
و  تحقيقات  علوم ،  وزير  فرهادي  محمد  دكتر   
از  ساينس  نشريه  در  مقاله ای  انتشار  با  فناوري 
دانشمندان سراسر جهان براي انجام همكاري های مشترك 
به  كشورمان ،  علمي  مراكز  با  فناوري  و  پژوهشي  علمي ، 

ايران دعوت كرد.
به گزارش گاهنامۀ عتف، متن كامل مقاله دكتر فرهادي 

بدين شرح است:
ايران اكنون با گذشت بيش از 35 سال از انقالب، در حال 

ورود به عصر تازه ای از تعامل و همكاری بين المللی است. 
به يک ملت دارای  تبديل شدن  كشور ما كه در مسير 
هدف علمی قرار دارد، نقش علم را در راستای صلح، پيشرفت 

و گفتگو بسيار جدی می انگارد.
ايران اكنون دارای 78 ميليون جمعيت، حدود، 4/5 ميليون 
و  علم  پارك   36 عالی،  آموزش  مؤسسه   2500 دانشجو، 
فناوری، 400 انجمن علمی غير دولتی، بيش از 800 مركز 
پژوهشی و 1000 مجله علمی است. دانشمندان ما هر ساله 
حدود 30000 مقاله علمی بين المللی منتشر می كنند كه  رشد 
حداقلی را به ميزان 20 برابر در مقايسه با سال 1979 نشان 

می دهد.
اين دستاوردها بدون مشاركت فعال فرد فرد دانشمندان و 
انجمن های علمی و حمايت دولت نمی توانست حاصل شود. 
اين مشاركت نشئت گرفته از الگوی توسعه در ايران پس از 
انقالب است كه حق دسترسی كليه ايرانيان به آموزش عالی 
را محترم می شمارد. همين فلسفه است كه به كشور در مقابل 

ناماليمات داخلی و خارجی كمک كرده است.
ايران بخش های علم،   به عنوان مثال تحريم ها بر ضد 
صنعت و خدمات را بسوی همكاری های تازه و مفيد رانده 
با خالقيت بيشتری  تا  را وادار نمود  و همزمان دانشمندان 
اقتصاد  يک  ايران  تاريخ  در  بار  اولين  برای  و  كاركرده 
دانش بنيان را ايجاد كنند. چنين فضايي باعث ترغيب گفتمان 
سياسی مبتنی بر علم در كشور شده است. يک مثال بارز در 
اين رابطه، نقش جامعه علمی در مذاكرات اخير در مورد برنامه 
هسته ای ايران است. اين امر بدون مشاركت دانشمندان جهت 

ارائه مشاوره فنی، تخصصی و تبيين زبان علمی ميسر نبود.
 امروز ايران در موقعيتی قرار دارد كه الگوی توسعه خود را 
با دقت تنظيم كرده و بسوی ارتقاي كيفی علم و فناوری خود 
گام برمي دارد. اين مهم در برگيرنده افزايش همكاری های 
علمی بين المللی است. باتوجه با اينكه مؤثرترين نوع همكاری 
از طريق تماس های مستقيم بين دانشمندان و نه به واسطۀ 
ايران  دولت  می شود،  حاصل  دولتی  نامه های  موافقت 
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ابالغ مصادیق و دستورالعمل 
نحوه بررسي تخلفات پژوهشي

ادامۀ در صفحۀ بعد

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

نقش علم در راستای صلح
پیشرفت و گفت وگو

ارتباط صنعت و دانشگاه: 
بررسي مدل های تعامل موانع سر راه

 و راه كارهاي توسعه و ارتقاء تعامل دو طرفه

دكتر حسن خوش قلب

در دنياي مدرن امروزي توســعه و پيشرفت پايدار بيش از هر چيز 
به توســعه نهاد دانشگاه يا همان علم و دانش از يک طرف و از طرف 
ديگر به توسعه صنعت به معناي عام خود كه مشتمل بر صنايع مختلف 
فني، مهندسي، كشاورزي و حتي پژوهش های كاربردي علوم انساني 
بستگي دارد. هر يک از نهادهاي دانشگاه و صنعت به تنهايي و بدون 
ايجاد تعامل سازنده نمی توانند راهگشا بوده و زماني می تواند همچون 
دو بال مســير پيشرفت يک جامعه را فراهم سازند كه ارتباط، تعامل و 

توازن صحيحي بين آن دو برقرار شود.
در تمام كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت، اساس توسعه همه 
جانبه توليد و اســتفاده از علم و تكنولوژي بوده است كه در اين مسير 
نهاد دانشگاه به عنوان بستر تربيت نيروي انساني توانمند، ماهر، دانش 
محور و متخصص در علوم مختلف و نيز پديده هايی همچون نوآوري، 
فناوري، اختراع، اكتشاف و فن ساالري برخاسته از بستر صنعت اهميت 
بسزايي دارند. در نهايت آنچه كه در كشورهاي پيشرفته موجب ترقي و 
توسعه پايدار و همه جانبه می شود اساساً پديده های ديگر به نام توليد، 
تجارت، خدمات، اشــتغال، بازار و مصرف می باشند كه اين پديده ها و 
واژه ها به ويژه توليد و متعاقب آن ساير پديده ها حاصل ارتباط و تعامل 
صحيح بين دانشگاه و صنعت می باشند و هر يک از اين دو به تنهايي 
آن چنان ســر نوشت ساز نمی باشــند مگر آنكه يک ارتباط و تعامل 

منطقي و دو طرفه بين آنها ايجاد شود.

نقش دانشگاه در توسعه
 و ارتقاي صنعت و پيشرفت همه جانبه جامعه

همان طور كه ذكر شد در دنياي مدرن امروزه تعامل سازنده اگر چه 
با اشتراكات ذاتي حداقلي مابين صنعت و دانشگاه تأثيرات بسيار سازنده 
و مطلوبي بر توسعۀ اقتصادي- اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر جامعه 
دارد. برخي از اين اثرات مستقيم و برخي ديگر غير مستقيم است براي 
مثال نقش تعامل دانشگاه و صنعت در افزايش و پيشرفت فناوري توليد 
و اشتغال نقش مستقيم و باال رفتن رفاه، اقتدار ملي، امنيت اجتماعي 
تأثيرات غير مســتقيم اين ارتباط و حاصل از ارتقاي توليد، فناوري و 

نوآوري می باشند.
دانشــگاه و صنعت اساساً بدون هم حياتي پايدار نخواهند داشت و 
به عنوان دو نهاد وابســته به هم و تأثير پذير از هم قادر به ايســتايي 
و تداوم پايدار نمی باشــند زيرا دانشگاه ها به عنوان توليد كننده نيروي 
انســاني ماهر توانمند و متخصص و نيز مولــد علم و توانمندي های 
آزمايشگاهي و كارگاهي و نيز بستر انجام تحقيق و پژوهشي بر طرف 
كننده نياز علمي و تأمين كننده دانش فني مورد نياز صنعت می باشند 
و از طرفي صنعت نيز به عنوان بســتري براي اجرا و عملي ســاختن 
تجربيات تئوريک علمي و نيز بر طرف كننده نياز مالي دانشگاه ها عمل 
می نمايد. برخي از مهمترين نيازها و ورودي های دانشــگاه به صنعت 

شامل موارد ذيل می باشند:
نيروي انساني متخصص و دانش محور

دانش فني مورد نياز صنعت
نتايج حاصل از طرح های پژوهشي

خدمات مشاوره اي
واحدهاي تحقيق و توسعه 

ارائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي
برخي از مهمترين نيازها و ورودي های صنعت به دانشگاه نيز شامل 

موارد ذيل می باشند:
اعتبارات و كمک های مالي و حمايت های مادي

تربيت نيروي ماهر و كارورزيده
بستر تحقيقات كاربردي
شناسايي نيازهاي جامعه

انتقال تجربيات فني،  تجربي و كاربردي
از اينرو زماني اين دو نهاد به رشد و تعامل واقعي دست پيدا می كنند 
كه هر دو طي تعامل سازنده و واقعي بتواند نيازهاي يكديگر را برآورده 
سازند. البته انجام ارتباط بين اين دو نيازمند به تمهيدات و مقدمات ويژه 
اي است و ابتدا بايستي بستر اين تعامل فراهم شود و در كنار آن حلقه 
اي واسطي نيز بين اين دو نهاد ضرورت دارد فراهم شده و سپس اقدام 

به ايجاد ارتباط نمود. 

ادامه در شمارۀ بعد...
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دبيركميسيون انجمن های علمی ايران از تشكيل 
كميت های بــه منظور سياســتگذاری و بررســی نقش 

انجمن های علمی در دوران پسا توافق خبر داد.

 به گــزارش گاهنامۀ عتف دكتر محمود صادقی با بيان 
اينكــه انجمن های علمی می توانند در فضای جديد پســا 
تحريم و پسا توافق، به گونه ای موثر ايفای نقش كنند،گفت: 
از االن بايــد به دوران پســا توافق بيانديشــيم و برای آن 

برنامه ريزی كنيم.
وی، حضور و فعاليت موثــر در كمپين های بين المللی، 
ارائه ديدگاه ها از طريق رسانه های سنتی و مجازی در مسير 
تعامالت بين المللی، برگزاری همايش ها و كنفرانس و اعالم 
مواضع در شــبكه های اجتماعــی را از جمله مظاهر حضور 
فعال انجمن های علمی در فرآيند توافق هسته ای برشمرد 
و گفت: انجمن های علمی به عنوان تشكل های مردم نهاد 

حتی می توانند در ارزيابی و نقد فرآيند توافق موثر باشند.
وی بــه فعاليت های اخير و برگزاری چندين ســمينار با 
موضوع توافق هسته ای از سوی انجمن های علمی فعال در 
حوزه روابط بين الملل همچون انجمن مطالعات سازمان ملل 
 متحد، انجمن علوم سياسی و انجمن های حقوقی اشاره كرد.
صادقی همچنين از برگزاری يک سمينار با موضوع توافق 
هسته ای با حضور دكتر ظريف وزير امور خارجه در دانشگاه 
عالمه طباطبايی از سوی انجمن علوم سياسی و با همكاری 
 كميسيون انجمن های علمی ايران در هفته جاری خبر داد.

ايــن حقوقدان ايرانی تصريح كرد: جدا از اين، ما با گروهی 

اخبار

همكاری های به وجود آمده توسط هريک از دانشمندان در 
داخل كشور يا در هر نقطه ای در جهان را تشويق و از آنها 

حمايت خواهد كرد. 
نمونه آن  نيز در جريان است و  اكنون  اين تالشها هم 
»برنامه جندی شاپور« است كه ضمن آن ايران با مشاركت 
فرانسه در هنگام شروع يک پروژه مشترك از سفر دانشمندان 
به ايران و بالعكس حمايت می كند. مذاكرات در مورد برنامه 
انجام شده  نيز  اروپايی  از كشورهای ديگر  برخی  با  مشابه 

است. 
ايران همچنان دانشگاه های خود را تشويق می كند كه در 
 كليه جنبه های علم و آموزش در سطح بين المللی فعاليت كنند.  

ايران نمايان می سازد كه نهادهای علمی  نگاهی به تاريخ 
بين المللی نظير رصدخانه مراغه كه در قرن سيزدهم توسط 
گروهی مركب از دويست دانشمند از سراسر جهان تأسيس 
شد، می تواند به عنوان راهنماي روشنی برای كليه زمينه های 
علمی، پژوهشی و فناوری ديپلماسی علمی به حساب آيد. 
ايران قصد دارد پروژه های بزرگی را نظير رصد خانه ملی ايران 
به مرحله اجرا درآورد كه دانشمندان ايرانی را به جامعه علمی 

بين المللی پيوند خواهد زد.
كاركنان  افزايش  به  رو  تعداد  بودن  دارا  بر  ايران عالوه 
به خصوص  زمينه های  برای  را  نظيری  بی  محيط  علمی، 
مطالعات  كوير،  مطالعات  شناسی،  باستان  نظير  پژوهشی 
آسياي  و  ايران  ناحيه  گياهان  و  مطالعه حيوانات  و  اقليمی 
مركزي عرضه می كند. بدين ترتيب چشم انداز همكاری در 
رشته های علوم طبيعی، علوم انسانی، مهندسی، پزشكی و 

علوم زيستی همگی در افق چشم انداز قابل رؤيت است. 
از دانشمندان سراسر جهان دعوت می كنيم كه يک  ما 
برنامه همكاری با دانشمندان ما  را آغاز كنند. ايران آماده 

است. 

کمیته بررسی نقش انجمن های علمی 
در دوران پسا توافق تشکیل شد

توافق ایران و عمان 
برای اجرای سه طرح 

کالن پژوهشی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران و مراكز 
تحقيقاتی كشور عمان برای اجرای سه طرح كالن پژوهشی 

به توافق رسيدند.
  به گزارش گاهنامۀ عتف معاون توسعۀ فناوری سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ايــران  به بيان جزئيات اين 
توافق پرداخت و اظهار داشت: كميسيون روابط علمی ايران 
و عمان از چهار ســال پيش تاكنون فعــال بوده و مراودات 
خوبــی ميان مراكز علمی و تحقيقاتــی طرفين وجود دارد 
كه رياســت طرف ايرانی برعهده معاون وزيرعلوم و رييس 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و رياست طرف عمانی 

نيز برعهده معاون وزير علوم اين كشور است.
دكتر عبدالرضا صميمی افزود: در راســتای گســترش 
تعامالت موجود، پيشــنهاد اجرای چندين طرح مشترك از 
طرف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران مطرح شد 

كه سه مورد از آنها به موافقت طرف عمانی رسيد.
وی توضيح داد: براساس توافق صورت گرفته، پلت فرم 
ميكروآلگ )ريز جلبک ها( برای توليد پروتئين های نوتركيب 
به صورت مشــترك ميان ســازمان پژوهش های علمی و 

صنعتی و طرف عمانی به اجرا در خواهد آمد.
صميمی ادامه داد: دومين طرح مشــتركی كه قرار است 
با همكاری ما و مراكز تحقيقاتی عمان اجرا شود مربوط به 

فرآوری آب همراه نفت برای استفاده مجدد است.
معاون سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران، طرح 
توليد نسل جديد تجهيزات انرژی خورشيدی برای افزايش 
بازدهی اســتخراج چاه های نفت را به عنوان ســومين طرح 

مشترك مورد توافق عمان و ايران معرفی كرد. 

در ديدار دكتر محمد فرهادی وزير علوم ، تحقيقات و 
فنــاوری و رينهولد ميترلينر معاون صدر اعظم ، وزير علوم و 
اقتصاد اتريش، ضمن رايزنی طرفين در خصوص گســترش 
همكاری های علمی ، هشت تفاهم نامه همكاری مشترك بين 

دانشگاه های دو كشور به امضا رسيد.
به گزارش گاهنامــۀ عتف ، در ابتدای ايــن ديدار ، دكتر 
فرهادی با اشــاره به اينكه در نزد ايرانيان ، اتريش كشوری 
صاحــب فرهنگ ، تمدن و تكنولوژی اســت گفت: ســابقه 
همكاری علمی ايران و اتريش به 160سال قبل بر می شود 
كه اساتيدی از اتريش درمدرسه دارالفنون كه توسط اميركبير 
تأسيس شده بود تدريس می كردند و ما اميدواريم امروزه نيز 

روند همكاری های رو به توسعه ای داشته باشيم. 
وی با تاكيد بر اينكه جمهوری اسالمی ايران مرزی برای 
همكاری علمی دانشــمندان دنيا نمی شناسد گفت: بايد وزير 
علوم اظهار داشت: بايد تبعيض و نابرابری  بين كشورها  در 
سطح بين المللی برای دست يابی به دانش و فناوری از بين 
برود و در داخل كشــورها نيز بين همه مردم شرايط برابری 
بــرای تحصيل بين زنان و مردان ، نژاد ها و مذاهب گوناگون 

فراهم باشد.
وی افــزود: با افتخار اعالم می كنم نيمی از دانشــجويان 
ايرانی را زنان تشكيل می دهند و دانشگاه های ايران در سراسر 
مناطق كشــور گسترده است و حتی در برخی نقاط دور دست 

نسبت جمعيت دانشجويی به جمعيت ، از تهران باالتر است.
وزير علــوم گفت :پس از پيروزی انقالب اســالمی و از 
حدود 35 ســال پيش ، ايران حركت شتابانی را به سوی علم 
و فناوری آغاز كرد كه بر اساس سه اصل ، آگاهی بخشی به 
مردم و مسئولين ،تربيت نيروهای انسانی توانا  و سياست ها و 
برنامه های اجرايی يكسان پايه ريزی شده بود و مسير موفقيت 

آميزی را پشت سر گذاشته است.
وی ضمن اعالم استقبال ايران از گسترش همكاری های 
علمی و فناوری با اتريش گفت: تبادل استاد و دانشجو، انجام 
پروژه های مشــترك ،تبادل دانش فنی و برگزاری دوره های 

آموزش عالی مشترك از محورهای اين همكاری است.
رينهولد ميترلينر  معاون صدر اعظم ، وزير علوم و اقتصاد 
اتريش در ادامه اين ديدار گفت: روابط دوســتی و اقتصادی 
اتريش و  ايران به قرنها قبل برمی شــود و در زمينه علمی 
نيز از سال 1851 دو كشور با يكديگر همكاری علمی دارند.

وی گفت:  بعــد از مذاكرات نتيجه بخش وين، و پس از 

لغــو تحريم ها اين امكان وجود دارد كه همكاری های علمی 
را گسترش زيادی بدهيم و تنوع و پويايی اين همكاری ها را 

نيز بيشتر كنيم.
وزير علوم اتريش افزود: در سال های اخير همكاری های 
علمی ايران و اتريش در ســطح خوبی قرار داشــته است و 
تفاهم نامه هايی با مراكز مختلف از جمله آكادمی علوم اتريش 

امضا شده است.
وی بــا تاكيد بر ضرورت ايجاد ســاختار مناســب برای 
همكاری ها و انعقــاد قراردادهای همكاری گفت :اتريش در 
قالب اتحاديه اروپا نيز می تواند همكاری های خوبی با ايران 

داشته باشد.
رينهولد ميترلينر با اشــاره به تحصيل 1700 دانشجوی 
ايرانی در اتريش گفت :بايد تعداد دانشــجويان اتريشــی در 

ايران  نيز از تعداد 8 دانشجوی فعلی فراتر رود.
وی تاكيــد كــرد: بايــد ضمــن گســترش پروژه ها و 
كنفرانس های مشترك، همكاری  را تنوع بخشيده و تعريف 

جديدی از همكاری ها را ارائه بدهيم. 

گفتنی است: معاونان وزارت علوم و روسای دانشگاه های 
تهران ، صنعتی شــريف ، خواجه نصير، الزهرا )س(، شــهيد 
بهشــتی، صنعتی ســهند، اصفهان، روســای تعــدادی از 
پژوهشــگاه ها و كنندگانی از وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد 
اسالمی  نيز در اين ديدار حضور داشتند و با همتايان اتريشی 

خود رايزنی كردند.
همچنين در اين ديدار تفاهم نامه همكاری مشــترك 
ميــان وزارت علوم بــا آژانس بين المللــی همكاری در 
زمينه آمــوزش و پژوهش اتريش ، دانشــگاه های تهران ، 
صنعتــی امير كبير و صنعتی ســهند با دانشــگاه مونتان 
لئوبــن ، دانشــگاه عالمــه طباطبايی با دانشــگاه علوم 
كاربردی fh-joanneum،دانشــكده طب ســنتی علوم 
پزشــكی تهران با دانشكده طب ســنتی اروپا در اتريش ، 
 دانشــگاه آزاد اسالمی با دانشــگاه فنی و حرفه ای كرمز ،

 دانشــگاه تهران و دانشگاه اصفهان با دانشگاه تكنولوژی 
نوين اتريش و دانشگاه شهيد بهشتی با حوزه تاريخ طبيعی 

وين به امضا رسيد. 

وزیر علوم در دیدار با وزیر علوم اتریش: 

همکاری های علمی مرز نمی شناسد
ادامۀ صفحۀ قبل

از انجمن های مرتبــط و عالقمند به اين حوزه، يک كميته 
تشكيل داديم كه اولين جلسه آن حدود 10 روز پيش برگزار 
شد كه اين كميته به عنوان يک شورای سياستگذاری عمل 
می كند تا نحوه و ميزان مشاركت انجمن های علمی در حوزه 
مباحث پســا توافق در حداقل يكسال آينده را مورد بررسی 

قرار دهد.
وی تاكيد كرد: نگاه ما در اين كميته به دوره پســا توافق 
اســت و می خواهيــم پيامدهای آن را در ســه حوزه ملی، 
منطقه ای و بين المللی و ابعاد مختلف سياســی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی بررسی كنيم.
عضو هيات علمی دانشــگاه تربيت مدرس با بيان اينكه 
توافق هســته ای، افق های جديدی را به روی كشــور باز 
می كند، ادامه داد: اگر تحريم ها برداشــته شــود فضا برای 
 تعامالت بين المللی جامعه ما با كشورهای ديگر باز می شود.

وی وضعيت جهش علمی ايران در دوران تحريم را بســيار 
خوب توصيف كرد و گفت: با وجود تمام فشارها و تحريم ها 
خوشــبختانه جهش علمی خيلی خوبی داشتيم كه آثار آن 
در حوزه های نانوتكنولوژی، بايوتكنولوژی، هوافضا و دانش 

هسته ای به خوبی مشخص است. 
صادقی با بيان اينكه پيشرفت های علمی ايران از ديدگاه 
ناظران خارجی، بيشــتر مشهود است، ادامه داد: شايد ما كه 
داخل كشور زندگی می كنيم به خوبی از اهميت پيشرفت های 
علمی خود آگاه نباشــيم اما صاحب نظران بين المللی كه از 
زاويــه ديگر و از بيرون به ايــران می نگرند بارها و بارها به 
جهش علمی شگفت انگيز ايران در شرايط تحريم اعتراف 

كرده اند.
وی به ديدگاه مثبت ريچارد استون دبير علمی بخش بين 
الملل مجله ساينس درباره رشد علمی ايران در سفر اخيرش 
به ايران اشــاره كرد و گفت: مصاحبه ريچارد استون با دكتر 
علی اكبر صالحی درخصوص مذاكرات هســته ای در نشريه 
ساينس منتشر شد و ما در جريان مذاكرات ديديم كه وقتی دو 
شخصيت علمی از طرفين )دكتر علی اكبر صالحی و ارنست 
مونيز( به تيم هسته ای می پيوندند چه نقش كليدی و تعيين 
كننده ای در توافق ايفا كردند زيرا علم و نگاه علمی به دنبال 
خودش، صلح و مراودات بين المللی را هم دارد و تندی مسائل 

سياسی را نرم تر می كند.
دبير كميســيون انجمن های علمی ايــران، نقش موثر 
برداشــته شــدن محدوديت ها و باز شــدن فضای علمی 
بين المللی را در جهش علمی كشــور يادآور شد و گفت: در 
فضای جديد با برداشته شدن محدوديت ها می توانيم تعامل 
خود را با دانشگاه ها و پژوهشكده های خارجی افزايش دهيم، 
بسياری از دسترســی های ما به بانک های اطالعاتی علمی 
كه در دوران تحريم، بسته شده بود باز خواهد شد و برقراری 
بورسيه های تحصيلی و امكان تحصيل دانشجويان ايرانی در 
رشته هايی كه قبال در برخی دانشگاه های خارجی ممنوع شده 

بود كه همه اين عوامل به رشد علمی ما كمک خواهد كرد.
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تغذيه در اسالم از جمله مواردی است كه در آيات و 
روايات متعدد مورد توجــه و تاكيد قرار گرفته به نحوی كه 
الزمه خلق خوب و افزايش معنويت نفس را در حالل و پاك 
بــودن غذا می داند در اين خصــوص دكتر كدخدايی كننده 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در شورای راهبردی حالل 
جمهوری اسالمی ايران اظهار داشت: امروزه در توليد برخی 
از محصوالت غذايی از تركيباتی اســتفاده می شود كه ماده 
اوليه آن می تواند حاصل فرآوری از يک ماده غير حالل باشد 
و از اين رو ضرورت سرمايه گذاری در توليد علم حالل و نيز 
توسعه و تقويت فرهنگ حالل از جمله موضوعاتی است كه 

توجه كشورهای مسلمان را به خود معطوف كرده است.
وی بيان داشت: در حال حاضر اين مسئله از ناحيه واردات 
محصوالت غذايی به كشــورهای مسلمان آسيب پذير شده 
است و اين وظيفه حكومت های كشورهای اسالمی است تا با 
تدوين آيين نامه ها و دستور العمل های شفاف راه توسعه اين 

تجارت ضروری را هموار كنند.
كدخدايــی بر لــزوم انجــام تحقيقات جامــع در زمينه 
استانداردســازی، قانونگذاری و موضوعات اجرايی و قضايی 
پيرامون غذای حالل تاكيد كرد و افزود: متاســفانه در حال 
حاضر ساير كشــورهای اسالمی نظير مالزی از ايران پيشی 

گرفته انــد كه اين مســئله لزوم انجام تحقيقــات در زمينه 
فرآورده های غذايی با رويكرد تشخيص حالل و حرام بودن 
محصول و يا افزوده های مورد استفاده در آن، طراحی و تدوين 
روش ها و ابزارهای شناسايی و تشخيص شرايط ذبح حيوانات 
حالل گوشت و تدوين استانداردهای مربوطه را بيان می كند. 
وی با اشاره به اينكه جمعيت مسلمانان حدود 30 درصد از 
جمعيت دنيا را به خود اختصاص داده است ادامه داد:  با توجه 
به اقبال غير مسلمانان به مصرف غذای حالل و بازار گسترده 
و پر رونق فروش آن در ســطح جهان، امروزه حتی شــاهد 

ورود گسترده برخی از كشورهای غير مسلمان برای پژوهش 
و توليد محصوالت غذايی در صنعت غذای حالل هستيم.

كننده وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در شورای كدكس 
غذايی ايران بيان كرد: بيش از 2 هزار ميليارد دالر ســرمايه، 
ساالنه جذب بازار جهانی غذای حالل می شود اين در حالی 
اســت كه در ايران علی رغم ظرفيت هــای باالی توليد در 
صنعت غذای حالل؛ عدم فعاليت هــای تحقيقاتی متمركز 
موجب عقب افتادگی كشــور از شــتاب فعلی پژوهش های 
جهانی در اين زمينه شده به نحوی كه سهم ايران در گردش 
مالی تجارت غذای حالل با توجه به دارا بودن حدود 6 درصد 
جمعيت جهان اســالم كمتر از نيم ميليارد دالر يعنی حدود 

0/02 درصد است.
كدخدايی گفت: برای اطمينان از توليد و مصرف غذای 
حالل در سطح كشور و ورود موفقيت آميز به بازارجهانی 
غذای حالل، شناخت جدی و علمی وضعيت حال و آينده، 
الزامات، روش ها و فرآيندهای توليد اين محصوالت، اجزا و 
تركيبات موثر آن، رقبای تجاری، استاندارد سازی و تقويت 
توانمندی ها و برطرف كردن نقاط ضعف كشور از طريق 
تأسيس مركز پژوهشی تخصصی در اين زمينه ضروری 

است.

به مناســبت هفته دولت، مركــز تحقيقات زلزله 
دانشگاه تبريز، با حضور دكتر محمد فرهادی، وزير علوم، 

به بهره برداری رسيد.
بــه گزارش گاهنامۀ عتف ، به مناســبت هفته دولت، 
پروژه توسعه ساختمان دانشكده فنی و مهندسی عمران و 
مركز تحقيقات زلزله دانشگاه تبريز، با حضور دكتر محمد 

فرهادی، وزير علوم، به بهره برداری رسيد.
در اين مراســم دكتــر محمدرضاپورمحمدی رئيس 
دانشــگاه تبريز گفــت: اين مركز در قالب طرح توســعه 
دانشــكده عمران ايجاد شــده و برای طرح توســعه اين 
دانشكده كه از سال 90 آغاز شده، 79 ميليارد ريال هزينه 

شده است.
وی تحقيــق و پژوهــش در زمينــه مقاوم ســازی 
ساختمان ها، طراحی و محاسبه پروژه ها به منظور كاهش 

ميزان خســارت زلزله و حفظ ســرمايه های ملی در برابر 
خطرات احتمالی زلزله را از جمله اهداف تأسيس اين مركز 
اعالم و ايجاد اين مركــز را با توجه به قرار گرفتن تبريز 
در مسير گسل های زلزله از ضرورت های اين شهر عنوان 

كرد.
براساس اين گزارش، ساختمان جديد دانشكده عمران 
دانشــگاه تبريــز دارای 23 كالس، 44 اتاق برای هيات 
علمی، دو تاالر و سه آزمايشگاه است كه در هفت هزارمتر 

مربع احداث شده است.
گفتنی اســت 1800 دانشجوی عمران در گرايش های 
عمران - عمران، عمران - آب، عمران - سازه و خاك و 

پی در اين دانشكده تحصيل می كنند.

پژوهشی

در محل خانۀ اندیشمندان 

 علوم انسانی برگزار شد

نشست تخصصی 
»ابعاد حقوقی

  برجام هسته ای« 
انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به 
اهميــت توافق اخير ميــان ايران و پنج+يــک در موضوع 
هســته ای كه منجر به صدور قطعنامه 2231 شورای امنيت 
سازمان ملل متحد گرديد، نشست تخصصی »ابعاد حقوقی 
برجام هسته ای« را با حضور استادان صاحب نظر به منظور 
بررســی ابعاد حقوقی برجام و قطعنامه پيش گفته، در محل 
كــرد. برگــزار  انســانی  علــوم  انديشــمندان   خانــۀ 
 به گزارش گاهنامۀ عتف دكتر ســيد قاسم زمانی )دبيركل 
انجمن( گفت:  درباره ابعاد برجام بايد حداقل يک دهه گفت 
و نوشت، به خصوص زمانی كه فرآيند اجرايی آن آغاز شود، 

قطعاً مسائل بيشتری مطرح خواهد شد.
 ايشــان پــس از تشــكر از حضور گســترده اســتادان 
 و دانشــجويان بــر علمی بــودن مباحث تأكيــد ورزيدند.

 دكتر محمدرضا ضيايی بيگدلی )اســتاد دانشــگاه عالمه 
طباطبايی( در ادامه نشســت گفت: اين مذاكرات نشان داد 
كه ديپلماســی نه تنها قادر است از تنش و جنگ جلوگيری 
كند، بلكه كشــورها را از تحريم و تنش و حتی جنگ سرد 

رهايی بخشد.

دكتر محســن عبدالهی )دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی( 
مباحث خود را در باب قطعنامه 2231 در سه محور بيان اين 
چنين بيان كردند: محــور اول عبارت بود از ماهيت و اعتبار 
قطعنامه، محور دوم نگاهی به قطعنامه به مثابه سازكار اجرايی 
قطعنامه و محور سوم قطعنامه به عنوان سازكار تضمين اجرای 

برجام و روش حل اختالف. 
وی  محور اول را به هشت بند تقسيم كردند و به مباحثی 
چون وضعيت قطعنامه در منشور ملل متحد، عدم تسری به 
ساير اعضا، اشاره به حق غنی سازی ايران، مدت زمان الزم 
برای اجرايی شــدن قطعنامه، بيان مطالبی بيش از برجام در 
ضميمه قطعنامه و حيات مســتقل قطعنامه از برجام اشــاره 
نمودند و به دشوار بودن عدم تصويب برجام در مجالس ملی 

اشاره داشتند. 
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی در محور دوم به اين سؤال  
حقوقی پرداختند كه ماهيت تعهد 5+1 در تعهد به ارايه پيش 
نويس قطعنامه به شورای امنيت برای لغو تحريم ها چگونه 
اســت و در محور سوم به سازكار سه مرحله ای حل و فصل 
اختالفات پرداختنــد و آن را بدعتی در حقوق بين الملل به 

حساب آوردند. 
دكتر سعيد محمودی استاد دانشگاه استكهلم سوئد ،اخرين 
سخنران نشست گفت: پرونده ايران را از 45 سال گذشته تا 
كنون كه از عمر NPT می گذرد اولين پرونده ای دانستند كه 
به اين صورت مسالمت آميز حل شده است و به مباحثی در 

خصوص شخص آمانو و نحوه اجرای برجام پرداختند.
با توجه به حضور دكتر سادات ميدانی )عضو حقوقدان تيم 
مذاكره كننده( در جلســه، از ايشان نيز دعوت به عمل آمد تا 
در مباحث مطرح شده شركت كنند. ايشان نيز توضيحاتی در 
باب محتوای حقوقی برجــام و قطعنامه و نوآوری های اين 

اسناد ارائه دادند.
 

با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری

مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه تبریز افتتاح شد

شتاب جهانی پژوهش در غذای حالل و غفلت مسئوالن کشور

 به گزارش گاهنامۀ عتف دكتر محسن شريفي، مدير 
كل دفتر برنامه ريزي و سياســتگذاري امور پژوهشي اظهار 
داشت: با عنايت به تأكيدات وزير محترم علوم، تحقيقات و 
فنــاوري در خصوص برخورد با تخلفات پژوهشــي، پس از 
ســاعت ها مطالعه و بررســي در كارگروه وي ــژه اي در اين 
خصوص، با هدف صيانت از مالكيت فكري و رعايت حقوق 
مادي پژوهش گران، ارج نهــادن به اصول اخالق علمي و 
پايبنــدي به آن در جامعه علمــي و همچنين جلوگيري از 
تضعيف اعتبار علمي كشــور، دســتورالعمل نحوه بررسي 
تخلفات پ ژوهشــي مشــتمل بر 9 ماده و 4 تبصره تدوين 
گرديده و در تاريخ 93/12/23 به تأييد وزير علوم، تحقيقات 

و فناوري رسيد. 
همچنين مصاديق تخلفات پژوهشــي نيــز در 57 بند با 
سرفصل هاي سوء رفتارهاي پژوهشي، عدم تعهد و مسئوليت 
نسبت به ذينفعان، عدم رعايت حقوق آزمودني ها، جعل داده ها، 
تحريف داده ها، ســرقت علمی، اجاره ي علمی، عدم رعايت 

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

آموزشي و پژوهشي ابالغ گرديد. 

 

برگزاري جلسه 
کمیسیون 

پژوهش و فناوري 
شوراي گسترش 

آموزش عالي 
 به گزارش گاهنامۀ عتف دومين جلســه كميسيون 
پژوهش و فناوري در ســاعت 14 مورخ 94/2/20با حضور 
اعضاي كميســيون در معاونت پژوهش و فناوري به منظور 

بحث و تبادل نظر پيرامون دستور جلسه بر گزار شد. 
يكي از وظايف اساســي كميســيون تصميــم گيري در 
خصوص صدور مجوز براي تأســيس مؤسســات پژوهشي 
دولتي و غير دولتي است. در اين جلسه 7 مورد پرونده مطرح 
گرديد كه تعدادي از آنها به تصويب رسيد و مقرر شد بر روي 

برخي از پرونده ها اصالحات مجدد صورت گيرد. 
همچنين تعدادي از مؤسسات پژوهشي كه غير فعال بوده 
و تاريــخ اعتبار موافقت اصولي آنها به اتمام رســيده بود لغو 

اعتبار گرديدند.
سومين جلسه كميســيون پژوهش و فناوري در ساعت 
14 مورخ 94/03/03با حضور اعضاي كميسيون در معاونت 
پژوهش و فناوري به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون دستور 

جلسه بر گزار شد. 
در اين جلســه به تقاضاهاي مربوط بــه مراكز فناوري از 
جمله تشكيل مراكز رشد در استان كردستان و استان قزوين 

مورد بررسي قرار گرفت. 

ابالغ مصادیق و دستورالعمل نحوه 
بررسي تخلفات پژوهشي

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری راه اندازی شبكه علمی 
كشور را به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران محول كرد

دكتــر محمد فرهــادی در نامه ای بر ضرورت فعال شــدن 
 هرچه ســريع تر شــبكه علمی كشــور اين شــبكه تاكيد كرد.
 به گزارش گاهنامۀ عتف وزيرعلوم در اين نامه از رييس سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی خواســت كه در راه اندازی و بهره 
برداری شبكه عملی كشور از همكاری دانشگاهيان، فرهيختگان 

و متخصصان امر بهره گيرد.

 شــبكه علمی كشور، شبكه ای مستقل اســت كه با استفاده 
از فيبر تاريک، تمام دانشــگاه ها و مراكز علمی و پژوهشــی را 
به يكديگر متصــل كرده و امكان اتصال به ديگر شــبكه های 
 علمی معتبر جهانی از جمله شــبكه علمی اروپا را دارا هســتند.
دانشگاه ها، حوزه های علميه و مراكز علمی و پژوهشی دولتی 
و غير دولتی مورد تاييــد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، مشتركان اين شبكه 

هستند. 

راه اندازی شبکه علمی کشور به سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی واگذار شد
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 به گزارش گاهنامۀ عتف دكتر محسن شريفي، مدير كل دفتر برنامه ريزي 
و سياســتگذاري امور پژوهشي در راســتاي توسعه كمي و كيفي نشريات علمي و 
همچنين ارزيابي و رتبه بندي الكترونيكي اين نشريات، گزارشي به شرح ذيل  ارائه 

دادند:
 نشريات علمي نقش قابل توجهي در توسعه پژوهش و فناوري و اعتالي دانش 
پژوهش گران از حوزه های مختلف علمي و نيز بسط يافته های پژوهشي به سمت 
حل مســائل و كاربردي نمودن نتايج تحقيقات دارند. رشد و توسعه نشريات علمي 

متاثر از ميزان پژوهش ها و توسعه ساختارهاي پژوهشي و توليد علم است.
نشريات علمي عالوه بر آنكه به انتشار يافته های پژوهشي می پردازند،  خود نيز 
ســهم به ســزائي در هدايت پژوهش دارند زيرا كه اصوال موضوعات پژوهشي بر 
مبناي فرضيه ها و سئواالتي است كه روند تحقيقات گذشته در هر موضوع بخش 

قابل توجهي از آن را براي پژوهش گر ترسيم می نمايد.
از اين رو گام نخست در توسعه نشريات علمي،  توسعه كمي آنهاست كه ميزان 
عرضه توليدات علمي نقش اساســي در آن دارد. سابقه رشد تعداد نشريات علمي 
كشور نشان می دهد كه تعداد نشريات علمي رابطه مستقيمي با افزايش دوره های 
تحصيالت تكميلي و تعداد پژوهش گران كشور دارد به گونه ای كه در دو دهه اخير 

اين دو مؤلفه تقريبا بطور موازي رو به افزايش بوده است. 

آمار نشريات علمي معتبر به تفكيک گروه و نوع اعتبار
 تا پايان اسفند 93 

نام گروه
نوع اعتبار علمي

تعداد كل ترويجي پژوهشي

52875603علوم انساني

14232174فني و مهندسي

1487155كشاورزي و منابع طبيعی

13114دامپزشكي

8912101علوم پايه

27431هنر

9471311078جمع كل

نمودار رشد نشريات علمي از سال 84 تا پايان اسفند 1393 

بر اين اســاس و نيز سياستهاي تشويقي كه در سطوح مختلف مديريت كشور 
وجود داشــته است،  نشريات داخلي از نظر كمي مطابق با آنچه در اسناد باال دستي 
از جمله برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران پيش بيني شده است افزايش 
داشــته است. بگونه ای كه در نشرياتي كه در دانشگاه ها و انجمنهاي علمي و ساير 
موسساتي كه از كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم اعتبار علمي دريافت 
كرده اند به 1078 نشــريه رسيده است. اين توسعه در حوزه های تخصصي مختلف 
بطور مشابهي صورت گرفته است. هرچند كه در حوزه علوم انساني بسيار چشمگير 

بوده است. 
به نظر می رسد تكليفي كه بر عهده دستگاههاي ذيربط بوده است از نظر كمي به 
انجام رسيده است. براي آنكه اين دستاوردها در چرخه توليد علم تا محصول نقش 
ايفا كند بدون ترديد كافي نبوده و بايد با توسعه كيفي و برخورداري از شاخص های 

استاندارد علمي و فناوري همراه شود.
از اين جهت نقش دستگاههاي نظارتي از يک سو و نيز نقش توليد كنندگان و 

دست اندركاران ايجاد نشريات علمي از اهميت ويژه ای برخوردار است.
كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت علوم در راستاي ايفاي نقش نظارتي و 
باالدســتي خود،  در سال 93 اقدامات مهمي در رصد و پايش عملكرد نشريات زير 
مجموعه خود داشته است. به اين منظور با تدوين شاخص ها و تهيه زير ساخت های 
الزم و نيز با بهره گيري از صاحب نظران متخصص اين كميسيون اقدام به ارزيابي 
الكترونيكي نشريات علمي نموده است. سامانه الكترونيكي ارزيابي نشريات علمي 
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري با هدف نظارت بر روند و فرآيندهاي انتشار، ارتقاء 
علمي و توسعه كيفي مقاالت و نشريات در هفته ملي پژوهش و فناوري در آذرماه 
93 راه اندازي و رونمايي شد و اولين نتيجه ارزيابي در اسفند ماه 93 اعالم گرديد. 

هرچند كه در اين ارزيابي اوليه تنها تعداد محدودي از شاخص های مورد نظر در 
امر ارزيابي نشريات علمي بكار گرفته شد،  قدر مسلم سهم قابل توجهي در ارتقاي 

كيفي نشريات علمي خواهد داشت.  

شاخص های ارزيابی و رتبه بندی نشريات علمی در سال 1393

امتيازشاخصرديف

  30 انتشار به موقع 1

30نمايه سازی در پايگاه های اطالعات علمی2

  25 سايت و نرم افزار استاندارد 3

  15 تكميل اطالعات در سامانه ارزيابی نشريات4

100جمع كل امتيازها

در اين ارزيابي نشــريات بر اساس امتيازاتي  كه كسب نموده اند به 4 گروه ذيل 
رتبه بندي شدند. 

جدول رتبه بندی نشريات علمی در ارزيابی سال 1393

رتبهامتياز

A+امتياز 90 به باال

Aامتياز 80  تا 90

Bامتياز 65  تا 79

Cامتياز كمتر از 65

نتايج رتبه بندي سامانه ارزيابي نشريات علمي داراي اعتبار سال 1393

A+ 33تعداد نشريات داراي رتبه

A 411تعداد نشريات داراي رتبه

B 163تعداد نشريات داراي رتبه

C 446تعداد نشريات داراي رتبه

اميدواريم اين امر مهم با همكاري و مساعدت هياتهاي تحريريه نشريات و نيز 
صاحب نظران مختلف توسعه يابد و نشريات علمي كشور در عرصه بين المللي و در 

فضاي رقابتي دنيا بطور شايسته ورود نمايند.

پژوهشی

ارزیابي و رتبه  بندي نشریات علمي
گامي مؤثر براي توسعه کمي و کیفي 

دكتــر ابويی اردكان از امضــای بيانيه همكاری 
مشترك بين دبيرخانه شورای عالی عتف و سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد به عنوان يكی از مهمترين دستاوردهای 

سفر به وين نام برد.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری، در تيرماه گذشــته هياتی از دبيرخانه 
شورای عالی عتف به رياست دكتر محمد ابويی اردكان، 
قائم مقام دبيركل شــورای عالی عتف به منظور بازديد از 
ظرفيت های مشــاوره و آموزشی سازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد )يونيدو( به اتريش ســفر كردند. در اين راستا 
دكتر ابويی اردكان در گفتگويی با پايگاه اطالع رســانی 
دبيرخانه شــورای عالی عتف جزئيات اين سفر را تشريح 

كرد.
دكتر محمــد ابويی اردكان در خصــوص اهداف اين 
ســفر اظهار داشــت: هدف از سفر به كشــور اتريش و 
جمهــوری چک، بررســی وضعيت های موجــود برای 
همكاری های بين المللی و اتصال طرف های همكاری به 

امضای بیانیه همکاری مشترک
بین دبیرخانة شورای عالی عتف

 و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
شبكه دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور بودتا بتوانيم از 
جايگاه دبيرخانه شورای عالی عتف ظرفيت هايی را برای 
مشاوره و دانش مربوط به سياست گذاری علم و فناوری 
به طور خاص برنامه توسعه پنج منطقه ويژه علم و فناوری 
جذب كنيم و در اختيار اســتان ها قرار دهيم. هدف ديگر 
از اين ســفر زمينه سازی برای برقراری ارتباط شبكه های 
تخصصی فناوری فعال در حوزه اروپا و دستيابی به منابع 
مالی اين اتحاديه در پروژه های بين المللی علم و فناوری 

بود.
وی در خصوص برنامه ريزی اين سفر گفت: اين سفر 
در واقــع به همت و تالش مهنــدس مصطفی كاظمی، 
معاون اجرايی دبيرخانه و دكتر مريم جوان شهركی مشاور 
واحد بين الملل دبيرخانه شورای عالی عتف صورت گرفت 
كه نزديک به دو ماه پيش از سفر برنامه ريزی آن را اعم از 
تعيين طرف های شركت كننده درجلسه، زمانبندی دقيق 
مالقات ها، موضوعات و محور اصلی بحث و تعيين نتايج 

مورد نظر از اين سفر را در دستور كار داشتند.

ابويی اظهار داشت: شروع اين جلسات با دعوت هيات 
ايرانی به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )يونيدو( بود. 
آغازگفتگوها ابتدا با روســا و مديران پنج دپارتمان  اصلی 
يونيدو و كل تيم كارشناسی آنها صورت گرفت كه همه 
آنها با استقبال از ســطح دانش و تجربه هيات ايرانی به 
معرفی برنامه های گذشــته و پروژه های در حال اجرای 

بخش مربوط به خود پرداختند.
وی افزود: در ادامه گفتگوها، دبيرخانه شــورای عالی 
عتف برنامه هايش را در خصوص توسعه مناطق ويژه علم 
و فناوری مطرح كــرد كه در نهايت به محورهای اصلی 
برای همكاری مشترك رسيديم. در راستای دستيابی به 
يک برنامه همكاری مشترك، هيات دبيرخانه می بايست 
پس از بازگشت با طرف های ايرانی مذاكراتی كرده تا طی 
تنظيم برنامه ای از دپارتمان های يونيدو برای شركت در 
پروژه های دردست اجرايكميسيون های تخصصی شورای 

عالی عتف بهره برداری شود.
محمد ابويی با اشاره به نشســت مشترك تيم دبيرخانه 

شورای عالی عتف با مدير كل يونيدو اين رخداد را مهمترين 
بخش اين سفر برشــمرد و افزود: ثمره اين مالقات امضای 
بيانيه همكاری مشــترك بين دبيرخانه شورای عالی عتف و 
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بود كه امكان همكاری های 

آتی با اين سازمان را تسهيل می كند.
وی گفت: هيات دبيرخانه با بخش ظرفيت سازی امور 
تجاری يونيدو كه بخشی از فعاليت هايش ارائه مشاوره و 
آموزش به كشورهای متقاضی در خصوص زنجيره تامين 
كاالها و محصوالت بود، جلســه ای برگزار كرد. از آنجا 
كه دبيرخانه شورای عالی عتف بر روی طرح كالن ملی 
پژوهش و فناوری در حوزه حالل با پژوهشــكده صنايع 
غذايی مشــهد اقداماتی را انجام داده  است در اين جلسه 
پيشنهاد شــد برای تبديل ايران به مركز و قطب زنجيره 
تامين محصــوالت غذايی و مصرفی حالل مشــاوره و 
آموزش های الزم را ارائه كنند تا اين امكانات و استعدادها 
به هم متصل شــودكه اين پيشنهاد مورد استقبال طرف 

مقابل قرار گرفت.
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وی خاطرنشان كرد از آنجا كه مصرف محصوالت حالل 
دارای يكســری برند از بخش خصوصی است كه به صورت 
مجموعه ای منســجم با نظام حقوقی عمل نمی كند، برای 
اطمينان از نظر بهداشــتی و مبانی شــرع اسالم الزم است 
ابتدا يک نظام حقوقی به اين منظور طراحی شــود كه اين 
نظام حقوقی می تواند مختص به داخل كشور و هم به شكل 
كنوانسيونی از كشورهای مســلمان ويا هر كشور متقاضی 

مشاركت در زنجيره تامين باشد.
ابويی در خصوص مزيت های اجرای اين پيشــنهاد گفت: 
با توجه به جمعيت مسلمان دنيا می توان آن را به عنوان يک 
بازار بزرگ برشمرد كه بايد اين زنجيره تامين را طوری تعريف 
كنيم كه نه تنها باعث تقويت كشورهای مسلمان شود بلكه 
اين بازار اسالمی بتواند بازرگانان و توليدكنندگان اسالمی را 

تقويت كند.
وی افزود: دوميــن مزيت اينكه بتوانيم اســتانداردهای 
بهداشــتی خاصی را اعمــال كنيم تا غذای حــالل بتواند 
به عنوان يک محصول بهداشــتی و مرغوب در دنيا شناخته 
شود. شــايان ذكر است كه بر اساس آمارهای موجود، حجم 
گــردش مالی محصوالت حالل در دنيا 103 تريليون دالر و 
ارزش كارخانجات و صنايع مرتبط با آن حدود 2/3 تريليون 
دالر برآورد شده است. متاسفانه جمهوری اسالمی ايران در 
حال حاضر در تجارت غذای حالل دنيا هيچ سهمی ندارد و 
اميد آن می رود كه اين نقيصه با ورود كشــور به مرحله پسا 

تحريم برطرف شود.
قائم مقام دبيركل شورای عالی عتف با اشاره به هم راستا 
بودن بحث های فعلی فناوری در دبيرخانه شورای عالی عتف 
با دپارتمان تكنولوژی و فناوری يونيدو بيان داشــت: بخش 
تكنولوژی و فناوری يونيدو مشاوره هايی در خصوص فناوری، 
آينده نگاری و ســرمايه گذاری فناوری را در اختيار متقاضيان 
قرار می دهد كه برگزاری مالقاتی با رئيس و تيم تخصصی 
اين بخش برای پيشبرد مباحث   روز دبيرخانه شورای عالی 

عتف در حوزه فناوری بسيار ارزشمند است.

ابويــی اردكان از ديــدار با رئيس دپارتمان مؤسســه 
تكنولوژی اتريش خبر داد و افزود: اين مؤسسه فعاليت های 
فنی و كارشناسی بر روی پروژه های خاص در گام نخست 
سيســتم های نوآور را برعهده دارد.اين مؤسســه به دليل 
پژوهش در حوزه مهندسی شيمی، محيط زيست و علوم 
مختلــف می تواند به عنوان يک بازوی مشــاوره ای برای 
انتخــاب تكنولوژی، طراحی كارهــای تحقيقاتی و حتی 
طرح های كالن ملی در حوزه انرژی و محيط زيست عمل 

كنند.
دكتر محمد ابويی اردكان  در ادامه  سفر هيات اعزامی 
دبيرخانه شــورای عالی عتف به كشور جمهوری چک و 
بازديد  از پارك فناوری نوفارو  اشاره كرد و گفت: سامانه 
هوشمندسازی مصرف انرژی كه يكی از بحث های پيشرو 

در صنعت خصوصا صنعت خودروسازی است.
ابويی افزود: از جمله محورهای گفتگوهای ما با مديران 
اين پارك بود. يكی از امتيازات اين پارك، مكانيابی دقيق 
و هدفمند و نزديكی آن با مرز آلمان و كشورهای پيشرفته 
اروپاست كه شايسته است در تأسيس پارك های فناوری 

در كشورمان به اين مهم توجه شود.
وی همچنيــن به بازديد از آكادمــی علم و تكنولوژی 
دانشگاه پراگ با هدف شناسايی ظرفيت های اين آكادمی 
و تشكيل شبكه علمی مناسب هم سطح آن در ايران اشاره 
كرد وگفت: اين آكادمی معــادل مركز تحقيقات فيزيک 
نظری ايران اســت كه شش مؤسســه وابسته با عملكرد 

پژوهشی دارد.
دكتر ابويی ادامه داد: رئيس آكادمی و روسای هر شاخه 
فعاليت ها و برنامه های پژوهشی شــان را در شــاخه های 
مختلف فيزيک و تكنولوزی هــای مرتبط با علوم پايه و 

فيزيک معرفی كردند.
قائم مقام دبيركل شــورای عالــی عتف در خصوص 
بازديد از آژانس محيط زيســت اتريش گفت:  اين آژانس 
كار پايش فعاليت های حوزه محيط زيســت را انجام و از 

برنامه های اين حوزه گزارش هايی را ارائه می دهد.
وی افزود: اين آژانس همچنين بســته های سياستی را 
برای دولت آماده كند و به پشتوانه شبكه كاركنان حقوقی 
قدرتمندی كه دارد نظام های حقوقی را بررســی كند و در 
سطح ملی و بين المللی به ساير بازيگران اين حوزه خدمات 

مشاوره و سياستگذاری حقوقی ارائه می دهد.
ابويی اردكان گفت:  اين مؤسسه عالوه بر فعاليت های 
ذكر شده با تهيه گزارش هايی در برنامه های جامع اروپا نيز 

مشاركت دارد.
ابويی در خصوص بازديد از دانشــگاه بوكو ، دانشــگاه 
كشــاورزی صنعتی اتريش گفت: دانشگاه بوكو ظرفيت 
خوبی در زمينه مناطق ويژه علم و فناوری دارد و می توانيم 
از مشاوره های آنها در خصوص پيشرفت در ظرفيت های 
موجود استان تبريز بهره ببريم. زيرا تبريز قطب دامپروری 

و كشاورزی است.
وی ادامه داد: نه تنهاصنايع  وابســته به كشــاورزی 
و دامپــروری مثل چرم در تبريز پيشــرفته اســت بلكه 
دانشــگاه های تبريز در اين حوزه دارای اساتيد سرآمدی 

است.
قائم مقام دبيركل شورای عالی عتف خاطرنشان كرد: 
در اين سفر دكتر ناظمی به عنوان مدير برنامه آينده نگاری 
در مركز تحقيقات سياست علمی كشور و دبير ستاد مناطق 
ويــژه علم و فناوری دبيرخانه شــورای عالی عتف هيات 

دبيرخانه را همراهی می كرد.
ابويی اردكان گفت: يكی ديگر از مالقات های مهم ما 
ديدار از مؤسسه فناوری های اتريش و مالقات با مدير اين 
مؤسسه است كه عملكرد اين مؤسسه بسيار شبيه به مركز 

تحقيقات سياست علمی كشور است . 
وی ادامــه داد: در واقع كاراين مؤسســه مشــاركت 
در برنامه هــای جامع تحقيقات بنيــادی اروپا كه معادل 
طرح های كالن ملی پژوهش و فناوری ما در ايران است. 
اين مؤسسه مشــاركت جدی در طراحی پروژه ها و نظام 

مديريت اين پروژه هادارد. اين مؤسســه در جلسه برگزار 
شــده فعاليت های خالق و نوآورانه و سطح باالی علمی 
را كه در اين مؤسسه انجام می شود را به ما معرفی كردند.

ابويــی افــزود: در ادامه اين بازديد بــا مدير دپارتمان 
آينده نگاری اين مؤسسه گفتگو كرديم. از آنجاكه دبيرخانه 
شــورای عالی عتف از ســوی دولت ماموريــت دارد تا 
برنامه نظارت بر آينده نگاری نظام علم و فناوری كشــور 
را طرح ريــزی كند و همچنين به دليــل وجود دپارتمان 
آينده نــگاری علم و فناوری در مركز تحقيقات سياســت 
علمی كشــور لذا گفتگو با مدير اين دپارتمان و آشنايی با 

عملكرد و ظرفيت های آنها برای ما بسيار مفيد بود.
وی همچنين از دپارتمان سيستم های خالق مؤسسه 
فنــاوری اتريش نام برد و بيان داشــت: اين دپارتمان بر 
روی سيستم های پيچيده و استفاده از نظريه سيستم های 
پيچيــده در حوزه علــم و فناوری فعاليــت می كند اين 
دپارتمان همچنين در شاخه های ديگرمثل توليد پتنت ها 
و طرح های تحقيقاتی اروپای متحد و طرح های ملی داخل 

كشور اتريش  را به طور جدی دنبال می كند.
ابويی خاطرنشــان كرد: ما در حــوزه پايش و ارزيابی 
وضعيت علم و فناوری و كنترل كردن نتايج سياست های 
كشور با مشكل مواجه هستيم و هدف از اين ديدار استفاده 
از ظرفيت مشــاوره اين دپارتمان در بحث سامانه سمات 
ملــی برای نظام پايش وضعيت علم و فناوری كشــور و 
كنترل نتايج سياســت های علم و فنــاوری در دبيرخانه 

شورای عالی عتف بود.
دكتر ابويــی اردكان در پايان از زحمات دكتر فرين پور 
يكی از اعضای بازنشسته يونيدو و كارشناس ارشد سابق 
وزارت اقتصاد برای هماهنگی مالقات ها و همچنين ارائه 
اطالعات مورد نياز به هيات اعزامی دبيرخانه قدرانی كرد.

وی همچنين ازتالش ها و زحمات دكتر مرادی مديركل 
حقوقی يونيدو در تنظيم و هماهنگی تفاهم نامه های امضاء 

شده در وين تشكر كرد.

معــاون پژوهش و فناوری وزير علوم با تأكيد بــر اين كه ميزان صادرات 
محصوالت دانش بنيان پارك های علم و فناوری از سال 92 تاكنون 80 ميليون دالر 
بوده است، گفت: به منظور توسعۀ فناوری در كشور اقدام به ايجاد كنسرسيومی ميان 

شركت های دانش بنيان مستقر در پارك ها خواهد شد.
به گزارش گاهنامۀ عتف دكتر وحيد احمدی در نشست رؤسای پارك های علم و 
فناوری هدف از برگزاری اين نشست را پاسخ به تاكيدات جدی مقام معظم رهبری 
مبنی بر توســعۀ اقتصاد دانش بنيان و نقش شركت های دانش بنيان و پارك ها ذكر 
كرد و افزود:  از اين رو بنا داريم كه برگزاری اين نشســت ها را گســترش دهيم تا 

بتوانيم نقش شركت های دانش بنيان و پارك های علم 
و فناوری را در توسعۀ فناوری گسترش دهيم.

وی با اشاره به برخی از چالش های توسعۀ فناوری 
در كشور اظهار داشــت:  كم رنگ بودن نقش بخش 
خصوصی در نظام توســعۀ فناوری و نوآوری از جمله 
چالش های توســعه در كشور اســت. به گونه ای كه 
بسياری از ضعف هايی كه در عرصه نوآوری و توسعۀ 
فناوری با آن مواجه هستيم در بسياری از موارد ناشی 
از كمرنگ بودن حضــور بخش خصوصی در بخش 

پژوهش و نوآوری است.
احمدی با تاكيد بر اين كه ماهيت پارك های علم 
و فناوری با حضور شركت های بخش خصوصی معنا 
می يابد، ادامه داد: اين در حاليســت كه در كشــور ما 

بخش خصوصی جايگاه خود را پيدا نكرده است.
معــاون پژوهش و فنــاوری وزير علــوم، ضعف 

همكاری های بين المللی فناورانه را از ديگر چالش های توسعۀ فناوری در كشور نام 
برد و خاطرنشان كرد:  عرصه محصوالت دانش بنيان و تجاری سازی اين محصوالت 
نيازمند كسب بازارهای داخلی است و توسعه اين بازار در گرو تعامالت با بازارهای 

بين المللی است كه در اين زمينه با ضعف هايی مواجه هستيم.
وی، نبود نگاه سيستمی به تدوين سياست ها و تناقضات ميان سياست ها و ضعف 
در پياده سازی در اجرای سياســت ها را از ديگر علل عدم توسعۀ فناوری در كشور 
عنوان و اضافه كرد: عــالوه بر آن در اين حوزه با چالش هايی چون فقدان فضای 
رقابتی محرك توسعۀ فناوری و نوآوری، شفاف نبودن جايگاه فناوری و نوآوری در 
سياست های كالن كشور فقدان مكانيزم های مربوط به طرف تقاضا مواجه هستيم.

معــاون پژوهش و فناوری وزير علوم، موازی كاری های نهادهای متولی، ضعف 
در سياســت گذاری ها، عدم يكپارچگی ميان سياســت های توسعۀ فناوری با ساير 
سياست ها، ضعف نهادهای مالی در توسعۀ فناوری و كمبود نيروی انسانی متخصص 
را از ديگر داليل عدم توســعۀ فناوری در كشور عنوان و بر ضرورت سرمايه گذاری 

بيشتر در پارك ها و مراكز رشد تاكيد كرد.
وی در ادامــه به اهداف و برنامه های آتی وزارت علوم در حوزه توســعۀ فناوری 
اشــاره و خاطرنشان كرد: افزايش كارآفرينی های مبتنی بر فناوری و بهبود تجاری 
سازی فناوری، بهبود زيرساخت ها و حمايت از توسعه در بنگاه های تجاری، افزايش 
صادرات محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری و همچنين بهبود زيرســاخت ها و 

انتقال دانش فناوری از جمله اهداف وزارت علوم در اين زمينه است.
احمدی، افزايش جريان دانش و فناوری در درون مرزها و تعامالت بين المللی را 
از ديگر اهداف اين وزارتخانه ذكر كرد و گفت: در اين راستا درصدد توسعه بانک های 

اطالعاتی توانمند از طريق پيمايش مستمر نوآوری در مراكز تحقيقاتی هستيم.
وی بهبود عملكرد در حوزه مديريت و سياست گذاری های فناوری، افزايش توان 
خلق فناوری، فرهنگ سازی و توسعه سرمايۀ انسانی را از ديگر برنامه های وزارت 

علوم عنوان كرد.
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم به بيان چالش های موجود در مسير حركت 
پارك های علم و فناوری اشاره كرد و گفت: كمبود فضای 
فيزيكی، مشــكالت اقتصادی كشــور، وابستگی زياد به 
نفت، ركــود تورمی و كم بودن اعتبارات پارك ها از جمله 

چالش های موجود برای پارك ها است.
وی يادآور شد: افزايش سهم بودجه پارك ها در برنامه 
ششم و شبكه سازی بين پارك ها و شركت های دانش بنيان 
به عنوان راه كارهای حل معضالت پارك ها به شمار می رود.

احمدی با اشــاره بــه برنامه های آتــی وزارت علوم 
خاطرنشان كرد: ايجاد شش منطقه ويژه در تهران، مشهد، 
تبريز، اصفهان، يزد و بوشــهر از جملــه برنامه های اين 

وزارتخانه به شمار می رود.
وی يكی از مشــكالت وزارت علــوم را عدم دريافت 
گزارش های جدی از سوی پارك های علم و فناوری ذكر 
كرد و افزود: با تعامالتی كــه صورت گرفته اميدواريم تا 
گزارش های دوره ای از ســوی پارك ها به وزارتخانه ارائه 

شود.
وی همچنين خاطرنشــان كرد:  تا كنون از 28 پارك بازديد شده و گزارش 26 
پارك فناوری نيز دريافت شده است. عالوه بر آن از 153 مركز رشد نيز بازديد شده 

است.
احمدی همچنين با اشــاره به برخــی از موفقيت های پارك های علم و فناوری 
يادآور شد:  از ســال 92 تا كنون 80 ميليون دالر صادرات محصوالت دانش بنيان 
از ســوی پارك های علم و فناوری داشتيم كه اين امر نشان دهنده ظرفيت باالی 

پارك های علم و فناوری است.
به گفته وی با تعامالت بين المللی ايجاد شده از سوی پارك ها زمينه همكاری با 
كشورهايی چون آفريقای جنوبی، ايتاليا و قزاقستان برخی كشورها ايجاد شده است 

و اميدواريم از ظرفيت ايجاد شده ساير پارك ها استفاده كنند.
احمدی به ايجاد شــركت های خارجی در پارك های علم و فناوری اشاره كرد و 
گفت:  عالوه بر آن برای پارك های علم و فناوری تور مجازی ايجاد كرديم تا حتی 
از خارج از كشور بتوانند به فعاليت های اين پارك ها دسترسی داشته باشند ضمن آن 

كه بتوانند با پارك ها تعامل برقرار كنند.
معــاون پژوهش و فناوری وزير علوم، ايجاد كنسرســيوم ميان شــركت های 
دانش بنيان را از ديگر برنامه های اين وزارتخانه عنوان و تصريح كرد: با گســترش 
تعامالت بين المللی اولويت ما در ســال 94 ايجاد تعامل با كشــور آفريقای جنوبی 

اســت كه برای اين منظور برنامه عملياتی اجرا خواهد شد كه بر اساس اين برنامه 
زمينه های همكاری ما از ســال 2016 در حوزه هايــی چون بيوتكنولوژی، محيط 

زيست و علوم كشاورزی، انرژی های تجديد پذير و اقيانوس شناسی خواهد بود.
وی با اشاره به همكاری های بين المللی با كشور ايتاليا خاطرنشان كرد: با كشور 
قزاقســتان نيز همكاری هايی در زمينه استقرار شــركت ها در خاك خراسان را در 

دستور كار داريم.
معــاون پژوهش و فناوری وزير علوم با اشــاره به برنامه های پســا تحريم در 
حوزه علم و فناوری خاطرنشــان كرد: انتقال فناوری با ايجاد همكاری مشــترك 
پارك ها و دانشــگاه های كشور با كشــورهای دارای قرارداد همكاری، حمايت از 
حضور محصوالت شــركت های دانش بنيان و فن بازار داخلی و حمايت از حضور 
شركت های دانش بنيان در فن بازارهای خارجی با همكاری پارك های بين المللی از 

جمله برنامه های وزارتخانه در دوره پسا تحريم است.

 گزارشی از عملکرد پارک های علم و فناوری 
وزارت علوم طی سال های 92-94

اســامی پارك های علم و فناوری كشور و مبلغ كل صادرات هر پارك و مراكز 
رشد تابعه

اســامی پارك های علم و فناوری كشور و مبلغ كل صادرات هر پارك و مراكز 
رشد تابعه

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

صادرات 80 میلیون دالری محصوالت 
دانش بنیان پارک ها طی دو سال اخیر
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رييس پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به توافق نامه 
اخير با سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: اين توافق 

می تواند گامی برای ارتباط بيشتر علم و صنعت باشد. 
سيد محمد مهدی هادوی گفت: طبق توافق نامه صورت 
گرفته با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اعضای 
هيئت علمی و دانشگاهی پژوهشگاه مواد و انرژی به كمک 

صنايع استان البرز می آيند. 
وی افــزود: حضور اعضای هيئت علمی پژوهشــگاه در 
صنايــع البرز كامال رايگان بوده و به اين صورت اســت كه 
در هر هفته يا دو هفته يک روز با حضور در صنايع اســتان 

كمک های مشاوره ای را ارائه خواهيم كرد. 

پژوهشگاه مواد و انرژی الگویی برای 
ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه 

 رئیس پارک اعالم کرد 
سهم 10 درصدي 

پارک علم وفناوري یزد 
از صادرات محصوالت 

فناوري کشور
رئيس پارك علم و فناوری يزد با بيان اين كه امروز 
زمان برداشــت ميوه برای پارك های نسل اولی كشور است، 
گفت: پارك علم و فناوری يزد در سال گذشته با 2.45 ميليون 

دالر
صادرات محصوالت فناوری، 10 درصد از سهم صادرات 

كشور در اين حوزه را به خود اختصاص داد.
به گزارش گاهنامۀ عتف ، داريوش پورســراجيان امروز در 
جمع ا هالی رســانه، ضمن گراميداشت هفته دولت، يكی از 
عمده سياست های پارك علم و فناوری يزد را داشتن تعامل 
و ارتباط ســاخت يافته با رسانه ها دانســت و تصريح كرد: 
پياده ســازی برنامه ها و بخشــی از اهداف پارك های علم و 
فناوری در رابطه با توســعۀ فناوری در گروی نقش سازنده 
رســانه ها در حساسسازی اجتماع نسبت به ضرورت توجه به 

مقوله فناوری است.
وی ضمن تاكيد بر برقراری تعامل و ارتباط دو سويه بين 
پارك و رســانه ها، به افتخارات پارك يزد اشاره كرد و گفت: 
ايجاد اولين مركز نوآوری كشــور، راه اندازی اولين صندوق 
پژوهش و فناوری كشــور، تأسيس اولين مركز فناوری های 
نرم كشور، برگزاری 10 دوره جشــنواره ملی ايده های برتر 
و مناســبات بين المللی پارك علم و فنــاوری يزد از جمله 
در انجمن آســيايی پارك های علم و فنــاوری برخی از اين 

افتخارات است.
وی ھمچنين انجام چندين طرح كالن ملی و بين المللی 
با همكاری ساير پارك ها و مشاركت بانک جهانی، ثبت بيش 
از 90 اختراع، راهاندازی مراكز رشد در تمامی شهرستان های 
تابعه، راهاندازی مركز توســعۀ فناوری آب و همچنين مركز 
توســعۀ فناوری كاشــی و ســراميک، برگزاری شش دوره 
مسابقات ابتكارات و نوآوری دانشآموزی در استان و هفتمين 

دوره آن به صورت ملی را از ديگر اين افتخارات برشمرد.
رئيس پارك علم و فناوری يزد با بيان اين كه امروز زمان 
برداشت ميوه برای پارك های نسل اولی كشور همچون پارك 

يزد است، افزود: پارك علم و فناوری يزد در سال گذشته با
اختصاص 2.45 ميليون دالر صادرات محصوالت فناوری، 
10 درصد از ســهم كشور را در اين بخش بر دوش گرفته و 
از اين لحاظ پس از خراسان رضوی، در رتبه دوم پارك های 

كشور است.
وی عمــده صادرات محصــوالت فناوری اســتان را به 
كشــور های توسعه يافته برشــمرد و آن را بيانگر اين نكته 
دانســت كه به لحاظ تكنولوژی هيچ كمبودی نســبت به 
كشور های توسعه يافته ديگر نداريم و تن ها نيازمند حمايت 

بيشتر هستيم.
پورسراجيان با اشاره به ايجاد نخستين مركز نوآوری كشور 
در پارك علم و فناوری يزد در ســال 1383، يكی از اقدامات 
اين مركز را ثبت اختراعات و صيانت از مالكيت های فكری 
ذكر كرد و گفت: در همين راســتا تاكنون 92 اختراع در اين 

مركز ساماندهی شده است.
وی افزود: پارك علم و فناوری يزد در راســتای تكميل 
ثبت اختراعات و صيانت از مالكيت های فكری به عنوان يكی 
از هفت مرجع صدور تائيديه علمی اختراعات كشــور از سال 
1387 تاكنون با بررسی 135 پرونده، برای 45 اختراع تائيديه 

علمی صادر كرده است.
وی اولويت فعاليت های پارك علم و فناوری استان را بر 
اســاس ظرفيت ها و پتانسيل های منطقهای دانست و گفت: 

هرچند فعاليت های پارك در چهار زمينه فناوری اطالعات و
ارتباطات، بيوتكنولوژی و مهندســی پزشكی، نساجی و 
انرژی های نو آغاز شــد، اما با گذشت زمان برخی زمينه های 

جديد مانند علوم انسانی و هنر نيز به آن اضافه شده است
و حتی منجر به ايجاد مركز رشــد علوم انسانی و هنر كه 

بعد ها به آن فناوری های نرم اطالق گرديده شد.
ًپورســراجيان در رابطه با مشكل نبود بازار خريد و فروش 
فناوری در كشور كه بخشی از آن به موضوع ثبت اختراعات 
و صيانت از مالكيت های فكری و بخشــی نيز به مســئله 
ارزش گذاری فناوری بازمی شود، ابراز اميدواری كرد با توجه 
به سياست حوزه فناوری وزارت علوم مبنی بر راهاندازی بازار 
فناوری در كشور شاهد رفع مشكالت و رونق فن بازار و خريد 

و فروش ايده ها باشيم.

به گزارش گاهنامۀ عتف، سفر هيئت اعزامی وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری به آفريقای جنوبی از 5 الی 9 مرداد 
ماه ســال جاری با حضور جناب آقاي دكتر رستمي، رئيس 
هيئت و معاون هيئت، 2-جناب آقاي دكتر خســرو پيري، 
عضــو هيئت و نماينده حوزه معاونت پژوهشــي و فناوري 
وزارت عتف3- جناب آقاي دكتر صنعتي، معاون پژوهشگاه 
مهندســي ژنتيک و عضو هيئت 4- جناب آقاي عاشوري، 
نماينــده دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي وزارت علوم 
انجام شــد. در اين سفر جلسه و نشست هماهنگي با سفير 
محترم جمهوري اسالمي ايران در كشور آفريقاي جنوبي در 
محل سفارت برگزار گرديد. همچنين اولين جلسه توجيهی 
كميته مشــترك علمي و فناوري ايران و آفريقاي جنوبي با 
حضور هيات اعزامي وزارت متبوع با ســفير كشــورمان در 
محل ســفارت ايران در پرتوريا برگزار گرديد. در اين جلسه 
ابعاد و ســوابق سياسي علمي و فناوري و اهميت توسعه و 
تقويــت روابط علمي و فناوري با كشــور آفريقاي جنوبي 
به عنوان قطب قاره آفريقا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همچنين زمينه ها و اولويت های كاري و تحقيقاتي با آفريقاي 
جنوبي بررســي و تعيين گرديد.به عالوه آقاي فرجي سفير 
ايــران در آفريقاي جنوبي به تمايل وزيــر علوم و فناوري 
آفريقاي جنوبي جهت ســفر به ايران و همكاري علمي با 
كشورمان اشاره كردند. ايشان وزير علوم و فناوري آفريقاي 
جنوبي را از مهمترين شخصيت های متنفذ كابينه إعالم و 
دعوت از ايشان را به دالئل علمي و سياسي و سبقه إسالمي 
و خانوادگي ايشان جهت سفر به ايران مورد تاكيد قرار دادند.
اولين نشست كارشناسي با حضور هيئت اعزامي از كشور 
 daan ايــران و هيئت آفريقاي جنوبي به رياســت آقاي
dutoi   معاون دبيــر كل DST )دپارتمان علم و فناوري 
آفريقاجنوبي ( برگزار شد كه در سطح وزارتي آفريقاي جنوبي 
محســوب می شود. در اين جلســه با توجه به اينكه قبل از 
سفر، هيئت ايراني پيش نويس) draft(  مربوط به چارچوب 
همكاري های علمي و فناوري را جهت مطالعه مقدماتي به 
هيئت آفريقاي جنوبي ارســال كرده بود، و در نهايت ضمن 
تاييد چارچوب مورد نظر كه بر اساس تجربيات همكاريهاي 
دو كشــور تهيه شــده بود در ارتباط موارد ذيل تبادل نظر 

صورت گرفت :
 اولويت بندي حوزه های همــكاري از تعداد 10 مورد به 

حداكثر 4-5 مورد
 ميــزان گرانــت دو طــرف از مجريــان و متخصصين 

همكاريهاي بين دو كشور
 نحوه پرداخت گرانت فوق به مجريان مشترك

 زمان فراخوان و تسريع برنامه عملياتي
 برنامــه اجرايــي و عملياتي نحوه پذيرش درخواســت 
متقاضيان  همكاري از طرفين براي اجراي پروژه مشترك 

 تعيين شاخص های انتخاب پروژه های مشترك
 نحوه داوري و ارزيابي طرح ها در رتبه بندي از نظر سطح 

علمي 
 موارد مرتبط به مالكيت معنوي و ساير 

نهايتاً قرار شد چارچوب اجرايي و برنامه عمليات بر اساس 
فراخــوان مورد توافق قرار گيــردو هر كدام از طرفين مبلغ 
100000 يــورو بابت حمايت از پروژه های علمي و فناوري 
مشترك براي 2 سال و به تعداد پروژه های حداكثر 10 پروژه 

به امضاء طرفين رسد.
در ادامــه اعضاي إيرانــي و آفريقــاي جنوبي، كميته 
مشترك علمي و فناوري ايران و آفريقاي جنوبي را در محل 
وزارت علوم و فناوري آفريقاي جنوبي تشــكيل دادند. ابتدا 
طرفيــن ضمن معرفي خود و مرور ســوابق همكاري های 
فيمابين، ظرفيت های علمــي و تحقيقاتي خود را در قالب 
پاورپوينت ارايه كردند. برگزاري دو كارگاه مشترك زيست 
فنــاوري و اقيانــوس شناســي يكي در ايــران و يكي در 
آفريقاي جنوبي و توافق براي اجراي پنج پروژه مشــترك 
تحقيقاتي)بيوتكنولوژي ، اقيانوس شناسي و مطالعات دريايي ، 
انرژي های تجديد پذير ، توسعه سرمايه های انساني و نهايتًا 
علوم و محيط زيســت( با تأمين اعتباري بالغ بر 100 هزار 
يورو براي هر يک از طرفين، از جمله موارد مورد توافق بود.
جلســات مالقات و هم فكري بين اعضا محترم هيئت 
اعزامي، مراكز علمي – پژوهشــي دانشــگاه های آفريقاي 

جنوبي با سازمان های مختلف از جمله با بنياد ملی تحقيقات 
آفريقا  )NRF( كه از جمله تامين كنندگان دپارتمان علم و 
تكنولوژي كشور آفريقاي جنوبي براي فعاليت های پژوهش 

و فناوري است آغاز شد.
در اين ســفر صورتجلســه چهارمين كميته مشترك و 
پيش نويس برنامه إجرائي پروژه های مشترك تحقيقاتي با 
وزارت علوم و فناوري آفريقاي جنوبي و بنياد ملي تحقيقات 
امضا گرديد.مالقات با مسوالن دانشگاه يونيسا نيز از ديگه 

برنامه های هيات بود.
همچنيــن از مركــز ICGEB  بازديد بــه عمل آمد و 
گزارشی از فعاليت های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و 
زيست فناوری ارائه شد  و در مورد اهميت موضوع سرطان 
و حيوانات تراريخت و توليد واكسن بحث و تبادل نظر بعمل 
آمد. طرفين توافق كردند كه حداقل دو پروژه تحقيقاتی در 
زمينه ســرطان و سلولهای بنيادی در رابطه با بيماری های 
 MSRT چشمی تهيه كنند و بصورت دو پروژه مشترك به
و NRF ارائه كنند. در اين بازديد از پروفســور اقبال پاركر 
 NIGEB دعوت شــد كه در كارگاه مرداد ماه 1394 كه در
برگزار خواهد شــد شركت كنند و ايشــان هم پذيرفتند. از 
آزمايشگاه ها و بخش های مختف ICGEB كه در دانشگاه 
كيپ تاون واقع شــده است بازديد بعمل آمد و دانشجويان 
و متخصصيــن مركز در مورد تحقيقات و برنامه هايشــان 

گزارش دادند. 

سفر هیئت اعزامی وزارت علوم به آفریقای جنوبی

دكتر هادوی خاطرنشــان كرد: عــالوه بر حضور منظم، 
صنايع البرز در صورت بروز مشــكل می توانند با پژوهشگاه 
ارتباط برقرار كنند تا با تعريف مســئله برای مشكل به وجود 
آمده راه حلی از جانب اعضای متخصص پژوهشگاه ارائه شود. 
وی ادامــه داد: بــا توجه به تخصص اســاتيد و اعضای 
پژوهشــگاه مواد و انــرژی در مباحثی چــون انرژی های 
تجديدپذيــر، پســاب های صنعتــی، مواد پيشــرفته مثل 
سراميک های مهندسی و فلزات پيشــرفته در اين زمينه ها 

می توانيم مشاوره های خوبی را به صنايع البرز ارائه كنيم. 
رئيس پژوهشــگاه مــواد و انرژی يادآور شــد: از ابتدای 
توافق با ســازمان صنعت، معدن و تجــارت البرز تاكنون در 

شهرك های صنعتی اشــتهارد به طور كامل وارد شده ايم و 
آماده همكاری با ديگر مراكز صنعتی البرز هستيم. 

وی در خصوص دســتاوردهای اين ارتبــاط تاكيد كرد: 
مشكل عمده ای كه در ارتباط ميان صنعت و دانشگاه وجود 
دارد عدم اعتماد دو طرف به يكديگر اســت كه از اين طريق 
می توانيم در ابتدا اعتمادســازی كنيم و سپس ارتباط كاملی 

ميان اين دو بخش برقرار كنيم. 
هادوی گفت: پژوهشــگاه مواد و انرژی  78 عضو هيئت 
علمــی دارد كه تاكنون كارهای حضــور همه اين اعضا در 

بخش های مختلف صنايع البرز نهايی شده است. 
وی در خصوص به كارگيری فارغ التحصيالن دانشگاهی 
در اين پژوهشگاه خاطرنشان كرد: در شركت های دانش بنيان 
وابسته به پژوهشگاه مواد و انرژی برای حل مسائل مختلف از 
دانش آموختگان دانشگاه ها استفاده می شود كه نقش موثری 
در تبديل فناوری به ثــروت دارد و می تواند انگيزه ای برای 

ديگر دانشجويان باشد. 
دكتر هادوی در پايان گفت: توقع ما از صنايع اين اســت 
تا مشــكالت خــود را به صورت پروژه تعريــف و در اختيار 
مراكز علمی دانشــگاهی قرار دهد تا پس از تعريف مسئله 

در خصوص آن به كمک خود صنايع به حل آن بپردازيم. 
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از جمله جمهوری اسالمی است و می توان همكاری های 
خوبی در زمينه علم و فناوری داشته باشيم. همچنين ايشان 
به سفر رئيس جمهور ايران به آستانه و قوت بخشيدن به 
ارتباطات دوستانه دو كشور اشاره كرد و فناوری را اولويت 

چارچوبی اين نشست ها خواند.
ايشــان همكاری های سال های گذشــته دو كشور در 
زمينه پتروشيمی و تاكيد امروزه در زمينه نوآوری و فناوری 
را عنــوان كرد و موضوع همكاری ايــران در ايجاد يک 
پااليشــگاه جديد در يكی از استانهای قزاقستان را اعالم 

نمود.

آقای دكتــر احمدی:افتتاح اين مركز را فرصت بزرگی 
برای مبادله علم و فناوری و پيشبرد پروژه های گوناگون 
بين دو كشــور دانست و گفت: هرچند دو كشور از همان 
ابتدای استقالل قزاقســتان تعامل اقتصادی خود را آغاز 
كرده اند اما برگزاری نمايشــگاه معرفی كاالی جمهوری 
اسالمی ايران در اين شــهر در سال 1992 نقطه آغازی 
برای شروع فعاليت های اقتصادی و فناوری دو كشور بوده 

است.
و خوشــبختانه در چارچــوب فعاليت هــای فناوری 
جمهوری اســالمی ايــران فعاليت هايی كــه پارك علم 

امور بین الملل

پيرو مذاكرات مفصل ميان پارك علم و فناوری 
خراســان و پارك علم و فناوری آالتائو قزاقستان در دو 
ســه ســال اخير؛ امضای توافق نامه همكاری ميان دو 
پــارك در مرداد ماه 93، افتتــاح مركز مبادالت فناوری 
ميان دو كشور و نشست دو روزه شركت های دانش بنيان 
ايرانی و طــرف قزاقی در تير و مــرداد ماه 93 صورت 

گرفت.

اهم موضوعات توافق نامه مذكور:

 تبادل علمی و فناوری دانش ها و تجربيات
 فعاليت مشــترك در امور آموزشی و پژوهشی در زمينه 

توسعه علم و فناوری
 ســازماندهی كنفرانس ها و نمايشــگاه های تخصصی 
مربوط به علم، فناوری و همچنين صادرات خدمات فنی و 

تخصصی
 كسب تجربه با كمک برنامه های تبادل، كنفرانس های 

مشترك، برنامه های آموزشی و سمينارها

در اين برنامه جناب آقای دكتر احمدی معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، جناب آقای دكتر 
پيری مدير كل فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 
جناب آقای دكتر علم الهدايی رئيس پارك علم و فناوری 
خراسان، جناب آقای مهندس عاليی طباطبايی مدير كل 
تجاری ســازی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
و برخی از مديران پارك علم و فناوری خراســان از طرف 
ايرانی، و از طرف قزاقستان؛ جناب آقای سارسرينف قائم 
مقام وزير توسعه و ســرمايه گذاری قزاقستان، مشاوران 
ايشــان و جناب آقای نورالن رئيس پارك علم و فناوری 
آالتائــو و منطقه آزاد آلماتی و جناب آقای دكتر اشــرف 
اكبری و جمعی از مديران مناطق آزاد ده گانه قزاقســتان 

حضور داشتند.
مراسم افتتاحيه مركز مبادالت فناوری ايران و قزاقستان 
در پــارك آلتائو با حضور مقامات ايرانی و قزاق در مورخه 
چهارشــنبه 31 تيرماه 1394 برگزار گرديد.در اين مراسم، 
مقامات دو كشــور ســخنرانی هايی را در بــاب اهميت 

همكاری های دو كشور ايراد كردند:
آقای سارسرينف: ضمن بيان اهميت و تاثير مثبت اين 
مركز برای رشد و شكوفايی دو كشور گفت: قزاقستان در 
سياست خارجی خود خواهان همكاری با ديگر كشورها و 

گزارش سفر قزاقستان

افتتاح مرکز مبادالت فناوری ایران و قزاقستان

و فناوری خراســان به عنوان كننده ايران با پارك علم و 
فناوری آلماتی قزاقســتان انجام داده است منتج به انتقاد 
تفاهمنامه همكاری بسيار ارزشمندی گرديده است كه با 
توجه به پتانسيل و امكانات دو طرف می توان گفت چشم 
انداز مطلوبی را جهت توسعه پايدار و ايجاد همكاری های 
بين المللی ترسيم می كند. ايشان اعالم كرد: وزارت علوم 
به منظور توسعۀ فناوری های نوين، از استقرار شركت های 
دانش بنيان در پارك های علم و فناوری دو كشور حمايت 
كــرده و همچنين در خصوص ايجــاد پارك های علم و 

فناوری مشترك اعالم آمادگی می كند.
معاون پژوهشــی وزارت علوم با اشــاره به نرخ باالی 
رشد اقتصادی جمهوری قزاقستان گفت:  توسعه صنعتی-
عمرانی اين كشــور، فرصتهای متعــددی را پيش روی 
شركت های ايرانی قرار داده است، لذا يكی از رويكردهای 
اصلی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، كمک به حضور 
شركت ها و فعاالن اقتصادی ايرانی در قزاقستان و تسهيل 
صدور خدمات فنی- مهندســی ايرانی به ويژه از ســوی 

بخش خصوصی است.

دكتر نورالن: ضمن خرســندی از افتتاح اين مركز 
مشترك و همكاری با ايران در حوزه علم و فناوری گفت: 
همكاران ما در تكنوپــارك آلماتی با همكاری مديران و 
كارشناســان فعــال و متخصص پارك علــم و فناوری 
خراســان توانســتند فعاليت های خوبی را آغاز كنند و ما 
اكنون خوشــحاليم كه هيات محترم ايرانی برای اين امر 
مهم به قزاقستان آمده و زمينه را برای همكاری های بيشتر 

درحوزه علم و فناوری فراهم آورده است.

دكتر علــم الهدایی: دكتر علم الهدايی رئيس پارك 
علم و فناوری خراســان به عنوان متولی افتتاح اين مركز 
مشترك گفت: همان گونه كه ديپلماسی سياسی براساس 
مذاكره می تواند باعث افزايش صلح و توســعه  دنيا شود، 
ديپلماســی و همكاری های علمی و فنــاوری هم ميان 
كشــورها به ويژه ملت هــا و دولت هايی كه اشــتراكات 
فرهنگی، سياسی، اقتصادی و علمی دارند می تواند موجب 
رشد و شكوفايی علمی، فناوری و صنعتی در بين افراد دو 
كشور شود. همچنين ايشان به موضوعات تفاهمنامه در 9 
بند اشاره كرد و از جمله مهمترين آن ها را همكاری های 
علمی فنــاوری، تبادل فنــاوری، برگزاری جشــنواره ها 
و پنل های علمی و تخصصی بين دو كشــور برشــمرد و 
اين موارد را عاملی موثر درخصوص عرضه بهتر دانش و 

فناوری ايران به ديگر مجامع برشمرد.

دكتر پيری:  در نشست تخصصی عصر روز افتتاحيه 
نشست تخصصی كه با حضورآقای دكتر پيری، مديركل 
دفتر برنامه ريزی امور فنــاوری وزارت علوم تحقيقات و 
فناوری، آقای دكتر علمالهدايی رييس پارك علم و فناوری 
خراسان،آقای مهندس عاليی مديركل دفتر تبادل فناوری 
معاونت علمی رياست جمهوری و مشــاور وزير توسعه و 
سرمايه گذاری قزاقستان و مســئولين پارك آلتائو برگزار 
گرديد مطالبی در خصوص تبادل فناوری بين دو كشــور 

ارائه گرديد.
آقای دكتر پيری در سخنرانی خود پيشنهادی مبنی بر 
ايجاد كميته مشترك فناوری بين دو كشور برای پيگيری 
تصميمات اتخاذ شده دادند كه مورد توجه و پذيرش رييس 

و اعضای پنل قرار گرفت.
در اين نشست همچنين سه شركت ايرانی )شركت های 
كيان ترانســفو ، طبيعتگرا و  نانو انرژی پيشرو بين الملل( 
و ســه شــركت قزاقی به ارائه توضيحاتی در خصوص 

محصوالت خود پرداختند.
الزام به يادآوری اســت كه برنامه های اين نشســت و 
افتتاحيه به طور زنده و غير مستقيم از 8 شبكه تلويزيونی 
قزاقســتان پخش گرديد و تفاهم نامه هايی ميان برخی از 
شركت های پارك های علم و فناوری ايران و شركت های 

مستقر در مناطق آزاد قزاقستان به امضا رسيد.
ضمنا دفتر كنندگی پارك علم و فناوری خراســان در 

پارك علم و فناوری آالتائو شروع به كار كرد.
در روز ســوم ديدار، جناب آقای دكتر احمدی و هيئت 
 IT همراه از دو دانشگاه بزرگ آلماتی؛ دانشگاه بين المللی
و دانشــگاه الفارابی بازديد و مذاكراتی را با روسای اين دو 

دانشگاه انجام دادند.
دكتر احمدی در اين دو دانشــگاه به ساختار آموزشی و 
پژوهشی ايران، تعداد دانشگاه ها، تعداد دانشجويان، دانش 
و تحقيقــات كاربردی وزارت علــوم و همچنين حركت 
به سمت دانشگاه های نســل سوم، كارآفرين و مبتنی بر 
خالقيت اشاره كرد و گفت: وجود 36 پارك علم و فناوری 
و بيش از 253 مركز رشــد تخصصی از عوامل توسعه و 
پيشرفت فناوری در ايران است. ايشان همچنين يادآور شد 
كه ايران از لحاظ علمی دارای رتبه اول در منطقه و رتبه 

23 در جهان است. 
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دبيركميسيون تدوين و هماهنگی سياست های علم و 
فناوری از عهــده داری بعد اجرايی سياســت ها و اولويت های 
پژوهش و فناوری سال 95 و 96 توسط اين كميسيون خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومــی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری، دكتر سيد فرهنگ فصيحی دبير كميسيون 
تدوين و هماهنگی سياست های علم و فناوری دبيرخانه شورای 
عالی عتف در گفتگويی با پايگاه اطالع رســانی دبيرخانه عتف، 

عملكرد و برنامه های آينده اين كميسيون را تشريح كرد.
ســيد فرهنگ فصيحی در خصوص بخشی از فعاليت های 
اخيرصورت گرفته در كميسيون تدوين و هماهنگی سياست های 
علم و فناوری گفت: شــركت در جلســات و برگزاری جلسه با 
محوريت سياست های كلی ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
علم و فناوری و مشاركت و تشكيل جلسه جهت ارائه و تعامل در 
تهيه پيش نويس احكام برنامه ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی در حوزه علم و فناوری يكی از اين فعاليت ها است.
وی افزود: جلســات ديگری تحت عنوان جلسات سه جانبه 
جهــت پيش برد پيش نويس احكام برنامه ششــم و بررســی 
طرح های كالن ملی نيز تشــكيل شده است كه در آن معاونت 
علمی و فناوری رياســت جمهوری، ســتاد راهبری نقشه جامع 
علمی كشور و شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری در تعامل 

می باشند.
دكتر فصيحی بررســی و موافقــت موضوعاتی با محوريت 
توســعه پژوهش درباره زنان و خانواده در ســامانه ســمات و 
اختصاص درصدی از اعتبارات پژوهشــی ساالنه دستگاه های 
اجرايی برای تحقيقات در حوزه حقوق شهروندی را يكی ديگر از 

فعاليت های اين كميسيون خواند.
وی افزود: در اين كميسيون همچنين كتابی با عنوان تحليل 
منابــع دولتی پژوهش، فناوری و نوآوری كشــور )برنامه پنجم 

توسعه( در حال تدوين است.
فصيحی از برگزاری جلســاتی بــا دبيران و كارشناســان 
كميســيون های تخصصــی جهت آسيب شناســی مســايل 

كميســيون ها خبر داد  و افزود:  اين آســيب شناســی در حال 
تكميل است.

وی خاطر نشان كرد: بعد اجرايی سياست ها و اولويت های 
پژوهش و فناوری ســال 95 و 96 بر عهده اين كميســيون 

خواهد بود.

دبير كميســيون تدوين و هماهنگی سياست های علم و 
فناوری دبيرخانه شــورای عالی عتف در خصوص مصوبات 
اخير اين كميسيون گفت: در جلسه شصت و يكم مصوب شد ، 
امضا كنندگان عتف در هر استان در سطح اعتبارات استانی 
)1% پژوهــش( به منزله تاييد طرح بوده و تصويب نهايی در 
كميسيون های تخصصی صورت پذيرد و كميسيون ها با اين 

گونه طرح ها ساده برخورد كنند.
و همچنين در جلسه شصت و دوم اين كميسيون مصوب 
شــد، فعاليت هايی كه در كميســيون های تخصصی جهت 
پيش نويس احكام انجام شده  است _فارغ از مبنا قرارگرفتن 
و يا نگرفتن برای احكام برنامه ششم توسعه_ مبنايی جهت 
تعيين اولويت ها و سياست های پژوهش و فناوری قرار گيرد.

وی با بيان اينكه برنامه های اين كميسيون به طور كلی در 
دو محور خواهد بود، در خصوص برنامه های آينده كميسيون 

تدوين و هماهنگی سياست علم و فناوری اظهار داشت: بايد 
بين تمامی كميسيون ها هماهنگی و وحدت رويه وجود داشته  
باشــد. يكی از برنامه  های اين كميســيون ارائه قالب  های 

تسهيل كننده تدوين برنامه  های ارائه  گزارش ها است.
فصيحی افزود: فعاليت های كميسيون ها بايد طبق آيين 
كار باشــد تا دبيرخانه برای گزارش  گيری از كميسيون ها و 
گزارش  دهی به نهادهای باالتر با مشكالت كمتری در اين 

 باره روبه رو شود.
وی از كمک به اســتقرار كامل نظام گردش كار دبيرخانه 
و روابط اركان مختلف شورا، تعيين سازوكار مشخص ابالغ، 
ارائه گزارش عملكرد كميســيون ها و ســتادها و شناسايی 
موضوعات مغفول مانده به عنوان برنامه های اين كميسيون 

در محور هماهنگی نام برد.
ســيد فرهنگ فصيحی به امور محتوايی به عنوان بخش 
ديگری از برنامه های اين كميسيون اشاره كرد و گفت: امور 
محتوايی خود به دو دســته تقسيم می شــود. امور محتوايی 
منفعل مانند امور ارجاعی از دبيرخانه و دبيركميسيون دائمی 
شــورا كه به صورت موردی می  باشد و امور محتوايی فعال 

كه كاركردی است .
وی بررســی نظام بودجه ريزی علم و فناوری در كشور و 
راه كارهای تقويت و بهبود آن را از  امور محتوايی برنامه های 
اين كميسيون دانست واز موضوع منابع انسانی علم و فناوری 
در كشور و پايش شاخص  های كالن علم و فناوری به عنوان 

ديگر امور محتوايی در برنامه های اين كميسيون نام برد.
در ادامه فصيحی به پيگيری موارد مربوط به كميسيون های 
تخصصی و ستادهای علمی اعم از بررسی وضعيت طرح های 
كالن ملی موضوع فعاليت كميســيون های تخصصی، روند 
اجرايی شدن قانون شركت های دانش بنيان و وضعيت تكاليف 
شورای عالی به عنوان برنامه های ديگر اين كميسيون اشاره 

كرد.
وی همچنين بررســی روند اجرای تكاليف محوله به شورا 
در زمينه اجرای قانون مناطق آزاد علم و فناوری ، نهايی  ســازی 
شــاخص های پايش علم و فناوری و تعريــف اقدامات الزم در 
زمينه انجام فعاليت های مرتبط با ســتادهای علمی نظير آينده 
 پژوهی و تامين مالی را از ديگر موارد پيگيری مسائل مربوط به 
كميسيون های تخصصی خواند كه كميسيون تدوين و هماهنگی 

سياست های علم و فناوری موظف به پيگيری آن است. 

دبير  ستاد  تجاری ســازی  و  شركت های  دانش بنيان 
 دبيرخانه  شــورای  عالی  عتف  از  تهيه  بسته  پيشنهادی  توسط 
 كارگروه  بيمه  شــامل  نحــوه  حمايت های  دولت،  بررســی 
 تقاضاهای  شــركت های  دانش بنيان،  خوشــه بندی  نيازها  و 

 تقاضاها  و  ارائه راه كار  در  آينده  خبر  داد.
بــه  گزارش  روابط  عمومی  دبيرخانه  شــورای  عالی  علوم، 
 تحقيقات  و  فناوری،  دكتر  كاظمی  دبير  ســتاد  تجاری سازی 
 و  شــركت های  دانش بنيان  دبيرخانه  شــورای  عالی  عتف  در 
 گفتگو  با  پايگاه  اطالع رسانی  دبيرخانه  شورا،  با  اشاره  به  ابالغ 
 سياســت های  كلی  برنامه  ششم  توســعه  توسط  مقام  معظم 
 رهبری    و  تاكيد  معظم  له  بر  تجاری سازی  پژوهش  و  نوآوری، 
 توســعه  نظام  جامع  تأمين  مالی  در  جهت  پاسخ  به  نياز  اقتصاد 
 دانش بنيان،    لزوم  توجه  و  تقويت  شــركت های  دانش بنيان  را 

 خاطرنشان  كرد.
وی  افزود:  با  توجه  به  بيانات  مقام  معظم  رهبری  در  خصوص 

 نقش  شركت های  دانش  بنيان  در  اقتصاد  مقاومتی  و  فرمايشات 
 ايشــان  در  خصوص  انجام  صحيح  وظايف  هريک  از  نهادها 
 و  بخشهای  كشور  در  مورد  شركت های  دانش بنيان،  دبيرخانه 
 شورای  عالی  عتف  با  سرلوحه  قراردادن  اوامر  رهبری،  با  جديت 

 و  تالش  فراوان  وظايف  قانونی  خود  را  پيگيری  خواهد  كرد.

  دكتر  كاظمی  در  حاشــيه  نشســت  كارگروه  مكانيزم های 
 ضمانتی  و  پوشــش  بيمه ای  طرح هــای  دانش بنيان  از  حل  و 
 فصل  مشكالت  بيمه ای  شركت ها  و  مؤسسات  دانش بنيان  در 

 آينده  نزديک  خبر  داد.
كاظمی  با  اشاره  به  بند  هـ  ماده  3  قانون  حمايت  از  شركت ها 
 و  مؤسسات  دانش بنيان  و  تجاری سازی  نوآوری ها  و  اختراعات  و 
 همچنين  ماده17 آيين نامه   اجرايی  قانون  گفت:  قانونگذار،  بيمه 
 مركزی  ايران  را  مكلف  نموده  است  پوشش  بيمه ای  مناسب  را 
 در  مراحل  طراحی،  توليد،  عرضه  و  به  كارگيری  محصوالت  و 
 خدمات  دانش بنيان  طراحی  و  ايجاد  كند.  با  گذشت  نزديک  به 
 5  ســال  از  تصويب  قانون  و  3  سال  از  ابالغ آيين نامه   اجرايی 

 اجرای  اين  بند  با  مشكالتی  مواجه  است.
وی  به  تشــكيل  كارگروه  مكانيزم های  ضمانتی  و  پوشش 
 بيمهای  طرح های  دانش بنيان،  با  هدف  رفع  مشكالت  موجود 
 اشــاره  كرد  و  افزود:  هدف  از  تشــكيل  كارگروه  مكانيزم های 
 ضمانتی  و  پوشــش  بيمــه،  ارائه راه كارهــای  اجرائی  جهت 

 عملياتی سازی  بند  هـ  ماده  3  قانون  است.
كاظمی  بررســی  نحــوه  ايجاد  مكانيزم هــای  ضمانتی  و 
 پوشش  بيمه ای  مناسب  برای  فرايندها،  محصوالت  و  خدمات 
 دانش بنيان  و  همچنين  حل  و  فصل  مشــكالت  بيمه  مركزی 

 با  دستگاههای  مرتبط  در  خصوص  تعيين  ريسک  محصوالت 
 دانش بنيان  را  از  وظايف  اين  كارگروه  برشمرد  و  افزود:  در  اين 
 كارگروه  موضــوع  حمايت  بيمه ای  از فعاليت های  دانش بنيان 
به عنوان  يک  اصل  پذيرفته  شــده  است  و  تالش  خواهد  شد 
 بــرای  رفع  اين  نياز راه كاری  اجرايــی  و  عملياتی  با  همكاری 

 صنعت  بيمه  و  بيمه  مركزی  ايران  تدوين  شود.
كاظمی  همچنين  با  اشاره  به  تشكيل  اولين  جلسه  كارگروه 
 مكانيزمهای  ضمانتی  و  پوشــش  بيمه،  ضمن  تشكر  از  حضور   
 مركز  پژوهش های  مجلس  شــورای  اسالمی،  معاونت  علمی 
 و  فناوری  رياســت جمهوری،    بيمه  مركزی  ايران ،  پارك  علم 
 وفناوری  پرديس  ودفتر برنامه ريزی  امور  فناوری  وزارت  علوم، 
 تحقيقــات  و  فناوری  در  كارگروه،  گفت:  از  پتانســيل  تمامی 
 كارشناســان  خبره  و  مديران  حوزهــای  بيمه،  قانون گذاری و 

 شركت های  دانش بنيان  در  اين  كارگروه  استفاده  خواهد  شد.
كاظمی  ضمن  مثبت  ارزيابی  كردن  جلســه  كارگروه  بيمه، 
 بر  تهيه  بسته  پيشنهادی  توســط  كارگروه  بيمه  شامل  نحوه 
 حمايتهای  دولت،  بررسی  تقاضاهای  شركت های  دانش بنيان، 
 خوشــه بندی  نيازها  و  تقاضاها  و  ارائه راه كار  در  هر  مورد  تاكيد 

 كرد.

مشوق های مالی و غیرمالی اعطایی 
شرکت های مستقردر مناطق 
ویژه علم و فناوری بررسی شد

در كارگروه هم انديشی استان های دارای مجوزمناطق 
ويژه علم و فناوری مشــوق های مالــی و غيرمالی اعطايی 

شركت های مستقردر اين مناطق بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقات و فناوری، در راستای بررسی قوانين و آيين نامه های 
پيشنهادی در خصوص مشوق های مالی و غيرمالی اعطايی 
به شركت های مستقر در مناطق ويژه علم و فناوری از سوی 
كننده استان خراســان رضوی، جلسه هم انديشی كنندگان 
استان های دارای مجوز مناطق ويژه علم و فناوری در محل 

دبيرخانه شورای عالی عتف برگزار شد.
در اين جلســه دكتر ملک زاده كننــده منطقه ويژه علم و 
فناوری خراســان رضوی قوانين و آيين نامه های پيشنهادی 
اين اســتان را در خصوص مشــوق های مناطق ويژه علم و 
فناوری در سه فصل پيشنهاد اصالح آيين نامه اجرايی قانون 

حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات، پيشنهاد قانون سرمايه گذاری خارجی و 
قانون و مقررات اشتغال نيروی انسانی، بيمه و تامين اجتماعی 

در مناطق ويژه علم و فناوری ارائه كرد.
اعضای حاضر در جلســه پس از ارائــه به بحث و تبادل 
نظر در خصوص موارد مطرح شــده پرداختند.يكی از موارد 
كه مورد بحث، تاكيد كنندگان بر عدم تدوين قانون جديد در 
اين خصوص و استفاده از قوانين موجود با تغييرات الزم بود.

دكتر ناظمی دبير ستاد مناطق ويژه علم و فناوری دبيرخانه 
شــورای عالی عتف با اشاره به اينكه دوران استفاده از قانون 

عقاليی به پايان رســيده و امروزه قانون تكميلی اســت كه 
كارايی دارد افزود: پيگيری وتمركز به روی سه گانه پيشنهادی 
خراسان رضوی می تواند ما را سريعتر به اهداف مورد نظرمان 

برساند.
در اين جلسه همچنين اعضاء در خصوص موانع قانونی در 
ثبت و مسيرشكل گيری شركت های دانش بنيان و همچنين 
ضمانت هــای اجرايی در قوانين شــركت های دانش بنيان و 
جذب ســرمايه گذار در مناطق ويــژه علم و فناوری بحث و 

گفتگو كردند.
در ادامه اعضا ضمن اشــاره به بازنويسی ماده 47 قانون 
برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به 
بررسی احكام پيشنهادی فصل علم و فناوری برنامه ششم  
در خصوص مناطق ويژه علم و فناوری از سوی اين كارگروه 

پرداختند و پيشنهادهای خود را بيان كردند.
در اين جلســه همچنين كننده استان يزد پيشنهادات اين 
اســتان را در خصوص مشوق های الزم در مناطق ويژه علم 
و فناوری اعم از مشــوق های الزم جهت جذب قابليت های 
مــورد نياز در تبديل منطقه به هاب بين المللی جهت واردات 
و صادرات فناوری كاال و خدمات توليدی در منطقه و ايجاد 
مشوق های الزم بر صنايع پاك و سبز با ارزش افزوده باال در 

منطقه ويژه علم و فناوری ارائه كرد.

دبیرخانه عتف

 تامین بودجه پژوهش کشور 
یکی از چالش های کلیدی در 
اسناد باالدستی کشور است

دبيرســتاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری دبيرخانه 
شورای عالی عتف، حمايت از پايان نامه های دكتری مرتبط با 
موضوعات ارائه شــده در نشســت ها را يكی از برنامه های 
ســتاداقتصاد علم، فناوری و نوآوری در راســتای بررســی 

موضوعات مورد بحث با عقبه علمی قوی تری برشمرد.
به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شــورای عالی علوم، 
تحقيقــات و فّناوری، مهنــدس رضا زرنوخی دبير ســتاد 
اقتصادعلم، فناوری و نوآوری دبيرخانه شــورای عالی عتف، 
در گفتگويی با پايگاه اطالع رسانی دبيرخانه عتف، برنامه ها و 

عملكرد اين ستاد را تشريح كرد.
رضا زرنوخی با اشــاره به  سلسله نشست های اين ستاد 
بــا رويكرد اقتصادی به علم، فناوری و نوآوری گفت: پس از 
هر نشســت گزارش هايی آماده شده و به بحث و تبادل نظر 
گذاشته خواهد شــد و پس از جمع بندی نهايی برای تدوين 
قانون يا آيين نامه به دبيرخانه شــورای عالی عتف پيشنهاد 
می شود و يا به شكل مستندات دانشی به محققين در حوزه 

مربوطه ارائه خواهد شد.
وی بابيان اينكه تامين بودجه پژوهش كشــور به عنوان 
چالش كليدی در اســناد باالدستی وجود دارد، افزود: مطالعه 
به روی اين چالش ها و ارائه راه كاردر اين خصوص از وظايف 

ستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری است.
زرنوخــی در خصوص ارزش گــذاری دارايی های فكری 
اظهار داشت: در شرايط سرمايه گذاری در دارايی های فكری، 
تقسيم سهم برای صاحبان ايده، سرمايه گذاران و دانشگاه ها 
نيز به عنوان صاحبان ايده، حائز اهميت است و يكی از مسائلی 

است كه بايد به شكلی جدی به آن پرداخته شود.
وی افــزود: در حال حاضر بازار دارايی فكری در كشــور 
بوجود آمده اســت و در فرابورس قانون مربوطه تدوين شده 
است و در اين راستا برخی از پروژه های كار شده در دانشگاه ها 
و كارگاه ها ارزش گذاری شده و بر روی تابلو قرارگرفته است.

دبيرستاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری پيش بينی مسائل 
حقوقی موجود در قوانين كه با علم و فناوری مغايرت دارد و 
ارائه پيشنهادهای اصالحی در اين خصوص را از ديگر وظايف 
و برنامه های ســتاد اقتصاد علم، فناوری و نوآوری دانست و 
خاطرنشــان كرد: در راستای بررسی مسائل تحليلی موجود، 
نشست هايی را با حضور دستگاه ها و عوامل مرتبط با آن حوزه 

برگزار خواهيم كرد.
وی افــزود: از آنجا كــه تدوين آيين نامــه صندوق های 
تحقيقات و فنــاوری در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در 
خصوص سرمايه گذاری خطرپذير در حال اجرا است و ديگر 
اعضاء اين نشســت نيز به دليل پرداخت همزمان دستگاه ها 
و ســازمان های به موضوعات مــورد بحث در اين خصوص 
حرفهايی برای گفتن داشتند، توانستيم به نتايج خوبی دست 

يابيم.
زرنوخی گفت: حمايت از پايان نامه های دكتری مرتبط با 
موضوعات ارائه شــده در نشست ها يكی ديگر از برنامه های 
ستاداقتصاد علم، فناوری و نوآوری است تا بتوان موضوعات 

مورد بحث را با عقبه علمی قوی تری به انجام برسانيم.
وی در پايان از ايجاد شــبكه ای متشكل از صاحب نظران 
و عوامل انســانی اين حوزه خبرداد و افــزود: قصد داريم با 
شناسايی صاحب نظران و عوامل انسانی اين حوزه يک بانک 
اطالعاتی تشكيل دهيم تا مرجعی برای مشورت و اظهارنظر 
تخصصی در موضوعات مورد بررسی دبيرخانه شورای عالی 

عتف باشد.

 موضوع  حمایت  بیمه ای  از فعالیت های  دانش بنیان  با  همکاری 
 صنعت  بیمه  و  بیمه  مرکزی  ایران  اجرایی  خواهد  شد

پیش نویس احکام برنامه ششم در کمیسیون ها، مبنای 
تعیین اولویت ها و سیاست های پژوهش و فناوری

ادامۀ در صفحۀ بعد
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9 پژوهشگاه علوم  وفناوری اطالعات ایران )ایرانداک(

هر يــک از ما مجموعه ای 
ازكتاب، مجله، مقاله،  و گزارش های 
تحقيقاتی را در قفسه ها يا روی رايانه 
شــخصی خــود داريم كــه دارای 
ارزش های فراوانی هستند. دسترسی 
به اين مجموعه هــا با اندكی تاخير 
برای خودمان و برای دوستان ميّسر 
اســت و استفاده آن هم خيلی سخت نيست،  ليكن برای شروع 
يک تحقيق جديد اين محيط ها و دسترسی ها كافی نيستند، حتی 
اطالعات موجود دركتابخانه های يک دانشگاه هم كافی نيست، 
چرا كه امروزه اطالعات در يک محيط يكپارچه معنا پيدا می كند. 
 روابط علمی مدرن امروزی نياز به محيط يكپارچه برای كشف 
منابع و كشف روابط علمی دارد. بايد داده ها در يک محيط باشند 
كه ما بتوانيم روابط علمی بين پژوهشــگران و موضوع ها را به 
تصوير بكشيم و روابط اثر بخش تری بين پژوهشگران به وجود 

بياوريم. 
     گردآوری، ســازماندهی و اشاعۀ پايان نامه ها و رساله ها 
و ساير منابع اطالعات توليد داخل كشور ماموريت اصلی مركز 
اطالعات و مدارك علمی ايران به عنوان بخشــی از پژوهشگاه 
علوم و فناوری اطالعات ايران )ايرانداك( است. اين مأموريت از 
بدو تاسيس در ســال 1347 تا كنون بر تارك اين مركز نوشته 
شده و با ابالغيه های مقام وزارت هربار تاييد شده است. اولين 
بار و در ســال 1349 وزير علوم و آموزش عالی وقت ابالغيه ای 
صادر و در آن دانش آموختگی دانشــجويان را منوط به تحويل 
نسخه ای از پايان نامه خود به ايرانداك كرد كه اين كار تا تحوالت 
الكترونيكی دو دهه اخير انجام می شد و هيچ دانشگاهی هم با 
اين امر مشكلی نداشت و شاهد آن هم مجموعه پايان نامه های 

موجود چاپی در مخازن ايرانداك است. 
ايرانداك از نيمــه دهــه 1360 و در دوران جنگ تحميلی 
قدمهای اول خود به سوی الكترونيكی كردن فرايندهای ذخيره 
و بازيابی را برداشت و در اين دوره 30 ساله، دوره های متفاوتی 
را با نرم افزارهای متفاوت و خدمات گوناگون پشت سر گذاشته 
و اينــک با به روز كردن نرم افزارهــا و باال بردن امكانات خود، 
توان اجرايی بهتری متناســب با خدمات روز دارد كه در خدمت 
يكايک دانش پژوهان،  دانشجويان و دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
كشــور اســت. آخرين تالش ايرانداك كاربردی شدن سامانۀ 
»همانندجو« اســت كه اينک يک سال است كه در جلوگيری 
از محتواربايی )plagiarism( و ســرقت ادبی در شــماری از 
دانشگاه ها آزمون خوبی داده اســت، ولی بيشتر مشكل فعلی، 
يكپارچه نبودن اطالعات است و بايد گفت ايرانداك برنامه های 

خود را به اجرا درآورده و اينک توپ در زمين دانشگاه ها است. 
 نظام ثبتی: ايده اوليه اين اســت كه قرار نيســت اطالعات 
علمی توليد  و بعد با بخشــنامه به دنبال آن بگرديم. نظام ثبتی 
قرار اســت ســند را در بدو تولد ثبت و ضبــط كند كه اين كار 

امتحان خود را از سال 1386 تا كنون و در بيش از ... دانشگاه و 
پژوهشگاه پس داده است.  

پروپوزال: بهتر است نظام ثبتی با پيشنهاديه شروع و دانشجو 
پيشــنهاديه خود را ثبت كند تا از تكــرار تحقيق در جای ديگر 
جلوگيری شود.بسياری از دانشگاه ها هم در اين فرايند وارد و در 
حال استفاده از آن هستند. ثبت پروپوزال كمک می كند اطالعات 
فقط يک بار توســط دانشجو وارد شــود و در دفعات بعد )مثال 

مرحله ثبت پايان نامه يا رساله( از همان داده ها استفاده شود. 
پيشينه: ايرانداك وظيفه بررسی پيشينه را نيز بر عهده گرفته و 
هر گونه درخواست دانشگاه ها را پاسخ می دهد و در برابر عنوانی 
كه دانشــجو برای پايان نامه يا رسالۀ خود در پروپوزال پيشنهاد 
داده،  پاسخ می دهد كه اين پايان نامه قباًل كار شده يا در حال كار 
است، و يا عنوان پايان نامه ها و رساله های نزديک و مشابه را به 
دانشگاه اعالم می كند. دانشگاه و گروه آموزشی تصميم گيرنده 

نهايی خواهند بود.
 پايان نامه: پس از تاييد پيشــنهاديه و پس از دفاع، دانشجو 
متن كامل پايان نامه را در ســامانۀ ثبتی، بارگذاری و ايرانداك 
پس ازكنترل های الزم تاييديــه برای فارغ التحصيلی بصورت 
ماشينی و آنالين ارسال و دانشجو می تواند برگه فارغ التحصيلی 
در آن مقطع خاص را چاپ بگيرد و به آموزش دانشكده/دانشگاه 
تحويل دهد. ضمن اينكه استاد راهنما و آموزش هم جزء دريافت 

كنندگان گزارش از سيستم هستند.
 سازماندهی: عالوه بر اينها نرم افزار تازه ای برای سازماندهی 
پايان نامه ها طراحی و اجرا شــد كه اينک يک سال از شروع به 
كارش می گذرد. اين نرم افزار بســياری از مشكالت جستجوها 
را حل كرده و در تالش برای كارايی و اثربخشــی جستجوها و 

بهبود نتايج آنهاست.
 اصطالحنامه هــا: اصطالحنامه هــا، اين ابزارهــای گرانقدر 
سازماندهی، بخش علمی اصيلی در ايرانداك محسوب می شوند. 
دوستان كتابدار در دانشگاهها می دانند اگر پايان نامه های دانشگاه 
شــما به ايرانداك برسد، نمايه ســازی موضوعی می شود و شما 

می توانيد از اصطالحات تازه ساخته شده و به روز استفاده كنيد.
 Plagiarism همانندجو: نرم افزار همانندجوی فارســی يا 
Checker جديدترين نرم افزار توليدی ايرانداك است كه در حال 
حاضر تعدادی از دانشگاه ها از آن استفاده می كنند. اين نرم افزار 
مانند همه مشــابه های خارجی خود می تواند كپی برداری های 
علمی )متون فارســی( را در محدوده ای كه برايش تعريف شده 

است شناسايی كند.
 توپ در زمين دانشــگاهها است: دانشگاه ها چه می گويند و 
چه می كنند؟ اكنون اكثريت دانشــگاههای كشور به نظام ثبتی 
پيوســته اند و پايان نامه ها و رساله های خود را پيرو ابالغيه وزير 
در ايرانداك ثبت می كننــد و ايرانداك را به فراهم آوری محيط 
يكپارچه جستجو و روابط علمی نزديک كرده اند. تالش مسئوالن 
دانشگاههای كشور يكپارچه سازی نظام داخلی اطالعات درون 

دانشگاه خودشان است كه بسيار مهم است، ولی اگر ايمان و باور 
داريد كه نظامهای يكپارچــه هزينه ها و صرف وقت را كاهش 
می دهد، چرا به يكپارچه شــدن اطالعات در يک وزارت و از آن 
مهمتر در سطح كشور نمی پيونديد؟ فقط در محيط يک پارچه 
است كه می توانيم بگوئيم،  همه پايان نامه های دانشگاه ها را چک 
كرديم، كپی برداری غيرمجازی وجود ندارد. چند دانشگاهی كه 
پاسخ منفی به يكپارچگی دانشــگاه ها داده اند گاهی سوالهايی 

كرده اند كه نمونه های آن را در زير عرض می كنم:
1( ايرانداك پايان نامه های ما را می فروشــد. ما می خواهيم 
خودمان بفروشيم. درآمد ايرانداك و دانشگاه ها از اين راه درآمد 
ناچيزی اســت كه تاثيری بر بودجه طرفين نــدارد. قانونگذار 
و كميســيون نظام اطالع رســانی هم نحــوه قيمت گذاری و 
تقســيم هزينه ها و درآمد بين دانشــگاه و ايرانــداك را در حد 

مسئوليت هايشان محاسبه و ابالغ كرده است.
2( پولش مهم نيســت، به خاطر وب سنجی است كه تعداد 
بازديدهای سايتمان زياد می شود. اهل فن نيک می دانند كه اين 
هــم راه حل دارد و می توان راه هايی ايجاد كرد كه وب ســايت 
هم كليک بخورد و پولش را هم خودتان بگيريد. ولی در پايگاه 

ايرانداك هم باشيد. البته خيلی بهانه دلچسبی نيست.
3( پايان نامه های ما در دســترس قرار می گيرد و از روی آنها 
تقلب می كنند. آيا شــما قبول نداريد كه هر چه دسترســی را 
محدود كنيد،  از ميزان ســرقت و دزدی كم نمی شــود، و فقط 
نرخ آن كمی باالتر می رود؟ با محدوديت دسترسی، دانشجوی 
خالفكار فقط به زير زمينهــا و باالخانه های خيابان انقالب در 
روبروی دانشگاه تهران سوق داده می شود و جلوی سرقت گرفته 
نمی شــود. آيا Proquest Dissertations كه بيش از چند 
ميليون پايان نامه در اختيار پژوهشگران می گذارد،  امكان سرقت 
ادبی را باال می بــرد؟ اهل تقلب همين اآلن در كتابخانه های 
دانشگاهها در حال رونويسی هســتند و باز شما نيازمند ابزاری 
برای كشف تقلب هســتيد. اين ابزار اكنون هست ولی فقط در 

محيط يكپارچه جوابگويی دقيق خواهد داشت.
 همانندجو به اســتاد كمک می كند كه همانجا و پشت ميز 
كارش هر نوشته ای را به سامانه بدهد و پاسخ بگيرد كه دانشجو 
از جايی برداشته يا خير و با تقريب باالی 90% اين كار را انجام 
ميدهد، الزمه اش  چنانكه گفته شــد، اين است كه پايان نامه ها، 
 مقاله های علمی و ساير توليدات پژوهشی در يک محيط جمع 
باشند، محيطی يكپارچه. در غير اينصورت،  پاسخ ناقص خواهد 

ماند. 
 يک ســوال خيلی مهم برای من وجود دارد و آن اينكه آيا 
ابالغيه وزارتی برای دانشگاه ها الزام آور نيست؟ وقتی در ابالغيه 
به صراحت نوشــته شده اســت: »... الزم است صدور گواهی 
فراعــت از تحصيل، به اعالم وصول پايــان نامه دانش آموخته 
موكول شــود« )ابالغيه وزير به شــماره 4389/12238 تاريخ 
1386/8/20( . اگــر آری، پــس آيا مــدارك دانش آموختگی 
دانشــجويانی كه برگه اعالم وصول ايرانداك را ندارند،  اشكال 

حقوقی ندارد؟   چون نميدانم پرسيدم.
بياييم به اين مهم نگاهی مجدد بيندازيم. اگر ايرادی هست 
بنشينيم و آن را برطرف كنيم  و طرحی نو دراندازيم با همدلی و 

همزبانی و با تدبير و اميد.  

* دبير شورای تامين منابع علمی

  وی  افزود  بررســی های  بعمل 
 آمده  در  كارگروه  حاكی  از  آنســت  كه    فرآيند  درخواســت 
 شــركت های  دانش بنيان  از  صنعت  بيمه  به  صورت  شفاف 
 مشخص  نشده  است  و  در  اين  راستا  همكاری  شركت های 

 دانش بنيان  با  كارگروه می تواند  راهگشا  باشد.
دبير  ســتاد  تجاری سازی  و  شــركت های  دانش بنيان 
 دبيرخانه  شورای  عالی  عتف  گفت:  ضمن  تشكيل  جلسات 
 كارشناسی  در  كارگروه،  به  طور  همزمان  سه  فاز  مطالعاتی 
 از  جمله  مطالعه  دقيق  قوانين،  مقررات  و  رويه های  ايران  و 
 ساير  كشــورها  در  حوزه  بيمه  و  شركت های  دانش بنيان  و 
 حمايت های  دولتی  از  اينگونه  شركت ها  در  قالب  مديريت 
 ريسک های  ايشــان  از  روشهای  بيمه ای  و  غير  بيمه ای  در 

 دبيرخانه  شورای  عالی  عتف،  پيگيری  خواهد  شد.
وی  همچنيــن  از  شناســايی  و  ارزيابی  ريســک های 
 محصوالت  و  خدمات  شــركت ها  و  مؤسسات  دانش بنيان 
 در  مراحل  طراحی،  توليــد،  عرضه  و  به  كارگيری  اين  نوع 

 محصوالت  و  خدمات
  و  نيــز  تدوين  چارچــوب  اجرايی  حمايــت  بيمه ای  از 
 شركت ها  و  مؤسسات  دانش بنيان  به عنوان  دو  فاز  مطالعاتی 

 ديگر  نام  برد.

همکاری  شورای  عالی 
 عتف  با  سازمان  توسعه 

 صنعتی  ملل  متحد

شورای  عالی  عتف  و  سازمان  توسعه  صنعتی 
 ملــل  متحد  در  خصوص  همكاری های  مشــترك  در 
 زمينه  تدوين  سياست ها  و  راهبردهای  سرمايه گذاری 
صنعتــی  در  حــوزه  آمــوزش،  پژوهــش  و  فناوری 

 تفاهم نامه ای  را  امضا  كردند.
به  گزارش  روابط  عمومی  دبيرخانه  شــورای  عالی 
 علوم،  تحقيقات  و  فناوری،  دكتر  محمد  ابويی  اردكان، 
 قائم  مقام  دبيركل  شــورا  و  رئيــس  مركز  تحقيقات 
 سياســت  علمی  كشــور  كه  در  رأس  هيئتی  به  كشور 
 اتريش  سفر  كرده  است  با  لی  يانگ  مديركل  سازمان 

 توسعه  صنعتی  ملل  متحد  )يونيدو(  ديدار  كرد.
در  اين  ديدار  طرفيــن  در  خصوص  همكاری های 
 مشــترك  در  زمينه  تدوين  سياســت ها  و  راهبردهای 
 ســرمايه گذاری صنعتی  در  حوزه  آموزش،  پژوهش  و 

 فناوری  تفاهم نامه ای  را  امضا  كردند.
در  اين  جلســه  دكتــر  ابويــی  اردكان  و  لی  يانگ 
 ضمن  ابراز  تمايل  نسبت  به  شناسايی  و  تعيين  ساالنه 
 پروژه هــای  مرتبط  با  موضوعات  مــورد  همكاری  بر 
 تشريک  منابع  مطابق  با  سياست ها،  رويه ها،  قوانين  و 
 مقررات  شورای  عالی  عتف  و  سازمان  توسعه  صنعتی 

 ملل  متحد  تأكيد  كردند.

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در 
پژوهشگاه علوم وفناوری اطالعات ایران

فاطمه محموديان*

سياست های كلی علم و فناوری )نظام آموزش عالی، تحقيقات، 
و فناوری( ابالغی مقام معظم رهبری 1393/6/29 هستند.

پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ايــران با درك اين 
ضرورت و بــرای اجرای قوانين و سياســت های ابالغی در 
راستای اهداف خود در اساسنامه،  از ابتدای سال 1393 نسبت 
به طراحی فرايند تجاری ســازی دستاوردهای پژوهشی خود 
اقدام نموده است. اين پژوهشگاه با پايش نتايج پژوهش های 
انجام شده در ســال های گذشته، خدمات و محصوالت قابل 
عرضۀ پژوهشگاه به ديگر سازمان ها را شناسايی  و پيرو آن و 
در راستای تقويت كار گروهی و انجام پژوهش های مشترك 
ميان فردی و ميان سازمانی نسبت به تعيين مالكان فرايندهای 
تجاری ســازی خدمات و محصوالت قابل عرضه اقدام نموده 
اســت. هريک از مالكان، فرايند تجاری ســازی محصول يا 
خدمت خود را تدوين و نســبت به ارائــۀ توضيحات فنی به 
مشتريان، تدوين پيشنهاديه و روزآمدسازی صفحۀ مربوط به 
آن محصول / خدمت در پايگاه وب پژوهشگاه اقدام می نمايند. 
در صورتی كه مشــتريان تمايل به دريافت محصول/ خدمت 
داشــته باشــند تا پايان فرايند و تحويل محصول/ خدمت و 
در صورت نياز خدمات پس از فروش، با دفتر تجاری ســازی 

همراهی می نمايند.
تجربه ی 15 ماهۀ اجرای فرايند تجاری سازی دستاوردهای 

پژوهشی در پژوهشگاه كاستی هايی را نشان می دهد:

1. نبود دفتر تجاری ســازی يا واحد سازمانی همانند در ساختار 
كنونی پژوهشــگاه ها و آشــنا نبودن عنوان  »تجاری ســازی 
دستاوردهای پژوهشی« برای سازمان های دولتی و مديران آنها 
و نبود فرهنگ »تبديل علم به ثروت« در ســازمان های دولتی 

از بزرگ ترين كاستی ها برای ادامه ی كار تجاری سازی هستند؛
2. بيشتر سازمان های درخواســت كنندۀ محصوالت و خدمات 
پژوهشــگاه بــا محدوديت بودجــه  روبه روه هســتند و فرايند 

تصميم گيری در سازمان های دولتی بسيار طوالنی است. 
3. قوانين شفاف برای تسهيم منافع حاصل از تجاری سازی ميان 
اعضای تيمی كه برای تجاريسازی تالش می كنند، وجود ندارد. 
به خوبی روشــن نيست كه كسانی كه در كنار كار سازمانی خود 
در تيم های تجاريسازی نيز مشاركت می كنند از چه حمايت های 
شغلی و مالی برخوردار می شــوند. حتی در برخی از فعاليت ها، 

قوانين و مقررات موجود، مانع انجام تجاری سازی می شوند؛
4. مشــاركت كاركنــان غيرهيئت علمی در تجاری ســازی با 
دشــواری روبه روســت و جبران خدمات آنان نيز در اين فرايند 

بسيار ناچيز است.
برای كمک به فرايند تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی به 

سياست گذاران پيشنهاد می شود:
1. به ترويج عنوان »تجاری ســازی دستاوردهای پژوهشی« و 
ترويج فرهنگ »تبديل علــم به ثروت«  همت گمارند. در اين 
زمينــه، تعيين جايگاه روشــن برای دفاتر »تجاری ســازی« و 
»ارتباط با صنعت« در ساختارهای سازمانی می تواند كمک كند؛

2. در توزيــع و تخصيــص بودجه به پژوهشــگاه ها  افزون بر 
شــاخصهايی هميشــگی شــمار اعضای هيئت علمی، شمار 
پروژه های تحقيقاتی، شمار نشريه های علمی، شمار مقاله های 
علمی، و مانند آنها شــاخصهای تجاری ســازی را نيز با امتياز 
باال بپذيرند، شــاخص هايی مانند شــمار طرح های پژوهشــی 
برون سازمانی، شمار طرح های پژوهشی درون سازمانی كه نتايج 
آنها قابل تجاری سازی باشد، و درآمد اختصاصی كسب شده از 

محل ارائۀ نتايج دستاوردهای پژوهشی؛
3. در تدوين قوانين و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد، امتيازهايی 

برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در نظر گيرند؛
به پژوهشــگاه ها نيز پيشنهاد می شود بســترهای زير را برای 
تجاری ســازی يافته های پژوهشی در ســازمان های خود فراهم 

نمايند:
1. تشــويق و ترغيب پژوهشگران و فناوران به توليد بيشتر علم و 

فناوری و عزت و ثروت ناشی از آن؛
2. تقويت فرهنگ كسب و كار؛

3. ايجاد مســيرهای ارتباطی برای آشــنايی و ارتباط پيوســتۀ 
پژوهشگران با ذی نفعان؛ 

4. حمايت از گسترش محيط خالق و روحيۀ نوآوری و تشويق به 
انجام كار گروهی در سازمان ها؛

5. برنامه ريزی و مديريت اطاق فكر برای بهره گيری از تجربه ها و 
ديدگاه هاينظرات اعضای هيئت علمی و كارشناسان؛

6. ارتقاي كيفيت پژوهش ها با رويكرد تقاضا محوري؛
7. ايجــاد پايه هاي الزم بــراي تقاضاگرا كردن بخش پژوهش و 

كاستن از شدت عرضه محوري در اين بخش.
بی گمــان شناســاندن توانمندی هــای پژوهشــی و فناوری 
پژهشــگاه ها به ذی نفعان از طريق دفاتر تجاری ســازی، امكان 
تجاری ســازی يافته های پژوهش و فناوری در كشــور را فراهم 
می كند و ايجاد اشــتغال، افزايش انگيزۀ پژوهشــگران، و توسعۀ 
كارآفرينی می تواند يكی از بهترين دستاوردهای اين فعاليت باشد.

بی شک شناســاندن توانمندی های پژوهشی و فناوری مراكز 
تحقيقاتی بــه ذينفعان از طريــق دفاتر تجاری ســازی، امكان 
تجاری ســازی يافته های پژوهش و فناوری در كشــور را فراهم 
می كند و ايجاد اشتغال، افزايش انگيزۀ محققان، و توسعۀ كارآفرينی 

می تواند يكی از بهترين دستاوردهای اين فعاليت باشد. 

* مدير دفتر تجاری سازی ايرانداك

هر چنــد امــروزه ورود 
پژوهشــگاه ها به تجارت دانش از 
يک مزيت به يک ضرورت تبديل 
شده اســت، ولی اين مؤسسه ها 
هنوز نتوانســته اند به گونه ای مؤثر 
يافته هــای علمی خــود را وارد 
صنعت و سپس بازار كنند. در اين 
راســتا در بندهــای »ز«، »ط«، و »ی« مادۀ 18 قانون برنامۀ 
پنجم؛ جزء )ح( تبصرۀ 5 قانون بودجه سال 1393؛ و جزء )ج( 
تبصرۀ 5 قانون بودجه سال 94، بر به كارگيری توان پژوهشگران 
در جهت خلق دانش، ايده های نو و تبديل علم به ثروت، تبديل 
دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار كار، و حمايت از تجاری 
ســازی نوآوری و اختراعات به منظور توســعه در امر پژوهش 
تاكيد شده است. همچنين ارتقای روحيۀ نشاط، اميد، خودباوری، 
نوآوری نظام مند، شجاعت علمی، كار جمعی، و وجدان كاری؛ 
تشكيل كرسی های نظريه پردازی و تقويت فرهنگ كسب و كار 
دانش بنيان و تبادل آرا و تضارب افكار، و آزادانديشــی علمی؛ 
ارتقای منزلت و بهبود معيشت استادان، محققان، و دانش پژوهان 
و اشــتغال دانش آموختگان؛ حمايت مادی و معنوی از فرايند 
تبديل ايده به محصول و افزايش ســهم توليد محصوالت و 
خدمات مبتنی بر دانش پيشــرفته و فنــاوری داخلی در توليد 
ناخالص داخلی با هدف دست يابی به سهم 50 درصد بخشی از 

یکپارچه نبودن اطالعات، 
زمینه ساز دستبرد علمی

سید ابراهیم عمرانی*

ادامۀ صفحۀ قبل
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 امــروزه بــا توجه به 
جهان،  در  گســترده  تحوالت 
كشورها با آينده ای روبرو هستند 
كه انجام برنامه ريزی راهبردی 
در امور پژوهش و فناوری برای 
اســتفاده  و  بهره وری  افزايش 
موجود  از ســرمايه های  بهينه 
ضرورتــی اجتناب ناپذير اســت. از ســال 1389 با همكاری 
صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی و دستگاهی و نيز مسئوالن 
پژوهش و فناوری دستگاه های اجرايی، بر مبنای نيازهای حال، 
فرصت های آينده و توانمندی های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
دســتگاه های اجرايی، موضوع شناســايی، تعريف و تصويب 
طرح های كالن ملی در حوزه هــای مختلف جزء برنامه های 

اصلی دولت قرار گرفت.
همان طور كه از نام طرح های كالن مشخص است، ماهيت 
آنها استراتژيک اســت و اجرای درست آنها در افق مورد نظر 
در ارتقای جايگاه علم و فناوری كشــور در آينده سهم بسزايی 
خواهند داشــت. از طرفی اجــرای طرح های كالن پژوهش و 
فنــاوری با تزريق منابع مالی بصورت هدفمند و به ميزان قابل 
توجه همراه است. لذا برنامه ريزی استراتژيک و منظم پيش از 
انجام هر عملی از الزامات اساســی موفقيت طرح های كالن 

است.

از طرف ديگر ماهيت كالن اين طرح ها مستلزم همكاری 
نهادها و سازمان ها، پژوهشگاه ها و دانشگاه های مختلف است 
و بنابراين تفكيک طرح ها بــه طرح های خرد امری ضروری 
است. همكاری و تعامل درست ميان اين نهادها و هماهنگی 
ميان طرح های خردتر، جز در قالب يک چارچوب مشخص از 
پيش تعريف شده ميسر نيســت. در اين چارچوب بايد ارتباط 
ميان طرح های مختلف در ســطوح مختلف مشــخص و به 
صورت علت و معلولی در افق زمانی مورد نظر برای دستيابی 
به هدف ارايه شــوند. به عالوه به علــت ماهيت بلندمدت، 
اين طرح ها با تغيير دولت، مجلس، مســؤولين و غيره همراه 
اســت، بنابراين بايد دقيقاً الزامات اجرايی هر طرح در هر بازه 
زمانــی و پرداخت های صورت گرفته بــه آن از همان ابتدای 
كار، مشخص و تعريف شود.ارايه برنامه مدون بدين شكل با 

ويژگی های نقشه راه مطابقت بسياری دارد. 
نقشــه راه عبارت است از روش كشــف و توصيف آينده 
مطلوب و تبيين راه رســيدن به آن به زبانی ساده و قابل فهم 
برای عمل. تكنيک نقشه راه، يک شيوه برنامه ريزی فرآيندی 
به شــكل گام به گام و اليه به اليه در بستر زمان و معطوف 
به آينده است. نقشه راه، عنصر پيش بينی و برنامه ريزی را در 
خود دارد اما  ويژگی مهم آن اين اســت كه ساختاری مبتنی 
بر زمان دارد و معمواًل به شكل گرافيكی تدوين می شود و به 
منظور تدوين، نمايش و ايجاد ارتباط ميان برنامه های مختلف 

در سطوح مختلف به كار گرفته می شود. در نقشه راه برنامه ها 
به صورت علت و معلولی در افق زمانی مورد نظر برای دستيابی 
به هدف با هم ارتباط دارند. جنس نقشه راه جنس استراتژيک 
است و در واقع ابزاری يكپارچه كننده است كه با در نظر گرفتن 
همه سطوح در موقعيت مسأله مورد نظر به فرآيند برنامه ريزی 

اثربخش كمک شايانی می كند.
يک نقشــه راه كارا در مفهوم خاص بايد به سه سؤال زير 

پاسخ دهد :
ما می خواهيم كجا برويم؟يا اهدافی كه نقشه راه در رسيدن 

به آن كمک خواهد كرد كدامند؟
هم اكنون كجا هســتيم؟ در چه سطحی از توسعه علم و 

فناوری قرار داريم؟ سايرين در چه وضعيتی قرار دارند؟
چطور می توانيم به مقصد برســيم؟ چــه دانش و فناوريی 
در R&D مورد نياز اســت؟ و چه سياست هايی برای اجرا نياز 

داريم؟ موانع، مشكالت و ريسک های موجود كدامند؟
نقشه راه نخستين بار در حوزه فناوری در سطح خرد و برای 
برنامه ريزی توسعۀ فناوری در سطح سازمان و به عبارتی بنگاه 
مطرح شــد. به عبارتی نقشه راه فناوری نخست برای تعيين 
مسير رشد فناوری شركت ها و سازمان ها در سطح خرد توسعه 
يافت، اما به دليل انعطاف پذيری بســياِر اين روش، به تدريج 
كاربرد آن به سطوح باالتر از جمله صنعت، دولت، بخش های 

ملی و بين المللی و توسعه علم و فناوری هم توسعه يافت.

با اســتفاده از تكنيک نقشــه راه در طرح های كالن ملی 
می توان برای هر طرح موارد زير را  مشخص كرد:

1. می خواهيم كجا برویم؟
يعنی هدف نهايی ما از اجرای طرح چيست و دقيقاً مقصود 
ما دســتيابی به چه ســطحی از محصول، فناوری، وضعيت 

اقتصادی، فرهنگی، سالمت و غيره است؟

2.  هم اكنون كجا هستيم؟ 
در چه سطحی از توسعه علم و فناوری، وضعيت اقتصادی، 
فرهنگی، پزشــكی و غيره قرار داريم؟ ســاير كشورها در چه 
وضعيتی قرار دارند؟ آيا با توجه وضعيت ساير كشورها نيازی به 
توسعه محصول و فناوری مورد نظر هستيم؟ استفاده از نتايج 
كار آنها به صرفه تر است يا توليد محصول و فناوری مورد نظر 
در كشــور؟ آيا توسعه محصول و فناوری مورد نظر تا چه افق 

زمانی ارزش دارد؟ و مواردی از اين قبيل.

3.  چطور می توانيم به مقصد برسيم؟ 
چگونه طرح های خــرد را تعريف كنيم؟ چگونه طرح های 
خرد را به نهادها، دانشــگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی 
و فناوری، شــركت های دانش بنيــان و ... تخصيص دهيم؟ 
چــه دانش و فناوری برای اجرای هر طرح مورد نياز اســت؟ 
روابط علت و معلولی ميان طرح های خرد چگونه اســت؟ به 
چه سياســت هايی برای اجرا نياز داريم؟ موانع، مشــكالت و 
ريســک های موجود كدامند؟ منابع مالی را چگونه به طرح ها 
تخصيــص دهيم؟ بر چــه مبنايی و در چــه فواصل زمانی، 
طرح های خرد زير مجموعــه هر طرح بايد تكميل و ارزيابی 

و پرداخت شوند؟ و ...
بديهی است كه يک طرح كالن بدون پاسخ به سؤال اتی از 
اين دست، يا نمی تواند به حيات خود ادامه دهد و يا با احتمال 

زيادی به اهداف از قبل طراحی شده، نخواهد رسيد. 

* دبير علمی ستاد طرح های كالن ملی

اندیشه

می نويسد من به نام يک شاعر به ظاهر فرانسوي اشعاري را 
می نوشتم، اما چنين شاعري اصواًل وجود نداشت و مطالب 
ســاخته پرداخته خود من بود و من بابت آن صفحه در هر 
شماره دو تومان دريافت می كردم. اتفاقاً آن صفحه از اقبال 
و اســتقبال خوب خوانندگان مجله برخوردار شــده بود و 
برنامه های زيادي مبني بــر تعريف و تمجيد از آن مطالب 
به دفتر مجله می رســيد. موقعي كه قصد مهاجرت به اروپا 
كردم نزد مدير مســئول آن نشريه رفتم و ضمن اعتراف به 
موضوعي كه اتفاق افتاده بود، داســتان را براي وي تعريف 
كردم و گفتم كه اصاًل چنين شاعر فرانسوي وجود نداشته 
و خالصه خداحافظي و عذرخواهي كردم و به فرانسه رفتم.

اخيراً در ايران كتابي منتشــر شده و در كتاب فروشي ها 
موجود اســت و عنــوان آن "كيميا و عرفان در ســرزمين 
اسالمي" است. در آن كتاب كه نويسنده آن يک فرانسوي 
بنان پيرلوري ميباشــد، ادعا شــده اســت، متوني كه در 
بحث كيميا بنام جابر ابن حيان ميباشــد، از يک دانشــمند 

يوناني"كپي برداري" شده است.
همان گونه كــه می دانيم، می گويند تعــداد حديث های 
جعلي چندين برابر احاديث واقعي است و اين موضوع، باعث 
گرديده تا برخي از علماي اســالم به پااليش و جداسازي 
احاديث واقعي از يكديگر بپردازند كه اين قصه سر دزار دارد 

و موضوع بحث اين نوشتار ناست.
در كتابي كه اخيراً تحت عنوان "زواياي تاريک حكمت" 
منتشر گرديده است و نويسنده آن يک انگليسي بنام "پيتر 
كينگزلي" اســت، ادعا شده است كه دانشمند بزرگي چون 
فيثاقورث مطالب ديگران را جعل كرده است و به دانشمندان 
بزرگــي اتهام تقلب و جعل مطالب را وارد نموده اســت به 
گونه ای كه بنظر اينجانب ابعاد مطرح شــده در كتاب فوق 
بسيار تكان دهنده و عجيب است، و به زعم نويسنده كتاب 
مذكور، علم واقعي و حقيقي توسط دانشمندان مشهوري به 

عمد مسخ و معدوم گرديده است.
تاريخچه انتحال را نمی توان به چند مورد كوتاه و مختصر 
تقليل داد و الزم اســت تا اين موضوع توسط دانشمندان و 
صاحب نظران بطور جداگانه مورد واكاوري و نقد قرار گيرد 
و اينجانب در اين جا به اين بحث خاتمه می دهم تا اگر ان 
شاءاهلل در آينده فرصتي بود، به صورت مفصلتر به ابعاد آن 

بپردازيم.

وضعيت انتحال در ایران
عنــوان اين بخش را به عمد وضعيــت انتحال در ايران 

گذاشــتم، زيرا بحث انتحال منحصر به يک وزارتخانه و يا 
يک دانشگاه و يا گروه فلســفه دانشگاه تهران نمی شود و 
ابعــادي ملي و بلكه جهاني دارد. اشــكال انتحال متعدد و 
گوناگون اســت و در جاي جاي كشور ما آثار آن را می توان 
مشاهده كرد و به قول شاعر "به تجلي است از در و ديوار" 
و حتــي در خيابان و ميدان و صفحــات آگهي روزنامه ها و 

مجالت می توان تجلي آن را مشاهده نمود.
در اين جا بحث بر سر اين نيست كه چه كسي مرتكب 
انتحال شــده اســت و جريمه آن چه اندازه است و نقش 
دانشــگاه در اين واقعه چه بوده است و چه بهتر كه داوري 
درباره اين موضوع را به نزد داور اندازيم. البته پيداست كه در 
همه جاي جهان افرادي پيدا می شوند كه تخلف می كنند و 
اين افراد می توانند از هر قشر و طبقه ای باشند. اگر بگوئيم 
كه بزرگترين افراد باالترين تخلف را انجام داده اند فايده ای 

براي علم در بر ندارد.
هنگامي ما می توانيــم از اين پديده جلوگيري كنيم، كه 
بتوانيم بگوئيم اين تخلف چگونه و بر اســاس كدام فرآيند 
شكل گرفته و به وقوع پيوسته است. چه عواملي زمينه ساز 
آن بوده اند، و فقط در اين صورت است كه می توان اميدوار 
بود تــا در آينده از تكرار آن جلوگيري شــده و يا ابعاد آن 

كاهش يابد.
طي يكي دو دهه گذشــته سياست گذاران علمي كشور، 
بدون شــناخت كافي از مباني نظري علم و فناوري، گمان 
نمودند كه علم و فنــاوري می تواند بدون توجه به قواعد و 
مباني نظري خود- كه چندان مورد پسند آنها نبود- در كشور 
ما رشــد نمايد تا آنها بتوانند از مواهب آن برخوردار شوند و 
با كمال تأسف دست يابي به چنين مقصودي جز از طريق 
كمي كردن و ســطحي نمودن علم و تهي نمودن علم از 

قواعد و الزامات آن مقدور و ميسر ناست.
در اين رابطه واژه ها و تعابيري بكار گرتفه شدند كه فاقد 
منطق علمي و ساز و كارهاي مربوط به آن بود. براي مثال 
در اين ايام چاپ مقاله مترادف و معادل توليد علم تلقي شد، 

در حاليكه در هيچ دايره المعارفي نمی توان چنين موضوعي 
را ســراغ گرفت، و از همه باالتر كســاني سينه چاك علم 
شدند كه اصواًل نمی توانستند در اين جايگاه قرار گيرند و به 
قول اهل منطق "مطيع شيء نمی تواند فاقد شيء" باشد و 
متأسفانه بعضي از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي و 
وزارتخانه ها و ساير نهادهاي مسئول نيز همراهي با اين موج 
را مغتنم شمردند و حتي بعضي از رؤساي دانشگاه ها و مراكز 
علمي نيز از پاپ كاتوليک تر شدند و شاخص های وارونه را 
تررويج و تبليغ نمودند و از آن حمايت مالي نمودند و عده ای 
ديگر به همين گمان واهي كه دست يابي به علم به همين 
ســادگي است اقدام به توليد علم آنچناني نمودند، و اگر چه 
توليد علمي كه آنها ترويج می كردند، جايي در توليد ناخالص 
داخلي كشــور نداشــت، و مانند رقص باران سرخ پوستان 
تأثيري بر آب و هوا نداشت، اما اگر براي مردم ماليات دهنده 
آب داشــت، براي برخي ديگر نان داشت. و اكنون بايد ديد 
كه چگونه می توان از اين وارونگي نهادينه شده و حاصل آن 

يعني انتحال رهايي يافت.
در اينجا الزم می دانم به يک نكته بديهي اشاره نمايم و 
آن اينكه هدف از چاپ مقاله شركت در يک مسابقه و رقابت 
بين چند دانشمند و يا دانشگاه و حتي كشور نيست. هدف از 
انتشار مقاله اين است كه دانشمندان مايلند نتيجه تحقيقات 
خود را در معرف نقد ســاير دانشــمندان قرار دهند و از اين 
بابت هم هست كه ارجاعات به مقاالت اهميت پيدا می كند. 
خواجه نصيرالدين طوسي دانشمند بزرگ كشور ما يكي از 
پيشگامان اين پديد و آثار او در مقاالتي كه نظريه های خود 
را به نقد دانشمندان گذاشته و يا اينكه نظريه های آنها را نقد 
نموده هم اكنون نيز مورد اســتفاده همگام است. و چگونه 
می توان در كشــوري كه خود از پيشگامان و بنيان گذاران 
اصول علمي بوده است شــاهد ترويج علم سطحي و فاقد 
مبناي نظري بود. البته می تــوان داليل ديگري را نيز كه 
موجب زمينه سازی انتحال در كشور گرديد برشمرد كه شرح 
آن در ايــن مختصر نمی گنجد و مجالي ديگر می طلبد. اما 
نكته ای كه بيش از هر موضوع ديگر نگران كننده اســت 
اين اســت كه در اين مدت دانشمندان كشور ما در مقابل 
اين ناهنجاري ســكوت كرده و تماشاگر اين پديده بودند و 
از يكي از مهمترين اصول علمي يعني "نقد علمي" غفلت 
نمودند و به اين وارونگي بعضاً دامن زدند و مانع از اين شدند 
تا مقاله در كشــور ما در جايگاه واقعي خود يعني شيوه ای 
براي به نقد گذاشــتن يک كار علمي قرار گيرد. اميدوارم تا 
در فرصت های ديگر بتوانم- اگر مجالي باشد- مفصل تر به 

اين موضوع بپردازم.
در خاتمه و براي رفع خســتگي مطلب خود را با بيتي از 
حافــظ كه بي ارتباط با موضوع اين مقاله نيســت به پايان 

می برم:
ز دست خضر قدح جز به احتياط مگير  

مباد كه آب حياتت دهد به جاي شراب 

* استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و عضو پيوسته فرهنگستان علوم

ايــن روزهــا پديده 
انتحال- در پي اتفاقي كه از 
همين منظر در گروه فلسفه 
وقوع  بــه  تهران  دانشــگاه 
پيوســت- به يكي از مباحث 
مطرح در آموزش عالي ايران 
مبدل گرديده است و بديهي 
اســت كه در جرايد و رســانه ها نيز انعكاسي در خور داشته 

باشد.
در اين نوشتار ابتدا اشاره ای كوتاه به تاريخچه انتحال در 
ايران خواهم داشــت و سپس به وضعيت انتحال در شرايط 
فعلي ايران می پردازم و در خاتمه با يک نتيجه گيري كوتاه 

به بحث خود خاتمه خواهد داد.

تاریخچه انتحال در ایران
انتحال در ايران قدمتي طوالني دارد، و از زماني كه ادبيات 

و علم وجود داشته بحث انتحال هم مطرح بوده است.
مي گويند انوري، شــاعر بزرگ ايرانــي، از بازاري عبور 
می كرد، ناگهان متوجه شد كه فردي اشعار او را براي عابران 
با صداي بلند قرائت می كند، انوري به نزد آن فرد رفت و از 
او ســئوال كرد كه اشعاري كه می خواند از كيست؟ آن مرد 
جواب داد از انوري. وي پرســيد انوري كيست؟ آن مرد در 
جواب گفت من انوري هستم. آنگاه انوري گفت من تا كنون 

شعر دزدي ديده بودم اما شاعر دزدي نديده بودم.
چندي قبل در يكي از پژوهشگاه های كشور كنفرانسي در 
مورد خيام برگزار گرديد و بحث اصلي در آن كنفرانس اين 
بود كه رباعيات مربوط به خيام را از رباعيات منســوب به او 
تفكيک و جدا كنند، و اين موضوع در مورد ساير بزرگان علم 

و ادب نيز صادق است.
همان گونه كه مشــاهده می شــود انتحال به اشــكال 
گوناگون و با شــيوه هايی متنوع در كشــور ما بروز و ظهور 

پيدا كرده است.
صادق هدايت در يكي از نوشته های خود داستاني را نقل 
می كند كه ضمن اينكه يک طنز محســوب می شود، بيان 
گويايي از انتحال در جامعه ما به شــمار می آيد. وي در آن 

مقاله می نويسد:
يكي از مجله های آن روز تهــران- تا آن جا كه من به 
خاطر می آورم شــايد مجله سپيد و سياه- يكي از صفحات 
خود را در اختيار من قرار داده بود تا من اشعار شعراي خارجي 
را پس از ترجمه به فارســي در آن صفحــه درج نمايم. او 

نگاهي به پدیده انتحال
دكتر فتح اله مضطرزاده*

نقشه راه و ضرورت تدوین آن 
برای طرح های کالن ملی

دكتر مهدی سجادی فر*
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پژوهشگاه ها، و 3% متعلق به دانشــگاه های آزاد و پيام نور است. در بين دانشگاه های 
جامع، دانشــگاه های تهران، شــيراز، تربيت مدرس، اصفهان، شــهيد بهشتی، تبريز، 
مازندران و بوعلی سينا همدان و دانشگاه های صنعتی، دانشگاه صنعتی شريف، صنعتی 
اصفهان، اميركبير، علم و صنعت ايران و نوشــيروانی بابل به ترتيب بيشــترين تعداد 
دانشمند تاثير گذار شناسايی شده اند. همچنين چهار پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي 
ايران، مؤسســه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور، پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی 
ايران و پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ به نسبت يكسان دارای دانشمند برتر تاثير گذار 

در توليد علم هستند.
در حوزه علوم پايه دانشــگاه های تهران، شــيراز و اصفهان ، در حوزه علوم پزشكی 
دانشگاه های علوم پزشكي تهران، علوم پزشكی اصفهان، علوم پزشكی شيراز و علوم 
پزشكی تبريز و در حوزه علوم كشــاورزی دانشگاه تهران دارای بيشترين تعداد نخبه 
است. همچنين در حوزه فنی و مهندسی دانشگاه های صنعتي شريف، تهران، صنعتی 
اصفهان، اميركبير، نوشيروانی بابل، صنعتی شيرازو دانشگاه علم و صنعت ايران دارای 

بيشترين تعداد نخبگان هستند. 

مرکز اطالع رسانی علوم و فناوری

كسب مرجعيت علم و فناوری در جهان اولين بند از سياست های كالن علم و 
فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری است. با يک نگاه راهبردی مرجعيت علم و 
فناوری بهترين هدف برای تبديل علم به ثروت و قدرت است. هر چند نهضت جنبش 
علمی در طی چند سال گذشته در كشور شكل گرفته  اما مسير دشواری تا دستيابی به 
مرجعيت علم و فناوری جهان وجود دارد. دســتيابی به مرجعيت علم و فناوری جهان 
بدون ژرف نگری و برنامه ريزی ناممكن و دانشــگاه ها و موسســات تحقيقاتی كشور 
بايستی در حوزه ديپلماسی علم و فناوری و اثرگذاری اقتصادی گام های اساسی بردارند. 
دانشگاه های كشور نشان داده اند كه از توان علمی بسيار بااليی برخوردار هستند. پايگاه 
طاليه داران علم تامسون رويترز )آی.اس.آی( فهرستی از موثرترين دانشگاه های دنيا 
براساس تعداد استنادهای كه در طی ده سال گذشته دريافت كرده اند معرفی به طوری 
كه اين فهرست هر دو ماه يكبار روزآمد شده و دانشگاه ها مرتبا مورد ارزيابی و در صورت 
عدم كسب حد نصاب امتياز حذف می گردند. برای انتخاب موثرترين دانشگاه ها، كليه 
دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی دنيا بر حسب ميزان اثرگذاری آن ها مشخص و مرتب 
ســازی و در گام بعد يک درصد برتر آنها كه دارای بيشــترين ميزان اثرگذاری بوده اند 
انتخاب و معرفی می شوند. مايه مباهات است كه سی دانشگاه از كشورجمهوری اسالمی 
ايران در ميان يک درصد دانشگاه های برتر جهان كه دارای بيشترين ميزان اثر گذاری 
بود ه اند مشــاهده می شود. فهرست دانشگاه های كشور به ترتيب ميزان اثرگذاری يک 

درصد برتر جهان در جدول زير آمده است. 

فهرست دانشگاه های كشور به ترتيب ميزان اثرگذاری یک درصد برتر جهان

نام دانشگاه های كشور در زمره يک درصد جهاننوع دانشگاه

تهران، تربيت مدرس، شيراز، تبريز، فردوسی مشهد، رازی، بوعلی سينا، دانشگاه های جامع
كاشان، ياسوج، شهيد باهنر كرمان، اروميه ، سمنان و دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه های علوم پزشكی
علوم پزشكی تهران، علوم پزشكی شهيد بهشتی، علوم پزشكی شيراز، 
علوم پزشكی اصفهان، علوم پزشكی تبريز، مؤسسه پاستور ايران، علوم 
پزشكی مشهد، علوم پزشكی ايران، علوم پزشكی كرمان و بقيۀ اهلل )عج(

صنعتی شريف، صنعتی اصفهان، صنعتی اميركبير، علم صنعت دانشگاه های صنعتی 
ايران، خواجه نصير طوسی،صنعتی بابل و صنعتی شيراز

همچنين نخبگان علمی مهمترين عامل رشد و توسعه نظام های علمی هستند، از 
همين رو شناســائی آن ها از اهميت بسزائی برخوردار است. كشورهای پيشرفته علمی 
برای جذب نخبگان از سرتاسر دنيا برنامه ريزی و سرمايه گذاری كرده و اين امر باعث 
می شــود تا اين كشورها به بزرگترين مقصد برای مهاجرت نخبگان علمی دنيا تبديل 
شــوند. نخبگان 1% برتر دنيا، 14% از كل علم دنيا را توليد و همين گروه 24% از كل 
استنادهای دنيا را دريافت می كنند. پايگاه طاليه داران علم آی.اس.آی )ESI( فهرست 
دانشــمندان 1% برتر دنيا را فراهم آورده اســت، هر چند مبتنی بر اصول علم سنجی 
می تــوان تا پژوهش گران 20% برتر دنيا را در زمــره نخبگان برتر علمی دنيا قرار داد. 
درواقــع 20% از محققان برتر دنيا 66% از علم دنيــا را توليد كرده و همچنين 85% از 

استنادهای دنيا را دريافت می كنند. 
معيار انتخاب پژوهش گران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته توليدات آنها است. 
بر همين اساس پژوهش گرانی كه توانسته اند براساس تحقيقات خود به باالترين سطح 
اعتبار بين المللی دست يابند در دسته دانشمندان 1% و 20% برتر دنيا قرار می گيرند. طاليه 
داران علم آی.اس.آی نويســندگان را برحسب دامنه فعاليت علمی شان در رشته های 
موضوعی 22 گانه قرار می دهد. به اين منظور، تنها فعاليت نويسندگان در ده سال اخير 
در محاسبات لحاظ می شود. نويســندگان در هر رشته بر حسب تعداد استنادهايی كه 
دريافت كرده اند مرتب سازی و سپس 1% برتر نويسندگان به عنوان نخبگان علمی در 
نظر گرفته     می شوند. فهرســت فراهم آوری شده توسط طاليه داران علم آی.اس.

آی بدون اشكال نيست، زيرا هر نويسنده برحسب حرف اول نام و نام كامل خانوادگی 
 HR Ahmadi  هويت بخشی می شود. به عنوان مثال، حميد رضا احمدی به صورت
ثبت می شود.در نتيجه، يک نام می تواند به چندين نفر اطالق شود و همچنين نام يک 
فرد می تواند با امالهای مختلفی نگارش شده باشد. اين دو مسئله در طاليه داران علم 

آی.اس.آی به دليل هزينه باالی پردازش اطالعات ناديده گرفته شده است.  
به گزارش گاهنامۀ عتف، پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( بر روی هر نام 
شناسائی شــده در طاليه داران علم آی.اس.آی پردازش های مختلفی را انجام داده و 
بدين ترتيب به طور تقريبی  فهرســت كاملی از نخبگان علمی كشــور را تهيه نموده 
اســت. بر اين اساس ليست 173 نفره در زمره دانشــمندان يک درصد برتر دنيا قرار 
گرفته اند. بر اســاس آمار بدست آمده، توزيع دانشمندان در رشته های مختلف يكسان 
نيســت. به طوری كه 50.8 % ) پنجاه و هشت دهم درصد( اين دانشمندان متعلق به 
حوزه علوم پايه هســتند. بعد از علوم پايه، علوم پزشكی دارای بيشترين تعداد دانشمند 
است كه شــامل21.4 % ) بيســت و يک و چهار دهم درصد(آن ها می شود. به لحاظ 
ســهم حاصل از نخبگان، دانشمندان علوم فنی و مهندسی در جايگاه سوم قرار داشته 
و 21%  ) بيســت و يک درصد( دانشمندان تاثير گذار علمی كشور متعلق به اين حوزه 
هســتند. علوم كشاورزی6.4% ) شش و چهار دهم درصد( از نخبگان بين المللی كشور 
را در اختيار دارد و تنها 0.6% ) شش دهم درصد( از اين نخبگان مربوط به حوزه علوم 

اجتماعی و انسانی است.

تعداد دانشمندان تاثير گذار شناسايی شده در هر دانشگاه در جدول مشخص گرديده 
است.  همان طور كه مالحظه می شود دانشگاه های علوم پزشكی تهران، تهران ، صنعتی 

شريف و شيراز به ترتيب دارای  بيشترين تعداد  دانشمند تاثير گذار هستند.

فهرست دانشگاه ها و تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان

تعداد دانشمند در  نام دانشگاه/مؤسسه
هر دانشگاه

21دانشگاه علوم پزشكی تهران

18دانشگاه تهران

12دانشگاه صنعتی شريف 

8دانشگاه شيراز

7 دانشگاه های تربيت مدرس، صنعتی اصفهان

6دانشگاه های صنعتی امير كبير، شهيد بهشتی، اصفهان

5دانشگاه های آزاد اسالمی و علم و صنعت ايران

4دانشگاه های تبريز، بوعلی سينا همدان، علوم پزشكی اصفهان، مازندران

3دانشگاه های يزد،كاشان،گيالن، رازی كرمانشاه و صنعتی بابل

دانشگاه های صنعتی شيراز، علوم پزشكی شيراز، فردوسی مشهد، تبريز، خليج فارس، 
2سمنان، خوارزمی، تحصيالت تكميلی فناوری پيشرفته و ياسوج 

همچنين از مجموع دانشمندان برتر 50%  متعلق به دانشگاه های جامع، 23%  مربوط 
به دانشــگاه های صنعتی،21% مربوط به دانشــگاه های علوم پزشكی،  3% مربوط به 

173  دانشمند ایرانی در زمره 
دانشمندان یک درصد برتر جهان

 و 30 دانشگاه کشور در رده موثرترین 
دانشگاه های جهان قرار گرفتند

فهرست دانشگاه ها و تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان در حوزه های موضوعی

تعداد نخبه علمی 
در هر دانشگاه نام دانشگاه/مؤسسه

عی
ضو

 مو
وزه

ح

1 دانشگاه خوارزمي

ني
سا

 و ان
عي

تما
م اج

علو

7 دانشگاه های شيراز و تهران

ايه
وم پ

عل

6 دانشگاه اصفهان

5 دانشگاه های شهيد بهشتي و آزاد اسالمي

4 دانشگاه های تربيت مدرس، صنعتي شريف و مازندران

3 دانشگاه های صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، علم و صنعت ايران، رازی، 
بوعلي سينا، كاشان، تبريز و يزد  

2 دانشگاه های تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، دانشگاه 
گيالن و ياسوج

1

دانشگاه های كردستان، فردوسي مشهد، صنعتي مالک اشتر، تحصيالت 
تكميلي علوم پايه زنجان، بين المللي امام خميني )ره(، پيام نور، الزهرا، 

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران، علوم و فناوري رنگ، زنجان، 
سمنان، خوارزمي، سيستان و بلوچستان، خليج فارس

21 دانشگاه علوم پزشكي تهران

كي
زش

وم پ
4عل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

2 دانشگاه های علوم پزشكي شيراز و تبريز 

1 دانشگاه های علوم پزشكي كرمانشاه، مازندران، مشهد، اصفهان، زاهدان، 
زنجان، شهيد بهشتي و تربيت مدرس

6 دانشگاه تهران 

زي
اور

كش
وم 

عل

1 دانشگاه های شيراز، فردوسي مشهد، تربيت مدرس، بوعلي سينا و 
پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی ايران

8 دانشگاه صنعتي شريف

سي
هند

و م
ي 

فن

5 دانشگاه تهران

4 دانشگاه صنعتي اصفهان 

3 دانشگاه های صنعتي اميركبير و صنعتي نوشيرواني بابل

2 دانشگاه های صنعتي شيراز و علم و صنعت ايران  

1 دانشگاه های تربيت مدرس، تبريز، محقق اردبيلي، گيالن، خليج فارس، 
خواجه نصير الدين طوسي، شهيد باهنر كرمان، شهيد بهشتي و سمنان 
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كشــور ايــران برای 
رسيدن به اقتصادی بدون نفت 
و رقابتی در جهانی كه سرعت 
پيشرفتهای علمی آن در هزاره 
ســوم حيرت آور است بيشک 
از  بهره منــدی  نيازمنــد 

دستاوردهای پژوهشی است. 
اين توان بالقوه در كشــور به خاطر جمعيت بزرگ جوانان 
دانشجو و منابع معدنی زياد وجود داشته و ليكن برای تبديل 

به يک فرصت بالفعل نيازمند مديريت هوشمندانه 
علمی است. متأسفانه چنين مديريتی هنوز مشاهده 
نمی شــود و اميد مــی رود در دوران تدبير و اميد 
نگاهی مجدد به اين مقوله مهم انداخته شود. اين 
نوشــتار در نظر دارد در حد تــوان نگاهی كلی به 

چالش های مهم پژوهشی در كشور بياندازد. 

 وضعيت موجود 
هم اكنون در كشــور در حدود چهــار ميليون 
و ششصد هزار دانشجو مشــغول تحصيل وجود 
دارد كــه حدود بيســت درصــد آن تحصيالت 
تكميلی می باشــند. به عبارتی با حضور جمعيتی 
باالتــر از پانصــد هزار نفر دانشــجوی ارشــد و 
يكصــد هزار نفــر دانشــجوی دكتــری انتظار 
 می رود ســاليانه حــدود بيش از ده هــزار پايان

نامه دكتری و بيش از يک صد هزار پايان نامه ارشد 
در كشور به نگارش در آيد. عالوه بر دانشگاه های 
كشــور، تعداد قابل توجهی فعاليت تحقيقاتی غير 
دانشــجويی در مراكز تحقيقاتی وابسته به وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری و ســاير وزارتخانه ها و 
مراكز تحقيق و توسعه صنعتی در دست اجرا، است. 

متأسفانه آمار دقيقی از تعداد اين طرح های پژوهشی در دست 
نيســت ولی قطع يقين و با توجه به گســتره وسيع مراكز و 
شهرك های صنعتی اين طرح ها نيز تعداد قابل توجهی هستند 
از طرفی با توجه به حضور بيش از هفتاد هزار نفر هيئت علمی 
در كشور و بيش از ده هزار نفر پژوهش گر غير دانشگاهی در 
مراكز پژوهشی و تحقيق و توسعه می توان پيش بينی نمود كه 
اگر هر پژوهش گر يا هيئت علمی سه طرح تحقيقاتی در سال 
انجام دهد قاعدتاً بيش از دويســت هزار فعاليت پژوهشی در 

سال، در ايران محقق شود.
با وجود اينكــه چنين فعاليت عظيمــی به لطف حضور 
نيروی انســانی بزرگ می تواند برای صنعت و فناوری كشور 
پشــتوانه بزرگی به حساب آيد، ولی در عمل متأسفانه چنين 
نيست. گاليه اهل صنعت از علوم برخورداری از پژوهش های 
دانشگاهی و گاليه مسئولين كشور از عدم تحقيق فناوری های 
نو در كشــور همه گويای اين واقعيت اســت كه كيفيت و 
يا اثر گذاری پژوهشــی در مقايســه با تعداد طرح ها و تعداد 
پژوهش گران بسيار كم است. با نگاهی اجمالی به طرح های 

تحقيقاتی دانشگاهی به نظر می رسد حداكثر پانزده درصد آنها 
مشــتری مدار يا به عبارتی با سفارش صنعت بوده و مابقی 
عموماً بر اساس عاليق استاد يا دانشجو تعريف و اجرا شده اند. 
بديهی است هنگامی كه تعريف طرح بدون حمايت صنعتی و 
بدون توصيه از طرف مراجع حمايت كننده پژوهشــی باشد 
 قاعدتاً در راســتا و بر اساس مقاله زا بودن، تعريف و اجرا می

شود. شايد به همين دليل تعداد مقاالت چاپ شده رشد قابل 
توجهی طی دو دهه اخير داشته است ولی همان طور كه گفته 

شد اثر بخشی اين فعاليت های پژوهشی در صنعت و خصوصًا 
در ايجاد فناوری های پيشــرفته بسيار ناچيز بوده است مثاًل 
در زمينه نانو كشور ايران جزو كشورهای پر مقاله محسوب 
گرديده و در بين پانزده كشــور جهان است ولی فناوری نانو  
به صــورت صنعتی و يا به صورت حــل يک معضل نمود 
پيدا ننموده اســت. در ساير زمينه های پيشرفته از جمله بايو، 
آی تی و .. نيز وضع به همين منوال است، يعنی پايان نامه ها 
و مقاالت مستخرج بسيار زياد ولی اثر بخشی در حوزۀ توسعه 
كشــور بسيار كم بوده است. شايد عدهای تصور كنند كه در 
پژوهش های بنيادی و با رسوخ علم موفق بوده ايم. 
متأسفانه عليرغم ادعاهای بسيار در دهسال گذشته 
در رتبه بنــدی علمی و پژوهش های بنيادی نقش 
كشور به نظر نگارنده، بســيار ناچيز است.  تعداد 
بسيار ناچيز ثبت اختراع بين المللی و فقدان آثاری از 
خالقيت در پژوهش های بنيادی مؤيد اين حقيقت 
اســت كه حتی در اين حوزه هم ما كپی كننده و 
تعقيب كننده پيشروان علم بوده ايم و سهم چندانی 

در منابع معتبر علمی برای خود كسب نكردهايم.
به نظر اينجانب مقايسه شرايط تركيه و ايران در 
زمينه بهره برداری از توان پژوهشی كشور استفاده 
از نيروی تحقيقاتی می تواند بســيار آموزنده باشد. 
نســبت مقاله ISI به استاد در تركيه حدود 2 و در 
ايران كمتر از يک است و نسبت استاد به دانشجو در 
تركيه بسيار بهتر از ايران است. هر دو اين كميت ها 
نشــان می دهد كه كيفيت كار پژوهشی در كشور 
همسايه ما بسيار بهتر از ايران است. البته اينجانب 
5 دانشــگاه در درجه اول تركيه را از نظر كيفيت 
امكانات آزمايشــگاهی با 5 دانشــگاه كشورمان 
مقايسه كردهام و به طور قطع می توانم ادعا كنم 
كه امكانات پژوهشی ايران در دانشگاه های ما حتی 
كمتر از 50 درصد تركيه است. اين در حالی است كه  تركيه، 
نفــت و گاز و يا به عبارتی انــرژی را خريداری می كند  در 
حالــی كه در ايران به صورت  ثروتــی خدادادی، مجانی در 
اختيار ما قرار گرفته است. صنعت تركيه بسيار بيشتر از ايران 
از دانشگاه های آن كشور در توسعۀ فناوری های نو بهره مند 
می شود. دانشمندان تركيه در مجامع بين المللی حضوری مؤثر 
داشــته و بسياری از همايش های مهم و معتبر بين المللی در 

تركيه برگزار می شود. 

چالش های بزرگ پژوهشی ما كدامند؟

 چالش های مهم پژوهشی 
با عنايت به آنچه در باال گفته شــد چالش های پژوهشی 
كه باعث نابســامانی در كيفيت و اثر بخشــی پژوهشی در 
برنامه های توسعه كشور شده  را می توان به اجمال به شرح 

ذيل توضيح داد:

 مدیریت پژوهشی كارآمد 
مديريت پژوهشــی به نظر اينجانب از ســختترين نوع 
مديريتها است و مديران پژوهشی بايستی خود تجربه طوالنی 
پژوهشــی  نظير چــاپ مقاالت، راهنمايــی پايان نامه های 
دكتری و ارشــد، همكاری های فراوان صنعتی، ارائه مقاالت 
در كنفرانس های بين المللی، تدريس در دانشگاه های معتبر 
و ارتقاء از اســتادياری به اســتادی و همكاری در حوزه های 
مديريتی را در ســابقه خود داشته باشند.يكی از ويژگی های 
 مهــم حداقــل دانش يــار بــودن و در مراكــز و مديريت
های مهم حتماً اســتاد تمام بودن بايستی از  شروط وتويی 
باشــد.  در حقيقت افرادی كه بعد از استخدام در دانشگاه يا 
مراكز پژوهشــی، با باور به پژوهش، مراتب ارتقاء دانشياری 
و اســتادی را طی می كنند، تا حدودی ثابت می كنند كه به 
پژوهش باور دارند. البته بديهی اســت اين شرطی مهم ولی 

كامل نيست و بايستی ويژگی های فوق نيز لحاظ شود. 
متأســفانه در كشور و خصوصاً در شهرستان های كوچک 
اين شــرط به هيچ وجه در طی سه دهه اخير رعايت نشده 
است. البته نيروی با شرايط ويژه فوق الذكر، در دهه اخير تقريبًا 
در همه دانشــگاه ها فراهم گرديده ولی متأسفانه هنوز توجه 
كافی به ويژگی های فوق نمی شود. نگارنده در تركيه، آلمان 
و انگلستان تعدادی از مراكز پژوهشی در دانشگاه ها را رصد 
نموده و مشخص گرديد كه تقريباً در همۀ اين مراكز مديران 
پژوهشی اواًل پروفسور بوده و ثانياً تجربه قابل توجه همكاری 
صنعتی داشــته و ثالثاً از پژوهش گران درجه اول كشورشان 
محســوب می گردنــد. در مراكز تحقيق و توســعه صنعتی 
متأسفانه بسياری از مديران پژوهشی اصاًل ويژگی های فوق 
را ندارنــد و در تعداد قابل توجهی از ايــن مراكز، مديران با 
درجه كارشناسی ارشــد مديريت پژوهشی را بر عهده دارند. 
واقعيت اين است  كه مديريت پژوهشی خيلی بيشتر تجربه 
و خالقيت مدير را در مقايســه با مثاًل مديريت آموزشی و يا 
مديريت اداری طلب می كند و لذا در انتخاب اين افراد بايستی 

حساسيت بيشتری به خرج داده شود.

 فرماندهی پژوهشی واحد 
متأسفانه در كشــور فرماندهی يک دست برای مديريت 
پژوهشــی وجود ندارد. منظور از فرماندهی، مركز يا مراكزی 
هســتند كه در هر كشور پژوهش های آنجا و جهان را مرتبًا 
رصد كرده، برنامه های توســعه كشــور را كــه در مجلس 
و يا ســاير مراكز تصويب گرديــده، پياپی مطالعه كرده و بر 
اساس آنها برنامه توسعه پژوهشی را تدوين می كنند. تعيين 
اولويت های پژوهشی برای كشوری كه توليد ناخالص ملی آن 

در حد 400 ميليارد دالر است بسيار ضروری است.
 به عبارتی كشــور ما نمی توانــد و نبايد در همه زمينه ها 
پژوهش گــران خود را مشــغول كنــد. متأســفانه اين نوع 
مديريت يكپارچه، در كشــور وجود نداشته است و ما امروزه 
می بينيم مثاًل در اين كشــور جايی نتوانســته پيشبينی كند 
 كــه مقوله آب بخاطر خشكســال بودن كشــور از اولويت

های اول پژوهشــی است و يا مثاًل نفت و گاز از اولويت های 
مهم تحقيقاتی بايد قرار گيرد. در عوض تقريباً هر نوع پژوهشی 
كه در كشورهای پيشرفته در جريان است پژوهش گران ايرانی 
هم آنها را تكرار كرده و نهايتاً مقاله هايی  منتشــر می كنند. 
فقدان مركز فرماندهی پژوهشی كه اولويت های كشور را هر 
چند سال مشخص و به دانشگاه ها و مراكز پژوهشی  اعالم 
كند باعث هرج و مرج در توسعه پژوهش ها گرديده و به عالوه 
كيفيت پژوهش ها نيز افت قابل توجهی كرده است. در حال 
حاضر فرماندهی پژوهشــی در كشــور در بخشهای وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری، معاونت رياست جمهوری، صندوق 
حمايت از پژوهش گران، ســتاد فناوری نانو و در بسياری از 
معاونت های پژوهشــی وزارتخانه ها تقسيم شده است. اين 
مجموعه با يكديگر ارتباط ارگانيک نداشــته و سياست های 
نسبتاً متفاوتی را پيگيری نموده اند كه باعث نوعی هرج و مرج 
و موازی كاری در پژوهش ها گرديده است. متأسفانه به دليل 
عدم اعالم سياست های مشخص و اولويت بندی حوزه های 
مورد نياز كشور نگاهی به پايان نامه های دانشجويی و مقاالت 
ISI مشــخص می كند كه متأســفانه كمتر از 15 درصد از 

طرح های اجرا شده كاربردی بوده اند.

 امکانات آزمایشگاهی 
 امروزه توفيق پروژه های تحقيقاتی  وابســتگی شديدی 
بــه امكانات ســخت افزاری و خصوصاً در دســترس بودن 
آزمايشــگاه های تخصصی پژوهشــی دارد. متأسفانه وضع 
آزمايشگاه های پژوهشی در كشور چه در دانشگاه ها و چه در 
مراكز تحقيق و توسعه و چه در مراكز پژوهشی اسفناك است. 
در طی دهه اخير نه تنها تجهيزات جديد كه قدرت شناسايی و 

اندیشه ) صنعت و دانشگاه(

چالش های پژوهشی در کشور
فرهاد گلستانی فرد*
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كاربردی و 18 طرح نيز بــه حوزه توليد فناوری و تجاری 
سازی محصول تعلق دارند. 

دبيركل شــورای عالی عتف با اشــاره بــه اينكه از 47 
طرح كالن ملی مصوب اين شورا 34 طرح دارای دستگاه 
متقاضی هســتند خاطرنشان كرد: به طرح های كالن ملی 
كه فاقد دستگاه متقاضی هستند بودجه ای اختصاص داده 
نمی شود و اين طرح ها مورد ارزيابی مجدد قرار می گيرند و 
در صورتيكه دستگاه متقاضی برای آنها پيدا نشود، امكان 

توقف طرح وجود دارد.
احمدی ضمن تشريح دستاوردهای شورای عالی عتف و 
چشم انداز آتی اين شورا، تكاليف قانونی شورای عالی عتف 

را اجرای آيين نامه نحوه تأسيس و توسعه مناطق ويژه علم 
و فناوری، اجرای قانون حمايت از شــركت ها و موسسات 
دانش بنيــان و تجاری ســازی نوآوری هــا و اختراعات، 
اولويت بندی و انتخاب طرح های اجرايی بلندمدت ، سرمايه 
گذاری كالن در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و 

ايجاد نظام يكپارچه پايش و ارزيابی برشمرد. 
وی ادامه داد: تشكيل كميته راهبری، راهبری استان ها 
در راستای اســتقرار مناطق، توسعه مناطق ويژه منتخب ، 
تدوين مقــررات الزم برای راهبری مناطــق ويژه علم و 
فناوری، تدوين فرايند و نقشه كالن راه اندازی مناطق ويژه 
علم و فناوری، دريافت مجوز فعاليت و تصويب برنامه های 
مناطــق ويژه پنج گانه، برگزاری نشســت های اســتانی 
درخصوص ماهيت سازمان عامل استقرار و اساس نامه اين 
ســازمان، انجام پروژه های مرتبط با استقرار مناطق ويژه و 
انجام پروژه های حقوقی و اداری در خصوص مناطق ويژه، 
اهم اقدامات دوساله دولت در بخش اجرايی آيين نامه نحوه 
تأســيس و توســعه مناطق ويژه علم و فناوری را تشكيل 

می دهد.
معــاون پژوهش و فناوری وزير علوم درخصوص احيا و 
راه انــدازی مناطق ويژه علم و فناوری نيز تصريح كرد: هر 
منطقه ای كه ظرفيت های علمی، فنی، صنعتی، فرهنگی و 
دانشگاهی كافی داشــته باشد می تواند اقدام به اخذ مجوز 

كند.

به گزارش گاهنامۀ عتــف دكتر وحيد احمدی در 
هجدهمين جلســه شورای عالی عتف گفت: طبق مصوبه 
جلسه اخير شورای عالی عتف، طرح های كالن ملی در سه 
سطح شامل طرح های مربوط به گسترش مرزهای دانش، 
طرح های كاربردی و توليــد فناوری و محصول تجاری و 

صنعتی تقسيم بندی شده اند.
وی با اين توضيح كه طرح های گروه 1 شامل طرح هايی 
اســت كه خروجی شان كارهای تحقيقاتی بوده و مرزهای 
دانش را گسترش می دهند، افزود: براساس اين سطح بندی 
20 درصد بودجه برای طرح های گروه 1 از ســوی دستگاه 
متقاضی و 80 درصد از ســوی شورای عالی عتف پرداخت 

می شود.
معاون پژوهش و فنــاوری وزير علوم تصريح كرد: 50 
درصــد بودجه طرح های گروه 2 كه در حوزه كاربردی قرار 
می گيرند از طريق شــورای عتــف و 50 درصد بودجه نيز 
از ســوی دستگاه متقاضی پرداخت خواهد شد و 70 درصد 
بودجــه مربوط به طرح های گروه 3 كه به عنوان طرح های 
توليد فناوری و تجاری سازی محصول به شمار می روند از 
طريق دســتگاه های متقاضی و 30 درصد بودجه از سوی 

شورای عالی عتف تامين خواهد شود.
وی درخصوص نحوه توزيع سطح بندی طرح های كالن 
ملی نيز گفت: از مجموع 47 طرح كالن ملی، چهار طرح به 
طرح های مربوط به مرزهای دانش، 25 طرح به طرح های 

اندازه گيری فوق العادهای دارند به آزمايشگاه ها اضافه نگرديده 
 است بلكه سيســتم های موجود قبلی نيز مستهلک گرديده
اند. متأسفانه تجهيزات موجود  در آزمايشگاه های تحقيقاتی 
قابليت اعتماد بســيار كمی داشــته كه اين بــه دليل عدم 
بهره برداری از كاليبراســيون مستمر است. به عالوه بسياری 
از تجهيــزات  از رده خارج گرديــده و يدكی های آنها قابل 
ابتياع نمی باشند. مشــكالت تحريم و عدم توجه دولتها به 
سرمايه گذاری در زمينه تجهيزات آزمايشگاهی و استهالك 
شــديد امكانات قبلی شرايط بســيار ناگواری را از نظر توان 
پژوهشــی يه وجود آورده است. اين در حالی است كه تعداد 
دانشجويان دورۀ ارشــد و دكتری به شدت افزايش يافته و 
متأســفانه امكانات آزمايشگاهی نه تنها بهبودی نيافته بلكه 
پســرفت زيادی داشته اســت. در كنار چالش بزرگ سخت 
افزاری كه البته مقــدار زيادی به دليل تحريم های ظالمانه 
بوده اســت سپردن آزمايشــگاه ها به اساتيد مجرب دروس 
آزمايشگاهی و اهميت دادن به دروس عملی و آزمايشگاهی 
از نظر مثاًل تعداد واحد و ساخت نمونه و غيره جملگی برای 
افزايش مهارت و آماده نمودن جوانان برای پژوهش گر شدن 
بسيار مهم اســت. در حال حاضر متأسفانه اساتيد كم سابقه 
به امر خطير آموزش آزمايشــگاهی مشغول بوده و دروس 
آزمايشگاهی اصاًل در بسياری از دانشگاه های كوچک مرتب 
اجرا نمی شود. به نظر اينجانب اين يكی از معضالت بزرگ 

دوره های دانشگاهی و توسعه پژوهشی كشور است.
بودجه و حمايت مالی: 

طبق اطالعات موجود، بودجه پژوهشــی كشــور حدود 
0/50 درصد از GDP كشور است، اگر در خوشبينانه ترين 
حالت درآمد ناخالص ملی كشور را 400 ميليارد دالر در نظر 
بگيريــم )كه به نظر عدهای از اقتصاددان ها اين رقم حدود 
250 ميليارد دالر است( در آن صورت بودجه پژوهشی حدود 
1.5 ميليارد دالر می شود. با توجه به حضور 70 هزار نفر در 
هيئت علمی و شايد حدود 30 هزار نفر پژوهش گران ساير 
واحدها، برای هر فرد در ســال در بهترين حالت حدود 15 

هزار دالر می رسد.
 اين ميزان گرچه در مقايسه با اروپا، ژاپن و امريكا خيلی 
كم به نظر می رسد ولی اگر در كشور ما تحقق بپذيرد خيلی 

خوب خواهد بود. متأســفانه مقدار زيادی از بودجه پژوهشی 
صرف ساير اموری می شود، كه در مسير پژوهش ناست. بنابر 
اين سرانه به هر فرد علمی در سال شايد 5 هزار دالر برسد. 
از طرفی با توجه به 600 هزار نفر دانشــجويان تحصيالت 
تكميلی با يک حساب ساده به هر فرد حدود 1000 هزار دالر 
برای خرج پروژه می رسد. توجه داشته باشيم كه در كشورهای 
پيشرفته مانند امريكا درصد بودجه پژوهشی چيزی حدود 2-3 
درصد GDP يا ناخالص ملی است و از طرفی رقم ناخالص 
ملی آنها بسيار باالتر است. بررسی اطالعات از منابع امريكا 
نشان می دهد كه هزينه سرانه يک دانشجو در امريكا  حدود 
35000 دالر اســت كه تفاوت بسيار فاحشــی با ايران دارد. 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم: 

طرح های کالن ملی سطح بندی می شوند

كمبود بودجه صدمات جبران ناپذيری به توسعه زيرساخت ها 
و كيفيت پژوهش زده است. متأسفانه در دولتهای نهم و دهم  
عليرغم اينكه منابع مالی نســبتاً خوبی در اختيار بوده است 
بودجه پژوهشی افزايشــی نداشته است و اين در حالی بوده 
است كه دانشجويان تحصيالت تكميلی افزايش قابل توجهی 
نموده است. بنابراين می توان انتظار داشت كه كيفيت كارهای 

پژوهشی افت قابل توجهی داشته باشد.

 برنامه های توسعه كشور 
 بديهی است كه پژوهش بايستی راه كارهای مناسب برای 
توســعه صنعتی، اجتماعی و ... را در كشور راهنما باشد. لذا 
برنامه های توسعه كشور خود جاذبه های پژوهشی را به وجود 

می آورد. مثاًل اگر در توســعه كشــور محيط زيست در اسناد 
باالدســتی مورد تأكيد قرار گرفته باشد جاذبه برای تعريف و 
اجرای پروژه در زمينه محيط زيســت افزايش مييابد. يا اگر 
فناوری های نو نظير بايو، نانو در توسعه صنعتی كشور و برای 
ثروت آفرينی مورد توجه قرار گرفته باشند پژوهش گران بيشتر 

عالقمند به اجرای پژوهش در اين حوزه ها خواهند شد.
 متأسفانه برنامه های توسعه كشور حداقل در بخش صنعتی 
بر اساس منابع معدنی) نظير فوالد، سيمان، پتروشيمی و ...( 
طراحی و اجرا گرديده است. اين نوع صنايع كه عموماً صنايع 
سنتی به حساب می آيند جاذبه خيلی كمتری برای پژوهش 
را ايجاد می كنند. مثاًل در كشور بيش از 120 كارخانه كاشی 

بر پا گرديده كه ساالنه 600 ميليون متر مربع ظرفيت توليد 
كاشی دارند ولی متأسفانه زمينه كاشی خيلی جاذبه پژوهشی 

را در بين پژوهش گران خلق نمی كند.
 به نظر می رسد در رويكرد به فناوری های نو كه پژوهش 
زيادی طلب می كند رويكرد طراحان صنعتی كشــور بسيار 
با تأخير بوده اســت.  در دهه اول انقالب توســعه صنعتی 
بر اساس توســعه فوالد ) تا حدود 50 ميليون تن(، سيمان 
)تاحدود 120ميليون تن(، فلزات غير آهنی)تا حدود 3 ميليون 
تن( و نظاير آن و بر اســاس وجود مواد معدنی در كشــور 
طراحی گرديده اســت.  ولی متأســفانه صنايع الكترونيک، 
صنايع دارويی و صنايعی با ارزش افزوده باال و آلوده كنندگی 
كم در توسعه صنعتی كشور لحاظ نگرديده بود. لذا امروزه به 
ســادگی نمی توان اين صنايع و معدنی پايه را تعطيل نمود 

زيرا در اين صنايع اشــتغال زايی بشدت زياد بوده و تعطيلی 
آنها منجر به بيكاری تعداد زيادی از افراد می شود. از طرفی 
استفاده از مواد اوليه از منابع معدنی به صورت علمی نبوده و 
دربسياری از موارد مواد با عيار باال يا رگه های پرعيار استفاده 
شده و باقيمانده در اين معادن عموماً با عيار پائين است، به 
ترتيبی كه با مواد باقيمانده امكان استفاده از فرايندهای مورد 
نظر وجود ندارد. استفاده عاقالنه بايد به صورتی می بود كه 
مخلوطی از عيارهای باال و پائين مورد استفاده قرار می گرفت 
تا در دراز مدت مواد معدنی قابل ارائه به توليدكنندگان داخلی 
و يا صادرات می گرديد. مثال ديگر توليد بيش از 1.5 ميليون 
اتومبيل در داخل كشور بود، كه با آغاز تحريم های بين المللی 

اين توليد به نصف تقليل پيــدا كرد. در اينجا هم توليد اين 
كاال اواًل بر مبنای مزايای خاص داخلی )غير از بازار بزرگ( 
نبوده و ثانياً زير بنای اين صنعت كه صنايع قطعه ســازی 
باشند، مطلوب بنيان گذاری نگرديد و در نتيجه صنعت ساخت 
خودرو با وارد كردن قطعات خودرو و مونتاژ آن فقط از مزيت 
بازار بزرگ بهره مند گرديد. اين وضعيت كه اصواًل پژوهشی 
در دل توسعه آن ديده نشده بود منجر به توليد خودروهايی 

گرديد كه قابليت صادرات آن بسيار ناچيز بود.
 نهايتاً يک ســؤال بزرگ پيش می آيد كه آيا برنامه های 
توسعه كشور كه از دهه اول انقالب به تدريج طراحی و اجرا 
گرديده اســت مطلوب ترين برنامه برای كشور بوده است؟ 
به نظر می رســد متأسفانه اينطور نيســت زيرا اگر مطلوب 
می بود نبايستی شــرايط اقتصادی ما بعد از 3 دهه همچنان 
شكننده باقی می ماند. اشكال برنامه های توسعه موجود كه 
عمدتاً به نوعی وارداتی بوده كمتر پژوهش طلب هســتند و 
باعث رســوب دانش فنی در داخل نمی گردند. به عالوه در 
برنامه های توسعه به فناری های نوين خيلی كم توجه شده 
و عمدتاً صنايع حجيم، آلوده كننــده و با ارزش افزوده كم 
در برنامه قرار گرفته اســت. اين نگرش پژوهش مدار نبوده 
و برای توســعه و تداوم آن نيز به جای پژوهش، از واردات 

بيرويه استفاده گرديده است.

 نتيجه گيری 
كشــور ايــران با داشــتن نيــروی انســانی بزرگی از 
 تحصيل كرده ها، منابع معدنی وســيع و نيازهای توســعه

ای بيشمار ميبايست از ابزار پژوهشی برای توسعه در مسير 
درست بهره گيرد. متأسفانه پژوهش به خاطر چالش هايی 
كه دامن گير آن بوده است نتوانسته كمک شايانی به توسعه 
كشور بكند. اهم اين چالش ها شامل مديريت غير كارآمد در 
ايــن حوزه، فقدان فرماندهی واحد، ضعف بزرگ بودجه ای، 
ضعف در امكانات پژوهشــی و گرفتار شدن در برنامه های 
توسعه سنتی می باشند. به نظر نگارنده مقاله، اين چالش ها 
با توجه به مزيتهايی كه اين كشــور در مســير توسعه دارد 
قابل حل بوده ولی شــايد قبل از هر چيز يک اراده قوی در 
دســتگاههای اجرايی، مجلس و غيره برای باور پژوهشی 
بايستی تجلی كند. اين اراده در گذشته نبوده است كما اينكه 
بودجــه 0.4 درصد از توليد ناخالص ملی برای پژوهش خود 
نشان می دهد كه باور به پژوهش كم است. ولی با نگاهی به 
كشورهايی نظير برزيل، هند، تركيه و مالزی نشان می دهد 
كه آنها با وجود نداشــتن امكانات ســرانه بهتر از ايران، در 
عمل با استفاده از توسعه پژوهش مسير آينده خود را هموار 

كرده اند.

* استاد دانشگاه و مدير دفتر ارتباط با صنعت 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

اندیشه ) صنعت و دانشگاه(

هيات تحریریه:
دكتر فتح اهلل مضطر زاده

دكتر برات قبادیان
دكتر حسين محمدی دوستدار

دكتر مهدخت بروجردی
دكتر محمد صادق خياطيان

همکاران این شماره:
ثریا طيبی

ليال فالح نژاد
فاطمه السادات مرقاتی

سعيده صفری
مریم السادات حسينی

معصومه غفاری
احسان كميزی

تورج صادقی اصل
رحيم ستار زاده

علی رستمی
و كاركنان مركز نشر دانشگاهی
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رئيس شــهرك علمــی و تحقيقاتــی اصفهان از 
تجاری ســازی بيش از 187 دانش فنی، انعقاد بيش از360 
قرارداد تحقيقاتی و فنــاوری و واگذاری 17 پالك زمين در 

شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان خبر داد.
 بــه گزارش خبرگزاری مهــر، دكتر مهدی كشــميری 
پارك های علم و فناوری را مولود عصر توسعه مبتنی بر دانايی 
دانست و اظهار كرد: شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان اولين 
و تنها شهرك در نوع خود بوده و ايده پرداز و پيشرو در توسعه 

مراكز رشد و پارك های علم و فناوری كشور است.
وی با بيان اينكه ايجاد و حمايت از شركت های دانش بنيان 
مهمترين ماموريت و هدف شــهرك علمــی و تحقيقاتی 
اصفهان اســت، افزود: ايجاد شــرايط الزم و تامين خدمات 
و حمايت های مورد نياز برای شــكل گيری و رشد كسب و 
كارهای دانش بنيان، اشــتغال فارغ التحصيالن دانشــگاهی 
و جلوگيــری از مهاجــرت نخبگان، توليد ثــروت از علم و 
تجاری سازی دستاوردهای علمی و مشاركت و ايفای نقش 
در توسعه منطقه   ای و رسيدن به اقتصاد دانش بنيان از جمله 

مهترين اهداف و ماموريت های اين شهرك است.
وی 9 مركز رشــد، دو پارك علم و فناوری و يک پارك 
علمی كودكان و نوجوانان را زير ســاخت های اصلی شهرك 

علمی و تحقيقاتی اصفهان دانست.
كشميری با بيان اينكه در ســال گذشته 177 مؤسسه و 
شــركت دانش بنيان در اين شــهرك پذيرش شده اند، ادامه 
داد: اين تعداد در ســال 92 در حدود 150 مؤسسه و شركت 

دانش بنيان بوده است.
كشميری با اشاره به اينكه سال 93 در حدود بيش از 400 
شــركت دانش بنيان در شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان 
استقرار يافته اند، اظهار كرد: اين تعداد در سال 1392 در حدود 

340 واحد فناور بوده است.

وی ســازه، خدمات مديريت شــهری، مواد و متالورژی، 
ساخت و توليد، اتوماســيون، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
شــيمی، بيوتكنولوژی، انرژی و محيط زيســت را از جمله 
زمينه های فعاليت شركت های دانش بنيان مستقر در شهرك 
دانست و اضافه كرد: در حال حاضر در دوره رشد مقدماتی در 

فناوری

تجاری سازی بیش از 187 دانش فنی 
در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

حدود 120 واحد فناور، مراكز رشــد در حدود 150 و در پارك 
علم و فناوری در حدود 140 واحد فناور استقرار يافته اند.

رئيس شــهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان با بيان اينكه 
در حال حاضر بيش از 5700 فارغ التحصيل دانشــگاهی در 
شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان مشغول به فعاليت هستند، 
گفت: 2100 نفر از اين تعداد به صورت پاره وقت و 3600 نفر 

به صورت تمام وقت مشغول به كار و فعاليت هستند.
وی بــا بيان اينكــه نزديک 45 درصد شــاغلين، بانوان 
تحصيل كرده هســتند، افزود: هزينه ايجاد هر شــغل برای 
يک فارغ التحصيل دانشــگاهی در شــهرك نزديک به40 
ميليون تومان برآورد شده، درحالی كه هزينه ايجاد هر شغل 
برای يک فارغ التحصيل دانشــگاهی در بخش های مختلف 

اقتصادی از 150 تا 400 ميليون تومان برآورد می شود.
كشميری با اشاره به اينكه هر فارغ التحصيل كارآفرين در 
شهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان می تواند يک كسب و كار 
دانش بنيان ايجاد كند و هر كسب و كار حداقل برای 10 تا 15 
نفر شغل ايجاد می كند، گفت: نرخ موفقيت يک شركت تازه 
تأسيس در اين شهرك بيش از  70 درصد بوده، در حالی كه 

خارج از شهرك اين نرخ كمتر از 10 درصد است.
وی در ادامــه گفت: بيش از 1200 قــرارداد تحقيقاتی و 
فناوری در شــهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان منعقد شده 
اســت كه 361 مورد آن مربوط به سال های 92 و 93 است. 
همچنين تجاری سازی بيش از 700 دانش فنی كه 187 مورد 

آن مربوط به سال های 92 و 93 می شود.
رئيس اين مركز علم و فناوری به فناوری های صنعت ساز 
در شــهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان اشاره كرد و افزود: 
فروش فناوری يا مشــاركت ســرمايه گذار در تجاری سازی 
بيــش از 48 فناوری بــه مبلغ 189 ميليــارد ريال و حجم 

سرمايه گذاری482 ميليارد ريال تاكنون محقق شده است.
وی همچنيــن به وضعيت واگذاری زمين در پارك علم و 
فناوری شــيخ بهايی اشاره كرد و گفت: تاكنون 70 پالك در 
اين پارك علم و فناوری واگذار شده كه 17 پالك مربوط به 

سال های 1392 و 1393 است. 

مركــز منطقه ای اطالع رســانی علــوم و فناوری) 
www.ricest.ac.ir(   كه پيشنهاد تأسيس آن در سال 
1370 از ســوی وزير محترم وقت علوم، تحقيقات و فناوری 
ارائه شــد بر اساس تفاهم نامه منعقده بين فرهنگستان علوم 

جهان سوم و وزارت متبوع در شيراز تأسيس گرديد.
قانون تأســيس مركــز منطقه ای اطالع رســانی علوم و 
فناوری در نخســتين ســال های اوليه به تصويب مجلس 
شــورای اسالمی ايران رسيد و اســاس نامه آن را نيز هيئت 
محترم دولت جمهوری اسالمی ايران تدوين و تصويب كرد. 
اين اساس نامه به خاطر اصالحات ضروری دوبار به تصويب 

شورای نگهبان رسيده است.
تأســيس مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری با 
اين فلســفه صورت گرفته اســت كه اعضای هيئت علمی، 
پژوهشگران و دانشــجويان تحصيالت تكميلی دانشگاه ها 
و مؤسسات پژوهشــی كشورهای اســالمی و كشورهايی 
كه در منطقــه جغرافيايی ايران قرار دارنــد، دارای نيازهای 
اطالعات علمی و فنی هســتند. تأميــن نيازهای اطالعات 
علمی و فنی طبق تفاهم نامه منعقده از مأموريت های اصلی 
مركز منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری است. از جمله 
فعاليت های مهمی كه در مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و 
فناوری )RICeST( در حال انجام است می توان به برقراری 
نظــام مبادله الكترونيكی اطالعات بيــن محققان ايرانی و 
منطقه ای، تأسيس انواع پايگاه های اطالعاتی در حوزه علوم 
و فناوری ، انتشــار گزارش های پژوهشی، نشريات علمی و 
كتاب های فارســی و غير فارســی در حوزه علوم و فناوری ، 
حمايت از پژوهش های داخلی و منطقه ای در حوزه های علوم 
و فناوری ، برقراری ارتباط و تشــريک مساعی با بخش های 
صنعتی، خدماتی و آموزشــی برای شناسايی نيازها و تأمين 

اطالعات مورد نياز آنها اشاره كرد.  
امــروزه مركز منطقه ای اطالع رســانی علــوم و فناوری 
بيشــترين پايگاه های اطالعاتی را تأسيس نموده، مجالت 
و كتاب هــای مختلفی را به چاپ ســپرده، ســخنرانی ها و 
همايش هــای متعددی را برگزار كــرده و خدمات اطالعات 
علمی و فنی را بــدون محدوديت موضوعی در قالب مقاله، 
كتاب، پايان نامــه، گزارش های فنی و تحقيقاتی، اســناد و 
مدارك در بين دانشــگاه ها و مؤسسات داخلی و كشورهای 

منطقه توزيع نموده است. 

پايگاه های فارســی موجــود در مركز منطقــه ای به دو 
پايگاه فارسی عمومی و موضوعی تقسيم شده است. كنترل 
اطالعات كتابشناختی و منابع فارسی و آثاری كه به زبان های 
غير فارســی در كشور منتشر می شود، اهميت بسزايی برای 
مركز منطقه ای اطالع رســانی علوم و فنــاوری دارد. بر اين 
اساس، نخســتين پايگاه اطالعاتی مركز منطقه ای، پايگاه 
مقاله های فارســی بود كه از نخســتين سال تأسيس مركز 
منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری طراحی و تأسيس 

شده است. 

پايگاه فارســی عمومی شــامل اين موارد اســت: موتور 
جســت وجو جامع، مقاله های فارســی، كتاب های فارسی، 
مقاله های كنفرانس ها، نشريات فارسی، نقشه ها و اطلس ها، 
مقاله های روزنامه ها و طرح های پژوهشــی كاربردی كه با 
رجــوع به آنها می توانيد از داده هــای اطالعاتی آن بهره مند 

شويد.
پايگاه فارســی موضوعی نيز شــامل اين موارد اســت: 
طرح های تحقيقاتی، چكيده پايان نامه های فارسی، كاتالوگ 

كتابخانه، بانک كتابخانه های دانشــگاهی كشــور، سامانه 
مدارك علمی الكترونيكی، بانــک كتابداران و متخصصان 
علم اطالعات و دانش شناسی و بانک آزمون استانداردهای 

علوم تربيتی و روانشناسی.
يكی از خدمات ارزشــمندی كه توســط مركز منطقه ای 
اطالع رســانی علوم و فناوری )RICeST( به پژوهشگران 
ارائــه می دهد صفحه ی نشــريات الكترونيكی اســت كه 
شــامل گزينه های مقاله های الكترونيكی فارسی، مقاله های 
الكترونيكــی عربی، مقاله هــای الكترونيكی انگليســی و 

همچنين نشريات منتشرشده توســط مركز منطقه ای و در 
نهايت نشريات الكترونيكی فارسی، عربی، انگليسی، پژوهشی 

و ترويجی است.  

در اين صفحه می توانيد از اين خدمات ارزشمند بهره مند 
شويد:

1- دسترسی آسان به نشريات  كشور

2- مشاهده  رايگان فهرست مندرجات نشريات
3- مشاهده وضعيت اعتبار هر نشريه
4- مشاهده مشخصات كامل نشريه

5- دسترسی به متن كامل مقاله با استفاده از كد كاربری
6- دسترســی به فهرست نشــريات كشورهای اسالمی 

موجود در مركز منطقه ای

در خصوص مقاالت اين نكات حائز اهميت است كه آنچه 
در اين پايگاه وجود دارد شامل متن كامل مقاالت مجالت 
موجــود در مركز منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری 
)RICeST(، مقاالت خريداري شــده از مراكز و موسسات 
معتبر بين المللي و مقاالتي اســت كه از منابع آزاد دريافت، 
سازماندهي و وارد اين پايگاه شده است. محتواي ارزشمند 
و علمــي مقاالت موجود در اين پايــگاه مي تواند نيازهاي 
اطالعاتي بســياري از محققان كشــور و منطقه را برآورده 
نمايد. مقاالت اين پايگاه مي تواند تا حد زيادي مطالب علمي 
مورد نياز محققان را تأمين نمايد. تمام مقاالت وارد شده در 

اين پايگاه دارای متن كامل است.
در خصوص نشــريات الكترونيكی نيز بايد توجه داشت 
كه اين پايگاه امكان دسترســي به ليست نشريات را براي 
كاربران فراهم مي آورد. در اين پايگاه ليست الفبايي نشريات 
در نظر گرفته شده است كه با كليک كردن روي هر كدام از 
حروف الفبا مجالتي كه عنوان آنها با آن حرف شروع شده 
است قابل رويت مي باشند. در نمايش اوليه، مشخصات هر 
مجله ديده مي شود كه شامل نام مجله، صاحب امتياز، مدير 
مسئول، آخرين سال موجودي و محل نشر مي باشد. براي 
دسترسي به اطالعات كامل تر در مورد آن مجله كه شامل 
آدرس، تلفن، پست الكترونيک و غيره است گزينه اطالعات 
بيشتر در نظر گرفته شده است. با انتخاب عنوان هر مجله، 
موجودي مركز در سال هاي مختلف نمايش داده مي شود و 
در هر سال شماره هايي كه مقاالت آن سال مورد نمايه سازی 
و درونداد قرار گرفته اند قابل مشاهده می شود. در هر شماره 
نيز فهرست مندرجات آن شماره خاص قرار داده شده است 
كه با انتخــاب هر عنوان، متن كامل آن مقاله نمايش داده 
مي شود. در نشريات الكترونيكی عالوه بر مجالت فارسي، 
مجالت به زبان هاي عربي و انگليســي نيز قرار داده شده 
اســت. تنها مركزي كه دسترســي به مقاالت عربي را در 
سطح كشــور فراهم نموده اســت مركز منطقه اي اطالع 
رساني علوم و فناوري مي باشد. هيچ كتابخانه و مؤسسه ای 
تاكنون دسترسي به مقاالت نشريات عربي را به اين شيوه 
فراهم ننموده است. اين پايگاه امكان دنبال نمودن مطالب 
نشريه ای خاص را براي محققان فراهم مي نمايد. كاربراني 
كه عالقمند به مطالعه مطالب منتشر شده در مجله ای خاص 
مي باشند مي توانند مجله مورد عالقه خود را انتخاب نموده 

و به متن كامل تمامي شماره هاي آن دسترسي پيدا كنند.
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه استفاده از اين صفحه، 
مشكالت بسياری از كاربرانی كه به مقاالت و نشريات روز 

كشور نيازمند هستند را برطرف می سازد. 

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
خدمات RICEST به پژوهشگران ارائه می دهد
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15 شبکۀ فن آوری پارک های اسالمی

 تاریخچه
در سيزدهمين نشست مجمع عمومی كامستک )آوريل 
2008، اسالم آباد(، تصميم اوليه برای ايجاد INSTP با هدف 
توســعۀ فناوری در ميان كشورهای اسالمی، تقويت روابط بين 
پارك های علم و فناوری و ترويج همكاری های علمی و مبتنی 
بر فناوری ميان كشــورهای اســالمی گرفته شــده جمهوری 
اســالمی ايران مامور تهيه مطالعات امكان ســنجی اين شبكه 
گرديد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نيز، انجام اين مهم را به 

پارك علم و فناوری گيالن محول نمود.
در چهاردهمين نشست كميته دائمی همكاری های علمی و 
فناوری  ســازمان همكاری های اسالمی )ژانويه 2011، اسالم 
آباد(، تأسيس شبكه پارك های علم و فناوری كشورهای اسالمی 
در جمهوری اســالمی ايران به تصويب رســيده و پارك علم 
و فناوری گيالن از ســوی وزارت علــوم و تحقيقات و فناوری 
جمهوری اســالمی ايران به عنوان دبيرخانه و محل استقرار اين 
شــبكه انتخاب گرديد. پارك علم و فنــاوری گيالن به عنوان 
ميزبان شــبكه پارك های علم و فناوری كشورهای اسالمی، با 
اتخاذ تمهيدات مقتضی، فعاليت های خود را برای راه اندازی اين 

شبكه آغاز نمود.

 اهداف و وظایف شبکه
طبق بندهای 4 و 5 اساسنامۀ مصوب، اهداف و وظايف شبكه 

پارك های علم و فناوری كشورهای اسالمی عبارتند از:
اهداف:

 بهبود وضعيت و نقش پارك های علم و فناوری كشورهای 
عضو در پروژه های توسعه ملی و منطقه ای

 تسهيل و فراهم نمودن مقدمات ورود محصوالت دانش بنيان 
پارك های علم و فناوری به بازارهای جديد اسالمی و جهانی

 مشاركت در ارتقاء و بهبود سطح علمی و فناوری كشورهای 
عضو 

 فراهم سازی زمينه و مقدمات الزم جهت برقراری همكاری و 
تعامل بين پارك های علم و فناوری، مراكز تحقيقاتی، دانشگاه ها 

و واحدهای صنعتی در كشورهای اسالمی
وظايف:

 ارايه تســهيالت و فراهم نمودن بستر مناسب جهت انتقال 
دانش فنی و تخصص های موجود در كشورهای عضو

 حمايت از انجام مطالعات امكان ســنجی و ايجاد پارك های 
علم و فناوری در كشورهای عضو

 ارايه اطالعات و كمک به كشورهای عضو در زمينه بازاريابی 
و انتقال فناوری

 تعريــف و حمايت از سيســتم مالكيت معنــوی در ميان 
كشورهای عضو

 برگزاری و همچنين حمايت از برگزاری كارگاه های آموزشی 
تخصصی و دوره های آموزشی در زمينه توسعۀ فناوری

 همكاری با ديگر شــبكه های موجود در بين كشــورهای 
اسالمی در زمينه توسعۀ فناوری

 توسعه و به روز رسانی پايگاه داده ها در زمينه توسعۀ فناوری 

 افتتاح شبکه
دبيرخانــه شــبكه پارك های علــم و فناوری كشــورهای 
 Inter-Islamic Network on Science and( اســالمی
Technology Parks: INSTP( پس از طی مراحل قانونی 
و تمهيد مقدمات، به صورت رسمی توسط جناب آقای پروفسور 
عطاءالرحمن هماهنگ كننده وقت كل كامستک )كميته دائمی 
همكاری های علمی و فناوری سازمان همكاری های اسالمی( 
در تاريــخ 17 دی ماه 1390 در پارك علــم و فناوری گيالن 

افتتاح گرديد.
در اين مراســم آقــای پروفســور عطاء الرحمــن، در مورد 
برنامه ريزی برای شروع فعاليت شبكه توصيه نمودند تا دبيرخانه، 
مدل همكاری را مشــخص نموده و در اسرع وقت برای عضو 
گيــری اقدام كند و پــس از عضويت حداقــل 5 پارك علم و 
فناوری، مدل و روند فعاليت شــبكه، اســاس نامه و تشكيالت 
اجرايی پيشنهادی معرفی شــده و به تأييد اعضاء برسد. كشور 
ميزبان نيز موظف است طبق مصوبه يازدهمين مجمع عمومی 
كامستک ضمن تهيه ســاختمان مجزا برای استقرار دبيرخانه 
شــبكه، ســاالنه مبلغ 50/000 دالر جهت امور جاری شبكه و 
برگزاری كارگاه های آموزشی در اختيار دبيرخانه شبكه قرار دهد 
)پيوست 1(. همچنين به منظور پويايی شبكه يک نفر به عنوان 

مدير تمام وقت انجام امور اجرايی شبكه را برعهده بگيرد. 
با توجه به اينكه از جمله معيارهای كامســتک برای ارزيابی 
فعاليت شبكه و تاييد استمرار فعاليت آن، جذب حداقل 5 عضو 
از كشور اسالمی و تصويب اســاس نامه شبكه توسط اعضاء و 
همچنين برگزاری كارگاه های آموزشــی بــوده و با عنايت به 
اهميت موضوع و حفظ امتياز شــبكه پارك های علم و فناوری 
كشــورهای اسالمی برای جمهوری اســالمی ايران، دبيرخانه 
شبكه اقدام به طرح ريزی كارگاه آموزشی و اولين جلسه مجمع 

عمومی با هدف تصويب اساس نامه نمود.

 شناسایی پارک ها و مراكز رشد 
و ارسال دعوت نامه جهت حضور 

در كارگاه و مجمع عمومی
دبيرخانه شبكه پارك های علم و فناوری كشورهای اسالمی 
با هدف معرفی شبكه و همچنين شناسايی پارك ها و مراكز رشد 
فعاليت خود را آغــاز و اقدام به عضوگيری نمود. كه نتيجه آن، 
شناسايی بيش از 140 پارك علم و فناوری و مركز رشد فعال در 

25 كشور اسالمی، كه اين كشورها عبارتند از:
مالزی – اندونزی – پاكســتان – عمــان – قطر – امارات 
متحده عربی – كويت – عربســتان – تونــس – مراكش – 
نيجريه – سنگال – فلسطين – لبنان – سوريه – مصر- اردن 
– تركيــه – آذربايجان – اوگاندا – اتيوپی – چاد – بنگالدش 

– موزامبيک – قزاقستان

 برگزاری اولين نشست مجمع 
عمومی و كارگاه آموزشی

علی رغم مشــكالت فراوان )از جمله: عدم وجود پارك علم 
و فناوری در كشورهای اســالمی، مشكالت سياسی و داخلی 
برخی كشــورهای اسالمی و ...( به حول و قوه الهی و با تالش 
دبيرخانه شــبكه، تعداد 12 پارك علم و فناوری و مركز رشد از 
10 كشور اسالمی شــامل: مالزی، تركيه، عربستان، اندونزی، 
پاكستان، تونس، سوريه، سنگال، تانزانيا و نيجريه آمادگی خود 
را برای حضور در اين نشســت اعالم نمودند. همچنين روسای 
پارك علم فناوری قطر )QSTP(، موئسســه تحقيقاتی كويت 
)KISR(، انجمن ملی تحقيقات علمی لبنان و شــهرك علمی 
الحسن اردن عذرخواهی خود را بابت عدم شركت در اين نشست 

اعالم نمودند.

كارگاه آموزشــی و اولين مجمع عمومی شــبكه پارك های 
علم و فناوری كشــورهای اســالمی با حضور كنندگانی از 6 
كشور اسالمی شامل: مالزی، تونس، پاكستان، سوريه، سنگال 
و تانزانيا و همچنين روسا و معاونين 10 پارك علم و فناوری از 
جمهوری اســالمی ايران برگزار گرديد. و پارك علم و فناوری 
گيالن به عنوان محل دايمی دبيرخانه شبكه و آقای دكتر مجيد 
متقی طلب به عنوان دبيركل شبكه انتخاب شدند كه اين موضوع 

مورد تاييد كامستک نيز قرار گرفت.

 حفظ ارتباط با اعضا و جذب عضو جدید
پس از برگزاری موفق اولين نشســت مجمع عمومی شبكه 
پارك های علم و فناوری كشــورهای اســالمی در شهريور ماه 
سال 91، اقدامات ذيل توســط دبيرخانه شبكه پارك های علم 
و فناوری كشورهای اسالمی در راستای ارتقاء سطح فعاليت ها، 
حفظ ارتباط با اعضــاء و همچنين جذب اعضای جديد صورت 

گرفت.
- تهيه و ارســال گزارش ســاالنه فعاليت شبكه از سپتامبر 
2011 الی ســپتامبر 2012 جهت ارايه در پانزدهمين نشســت 

كامستک
- ارسال پست الكترونيک در مناسبت های مختلف مذهبی به 
اعضاء و ســاير پارك های علم و فناوری و مراكز رشد شناسايی 
شده مانند اعياد فطر و قربان به منظور حفظ ارتباط و همچنين 

جذب اعضا جديد
- ارسال دعوت نامه عضويت، گزارش مختصر اولين مجمع 
عمومی، اســاس نامه مصوب و همچنيــن مزايای عضويت در 
شبكه به روسای تمامی پارك های علم و فناوری و مراكز رشد 
شناسايی شده كه نتيجه آن جذب چهار عضو جديد از كشورهای 

بنگالدش، فلسطين، سنگال و اندونزی است.
- ارســال دعوت نامه برای اعضاء جهت شركت در فن بازار 

جمهوری اســالمی ايران و نمايشگاه هفته پژوهش، به منظور 
ارايه دستاوردها و محصوالت شركت های فناور مستقر آن مراكز.
- اعالم آمادگی و تهيه اطالعات اوليه و پرسشــنامه¬های 
مورد نياز جهت تأســيس پارك علم و فناوری در كشــورهای 
پاكستان، تاجيكستان و عراق در پاسخ به درخواست كشورهای 
مذبور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری جمهوری اســالمی 
ايران كه مســتندات مربوط به كشور عراق در پيوست شماره 3 

آمده است.
- با توجه به اقدامات انجام گرفته دبيرخانه شبكه پارك های 
علم و فناوری كشــورهای اســالمی در جذب عضو و برگزاری 
مجمع عمومی و تصويب اساس نامه، دبيرخانه اين شبكه با ديگر 
شــبكه های مستقر در جمهوری اسالمی ايران به منظور انتقال 

تجربيات خود تعامل و همكاری داشته است. 
- طراحی لوگوی نشــان دهنده عضويت در شبكه و ارسال 
آن برای اعضاء به منظور لينک نمودن شــبكه در وب ســايت 

مراكز عضو
- شــركت در چهاردهمين نمايشــگاه تجاری كشورهای 
اســالمی به ميزبانی جمهوری اسالمی ايران و با هدف معرفی 
شبكه و همچنين ارايه دستاوردهای اعضاء به ويژه محصوالت 
دانش بنيان شــركت های مســتقر در پارك های علم و فناوری 

جمهوری اسالمی ايران.
- تهيه و ارســال نشــريه الكترونيكی شبكه به كامستک و 
همچنين روسا، معاونين و روابط عمومی تمامی پارك های علم و 

فناوری و مراكز رشد شناسايی شده 
- حمايت معنوی از اولين همايش بين المللی تجاری سازی 
فناوری و اطالع رســانی اين رويداد به تمامی اعضا و ارســال 
دعوت نامه جهت حضور و مشــاركت فعال در آن. اين همايش، 
اسفند ســال گذشته توسط پارك علم و فناوری دانشگاه تهران 

)يكی از اعضای شبكه( برگزار گرديد.
- تهيه و ارسال فرم ها و پرسشنامه های مربوط به عرضه و يا 
تقاضای فناوری به تمامی اعضاء با هدف انتقال فناوری و تامين 
نيازهای احتمالی و فناورانۀ اعضاء از طريق شبكه كه نمونۀ اين 

فرم ها در پيوست شماره 4 آمده است.

 برنامه های سال 1393
4-1- برگزاری دومين مجمع عمومی

4-2- برگزاری 2 كارگاه آموزشی
4-3- تأسيس پارك علم و فناوری و يا مراكز رشد
4-4- ايجاد جاذبه در شبكه و ارايه خدمات به اعضا

4-5- شناسايی و معرفی نامزدهای جايزه پيامبر اعظم )ص(
الزم به ذكر اســت به دليل استقرار دبيرخانه شبكه در محل 
ساختمان پارك علم و فناوری گيالن و بهره مندی از امكانات نرم 
افزاری و سخت افزاری و همچنين پرسنل اين پارك، هزينه های 
جاری و مورد نياز شــبكه ازقبيل اجاره مكان، خطوط اينترنت، 
انرژی، حســابداری، حراست و غيره در پيش بينی بودجه لحاظ 

نشده و توسط پارك علم و فناوری گيالن تامين می شود.

برنامه های سال 1394
برگزاری كارگاه و دوره آموزشی

يكی از شرط های كامســتک برای ادامه فعاليت شبكه های 
علم و فناوری، برگزاری حداقل دو كارگاه آموزشی در سال بوده 
كه با عنايت به اين موضوع دبيرخانه شــبكه پارك های علم و 
فناوری كشورهای اســالمی، برگزاری يک كارگاه و يک دوره 
آموزشــی با مشاركت بانک توسعه اسالمی در سال 1394 را در 

دستوركار خود قرار داده كه عناوين آنها به شرح ذيل است.

 كارگاه آموزشی

عنوان:
 D e s i g n ing the Future of Innovation and

Entrepreneurship in OIC Member States
اهداف كارگاه:

 Defining the best components of a “Startup
 Ecosystem” for the valorization of research

and innovation
 Emphasizing the socio-economic context of

tacit knowledge sharing
 Providing guidelines for managing a science

park to reach self-sustenance
 Promoting innovation and entrepreneurship

between OIC member states
مدت دوره: 5 روز- 7 تا 11 آبان

مكان برگزاری: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

دوره آموزشی
عنوان:

 K e y  P arameters in Science Park
Management

موضوعات دوره :
 Defining success factors for Science and

Technology Parks in OIC member states
 R  &  D Priorities in Innovation Policies for

OIC member state
مدت دوره: 3 روز- 27 تا 29 آذر

 برگزاری دومين مجمع عمومی
طبق اســاس نامه مصوب، مجمع عمومی شبكه پارك های 
علم و فناوری كشــورهای به صورت دو ساالنه برگزار خواهد 
شد كه با توجه به برگزاری اولين نشست مجمع عمومی شبكه 
در سال 1391، زمان نشست دومين مجمع عمومی، می بايست 
در ســال 1393 برگزار می گرديد كه متاســفانه به دليل عدم 
تحقق بودجه، اين نشســت به ســال جاری موكول گرديده و 
انشــاا... همزمان با دوره آموزشی برگزار خواهد شد. قبل از اين 
نشست، از اعضا و كننده كامستک در مورد اساس نامه و تغييرات 
مورد نياز آن نظرخواهی شــده و در مجمع عمومی مورد بحث 
قرار خواهد گرفت. همچنين  اعضای مجمع ضمن تعيين خط 
مشی و اولويت های كاری شبكه،  در خصوص راهكارهای ارتقا 
تعامالت بين اعضا و انتقال تجربيات، تبادل نظر خواهند داشت. 
با توجه به اتمام دوره عضويت اعضای كميته اجرايی، اعضای 
جديد اين كميته نيز توسط شركت كنندگان در مجمع انتخاب 

خواهند شد. 
1-3- تأسيس پارك علم و فناوری و يا مراكز رشد

تأســيس پارك علم و فناوری در كشورهای اسالمی توسط 
اين شبكه، فرصت بسيار مناسبی را در اختيار جمهوری اسالمی 
قــرار داده تا عالوه بر انتقال تجربيــات و فروش تجهيزات و 
دســتگاه های داخلی، در منافع حاصل از حضور در اين بخش 
از جمله تأسيس شركت های دانش بنيان چند مليتی اسالمی و 

ورود به بازرهای اسالمی و جهانی بهره مند شود. 
بستر سازی اين مهم، نيازمند حمايت و رايزنی وزرات متبوع 

با مسئولين وزرات علوم كشورهای اسالمی است.
1-4- ايجاد جاذبه در شبكه و ارايه خدمات به اعضا

با توجه بــه اينكه ايجاد تعامل بين اعضا و همچنين تعامل 
شــبكه با آنها يكی از موارد تاثيرگــذار در موفقيت و پايداری 
فعاليت های شبكه ای اســت، دبيرخانه شبكه با هدف دستيابی 
به اين مهم، در نظر دارد شبكه اجتماعی علم و فناوری اسالمی 
را در وب سايت خود راه انداز نمياد به طوريكه كه در آن تمامی 
پارك ها و مراكز رشد عضو شبكه و شركت های تحت پوشش 
آنهــا دارای صفحات شــخصی بوده كــه در آن محصوالت، 
توانايی هــای علمی و فنی، تجربيات )اعم از تجاری ســازی، 
مديريت، فروش و ...(، نيازهــای فناورانه، تجهيزات مورد نياز 
و غيره با ساير اعضا به اشتراك گذارده می شود. عالوه بر اين، 
امكان بارگذاری تورهای مجازی بازديد از پارك ها و مراكز رشد 
و همچنين نمايشگاه های دايمی محصوالت در آن امكان پذير 

است.

 انتشار نشریه خبری
يكی از اقدامات شــبكه در راستای گسترش ارتباطات بين 
اعضاء، انتشار نشريه خبری شبكه بوده كه مطالب آن مشتمل 
برمعرفی اعضای خارجی و داخلی، ارايه آخرين اخبار از فعاليت ها 
و دســتاوردهای اعضا و همچنين تبليغات رايگان شركت های 
مســتقر در پارك ها و مراكز عضو شبكه است. اين نشريه هر 4 
ماه يكبار و به صورت الكترونيكی منتشر و در اختيار تمامی اعضا 
قرار گرفته كه در سال جاری نيز اين روند ادامه داشته و آخرين 

شماره نيز ظرف چند روز آينده منتشر خواهد شد.

 نيروی انسانی 
در حال حاضر دبيرخانه دارای ســه نفر شامل مدير اجرايی 
مســلط به زبان انگليسی، مســئول روابط بين الملل مسلط به 
زبان های عربی و انگليســی و همچنين كارشــناس پشتيبانی 

است. 

شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسالمی



 مــوزۀ علــوم و فنــاوری از زمان تأســيس تاكنون 
فعاليت های بسيار خوبی انجام داده است كه نشان می دهد اين 
مجموعۀ نوپا توانايی بسيار بااليی برای محقق كردن اهداف و 
ماموريت های خود دارد. دو پشتوانۀ موزۀ علوم و فناوری جمهوری 
اسالمی ايران، يكی پيشينۀ تمدن عظيم ايران و جهان اسالم و 
پيشرفت های علمی بسيار قابل توجه ساليان اخير است كه تالش 
می شــود در موزۀ علوم و فناوری مستندسازی شده و به نمايش 
درآيد و ديگری جوانان شايســته ای هستند كه توان چنين كار 

عظيمی را دارند.
ايران نقش بســيار مهمی در توسعۀ فرهنگ و تمدن بشری 
داشته كه الزم است به نحو شايسته ای به جهانيان و نسل جوان 
كشور شناسانده شود و اين امر مهم برعهده موزۀ علوم و فناوری 

گذاشته شده است.

آنچه برای رســيدن به اهداف متعالی مــوزۀ علوم و فناوری 
اهميت دارد امكاناتی اســت كه هم اكنون در اختيار اين مجموعه 
نيست. بديهی ترين نياز اين مجموعه فضای فيزيكی مناسب در 
تهران اســت. از بدو تأسيس موزه در سال 1389 تالش بسياری 
برای تهيۀ زمين مناسب جهت ساخت موزۀ علوم و فناوری با بنايی 
در شأن ملت و نظام جمهوری اســالمی ايران شده، اما تاكنون 

موفقيت آميز نبوده است.
اگر به اســاس نامه و هيات امنای موزه مراجعه شود، مشاهده 
می شود كه اهداف بســيار وااليی برای آن ذكر شده و در هيئت 
امنای آن نيز وزيــر علوم تحقيقات و فنــاوري، وزير آموزش و 
پــرورش، وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس ســازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، رييس فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي، شهردار تهران، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی 

رييس جمهور، دبير كل يونسكو در ايران، رييس فرهنگستان هنر، 
رييس فرهنگستان علوم پزشكی و رئيس فرهنگستان علوم حضور 
دارند. اما با اين اوصاف همواره اين ســؤال  مطرح اســت كه چرا 
تاكنون با وجود اين پشتوانه های معنوی قدرتمند و نياز كشور به 
چنين سازمانی هنوز فضايی در اختيار اين موزه قرار نگرفته است.

در بررسی اجمالی موزۀ علوم و فناوری ج.ا.ا با موز ه های علوم 
و فناوری خاورميانه و ساير كشورها كمبود فضای محيطی بسيار 
مشهود اســت. به عنوان مثال موزۀ علوم عربستان در زمينی به 
مساحت10.000 متر مربع، مركز علم كويت 80.000 متر مربع و 

موزۀ علوم و تاريخ مهندسی تركيه 27.000 متر مربع بنا شده اند.
موزۀ علوم و فناوری ايران با وجود امكانات كم و تنها با وسعتی 
در حدود 600 متر، ســه سال پياپی اســت كه  در شاخص های 
»آموزش«، » توســعه فيزيكی و اعمال استانداردها«، » توسعه 
مديريتی«، »خالقيت و نوآوری«، »تعداد بازديدكننده«، »كودك 
و نوجوان« و »گردآوری آثار« از سوی ايكوم -كميته بين المللی 

موزه ها- به عنوان موزه برتر كشور شناخته می شود.

* رييس موزۀ علوم و فناوری
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موزۀ علم و فناوری

لزوم توجه به ارتقا جایگاه موزۀ علوم و فناوری 
سیف اله جلیلی*

 هر ساله جشنواره های مختلف هنری از جمله تئاتر، 
ســينما و موسيقی برگزار می شود و مردم اخبار آنها را به طور 
دقيق دنبال می كنند و در اين ميان، رويدادهای ادبی نيز جايگاه 
و عالقه مندان خاص خود را دارد. اما هميشه صحبت از علم، 
محدود به محيط های دانشگاهی، پژوهشگاه ها و سازمان های 
عريض و طويل غير مردمی می شود. همين روال انزوا طلبی 
علم و عالمان است كه در نهايت علم را از مردم جدا می كند. 
مردم علم را موضوع پيچيده ای قلمداد می كنند كه فقط افراد 
خاصی با تحصيالت و رشته خاص به دنبال آن هستند. از نظر 
مردم، علم يک مسئله عمومی نيست و از دسترس آنها خارج 
اســت و اگر هم منفعتی برای آنها داشــته باشد البد از كانال 

سياست گذاری های علمی به دستشان 
می رسد و لزومی به مشاركت، مداخله و 
پيگيری نمی بينند. اين درحاليست كه ما 
در عصری هستيم كه رابطه جديدی بين 
علم و جامعه بوجود آمده است. عدم بهره 
مندی از علم و منافع آن، خســارت های 
غير قابل جبرانــی برای فرد و جامعه به 
همراه دارد. امروزه تک تک شــهروندان 
جامعه بايد بداننــد كه آگاهی از مفاهيم 
علمی هم دارای منافع مادی خواهد بود و 
هم منافع زيســتی؛ و بهره مندی از اين 
منافع قطعا آنها را به تجربه يک زندگی 
بهتر نزديک می كند. رويدادهای بسياری 
در دنيا برای از بين بردن احساس جدايی 
ميان علم و عامه و نيز در جهت نزديک 
كردن آنها به هم، صــورت می گيرد: از 

برگــزاری ســمينارها و كمپين هــای مختلــف تــا برپايی 
نمايشگاه های ســيار و جشنواره های علمی. در اينجا به بهانه 
برگزاری نخستين جشنواره علم و عامه در ايران كه به همت 
موزۀ علوم و فناوری انجام می شــود، به اينگونه رويداد علمی 

نگاه دقيق تری خواهيم داشت:

جشنواره های علم 
جشــنواره های علمی پديده های جهانی هستند كه از نظر 

اندازه و تعداد در حال رشــدند به طوری كه تنها در 5 ســال 
گذشــته، 50 مورد جشنواره علم در ايالت های مختلف آمريكا 
آغاز به كار كرده اســت كــه هركدام به صورت ســاليانه يا 
دوساالنه برگزار می شوند. هدف اين جشنواره ها همان ترويج 
علم در ميان عامه مردم و مشاركت جويی علمی از ميان غير 

متخصصان است.
مهمترين بخش های اين جشنواره ها عبارتند از: 

1. نمايشگاه های تعاملی 
2. برگزاری ُجنگ های علمی

 3. كارگاه های علمی 
4. مسابقات

5. سمينار
تحرك و پويايی، برخورداری از فضای 
شاد و دوســتانه و برگزاری ُجنگ های 
علمــی جذاب و ديدنــی از ويژگی های 
جشنواره های علمی اســت كه جزو پر 
مخاطب ترين رويدادهای ساليانه در هر 
منطقه و كشوری به حساب می آيند. در 
اين جشــنواره ها مردم بيش از پيش به 
علم عالقمند می شوند، چيزهای جديدی 
ياد می گيرند و نيز متوجه می شــوند كه 
يادگيــری علم و بهره گيــری از آن هم 
ساده است و هم لذت بخش. همچنين 
مخاطبان اين جشنواره ها احساس تعامل 
بيشــتری با دانشــمندان و رويدادهای 
علمی پيدا می كنند و اين موجب پيگيری 

موضوعات علمی در آينده می شود.

تاریخچه 
ايده برگزاری جشنواره های علمی با مخاطب عامه مردم، از 
ادينبورگ و ســال 1989 آغاز شد كه اين شهر همچنان پيشتاز 
برگزاری اين جشنواره است. در ساير كشورهای اروپايی، جشنواره 
معتبری چون جشنواره علم گوتنبرگ از سال 1997 و جشنواره 
علم چلتنام)Cheltenham( از 2002 آغاز به كار كرده اســت. 
شروع اينگونه جشنواره ها در آمريكا به سال 1998 بر می شود كه 

هم اكنون، مهمترين آنها جشنواره جهانی علم نيويورك می باشد 
كه در 2008 برای اولين بار برگزار شد و بعد از آن جشنواره علم 
كارولينای شمالی است. در حال حاضر تنها كشوری كه به طور 
خاص و مشخص جشنواره بين المللی ُجنگ های علمی برگزار 
می كند آلمان اســت كه دو دوره جشنواره ملی شوهای علمی را 
در برمن توسط مركز علم Universum برگزار كرده است كه 
امســال اولين جشنواره بين المللی خود را نيز با حضور بيش از 6 

كشور در تاريخ 2 تا 5 اكتبر 2015 برگزار خواهد كرد.

جشنواره علم و عامه
موزۀ علوم و فناوری جمهوری اســالمی ايران بعد از چهار 
سال تجربه نمايشــگاه های سيار علمی در شهرهای مختلف 
ايران، برگزاری ٌجنگ های مختلــف علمی به صورت روزانه 
و راه انــدازی گالری های مشــاركت محــور همچون گالری 
انرژی هــای نو، گالری ابزار جراحی و گالری مورس تا موبايل 
در نظر دارد اولين جشــنواره علم و عامه را در هفته علم )16 

الی22 آبان( برگزار كند. 
اين جشنواره، در 6 محور با موضوعات ذيل برگزار می شود: 
1. ساخت ابزار مختلف برای آموزش و نمايش مفاهيم علمی 

2. طراحی و اجرای يک ُجنگ علمی
 3. ساخت كليپ علمی 

4. اجرای تئاتر علمی
 5. عكاسی از پديده های علمی

 6. نقاشی يا ساخت كالژ و مجسمه از خورشيد.
بنابراين از عموم مردم دعوت می شــود عالوه بر حضور در 
گردهمايی هفته علم، در بخش مســابقات جشنواره از طريق 
ســايتwww.irstm.ir به رقابت بپردازند. برای شــركت در 
جشنواره هيچ محدوديت ســنی وجود ندارد و همه می توانند 
به صورت كامال مســتقل و يا با تشــكيل يک تيم گروهی و 

خانوادگی در اين رويداد مهم علمی شركت كنند.
شــركت كنندگان بايد تا تاريخ 15 شهريور 1394 آثار خود 
را از طريق سايت جشنواره آپلود و ارسال كنند. در مرحله اول 
داوران جشــنواره از ميان آثار ارسالی، تعدادی را برگزيده و از 
منتخبيــن دعوت می كنند تا آثار اصلــی خود را در قالب های 
خاص )فيلم، عكس، نقاشــی، اجرای تئاتر و...( در نمايشگاه 
عمومی جشنواره علم و عامه به نمايش بگذارند. در نهايت در 
اختتاميه اين جشنواره به برگزيدگان هر يک از محورها جوايز 

نفيسی اهداء خواهد شد.

* كارشناس ترويج علم

اولین جشنوارۀ علم و عامه در ایران برگزار می شود
صونا آقابابایی*

کارگاه آموزشی 
»برپایی نمایشـگاه از ایـده تا اجـرا«

كارگاه 2 روزه »نمايشــگاه موضوعــی« بــا تدريس خانم 
شاكری )فارغ التحصيل دانشگاه ايالتی نيويورك( از ساعت 9:30-12 
در در دو روز و در محل نمايشگاه دائمی موزه واقع در خيابان 30 تير 
با حضور دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته های موزه داری، ارتباط 
تصويــری، طراحی صحنه و نمايشــگاه، معماری داخلی و ســاير 
عالقه مندان برگزار شــد. اين كارگاه در راســتای آشنايی و كسب 
خالقيت هرچه بيشــتر كاركنان مــوزه در زمينه برگزاری و طراحی 
نمايشگاه، از مرحله ايده تا اجرا برگزار شد كه با استقبال بيش از صد 

نفره كاركنان مراكز مختلف مواجه شد.
اين كارگاه برپايه چهار موضوع اصلی: قصه، مخاطب، ابزار و فضا 
اجرا شــد و در آن با اســتفاده از اين چهار محور اصلی، موضوعات 
نمايشگاهی مطرح و با مشاركت فراگيران، نحوه اجرای آنها آموزش 
داده شد. همچنين با بررسی نمايشگاه های موضوعی در سطح دنيا به 
خصوص امريكا، نحوه ی اجرای پروژه های نمايشگاهی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت. 

نمایش نخستین فضاپیمای سرنشین 
دار ایرانی توسط موزۀ علوم

نمايشــگاه نخستين فضاپيماهای ايرانی پنجم امرداد با حضور 
خبرنگاران، مسئوالن و عالقمندان توسط موزۀ علوم و فناوری افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی موزه، در اين مراســم كه از ساعت 10 در 
محل موزه ارتبطات و با حضور دكتر امی رئيس پژوهشگاه هوا فضا، دكتر 
جليلی رييس موزۀ علوم و مهندس نصرآبادی رئيس موزه ارتباطات آغاز 
شد، دكتر جليلی، دكتر ابدی و مهندس نصرآبادی به سخنرانی پرداختند.

رئيس موزۀ علوم و فناوری ضمن تشريح اهداف، وظايف و اقدامات 
موزۀ علوم با اشــاره به تعامالت اين مــوزه با موزه ها و نهادهای علمی 
ديگر، ابراز اميدواری كرد موزۀ علوم و فناوری با همكاری پژوهشــگاه 
هوافضا در آينده ای نه چندان دور شاهد راه اندازی گالری هوافضا باشد. 
وی در حاشــيه افتتاحيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگاران گفت: امروز 
بناست در اين مكان دستاوردهای هوافضا و انواع فضاپيماهای سرنشين 
دار ايرانــی به نمايش دربيايد. دكتر جليلی با اشــاره به نمايش ماهواره 
انسان بَر برای اولين بار افزود: اين ماهواره در پژوهشگاه هوافضا ساخته 

شده است.
رئيس موزه علم و فناوری در پايان خاطر نشان كرد: هدف از برگزاری 
اين مراسم آشنايی مردم با ماهواره ها و دستاوردهای هوا فضا در كشور 

است.
نخستين فضاپيمـای سرنشيـن دار ايرانی برای انتقـال و بازگرداندن 
فضانورد تا محدوده 150 تا 200 كيلومتری سطح زمين طراحی شده كه 
توسط پژوهشــگاه هوا فضا در حال گذراندن آزمايش های نهايی است. 
بررســی بی وزنی بر عملكرد رده های سلولی تحت شرايط جاذبه پايين 
از مهمترين اهداف علمی و اكتشافی فضاپيمای سرنشيندار ايرانی است 
كه ضمن تغيير در پيكره بندی فضاپيما، يک قدم بزرگ برای طراحی و 
ساخت فضاپيمايی كه امكان بازگشت از مدار و تحمل فشارهای شديد 

فاز بازگشت به جو را داشته باشد، برداشته است.
نمايشگاه فضاپيماهای ايرانی به مدت 3 روز در معرض بازديد عموم 

مردم قرار گرفت. 


