینترنت و
اینترانت و كالسهاي آموزش مجازي
سهولت در جستجوي مطالب مرتبط در شبكه اينترنت
آشنايي كاربر به رعايت استانداردهاي رسمالخط فارسی و
اهميت آن در محيط رايانهاي

قرار است ،پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط این پایگاه
به مرجع رسیدگی به تخلفات و بداخالقیهای پژوهشی شود.
همچنین ،در آینده این پایگاه با پذیرش اعضای حقیقی و
حقوقی از تمامی پژوهشگران ،استادان و دانشجویان برای
تولید مستندات بهره برداری خواهد کرد.
گفتنی اســت ،پایگاه وب کیان به آدرس http://kian.
 irandoc.ac.irدر هفته پژوهش سال گذشته در ایرانداک
رونمایی شد.

پایان پروژه انتشار
نسخهالکترونیکی
کتابهای ایرانداک

اصطالحنامهها از
تدوین تا کاربردهای
نوین در ایرانداک

اصطالحنامه گنجینهای از واژههاست كه عالوه بر
نظم الفبايــي متداول در فرهنگهــا ،داراي نظامي
شبکهای و مفهومي بين واژههاي يك یا چند حوزه از دانش
بشري است .اين نظام مفهومي كه شامل انواع ارتباطات بين
واژههــا ميشــود ،در ســازماندهی و بازيابــي اطالعات،
برنامهریزی آموزشــی و تحلیل اطالعات و علم ســنجی
کاربردهــای فراوانــی دارد و همچنیــن در تولید آنتولوژی
(هستان شناســی) به مثابه ابزاری برای وب معنایی ،نیازی
اساسی و غیر قابل جایگزین است.
پژوهشگاه علوم و ف ّناوري اطالعات ايران در سال 1376
به منظور سازماندهي اطالعات و مدارك حوزههاي مختلف
علمی در کشــور ،کار تدوین اولین اصطالحنامه خود تحت
عنوان اصطالحنامه فنی و مهندســی را آغاز کرد .به تدریج
تا سال  10 ،1386اصطالحنامه با بیش از یکصدهزار واژه،
تدوین و به جامعه علمی کشور ارایه شده است .در سال 1380
بــرای اولین بار و به صورت پایلــوت ،از توان اصطالحنامه
فنی و مهندســی در اکتشاف و استخراج اطالعات علمی از
پایگاههای اطالعات استفاده شد .پژوهشگاه علوم و ف ّناوري
اطالعات ايران در طول دو دهه کار تخصصی روی ساخت
اصطالحنامهها ،به این فناوری دست یافته و مسلط شد.
همچنین این پژوهشگاه موفق به توسعه نرمافزار توسعۀ
اصطالحنامهها تحت عنوان Thesaurus Builder
شــد که جزء چند نرمافزار تولیــد اصطالحنامه برتر جهان
محسوب میشود.
اصطالحنامههای تولیدی توســط پژوهشــگاه علوم و
ف ّناوري اطالعات ايران دو زبانه بوده و با همکاری و مشارکت
متخصصیــن موضوعی و نظرخواهی از اســاتید گروههای
واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهیه شده است.
پژوهشــگاه علوم و ف ّناوري اطالعات ايران با سازمانهای
بینالمللــی در حوزه اصطالحشناســی ماننــد "ترمنت" و
"اينفوترم" همکاری داشته و با کمک "يونسكو" موفق شده
است تا برخی از اصطالحنامهها را در سایتهای جهانی قرار
دهد .اسامی اصطالحنامههای تولید شده به قرار زیر است:
اصطالحنامه ارتقاء بهداشت؛ اصطالحنامه جامعه شناسی؛

چالشهای مربوط به سرقت علمی و سایر مصادیق بدرفتاری
پژوهشی شده برداشته شود و بر اعتبار اخالقی پژوهشگران
ایرانی در مجامع علمی جهانی افزود شود.
برای دستیابی به این هدف ،برخی از وظایف این کانون
عبارتند از:
ارائة خدمات آموزشی و مشاوره در زمینة اخالق و درستی
پژوهش با ذکر نمونه
بررسی کارشناسی شکایتها و موارد مبهم در زمینة اخالق
و درستی پژوهش
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمینة اخالق و
درستی پژوهش
برگــزاری گردهماییهای علمی به منظور رواج اخالق و
درستی پژوهش
تولید انتشارات علمی در زمینة اخالق و درستی پژوهش
تدوین و انتشار آییننامه ،رهنمود و سایر مستندات مرتبط
با اخالق و درستی پژوهش

کاربرد در تحلیل اطالعات و علم سنجی
تحليل متون و پردازش زبان علمي
طراحی نقشــههای مفهومی علم در حوزههای گوناگون
معارف بشری
داده کاوی و انجام تحقیقات بیشــتر در جهت توسعۀ این
دانش
پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با استفاده از
تواناییهای متخصصان زبدة خود ،آمادگی دارد تا نسبت به
طراحی ،تولید ،تدوین و روزآمدســازی اصطالحنامهها و نیز
تدوین فرا اصطالح نامهها (متا تزاروسها ) اقدام نماید.

پایگاه کانون درستی و
اخالق پژوهش ایران اخالق
علمی را ترویج میکند

کانون درســتی و اخالق پژوهش ایران (کیان) با
هدف ترویج و اشــاعة اصول درســتی و اخالقی
پژوهش در ایران راهاندازی شد.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران» کانون درســتی و اخــاق پژوهش ایران
(کیان) از سوی گروه اخالق اطالعات انجمن علمی مدیریت
اطالعات ایران ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و
مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور راهاندازی شد.
هدف اصلی این گروه «ایجاد کانونی ملی برای پشتیبانی
از درســتی و اخــاق پژوهــش و رواج آن در زمینههای
غیرپزشکی» از طریق درگاهی مجازی برای ارائة خدماتی به
جامعة علمی است تا از این گذر ،گامی مهم برای رویارویی با

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
بــرای بهرهمنــدی بیشــتر جامعة علمی کشــور از
دســتاوردهای علمی و پژوهشــی پژوهشــگاه ،پروژه نشر
الکترونیکی کتابهای خود را به پایان رساند.
به گزارش «روابط عمومی پژوهشــگاه علوم و فناوری
اطالعــات ایران» دکتــر محمود بابایی ،معــاون پژوهش
پژوهشگاه و مجری این پروژه ،با اعالم این خبر گفت :در گام
نخســت ،نزدیک  200عنوان کتاب در پایگاه وب ایرانداک
بهصــورت تمام متن و رایگان در قالبهای «پی .دی .اف»
و «ایی.پاپ» منتشرشــد و در فــاز دوم نیز متن کامل همه
کتابهای این پژوهشــگاه تا پایان سال 1392در قالب این
پروژه در دسترس همگان گذاشته شد.
عضو هیئت علمی ایرانداک تصریح کرد :این مجموعه،
نخستین کتابهای ایرانداک را از آغاز کار خود (سال )1348
تاکنون در بر میگیرد که برخی از آنها ،تنها جنبه آرشــیوی
دارند.
وی افزود :بر پایه سیاســت نشر الکترونیکی پژوهشگاه،
ایــن روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت و پس از گذشــت
مدتزمان در نظر گرفته شده پس از انتشار چاپی ،به صورت
الکترونیکی نیز منتشر شوند.
بابایی خاطرنشان کرد :در ارائة بروندادهای این طرح ،به
دسترسی آسان و سریع به فایل تماممتن کتابها با توجه به
امکانات فنی موجود کاربران ایرانی توجه شده است و برای
این منظور ،پردازشهایی شامل افزودن فراداده ،بوکمارک،
و پیوندهای فرامتنی فهرســت مندرجات در فایلها اعمال
شدند که این پردازشها آسانی دسترسی و کاربرد کتابها را
در پی داشته است.
وی تأکید کــرد :با توجه بــه امکانات موجود ،بیشــتر
کتابهایی که در دهه گذشته منتشرشدهاند ،با قالب استاندارد
«ایی .پاب» نیز در دســترس قرارگرفته است که با توجه به
امکانات و نوع نرمافزار مشاهدة این قالب فایلی ،میتوان از
قابلیتهای آن بهره برد.
این مجموعه در نشانی ebooks.irandoc.ac.ir
در دسترس است.

عتف
نهایی شدن پیش
نویسدستورالعمل
مدیریت و راهبری
طرحهای کالن ملی

در جلســهای با حضور دکتر محمد فرهادی نایب
رئیس شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری پیش
نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری طرحهای کالن ملی
جهت طرح در جلسه آتی شورا نهایی شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،در راســتای اجرای مصوبه شانزدهمین
جلسه شــورای عالی عتف کارگروهی با حضور دکتر محمد
فرهــادی نایب رئیس شــورای عالی عتف جهت بررســی
پیشنویس دستورالعمل مدیریت راهبردی طرحهای کالن
ملی مصوب شورای عالی عتف با حضور اعضاء تشکیل شد
که در این جلسه پیش نویس مورد بررسی و تأیید اعضا قرار
گرفت.
در این جلســه دبیرخانة شــورای عالی عتف به تشریح
مهمترین موارد لحاظ شــده در تدوین دستورالعمل پرداخت.
این موارد در دو بخش ساختار اجرایی و تامین مالی ارائه شد.
از موارد ذکر شده در بخش ساختار اجرایی میتوان به دسته
بندی طرحهای کالن ملی بر اساس ماهیت پژوهش ،جنس
خروجی و بازار نهایی و تعیین ســهم شورای عالی عتف در
تأمین منابع مالی طرحهای کالن ،متناظر با دسته بندی هر
طرح اشاره کرد.
پیشبینی اعتبار مورد نیاز برای طرحها ،به تفکیک سهم
شــورای عالی عتف و سهم دســتگاههای سفارش دهنده و
شفافسازی تعهدات مالی طرفین (عتف و سفارشدهنده) از
موارد ذکر شده در بخش تامین مالی این دستورالعمل است.
براساس مصوبه شانزدهمین جلسه شورای عالی عتف مقرر
شــد کارگروهی با حضور وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری؛
نیرو؛ نفــت؛ صنعت ،معدن و تجــارت؛ ارتباطات و فناوری
اطالعات؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور؛ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور ،رؤسای دانشگاههای تهران؛ صنعتی امیرکبیر؛
عالمه طباطبائی؛ علوم پزشکی تهران و آزاد اسالمی تشکیل
تا در خصوص نحوه تأمین اعتبار هر یک از طرحهای کالن
ملی مصوب در قالب ســهم عتف ،دستگاه اجرایی و بخش
خصوصی (در صورت وجود) و اصالح ســاختار اجرایی آنها
پیشنهادی به جلسه آتی شورای عالی ارائه شود.

روششناسی تدوین
فصل علم و فناوری برنامة
ششم توسعه بررسی شد

شصتمین جلسه کمیســیون تدوین و هماهنگی
سیاســتهای علم و فناوری شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،اعضاء به بررســی تدوین فصل علم و
فناوری برنامه ششم توسعه پرداختند.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،در شــصتمین جلسه کمیسیون تدوین
و هماهنگــی سیاســتهای علم و فناوری شــورای عالی
عتف ،در راســتای بازنگری منتخبین اعضای کمیسیونها،
دبیرکمیســیون علوم انسانی ،معارف اسالمی و هنر اعضای
حقیقی کمیسیون در حوزههای معارف اسالمی ،هنر ،حوزه و
دانشگاه و علوم انسانی را معرفی کرد.
در ادامــه دکتر قاضی نوری به ارائــه طرح تدوین احکام
پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور در حوزه پژوهش و فناوری پرداخت.
وی به تحلیل محتوای اسناد باالدستی و برنامهها پرداخت
و اهداف سیاســتی در سیاستهای علم و فناوری و نوآوری
را تشریح کرد.
قاضی نوری همچنین توضیحاتی در خصوص نمونههایی
از مواد تدوین شــده اعم از بهبود عملکرد فناوری و نوآوری،
افزایش هماهنگی و انســجام نظام ملی ونوآوری ،افزایش

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
سرمایه انسانی و اجتماعی را ارائه کرد.
در پایان اعضاء به بحث و بررسی احکام پیشنهادی برنامه
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه
پژوهش وفناوری پرداختند.

اعالم اهداف و برنامههای
ستاد اقتصاد علم،
فناوری و نوآوری

مهندس زرنوخی دبیرســتاد اقتصاد علم ،فناوری و
نوآوری در جلسهای اهداف و برنامههای پیشنهادی
این ستاد را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،جلســهای باحضــور مهندس کاظمی،
معاون اجرایی دبیرخانة شورای عالی عتف و مهندس زرنوخی
دبیرســتاد اقتصاد علم ،فناوری و نوآوری به منظور بررسی
اهداف و برنامههای این ستاد برگزار شد.
تقویت زیرساختهای قانونی تامین مالی علم ،فناوری و
نوآوری ،تقویت و توسعه نهادها و صندوقهای سرمایه گذاری
خطرپذیر و سازماندهی نظام تامین مالی طرحهای کالن ملی
مصوب ،از اهداف مورد بحث این ستاد بود.
در این جلســه همچنین اعضاء به بحــث و گفتوگو در
خصوص برنامههای پیشــنهادی این ستاد اعم از طراحی و
تدوین آییننامه ساختار و تامین مالی طرحهای کالن ملی،
بررسی نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی علم و فناوری
و ابزارهای تامین مالی اقتصاد اسالمی مورد کاربرد در نظام
علم و فناوری پرداختند.
زرنوخی همچنین موضوعات پیشــنهادی این ستاد در
خصوص نشســتهای تخصصی ماهانه ستاد نظام مالی و
اقتصاد علم را به بحث و تبادل نظر گذاشــت .که از آنجمله
میتوان به بررسی وضعیت سرمایهگذاری خطرپذیر کشور،
نقش بانکها در تامین مالی نوآوری و مالیات و اثرات آن بر
تامین مالی نوآوری اشاره کرد.
در ادامــه مهندس کاظمی با اشــاره بــه قانون حمایت
از شــرکتهای دانشبنیان پیشــنهاد کرد در جهت ایجاد
هماهنگی و همگرایی بیشــتر در موضوعات مشترک بین
ستادها جلسهای با دبیران ستادهای مذکور برگزار شود.
در پایان این جلسه مقررشد فعالیتها و عناوین نشستهای
این ستاد بر مبنای اهداف شورای عالی عتف الویتبندی شده
و در جلســه بعدی این ستاد به دبیرخانه ارائه شود.همچنین
ســتاد اقتصاد علم ،فناوری و نوآوری موظف شــد در جهت
هدفمند و مستند کردن پروژههای علم و فناوری و سهولت در
پیشبینی خروجیهای هر پروژه و ارزیابی آن RFP ،پروژهها
را به دبیرخانه ارائه کند.

آخرین وضعیت ستاد
طرحهای کالن ملی

دکتر ســجادیفر دبیرســتاد طرحهای کالن از
تخصیص  21میلیارد بودجه هزینهای به طرحهای
کالن ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،دکتر ســجادی فر دبیر ستاد طرحهای
کالن در خصوص آخرین وضعیت این ســتاد از تخصیص
 210میلیارد ریال بودجه هزینهای سال 93به طرحهای کالن
ملی خبر داد و افزود مبلغ  145میلیارد ریال از بودجه هزینهای
را دریافــت و اعتباربودجه تملک دارایی هنوز تخصیص داده
نشده است.
سجادیفر از توسعه نرمافزار   CRMخبر داد وگفت این
نرمافزار به عنوان یک پایگاه اطالعاتی کارآمد در اختیار ستاد
اســت و بوسیله این نرمافزار قادر هســتیم اطالعات کامل
طرحهــای کالنی که در این برنامه قرار دارد بازیابی کنیم و
گزارش کلی از اطالعات طرحها را ایجاد نماییم .همچنین با
تعریف سطوح دسترسی ،دبیران کمیسیونها ،مدیران طرحها
و کارشناســان دبیرخانه طرحهای کالن قادر خواهند بود به

اطالعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند.
وی در ادامه گفت :برنامه مدیریت پروژه به مرحله قرارداد
رسیده است و هدف از بکارگیری این برنامه مشخص شدن
اقالم اطالعاتی مورد نیــاز دبیرخانه در هر طرح کالن ملی
جهت کنترل پیشرفت فیزیکی و کنترل بودجهای هر طرح،
کدینگ زیرپروژههای هریــک از طرحها از طریق طراحی
فرمهای الکترونیکی خواهد بود.
دبیرســتاد طرحهای کالن ملی در پایان از آمادهســازی
پیشنویس دستورالعمل مدیریت راهبردی طرحهای کالن
خبر داد و اظهار داشت :پس از دو جلسه با معاونین پژوهشی
دستگاههای عضوکارگروه تدوین ،اصالحات این دستورالعمل
صورت گرفته و در حال تنظیم برنامه نشست کارگروه اصلی
هستیم.
وی همچنین به مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی علوم
تحقیقات و فناوری اشــاره کرد و گفت :مقرر شدکارگروهی
بــا حضور وزرای علــوم ،تحقیقات و فنــاوری ،نیرو ،نفت،
صنعت ،معدن و تجارت ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،دفاع
و پشــتیبانی نیروهای مسلح ،معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور ،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،
رؤسای دانشگاههای تهران ،صنعتی امیرکبیر ،علوم پزشکی
تهران ،عالمه طباطبائی و آزاد اسالمی تشکیل شود.
وی ادامه داد :کارگروه مذکور موظف اســت پیشنهاد خود
را در خصوص نحوه تامین اعتبار هر یک از طرحهای کالن
تأیید شــده در قالب سهم عتف ،دســتگاه اجرایی و بخش
خصوصی (در صورت وجود) و اصالح ســاختار اجرایی آنها
براســاس نتایج کارگروههای ارزیابی به جلسه آتی شورای
عالی ارائه نماید.

تدوین آییننامه مکانیابی
و استقرار کانونهای اصلی
و پهنههای علم و فناوری

دبیرخانة شــورای عالی عتف ،در راستای تدوین
آییننامه مکانیابی و اســتقرار کانونهای اصلی و
پهنههای علم و فناوری خواســتار تشــکیل تیم مطالعاتی
متخصص در این حوزه شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری ،در راستای اجرایی سازی مصوبه جلسه
هفدهم شــورای عالی عتف و به جهت تدوین پیشنویس
آییننامه مکانیابی و استقرار کانونهای اصلی و پهنههای
علم و فناوری و همچنین ضوابط تدقیق کاربریهای ذیربط
در پهنههای شهریجلسهای با حضور نمایندگان شورای عالی
شهرسازی و معماری و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلســه در خصوص مواردی چون سطوح مناطق
ویژه علم و فناوری ،کانونهای اصلی و ماموریتهای مناطق
ویژه بحث و گفتوگو شد.
صنایع خالق شــهری ،صنایع و فعالیتهــای مجاز در
پهنههای علم و فناوری و شــرایط و محدودیتهای آنها از
دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بود.
در این جلســه مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانة
شــورای عالی عتف ،ایجاد یک تیم مطالعاتی متخصص در
حوزه معماری و شهرســازی با در نظر گرفتن آئیننامهها و
ضوابط موجود و همچنین رویکرد دبیرخانة شورای عالی عتف
در خصوص پهنههای علم و فناوری در داخل مناطق شهری
را ضروری دانست.
کاظمی افزود :موضوع از بعد فنی و حقوقی نیز میبایست
مورد بررسی قرار گیرد تا اقدامات و همکاری دو شورا در این
خصوص بادقت و سرعت بیشتری صورت پذیرد.
در پایان این جلســه مقرر شد شورای عالی شهرسازی و
معماری در اسرع وقت تیم مطالعاتی تعیین شده را به دبیرخانة
شورای عالی عتف معرفی کند تا با رعایت زمان تعیین شده و
با در نظر گرفتن رویکرد دبیرخانه عتف و آئیننامههای موجود
پیشنویس آییننامه مکانیابی و استقرار کانونهای اصلی و
پهنههای علم و فناوری را تدوین و جهت تصویب به دبیرخانة
شورای عالی عتف ارائه شود.

تخصیص  21میلیارد تومان
به طرحهای کالنی که از
پشتیبانیمالیدستگاهها
برخوردارهستند

دکتــر احمــدی در پنجاه و پنجمین جلســه
کمیســیون تخصصی صنایع ،معادن و فناوری
اطالعــات و ارتباطــات گفت :دائمی شــدن مصوبه
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اختصــاص  1درصد اعتبارات دســتگاهها به پژوهش،
یکی از اقدامات مهم شورای عالی عتف است.
به گــزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری ،در پنجاه و پنجمین جلســه
کمیسیون تخصصی صنایع ،معادن و فناوری اطالعات
و ارتباطات ،دکتر احمدی ،دبیرکل شورای عالی عتف با
اشاره به اینکه رسالت سنگینی در حوزه علم و فناوری بر
عهده شورای عالی عتف است افزود :تصویب اختصاص
1درصد اعتبارات دستگاهها به پژوهش و دائمی شدن این
مصوبه یکی از اقدامات مهمی است که اخیرا توسط عتف
انجام شده است.
وی در ادامه از تنظیم پیشنویس سیاستهای برنامه
ششم توســعه خبر داد و خاطرنشان کرد :در تنظیم این
پیشنویس نظر کمیسیونهای تخصصی ضروری است.
دکتراحمدی اظهار داشت :با توجه به الزم االجرا بودن
مصوبات شــورای عالی عتف ،کمیسیونهای عتف به
تعبیری از کمیسیونهای دولت قویتر بوده و لذا تصمیم
ساز نیز میباشند.
وی همچنیــن از تخصیص  21میلیــارد تومان به
طرحهای کالنی خبر داد که از پشتیبانی مالی دستگاهها
برخوردار هستند.

دبیرخانة شورای عالی
عتف ،مصمم به اعطای
تسهیالت به مناطق ویژه
علم و فناوری است

دبیرعلمی ستاد مناطق ویژه در جلسه مشترک
دبیرخانــه و نمایندگان اســتانداری آذربایجان
شــرقی ،اعالم کرد :دبیرخانه در اعطای تسهیالت به
مناطق ویژه مصمم است.
به گــزارش روابط عمومی دبیرخانه شــورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری ،جلسهای با حضور دکتر ابویی
اردکان ،قائم مقام دبیرکل شورای عالی عتف و مهندس
پاکزاد معاون اســتاندار آذربایجان شرقی به منظور ارائه
شــرح فعالیتهای منطقه ویژه علم و فناوری آذربایجان
شــرقی و موضوع تفاهمنامههای همکاری منطقه ویژه
برگزار شد.
در ابتدای این جلســه مهندس پاکزاد ،معاون توسعه
مدیریت اســتانداری آذربایجان شــرقی ،به تشــریح
فعالیتهای اســتانداری در حوزه مناطــق ویژه علم و
فناوری در چند سال اخیر پرداخت.
در ادامه مهندس جهانگیری مدیر کل دفتر آموزش و
پژوهش استانداری آذربایجان شرقی ،در خصوص تفاهم
نامه همکاری منطقه ویژه با شهرکهای صنعتی نسخه
اولیه پیشنهادی اســتاندارای را ارائه کرد .وی همچنین
پیشــنهاد کرد دبیرخانة شــورای عالی عتف به منظور
تسهیل امور مربوط به مناطق ویژه علم و فناوری تفاهم
نامههــای همکاری با ذی نفعــان ازجمله امور مالیاتی،
گمرک ،تامین اجتماعی و صندوق نوآوری منعقد نماید.
در بخش دیگر این جلسه مهندس وحدت ،مدیر توسعه
صنعتی و فناوری شرکت شهرکهای صنعتی ایران گفت:
تفاهم نامه ارائه شده بایستی تمامی موضوعات مربوط به
شرکت شهرکهای صنعتی را پوشش داده و مضاف بر
آن دبیرخانه تســهیالتی ازجمله افزایش معافیتها ،اخذ
مجوزهای حقوقی ،راهاندازی آزمایشگاههای تخصصی
در جهت ترغیب شرکتها در تفاهم نامه پیشنهاد نماید.
دکتر ناظمی دبیر علمی ستاد مناطق ویژه با بیان اینکه
وظیفه دبیرخانه ایجاد همافزایی در زمینه علم و فناوری
است ،اظهار داشــت :عالوه بر اینکه ساختارهای قبلی
تغییری پیدا نمیکند دبیرخانه مصمم اســت تسهیالتی
هم به مناطق ویژه علــم و فناوری و کانونهای اصلی
اعطا نماید.
در پایان این جلسه مقرر گردید استانداری آذربایجان
شــرقی ،نقطه نظرات شرکت شــهرکهای صنعتی و
دبیرخانة شورای عالی عتف را اخذ نموده و در تفاهم نامه
لحاظ گرداند و پس از بررسی نهایی شود.
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گزارش

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

سخن دبیر کمیسون
انجمنهای علمی ایران
مرتضی براری

*

اکنون که به لطف
ایزد منان بیشتر از
گذشته شــاهد رشد و ارتقاء
انجمنهــای علمــی ،این
کانونهای فکر ،مشورت و
تصمیم گیری در حوزههای
مختلف علوم میباشــیم و
جایگاه ارزنده انجمنهای علمی در سیاستگذاریهای علمی
و برنامههای کالن تحقق یافته است .انجمنهای علمی به
جایگاهی برای نهادینه نمودن تفکر علمی و ارتقاء منزلت علم
در جامعه مبدل شــده است و اهداف پیش روی انجمنهای
علمی نه تنها به تدوین رســیده اســت بلکه با همت هیئت
مدیره انجمنها ،این نخبگان و فرهیختگان علمی کشور به
اجرا درآمده است.
توسعه ديپلماسي علمي مبتني
بر انجمنهای علمي
امروزه ديپلماسي علمي به موازات ديپلماسي عمومي بسيار
مهم و حائز اهميت میباشــد .با عنايت به تحوالت گسترده
و ســريع در عرصه روابط بينالملل و فراهم شــدن فضای
جدیدی در توسعه دیپلماسی بینالمللی ،سازمانهای علمي
غير دولتي از جايگاه ويژهای در روند تصميم گيريهای ملي
و بينالمللي برخوردار شدهاند.كه به موازات توليد علم ،نقش
كليدي و محوري در جذب و انتقال علم و دانش جهاني نيز
ايفا میكنند .انجمنهای علمی ايران با بهرهمندی از حضور
نخبگان و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكز علمي و
متخصصين كشور که بکارگیری و استفاده مطلوب از ظرفیت
آنها ،زمینههای نهادینه نمودن و ســپردن امور تخصصی به
متخصصان و صاحبان دانش را فراهم مینمايد ،آمادگي الزم
را بررسيهای الزم و ارائه راهكارها در اين زمينه دارند.
توسعة كرسيهای نظريهپردازي و
آزاداندیشي در حوزه علم و فناوري
کرســیهای آزاداندیشــی یکی از جدیترین مطالباتی
اســت که مقام معظم رهبري در دیدارهایشان با دانشجویان
و مجموعههای دانشگاهی مطرح فرمودهاند .بررسی اهمیت
و لزوم برگزاری کرسیهای آزاداندیشی میتواند دالیل این
مطالب ه مهم رهبر معظم انقالب را آشــکارتر سازد .برگزاری
کرســیهای آزاداندیشی سبب ارتقاء فعالیتهای آموزشی و
علمی و در نتيجه ارتقاء سواد علمی دانشگاه میشود .کرسی
آزاداندیشــی باید محل بحث و تضارب آرا باشــد و باید به
گونهای برگزار شوند که دیدگاهها را شفاف کنند و سبب رشد
علم و فرهنگ در کشور شــوند .انجمنهای علمي آمادگي
براي برگزاري كرســيهای متعدد در دانشگاههاي كشور را
دارند.
ارتقاء نقش انجمنهای علمي در تحقق
نقشه جامع علمي كشور ،سياستهاي علم
و فناوري و سياستهاي اقتصاد مقاومتي
رصد علم و فناوري :با توجه به راهبرد كالن  4نقشه جامع
علمي كشور (ايجاد نهادهای رصد علم و فناوری در حوزههای
اولويت دار با مشارکت انجمنهای علمی و مراکز دانشگاهی
و مؤسسات غير دولتی) اين آمادگي وجود دارد آينده پژوهي
و روند توســعه علم و فناوري در دنيا انجام شود و رصدخانه
علم و فناوري در هر حوزه تخصصي در انجمنها ايجاد شود.
اجرای سیاســتهای کلی علم و فنــاوري :اين آمادگي
وجــود دارد تا نســبت به تحقــق اين سياســتها در موارد
مرتبــط بــا فعاليتهــای انجمنهــا ،ارائــه راهكارهاي
اجرايي ،اســتخراج نقش دســتگاههای مرتبط با اين حوزه
و  ...تالشهاي جدي به عمل آيد.
اجرای سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی :اين آمادگي
وجود دارد تا فرامين مقام معظم رهبري با برگزاري همايش
و نشستهای تخصصي ،آسيب شناسي وضعيت موجود ،ارائه
راهکارهای اجرايي اقتصاد مقاومتی متکی بر دانش و فناوری،
عدالت بنیان ،پویا و پیشرو تحقق يابد.
کمیســیون انجمنهای علمی که تا کنون در مســیر
هدایت ،حمایت و ارزیابــی در کنار انجمنهای علمی گام
برداشــته است امید آن را دارد تا با ایجاد بستر مناسب و نیز
استفاده از تمامی استعدادهای بالفعل و بالقوه در انجمنهای
علمی و ایجاد زمینهای جهت رشد هر چه تمام انجمنهای
علمــي اقدام نماید .به امید آن که ایران اســامی باهمت
نخبگان واندیشمندان علمی کشور به باالترین جایگاه علمی
نائل آید.
* دبیر کمیسیون انجمنهای علمی ایران
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(انجمنهای علمی)

پيشينة انجمنهاي علمي ايران از ابتدا تا كنون
اگر نهاد علم را شــامل مجموعه افراد (دانشمندان،
پژوهشگــران ،نويســندگان ،متخصصــان و )...
سازمانها و تشكلها (دانشگاهها ،انجمنهاي علمي ،مراكز
تحقيقاتي و  )...و تجمعات (كنفرانسها ،سمينارها ،كارگاهها و
 ،)...امكانات و منابع (مراكز اسناد و كتابخانهها ،كتب ،مجالت
و  )...و هنجارهــا و «روابــط» و قواعد و جو حاكم بدانيم ،در
مييابيم كه يكي از عناصر اصلــي و زير بنايي در اين نظام
نهادي و ســازماني ،مفهوم «اجتماع علمي» و وجود روابط و
تعاملهــاي فكري و تخصصي در بين اعضاي اين اجتماع و
بين اجتماعهاي علمي در سطح دنياست .وجود اجتماع علمي
ن رشتهاي ،عالوه بر آشنايي با
و همكاريهاي رشــتهاي و بي 
تحوالت و دســتاوردهاي جديد ،و تدوين معيارهاي ارزيابي
قوت و ضعف كار علمي ،امكان نظــارت بر اعمال و اجراي
هنجارهــا و ضوابــط و جلوگيري از انحرافات و انباشــت و
پيشــرفت در محيط علم و پژوهش را فراهم ميكند .يكي از
ويژگيهاي مهم اجتماع علمي كه – تحقيق ًا پيشرفت در توليد
و ترويج علم را سرعت ميبخشد  -فراهم شدن امكان ايجاد
ارتباط بين دستاندركاران علم و پژوهش است.
تاريخچه تشــكيل انجمنهاي علمي در ايران با تشكيل
«جمعيت فيزيك و شــيمي ايران» در ســال  1310هجري
شمســي با اجتماع تعداد كمــي از فيزيكدانان كشــور در
آزمايشــگاه فيزيك دانشكده علوم دانشسراي عالي آغاز شد.
اما ديري نگذشت كه به علت نبود ارتباطي منسجم و تعريف
شده بين اعضاء ،فعاليت اين انجمن متوقف شد.
در حدود ســال « 1320كانون مهندسين ايران»« ،مجمع
وكالي دادگستري» و «انجمن مامايي ايران» نيز فعاليت خود
را آغاز كردند .در دهه « ،1330انجمن پزشكي» فعاليت خود
را شروع و در سال  1340به انتشار نشريات مختلف گروههاي
پزشكي اقدام كرد.
در اين دوره ،كه دوره اول فعاليت انجمنهاي علمي ايران
ناميده ميشود ،گروههاي كشاورزي ،علوم پايه و علوم انساني
فعاليت چشمگيري نداشــتند .البته در اين دوره ،محفلهاي

خصوصي و غيررسمي از استادان و دانشوران نيز تشكيل شد.
دور ه دوم فعاليت انجمنهاي علمي سالهاي  1340تا 1370
را در بر ميگيرد .در اين دوره نقش وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري در تشكيل انجمنهاي علمي محسوس بود .در واقع
بيشتر انجمنهاي علمي با كمك اين وزارتخانه تشكيل شدند.
اين امر نتيجه آگاهي از نقش انجمنها در پيشــبرد علم بود.
شــكلگيري انجمنهايي مانند «انجمن رياضي»« ،انجمن
مديريت»« ،انجمن حســابداري» و «انجمن روانشناسي» با
كمك وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در آن سالها و تصويب
طرح تشــكيل انجمنهاي علمي از سوي شوراي هماهنگي
دانشگاهها ،جلوههاي بارز آن رويكرد است.
به اين ترتيب تا ســال  ،1357تعداد  78انجمن علمي در
گروههاي علوم پزشكي ،علوم پايه ،كشاورزي ،فني و مهندسي

و علوم انساني فعاليت خود را آغاز كردند.
پس از پيروزي انقالب اسالمي و در سال  1362مسئوليت
انجمنها و مجامع علمي كشــور به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري واگذار گرديد و دفتر همكاريهاي علمي و بينالمللي،
زير نظر معاونت پژوهشــي ،اداره امــور انجمنها را برعهده
گرفت .در ســال  1366نيز «آييننامه نحوه صدور تأســيس
انجمنهاي علمي كشور» تدوين شد .اين آييننامه به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري اختيار داد مجوز تأسيس انجمنهاي
علمي را صادر يا فعاليتهاي آنها را تأييد كند.
دوره ســوم از سال  1370آغاز شــد در هفتم مهر ماه آن
سال شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوبه شماره  262خود
را صــادر كرد .براســاس اين مصوبه صدور مجوز تأســيس
انجمنهاي علمي ،تجديد پروانه و نظارت بر حسن انجام كار
آنها ،بسته به مورد ،برعهده وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و
فناوري ،بهداشــت و درمان و آموزش پزشــكي و فرهنگ و
ارشاد اسالمي نهاده شدهاست.
براســاس مصوبه  ،262هماكنون كميسيون انجمنهاي
علمي ايران در حوزه معاونت پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري صدور مجوز تأسيس انجمنهاي علمي غير پزشكي
را برعهده دارد.
تاكنون  348انجمن علمي از كميسيون انجمنهاي علمي
ايران مجوز دريافت كردهاند كــه از اين تعداد  30انجمن در
گروه علوم پايه 94 ،انجمن در گروه فني و مهندســي111 ،
انجمن در گروه علوم انساني 43 ،انجمن در گروه كشاورزي،
 7انجمــن در گروه هنر و  63انجمن در گروه بين رشــتهای
قراردارند.
با توجه به اهميت انجمنهاي علمي در آغاز هزاره ســوم،
بهعنوان حلقه مفقوده «جامعه مدني» ،فراهم كردن بســتر
مناسب براي فعاليت اين سازمانها امري مهم است.
پژوهشهاي علمي امروز ،بيش از پيش به كوششهاي
جمعي و مشترك تبديل شدهاست .از اينرو ،ايجاد و گسترش
انجمنهاي علمي و تخصصــي ،راهكارهايي ضروري براي

شناسايي ،تشكيل و تجهيز نيروهاي متخصص و خالق فراهم
مــيآورد و باعث افزايش توان و كارايي علمي و پژوهشــي
ميشــود و ســرانجام راه وصول به خود اتكايي پژوهش و
فناوري كشور را هموار خواهدكرد.
انجمنهاي علمي از جمله نهادهاي جامعه مدني هستند
كه نقش مؤثري در توليد دانش و دســتيابي به توسعه علمي
كشــور دارند .با توجه به اهميت اين سازمانها در آغاز هزاره
سوم بهعنوان حلقه مفقوده «جامعه مدني» فراهم كردن بستر
مناسب براي فعاليت اين سازمانها ضروري است.

وظايف انجمنهاي علمي

نقــش انجمنهاي علمي در فرايندهاي توســعه قابل
توجه است اولين رسالت انجمن بهرهگيري از خرد جمعي براي

توســعه علم و تكنولوژي در جهت توسعه همه جانبه كشور
است كه بهصورت تخصصي و بينرشتهاي امكانپذير است.
برخي از وظايف انجمنهاي علمي

ايفاي نقش مرجعيت و مديريت علمي توســط انجمن در
جامعه علمي كشور
برگزاري همايشها ،كنفرانسها ،ســمينارهاي علمي و
دورههای آموزشي و سخنرانيهای علمي
چاپ و انتشار مجالت علمي -پژوهشي و علمي -ترويجي
و كتب علمي
مشــاركت در اجراي طرحها و پروژههای علمي كالن و
برنامههای مربوط به آموزش و پژوهش در زمينه علمي مرتبط
با حوزه فعاليت انجمن
انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بينالمللي
با كمك محققان و متخصصان مربوطه
همكاري با نهادهاي اجرايي ،علمي و پژوهشــي در زمينه
ارزيابي و بازنگري و اجــراي طرحها و برنامههاي مربوط به
امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
ترغيب و تشــويق پژوهشگــران و تجليل از محققان و
استادان ممتاز.
ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي و فني
برگزاري گردهماييهاي علمي در سطح ملي ،منطقهاي
و بينالمللي
انجام مشاورههاي علمي تخصصي در زمينههاي گوناگون
ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي خارج از كشور
ارزيابي تطبيقي برنامههاي درسي
اطالعرساني علمي – تخصصي
انجمنهاي علمي به عنوان كانونهاي نيروي متخصص
و كارآمد در شــئون مختلف علمي و پژوهشــي وظيفه خود
ميدانند در كلية زمينههاي علمي ،فكــري ،برنامهاي و نيز
حكميتهاي علمي – تخصصي دولت جمهوري اســامي
ايــران را ياري نمايد و نتايج بررســيها و پژوهشهاي خود
را براي تصميمگيريهاي دقيق در اختيار مســئوالن ذيربط
قراردهد.
بهطــور كلي ميتوان گفت كــه انجمنهاي علمي
در اشــاعه علوم و فنون و ارتقاء ســطح دانش بشري نقش
بهسزايي دارند .با توجه به نقش انجمنهاي علمي در اشاعه
علوم و فنون به بررســي عملكرد انجمنهاي علمي ايران
ميپردازيم.
تعــداد انجمنهاي علمي طي چهارســال متوالي يعني
ســالهاي  1394-1390رشــد چشــمگيري داشــتهاند
بهطوريكه از  259انجمن در سال  1390به  348انجمن در
سال  1394رسيدهاست كه طي  4سال اخير تعداد  89انجمن
علمي در فهرست انجمنهای علمي افزايش يافته است.
در گزارش ذيل آخرين زمان ارزيابي انجمنهای علمي در
سال  92صورت پذيرفته مقايسه اطالعات و ارقام و امتيازات
طي سالهای  91و  92میباشد .همچنين ارزيابي عملكرد
ســال  93انجمنهای علمي در سه ماه دوم سال  94انجام
خواهد شد.
تعداد پايگاههاي اينترنتي انجمنهای علمي از  182پايگاه
در ســال  1391به  214پايگاه اينترنتي در سال  92رسيده
است .كه بيانگر  %18افزايش است.
تعداد جلســات هيت مديره برگزار شده  1959جلسه در
سال  1391به  2031جلسه در ســال  1392افزايش يافته
است كه بيانگر  %4افزايش است .
تعــداد اعضاي انجمنهاي علمي از  129730در ســال
 1391به  160991نفر در سال  1392رسيدهاست كه بيانگر
 %24افزايش است.
بيشتر فعاليتهاي انجمنهاي علمي طي سالهاي 1391
الي  ،1392ســير صعودي داشتهاست كه حاكي از گسترش
فعاليتهاي انجمنهاي علمي در ابعاد گوناگون است.
همايشهاي داخلي از  435همايش در ســال  1391به
 447همايش در ســال  1392افزايش پيدا كردهاســت كه
بيانگر  %3افزايش است.
انتشارات انجمنهاي علمي از  235مورد در سال 1391
به  221مورد در سال  1392كاهش يافته است.
تعداد شاخه دانشــجويي از  342شاخه در سال  1391به
 354شاخه در سال  1392رسيدهاست كه بيانگر  %4افزايش
است.
تعداد همــكاري انجمنهــای علمي با دانشــگاهها و
دســتگاههاي دولتي از  686مورد در ســال  1391به 749
همكاري در ســال  1392افزايش داشتهاست كه بيانگر %9
افزايش است.

صنعت و دانشگاه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
بحث ،تبادل نظر و ارتقاء دانش ،اطالعات و مهارت مدیران و کارشناسان تحقیق،
توسعه و فناوری مهیا نمود.
محورهای نشست:
معرفی سرفصلهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
معرفی روشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان
ارائه برنامههای حمایتی و مدیریتی گسترش تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی
اقدامات و برنامههای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گســترش و توســعه
شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان
نقش ارزش گذاری سرمایههای نامحسوس در بازار فناوری
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وی افــزود :در زمینه لیزینگ کاالهای دانشبنیــان نیزتا کنون  ۵۰۰تقاضا در
این بخش ثبت شــده است ،لیزینگ کاالهای شرکتهای دانشبنیان با همکاری
صندوق نو آوری و شکوفایی انجام میشود .
دبیر کارگروه ارزیابی ،تشــخیص و صالحیت شرکتهای دانشبنیان معاونت
علمی ریاســت جمهوری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به سهم ۴۰
درصدی بخش صنعت ،معدن و تجارت در اقتصاد گفت :تا زمانی که وزارت صنعت
و معدن را متحول نکنیم نمیتوانیم اقتصاد کشور را متحول کنیم.
وی بیــان کرد :این وزارتخانــه برنامههای متعددی برای توســعه فناوری در
بنگاههای اقتصادی دارد و در تالش اســت تا با ایجــاد و حفظ وضعیت رقابتی،
بنگاهها را به لحاظ نوآوری ،به روز کند.

آیین نامه طرح پسادکتری
صنعتی ابالغ شد

مدیــرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعــت ،معدن و تجارت گفت:
آییننامه طرح پســادکتری صنعتی که به موافقت وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و
فناوری و صنعت ،معدن و تجارت رسیده است ،برای اجرا به واحدهای استانی ابالغ
شد.
بــه گــزارش گاهنامة عتف محمــد نوری امیــری گفت :در بخشــنامهای از
رؤســای ســازمانهای اســتانی این وزارتخانه خواســته شده اســت که حداکثر
تــا  20تیرماه امســال نســبت به معرفــی واحدهــای متقاضی بــرای حضور
اعضــای هیات علمــی داوطلب در دورههای پســادکتری صنعتی اقــدام کنند.
وی دربــاره جزییــات برگــزاری و پذیرش متقاضیــان دورههای پســادکتری
صنعتی توضیــح داد :مدت قــرارداد دورههای پســادکتری صنعتی ،یک ســاله
و بــه صــورت تمام وقت خواهد بــود و داوطلبــان در طول دوره ،حق اشــتغال
در ســمتهای رســمی و غیررســمی از جملــه تدریــس را نخواهند داشــت.
مدیرکلدفترآموزشوپژوهشوزارتصنعت ،معدنوتجارتافزود:داوطلبازمیانفارغ
التحصیالن مقطع دکتری عضو هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یا داوطلب
عضویت در هیات علمی باید باشد که با تأیید و معرفی وزارت علوم تعیین خواهد شد.
نوری امیری خاطرنشان کرد :حقوق داوطلبان از طرف دانشگاهی که آنها را معرفی
کرده ،پرداخت خواهد شد و بنگاه متقاضی ،سایر پرداختها و امتیازات را در زمان تقاضا
اعالم میکند و داوطلب با پذیرش شرایط متقاضی ،متعهد به انجام خدمات خواهد بود.
به گفته وی ،طی کردن دوره پســادکتری ،هیچگونه تعهــدی را برای بنگاههای
متقاضی برای جذب یا نگهداری داوطلب به همراه نخواهد داشت اما در صورت توافق
طرفین و تصویب شــورا ،مدت این دوره تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
مدیــرکل دفتــر آموزش و پژوهــش وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت تصریح
کرد :تمــام واحدهای صنعتــی و معدنــی میتوانند متقاضی اجــرای دورههای
پســادکتری باشــند اما بنگاههــای بــزرگ و متوســط در اولویت قــرار دارند.
وی با بیان اینکه طبق هماهنگیهای صورت گرفته ،معرفی داوطلبان برعهده وزارت
علوم و معرفی بنگاههای متقاضی برعهده وزارت صنعت است ،افزود :سه نفر داوطلب
به بنگاه متقاضی معرفی میشوند که بنگاه با رعایت شئون حرفهای و علمی میتواند
نســبت به مصاحبه داوطلبان اقدام و یک نفر را از میان آنها انتخاب کند و معرفی
داوطلب پذیرفته نشــده به دیگر بنگاهها از طرف سازمان استانی امکان پذیر است.
اجرای دورههای پســادکتری صنعتی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و
در راستای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور در دستورکار قرار گرفته است.

شرکتهای دانشبنیان
صنعتی در واحدهای
صنعتی گسترش مییابند
به گــزارش گاهنامة عتف ،مهنــدس آقا کثیری ضمــن تعریف اقتصاد
دانشبنیان ،ماهیت آن و برشمردن مولفههای اقتصاد دانشبنیان بر اساس OECD
به مقایســه جایگاه ایران و کشــورهای منطقه در شاخصهای اقتصاد دانشبنیان
پرداخت.
آقاکثیری تصریح کرد :براســاس تعاریف جهانی ،رشد علم از دانشگاه و توسعه
فناوری از بنگاه انجام میشود و بهطور ویژه صنعت باید در این حوزه فعال شود.
رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشــرفته وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تأکید کرد :در این مسیر دانشگاهها و مراکز پژوهشی و بنگاههای صنعتی و تولیدی
باید دست بهدست هم دهند تا همافزایی بیشتری ایجاد شود.
ایشان همچنین با اشــاره به برنامهریزیهای صورت گرفته در وازارت صنعت،
معــدن و تجارت مبنی بر افزایش  60درصدی فعالیتهای دانشبنیان و توســعه
 75درصدی فعالیتهای تحقیق و توسعه تا پایان سال  96در بنگاههای صنعتی و
معدنی این نشســت را فرصت مناسبی برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمانهای
استانی و مشــارکت فعال آنها در اجرای برنامههای تحقیق و توسعه و دانشبنیان
صنعتی دانست.
ایشــان از ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانی خواست تا با شناسایی
بنگاههای دارای پتانســیل فعالیت دانشبنیان در استان ،ضمن آشنا نمودن آنها با
حمایتهای موجود ،بر کلیه فرآیندهای دریافت حمایتهای مادی و معنوی نظارت
نمایند.

پارکهای علم و فناوری
حلقه واسط بین صنعت
و دانشگاه هستند

مدیر کل دفتر برنامهریزی فناوری وزارت علوم برنقش پارکهای علم و
فناوری در ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد.
به گزارش گاهنامة عتف دکتر پیری در نشســت "آشنایی با قانون ،آییننامه
و فرایند حمایت از شــرکتها و مؤسسات دانشبنیان گفت :باید ظرفیت جذب
فناوری در دانشگاهها و بخش خصوصی را افزایش دهیم ،باید بخش فناوری را در
کشور مورد توجه قرار دهیم تا نوآوری رونق یابد.
دکتر پیری با اشاره به ظرفیت باالی جذب و پذیرش فناوری به ویژه فناوری
پیشرفته در کشور بیان کرد :در این راســتا وزارت علوم با ایجاد آزمایشگاههای
مرکزی در دانشــگاهها اقدام بــه ایجاد ارتباط میان بخشهای دانشــگاهی با
بخشهای صنعتی کرده است.
مدیر کل دفتــر برنامهریزی فناوری وزارت علوم در ادامــه افزود :در اقتصاد
دانشبنیان دانشــگاه ،صنعت و پارکهای علم و فناوری دخیل هستند .پارکها
و مراکز رشــد با هدف کاهش شــکاف میان مراکز علمی با بخشهای صنعتی
راهاندازی شدهاند.
دکتــر پیری اظهار داشــت :پارکهای علم و فناوری قادر هســتند با اجرای
تحقیقات ،حلقه واسطی میان بخشهای دانشگاهی و صنعتی باشند.
وی همچنین افزود :پارکها و مراکز رشــد بستری برای فعالیت شرکتهای
فناور هســتند ،در حال حاضر  1500شــرکت دانشبنیان با دریافت مجوزهای
مربوطه فعالیت خود را آغاز کردهاند.که تعدادی از این شــرکتها در مراکز رشد
مستقر هستند.

گزارش نشست صنعت با
پارکهای علم و فناوری
پیشرفت بر مبنای مدل سوم توسعه اقتصادی یا به عبارت دیگر گسترش
صنایــع رقابت پذیر بــا رویکرد بکارگیری دانش و فناوری پیشــرفته از ملزومات
دستیابی به ثبات اقتصادی میباشد .مسؤولین و مدیران کشور با علم به این موضوع
با توسعه مکانیزمهایی مانند قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان زمینه تحقق
این هدف را فراهم آوردهاند .در این بســتر شــرکتهای دانشبنیان نوپا بیش از
سایرین امکان استفاده از خدمات دانشبنیان را داشتهاند .لکن اثر دانش در اقتصاد
زمانی متبلور خواهد شد که فناوریهای پیشرفته و دانشبنیان در بخش صنعت و
معدن نفوذ یافته و توسعه صنایع دانشبنیان محور توسعه اقتصادی کشور باشد .در
این راســتا یکی از مکانیزمهای اطالع رسانی درخصوص سرفصلهای حمایتی
قانون دانشبنیان ،برگزاری نشستهای تخصصی با حضور ذینفعان و اثرگذاران
این حوزه میباشــد .معاونت آموزش ،پژوهــش و فناوری با آگاهی از این موضوع
نشســت "آشــنایی با قانون ،آییننامه و فرایند حمایت از شــرکتها و مؤسسات
دانشبنیان بویژه دانشبنیان صنعتی و توســعه واحدهــای  "R&Dرا در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برگزار نمود .این نشست که با حضور نمایندگان سازمانهای
اســتانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پارکهای علم و فناوری ،دانشــگاهها،
شرکتهای خصوصی و انجمنهای تخصصی برگزار گردید ،فرصت مناسبی جهت

«ثبت  8000تقاضا در
سایتدانشبنیان»

به گــزارش گاهنامة عتف دبیر کارگروه ارزیابی ،تشــخیص وصالحیت
شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به راهاندازی سایت
ثبت نام شرکتهای دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:
اکنون در این سایت  ۸هزار شرکت ثبت نام کرده و اطالعات خود را وارد کردهاند
و کد رهگیری دریافت کردهاند .از این تعداد  ۳هزارو  ۴۰۰شرکت تکمیل اطالعات
کرده و وارد فرآیند ارزیابی شدهاند.
دکتر صاحب کار در ادامه اظهار داشت :معافیتهای مالیاتی ،لیزینگ کاالهای
دانشبنیان ،معافیت گمرکی و ارایه تســهیالت برای فعالیت صادراتی و آموزشی
شرکتهای دانشبنیان و نیز تسهیالت سربازی برای افراد مشغول در شرکتهای
دانشبنیان از جمله حمایتهای در نظر گرفته شده برای شرکتهای دانشبنیان
است.

دانش نوآوری و فناوری مولفه
اساسی در قدرت رقابت
پذیری کشورها است

رییس پارک علم و فناوری استان گیالن برنقش دانش نوآوری و فناوری
در قدرت رقابتپذیری کشورها تأکید کرد.
به گزارش گاهنامة عتف دکتر مجید متقیطلب در نشســت آشنایی با قانون،
آییننامه و فرایند حمایت از شــرکتها و مؤسسات دانشبنیان گفت :یک جامعه
دانشبنیان ،نوآوری و فناوری زمانی تاثیرگذار خواهد بود که تمامی اجزا دخیل در
فرآیند نوآوری با یکدیگر همکاری کنند.
دبیــر فن بازار ملی جمهوری اســامی ایران با بیــان اهمیت نقش فزاینده
دانش ،نوآوری و فناوری به عنوان مؤلفه اساسی در قدرت رقابت پذیری کشورها
افزود :برای ارتقای شاخصهای رقابت پذیری باید به سوی ایجاد زیرساختهای
نرمافزاری و سختافزاری گام برداریم.
ادامة در صفحة بعد
تیرماه  .94شمارة 3
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اندیشه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

ادامة صفحة قبل
وی همچنین با بررســی مدلهــای مختلف همکاری
دولت ،دانشگاه و بنگاههای صنعتی و اقتصادی ،مدل روابط
مارپیچ سهگانه را که با نوعی همپوشانی در وظایف نهادهای
سهگانه ســبب همافزایی و تسهیل در چرخه تولید نوآوری
و تجاری ســازی و در نهایت ارتقــای توانمندی در عرصه
رقابتهای جهانی خواهد شد را تأثیرگذارتر از سایر مدلها
دانست.

برگزاری نمایشگاه
فن بازار در
حاشیه نشست

میشود.
به گزارش گاهنامة عتــف محمد نوری امیری مدیرکل
دفتر آمــوزش و پژوهش وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
اشاره به ابالغ جزئیات نحوه حمایت این وزارتخانه از پایان
نامهها به رؤســای ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استانها ،گفت :با توجه به تفاهمنامه همکاری میان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با وزارت علوم قرار اســت اقدامات
الزم برای حمایت از پایاننامههای برتر مقاطع کارشناسی
ارشــد و دکتری دانشــگاههای تابعه وزارت علوم از طریق
قطبهای علمی کشور انجام شود.
وی افزود :جزئیات نحــوه حمایت از پایاننامهها به این
صورت است که بنگاه متقاضی عنوان پایاننامه و خروجی
مورد انتظار را بــه وزارت صنعت اعالم میکند و عنوان
پیشنهادی بنگاه از ســوی وزارت علوم تأیید میشود .پس
از آن استاد مشــاور و دانشجو از سوی وزارت علوم تأیید و
معرفی شده و حمایت به این صورت انجام میشود که 40
درصد هزینه پایاننامه از سوی بنگاه متقاضی 20 ،درصد از
سوی دانشجو و  40درصد از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت صورت میگیرد.
نوری امیری گفت :هزینه انجام پایاننامه و ســهم هر
یک از عوامل انجامدهنده پایاننامه از سوی وزارت علوم
مصوب میشــود و هزینه پرداختی از سوی متقاضی در
زمره هزینههای پژوهشی مورد تأیید وزارت صنعت محسوب
میشود.
وی اضافــه کرد :نتایج حاصله نیــز در اختیار متقاضی،
وزارت علوم و وزارت صنعت قرار میگیرد.
به گفته وی اجرای پایلوت این شــیوهنامه در سال  94از
طریق قطبهای علمی کشور و منبع تامین آن از محل
ماده  29ضوابط اجرایی بودجه ســال  94اســت و تمام
واحدهای صنعتی ،معدنی و تجاری میتوانند متقاضی طرح
پایاننامههای تخصصی باشد.

با هماهنگیهــای بهعمل آمده با فــن بازار ملی
جمهوری اسالمی ایران در حاشــیه برگزاری این نشست،
نمایشگاه فن بازاری با حضور حدود  40شرکت دانشبنیان
مستقر در پارکهای علمی و فناوری کل کشور و تعدادی از
شــرکتهای صنایع پیشــرفته در زمینههای دارویی ،بایو
تکنولوژی ،الکترونیک و  ...برپا و مورد اســتقبال بنگاههای
صنعتی حاضر در نشســت فــوق واقع گردید به نحوی که
زمینههای انعقاد قراردادهایی مابین شرکتهای دانشبنیان
ارائهدهنده فناوری و بنگاههای صنعتی فراهم شــد .به طور
حتم برگزاری این فن بازار میتواند زمینه ساز عرضه و رسوخ
فناوریهای برتر به بنگاههــای بزرگ صنعتی و معدنی و
ایجاد تعامل نزدیک آنها با پارکهای علم و فناوری و مراکز
علمی و تحقیقاتی باشد.

نحوهحمایت
وزارتصنعت
ازپایاننامههای
دانشجویی
مدیرکل دفتر آمــوزش و پژوهش وزارت صنعت،
معدن و تجارت با تشــریح جزئیات نحــوه حمایت وزارت
صنعت از
پایاننامههای دانشجویی گفت :اجرای پایلوت شیوهنامه
حمایتی در سال  94از طریق قطبهای علمی کشور انجام
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آغاز پذیرش و
ثبت نام طرحهای
هفدهمیندوره
جشنواره جوان
خوارزمی

مهلت ثبت نام در هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي
تــا پايان تيرماه ســال جاري در نظر گرفته شــده اســت
به گزارش گاهنامة عتف ،طرحهاي قابل پذيرش در اين دوره
از جشــنواره در  14گــروه تخصصي شــامل فناوريهاي
شــيميايي ،مكانيك ،بــرق و كامپيوتر ،هنــر و معماري،
كشــاورزي ،منابع طبيعي و امور دامــي ،علوم پايه ،عمران،
مهندســي صنايع و مديريــت فناوري ،مــواد ،متالورژي و
انرژيهاي نو ،زيســت فناوري ،محيطزيســت و علوم پايه
پزشــكي ،فناوري نانو ،هوافضا ،مهندسي نرمافزار و فناوري
اطالعات و مكاترونيك است.
بر پايه اين گزارش ،اين طرحها در  5محور پژوهشــي
شامل پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي ،توسعهاي ،اختراع و
نوآوري به جشنواره جوان خوارزمي ارائه ميشوند.

مـا و آينـده
دكتر فتح اهلل مضطرزاده ،نسيم
نوسودي ،محمدرضا تحريري
دانشكده مهندسي پزشكي ،دانشگاه صنعتي اميركبير
.Email: moztarzadeh@aut.ac.ir

در اين مقاله ضمن اشاره به فعاليتهایی كه در گذشته
در ارتباط با آيندهنگري صورت گرفته است ،به روشهاي
جديد برنامهريزي براي آينده و تعريف چالشهاي
كالني كه در زمره آيندهنگري قرار میگيرند پرداخته
شده است .عالوه بر اين و براي نمونه به چند چالش
مهم جهاني و اثرات آن اشاره گرديده است .در پايان
به شرايط و الزامات تدوين و طراحي برنامهريزيهای
درازمدت اشاره شده است و باألخره برنامهريزي درازمدت
در ايران و ساير كشورها با نگاهي بر چشماند.ز  20ساله
جمهوري اسالمي ايران با هم مقايسه گرديده است.
اگرچه بحث آينده و آيندهنگاري به شيوه جديد آن
سابقه چندان طوالني در كشور ما ندارد اما انسانها
از دير باز ســعي كردهاند.آينده را پيشبيني نموده و يا آينده
مطلوب خود را ترسيم كنند.
توسط افالطون و پرداختن «،آرمان شهر » طرح مباحثي
مانند به موضوعهــای مهم ديگري از اين قبيل ،همگي بر
اين واقعيت داللت دارد كه بشــر همواره نســبت به ترسيم
آينــده خود كنجكاو بوده و بعض ًا تالش هايش در اين راه به
افراط و تفريط منجر گرديده است .پرداختن به موضو عهايي
خرافي چون طالع بيني حاكي از افراط بشر در رابطه با آينده
و درگيري خصوص ًا سياست مداران به مسائل روزمره نشانه
غفلت از چالشهای عمدهای اســت كه بشر در آينده با آن
مواجه خواهد بود.
پيشــرفت علم و فنــاوري و تحوالتي كــه خصوص ًا از
قرنهــای 18و  19به بعد در زميــن ههاي مختلف علمي
ايجــاد گرديد ،اين واقعيت را تقويت نمود كه ،توســعه علم
و فناوري م يتواند تغييــرات مهمي را در زمينههای نظامي
و محيطي ايجاد نمايد كه قادر به دگرگونيهای اساسي در
آينده خواهند بود.
در اين رابطه برخي از دانشمندان اعالم نمودند كه قطع ًا
آينده شــبيه به گذشته نخواهد بود و از آنجا اين سؤال مهم
براي سياســت مداران واند.شمندان مطرح شدكه اگر آينده
شبيه به گذشــته نيســت پس به چه چيز شباهت خواهد
داشــت و در اين رابطه براي برنامهريزان كشــورها بيش از
پيش روشن شد كه جوامعي كه آينده خود را نسازند ،ديگران
برايشان آينده را رقم خواهند زد.
براســاس آنچه در باال بدان اشاره رفت از قرن  19به بعد
عمده فعاليتهای مربوط به آيندهشناســي مبتني بر تغيير و
تحوالت ناشي از توسعه علم و فناوري ميباشد زيرا از اين راه
دگرگونسازترين تغييرات در آينده به وقوع خواهد پيوست.
براساس تحوالت علم و فناوري بايد در آينده انتطار داشت
تا تغييــرات نظامي  -اقتصادي ،بازار كار و كاال ،و تحوالت
فرهنگي ناشي از مهاجرت و توسعه رسانهها به چالشهای
عمده ملل جهان تبديل شود؛ و از سوي ديگر تخريب محيط
زيست ،تحليل منابع معدني ،تحوالت جامعه شناسي ناشي
از توســعه علم و فناوري همه و همه حاكي از اين واقعيت
خطرناك اســت كه بشــر در آينده از آرمان شهر ترسيمي
توســط فالســفه ،فاصله و انحراف نگرانكنندهای خواهد
داشــت .موضوع ديگري كه از اين منظر اهميت پيدا ميكند
اين پديده است كه تحوالت علم و فناوري میتوانند منجر
به دگرگونيهای عظيم اجتماعي در كشورها شوند و از آنجا
كه در گذشته عمدت ًا انقالبهاي واقع شده در جوامع مختلف
دگرگونيهای عظيمي را در جهان ايجاد نمودهاند .اين سؤال
بيش از پيش اهميت مييابد كــه تحوالت علم و فناوري و
عوارض حاصل از آن ،از قبيل بسط شكاف بين فقير و غني،
افزايش بيكاري در جوامع در حال توسعه ،بيماريهای ناشي
از صنعتي شدن و عوارض ديگري از اين نوع در آينده چگونه
به وجود میآيند و چگونه میتوان آنها را كنترل نمود.
چالشهایی از اين نوع ،محور تحقيقات گســتردهای در

رابطه با آيندهنگري گرديده است و سازمانها و ساختارهايي
در كشــورهاي مختلــف جهان اين مأموريــت را به عهده
گرفتهاند.تا به جوانب مختلف ناشي از توسعه علم و فناوري
بپردازند .به اين جهت شــاهد تحقيقات گستردهای در اين
رابطه در جهان هستيم.
با توجه بــه مطالب فوق منابع فراوانــي كه حاصل آثار
تحقيقاتي تعداد بيشماري ازاند.شمندان میباشد ،هماكنون در
دسترس صاحب نظران میباشد ،و اطالع از اين موضوعات
و دامنه و وســعت آنها م يتواند اطالعات و آگاهيهاي الزم
را براي برنامهريزان فراهم نمايد .از طرف ديگر انجمنها و
سازمانهای مختلفي در اين رابطه تأسيس يافته و در حال
گسترش ميباشــند و هماكنون متخصصان آيندهنگري به
مشاوران بالفصل سياستگذاران و برنامهريزان در كشورها
تبديل شدهاند.
عــاوه بر ايــن ،موضوعهایی چون ســاخت خانههای
مسكوني و نيروگاههای اتمي ،فرودگاهها ،برنامهريزي براي
لوله كشــي نفت و گاز و موارد نظير آنها در زمره پروژههای
دراز مدت محسوب گرديده و اجراي موفقيت آميز آنها بايد
توأم با لحاظ نمودن تحوالت آينده باشد.
آنچه تاكنون توسط دانشمندان و از نظر زماني به عنوان
برنامههای مربوط به آينده طبقه بندي شده ،ذكر اين موضوع
است كه موضوعهای آيندهنگري تا  20سال را كوتاهمدت ،تا
 50سال را ميان مدت و بيش از  100سال را درازمدت طبقه
بندي میكنند و مطالعات برنامهريزي و سياســتگذاري در
كشورها نشان ميدهد كه برنامهريزي كشورهاي مختلف با
در نظر گرفتن مطالب فوق تنظيم و تدوين ميگردد.
الزم بــه يادآوري اســت كه نه تنها سياســتگذاران و
برنامهريــزان كشــورها برنامههای خود را در ســطح ملي
براســاس چالشهای مربــوط به آينده تنظيــم م ينمايند
بلكــه هماكنون حتي بخــش خصوصي نيــز بايد جهت
كاهش آســيبهای ناشي از چالشهای فوق بيش از پيش
پارامترهاي ذكرشــده را در برنامهها و اســتراتژيهای خود
لحاظ نمايد .افزايش ســرعت مهاجرت كاال در جهان ،نظير
آنچه هماكنون در رابطه با كاالهاي چيني مشاهده میشود،
تحوالت پرشتاب فناوريهای نو ،مطالعه بازار و تجارت كاال
و مبادالت بينالمللي را وارد عرصهای جديد نموده و به ويژه
بخــش خصوصي نياز دارد كه براي بقاي خود ،با اســتفاده
از صــاح بنظران امر ،به برنامهريزي بپردازد تا حتي االمكان
ريسك ناشي از سرمايه گذاري را كاهش دهد.
چالشهای كالن 1آينده
از اساســيترين بحثهایی كه هماكنــون وجود دارد و
فعاليتهای بخشــي از دانشمندان را به خود اختصاص داده
است ،اين ســؤال مهم اســت كه چالشهای كالن آينده
كدامند و چگونه میتوان آنها را شــناخت و از همه مهمتر
چگونه ميتوان بــراي مواجهه با آنهــا برنامهريزي نمود.
البته موضوعات فوق عمدتــ ًا جهاني و يا منطقهای و بعض ًا
و خصوصــ ًا در كوتاهمدت و ميان مدت میتوانند حتي ملي
تلقي شوند .شناخت اين چالشها و برنامهريزي براي كنترل
و هدايت آنها از عمدهترین مباحث در امر سياســتگذاري
محسوب میشود .چالشهای كالني كه موضوع آيندهنگري
میباشند بايد براساس اجماع دانشمندان ،داراي ويژگيهای
زير باشند:
 .1تحوالت ناشي از موضوعات «چالشهای كالن» بايد
در محدوده  50 ،20و يا  100سال اتفاق بيفتد.
 .2در اثر تحوالت ناشــي از موضوع فــوق بايد تأثير و
تغييرات بنيادين در جامعه و يا طبيعت به وجود آيد.
البته موضوعهــای منحصر به چالشهاي كالن نامبرده
شده در فوق ،ميتوانند به روشهای گوناگون علمي از جمله
روش دلفــي و يا جمع بندي نقطــه نظرهاي صاح بنظران
مختلف در عرصههایی مانند سياست ،اقتصاد ،علوم ،فناوري،
جامعه و فرهنگ بررسي و الويتبندي شده و محدوده زماني

دیدگاه
آنها مشخص شود .بر اساس مطالعات انجام شده تاكنون و
مدلهای ارائه شده در اين رابطه و به صورت اجمالي ميتوان
به نمونههای از عمدهترين چالشهای كالن در زير اشــاره
نمود:
.1تحوالت ناشي از نوآوري در علم و فناوري
.2تحوالت ناشي از تخريب محيط زيست ،تحليل منابع
معدني و فرسايش خاك
.3تغيير و تحولهای جمعيتي و دگرگونيهای اجتماعي
.4جهاني شدن اقتصاد ،تغييرات بازاركار ،مهاجرت و تأثير
آن بر جوامع
.5تأثيرات ناشي از نابرابريهای علمي ،صنعتي ،فرهنگي
بين كشورهاي درحال توسعه و ساير كشورها
.6رويكرد جوامع به زندگي فردي  1در جامعه و محيط كار
و تهديدهاي مربوط به بنيان خانواده
همان گونه كه مشــاهده میشــود میتوان چالشهای
كالن پيش روي جامعه بشري را با استفاده از صاحب نظران
تدوين و
تعييــن نمود كه ايــن كار تا حد زيــادي انجام پذيرفته
اســت و خصوص ًا در رابطه با چالشهاي كالن و منطقهای
بررسيهای گســتردهای صورت پذيرفته است .براي روشن
شــدن مطلب و به عنوان نمونه میتوان به برخي تأثيرات
بعضي از چالشهای فوق بر ســازوكارهاي زندگي بشر در
آينده اشــاره نمود .مث ً
ال در رابطه با چالش كالن مربوط به
محيط زيســت و منابع معدني میتوان آثار و عواقب زير را
پيشبيني نمود .در اثر تخريب محيط زيست روزانه حوادث
زير بر طبيعت تحميل ميشود:
روزانه  60ميليون تن  CO2وارد اتمسفر ميشود.
روزانه  55هزار هكتار زمين كشاورزي نابود ميشود.
روزانه  20هزار هكتار جنگل نابود ميشود.
روزانه صد الي دويست نوع گياه و حيوان نابود ميشود.
بر اساس آنچه در فوق به آن اشاره شد اگر وضع به همين
منوال پيش برود به نظر میرسد كه منابع طبيعي و معدني
در  80سال آينده از بين برود .در اثر تخريب محيط زيست
و مسئله كم آبي پيشبيني میشود كه در قرن بيست و يكم
حدود  2.4ميليارد انسان از آب آشاميدني سالم محروم باشند
(خصوص ًا در آسيا،آفريقا و آمريكاي التين).
به آثار ناشــي از تخريب محيط زيســت در گزارشها و
مجامع بينالمللي بهاندازهكافي اشــاره شده است و جهت
پرهيز از اطاله كالم در اينجا از پرداختن به همه موارد حاصل
از تخريب محيط زيست و منابع طبيعي خودداري ميكنيم.
عليرغم مطالب فوق بايستي به مهاجرت ناشي از تغييرات
آب و هوايي ،آلودگي منابع آبي و انتشار بيماريهاي گوناگون
ناشي از آلودگي آب و غذا اشاره نمود .در رابطه با چالش عمده
مربوط به تغييرات اقتصادي و تحوالت بازار كار ميتوان به
موارد زير اشاره كرد .به نظر میرسد كه در اثر توسعة سريع
ناشي از نوآوري علمي و تحوالت اقتصادي در آينده بازار كار
به كلي دگرگون شــود .نگاهي به گذشته نشان ميدهد كه
در اثر تحوالت فوق تغييرات عظيمي در توزيع نيروي كار در
جهان صورت گرفته است مث ً
ال در آغاز قرن نوزدهم با اختراع
خيش فوالدي ،نيروي كار ملي كشاورزي از حدود  3.4كل
نيروي كار به  %1.2كاهش يافت و با ادامة توســعة علمي و
نوآوري در فناوري شاهديم كه امروزه تنها  %3كل نيروي كار
در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت ميباشند.
نيروهايي كه از بخش كشاورزي بيرون رانده شدهاند بعضاً
در بخشهای جديدي كه فناوري ايجاد نموده مشغول به كار
ميشوند اما خصوص ًا در كشورهاي در حال توسعه بيشتر اين
افراد بيكار میمانند .گزارشهای موجود نشان میدهند كه
در دهههاي گذشته عليرغم اينكه توليدات صنعتي افزايش
چشمگيري داشتهاند اما مشاغل ايجاد شده به نصف كاهش
يافته اســت .همزمان با افزايش توليــدات صنعتي ،عرصة
جديدي از فناوري ظهور نمود كه اگرچه قادر بود مشــاغل
جديدي را خلق كند ،امــا همزمان موجب بيكاري و حذف
مشاغل فراواني گرديد .به وجود آمدن رايانه با آغاز قرن 21
موجب گرديد تا به سرعت ،ماشين جاي نيروي كار را بگيرد
و توليد به صورت خودكار درآيد.
پيامدهاي جديد فناوري در ســطح ملــي و جهاني بايد
واقعبينانه مورد بررســي و تحليل صاحب نظران قرار گيرد.
عدهای معتقد هستند كه فناوري موجب خواهد شد كه رنج
و مشــقت الزم براي توليد و فراهم نمودن وسايل مورد نياز
بشر براي هميشه از دوش كارگران برداشته شده و بر دوش
ماشــينها گذاشته شود و عدهای نيز اعتقاد دارند كه جامعه
بدون كارگر ،بيانگر بيكاري و تنگدستي جهاني است كه به
ناامني و شــور شهاي جهاني مبدل خواهد شد .در هر حال
آنچه كه مورد توافق همگان اســت اين اســت كه ما پا به
عرصهای میگذاريم كه ماشينآالت به تدريج وظايف آدميان
را به عهده میگيرند .هماكنون شركتهاي بزرگ فرامليتي
با شــتاب به دنبال جايگزين كارگران خود با ماشــينآالت
ميباشــند و اين امر آنچنان گسترده است كه حتي مديران
مياني اين شركتها در شرف اخراج شدن هستند .از نظر عدة
زيادي از دانشمندان ،جهان بدون كار ،مقطع جديدي از تاريخ

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری
بشريت است كه هماكنون آغاز شده است و بايد بررسي نمود
كه برندگان و بازندگان اين مقطع از تاريخ چه كساني هستند.
رواج فناوريهاي پيچيدهتر همراه با افزايش بهرهوري به
معناي آن است كه اقتصاد جهاني ميتواند با درصد كمتري
از نيروي كار ،كاالها و خدمات بيشتري را توليد نمايد .البته
بعضي از فالسفه معتقدند كه استفاده از ماشينهاي كارآمدتر
و استفاده بهتر از زمان به آيندهای بدون كارگر منجر خواهد
شــد ،آين دهای كه سرشــار از فراواني بوده و به اوقات آزاد و
نامحــدود ميانجامد .و كارگران و ســاير مردم میتوانند با
فراغ بال بيشتر زندگي خود را با آسودگي بيشتري بگذرانند
و بدين ترتيب يك آرمان شهر جديد كه مشهور به “بهشت
تكنولوژي” است شكل خواهد گرفت.
هماكنــون اين ســؤال مطرح اســت كه آيــا انقالب
تكنولوژيك به تحقق روياي آرمانشهري دير پا میانجامد
كه ماشــينآالت جايگزين كار آدمي میشود و در نهايت با
آزادســازي انسان او را به دوران پسا بازار” هدايت میكند؟
پاسخ به اين پرســش به عهده فالسفه و دانشمندان علوم
اجتماعي ميباشد.
تحوالتي كه از نظر تاريخي در عرصه تكنولوژي صورت
گرفته موجب دگرگونيهاي عميــق اجتماعي و اقتصادي

گرديده است .كشف نيروي بخار در ابتدا توانست دگرگوني
عظيمي را در عرصه توليد پديد آورده و سپس با جايگزيني
ذغال سنگ با نفت و كشف الكتريسيته توانستند بار عظيم
كار را از دوش آدمي برداشته و بر دوش ماشين بگذارند .و با
پايان يافتن جنگ جهاني دوم ،اختراع كامپيوتر و روباتها،
توسط ع دهای از دانشمندان به عنوان سومين رويداد بزرگ
جهان شــمرده شــدند كه اولين رويداد پيدايش كيهان و
دومين ظهور حيات و سومين ظهور هوش مصنوعي بوده
است .اگر چه دانشمندان ،فيلسوفان و منتقدان اجتماعي بر
ســر تفاوت بين “هوش مصنوعي” و “هوش واقعي” ،هم
داستان نميباشند .اما بدون ترديد كامپيوترها قادر به اعمال
پيچيدهای هستند كه بايد با برداشتي جديد با آنها برخورد
نمود و هماكنون عدهای معتقدند كه به زودي تواناييهای
رايانه ميتواند از هوش انســان پيشي گيرد .از هماكنون
ساخت رايان ههايي آغاز شــده است كه قادر به خواندن
متن ،درك گفتار پيچيده ،تفســير و ايجاد اشارات چهره و
حتي پيشبيني رفتار انســان میباشــند .و بدين ترتيب و
بهرغم ادعاي برخي از متخصصين ،كارايي اين ماشينها از
لحاظ پيچيدگي به گونهای خواهد شد كه ميتوانند از عهده
پيچيدگيهای خود برآيند و آنگاه ما با سيستمهایی سروكار
خواهيم داشت كه خودشان تكامل میيابند.
هماكنون دانشــمندان معتقدند كه تــا پايان نيمه اول
قرن بيســت و يكم اين امكان وجود خواهد داشــت كه
كامپيوترهاي انسانگونه با ايجاد تصاوير سه بعدي ليزري
و زنده قادر به ارتباط با انسانهای واقعي در زمان و مكان
واقعي شــوند به نحوي كه حتي شايد از انسانهای واقعي
هم قابل تشخيص نباشند و اين موجودات جديد هوشمند
ســزاوار عزت و احترام خواهند بود اين موضوع چند سال
قبل كه خانم مارگارت تاچر  -نخست وزير انگلستان -در
ژاپن با يك روبات دست داد توجه جهانيان را به خود جلب

نمود و دانيال هيليس با هويت قائل شدن براي رابطه خود
با كامپيوتر از اين هم پيشــتر میرود و میگويد“ :دوست
دارم كامپيوتري بسازم كه به من افتخار كند”.
چندي قبل گروهي از دانشمندان ،فالسفه و دانشگاهيان
به رهبري جي رابرت اپنهايمر با نامهای سرگشاده خطاب
به كندي ،رييس جمهــور وقت آمريكا در نيويورك تايمز
خواســتار گفتوگويي ملي در رابطه با تكنولوژي شدند و
آنها اعتقاد داشــتند كه در تاريخ بشــريت تاكنون در هيچ
مقطعي چون امروز توزيع منابع اقتصادي متكي به ماشين
نبوده اســت و بدين ترتيب بايد عواقب و چگونگي شرايط
جديد مورد ارزيابي و تحليل قــرار گيرد .هماكنون براورد
میشــود كه هر روبات بتواند جايگزين چهار كارگر شود
و اين روباتها میتوانند در صورت اســتفاده  24ساعته از
آنها ،سرمايه را كه صرف خريد آنها شده ،يكساله مستهلك
كنند.
براساس گزارش ســازمان بينالمللي كار در يك دوره
 25ساله توليد )OECD(،در كشورهاي سازمان همكاري
اقتصادي و توسعه فوالد فقط  6درصد افت كرده و اين در
حالي است كه بيش از پنجاه درصد از شاغلين بخش فوالد
كار خود را از دســت داد هاند .در يك دوره  15ساله بيش

از يك ميليون شغل در صنعت فوالد حذف شده است كه
علت عمده آن بهبود در )OECD( ،كشورهاي بهرهوري
ذكر شــده است .صنايع پالستيك -معدن و  ...نيز روندي
مشابه را دارند كه جهت پرهيز از اطاله كالم از ذكر آمار و
ارقام هر يك از بخشها به طور جداگانه خودداري میشود.
هماكنون ماشــينهای هوشمند سلســله مراتب اداري را
طي میكنند و جانشين كارمندان میشوند و حتي سطوح
مديريت را اشغال كردهاند.
عالوه بر اين رشــتههاي علمي به تدريج به اشــغال
ماشينهای هوشمند در میآيند .عرصههای آموزش ،هنر
و حتي نويســندگي تا حد زيادي به تســخير ماشينهای
هوشــمند درآمدهاند و حتي نوازندگان ناظر ظهور نســل
جديدي از ماشينهای هوشمند هستند كه به سرعت شيوه
نواختن و ساخت موسيقي را متحول میكنند.
هدف از عنوان مثالهایی در رابطه با چالشهاي كالن
آينده اين بود تا به اهميــت و دامنة اين تغيير و تحوالت
تأكيد بيشتري شود و اين در حالي است كه شرح كامل اين
تأثيرات میتواند موضوع مقالهای جداگانه باشد و ذكر همه
اين تأثيرات از زواياي گوناگون در اين مختصر نمیگنجد.
آنچــه كه بايد در اين جا مورد تأكيد قرار گيرد اين اســت
كه برنامهريزان و سياستگذاران كشورها بايد اطالعات و
شناخت خود را از تحوالت آينده و آثار ناشي از آن گسترش
داده و با استفاده از نقطه نظرات صاحباناندیشه و فرهنگ
به تحليل تحوالت آينده بپردازند.
برنامهريزي مبتني بر آيندهنگري ،موضوعي اســت كه
در كشورهاي در حال توســعه به فراموشي سپرده شده و
يا بسيار كم رنگ است و تأســف بارتر از آن ،اينكه بعض ًا
برخي از سياستگذاران به اهميت چالشهای كالن آينده
اعتراف میكنند اما در عمل آنچه كه انجام میدهند همانا
روزمرگي و بي اعتنايي به ادعاي خود میباشد.
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ما و آينده
با توجه به مطالبي كه به آن اشاره شد ،يكي از مباحثي
كه براي كشــور ما از اهميت زياد برخوردار است ،شناخت
چالشهای جهاني ،بومي و منطقهای و داشــتن برنامه و
اســتراتژي براي رويارويي و مواجهه با آنها است .البته ما
شــاهد بوده و هستيم كه در كشور ما برنامههای پنجساله
توسعه ،تدوين و به اجرا گذاشته شده است .همانگونه كه
قب ً
ال اشاره شــد برنامههاي پنج ساله در طبقهبنديهای
موجــود در زمــرة موضوعهــا و برنامههــای مربوط به
آيندهنگري محسوب نمیشــوند ،اما ميتوانند به عنوان
پيشنياز و مقدمة آن منظور شوند.
عالوه بر اين برنامه چشــمانداز بيست سالة جمهوري
اســامي ايران كه حدود چهار سال از ابالغ آن میگذرد
میتواند در زمرة برنامههای آيندهنگري محسوب شود و
اخيرا ً اعالم تدوين و پايان يافتن نقشه جامع علمي كشور
میتواند از موضوعاتي باشد كه در اين رابطه قابل مطالعه
و مالحظه ميباشد.
بر اســاس گزارشهــای بينالمللي و تجارب ســاير
كشــورها ،اصو ً
ال كشــو رهايي میتوانند به آيندهنگري
بپردازند كه پيش زمينه و الزامات زير را داشته باشند:
داشتن استراتژي و اهداف درا زمدت در هر كشور بايد
مطابق معيارها و شــاخصهای شــفاف و دقيق تعيين و
تدوين شود ،با ذكر اين نكته كه اين اهداف نبايد شعارگونه
و انشــايي باشــند ،در غير اين صورت همانگونه كه در
بســياري از برنامهريزيهای كشور شاهد آن هستيم ،به
علت مبهم و غير شــفاف بودن اهداف ،هدايت،كنترل و
نظارت بر تحقق اين اهداف عم ً
ال غير ممكن شده و برنامه
به فراموشي سپرده ميشود.
مسئلة ديگري كه براي برنامهريزي آينده حائز اهميت
فراوان است ثبات سياسي -اجتماعي كشورهاست .چون
تغيير مداوم در سياســتها و اهداف ،منجر به نوســانات
كوتاهمدت در برنامهها شده و دستيابي به اهداف بلند مدت
مختل و غيرممكن میشود .اصو ً
ال برنامههای دراز مدت
در صورت وجود يك انتظام ملي قابل تحقق میباشــد.
اغتشاشات سياســي و جرياني و تغييرات سليقهای آفت
بزرگي براي برنامهريزيهای درازمدت محسوب ميشوند.
موضوعي كه ما بعض ًا در كشور با آن روبرو ميباشيم.
تدويــن برنامههاي دراز مدت و تعيين جايگاه ايران در
مواجه با آن در صورتي تحقق میيابد كه دانشــمندان و
برنامهريزان كشــور به آمار و ارقام ملي دسترسي داشته
باشــند .زيرا تعيين شــاخصها و اهداف بدون در دست
داشتن آمارهاي معتبر ملي امكان پذير نمیباشد .متأسفانه
به داليلي محققان كشــور ما از دسترسي به آمار مستند
ملي محروم میباشــند .اينكه به چه علت از انتشــار آمار
معتبر ملي خودداري میشــود و يا اص ً
ال چرا آماري وجود
ندارد ،موضوع مورد بحث اين مقاله نمیباشــد و بايد در
جاي ديگر مورد بررسي قرار گيرد .از طرف ديگر آماري كه
بعض ًا و گاه ًا توسط سازمانها منتشر میشود به علت عدم
به كارگيــري روشهای معتبر علمي در تهية آنها ،عمدت ًا
غيرقابل استفاده هستند و نمیتوان به آنها استناد كرد و يا
آنها را مبناي مقايسه در سطح بينالمللي قرار داد.
تعيين موضوعات و برنامههاي درازمدت بايد توســط
متخصصان و صاحبنظران بر اســاس مدلهاي علمي
تأييد شده انجام پذيرد .اينكه صرف ًا افرادي هر چند دلسوز
و قابــل تأييد با هم برنامهای را تدوين كنند كه در آن به
همة ابعاد چنين موضوعي پرداخته نشود ،قطع ًا نتيجه نهايي
و مطلوب را به دست نمیدهد .در مدلهاي ارائه شده در
سطح بينالمللي و تجارب ساير كشورها ميتوان تركيب
مطلــوب صاحب نظران و متخصصــان واجد صالحيت
براي تدوين چنين برنامهای را اســتخراج و استناج نمود.
اگرچه در اينجا كپي كردن و تقليد از آنچه ديگران انجام
دادهاند مطرح نميباشد و ميتوان در صورت لزوم عناصر
بومي را در هر برنامــهای لحاظ نمود ،اما بايد چارچوب و
شاخصهای علمي و نظري در آن حتم ًا رعايت شود.
عمدهترین موضوع براي اجراي برنامههای دراز مدت،
داشــتن مديريت و ساختار علمي الزم براي تحقق چنين
برنامههایی است .يكي از شاخصهای مهم در اين رابطه
قرار گرفتن دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و علمي در مدار
توسعه و برنامهريزي كشــور است .تجارب گذشته نشان
میدهد كه متأســفانه در كشور ما چنين ساختاري وجود
ندارد و دانشگاههاي ما عليرغم داشتن سرمايههای علمي
مانند اساتيد مجرب و دانشمند و دانشجويان فوقالعاده با
هوش و زبانزد در ســطح جهان به علت موانع متعدد كه
بارها مورد بررســي قرار گرفته نمیتوانند به عنوان محور
توسعة كشور و پشتيبان برنامههاي درا زمدت ملي عمل
نمايند.
البته مــوارد متعدد ديگري نيز وجــود دارند كه قصد
نگارنــده پرداختن به همة عوامل مؤثر نمیباشــد اگرچه
مطالعات بســيار زيادي خصوص ًا در ســطح بينالمللي به
ايــن موضوع ،پرداختهاند .با توجه به موارد فوق هماكنون
میتوان بر اساس مدلهای ارائه شده پيشبيني نمود كه
برنامههای دراز مدت در جمهوري اسالمي ايران تا چه حد
میتوانند به تحقق اهداف خود اميدوار باشند.
تیرماه  .94شمارة 3

14

امور بینالملل

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

گفتوگو با دکتر مهدی ذاکریان

نقش علم و فناوری
در صحنه بین الملل چیست؟
ثریا طیبی

*

گفتوگو با دکتر مهدی ذاکریان ،عضو هیئت علمی دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران و مدیر
مسئول فصلنامه مطالعات بینالمللی در خصوص تبادل علم
و فناوری و موانع و مشکالت همکاری بینالمللی دانشگاهها

جایگاه یا نقش علم و فناوری در صحنه بینالملل
چیست؟
جامعه بشری طی قرون متمادی بر حوزههای خاصی تأکید
داشته اســت .برای نمونه در یک مقطعی دین موضوع اصلی
جوامع بشــری بوده در مقطعی صنعت ،در مقطعی فکر ،و در
مقاطعــی اقتصاد .به باور من در قــرن  21آنچه محور جامعه
بشری و به تبع آن محور دولتها و جامعه بینالملل قرار گرفته
موضوع علم است .اینکه شما تا چهاندازه توانایی تولید دانش
و ثبت اختراعات در جامعه بین الملی داشــته باشید به موضوع
اصلی قرن  21تبدیل شده است .به همین دلیل افراد بسیاری
بر این باورهســتند قرن  21عصر دانش است با این تفاوت که
دانشی که در این قرن تولید میشود دانش مختص به جغرافیای
خاص نیست .فرایند جهانی شدن فضایی را در جامعه بینالملل
ایجاد کرده که همه ابناء بشر و همه دولتها و در مجموع کل
جامعه بینالمللی از تولیدات علمی و فناوریهای نوین بهرهمند
میشــوند .این ویژگی خاص قرن  21اســت که همان دانش
بــدون مرز و معیار قرار گرفتن دانــش در روابط میان ملتها
به عنوان یک اصل اســت.اگر از سطح نظام جهانی به سطح
نظام منطقهای بیائیم میبینیم آن دسته از نظامهای منطقهای
موفقاند.کــه همین مــاک و معیار را پیــش روی خود قرار
دادهاند .برای نمونه اتحادیه اروپا در همین زمینه گام برداشــته
و کمک میکند با برنامههای دانشگاهی مثل اراسموس عمق
نفوذ خود ،اتباع این سازمان را گسترش بخشد .تا از طریق آن
جامعه دانشــگاهی اتحادیه اروپا و شهروندانش بتوانند از همه
دســتاوردهای علمی یکدیگر بهرهمند شوند یعنی کشورهای
عضو همگی ،مبادالت دانش و علم خود را داشــته باشند .این
موضوع در آ ســه آن هم مورد توجه قرار گرفته است .اگر در
ســطح ملی هم بررسی کنیم میبینیم کشورهای پیشرفتهای
مثل اســترالیا ،ایاالت متحده ،ژاپن و سایر کشورها آنها هم در
این حوزه فعالیت میکنند در نتیجه این موضوع ،موضوع درجه
یک در نظام بینالملل محسوب میشود.
از نظر شــما راه کارهای ایجاد و گســترش
همکاری بین دانشگاهها چیست؟
مشخصترین و فوریترین راهکار برقراری تماس از سوی
دانشگاه اســت ،بدون تماس همکاری به وجود نمیآید .باور
غلطی که وجود دارد این اســت که دانشــگاههای کشورهای
جنــوب منتظر اقدامات حکومتهایشــان هســتند تا روابط
آکادمیک میان دانشگاهی شکل پیدا کند یا اساتید و دانشجویان
منتظرند که دولت رابطهای میان دانشگاه خودشان با دانشگاه
دیگر برقــرار کنند .این نگاه ،نگاهی کهنه و مرده اســت .در
دنیا و در کشورهای پیشــرفته یا شمال ،دانشجویان خودشان
فعالاند و در تالشاند.که با دانشــگاهها ،اساتید و دانشجویان
سایر دانشــگاهها در تعامل و تماس باشــند ،به عبارت دیگر
دانشگاههای خوب دنیا شــکارچی فکر،اندیشه و ایدههای نو
هستند و به دنبال این هستند که از توانایی اساتید ،دانشجویان
و دانشپژوهان سایر دانشگاهها چه در سطح کشور خود ،چه در
سطح منطقه و چه در سطح جهانی استفاده کنند ،اینگونه است
که دانشگاههای کشورهای پیشرفته مثل امریکا موفقاند .اگر
نگاهی به دانشگاههای امریکایی بیندازید میبینید اساتید آنها
فقط امریکایی نیســتند ،بهترینهای دنیا رزومه خود را ارسال
میکنند ،دانشگاه بررســی میکند و از میان آنها بهترینها را
انتخاب میکنند و از آنها اســتفاده میکنند .بنابراین در پاسخ
پرسش شما که راهکار تعامل بین دانشگاهی چیست؟ پاسخ
این اســت که خود دانشــگاه باید در این زمینه ابتکار به خرج
دهد و فعال باشد .این ابتکار به چه صورت است؟ بدین شکل
که دانشگاهها یا دانشکدهها بخش معاونت بینالملل دارند .به
عنوان مثال زمانی که من در دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا
بودم دانشــکده ما معاون بینالملل داشــت که خودش استاد
همان دانشــکده بود و کارش دعوت از اســاتید خوب و برتر
سایر دانشــگاههای دنیا برای ارائه سخنرانی ،برگزاری کالس
و ارائــه دروس خاص در آن دانشــکده به عالوه ارتباط برقرار
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کردن بین آن دانشــگاه و دانشــگاههای موفق دیگر و امکان
فرصت مطالعاتی برای اســاتید دانشگاه و ارسال دانشجویان
به دانشــگاههای دیگر از طریق ســفر علمی بود .برای مثال
دانشــجویان در جلسات محاکم حقوقی و کیفری ،مثل دیوان
دادگســتری یا کیفری حضور پیدا میکردند که با برنامهریزی
و هزینه دانشــگاه انجام میگرفت ،البته دانشگاه منبع درآمد
مستقل خود را داشت و از پس این هزینهها بر میآمد .چون در
آنجا دانشگاهها خصوصیاند .میتوانند درآمد داشته باشند هم از
طریق جذب دانشجویان و هم ارایه تولید علمی به بازار .همه
اینها سبب میشود تا دانشگاههای کشورهای شمال بهاندازهای
خوب عمل کنند و بینالمللی باشند که دانشجو تمایلی به زود
فارغ التحصیل شدن از دانشگاه را ندشته باشد.

طبق فرمایــش جنابعالی دانشــگاه خود باید
بــا دانشــگاههای دیگر به طور مســتقیم تعامل
داشته باشــد آیا این موضوع تداخلی با وظایف و
مأموریتهای وزارت علوم ایجاد نمیکند؟
دولت ،وزارت علوم و سایر ارگانها به گسترش این همکاری
کمک میکنند .برای مثال ما یک برنامه شــبیه سازی مجمع
عمومی ســازمان ملل در هلند داشــتیم که من مشاور علمی
آن برنامه بودم در جلســه افتتاحیه آن برنامه وزیر خارجه هلند
سخنرانی کرد .دولتها این را جزو وظایف خود میدانند که به
چنین برنامه هایی کمک کنند .ولی اینکه دستور یا آییننامهای
در این خصوص بدهند چنین چیزی نیست.
دانشگاههای بزرگ مثل دانشگاه صنعتی شریف
یا تهران یا دانشگاههای بزرگ دیگر خودشان به
صورت مستقل اقدام به همکاری میکنند
بله ولی این مسئله به صورت سیستماتیک انجام نمیشود
برخی دانشگاهها به صورت سلیقهای در این زمینه کار میکنند
که این امر به دلیل حضور اشــخاص صالح در آن دانشگاهها
اســت .دانشگاه شریف به دلیل وجود دانشجویان خود ،خود را
در مسیر بینالمللی شدن قرار داده یعنی پیش از اینکه دانشگاه
بینالمللی شود دانشجویان بینالمللی شدند .زمانی که من در
دانشگاه دلف هلند بودم دانشجویان شریف در مقاطع دکتری
آنجــا بودند و آنها که ضعیفتر بودند برای انجام پژوهشهای
فــوق دکتری .این موضوع مربوط به دهه  90میباشــد یعنی
حدوداً 25ســال پیش .همانطور که اشــاره کردم حضور افراد
صالح در دانشــگاهها موجب شده این اتفاق صورت گیرد .مث ً
ال
رئیس دانشــگاه شریف که شما به آن اشــاره کردید در دوره
ریاســت جمهوری آقای خاتمی ،شخصیت فرهیختهای بودند

که برای اولین بار در ایران توانســتند دامنه  eduرا برای یک
دانشگاه ثبت کند.آن زمان فقط چهار دانشگاه امریکا این پسوند
را داشتند.
اگــر االن هم شــما دقت کنید دانشــگاههایی که در امور
بینالمللــی موفقاند.پیــش از اینکه وزارت علــوم یا معاونت
پژوهشی در این زمینه اقدام کند آنها خود دست به کار شدند.
چرا؟ به دلیل عملکرد مدیران شایسته در این دانشگاهها است
که این امر اتفاق افتاده اســت .بــاز هم تکرار میکنم پیش از
اینکه دانشگاه این کار را انجام دهد دانشجویان آن دانشگاه در
این زمینه اقدام کردند در نتیجه به واسطه این اقدام دانشجویان
و به تبع آنها اساتید هم مجبور شدند خود را بینالمللی کنند .من
نمیپذیرم که همه دانشگاههای ایرانی در این زمینه فعالاند.

تعدادی از دانشــگاهها آن هم به دالیلی که عرض کردم .اگر
بخواهیم جمله شما را نقد کنیم که برخی دانشگاهها در ایران
کار بینالمللی شــدن را آغاز کردهاند.به این پرسش من توجه
کنید که کدامیک از دانشــگاهها دانشــجویانی از کشورهای
پیشــرفته مثل آلمان یا امریکا دارند؟ یــا افراد نخبه دنیا آنجا
مشغول درس خواندن هستند یا کدامیک از دانشگاههای ایرانی
اساتید برتر خارجی دارند که اینجا زندگی کنند و دانشجویان با
آنها پروژه مشترک داشته باشند؟ بنابر این این روند به صورت
سیتماتیک در کشور ایجاد نمیشود.
از نظر شما موانع تبادل علم و دانش و ارتباطات
بینالمللی بین دانشگاهها یا اساتید و دانشجویان
چه چیزهایی هستند؟
هیات تحریریه:
دکتر حسین محمدی دوستدار
دکتر برات قبادیان
دکتر محمد صادق خیاطیان
دکتر فتح اهلل مضطر زاده
دکتر محمد جواد دهقانی
دکتر فاطمه جان احمدی
کارکنان مرکز نشر دانشگاهی
ثریا طیبی
فرشته خلیل فرهنگ

آنچه ما در جامعه خودمان میبینیم نگاه هنجاری به علم
اســت که علم را با این نگاه مورد ارزیابی قرار میدهیم .علم
مرزهای هنجاری ندارد .عدد دو به اضافه دو میشــود چهار.
شما هر دین و آئینی داشته باشید نتیجه چهار میشود ،نباید در
نتیجه دست برد ،پس نباید نگاه هنجاری به علم داشته باشیم.
هر آنچه واقعیت است باید بیان شود وقتی نگاه هنجاری حاکم
باشــد ارتباطات بینالمللی هم بوجود نمیآید .در اینجا شــما
علم را به معنای  universalیعنی جهان شــمول نمیبینید.
 universityاز کلمه universeآمده و  universityمکانی
است که کارش جهان شمولی و کائناتی است .یعنی پدیدهای
را کائناتــی یا جهانی کنیم .بنابر این ،در حوزه دانشــگاه نگاه
هنجاری باید برداشته شود .البته ممکن است برخی یافتههای
علمی با هنجارها و ارزشهای یک جامعه هماهنگی نداشته
باشد ،شــما نباید از آن علم رادوری کنید بلکه بایستی ببینید
دالیل این تعارض و پلهای آشتی یا راهکارهای جایگزین آن
دانش چیست؟ این بهترین راه است .این نگاه که دانشجویان
برخی کشورها نمیتوانند در کشور ما درس بخوانند نمیتواند
ما را بینالمللی ســازد .به همین نحو اینکه دانشجویان ما در
برخی کشــورها نمیتواننــد ادامه تحصیل بدهند نادرســت
است .در وزارت علوم هشت ســال گذشته ادامه تحصیل در
کشــورهایی مانند چین و روسیه و مانند اینها تشویق میشد
که عمل درستی نبود .نبایستی برای دانش جغرافیا ترسیم کرد.
معیار باید علم باشد و نگاه علمی .البته موانع دیگر مثل اداری،
فرهنگی و فکری هم وجود دارد .دانشــگاههای ما نمیتوانند
یک مجله یا کتاب بخرند چطور میتوانند یک استاد خارجی
داشته باشند؟ چرا اینطور است چون بودجه آنها دولتی است و
دولت هم بودجه اش از نفت است .دانشگاه خود بودجه ندارد،
بودجه آنها مصنوعی است .مث ً
ال از طریق جذب دانشجو .اینها
بودجههای ناپایدار اســت ،دانشــگاهها باید دنبال بودجههای
پایدار باشند برای همین شرکتهای دانشبنیان را ایجاد کردند
که بودجههای پایدار برای دانشگاهها باشدکه تا کنون در حد
مطلوب نبودهاند .در کشورهای دیگر اگر جایی هزینه میشود
در آینــده نتیجه آن هم دیده میشــود اگر کار علمی صورت
میگیرد ،جامعه را نیز تحــت تاثیر قرار میدهد و کل جامعه
منتفع میگردد .اینجا بیشــتر هزینه میشود اما به آن صورت
بازدهی ندارد .به عالوه ،بازاریابی ضعیف اســت حتی در میان
مجالت علمی پژوهشی و یا ترویجی کدامیک بازاریابی دارند؟
اگر کسی هم مقالهای ارائه میدهد به قول آقای روحانی رئیس
جمهور محترم برای حل مشکالت مملکت نیست بلکه برای
این است که امتیازی بگیرد و رتبه علمی آن مث ً
ال از استادیار به
دانشیار تبدیل شود .تولید دانش به سمت دیگری رفته .ولی مثالً
اگر هانتیگتون مقالهای مینویسد برای ارتقاء رتبه علمی نبوده
بلکه برای این بوده که امریکا به قدرت برتر در دنیا تبدیل شود
به همین دلیل مقالهای که در Foreign Affairsنوشت"
برخورد تمدنها" این مجله مبلغ ســه هزار دالر به او پرداخت
کرد .یا فوکویاما همین طور .این مقاالت بازار خود را دارند ولی
مقاالت یا مجالت ما اگر توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار
بگیرند که تا چه اندازه در قدرتمندی کشور نقش داشته در همه
حوزهها اقتصاد ،صنعت ،حسابداری ،حقوق و روابط بینالملل
میبینیم که کیفیت الزم را نداشــتند یا آنهایی که با کیفیت
بودهاند .با مسائل کشور مرتبط نبوده یا اگر مقاالت خوبی بوده
از آنها استفاده نشده و این افراد دیگر آنجا مطلبی ندادهاند.
* کارشــناس گروه همکاریهای بین المللی پژوهش و فناوری ،معاونت پژوهش و
فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

لیال فالح نژاد
فاطمه السادات مرقاتی
احسان کمیزی
تورج صادقی اصل
علی رستمی
رحیم ستار زاده
علی رستمی
مختار عباسی
نوشین ایل بیگی
سعیده صفری
مریم السادات حسینی

ویژهنامه

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

زنده یاد دکتر صادق آیینهوند:

انسانی ایده ال و چهره ماندگار
در عرصه علوم انسانی و دانش تاریخ
فاطمه جان احمدی  
در شمار دانشــمندان معاصر ایرانی که در حوزه علوم
انسانی خوش درخشید و لقب ابوالمورخین و یا پدر علم
تاریخ اســام را بخود گرفت ،نام زنده یاد دکتر صادق آیینهوند،
همواره جاودان اســت .وی سالیان عمر خویش را در خدمت به
توســعه علوم انسانی بکار گرفت و در هر دو عرصه تولید علم و
بسط زیر ساختهای توسعه علوم انسانی فعاالنه به مجاهدت
پرداخت .تبلور ترکیب نظام مدرسی مکتبخانهای با نظام آموزش
عالی دانشگاهی از او فرهیختهای کم نظیر ساخت که تنها وجه
امتیازش استادی دانشگاه و تســلطش به قرآن کریم ،آشنایی
عمیق با نهجالبالغه ومعارف اسالمی بویژه تاریخ اسالم و سیرة
نبــوی و علوی و یا تبحرش در ادب عربی و درک متون کهن
ادب پارســی چون بوستان و گلستان و یا نصاب الصبیان نبود،
بلکه مهارتش در مزج علم و عمل و تبدیل شــدن به اســتادی
اخالقی با سیمایی متواضع ،فروتن بدور از هرگونه تفاخر رفتاری
بود.
وی در فروردین سال  1330در روستایی از توابع شهرستان
تویسرکان از خانوادهای کشاورز به دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی
را در مکتب خانههای همان شهر سپری کرد ،استاد در خاطراتش
مینویسد :يادم ميآيد من از همان کودکي غير از دروس ابتدايي،
يک سلســله دروس مکتبي را هم در کنار گلســتان و حافظ و
رســتمنامه ،کليلهودمنه ميخواندم و از طريق ارتباطاتي که با
افراد روزنامهخوان داشتم با جهان فرهنگ و چهرههاي معروف
آن مثل ،ملکالشــعراء بهار چون بديعالزمان فروزانفر ،لطفعلي
صورتگر ،احمد بهمنيار و محمد معين آشنا شدم و بسيار عالقه
داشتم که راه آنها را دنبال کنم .در واقع من که از هشتسالگي
شعر ميخواندم و عالقه قلبيام هم اين بود که محقق و نويسنده
شوم.

دکتر آیینهوند ســيکل اول را در اســدآباد همدان گذراند و
برای گرفتن ســيکل دوم عازم شــهر همدان شد .در سال ۴۸
به عضویت بزرگترين تشــکل سياسي مذهبي درغرب کشور
با عنوان "کانون فعاليتهاي جوانان وليعصر(عج) درآمد .هدف
این کانون آگاهسازي و فعال کردن جوانان براي مبارزه با رژيم
پهلوي بود .او در ســال  ۱۳۵۱ديپلم خود را گرفت .عالقه وافر
به زبان قرآ ن ،معارف اسالمی و دغدغههاي انقالبي و مذهبي
موجب شد تا همان ســال در آزمون کارشناسي شرکت کرده،
در رشــته ادبیات عربی دانشــگاه تهران قبول شود .با ورود به
دانشگاه ،فعالیتهای سیاســی و مذهبی وی در محیط مستعد
دانشــگاه تداوم یافت و شدت گرفت .حاصل تالشهای وی در
دانشگاه تهران راهاندازی کتابخانهای با نام "نون و القلم " بود.
وی در خاطراتش مینویسد ":ما خود را موظف ميديديم که در
کنار کار علمي ودرس خواندن يک لحظه از مبارزة سياسي عقب
ننشــينيم و آن را در کنار درس پيش ببريم ما به هر شکلي که
ِ
حکومت اسالمي ميخواستيم هرچند دورنماي چنداني از آن
بود
نداشتيم ".آشــنایی با افکار امامخميني(ره) ،و مطالعة آراء دکتر
شريعتي و آيتاهلل طالقاني به تقویت شاکله فکری وی انجامید.
او در ســال 1354از مقطــع کارشناســي فارغالتحصيل و
بالفاصله در همان سال و در همان رشتة ادبيات عرب در مقطع
کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل شد .در این دوره به اقتضای
زمان فعالیتهای سیاســی استاد شدت گرفت .پایان دورة ارشد
ایشــان همزمان با انقالب شکوهمند اســامی بود .او مدتی در
ســازمان صداوسيما مشغول به کار ترجمه و امور مذهبی شد و
پس از آن به عنوان رايزن فرهنگی از سوی سازمان ارتباطات
به آن کشور سوريه اعزام شد .ورود ایشان به عرصه دیپلماسی،
نخستین تجربه فعالیت علمی-اجرایی استاد بود .پذیرش ایشان
به عنوان کاندیدای دوره دکتری در دانشگاه یوسف القدیس لبنان
دفتــری جدید در تکمیل آموزههای توامان زبان عربی و تاریخ
عصر جاهلی و تاریخ اسالم بهشمار میآید .حضور او در عرصة
علم و دیپلماســی که با جوهرهای از فضایل اخالقي همراه بود،
موجب شــد تا دکتر صادق آيينهوند عمده فحولاندیشمندان و
دانشگاهيان سوري و لبناني را جذب «مراوده فرهنگي و علمي»

با ايران و اســتادان ايراني کند .پــس از اتمام دوره دکتری و
بازگشت به ايران در دانشــگاه الزهرا به کار تدریس تمام وقت
مشغول شد .پس از گذشت يک سال از دانشگاه الزهراء(س) به
دانشگاه تربيت مدرس انتقال یافت و به عنوان مدير گروه تاریخ
آن دانشــگاه خدمات علمی –پژوهشی را پی گرفت .در همین
زمان در وزارتخانههاي علوم و فناوری و ارشاد اسالمی تصدی
پست هایی را نیز بر عهده داشت.
زنده یاد دکتر آیینهوند ،پستهای متعددی را تجربه کرد .در
زمرة این مناصب اجرایی ،ریاست دانشكده علوم انساني دانشگاه
تربيت مدرس و رياســت بخش علوم اجتماعي دانشگاه تربيت
مدرس و همزمان مديریت گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس
ت امناء پژوهشــگاه علوم انساني
را عهده بود ،عضو یت در هيئ 
و مطالعــات فرهنگي ،عضویت در هيئت امناء بنياد دانشــنامة
بزرگ فارســي ،عضو یت در هيئت امناء دانشكده علوم حديث
شــهرري ،عضو یت در هيئت مميزه دانشــگاه تربيت مدرس،
عضویــت در هيئت مميزه مركزي علوم انســاني وزارت علوم،
تحقيقــات و فناوري ،عضویت در هيئت مميزه دانشــگاه رازي
كرمانشاه ،ریاست گروه علوم اجتماعي شوراي عالي برنامهريزي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،رئیس كميتة برنامهريزي تاريخ
وباستان شناسي شوراي عالي برنامهريزي –رئیس کمیته علوم
اجتماعی شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات
وبرنامهريزي ،رئیس کارگروه علوم اجتماعی کمیسیون نشریات
وزارت علوم و رئیس کارگروه تاریخ شورای تحول علوم انسانی
و عضو شورای عالی تحول علوم انسانی ستاد انقالب فرهنگی
و رئیس شورای گروه تاریخ باســتان شناسی و هنر ،نقد متون
علوم انســانی در کارنامة فعالیت علمی  -اجرایی دکتر آیینهوند
ثبت اســت .آخرین پست اجرایی استاد آیینهوند چند ماه پس از
آغاز کار دولت «حسن روحانی» ،در  16دی ماه  ،1392ریاست
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود که طی حکمی
از ســوی وزیر علوم به این پســت منصوب شد و در طی دوره
مدیریت خود یکی از موفقترین رؤسای پژوهشگاه بهشمار آمد.
بی تردید استاد آیینهوند فرهیختهای اهل قلم بود و به دلیل
همین تکاپوی خستگی ناپذیردر کسب علم و نشر دانش چهره
ماندگار تاریخ در سال 1385شد وجود قریب  150اثر پژوهشی در
قالب کتاب و مقاله حکایت از عمر مفید ایشان دارد .از این تعداد
نزدیک به  40اثر کتاب در زمینه تاریخ اسالم ،ادب عربی ،تشیع

و اهل بیت عصمت و طهارت از او برجای مانده اســت .بهترین
یادگار استاد کتاب " علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی" و هم
چنین کارنامه پژوهشی با عنوان "سی سال با تاریخ" است که
بازنشری از مقاالت استاد در زمینه تاریخ و فلسفه تاریخ محسوب

میشــود .آخرین اثر استاد کتابی است فاخر با عنوان " دریچه
حکمت و دیباچة معرفت ،ســیره و سخن پیامبر خدا (ص)" در
قالب  1400حدیث انسان ساز که توسط پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده است.

نهادسازی علمی

حضــور فعال زنده یاد دکتر صادق آیینهوند در عرصههای
علمی -اجرایی ثمرات پر شماری را برای جامعه علمی بهطور
عام و دانش تاریخ بهطور خاص به ارمغان داشت.
وی در سه حوزه به نهادسازی علمی مبادرت کرد.
عرصة آکادمیک با توســعه رشتههای علوم انسانی با
حضور فعال در دفتر برنامهریزی و گســترش علوم در وزارت
خانه علوم تحقیقات فناوری
عرصة نشریات علمی -پژوهشی با حضور در کمیسیون
نشریات کشور
عرصة اجرایی چون نهادهای زیرساختی همانند شورای
تحول علوم انســانی به عنوان رئیس کارگروه تاریخ و عضو
شورای عالی تحول علوم انسانی و یا ریاست پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی
حضور مؤثر در الیههای اجتماعی از کالس درس گرفته تا
مجامع علمی بینالمللی و نیز مشارکت فعال درمراحل مختلف

انقالب فرهنگی موجب شــد تا استاد به مشکالت ساختاری
نهادهای آموزشی و چرخه تولید علم در حوزه آکادمیک وقوف
یابد و همین اطالع ســبب شد تا در دفتر برنامهریزی وزارت
علوم نخستین گامها برای تخصصی شــدن دانش تاریخ و
نهادسازی علمی در دانشگاهها رابردارد .راهاندازی رشتههای
متعدد در حوزه علوم انســانی ،تاریخ و گرایشهای آن بویژه
تاریخ اســام و تصویب بیش از  4رشته در مقطع کارشناسی
(تاریخ محض -دبیری و تاریخ اســام و ایرانشناسی) از 30
رشــته و گرایش تاریخ در مقطع ارشد نشان از دردآشنایی و
دغدغهها و پرتکاپویی ایشــان دارد .هم چنین فعالیت مؤثر
در راهاندازی دهها انجمن علمی در حوزه علوم انســانی در
قالب هیات مؤسس و عضویت در هیات مدیره انجمن هاب
تخصصی چون انجمن ایرانی تاریخ اســام و انجمن ایرانی
تاریخ -انجمن ایرانی پژوهشگران زن تاریخ  -انجمن ايراني
مطالعات زنان و انجمن ایرانی تحول علوم انســانی و انجمن
علوم قرآنی در راستای همان نهادسازی بوده است.
نشر بیش از  100مقاالت علمی و پژوهشی و تربیت بالغ
بر  180دانشجوی تحصیالت تکمیلی که برای ارائه تولیدات
علمــی و یا ادامه تحصیل نیاز به نشــر مقاالت دارند هم بر
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شناخت نیازهای علمی جامعه افزود .عالوه براین نیاز سنجی,
واقف بودن به رموز و مشــکالت حوزه دانشی علوم انسانی
اســتاد را وادشت تا در عرصه تولید دانش در چرخه نشریات
به عنوان مدير مسئول و یا سردبیری نشریات معتبری چون
مجلة العلوم اإلنســانيه () Humanitiesبه دو زبان عربي
و انگليسي ،ســر دبيری مجله آفاق الحضارة اإلسالمية [ به
عربي ] و مجله پژوهشنامه علوی ،عضویت درهيئت تحريريه
نشریاتی چون مجله مدرس،مجله مقاالت و بررسيها ،مجله
العلوم اإلنسانيه و پژوهشــنامه تاریخ اسالم ،مطالعات تاریخ
اســام ،تاریخ زن و هنر و تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و
دهها نشریه دیگر را بر عهده داشت.
تسلط به زبان عربی و فهم زبان قرآن کریم و نیزمهارت
در ترجمه آثار محققان عرب و آشنایی با عصر جاهلی و غور
در سیره نبوی و سیره علوی ،شناخت ملل و نحل و یا وقوف
به سیراندیشــههای اســامی و رجال شناسی ،موجب شد
حوزه تدریس و آموزش آکادمی استاد وسیع شود .زمینههای
تدریس اســتاد آیینهوند بویژه در دهه سوم آموزشی ایشان
بدین شرح است :تاریخ جزيره العرب پيش از اسالم ،سیره
نبوی،سیره علوی ،تاريخ صدر اسالم  ،امويان و عباسيان ِ ،ملَل
و نحل و تحوالت سیاســی واجتماعي جهان اسالم ،تاريخ
فرهنگ و تمدن اسالمی و ســرانجام شناخت و نقد منابع
تاريخ اســام؛ گستره دانشی استاد در این مواد درسی نشان
میدهد که استاد عالقه وافری به تدریس در درسهای مهم
تاریخ اسالم داشتهاند.
این نهادسازی علمی تنها در دانشگاه و محیط آکادمیک
خالصه نبود زیرا ایشــان بر سر این عقیده که پیوند حوزه و
دانشگاه میتواند منشاء تحول باشد ،حضور فعالی را در حوزه
علمیه قم مدت قریب سی سال راهیابی دانش آکادمی تاریخ
اســام به حوزههای علمیه و راهاندازی و تاسیس گروههای
تاریخ در مؤسسات مختلف علمیه قم نشان میدهد که زنده
یاد آیینهوند در تحقق این هدف موفق بوده است.

افتخارات استاد آیینهوند

نیز كسب عناوين علمي چون استاد نمونه كشوري وزارت
علوم  1372 – 73و  فرهيخته اســتان همدان  1384و چهره
ماندگار سال  1385و پیش کسوت علوم انسانی ایران جشنوارة
فارابی 1390و اســتاد برجســتة بنیاد ملی نخبگان کشور سال
 1390بسرعت در میان خانواده بزرگ تاریخ به لقب "پدر علم
تاریخ اسالم" نائل آمد.

فرهنگ سازی وترویج سجایای اخالقی

استاد آیینهوند شــخصیتی بی بدیل بود و آنچه موجب شده
است تا وی از هم گنانش متمایز شود سجایای اخالقی اوست.
چنانکه میتوان بدرســتی ادعا کرد همچون نامش صادق و با
اخالق و به مثابــه آیینه یی از اعتدال و انصاف بود .اصلیترین
شاخصه و امتیاز وی تدین ،تواضع و فروتنی ،سادگی و انضباط
کاری،آرامش ومتانت ،فتانت و تیز هوشی و توانایی در مزج علم
وعمل بود .او در مکتب اهل بیت بدرستی دانسته بود که عمل
برای انسان کلیداندیشه است و محک و معیار سنج علم ،همان
عمل اســت،چه علم حقیقی و راستین توامان با عمل است .او
در همان عنفوان جوانی دریافته بود که کســب علم تنها مقصد
نیست بلکه عصارة علم ،عبادت خدا و عمل نافع به خلق است.
شر ال ّناس عنداهلل
بر اســاس این فرموده رسول خدا(ص)کهّ :ان ّ
عالم الینتفع بعلمه ،یعنی به درستی بدترین مردم نزد
یوم القیامه ٌ
خداوند در روز قیامت عالمی اســت كه از علمش بهره نگرفته و
نتیجهای نداده باشد .او بسيار میخواند و کم میگفت و خوب و
عمیق مینوشت و آرام و کم سخن بود .گام هايش شمرده وآرام
بود .در پس چهرهای متین دریایی از علم نهفته بود .سواالت را
به قدری پاسخ میداد تا سوالی دیگر بر نیانگیزد اما مخاطبش به
وســعت مساله پی میبرد .پرشتاب در خدمت به علم و بی قرار
برای تطابق مبادی رفتاری نســل مطابق با عصر بود.او توفیق
اصلی را " اتصال به ریشــه منطبق با نیاز میدانست ".و تطابق
عصر و نسل ،وی در نامهای به دخترش مینویسد :من نه مداح
عصرهای گذشته و نسلهای درون آنم و نه سرزنشگر بی جهت
عصر حاضر ونسل آن ،آنچه من به دنبال آنم وزن یابی معقول و
بر اساس متطق نسل حاضر است ،بی هیچ پیشداوری؛
آیینهوند در کمک به هم نوعان پیشرو بود .در شاگردپروری
و حفظ کرامت انسانی کوشا بود به همین سبب برخی به او لقب
"مرد لطفهای بی دلیل" دادهاند .از دیگر ویژگیهای اســتاد
تربیت دانشجویان مؤثر در حوزه علوم انسانی است .روش تدریس
و ابداعات روشی استاد توام با مالیمت و شیوایی ،امانتداری در
نقلهای تاریخی بهرهگیری ازآیات قران و پیوندش به بسترهای
تاریخی و تقســیم بندی تاریخ درعین ظرافت و بررسی تاریخ
اسالم در عصر تنزیل و تأویل و کاربست اصطالحات نو در تاریخ
اســام و عصر جاهلی از مختصات و ممیزات مرحوم آیینهوند
است .یکی از مهمترین اختصاصات روشی و بینشی استاد توجه
بــه زنان در عرصه اجتماع بود .وی اهتمام ویژهای به تشــویق
بانوان به تحصیل و مشارکت اجتماعی داشتند .احترام به جایگاه
زنان و اعتقاد به توانمندیهای آنان هم در قلم و هم در سلوک
ایشان منعکس و مندرج است.
* دانشیار دانشگاه الزهرا ،مشاور رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سردبیر :دکتر حسن خوشقلب
مدیر تحریریه :رضا فرجتبار
مدیر پشتیبانی :جاوید سلطانی
هماهنگی :بابک چوبداری،علیرضا صادق
دبیر صفحة فناوری :مهندس عباسعلی ارفع
دبیر صفحة پشتیبانی پژوهشی :مهندس زالی
دبیر صفحة شورای عالی :مسعود مقصودی
دبیر صفحة ایرانداک :نوراهلل رزمی
دبیر صفحة موزة علم و فناوری :جعفرینژاد

گاهنامۀ علوم ،تحقیقات و فناوری

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

موزة علوم و فناوری

موزۀ علم و فناوری

موزة برترکشور شد

موزة علوم و فناوری در ســال  1393برای سومین
سال موزه برتر کشور شد.
مراسم بزرگداشــت روز جهانی موزه و تقدیر از موزههای
برتر توســط شــورای عالی موزهها (ایکــوم) بعدازظهر روز
 28اردیبهشــت ماه  1394با حضور علی مرادخانی (معاون
هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی) سید محمد بهشتی
(رئیس ایکوم) ،محمد حسین طالبیان (معاون سازمان میراث
فرهنگی کشور) احمد مسجد جامعی (عضو شورای اسالمی
شهر تهران) اســترکیش الروش (مدیرکل دفتر یونسکو در
ایران) دكتر فالويا اشلگل (معاون مديركل يونسكو در بخش
علوم طبيعي) جمال کامیاب (مدیر عامل سازمان زیباسازی
شهر تهران) دکتر میر سیداحمد محیط طباطبایی (قائممقام
ایکوم) و رؤســای موزههای مختلف کشور در موزه هنرهای
معاصر برگزار شــد .در این مراسم سید محمد بهشتی ،علی
مرادخانی ،احمد مسجد جامعی ،سید احمد محیط طباطبایی و
فالويا اشلگل به سخنرانی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی موزة علوم و فناوری ،در مراسمی

افتتاحیه گالری انرژی نو
گالریهای «انرژی نو» و «ابزار جراحی» با حضور دکتر
علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ،دکتر
محمد فرهــادی وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری و جمعی از
معاونین و مدیران این دو دســتگاه ،عصر روز چهارشــنبه 16
اردیبهشتماه  94در محل موزة علوم و فناوری واقع در خیابان
 30تیر افتتاح شد .در این مراسم دکتر صالحی و دکتر فرهادی
به سخنرانی پرداختند.
دکتــر وحید احمدی معاون پژوهش و فنــاوری وزیر علوم
گفت :دانشــگاهها باید به سمت انرژیهای نو حرکت کنند و
باید مراکز علمی و فناوری و موزههای علوم و فناوری را برای
تحقق سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و
فناوری در کنار دانشگاهها فعالتر کنیم.
دكترفرهادی با تاكيد بر ضرورت داشــتن يك موزة علوم و
فناوري گسترده و فعال اظهار داشت :موزة علوم و فناوری یکی

چالـشهاي قـرن  21بشر و
نقـش موزههاي علوم و فناوري
سيفاله جليلی ،رئیس موزه علوم و فناوری

که از برگزیدگان در حوزههای مختلف از موزههای برتر ایران
تقدیر شــد 23 ،داور براساس  12شاخصه از میان  110موزه
شــرکتکننده ،موزههای برتر را در دو بخش دولتی در سه
سطح (بزرگ ،متوسط و کوچک) و خصوصی معرفی کردند.
در این میان موزة علوم و فناوری ،موسســهای پژوهشــی
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در چهار شاخص

«آموزش»« ،توســعه مدیریتی»« ،توسعه فيزيكي و اعمال
استانداردها» و «خالقیت و نوآوری» به عنوان موزه برتر سال
 1393در ســطح بزرگ و در بخش دولتــی از طرف ایکوم
معرفی و جایزه موزه برتر را دریافت کرد .همچنین موزة علوم
و فناوری موفق به دریافت تقدیر در ســه شــاخص «بازدید
کننده»« ،کودک و نوجوان» و «گردآوری» شد.

از چرخههای عرصه امکانات ملی اســت که میتواند به زبان
ساده فرآیند پیشرفت علوم را به نمایش در آورد.
دكتر فرهادي در پایان با بیان اینکه منابع طبیعی تمام شدنی
هستند ،خاطرنشان کرد :ما در نهايت نیازمندیم از انرژیهای نو
برای پیشرفت کشورمان استفاده کنیم چرا که خیلی از کشورها
بــه فکر جایگزین برخی از انرژیها هســتند و ما هم به دالیل
متعدد نیاز به جایگزین و استفاده از انرژی طبیعی و پاك هستيم.
دکتــر صالحی گفت :موزه به این معنی اســت که یادآور
چیزهای گذشته بوده و موزه جایی است که در آن تحفههایی را
نگهداری میکنند و برخی از این موزهها باید با مرزهای دانش
ارتباط داشته باشند تا دانشآموزان بتوانند با کسانی که این علم
را به پیش بردهاند آشنا شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :انرژی هستهای به
عنوان یک انرژی نو و نیروگاههای آن ،عمری کمتر از  60الی
 70ســال دارد و از انرژیهای پاک محســوب میشود که هر
 1000مگاوات برق هستهای مانع از تولید  7میلیون تن آالینده
در سال میشود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :در مجموع از دوستان تشکر

میکنم که چنین مجموعهای را به وجود آوردهاند.
شــایان ذکر است در اولین گام از ایجاد گالری «انرژی نو»،
بخش انرژی هســتهای به عنوان مهمتریــن انرژی نو کنونی
افتتاح شد.

جایگاه و نقش موزه در نظام آموزشی و پژوهشی
« موزة علوم و فناوری پژوهش محور»
مهدی مولوی

*

در ایــن مجــال کوتاه ضمن معرفی مــوزة علوم و
فناوری و مقایســه با پارکهای علم و فناوری ،موزة
علوم و فناوری پژوهشمحور تعریف میشود .برخی خألهای
پژوهشــی نیز مورد بررســی قرار گرفته و پیشنهادهای موزه
برای اصالح فضای پژوهشی ارائه میشود.

تعریف موزة علوم و فناوری

موزه مکانی اســت که آثار ،نمونههــا و اطالعات گوناگون
مرتبط با موضوعات ،فعالیتها و دستاوردهای علمی ،فرهنگی
و فناوری را به نمایندگی از جامعه گردآوری و حفاظت میکند و
آنها را به صورت مجموعههای نمایشگاهی همراه با توضیحات
علمی الزم و با بهکار گرفتن انواع شــیوههای اطالعرسانی و
آرشیوهای اطالعات علمی برای استفادۀ عموم ارائه میکند تا
بازدید کنندگان به فراخور نیاز ،عالقه و سوابق علمی و حرفهای
خود از آنها اســتفاده کننــد .افزون بر این ،مــوزه با برگزاری
برنامههای متنوع علمی و آموزشــی زمینۀ ایجاد و گســترش
تفکر علمی را در جامعه فراهم میآورد( .اساســنامه موزة علوم
و فناوری ج.ا.ا).
تفاوت موزه با پارکهای علم و فناوری

موزه در زمینه فعالیت بین رشــتهای دارای ماهیت «علمی،
آموزشی و پژوهشی» است حال آنکه ماهیت پارکهای علم و
فناوری «اقتصادی -صنعتی» بوده و متکی بر نوآوری در زمینه
پژوهش و صنعتی سازی دستاوردهای پژوهشی است که قابل
مقایسه با رسالت موزة علوم و فناوری نیست.
تعریف پژوهش در نظام آموزش عالی:

پژوهش به معناي عام ،بررســي يا كاوشي سخت كوشانه
ف كشــف
و به معناي خاص ،تحقيق و تجربهاي جامع با هد 
واقعيتهاي نو و تفســير درســت اين واقعيتها و نیز تجديد
نظر در نتيجهگيريها ،نظريهها و قوانين پذيرفته شده در پرتو
واقعيتهاي كشــف شده و به كارگيري عملي نتيجهگيريها،
نظريهها و قوانين جديد است .در معنايي ديگر ،پژوهش فرايند
رسيدن به راه حلهاي قابل اطمينان از طريق گردآوري ،تحليل
و تفســيردادهها به گونهاي برنامهريزي شده و نظاممند است.
(سازمان اسناد و کتابخانه ملی)
از یک منظر پژوهــش را میتوان به دو مدل پژوهشهای
بنیادی و کاربردی تقسیم بندی نمود.
تعریف موزة علوم و فناوری پژوهش محور

مــوزة علوم و فناوری پژوهش محور ،موزهای اســت که با
تعریف موزة علوم و فناوری تطابق داشته و با انجام پژوهشهای
بنیادی و کاربردی زمینه ایجاد سطح تفکری باال ،چند وجهی و
بین رشتهای را فراهم میآورد و در معرفی تمدن ،تولید تمدن و
گفتوگوی بین تمدنی نقش موثری ایفاء خواهد نمود .اهتمام
این موزه فراهم آوردن بســتر الزم جهت تربیت انسان متفکر

خالق جستجوگر برای بهبود زندگی بشر از طریق ترویج علم
در بین عموم مردم است.
خألهای پژوهشی در نظام آموزشی

عمده خألهای پژوهشی که ملموس به نظر میرسد به شرح
ذیل است:
Knowledge
و
Science
از
مشخص
تعریف
نبود
 ،ابهام
در تفاوت بین آنها و شناسایی نیازمندی جامعه علمی کشور؛
نبود متدولوژی پژوهش و نظریه سازی در سیستم آموزش
ابتدایی و عالی؛
عدم توجه به تربیت انســان پژوهشگر در نظام آموزشــی
ابتدایی و متوســطه و واگــذاری تربیت پژوهشگــر به دوره
تحصیالت تکمیلی؛
نبود تعامل و گفتوگوی بین رشــتهای بــه منظور انجام
پژوهشهای تیمی و بین رشتهای؛
نقــش موزة علوم و فناوری پژوهش محور در رفع خأل
موجود

موزة علــوم و فناوری با توجه به تعریــف ،اهداف ،ماهیت
آموزشــی و پژوهشــی ،ســازمانی بین وزارتی و طیف وسیع
مخاطبان ،پتانسیل انجام امور ذیل را دارد:
همکاری و بهرهمندی از پتانسیل علمی دانشگاههای کشور
با رویکرد حمایت از فعالیتهای پژوهشی بنیادی و کاربردی؛
بسترســازی برای انجام پروژههای پژوهشی بین رشتهای
مرتبط با حوزه کار موزهای و در مرزهای دانش؛
آشــنا نمودن دانش آموزان دوره متوسطه و ابتدایی با ذهن
پژوهشگر شجاع و خالق؛
بهبود وضعیــت زندگی آحاد مردم از طریــق کارآفرینی و
ثروتزایی؛
برجسته نمودن وجود تعامل و گفتوگوی بین علوم؛
* مدیر طرح و برنامه موزة علوم و فناوری

در قرن  21بشــر با چالشهاي زيادي روبهروست.
برخــي از ايــن چالشهــا ماننــد آلودگيهــاي
زيستمحيطي و تغييرات اقليمي ناشــي از عملكرد انسان
است.
گرچه پيشرفتهاي علمي باعث زندگي راحتتري براي
بشر شــده اما ساختههاي دست او مشكالت زيادي از قبيل
خشكسالي ،خشك شــدن درياچهها و تغييرات شديد آب و
هوايي را نيز باعث گردیده اســت .كمبود آب و غذا چالش
ديگري است كه به نظر ميرسد زندگي بشر را بهشدت تحت
تأثير قرار داده و خواهــد داد .جنگ و پيامدهاي آن نه تنها
مناطق جنگزده كه تمام فرايندهاي جهاني را متاثر ساخته و
مشكالت بسياري ايجاد ميكند.
نكته مهم ديگر اين كه در قرن  21پيشرفتهاي علمي
بشري شــتاب زيادي گرفته و فناوريهاي حاصل از علوم،
روزانه در کمترین زمان وارد زندگي ميشود و الزم است كه
زمينههاي جذب اين فناوريها در جامعه فراهم شود.
رويكــرد موزه علوم و فناوري جمهوري اســامي ايران
«تربيت انسان جستجوگر ،متفكر ،خالق و عالم براي تغيير
جهان و بهبود كيفيت زندگي بشر» تعیین شده است .براي
رسيدن به چنين هدفي بايد انساني با كارايي بهتر تربيت شود
و این انسان با شناخت خود و جهان اطرافش تربيت ميشود.
براي اين منظور الزم اســت بنيه علمي افراد جامعه تقويت
گردد ،زيرا شــناخت بهتر علوم و فناوريها شخص را قادر
خواهد ســاخت كه درك بهتري از زندگي داشته باشد و به
توسعه جامعه بهتر كمك كند.
موزههاي علــوم و فناوري ميتوانند به بهترين شــكل
ممكن به توسعه جامعه و توانا ساختن افراد آن كمك كنند.
از مهمترين ويژگيهاي اين مراكز ،تعاملي بودن آنهاســت.
در اين مراكز شــخص ميتواند با اشياء نمايش دادهشده كار
كند و از نزديك با شيوه عملكرد آنها آشنا شود .در اين مراكز
چهار اصل وجود دارد :لمس نكردن ممنوع است ،فكر نكردن
ممنوع است ،احساس نكردن ممنوع اســت ،و روياپردازي
نكردن نيز ممنوع است.
موزههاي علوم و فناوري نقشي كليدي در درك عمومي
و ارزيابي مثبت از علوم و پيشرفتهاي فناورانه حاصل از آن
دارند .عالوه بر اين ،عامل افزايش درك افراد جامعه از توانايي
علوم براي بهبود زندگي آنها و همچنين درگير كردن آنها با
فرهنگ جامعه پيشرونده است.
بهطور خالصه ميتوان گفــت موزههاي علوم و فناوري
نقش بســيار مهمي در آمادهســازي جامعه براي برخورد با
چالشهاي جديد دارند و ســرمايهگزاري در اين مراكز نتايج
بسيار مفيدي برای جامعه درگیرخواهد داشت.
در كشــور پهناور ايران با جمعيت حدود  80ميليوني و با
تمدني كهن ،به عنوان كشــوري بسيار تأثيرگزار در منطقه
و جهان الزم اســت كه در زمينه راهاندازی و توسعه مراكز
علم و موزههاي علوم و فناوري سرمايهگذاري مناسبي انجام
شود.

کـره سماوی

کـره سمـاوی
ابـــزاری برای
نشــاندادن موقعیــت
صورتهــای فلکــی و
ستارگان در آسمان است.
اين ابــزار بــر پاية
اين تصــور بــه وجود
آمد که زميــن در مرکز
کائنات قرار دارد و فلک
بيروني ستارگان ،افالک
متح ّدالمرکز ســيارات و
ماه و خورشــید به دور
آن میگــردد .در ايــن
تصور ،ناظر اين ابــزار از بيرون به فلک ثوابت و حرکت آن
ّ
برگرد زمين مينگرد .اين مدل وسيلهاي بسيار مناسب براي
بازنمايي كامل حركت اجرام سماوي فراهم ميآورد و گرچه
بر پاية نظام نجومي كهن كه مبتني بر مرك ّزيت زمين بود بنا
شده است ،امروزه نيز با فرض تصوير ستارگان دور و نزديك
بركرهاي فرضي ،آن گونه كــه در نجوم كروي از آن بحث
ميشــود؛ ميتوان از آنها همچون ابزاري مفيد براي آموزش
استفادهکرد.

