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خبرانهم آموزش عالی
جمهوری اسالمی اریان

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
)اداره کل روابط عمومی(

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تشریح کرد:

فعالیت های انجام شده در راستای ارتقای جایگاه 
دانشگاه به تراز بین المللی

گزارشی از فعالیت سامانه اجرایی ساتع؛

بارگذاری 150 اولویت پژوهشی در سامانه 
ساتع تا دی ماه 97

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی تشریح کرد:

اقدامات پژوهشگاه در راستای اجرای طرح 
اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبرداد:

پرداخت آخرین قسط پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

ــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در نامــه ای  دکتــر منصــور غالمــی، وزی
خطــاب بــه رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی و فنــاوری، بــر 
لــزوم بهره منــدی از دیدگاه هــای تخصصــی و تحلیل هــای علمــی 
ــد  ــاط و امی ــه نش ــت روحی ــور تقوی ــه منظ ــی ب ــت علم ــای هیئ اعض

ــرد. ــد ک ــه تأکی درجامع

ــزء 800  ــواره ج ــان هم ــی اصفه ــگاه صنعت ــز، دانش ــدي تایم ــام رتبه بن *در نظ
ــر جــوان  ــز 100 دانشــگاه برت ــر آســیا و نی ــا، 100 دانشــگاه برت ــر دنی دانشــگاه برت

ــت. ــوده اس ــا ب دنی

*دانشــگاه در 4 ســال گذشــته، در راســتای تکمیــل زنجیــره نــوآوری تــا 
ــکیل داده  ــاوری « را تش ــازی فن ــوآوری و تجاری س ــت ن ــازی، »مدیری تجاری س
اســت کــه ذیــل آن ســه مجموعــه مرکــز نــوآوری، اداره انتقــال فنــاوری و مرکــز 

ــت. ــت اس ــغول فعالی ــی مش کارآفرین

 وزیر علوم در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها تأکید کرد:

لزوم بهره مندی از دیدگاه های تخصصی اعضای هیئت علمی 
به منظور تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه 
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خبرنامه آموزش عالی
حوزه    وزارتی

ــه ای  ــاوری در نام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــر منصــور غالم دکت
خطــاب بــه رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی و فنــاوری، بــر 
لــزوم بهره منــدی از دیدگاه هــای تخصصــی و تحلیل هــای علمــی 
ــد در  ــاط و امی ــه نش ــت روحی ــور تقوی ــی به منظ ــای هیئت علم اعض

جامعــه تأکیــد کــرد.
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــت: دانش ــه آورده اس ــن نام ــی در ای ــر غالم دکت
پژوهشــی و فنــاوری، به مثابــه نهادهــای مــورد اعتمــاد جامعــه، 
ــون  ــد و اکن ــد بوده ان ــه »مســئولیت اجتماعــی« خــود متعه همــواره ب
ــا و تهدیدهــای نظــام  ــا تحت فشــار تحریم ه ــز م ــز، کــه کشــور عزی نی
ســلطه جهانــی اســت، از دانشــگاه، به ویــژه اعضــای هیئت علمــی، کــه 
ــار  ــد، انتظ ــور بوده ان ــت کش ــه سرنوش ــد ب ــوز و عالقه من ــواره دلس هم
مــی رود چنــان مرجعــی خبــره و معتمــد در محیط هــا و ســازمان های 
ــای  ــی و تحلیل ه ــای تخصص ــا دیدگاه ه ــد و ب ــور یابن ــی حض عموم

ــد. ــت کنن ــردم تقوی ــد را در م علمــی خــود نشــاط و امی
دکتــر غالمــی در ایــن نامــه می افزایــد: هــدف از ایــن اقــدام ســرپوش 
ــب  ــه پیشــگیری از تخری ــص نیســت، بلک ــر مشــکالت و نقای ــادن ب نه
بیشــتر اعتمــاد عمومــی بــا تزریــق روحیــه گروهــی و تــالش هدفمنــد، 
تقویــت جنبه هــای مثبــت و ایجــاد فرصت هــای برطــرف کــردن 

مشــکالت اســت.
ــه  ــاز ب وی در ادامــه آورده اســت: امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر نی
حضــور اعضــای هیئت علمــی احســاس می شــود؛ رئیــس محتــرم 
ــرح  ــی، ط ــاوره تخصص ــت مش ــان درخواس ــا از آن ــز باره ــوری نی جمه
راه حــل و هم فکــری را داشــته اســت و بنابرایــن انتظــار مــی رود 
ــای  ــد و گام ه ــخص بزنن ــات مش ــه اقدام ــت ب ــگاه ها دس دانش

ــد. ــی بردارن عمل
ــه،  ــن نام ــری از ای ــش دیگ ــن در بخ ــوم همچنی ــر عل وزی
ــراد  ــئوالن و اف ــر مس ــور مؤث ــرای حض ــزی ب ــر برنامه ری ب
صاحب نظــر مؤسســه در رســانه های محلــی و صداوســیمای 
شــبکه های  و  روزنامه هــا  در  مطلــب  درج  اســتان ها، 
ــوب و  ــای مطل ــان عملکرده ــرای بی ــی ب ــی محل اجتماع
طــرح راه حــل بــرای رفــع مشــکالت موجــود و برگــزاری 
ــا  ــکاری ب ــای هم ــی زمینه ه ــرای بررس ــت هایی ب نشس
دســتگاه های اجرایــی، به ویــژه واحدهــای تولیــدی و 
ــکالت  ــع مش ــه رف ــک ب ــور کم ــتان، به منظ ــی اس صنعت
موجــود، به ویــژه تأمیــن قطعــات و مــواد موردنیــاز 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در شــرایط تحریــم، تأکیــد 

ــرده اســت. ک

 وزیر علوم در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها تأکید کرد:

لزوم بهره مندی از دیدگاه های تخصصی و تحلیل های علمی اعضای هیئت علمی 
به منظور تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه
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امروز بیش از هر زمان دیگر 
نیاز به حضور اعضای هیئت 

علمی احساس می شود؛ رئیس 
محترم جمهوری نیز بارها از آنان 

درخواست مشاوره تخصصی، 
طرح راه حل و همفکری را داشته 

است و بنابراین انتظار می رود 
دانشگاه ها دست به اقدامات 

مشخص بزنند و گام های عملی 
بردارند.
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خبرنامه آموزش عالی
گفت وگو   

اشاره

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا قدمتــی نزدیــک بــه نیم قــرن یکــی 
ــتره  ــی رود. گس ــمار م ــه ش ــور ب ــگاه های کش ــن دانش از مهم تری
فعالیت هــای ایــن دانشــگاه از تربیــت نیــروی متخصــص باکیفیــت 
ــا اجــرای  ــران ت ــرای حوزه هــای مختلــف صنعتــی در سراســر ای ب
ــا وزارتخانه هــا،  پروژه هــای بــزرگ علمــی، تحقیقاتــی و صنعتــی ب
در  و  خدماتــی  و  صنعتــی  بــزرگ  شــرکت های  و  ســازمان ها 
ــی  ــز فعال شــدن در انجــام طرح هــای تحقیقات ــر نی ســال های اخی

ــرد.  ــر می گی ــان را در ب ــر جه ــگاه های معتب ــا دانش ــترک ب مش
ــگاه  ــای جای ــروژه ارتق ــه پ ــالی اســت ک ــد س ــتا، چن ــن راس در ای
ــتور کار  ــی در دس ــراز بین الملل ــه ت ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت دانش

ــه اســت. ــرار گرفت ق
دکتــر محمــود مــدرس هاشــمی، اســتاد پایــه 26 مهنــدس بــرق 
ــی از  ــان، یک ــی اصفه ــس دانشــگاه صنعت ــدرت( و رئی ــش ق )گرای
شــاخص های اساســی در طــرح تحــول راهبــردی دانشــگاه در افــق 
1404 را »تثبیــت مرجعیــت علــم و فنــاوری دانشــگاه در آســیا« 

ــد. ــی می کن معرف
آنچــه در پــی می آیــد؛ مشــروح گفت وگــوی اختصاصــی »خبرنامــه 
آمــوزش عالــی« بــا رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در خصــوص 
ــی دانشــگاه  ــگاه بین الملل ــای جای ــرای ارتق ــای دانشــگاه ب برنامه ه

و دســتاوردها و توفیق هــای اخیــر آن اســت.
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*دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه های 
تأثیرگذار کشور، چه اقداماتی در راستای ارتقای جایگاه 

خود به تراز بین المللی انجام داده است؟
ــگاه  ــن دانش ــوم قرارگرفت ــه مفه ــگاه ها ب ــدن دانش بین المللی ش
در جریــان ســیال علــم و فنــاوری دنیــا و در راســتای دادوســتد 
درســت و متــوازن علمــی بــا جهــان اســت؛ درواقــع بایــد گفــت 
نتیجــه  بین المللــی،  رتبه بندی هــای  در  مطلــوب  جایــگاه 
ــبختانه  ــدف آن. خوش ــه ه ــت ن ــدن دانشگاه هاس بین المللی ش
در طــرح تحــول راهبــردی و برنامــه اســتراتژیک دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان کــه مصــوب هیئت امنــا اســت، یکــی از 
ــه  ــت ک ــق 1404 آن اس ــگاه در اف ــه گانه دانش ــاخص های س ش
ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن ــت عل ــد مرجعی بای
در آســیا تثبیــت شــود. تســهیل رفت وآمــد دانشــمندان و 
صاحب نظــران ایرانــی و خارجــی بــه دانشــگاه، ارتبــاط بــا 
ــی و  ــجوی خارج ــرش دانش ــور پذی ــه به منظ ــورهای منطق کش
ــور  ــا به منظ ــرفته دنی ــات پیش ــگاه ها و مؤسس ــا دانش ــاط ب ارتب
ــا  ــی و انجــام پروژه هــای مشــترک )ب ارتقــای علمــی و تجهیزات
ــون  ــه تاکن ــوئیس ک ــگاه های س ــا دانش ــاط ب ــر ارتب ــد ب تأکی
بســیار موفقیت آمیــز بــوده اســت(، ســه راهبــرد اساســی 
دانشــگاه در رســیدن بــه تــراز بین المللــی  و تثبیــت جایــگاه در 

رتبه بندی هــای معتبــر جهانــی اســت.
پــس از توافــق برجــام، اقبــال بســیار خوبــی را از دانشــگاه های 
ــال  ــته ایم. در س ــران داش ــگاه های ای ــه دانش ــا ب ــف دنی مختل
1392 فقــط 30 نفــر میهمــان خارجــی بــه دانشــگاه صنعتــی 
ــال 1395  ــداد در س ــن تع ــه ای ــد درحالی ک ــان آمده ان اصفه
بــا افزایــش پنــج برابــری بــه بالغ بــر 160 نفــر رســیده اســت. 
آمــار فرصــت مطالعاتــی همــکاران مــا در چهــار ســال گذشــته 
ــته از  ــال گذش ــار س ــر در چه ــه 130 نف ــت ک ــانگر آن اس نش
ــا  ــف دنی ــگاه های مختل ــه دانش ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ــدت  ــای بلندم ــا دوره ه ــر از آن ه ــه 30 نف ــده اند، ک ــزام ش اع
بیــش از 9 مــاه و 100 نفــر نیــز دوره هــای فرصــت مطالعاتــی 

ــد.  ــه را گذرانده ان ــه ماه ــتانه س تابس
ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه در چنــد ســال گذشــته ارتبــاط 
ــا کشــورهای جهــان افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت.  مــا ب
در ســال گذشــته 105 دانشــجوی دکتــرای دانشــگاه صنعتــی 
در  و  برده انــد  بهــره  تحقیقاتــی  فرصت هــای  از  اصفهــان 
ــوده اســت. امســال  ــن آمــار حــدود 80 نفــر ب ســال 1395 ای
متأســفانه بــا توجــه بــه نوســانات ارزی، میــزان حمایــت کشــور 
کمتــر شــده و تاکنــون 40 نفــر از دانشــجویان دکتــرای 
دانشــگاه موفــق بــه اســتفاده از فرصــت تحقیقاتــی شــده اند و 
ــی را در ارتباطــات بین المللی ایجــاد  ــک افت ــاً ی ــر قطع ــن ام ای
خواهــد کــرد. در دوره هــای پســادکترا نیــز در طــول ســه ســال 
ــگاه های  ــالن دانش ــر از فارغ التحصی ــش از 30 نف ــته بی گذش
ــادکترا  ــان دوره پس ــی اصفه ــگاه صنعت ــا در دانش ــر دنی معتب
در  خارجــی  دانشــجوی   130 هم اکنــون  و  گذرانده انــد  را 
ــاط  ــه ارتب ــل هســتند. در زمین ــن دانشــگاه مشــغول تحصی ای
ــای  ــام کاره ــرای انج ــرفته ب ــات پیش ــگاه ها و مؤسس ــا دانش ب
مشــترک، ارتباطــات بســیاری را از قبــل بــا دانشــگاه های 
معتبــر دنیــا ازجملــه کانــادا، کشــورهای اروپایی و حتــی آمریکا 
ــد ســال گذشــته  ــا فعالیــت مهمــی کــه در چن داشــته ایم، ام
ــای  ــز همکاری ه ــه از ســوی مرک ــه آن اســت ک صــورت گرفت
ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــوم، دانش ــی  وزارت عل ــی بین الملل علم
ــا  ــی ب ــات علم ــه ارتباط ــده کلی ــز هماهنگ کنن ــوان مرک به عن
کشــور ســوئیس انتخــاب شــد. در اردیبهشــت ماه ســال جــاری، 
وزیــر علــوم کشــور ســوئیس در رأس هیئتــی بــه ایــران ســفر 
کردنــد و یــک کارگاه علمــی بیــن محققــان ایــران و ســوئیس 
ــود کــه  برگــزار شــد و دســتاورد ایــن رویــداد مشــترک، آن ب
مقــرر شــد محققــان ایرانــی و سوئیســی پروپوزال هایــی 
ــت  ــه اس ــد. جالب توج ــه کنن ــترک ارائ ــای مش ــرای پروژه ه ب
ــران و  ــان ای ــن محقق ــترک بی ــروژه مش ــش از 180 پ ــه بی ک
سوئیســی تعریــف و ارائــه شــد و طــی یــک داوری ســختگیرانه 
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ــروژه  ــی شــده اســت کــه پنــج پ ــروژه انتخــاب و عملیات 16 پ
ــه  ــوط ب ــروژه دیگــر مرب ــان و 11 پ در حــوزه بهداشــت و درم
ــت و در  ــاوری اس ــات و فن ــوم، تحقیق ــگاه های وزارت عل دانش
ــل  ــط بین المل ــت رواب ــد از حمایت هــای مدیری ــن رابطــه بای ای
وزارت علــوم بســیار تشــکر کنــم؛ ان شــاءاهلل در اســفندماه نیــز 
ــک برنامــه مشــترکی را مشــابه آنچــه در دانشــگاه صنعتــی  ی
اصفهــان برگــزار شــد در کشــور ســوئیس خواهیــم داشــت و در 
ایــن راســتا از وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری کشــورمان نیــز 

بــرای شــرکت در ایــن برنامــه دعــوت شــده اســت. 
ــر  ــی نظی ــورهای اروپای ــا کش ــده، ب ــب ذکرش ــر مطال ــالوه ب ع
آلمــان، فرانســه، ایتالیــا و اتریــش در قالــب دوره های مشــترک، 
ــازمان  ــته ای )CERN(، س ــای هس ــی پژوهش ه ــازمان اروپای س
ــک  ــز بین المللی فیزی ــا )ICRANET( و مرک ــی ایتالی اخترشناس
بســیار خوبــی  )ICTP( همکاری هــای  عبدالســالم  نظــری 
صــورت گرفتــه اســت. در 4 ســال گذشــته، 430 پــروژه 
ــا  ــترک( ب ــاله های مش ــا و رس ــامل پایان نامه ه ــترک )ش مش
ــر کشــورهای  ــالوه ب ــا داشــته ایم و ع ــف دنی کشــورهای مختل
اروپایــی و آمریکایــی، بــا چیــن هــم ارتبــاط بســیاری خوبی در 
ــراً  ــن اخی ــم. همچنی ــاد کرده ای ــاتید ایج ــد اس ــب رفت وآم قال

ــی  ــگاه صنعت ــی« در دانش ــتم بیابان ــات اکوسیس ــز مطالع »مرک
ــن مرکــز توســط  اصفهــان تأســیس شــده و کلیــه تجهیــزات ای
آکادمــی علــوم چیــن بــه دانشــگاه اهــدا شــد. بــر اســاس تفاهــم 
ــوم چیــن، مقــرر شــده در پنــج  ــا آکادمــی عل صــورت گرفتــه ب
ــا محوریــت دانشــگاه صنعتــی  نقطــه کشــور، مراکــزی مشــابه ب

اصفهــان ایجــاد شــود.

*در نظام هــای رتبه بنــدی معتبــر دنیــا دانشــگاه 
ــی دارد؟ ــه جایگاه ــان چ ــی اصفه صنعت

 )THE( ــز ــدی تایم ــام رتبه بن ــان در نظ ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ــر  ــگاه برت ــا، 100 دانش ــر دنی ــگاه برت ــزء 800 دانش ــواره ج هم
ــت. در  ــوده اس ــا ب ــوان دنی ــر ج ــگاه برت ــز 100 دانش ــیا و نی آس
رتبه بندی هــای موضوعــی تایمــز نیــز در ســال 2018 در حــوزه 

ــم.  ــب کرده ای ــور را کس ــه اول کش ــی رتب ــوم حیات عل
ــزء 800  ــده ایم، ج ــراً وارد ش ــه اخی ــانگهای ک ــدی ش در رتبه بن
ــرار  ــور ق ــر کش ــگاه برت ــومین دانش ــا و س ــر دنی ــگاه برت دانش
ــت  ــه نخس ــواد رتب ــم م ــک و عل ــوع فیزی ــته ایم و در موض داش

ــم.  ــب کرده ای ــدی کس ــن رتبه بن ــاس ای ــر اس ــور را ب کش
ــوری  ــارم کش ــه چه ــز رتب ــدی )Usnews( نی ــاس رتبه بن ــر اس ب
ــه  ــواد رتب ــک و م ــز در فیزی ــی نی ــای موضوع و در رتبه بندی ه

ــم.  ــه دســت آورده ای نخســت کشــور را ب
در رتبه بنــدی الیــدن )Leiden( در ســال 2017 دانشــگاه صنعتــی 
ــمندان  ــا دانش ــترک ب ــاالت مش ــتن مق ــت داش ــان از جه اصفه
ــه نخســت کشــور را دارد. در رتبه بنــدی ســایویژنز  خارجــی رتب
)Scivisions( نیــز در ســال 2017 بیــن 500 دانشــگاه برتــر دنیــا 
و رتبــه اول کشــور را کســب کرده ایــم. بــرای قرارگیــری در 
200 دانشــگاه برتــر دنیــا نیــاز بــه حمایت هــای ویــژه ای داریــم؛ 
ــع  ــی به خصــوص در رشــته های صنعتــی کــه تاب ازنظــر تجهیزات
تجهیــزات آزمایشــگاهی پیشــرفته اســت در تنگنــا هســتیم 
و بــا قاطعیــت عــرض می کنــم کاری کــه در دانشــگاه های 
ــمندان  ــوی دانش ــه از س ــی ک ــود و رتبه های ــام می ش ــران انج ای
و  غیــرت  آن  از  نشــئت گرفته  می شــود  کســب  کشــورمان 
ــا تمــام وجــود همــکاران انجــام  ــه ب ازخودگذشــتگی اســت ک
ــان  ــن محقق ــتر از ای ــت بیش ــورت حمای ــد و در ص می دهن

ــار خواهــد آمــد. ــه ب ــج مطلوبتــری ب ــاً نتای توانمنــد، قطع

ــاوری و  ــعه فن ــوص توس ــه در خص ــی ک *اقدامات
ــدازه  ــه ان ــا چ ــد ت ــام داده ای ــازی انج تجاری س
ــد؟ ــی کن ــتغال و ثروت آفرین ــد اش ــته تولی توانس

هشــت  بــودن  دارا  بــا  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه 
فــوالد،  آب،  تحقیقــات  حوزه هــای  در  پژوهشــکده 
ــک  ــل و الکترونی ــاوری، حمل ونق ــت فناوری، نانوفن زیس
هوانــوردی در راســتای رفــع معضــالت اساســی جامعــه 
گام هــای مؤثــری برداشــته اســت؛ در قالــب ایــن 
اعضــای  پتانســیل  از  بهره منــدی  و  پژوهشــکده ها 
هیئت علمــی دانشــکده های دانشــگاه، ارتباطــات بســیار 
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خوبــی بــا صنایــع شــکل گرفته و تاکنــون بیــش از 2500 
ــا ســازمان ها و صنایــع مختلــف انجــام شــده  طــرح صنعتــی ب
ــدی  ــایی های ج ــأ گره گش ــا منش ــیاری از آن ه ــه بس ــت ک اس
از صنعــت بــوده اســت. تأســیس و راه انــدازی »شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی اصفهــان« بــرای دانشــگاه صنعتــی اصفهــان یــک 
ــش  ــال پی ــدود 15 س ــه ح ــود چراک ــوب می ش ــار محس افتخ
چنــد نفــر از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
بــا ایــده گرفتــن از پارک هــای علــم و فنــاوری در دنیــا، ایــده 
ــرح  ــران مط ــاوری را در ای ــم و فن ــای عل ــدازی پارک ه راه ان
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک علم ــیس »ش ــبب تأس ــه س ــد ک کردن
ــد.  ــان ش ــی اصفه ــگاه صنعت ــای دانش ــان« در زمین ه اصفه
مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نیــز در ایــن شــهرک 

مســتقر اســت. 
هم اکنــون 43 پــارک علــم و فنــاوری در کشــور داریــم و 
ــی  ــهرک علم ــاوری در ش ــم و فن ــارک عل ــن پ ــه بزرگتری البت

و تحقیقاتــی اصفهــان اســت کــه بیــش از 550 شــرکت 
فنــاور در آن مســتقر هســتند و بیــش از 7 هــزار متخصــص و 
ــن شــهرک مشــغول فعالیــت  فارغ التحصیــل دانشــگاهی در ای
هســتند. دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در چهــار ســال گذشــته، 
در راســتای تکمیــل زنجیــره نــوآوری تــا تجاری ســازی، 
»مدیریــت نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری« در دانشــگاه 
ــز  ــه مرک ــه مجموع ــل آن س ــه ذی ــت ک ــکیل داده اس را تش
مرکزکارآفرینــی  و   )TTO( فنــاوری  انتقــال  اداره  نــوآوری، 
مشــغول فعالیــت اســت. تاکنــون 45 درخواســت برای اســتقرار 
ــد  ــداد 22 واح ــن تع ــه از ای ــوآوری اخــذ شــده ک ــز ن در مرک

ــورد  ــه و م ــتقرار یافت ــگاه اس ــوآوری دانش ــز ن ــاور در مرک فن
حمایــت دانشــگاه قرارگرفته انــد. اداره انتقــال فنــاوری، عــالوه 
بــر داوری اختراعــات، در زمینــه مدل هــای تجاری شــدن، 
ــاوره  ــی و مش ــی راهنمای ــای هیئت علم ــان و اعض ــه محقق ب
می دهــد. در طــول ســه ســال گذشــته، 126 اختــراع داخلــی 
و پنــج پتنــت خارجــی توســط ایــن مرکــز ثبــت شــده اســت. 
رســاله های  و  پایان نامه هــا  کلیــه  مرکــز  ایــن  همچنیــن 
ــالیان  ــول س ــرای دانشــجویان در ط ــد و دکت کارشناســی ارش
گذشــته را ازنظــر قابلیــت تجاری ســازی بررســی کــرده اســت 
ــای الزم از  ــت، حمایت ه ــن قابلی ــودن ای ــورت دارا ب ــا در ص ت
دانشــجوی فارغ التحصیــل یــا عضــو هیئت علمــی صــورت 
ــش  ــروش دان ــورت ف ــتاوردها به ص ــن دس ــی از ای ــرد. برخ گی
فنــی و یــا تأســیس شــرکت و پرداخــت رویالتــی بــه دانشــگاه، 

ــد. ــازار راه پیداکرده ان ــه ب ب
مرکــز کارآفرینــی نیــز در راســتای آمــوزش، مشــاوره و ترویــج 

افزایــش  و  توانمندســازی  به منظــور  کارآفرینــی  فرهنــگ 
در  دارد.  فعالیــت  دانشــجویان  کارآفرینــی  مهارت هــای 
ــی ایجادشــده و  ــوزش، مدرســه اشــتغال و کارآفرین بخــش آم
دانشــجویان دوره کارشناســی شــاغل بــه تحصیــل، دوره هایــی 
در حــوزه مهارت هــای کارآفرینــی و کســب وکار، تجاری ســازی 
ایــده و فنــآوری، مســائل مالــی و حقوقــی و ســازمانی و اداری 
بــه  اقــدام  نیــز  فرهنگ ســازی  بخــش  در  می گذراننــد. 
برگــزاری رویدادهــای ترویجــی و فرهنگــی کرده ایــم؛ دو 
ــده، کار، و برکــت(  ــکاب )ای ــداد ترویجــی ای ــار در ســال روی ب
ــه  ــم ک ــار داری ــود؛ انتظ ــزار می ش ــف برگ ــات مختل در موضوع
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گفت وگو   

دانشــجویان بــرای ایده پــردازی و تبدیــل ایــده بــه محصــول و 
ــد. ــدا کنن ــی الزم را پی ــیر آمادگ ــن مس ــروت از ای ــق ث خل

در ایــن راســتا و به عنــوان نمونــه، بــا توجــه بــه اینکــه 
ــور  ــدی کش ــی و ج ــالت حیات ــی از معض ــوع »آب« یک موض
ــجویی  ــای دانش ــه تیم ه ــوان از هم ــال فراخ ــا ارس ــت، ب اس
ــو در حــوزه آب  ــای ن ــه  ایده ه ــم ک کشــور درخواســت کرده ای
)صرفه جویــی در مصــارف آب، پســاب و...( را ارائــه دهنــد. 
ــا  ــک ت ــده ی ــه ای ــت ک ــکاب آن اس ــداد ای ــک روی ــه ی نتیج
ســه تیــم پــس از داوری، به عنــوان ایده هــای قابل اجــرا و 
ــر  ــن ایده هــای برت ــده اعــالم می شــود و از ای تجاری شــدن برن

هــم دانشــگاه و هــم ســرمایه گذاران حمایــت می کننــد. 
دوره هــای ترویجــی کوتاه مــدت در قالــب ایده شــو و برگــزاری 
ــز  ــای مرک ــر فعالیت ه ــر از دیگ ــای برت ــش کارآفرین ه همای
کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اســت؛ برخــی از 
ــجویان  ــر دانش ــرای دیگ ــان را ب ــق تجربیاتش ــان موف کارآفرین
بســیار  دانشــجویان  بــرای  امــر  ایــن  و  می کننــد  بیــان 
امیدبخــش و انگیــزه دهنــده اســت. در حــوزه کارآفرینــی 
دانشــگاه شــور و هیجــان وصف ناپذیــری وجــود دارد و در 
ــی  ــش خصوص ــران بخ ــتاب دهنده های پیش ــتا از ش ــن راس ای
نیــز بهــره گرفته ایــم. در یــک جملــه می توانــم بگویــم 
ــگاه  ــازی در دانش ــروت و تجاری س ــا ث ــده ت ــره ای ــه زنجی ک
ــات  ــم از زحم ــده و الزم می دان ــل ش ــان تکمی ــی اصفه صنعت
ــر  ــوم دکت ــرادی و مرح ــی م ــر عل ــوم دکت ــای مرح و تالش ه
ــگاه در  ــجویان دانش ــی و دانش ــای هیئت علم ــن، اعض زین الدی
ــراوان  ــای ف ــن حمایت ه ــته و همچنی ــال های گذش ــول س ط
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بخصــوص معاونــت پژوهــش 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــاوری و معاون و فن

ــم. ــی کن قدردان

ــاد  ــت ایج ــگاه در جه ــی را دانش ــه فناوری های *چ
ــت؟ ــرده اس ــه ک ــروت عرض ــد ث ــتغال و تولی اش

ــه  یکــی از راه هــای حــل معضــل اشــتغال در کشــور، توجــه ب
شــرکت های دانش بنیــان اســت؛ چراکــه از مســیر علــم و 
فنــاوری، خلــق ثــروت صــورت می گیــرد. به عنوان مثــال، 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان به عنــوان قطــب تجهیــزات مــورد 
ــه  ــق ب ــه موف ــن زمین ــاز کشــور محســوب می شــود و در ای نی
ــاز  ــزات مــورد نی طراحــی، ســاخت و تولیــد بســیاری از تجهی
کشــور شــده ایم. طراحــی و ســاخت بویه هــای موج نــگار 
ــان  ــزر، عم ــای خ ــی در دری ــدازی 11 ایســتگاه تحقیقات )راه ان
دســتگاه  تولیــد  و  ســاخت  و  طراحــی  خلیج فــارس(،  و 
طیف ســنج یونــی )IMS(، تولیــد بتــن ســبک و تولیــد پوشــش 
نمــای ســاختمان به صــورت نســوز، فقــط نمونه هایــی از 
دســتاوردهای محققــان دانشــگاه اســت. بــا حمایت، بهــا دادن و 
اعتمــاد بــه جوانــان کشــور کــه اســتعداد آنــان ســرمایه اصلــی 
ــاً  ــود، قطع ــوب می ش ــور محس ــرای کش ــی ب ــیل مهم و پتانس

کشــور خیلــی بهتــر می توانــد از ایــن منبــع عظیــم بهره منــد 
شــود.

ــن  ــه ای ــی ک ــگاه و چالش ــه دانش ــوص بودج *در خص
ــه  ــد چ ــاد می کن ــگاه ها ایج ــش روی دانش ــتی پی کاس

ــیده اید؟ ــری اندیش تدابی
در ســال جــاری تاکنــون حــدود 16 درصــد بودجــه دانشــگاه ها 
ــه  ــدی ک ــی از 75 درص ــت؛ یعن ــده اس ــی داده نش به طورکل
بایــد در مــدت 9 مــاه تخصیــص می یافــت، 16 درصــد 
ــگاه ها  ــه دانش ــده بودج ــش عم ــت. بخ ــده اس ــت نش پرداخ
صــرف حقــوق و مزایــای کارکنــان می شــود و مابقــی آن، 
ــد آن  ــش از 60 درص ــاید بی ــت ش ــارات اس ــایر اعتب ــه س ک
ــه  ــت ک ــی اس ــت. طبیع ــده اس ــت نش ــگاه ها پرداخ ــه دانش ب
کمبــود بودجــه فعالیــت دانشــگاه ها را دســتخوش تغییــرات و 
ــای  ــوص در زمینه ه ــرد و بخص ــد ک ــدیدی خواه ــای ش افت ه
ــد. در  ــرار می گیرن ــر ق ــر، بیشــتر تحــت تأثی پژوهشــی هزینه ب
ــه  ــود ک ــرف می ش ــگاهی مص ــواد آزمایش ــته ها م ــی رش برخ
ایــن مــواد هم اکنــون 3 الــی 4 برابــر افزایــش قیمــت داشــته 
ــگاه  ــی دانش ــای تحقیقات ــی از فعالیت ه ــفانه برخ اســت. متأس
ــود  ــل کمب ــه دلی ــرا ب ــد و دکت ــی ارش ــای کارشناس در دوره ه
بودجــه متوقــف شــده اســت. همچنیــن کمبــود بودجــه، 
دانشــگاه را در حوزه هــای پشــتیبانی، فنــاوری و بین الملــل بــا 
ــود بودجــه به طــور خــاص  ــرده اســت. کمب بحــران مواجــه ک
در حــوزه بین الملــل بســیار تأثیرگــذار اســت. از دوســتان 
ســازمان برنامه وبودجــه و خزانــه کل کشــور تقاضــا دارم نــگاه 
ویــژه ای بــه دانشــگاه ها داشــته باشــند تــا رشــد شــتاب علمــی 
ــف نشــود.  ــم، متوق ــته کســب کرده ای ــال های گذش ــه در س ک
ــف و  ــای مختل ــمندم، حمایت ه ــور خواهش ــئوالن کش از مس
ــه  ــته ادام ــد گذش ــود را مانن ــی خ ــای مال ــه حمایت ه ازجمل
دهنــد تــا بتوانیــم دیپلماســی علمــی کشــورمان را حداقــل بــا 
کشــورهای اروپایــی و چیــن حفــظ کنیــم کــه یقینــاً منجــر بــه 

ــا خواهــد شــد. ــران در دنی ــگاه سیاســی ای بهبــود جای
دیپلماســی علمــی، موتــور محرکــه و پیشــران ارتباطــات 
سیاســی اســت. لــذا اعتقــاد داریــم به جــای آن کــه دانشــگاه ها 
ــا  ــع مســائل سیاســی و ارتباطــات سیاســی باشــند، بایــد ب تاب

ــا باشــند. دیپلماســی علمــی خــود، پیشــرو ارتباطــات دنی
در پایــان ضمــن تشــکر از کلیــه دانشــگاهیان عزیــز کــه 
افتخــارات ذکرشــده مرهــون زحمــات و تالش هــای آن هاســت، 
الزم می دانــم از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم هــم بــه 
دلیــل فرصتــی کــه فراهــم نمودنــد تشــکر و قدردانــی نمایــم.
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گزارشی از فعالیت سامانه اجرایی ساتع؛

بارگذاری 150 اولویت پژوهشی از 50 شرکت در سامانه ساتع
تا دی ماه 1397

تیرمــاه   27 مــورخ  جلســه  در  وزیــران  هیئــت 
 9 تبصــره  »ط«  بنــد  اجرایــی  آیین نامــه   ،1397
ــخ  ــب و در تاری ــال 1397 را تصوی ــه س ــون بودج قان
دوم مردادمــاه 1397 بــه ســازمان ها و ارگان هــای 
ذی ربــط ابــالغ نمــود. مطابــق مفــاد آیین نامــه، 
ــی  ــا و مؤسســات انتفاع شــرکت های ســودده، بانک ه
وابســته بــه دولــت مکلفنــد حداقــل 40درصــد هزینــه 
ــه  ــه ب ــه ماه ــع س ــود را در مقاط ــی خ ــور پژوهش ام
حســاب خاصــی نــزد خزانــه داری واریــز کننــد تــا در 
راســتای حــل مســائل و مشــکالت ایــن شــرکت ها و 
مؤسســات از طریــق دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
عالــی و پژوهــش و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی دارای 
ردیــف بودجــه و در قالــب مــواردی چــون پروژه هــای 
پژوهــش کاربــردی از طریــق اعضــای هیــأت علمــی، 
پایان نامه هــای  اجــرای  فنــاوران،  و  پژوهشــگران 
و  پســادکتری  پروژه هــای  و  تکمیلــی  تحصیــالت 
ــالت  ــگان تحصی ــی دانش آموخت ــای تحقیقات پروژه ه
تکمیلــی غیــر شــاغل تحــت نظــارت یکــی از مراکــز، 

ــه شــود. هزین

ــوان  ــت عن ــف تح ــورای عت ــه ش ــب دبیرخان بدین ترتی
ــاوری )ســاتع(،  ســامانه تقاضــا و عرضــه پژوهــش و فن

ــی  ــه آدرس الکترونیک ب
مؤسســات  اختیــار  در  و  ایجــاد   http://sate.atf.gov.ir
آموزشــی و پژوهشــی و فنــاوری و همچنیــن شــرکت ها 

ــرار داده اســت. ــا ق و نهاده
در حــال حاضــر 150 اولویــت پژوهشــی از 50 شــرکت 
ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــذاری ش ــامانه بارگ در س
112 پیشــنهاده از ســوی دانشــگاه ها و مراکــز پژوهــش 
ــه  ــده، ب ــت ش ــای ثب ــتای اولویت ه ــاوری در راس و فن
شــرکت ها ارســال شــده کــه تعــدادی از آنهــا بــه 
ــت  ــس از ثب ــت. پ ــیده اس ــرارداد رس ــت ق ــه ثب مرحل
قــرارداد در ســامانه و تأییــد مطابقــت آن بــا آیین نامــه، 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مبالــغ قابــل پرداخــت 
بــه مراکــز را بــه خزانــه اعــالم می نمایــد. دانشــگاه ها و 
مراکــز پژوهــش و فنــاوری موظفنــد حداقــل 60 درصــد 
مبلــغ هــر پــروژه را بــه دانشــجویان و یــا پژوهشــگران 
پســادکتری و یــا دانش آموختــگان پژوهشــگر و یــا 

ــروژه پرداخــت کننــد. نیروهــای کارورز فعــال در پ

ژپوهشی
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پژوهــش،  دســتاوردهای  نمایشــگاه  نوزدهمیــن 
فنــاوری و فــن بــازار و ششــمین نمایشــگاه تجهیــزات 
ــاه  ــا 6 دی م ــران 3 ت ــواد آزمایشــگاهی ســاخت ای و م
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم در مح
ــا  ــگاه ب ــن نمایش ــه ای ــن افتتاحی ــد. آیی ــزار گردی برگ
حضــور دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری، امیــر ســرتیپ حاتمــی وزیــر دفــاع و 
ــر ســورنا ســتاری  پشــتیبانی نیروهــای مســلح و دکت
ــزار  ــاوری ریاســت جمهــوری برگ ــاون علمــی و فن مع

شــد.

تولید و کاربردی شدن فناوری و دانش و 
ثروت آفرینی، رویکرد اصلی وزارت علوم است

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
ــگاه  ــن نمایش ــه نوزدهمی ــم افتتاحی ــاوری در مراس فن
ــار  ــازار اظه ــن ب ــاوری و ف دســتاوردهای پژوهــش، فن
ــش،  ــاوری و دان ــد فن ــر تولی ــال حاض ــت: در ح داش
اســتفاده از آن در جامعــه و ثروت آفرینــی رویکــرد 

ــت. ــوم اس ــی وزارت عل اصل
وی در خصــوص لــزوم توجــه بــه ایــن نمایشــگاه 
ــاوری  ــش، فن ــتاوردهای پژوه ــگاه دس ــت: نمایش گف
ــا  ــال ها ب ــه س ــت ک ــی اس ــداد مهم ــازار روی ــن ب و ف
ــن  ــز در نوزدهمی ــال نی ــده و امس ــال ش ــت دنب جدی

ســال خــود بــا کیفیــت بهتــری در حــال برگــزاری اســت.
ــی،  ــرایط زمان ــی ش ــه گاه ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
ــر  ــا را دقیق ت ــی فعالیت ه ــت برخ ــار و اهمی ارزش و اعتب
ــی و  ــز علم ــگاه ها و مراک ــزود: دانش ــد، اف ــان می ده نش
ــدات  ــبی را در تولی ــیار مناس ــای بس ــی ظرفیت ه تحقیقات
ــا  ــور م ــر کش ــال حاض ــه در ح ــد به طوری ک ــی دارن علم
ــم را در جهــان دارد و ســال گذشــته  ــد عل ــه 16 تولی رتب
ــب  ــه اول را کس ــی، رتب ــدات علم ــد تولی ــر رش ــز ازنظ نی

ــرده اســت. ک
دکتــر غالمــی بــا اعــالم اینکــه اکنــون بــه همــت اســتادان 
ازجملــه  رشــته ها  برخــی  در  کشــور  دانشــجویان  و 
نانوتکنولــوژی، رتبه هــای زیــر 10 جهــان را داریــم، ادامــه 
ــت  ــک ظرفی ــی ی ــز تحقیقات ــاتید و مراک ــروزه اس داد: ام
ــد کــه امیدواریــم  ــزرگ علمــی را در کشــور شــکل دادن ب

ــت شــود. ــن ظرفیــت تقوی ای
وی تصریــح کــرد: به منظــور حمایــت از فعالیت هــای 
ــد در  ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــارک عل ــی، 43 پ علم

دانشــگاه های کشــور شــکل گرفــت.
وزیــر علــوم با بیــان اینکــه وزارت علــوم در راســتای تبدیل 
ــتاوردهای  ــردن دس ــردی ک ــاوری و کارب ــه فن ــش ب دان
ــه  ــش ب ــوزه پژوه ــود را از ح ــی خ ــت مال ــی، حمای علم
ــت،  ــرده اس ــت ک ــی هدای ــوان علم ــای ج ــمت نیروه س
تأکیــد کــرد: الزم اســت تــا همــه دســتگاه هایی کــه 
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منابــع پژوهشــی را در اختیــار دارنــد، بیش ازپیــش از 
ــد. ــت کنن ــور حمای ــم در کش ــد عل ــی تولی ــت مل حرک

دکتــر غالمــی در رابطــه بــا صندوق هــای حمایــت از 
ــا،  ــن صندوق ه ــه ای ــت: ازجمل ــی گف ــای پژوهش فعالیت ه
می توانــد  کــه  اســت  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق 
ســرمایه گذاری های ریســک پذیر داشــته باشــد کــه بــر 
همیــن اســاس شــرکت ها می تواننــد اطالعاتــی را از وزارت 

ــد. ــت کنن ــوم دریاف عل
ــی  ــای علم ــه ظرفیت ه ــه ب ــزوم توج ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
و  جوانــان  اســاتید،  حاضــر  حــال  در  گفــت:  کشــور، 
مجموعه هــای علمــی ظرفیت هــای باالیــی را در کشــور 
ــون  ــه اکن ــن جمعــی ک ــم ای ــه امیدواری ــد ک ایجــاد کرده ان
در حــوزه علمــی و پژوهشــی شــکل گرفته، بتوانــد در آینــده 

ــد. ــته باش ــتری داش ــترش بیش ــش و گس ــش رو، زای پی
ــه  ــا هم ــت ت ــروزه الزم اس ــرد: ام ــوان ک ــوم عن ــر عل وزی
ــور  ــری کش ــای فک ــه مجموعه ه ــی ب ــدگان داخل تولیدکنن
شــاهد  نزدیــک  آینــده ای  در  زیــرا  کننــد  اطمینــان 
همکاری هــای بیشــتر از ســوی ســازمان ها و نهادهــای 

ــود. ــد ب ــف خواهن مختل
وی گفــت: امیدواریــم حرکت هــای علمــی کشــور روزبــه روز 
ــای  ــی و بخش ه ــز علم ــن مراک ــی بی ــتای هم افزای در راس

مختلــف جامعــه افزایــش یابــد.
دکتــر غالمــی در پایــان تأکیــد کــرد: همــه تــالش مــا ایــن 
ــا همکاری هــای جمعــی کشــور را افزایــش دهیــم  اســت ت
و یقیــن داریــم کــه خداونــد نیــز یــاور تالشــگران خواهــد 

بــود.

حمایت از تجاری سازی طرح ها و محصوالت فناورانه 
دانشگاهی تا سقف ۲۵ میلیارد ریال

ــت:  ــار داش ــن اظه ــن آیی ــد، در ای ــعود برومن ــر مس دکت
ــوالت  ــا و محص ــازی طرح ه ــت از تجاری س ــزان حمای می
فناورانــه دانشــگاهی تــا ســقف 250 میلیــون تومــان از هــر 

ــال اســت. ــا ســقف 25 میلیــارد ری طــرح و مجموعــاً ت
وی تصریــح کــرد: رونمایــی از فناوری هــای منتخــب، 
ــا،  ــی فناوری ه ــرمایه گذار، ارزیاب ــه س ــاوری ب ــی فن معرف
ــا،  ــاد تفاهم نامه ه ــازی، انعق ــای تجاری س ــاد قرارداده انعق
رئــوس  از  آموزشــی  کارگاه هــای  و  غرفه هــا  ارزیابــی 

ــت. ــگاه اس ــن دوره از نمایش ــای ای برنامه ه
ــر در  ــز حاض ــداد مراک ــه تع ــاره ب ــا اش ــد ب ــر برومن دکت
ــر  ــز حاض ــداد مراک ــزود: تع ــاوری اف ــه فن نمایشــگاه عرض
ــگاه ها  ــهم دانش ــداد س ــن تع ــه از ای ــت ک ــز اس 199 مرک
51، پژوهشــگاه ها 15، پارک هــای علــم و فنــاوری 40، 
مراکــز رشــد 7 و مؤسســات تحقیقاتــی 14 مرکــز اســت.
ــرد:  ــح ک ــوم تصری ــاوری وزارت عل ــش و فن ــاون پژوه مع
ــه در نمایشــگاه  ــرای ارائ ــاوری ب ــای فن ــداد کل طرح ه تع
عرضــه 3199 طــرح اســت کــه 58 درصــد بــه دانشــگاه ها، 
16 درصــد بــه پارک هــای علــم و فنــاوری، 11 درصــد بــه 
ــه  ــه پژوهشــگاه ها و 5 درصــد ب مراکــز رشــد، 5 درصــد ب

مؤسســات تحقیقاتــی تعلــق دارد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور همــه اســتان های کشــور در ایــن 
ــور  ــتان های کش ــر اس ــرد: اکث ــان ک ــگاه خاطرنش نمایش
در نمایشــگاه حضــور داشــتند و اســتان های تهــران و 
گلســتان بــا پیــش از 200 طــرح حضــور فعال تــری را در 
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ــته اند. ــگاه داش ــن نمایش ای
 Match دکتــر برومنــد بــه پیونــد عرضــه و تقاضــا و
Making در ایــن دوره از نمایشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: 

 IRAN TECHHUB ــامانه ــده در س ــای ثبت ش کل طرح ه
تعــداد 3263 طــرح اســت کــه تعــداد 50 طــرح به عنــوان 

ــت. ــده اس ــاب ش ــی و انتخ ــب ارزیاب ــای منتخ طرح ه
ــرد  ــاره ک ــاوری اش ــه فن ــص یاران ــرح تخصی ــه ط وی ب
و افــزود: میــزان حمایــت از تجاری ســازی طرح هــا و 
محصــوالت فناورانــه دانشــگاهی تــا ســقف 250 میلیــون 
ــارد  ــا ســقف 25 میلی ــاً ت ــر طــرح و مجموع ــان از ه توم
ــت  ــغ قابلی ــن مبل ــت ای ــرایط دریاف ــت و ش ــال اس ری
ــروه  ــد کارگ ــا تأیی ــرمایه گذاری ب ــا س ــروش ی ــاالی ف ب
ــه ای  ــورت مرحل ــه به ص ــص یاران ــازی و تخصی تجاری س

ــود. ــد ب ــه پیشــرفت کار خواه ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــم ب ــاخص های مه ــوص ش ــد در خص ــر برومن دکت
ــرد:  ــح ک ــا تصری ــه طرح ه ــاوری ب ــه فن ــص یاران تخصی
ــزان  ــاور، می ــم فن ــوابق تی ــروش، س ــس از ف ــات پ خدم
ســاخت و تولیــد داخــل، اهمیــت فنــاوری در حــل 
ــده از  ــای منعقدش ــم قرارداده ــور و حج ــکالت کش مش
ــد  ــاوری خواه ــه فن ــص یاران ــی تخصی ــاخص های اصل ش

ــود. ب
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم در راســتای 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان گفــت: صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی در تعامــل بــا وزارت علــوم بــا 
ــرارداد  ــم ق ــا ســقف 70 درصــد رق اعطــای تســهیالت ت
ــر از  ــود کمت ــا س ــان ب ــرکت های دانش بنی ــن ش فی مابی
11 درصــد آمادگــی دارد تــا تأمیــن مالــی ایــن قراردادهــا 

ــد. ــده دار باش را عه
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دکتــر برومنــد بــه تعــداد طرح هــای دریافتــی بــرای 
ــرد و  ــاره ک ــاوری اش ــازی فن ــه تجاری س ــص یاران تخصی
افــزود: از مجمــوع 147 طــرح  دریافتــی 63 طــرح؛ تعــداد 
ــرح،  ــرمایه گذاری 63 ط ــاالی س ــت ب ــا قابلی ــای ب طرح ه
ــد محصــول و 45 طــرح مشــارکت اســت. 39 طــرح خری
همچنیــن در دومیــن روز از نمایشــگاه دســتاوردهای 
ــگاه  ــمین نمایش ــازار و شش ــن ب ــاوری و ف ــش، فن پژوه
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران، همایــش 
ــا صنعــت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های  مدیــران ارتبــاط ب

ــزار شــد. کشــور برگ

امضای پنج قرارداد همکاری میان شرکت های 
دانش بنیان و بخش صنعت

صنعــت  بــا  ارتبــاط  مدیــران  همایــش  دومیــن  در 
دانشــگاه ها کــه بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
ــد؛  ــزار ش ــران برگ ــی ته ــگاه بین الملل ــاوری در نمایش فن
و  دانش بنیــان  شــرکت های  همــکاری  قــرارداد  پنــج 

ــید. ــا رس ــه امض ــت ب ــش صنع بخ
ــاوری  ــش و فن ــت پژوه ــان معاون ــرارداد می ــاد ق ــا انعق ب
وزارت علــوم و معاونــت سیاســت گذاری فنــاوری معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از ثبــت پتنــت 

مالــی می شــود. دانش بنیــان حمایــت  شــرکت های 
در آییــن امضــای قراردادهــای دانش بنیــان؛ قــرارداد 
زیســت  روش  بــه  انزلــی  تــاالب  مرحلــه ای  احیــای 
ــان  ــه و افزایــش حجــم آبگیــری، می ــی تســریع یافت پاالی
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و ســازمان حفاظــت 
ــه  ــال ب ــارد ری ــر 800 میلی ــار بالغ ب ــا اعتب محیط زیســت ب

ــید. امضــا رس
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در ادامــه ایــن برنامــه، قــرارداد طراحــی، ســاخت و 
ــتحصال  ــرای اس ــایی ب ــت غش ــو پلن ــرداری از دم بهره ب
شــرکت  میــان  دودکــش،  گاز  از  کربــن  دی اکســید 
ــر  ــگاه پلیم ــهرکرد و پژوهش ــک ش ــان گازکربنی دانش بنی
و پتروشــیمی بــا مبلــغ 101 میلیــارد و 56 میلیــون ریــال 

ــید. ــا رس ــه امض ب
ــک  ــدازی ی ــب و راه ان ــاخت و نص ــرارداد س ــاد ق ــا انعق ب
دســتگاه ســامانه بومــی بازرســی کامیونــی مــدل ســیار بــه 
همــراه ارائــه خدمــات گارانتــی میــان شــرکت ســامانه گــر 
امیــن و شــرکت ســیار صنعــت ســپاهان، بــه انجــام امــور 

گمــرک و مرزبانــی کمــک خواهــد شــد.
تولیــد انــواع مرکب هــای پرینتــر و پالترهــای جوهرافشــان 
ــو از  ــاوری نان ــی و فن ــی، گیاه ــواد معدن ــتفاده از م ــا اس ب
ــه  ــوم ب ــر عل ــا حضــور وزی ــود کــه ب دیگــر قراردادهایــی ب
امضــا رســید و بــا انعقــاد ایــن قــرارداد میــان شــرکت نانــو 
ــارک  ــا مســتقر در پ ــز گام ــگ افشــان و شــرکت تجهی رن
ــور  ــج کش ــع پن ــه جم ــران ب ــان، ای ــاوری زنج ــم و فن عل
ــان  ــای جوهرافش ــر و پالتره ــب پرینت ــده مرک تولیدکنن

خواهــد پیوســت.

انعقاد 8۵ تفاهم نامه در نمایشگاه تقاضای ساخت و 
تولید ایرانی

ــوم،  ــی عل ــورای عال ــرکل ش ــد دبی ــعود برومن ــر مس دکت
ــغ  ــه مبل ــه ب ــاد 85 تفاهم نام ــاوری از انعق ــات و فن تحقیق
ــاخت و  ــای س ــگاه تقاض ــان در نمایش ــارد توم 123 میلی
تولیــد ایرانــی )تســتا( خبــر داد و گفــت:  از ســوی دبیرخانه 
ــرای تبدیل شــدن  شــورای "عتــف" پــی گیری هــای الزم ب
ــرار دارد.  ــرارداد در دســتور کار ق ــه ق ــن تفاهم نامه هــا ب ای

ــاد و  ــد و هفت ــیه یکص ــد در حاش ــعود برومن ــر مس دکت
چهارمیــن کمیســیون دائمــی شــورای عالــی علــوم، 
ــگاه  ــزاری نمایش ــه برگ ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن تحقیق
ــن  ــزود: در ای ــل اف ــاخت داخ ــگاهی س ــزات آزمایش تجهی
نمایشــگاه 70 شــرکت بــا حــدود 900 نیازمنــدی فنــاوری 

ــتند. ــور داش حض
ــا  ــه ب ــگاه 85 تفاهم نام ــن دوره از نمایش ــزود: در ای وی اف
مبلــغ 123 میلیــارد تومــان میــان دســتگاه های اجرایــی، 
خدمــات  عرضه کننــدگان  و  تولیدکننــده  شــرکت های 

پژوهــش و فنــاوری منعقــد شــد.
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد ب دکتربرومن
دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فنــاوری 
پیگیــری نهایــی شــدن ایــن تفاهم نامه هــا در دســتور 
ــا در  ــن تفاهم نامه ه ــرد: ای ــان ک ــرار دارد، خاطرنش کار ق
ــل  ــرارداد تبدی ــه ق ــد ب ــده بای ــاه آین ــک م ــان ی مدت زم
ــه کشــور  ــا از ایــن طریــق نیازمندی هــای فناوران شــوند ت

ــود. ــن ش ــی تأمی ــاور داخل ــرکت های فن ــب ش در قال
ــه  ــاره ب ــا اش ــوم ب ــاوری وزارت عل ــش و فن ــاون پژوه مع
ــدازی ســامانه تســتا خاطرنشــان کــرد: ایــن ســامانه  راه ان
ــای  ــه در آن نیازمندی ه ــت ک ــن اس ــامانه آنالی ــک س ی
ــه  ــت و در جلس ــده اس ــذاری ش ــرکت ها بارگ ــه ش فناوران
ــه  ــد ک ــنهاد ش ــف پیش ــورای عت ــی ش ــیون دائم کمیس
ــد و در آن  ــی بمان ــال باق ــامانه فع ــک س ــامانه ی ــن س ای
ــن  ــا از ای ــود ت ــذاری ش ــا بارگ ــورد تقاض ــای م فناوری ه
طریــق بتــوان نمایشــگاه مجــازی از دســتاوردهای فناورانــه 

ــرد. ایجــاد ک
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آموزشــی و پژوهشــی علــوم انســانی دانشــگاه ها در 
ــه تاکیــد  ــا توجــه ب ــران اســت کــه ب توســعه جامعــه ای
ــوم،  وجــه اثربخشــی و کارآمــدی آن از ســوی وزارت عل

ــد. ــد ش ــرده خواه ــش ب ــز پی ــاز دوم آن نی ــزودی ف ب
خوشــبختانه طــرح اعتــال بــا روشــمندی و پــس از انجــام 
ــاز  ــون وارد ف ــم اکن ــک ســال و نی ــی، در ی ــاز مطالعات ف
اجرایــی شــده کــه یکــی از پژوهش هــای بــه ثمر رســیده 
علــوم  پژوهشــی  و  اموزشــی  برنامه هــای  نقــش  آن 
ــت  ــران اس ــه ای ــعه جامع ــا در توس ــگاه ه ــانی دانش انس
کــه بــا توجــه بــه تاکیــد وجــه اثربخشــی و کارآمــدی آن 
ــز پیــش  ــاز دوم آن نی ــزودی ف ــوم، ب از ســوی وزارت عل

ــرده خواهــد شــد. ب
ــوان گفــت تاکنــون حــدود  ــی می ت ــگاه اجمال در یــک ن
10 پــروژه ایــن طــرح بــه ثمــر رســیده حــدود 34 پــروژه 
تصویــب نهایــی شــده و قریــب بــه 40 پروژه در 4 شــاخه 
مبانــی، بازشناســی انتقــادی یــا تاریخــی، کاربســت و در 
حــوزه چالش هــای اجتماعــی درحــال تصویــب اســت و 
چندیــن پــروژه دیگــر نیز از ســوی دانشــگاه های سراســر 

کشــور پیشــنهاد شــده کــه درحــال بررســی اســت.
ــن  ــام ای ــکل گیری و انج ــی ش ــا و چرای ــاره مبن ــا درب ام
طــرح جامــع، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار 
ــگاه  ــن پژوهش ــون ای ــی مت ــورای بررس ــای ش ــا اعض ب
فرمودنــد »... ان شــااهلل یــک مقطــع جدیــدی را تعریــف 
کنیــد، بــرای اینکــه محصــول ایــن جمــع بــه بــازار کار 
بیایــد، یــک حرکــت کالنــی بایــد انجــام بگیــرد. باالخــره 
محصــول کار بایــد بتوانــد بــه کار بــازار علمــی بیایــد، یــا 
کتــاب درســی بشــود یــا مرجــع اســتادان علــوم انســانی 
در همــه رشــته ها و در همــه بخش هــا قــرار گیــرد کــه 
بتواننــد بــه آن مراجعــه کننــد. خــود را موظــف بدانیــد 
ــع  ــاب، منب ــرای کت ــواد الزم ب ــردن م ــم ک ــرای فراه ب
علمــی، مرجــع علمــی، کــه یــا دیگــران بتواننــد کتــاب 
بنویســند یــا خــود ایــن مجموعــه از افــراد بخواهــد کــه 

کتــاب بنویســند و منبــع علمــی فراهــم کننــد...«   

* لطفــًا ویژگی هــای خــاص ایــن طــرح را 
معرفــی بفرماییــد.

از جملــه تمایــزات طــرح اعتــال، منظومــه ای بــودن 
ــرح در  ــن ط ــی ای ــت یعن ــانی اس ــوم انس ــای عل پروژه ه
ــا" و  ــه چــه مســائلی در "مبن ــکاود ک ــا ب صــدد اســت ت
ــوم انســانی وجــود دارد. ســپس چرایــی ایــن  "روش" عل

ــانی در  ــوم انس ــرا عل ــه چ ــد ک ــان می کن ــش را بی چال
مواقعــی "بــه کار بســته نشــده" و معضــالت را حــل 
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پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا قدمتــی 
بیــش از نیــم قــرن، بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی در 
ــه در آن 11  ــت ک ــر گذاش ــت س ــی را پش ــال 1357، تحوالت س

موسســه، پژوهشــکده، مرکــز و فرهنگســتان بــا یکدیگــر ادغــام و 
ــد. اخیــراً نیــز بنیــاد  ــد آوردن ــی پژوهشــگاه را پدی ســاختار کنون

ــت. ــته اس ــه پیوس ــن مجموع ــه ای ــنامه نگاری ب دانش
ــل  ــا، تبدی ــی زمینه ه ــی در برخ ــف اله ــه لط ــگاه ب ــن پژوهش ای
بــه نهــادی شــده کــه در حــال حاضــر نــه تنهــا در عرصــه ملــی 
ــی گام نهــاده اســت. بســیاری از کشــورها  بلکــه در ســطح فرامل
ــاله و  ــل مس ــردازی، ح ــز ایده پ ــوان مرک ــه عن ــگاه ب روی پژوهش

گفت وگوهــای اندیشــگانی و فرهنگ هــا حســاب می کننــد. 
طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی در مســیر ارتقــای کارآمــدی 
بــر مبنــای برخــی نیازهــا بویــژه توصیــه و رهنمــود مقــام معظــم 
رهبــری و برخــی اقتضائــات ملــی و در چارچوب اســناد باالدســتی 
و برنامــه توســعه راهبــردی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور در ایــن 

پژوهشــگاه شــکل گرفتــه اســت. 
ــادی  ــینعلی قب ــر حس ــا دکت ــو ب ــه گفت وگ ــوص ب ــن خص در ای
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی نشســته ایم؛ 
ــن گفت وگــو اســت. ــد شــرح کامــل ای ــه می خوانی آنچــه در ادام

اشاره

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشریح 
کرد:

اقدامات پژوهشگاه در راستای اجرای طرح اعتالی 
علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

* طــرح اعتــالی علــوم انســانی چیســت و چگونــه شــکل 
؟ فت گر

ایــن طــرح مشــخصاً بیشــتر منبعــث از بیانــات مقــام معظــم رهبری 
ــا اعضــای شــورای  اســت کــه در تاریــخ 85/11/2 طــی دیــداری ب
بررســی متــون ایــن پژوهشــگاه، روشــن فرمودنــد کــه پژوهشــگاه 
بایــد در مســیر طــرح "کالن" کــه بــه "بــازار علمــی بیایــد" حرکــت 

کنــد.
ــاز  ــام ف ــس از انج ــدی و پ ــا روش من ــال ب ــرح اعت ــبختانه ط خوش
ــی شــده  ــاز اجرای ــون وارد ف ــم اکن ــک ســال و نی ــی، در ی مطالعات
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نکــرده اســت و در ادامــه آن راهکارهــای "کاربردی ســازی"، 
فرایندهــای آن و انجــام نمونه هایــی از طرح هــای بــا 
ــک  ــذا ی ــی آورد. ل ــرا در م ــه اج ــردی را ب ــت کارب اولوی
ــه دســتاوردهای  ــه مجموع ــه ای دارد ک ــوژی منظوم متدول
ــرای  ــول ب ــی، روش و محص ــوزه مبان ــد در ح آن می توان

ــد. ــا باش ــا راه گش ــگاه های م ــم و دانش ــازار عل ب

* در مجمــوع ایــن طــرح قصــد دارد ایــن مســیر 
را طــی کنــد کــه چگونــه در ایــران علــوم انســانی 

ــد؟  ــد ش ــر خواه اثربخش ت
ــت  ــی اس ــال بررس ــاً در ح ــه عمیق ــی ک ــی از مقوالت یک
ــبتی  ــه نس ــانی چ ــوم انس ــته های عل ــه رش ــت ک ــن اس ای
ــد و  ــی دارن ــارت افزای ــتغال، مه ــل اش ــی مث ــا پدیده های ب
راهکارهــای رســیدن بــه مهــارت افزایــی مطلــوب در حــوزه 

ــد. ــد باش ــه می توان ــت چ روش و کاربس

* در مجمــوع، شــما طــرح اعتــال را چگونــه تعریف 
می کنیــد؟ اهــداف آن کدامنــد؟

طــرح جامــع اعتــالی علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت 
کشــور، "مجموعــه طرح هــای پژوهشــی مبنایــی، راهبردی، 
کاربــردی و مســأله مدار، چالش محــور، بــا جهت گیــری 
ــا ارزش هــای دینــی و فرهنگــی  ــه و منطبــق ب بومی گرایان
ــای  ــه ای از فعالیت ه ــراه منظوم ــه هم ــمند ب ــی، روش ایران
علمــی- ترویجــی اســت" کــه به منظــور تولیــد محصــوالت 
فاخــر علمــی، پاســخ بــه نیازهــا و چالش هــای اجتماعــی، 
ــانی،  ــوم انس ــی عل ــدی و کارای ــای کارآم ــن ارتق همچنی
در مســیر  و  و مســائل جامعــه  نیازهــا  بــه  معطــوف 
برنامــه  سیاســت های  و  راهبردهــا  عملیاتی کــردن 
ــژه  ــت وی ــه و مأموری ــق مصوب ــگاه و تحق ــعه پژوهش توس

ــارکت ــا مش ــگاه ب ــای پژوهش هیأت امن
   اعضــای هیأت علمــی پژوهشــگاه و نخبــگان کشــور 

انجــام می گیــرد.

گفت وگو   

* اهداف طرح جامع اعتالی چیست؟
1.پی جویــی و تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری و 
ــه پژوهشــگاه در خصــوص انجــام  توصیه هــای ایشــان ب

طــرح کالن کارآمــد
راهبــردی  توســعه  برنامــه  از  بخش هایــی  2.تحقــق 

پژوهشــگاه
ــای  ــانی در برنامه ریزی ه ــی علوم انس ــای نقش آفرین 3.ارتق
توســعه علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و معطــوف 

بــه پیشــرفت کشــور بــه صاحب نظــران
حــل  در  علوم انســانی  نقش آفرینــی  ســطح  4.ارتقــای 
مســائل کشــور از طریــق اجــرای پژوهش هــای توســعه ای، 

ــردی ــای راهب ــور و گزارش ه ــاز مح ــردی و نی کارب
ــام  ــی نظ ــتوانه علم ــوان پش ــی به عن ــام دانای ــت نظ 5.تقوی

تصمیم گیــری کشــور
6.بررســی و تحلیــل تجــارب جهانــی در حوزه اعتــالی علوم 
انســانی و نقش آفرینــی آن در توســعه کشــورها )تأکیــد بــر 

ــالم( جهان اس

ــوم  ــگاه عل ــتاوردهای پژوهش ــن دس * عمده تری
انســانی در طــرح اعتــالی علوم انســانی چیســت؟
ایــن دســتاوردها در چنــد حــوزه و الیــه اســت؛ یکــی از 
حوزه هــای آن، حرکــت بــرای رســیدن بــه الگویــی جهــت 
ــانی و  ــوم انس ــای عل ــد و راه گش ــوازن و کارآم ــعه مت توس
ــی  ــه مبنای ــا چ ــوم م ــه عل ــم اینک فه
ــد داشــته باشــند، اســت  بای
کــه ایــن هــدف اکنــون 
محقــق شــده اســت و 
ــه  ــاز دوم آن در ارائ ف
حــال  در  مدل هــا 

انجــام اســت. 
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ــردی،  ــای راهب ــواع گزارش ه ــه ان ــیدن ب ــدی رس ــه بع الی
ــی  ــی و تخصص ــای علم ــتی و گزارش ه ــای سیاس توصیه ه
ــرای  در حوزه هــای سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و اجتمــاع ب
رســیدن بــه راهبردهایــی بــرای مجموعــه علــوم انســانی تــا 
واقــع  در عرصه هــای سیاســی و تصمیم گیری هــا موثــر 

شــود.

ــگاه  ــر کالن در پژوهش ــم دیگ ــای مه ــه طرح ه * چ
در حــال اجــرا اســت؟

ــوان  ــت عن ــران تح ــرح مک ــال، ط ــرح اعت ــوازات ط ــه م  ب
ــتان  ــروم سیس ــق مح ــور مناط ــاع مح ــازی اجتم توانمندس
ــه  ــن نکت ــر ای ــاید ذک ــت. ش ــال اجراس ــتان در ح و بلوچس
ــن  ــرای اولی ــی ب ــف اله ــه لط ــگاه ب ــه پژوهش ــد ک الزم باش
ــد و  ــردی ش ــعه راهب ــه توس ــال 93 دارای برنام ــار در س ب
ــانی  ــوم انس ــردن عل ــردی ک ــه کارب ــن برنام ــری ای جهت گی
ــتگاه های  ــتر دس ــت بیش ــتلزم عنای ــن کار مس ــا ای ــت ام اس
ــانی  ــوم انس ــران عل ــت صاحب نظ ــزه و فعالی ــی و انگی اجرای
ــم و  ــم عل ــگران علی رغ ــی از پژوهش ــفانه برخ ــت. متاس اس
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــی ب ــت کاف ــوز رغب ــص هن تخص
پژوهشــی کاربــردی پیــدا نکرده انــد. گاهــی دلیــل ایــن امــر 
نگرانــی و عــدم داشــتن تجربــه چگونگــی کاربــرد دانــش در 
مرحلــه عمــل اســت کــه الزم اســت بــرای حــل ایــن مســئله 
دوره هــای مهارتــی بکارگیــری تئــوری و عمــل برگــزار شــود.

* چگونــه می تــوان طرح هــای کاربــردی را بــا 
ــد داد؟ ــه پیون ــالب و جامع ــالمی انق ــای اس آرمان ه

انطبــاق علــوم انســانی بــا ارزش هــای دینــی و بومــی ســازی 
ــرای نگــران  ــد ب ــا نبای ــوم انســانی بســیار مهــم اســت ام عل
ــرد و  ــی نک ــچ اقدام ــا هی ــاق آنه ــق انطب ــرای تحق ــودن ب ب
ــات  ــوزی و در انتزاعی ــت س ــن فرص ــرا ای ــد، زی ــل مان معط
مانــدن اســت. بهتریــن راه انطبــاق علــوم انســانی بــا 
ــانی  ــوم انس ــه عل ــت ک ــن اس ــی ای ــی و بوم ــای دین ارزش ه
ــه میــدان عمــل وارد شــود و تئــوری از حبــس آزاد شــود  ب
در ایــن صــورت اگــر هماهنگــی بیــن ایــن علــوم بــا ارزش هــا 
ــذف  ــه ح ــود از چرخ ــه خ ــود ب ــد خ ــته باش ــود نداش وج
ــذا  ــد ل ــس می زن ــا را پ ــانی آنه ــوم انس ــد و عل ــد ش خواه
ــم  ــه می خواهی ــای جامع ــا ارزش ه ــا توریســت متناســب ب م
امــا ایــن را بایــد بــا کمــک دانش هــای علــوم انســانی بیــان 
شــود تــا میــزان توریســم ســالمت را افزایــش دهیــم و بــرای 
ــعه  ــه توس ــم ب ــر می خواهی ــم.  اگ ــی کنی ــور درآمدزای کش
ــوم انســانی راه را نشــان  ــد عل ــیم بای ــدار برس ــوازن و پای مت
ــل  ــت و عم ــدان صحب ــانی می ــوم انس ــاب عل ــد و اصح ده
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ــند.  ــته باش داش

نیازمنــد  انســانی  علــوم  شــدن  کاربــردی   *
هم افزایــی بیــن ایــن علــوم و علــوم فنــی و 
ــی  ــن هماهنگ ــون ای ــرا اکن ــا چ ــت ام ــی اس ریاض
کمتــر وجــود دارد و بــرای رفــع ایــن موضــوع چــه 

ــرد؟ ــد ک بای
ــردن  ــر ک ــرای اثربخش ت ــگاه ب ــرورت ن ــر ض ــال حاض در ح
ــن  ــر مســجل و درســتی اســت و برهمی ــوم انســانی، ام عل
اســاس مــا ایــن نــگاه را در طــرح اعتــالی علــوم انســانی و 

ــم.  ــرار دادی ــه پژوهشــگاه در دســتور کار ق بدن
ــوم انســانی  ــی عل ــه برگــزاری همایــش مل ــه عنــوان نمون ب
و صنعــت کــه بــا تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی در 
ــی  ــی آن تمام ــای اجرای ــت گذاری و گروه ه ــورای سیاس ش
دانشــمندان علــوم تجربــی و انســانی در کنــار هــم هســتند 
و از صنعتگــران بــه عنــوان ذی نفعــان اصلــی دعــوت شــده 
ــوم انســانی و  ــن عل ــش هماهنگــی بی اســت.  اگرچــه افزای
علــوم تجربــی اکنــون در دســتور کار پژوهشــگاه قــرار دارد 
امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه شــود کــه ایــن مســئله 
یــک خــالء ملــی اســت البتــه مــا ســعی داریــم در برنامــه 
دوم توســعه کــه قــرار اســت از ســال 98 اجرایــی شــود بــه 

ایــن موضــوع بیــش از پیــش توجــه کنیــم.

*چشــم انــداز اجــرای طــرح اعتــالی علوم انســانی 
؟ چیست

ایــن طــرح یــک امــر موقــت نیســت یعنــی اگــر بخواهیــم 
ــث  ــازی مباح ــب غنی س ــانی موج ــوم انس ــای عل پژوهش ه
ــای  ــد کتاب ه ــر و روزآم ــع معتب ــود و مناب ــگاهی ش دانش
درســی دانشــگاه ها واقــع گــردد و عامــل اشــتغال زایی 
متــون درســی بــه شــمار بیایــد، امــری یــک ســاله و 
ــرار  ــتور کار ق ــد در دس ــاله بای ــر س ــت و ه ــاله نیس دو س
ــا توانایی هــا و  ــر آن اســت ت ــال ب داشــته باشــد.  طــرح اعت
ــدرت حــل  ــردی و ق ــوی، کارب ظرفیت هــای فرهنگــی، معن
مســاله علــوم انســانی را در پرتــو بــاور دینــی نشــان دهــد 
و ایــن آرمــان، مســاله ای دائمــی اســت. نــگاه پژوهشــگاه در 
ــر و  ــردی فراگی ــال، رویک ــه طــرح اعت ــور و از جمل ــه ام هم
فنــی اســت. از ایــن رو، بــا موسســات فعــال در حــوزه علــوم 
انســانی نقــش هم افزایانــه داریــم و هیــچ تداخــل نقشــی بــا 
ســازمان ســمت و شــورای تحــول نداریــم، لــذا در چارچــوب 
ــه  ــد در جامعــه تاثیرگــذار باشــد و ب علمــی پژوهشــگاه بای
ــه  ــول از جمل ــای مغف ــردازد و در حوزه ه ــا بپ ــه ه دغدغ
اقدامــات کالن توســعه ای کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

گفت وگو   
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ــوم  ــه عل ــرای آنک ــد ب ــه بفرمایی ــیار خالص * بس
انســانی اثربخش تــر باشــد، چــه اقدامــی بایــد 

ــرد؟ ــورت گی ص
علــوم انســانی بایــد یــک گام قبــل از پیوســت های فرهنگــی 
ــی  ــات مقدمات ــند و مطالع ــته باش ــور داش ــی حض و اجتماع
ــروژه توســعه ای شــود.  ــه یــک پ ــدام ب انجــام دهــد و بعــد اق
ــان  ــهری و متخصص ــزان ش ــاران، برنامه ری ــدا معم ــر از ابت اگ
ــوم  ــا، متخصصــان عل ــل از اجــرای پروژه ه باستان شناســی قب
ــر مبنــای یافته هــای پژوهشــی  ــد و ب انســانی را آگاه می کردن
ــواع مشــکالت شــهری  ــا ان ــون ب ــد، اکن ــان عمــل می کردن آن
ــم. ــه ترافیــک و آلودگــی هــوا مواجــه نبودی امــروزی از جمل

* در حــال حاضــر چــه عاملــی ســبب کمرنــگ بــودن 
نقــش علــوم انســانی در اقدامــات توســعه ای کشــور 

اســت؟
یکــی از دالیــل وجــود دایــن مشــکل آن اســت، افــراد 
ــاور  ــه علــوم انســانی ب سیاســت گذار و تصمیم گیــران کمتــر ب
ــی  ــد و برخ ــر می کنن ــی فک ــی و مکانیک ــیار فن ــد و بس دارن
مــوارد نیــز ضرورت هــا اجــازه نمی دهــد.  از طــرف دیگــر نیــز 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــی ندارن ــان مهارت ــوم انســانی ها چن بعضــاً عل
ــد. از ســوی دیگــر  ــا را منعکــس کنن ــن توانایی ه ضــرورت ای
در مبانــی سیاســت گذاری و تقنینــی کشــور نیــز نقــش علــوم 
انســانی پررنــگ دیــده نمی شــود و آثــار و تبعــات آن نیــز در 
ــوم انســانی کاهــش  ــی عل جامعــه مشــهود اســت. هــدف غای
آالم مــردم و ایجــاد آرامــش در جامعــه اســت در حالــی کــه 
ــایش  ــن آس ــال تامی ــه دنب ــاً ب ــی صرف ــی و تجرب ــوم فن عل
هســتند و علــوم انســانی آســایش و آرامــش را توامــان دنبــال 

می کنــد.

گفت وگو   

ــت  ــی در جه ــد گام ــرح می توان ــن ط ــا ای * آی
کاربــردی شــدن علــوم انســانی و رفــع مشــکالت 

ــد؟ ــده باش آین
ــژه اعضــای هیئــت  ــا محبت هــای وی ــه لطــف الهــی و ب ب
علمــی و صاحــب نظــران و منویــات مقــام معظــم رهبــری، 
ــوم، نســبت  ــای وزارت عل ــاال دســتی و حمایت ه اســناد ب
ــن راه  ــا در ای ــم ام ــن طــرح بســیار امیدواری ــه آینــده ای ب

ــز وجــود دارد.   مشــکالتی نی
ــروژه  ــن پ ــت ای ــواری مدیری ــکالت آن، دش ــی از مش یک
ــع  ــر مناب ــا و فق ــه از م ــارات زودرس جامع ــم، انتظ عظی
ــر در حالیســت کــه حــل  ــن ام ــوم انســانی اســت و ای عل
معضــالت اجتماعــی نیازمنــد رویکــردی تدریجــی اســت. 
ــی  ــکاری تمام ــا هم ــا ب ــم ت ــد کاری کنی ــروزه بای ــا ام م
ــد  ــش یاب ــه افزای ــت در جامع ــای مثب ــتگاه ها الگوه دس
تــا از ایــن طریــق فرهنــگ ســازی شــکل گیــرد و 
اثرگذاری هــا افزایــش یابــد تــا علــوم انســانی در یک مســیر 
فرهیخته تــری حرکــت کنــد. طــرح بســیار امیدواریــم امــا 
در ایــن راه مشــکالتی نیــز وجــود دارد.  یکــی از مشــکالت 
ــارات  ــم، انتظ ــروژه عظی ــن پ ــت ای ــواری مدیری آن، دش
ــوم انســانی اســت  ــع عل ــر مناب ــا، فق ــه از م زودرس جامع
ــی  ــه حــل معضــالت اجتماع ــر در حالیســت ک ــن ام و ای
ــد  ــروزه بای ــا ام ــت. م ــی اس ــردی تدریج ــد رویک نیازمن
کاری کنیــم تــا بــا همــکاری تمامــی دســتگاه ها الگوهــای 
مثبــت در جامعــه افزایــش یابــد تــا از ایــن طریــق فرهنگ 
ســازی شــکل گیــرد و اثرگذاری هــا افزایــش یابــد تــا علــوم 

ــد. ــت کن ــری حرک ــیر فرهیخته ت ــک مس ــانی در ی انس
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معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبرداد:

پرداخت آخرین قسط پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

دکتــر محمدتقــی نظرپــور، معــاون اداری، مالــی 
منابــع وزارت علــوم، تحقیقــات  و مدیریــت 
پیگیری هــای  بــا  کــرد:  اعــالم  فنــاوری  و 
مجدانــه مســئوالن و کارشناســان وزارت علــوم، 
پایــان  پــاداش  مطالبــات  نهایــی  پرداخــت 
ــگاه ها،  ــال 1396دانش ــتگان س ــت بازنشس خدم
موسســات آموزشــی، پژوهشــی و پارک هــای 

ــد.  ــام ش ــاوری انج ــم و فن عل
ــار  ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــور ب ــر نظرپ دکت
داشــت: بــا پیگیری هــای انجــام شــده از ســوی 
و  منابــع  و مدیریــت  مالــی  اداری،  معاونــت 
زحمــات همــکاران دفتــر برنامــه، بودجــه و 
ــات  ــی مطالب ــت نهای ــکیالت وزارت، پرداخ تش
پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان ســال 
بــه  مــورخ 28/ 09/ 1397   1396 چهارشــنبه 
ــه  ــام و ب ــال انج ــون ری ــزار میلی ــغ 700 ه مبل
حســاب بازنشســتگان آموزش عالــی واریــز شــد.

ــی  ــای عمران ــرح ه ــر ط ــارت ب ــر نظ ــر کل دفت مدی
وزارت علــوم بــا بیــان اینکــه "وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــی خیرســاز  ــه تکمیــل طرح هــای عمران ــاوری ب و فن
ــا  ــرد: ت ــالم ک ــد"، اع ــی کن ــک م ــگاهها کم در دانش
پایــان ســال جــاری 100 طــرح خیرســاز بــا حمایــت 
ایــن وزارتخانــه بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.

ــا  ــریح فرصت ه ــا تش ــماعیلی ب ــید اس ــر جمش دکت
و فرایندهــای کاری حــوزه عمرانــی وزارت علــوم 
ــت از  ــه در حمای ــن وزارتخان ــزم ای ــه ع ــاره ب ــا اش ب
طرح هــای 50 درصــدی خیرســاز در دانشــگاه ها 
 50 فعــال  پــروژه   400 حــدود  کــرد:  تصریــح 
ــی و  ــی، ورزش ــی، پژوهش ــاز آموزش ــدی خیرس درص
ــا  ــه ت ــود دارد ک ــگاه ها وج ــطح دانش ــجد در س مس
ــا  ــرح ب ــداد 100 ط ــن تع ــاری از ای ــال ج ــان س پای
ــید. ــد رس ــان خواه ــه پای ــوم ب ــت وزارت عل حمای
وي افــزود: 350 پــروژه عمرانــی ملــی نیــز در ســطح 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــم ک ــور داری ــگاه های کش دانش
جــاری از ایــن تعــداد 100 پــروژه قابــل افتتاح اســت.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم؛

100 طرح خیرساز دانشگاهي کشور 
تا پایان سال جاری بهره برداری می شود

اداری ، خدماتی  و  رافهی
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ــه میزبانــی دانشــگاه  یازدهمیــن جشــنوارۀ ملــی حرکــت کــه ب
اصفهــان و به همــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزاری گردیــد دو رویکــرد 
ــته و  ــکات برجس ــوان ن ــه به عن ــرد ک ــال می ک ــی را دنب اساس
ــه  متمایزکننــدۀ ایــن دوره از جشــنوارۀ ملــی حرکــت نســبت ب
ادوار پیشــین نیــز قابــل اعتنــا هســتند؛ رویکــرد اول کــه شــعار 
ــوری  ــو مح ــد، گفت وگ ــاب می آم ــز به حس ــنواره نی ــی جش اصل
ــاً  ــه خصوص ــود ک ــت ب ــی حرک ــنوارۀ مل ــن دورۀ جش یازدهمی
خــود را در قالــب تعامــل میــان بــازار و دانشــگاه متجلــی 
ــرای  ــد ب ــی کارآم ــج مدل ــه ضــرورت تروی ــا توجــه ب ســاخت. ب
ارتبــاط جامعــه، بــازار و دانشــگاه، بــا ســازمان ها و دوایــر دولتــی 
ــه  ــت مکاتب ــی حرک ــنوارۀ مل ــن جش ــرای حضــور در یازدهمی ب
ــم  ــنواره فراه ــان در جش ــور ایش ــۀ حض ــت و زمین ــورت گرف ص
ــا  ــای مشــترک ب ــزاری کارگاه ه ــل برگ ــن تعام ــد. حاصــل ای آم
ــود  ــی ب ــی و خصوص ــرکت های دولت ــازمان ها و ش ــکاری س هم
و تأکیــد بــر ایــن رویکــرد خصوصــاً در جهت دهــی بــه فعالیــت 
ــود کــه ثمــرات  انجمن هــای علمی دانشــجویی بســیار کارآمــد ب
ــه محصــول  و دســتاوردهای ایــن تعامــل در ســال های آینــده ب
خواهــد رســید. رویکــرد دوم یازدهمیــن جشــنوارۀ ملــی حرکــت 
ــت. در  ــود یاف ــل جشــنواره نم ــال شــدن بخــش بین المل در فع
ایــن دوره از جشــنواره تــالش شــد تــا ســاختار بخــش بین الملــل 
ــد. ــی باش ــه بین الملل ــق کلم ــای دقی ــژه و به معن ــورت وی به ص

حضور دانشجویان خارجی بیش از 70 کشور از پنج قارۀ 
جهان در جشنواره

ــی و  ــجویان خارج ــور دانش ــر حض ــالوه ب ــاس، ع ــن اس ــر ای ب
ــزاری دورۀ  ــجویان، برگ ــای دانش ــتاوردهای فعالیت ه ــۀ دس ارائ
ــا تمــدن  آموزشــی، برنامه هــای فرهنگــی، طرح هــای آشــنایی ب
ایرانی-اســالمی و هماهنگــی جهــت بازدیــد از اماکــن فرهنگــی و 
طبیعــی نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت کــه حاصــل آن روشــن 
ــرای دانشــجویان  ــران اســالمی ب ــای درخشــان ای ســاختن زوای
خارجــی و تربیــت نمایندگانــی بــرای دفــاع از کیــان میهــن در 
جهــان بــود. بنــا بــر تصریــح قوانیــن و اســناد باالدســتی مبنــی 
ــی کشــور، به طــور  ــوزش عال ــی آم ــۀ بین الملل ــت وجه ــر تقوی ب
قطــع برگــزاری رویدادهایــی نظیــر جشــنوارۀ ملــی حرکــت بــا 

مشــارکت دانشــجویان خارجــی می توانــد در جهــت تحقــق ایــن 
ــذرا  ــی گ ــردارد. نگاه ــی ب ــایان توجه ــا گام ش ــداف و برنامه ه اه
ــانه های  ــالش رس ــی و ت ــبات بین الملل ــان و مناس ــع جه ــه وض ب
بیگانــه بــرای تخریــب چهــرۀ ایــران اســالمی حکایــت از ضــرورت 
ــه دیپلماســی عمومــی دارد.  توجــه ارکان دولتــی و حاکمیتــی ب
در حقیقــت همــۀ نهادهــای مســئول بایــد تــالش کننــد از همــۀ 
ظرفیت هــای خــود بــرای ارائــۀ چهــرۀ صحیــح ایــران در ســطح 
ــتۀ  ــوه برجس ــی از وج ــه وجه ــد و چ ــت کنن ــی حمای بین الملل
ــان  ــدوزی ایرانی ــتی و دانش ان ــر از علم دوس ــالمی بهت ــران اس ای
ــر  ــد ب ــت تأکی ــد؟ در حقیق ــا نمای ــالت را ایف ــن رس ــد ای می توان
بخــش بین الملــل جشــنوارۀ ملــی حرکــت گامــی بــرای رســیدن 
ــود کــه قریــن موفقیــت نیــز شــد. مشــاهدۀ  ــه ایــن مقصــود ب ب
ــی  ــجوی خارج ــور 82 دانش ــدۀ حض ــه منعکس کنن ــاری ک اخب
در ایــران بــود خــود شــاهدی بــرای ایــن موفقیــت اســت؛ 
دانشــجویانی کــه از مقاطــع مختلــف )64.9 درصــد کارشناســی، 
از  دکتــری(  درصــد   5.9 ارشــد،  کارشناســی  درصــد   22.1
ــوان  ــا می ت ــۀ آن ه ــه از جمل ــان )ک ــتۀ جه ــگاه های برجس دانش
ــوربن  ــن، س ــکس، وی ــمالی، ساس ــای ش ــفورد، کارولین ــه آکس ب
فرانســه، لیســبون، وارســو، آمســتردام، مســکو و ... اشــاره کــرد( 
ــی صــادق  ــه راویان ــدل ب ــدام ب ــر ک ــده و ه ــران حاضــر ش در ای

ــده اند.  ــالمی ش ــران اس ــرای ای ب

جشنوارۀ ملی حرکت تجربه ای موفق از بین المللی شدن 
آموزش عالی ایران است 

بایــد ایــن جشــنواره را به عنــوان الگــو در ســایر بخش هــای 
ــرار داد و  ــر ق ــی مطمح نظ ــی و فرهنگ ــی، آموزش ــت علم فعالی
کــرد.  تــالش  آن  بیش تــر  کارآمــدی  و  بهینه ســازی  بــرای 
ــی  ــالت بین الملل ــل تعام ــن قبی ــالل ای ــه از خ ــت ک ــی اس بدیه
و  ایجــاد شــده  و جهــان  ایــران  بیــن  رابطــۀ صحیح تــری 
ــن  ــتفاده از ظرفیت هــای طرفی ــرای اس ــبی ب ــترهای مناس بس
فراهــم می آیــد. ایــن مهــم جــز بــا همــکاری همه جانبــۀ 
ــد و  ــعه نمی یاب ــئول توس ــی مس ــی و دولت ــای خصوص بخش ه
ــی  ــون، بخش ــا قان ــق ب ــی، منطب ــش بین الملل ــت بخ ــد تقوی بای
اساســی از چشــم انداز علمــی و فرهنگــی کشــور به حســاب آیــد.

یازدهمین جشنوارۀ ملی حرکت؛ 
جلوه حضور، پویایی و نشاط جامعه دانشجویی



انتصابات
 )آرذ  و  دی ماه(

ــه عضویــت  رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در حکمــی حجت االســالم دکتــر عاملــی را ب
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی منصــوب کردنــد. 

رئیــس جمهــور در حکمــی حجت االســالم و المســلمین دکتــر ســید ســعیدرضا عاملــی را 
بــه مــدت چهــار ســال بــه عنــوان »دبیــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی« منصــوب کــرد. 

ــب  ــر حبی ــی دکت ــاوری در حکم ــات و فن ــوم ، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــر منصورغالم دکت
ــرد.  ــوب ک ــل منص ــاوری اردبی ــم و فن ــارک عل ــس پ ــوان رئی ــه عن ــم پور را ب ابراهیـ

ــمت  ــه س ــی را ب ــا ذکیان ــر غالمرض ــی دکت ــاوری در حکم ــات و فن ــوم ،تحقیق ــر عل وزی
ــرد.  ــوب ک ــران منص ــفه ای ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــت مؤسس سرپرس

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتــر حســن رنجبــر عســکری را بــه ســمت 
سرپرســت دانشــگاه ولی عصــر )عــج( منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی، دکتــر علــی الهــی را 
کــه پیــش از ایــن سرپرســتی مجتمــع آمــوزش عالــی زرنــد را برعهــده داشــت، بــه عنــوان 

رئیــس ایــن مجتمــع آمــوزش عالــی منصــوب کــرد. 

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری درحکمــی، ریاســت دکتــر محمدکاظــم جعفــری را بــر 
پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه بــه مــدت چهــار ســال تمدیــد 

و بــر تولیــد بهتــر دســتاوردهای پژوهشــی نوآورانــه و فناورانــه تاکیــد کــرد. 



گاه گزیده اخبار آموزش عالی  رد  یک ن
طــرح بین المللــی پیشــنهادی دانشــگاه خوارزمــی بــا نــام راه 
ابریشــم؛ در معاونــت صنــدوق پژوهشــگران و فنــاوران بنیــاد 
ملــی ایــران )INSF( ثبــت شــد و مــورد حمایــت قــرار گرفــت.

ــتم های  ــی اکوسیس ــتگاه تحقیقات ــتین ایس ــداث نخس ــا اح ب
ــالمی  ــوری اس ــان، جمه ــی اصفه ــگاه صنعت ــان در دانش بیاب
ــه،  ــوژی خاورمیان ــی اکول ــات اقلیم ــبکه مطالع ــه ش ــران ب ای

ــد. ــل ش ــا متص ــاره آفریق ــن و ق ــزی، چی ــیای مرک آس

ــق  ــران موف ــت ای ــم و صنع ــان دانشــگاه عل ــی از محقق گروه
ــرای اســتفاده در جراحــی  ــور« ب ــد ســرنگ »اینفلیت ــه تولی ب
ارزی  صرفه جویــی  ضمــن  کــه  شــده اند  آنژیوپالســتی 

ــز دارد.  ــر نی ــتفاده راحت ت ــی و اس ــت فن ــی از جه مزایای

یکــی از شــرکت های فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای 
فنــاور وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری لرســتان موفــق بــه 
ــزات و  ــگاه تجهی ــی نمایش ــطح دوم حمایت ــه س ــب رتب کس
ــرای محصــول دســتگاه  ــران ب ــواد آزمایشــگاهی ســاخت ای م

تســت دینامیکــی ضربــه بــه روش ســقوط آزاد شــد. 

ــادی  ــور انعق ــد فاکت ــش تولی ــازی و افزای ــروژه بهینه س 9 پ
ــر  ــارکت دکترجعف ــکاری و مش ــا هم ــی ب ــاران هموفیل بیم
ــه  ــوم پای ــکده عل ــی دانش ــات علم ــت، عضوهی ــن دوس وط
دانشــگاه حکیــم ســبزواری بــه مــدت شــش ســال در مرکــز 

ــد.  ــام ش ــد انج ــدن هلن ــگاه لی ــکی دانش پزش

یکــی از شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
آذربایجــان غربــی، بــرای اولیــن بــار موفــق بــه تولید »ســوئیچ 

ــه یوپــی اس« در کشــور شــد. شــبکه مجهــز ب

تولیــد دام هــای چندقلــوزای افشــاری بــرای اولیــن بار توســط 
یکــی از شــرکت های مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان زنجــان و همــکاران هیــات علمــی دانشــگاه زنجــان از 
ــی  ســال 1386 شــروع و پــس از ســال ها انجــام  کار تحقیقات

ــه تجــاری شــد.  در ســال 1391 وارد مرحل

ــری از  ــا بهره گی ــزری، ب ــتقیم لی ــد مس ــاط دی ــتم ارتب سیس
فرســتنده و گیرنده هــای اپتیکــی، در آزمایشــگاه اپتیــک 

ــد.  ــاخته ش ــی و س ــان طراح ــگاه زنج دانش

چاپگــر ســه بعــدی چنــد منظــوره بــا قابلیــت تغییــر کاربــرد 
ــام تجــاری ِهویکــو در مرکــز رشــد  ــا ن ــف ب ــع مختل در صنای

دانشــگاه حکیــم ســبزواری طراحــی و ســاخته شــد. 

بــرای نخســتین بــار در خاورمیانــه ،دســتگاه شبیه ســاز 
ــگاه  ــت و گاز در دانش ــای نف ــوران چاه ه ــرل ف ــل کنت پورتاب

ــد.  ــاخته ش ــواز، س ــران اه ــهید چم ش

محققــان پژوهشــکده فناوری هــای نــو دانشــگاه صنعتــی 
ــدن  ــا ب ــازگار ب ــدروژل س ــاخت هی ــه س ــق ب ــر موف امیرکبی
شــدند کــه بــه گفتــه آنهــا ایــن هیــدروژل می توانــد جایگزیــن 

ــی باشــد.  ــب شــده قلب ــروق تخری ــرای ع مناســبی ب

مقالــه عضــو هیــات علمــی دانشــکده هنــر و معماری دانشــگاه 
یــزد از بیــن 33 مقالــه اســتادان دانشــگاه های مختلــف دنیــا 
ــه کنفرانســی ســال  ــن مقال ــزه بهتری ــه دریافــت جای موفــق ب

2018 در اســترالیا شــد. 

در آســتانه هفتــه پژوهــش ، معــاون پژوهــش و فنــاوری 
دانشــگاه علــوم و فنــون دریایــی خرمشــهر از تولیــد نانومالــچ 
طبیعــی بــرای نخســتین بــار در کشــور در ایــن دانشــگاه خبــر 

داد. 

ــگاهی و  ــات آزمایش ــه خدم ــی ارائ ــز تخصص ــن مرک مجهزتری
ــاح  ــه افتت ــی کشــور در دانشــگاه ارومی پژوهشــی شــمال غرب

شــد. 

کارخانه هــای  نیــاز  مــورد  تایــر  داخــل  صنعتــی  رنــگ 
تایرســازی در مقیــاس صنعتــی توســط محققــان پژوهشــگاه 

ــد. ــد ش ــران تولی ــیمی ای ــر و پتروش پلیم

در راســتای اســتفاده از فناوری هــای نویــن و بــا هــدف 
ــف  ــرد در حوزه هــای مختل انجــام تحقیقــات در تولیــد و کارب
 )Electrospinning( ــی ــازه های نانولیف ــی س ــامانه الکتروریس س
در دانشــکده هنــر دانشــگاه بیرجنــد مســتقر و راه انــدازی شــد. 

در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری مازنــدران از دســتگاه 
نشــاکار برنــج ســاخته دانشــجوی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و 

منابــع طبیعــی ســاری رونمایــی شــد . 

ــاوری و  ــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش، فن در نوزدهمی
ــد  ــاخته دو واح ــه RO دیالیز،س ــول فناوران ــازار از محص فن ب
فنــاور عضــو پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم رونمایــی شــد. 

ماهــواره »پیــام« ســاخت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر جهــت 
ــران  ــی ای ــگاه فضای ــه پژوهش ــازگاری ب ــش س ــام آزمای انج

ــل شــد.  تحوی
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