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در راستای واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاه ها:

آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهها ابالغ شد
احترامــا بازگشــت بــه درخواســت شــماره  12/97031مــورخ 98/4/25
در خصــوص آییننامــه جدیــد نشــریات علمــی بــه اطــاع میرســاند
آییننامــه جدیــد نشــریات علمی بــه منظــور سیاســتگذاری و برنامهریزی
بـرای ارتقــای کیفیــت نشــریات علمی و نظــارت دقیقتر بر عملکــرد آنها
و در راســتای اجـرای سیاسـتهای دولــت مبنــی بــر تمرکززدایــی تدوین
و در تاریــخ  98/2/2توســط مقــام محترم وزارت به تصویب رســیده اســت.
ایــن آییــن نامــه در تاریــخ  98/2/9بــه کلیــه دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــی تابعــه ابــاغ گردیــد و همچنیــن ب ـرای اطــاع عمــوم بــر
روی ســایت دفتــر سیاســتگذاری و برنامهریــزی امــور پژوهشــی
وزارتخانــه بــه آدرس rppc.msrt.irو ســایت اختصاصــی نشــریات
علمــی وزارت بــه آدرس  journals.msrt.irقــرار گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه رویکــرد کمیســیون نشــریات علمــی و انطبــاق
شــاخصهای کمــی و کیفــی بــا معیارهــای اســتاندارد بیــن المللــی
در حــوزه نشــریات علمــی ،در ایــن آییننامــه تغییراتــی از جملــه در
دســته بنــدی نشــریات علمــی و اســتفاده از عبــارت یکســان نشــریه
علمــی صــورت گرفتــه اســت و بــه جــای آن تعییــن نــوع مقــاالت
دریافتــی متناســب بــا حــوزه جــذب موضوعــی نشــریه مطــرح گردیــده
و همچنیــن توجــه بیشــتر بــه ارتقــای ســطح کیفــی و اســتاندارد ســازی
نشــریات بــا تدویــن شــاخصهای دقیقتــر صــورت گرفتــه اســت.
از دیگــر اقدامــات اساســی صورت گرفتــه در این آییننامه کاهش بخشــی
از فرآینــد اولیه بررســی عنـوان ،ســردبیر و اعضای هیات تحریریه توســط
کارگروههــای تخصصــی کمیســیون نشــریات علمــی به منظور تســهیل
و تســریع در رونــد ایجــاد نشــریه علمی بوده اســت کــه این امــر به عهده
موسســه صاحــب امتیاز بــا رعایت شـرایط آییننامــه واگذار گردیده اســت.
کلیــه درخواســت هــای بررســی نشــریات علمــی پــس از بررســی اولیــه
در سیســتم الکترونیکــی و در صــورت احـراز شـرایط آییننامــه بــه فرآیند
ارزیابی وارد شــده و بر اســاس شــاخص های شــکلی ،ســاختاری و کیفی
مصــوب و مــورد تاییــد کمیســیون ،نشــریات علمــی مــورد ارزیابــی قـرار
میگیرنــد و در نهایــت نتیجــه ارزیابــی و رتبــه نشــریه توســط دبیرخانــه
کمیســیون نشــریات علمــی اعــام میگــردد و از ایــن پــس رتبــه
و امتیــاز نشــریه میتوانــد در ارزیابیهــا مــاک عمــل قــرار گیــرد.
بــر اســاس آییننامــه نشــریات علمــی ،شــیوهنامه ارزیابی و شــاخصهای
ارزیابــی و رتبــه بنــدی تا تاریــخ  98/5/9به دانشــگاهها و مراکز پژوهشــی
ابــاغ میشــود و از طریــق ســایت مربوطــه بــه اطــاع عمــوم میرســد.
بــر اســاس ایــن شــاخصها ،نشــریات علمــی بایــد دارای ســایت
اختصاصــی ،اســتاندارد و فعــال باشــند و در صــورت عــدم وجــود آن
امــکان ارزیابــی و رتبــه بنــدی بـرای نشــریه امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
نشــریات علمــی بطــور ســاالنه مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد و
در صــورت عــدم رعایــت شــرایط آییننامــه یــا شــاخصهای

ارزیابــی و ارتــکاب هــر گونــه تخلــف یــا تقلــب در انتشــار تولیــدات
علمــی و یــا عــدم کســب امتیــازات حداقلــی از فهرســت نشــریات
علمــی معتبــر و از روی وبــگاه کمیســیون حــذف میگردنــد.
آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهها ،در راستای
ساماندهی صدور مجوز برای واحدهای پژوهشی دانشگاهی و
تسهیل فرآیند ایجاد واحدهای پژوهشی دانشگاهی توسط وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری تصویب و به کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی
تابعه ابالغ گردید.
این آیین نامه شامل یک مقدمه و  8ماده و  2تبصره به تعاریف
اساسی ،اهداف و انواع واحدهای پژوهشی ،الزامات ،شیوه تأسیس و
فعالیت ،نحوه انطباق واحدهای پژوهشی موجود با آیین نامه فعلی،
نظارت و ارزیابی و قوانین انحالل پرداخته است.
بهمنظور فراهم آوردن زمینه انجام پژوهشهاي هدفمند و
برنامهمحور كاربردي ،که از راهبردهای مهم وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری است ،در این آییننامه کلیه فرآیند تأسیس و توسعه و
واحدهای پژوهشی متناسب با برنامهها و مأموريتهاي پژوهشي
در هیئتامنای دانشگاهها انجام میشود .وزارت علوم تحقيقات و
فناوري نيز در امر سیاستگذاری و نظارت بر عملكرد واحدهاي
پژوهشي نقش دارد.
مطابق با مفاد آییننامه ،واحدهای پژوهشی از هر نوعی که باشند
براساس سیاستها ،آییننامهها و دستورالعملهای مورد تائید حیات
امنا تأسیس میشوند و نیازی به کسب مجوز از شورای گسترش و
برنامهریزی آموزش عالی نخواهد بود.
از مالحظات اساسی صورت گرفته در این آییننامه تفکیک
فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی به دو صورت مستقل و مشترک
میباشد .به این صورت که واحدهای پژوهشی یا بهصورت مستقل و
در جهت مأموریتهای دانشگاه میتوانند ایجاد شوند و یا بهصورت
مشترک با دستگاههای اجرایی با تأمین منابع مالی از سوی دستگاه
اجرایی و ارائه خدمات علمی از سوی دانشگاه.
بر این اساس شرایط برای ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه در این
آییننامه لحاظ شده است.
مطابق با آییننامه ،مسئولیت نظارت بر ایجاد و فعالیت واحدهای
پژوهشی برعهده رئیس دانشگاه میباشد؛ ولی وزارت علوم در
راستای پشتیبانی از تشکیل واحدهای پژوهشی ،سامانه ارزیابی
راهاندازی کرده است و از واحدهایی که در ارزیابی ساالنه در رتبه برتر
قرار گیرند حمایت خواهد شد.
شرایط انحالل واحدهای پژوهشی نیز با توجه به شرایط مأموریت
دانشگاهها به دانشگاه واگذارشده و الزم است در آییننامه مصوب
هیئتامنا ،دانشگاهها باید مواردی از قبیل وضعیت اعضای هیئتعلمی و
کارکنان پس از انحالل پیشبینی گردد.
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وزیر علوم در بخشنامهای به رؤسای دانشگاهها ابالغ کرد:

ضرورت متناسبسازی امتیازات اعضای هیئتعلمی برای ارتقای مرتبه
در راستای پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا صــدور بخشــنامهای خطــاب بــه
رؤســای دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالی و پژوهشــی ،مــوارد اصالح
و اضافهشــده بــه مــاده ( )5آییننامــه ارتقــای مرتبــه اعضــای هیئتعلمــی
در جهــت توجــه بــه حــل معضــات و مشــکالت کشــور و اثربخشــی هــر
چــه بیشــتر در ســطح منطقــهای ،ملــی و بینالمللــی را ابــاغ کــرد.
در بخشــنامه وزیــر علــوم ،پیشــنهادهای مرتبــط بــرای اســتفاده
از ظرفیتهــای مــاده ( )5آییننامــه در قالــب پنــج کارگــروه
علــوم انســانی ،علــوم پایــه ،فنــی و مهندســی ،کشــاورزی
و دامپزشــکی و هنــر و معمــاری ابالغشــده آمــده اســت.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
چنــان کــه مســتحضرید درآییــن نامــه ارتقــای مرتبــه مصـ ّوب 94/12/18
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ویژگیهــای مهمــی از قبیــل داشــتن
برنامــه مصــ ّوب تحقیقاتــی اعضــای هیئــت علمــی ،توجــه بــه حــل
مشــکالت و معضــات کشــور ،امــکان جایگزینــی بخشــی از حداقــل
امتیــاز موردنیــاز بــرای مقــاالت علمی-پژوهشــی بامــواردی چــون کتــاب
ـررات خــاص (موضــوع
و طرحهــای پژوهشــی و نیــز ســازوکار تدویــن مقـ ّ
مــاده  )۵متناســب بــا مأموریتهــای هــر مؤسســه پیشبینــی شــده اســت.
ممیــزه بــا عنایــت
درعینحــال مرکــز هیئتهــای امنــا و هیئتهــای ّ
بــه مــوارد مذکــور و تحــوالت حــوزه آمــوزش عالــی ،توســعه رشــتهها
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و تحصیــات تکمیلــی ،همچنیــن ضــرورت توجــه بیشــتر اعضــای
هیئتعلمــی بــه رفــع نیازهــای جامعــه در انجــام پژوهشهــای
خــود ،متناسبســازی معیارهــا و ضوابــط علمــی ،ارتقــای کیفــی
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی ،پرهیــز از
تغییــرات ســریع در آییننامــه فعلــی و حفــظ امنیــت روانــی و شــغلی
اعضــای محتــرم هیئتعلمــی بــا تشــکیل پنــج کارگــروه علــوم
انســانی ،علــوم پایــه ،فنــی و مهندســی ،کشــاورزی و دامپزشــکی و
هنــر و معمــاری مــوارد متناســب بــا تخصــص اعضــای هیئتعلمــی
در حوزههــای گوناگــون تخصصــی را بهعنــوان مــوارد مکمــل
منــدرج در مــاده  ۳تهیــه نمــوده کــه بــه پیوســت ارســال میشــود.
بایســته اســت بهمنظــور اجــرای مأموریتهــای آن مؤسســه ،اثرگــذاری
هرچــه بیشــتر در ســطح منطقــهای ،ملــی و بینالمللــی و اســتفاده از
ظرفیــت مــاده" "۵آییننامــه یادشــده ترتیبــی دهیــد تــا پیشــنهادهای
ممیــزه ذیربــط قرارگرفته
پیوســت پــس از بررســی در دســتور کار هیئــت ّ
ممیزه
و مراتــب بــا رعایــت مفــاد مــاده یادشــده بــرای تصویــب در هیئــت ّ
ممیــزه ارســال شــود.
مرکــزی بــه مرکــز هیئتهــای امنــا و هیئتهــای ّ
بدیهــی اســت چنانچــه عــاوه بــر مطالــب ذکرشــده مــوارد دیگــری
ممیــزه آن مؤسســه در کمــک بــه اجــرای
بــه تشــخیص هیئــت ّ
مأموریتهــای محولــه مؤثــر باشــد ،مؤسســه میتوانــد آن مــوارد
را نیــز بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات مربوطــه اضافــه نمایــد.
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دمرییت سبز

دمرییت سبز
ضرورت فرهنگسازی برای حذف ظروف یکبارمصرف

معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع تشریح کرد:

گام بلند وزارت علوم در اجرای طرح دانشگاه سبز
معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،طــی بخشــنامهای
بــه رؤســای دانشــگاهها ،موسســات آموزشــی و
پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری ،در راســتای
حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آالیندههــای
زیســتمحیطی و نظــر بــه توجــه ویــژه وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه موضــوع مدیریــت
ســبز ،بــر ضــرورت حــذف تدریجــی ظــروف
پالســتیکی یکبــار مصــرف در دانشــگاهها و
موسســات آموزشــی و پژوهشــی تأکیــد کــرد.
دکتــر محمدتقــی نظرپــور در ایــن خصــوص اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه سیاســتهای وزارت علــوم در دومیــن
جلســه شــورای مدیریــت ســبز ســتاد مصــوب گردیــد،
کلیــه دانشــگاهها و موسســات آموزشــی و پژوهشــی
و پارکهــای علــم و فنــاوری بــا فرهنگســازی و
برنامهریــزی مناســب بــرای کاهــش و حــذف تدریجــی
تمامــی ظــروف پالســتیکی و بطریهــای آب آشــامیدنی
در کلیــه ســاختمانها اعــم از غذاخوریهــا ،خوابگاههــای
دانشــجویی ،کــوی اســاتید ،مهمانســراها و ...اقــدام نماینــد.
وی افــزود :در ایــن بخشــنامه ضمــن قدردانــی از دانشــگاههایی
کــه تاکنــون اقدامهــای مناســبی در ایــن مســیر انجــام دادهانــد
از ســایر دانشــگاهها درخواســت شــده اســت تــا بــا اســتفاده از
روشهــای جایگزیــن ســازگار بــا محیــط زیســت ضمــن رعایت
اســتانداردهای بهداشــتی الزم در ایــن حرکــت ســهیم باشــند.

لزوم حرکت دانشگاهها بهسوی حذف کاغذی پایاننامهها

دکتــر محمدتقــی نظرپــور ،معــاون اداری ،مالــی و مدیریــت
منابــع وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری کــه پیشتــر
بخشــنامه حــذف اســتفاده از ظــروف یکبارمصــرف در
دانشــگاهها را ابــاغ کــرده اســت ،اظهــار داشــت :حرکــت
دانشــگاهها بهســوی حــذف کاغــذی پایاننامههــا،
منجــر بــه عــدم قطــع حداقــل پنــج هــزار درخــت
صنوبــر  ۱۰ســاله از جنگلهــای فعلــی کشــور میشــود.
دکتــر نظرپــور بــا طــرح ایــن ســوال کــه حــذف کاغــذی
پایاننامههــا خللــی در برنامههــای دانشــگاهها ایجــاد
میکنــد یــا خیــر ،تأکیــد کــرد :در اتاق هــر اســتاد ،تعــداد زیادی
پایاننامــه مشــاهده میشــود کــه کمــر قفس ـهها را خــم کــرده
اســت .رســانهها بایــد بررســی کننــد کــه مراجعــه اینترنتــی
دانشــجویان بــرای تکمیــل پایاننامــه بــه صرفهتــر اســت یــا
مکاتبــات کاغــذی و اســتفاده از کاغــذ در چــاپ پایاننامــه.
دکتــر نظرپــور بــا انتقــاد از چــاپ متعــدد از پایاننامههــای
دانشــجو ،گفــت :بعــد از دفــاع ،یــک نســخه از پایاننامــه
در دانشــکده محــل تحصیــل ،یــک نســخه در اتــاق
اســتاد ،یــک نســخه در دانشــگاه و حداقــل دو نســخه
هــم توســط دانشــجو نگهــداری میشــود؛ آیــا نیــازی
بــه چــاپ ایــن تعــداد پایاننامــه احســاس میشــود؟
وی ایــن نکتــه را یــادآور شــد کــه حــذف کاغــذ کار ســختی
محســوب میشــود و زمانبــر اســت؛ هرچنــد میتوانیــم
رســالهها را بــا عــزم جــدی از حالــت کاغــذی خــارج ســازیم.
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دکتــر نظرپــور بــر حــذف ظــروف یکبارمصــرف پالســتکی
و کاغــذی از دانشــگاهها نیــز تأکیــد کــرد و افــزود:
فرهنگســازی ،پایــه اول حــذف ایــن ظــروف از روی میــز
اســت .بهعنوانمثــال در تمــام جلســاتی کــه شــرکت میکنــم،
مســئوالن از پــارچ و لیــوان شیشــهای بــرای آب اســتفاده
میکننــد امــا اگــر همیــن ظــروف یکبارمصــرف در ادارات
حــذف شــود ،منجــر بــه اعتــراض اربابرجــوع خواهــد شــد.
وی تأکیــد کــرد :نگرانــی مســئوالن درخصــوص عــدم اســتفاده از
ظــروف یکبارمصــرف بــه خاطــر حفــظ ســامت مصرفکننــدگان
اســت ،ریزدانههایــی از ایــن ظرفهــا خــارج میشــود کــه فع ـ ً
ا
عــوارض آن بــرای مــا محســوس نیســت
و بــه همیــن دلیــل فعــ ً
ا عــدم اســتفاده از
ایــن ظــروف بــرای جامعــه اهمیتــی نــدارد.
معاونــت آموزشــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری طــی دو هفتــه
گذشــته بــا صــدور بخشــنامهای بــه تمــام
مراکــز آمــوزش عالــی کشــور از حــذف
کاغــذی چــاپ پایاننامههــا خبــر داد.
همچنیــن حــذف کاغــذی پایاننامههــا
از ســال آینــده در دانشــگاهها کلیــد
میخــورد هرچنــد بسترســازی بــرای ایــن
اقــدام بــزرگ محیــط زیســتی امســال بــا
ابــاغ بخشــنامه معاونــت آموزشــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری آغــاز شــد.
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پنجــم
تیرمــاه ســال جــاری بــا ابــاغ بخشــنامهای به
رؤســای دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی
کشــور از آنــان خواســت تــا از ســال تحصیلــی
آینــده نســبت بــه حــذف و ممنــوع ســاختن
چــاپ کاغــذی پایاننامههــا و مــوارد مشــابه
اقــدام کننــد .در ایــن بخشــنامه آمــده اســت:
در راســتای سیاســتهای دولــت محتــرم
و بــا توجــه بــه نامــه شــماره ۴۵۴۲۳
 ۹۷/۱۰۰/مــورخ  ۱۱دیمــاه  ۱۳۹۷معــاون
محتــرم رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان
محیطزیســت و نیــز بــا عنایــت بــه
عــزم دســتگاه آمــوزش عالــی در کاهــش
هزینههــا ،صرفهجویــی در مصــرف کاغــذ و
دســتیابی بــه اهــداف برنامــه مدیریــت ســبز
و همچنیــن بــا توجــه بــه نقــش آمــوزش
عالــی در بهینهســازی رفتارهــای صحیــح
در جامعــه ،الزم اســت کلیــه دانشــگاهها
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و مؤسســات آمــوزش عالــی از ســال تحصیلــی آینــده نســبت
بــه حــذف و ممنــوع نمــودن چــاپ کاغــذی پایاننامههــا /
رســالهها ،گزارشهــای علمــی ،گزارشهــای درســی و یــا
تکالیــف آموزشــی رایــج در همــه مقاطــع و رشــتهها اقــدام کننــد.
شــایانذکر اســت ،تشــخیص مــوارد اســتثنا (مصادیقــی کــه امــکان
نشـ ِر الکترونیکــی آن وجــود نــدارد) بــر عهده دانشــگاه خواهــد بود.
گام بلند وزارت علوم در اجرای دانشگاه سبز

روزنامــه شــهروند گــزارش داد :نجــات ۱۷۰۰۰اصله درخت در ســال
توســط وزارت علــوم روزنامــه شــهروند در گزارشــی درخصوص گام
بلنــد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در اجرای دانشــگاه ســبز از
نجــات ۱۷۰۰۰اصله درخت در ســال توســط این وزارتخانــه خبر داد.

خبرانهم آموزش عالی

حقوقی  -اپرلمانی

حقوقی  -اپرلمانی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خبر داد:

آمادگی وزارت علوم برای اجرای قانون
برخورد با پایاننامهفروشی

اشاره

دکتــر حســین ســیمایی صــراف 50 ،ســاله اســتاد
حقــوق خصوصــی دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت
کــه بــا حکــم دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری در بهمــن مــاه ســال  1396بــه
ســمت معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم
منصــوب شــد.
یکــی از دغدغههــا و پروندههایــی کــه دکتــر ســیمایی
صــراف در وزارت علــوم بــه صــورت جــدی پیگیــری
مــی کنــد ،مقابلــه بــا تقلــب علمــی اســت .
او در ایــن بــاره معتقــد اســت ،مقابلــه بــا ایــن پدیــده
زمانــی چشــمانداز خوبــی خواهــد داشــت کــه بــا
ریشــهها و علتهــای آن مبــارزه کنیــم یعنــی ابتــدا
علتهــا را از بیــن ببریــم و ســپس بــدون توجــه بــه
علتهــا بــه معلــول نــگاه کنیــم.
آنچــه در پــی میآیــد مشــروح ســخنان معــاون
حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم در رابطــه بــا
همیــن موضــوع اســت.

معــاون حقوقی و امــور مجلس وزارت علوم ،تحقیقــات و فناوری با بیان
اینکــه در روزهــای آینده تعداد دیگری از موسســات متخلف درخصوص
پایاننامهفروشــی پلمــپ خواهنــد شــد ،گفــت :آمادگــی داریــم تــا
اصالحــات قانــون برخــورد را بــه مجلس شــورای اســامی ارائــه دهیم
تــا وزارت علــوم بتوانــد بــا عرضهکننده برخورد مســتقیم داشــته باشــد.

دکتــر حســین ســیمایی صــراف ،درخصــوص شناســایی و
برخــورد بــا فروشــندگان و خریــداران پایاننامــه اظهــار داشــت:
 ۲۵موسســه متخلــف در زمینــه خریــد و فــروش پایاننامــه بــه
دســتور بازپــرس شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرکننــده،
هــر  ۲۵موسســه بــه صــورت همزمــان پلمــپ شــدند.
وی از پلیــس امنیــت کشــور به دلیل همکاری بســیار مطلــوب قدردانی
کــرد و افــزود :خوشــبختانه بنا بر دســتور مقامات قضایی توانســتیم تمام
اســناد و مــدارک موسســات متخلــف و توقیف شــده را تحویــل بگیریم.
تاکنــون اطالعــات بیــش از یــک هــزار قــرارداد فــی مابیــن عرضــه
کننــده و مصرفکننــده را اســتخراج کردهایــم و پیشبینــی میکنیــم
تــا اتمــام کار بتوانیــم اطالعــات  ۲۰هــزار قــرارداد را اســتخراج کنیــم.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم ،بــا اشــاره بــه تعــداد
عرضهکننــدگان و مصرفکننــدگان در ایــن آمــار اســتخراج
شــده ،گفــت :بــه طــور مثــال اگــر  ۲۰هــزار قــرارداد داشــته
باشــیم یعنــی حداقــل  ۴۰هــزار نفــر در ایــن پروســه فســاد نقــش
دارنــد؛ چــرا کــه در هــر قــرارداد یــک نفــر پایاننامــه را تهیــه
میکنــد ،یــک نفــر پایاننامــه را ارائــه و دفــاع میکنــد و
یــک موسســه و تعــدادی کارمنــد کــه ســرویس ارائــه میکننــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه «چه تعــداد افــراد حقیقــی و حقوقی
در ایــن جــرم نقــش دارنــد؟» تصریــح کــرد ۲۵ :موسســه پلمــپ شــده
در واقــع  ۲۵شــخص حقوقــی هســتند ،ولــی تمــام قراردادهــا بــا
اشــخاص حقیقــی بســته شــده اســت؛ شــامل یــک رئیــس موسســه،
فــردی کــه تعهــد کــرده پایاننامــه را تدویــن کنــد و یــک دانشــجو
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نیــز داوطلــب ایــن امــر بــوده و هزینــهای پرداخــت کــرده اســت .بــا ایــن جرایــم واقعـ ًا بازدارنــده هســتند؟» توضیــح داد :قانــون ،قانــون
بــه گفتــه دکتــر ســیمایی صــراف ،نــرخ فــروش پایاننامــه در ایــن خوبــی اســت البتــه بــه تازگــی در راه اجــرای ایــن قانــون قــرار گرفتیم
قراردادهــا بــه صــورت متغیــر از  ۳تــا  ۱۵میلیــون تومــان تعییــن شــده و در آینــده احتمــال دارد اشــکاالت و کاســتیهای آن مشــخص
و بســیار جالــب و باعــث تأســف آن اســت کــه در برخــی مــوارد صفــر شــود .البتــه پیــش از ایــن بهصــورت مــوردی در دانشــگاه بــا ایــن
تــا صــد پایاننامــه کپیبــرداری شــده اســت؛ حتــی برخــی موسســات موضــوع برخــورد میشــد بدیــن صــورت کــه اگــر دانشــگاه پــی
متعهــد شــدهاند کــه پاورپوینــت ارائــه پایاننامه را نیــز تهیــه و در اختیار میبــرد پایاننامــه دانشــجویی تقلبــی اســت یــا فــردی در دانشــگاه
دانشــجو قــرار دهنــد و اشــکاالت جلســه دفــاع را نیــز برطــرف کننــد .چنیــن تخلفــی را انجــام داده در هیئتهــای تخلفــات انتظامــی
بــه عبارتــی احتمــا ًال یکــی از اشــخاص آن موسســه در جلســه دفــاع اســاتید یــا کمیتــه انضباطــی برخــورد انتظامــی صــورت میگرفــت.
حضــور پیــدا میکــرده و پــس از شــنیدن اشــکاالت بــه جــای دانشــجو قانــون فعلــی ،کاســتی دیگــری را جبــران کــرده و عرضهکننــده را
نســبت بــه رفع نواقــص و تکمیــل مجدد پــروژه اقــدام میکرده اســت .مجــرم شــناخته اســت؛ لــذا تخلــف انتظامــی بــا جــرم تفــاوت دارد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه «بررســی مــدارک  ۲۵موسســه معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم افــزود :قانــون فوقالذکر
متخلــف چــه زمانــی تکمیــل میشــود» ،عنــوان کــرد :مــا منتظــر بازدارنــده اســت بــه شــرطی کــه برخوردهای قاطــع صورت گیــرد و اگر
کارشــناس رســمی دادگســتری بودیــم کــه بایــد از ســوی بازپــرس کشــف کردیــم پایاننامــه تقلبــی اســت ،مماشــات و اغمــاض نکنیــم.
معرفــی میشــد ،کارشناســان مــا بــرای انجــام
مــا بایــد در کمیتههــای انضباطی دانشــجویان
کار مســتقر شــدهاند ،از ایــن رو احتمــا ًال تــا
و هیئتهــای تخلفــات چنیــن پروندههایــی را
یکمــاه آینــده میتوانیــم اطالعــات اولیــه
بررســی کنیــم و تمــام مســئولیتهای قانونــی
 ۲۵موسسه متخلف در زمینه
تمــام ایــن قراردادهــا را اســتخراج کنیــم.
مثــل ابطــال مــدرک و لغــو جایــگاه و ترفیعــی
خرید و فروش پایاننامه به
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت علــوم
کــه بــه اســتناد آن پایاننامــه جعلــی اتفــاق
دستور بازپرس شناسایی و در
افــزود :اســامی تهیهکننــدگان ،موسســات ،یک عملیات غافلگیرکننده ،هر  ۲۵افتــاده اســت را بــه نحو مطلــوب انجــام دهیم.
موسســین موسســهها ،هیئــت مدیــره و موسسه به صورت همزمان پلمپ وی خاطرنشــان کــرد :قانــون قــدری دســت و
شدند.
اســتفادهکنندگان پایاننامههــا موجــود اســت.
پــای مــا را بســته اســت؛ بهعنــوان مثــال اگــر
طبق بررسیهای انجام شده
وی خاطرنشــان کــرد :متاســفانه تعــداد مشخص شد که نرخ فروش پایان قانــون ایــن موضــوع را بــه وزارت علــوم اعالم
عرضهکننــدگان پایاننامــه بســیار زیــاد اســت؛
نامه در این قراردادها به صورت میکــرد کــه «شــما بــه عنــوان ضابــط،
شــما کافــی اســت خیابــان انقــاب را قــدم بزنیــد
هرکجــا عرضــه دیــده شــد ،میتوانیــد توقیــف
متغیر از  ۳تا  ۱۵میلیون تومان
و ببینیــد چقــدر تبلیغــات ،تراکــت و واحــد ایجــاد تعیین شده و در برخی موارد صفر کنیــد» در آن صــورت اجــازه توقیف داشــتیم و
شــده کــه دارنــد ایــن ســرویس را میدهنــد .لــذا تا صد پایان نامه کپی برداری شده قضــاوت را بــه دادگاه میســپردیم؛ بنابراین این
است.
بــا پلیــس ایــن هماهنگــی را داریــم تــا برخــوردی
نقــص قانــون اســت کــه بایــد اصــاح شــود.
فاز عملیاتی برخورد با متخلفان
کــه بــا ایــن  ۲۵موسســه انجــام شــد بــرای آغاز شده است و در روزهای آینده ،دکتــر ســیمایی صــراف در پاســخ بــه ایــن
بقیــه موسســات متخلــف نیــز پیگیــری شــود .تعداد دیگری موسسات متخلف را ســئوال کــه تاکنــون بــا چنــد اســتاد و یــا
بــه عبارتــی ایــن یــک فــاز عملیاتــی بــود و حتم ـ ًا
مدیرگــروه دانشــگاه برخــورد شــده اســت،
توقیف و پلمپ خواهیم کرد.
در روزهــای آینــده تعــداد دیگــری موسســات
اظهــار داشــت :هــم اکنــون در هیئــت
متخلــف را توقیــف و پلمــپ خواهیــم کــرد.
تخلفــات وزارت علــوم ،پروندههــای تقلــب
دکتــر ســیمایی صــراف بــا اشــاره بــه اینکــه
علمــی موجــود اســت ،ولــی قانــون اجــازه
پیگیــری و برخــورد بــا متخلفــان اگــر مشــمول زمــان شــود خاصیــت نمیدهــد اســامی افــرادی کــه در پــروژه فســاد پایــان نامههــای
برخــورد قاطــع کاهــش مییابــد ادامــه داد :در ایــن راســتا کاری جعلــی دســت داشــتهاند منتشــر و اعــام کنیــم؛ مطابــق قانــون
مــوازی را آغــاز کردهایــم؛ بخشــی از برخــورد برعهــده قــوه قضاییــه میتوانیــم مجــازات انفصــال ،اخــراج و ســلب امتیــازات مــادی
و بخشــی دیگــر نیــز بــا وزارت علــوم اســت ،یعنــی اطالعــات و معنــوی را انجــام دهیــم ولــی حــق انتشــار اســامی را نداریــم.
اســتخراج شــده دربــاره پایاننامههــای جعلــی دانشــجویان را وی افــزود :دانشــجوی متخلــف محــروم از تحصیــل اســت و
بــه کمیتــه انضباطــی میبریــم تــا مــدرک فــرد باطــل و مطابــق مــدرک تحصیلــیاش باطــل میشــود ،ترفیــع و دســتمزد اســتاد
قانــون بــرای فــرد متخلــف محرومیــت  ۵ســاله از ادامــه تحصیــل متخلــف کــه بــه واســطه پایاننامــه جعلــی بــه دســت آمــده
و یــا اخــراج دائــم درنظــر گرفتــه شــود ،اینهــا امــوری اســت کــه اســت ســلب میشــود ،عرضــه کننــده متخلــف پلمــپ و اموالــش
از ســوی وزارت علــوم در دانشــگاههای کشــور انجــام خواهــد شــد .مصــادره خواهــد شــد ،اشــخاص حقیقــی متخلــف روانــه زنــدان
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه «آیــا قوانیــن موجــود بــرای برخــورد خواهنــد شــد و ســایتهای متخلــف نیــز تعطیــل خواهنــد شــد.
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سفر وزری هب آرذبایجان رشقی

دکتــر غالمــی تصریــح کــرد :ســال
گذشــته ،ســازمان برنامــه و بودجــه بــه
دانشــگاهها کمــک کــرد و امســال نیــز
کمــک خواهــد کــرد و در تالشــیم بــه
دانشــگاهها آســیبی نرســد.
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وزیــر علــوم بیــان کــرد :صنــدوق
رفــاه دانشــجویان هــم بــرای کارهــای
دانشــجویی و تعمیــر و تجهیــز بهویــژه
در مــواردی کــه ضــرورت دارد ،کمــک
میکنــد .

وزیر علوم در چهارمین جشنواره بینالمللی خالقیت و نوآوری تبریز مطرح کرد:

ترویج هنر اسالمی؛ زمینهساز قرارگیری اندیشههای اسالمی در مسیر جهان اسالم
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در آییــن افتتاحیــه چهارمیــن
جشــنواره بینالمللــی خالقیــت و نــوآوری تبریــز در هنرهــای
دســتی و صنایــع دســتی گفــت :ترویــج هنــر اســامی ســبب
تعمیــق نــگاه ،کســب معرفــت و بینــش اســامی نســبت بــه
جهــان اطــراف و اعتــای انســان و قــرار گرفتــن اندیشــههای
اســامی در مســیر جهــان اســام میشــود.
وی افــزود :هنــر تراوشــات روحــی و بــرونداد اعتــای فکــری
انســان در عالــم حیــات مســئولیت خطیــری اســت ،هنرمنــدان
بایــد در کنــار ارتــزاق از هنــر بــا اســتفاده از خالقیــت و
توانمندیهایشــان بــرای بــه گارگیــری توانمندیهــای فنــی،
آشــنایی بــا فناوریهــای مرتبــط بــا ایــن حــوزه و خلــق آثــار
جدیــد تــاش کننــد.
دکتــر غالمــی هنــر را معطــوف بــه دو حــوزه اســتفاده از صاحبــان
هنــر و اندیشــمندان هنــری و آمــوزش و تعلیــم و تربیــت در
ایــن حــوزه دانســت و افــزود :آمــوزش هنــر نیــز اســتاد شــاگردی
بــوده و نســل بــه نســل منتقــل شــده اســت .امــروزه دانشــگاهها
نقــش ویــژهای در تربیــت نســل جدیــد داشــته و دانشــگاهی مثــل
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز در تربیــت نیــروی انســانی و توســعه
خالقیــت نقــش دارد.
وزیــر علــوم در ادامــه بــر ضــرورت توجــه بــه مباحــث اســامی
در هنــر در دانشــگاهها تأکیــد کــرد و گفــت :امیدواریــم بتوانیــم
ضمــن تبــادالت فرهنگــی ،تبــادالت هنــری را هــم بــا کشــورهای

جهــان اســام ترویــج دهیــم و ارتبــاط بیــن نســلهای
دانشپــژوه و هنردوســتان را ترویــج دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه عالقهمنــد پذیــرش اســتاد و دانشــجوی
خارجــی بــرای توســعه هنرهــای اســامی هســتیم ،تأکید کــرد :به
منظــور تبــادل فرهنگــی ،میتــوان از ایــن ظرفیــت دانشــگاههای
هنــر در سرتاســر کشــور بــرای دعــوت از دانشــجویان خارجــی بــه
ویــژه دانشــجویان کشــورهای اســامی اســتفاده کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه همــه اســتانها
مشــکل آمایشــی ندارنــد و تعــدادی از
اســتانها ســازماندهی شــدهاند ،گفــت:
تبدیــل مراکــز در برخــی اســتانها،
کیفیســازی آمــوزش عالــی کشــور،
برطــرف کــردن نقــاط ضعــف در مناطــق
کوچکتــر و اتصالشــان بــه نقــاط بزرگتــر ،تامیــن امکانــات و
تجهیــزات ،افزایــش کیفیــت خدمــات و فراهــم کــردن امکانــات
پژوهشــی بــرای اعضــای هیئــت علمــی از اهــداف ســاماندهی
دانشــگاهها اســت.
دکتــر غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه دانشــگاهها ســعی
میکننــد تمامــی رشــتهها را داشــته باشــند ،بیــان کــرد :همــه
دانشــگاهها در دنیــا بــه دنبــال ماموریــت و تخصصگرایــی
هســتند؛ بایــد دانشــگاههایمان را توانمنــد کــرده و بــه صــورت
تخصصــی پیــش ببریــم.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای آموزشهــای مهارتــی اولویــت
قائــل هســتیم ،اظهــار کــرد :بایــد اســتانداردهایی را تعریــف کنیــم
کــه تربیتشــدههای ایــن بخــش بتواننــد در سرتاســر کشــور بــه
عنــوان تکنســین تربیتیافتــه و در چارچــوب اســتاندارد بــه کار
گرفتــه شــوند.
وی متذکــر شــد :علیرغــم محدودیتهــای حاضــر ،تعــدادی
شــرکت ایرانــی در دنیــا کار میکننــد و میتواننــد نیروهایشــان
را از داخــل کشــور تامیــن کننــد.
دکتــر غالمــی عنــوان کــرد :گرایــش بــه
علومتجربــی نقصــی در سیســتم آمــوزش
و پــروش و هدایــت تحصیلــی مــا بــوده و
جاذبههــای شــغلی و مــادی همــه را بــه ســمتی
میبــرد کــه احتمــاال در آن موفــق نخواهنــد شــد.

لزوم حرکت دانشگاهها در صف اول
فناوریهای جدید
دکتــر غالمــی در نشســت بــا رؤســای دانشــگاههای اســتان
آذربایجــان شــرقی گفــت :تحــول ســریع علــوم و فنــاوری ایجــاب
میکنــد کــه دانشــگاهها در صــف اول فناوریهــای جدیــد
حرکــت کننــد و ســپس بــه ســمت صنعــت و جامعــه برونــد.

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :الگــوی دانشــگاه
هنــر اســامی تبریــز قابــل توجــه و در خــور تقدیر
بــوده و بهتــر اســت بروشــورهایی بــرای معرفــی
دانشــگاه تهیــه و ارائــه شــود.

وی اظهــار داشــت :نیــاز اســت رشــتههای جدیــد ،نگاههــای جدیــد،
بـهروز و پیشــرو در ســطح فنــاوری در دانشــگاهها توســعه یابــد.
وزیــر علــوم ،بــا بیــان اینکــه متاســفانه در ســالهای اخیــر،
تعــداد دانشآمــوزان و داوطلبــان در رشــتههای ریاضــی و فنــی
و مهندســی کــم شــده اســت ،افــزود :بحثهــای مالــی در چنــد
ســال گذشــته در کل کشــور مسئلهســاز بــوده و بــا توجــه بــه
شــرایط تحریــم و محــدود شــدن فــروش نفــت ،توزیــع منابــع
مالــی در منابــع دولتــی ســخت شــده اســت.

10

باید از موازی کاری در استانها جلوگیری شود

همچنیــن بــا حضــور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،نخســتین دانشــکده چنــد رســانهای
کشــور و کتابخانــه تخصصــی معمــاری و
شهرســازی در دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز نیــز
افتتــاح شــد.
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اقتصاد مقاومتی

محصــول درزمینــه نانو فناوری توســط هســتههای فناور شــده اســت.
صادرات محصوالت شرکت دانشبنیان پارک علم و فناوری البرز

صادرات فرومونهای جلب کننده آفات ،تولیدشده توسط محققان
یکی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز،
به کشورهای منطقه آغاز شد.
ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در پارک علم و فناوری زنجان

پــارک علــم و فنــاوری زنجــان بــا هــدف ارتقــای ســطح کســب
و کار نوپــا و بــه منظــور رشــد محصــوالت فناورانــه کــه نتیجــه
آن ایجــاد اشــتغال و جلوگیــری از خــروج ارز و نخبــگان از کشــور
اســت ،اقــدام بــه راهانــدازی اکوسیســتم کارآفرینــی در اســتان کــرد.
هوشمندسازی موتورخانههای دانشگاه صنعتی قم

دانشــگاه صنعتــی قــم در زمینــه مدیریــت ســبز و کاهــش
مصــرف انــرژی اقدامــات بســیاری را انجــام داده اســت،
بهنوعــی کــه در بیــن دانشــگاههای درحالتوســعه
بهعنــوان دانشــگاه مــروج صنعــت ســبز شناختهشــده اســت.

اقدامات دانشگاهها در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی
اشاره

پیگیــری راهبــرد اقتصــاد مقاومتی یکی از سیاســت
هــای اصلــی مجموعــه آمــوزش عالــی در دو ســال
اخیــر بــه شــمار مــی رود .در راســتای اجــرای ایــن
سیاســت راهبــردی ،کارگروهــی در ســتاد وزارت
علــوم تشــکیل شــده و بــا تهیــه دســتورالعمل هــا
و ارائــه برنامــه هایــی ایــن مهــم را پیگیــری مــی
کنــد .در ایــن راســتا دانشــگاه هــا ،پژوهشــگاه
هــا و پــارک هــای علــم و فنــاوری سراســر کشــور
اقدامــات و فعالیــت هــای گســترده ای را در اجرای
اقتصــاد مقاومتــی و مقابلــه بــا تحریــم هــا در
دســتور کار قــرار داده انــد کــه در ادامــه بــه رئوس
مهــم تریــن ایــن فعالیــت هــا اشــاره مــی شــود.

تأمین حداقل  ۲۰درصد برق مصرفی در دانشگاه
محقق اردبیلی
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی گفــت:
تصویــب طــرح تأمیــن حداقــل ۲۰درصــد بــرق مصرفــی از
طریــق انرژیهــای تجدیدپذیــر از فعالیتهــای دانشــگاه
محقــق اردبیلــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
بومیسازی  ۴محصول نانو فناوری در دانشگاه صنعتی
ارومیه
دانشــگاه صنعتــی ارومیــه در راســتای اجــرای سیاسـتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،اقداماتــی در حوزههــای فرهنگــی ،پشــتیبانی ،پژوهشــی و
آموزشــی انجــام داده اســت و همچنیــن موفــق به بومیســازی  ۴نوع

تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سبز در دانشگاه
صنعتی کرمانشاه

شــورای راهبــری مدیریــت ســبز دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه
نیــز در زمینههــای تبییــن اهــداف و مؤلفههــای مدیریــت
ســبز در راســتای اقتصــاد مقاومتــی ،تدویــن برنامــه
عملیاتــی مدیریــت ســبز زمانبندیشــده و صرفهجوئــی،
اصــاح الگــوی مصــرف و مدیریــت اســتفاده بهینــه از
حاملهــای انــرژی اقدامــات مؤثــری انجــام داده اســت.
استفاده از دادههای جمع آوری شده در «برنامههای پایش
محیط های ساحلی و دریایی پیرامونی ایران»

دادههــای جمعآوریشــده در «برنامههــای پایــش محیطهــای
ســاحلی و دریایــی پیرامونــی ایــران» میتوانــد در برنامههــای
مدیریــت جامــع مناطــق ســاحلی( )ICZMو توســعه بــا محوریــت
دریــا ( )MSPمــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
حرکت دانشگاه یزد به سمت تحقق اهداف دولت الکترونیک

تأمین بخشی از انرژی دانشگاه بیرجند توسط نیروگاه
فتوولتائیک

در سالهای اخیر ،دانشگاه یزد به سمت الکترونیک کردن تمام
فعالیتها حرکت کرده است و این امر ،ماحصل سیاستگذاری
صحیح دانشگاه برای تحقق اهداف دولت الکترونیک است.

نیــروگاه فتوولتائیــک دانشــگاه بیرجند باهدف توســعه کاربــرد فناوری
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ایجــاد بســتر مناســب بــرای پژوهــش و
توســعه دانــش و کاربــرد انــرژی فتوولتائیــک (خورشــیدی) و ایجــاد
پایــگاه داده بــرای تحلیــل اقتصادی و فنــی نیروگاه ،تاکنون توانســته
اســت بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز دانشــگاه بیرجنــد را تولیــد کنــد.

راهاندازی سامانه جامع خرید و فروش مواد مازاد شیمیایی
توسط محققان دانشگاه حکیم سبزواری

ســامانه جامــع خریــد و فــروش مــواد مــازاد شــیمیایی ،بیولوژیکــی و
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تجهیــزات آزمایشــگاهی « ،ایــران ایلــب» در راســتای تحقــق اهداف
اقتصــاد مقاومتــی و مقابلــه بــا تحریمهــا ،توســط جمعــی از اســاتید
گــروه زیستشناســی دانشــگاه حکیــم ســبزواری راهانــدازی شــد.
تولید انواع رلههای حفاظتی در پارک علم و فناوری فارس

پژوهشــگران یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر
در پــارک علــم و فنــاوری فــارس ،موفــق بــه طراحــی و
تولیــد رلههــای اضافــه جریــان ،رلههــای ولتــاژ و رلههــای
کمکــی ایســتگاههای توزیــع ،فــوق توزیــع وانتقــال شــدند.
ابداع روشی نوین برای مهار ریزگردها توسط محققان دانشگاه
جهرم

محققــان دانشــگاه جهــرم ،بــا تکیــه بــر توانمندیهــای علمــی خــود
موفــق بــه ابداع روشــی نویــن و کمهزینه ،بــه منظور مهــار ریزگردها
شــدهاند کــه ایــن ابــداع توانســته در کــم کــردن هزینــه دولــت
بــرای حــل معضــل بــزرگ کشــور نقــش اثرگــذاری داشــته باشــد.
توسعه «کشاورزی هوشمند» در کرمانشاه

پژوهشــگران پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه بــرای
نخســتین بــار در کشــور موفــق شــدند بــا تلفیــق کشــاورزی
بــا دانــش روز در قالــب کشــاورزی هوشــمند ،گام مهمــی
در راســتای اقتصــادی کــردن کشــاورزی بردارنــد.
خودکفایی کشور در خط تولید ماشین آالت کشت نشاء

گروهــی از جوانــان تحصیلکــرده و عالقهمنــد در پــارک علــم و
فنــاوری کرمانشــاه ،ضمــن تجاریســازی ایدههــای خــود ،موفــق به
خودکفایــی کشــور در خط تولید ماشــین آالت کشــت نشــاء شــدهاند.
قــرار گرفتــن دو طــرح دانشــگاه زنجــان در بیــن
پنــج پــروژه موفــق اقتصــاد مقاومتــی ســال ۱۳۹۷
دو طــرح دانشــگاه زنجــان ،جــزو طرحهــای برتــر اســتان در گــزارش
پنــج پــروژه موفــق اقتصــاد مقاومتــی ســال  ۱۳۹۷قــرار اســت.
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(س) ،دکتــر رضــا مداحیــان ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه
تربیــت مــدرس و دکتــر امیراحســان کرباســی زاده،
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه اصفهــان حضــور داشــتند.
ضــرورت توجــه بــه علــوم انســانی و علــوم پایــه ،شــکلگیری
و توســعه تشــکلهای صنفــی اســاتید و کارکنــان پابهپــای
تشــکلهای دانشــجویی ،ورود منابــع راکــد دانشــگاهها در حــوزه
صندوقهــای خطرپذیــر ،بهرهمنــدی از اســاتید جــوان در مدارس
بــا همــکاری بیشــتر دو وزارتخانــه علــوم و آموزشوپــرورش،
پیادهســازی طــرح ارتبــاط بیشــتر دانشــجو بــا حــوزه صنعــت،
لــزوم جلوگیــری از خــروج نیــروی بــاارزش انســانی نخبــه
از کشــور ،ایجــاد ســامانههای یکپارچــه در دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی کشــور ،لــزوم انجــام پژوهشهــای
آیندهنگرانــه و ایجــاد زمینــه بــرای ورود اســتادیارهای جــوان
دانشــگاهها در هیئــت ممیزههــای دانشــگاهها برخــی
از مطالــب و پیشــنهادهایی بودنــد کــه از ســوی اســتادان در
ایــن نشســت هماندیشــی بــا وزیــر علــوم مطــرح شــد.

وزیر علوم در سلسله نشستهای وزیر علوم با اعضای هیئتعلمی جوان و نخبه کشور تأکید کرد:

استادان جوان و نخبه با نگاه راهبردی و آینده نگرانه به مسائل
آموزش عالی بنگرند
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و برخــی از معاونــان
وزیــر سلســله نشســت هایــی بــا اســاتید جــوان و
نخبــه دانشــگاهها ،مراکــز پژوهشــی و پارکهــای
علــم و فنــاوری بــا هــدف اســتفاده از دیــدگاه هــا و
نقطــه نظــرات اســتادان جــوان برگــزار کردنــد.

دکتــر غالمــی از حضــور اســاتید جــوان و نخبــه دانشــگاهی
در وزارت علــوم جهــت هماندیشــی درخصــوص مســیر آینــده
آمــوزش عالــی کشــور تشــکر کــرد و گفــت :نــگاه مــا بایســتی
رو بــه آینــده باشــد؛ بایــد تــاش کنیــم تــا در چارچــوب
تحــوالت روز جهانــی بــه ســمت تغییــرات الزم حرکــت
کنیــم .ایــن کار بــر عهــده نســل جــوان دانشــگاهی مــا اســت.
وی افــزود :تصمیــم داریــم کــه بــا نگاهــی آیندهنگرانــه جلســاتی
را بــا اعضــای هیئتعلمــی جــوان و نخبــه دانشــگاهی ،مراکــز
پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری داشــته باشــیم و بــه
بررســی ایدههــا و پیشــنهادهای آنهــا بپردازیــم .تمایــل مــن
ایــن اســت کــه صحبتهــای شــما کمتــر دربــاره وضعیــت
کنونــی و بیشــتر دربــاره فــردای علــم و فنــاوری کشــور باشــد.
وزیــر علــوم ،بــا اشــاره بــه لــزوم کنــار گذاشــتن برخــی
باورهــای قدیمــی در نظــام دانشــگاهی کشــور خاطرنشــان
کــرد :شــما نخبــگان دانشــگاهی جــوان بایســتی
ســنتهایی کــه فکــر میکنیــد اشــتباه اســت را تغییــر
دهیــد .راهکارهــای نویــن ارائــه دهیــد و تــاش کنیــد در
محــدوده توانایــی خــود ایــن راهکارهــا را عملــی ســازید

سیاست وزارت علوم نخست استانداردسازی و سپس نظارت است

دکتــر مســعود برومنــد ،معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت
علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــورهای پیشــرفته هزینــه
پژوهــش غالبــ ًا از خــارج از دانشــگاه تأمیــن میشــود ،گفــت:
دغدغــه مــا ایــن اســت کــه اســاتید جــوان مــا باورهــا و برخــی
نگرشهــای نســلهای پیشــین دانشــگاهی را درونــی نکننــد.
بــه گفتــه وی ،بخشــی از تغییــر آمــوزش عالــی در آینــده حاصــل
تغییر روشها و تصمیمات شــما اســاتید جوان دانشــگاهی اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم تصریــح کــرد:
درخصــوص شــرکتهای دانشبنیــان و ورود دانشــگاهها نیــز
بایــد گفــت ،مــا اختیــار ایــن امــور را بــه دانشــگاهها واگــذار
کردهایــم .سیاســت وزارت علــوم نخســت استانداردســازی و
ســپس نظارت اســت .دربــاره موضــوع ســهامداری امــا باید گفت
کــه ســاختار کنونــی دانشــگاهها بحــث ســهامداری را نمیتوانــد
وارد خــود کنــد .بــرای ایــن اقدامــات صندوقهــای نــوآوری و
صندوقهــای پژوهــش فنــاوری در نظــر گرفتهشــده اســت.
وی در خصــوص بنــد ط تبصــره  ۹اظهــار داشــت :ایــن
بنــد در میانهســال  ۱۳۹۷اجرایــی شــد و از اواخــر شــهریور
 ۱۳۹۷تــا پایــان ســال حــدود  ۳۰۰قــرارداد منعقــد شــد.
در ایــن نشســت ،دکتــر مرضیــه شــمس یوســفی عضــو
هیئتعلمــی دانشــگاه گیــان ،دکتــر امیــر عبداللهــی،
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان،
دکتــر آمنــه خدیــور ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه الزهــرا
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وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در دومیــن نشســت از سلســله
نشســتهای هماندیشــی وزیــر علــوم و برخــی از معاونــان و
مســئوالن وزارت علــوم بــا اعضــای هیئتعلمــی جــوان و نخبــه
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور
بــر ضــرورت تقویــت و کیفیســازی مجموعههــای علمــی
کشــور و بهروزرســانی آنهــا و پیشــبرد آمــوزش عالــی براســاس
پیشبینیهــای علمــی و دقیــق معطــوف بــه آینــده تأکیــد کــرد.
دومیــن نشســت از سلســله نشســتهای هماندیشــی وزیــر
علــوم و معاونــان وی بــا اعضــای هیئتعلمــی جــوان و نخبــه
کشــور بــا حضــور دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری ،دکتــر علــی خاکــی صدیــق ،معــاون آموزشــی ،دکتــر
مســعود شــمس بخــش ،مشــاور وزیــر و مدیــرکل حــوزه وزارتی،
دکتــر محمدجــواد رســایی ،مشــاور وزیــر و دکتــر علیرضــا
عبداللهــی نــژاد ،مدیــرکل روابــط عمومــی و جمعــی از «اســاتید
جــوان و نخبــه دانشــگاهی» در ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد.
دکتــر غالمــی ،بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه برگــزاری هرچه
بیشــتر جلســاتی ازایندســت ،گفــت :بــا توجــه بهســرعت
تحــوالت علــوم و فنــاوری و توســعه علم در جهــان ،درصورتیکه
قــرار باشــد رویکردهــای علمــی جدیــد موردتوجــه باشــد بایــد
بــه نســل جــوان توجــه کــرد .ازجملــه اقدامهــای انجامشــده
در ایــن حــوزه میتــوان بــه انتصــاب رؤســای دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها و مراکــز فنــاوری کــه حداقــل  ۱۰ســال
بهصــورت متوســط جوانتــر از گذشــته هســتند ،اشــاره کــرد.
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وی تصریــح کــرد :همچنیــن مــا بایــد از ظرفیــت هممیهنانمــان
در تمــام کشــورهای جهــان اســتفاده کنیــم؛ هیــچ احــدی از
ایرانیــان مقیــم در کشــورهای جهــان ،جــای وطــن کــرده
محســوب نمیشــوند .همــه مــا ایرانــی هســتیم و بــه وطــن
خــود متعهــد هســتیم .دانشــگاهها بایــد باظرافــت و پیگیــری
از تــوان همــکاران در کشــورهای دیگــر اســتفاده کننــد.
وزیــر علــوم بابیــان اینکــه بحــث اصلــی مــا همفکــری دربــاره
آینــده آمــوزش عالــی اســت خاطرنشــان کــرد :کســانی کــه قــرار
اســت در آینــده ســکاندار آمــوزش عالــی باشــند ،جوانــان امــروز
هســتند .کمبــود زمانــه مــا درگذشــته ،برنامــه کالن بلندمــدت
بــود چراکــه اغلــب تصمیمــات در جهــت حــل مشــکالت آنــی
بــود .امــروز امــا در شــرایطی قــرار داریــم کــه بــه توســعه
فیزیکــی مگــر در مــوارد خــاص نیــاز چندانــی نداریــم و
بهجــای آن بایــد بــه فکــر بهروزرســانی آمــوزش عالــی باشــیم.
دکتــر غالمــی در ادامــه اظهــار داشــت :چیــزی کــه امــروز
بــه آن نیــز داریــم انتقــال مدیریــت بهصــورت تدریجــی بیــن
نســل فعلــی و نســل آینــده اســت .خوشــبختانه در همیــن
راســتا توانســتهایم در دو ســال گذشــته رؤســای دانشــگاهیای
را منصــوب کنیــم کــه بهطــور متوســط حداقــل  ۱۰ســال
جوانتــر از رؤســای دانشــگاهی قبلــی بودهانــد .البتــه همــواره
بــه ســابقه علمــی و عملــی هــم توجــه داریــم امــا موضــوع
جوانگرایــی یکــی از اولویتهــای اصلــی مــا بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بهقــرار گرفتــن کشــور در شــرایط خــاص
خاطرنشــان کــرد :شــرایط خــاص کشــور تیغــی دو لبــه اســت؛
از یکســو مانعــی بــرای جبــران برخــی کمبودهــا اســت ،امــا از
ســوی دیگــر مــا را وادار میکنــد بیشازپیــش روی پــای خودمان
توگــو اجتنــاب
بایســتیم .مــا نبایــد هی ـچگاه از فرصتهــای گف 
کنیــم و توصیــه مــن بــه شــما اعضــای هیئتعلمــی جــوان
ایــن اســت کــه از هــر فرصتــی بــرای گفتوگــو اســتفاده کنیــد.
وزیــر علــوم درخصــوص مهاجــرت نخبــگان عنــوان
کــرد :ایــن پدیــده مربــوط بــه شــرایط کنونــی نیســت
و از ســالهای قبــل وجــود داشــته امــا در ســالهای
اخیــر بنابــر بعضــی دالیــل تشــدید شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نخبــگان مهاجرتکــرده از
کشــور گفــت :نبایــد کســی را جــای وطنشــده قلمــداد
کنیــم؛ بــه همــه مهاجــران ایرانــی بایــد بــا ایــن نــگاه
بنگریــم کــه روزی برمیگردنــد .کاری نکنیــم کــه عــرق
و عالقــه مهاجــران بــه ایــران کــم شــود و هیــچ ایرانــی
مهاجــرت کــرده را مهاجــران قطعــی تلقــی نکنیــم.
دکتــر غالمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بابیــان اینکــه
امــروزه تعــداد زیــادی پــروژه مشــترک بیــن دانشــگاههای
ایــران و دیگــر کشــورها بــه انجــام میرســد گفــت :ایــن
پروژههــا بــا اســتفاده از ارتبــاط همیــن نخبــگان مهاجــرت
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استادان جوان و نخبه

کــرده صــورت میگیــرد .درنهایــت هــم بایــد گفــت کــه
مــا تــاش داریــم تــا جزایــر آمــوزش عالــی را بــه یکدیگــر
وصــل کنیــم تــا مجمعالجزایــری متحــد داشــته باشــیم.
در ایــن نشســت ،دکتــر مریــم نیکــزاد ،عضــو هیئتعلمــی
دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل ،دکتــر محمد نــوروزی ،عضو
هیئتعلمــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،دکتــر محمــد رئیســی،
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه صنعتی اصفهــان و دکتــر رمضانعلی
ابــوزاده ،عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه رازی حضــور داشــتند.
ایجــاد پایگاههــای علمــی در مناطــق مختلــف کشــور
بهخصــوص در شهرســتانها بهمنظــور جلوگیــری از ســفر
دانشــجویان و اســاتید بــه شــهرهای بــزرگ ،جلوگیــری از
مــوازیکاری در حــوزه سیاســتگذاری علمــی کشــور،
قدردانــی از تــاش و اهتمــام وزیــر علــوم بــرای حفــظ آرامــش
در دانشــگاهها ،توجــه دوبــاره بــه مقطــع کارشناســی ،لحــاظ
شــدن امتیــاز پژوهشهــای اعضــای هیئتعلمــی ســرباز در
کارنامــه آنهــا و ضــرورت کمــک جــدی دولــت بــه آمــوزش
عالــی درزمینــه برقــراری ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه ،برخــی
از مطالــب و پیشــنهادهایی بودنــد کــه از ســوی اســتادان در
ایــن نشســت هماندیشــی بــا وزیــر علــوم مطــرح شــد.
جایگاه دوم ایران در تربیت نیروی انسانی دانشگاهی
در جهان

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در ســومین نشســت
از سلســه نشســتهای هماندیشــی وزیــر علــوم و
برخــی از معاونــان و مســئوالن وزارت علــوم بــا اعضــای
هیئتعلمــی جــوان و نخبــه دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها
و پارکهــای علــم و فنــاوری کشــور از جایــگاه دوم ایــران
در تربیــت نیــروی انســانی دانشــگاهی در جهــان خبــر داد.
در نشســتی دیگــر از سلســله نشســتهای هماندیشــی وزیــر
علــوم و معاونــان وی بــا اعضــای هیئتعلمــی جــوان و نخبــه
کشــور بــا حضور دکتــر منصــور غالمی ،وزیــر علــوم ،تحقیقات و
فنــاوری ،دکتــر عبدالرضــا باقــری ،قائممقــام وزیــر علــوم ،دکتــر
مســعود شــمسبخش ،مشــاور وزیــر و مدیــرکل حــوزه وزارتــی،
دکتــر محمدجــواد رســایی ،مشــاور وزیر علــوم و جمعی از اســاتید
جــوان و نخبــه دانشــگاهی در ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر غالمــی گفــت :دانشــگاههای
کشــور پــس از انقــاب توانســته اســت بــا موفقیــت  ۳دوره را
پشــت ســر بگــذارد؛ دوره نخســت از دهــه شــصت شــروع شــد
و در آن بــه تربیــت نیــروی انســانی توجــه شــد .خوشــبختانه در
تربیــت نیــروی انســانی موفــق عمــل کردهایــم و در جهــان
رتبــه دوم را داریــم .در دهــه ســوم انقالب ،دانشــگاهها توانســتند
گام دوم را برداشــته و در ســطح بینالمللــی رتبــه پژوهشــی
ایــران را ارتقــاء دهنــد .در دهــه چهــارم انقــاب و در گام

ســوم ،دانشــگاههای کارآفریــن در حــال شــکلگیری هســتند
و پارکهــای علــم و فنــاوری نیــز در حــال فعالیــت هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نشســتها بیشــتر جنبــه
غیررســمی و دوســتانه دارنــد خاطرنشــان کــرد :اعضــای
هیئتعلمــی حاضــر در نشســت بــه یــاد داشــته باشــند کــه بــه
دلیــل سمتهایشــان در دانشــگاهها دعــوت نشــدهاند بلکــه
بهعنــوان اعضــای نخبــه و جــوان دانشــگاهی بــرای همفکــری
و تدویــن نقشــه راه آینــده آمــوزش عالــی دعــوت شــدهاند.
آینــده دانشــگاهها بــا حضــور شــما اتفــاق خواهــد افتــاد .مــا
امــروز بــا اســتفاده از پیشــنهادهای شــما در سیاسـتگذاریهای
کالن تصمیماتــی را اتخــاذ میکنیــم و شــما بایــد در
فــردای آمــوزش عالــی ایــن تصمیمــات را اجرائــی کنیــد.
وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد :در خصــوص بحــث ارتبــاط بــا
صنعــت در چنــد ســال گذشــته اقدامــات خوبــی انجامشــده
اســت .موافــق ایــن موضــوع هســتم کــه بایســتی در
شهرســتانها کمــک بیشــتری درخصــوص ارتبــاط دانشــگاهها
بــا صنعــت صــورت بگیــرد .درزمینهــه بومیگزینــی نیــز
ایرادهــای جــدیای دربــاره ایــن طــرح وجــود دارد تــاش
میکنیــم ایــن طــرح را در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
مطــرح کنیــم تــا در خصــوص آن بازاندیشــی صــورت بگیــرد.
در ایــن نشســت دکتــر بهــروز کشــته گــر ،عضــو هیئتعلمــی
دانشــگاه زابــل ،دکتــر علیرضــا امانــی ،عضــو هیئتعلمــی
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،دکتــر حســین دانشمهــر،
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه کردســتان ،دکتــر علــی امیــری،
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه زنجــان ،دکتــر بهنــام پورحســن،
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه دامغــان و دکتــر مهــدی کرمــی،
عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه شــهرکرد حضــور داشــتند.
کمبــود زیرســاختهای الزم بــرای انجــام پژوهــش عمیــق
در کشــور بهخصــوص در مناطــق دور از پایتخــت ،ضــرورت
تقویــت ارتبــاط بــا صنعــت اســاتید ،لــزوم برداشــتن رابطــه مرکز
پیرامونــی درزمینهــه تجهیــزات فنــی دانشــگاهها ،ضــرورت
اســتخدام دکتراهــای علــوم پایــه یکــی از نیازهــا بــرای فــردای
آمــوزش عالــی ،تضــاد بومیگزینــی بــا عدالــت آموزشــی ،لــزوم
اعتمــاد بــه متخصصان علــوم انســانی در حوزه سیاسـتگذاری و
مدیریتــی ،ایجــاد دانشــگاه کارآفریــن بــا ایجــاد اکوسیســتمهای
واقعــی ،ضــرورت توجــه بــه علــوم بنیــادی بــرای ســاختن فردای
صنعــت و ایجــاد ارتبــاط مؤثــر میــان علــم دانشــگاه و بخــش
صنعــت ،برخــی از مطالــب و پیشــنهادهایی بودنــد کــه از ســوی
اســتادان در ایــن نشســت هماندیشــی بــا وزیــر علوم مطرح شــد.
ایــن نشســت ســومین جلســه هماندیشــی از سلســله
نشســتهای وزیــر علــوم بــا اعضــای هیئتعلمــی
جــوان و نخبــه دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پارکهــای
علــم و فنــاوری کشــور اســت کــه باهــدف همفکــری
دربــاره مســائل و آینــده آمــوزش عالــی برگــزار میشــود.
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با موضوع هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم

نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری برگزار شد
نشســت رؤســای دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی،
پژوهشــی و فنــاوری بــا موضــوع «هماندیشــی
دانشــگاه و دولــت در شــرایط تحریــم» و بــا حضــور
دکتــر اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیسجمهــور،
وزیــران علــوم ،تحقیقات و فنــاوری ،کشــور ،کار و رفاه
اجتماعــی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت هفدهــم تیرمــاه
ســالجاری در دانشــگاه الزهــرا(س) برگــزار شــد.
ایــن نشســت ی ـکروزه باهــدف «تبییــن وضعیــت و چالشهــای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاســی کشــور در شرایط تحریم» و
«چگونگــی بهرهبــرداری از ظرفیتهــای علمــی و تخصصــی جامعه
دانشــگاهی در مواجــه بــا چالشهــای احتمالــی» برگــزار گردیــد.
ایــن نشســت شــامل یــک بخــش افتتاحیــه و دو هماندیشــی بــا
محورهــای «سیاســتهای تولیــد ملــی و اشــتغال» و «تحلیــل
وضعیــت اجتماعــی ،فرهنگــی و ارتبــاط آن بــا تحریــم» بــود .در
هماندیشــی «سیاســتهای تولیــد ملــی و اشــتغال» ،پیرامــون
سیاسـتها و برنامههــای دولــت در توســعه تولیــد ملــی و اشــتغال،
نقــش توســعه فنــاوری در ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی ،جلــب
مشــارکت بخــش غیردولتــی و توســعه ســرمایهگذاری ،نقــش
مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهــش و فنــاوری در پشــتیبانی از
سیاســتهای اشــتغال و کارآفرینــی دولــت ،نحــوه تأمیــن مــواد
اولیــه ،قطعــات ،تجهیــزات و فناوریهــای مــورد نیــاز صنعــت و
ســایر بخشهــای صنعتــی و اجرایــی ،پشــتیبانی از مراکــز تحقیــق
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و توســعه واحدهــای صنعتــی و ارتقــا کیفیــت کاالی ایرانــی و
نقــش دانشــگاهها و مؤسســات پژوهــش و فنــاوری در پشــتیبانی از
سیاس ـتهای تولیــد ملــی و اشــتغال گفتوگــو و تبادلنظــر شــد.
در هماندیشــی دوم نیــز بــا عنــوان «تحلیــل وضعیــت اجتماعــی،
فرهنگــی و ارتبــاط آن بــا تحریــم» ،شناســایی نقــاط آســیبپذیر
و التهابآفریــن ،دغدغههــا و حساســیتهای اجتماعــی ،فرهنگــی
و سیاســی ،ضــرورت و نقــش ســرمایههای اجتماعــی و نمادیــن
در کمــک بــه رفــع چالشهــای ملــی و تقویــت همبســتگی ملــی،
سیاســتها و برنامههــای دولــت در کمــک بــه کاهــش نقــاط
آســیبپذیر و التهابآفریــن و نقــش مؤسســات آمــوزش عالــی
و پژوهــش و فنــاوری در کمــک بــه ایجــاد فضــای نشــاط و
امیــد در جامعــه ،محورهــای مــورد گفتوگــو و تبادلنظــر بــود.
در ایــن نشســت رؤســای دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی،
پژوهــش و فنــاوری ،رؤســای مراکــز آمــوزش عالــی غیردولتــی
بــزرگ کشــور ،رؤســای مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی وابســته
بــه دســتگاههای اجرایــی ،اعضــای اصلــی اتــاق بازرگانــی
ایــران ،معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاههای بــزرگ،
رؤســای کمیســیونهای آمــوزش و تحقیقــات ،فرهنگــی ،صنایــع
و معــادن ،اقتصــادی و اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی،
رئیــس مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،تعــدادی
از رؤســای انجمنهــای علمــی مرتبــط بــا موضــوع نشســت و
تعــدادی از صاحبــان صنایــع بــزرگ کشــور حضــور داشــتند.

خبرانهم آموزش عالی

یش ن
هماند ی دا ش گاهاه و دولت

یش ن
هماند ی دا ش گاهاه و دولت
دکتــر جهانگیــری بــا بیــان اینکــه دانشــگاه عقــل نقــاد جامعــه و
نهــاد زنــده و پویایــی اســت کــه پیونــد عمیقــی بــا جامعــه دارد،
گفــت :دانشــگاه نهــادی نیســت کــه نتــوان بــه آن نزدیــک شــد
و آن را نقــد کــرد .دانشــگاه یــک فرمانبــر سیاســت نیســت کــه
بتــوان هــر دســتوری را بــه آن تحمیــل کــرد بلکــه یــک نهــاد
علمــی اســت کــه مســائل را بــا اندیشــه و فکــر مــورد بررســی
قــرار داده و بــرای حــل مشــکالت راهــکار ارائــه مــی دهــد.
معــاون اول رییــس جمهــور اضافــه کــرد :بــرای اینکــه دانشــگاه
بتوانــد عقــل نقــاد جامعــه باشــد نیازمنــد اســتقالل علمــی،
آزادی هــای آکادمیــک ،التــزام اجتماعــی و حاکمیــت اصــول و
هنجارهــای اخــاق علمــی اســت و در درون دانشــگاه نیــز بایــد
از اســتقالل علمــی دانشــگاه هــا حفاظــت و حراســت شــود و ایــن
مســئولیتی اســت کــه بــر دوش رؤســای دانشــگاه هــا قــرار دارد.

سطح باالی اعتماد عمومی مردم به دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و فناوری /مردم دانشگاه را باور دارند
دکتــر اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره
بــه ســطح بــاالی اعتمــاد عمومــی مــردم بــه دانشــگاهها و
مراکــز پژوهشــی و فنــاوری تأکیــد کــرد :در موضــوع ســیالب
اخیــر در کشــور ایــن بحــث پیــش آمــده کــه گــزارش را بــه کــدام
نهــاد غیردولتــی بدهیــم کــه مــردم بــاور کننــد و رئیــس جمهــور
تصمیــم گرفــت ایــن مســئولیت را بــه دانشــگاهها واگــذار کنــد.
دکتــر جهانگیــری افــزود :در شــرایط خطیــر پیــش رو بــه صــورت
توأمــان هــم بــا محدودیــت و هــم بــا فرصــت هایــی روبــرو هســتیم
کــه ایــن محدودیــت هــا و فرصــت هــا تاثیرجــدی و تعییــن کننــده
ای بــر همــه نهادهــای کشــور و بخصــوص دانشــگاه هــا دارد و نقش
و عملکــرد آنهــا تحــت تأثیــر ایــن شــرایط قــرار خواهــد گرفــت.
معــاون اول رییــس جمهــور ادامه داد :در شــرایط جدیــد پیش رو هیچ
منظومــه ای صاحــب نظرتــر و متخصــص تــر از جمــع دانشــگاهیان
وجــود نــدارد و هیچکــس بــرای ارائــه راهکارهایــی در جهــت بــرون
رفــت کشــور از شــرایط پیــش رو ذیصــاح تر از دانشــگاهیان نیســت
چــرا کــه آنهــا هــم از بیماریهــای مزمــن گذشــته آگاهــی دارنــد و
هــم ظرفیــت هــا و تنگناهــای کشــور را بــه خوبــی مــی شناســند.
وی بــا بیــان اینکــه تجربــه تاریخــی در ادوار گذشــته نشــان
مــی دهــد کــه حــل مســائل سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
بــا اعتمــاد بــه دانشــگاه هــا قابــل انجــام اســت ،گفــت :البتــه
بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــیم کــه ضــرورت هــا ،تنگناهــا
و اولویــت هــای دانشــگاه هــا در واقــع ضــرورت هــا ،تنگناهــا و
اولویــت هــای ملــی و مربــوط بــه کل کشــور و حکومــت اســت
و نبایــد ایــن مســائل را مختــص بــه نهــاد دانشــگاه در نظــر
بگیریــم چــرا کــه آینــده کشــور در دانشــگاه هــا رقــم مــی خــورد.

وی افــزود :در راســتای حفاظــت و حراســت از آزادی هــای آکادمیــک
و اصــول و هنجارهــای اخــاق علمــی در دانشــگاه هــا ،اخیــراً آییــن
نامــه ای در دولــت بــرای شناســایی و برخــورد بــا تقلــب در پایــان
نامــه هــا و کارهــای علمــی و تحقیقاتــی تصویــب شــده کــه البتــه
ایــن آییــن نامــه تکملــه ای دارد کــه در کمیســیون علمــی دولــت بــا
پیگیــری هــای وزیــر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری تصویب خواهد شــد.
دکتــر جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاه هــا مــی تواننــد در
زمینــه خالقیــت و نــوآوری کــه نیــاز جــدی امــروز کشــور اســت ،گام
هــای اساســی بردارنــد ،اظهــار داشــت :ایفــای ایــن نقــش از ســوی
دانشــگاه ها مســتلزم شــجاعت و مســئولیت پذیری رؤســای دانشــگاه
هــا اســت تــا بتواننــد ایــن مســئولیت مهــم و کلیــدی را ایفــا نماینــد.
معــاون اول رییــس جمهــور افــزود :البتــه بــرای تحقــق ایــن
امــر ،حمایــت دولــت و همــه نهادهــای حاکمیتــی نیــز الزم
اســت و بایــد نســبت بــه دانشــگاه حســن ظــن وجــود داشــته
باشــد و حقــوق و جایــگاه دانشــگاه بــه رســمیت شــناخته
شــود چــرا کــه امنیتــی و ســلیقه ای کــردن دانشــگاه هــا
باعــث منفعــل شــدن و ناکارآمــدی دانشــگاه هــا خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری چنــد جلســه بــا رؤســای  ۱۳دانشــگاه
برتــر کشــور در خصــوص حــل مســائل کشــور خاطرنشــان
کــرد :ایــن دانشــگاه هــا در همیــن راســتا کارگــروه هایــی را
تشــکیل داده انــد و نظــرات و راهکارهایــی را بــه دولــت ارائــه
کردنــد کــه ایــن نظــرات دســتور کار برخــی کمیســیون هــای
دولــت شــده اســت کــه امیــدوارم ایــن گونــه تشــکل هــای
غیررســمی بــه ســایر دانشــگاه هــا نیــز تســری پیــدا کنــد.
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه وقــوع ســیالب و تخریــب هــای
ناشــی از آن در ابتــدای ســال جــاری ،گفــت :در جریــان ایــن
اتفاقــات یکبــار دیگــر حضــور یکپارچــه و ملــت بــودن مــردم
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ایــران بــه نمایــش گذاشــته شــد و بــه پیشــنهاد رییــس جمهــور
دانشــگاه بــه دلیــل برخــورداری از ســرمایه علمــی و ســرمایه
اجتماعــی بــه عنــوان نهــادی تعییــن شــد تــا در خصــوص
ســیالب و حضــور مــردم گــزارش دقیقــی تهیــه و ارائــه دهــد.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا تأکیــد بــر نقــش دانشــگاه هــا در
توســعه علمــی کشــور ،افــزود :دانشــگاه هــا پیــش نیــاز و زمینــه
ســاز توســعه پایــدار کشــور هســتند امــا نقــش دانشــگاه محــدود
بــه توســعه علمــی نیســت بلکــه در همــه زمینــه هــای عــام
توســعه نقــش دارد و مــی توانــد سرمشــق و پیشــران باشــد.
وی افــزود :بایــد کاری کنیــم کــه مشــارکت عمومــی در همــه زمینــه
هــا شــکل گیــرد و پیــش نیــاز ایــن امر مهــم این اســت که دانشــگاه
هــا در همــه مســائل کشــور مشــارکت داشــته باشــند و فقــط نظــاره
گــر نباشــند و دانشــجویان نیــز دچــار یــأس نســبت بــه آینده نشــوند.
دکتــر جهانگیــری یکــی از مهمتریــن رســالت هــا در مقطــع
فعلــی را افــق گشــایی نســبت بــه آینــده برشــمرد و خاطــر
نشــان کــرد :اگــر بــی تفاوتــی ،ناامیــدی و یــأس در جامعــه
ایجــاد شــود و مــردم سرنوشــت خــود را از نظــام جــدا بداننــد
ایــن موضوعــی خطرنــاک اســت و اگــر ایــن اتفــاق در درون
دانشــگاه هــا رخ دهــد خطرناکتــر و مخربتــر خواهــد بــود.
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کشــور دچــار وقفه نشــود و این رســالتی مهــم بر دوش دانشــگاه های
کشــور اســت کــه در رونــد توســعه علمی کشــور توقــف بوجــود نیاید.
دکتــر جهانگیــری ادامــه داد :مــا بایــد از ســرمایه هــای علمــی،
اســاتید و محققــان کشــور حراســت و حفاظــت کنیــم و وضعیــت
معیشــتی آنهــا را مــورد توجــه قــرار دهیــم تــا ایــن ســرمایه
هــا در معــرض بــی آیندگــی و خــروج از کشــور قــرار نگیرنــد.
معــاون اول رییــس جمهــور ضــرورت ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت را
مــورد تأکیــد قــرار داد و بــا اشــاره بــه تجربــه موفــق وزارت نفــت
در اســتفاده از توانمنــدی دانشــگاه هــا در پیشــبرد برنامــه هــای
صنعــت نفــت کشــور گفــت :امــروز کــه گفتــه مــی شــود ۱۴۰
هــزار دســتگاه خــودرو بــه خاطــر نبــود برخــی قطعــات در پارکینــگ
هــای خــودرو ســازان متوقــف شــده انــد ،الزم اســت دانشــگاه هــا
بــه میــدان بیاینــد و نیــاز صنعــت و تولیــد کشــور را مرتفــع کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :دکتــر غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،مجموعــه وزارت علــوم و رؤســای دانشــگاه هــا ،خــوب پای
کار ایســتادهاند و شــرایط امــروز کشــور را بــه خوبــی درک کــرده اند.

معــاون اول رییــس جمهــور گفــت :الزمــه تحــرک در توســعه ملــی و
توســعه علمــی کشــور بــاال بــردن حــس تعلــق ،همبســتگی ،اعتمــاد
و مشــارکت نخبــگان جامعــه در همــه بخــش هــا و زمینــه ها اســت.
وی در ادامــه بــه نقــش آفرینــی دانشــگاه هــا در شــرایط پیــش روی
کشــور و اجــرای راهبــرد انتخــاب شــده در ایــن مقطــع اشــاره کــرد
و گفــت :مقــام معظــم رهبــری مواکــداً در ســخنرانی هــای مختلــف
و بخصــوص در ســخنرانی ســالگرد ارتحــال امــام خمینــی (ره) تأکیــد
کردنــد کــه راهبــرد امــروز جمهــوری اســامی ایــران مقاومت اســت
و بــه نظــر مــی رســد کــه بــرای اجــرای ایــن راهبــرد راهــی جــز
بــاال بــردن تــاب آوری سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و مدیریتــی
کشــور نداریــم چــرا کــه یکــی از اهــداف آمریکایــی هــا فشــار بــر
طبقــات مختلــف جامعــه و ایجــاد نارضایتــی در آنهــا بــوده اســت.
دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره بــه شــرایط دشــوار زندگــی مــردم
گفــت :معیشــت بخــش وســیعی از مــردم کشــور امــروز بــه ســختی
مــی گــذرد و حتمــ ًا یکــی از مولفــه هــا در تــاب آوری اقتصــادی
ایــن اســت کــه چــه کنیــم تــا مــردم بتواننــد ایــن شــرایط را تحمــل
کننــد کــه در ایــن زمینــه نقــش دانشــگاه هــا و راهکارهایــی کــه
بــه دولــت پیشــنهاد مــی کننــد بســیار تأثیــر گــذار و مهــم اســت.
وی افــزود :بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کنیــم کــه در شــرایط
تحریــم کــه کشــور بــا مشــکالتی روبروســت ،رونــد توســعه علمــی
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دولت بیش از هر زمان دیگر به نقش دانشگاهها در
عبور از بحرانها و گردنههای سخت باور دارد
وزیــر علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه «دولــت اکنــون
بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه نقــش و ســهم دانشــگاهها در
عبــور از بحرانهــا و گردنههــای ســخت بــاور دارد» تصریــح
کــرد :نشســت رؤســای دانشــگاهها فرصــت مهمــی بــرای تحقــق
ایدههایــی اســت کــه ســالیان ســال در قالــب ارتبــاط دانشــگاه و
صنعــت و جدیــداً ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه و جامعــه مطــرح اســت.
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دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه اکنــون در طلیعــه دهــه پنجــم
انقــاب اســامی قــرار گرفتــه ایــم ،اظهــار داشــت :هــم
اکنــون بــه مــدد تــاش صادقانــه و جوانمردانــه همــه کســانی
کــه دل در گــرو رشــد و تعالــی ایــن کشــور دارنــد ،توشــه و
انبانــی قابــل اعتنــا از تجربــه و دســتاورد هــای علمــی و
پژوهشــی را در عرصــه هــای مختلــف در اختیــار داریــم.

رگدهمایی

رگدهمایی

دکتــر غالمــی اظهــار امیــدواری کــرد :در ایــن نشســت
بتوانیــم سیاســتها و برنامههــای مؤثــر بــرای ارتقــای نقــش
اجتماعــی دانشــگاهها در شــرایط جدیــد را بــه نتیجــه برســانیم

اشــتغال دانشمحــور در دنیــا رتبــه  ۸۱را داریــم و ایــن نشــان
میدهــد کــه در ایــن زمینــه کار زیــادی بایــد انجــام شــود و ســعی
کنیــم شــرایط تســهیل را در زمینــه گرفتــن وام و پشــتوانه مالــی
بــرای شــرکتهای دانشبنیــان فراهــم کنیــم ومــا در وزارت
تعــاون ،کار و امــور اجتماعــی صنــدوق مالــی خــرد تضمیــن شــده
را رونمایــی کردیــم و یــک راه دیگــر هــم اســتفاده از طرحهــای
زود بــازده اســت و امیدواریــم شــرایط مطلــوب را بــرای تولیــد و
ســرمایه گــذاری بــا همــکاری مجموعــه دانشــگاهی فراهــم کنیــم.

وزیــر علــوم در ادامــه بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه امــروز
بیــش از هــر زمــان دیگــر ،دانشــگاه هــای کشــور بــر مبنــای
تعهــد و الزامــی کــه نســبت بــه امــر مســئولیت پذیــری
اجتماعــی دارنــد پــای کار هســتند ،اظهــار داشــت :متقابــ ً
ا
دولــت نیزاکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه نقــش و ســهم
دانشــگاه هــا در عبــور از بحــران هــا و گردنــه هــای ســخت
بــاور دارد و ایــن فرصــت مهمــی بــرای تحقــق ایــده هایــی
اســت کــه ســالیان ســال در قالــب ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت
و جدیــداً ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه و جامعــه مطــرح اســت.
وی افــزود :در زمینــه ایــن همــکاری مشــترک مــی تــوان
بــه مــواردی از قبیــل امضــا قــرار داد بــا وزارت خانــه هــای
صمــت و جهــاد کشــاورزی در خصــوص کارآمــوزی و کارورزی
دانشــجویان و اســاتید جدیــد دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی
در بخــش هــای مختلــف ایــن وزارتخانــه هــا اشــاره کــرد.
دکترغالمــی بیــان کــرد :از بتــدای  ۱۳۹۸اعــزای هیــات
علمــی کــه اســتخدام میشــوند بایــد بــه مــدت شــش مــاه
در صنعــت دوره بگذارنــد و بعــد درخواســت خــود را مطــرح
کننــد .مــا همچنیــن بازنگــری در آییــن نامــه ارتقــا را مطــرح
کردیــم کــه بــرای بررســی بــه دانشــگاهها ابــاغ شــده و در
ایــن آییــن نامــه ،بخــش امتیازدهــی در فعالیتهــای علمــی بــه
پروژههــای کاربــردی نیــز نقــش موثــری میتوانــد ایفــا کنــد.
وی همچنیــن برگــزاری ایــن نشســت را بــر آمــده از ایــده تقویــت
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت و همچنیــن ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه
و جامعــه دانســت و گفــت :وقتــی ســخن از دانشــگاه مؤثــر مــی
رود ،دیگــر ایــده هــای «دانشــگاه در خــود» و « دانشــگاه بــرای
خــود» عیــار و اعتبارخــود را از دســت مــی دهنــد و ایــده دانشــگاه
بــرای جامعــه و کشــور جایگزیــن ایــن ایــده هــا مــی شــود.
وزیــر علــوم افــزود :نشســت «هماندیشــی دانشــگاه و دولــت در
شــرایط تحریــم» و طــرح مباحثــی همچون بررســی سیاسـتهای
تولیــد ملــی و اشــتغال و تحلیــل وضعیــت اجتماعــی ،فرهنگــی
و ارتبــاط آن بــا تحریــم ،حکایــت از رویکــرد تــازه اهتمــام و
اعتنــای جــدی دانشــگاه بــه مســائل و موضوعــات روز دارد کــه
قالبهــای ســنتی نشســتهای قبلــی رؤســای محتــرم دانشــگاهها
و مراکــز پژوهشــی و پارکهــای علــم و فنــاوری را شکســته اســت.
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لزوم تطابق فارغالتحصیالن با نیازهای
هر استان و منطقه
قراردادهای صنعت و دانشگاه سه برابر شده است
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :قراردادهــای امضــا شــده
بیــن دانشــگاه و صنعــت بــر اســاس آمــار در ســالهای ۹۲
تــا  ،۹۶ســه برابــر شــده ،امــا رقــم ایــن قراردادهــا تنهــا ۹۵۲
میلیــارد تومــان اســت کــه عــدد پایینــی بــه نظــر مــی رســد.
رضــا رحمانــی در ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد روی
تولیــدات داخلــی ورود جــدی تــر داشــته باشــیم ،گفــت :محــور
توســعه تولیــد و تعمیــق ســاخت داخــل بــه حضــور و نقــش
دانشــگاهیان نیــاز دارد .از اواخــر ســال قبــل ایــن حرکــت بــا عنوان
ســاخت داخــل شــروع شــد؛ مشــکالت ســاخت داخــل بــا اســتفاده
از توانمنــدی کــه شــاه بیــت آن دانشــگاه اســت ،حــل میشــود.
رحمانــی بــا اشــاره بــه نمایشــگاه قطعــه ســازی کــه اخیــراً در
تبریــز برگــزار شــد ،گفــت :در ایــن نمایشــگاه پارکهــای علــم و
فنــاوری هــم حضــور داشــتند و بــر اســاس آمــاری کــه دریافــت
کــردم ۶۲ ،قــرارداد بیــن پارکهــا و صنعــت منعقــد شــد .وی تأکیــد
کــرد :حتــی اگــر یــک قطعــه باقــی مانــده باشــد ،ایــن نهضــت را
ادامــه میدهیــم و از تــوان علمــی دانشــگاهها اســتفاده میکنیــم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه دانشــگاههای
طــرف ایــن قراردادهــا ،اظهــار کــرد :پنــج دانشــگاه صنعتــی
شــریف ،تهــران ،صنعتــی امیرکبیــر ،علــم و صنعــت
و صنعتــی اصفهــان حضــور فعالتــری دارنــد؛ البتــه
ظرفیــت ایــن دانشــگاهها بیشــتر از ایــن قراردادهــا اســت.
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محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون ،کار و امــور اجتماعــی
در نشســت رؤســای دانشــگاهها و موسســات آموزشــی،
پژوهشــی و فنــاوری بــر لــزوم تطابــق فارغالتحصیــان بــا
نیازهــا و مزیتهــای هــر اســتان و منطقــه تأکیــد کــرد.
شــریعتمداری بــه تحــول در دانشــگاهها در بحــث فارغالتحصیــان
اشــاره کــرد و گفــت :یکــی از اساســیترین مشــکالت مــا در
جامعــه عــدم تطابــق دانشآموختــگان بــا نیازهــای بــازار کار
اســت زیــرا یکــی از مســائلی کــه بــا آن مواجهــه هســتیم عــدم
تطابــق فارغالتحصیــان بــا مزیتهــای هــر اســتان و منطقــه
اســت؛ مثــ ً
ا در اســتان سیســتان و بلوچســتان چــه نیازهــای
اشــتغالی وجــود دارد و بــه چــه فــارغ التحصیــان نیــاز داریــم.
وزیــر تعــاون ،کار و امــور اجتماعــی بــه مهارتهــا در حــوزه
فارغالتحصیــان اشــاره کــرد و گفــت :یکــی دیگــر از
مشــکالت مــا نبــود مهارتهــای الزم در فــارغ التحصیــان
دانشــگاهی اســت و مــا در وزارت تعــاون بــا ایجــاد شــورای
عالــی فنــی تربیــت و مهــارت بــه ریاســت معــاون اول رئیــس
جمهــور تــاش کردیــم کــه همــه مراکــز آموزشــی از یــک
برنامهریــزی هماهنــگ در بخــش مهــارت اســتفاده کننــد و در
ایــن راه از تجربیــات ســایر کشــورهای جهــان هــم اســتفاده کنیــم.
وی گفــت :نیــروی متخصــص مــا بایــد متناســب بــا بــازار
کار تربیــت شــوند و بایــد در زمینــه آموزشهــای مهارتــی
مشــکالت را برطــرف کنیــم و بایــد منابــع الزم را بــرای
ایجــاد برنامههــای متناســب بــا بــازار کار فراهــم کنیــم.
شــریعتمداری در ادامــه افــزود :طبــق نتایــج منتشــر شــده از حیــث
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در شرایط تحریم به دنبال پیوند بین دانشگاه و صنعت
هستیم
دکتــر مهنــاز مال نظــری رئیــس دانشــگاه الزهــرا(س) گفــت :امروز
در شــرایط تحریــم و حرکــت بــه ســوی تغییر شــرایط به نفع کشــور
بــه دنبــال پیونــد مبــارک بیــن صنعــت و دانشــگاه هــا هســتیم.
وی در ادامــه افــزود :امــروز کشــور در شــرایط خاصــی قــرار
دارد و بــرای کســب درآمــد مشــکالت اساســی بــر ســر راه
اســت ولــی امیدواریــم ایــن شــرایط را بــه عنــوان یــک
فرصــت بــرای کشــور تلقــی کــرده و عــاوه بــر آنکــه بــه
دنبــال کــم کــردن عــوارض ناشــی از تحریــم هــا هســتیم بایــد
بــه نقــش دانشــگاهها در حرکــت بــه ســوی ایــن تغییــرات
بــه نفــع کشــور و جامعــه توجــه ویــژهای داشــته باشــیم.
دکتــر مالنظــری افــزود :دانشــگاه الزهــرا (س) در حــول چهــار
محــور نقــش خــود را در شــرایط تحریــم بــه طــور جــدی نشــان
داده کــه محــور اول تمرکــز بــر آموزشهــای کاربــردی و توانمنــد
ســازی نیــروی انســانی بــوده کــه ایــن بحــث در دو بعــد آمــوزش
نیــروی متخصــص بــرای ورود جامعــه و بعــد آموزشهــای
مثبــت در دانشــگاهها در شــرایط تحریــم جلــو رفتــه اســت.
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وزیر علوم در دومین نشست شورای ستاد خیرین وزارت علوم تأکید کرد:

لزوم انتقال تجربه دانشگاههای موفق در زمینه کمکهای خیرین به دیگر دانشگاهها
دکتــر منصــور غالمــی ،در دومیــن نشســت شــورای
ســتاد خیریــن وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری دانشــگاهها در
ایــن بخــش گفــت :بایســتی هماهنگیهــای
کافــی بــا دانشــگاهها صــورت بگیــرد و تجربــه
دانشــگاههای موفــق در زمینــه کمکهــای
خیریــن بــه دیگــر دانشــگاهها نیــز انتقــال داده
شــود تــا بتوانیــم اثــرات و کمکهــای فــردی
را بــه اثــرات جمعــی و مدیریتــی تبدیــل کنیــم.
دکتــر غالمــی در ایــن نشســت بــا تأکیــد بــر اینکــه تجربیــات
دانشــگاههای موفــق در زمینــه امــور حمایتــی بایــد بــه دیگــر
دانشــگاهها منتقــل شــود ،اظهــار داشــت :در زمینــه ورود بخــش
خصوصــی و افــراد در مدیریــت دانشــگاهها بــه شــکل ســهامدار،
بایــد گفــت کــه ایــن موضــوع بــه قانــون نیــاز دارد؛ مــا همــواره
تــاش کردهایــم کــه از دانشــگاههای بخــش غیردولتــی
حمایــت کنیــم بــه شــرطی کــه ایــن دانشــگاهها شــاخصها
را رعایــت کننــد و آن را ارتقــاء دهنــد .ازجملــه دانشــگاههای
نمونــه در ایــن زمینــه میتــوان بــه دانشــگاه خاتــم اشــاره کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد تجربیــات موفــق حامیــان آمــوزش عالی
آمــوزش داده شــود ،تصریــح کــرد :میتوانیــم در نشســتهای
رؤســای دانشــگاهها ،نمایندگانــی از بنیادهــای حامــی آمــوزش

عالــی داشــته باشــیم و حتــی میتــوان نشســت مســتقلی در
ایــن زمینــه برگــزار کــرد .در جریــان چنیــن نشس ـتهایی اســت
کــه میتــوان تجربیــات گذشــتهها را بــه جوانــان انتقــال داد.
وزیــر علــوم بــا مثبــت ارزیابــی کــردن اقدامــات بنیــاد خیریــن
خاطرنشــان کــرد :تــاش میکنیــم در زمینــه موضــوع مشــارکت
50درصــدی خیریــن تــا قبــل از شــهریورماه امســال جلســهای
مشــترک بــا ســازمان برنامهوبودجه و شــخص دکتر نوبخت داشــته
باشــیم و در آن نحــوه همکاریهــا بــا خیریــن را بررســی کنیــم.
دکتــر غالمرضــا غفــاری ،معاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علوم
نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره به اینکــه هویــت دینی و ملــی ما با
امــر خیــر گرهخــورده اســت ،گفــت :فرهنــگ امــر خیــر ،موضوعــی
اســت کــه دانشــگاهها میتواننــد در جامعــه ترویــج دهنــد .بــرای
اســتمرار امــر خیــر بایــد از بخــش دانشــجویی کمــک گرفــت .مــا
هماکنــون 4هــزار کانــون دانشــجویی فعــال داریــم و آمادگــی این
را داریــم کــه در همــه دانشــگاهها کانــون خیریــن را فعــال کنیــم.
در ادامــه دکتــر مجتبــی صدیقــی ،معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان
امــور دانشــجویان بــا ابــراز امیــدواری درخصــوص تنــوع اقدامــات
بنیــاد خیریــن اظهــار داشــت :در زمینــه تشــکیل کمیتــه جوانــان
خیــر بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه در ایــن زمینــه خیلی
بــه دنبــال کمیــت کمکهــا نیســتیم .همینکــه جوانــان پــایکار
بیاینــد ،خــودش قــدم بزرگــی در ایــن زمینــه اســت .مــا دنبــال
شــور و نشــاط جوانــان و آشــنایی آنــان بــا ایــن حــوزه هســتیم.
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بــه گفتــه وی ،معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تجربه
باالیــی در زمینــه کانونهــای دانشــجویی دارنــد و میتــوان از این
ظرفیت و تجربه در مســیر امور خیرین دانشــگاهی بهرهمند شــد.
دکتــر حســین عســکریان ،دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم نیــز با
اشــاره بــه برنامههــا و اقدامــات ســتاد خیریــن وزارت علــوم اظهــار
داشــت :اقدامــات صــورت گرفتــه در زیرگروههــا و حوزههــای
متفاوتــی دســتهبندی میشــوند .بخشــی از ایــن اقدامــات را
تحــت عنــوان تقویــت بنیادهــای خیریــه و نیکــوکاری بهمنظــور
کمــک بــه توســعه علــم و فنــاوری نامگــذاری کردهایــم .ازجملــه
اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن بخــش میتــوان بــه تهیــه و
تدویــن کتــاب خیریــن در جهــان و ایــران ،تهیــه و تدویــن چــاپ
اول کتــاب بنیادهــای خیریــن و تهیــه و تدویــن چــاپ دوم معرفــی
خیریــن و فعالیتهــای خیریــن حامــی علــم و فنــاوری اشــاره کرد.
بــه گفتــه وی ،بخــش دوم ایــن فعالیتهــا تحــت عنــوان
تنوعبخشــی منابــع مالــی دانشــگاهها و مراکــز پژوهــش
و فنــاوری میباشــد کــه اقدامــات بنیــاد در ایــن بخــش
شــامل موضوعاتــی همچــون گســترش فعالیــت بنیادهــا،
تنوعبخشــی بیشــتر بــه فعالیــت بنیادهــا در زمینــه

ســوددهی ،گســترش فعالیتهــا در زمینــه کارآفرینــی و
بررســی و ارزیابــی اثربخشــی مأموریتهــا بــوده اســت.
دکتــر عســکریان در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه بخشهای
دیگــر اقدامــات بنیــاد خیریــن خاطرنشــان کــرد :توســعه
زیرســاختها و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا بهرهگیــری
از امکانــات علمــی از دیگــر حوزههــا میباشــد کــه در ایــن
بخــش اقداماتــی همچــون بهروزرســانی اطالعــات خیریــن و
ایجــاد ســایت ایــن بنیــاد بــه زبــان انگلیســی انجامشــده اســت.
وی افــزود :بخــش دیگــری از ایــن اقدامــات شــامل توســعه
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زیرســاخت حقوقــی تســهیلکننده مشــارکت بخــش عمومــی
و خصوصــی در آمــوزش عالــی اســت؛ در ایــن بخــش ،تجــارب
جهانــی در زمینههایــی همچــون معافیتهــای مالیاتــی ،قوانیــن
و مقــررات مربــوط بــه ســرمایهگذاری در دانشــگاهها و قوانیــن
نحــوه ســرمایهگذاری در امــور فنــاوری بررسیشــده اســت.
بــه گفتــه دبیــر ســتاد خیریــن وزارت علــوم ،ایجــاد مدیریتهــای
منطقــهای آمــوزش عالــی باهــدف بهرهگیــری از ظرفیتهــای
بومــی و محلــی در کمــک بــه راهبردهــای آمــوزش عالــی
و توســعه مشــارکت و همــکاری علمــی و بینالمللــی از
دیگــر مــواردی هســتند کــه میتــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر علیرضا عبداللهی نــژاد ،مدیرکل روابط عمومــی وزارت علوم
نیــز در ایــن نشســت اظهــار داشــت :میتــوان پیونــدی میــان بنیاد
حامیــان آمــوزش عالــی بــا انجمنهایــی همچــون انجمنهــای
فارغالتحصیــان دانشــگاهها ایجــاد کــرد .بــرای پیشــبرد
اهــداف ایــن بخــش بــه شبکهســازی گســتردهای نیــاز داریــم.
وی تصریــح کــرد :بخشــی از ایــن شبکهســازی در مذاکــرات
و رایزنیهــا صــورت میگیــرد امــا بخــش دیگــری از آن در
رســانهها و فضــای مجــازی ایجــاد میشــود و مــا میتوانیــم
از تــوان آنهــا بــرای معرفــی بنیــاد
حامــی آمــوزش عالــی و فرهنگســازی
در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــم.
در ادامــه نشســت عبــاس مصلــی نــژاد،
از اعضــای ســتاد خیریــن وزارت علــوم
اظهــار داشــت :برخــی خیریــن در
پروژههــای 50درصــدی ســهم خــود را
بهطــور کامــل میپردازنــد امــا هنگامــی
کــه میبیننــد پــروژه بــه دلیــل پرداخــت
نشــدن  50درصــد دیگــر نصفــه مانــده
اســت از انجــام امــور خیریــه دیگــر
ممکــن اســت دلســرد شــوند .تقاضایــی
کــه داریــم ایــن اســت کــه ســهم 50
درصــدی دولــت در ایــن زمینــه پرداخــت
شــود تــا چنیــن پروژههایــی زودتــر بــه
نتیجــه برســند .همچنیــن پیشــنهادی که
دارم ایــن اســت کــه بهجــای اســتفاده از عنــوان موسســههای
خیریــه ،از نــام موسســههای حامــی اســتفاده کنیــم.
علــی ســعیدی ،از دیگــر اعضــای ســتاد نیــز بــا اشــاره بــه رویکرد
اقتصــاد مقاومتــی کشــور خاطرنشــان کــرد :امــروزه اقتصاد کشــور
در شــرایط خاصــی قــرار دارد .نگرانــی مــا از ایــن اســت کــه در
ایــن شــرایطی ،بودجههــای مربــوط بــه امــور دانشــگاهی حــذف
یــا کــم شــود .از وزیــر علــوم تقاضــا دارم در ایــن راســتا جامعــه را
بیشازپیــش درگیــر بحــث آمــوزش عالــی کنیــم .میتوانیــم بــا
ســهامدار کــردن مردم در دانشــگاهها ،در این مســیر قــدم برداریم.
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عملکرد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و واحدهای فناور مستقر به روایت آمار و ارقام

گزارشی از عملکرد و دستاوردهای
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و واحدهای فناور مستقر
اشاره:

شــرکتها و موسســات دانشبنیــان نقــش مهمــی در رشــد
اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال فارغالتحصیــان دانشــگاهی در
هــر كشــوری ایفــا میكننــد بــه گونــهای كــه از آنهــا بــه
عنــوان موتــور محركــه اقتصــاد در هــر كشــوری یاد میشــود.
بــه همیــن دلیــل تالشهــای زیــادی صــورت گرفتــه اســت
تــا میــزان موفقیــت ایــن شــركتها افزایــش و پویایــی و قــوام
آنهــا تــداوم یابــد .یكــی از مهمتریــن شــیوهها بــرای تحقــق
ایــن امــر ایجــاد مراكــز رشــد و پارکهــای علــم و فنــاوری
اســت تــا از طریــق ارائه مشــاوره ،در اختیــار قــرار دادن فضای
اداری و کارگاهــی ،ارائــه كمكهــای مالــی و بــه طــور كلــی
حمایــت از شــركتهای كوچــك و متوســط دانشبنیــان
بــه رشــد و توســعه ایــن شــرکتها دامــن زده شــود.
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــه عنــوان اولیــن
ســازمان موســس مراکــز رشــد و پارکهــای علــم و فنــاوری
در کشــور بــا هــدف حمایــت از ایجــاد و توســعه شــرکتهای
دانشبنیــان و تولیــد ثــروت از علــم راهانــدازی شــده اســت.
ایــن شــهرک علمــی فعالیــت اجرایــی خــود را از ســال 1380
بــه طــور جــدی بــا راهانــدازی اولیــن مرکــز رشــد در کشــور
و بــا هــدف حمایــت و هدایــت شــركتهای كوچــك و نوپــا
دانشبنیانــی كــه ایدههــای نوآورانــه و فناورانــه داشــته و
امکانــات الزم جهــت عملیاتــی نمــودن آن را ندارنــد ،آغــاز

كــرد و بــه عنــوان حلقــهی واســط میــان دولــت ،صنعــت
و دانشــگاه بــه توســعه اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش و نهایتــا
تبدیــل علــم بــه ثــروت در كشــور ایفــای نقــش کــرده اســت.

طرح جامع و فضاهای کالبدی شهرك
علمي و تحقيقاتي اصفهان

نمودار زمینه فعالیت واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

طــرح جامــع شــهرک بــه عنــوان ابــزار اصولــی طراحــی محیطــی
و کالبــدی بــرای توســعه شــهرک در یــک افــق  20ســاله ،در
 520هکتــار شــامل مجموعــهای از مراکــز رشــد فنــاوری 5 ،تــا
 10پــارک علــم و فنــاوری ،پالکهــای قابــل واگــذاری بــه
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان ،فضاهــای ســبز و فضاهــای
ســکونت شــهری بــرای اســکان و اســتقرار طبقــه خــاق و کســب
و کارهــای دانشبنیــان ،مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی
طراحــی شــده اســت .تاکنــون دو پــارک علــم و فنــاوری و  8مرکــز
رشــد واحدهــای فنــاور و یــک مرکــز علمی-تفریحــی کــودکان و
نوجوانــان در چارچــوب ایــن طــرح جامــع راهانــدازی شــدهاند و
پذیــرای شــرکتها و موسســات دانشبنیــان و واحدهــای فنــاوری
در فضاهــای اســتیجاری یــا دارای مالکیــت اختصاصــی اســت.
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سایر اقدامات و دستاوردهای مهم شهرک علمي و تحقيقاتي

اصفهان و واحدهای فناور مستقر (بویژه طی سالهای اخیر)
برگزاری چهارده دوره جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی در زمینه کارآفرینی
و فنآفرینی
بازدید ریاست محترم جمهور ،معاون اول و  21نفر از وزرا و معاونان رییس جمهور
در دولت تدبیر و امید از شهرک و واحدهای فناور مستقر
برگزاری سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارکهای علم و فناوری و مراکز
نوآوری در سال  2018میالدی و حضور بیش از  550نفر از  50کشور دنیا در
این کنفرانس
بازدید بیش از  700نفر از شخصیتها ،تجار و مقامات خارجی از شهرک از
سال  1392تاکنون ،از جمله بازدید خانم  Bokovoدبیرکل یونسکو در سال
 1393و معاونان مدیرکل یونسکو در سالهای  1392و 1394
راهاندازی اولین مرکز علمی و تفریحی کودکان و نوجوانان در کشور و بازدید
بیش از  158هزار نفر دانشآموز از آن
کسب رتبه اول فعالیتهای علمی و بینالمللی سالهای  1396و 1397وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری توسط شهرک
انتخاب پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
به عنوان برترین پارک علم و فناوری کشور در جشنواره ملی تجلیل از
پژوهشگران و فناوران برتر در سال 1392
امضاء تفاهمنامه سه جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
دانشگاه هنر اصفهان و راهاندازی اولین مرکز رشد تخصصی هنر در کشور در
سال 1393
كسب رتبه برتر توسط مركز رشد واحدهاي فناوري شهرك در سیزدهمین
جشنواره برترينهاي فناوري نانو در مهر ماه سال ( 1397برای هفتمین سال
متوالی)
برگزاري  46رويداد ايده شو با هدف فرهنگسازي و ايجاد روحيه فنآفريني از
بهمن ماه سال 1393
ت صنايع فناور
كسب عنوان صادركننده نمونه ملي استان اصفهان توسط شرك 
پالستيك سپاهان در سال 1396
انتخاب شرکت مهندسی طب تجهیز پایا به عنوان واحد برتر صنایع پیشرفته
استان اصفهان در روز ملی مهندسی در سال 1396
انتخاب شرکتهای دانشبنیان زیست فرآورده سپاهان و بهیار صنعت سپاهان
از شرکتهای مستقر در شهرک به عنوان واحدهای نمونه دانشبنیان استان
اصفهان در سال ۱۳۹۷
انتخاب شرکت تیام پارسی پاسارگاد از شرکتهای مستقر در شهرک به عنوان
واحد نمونه صنعت استان در سال ۱۳۹۷
انتخاب شركت دانشبنیان صدرا طرح و تجهيز اسپادانا به عنوان واحد فناور
برتر در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده سال  1397استان
اصفهان
کسب جایزه انجمن آسیایی پارکهای علمی ( )ASPA Awardتوسط
 11شرکت و موسسه دانشبنیان شهرک در سالهای ،2009 ،2007 ،2006
 2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010و  2017میالدی
استقرار مرکز منطقهای توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ،زیر نظر
یونسکو در شهرک ( )IRISو تمدید قرارداد فعالیت مركز براي دوره شش
ساله دوم از سوی یونسکو در سال 2015
عضویت در هیات مدیره انجمن پارکهای علمی آسیا ( )ASPAو هیات

مدیره انجمن جهانی شهرهای فناوری ()WTA
عضو انجمن بینالمللی پارکهای علمی و مناطق نوآوری ( )IASPو دو
دوره عضویت در هیات مدیره این انجمن
برگزاری کنفرانس بینالمللی پارکهای علم و فناوری ( )ASPA-IASPدر
سالهای  2011 ،2006و 2018
انتخاب مدیرعامل شرکت دادهپردازی شعله آریا به عنوان برترین جوان
کارآفرین در رقابتهای بینالمللی  2015کشور ژاپن
كسب  ۳مدال طالي مسابقات جهاني اختراعات و نوآوريهاي كرهجنوبي
( )2015 WICتوسط شركت دانشبنيان تيامپارسي پاسارگاد
انعقاد تفاهمنامه همکاری میان شهرک و پارکهای فناوری :استانبول ترکیه،
اسفاکس تونس ،زانگوانسون چین ،چونگنام کره جنوبی ،آتالنپل فرانسه و ...به
منظور استحکام روابط و توسعه همکاریهای دو جانبه
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شرکت دانشبنیان نانو واحد صنعت پرشیا

معین زیست آریا

الف :فناوری و پروژه شاخص:

ســامانه نمکزدایــی خودجــوش :ایــن ســامانه از طریــق سیســتمهای
ایجــاد خــاء بــدون محدودیــت در شــوری آب ورودی ،آبهــای بســیار شــور
ســطحی و زیرســطحی را بــه آب شــیرین جهــت اســتفاده در مصــارف صنعتــی
و شــهری تبدیــل میکنــد.
ایــن ســامانه هیچگونــه تلخــی در آب خروجــی نداشــته و مشــکالت زیســت
محیطــی روشهــای موجــود را نیــز مرتفــع میکنــد .تکنولــوژی ایــن ســامانه
عــاوه بــر نمکزدایــی آبهــای غیرمتعــارف ،در برجهــای خنککننــده
بســته و پاالیــش نفــت نیــز کاربــرد دارد.
شرکت دانشبنیان نانو واحد صنعت پرشیا

ب :میزان اشتغال:

 50نفر نیروی کار مستقیم و  212نفر نیروی کار غیر مستقیم

ی و پروژه شاخص:
الف :فناور 

معرفی برخیشرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شرکت دانشبنیان بهیار صنعت سپاهان

 .1مجــری طــرح زیســت پاالیــی تــاالب انزلــی (کارفرمــا:
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور) :در ایــن طــرح بــدون آنکــه از
تــاالب انزلــی لجــن بیــرون آورده شــود ،بــا فرآینــد زیســت پاالیــی انجــام
شــده بــه کمــک مــواد پیشــرفته نانویــی لجــن در داخــل آب تجزیــه شــده
و مــواد آلــی آن بــرای غــذای ماهــی مصــرف خواهــد شــد .در برنامــه
پیشبینــی شــده بــرای ســال آینــده بــا ایــن روش یــک هــزار هکتــار
از تــاالب انزلــی احیــاء میشــود و طــی ســالهای  13۹۹و  ۱۴۰۰بایــد
 ۱۲هــزار هکتــار دیگــر از تــاالب ،تخلیــه لجــن شــده و احیــا شــود.
 .2تولیــد کــود کامپوســت بایوجمــی :مزایــای اســتفاده از ایــن
محصــول شــامل افزایــش چشــمگیر محصــوالت کشــاورزی تــا ،%100
کاهــش مصــرف آب در عیــن بهبــود کیفیــت گیــاه ،کاهــش  10تــا 90
درصــدی مصــرف ســموم و کمــک بــه کشــاورزی ارگانیــک ،کامــ ً
ا
طبیعــی و بــدون هیــچ مــاده شــیمیایی ،بهســازی خــاک و ترمیــم
ســاختمان تخریــب شــده خــاک ،از بیــن بــردن شــوری خــاک و ...اســت.
ب :میزان اشتغال 24 :نفر نیروی کار مستقیم و  200نفر نیروی کار غیر مستقیم
شرکت دانشبنیان نانو واحد صنعت پرشیا

ی و پروژه شاخص:
الف :فناور 
بدهندۀ خطــي :سيســتم پيشــرفته و موثــر
 .1ســاخت دســتگاه شــتا 
درمــان ســرطان در ايــران کــه توســط ریاســت محتــرم جمهــور در ســیزدهمین
ســالروز ملــی فنــاوری هســتهای پیــش راهانــدازی شــد .بــا دســتیابی بــه ایــن
فنــاوری ایــران جــزء  4کشــور تولیــد کننــده ایــن محصــول قــرار گرفــت.
.2دســتگاه بازرســی کانتینــری کاال :در محــل ورود کانتینرهــا و
ماشــینهای عبــوری قــرار میگیــرد و هنــگام عبــور ایــن خودروهــا
از داخــل ســامانه ،از تمــام محتویــات داخــل کانتینــر و نقــاط مختلــف
خــودرو عکسبــرداری میشــود .ایــن دســتگاه قابلیــت تصویربــرداری
و اســکن خــودرو بــا ســرعت  2تــا  30کیلومتــر بــر ســاعت را دارد.
ب :میزان اشتغال 60:نفر نيروي كار مستقيم و  200نفر نيروي كار غير مستقيم

28

الف :فناوری و پروژه شاخص

-1ســاخت پرینترهای سـهبعدی فلــزی  :SLMقابل اســتفاده جهت
تولیــد قطعــات پیچیده و ظریف فلــزی ،ایده آل جهت البراتوارهای دندانپزشــکی،
آزمایشــگاههای تحقیقاتــی وکارخانجــات صنعتــی ،ســرعت تولیــد بــاالی
سیســتم و قابلیــت تعویــض ســاده و ســریع مــاده اولیــه ،ماشــینی خــودکار
جهــت تولیــد قطعــات کاربــردی بصــورت ســری ،یدکــی و یــا اختصاصــی،
دسترســی بــه باالتریــن نــرخ تولیــد در بیــن سیســتمهای ســاخت افزودنــی

 -2ســاخت قطعــات توربینهــای صنایــع نیروگاهی و نفــت و گاز
ب :میزان اشــتغال 15 :نفر نیروی کار مســتقیم و  30نفر نیروی کار غیر مســتقیم
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شرکت دانشبنیان احیاگران صنعت قلب آسیا

الف :فناوری و پروژه شاخص:
 .1طراحــی اتاقهــای کشــت هوشــمند :ایــن اتاقهــای کشــت
دارای ویژگیهــای صرفــه جویــی در مصــرف آب تــا  90درصــد ،تولیــد
محصــول ارگانیــک و ســالم ،مصــرف حداقــل انــرژی در هنــگام تولیــد ،حــذف
بعــد مــکان و زمــان در کشــاورزی و ...میباشــند.
 .2طراحی و ساخت خشککن کم مصرف

ب :میزان اشتغال:

 21نفر نیروی کار مستقیم و  80نفر نیروی کار غیرمستقیم

خبرانهم آموزش عالی

زانن رد آموزش عالی

زانن رد آموزش عالی

خبرانهم آموزش عالی

اســتادیاری هســتند و حــدود یکبیســتم اعضــای هیئتعلمــی
مــا اســاتید زن هســتند کــه یکششــم آنهــا دانشــیار میباشــند.
مشــاور وزیــر علــوم در امــور زنــان و خانــواده در ادامــه گفــت:
اعضــای هیئتعلمــی زن در حــوزه مدیریتــی  ۶۹۳نفــر
هســتند درحالیکــه تعــداد آقایــان در ایــن حــوزه  ۴۵۲۰نفــر
اســت و در حــوزه کارمنــدی نیــز  ۱۲۵۰مدیــر زن کارمنــد
داریــم درحالیکــه تعــداد آقایــان  ۳۷۹۴نفــر میباشــد.
وی گفــت :از بررســی ایــن آمــار مــا بــه تفــاوت معن ـیدار ســطح
تحصیــات در نقــاط مختلــف کشــور ،بــاال بــودن نســبت تعــداد
دانشــجویان دختــر بــه پســر ،کاهــش ایــن نســبت در مقاطــع
تحصیلــی باالتــر ،بهبــود نســبی وضعیــت مدیریتــی زنــان و لــزوم
تغییــر کیفــی واگــذاری مدیریتهــا بــه زنــان دســت پیــدا میکنیم.

وزیر علوم ،در دومین نشست مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاهها:

بهبود نسبی در حوزه مدیریتی زنان در دانشگاهها

برای توسعه جایگاه مدیریتی زنان در جامعه نباید وارد
چالش رقابتهای جنسیتی شویم
دکتــر منصــور غالمــی در دومیــن نشســت مشــاوران امــور زنــان و خانــواده دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کــه در
بــاغ مــوزه نگارســتان برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه وجــود جمعیــت برگزیــدهای از بانــوان در دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی کشــور در حوزههــای دانشــجویی ،هیئــتعلمــی و جایگاههــای مدیریتــی ،تصریــح کــرد :دانشــگاهها
بایــد از فضــای همدلــی و همــکاری موجــود میــان کارکنــان ،اســتادان و مدیــران خانــم و آقــا فــارغ از بحثهــای
جنســیتی بیــش از پیــش بهــره گیرنــد و بــه طــور جــدی از چالشهــای رقابــت جنســیتی پرهیــز کننــد.

وزیــر علــوم اظهار داشــت :توجه و تمرکــز مــا در تصمیمگیری و
سیاســتگذاری در حوزههــای مرتبــط بــا فعالیتهــای بانــوان باید
مبتنــی بــر توانمندیهــا و شایســتگیهای زنــان و شــیوههای
بــروز آن باشــد .در ایــن عرصــه اگــر بخواهیــم بــه رقابــت و
نــگاه جنســیتی تأکیــد کنیــم حتم ـ ًا شکســت خواهیــم خــورد.

وی افــزود :مــا در میــان بانــوان تحصیلکــرده ،از
جامعــه علمــی قدرتمنــدی برخــوردار هســتیم و بــا
برقــراری نشســتهای کارشناســی و ویــژه میتــوان
از جامعــه زنــان دانشــجویی ،اعضــای هیئــت علمــی
و کارکنــان بخواهیــم کــه در جهــت رشــد علمــی و
فرهنگیشــان تــاش بیشــتری کــرده و توانمندیهایشــان
را از راههــای بســیاری در جامعــه نشــان دهنــد.

وی در ادامــه بــر «لــزوم بهرهبــرداری حداکثــری از
ظرفیتهــای مدیریتــی ،علمــی و خدمترســانی بانــوان در
کنــار نقــش مؤثــر آنهــا در امــور خانــواده» تأکیــد کــرد و افــزود:
نــگاه مــا در ایــن بخــش بایــد بهگون ـهای باشــد کــه خانمهــا
بهعنــوان عضــوی از جامعــه هــر کجــا کــه توانمنــدی
و ظرفیــت آنهــا ایجــاب میکنــد ،در جایــگاه و موقعیــت
خدمتگــزاری و اثربخشــی قــرار گیرنــد و بــه فعالیــت بپردازنــد.

وزیــر علــوم تأکیــد کــرد :مشــاوران زنــان در دانشــگاهها
بایــد تــاش کننــد تــا نــگاه مدیــران در راه توســعه
فعالیتهــای مرتبــط بــا بانــوان تغییــر کنــد؛ چــرا کــه
تأثیرگــذاری در نــگاه مدیــران میتوانــد در پیشــبرد
برنامههــای مرتبــط بــا حــوزه بانــوان بســیار مؤثــر باشــد.

دکتــر غالمــی همچنیــن بــه رونــد خــوب هماهنگــی
مشــاور وزیــر علــوم در امــور بانــوان بــا مشــاوران زنــان در
دانشــگاهها اشــاره کــرد و گفــت :در دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی جمعیــت برگزیــدهای از بانــوان را داریــم کــه
از ظرفیتهــای باالیــی برخــوردار هســتند و بهعنــوان الگــو
و مرجــع بســیار ارزشــمندی در جامعــه بــه حســاب میآینــد.

وی بــا اشــاره بــه میــزان جــذب اعضــای هیئتعلمــی زن در
دانشــگاهها گفــت :درگذشــته جــذب اعضــای هیئتعلمــی
زن در دانشــگاهها کمتــر از  ۲۰درصــد بــود امــا در ســالهای
 ۹۶و  ۹۷ایــن آمــار بــه حــدود  ۲۷درصــد رســیده اســت .ایــن
امــر نشــاندهنده نــگاه مثبــت در وزارت علــوم و مجموعــه
آمــوزش عالــی در جــذب اعضــای هیئتعلمــی زن اســت.
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در ادامــه ،دکتــر زهــرا کیاســاالری ،مشــاور وزیــر علــوم در امــور
زنــان و خانــواده ،بــا ارائــه گزارشــی در خصــوص وضعیــت زنــان در
حــوزه دانشــجویی و مدیریتــی گفــت :نتیجهگیریهــای آمــاری
نشــان میدهــد کــه در ســال  ۱۳۹۷پنجدرصــد بهبــود نســبی
در حــوزه مدیریتــی در بخــش زنــان در دانشــگاهها داشــتهایم.
وی اظهــار داشــت :نقشــه توزیــع زنــان شــاغل در ســال
 ۱۳۹۷بــا تحصیــات کاردانــی و باالتــر نشــان میدهــد کــه
یکســوم جامعــه علمــی مــا را زنــان تشــکیل میدهنــد.

دکتــر کیاســاالری باورهــا ،سیاسـتها و رویههای اجتماعــی را جزو
(دالیــل ایــن آمــار و دادههــا) دانســت و گفــت :جنســیت گاهــی در
باورهــای اجتماعــی و فرهنگــی منجر به تقســیم نقشهــا و درنتیجه
آســیب مشــارکت زنــان در عرصههــای علمــی بــاال میشــود.
وی بــه اهــداف کلــی در محیــط دانشــگاهی بهعنــوان
انکوباتــور مناســب بــرای اصــاح رویههــا در امــور زنــان
اشــاره کــرد و تقویــت بــاور زنــان نســبت بــه توانمنــدی
و کارآمــدی خــود ،ارتقــای توانمندیهــا و بالفعــل کــردن
آنهــا و برداشــتن شــکافها و فاصلههــا در دسترســی
زنــان بــه منابــع و امکانــات را ازجملــه ایــن اهــداف دانســت.

دکتر کیاســاالری گفت :در ســال  ۱۳۹۷حدود  ۳۲۳هزار دانشــجوی
آقــا و  ۳۵۳هــزار دانشــجوی خانــم داشــتیم و تعــداد دانشــجویان
دختــر در اغلــب رشــتهها بهخصــوص در مقطــع کارشناســی
بیشــتر از آقایــان بــوده البتــه در حــوزه علــوم انســانی و در مقطــع
کارشناســی ارشــد ،تعــداد دختــران کمتــر از پســران میباشــد.
مشــاور وزیــر علــوم در امــور زنــان و خانــواده در ادامــه بــه
رونــد افزایــش دانشــجویان دختــر در مقاطــع مختلــف اشــاره
کــرد و افــزود :بیشــترین میــزان حضــور دانشــجویان دختــر
در مقطــع کارشناســی میباشــد و بهتدریــج در مقاطــع
کارشناســی ارشــد و دکتــرای تخصصــی از ایــن میــزان کاســته
میشــود .همچنیــن بیشــترین حضــور دانشــجویان دختــر در
شــهر تهــران و ســپس اســتانهای فــارس ،اصفهــان ،خراســان
رضــوی و (مازنــدران) اســت؛ البتــه در دکتــرای تخصصــی در
دانشــجویان دختــر بــا یــک افــت معنــادار مواجــه هســتیم.

عدالت جنسیتی یکی از شاخصهای توسعه انسانی

وی درخصــوص وضعیــت اعضــای هیئتعلمــی زن در
دانشــگاهها گفــت :در برخــی از اســتانها ،اعضــای هیئتعلمــی
زن بــا مرتبــه اســتادی نداریــم و حــدود  ۱.۹درصــد اعضــای
هیئتعلمــی زن در مرتبــه اســتادی و  ۴۷.۸درصــد در مرتبــه

دکتــر معصومــه ابتــکار معــاون رئیــس جمهــور در امــور
زنــان و خانــواده گفــت :عدالــت جنســیتی سالهاســت
جــزء شــاخصهای توســعه انســانی اســت و عــاوه بــرآن
شــاخصهای خاصــی هســت کــه آنهــا شــاخصهای ارزیابــی
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وضعیــت جنســیت و زنــان در جوامــع اســت .در ایــن راســتا
شــاخصهای عدالــت جنســیتی بــا همــکاری دســتگاهها از جملــه
وزارت علــوم تدویــن و بــرای تمــام دســتگاهها ابــاغ گردیــد.
وی بیــان کــرد :هــدف بنیــادی انقــاب اســامی ایــران تحقــق
عدالــت اســت کــه ابعــاد مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی و… دارد؛
نبایــد مفهــوم عدالــت را تنــزل دهیــم و فقــط توزیــع ثــروت بدانیــم
بلکــه بایــد همــه ابعــاد را در نظــر بگیریــم.
بــه گفتــه دکتــر ابتــکار یکــی از ابعــاد مهــم عدالــت کــه از ابتــدای
انقــاب اســامی بســیار مــورد توجــه امــام (ره) و مقــام معظــم
رهبــری بــوده اســت حــوزه جنســیت ،زنــان وخانــواده اســت.
معــاون رئیــس جمهــور بیــان کــرد :خوشــبختانه در حــال حاضــر
در اســناد باالدســتی خودمــان غیــر از قانــون اساســی چشــم انــداز
جمهــوری اســامی ایــران ،سیاســتهای کلــی ابــاغ مقــام
معظــم رهبــری را داریــم؛ خصوص ـ ًا در حــوزه خانــواده وهمچنیــن
در قانــون ششــم برنامــه توســعه کشــور در مــاده  ۱۰۱کــه بــه
بحــث عدالــت جنســیتی اشــاره دارد و همچنیــن سیاســتهای
اختصاصــی موضــوع زنــان و خانــواده کــه دکتــر روحانــی در بحــث
عدالــت جنســیتی ابــاغ کردنــد.
دکتــر ابتــکار گفــت :بــرای اینکــه حرکــت درســتی انجــام دهیــم
بایــد بــرای آن حرکــت ســنجه داشــته باشــیم و شــاخصهایی را
تعریــف کنیــم و بگوییــم در موضــوع عدالــت جنســیتی کــه یکــی از
مســائل مهــم بحــث عدالــت اســت .چــه شــاخصهایی در کشــور
خودمــان و چــه شــاخصهایی در دنیــا وجــود دارد.
وی افــزود :ایــن شــاخصها نقشــه راه و مســیر حرکــت مــا در
همــه حوزههــای آمــوزش ،بهداشــت،
ورزش ،اشــتغال و مســائل اجتماعــی
اســت کــه بســیاری از این شــاخصها
بــه کار مــا در حــوزه دانشــگاهها
هــم مرتبــط اســت از جملــه شــاخص
ســامت کــه بســیار اهمیــت دارد و
اولیــن تقاضــای مــن ایــن اســت کــه
ایــن شــاخص را حتمــ ًا در برنامههــا
و سیاســتهای خودتــان مدنظــر
قــرار دهیــد؛ کمــا اینکــه بــرای
تمامــی دســتگاهها ابــاغ کردیــم و
براســاس قانــون برنامه ششــم توســعه
بــرای ایــن شــاخصها ســامانهای را
طراحــی میکنیــم کــه دســتگاهها
موظفانــد اطالعــات خودشــان را
در ارتبــاط بــا میــزان پیشــرفت و
تغییراتــی کــه در ایــن شــاخصها
اتفــاق میافتــد اعــام کننــد.
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دکتــر ابتــکار ادامــه داد :بــرای خانــواده هــم شــاخصهایی هســت
کــه دانشــگاهها نقــش کلیــدی در ارائــه راه و نقشــه خــوب بــرای
تحکیــم و تقویــت خانــواده دارنــد و امیــدوارم بــا دکتــر غالمــی
کــه نــگاه خوبــی دارنــد ،بــرای دانشــگاهها بتوانیــم برنامهریــزی
مســتدل و علمــی را در بحــث خانــواده داشــته باشــیم در کنــار
ایــن دولــت دوازدهــم بــه طــور خــاص؛ بــا توجــه بــه مطالبــات
اجتماعــی کــه وجــود دارد و اینکــه مــا جــدا از ایــن مطالبــات
نمیتوانیــم حرکــت کنیــم.
دکتــر ابتــکار بیــان کــرد :دکتــر روحانــی رئیــس جمهــوری در
ابتــدای دولــت دوازدهــم بخشــنامهای را از طریــق شــورای عالــی
اداری بــرای همــه دســتگاهها ابــاغ کردنــد کــه  ۳۰درصــد از
پســتهای مدیریتــی مجموعــه دولــت تــا پایــان دوره دولــت
دوازدهــم بایــد در اختیــار زنــان قــرار بگیــرد البتــه بــر اســاس
شایســتگی و ایــن نکتــه کــه دکتــر غالمــی فرمودنــد کامــ ً
ا
دقیــق اســت کــه مــا اگــر برنامهریــزی مــی کنیــم بــرای حضــور
خانمهــا در عرصــه تصمیمســازی کشــور ،شایستهســاالری را
اصــل قــرار دهیــم.
وی ادامــه داد :حضــور زنــان بــه بهبــود تصمیمســازی در کشــور
کمــک مــی کنــد و فقــط بحــث عدالــت جنســیتی و اینکــه نــگاه
عادالنــه هســت کــه زنــان حضــور داشــته باشــند نیســت؛ نــگاه
هوشــمندانه ایــن اســت کــه زنــان توانمنــد و تحصیلکــرده در
تصمیمســازیها مخصوصــ ًا در حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی کــه
بــه نظــر زنــان اســتعدادهای ذاتــی در آن دارنــد حضــور داشــته
باشــند .تصمیــم هوشــمندانه هــم همیــن اســت کــه کشــور از
دیــدگاه زنــان در مدیریتهــا در همــه ســطوح مخصوص ـ ًا ســطوح
عالــی میتوانــد تصمیمــات خــوب بــه وجــود بیــاورد.
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یونیورسیاد دانشجویان جهان ایتالیا؛

ایران در جایگاه نهم جدول ردهبندی سیامین دوره یونیورسیاد قرار گرفت
کاروان ورزشــی دانشــجویان کشــورمان در ســیامین
دوره یونیورســیاد بــا  ۱۷مــدال (  ۷مــدال طــا،
 ۳نقــره و  ۷برنــز) بــه جایــگاه نهــم صعــود کــرد.
در پایــان آخریــن روز از ســیامین دوره یونیورســیاد در ناپــل
ایتالیــا کاروان ورزشــی ایــران بــا مــدال طــای تیمــی در رشــته
تکوانــدو بــه رده نهــم جــدول توزیــع مدالهــا صعــود کــرد.
ژاپــن بــا  ۳۱طــا ۲۱ ،نقــره و  ۲۸برنــز در صــدر جــدول
توزیــع مدالهــا ایســتاده اســت .روســیه بــا  ۲۱طــا ۲۳،
نقــره و  ۳۵برنــز در جایــگاه دوم ،آمریــکا بــا  ۲۱طــا،
 ۱۶نقــره و  ۱۵برنــز ســوم اســت و چیــن بــا  ۲۱طــا،
 ۱۳نقــره و  ۸برنــز در جایــگاه چهــارم ایســتاده اســت.

مــدالآوران ایــران در ایــن مســابقات بــه
شــرح زیــر هســتند:
*تیراندازی
درســا عربشــاهی در تپانچــه انفــرادی (مــدال طال) ،نجمــه خدمتی
و مهیــار صداقــت در میکــس تفنــگ (مــدال طــا) ،امیرمحمــد
نکونــام ،مهیــار صداقــت و هــادی قــره باغــی در بخــش تیمــی
تفنــگ (مــدال نقــره) ،هانیــه رســتمیان در تپانچــه انفــرادی (مدال
نقــره) ،ســجاد پورحســینی در تپانچــه انفــرادی (مــدال برنــز)
* تیراندازی با کمان
محمــد صالــح پالیزبــان و کیــارش فــرزان در بخــش تیمــی
(مــدال نقــره)

* تکواندو در بخش پومسه
کــوروش بختیــار در بخــش انفــرادی (مــدال برنــز) ،امیررضــا
مهربــان ،کــوروش بختیــار و علــی ســهرابی در بخــش تیمــی
(مــدال برنــز) ،فاطمــه حســام در بخــش انفــرادی (مــدال برنــز)،
مرجــان سلحشــوری ،فاطمــه حســام و مرجــان تاجــی رســتم
آبــادی در بخــش تیمــی (مــدال برنــز) ،امیررضــا مهربــان
و مرجــان سلحشــوری در بخــش میکــس (مــدال برنــز)
* تکواندو در بخش مبارزه
ســروش احمــدی نماینــده وزن  ۶۳کیلوگــرم (مــدال طــا)،
میرهاشــم حســینی نماینــده وزن  ۶۸کلیوگــرم (مــدال طــا)،
امیرمحمــد بخشــی نماینــده وزن  ۷۴کیلوگــرم (مــدال طــا)،
آرمیــن هــادی پــور نماینــده وزن  ۵۸کیلوگــرم (مــدال طــا)
*مدال تیمی تکواندو (طال)
ملیــکا میرحســینی نماینــده وزن  -۷۳کیلوگــرم (مــدال برنــز)
همچنیــن تیــم والیبــال ایــران در رتبــه هفدهــم ایســتاد.
ســی امیــن دوره بازیهــای یونیورســیاد تابســتانی دانشــجویان
جهــان از  ۱۲تــا  ۲۳تیرمــاه بــا حضــور  ۱۲۷کشــور جهــان
در  ۱۸رشــته ورزشــی در شــهر ناپــل ایتالیــا برگــزار شــد و
کاروان دانشــجویان ایــران بــا  ۴۱ورزشــکار در رشــته ورزشــی
تکوانــدو (پومســه و مبــارزه) ،تیرانــدازی بــا کمــان (کامپونــد)
و تیرانــدازی (تفنــگ و طپانچــه) در دو بخــش دختــران و
پســران و والیبــال پســران در رویــداد مذکــور شــرکت داشــت.
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تکریم و زبرگداشت

وزیر علوم در آیین تکریم خبرنگاران و اصحاب رسانه:

نیاز به نیروی انسانی متخصص را از

فارغالتحصیالن دانشگاههای خودمان
تأمین میکنیم

آییــن تکریــم و تجلیــل از خبرنــگاران و اصحــاب
رســانه و نشســت خبــری وزیــر علــوم بــه مناســبت
 ۱۷مــرداد “ ،روز خبرنــگار” بــا حضــور بیــش از
 ۵۰خبرنــگار ،عــکاس و تصویربــردار روز یکشــنبه
 20مــرداد  1398درمحــل بــاغ مــوزه نگارســتان
برگــزار شــد.
در ایــن نشســت صمیمانــه کــه بیــش از  ۵۰خبرنــگار حضــور
داشــتند ،وزیــر علــوم بــه ســئواالت خبرنــگاران پاســخ داد.
دکتــر منصــور غالمــی در ایــن نشســت بــر لــزوم تشــخیص
مخاطبــان و اطالعرســانی تــوام بــا ظرافــت ،صحــت و دقــت
دررســانه هــا ،ایجــاد گارگاه هــای مهــارت افزایــی دانشــجویان
در  ۵۳دانشــگاه کشــور ،تامیــن نیــاز تخصصــی کشــور از میــان
دانــش آموختــگان دانشــگاه هــا تأکیــد کــرد.
وی وظیفــه اصحــاب رســانه در تولیــد و انتشــار اخبــار و
گزارشهــا را تشــخیص مخاطــب و برنامهریــزی بــرای ارائــه
صحیــح ،مؤثــر و دقیــق اخبــار دانســت .دکتــر غالمــی بــا تقدیــر
از تــاش خســتگیناپذیر خبرنــگاران در انعــکاس و انتشــار
مطلــوب اخبــار و اطالعــات علــم و فنــاوری کشــور اظهــار
داشــت :مــا در عصــر انفجــار اطالعــات بــه ســر میبریــم کــه
ایــن اطالعــات از منابــع مختلــف و بهصــورت گســترده منتشــر
میشــود و اثرگــذاری ایــن اطالعــات در حوزههــای مختلــف
علمــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی بســیار
مشــهود اســت.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه بــرای حوزههــای اطالعرســانی

توســط مجموعــه نظــام حکومتــی ،ســازمانها و اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی برنامهریزیهــای دقیــق و گســتردهای
صــورت میگیــرد ،گفــت :عملکــرد مجموعــه اطالعرســانی در
هــر کشــوری بایــد بــهصــورت فعــال و پویــا باشــد و نگــرش بــر
منابــع اطالعاتــی بایــد مبتنــی بــر اهــداف و برنامههــای خــاص
هــر سیســتم صــورت گیــرد.
وی در ادامــه افــزود :وظیفــه و ایفــای نقــش تــک تــک
خبرنــگاران در انتشــار اطالعــات ،تعییــن و تشــخیص مخاطــب
و برنامــه ریــزی بــرای اثرگــذاری مطلــوب بســیار مهــم اســت.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه اخــاق اســامی در بخشهــای
مختلــف زندگــی مــا بایــد حضــور پررنــگ داشــته باشــد ،تصریح
کــرد :در فضــای جهانــی بــا بســیاری از بیاخالقیهــا روب ـهرو
هســتیم؛ امــا قطعـ ًا اصالــت و تقــدم در نظــام اســامی بــا اخالق
حرفـهای اســت و مســلم ًا اطالعرســانی در نظــام اســامی بایــد
باظرافــت و دقــت بیشــتری صــورت گیــرد.
دکتــر غالمــی در ادامــه از صداقــت و تــاش فعالیتهــای
خبرنــگاران آمــوزش عالــیتقدیــر کــرد.
وی در بخــش دیگــری از گــپ و گفــت بــا خبرنــگاران بــا
مــروری بــر دســتاوردها و توفیقــات مجموعــه آمــوزشعالــی
کشــور در ســال هــای اخیــر گفــت :در زیرمجموعــه وزارت
علــوم بســیاری از دانشــگاهها دولتــی و غیردولتــی قــرار دارنــد
کــه شــامل دو هــزار دانشــگاه ،مرکــز و موسســه میشــود کــه
در کنــار اینهــا پژوهشــکدهها و پژوهشــگاههای تخصصــی
نیــز فعالیــت میکننــد.
وزیــر علــوم افــزود :گــروه بعــدی ایــن زیرمجموعــه،
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پارکهــای علــم فنــاوری کشــور هســتند کــه در جریــان انتقــال
دانــش بــه تولیــد فنــاوری و ثــروت و اشــتغال و کارآفرینــی تــاش
میکننــد و مراکــز رشــد نیــز گــروه دیگــری هســتند کــه حامیــان
ایدههــا و طرحهــای فناورانــه دانشــجویان و دانشآموختــگان و
اســاتید هســتند.
دکتــر منصــور غالمــی بــا بیــان اینکــه در جمــع خانــواده وزارت
علــوم ،آمــوزش دانشــجویان در مقاطــع مختلــف نیــز وجــود دارد،
گفــت :تأثیرگــذاری ایــن خانــواده در جامعــه اساســی و بنیــادی
اســت .کشــور مــا در تربیــت نیــروی متخصــص وظیفــه خــود را
خــوب انجــام داده اســت؛ بهگون ـهای کــه تمــام نیــاز بــه نیــروی
متخصــص را ازنیروهــای فارغالتحصیــل در دانشــگاههای
خودمــان تأمیــن میکنیــم.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه توفیقــات پژوهــش و فنــاوری کشــور
گفــت :در حــوزه پژوهــش ،مراکــز علمــی تــاش زیــادی در
توســعه پژوهــش و فنــاوری کشــور داشــته و توانســتهاند نظــام
جمهــوری اســامی ایــران را در موقعیــت خوبــی در میــان
کشــورهای توســعهیافته قــرار دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه هماکنــون جمهــوری اســامی ایــران جــزء
 ۱۶کشــور جهــان اســت کــه حــرف بــرای گفتــن در صحنــه
علمــی دارد ،گفــت :در ســالهای اخیــر درراســتای اســتفاده از
یافتههــای علمــی در عرصــه اجتمــاع ،بــا تشــکیل پارکهــای
علــم و فنــاوری و کمــک بــه توســعه کشــور از طریــق انتقــال
علــم روبــهرو شــدیم .در وزارت علــوم  ۱۹۷مراکــز رشــد و ۴۲

پــارک علــم و فنــاوری داریــم کــه بــا پــارک پردیــس  ۴۳پــارک
میشــود کــه بــا تعــداد زیــادی مراکــز دانشبنیــان همــکاری
میکننــد .ایــن مراکــز و تالشهــا ،توســعه دانــش بــر بســتر
علــم و فنــاوری را رقــم میزننــد .انتظــار رشــد یکشــبه را
نداریــم ولــی جریــان کنونــی رو بــه رشــد ،امیدوارکننــده ،مســتمر
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و پویــا میتوانــد باشــد.
دکتــر غالمــی در ادامــه اظهــار کــرد :در مســیر انتقــال دانــش
بــه ســطح جامعــه فعالیــت هــای خیلــی خوبــی انجــام شــده
کــه میتــوان بــه مــواردی از قبیــل تــاش در جهــت حمایــت
از تحقیقــات کاربــردی ،حمایــت از پایاننامههــای دانشــجویی
بــرای ورود بــه تحقیقــات کاربــردی ،ارتقــای اســاتید بــا محوریــت
پروژههــای کاربــردی ،حضــور دانشــجویان ،پژوهشــگران و
اســتادان در حــل مســائل جامعــه ماننــد مشــکالت زیسـتمحیطی
باهــدف اســتفاده دانشــگاهها از ایــن گزارشهــا ،ارتبــاط بــا
صنعــت و همــکاری بــا وزارتخانــه هــای صنعــت ،معــدن و تجارت،
نفــت و ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،همــکاری بــا قطعــه
ســازان خــودرو ،ارائــه توانمندیهــای دانشــگاهها در نمایشــگاهها
و کمــک بــه دســتگاههای نیازمنــد مشــاوره ،دریافــت نیازهــای
ســازمانهای مختلــف و عرضــه در نمایشــگاهها و عقــد قــرارداد
بــا برخــی ارگانهــا اشــاره کــرد.
وی بــا اشــاره بــه تــاش آمــوزش عالــی در جهــت اینکــه
آموزشهــای دانشــگاهی منطبــق و در راســتای تأمیــن نیازهــای
کارشناســی کشــور صــورت گیــرد ،اظهــار داشــت :در ایــن راســتا
کارگاههــای مهــارت افزایــی بــرای دانشــجویان را در ســال گذشــته
در دانشــگاهها برگــزار کردیــم و تاکنــون  ۵۳دانشــگاه ایــن اقــدام
را انجــام دادهانــد
در ادامــه وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه گفتوگــو و پاســخ
بــه پرســش اصحــاب رســانه حاضــر در ایــن نشســت پرداخــت.
وی در پاســخ بــه پرســش
خبرنــگاری مبنــی بــر برداشــتن
دیــوار دانشــگاهها و تدابیــر در
نظــر گرفتــه شــده در ایــن زمینــه،
گفــت :تأکیــد مــا بــر ایــن اســت
کــه دیــوار و فاصل ـهای کــه میــان
جامعــه و دانشــگاهها وجــود
داشــته ،برداشــته شــود و هــر فــرد
یــا نهــادی کــه میتوانــد بــرای
حــل مســائل خــود از دانشــگاه
کمــک گیــرد ،بــه آنجــا مراجعــه
کــرده و اســاتید نیــز بهعنــوان
مشــاور در کنــار آنهــا قــرار گیرنــد.
وی بــا تأکیــد بــر شــکلگیری
ارتبــاط نزدیــک بیــن جامعــه و
دانشــگاه ،افــزود :معتقدیــم کــه الزم اســت بخــش خصوصــی در
مواجــه بــا یــک مشــکل بــه دانشــگاه رجــوع کنــد و کارشناســان
صنعتــی نیــز موضوعــات خــود را بــا اســاتید دانشــگاهی مطــرح
کننــد و از ایــن طریــق ،تعامــل و ارتباطــی دوطرفــه بیــن بخــش
صنعتــی و دانشــگاهی ایجــاد شــود.
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وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه لــزوم از بیــن رفتــن دیوارهــای
غیرفیزیکــی دانشــگاهها و جامعــه ،مطــرح کــرد :بایــد ارتبــاط
وســیع و مســتمر بیــن ایــن دو بخــش شــکل گیــرد و وزارت
علــوم نیــز از ایــن امــر حمایــت میکنــد .البتــه در ادامــه
گســترش ایــن ارتبــاط ،میتــوان بــا رعایــت مســائل حفاظتــی،
دیوارهــای فیزیکــی را نیــز برداشــت.
دکتــر غالمــی همچنیــن درخصــوص ســاماندهی ســنجش و
پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه آزاد توســط وزارت علــوم ،اظهــار
داشــت :طبــق قانــون ،ســنجش و پذیــرش در کشــور تنهــا بــر
عهــده ســازمان ســنجش بــوده و ایــن قانــون الزماالجــرا اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه آزاد اســامی بــا توجــه بــه
تصمیمــات شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو موظــف بــه
اجــرای مصوبــات ایــن شــورا اســت و بایــد از طریــق ســازمان
ســنجش دانشــجو بپذیــرد ،گفــت :بــه دالیلــی در ســالهای
گذشــته دانشــگاه آزاد اســامی ،بخشهایــی از فرآینــد پذیــرش
دانشــجو را انجــام م ـیداد امــا امســال تــاش کردیــم تــا ایــن
دانشــگاه در همــه مقاطــع تحصیلــی از طریــق آزمــون دانشــجو
جــذب کنــد .همچنیــن دانشــگاه آزاد اســامی بایــد از فرآینــد
ســازمان ســنجش دانشــجو بگیــرد کــه ایــن هماهنگــی اکنــون
صــورت گرفتــه اســت.
وی در ادامــه افــزود :وظیفــه و ایفــای نقــش تکتــک خبرنــگاران
در انتشــار اطالعــات ،تعییــن و تشــخیص مخاطــب و برنامهریــزی
بــرای اثرگــذاری مطلــوب بســیار مهم اســت.
* تأمین بودجه رفاهی و تغذیهای دانشجویان در سال جدید

وزیــر علــوم در ادامــه در خصــوص نگرانــی برخــی از رؤســای
دانشــگاهها از شــروع ســال تحصیلــی جدیــد در حــوزه تأمیــن
مســائل رفاهــی و تغذی ـهای دانشــجویان ،گفــت :دولــت امســال
بــه لحــاظ مالــی ریاضتــی عمــل میکنــد
و در منابــع مالــی آن محدودیتهایــی
وجــود دارد امــا تــاش مــا ایــن اســت کــه
دانشــگاهها را از آســیب چنیــن ریاضتــی دور
نگــه داریــم بــر همیــن اســاس بــا ســازمان
برنامهوبودجــه صحبتهایــی شــده و قطعــ ًا
دانشــگاهها مشــکالتی نخواهنــد داشــت و
حمایــت میشــوند.
دکتــر غالمــی در رابطــه بــا پرســش دیگــری
مبنــی بــر اینکــه در ایــام انتخــاب رشــته
داوطلبــان تمایــل دارنــد دانشــگاهها را ببیننــد
امــا بــه دلیــل نداشــتن کارت دانشــجویی
امــکان ورود ندارنــد ،چــه برنامـهای در وزارت
علــوم بــرای ایــن دســته از افــراد در نظــر
گرفتهشــده اســت ،مطــرح کــرد :مــا نیــز

تکریم و زبرگداشت

موافــق هســتیم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و حتمــ ًا ایــن موضــوع
بــا دانشــگاهها هماهنــگ میشــود تــا در ایــام باقیمانــده
داوطلبــان بتواننــد در آنهــا ورود کننــد.
* در آینده بازار کار خوبی را برای رشتههای غیرپزشکی
خواهیم داشت

وزیــر علــوم در رابطــه بــا میــزان ورود داوطلبــان بــه دانشــگاهها،
اظهــار داشــت :در حــال حاضــر بحــث آزمــون سراســری دچــار
اعوجــاج شــده و گــروه علــوم تجربــی تــورم زیــادی از بــاب
گرایــش داوطلبــان پیــدا کــرده اســت .البتــه ایــن جریــان از مقطــع
دبیرســتان آغــاز شــده و بایــد آموزشوپــرورش بــرای آن تدبیــری
بیاندیشــد.
وی افــزود :در آزمــون سراســری تعــدادی از رشــتهها مثــل علــوم
پزشــکی وجــود دارد کــه متقاضــی بــرای آنهــا زیــاد اســت و ۱۵
درصــد ورودی دانشــگاهها را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
اکنــون بــرای  ۸۵درصــد باقیمانــده نیــز صندلــی در دانشــگاهها
وجــود دارد البتــه همــه دانشــجویان بــرای آن  ۱۵درصــد شــانس
خــود را امتحــان میکننــد.
دکتــر غالمــی درخصــوص فراوانــی بــازار کار دانشــجویان علــوم
تجربــی مطــرح کــرد :ایــن موضــوع یــک پالــس اشــتباهی اســت
کــه بــه داوطلبــان داده میشــود زیــرا در ایــن رشــته ظرفیــت
پذیــرش محــدود اســت و ایــن به معنای شــاغل شــدن دانشــجویان
ایــن رشــته نیســت لــذا بــازار کار در طــول زمــان بهتدریــج ایجــاد
میشــود .مــا در آینــده بــازار کار خوبــی را بــرای رشــتههای
غیرپزشــکی و دیگــر رشــتهها خواهیــم داشــت زیــرا جامعــه در
طــول زمــان بــا رشــد و توســعه مشــاغل جدیــد را بــرای رشــتهها
ایجــاد خواهــد کــرد.
بازدیــد از مجموعــه بــاغ نگارســتان و مــوزه مفاخــر علمــی و
دانشــگاهی خبرنــگاران از جملــه برنامــه هــای ایــن آییــن بــود.
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گفت و گوی وژیه

گزارشی از دستاوردهای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

جداسازی دیاکسید کربن از جریانات گازی حاصل از احتراق با استفاده از
تکنولوژی غشایی /ساخت عروق مصنوعي در مقياس آزمايشگاهي
محققــان پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي ايــران موفــق شــده انــد
تــا بــا اســتفاده از امكانــات داخلــي نوعــي از پليمــر را بــه توليــد
صنعتــي برســانند كــه مــي توانــد در اصــاح ضربــه  PVCبســيار
موثــر باشــد.
دكتــر حميــد صالحــي مباركــه دربــاره ايــن طــرح گفــت :پلــی
تجــاری  PVCيکــي از پرمصرفتريــن
وینیــل کلرایــد بــا نــام
ِ
ـل درب و
پليمرهــاي مصنوعــي اســت .ايــن مــاده در ســاخت پروفيـ ِ
پنجــره ،لولــه واتصــاالت ،صفحــات شــفاف و همچنیــن قطعــات
ـي وســايل خانگــي ،كاربــرد دارد .ايــن پليمــر بــا
داخلــي و بيرونـ ِ
ای بــاال ،ســخت و شــکننده
برخــورداری از دمــای انتقــال شیش ـه ِ
اســت و ایــن مشــکل ،بهخصــوص در دمــای پاییــن تشــدید
هــم میشــود .یــک روش بــرای رفــع ایــن نقیصــه کــه نتیجــه
موفقیتآمیــزی هــم دارد اســتفاده از اصالحکنندههــای ضربــه
بــا ســاختار هســته پوســته اســت .تمهیــدی کــه ويژگــي بــارز آن،
افزايــش مقاومــت در هنــگام ضربــه بــه محصــوالت  PVCدر
زمــان وجــو ِد دماهــاي بســیار پاییــن و حتــی زيــر صفــر اســت.
پلیمریزاســیون
وي افــزود :بــرای انجــام ایــن کار از روش
ِ
امولســیونی در مقیــاس پایلــوت صــد ليتــري اســتفاده شــده کــه
نتيجــه آن توليــد اصالحکننــد ه ضربــه پیویســی بــا ســاختار
هســته پوســته اســت و مبنــای آن متیلمتاکریــات ،بوتــادی ان،
ـوان MBS
اســتایرن اســت کــه بــه صــورت اختصــاری بــا عنـ ِ
شــناخته میشــود .بــرای تولیــد هســت ه الســتیکی و ایجــاد
امبــیاس از دو «التکــس پلیبوتــا دیان» و «التكــس پلــي
اســتايرن بوتاديــن  »SBRاســتفاده میشــود؛ و ایــن در حالــی

اســت کــه بــر روی ایــن هســتهها پوســت ه پلیمــری از جنــس
« ُپلــی متیــل متاکریــات» ســنتز و بــه عبارتــی دیگــر پیونــد داده
شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت آمیــزهای از پیویســی و
امبیاسهــا کــه در پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي ايــران تولیــد
آزمایــش ضربــه
شــده ،از لحــاظ خــواص مکانیکــی ،از جملــه،
ِ
مــورد مقایســه قــرار گرفتــه کــه نشــان میدهــد ایــن محصــول،
اس را بــه خــود اختصــاص داده کــه بــه
هــر دو گریــ ِد امبــی ِ
تجــاری موجــود در بــازار بــه حســاب
عبارتــی از بهتریــن نــوع
ِ
میــزان مقاومــت ضربــه پیویســی ،آمیــزهی PVC/
میآیــد.
ِ
 LGو همچنیــن  PVC/PBRبــه ترتیــب  8.63 ،5.33و 11.06
كيلــو ژول بــر مترمربــع گــزارش شــده کــه برتــری نمونههــای
پژوهشــگاهی را بــر ســایر مــوارد بــه نمایــش میگــذارد .ایــن
محصــول ،قابلیــت آن را دارد تــا در صنايــع پروفيــل ،درب و
پنجــره ،لولــه و اتصــاالت ،صفحــات شــفاف ،قطعــات داخلــي و
بندي دارويــي
ـي وســايل خانگــي و همچنیــن صنايــع بســته ِ
بيرونـ ِ
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
عضــو هيئــت علمــي پژوهشــگاه گفــت :انحصــاري بــودن
فرموالســيون ،در دســترس بــودن تجهيــزات توليــد ،نزديكــي بــه
بازارهــاي هــدف و ســرمايه در گــردش كمتر ،در مقايســه بــا نمونه
هــاي خارجــي از جملــه مزايــاي ايــن طــرح اســت.

دیاکســید کربــن از جریانــات گازی حاصــل از احتــراق بــا
اســتفاده از تکنولــوژی غشــایی يــك طــرح كالن ملــي را بــا
همــكاري بخــش صنعــت در دســت اجــرا دارنــد.
دكتــر علــي قديمــي مجــري طــرح در ايــن خصــوص گفــت:
جمهــوری اســامی ایــران جــزو امضــاء کننــدگان تفاهمنامــه آب
و هوایــی پاریــس و همچنیــن پروتــکل کیوتــو مبنــی بــر کاهــش
انتشــار گازهــای گلخان ـهای میباشــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه در
حــال حاضــر ،ایــران در انتشــار گازهــای گلخان ـهای ،بهخصــوص
دیاکســید کربــن ،بیــن ده کشــور اول جهــان قــرار دارد کاهــش
میــزان انتشــار ایــن گازهــا ،یکــی از اولویتهــای زیس ـتمحیطی
کشــور محســوب میشــود .بنابرایــن ،دســتیابی بــه فناوریهــای
نویــن جداســازی ،همچــون فناوریهــای جداســازی غشــایی،
جهــت کاهــش میــزان انتشــار گازهــای گلخانـهای در کشــور ،بــه
شــدت احســاس میشــود.
وي افــزود :بــه منظــور دســتیابی بــه دانــش فنــی جداســازی و
اســتحصال دیاکســید کربــن از گازهــای خروجــی از دودکشهای
صنعتــی بــا اســتفاده از فناوریهــای غشــایی ،پژوهشــگاه پلیمــر
و پتروشــیمی ایــران و شــرکت دانشبنیــان ماشینســازی گاز
کربنیــک شــهرکرد ،در قالــب چندیــن قــرارداد پژوهشــی و بــا
صــرف هزینـهای معــادل  30میلیــارد ریــال ،طرحهــای مشــترکی
را بــا موفقیــت بــه انجــام رســاندهاند .هــدف طرحهــای انجــام
شــده ،رســاندن ســطح آمادگــی فنــاوری ( )TRLبــه عــدد  5بوده
اســت .در حــال حاضــر ،بــه منظــور ارتقــا  TRLبــه عــدد  ،8طرح
کالن ملــی فنــاوری بــا عنــوان «جداســازی دیاکســید کربــن
از جریانــات گازی حاصــل از احتــراق بــا اســتفاده از تکنولــوژی
غشــایی» آغــاز شــده اســت .ایــن طــرح ،بــا حمایــت معاونــت
نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســتجمهوری و مشــارکت پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی
ایــران ،شــرکت ماشینســازی گاز کربنیــک شــهرکرد و شــرکت
صنایــع غذایــی بــن در حــال انجــام اســت.
عضــو هيئــت علمــي پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي ايــران گفت:

جداسازی دیاکسید کربن از جریانات گازی حاصل از احتراق

پژوهشــگران پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي بــا جداســازی
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طــرح يادشــده،که اولیــن طــرح غشــایی جداســازی گاز در مقیــاس
صنعتــی در کشــور اســت ،بــا هزينــه  90میلیــارد ريــال در مــدت
 24مــاه انجــام خواهــد شــد .هــدف از انجــام ایــن طــرح ،طراحــی
و ســاخت یــک واحــد غشــایی بــرای اســتحصال گاز دیاکســید
کربــن از محصــوالت حاصــل از احتــراق اســت .تمــام مراحــل ایــن
طــرح ،از طراحــی مفهومــی تــا ســاخت و بهرهبــرداری ،در داخــل
کشــور ،بــدون ذرهای نــگاه بــه خــارج ،انجــام خواهــد شــد .بنابراین
فنــاوری حاصــل از ایــن طــرح از نــگاه طراحــی و ســاخت ،بــه طور
کامــل منحصــر بــه ایــران اســت .ایــن امــر مجریــان ایــن طــرح را
قــادر خواهــد ســاخت کــه عــاوه بــر تولیــد و فــروش محصــول،
بــه صــادرات ایــن فنــاوری نیــز فکــر نماینــد.در ایــن طــرح ،ابتــدا
کلیــه دســتگاهها بــرای ســاخت غشــاها و مدولهــای غشــایی،
طراحــی و ســاخته خواهــد شــد .پــس از ســاخت دســتگاهها،
غشــاها و مدولهــای موردنظــر تولیــد خواهنــد شــد .در ادامــه،
اســکید و واحــد غشــایی ،طراحــی و ســاخته خواهــد شــد و در
نهایــت عملکــرد آن در شــرایط عملیاتــی در محــل واحــد
بهرهبــردار مــورد تســت قــرار خواهــد گرفــت.
اگرچــه تمرکــز اصلــی ایــن طــرح بــر جداســازی و اســتحصال
دیاکســید کربــن قــرار دارد امــا ،مجریــان طــرح مصمــم هســتند
کــه بــا اجــرای آن ،صنعــت جداســازی غشــایی گازهــا را بــا تکیــه
بــر تــوان متخصصــان داخلــی ،بــرای کلیــه فرایندهــای ممکــن،
نظیــر فرایندهــای پتروشــیمیایی و پاالیشــگاهی در داخــل کشــور
پایهگــذاری نماینــد.
ساخت عروق مصنوعي در مقياس آزمايشگاهي

بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی ،و بــازار
مصــرف نســبتا بــزرگ پروتــز هــای عروقــی ،پژوهشــگاه پلیمــر و
پتروشــیمی ایــران بــر آن شــد تــا گام نخســت را در ایجــاد و بومــی
ســازی صنعــت تولیــد پلــی تتــرا فلــورو اتیلــن بــا قابلیــت کاربــرد
در تولیــد پروتــز هــای عروقــی بــردارد .بــه دلیــل فقــدان کامــل
تجهیــزات مربــوط بــه فــراورش ایــن پلیمــر در گام اول تجهیــزات
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الزم طراحــی و در داخــل کشــور ســاخته شــدند .پــس از آن،
فراینــد ســاخت نمونههــای اولیــه آغــاز شــد .خوشــبختانه نتایــج
بــه دســت آمــده بســیار امیــد بخــش بــوده و در حــال حاضــر،
گــروه پلیمرهــای زیســت ســازگار پژوهشــگاه مراحــل تکمیلــی
ســاخت یــک نمونــه پروتــز عروقــی را طــی مــی کنــد.
دكتــر پرويــن شــكراللهي مجــري ايــن طــرح در ايــن بــاره گفــت:
بــر اســاس آمــار انجمــن قلــب آمریــکا ،هــر ســال بیمــاری هــای
قلبــی عروقــی علــت اصلــی مــرگ نزدیــک بــه  ۸۴۰هــزار نفــر
اســت کــه یعنــی یــک نفــر از هــر ســه مــورد مــرگ در ســال.
در واقــع در هــر روز  ۲۳۰۰نفــر و هــر  ۳۸ثانیــه  ۱نفــر در اثــر
بیمــاری هــای قلبــی عروقــی جــان خــود را از دســت میدهــد.
در همیــن حــال ،در ســال  ۲۰۱۷بیــش از  ۹۲میلیــون نفــر بــا
مشــکالت ناشــی از ایــن بیمــاری هــا دســت بــه گریبــان هســتند.
در مقیــاس جهانــی نیــز تنهــا در ســاحل  ۲۰۱۵حــدود  ۱۸میلیــون
نفــر بــر اثــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی جــان خــود را از دســت
دادنــد .متاســفانه انتظــار مــی رود تعــداد مــرگ و میــر ناشــی از
ایــن بیمــاری تــا ســال  ۲۰۳۰بــه حــدود  ۲۴میلیــون نفــر در ســال
برســد.
عضــو هيئــت علمــي پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي ايــران افــزود:
روش هــای موجــود بــرای ترمیــم عــروق آســیب دیــده شــامل
اســتفاده از پیونــد رگ صافــن ،ســایر پیوندهــای عروقــی تجــاری
موجــود ) شــامل پلــی اســتر ،پلــی  -تترافلورواتیلــن ،پــل ییورتــان،
و مــواد بیولوژیــک) ،و اخیــراً روش هــای مهندســی بافــت (در

مقیــاس تحقیقاتــی) اســت .بــه دلیــل کاهــش خطــر مشــکالت
پــس از جراحــی ،پیوندهــای عروقــی بیــش از مهندســی بافــت و
پیونــد رگ صافــن مــورد توجــه انــد.
پیــش بینــی مــی شــود بــازار محصــوالت قلبــی عروقــی تــا
ســال  ۲۰۲۶بالــغ بــر  ۳.۸بیلیــون دالر شــود .ایــن رقــم در
ســال ۲۰۱۷معــادل  ۲.۶۷بیلیــون دالر بــوده و در رشــد ســریع
آن عواملــی ماننــد فشــار خــون بــاال ،بیماریهــای عــروق کرونــر
( )CADو آنوریســم قلبــی را برمــی شــمارند .عــاوه بــر ایــن
مــوارد ،بیماریهــای حــاد کلیــوی ،دیابــت ،عوامــل وراثــت و
ژنتیــک ،شــیوه ناســالم زندگــی مثــا رژیــم غذایــی ناســالم،
مصــرف دخانیــات و مــواد مخــدر ،و اعتیــاد بــه الــکل نیــز در رشــد
ســریع ایــن بــازار ســهیم انــد.
در ســال  ،۲۰۱۷آمریــکای شــمالی کــه در آن همــکاری میــان
ســازمان هــای تحقیقاتــی و ســازندگان پیوندهــای عروقــی بســیار
نزدیــک اســت ،بــه تنهایــی  %50ســهم بــازار را در اختیــار داشــت.
انتظــار مــی رود باالتریــن رشــد در ایــن زمینــه را آســیا و اقیانوســیه
بــا حــدود  %10رشــد طــی  7ســال آینــده تجربــه کننــد.
عمــده تريــن مــوارد مصــرف پیوندهــای عروقــی بيــن ســال هــای  2014تــا
 2022عبارتنــد از:
 -1پیوند نقطه دسترسی در همودیالیز
 -2پیوند استنت اندودسکوالر
 -3پیوند عروق محیطی
 -4پيوند باي پس عروق كرونر

ساخت خط تولید غشاهای جداسازی گاز در
شرکت ماشینسازی گاز کربنیک شهرکرد

کمپرسورهای ساخته شده برای فاز ساخت واحد
غشایی و بهرهبرداری طرح
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد:

انجام بیش از  ۵۰۰۰قرارداد همکاری دانشگاهها
و مراکز پژوهشی با صنایع مختلف کشور

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در آییــن افتتاحیه
نخســتین نمایشــگاه فرصتهــای ســاخت داخــل و رونــق تولیــد گفــت :در
حــال حاضــر بیــش از  ۵۰۰۰قــرار داد همــکاری مراکــز علمــی و پژوهشــی
بــا صنایــع مختلــف کشــور در حــال انجــام اســت کــه  ۹۵۲میلیــارد تومــان
مبلــغ ایــن توافقنامههــای همــکاری مشــترک اســت.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه بــا انتقــال فناوریهــای نویــن بــه حــوزه
صنعــت ،میتوانیــم شــغلهای جدیــد در کشــور ایجــاد کنیــم ،اظهــار
داشــت :قریــب بــه ۴میلیــون دانشــجو در کشــور داریــم کــه بایــد بــه
ســمت رفــع دقیــق نیازمندیهــای کشــور ســوق داده شــوند .مراکــز
علمــی در مراکــز اســتانها و بیشــتر شــهرهای کشــور و بیــش از ۱۳
هــزار کارگاه و آزمایشــگاه دانشــگاهی آمادگــی دارنــد در تمامــی حوزههــای
تحقیقاتــی بــه تولیــد و صنعــت کمــک کننــد.
وی افــزود :در حــال حاضــر  ۶هــزار واحــد فنــاور در  ۴۳پــارک علــم و
فنــاوری کشــور مســتقر هســتند کــه اکثــر آنهــا بــر اســاس شــناخت و
رفــع نیازهــای تولیــد و صنعــت شــکل گرفتهانــد ودر همیــن راســتا تولیــد
تجهیــرات پزشــکی ،طراحــی و ســاخت تجهیــزات توربینهــای بــادی،
ماهــواره هــا ،پهبادهــا و هواپیماهــای بومــی ،انــواع رباتهــای آموزشــی و
صنعتــی ،ســامانههای راداری و پلتفــرم خــودرو در راســتای همکاریهــای
صنعــت و فنــاوری و تحقیقــات در دســتور کار هســتند.
دکتــر غالمــی تصریــح کــرد :محدودیتهــای ایجــاد شــده بــرای
کشــورمان در واقــع یــک فرصــت محســوب میشــود کــه بایــد از ایــن
فرصــت اســتفاده کــرد و در ایــن شــرایط خاصــی کــه بــر کشــور حاکــم
شــده ،بایــد ســعی کنیــم تــا نقــاط ضعفمــان را شناســایی کــرده و
هماهنگیهــای مشــترک بیــن بخشهــای علمــی ،پژوهشــی و صنایــع
مختلــف در ایــن زمینــه را فراهــم آوریــم.
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وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه پایــش قراردادهــای ارتبــاط صنعــت بــا
دانشــگاهها بــرای حصــول ضعفهــا و انجــام حمایتهــا را بررســی
میکنیــم ،گفــت :مشــارکت جــدی مراکــز علمــی و فنــاوری در رفــع
نیازهــای کشــور در حــوزه رونــق تولیــد و ســاخت تولیــد را در برنامــه کاری
خــود داریــم و افزایــش انجــام فرصتهــای مطالعاتــی اعضــای هیئــت
علمــی را در ایــن راســتا پیگیــری خواهیــم کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح افزایــش مهــارت دانشــجویان منطبــق بــا
نیازهــای جامعــه ،گفــت :طــی دو ســال گذشــته تــاش دانشــگاهها در
جهــت آشــنایی دانشــجوها بــا نیازهــای جامعــه و توانمندســازی آنهــا
بــوده و در همیــن راســتا فرصتهــای مطالعاتــی جدیــد بــرای دانشــجویان
دکتــری و اعضــای هیئــت علمــی جدیــد در راســتای همکاریهــای وزارت
علــوم و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در دســت اجــرا اســت.
دکتــر غالمــی در ادامــه افــزود :ایــن نمایشــگاه در راســتای تعمیــق و
گســترش همکاریهــای وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه عنــوان متولــی بخشهــای بزرگــی از
اقتصــاد کشــور برگــزار شــده و الزم اســت همــه حوزههــای تولیــد را در
تامیــن نیازهــای داخــل و حضــور در بازارهــای جهانــی سرؤســامان دهیــم.
وی افــزود :وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری بــه همــراه تمامــی
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی کشــور بــا افتخــار در خدمــت صنعــت،
تولیــد و شــکوفایی اقتصــاد کشــور اســت؛ مــا همچنیــن آمادگــی داریــم
مراکــز توســعه صنایــع و  r&dهــا را در مراکــز علمــی و فنــاوری مســتقر
کنیــم.
دکتــر غالمــی در پایــان گفــت :تمــام تــوان خــود را بــرای پویایــی صنایــع
بــزرگ بــه عنــوان لوکوموتیوهــای اقتصــاد کشــور بــه کار خواهیــم بســت
و بــا ایــن کار ،صنایــع پاییندســت نیــز بــه مراتــب پویاتــر خواهنــد شــد.
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دیدار

دیدار

میتــوان شــرایط اقتصــادی کنونــی را پشــت ســر گذاشــت،
گفــت :در مشــورت ضــرر وجــود نــدارد و ایــن مســئله میتوانــد
در مســیر حرکتــی انســان اثرگــذار باشــد .تربیــت نیروهــای
متخصــص مهمتریــن کار وزارت علــوم اســت کــه میتوانــد
آینــده کشــور را تضمیــن کنــد.
سوق دادن علوم در جهت حل مشکالت کشور

گزارشی از دیدار وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با آیات عظام قم

مهر تایید مرجعیت بر کارنامه آموزش عالی
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،در ســفر بــه اســتان قــم بــا حضــرات آیات
عظــام آیــتاهلل مــکارم شــیرازی ،آیــتاهلل صافــی
گلپایگانــی ،آیــتاهلل ســبحانی ،آیــتاهلل اعرافــی،
آیـتاهلل علــوی بروجــردی ،آیـتاهلل نــوری همدانــی
و حجتاالســام شهرســتانی ،نماینــده آیــت اهلل
سیســتانی در ایــران دیــدار و گفتوگــو کــرد.

دانشــجویی ازجملــه نهادهــای فعــال در دانشگاههاســت کــه بــه
دنبــال تکمیــل اوقــات آزاد دانشــجویان هســتند.
نشســتها و جلســات ســخنرانی ،مناظــره و کرســیهای
آزاداندیشــی در دو ســال گذشــته ،رشــد بســیار چشــمگیری
در دانشــگاهها داشــته اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بــا
مدیریتهــای صــورت گرفتــه ،ایــن جلســات بــا کمتریــن تنــش
برگــزار شــده اســت.

حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در دیــدار دکتــر غالمــی
و هیئــت همــراه بــا اشــاره بــه اینکــه گــزارش وزیــر علــوم
درخصــوص پبشــرفتهای آمــوزش عالــی کشــور بســیار
امیدوارکننــده اســت گفــت :گــردآوری علــم و تجربــه دیگــران
خــوب اســت ،ولــی بایــد بــه دنبــال نــوآوری در علــوم باشــیم و
بــه عنــوان پیشــرو در علــوم شــناخته شــویم.
دانشــگاه بایــد بــا نیازهــای ملمــوس مــردم ارتبــاط داشــته باشــد؛
نبایــد اینگونــه باشــد کــه دانشــجویان خزینـهای از علــم باشــند
ولــی نتواننــد مشــکلی را از جامعــه حــل کننــد.
بایــد دانشــجویان بــا مباحــث و مفاهیــم قرآنــی آشــنا شــوند تــا
درک درسـتتری از مســائل اجتماعــی و اخالقــی داشــته باشــند.
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره
بــه تحصیــل چهــار میلیــون دانشــجو در دانشــگاههای کشــور
خاطرنشــان کــرد ۲۵۰ :کانــون قــرآن و عتــرت در دانشــگاهها
در حــال فعالیــت هســتند .کانــون مهدویــت و هیئتهــای

جایگاه علمی ایران در دنیا شناخته شده است

وزیــر علــوم همچنیــن در دیــدار بــا حجــت االســام شهرســتانی،
نماینــده آیــت اهلل سیســتانی در ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
جایــگاه علمــی ایــران در دنیــا شــناخته شــده اســت اظهــار
داشــت :رتبــه جمهــوری اســامی در متوســط جهانــی تولیــد
علــم جایــگاه شــانزدهم دنیاســت و ایــن نشــان از قــدرت و
جایــگاه علمــی کشــور اســت .بالــغ بــر  ۶۵بنیــاد نیکــوکاری هــم
اکنــون در دانشــگاههای کشــور ایجــاد شــده اســت.
خیریــن کشــور در حــال حاضــر بــا اجــرای طرحهــای مختلــف
در قالــب توســعه فضــای آموزشــی ،رفاهــی و خوابگاههــا در
بیــش از  ۱۵۰هــزار مترمربــع در حــال کمــک بــه وزارت علــوم
هســتند کــه ایــن موضــوع میتوانــد در توســعه زیرســاختهای
آموزشــی در کشــور بســیار مؤثــر باشــد.
نماینــده آیــت اهلل ســید علــی سیســتانی در ایــران نیــز در
ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه بــا مشــورت بــا افــراد متخصــص
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وزیــر علــوم همچنیــن در دیــدار بــا آیــت اهلل ســبحانی
خاطرنشــان کــرد :بــه دنبــال آن هســتیم تــا علــوم دانشــگاهی
در خدمــت حــل مشــکالت جامعــه بــه کار گرفتــه شــود.
طــرح ســاماندهی آمــوزش عالــی در حــال انجــام اســت و
بــر همیــن اســاس کیفــی ســازی دانشــگاهها و جلوگیــری از
گســترش دانشــگاهها دنبــال میشــود.
در حــال حاضــر 43پــارک علــم و فنــاوری و 197مرکــز رشــد
فعــال هســتند و از شــرکتهای دانــش بنیــان حمایــت
میکننــد تــا علــوم دانشــگاهی بــه ســمت حــل مشــکالت
جامعــه ســوق داده شــود.
دانشــجویان بســیاری را از کشــورهای اســامی بــه صــورت
بورســیه جــذب کردهایــم و بــر همیــن اســاس 35هــزار
دانشــجوی خارجــی در ایــران مشــغول تحصیــل هســتند؛
همچنیــن تبــادل اســاتید بــا دانشــگاههای عــراق و افغانســتان
بــه انجــام میرســد کــه باعــث افزایــش ارتباطــات علمــی
میشــود.
دکتــر غالمــی در ادامــه افــزود :بــا پایشهایــی کــه انجــام
شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه دیانــت و اعتقــادات جوانــان
در ســطح باالیــی اســت و بــاالی  94درصــد دانشــجویان بــه
اســام و مباحــث اعتقــادی ،ایمــان کامــل دارنــد.
در کشــور تعــداد زیــادی دانشــگاه و مجموعــه مســتقل علمــی
مختــص دختــران داریــم و بــه دنبــال تقویــت و زیرســاختهای
ایــن دانشــگاهها هســتیم تــا بانــوان بــا آرامــش و راحتــی
بیشــتری بــه تحصیــل بپردازنــد.
حضــرت آیـتاهلل صافــی گلپایگانــی نیــز در دیــداری بــا دکتــر
غالمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه گــزارش وزیــر علــوم از وضعیــت
آمــوزش عالــی کشــور ،موجــب افتخــار اســت ،اظهــار داشــت:
کســب علــم ،عبــادت بزرگــی اســت ،اظهــار داشــت  :از آنجایی
کــه کســب علــم عبــادت محســوب میشــود ،از ایــن منظــر،
دانشــگاه محــل عبــادت اســت.
وی همچنیــن همــگان را بــه تقــوا و تزکیــه نفــس دعــوت
کــرد.
در ایــن دیــدار دکتــر غالمــی گزارشــی از وضعیــت فرهنگــی،
آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها ارائــه کــرد.
لزوم استفاده از روشهای نوین آموزش در دانشگاهها

ققآیــت اهلل علــوی بروجــردی نیــز در دیــداری بــا وزیــر علــوم

45

خبرانهم آموزش عالی

بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــر اســاس سیســتم آموزشــی روز
دنیــا پیــش برویــم خاطرنشــان کــرد :در مباحــث علمــی
پیشــرفتهای خوبــی داشــتهایم ولــی نبایــد کفایــت شــود
و الزم اســت ایــران در مباحــث علمــی مرجعیــت پیــدا کنــد
و دیگــران از ایــران پیــروی کننــد؛ البتــه پیــروی کــردن در
مباحــث علمــی بــا پــول و زور امــکان پذیــر نیســت و بایــد
تــوان علمــی خــود را افزایــش دهیــم.
امــروزه در فضــای مجــازی شــبهات اعتقــادی بســیاری وارد
میشــود و بایــد پاســخ درســت و مســتدلی بــه ایــن شــبهات
داده شــود؛ جــوان و دانشــجو حــق ســئوال پرســیدن دارد و
بایــد بــرای ایــن ســئواالت احتــرام قائــل شــویم و بــه صــورت
مناســب پاســخ دهیــم.
در ایــن دیــدار وزیــر علــوم و معــاون فرهنگــی و اجتماعــی
ایــن وزارت ،از فعالیــت هــای علمــی ،پژوهشــی و فرهنگــی
دانشــگاهها گزارشــات مبســوطی ارائــه کردنــد.
ایــن دیــدار مقــارن بــا ســالگرد رحلــت حضــرت آیــت اهلل
العظمــی بروجــردی و بــا حضــور در منــزل ایشــان صــورت
گرفــت و در ایــن دیــدار وزیرعلــوم وهیئــت همــراه بــه مقــام
شــامخ ایــن روحانــی بزرگــوار ادای احتــرام کردنــد.
دستاوردهای آموزش عالی کشور قابل قبول است

آیــتاهلل نــوری همدانــی نیــز در دیــدار بــا وزیــر علــوم بــا
تأکیــد بــر اینکــه دســتاوردها و پیشــرفتهای آمــوزش عالــی
کشــور قابــل قبــول اســت ،افــزود :بســیاری از لغــات در علــوم
مختلــف ،عربــی اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه بنیانگــذار
ایــن علــوم مســلمانان بودهانــد؛ احادیــث فراوانــی از پیامبــر
اکــرم (ص) داریــم کــه فرمودنــد مردمانــی از فــارس علــوم را
حتــی اگــر در ســتاره ثریــا هــم باشــد آن را کســب میکننــد.
تربیــت امــر بســیار مهمــی اســت و بایــد کســانی کــه در
مجموعــه وزارت علــوم فعالیــت میکننــد کامــ ً
ا شناســایی
و گزینششــده باشــند؛ زیــرا تربیــت تعــدادی زیــادی از
دانشــجویان در دســت آنــان قــرار دارد و ایــن امــر بســیار
مهمــی اســت.
آی ـتاهلل نــوری همدانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ارتبــاط حــوزه
و دانشــگاه خاطرنشــان کــرد :حــوزه و دانشــگاه ماننــد دوبــال
هســتند کــه بــرای پیشــرفت بــه هــردو نیــاز اســت؛ هرچــه
ارتبــاط حــوزه و دانشــگاه افزایــش یابــد ،منافــع بیشــتری
بــه کشــور خواهــد رســید .قبــل از انقــاب حضــور بانــوان در
دانشــگاهها بســیار انــدک بــود ولــی اکنــون بانــوان دوشــادوش
مــردان در مراکــز علمــی فعالیــت میکننــد و در دانشــگاهها
مشــغول تحصیــل هســتند.
همچنیــن در ایــن دیــدار دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری گزارشــی از پیشــرفتهای علمــی کشــور
و عملکــرد وزارت علــوم در دو ســال گذشــته ارائــه کــرد.
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وزیر علوم در اجالس بنیاد علمی اکو تأکید کرد:

لزوم ورود بنیاد علمی اکو به حوزههای اجرای
پروژههای مشترک و تبادل دانشجویان

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
اجــاس بنیــاد علمــی اکــو کــه بــه میزبانــی دانشــگاه اصفهــان
برگــزار شــد ،بــر لــزوم ورود بنیــاد علمــی اکــو بــه حوزههــای
اجــرای پروژههــای مشــترک ،انتقــال فنــاوری ،تبــادل دانشــمندان
و دانشــجویان و بهرهمنــدی از تجــارب ســایر ســازمانهای
منطقــهای و بهکارگیــری آن در زمینههــای بومــی  -منطقــهای
تأکیــد کــرد.
دکتــر غالمــی در ایــن اجــاس اظهــار داشــت :بنیــاد علمــی اکــو
نهمیــن ســال فعالیتهــای خــود را پشــت ســر میگــذارد .باعــث
خوشــوقتی اســت کــه اعــام نمایــم جمهــوری اســامی ایــران
بهعنــوان عضــو اکــو و میزبــان ســازمان همــکاری اقتصــادی
( )ECOبــه همــراه ســایر کشــورها بهخصــوص جمهــوری
اســامی پاکســتان ،همــکاری تنگاتنگــی بــا بنیــاد علمــی اکــو
داشــته و در حوزههــای گوناگــون علــوم و فنــاوری ،میزبانــی یــا
حمایــت کــرده اســت .مایلــم یکبــار دیگــر حمایــت جمهــوری
اســامی ایــران و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری را از بنیــاد
علمــی اکــو ابــراز کنــم.
وی تصریــح کــرد :منطقــه اکــو بــا جمعیــت حــدود  ۴۹۰میلیــون
نفــر ،تولیــد ناخالــص ملــی ( 6.3 )GDPتریلیــون دالر و منابــع
طبیعــی قابلتوجــه ،ظرفیــت مناســبی بــرای همــکاری دارد.
در جهانــی کــه بیثباتــی ،ناامنــی و عــدم اطمینــان ناشــی از
دوران گــذار بــر آن ســایه افکنــده ،همکاریهــای منطقــهای

بهخصــوص میــان کشــورهای همســایه ،راهحلــی پایدارتــر و
کمهزینهتــر بــرای توســعه و پیشــرفت اســت .همــکاری در حــوزه
علــوم ،فنــاوری و نــوآوری در جهانــی کــه هــر روز شــکاف میــان
کشــورهای توســعهیافته بــا کشــورهای درحالتوســعه و کمتــر
توســعهیافته بیشــتر میشــود ،یکــی از بهتریــن و پایدارتریــن
مســیرهای حرکــت منطقــهای اســت.
وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد :دراینبــاره توجــه شــما را بــه چنــد
نکتــه دربــاره همکاریهــای علمــی و فنــاوری اکــو جلــب میکنــم:
اول؛ همانگونــه کــه جمهــوری اســامی ایــران در جلســات قبــل
هیئــتامنــا تأکیــد کــرده ،بنیــاد علمــی اکــو و در ســطحی گســترده
تــر منطقــه اکــو ،نیازمنــد نقشــه راهــی جامــع بــرای همــکاری در
زمینــه علــوم و فنــاوری اســت .اینکــه علــوم و فنــاوری منطقــه در
کجــای جهــان امــروز قــرار دارد؟ بایســتی در کــدام مســیر حرکــت
کنــد و در میانمــدت و بلندمــدت بــه چــه جایگاهــی برســد،
نیازمنــد یــک نقشــه راه مشــترک در بســتر زمانــی مناســب اســت.
هرچنــد طــی ســالهای گذشــته حوزههــای اولویــتدار بــرای
همکاریهــای علمــی و فنــاوری بنیــاد علمــی اکــو تعیینشــده
کــه بایــد از دســتاندرکاران آن قدردانــی کــرد.
وی افــزود :نکتــه دوم؛ بنیــاد علمــی اکــو طــی ســالهای گذشــته
فعالیتهــای قابلتوجهــی انجــام داده کــه شایســته تقدیــر اســت.
بااینحــال ،کشــورهای منطقــه نیازمنــد ورود بــه حوزههــای
جدیدتــر و جدیتــری از همکاریهــای علمــی و فنــاوری
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مشــترک هســتند .در کنــار برگــزاری ســمینارها ،کارگاههــای
آموزشــی و کنفرانسهــای بینالمللــی کــه فعالیتهــای
مفیــدی هســتند پیشــنهاد میشــود کــه بنیــاد علمــی اکــو
وارد حوزههــای جدیتــری ماننــد اجــرای پروژههــای
مشــترک ،انتقــال فنــاوری ،تبــادل دانشــمندان و دانشــجویان
شــود .اســتفاده از تجــارب ســایر ســازمانهای منطقــهای و
بهکارگیــری آن در زمینههــای بومــی  -منطقــهای ،در ایــن
زمینــه حائــز اهمیــت اســت.
دکتــر غالمــی بیــان کــرد :نکته ســوم؛ همــه کشــورهای منطقه
ازجملــه کشــور مــا ایــران ،کمابیــش بــا مشــکالت اقتصــادی
دســتوپنجه نــرم میکننــد .تحریمهــای ظالمانــه و ضــد
حقــوق بشــری ایاالتمتحــده آمریــکا دشــواریهای موجــود
را بیشــتر کــرده اســت .هرچنــد معتقدیــم کــه دانــش ،علــم و
فنــاوری تحریــم کردنــی نیســت و ایــران شــرایط دشــوار امروز
را بــا موفقیــت پشــت ســر خواهــد گذاشــت ،ولــی مــا و منطقــه
اکــو نیازمنــد برنامهریــزی دقیقتــر ،بــر اســاس ظرفیتهــا و
تواناییهــای موجــود و درک مناســب از چالشهــا و دشــواریها
پیــش رو هســتیم .همکاریهــای علــوم ،فنــاوری و نــوآوری در
منطقــه اکــو ،بایســتی بــا در نظــر گرفتــن جنبههــای اقتصــادی
و عوائــد و منافــع اقتصــادی آنهــا بــرای منطقــه برنامهریــزی
شــود .حــال کــه تبــادالت مالــی بــا مشــکالت اجرایــی مواجــه
شــده ،مناســب اســت از ظرفیتهــای جایگزیــن کشــورهای عضــو
همچــون ارائــه بــورس ،ارائــه فرصــت مطالعاتــی و طرحهایــی
ماننــد اجــرای پروژههــای تحقیقاتــی بــا اســاتید مشــترک و …
بهرهبــرداری نمائیــم.
وی بیــان کــرد :جمهــوری اســامی ایــران بــا جمعیــت دانشــجویی
 ۴.۳میلیــون نفــر کــه حــدود یکمیلیــون نفــر آنهــا در تحصیــات
تکمیلــی تحصیــل میکننــد ،بــر اســاس ایندکسهــای مهــم
 ISIو  ، Scopusبیشــترین رشــد در تولیــدات علمــی دنیــا را
طــی  ۱۰ســال اخیــر داشــته اســت .ایــران بــا  ۴۱پــارک علــم و
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فنــاوری و  ۲۹دانشــگاه بزرگــی کــه بــر اســاس رتبهبنــدی تایمــز
جــزء دانشــگاههای برتــر دنیــا قــرار گرفتــه اســت ،بــا تمامــی
ظرفیتهــای خــود از بنیــاد علمــی اکــو حمایــت و پشــتیبانی
مینمایــد.
وزرای علوم ایران و پاکســتان بر نقش همکاریهای علمی در
توسعه روابط تأکید کردند

وزیرعلــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در دیــدار بــا وزیــر علــوم و
فنــاوری پاکســتان بــا تأکیــد بــر اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی،
نقــش همکاریهــای علمــی در توســعه روابــط را مهــم و اساســی
دانســتند.
دکتــر منصــور غالمــی در دیــدار بــا فــؤاد حســین ،وزیــر علــوم و
فنــاوری پاکســتان کــه در حاشــیه اجــاس بنیــاد علمــی اکــو در
دانشــگاه اصفهــان برگزارشــد ،بــا اشــاره بــه اشــتراکات ســازمانی،
فرهنگــی و تاریخــی ایــران و پاکســتان گفــت :تبــادل علمــی ،نقــش
مهمــی در روابــط میــان دو کشــور بــازی میکنــد و البتــه بایــد
زمینههــای همــکاری میــان دوکشــور تقویــت شــود.
فــواد حســین ،وزیرعلــوم و
فنــاوری پاکســتان نیــز در ایــن
دیــدار گفــت :روابــط علمــی
کشــورهای منطقــه بویــژه
ایــران و پاکســتان ،نقــش
مهمــی در فعــال شــدن ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی (اکــو)
و ســازمانهای وابســته از
جملــه بنیــاد علمــی اکــو دارد.
وزیرعلــوم و فنــاوری پاکســتان
اظهــار امیــدواری کــرد کــه
روابــط میــان دو کشــور توســعه
یابــد.
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علم
دیپلماسی ی

علم
دیپلماسی ی
وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري بــا اشــاره بــه ضــرورت اشــتراک
گــذاری تجربیــات دانشــگاهها در زمینــه توســعه تعامــات و همکاری
هــای علمــی با دانشــگاه هــای معتبــر جهانــی اظهار داشــت :تکتک
دانشــگاهها تجربیــات خوبــی در زمینــه روابــط و ارتباطــات علمــی در
عرصــه بیــن المللــی دارنــد که بایســتی ایــن تجربیــات را به اشــتراک
گذاشــت تــا دیگــر دانشــگاهها هــم بتواننــد از آن اســتفاده کننــد.
یکــی از راهکارهــای ایــن موضــوع تقویــت ،توســعه و بــه روز رســانی
مســتمر وبســایتهای دانشــگاه هــا بــه زبــان انگلیســی و دیگــر زبان
هــای بیــن المللــی بــه عنــوان پنجــره ورود بــه دنیــای مــدرن اســت.
وي خاطرنشان کرد:

در نشست وزیر علوم با سفیران کشورهای اروپایی مطرح شد؛

جامعه هدف همکاری های علمی ،تنها غرب نباشد

در زمینه همکاریهای علمی -بینالمللی باید
به جاي نگاه صرف به کشورهای اروپایی و
آمریکایی ،به سراسر جهان توجه نماییم.
کشورهای آسیایی بسیاری از جمله چین جزو
موفقترین نمونهها هستند.
نشســت مشــترک وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،رؤســای
دانشــگاههای متولــی کارگــرو ه همکاریهــای علمــی بینالمللــی و
ســفرای کشــورهای هدف ،صبح روز دوشــنبه 14مرداد 1398در سالن
شــهدای جهــاد علمــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فناوری برگزار شــد.
از مهمتریــن محورهــای ایــن نشســت مــي تــوان بــه حفظ و توســعه
بســترهای ارتباطــات علمــی  -فنــاوری ،ایجــاد دورههای مشــترک و
تأســیس دانشــگاههای مشــترک ،تبادل استاد و دانشــجو برای استفاده
از فرصتهــای مطالعاتــی ،انجــام طرحهــای مشــترک تحقیقاتــی و
چالشهــای احتمالــی و پیشــرو ،انتظــارات متقابــل دانشــگاهیان مــا
از جامعههــای علمــی کشــورهای هــدف همــکاری ،اشــاره كــرد.
مرکــز همکاریهــای علمــی بینالمللــی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری ،باهــدف فراهــم آوردن فرصــت تعامــل میــان رؤســای
دانشــگاهها و مراکــز علمــی و پژوهشــی ،کنشــگران علــم
و فنــاوری و نمایندگیهــای کشــورهای خارجــی ،نشســتهای
رایزنــی علمــی را بهصــورت متنــاوب برگــزار میکنــد تــا از ایــن
مســیر ،فصــول جدیــدی را بــرای توســعه همکاریهــا بازکــرده
و بــا بررســی چالشهــا نیــز بــه رفــع آنهــا اقــدام نمایــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه تعامــات علمــی بینالمللــی در
برنامههــای وزارت علــوم ،این نشســت با حضــور وزیر علــوم ،معاونان
وزارت ،رؤســای حــدود  ۳۰دانشــگاه بــزرگ کــه متولــی کارگروههای
ملــی همکاریهــای علمــی بینالمللــی هســتند ،برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ســفرای کشــورهای روســیه ،اتریــش،
فرانســه و همچنیــن معاونــان ســفارتخانههای آلمــان،
مجارســتان ،ســوئیس و ترکیــه نیــز حضــور داشــتند.

همکاری ها را باید در آسیا و سایر کشورهای مطرح پیگیری کنیم

دكتــر منصــور غالمــي در ايــن نشســت بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه
همــکاری هــای علمــی و تحقیقاتــی بــا کشــورهای مختلــف
جهــان گفــت :در زمینــه همکاریهــای علمــي -بینالمللــی
بایــد از نــگاه صــرف بــه کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی گــذر
کــرده و همــکاری هــا را در سراســر جهــان پیگیــری نماییــم.
وزيــر علــوم بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای راهبــردی سیاســتگذاری
کالن بــرای دانشــجویان خارجــی بــه ریاســت وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری اعــام کــرد :ایــن شــورا بــه تصویــب
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رســیده و بــه مــا کمــک
میکنــد تــا فعالیتهــا را در ایــن بخــش ســرعت ببخشــیم.
وی دربــاره آمــار مهاجــرت دانشــجویان ایرانــی بــه خــارج از کشــور
تصریــح کــرد :خوشــبختانه آمــار کشــور مــا بــه نســبت آمارهــای
جهانــی بــاال نیســت و حتــی در ســالهای اخیــر توانســتهایم
از میــزان آن بکاهیــم .در ایــن زمینــه حتــی شــاهد بازگشــت
دانــش آموختــگان ایرانــی در خــارج بــه کشــور بــوده ایــم.
دكتــر غالمــي بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــوزه روابــط بینالملــل و
توســعه روابــط علمــی برنامه ششــم توســعه را در اختیــار داریم گفت:
در ذیــل همیــن مصوبــه قانونــی ،بایــد راهکارهــای جدیــد در توســعه
همــکاری هــای علمی بین المللی را شناســایی کرده و بــه کار گیریم.
وی افــزود :تعامــات علمــی بیــن المللــی بــر اســاس تــاش اســاتید
شــکل مــی گیــرد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا دســتورات
تحکمــی و بخشــنامه قابــل توســعه نیســت .راهــکار و رویکــرد
اصلــی وزارت علــوم در ایــن بخــش ،حمایــت و نظــارت اســت.
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حفــظ و توســعه بســترهای ارتباطــات علمــی -فنــاوری ،ایجــاد
دورههــای مشــترک و تأســیس دانشــگاههای مشــترک ،تبــادل
اســتاد و دانشــجو بــرای اســتفاده از فرصتهــای مطالعاتــی،
انجــام طرحهــای مشــترک تحقیقاتــی و چالشهــای احتمالــی و
پیشــرو ،انتظــارات متقابــل دانشــگاهیان مــا از جامعههــای علمــی
کشــورهای هــدف همــکاری ،از مهمتریــن محورهــای نشســت
رؤســای دانشــگاههای متولــی کارگــروه همکاریهــای علمــی
بینالمللــی و ســفرای کشــورهای هــدف بــه شــمار مــیرود.
روند رو به رشد تولیدات علمی
مشترک با دانشگاه های معتبر جهان
و سفر دانشمندان و محققان بین
المللی به ایران

حســین ســاالر آملــی ،قائــم مقــام
وزیــر علــوم در امــور بینالملــل
و رئیــس مرکــز همــکاری هــای
علمــی بینالمللــی ،در ايــن نشســت
از رونــد رو بــه رشــد تولیــدات علمــی
مشــترک ایــران بــا ســایر کشــورها
و نیــز افزایــش ســفرهای علمــی
محققــان و دانشــمندان برجســته
جهــان بــه داخــل کشــور خبــر داد.
وی در ایــن نشســت گفــت :آمــار افراد
اعزامــی در چهارماهــه اول ســال جهت
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دورههــای کوتــاه مدت در ســال  ۹۷تعداد  ۱۱۶نفر و در ســال  ۹۸تعداد
 ۱۰۱نفــر بــوده اســت و تعــداد اعــزام اعضــای هیئــت علمــی بــرای
شــرکت در کنفرانسهــای بینالمللــی در کل  ۵۴۱نفــر بــوده اســت.
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بینالملل به  ۱۰کشــور که بیشــترین
اعــزام محقــق و عضــو هیئــت علمی را در ســال  ۹۸داشــتهاند ،اشــاره
کــرد و گفــت :به ترتیــب کشــورهای آلمان ،ایتالیا ،ســوئیس ،فرانســه،
ســوئد ،قزاقســتان ،اســپانیا ،ترکیــه ،چیــن و عــراق در صدر قــرار دارند.
وي در ادامــه بــا اشــاره بــه تعــداد اســاتید و محققــان خارجــی کــه
بــه ایــران ســفر کــرده انــد ،اظهــار داشــت :در چهــار ماهــه اول ســال
 ۹۷تعــداد  ۶۴۹محقــق و عضــو هیئــت علمــی و در چهــار ماهــه
اول ســال  ۹۸تعــداد  ۶۱۸نفــر از کشــورهای ایتالیــا ،آلمــان ،بلژیــک،
فرانســه ،لهســتان ،اســترالیا و عــراق بــه ایــران ســفر کــرده انــد.
حســين ســاالر آملــي درخصــوص مجمــوع پروژههــای تحقیقاتــی
مشــترک جــاری بــا دانشــگاههای برتــر دنیــا افــزود :در مجمــوع ۲۷۳
پــروژه بــا کشــورهای پاکســتان ،هنــد ،ســویس ،آفریقــای جنوبــی،
روســیه ،مجارســتان و ترکیــه در حــال انجــام اســت و تولیــدات
مشــترک ایــران به تفکیک کشــورهای همــکار در پایــگاه  ISIدر بازه
ســالهای  ۲۰۱۴تــا  ۲۰۱۸بــا آمریــکا حــدود  ،۱۲۹۷۳کانــادا ،۵۷۸۶
چیــن  ،۳۳۸۴ترکیــه  ۳۰۸۱تولیــدات علمــی مشــترک بــوده اســت.
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل ،بــه  ۱۰دانشــگاه برتــر
ایــران بــه تفکیــک درصــد مقــاالت مشــترک بــا کشــورهای دیگر در
بــازه ســالهای  ۲۰۱۴تــا  ۲۰۱۸اشــاره کــرد و گفــت :دانشــگاه تهران،
دانشــگاه علــوم پزشــکی ،دانشــگاه صنعتــی شــریف ،دانشــگاه صنعتی
اصفهــان ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،دانشــگاه تربیــت مــدرس،
دانشــگاه شــهید بهشــتی ،دانشــگاه فردوســی مشــهد ،دانشــگاه تبریــز
و دانشــگاه شــیراز ده دانشــگاه برتــر کشــور هســتند کــه دارای درصــد
بــاالی مقــاالت مشــترک علمــی بــا ســایر کشــورهای دنیا میباشــند.
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علم
دیپلماسی ی

معرفی ظرفیت دانشگاهها در عرصه بینالمللی؛ زمینهساز جذب
عالقهمندان به تحصیل در ایران

معــاون وزیــر علــوم و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان ،در ادامــه
ايــن نشســت گفــت :بایــد تــاش کنیــم تــا در عرصههــای
بینالمللــی ظرفیــت دانشــگاهها را معرفــی کنیــم و زمینــه جــذب
عالقــه منــدان بــه تحصیــل در ایــران را نیــز فراهــم نماییــم.
مجتبــی صدیقــی بــه بیــان توضیحــات و آمــاری درخصــوص
همکاریهــای بینالمللــی وزارت علــوم بــا کشــورهای خارجــی
پرداخــت و گفــت :بحــث جــذب دانشــجویان خارجــی و فرصــت
تحقیقاتــی دانشــجویان دوره دکتــرای دانشــگاههای داخــل ازجملــه
مباحثــی اســت کــه در حــوزه بینالملــل بــا آنهــا مواجــه هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه رونــدی کــه در بحــث جــذب دانشــجوی
خارجــی داریــم ،قابلقبــول اســت ،افــزود :بــه نظــر میرســد
کــه تــا پایــان برنامــه ششــم بتوانیــم بــه هــدف  ۷۵هــزار
دانشــجو برســیم و شــاید هــم افزایــش داشــته باشــیم و اگــر
بــا ایــن شــیب پیــش برویــم بــه ایــن افزایــش خواهیــم رســید.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر
حــدود  ۲۸هــزار دانشــجوی بینالمللــی بهصــورت بورســیه و
شــهریه پــرداز و نیــز پذیرفتهشــده از طریــق آزمــون سراســری،
تحــت پوشــش وزارت علــوم در ایــران مشــغول بــه تحصیــل
میباشــند ،خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر ایــن تعــداد ۳هــزار
دانشــجو در دانشــگاههای تحــت پوشــش وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و بیــش از  ۸هــزار دانشــجو نیــز
در دانشــگاه آزاد اســامی مشــغول بــه تحصیــل میباشــند.
جمعاً بهطور تقریبی حدود  ۳۹هزار
دانشجوی بینالمللی در کشورمان
تحصیل میکنند.

وی تصریــح کــرد :در فرصتهــای تحقیقاتــی دانشــجویان دکتری در
ســالهای اخیــر رونــد خوبــی داشــتهایم؛ تقریبـ ًا از شــش ماه دوم ســال
گذشــته بــا مشــکل ارز و امســال هــم بــا کمبــود ارز و ریــال مواجــه
هســتیم کــه کار ما را دشــوار کرده اســت .بــا این حال در ســال ۱۳۹۷
درزمینــه اعــزام بــه خــارج فرصــت هــا افــت داشــتیم ،گرچــه جمــع
فرصــت هــای تحقیقاتــی خــارج و داخــل باهم ،مشــابه ســال  ۹۶بود.
دکتــر صدیقــی افــزود :در ســال  ۱۳۹۷دانشــجویان موفــق شــدند
از کشــورهایی مثــل کانــادا کــه بیشــترین اعــزام را داشــت بــرای
فرصــت تحقیقاتــی  ۶ماهــه پذیــرش دریافــت کننــد .کشــورهای
دیگــر مثــل آمریــکا ،آلمــان ،ایتالیــا و اســپانیا رتبههــای بعــدی
را در تعــداد دانشــجویان اعزامــی بــه فرصــت هــای تحقیقاتــی

خــارج داشــتند .امســال نیــز در  ۴ماهــه نخســت ۱۶۵ ،اعــزام
خــارج و  ۲۲۴نفــر هــم در فرصــت هــای داخــل داشــتیم.
مجتبــی صدیقــی در ادامــه افــزود :چنــد ســال اخیــر تــاش کردهایــم
تــا از بــورس دولتهــا اســتفاده کنیــم؛ کشــورهایی ماننــد ژاپــن،
فرانســه ،مجارســتان ،یونــان ،قبرس ،روســیه ،چین و اندونــزی ازجمله
کشــورهایی هســتند کــه از بــورس آنهــا اســتفاده میکنیــم وعمــا
بــه دانشــگاهها اعــام میکنیــم و هــمروی ســایت وزارت علــوم
قــرار میدهیــم کــه امــکان انتخــاب مســاوی بــرای همــه داوطلبــان
فراهــم شــود کــه دانشــجویان داوطلــب بتواننــد بــا حداقلهایــی مانند
داشــتن معــدل  ۱۵در مقطــع کارشناســی و  ۱۷در مقطــع کارشناســی
ارشــد و بــا شــرط ســنی و حــد نصــاب زبــان ،اســتفاده نماینــد.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــه راهکارهایــی درزمینــه بهبــود
وضعیــت موجــود اشــاره کــرد و گفــت :درزمینــه جــذب دانشــجوی
خارجــی بــا تدویــن نقشــه راه در راســتای بینالمللیســازی
و تنظیــم ســند راهبــردی دانشــگاهها و بــا ایجــاد زیرســاخت
ســامانهای مناســب جهــت دسترســی و اطالعرســانی بــه
متقاضیــان درخصــوص چگونگــی اخــذ پذیــرش و ثبتنــام در
دانشــگاهها و ایجــاد دفتــر سرپرســتی دانشــجویان بینالمللــی در
دانشــگاهها و تجمیــع کلیــه امــور در ایــن حــوزه بایــد شــرایطی را
فراهــم نماییــم تــا متقاضیــان بــا مشــکل کمتــری مواجــه شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد تــاش کنیــم تــا در عرصههــای
بینالمللــی ظرفیــت دانشــگاهها را معرفــی کنیــم و زمینــه جــذب
عالقــه منــدان بــه تحصیــل در ایــران را نیــز فراهــم نماییــم،
افــزود :در بحــث فرصتهــای تحقیقاتــی نیــز بایســتی ازنظــر
کمــی در تفاهمنامههــای فیمابیــن کشــورهای خارجــی بــا
ایــران ،افزایــش فرصتهــای کوتاهمــدت را لحــاظ نماییــم .ازنظــر
کیفــی هــم میتوانیــم از طریــق انعقــاد تفاهمنامــه از طریــق
دانشــگاههای مبــدأ و مقصــد ارتبــاط بیــن اســاتید و دانشــجویان
دو دانشــگاه را تــداوم بخشــیم .در ایــن راســتا ،نقــش رایــزن
هــای علمــی و سرپرســت دانشــجویان در تعامــل بــا دانشــجویان
ایرانــی در خــارج از کشــور نیــز از جایــگاه مهمــی برخورداراســت.
ظرفیت خوب دانشگاه های ایران برای تبادل تجربه ها با
دیگر کشورها

محمــود نیلــی احمدآبــادی ،رئیــس دانشــگاه تهــران در این نشســت،
درخصــوص انتظــارات جامعــه علمــی ایــران از کشــورهای هــدف
در شــرایط کنونــی اظهــار داشــت :ظرفیــت خوبــی بــرای تبــادل
تجربیــات و ارائــه افــکار رؤســای دانشــگاهها ،مقامــات و ســفرای
کشــورهای خارجــی در کشــور مهیــا اســت و بینالمللیســازی
راهــکار بســیار مهمــی اســت کــه از ســوی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری بــه کلیــه دانشــگاهها کشــور ابــاغ شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای برگــزاری
نشســتها مشــکل وجــود نــدارد ،افــزود :گفتوگــو ،تبــادل آرا و
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بیــان افــکار ،مــا را بــه ســمت همکاریهــای مؤثــر بــا دانشــگاههایی
کــه از ســطح دانــش باالیــی برخوردارنــد ســوق میدهــد.
وی در ادامــه افــزود :ســطح بــاالی انتشــارات دانشــگاهها و موقعیــت
علمــی دانشــگاههای کشــور در جهــان و همکاریهــای بینالمللــی
دانشــگاههای ایــران بــا ســایر دانشــگاههای جهــان ،تبــادل اســتاد،
کارگاههــای آموزشــی ،پژوهشــی و نشســتها راهــی بــرای
افزایــش قابلیتهــای دانشــگاههای کشــور بــه شــمار مــیرود.
محمــود نیلــی احمدآبــادی بــا تأکیــد بــر ارتقــای ســطح همکاریها
گفــت :تأمیــن اعتبــار پروژههــای مشــترک و انجــام تحقیقــات
مشــترک ،روشهــای انتقــال پــول ،اقامــت و ویــزا از مشــکالتی
اســت کــه بــر ســر راه همکاریهــای مشــترک وجــود دارد.
تأکید رییس دانشگاه شهید بهشتی بر ایجاد مدارس تابستانی با
همکاری کشورهای اروپایی

سیدحســن صــدوق ،رئیــس دانشــگاه شــهید بهشــتی در ادامــه
گفــت :دانشــگاه شــهید بهشــتی یکــی از معتبرتریــن و جامعتریــن
دانشــگاههای ایــران بــه لحــاظ پویایــی آموزشــی بــه شــمار
مــیرود کــه ازلحــاظ تعــداد دانشــجو ،اعضــای هیئتعلمــی
متخصــص و همــکاری بــا دانشــگاههای کشــورهای دیگــر
ازجملــه دانشــگاههای کشــور روســیه و انجــام پروژههــای
مشــترک ،تبــادل دانشــجو ،ایجــاد مــدارس تابســتانی بــا
کشــورهای اروپایــی اقدامــات مؤثــری را انجــام داده اســت.
وی در ادامــه افــزود :تأســیس مرکــز علمــی مشــترک لومونوســف بــا
دانشــگاههای معتبــر روســیه بــر اســاس توافقنامــه و ایجــاد مرکــز
علمــی رازی در دانشــگاه دولتــی مســکو در حاشــیه اجــاس رؤســای
دانشــگاههای برتــر ایــران و روســیه کــه در مســکو بــه امضا رســید و
تعامالتــی درخصوص تدریس زبان و ادبیات فارســی در دانشــگاههای
روســیه ازجملــه اقدامــات دانشــگاه شــهید بهشــتی میباشــد.
تعــداد زیــادی از دانشــجویان روســی در رشــته زبان و ادبیات فارســی
در ایــران تحصیــل مــی کننــد
لــوان جاگاریــان ســفیر روســیه در
تهــران در ایــن نشســت اظهــار
داشــت :از دیــدار بــا رؤســای
دانشــگاههای برتــر ایــران ابــراز
خوشــنودی میکنــم و امیــدوارم
همکاریهــای خوبــی بــا
دانشــگاههای ایران داشــته باشــیم.
جاگاریــان بــه تعــداد دانشــجویان
ایرانــی در دانشــگاههای
روســیه اشــاره کــرد و گفــت:
درزمینــه تبــادالت دانشــجو
بــا دانشــگاه آســتاراخان
همکاریهــای خوبــی داشــتیم
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و تعــداد زیــادی از دانشــجویان مــا در دانشــگاههای ایــران
مشــغول فراگیــری رشــته زبــان و ادبیــات فارســی هســتند.
برگــزاری دورههــای مشــترک علمــی ،آموزشهــای فنــی و
حرفــهای و مهارتــی؛ زمینهســاز بینالمللــی شــدن دانشــگاهها
علــی خاکــی صدیــق ،معــاون آموزشــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری نیــز بهعنــوان یکــی دیگــر از ســخنرانان
نشســت لــزوم ایجــاد دوره هــای مشــترک علمــی بهصــورت
کوتــاه مــدت و بلندمــدت ،بــا موضوعــات میانرشــتهای،
چندرشــتهای و مهندســی را مــورد اشــاره قــرار داد.
وي بــر همــکاری در زمینههــای حقوقــی ،مدیریــت دولتــی،
انــرژی ،محیطزیســت و ...بــرای دانشــجویان دانشــگاهها
در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد تأکیــد کــرد.
بــه گفتــه دکتــر خاکــی صدیــق ،ایجــاد برنامههــای منجــر بــه
مــدرک دوگانــه در مقطــع کارشناســی ارشــد ،برنامــه دکتــرای
تــرددی ،برنامــه مشــترک دکتــری ،انتشــارات مشــترک،
آموزشهــای فنــی و حرفــهای ،مهارتــی ،زمینــه بســیار خوبــی
بــرای بینالمللــی شــدن دانشــگاههای کشــور خواهــد بــود.
فعالیت  ۱۴دانشگاه ایرانی در  ۱۷پروژه تحقیقاتی با
کشور اتریش

عزیــزاهلل حبیبــی ،رئیــس دانشــگاه خوارزمــی بــه پیشــینه
یکصــد ســال فعالیــت علمــی آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه
اشــاره کــرد و خواســتار توســعه همکاریهــای بینالمللــی
بــا کشــور اتریــش و دیگــر دانشــگاههای معتبــر جهــان شــد.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه خوارزمــی بهعنــوان کانــون
اصلــی مدیریــت و راهبــری همکاریهــای علمــی ایــران و
اتریــش فعالیــت میکنــد افــزود ۱۷ :پــروژه علمــی تحقیقاتــی
مشــترک بــا دانشــگاههای معتبــر اتریــش در حــال انجــام
اســت کــه  ۱۴دانشــگاه کشــور در ایــن پــروژه فعالیــت دارنــد.

خبرانهم آموزش عالی

علم
دیپلماسی ی

رئیــس دانشــگاه خوارزمــی بــا توجــه بــه حضــور اســتفان
شــلتس ســفیر اتریــش در ایــران ،در ایــن نشســت ،آمادگــی
دانشــگاه خوارزمــی را بــرای اعطــای بــورس تحصیلــی بــه
دانشــجویان متقاضــی اتریــش در ســه حــوزه اسالمشناســی،
زبــان و ادبیــات فارســی و حقــوق اســامی اعــام کــرد.
دیپلماسی علمی؛ کلید گشایش بن بست موجود

اســتفان شــلتس ،ســفیر اتریــش در ایــران اظهــار داشــت :در زمــان
و دوره خاصــی بــه ســر مــی بریــم و در ایــن شــرایط ،دیپلماســی
علمــی تنهــا راهــکار و کلیــد گشــایش بنبســت موجــود اســت.
بــه گفتــه وی راهــکاری کــه اتریــش در پیــش گرفتــه ،مشــارکت
محــدود ولــی راهبردی بــرای حفظ مفــاد پیماننامه کشــورهای ۱+۵
و ایــران بــا اروپــا کــه ماتحــت عنــوان  jcpoaمیشناســیم ،اســت.
ســفیر اتریــش در ایــران همچنیــن بــر حــذف تحریمهــا
تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت :بــا ایجــاد صنعــت میتــوان
یــک جامعــه نظاممنــد ایجــاد کــرد؛ اتریــش ایــن کار را از

دانشــگاههای غیــر عضــو ۱۲ ،توافقنامــه برنامــه مشــترک دکتــری
بــا دانشــگاههای اروپــا و  ۱۱قــرارداد تبــادل اســتاد و دانشــجو بــا
دانشــگاههای اروپایــی ،عنــوان کــرد :بــرای توســعه ایــن همکاریها
بایــد موانــع موجــود در انتقال ارز ،انتشــار مقــاالت علمی در نشــریات
بینالمللــی و نیــز ورود تجهیزات دانشــگاهی پیشــرفته برطرف شــود.
فتوحــی در ادامــه بــه برنامههــای همــکاری علمــی بینالمللــی ایــن
دانشــگاه اشــاره کــرد و همکاری بــا اتحادیه اروپا در برنامه اراســموس
پــاس ،تبــادل اســتاد و دانشــجو و همــکاری درزمینــه ابداعــات و
تبــادل تجربیــات برتــر را ازجملــه ایــن فعالیتهای مشــترک برشــمرد.

درزمینــه پروژههــای تحقیقاتــی بــا انســتیتو پاســتور ایــران،
اســتمرار قــرارداد پژوهشــگران انســتیتو پاســتور بــا دانشــمندان
فرانســوی بــرای توســعه روابــط علــوم آزمایشــگاهی را ازجملــه
محورهــای همکاریهــای مشــترک بیــن دو کشــور برشــمرد.
فيليــپ ديــه پــو ،بــه ایجــاد رشــته حقــوق تجــارت بینالملــل
و زبــان فرانســه بــرای دومیــن بــار در دانشــگاه شــهید بهشــتی
اشــاره کــرد و از اجــرای ایــن پــروژه بــهزودی بــا همــکاری
کنسرســیومی از دانشــگاههای فرانســوی و بــا محوریــت
دانشــگاه ســوربن خبــر داد و بــر لــزوم توســعه روابــط علمــی
فنــاوری بــا شــرکتهای بــزرگ فرانســوی تأکیــد کــرد.

محمدتقــی احمــدی ،رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس بــا تأکیــد بــر
رونــد همکاریهــای علمــی ایــران بــا فرانســه و انتظــارات متقابلــی
کــه دو کشــور از یکدیگــر دارنــد گفــت :تبــادل اســتاد و دانشــجو
در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی و برگــزاری کارگاههــای مشــترک
ازجملــه زمینههــای موردعالقــه دو طــرف بــرای همــکاری اســت.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری بــا
مرکــز تحقیقــات علمــی اروپــا
( )CNRSخاطرنشــان كــرد:
شــبکه ســازی دانشــگاهها بــرای
پیشــبرد تعامــات علمــی بــه
توســعه و تقویــت همکاریهــای
ایــران و فرانســه میانجامــد.

دانشگاه عالمه طباطبائی مبدع گفت وگوهای رؤسای دانشگاه

لزوم شبکه سازی دانشگاه ها برای پیشبرد تعامالت علمی

ایجاد دوره دکتری مشترک
با مدرک دوگانه بین ایران
و فرانسه؛ زمینهساز افزایش
تبادالت دو کشور

طریــق ایجــاد شــبکههای همــکاری و مشــارکت دوجانبــه
بــا ســایر بخشهــا و باهــدف جلــب منافــع پیــش میبــرد.
 ۴۲پروژه مشترک دانشگاه شریف با دانشگاههای عضو اتحادیه
اروپا

محمــود فتوحــی رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا اشــاره
بــه همکاریهــای مشــترک بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه
اروپــا برافزایــش تعامــات بــا دانشــگاهها تأکیــد کــرد.
وي تصریــح کــرد :همــکاری بــا کشــورهای اروپایــی
بــر اســاس تصمیمــات اتحادیــه اروپــا ســاخته میشــود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف با اشــاره بــه  ۴۲همکاری مشــترک
بــا دانشــگاههای عضــو اتحادیــه اروپــا ۳۲ ،تفاهمنامــه همــکاری بــا

فیلیــپ دیــه پــو ،ســفیر کشــور
فرانســه در تهــران ضمــن
قدردانــی از دکتــر احمــدی
رئیــس دانشــگاه تربیــت مــدرس بــه خاطــر توفیقــات مربــوط
بــه تعامــات و همکاریهــای ایــران و فرانســه ،ایجــاد
برنامــه جدیــد دکتــری مشــترک بــا مــدرک دوگانــه بیــن
ایــران و فرانســه را باعــث افزایــش تبــادالت دو کشــور دانســت.
بــه گفتــه ســفير فرانســه ،افزایــش تعــداد پروژههــای مشــترک از
 ۱۵بــه  ۲۰پــروژه و برنامــه جندیشــاپور منجــر بــه همکاریهــای
پژوهشــی بســیار خوبــی بیــن دانشــگاهها شــده اســت.
وی برگــزاری کنفرانــس بینالمللــی دانشــگاههای فرانســهزبان
(فرانکوفونــی) در تیرمــاه  ۱۳۹۸بــا موضــوع چالــش بینرشــتهای
آمــوزش عالــی و پژوهــش ،همــکاری بیــن دانشــگاههای ایرانــی،
اعطــای بورسهــای علمــی و کمکهــای مالــی بــا حمایتهــای
ســفارت فرانســه ،اعزام پژوهشــگران انستیتو پاســتور ایران ،همکاری
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های ایران و کشورهای اروپایی در حوزه علوم انسانی و
اجتماعي

حســين ســليمي ،رئيــس دانشــگاه عالمــه طباطبائــي بــه برنامــه
هــای موفــق دانشــگاه در گفــت
وگوهــای دانشــگاه هــای ایــران
و کشــورهای اروپایــی در حــوزه
علــوم انســانی و اجتماعــی اشــاره
و تأکیــد کــرد :همــکاری در
حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی
بــا دانشــگاههای گوناگــون
جهــان در شــرایط کنونــی بــه
یــک ضــرورت بــدل شــده اســت؛
چراکــه «گفــت وگــو» ضــرورت
گشــایش بنبســتهای امــروز
در روابــط بــا دیگــر کشورهاســت.
وی خاطرنشــان كــرد :در
ســالهای اخیــر ،دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی در کشــورهای پیرامــون
ماننــد افغانســتان ،عــراق ،ســوریه
و لبنــان توانســته اســت زمینــه
گفتگوهــای میــان اندیشــمندان و نخبــگان ایــن کشــورها بــا
طرفهــای ایرانــی را فراهــم آورد .در ســال  ،۱۳۹۸علیرغــم همــه
تحریمهــای بینالمللــی کــه موجــب کاهــش ســفرهای اســتادان
و دانشــجویان خارجــی بــه کشــورمان شــده ،مــا توانســتیم دو
مدرســه تابســتانی را با حضور بیش از  ۶۰اســتادان و دانشــجویان
از  ۱۰کشــور اروپایــی و آســیایی در مرکــز آمــوزش زبــان فارســی
و ایرانشناســی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی برگــزار کنیــم.
رئيــس دانشــگاه عالمــه طباطبائــي تصریــح کــرد :همچنیــن
موفــق شــدهایم کــه مراکــز ایرانشناســی را در دانشــگاههای
اســپانیا و چیــن راهانــدازی کنیــم و در ماههــای آینــده مراکــز
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دیگــری در قزاقســتان ،روســیه و ترکیــه افتتــاح خواهیــم کــرد
حــوزه علــم و اندیشــه ورزی بــا آخریــن دیدگاههــای اندیشــمندان
حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی در جهــان آشــنا میســازد ،بلکه
زمینــه بســیار مناســبی فراهــم مـیآورد تــا بــا پروژههایــی ماننــد
ایــران هراســی و ایــران ســتیزی کــه هماکنــون علیــه کشــورمان
در جریــان اســت ،رویارو شــویم و اذهان اندیشــمندان کشــورهای
گوناگــون جهــان را نســبت بــه این تبلیغات نادرســت تغییــر دهیم.
تأکید رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بر لزوم تسهیل در اخذ

ویزا برای فرصت مطالعاتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی

محمــد کافــی رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد بــر لــزوم درنظر
گرفتــن فرصتهــای مطالعاتــی بــرای دانشــجویان دوره دکتــری
و اعضــای هیئــت علمــی و تســهیالت اخــذ ویــزا تأکیــد کــرد.
محمــد کافــی افــزود :عــاوه بــر آســانتر شــدن رونــد اخــذ ویــزا
بــرای فرصــت مطالعاتــی ،هــر  ۵ســال بــه مــدت  ۶تــا  ۱۲مــاه
بــرای اعضــای هیئــت علمــی فرصــت مطالعاتــی قــرار گیــرد.
وی خاطــر نشــان کــرد :همچنیــن عــاوه بــر اعضــای

هیئــت علمــی ،بــرای دانشــجویان دکتــری نیــز  ۴تــا ۹
مــاه ،فرصــت مطالعاتــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــود.
تأکید رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر نقش برجسته
استادان دانشگاه در گسترش روابط علمی بین المللی

ســید احمــد معتمــدی ،رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
بیــان اینکــه در روابــط بینالملــل دانشــگاهها نقــش اســتادان
دانشــگاهی بســیار برجســته اســت ،گفــت :شــرط اصلــی بهبــود
و گســترش روابــط بینالملــل دانشــگاهها ،ارتباطــات گســترده
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علم
دیپلماسی ی

علم
دیپلماسی ی

اســاتید دانشــگاههای داخــل و خــارج کشــور بــا یکدیگــر اســت
کــه بــرای گســترش ایــن ارتباطــات میتــوان از مــواردی از
قبیــل ایجــاد هســتههای همکاریهــای علمــی بینالمللــی،
حمایتهــای مالــی و ســایر مشــوقها اســتفاده کــرد.
وی در خصــوص چالشهــای موجــود در گســترش روابــط
بینالملــل افــزود :در ایــن خصــوص میتوان بــه مــواردی از قبیل
بروکراســیهای پیچیــده در همــکاری بــا دانشــگاههای برخــی
از کشــورها ،عدمحمایتهــای مالــی گســترده ،تفــاوت ســاعت
و روزهــای کاری ،عــدم آشــنایی بــا پروتکلهــا و فرهنگهــای
بعضــی از کشــورها ،حضــور کمرنــگ در عرصههــای بینالملــل،
عــدم شــناخت کافــی از دانشــگاههای ایــران و نبــود ســازوکاری
جهــت انتقــال تجربــه ســریع و مؤثــر میــان دانشــگاهها بــه جهت
همافزایــی و رفــع ســریع مشــکالت ایــن حــوزه اشــاره کــرد.
تحصیل دانشجویان  ۱۲کشور در دانشگاه یزد

قاســم بریــد لقمانــی ،رئیــس دانشــگاه یــزد بــا اشــاره بــه امضای
قــرار داد همــکاری هــای علمــی بیــن دو کشــور و ایجــاد ظرفیت
بــورس تحصیلی در دو کشــور گفت :در این راســتا در اردیبهشــت
ســال  ۱۳۹۷فراخــوان انجــام پروژههــای مشــترک انجــام شــد
و  ۵۰پروپــوزال بــه دانشــگاههای مجارســتان ارســال شــد.
وی بابیــان اینکــه دانشــجویان  ۱۲کشــور در دانشــگاه یــزد
تحصیــل میکننــد ،افــزود :مجــوز اعطــای بــورس بــرای
 ۱۵۰دانشــجوی خارجــی بــرای تحصیــل در دانشــگاه یــزد
از وزارت علــوم اخذشــده و هماکنــون  ۲۰۰دانشــجوی
خارجــی در ایــن دانشــگاه بــه تحصیــل مشــغولاند.
رئیــس دانشــگاه یــزد ،مشــکالت نداشــتن حســاب ارزی و
عــدم پرداخــت حــق عضویــت بینالمللــی بــه دانشــگاهها
را از معضــات و چالشهــای موجــود درراه گســترش
روابــط بینالملــل دانشــگاهها ذکــر کــرد و مــواردی از
قبیــل توانمندســازی و آمــوزش کارکنــان امــور بینالملــل

دانشــگاهها ،ایجــاد مشــوقهای وزارت علــوم درخصــوص
جــذب دانشــجوی خارجــی از کشــورهای مختلــف ،اجرایــی
شــدن تفاهمنامههــای بینالمللــی در حــوزه فنــاوری و
نــوآوری و توجــه ویــژه بــه پارکهــای علــم و فنــاوری
در ایــن راســتا را ازجملــه راهکارهــای گســترش روابــط
بینالملــل دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی کشــور دانســت.

نشست همکاریهای علمی بینالمللی

استفاده از تسهیالت سازمانهای بینالمللی؛ راهکاری خوب
برای افزایش همکاری های علمی بین المللی

مصطفــی مطلبــی ،رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک
و زیســتفناوری بــا اشــاره بــه انجــام پروژههــای مشــترک
ایــن پژوهشــگاه بــا مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــورهای
کانــادا و فرانســه و همچنیــن بــا وزارت جهــاد کشــاورزی در
خصــوص پــرورش زیتــون کــه آغــاز ایــن پــروژه هــم بــا انجــام
فرصتهــای مطالعاتــی بینالمللــی بــود ،گفــت :در راســتای
گســترش همکاریهــای مشــترک بینالمللــی میتــوان بــه
فرصتهــای تحقیقاتــی و انجــام پایاننامههــای مشــترک نیــز
اشــاره کــرد کــه بــا اســتفاده از امکانــات بینالمللــی انجام شــوند.
رئیس پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیــک و زیسـتفناوری افزود:
دانشــجویان و اســاتیدی کــه بــه فرصتهــای مطالعاتــی میروند
بعدهــا میتواننــد از ایــن فرصت اســتفاده کرده و مــراودات علمی
خــود را بــا دانشــگاه موردنظــر برقــرار کــرده و گســترش دهنــد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر محمدرضاامیدخــواه ،رئیــس
پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران گفــت:
دانشــگاهها و پژوهشــگاههای کشــور بایــد از ظرفیــت
پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد خــود در ارتباطــات
بینالمللــی و پروژههــای مشــترک بیشــتر اســتفاده کننــد
زیــرا ایــن مراکــز هــم درآمــد و بودجــه مناســبی دارنــد و هــم
پتانســیلهای مناســبی بــرای همکاریهــای بینالمللــی دارنــد.
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علم
ارتقای ی
هیئــت علمــی بینالمللی بــا وزن  ،%5نســبت دانشــجویان بینالمللی
بــا وزن  ،%5میــزان اســتنادات بــه ازای هــر عضــو هیئــت علمــی بــا
وزن  %20و نســبت اعضــای هیئــت علمــی به دانشــجو بــا وزن %20
جهــت ارزیابــی عملکــرد دانشــگاهها بهــره بــرده اســت .همچنیــن
پایــگاه رتبهبنــدی  QSدر ارزیابــی خــود در شــاخصهای مربوطــه
بهخصــوص اندازهگیــری تأثیــر پژوهــش ،اطالعــات پنجســاله

علم
ارتقای ی

خبرانهم آموزش عالی

موجــود دانشــگاهها را در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس مــورد بررســی
قــرار میدهــد کــه در جــدول زیــر جزئیــات مربوطــه آمــده اســت.
منابــع اطالعاتــی مــورد اســتفاده در رتبهبنــدی جهانــی  QSدر ســال
 2020شــامل اطالعــات حاصــل از نظرســنجیها ،اطالعات ارائهشــده
از ســوی دانشــگاهها و اطالعات پژوهشــی ســالهای 2014-2018
دانشــگاهها در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس ( )Scopusمیباشــد.

)جدول شماره (1
وضعیت دانشگاههای کشور در رتبهبندی جهانی

بر اساس رتبهبندی جهانی QS

سال  ۲۰۲۰اعالم شد؛

حضور  ۶دانشگاه از ایران در جدیدترین نتایج رتبهبندی دانشگاههای برتر دنیا
دکتــر محمدجــواد دهقانــی ،سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم
جهــان اســام ( )ISCاز انتشــار رتبهبنــدی جهانــی کیــو اس
ســال  ۲۰۲۰خبــر داد و گفــت :نتایــج رتبهبنــدی ســال 2020
 QSکــه بهتازگــی منتشــر شــده نشــان از حضــور  6دانشــگاه
صنعتــی شــریف بــا رتبــه  ،407دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
بــا رتبــه  ،489دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا رتبــه -650
 ،601دانشــگاه تهــران بــا رتبــه  601-650و دانشــگاههای
شــهید بهشــتی و دانشــگاه شــیراز بــا رتبــه  801-1000اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه تــا ســال  2016فقــط دو دانشــگاه
صنعتــی شــریف بــا رتبــه  471-480و دانشــگاه تهــران بــا
رتبــه  551-600در ایــن نظــام رتبهبنــدی حضــور داشــتند.
وی اظهــار داشــت :در رتبهبنــدی کیــو ای در ســال  2020هماننــد
ســال  2019از ایــران همیــن  6دانشــگاه حضــور دارنــد؛ همچنیــن
دانشــگاههایصنعتی شــریف ،صنعتــی امیرکبیــر و تهــران نســبت
بــه ســال گذشــته دارای رشــد رتبــه بودهانــد .بهطــور خــاص
دانشــگاه صنعتــی شــریف از  432در ســال  2019بــه جایــگاه 407
در ســال  25( 2020پلــه ارتقــا) ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از
رتبــه  498بــه رتبــه  9( 489پلــه ارتقــا) و دانشــگاه تهــران از
بــازه  701-750بــه بــازه  601-650ارتقــا جایــگاه داشــتهاند.
عملکــرد دانشــگاههای کشــور در رتبهبنــدی جهانــی  QSدر
ســالهای مختلــف در جــدول شــماره  1نشــان داده شــده اســت.
سرپرســت  ISCگفت :در میان کشــورهای اســامی ،از کشــور مالزی

 20دانشــگاه ،ترکیــه  9دانشــگاه ،امــارات متحــده عربــی  8دانشــگاه،
عربســتان  7دانشــگاه ،پاکســتان  7دانشــگاه ،لبنان  7دانشــگاه ،اردن 4
دانشــگاه ،مصــر  5دانشــگاه ،عــراق  3دانشــگاه ،بنــگالدش 2دانشــگاه
و کشــورهای بحریــن ،قطــر ،عمــان ،آذربایجــان ،ســریالنکا و کویــت
هــر کــدام بــا یــک دانشــگاه در فهرســت دانشــگاههای برتــر کیو اس
 2020حضــور دارنــد .شــایان ذکــر اســت که دانشــگاه ماالیــا ()UM
بــا رشــد  17پلـهای و کســب رتبــه  70جهانــی در جایــگاه ممتــازی
در بیــن تمــام دانشــگاههای کشــورهای اســامی قرارگرفتــه اســت.
وی افــزود :موسســه تکنولــوژی ماساچوســت( ،)MITدانشــگاه
اســتنفورد ،دانشــگاه هــاروارد ،دانشــگاه آکســفورد ،موسســه تکنولوژی
کالیفرنیــا ،موسســه فنــاوری زوریــخ ،دانشــگاه کمبریــج ،دانشــگاه یــو
ســی ال ،امپریال کالج لندن و دانشــگاه شــیکاگو به ترتیب ده دانشــگاه
برتــر جهــان در رتبهبنــدی ســال  2020کیــو اس شــناخته شــدند.
دهقانــی در ادامــه افــزود :رتبهبنــدی  QSتوســط مؤسســه «کاکارلــی
ســیموندز» در کشــور انگلســتان صــورت میگیــرد و عمـ ً
ا از ســال
 2010بهصــورت مســتقل دانشــگاههای دنیــا را مــورد ارزیابــی
قــرار میدهــد .روششناســی رتبهبنــدی جهانــی  QSبــر اســاس
دامنــه گســتردهای از فعالیتهــای دانشــگاهی طراحــی شــده اســت.
دانشــگاهها توســط  6شــاخص در قالــب چهــار حــوزه کلــی آمــوزش،
پژوهــش ،قابلیــت جــذب در بــازار کار و بینالمللــی ســازی ارزیابــی
میشــوند .در رتبهبنــدی جهانــی  QSبررســی شــهرت دانشــگاه
بــا وزن  ،%40ارزیابــی کارفرمایــان بــا وزن  ،%10نســبت اعضــای
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نام دانشگاه

رتبه سال
2020

رتبه سال
2019

رتبه سال
2018

رتبه سال
2017

رتبه سال
2016

دانشگاه
صنعتی شریف

407

432

471-480

431-440

471-480

دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

489

498

501-550

501-550

-

دانشگاه
علم و صنعت

601-650

601-650

501-550

491-500

-

دانشگاه تهران

601-650

701-750

601-650

551-600

551-600

دانشگاه
شهید بهشتی

801-1000 801-1000 801-1000

701

-

-

-

دانشگاه شیراز

801-1000 801-1000

-

)جدول شماره (2
وزن
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شاخصهای رتبهبندی جهانی

جزئیات استخراج

%40

بررسی شهرت علمی

براساس نظرسنجی علمی جهانی

%10

ارزیابی کارفرمایان

%20

نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو

براساس نظرسنجی درمورد کارفرمایان
تحصیالت تکمیلی
اندازهگیری تأثیر پژوهش

%20

میزان استناد به اعضای هیئت علمی

اندازهگیری تنوع جامعه دانشجویی

%5

نسبت دانشجویان بینالمللی

اندازهگیری تنوع جامعه دانشجویی

%5

نسبت اساتید بینالمللی

اندازهگیری تنوع جامعه اساتید دانشگاهی

خبرانهم آموزش عالی

علم
ارتقای ی

ایــران ،علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
علــوم و تحقیقــات تهــران ،فردوســی مشــهد ،دانشــگاه شــیراز ،تبریز،
شــهید بهشــتی ،صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،علوم پزشــکی
تبریــز ،علــوم پزشــکی مشــهد ،اصفهــان ،علوم پزشــکی شــیراز ،علوم
پزشــکی اصفهــان ،گیــان ،پیــام نــور ،کاشــان ،رازی ،باهنــر کرمــان،
بوعلــی ســینا و دانشــگاه ســمنان بــه ترتیــب رتبــه اول تــا بیســت و
ششــم را در معیــار همــکاری هــای علمی به خــود اختصــاص داده اند.

بر اساس نظام رتبهبندی الیدن اعالم شد؛

حضور  ۲۶دانشگاه ایران در جمع
دانشگاههای برتر جهان

دکتــر محمــد جــواد دهقانــی سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم
جهــان اســام گفــت :نظــام رتبــه بنــدی الیــدن نتایــج رتبهبنــدی
دانشــگاههای برتــر دنیــا در ســال  ۲۰۱۹میــادی خود را منتشــر کرد.
در رتبهبنــدی ســال جــاری ایــن نظام ،تعــداد  ۲۶دانشــگاه از ایــران در
جمــع  ۹۶۳دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفتنــد و ایــن در حالی اســت
کــه در ســال  ۲۰۱۸ایــن تعــداد برابــر بــا  ۲۳دانشــگاه بــوده اســت.
دکتــر دهقانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :الیدن یکــی از نظام
هــای معتبــر ارزیابــی دانشــگاهی اســت کــه هــر ســاله دانشــگاههای
برتــر دنیــا را بــر اســاس شــاخص هــای معتبــر علــم ســنجی مــورد
ارزیابــی و رتبــه بنــدی قــرار مــی دهــد .در ســال  ،۲۰۱۹دانشــگاه
هــای دنیــا در  ۲۰شــاخص در قالــب  ۴معیــار کلــی مرجعیــت علمــی،
همــکاری علمــی ،دسترســی آزاد بــه انتشــارات و تنــوع جنســیتی
در الیــدن مــورد رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد .ایــن ارزیابــی هــا از
تولیــدات علمــی دانشــگاه هــا در ســال هــای  ۲۰۱۴الــی  ۲۰۱۷از
پایــگاه اطالعاتــی  Web of Scienceاســتفاده کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه معیــار مرجعیــت علمــی (تاثیــر علمــی) از
شــاخصهایی چــون مقــاالت  %۱برتــر ،مقــاالت  %۵برتــر ،مقــاالت
 %۱۰برتــر و مقــاالت  %۵۰برتــر بهــره گرفتــه اســت افــزود :معیــار
همــکاری علمــی نیــز از شــاخص هایــی چــون همــکاری علمــی،
همــکاری بیــن المللــی ،همــکاری صنعتــی ،همــکاری علمــی بــا
فاصلــه جغرافیایــی کمتــر از  ۱۰۰کیلومتــر و همــکاری علمــی بــا
فاصلــه جغرافیایــی بیشــتر از  ۵۰۰۰کیلومتــر اســتفاده کــرده اســت.
معیــار دسترســی آزاد بــه انتشــارات و تنــوع جنســیتی
دو معیــار جدیــدی هســتند کــه بــرای اولیــن بــار در
رتبــه بنــدی  ۲۰۱۹مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد.
بررســی دانشــگاه هــای کشــور در رتبــه بنــدی الیــدن از
ســال  ۲۰۱۲تــا ســال  ۲۰۱۹نشــان از حضــور دانشــگاه هــای

علم
ارتقای ی

صنعتــی اصفهــان ،علــم و صنعــت ایــران ،فردوســی مشــهد،
شــیراز ،تبریــز ،پزشــکی شــهید بهشــتی ،علــوم تحقیقــات تهــران،
شــهید بهشــتی ،صنعتــی خواجــه نصیــر ،اصفهــان ،گیــان ،کاشــان،
پزشــکی اصفهــان ،پزشــکی شــیراز ،پرشــکی تبریــز ،پزشــکی
مشــهد ،بوعلــی ســینا و شــهید باهنــر کرمــان حضــور یافتنــد.
سرپرســت  ISCدر ادامــه گفــت :در ســال  ۲۰۱۷میــادی،
دانشــگاههای تهــران ،صنعتــی امیرکبیــر ،علــوم پزشــکی تهــران،
صنعتــی شــریف ،تربیــت مــدرس ،صنعتــی اصفهــان ،علــم و
صنعــت ایــران ،دانشــگاه شــیراز ،فردوســی مشــهد ،تبریــز،
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،علــوم و تحقیقــات تهــران،
شــهید بهشــتی ،خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،اصفهــان ،علــوم
پزشــکی اصفهــان ،گیــان و علــوم پزشــکی شــیراز قــرار گرفتنــد.
در رتبه بندی الیدن در ســال  ،۲۰۱۶تعداد  ۱۴دانشــگاه تهران ،صنعتی
امیرکبیــر ،علــوم پزشــکی تهــران ،صنعتــی شــریف ،تربیــت مــدرس،
علــم و صنعــت ایــران ،صنعتــی اصفهــان ،دانشــگاه شــیراز ،فردوســی
مشــهد ،تبریز ،شــهید بهشــتی ،علوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،خواجه
نصیرالدیــن طوســی و اصفهــان در ایــن رتبــه بنــدی قــرار گرفتنــد.
در ســال  ۲۰۱۵میــادی تعــداد دانشــگاههای کشــور در ایــن
رتبهبنــدی بــه  ۱۳دانشــگاه رســید .دانشــگاه صنعتــی اصفهــان،
امیرکبیــر ،شــریف ،تبریــز ،علــم و صنعــت ایــران ،تهــران ،شــهید
بهشــتی ،تربیــت مــدرس ،شــیراز ،فردوســی مشــهد ،علــوم پزشــکی
تهــران ،علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و دانشــگاه آزاد اســامی
در ســال  ۲۰۱۵میــادی در ایــن رتبــه بنــدی حاضــر شــدند.
در ســال  ۲۰۱۴تعــداد دانشــگاههای ایرانــی حاضــر در ایــن
رتبهبنــدی بــه  ۱۲دانشــگاه رســید کــه شــامل دانشــگاههای
امیرکبیــر ،تبریــز ،شــریف ،علــم و صنعــت ایــران ،صنعتــی اصفهــان،
تهــران ،شــهید بهشــتی ،تربیــت مــدرس ،فردوســی مشــهد،
شــیراز ،علــوم پزشــکی تهــران و دانشــگاه آزاد اســامی میشــود.
در ســال  ۲۰۱۲هیــچ دانشــگاهی از کشــور در بیــن دانشــگاهای
برتــر دنیــا حضــور نداشــت و در ســال  ۲۰۱۳پنــج دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر ،شــریف ،تربیــت مــدرس ،تهــران و علــوم
پزشــکی تهــران در ایــن نظــام بــرای اولیــن بــار جــای گرفتنــد.

وضعیت دانشگاههای کشور در دسترسی آزاد به انتشارات ۲۰۱۹

بیشــتری از کشــور در نظــام رتبــه بنــدی الیــدن بــوده اســت.
دکتــر دهقانــی گفــت :ایــران همچــون ســالهای گذشــته در بیــن
کشــور هــای اســامی رتبــه نخســت را بــه لحــاظ تعــداد دانشــگاه
برتــر در اختیــار خــود دارد .همچنیــن ایــران نســبت بــه دیگــر کشــور
هــای منطقــه همچــون عربســتان ،ترکیــه و مالــزی بیشــترین رشــد
تعــداد دانشــگاه در بیــن دانشــگاه هــای برتــر دنیــا داشــته اســت.
در رتبــه بنــدی ســال  ۲۰۱۹الیــدن ،کشــور ترکیــه دارای ۲۰
دانشــگاه ،مالــزی  ۵دانشــگاه ،مصــر بــا  ۵دانشــگاه ،عربســتان دارای
 ۴دانشــگاه ،پاکســتان و تونــس  ۲دانشــگاه و از لبنــان و قطــر نیــز
یــک دانشــگاه در رتبــه بنــدی ســال  ۲۰۱۹حاضــر بــوده اســت.
در معیــار مرجعیــت علمــی ،ایــران در رتبــه بنــدی
ســال  ۲۰۱۹الیــدن دارای  ۲۶دانشــگاه اســت.
وضعیــت دانشــگاه های کشــور در معیــار مرجعیت علمی ســال ۲۰۱۹
سرپرســت  ISCگفــت :دانشــگاه تهــران ،صنعتــی امیرکبیــر،
علــوم پزشــکی تهــران ،تربیــت مــدرس ،صنعتــی شــریف ،صنعتــی
اصفهــان ،علــم و صنعــت ایــران ،فردوســی مشــهد ،شــیراز ،تبریــز،
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،دانشــگاه شــهید
بهشــتی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران،
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،اصفهــان ،علــوم پزشــکی
تبریــز ،گیــان ،کاشــان ،علــوم پزشــکی شــیراز ،علــوم پزشــکی
مشــهد ،علــوم پزشــکی اصفهــان ،شــهید باهنــر کرمــان ،بوعلــی
ســینا ،رازی ،ســمنان و دانشــگاه پیــام نــور بــه ترتیــب رتبــه اول
تــا بیســت و ششــم را در ایــن معیــار بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وضعیت در معیار همکاریهای علمی سال ۲۰۱۹

وی افــزود :دانشــگاه تهــران ،علوم پزشــکی تهران ،صنعتــی امیرکبیر،
تربیــت مــدرس ،صنعتــی شــریف ،صنعتــی اصفهــان ،علــم و صنعــت
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سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام گفــت :دانشــگاه
هــای تهــران ،علــوم پزشــکی تهــران ،صنعتــی امیرکبیــر ،تربیــت
مــدرس ،صنعتــی شــریف ،صنعتــی اصفهــان ،علــم و صنعــت ایــران،
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و
تحقیقــات تهــران ،فردوســی مشــهد ،شــیراز ،تبریــز ،شــهید بهشــتی،
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،علــوم پزشــکی تبریــز ،علــوم
پزشــکی مشــهد ،اصفهــان ،علــوم پزشــکی شــیراز ،علــوم پزشــکی
اصفهــان ،گیــان ،پیــام نــور ،کاشــان ،رازی ،شــهید باهنــر کرمــان،
بوعلــی ســینا و ســمنان بــه ترتیــب رتبــه اول تــا بیســت و ششــم را
در معیــار دسترســی آزاد بــه انتشــارات بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وضعیت دانشگاههای کشور در معیار تنوع جنسیتی سال ۲۰۱۹

دهقانــی بیــان داشــت :دانشــگاههای علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران،
صنعتــی امیرکبیــر ،علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تربیــت مــدرس،
صنعتــی اصفهــان ،شــریف ،علــم و صنعــت ایــران ،فردوســی مشــهد،
شــیراز ،علــوم پزشــکی مشــهد ،علــوم پزشــکی تبریــز ،علوم پزشــکی
شــیراز ،علــوم پزشــکی اصفهــان ،شــهید بهشــتی ،دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران ،اصفهــان ،صنعتــی خواجه
نصیرالدیــن طوســی ،کاشــان ،گیــان ،بوعلــی ســینا ،رازی ،پیــام نور،
شــهید باهنــر کرمــان و ســمنان بــه ترتیــب رتبــه اول تــا بیســت و
ششــم را در معیــار تنــوع جنســیتی بــه خــود اختصــاص داده انــد.
دکتــر دهقانــی گفــت :در ســال  ۲۰۱۸دانشــگاه هــای تهــران،
امیرکبیــر ،پزشــکی تهــران ،صنعتــی شــریف ،تربیــت مــدرس،

جدول -تعداد دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی الیدن ۲۰۱۹ -۲۰۱۲
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ژپوهش و فناوری
انتصابات (خرداد ،تیر و مردادماه )98

با امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارتخانههای
علوم و جهاد کشاورزی صورت گرفت؛

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی،
دکتــر مهــدی غفــاری را بــه عنــوان رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
گلســتان منصــوب کــرد.

بهرهمندی دانشجویان رشتههای کشاورزی و منابع
طبیعی از امکانات وزارت جهاد کشاورزی

بــا امضــای تفاهــم نامــه میــان وزارتخانههــای علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و جهــاد کشــاورزی ،دانشــجویان
رشــته هــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی دوره کارورزی
خــود را در وزارت جهــاد کشــاورزی و ســایر دســتگاههای
اجرایــی دولتــی و غیردولتــی مرتبــط خواهنــد گذرانــد.
تفاهمنامــه اجرایــی مــاده « »23قانــون افزایــش بهــرهوری
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی مصــوب مجلــس شــورای
اســامی بــرای کارورزی دانشــجویان رشــتههای کشــاورزی و
منابــع طبیعــی بین وزیر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری و وزیر جهاد
کشــاورزی امضــاء و بــه همــراه شــیوهنامه اجرایــی ایــن توافــق
بــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی مجــری برگــزاری
دورههــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــرای اجــرا ابــاغ شــد.
بــا اجــرای ایــن شــیوهنامه از ظرفیتهــای وزارت
جهــاد کشــاورزی و ســایر دســتگاههای اجرایــی
دولتــی و بخــش غیردولتــی در اجــرای طــرح کارورزی
دانشــجویان ایــن رشــتهها اســتفاده خواهــد شــد.
در ایــن دورههــا دانشــجویان بــا زمینههــای کســب مهــارت
مرتبــط بــا رشــتههای کشــاورزی و منابــع طبیعــی و
توانمندســازی آنــان بــرای ورود بــه بــازار اشــتغال و کســب و
کار و ترغیــب آنهــا بــرای شــناخت ظرفیتهــای خوداشــتغالی
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی آشــنا خواهنــد شــد.

در میان  ۱۹وزارتخانه؛

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی،
دکتــر فرهــاد یکهیزداندوســت را بــه ســمت سرپرســت دانشــگاه
خواجــه نصیرالدیــن طوســی منصــوب کــرد.

وزارت علوم رتبه دوم ارزیابی بلوغ
خدمات الکترونیک را کسب کرد
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،در ارزیابــی پنجمیــن
دوره بلــوغ خدمــات الکترونیکــی ،در بیــن ۱۹وزارتخانــه
ارزیابــی شــده ،موفــق بــه کســب رتبــه دوم شــد.
گــزارش ارزیابــی خدمــات الکترونیکــی دســتگاههای اجرایــی
بــر اســاس مصوبــه جلســه یازدهــم شــورای اجرایــی فنــاوری
اطالعــات کشــور بــه طــور مســتمر توســط ســازمان فنــاوری
اطالعــات در جهــت ارزیابــی کیفیــت وبگاههــا و خدمــات
الکترونیکــی دســتگاههای اجرایــی دارای شناســنامه خدمــات
مصــوب ســازمان اداری اســتخدامی کشــور منتشــر میشــود.
بــا تــاش معاونــت اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع و اداره کل
تحــول اداری و فنــاوری اطالعــات وزارت علــوم ،در ارزیابــی
دوره پنجــم کــه در پنجمحــور حضــور در وب ،تعاملــی،
تراکنشــی ،یکپارچگــی و مشــارکتی در بیــن  ۱۹وزارتخانــه و
 ۱۰۵دســتگاه اجرایــی انجــام شــد ،ایــن وزارتخانــه توانســت
رتبــه دوم در میانگیــن کلیــه محورهــا و رتبــه اول در
محــور حضــور در وب در بیــن وزارتخانههــا را کســب کنــد.
همچنیــن در ایــن گــزارش بــه رشــد چشــمگیر  ۳۵رتبــه
وزارت علــوم نســبت بــه ارزیابــی نوبــت چهــارم و رشــد
قابــل توجــه در تمامــی مراحــل بلــوغ پنجگانــه در بیــن کل
دســتگاههای اجرایــی ارزیابــی شــده ،اشــاره شــده اســت.
گفتنــی اســت ارزیابــی دوره پنجــم مربــوط بــه بــازه
زمانــی تــا انتهــای فروردیــن  ۱۳۹۸دســتگاههای اجرایــی
بــوده و همچنیــن ســازمان امــور دانشــجویان ،ســازمان
پژوهشهــای علمــی و صنعتــی ،صنــدوق رفــاه دانشــجویان
و پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران در ایــن
دوره در مجموعــه وزارت علــوم مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
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دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،در حکمــی،
دکتــر علــی خاکیصدیــق را بــه ســمت معــاون آموزشــی منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی،
دکتــر ایــرج کاظمینــژاد را بــه عنــوان سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری
خوزســتان منصــوب کــرد.

دکتــر مجتبــی شــریعتی نیاســر ،معــاون آموزشــی وزارت علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری ،دکتــر عبدالرضــا اوحــدی همدانــی را بــه ســمت «مدیــرکل
دفتــر گســترش آمــوزش عالــی» منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،طــی حکمــی
دکتــر جعفــر قیصــری را بــه ســمت «سرپرســت شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی اصفهــان » منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی در حکمــی دکتــر حســین میرزایــی ،رئیــس
پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ایــن وزارتخانــه را بــه عنوان
رئیــس دبیرخانــه یازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی فارابــی منصــوب کــرد.
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دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی،
دکتــر کــوروش نــوذری را بــه ســمت سرپرســت دانشــگاه مازنــدران
منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی ،دکتــر رضــا
نصــر اصفهانــی را بــه ســمت سرپرســت دانشــگاه هنــر اصفهــان منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی،
دکتــر علــی محمــد نیــک بخــت را بــه ســمت «سرپرســت پــارک علــم و
فنــاوری آذربایجــان غربــی» منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی ،دکتــر مصطفــی
مافــی را بــه عنــوان سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری قزویــن منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی،
دکتــر منصــور زراءنــژاد را بــه ســمت سرپرســت دانشــگاه علــوم و فنــون
دریایــی خرمشــهر منصــوب کــرد.

گزیدهای از دستاوردهای دانشگاهها و پژوهشگاهها
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی ،دکتر
قاســم بریدلقمانــی را به ســمت سرپرســت دانشــگاه یــزد منصــوب کرد.
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دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی،
ن مــرادی را بــه عنــوان رئیــس پــارک علــم و فنــاوری
دکتــر محمدحسـ 
همــدان منصــوب کــرد.

دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی
دکتــر ناصــر مطیعــی را بــه ســمت «رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان»
منصــوب کــرد.

دانشــگاه صنعتــی ارومیــه در راســتای اجــرای سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،اقداماتــی در حوزههــای فرهنگــی ،پشــتیبانی ،پژوهشــی و
آموزشــی انجــام داده اســت و همچنیــن موفــق بــه بومیســازی ۴نــوع
محصــول درزمینــه نانــو فنــاوری توســط هســتههای فنــاور شــده اســت.

ســامانه جامع خریــد و فروش مواد مازاد شــیمیایی ،بیولوژیکــی و تجهیزات
آزمایشــگاهی « ،ایـران ایلب» در راســتای تحقــق اهداف اقتصــاد مقاومتی
و مقابلــه بــا تحریمهــا ،توســط جمعــی از اســاتید گــروه زیستشناســی
دانشــگاه حکیــم ســبزواری راهاندازی شــد.

صــادرات فرومونهــای جلــب کننــده آفــات ،تولیدشــده توســط محققــان
یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری البــرز،
بــه کشــورهای منطقــه آغاز شــد.

پژوهشــگران یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم
و فنــاوری فــارس ،موفــق بــه طراحــی و تولیــد رلههــای اضافــه جریــان،
رلههــای ولتــاژ و رلههــای کمکــی ایســتگاههای توزیــع ،فــوق توزیــع و
انتقال شــدند.

پــارک علــم و فنــاوری زنجــان بــا هــدف ارتقــای ســطح کســب و کار نوپا
و بــه منظــور رشــد محصــوالت فناورانــه کــه نتیجــه آن ایجــاد اشــتغال و
جلوگیــری از خــروج ارز و نخبــگان از کشــور اســت ،اق ـدام بــه راهان ـدازی
اکوسیســتم کارآفرینــی در اســتان کــرد.

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی ،دکتــر ســیدمهدی ابطحی،
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان را بــا حفــظ ســمت بــه
سرپرســتی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان منصــوب کــرد.
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معــاون اداری و مالــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی گفت :تصویب طــرح تأمین
حداقــل ۲۰درصــد بــرق مصرفــی از طریــق انرژیهــای تجدیدپذیــر از
فعالیتهــای دانشــگاه محقــق اردبیلــی در راســتای اقتصــاد مقاومتی اســت.

طــی ســالهای اخیــر ،دانشــگاه یــزد بــه ســمت الکترونیــک کــردن تمــام
فعالیتهــا حرکــت کــرده اســت و ایــن امــر ،ماحصــل سیاس ـتگذاری
صحیــح دانشــگاه بـرای تحقــق اهـداف دولــت الکترونیــک اســت.

دانشــگاه صنعتــی قــم درزمینــه مدیریــت ســبز و کاهــش مصــرف انــرژی
اقدامــات بســیاری را انجــام داده اســت ،بهنوعــی کــه در بیــن دانشــگاههای
درحالتوســعه بهعنــوان دانشــگاه مــروج صنعــت ســبز شناختهشــده
اســت.
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محققــان دانشــگاه جهــرم ،بــا تکیــه بــر توانمندیهــای علمی خــود موفق
بــه ابـداع روشــی نویــن و کمهزینــه ،بــه منظــور مهــار ریزگردهــا شــدهاند
کــه ایــن ابـداع توانســته در کــم کــردن هزینــه دولــت بـرای حــل معضل
بــزرگ کشــور نقــش اثرگذاری داشــته باشــد.
گروهــی از جوانــان تحصیلکــرده و عالقهمنــد در پــارک علــم و فنــاوری
کرمانشــاه ،ضمــن تجاریســازی ایدههــای خــود ،موفــق بــه خودکفایــی
کشــور در خــط تولیــد ماشــین آالت کشــت نشــاء شــدهاند.

خب

ل

پژوهشـآم
وزشگروهعا ی
رانهم
مهندســی مکانیک بیوسیســتم دانشــگاه تربیــت مدرس،
ـگران
موفــق بــه طراحــی دســتگاه نمکزدایــی فراصوت شــدند.
محققــان دانشــکده شــیمی دانشــگاه تبریــز موفــق بــه طراحــی و ســاخت
س ـلهای مــورد اســتفاده در پیلهــای ســوختی بورهیدریــدی شــدند.
پژوهشــگران دانشــگاه شــهید چمــران اهواز،بــرای اولیــن بــار در دنیــا،
یکگونــه گیاهــی جدیــد را کشــف و بــه عالــم گیاهشناســی معرفــی
کردنــد.
محققــان دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری ،در طرحــی
تحقیقــی بــر روی محتویــات ۳۰نمونــه از بطریهــای پالســتیکی،
بــه نشــت فتاالتهــا ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن افزودنیهــای
پالســتیکی پــی بردنــد.
محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا اســتفاده از جوهر زیســتی ترکیبی،
موفــق بــه ارائــه روشــی بـرای ترمیــم ضایعــات غضروفــی و اســتخوانی
شدند.
دانشــگاه زنجــان در ائتــاف جهانــی تحلیــل دادههــای تلســکوپ فضایی
فـرا خورشــیدی جســتجوی ســیارات ( )TESSهمــکاری مینمایــد.
دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا طراحــی فضاپیمایی کــه امکان
دسترســی بــه ســطح مــاه را داشــته باشــد ،موفــق بــه کســب رتبــه دوم
مســابقات طراحــی سیســتمهای فضایــی آمریــکا شــدند.
دســتگاه بلوغســنج بتــن ( )concrete maturity meterبـرای اولین
بــار در کشــور توســط محققــان دانشــگاه صنعتــی خاتماالنبیــای بهبهــان
ســاخته شد.
کلینیــک حقوقــی دانشــگاه مراغــه بــه همت گــروه کارآفرینــی و ارتبــاط با
صنعــت ایــن دانشــگاه افتتاح شــد.
محققــان دانشــگاه جهــرم ،موفــق بــه ابـداع روشــی نویــن و کمهزینــه ،به
منظــور مهــار ریزگردها شــدهاند.
مرکــز ترجمــه و زبانهــای خارجــی دانشــگاه بوعلــی ســینا ،بهمنظــور
توســعه و تســهیل تولیــد محتـوای علمی بــه زبانهــای رایــج دنیــا ،افتتاح
شد .
محققــان آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه ایــام موفــق بــه اخت ـراع پمــاد
حاصــل از عصــاره هیدروالکلــی گیاهــی شــد.
باشــگاه توانمندســازی اســتارتاپها (بتــا) و میــز خدمــت الکترونیکــی ،بــا
حضــور اســتاندار و رؤســای دانشــگاههای قــم،در دانشــگاه صنعتــی قــم
راهان ـدازی شــد.
محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا همــکاری محققانــی از دانشــگاه
مینهســوتا آمریــکا بــا اســتفاده از ضایعــات پنبــه موفــق بــه تولیــد نانــو
الیافهــای ضــد میکروبــی بــرای کاربــرد در زخمپوشهــا شــدند.
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کربــن در مســیر حســگرهای دارویــی و بیولوژیکــی مــورد بررســی ق ـرار
گرفــت.
اپلیکیشــن «تشــخیص زانــوی پرانتــزی» ،به منظور تشــخیص درســت و
بــه موقــع مشــکالت حرکتــی در افـراد دارای پــای پرانتــزی و کمــک بــه
بهبــود آنهــا ،توســط پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی کرمانشــاه طراحــی و
تولید شــد.
پژوهشــگران دانشــگاه کاشــان بـرای نخســتین بــار در کشــور ،موفــق بــه
طراحــی زبــان برنامهنویســی ایرانــی شــدند.
دســتگاه شبیهســاز مخــازن نفتــی مــورد اســتفاده در پــروژه هــای نفــت و
گاز بـرای اولیــن بــار در کشــور در پــارک علــم و فنــاوری البــرز تولیــد شــد.
محققــان یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم و
فنــاوری اســتان اردبیــل ،موفــق بــه تولیــد و تجاریســازی چهــار رقــم بذر
گنــدم مقــاوم بــه کمآبــی و ســازگار بــا مناطــق کــم آب کشــور شــدند.
ســوزنهای بیوپســی مغــز اســتخوان بـرای اولیــن بــار در کشــور ،توســط
یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
خراســان تولیــد و رونمایــی شــد.
محققــان پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران موفــق بــه تولیــد مکمــل
پروبیوتیکهــای متناســب بــا عــادت خوراکــی ایرانیــان شــدند.
محققــان دانشــگاه الزهـرا(س) ،موفــق بــه طراحــی و ســاخت قویتریــن
دســتگاه لیــزر دی اکســید کربــن در آزمایشــگاههای ایــن دانشــگاه شــدند.
پژوهشــگران دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تربیت مدرس،
ب ـرای نخســتین بــار در کشــور ،موفــق بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه
تحریــک الکتریکــی مغــز ( )tDCSســازگار بــا  MRIشــدند.
محققــان دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی (ره)موفــق بــه طراحــی و
ســاخت ســازهای مکانیکی-هیدرولیکی بـرای توزیع عادالنــه آب زیرزمینی
شدند.
نیــروگاه فتوولتائیــک دانشــگاه بیرجنــد باهــدف توســعه کاربــرد فنــاوری
انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ایجــاد بســتر مناســب بـرای پژوهــش و توســعه
دانــش و کاربــرد انــرژی فتوولتائیــک (خورشــیدی) و ایجاد پایــگاه داده برای
تحلیــل اقتصــادی و فنی نیروگاه ،تاکنون توانســته اســت بخشــی از انرژی
مــورد نیــاز دانشــگاه بیرجنــد را تولیــد کند.
ســامانه جامــع خریــد و فــروش مــواد مــازاد شــیمیایی ،بیولوژیکــی و
تجهیــزات آزمایشــگاهی « ،ایــران ایلــب» در راســتای تحقــق اهداف
اقتصــاد مقاومتــی و مقابلــه بــا تحریمهــا ،توســط جمعــی از اســاتید
گــروه زیستشناســی دانشــگاه حکیــم ســبزواری راهانــدازی شــد.
پژوهشــگران یکــی از شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک
علــم و فنــاوری فــارس ،موفــق بــه طراحــی و تولیــد رلههــای
اضافــه جریــان ،رلههــای ولتــاژ و رلههــای کمکــی ایســتگاههای
توزیــع ،فــوق توزیــع وانتقــال شــدند.

توســط پژوهشــگران دانشــگاه محقــق اردبیلــی ،نقــش ذرات کوانتومــی
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اداره کل روابط عمومی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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