
اقدامات مقابله با کرونا 
دانشگاه صنعتی اصفهان

 گزارش عملکرد
پارک علم و فناوری یزد

صفحه 45

13
نشرهی خبری - اطالع رسانی

 آرذ و دی   1399ادار کل  روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

صفحه 23 صفحه 9

گزارش جامع
هفته پژوهش وفناوری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
حمایت از پارک های علم و فناوری؛
زمینه ساز پیشبرد اهداف اقتصادی در کشور

پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران
گزارش فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشگاه علم وصنعت ایران

به مناسبت  هفته پژوهش و فناوری:
رونمایی از ۸9 دستاورد پژوهشی و فناوری برگزیده 
در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:

 افزایش 32 برابری صادرات
 پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی

صفحه 6

صفحه 22

صفحه 24







ی 1399
شماره 13 / آذرو د

ی / 
ش عال

خبرنامه آموز

4

فهرست مطالب

خبرنامه آموزش عالی
نشریه خبری - اطالع رسانی اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

)زیرنظرشورایسیاستگذاری(
سردبیر:دکترعلیرضاعبداللهینژاد

دبیر تحریریه:دکترنداشفیعی
هیئت تحریریه:رضابابایی،لیالموالئی،مجتبیحاجیجعفری،هادیعیار،یوسفنوروز،سحرسهرابزاده

صفحه آرایی:مجتبیحاجیجعفری
عکس:سیدحجترضوی

5یادداشت: آمایش آموزش عالی
6گزارش ماه: گرنت فناوری
9پرونده ویژه: هفته پژوهش و فناوری
23گزارش کرونا: دانشگاه صنعتی اصفهان
25گزارش ویژه 1: دانشگاه علم و صنعت ایران
42گزارش ویژه 2: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
45گزارش ویژه 3: پارک علم و فناوری یزد
49دستاوردها



5

13
99

ی 
 د

ر و
آذ

 / 
13

ه 
ار

شم
 / 

ی
عال

ش 
وز

آم
ه 

ام
رن

خب

بسیاری از سیاست گذاران و مدیران دانشگاهی 
و آمـوزش عالـی نیز همـواره بر اجـرای آمایش 
آمـوزش عالی تأکید دارند، اما به نظر می رسـد 
کـه طـرح برخـی از سـؤاالت و پاسـخ گویی به 
آن هـا می تواند پیامدهای بهتـری را برای نظام 
آمـوزش عالـی کشـور در پـی داشـته باشـد. 
به عنوان مثـال سـؤال هایی ماننـد: تاریخچـه و 
تجربه آمایش سـرزمین و آمایش آموزش عالی 
چیسـت؟ اساسـاً چـرا ایـن نـوع از برنامه ریزی 
مطـرح شـد؟ چـرا بحـث آمایـش در آمـوزش 
عالـی ایران مطرح شـد؟ و سـرانجام چه نکاتی 
آمـوزش  برنامه ریـزی  فراینـد  در  اسـت  الزم 
عالی مبتنی بـر آمایش موردتوجه قـرار گیرد؟ 
و پیامدهایـی مـورد انتظـار بـا اجـرای آمایش 
آمـوزش عالـی کدام انـد؟ در ارتباط با سـؤاالت 
مذکـور می توان توضیحـات ذیـل را ارائـه داد:

مفهـوم  مطرح شـدن  تاریخچـه   -1
آمایش به کشـور فرانسـه بازمی گـردد؛ جایی 
که سیاسـت گذاران آن کشـور متوجه شـدند 
کـه برنامه های توسـعه صرفاً در شـهر پاریس 
تمرکـز یافتـه و در سـایر مناطق کشـور اقدام 
خاصـی انجـام نگرفتـه و از توسـعه بـه دور 
مانـده بـود. به عبارت دیگـر در دوره ای از تاریخ، 
برنامه هـای توسـعه دولـت فرانسـه تنهـا در 
شـهر پاریـس محقـق گشـته و از ظرفیت هـا 
و ویژگی هـای سـایر مناطق فرانسـه اسـتفاده 
چندانی نشـده بود؛ تا جایی که این مسـئله با 
عناوینـی مانند »پاریس و بیابان هـای اطراف« 
در بیـن سیاسـت گذاران مطـرح گردیـد! لـذا 

ایـن نـوع از برنامه ریـزی به عنـوان راه حلـی 
جهت پاسـخگویی به این نابرابری مطرح شـد 
تـا توسـعه متوازنی را در کل کشـور حکم فرما 
کنـد. مبنـای ایـن نـوع برنامه ریـزی، تنظیم 
رابطـه بین سـه حوزه انسـان، فضـا و فعالیت 
باتوجه بـه مزیت های نسـبی مناطق بـود. این 
نـوع برنامه ریـزی، به نوعی »تقسـیم کار ملی« 
نیز قلمداد شـد. در حقیقت آمایش سـرزمین 
به نوعی تصرف مجدد در سـرزمین تلقی شده 
و زمینه توسعه را در کل کشور فراهم می آورد. 
بدیهی اسـت کـه هرگونـه تصمیم گیـری در 
آمایـش آمـوزش عالی می بایسـت با محوریت 
توجه بـه برنامه های توسـعه ای ملی کشـور و 
توجه به اسـناد استانی آمایش سرزمین انجام 
گیـرد تا »نتیجه گرایی« و »پیامدگرا شـدن« 

آمـوزش عالی نیـز عمالً تحقـق یابد.
نکتـه دوم پیرامـون دالیـل کاربرد   -2
مفهـوم آمایـش آمـوزش عالـی در ادبیـات 
مفهـوم  ایـن  اسـت.  ایـران  عالـی  آمـوزش 
کشـور  عالـی  آمـوزش  ادبیـات  در  زمانـی 
مطـرح گردید که رشـد کمی آمـوزش عالی 
در کشـور اتفـاق افتـاد. تعداد مراکـز آموزش 
عالـی در دو بخـش دولتـی و خصوصـی بـا 
رشـد کمـی بی سـابقه ای روبـه رو شـد. ایـن 
رشـد، بـا تقاضای بـاالی مردم به حضـور در 
دانشـگاه و اخـذ مـدارک دانشـگاهی همـراه 
شـد! چـرا کـه در سـابقه و حافظـه تاریخی 
مـردم ایـران، دارابودن مدارک دانشـگاهی به 
اسـتخدام و اشـتغال در دوایر اداری و دولتی 

منجـر می شـد؛ همچنیـن دانش آموختـگان 
به واسـطه مـدارک دانشـگاهی، از امتیازهای 
سیاسـی و قدرتی هم بهره مند می شـدند. در 
حقیقت، شـکل گیری دولت و دیوانسـاالری، 
دانش آموختـگان  جـذب  جهـت  زمینـه ای 
منزلت هـای  به تدریـج  و  شـد  دانشـگاهی 
ارزش هـای  نیـز  آن  از  حاصـل  اجتماعـی 
فرهنگـی خاصـی بـه دانشـگاه ها و مـدارک 
سـیل  نتیجـه اش  و  بخشـید!  دانشـگاهی 
هجـوم متقاضیان مـدارک آمـوزش عالی در 
جامعـه ایرانـی بود. امـا به مـرور ظرفیت های 
اسـتخدام  بـرای  دولتـی  بخش هـای 
دانش آموختگان دانشـگاهی کاهـش یافت و 
از طـرف دیگـر دانش آموختگان دانشـگاهی 
بخش هـای  در  مناسـبی  جایـگاه  نیـز 
خصوصـی نداشـتند و در طی زمـان موضوع 
بیـکاری دانش آموختگان دانشـگاهی تبدیل 
بـه یـک ابـر چالـش در جامعـه ایـران شـد. 
تأکیـد بیـش از حد به عرضـه گرایی به جای 
نیـروی  عرضـه  بـه  منجـر  تقاضامحـوری، 
انسـانی بدون توجـه به نیازهای جامعه شـد 
)جامعـه ای کـه هم زمـان هم کمبـود نیروی 
انسـانی متخصـص دارد و هـم مـازاد نیروی 
انسـانی!( اگرچـه سـرآغاز آمـوزش عالـی بـا 
هـدف تربیـت کادر اداری دولـت و تقویـت 
بخـش دیوان سـاالری بـود، ولـی نکتـه مهم 
ایـن بـود کـه حتـی نیازهـای بخش هـای 
تجزیه وتحلیـل  به درسـتی  نیـز  دولتـی 
در  دانشـجو  پذیـرش  مبنـای  و  تبییـن  و 

دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد دانشگاه مازندران و رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای

آمایش آموزش عالی در ایران:
مالحظات

ــرح  ــورها، مط ــعه کش ــزی توس ــات برنامه ری ــلط در ادبی ــای مس ــی از گفتمان ه ــوان یک ــرزمین به عن ــش س آمای
گردیــده و جایــگاه خاصــی در حــوزه برنامه ریــزی توســعه کشــورها پیــدا کــرده اســت. در راســتای آمایــش ســرزمین، 
آمایــش آمــوزش عالــی نیــز در حــوزه سیاســت گذاری کالن توســعه کمــی و کیفــی دانشــگاه ها نیــز مطــرح گردیــد و 
توســط سیاســت گذاران آمــوزش عالــی مــورد پذیــرش قــرار گرفــت. نمونــه ایــن توجــه، تأکیــد اســناد باالدســتی بــر 

ضــرورت توجــه بــه آمایــش آمــوزش عالــی در فراینــد توســعه کمــی مراکــز آمــوزش عالــی اســت. 

یادداشت

یادداشت: آمایش آموزش عالی

 ادامه در صفحه 39
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در ایــن راســتا، آیین آغــاز برنامــه پرداخت 
گرنــت فنــاوری بــا حضــور دکتــر منصــور 
غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
به صــورت   1399/1۰/22 تاریــخ  در 
ــهدای  ــالن ش ــازی در س ــوری و مج حض
ــزار شــد. ــوم برگ ــاد علمــی وزارت عل جه

در ایــن آییــن دکتــر غالمــی، حمایــت 
ــور را  ــاوری کش ــم و فن ــای عل از پارک ه
زمینه ســاز پیشــبرد اهــداف اقتصــادی در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرد وب ــف ک کشــور« توصی
ــه از دو  ــی ک ــیر حرکت ــبختانه مس خوش
ــار  ــت، اظه ــده اس ــاز ش ــش آغ ــه پی ده

ــت: داش
 ایــن حرکــت امــروز بــه مرحلــه 
ــاروری و بازدهــی رســیده اســت  تولیــد، ب
همــه  در  هم اکنــون  کــه  به گونــه ای 
اســتان ها حداقــل یــک پــارک علــم و 
ــم و  ــای عل ــاوری وجــود دارد و پارک ه فن
فنــاوری تخصصــی نیــز ایجــاد شــده کــه 
باعــث اشــتغال و تولیــدات ارزشــمندی در 

ــت. ــده اس ــتان ها گردی ــطح اس س
وی افــزود: تولیــدات ارزشــمند داخلــی 
ــث  ــان باع ــرکت های دانش بنی ــط ش توس
پیشــبرد رونــد توســعه اقتصادی در کشــور 
ــه  ــرده ک ــاد ک ــتمی ایج ــده و اکوسیس ش
خــود یــک زیســت بوم فعــال و ثمربخــش 
در هــر اســتان بــه شــمار مــی رود و باعــث 

ــرکات بســیار در ســطح اســتان ها شــده  ب
اســت.

کــرد:  خاطرنشــان  غالمــی  دکتــر 
وزارت علــوم هــم برحســب وظیفــه و هــم 
برحســب ســاختاری کــه دارد و بــه لحــاظ 
ضرورت هــای موجــود، سیاســت خــود 
ــاوری  ــم و فن ــز عل ــت از مراک ــر حمای را ب
ــرای  ــتا ب ــن راس ــرده و در ای ــزی ک پایه ری
بخــش خصوصــی نیــز جایــگاه ویــژه ای در 

ــه اســت. نظــر گرفت
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه تحریم هــا 
در کنــار مشــکالتی کــه بــرای مــردم 
ایجــاد کــرده اســت منشــأ خیــر هــم بــوده 
ــردن  ــم ک ــرای ک ــا ب ــیر م ــن مس و در ای
واقع بینانه تــری  نــگاه  تحریم هــا  آثــار 
بــه علــم و فنــاوری در داخــل کشــور 
داشــته ایم، گفــت: حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان و پارک هــای علــم و فنــاوری 
باعــث توســعه کشــور در ایــن دوران خاص 
می شــود، لــذا بایــد تــالش کنیــم شــتاب 
ــود  ــد نش ــا کن ــا و برنامه ه ــن فعالیت ه ای
ــای  ــه ظرفیت ه ــت گذاری ها ب و در سیاس
علــم و فنــاوری کشــور توجــه خاص شــود 
ــز  ــگاه ها و مراک ــتا دانش ــن راس ــه در ای ک
آمــوزش عالــی کشــور در ایــن مســیر 
قدم هــای بســیار خوبــی را برداشــته اند.

به منظور بسط و توسعه توان 
ملی در نوآوری و کارآفرینی 
مبتنی بر دانایی، زمینه سازی 
حرکت دانشگاه های کشور 
به سوی دانشگاه کارآفرین، 
ارتقا ظرفیت توسعه فّناوری 
در مراکز پژوهشی و حمایت 
از صاحبان ایده های فّناور 
در جهت تولید نمونه اولیه، 
دفتر امور فّناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری 
از پایان نامه ها و رساله های 
دارای ایده های فّناورانه و 
بازارگرا در قالب گرنت جوانه 
حمایت می کند. در مرحله 
اول، این طرح در پنج استان 
آذربایجان شرقی، فارس، 
خراسان رضوی، مرکزی و 
سمنان اجرا می شود.

حمایت از پارک های 
علم و فناوری؛

زمینه ساز پیشبرد اهداف 
اقتصادی در کشور

گزارش ماه:گرنت فناوری

گزارش ماه
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گزارش ماه:گرنت فناوری

دکتـر مهـدی کشـمیری، مدیـرکل دفتـر 
برنامه ریـزی امـور فنـاوری وزارت علوم نیز 
در ایـن آیین، هدف این برنامه را حمایت از 
انجـام پایان نامه های تحصیـالت تکمیلی با 
محتـوای فناورانـه )گرنت جوانـه(، حمایت 
محتـوای  بـا  تحقیقاتـی  فعالیت هـای  از 
تجاری سـازی اعضـای هیئت علمـی )گرنت 
فعالیت هـای  از  حمایـت  و  شـکوفایی( 
نوپـا  شـرکت های  رشـد  و  شـتاب دهی 
)گرنـت رشـد( اعـالم کـرد و گفـت: توجـه 
فنـاوری در حـوزه  تجـاری  و  توسـعه  بـه 
و  کارآفرینـی  جریـان  تقویـت  پژوهـش، 
نـوآوری در دانشـگاه ها، کمـک بـه تقویـت 
کمـی و کیفـی ورودی هـای پارک های علم 

و فنـاوری و مراکـز فنـاوری، ارتقای سـطح 
بـا  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  همـکاری 
مراکز پژوهشـی، حمایـت از تکمیل زنجیره 
و  اجرایـی  سـازمان های  ارزش  و  تأمیـن 
اقتصـادی و حمایـت از فعالیت های تحقیق 
و توسـعه شـرکت های دانش بنیـان نیـز از 
اهـداف برنامـه گرنـت فنـاوری محسـوب 

می شـود.
وی در خصـوص مشـارکت کنندگان در 
تأمیـن منابع افزود: فنـاور متقاضی دریافت 
گرنـت، پارک علم و فنـاوری مجری، وزارت 
یـا  سـازمان  فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم 
نهـاد اجرایـی و اقتصادی مشـارکت کننده، 
صنـدوق  متقاضـی،  دانش بنیـان  شـرکت 

نـوآوری و شـکوفایی و صنـدوق پژوهـش 
و فنـاوری عامـل از مشـارکت کنندگان در 

تأمیـن منابع هسـتند.
دکتر کشـمیری در خصوص بخش های 
حمایتـی هـر گرنـت تصریح کـرد: حمایت 
پایـه با بهره گیـری از منابع مالـی متقاضی، 
پـارک علـم و فناوری مجـری، وزارت علوم، 
مالـی  حمایـت  و  فنـاوری  و  تحقیقـات 
سـازمان حامـی مشـارکت کننده، حمایـت 
و  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  مالـی 
تسـهیالت صندوق های پژوهـش و فناوری 
بـه شـمار  از بخش هـای حمایتـی  عامـل 

می رونـد.
امـور  برنامه ریـزی  دفتـر  مدیـرکل 

غالمحسـین  دکتـر  آییـن،  ایـن  ادامـه  در 
رحیمـی، معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت 
علوم یکی از سیاسـت های مهـم وزارت علوم 
را تعریـف و گسـترش گرنت هـا در حـوزه 
پژوهش و فناوری دانسـت و اظهار داشـت: در 
3 سـال اخیـر بحث خیرین در حوزه توسـعه 
فناوری کشـور مطرح شـده که نشـان دهنده 
رشـد و تکامـل کشـور از آمـوزش صـرف بـه 
حـوزه علـم و پژوهـش و فنـاوری و صنعـت 
اسـت و در واقـع ایـن امـر، تکامل رویکـرد را 
در بینـش خیرین نشـان می دهد کـه همراه 
و هم جهـت بـا توسـعه فناوری کشـور اسـت.

وی بـا اشـاره بـه حضور خیریـن روحانی 
در حـوزه علـم و فناوری و در نشسـت برنامه 
گرنـت فناوری تصریح کـرد: در حدیثی که از 
حضـرت امام صـادق )ع( نقل شـده اسـت با 
مطلـع »فی صناعـات« حضرت یک صفحه و 
نیـم درباره صنعت سـخن می گوینـد. فارابی 

نیـز در قـرن چهـارم و پنجم هجـری مفهوم 
صنعـت را از فنـاوری تفکیـک کـرده اسـت. 
همچنیـن در کتابی با عنـوان مفهوم صنعت 
و فنـاوری در منابـع علمـی تمدن اسـالمی، 
تعریفـی کـه میرفندرسـکی، حکیـم قـرن 
یازدهـم از صنعـت ارائـه می کنـد هـم کامل 
اسـت و هم جامع اسـت و هم کمـاکان قابل 

اطـالق بـه صنعت فعلی اسـت.
دکتـر رحیمـی در خصوص تفـاوت بین 
گرنـت و حمایت مالی گفـت: گرنت، حمایت 
مالـی و تأمیـن مالـی جهت منـد و هدفمنـد 
اسـت؛ یعنی به عنوان مثال اگر اسـتاد محترم 
فیزیـک در شـاخه مکانیک کوانتوم دانشـجو 

گرفـت به ایشـان گرنـت تعلـق می گیرد.
معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم 
بـا اشـاره بـه اینکـه این نـوع گرنـت تحقیق 
و فنـاوری در کل دنیـا متـداول اسـت، ادامـه 
داد: مقـداری دیـر در این حوزه وارد شـده ایم؛ 

این گونـه اسـت کـه بـه علـم و تحقیقـات 
و همچنیـن حوزه هـای صنعـت و فنـاوری 
همیـن  بـه  می دهنـد.  جهـت  خودشـان 
از سیاسـت های مهـم وزارت  جهـت یکـی 
علـوم، تعریف و گسـترش گرنت هـا در حوزه 

پژوهـش و فنـاوری اسـت.
دکتـر رحیمـی در ادامـه گفـت: وقتـی 
گرنتی به پژوهشـی می دهیـم دیگر پژوهش 
صرفاً بـرای تولید مقاله نیسـت؛ البته ممکن 
اسـت در حـوزه نظـری خـاص در ریاضـی 
گرنـت بدهیـم کـه در دنیـا سـرآمد باشـیم. 
گرنـت ایـن ماهیـت را دارد کـه هدفمنـد و 

جهت منـد اسـت.
وی افـزود: زمانـی در وزارت علـوم بحـث 
ایـن بود کـه چگونه خیرین جذب شـوند که 
در دانشـگاهی مسـجد بسـازند. حـاال حضور 

خیریـن در دانشـگاه های ما مشـهود اسـت.

تعریف و گسترش گرنت ها در حوزه 
پژوهش و فناوری از سیاست های مهم 
وزارت علوم
دکتر غالمحسین رحیمی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گرنت های »جوانه«، »شکوفایی« و 
»رشد«؛ محتوای برنامه گرنت فناوری

دکتر مهدی کشمیری
مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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فنـاوری  پـارک  رئیـس  صدیـق،  دکتـر 
اطالعـات و ارتباطات )فاوا( نیـز در این آئین 
اظهـار داشـت: تـالش کردیـم کـه در پارک 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات پارک سـمت 
تقاضـا باشـد. در واقـع مشـکل پارک هـای 
مـا آن اسـت کـه ارتباطشـان بـا بـازار برقرار 
نیسـت. بـازار تنظیم گـر مقـررات و رگوالتور 

خـودش را دارد.
وی در معرفـی شـبکه توسـعه اقتصـاد 
دیجیتـال )تـاد( گفـت: هفته پژوهش سـال 
گذشـته تفاهم نامه ای را مبادلـه کردیم و راه 
سـختی را شـروع کردیـم. حتـی اگـر کرونا 
هـم نبـود کار سـختی در پیـش بود تـا این 
سـامانه عرضـه شـود که ایـن کار بر اسـاس 
تجربـه پارک علـم و فناوری دانشـگاه تهران 
بـود. ایـن امـر چیزی جـز همـکاری نزدیک 
همکاران دکتر کشـمیری و همـکاران پارک 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات نیسـت.
وی در معرفـی شـبکه توسـعه اقتصـاد 
دیجیتـال بـا اشـاره بـه فراینـد مجوزگیری 
و  علـم  پارک هـای  کـرد:  تصریـح  پـارک 
فنـاوری مـا پارک های سـمت عرضه اسـت. 
به اسـتثنای چیـن،  پارک هـای دنیـا  تمـام 

پارک هایشـان از سمت عرضه شـروع کردند 
امـا چیـن از سـمت تقاضـا شـروع کـرد. در 
دهـه نود چیـن به مجموعه های خـود پارک 
نمی گفـت بلکـه بـا عنـوان مناطـق صنعتی 

فناوری هـای رده بـاال شـناخته می شـدند.
دکتـر صدیـق در ادامـه تصریح کـرد: در 
زمـان تأسـیس پـارک فنـاوری اطالعـات و 
ارتباطـات گفتـم کـه ایـن مفهوم در کشـور 
مفقـود اسـت. مـا در کشـور بلد شـدیم ایده 
را بـه نمونـه محصـول برای شـرکت کوچک 
تبدیل کنیم. در همه پارک ها و نمایشـگاه ها 
بحث این اسـت که ما چیزی سـاختیم حاال 
شـما کاری کنید کـه از ما خریـداری کنند. 

یعنـی ارتباط با بـازار برقرار نیسـت.
و  اطالعـات  فنـاوری  پـارک  رئیـس 
ارتباطـات ضمن اشـاره بـه اساسـنامه پارک 
گفـت: دو مأموریـت اساسـی در اساسـنامه 
بـه مـا دادنـد؛ یکـی اینکـه تکنیک هایی که 
بتوانیـم اتصـال شـرکت ها بـه بـازار را ایجاد 
کنیـم و دوم اینکـه شـبکه ای از پارک هـا و 
مراکـز رشـد را ایجاد کنیم کـه از طریق این 
شـبکه بتوانیـم حمایت هـای حـوزه فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات را به پارک هـا و مراکز 

رشـد فعلی برسـانیم. ما امروز ایـن مأموریت 
را محقـق کردیم.

دکتر صدیق دربـاره مأموریت دوم پارک 
فنـاوری اطالعات و ارتباطـات نیز گفت: یک 
برخورد سـاده انگارانه این اسـت کـه از پارک 
فـاوا انتظـار پـروژه دارنـد. اتصـال به بـازار از 
طریـق پـروژه آوردن نیسـت. اتصال بـه بازار 
تکنیک هایـی مثل مقـررات تضمیـن خرید 
در برابـر تضمیـن کیفیت یا ورود شـرکت ها 
بـه زنجیره تأمین، الزم اسـت. در حال حاضر 

روی ایـن موضـوع نیز تمرکـز کردیم.
وی در پایـان دربـاره سـامانه سـدف نیز 
گفـت: درسـت اسـت کـه حمایـت مالـی و 
سـخت افزار و نرم افـزار را ما انجـام دادیم، اما 
طبـق توافق کل مالکیت این سـامانه متعلق 
بـه وزارت علـوم اسـت. در واقـع ترتیبـات را 
به گونـه ای تنظیـم کردیـم کـه درصورتی که 

مـا هـم نبودیـم کار به خوبـی جلـو برود.
در پایـان ایـن آییـن و بـا حضـور وزیـر 
علـوم، تفاهم نامه همکاری پـارک فاوا و دفتر 
برنامه ریـزی امور فنـاوری وزارت علـوم برای 
اجـرای مرحلـه اول گرنـت فناوری بـه امضا 

رسید.

تالش کردیم در پارک فناوری اطالعات و 
ارتباطات سمت تقاضا باشیم

دکتر محمد جعفر صدیق
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس پارک فناوری اطالعات و ارتباطات 

اصـول  مـورد  در  علـوم  وزارت  فنـاوری 
حاکـم بـر اجـرای برنامـه گفـت: الـزام بـه 
اخـذ موافقـت دانشـگاه یـا مرکز پژوهشـی 
توسـط متقاضـی، تجمیـع منابـع حمایتی 
در صنـدوق عامـل، اعطـای حمایت هـا از 
در  حمایت هـا  افزایـش  صنـدوق،  طریـق 
صـورت مشـارکت بیشـتر متقاضـی، عـدم 
ورود وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و 
الـزام بـه انعقـاد توافق نامه مالکیـت دارایی 
شـرکت  ورود  بـرای  دانشـگاه  بـا  فکـری 
دانش بنیـان بـه برنامـه از اصـول حاکـم بر 

اسـت. برنامه هـا  اجـرای 
افـزود:  ادامـه  در  کشـمیری  دکتـر 
تدویـن و ابـالغ آئین نامـه گرنـت فنـاوری، 
انعقـاد تفاهم نامـه بـا پـارک فنـاوری فـاوا 
بـرای اجـرای برنامه در حـوزه فـاوا، اجرای 
مرحله آزمایشـی در ۵ اسـتان، تأمین سهم 
وزارت علـوم از منابـع و ابالغ به اسـتان ها و 
تدوین برنامـه زمان بنـدی از اقدامات انجام 

است. شـده 
به گفته وی، در آمار فراخوان آزمایشـی 
در مجمـوع 112 درخواسـت ارائـه شـد که 
۸2 درخواسـت در شـورای پذیـرش پارسـا 
پذیرفتـه شـده و ۴۷ درخواسـت مشـمول 
و  اسـت  شـده  حامـی  سـازمان  حمایـت 
اعتبـارات در سـه سـرفصل توانمندسـازی، 
نیـروی انسـانی و تحقیق و توسـعه مصرف 

است. شـده 
مدیرکل دفتـر برنامه ریزی امور فناوری 
وزارت علـوم در خصـوص زیرسـاخت های 
سـامانه  گفـت:  طـرح  اجـرای  نرم افـزاری 
نرم افـزاری سـدف کـه پـارک فاوا مسـئول 
پشـتیبانی این سـامانه اسـت وظیفه بسـتر 
اجـرای کلیـه فرایندهـا، بسترسـازی کلیـه 
تعامـالت با متقاضیان، بایگانی کلیه اسـناد 
و گزارش هـای غیرمالـی را برعهـده دارد و 
در حقیقت سـامانه سـدف، سـامانه داده ها 
و فرایندهـای معاونـت پژوهـش و فنـاوری 

اسـت و سـامانه نرم افـزاری دیگـر سـامانه 
در یـک اسـت کـه پـارک علـم و فنـاوری 
سـامانه  آن  پشـتیبانی  مسـئول  سـمنان 
اسـت و مدیریـت اطالعـات مالـی طـرح و 
ایـن سـامانه  ارائـه گزارش هـای مالـی در 

انجـام می شـود.
دکتـر کشـمیری در خصـوص خیریـن 
فنـاوری تصریـح کرد: مؤسسـه نیکـوکاری 
موالنـا در سیسـتان و بلوچسـتان بـا ایجاد 
مجتمـع مهـارت و کارآفرینـی در 3 هکتار 
اراضـی، مجتمـع خیریـن شـهر بنیـس در 
اسـتان آذربایجـان شـرقی با واگـذاری 19 
هکتـار زمیـن بـه مرکـز رشـد شهرسـتان 
شبسـتر و واگـذاری دو واحـد سـاختمان و 
کمـک بـه نوسـازی سـاختمان مرکز رشـد 
شهرسـتان شبسـتر و خیرسـازان الرستان 
در اسـتان فـارس بـا کمـک به مرکز رشـد 
الرسـتان از خیریـن فنـاوری بوده اند که به 
پارک هـای علـم و فنـاوری کمـک کرده انـد.
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 هفته پرونده ویژه
 پژوهش
 و فناوری
1399

در اولیـن روز ایـن هفته کـه ۲۲ آذرماه و 
تحت عنوان روز »پژوهش و فناوری؛ مدرسـه 
و دانشـگاه« نام گـذاری شـده بود، بـا حضور 
به صـورت  آموزش وپـرورش  و  علـوم  وزرای 
بخـش  برگزیـدگان  از  نمادیـن  و  محـدود 

شـد. تقدیر  دانش آمـوزی 
فنـاوری؛  روز«پژوهـش،  آذرمـاه   ۲۳
مشـارکت ملـی« و ۲4 آذرمـاه روز«پژوهش، 
فناوری و جهـش تولید« نام گذاری شـده بود 
کـه دراین خصوص سـتادهای اسـتانی هفته 
پژوهـش و فنـاوری برنامه هـای متنوعـی را 
تـدارک دیـده بودند که در سـطح اسـتان ها 

شـد. برگزار 
بزرگداشـت  »روز  نیـز  آذرمـاه   ۲۵
پژوهشـگران و فنـاوران« بود کـه در این روز 
جشـنواره تقدیـر از پژوهشـگران و فناوران 
برتـر با حضـور معـاون اول و معـاون علمی و 
فناوری رئیس جمهـوری به صـورت مجازی و 

برگزار شـد.  حضـوری 
»پژوهـش،  روز  آذرمـاه   ۲۶ همچنیـن 
آذرمـاه   ۲۷ و  علوم انسـانی«  و  فنـاوری 
روز«پژوهش، فناوری و اثربخشـی اجتماعی« 

بود کـه باتوجه به نقش مهم علوم انسـانی در 
توسـعه علمی و بسترسـازی علمی کشـور، 
مجمع رؤسـای پژوهشـگاه های علوم انسانی 
و اسـالمی، مسـئولیت برگـزاری برنامه هـای 
ایـن دو روز را برعهـده داشـتند و حـدود ۳۰ 
برنامـه وبینـاری در خصوص علوم انسـانی و 

اسـالمی در ایـن دو روز برگزار شـد.
نمایشـگاه  نیـز  آذرمـاه   ۲۷ روز  در 
دسـتاوردهای فناورانـه پژوهش و فنـاوری و 
فـن بازار و هشـتمین نمایشـگاه تجهیزات و 
مواد آزمایشـگاهی ایران سـاخت افتتاح شد، 
ضمـن آنکه نمایشـگاه مجـازی دیگـری نیز 
بـرای عرضه و تقاضـای فناوری تـا دهه فجر 

ادامـه خواهد داشـت.
همچنیـن در هفتـه پژوهـش و فنـاوری 
امسـال تعامالتی به صـورت نمادیـن با چهار 
کشـور افغانسـتان، کـره جنوبـی، ایتالیـا و 
مجارسـتان در جهت همکاری های مشـترک 

پژوهشـی و فنـاوری برقرار شـد.
و  رویدادهـا  اخبـار،  گـزارش،  ایـن  در 
برنامه هـای هفتـه پژوهش و فناوری امسـال 
بـه ترتیب تاریخ برگزاری تنظیم شـده اسـت.

نحــوه برگــزاری هفتــه پژوهــش و فنــاوری امســال باتوجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، بــا تغییراتــی همــراه بــود 
ــاوری امســال از  ــه پژوهــش و فن ــی هفت ــای مل ــزار شــد. برنامه ه ــراً به صــورت مجــازی برگ ــه اکث ــن هفت ــای ای و برنامه ه
ــا 2۷ آذرمــاه برگــزار شــد و ایــن برنامه هــا از 1۵ آذرمــاه نیــز در ســطح اســتان ها آغــاز شــد. مهم تریــن برنامه هــای  22 ت
اســتانی شــامل نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فناوری اســتان، نشســت های تخصصی صنعــت و دانشــگاه و میزگردهای 

تخصصــی به منظــور بررســی نقــش پژوهــش و فنــاوری در حــل مســائل اســتانی بــود.
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در اولیـن روز از هفتـه پژوهـش و فنـاوری، 
دکتر منصـور غالمی وزیر علـوم، تحقیقات 
از  و فنـاوری، در جشـنواره ملـی تجلیـل 
دانش آمـوزان پژوهشـگر و فنـاور برگزیـده 
تأکیـد کـرد: نکتـه اصلـی در امـر پژوهش، 
ایجاد اعتمـاد و خودباوری در پژوهشـگران 
و قبـول این باور اسـت کـه »مـا می توانیم«.

وزیـر علـوم با بیـان اینکه هسـته اولیه 
پژوهش در مدارس شـکل می گیـرد، افزود: 
کاشـت بـذر توانمنـدی و اندیشـمندی در 
دل دانش آمـوزان توسـط معلمـان صـورت 
ایـن راسـتا نکتـه مهـم و  می گیـرد و در 
قابل توجـه ایـن اسـت کـه بـرای اعتـالی 
علمـی کشـور، بایـد جریـان پژوهـش در 
جامعـه به صـورت پیوسـته توسـط معلمان 

و اسـاتید صـورت گیـرد.
علـم  پـارک  اینکـه ۴۷  بیـان  بـا  وی 
و فنـاوری در کشـور داریـم و هـر اسـتانی 
حداقـل یـک پـارک علـم و فنـاوری دارد، 
گفـت: ایـن مراکـز فنـاوری منشـأ خدمات 
جوان هایـی  مجموعـه  بـه  خوبـی  بسـیار 
شـرکت های  قالـب  در  کـه  اسـت 
دانش بنیـان توانسـته اند ایده هـای خـود را 
بـه سـطح تولیـد و رفـع نیازهـای جامعـه 
برسـانند، چنان کـه در ایـام کرونـا تعـداد 
زیـادی از شـرکت ها در یـک اقـدام دور از 
انتظـار و بی سـابقه توانسـتند بسـیاری از 
نیازمندی هایـی را کـه به راحتی دسترسـی 
بـه آن بـرای مـا میسـر نبـود، فراهـم کنند.

معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم نیز 
در ایـن مراسـم تأکید کـرد: نبایـد فراموش 
کـرد که آمـوزش عالی و پژوهـش و فناوری 
ما در مدارس ریشـه دارد و هرچقدر مدارس 
را تقویـت کنیـم، موفقیت هـای علمی مـان 
نیز در سـطح جهانی بیشـتر و چشـمگیرتر 

خواهـد بود.
دکتـر غالمحسـین رحیمـی بـا تأکیـد 
بـر تـالش همه جانبـه بـرای ماندگار شـدن 
سـطح  در  کشـور  علمـی  موفقیت هـای 
توسـعه  حرکـت  اگـر  گفـت:  بین المللـی 
فنـاوری دانش بنیان به همین صـورت ادامه 
یابـد، در پنج سـال آینـده بـه جایگاهی که 

هم اکنـون در حـوزه پژوهش رسـیده ایم، در 
حـوزه فنـاوری هـم خواهیم رسـید.

در ادامـه ایـن آئیـن، سـامانه »برنامـه 
کشـوری معلـم پژوهنـده« با حضـور وزرای 
علـوم، آموزش وپـرورش و خانـواده شـهید 

فخـری زاده رونمایـی شـد.
تقدیـر از خانـواده شـهید فخـری زاده و 
تقدیـر نمادین از سـه دانش آموز پژوهشـگر 
برگزیـدگان،  سـایر  از  نمایندگـی  بـه 

بـود. مراسـم  ایـن  پایان بخـش 

وزیر علوم تأکید کرد:

 لزوم 
 اعتماد 
 و خودباوری 
در پژوهش 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

تقویت مدارس 
به عنوان ریشه 
موفقیت های 
علمی و فناوری در 
سطح بین المللی 

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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در دومیـن روز از هفتـه پژوهش و فناوری، 
علـوم  وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
انجمن هـای  نقش آفرینـی   « نشسـت  در 
علمـی ایـران در جامعـه، دولـت، صنعت و 
چالش هـای آن« تأکیـد کـرد: انجمن هـای 
ملـی  عرصه هـای  در  بایـد  کشـور  علمـی 
مشـکالت  حـل  جهـت  در  بین المللـی  و 
کشـور، ارتباطات گسـترده و حضور مؤثری 

باشند. داشـته 
دکتـر رحیمی با اشـاره به لـزوم حضور 
مجامـع  در  کشـور  علمـی  انجمن هـای 
علمـی، فنـاوری و نـوآوری اظهـار داشـت: 
باتوجه بـه فعالیـت ۴۰۰ انجمـن علمـی در 
سـطح کشـور، الزم اسـت که برای فعالیت 
در  انجمن هـا  ایـن  تأثیرگـذار  و  بیشـتر 
سـطح جامعـه و ایجـاد ارتباطات گسـترده 
و  اجرایـی  مراکـز  و  سـازمان ها  بـا  آنهـا 
تصمیم گیـری کشـور تمهیداتی اندیشـیده 
پژوهـش  معاونـت  دراین ارتبـاط  و  شـود 
و فنـاوری وزارت علـوم آمادگـی دارد ایـن 
ارتباطـات را در حـد امـکان برقـرار کنـد.

وی بـا اشـاره بـه ویژگی هـای نشـریات 
منتشـر شـده از سـوی انجمن هـای علمی 
گفـت: ایـن نشـریات از لحـاظ کیفـی باید 
یـک سـروگردن از سـایر نشـریات باالتـر 
اسـتنادی  علمـی  پایگاه هـای  در  و  بـوده 
زیـرا  شـوند،  ثبـت  جهـان  بین المللـی 
علمـی  انجمـن  یـک  قـوی  پشـتیبانی  از 
برخـوردار هسـتند و وقتـی گفته می شـود 
نشـریه ای متعلـق بـه یـک انجمـن علمـی 
اسـت، بایـد در بسـترهای بین المللـی نیـز 

مطـرح باشـد.
وی بـا اشـاره به انتشـار 12۰۰ نشـریه 
علمـی کـه از وزارت علـوم مجـوز انتشـار 
گرفته انـد، افزود: نشـریات علمی پژوهشـی 
بایـد مـالک امتیازدهـی به انجمن ها باشـد 
و البتـه ایـن نشـریات بایـد نتایـج عملـی 
صورت گرفتـه  فعالیت هـای  و  آزمایش هـا 
در جهت حل مشـکالت کشـور را منعکس 

. کنند

کمیسـیون  دبیـر  جاللـی،  محمـد  دکتـر 
ایـن  در  نیـز  ایـران  علمـی  انجمن هـای 
نشسـت با اشـاره بـه فعالیت هـای مؤثر این 
انجمن هـا در بخش های مختلف اعالم کرد: 
ایـن کمیسـیون بـا طراحـی و پیاده سـازی 
سـامانه جامـع انجمن هـای علمـی ایـران، 
پیاده سـازی سـامانه انتخابات الکترونیک و 
بهینه سـازی سـایت کمیسـیون، در تحقق 
اهـداف دولـت الکترونیک گام هـای مؤثری 

است. برداشـته 
وی با اشـاره به اهم اقدامات کمیسیون 
ارتقـای  زمینـه  در  علمـی  انجمن هـای 
انجمن هـای  در  انجام گرفتـه  فعالیت هـای 
علمی کشـور اظهار داشـت: دراین خصوص 
می تـوان بـه مـواردی از قبیـل، مطالعـات 
میدانـی انجمن هـای بین المللـی و خارج از 
کشـور اعم از فعالیت ها، امتیـازات اعطایی، 
مزایـای عضویـت، ارائـه اطالعـات در مورد 
یونسـکو،  ماننـد  بین المللـی  سـازمان های 
سـازمان ملـل، آکادمـی علوم جهان اسـالم 
و تشـویق انجمن هـا بـه همـکاری بـا آنهـا 
و  بین المللـی  اعتبـار  کسـب  جهـت  در 
هم اندیشـی  جلسـه  برگـزاری  همچنیـن 

رؤسـای  از  بـا حضـور جمعـی  بین الملـل 
راسـتای  در  ایـران  علمـی  انجمن هـای 
بررسـی چالش هـای انجمن هـا در خصوص 

فعالیت هـای بین المللـی اشـاره کـرد.
دکتـر جاللی با اشـاره به تقسـیم بندی 
شـش  در  ایـران  علمـی  انجمن هـای 
شـهریورماه  پایـان  تـا  تخصصـی  گـروه 
1399 گفـت: تـا ایـن تاریـخ 33 درصـد 
انجمن هـای علمـی در بخش علوم انسـانی، 
2۴ درصـد در بخـش فنـی مهندسـی، 22 
درصـد بین رشـته ای، 11 درصـد در بخش 
کشـاورزی، ۸ درصـد در بخـش علـوم پایه 
و 2 درصـد نیـز در زمینـه هنـر فعالیـت 

می کننـد.
بـه عضویـت 29۰32۸  بـا اشـاره  وی 
نفـر اعضـای حقیقـی در انجمن های علمی 
کشـور تـا پایـان سـال 139۸ گفـت: عالوه 
بـر این تعـداد ۸۶۴۴ مـورد اعضای حقوقی 
و همچنیـن ۵۰۰ مورد شـاخه دانشـجویی 
کشـور  علمـی  انجمن هـای  عضـو  هـم 

بوده انـد.
در پایـان این نشسـت، » سـامانه جامع 

انجمن هـای علمی » رونمایی شـد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

 فعالیت ۴۰۰ انجمن علمی 
در سطح کشور

دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران:

 تحقق اهداف دولت الکترونیک 
در کمیسیون انجمن های علمی کشور

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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در ادامــه برنامه هــای دومیــن روز از هفتــه 
پژوهــش و فنــاوری، دکتــر رحیمــی، 
در نشســت مجــازی »الگوهــای نویــن 
علوم انســانی  پژوهش هــای  ارتبــاط  در 
بــا نیازهــای جامعــه و صنعــت«، بــا 
ــایر  ــا س ــانی ب ــه علوم انس ــه اینک ــاره ب اش
ــا و اثربخشــی  ــاط ب رشــته ها از نظــر ارتب
در صنعــت و جامعــه هیــچ تفاوتــی نــدارد، 
ــانی را  ــر کل علوم انس ــت: اگ ــار داش اظه
دانشــگاهی  رشــته های  ســایر  مثــل 
ــش  ــه پژوه ــه اینک ــر دغدغ ــم، دیگ ببینی

ــوم  ــش عل ــت و پژوه ــانی چیس علوم انس
پایــه، فنــی و کشــاورزی چیســت، را 

ــت. ــم داش نخواهی
ــه  ــای جامع ــه نیازه ــن ب وی همچنی
و  پرداخــت  علوم انســانی  و  صنعــت  و 
ــانی  ــای علوم انس ــث پژوهش ه ــت: بح گف
نیازهــای جامعــه  بــا  آنهــا  ارتبــاط  و 
ماننــد  و  جــدی  خیلــی  را  صنعــت  و 
ــری  ــگاهی، پیگی ــر دانش ــته های دیگ رش
ســالی  چنــد  خوشــبختانه  می کنیــم. 
ــه  ــا جامع ــگاه ب ــاط دانش ــه ارتب ــت ک اس

ــانه  ــن نش ــده و ای ــرح ش ــت مط و صنع
ــه رشــته های  ــی اســت ک ــان عمومیت هم
دانشــگاهی فــارغ از موضوعشــان بایــد 
و  متقابــل  مســتمر،  وســیع،  ارتبــاط 

ــند. ــته باش ــر داش ــا همدیگ ــازنده ب س
دکتــر رحیمــی خاطرنشــان کــرد: 
ارتبــاط علوم انســانی مــا بــا جامعــه و 
صنعــت بایــد ســاختاریافته، منظــم و 
مــداوم و حاصــل ایــن ارتبــاط و گــزارش 
ایــن ارتبــاط در قالــب مقالــه قابــل چــاپ 

ــد. باش

دکتر رحیمی، معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم:

ضرورت ارتباط 
ساختاریافته، 
منظم و مداوم 
پژوهش های 
علوم انسانی با 
نیازهای جامعه و 
صنعت

ــرکل  ــیف، مدی ــعید س ــد س ــر محم دکت
دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نیــز در ایــن 
نشســت مجــازی در خصــوص قراردادهای 
پژوهشــی و تحقیــق و توســعه دانشــگاه ها 
گفــت: تعــداد قراردادهــا در ســال جــاری 
ــه  ــیده ک ــرارداد رس ــزار ۴2۷ ق ــه ۸ ه ب
حــدوداً متعلــق بــه ۸۰ مرکــز و دانشــگاه 
اســت. اگــر ایــن تعــداد را تقســیم کنیــم 
نشــان می دهــد کــه هــر دانشــگاه مــا بــه 
طــور متوســط درگیــر حــل 1۰۰ مســئله 
ــا  ــن قرارداده ــغ ای ــت. مبل ــکل اس و مش
نیــز 2 هــزار و 13۷ میلیــارد تومــان و 
ــزار و  ــدود ۴ ه ــز ح ــان نی ــداد مجری تع

۶۰۰ نفــر اســت.
وی با اشـاره بـه فرصت ها و ظرفیت های 

موجـود گفـت: علی رغـم ایـن مشـکالت و 
چالش هـا، فرصت های خوبی نیز در کشـور، 
و  فعـال  دانشـگاه های  و  فارغ التحصیـالن 
همچنیـن رتبـه اول مالکیـت نفـت و گاز، 
ذخایـر معدنـی و سـواحل طوالنـی را داریم.

ــر ســیف در خصــوص دوره هــای  دکت
مهارت افزایــی در دانشــگاه ها گفــت: در 
ســال 1399 بــه متوســط 93 دوره در 
ــی  ــی و تخصص ــگاه دوره مهارت ــر دانش ه
ــرات  ــداد نف ــر تع ــود. از نظ ــزار می ش برگ
در  نفــر   3۰11 هــم  شــرکت کننده 
ــر  ــاالنه در ه ــورت س ــاری به ص ــال ج س

ــد. ــرکت کردن ــگاه ش دانش

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و 
جامعه:

انعقاد ۸ هزار 
و ۴۲۷ قرارداد 

پژوهشی و تحقیق 
و توسعه در 

دانشگاه ها در سال 
جاری

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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در سـومین روز از هفتـه پژوهـش و فناوری، 
دکتـر رحیمـی در نشسـت خبری بیسـت و 
یکمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی، 
فنـاوری و فـن بـازار اعـالم کـرد: برنامه هـای 
امسـال هفتـه پژوهـش و فنـاوری باتوجه بـه 
کشـور،  کرونایـی  شـرایط  و  مقتضیـات 
پرقدرت تـر از سـال های گذشـته در سراسـر 

کشـور در حـال اجراسـت.
وی بـا تأکید بر اینکـه در این دوره تالش 
شـد کـه از رونق ایـن هفته به دلیـل مجازی 
بودن آن کاسـته نشـود، گفت: در سـامانه ای 
که برای هفته پژوهش و فناوری پیاده سـازی 
شـده اسـت، ۸۸ طـرح از میـان 2۶۰۰ طرح 
پژوهشـی و فناوری برای رونمایی در بیسـت 
و یکمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهش، 

فنـاوری و فن بازار انتخاب شـد.
دکتـر رحیمـی افـزود: در ایـن دوره از 
نمایشـگاه 12۸۷ طـرح از طرف دانشـگاه ها، 
2۴۸ طرح از سـوی پژوهشـگاه ها، ۵۴۰ طرح 
از سـوی پارک هـای علـم و فنـاوری، 3۸۶ 
طـرح از سـوی مراکـز رشـد و 12۸ طـرح از 
سـوی شـرکت های فنـاور خصوصی ارائه شـد.

دکتـر رحیمی افـزود: همچنیـن در این 
دوره از نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فنـاوری 
۶9 دانشـگاه، 3۵ پـارک علـم و فنـاوری، 1۸ 
پژوهشـگاه، 1۵ مرکـز رشـد و ۵ مؤسسـه 
تحقیقاتـی وابسـته بـه دسـتگاه های اجرایی 

داشـتند. حضور 

وی افـزود: بیشـترین طرح هـای ارسـال 
شـده به این دوره از نمایشگاه از استان تهران 
بـا ۶12 طـرح و پـس از آن اسـتان مازندران 
بـا 222 طـرح و اسـتان گیالن بـا 21۴ طرح 
قـرار داشـتند. اسـتان های اصفهـان، اردبیل، 
گلسـتان و خراسـان رضوی هـم در رتبه های 

بعدی قـرار گرفتند.
از  دیگـری  بخـش  در  رحیمـی  دکتـر 
سـخنان خود، شناسـایی و تجلیل از نخبگان 
و پژوهشـگرانی را کـه بیشـترین اثرگـذاری 
را در حـوزه ارتبـاط دانشـگاه بـا جامعـه و 
جدیـد  برنامه هـای  از  داشـته اند،  صنعـت 
بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای 
پژوهـش، فنـاوری و فن بازار نـام برد و گفت: 
عالوه بـرآن مـا در هفتـه پژوهـش و فنـاوری 
سـال جـاری بیشـترین توجـه را بـه حـوزه 

داشـتیم. علوم انسـانی 
وی همچنیـن بـه برنامه هـای اسـتانی 
ایـن هفتـه اشـاره کـرد و گفـت: در همـه 
اسـتان ها برنامه هـای متنوعـی در ارتبـاط با 
پژوهش، فنـاوری و نوآوری اجرا می شـود که 
شـاخص ترین برنامه، تجلیل از پژوهشگران و 

فنـاوران برتـر هر اسـتان اسـت.
معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم 
زمـان برگـزاری این نمایشـگاه را از روز 2۷ تا 

3۰ آذرمـاه به صـورت مجـازی اعـالم کرد.

از  روز  ســومین  برنامه هــای  ادامــه  در 
ــاوری،  ــش و فن ــه پژوه ــای هفت برنامه ه
دکتــر رحیمــی، در وبینــار تخصصــی 
حــوزه  در  بین المللــی  برتــر  "تجــارت 
ــا  ــی ب ــز علم ــگاه ها و مراک ــاط دانش ارتب
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب جامعــه و صنعــت"، ب
ــا در  ــاوری م ــم و فن ــام عل ــت نظ سیاس
تعامــل گســترده بــا نظــام علــم و فنــاوری 
دنیــا اســت، گفــت: هرگــز اعتقــاد نداریــم 
در  عینــاً  را  جهانــی  تجربیــات  کــه 
ــن  ــه ای ــم، بلک ــازی کنی ــور پیاده س کش
ــدا  ــد ابت ــا بای ــا و اقتباس ه الگوبرداری ه

شــود. بومی ســازی 

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت 
علــوم تصریــح کــرد: زمانــی نظــام پژوهش 
مــا تابــع نظــام پژوهــش بین المللــی 
ــا  ــان م ــر محقق ــال حاض ــا در ح ــود ام ب
ــود را در  ــات خ ــج تحقیق ــد نتای می توانن
بهتریــن مجــالت بین المللــی منتشــر 
ــه در  ــزار مقال ــاالی ۶۵ ه ــد و االن ب کنن
ــیده و  ــاپ رس ــه چ ــی ب ــتر بین الملل بس
ــه  ــتنادات ب ــزان اس ــر می ــا از نظ ــه م رتب
مقاله هــا، رتبــه 1۴ یــا 1۵ در ســطح 

ــت. ــان اس جه

ونمایی از ۸۸  ر
ح پژوهشی  طر

جدید در 
نمایشگاه امسال 

ضرورت بومی سازی 
بیات جهانی الگوبرداری ها و اقتباس  ها از تجر

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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و  پژوهـش  هفتـه  از  روز  چهارمیـن  در 
فنـاوری دکتـر غالمـی بـا حضـور در آییـن 
"هم سـرمایه گذاری واحدهـای فناور مسـتقر 
در پارک هـا و مراکز رشـد" در محل صندوق 
شـکل گیری  گفـت:  شـکوفایی  و  نـوآوری 
صندوق هـای پژوهـش و فنـاوری در کنـار 
پارک هـای علـم و فناوری یکـی از ضروریات 
مهمـی بـود کـه زیرسـاخت خوبـی بـرای 
تأمیـن مالـی در مجموعـه فنـاوری کشـور 

ایجـاد کـرده اسـت.
وی دربـاره صندوق نوآوری و شـکوفایی 
تصریح کرد: این صندوق جزو اعضای بسـیار 
مؤثر شـکل گیری مجموعه هـای دانش بنیان 
به حسـاب می آیـد کـه بـه لحـاظ قانونـی 
زیرمجموعـه شـورای عالی علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری )شـورای عالی عتـف( اسـت و در 
سـال های اخیـر به همـت مجموعـه هیئت 
عامـل فعالیت های قابل توجهـی را به صورت 
مسـتمر و هدفمنـد انجـام داده و حمایت از 
اسـتارت آپ ها و شـرکت های دانش بنیـان و 
همچنیـن تشـکیل صندوق هـای پژوهش و 
فناوری در کل کشـور از جملـه اقدامات این 

صنـدوق بوده اسـت.
دکتـر غالمی با اشـاره بـه حمایت مالی 
از صنـدوق بیـان داشـت: تـالش می کنیـم 
هـم  قانـون  کـه  مالـی  حمایـت  جریـان 
پیش بینـی کـرده اسـت در بودجـه سـاالنه 

گیرد. قـرار 

مدیـرکل  کشـمیری،  مهـدی  دکتـر 
علـوم،  وزارت  فنـاوری  امـور  برنامه ریـزی 
تحقیقـات و فنـاوری نیز در ایـن آیین گفت: 
تغییـر نگاه هـا و تغییـر رویکردهایـی که در 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی اتفـاق افتـاده 
اسـت، ظرفیـت خوبـی بـرای وزارت علـوم و 
مجموعه مؤسسـات وزارت علوم فراهم شـده 
اسـت و می توانـد از ایـن هـم فراتـر رونـد.

وی با اشـاره بـه تالش های صورت گرفته 
بـرای انتخـاب طرح هـا از میـان طرح هـای 
کـه  کاری  ظرفیت هـای  گفـت:  ارسـالی، 
نیازمنـد  در صنـدوق فراهـم شـده اسـت، 
پشـتیبانی دولـت اسـت. اوایـل سـال آینده 
ظرفیت هـای مالی صنـدوق به نقطه انتهایی 

خـودش خواهـد رسـید.

دکتـر وحدت رئیـس هیئت عامـل صندوق 
نـوآوری و شـکوفایی نیز در ایـن آیین گفت: 
خدمـات صنـدوق نوآوری و شـکوفایی در دو 
سـال اخیر توسـعه جدی پیـدا کرده اسـت. 
در ایـن مـدت ۴ هـزار میلیـارد تومـان بـه 
شـرکت های دانش بنیـان پرداخـت شـده و 
همچنیـن 3 هـزار میلیـارد تومان نیـز برای 
ایـن شـرکت ها ضمانت نامـه صـادر خواهـد 

. شد
وی همچنیـن دربـاره آورده صنـدوق در 
سـرمایه گذاری روی طرح هـا گفـت: صندوق 
آورده  درصـد   ۸۰ شـکوفایی  و  نـوآوری 
بـرای  موردنیـاز  خطرپذیـر  سـرمایه گذاری 

اجـرای یـک طـرح را تأمیـن می کنـد.
دکتـر وحـدت در پایـان گفت: تـا پایان 
امسـال در همـه اسـتان ها صنـدوق پژوهش 
و فنـاوری دایـر خواهـد شـد. سـرمایه ثبتی 
صندوق هـای پژوهـش و فناوری نیـز در این 

دو سـال 1۰ برابر شـده اسـت.
در ایـن آییـن، ۷ طرح فناورانـه در قالب 
بیـن  قـرارداد هم سـرمایه گذاری سـه جانبه 
صندوق نـوآوری و شـکوفایی و صندوق های 
پژوهش و فناوری به عنوان عامل و پارک های 
علـم و فناوری بـه ارزش ۴۴.۶ میلیارد تومان 
امضا شـد که از این میزان 3۴ میلیارد تومان 
از  سـرمایه گذاری خطرپذیـر  به صـورت  آن 
سـوی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی تأمین 

شـده است.

۱۰ برابر شدن 
سرمایه ثبتی 

صندوق های 
پژوهش و فناوری 

در دو سال اخیر

ظرفیت سازی با 
ویکردها در  تغییر ر
صندوق نوآوری و 

شکوفایی

صندوق های 
پژوهش و فناوری؛ 

زمینه ساز تأمین 
مالی مجموعه 
فناوری کشور 

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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در چهارمیـن روز از هفته پژوهش و فناوری، 
آیین بیسـت و یکمیـن جشـنواره تجلیل از 
پژوهشـگران و فنـاوران برگزیـده کشـور، بـا 
حضـور دکتـر اسـحاق جهانگیـری، معـاون 
اول رئیس جمهـور، دکتـر منصـور غالمـی، 
دکتـر  فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
سـورنا سـتاری، معـاون علمـی و فنـاوری 
وزارتخانه هـای  معاونـان  رئیس جمهـوری، 
بهداشـت و صمت و همچنین خانواده شهید 
فخـری زاده در سـالن شـهدای جهـاد علمی 
وزارت علـوم به صـورت حضـوری و پخـش 
به صـورت وبینـاری بـرای تمام دانشـگاه ها و 
مراکـز پژوهـش و فناوری کشـور برگزار شـد.

در ایـن آیین بـه دلیـل محدودیت های 
حـوزه  منتخبـان  از  تعـدادی  از  کرونایـی 
پژوهـش و فنـاوری شـامل شـهید محسـن 
فخـری زاده در حـوزه علوم هسـته ای، سـید 
شـهاب الدین آیت اللهـی عضـو هیئت علمی 
دانشـگاه صنعتی شـریف، محمد عبداالحد 
عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهـران، مهدی 
پژوهشـگاه  هیئت علمـی  عضـو  صادقـی 
ملـی مهندسـی ژنتیـک و زیسـت فناوری، 
هیئت علمـی  عضـو  نـژاد  کاظـم  سـمیه 
زیسـتی  علـوم  فناوری هـای  پژوهشـگاه 
جهـاد دانشـگاهی، مجیـد اجاللـی از پارک 
امیـر  شـمالی،  خراسـان  فنـاوری  و  علـم 
مقصود پزشـک عضو هیئت علمی دانشـگاه 
صنعتـی شـریف، مصطفـی تقی پـور عضـو 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  هیئت علمـی 
عضـو  توفیقـی  جعفـر  پزشـکی،  آمـوزش 
هیئت علمی دانشـگاه تربیت مدرس و سـید 
امیـد رعنایـی عضـو هیئت علمـی دانشـگاه 
شـهید بهشـتی به صورت حضـوری تجلیل 
شـد و لـوح تقدیـر سـایر برگزیـدگان برای 

آنها ارسـال شـد.
حامیـان  از  همچنیـن  آییـن  ایـن  در 
برگزیده پژوهش و فناوری، نشـریات برگزیده 
علمـی و برگزیـدگان همـکاری جامعـه بـا 
صنعـت نیز تجلیـل و همچنین ضمن تقدیر 
از خانواده شـهید فخـری زاده، از تمبر یادبود 

ایـن شـهید بزرگـوار رونمایی شـد.

تجلیل از ۶۴ 
برگزیده حوزه 
پژوهش و فناوری 
کشور

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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در ایــن آییــن دکتــر جهانگیــری بــا اشــاره 
ــازمان  ــه س ــری بودج ــش دوبراب ــه افزای ب
ــرای  تحــت مدیریــت شــهید فخــری زاده ب
در  دولــت  کــرد:  تصریــح  ســال 1۴۰۰ 
روزهــای پایانــی بررســی بودجــه بــا وجــود 
ــه  ــش بودج ــم کاه ــا و علی رغ محدودیت ه
ســازمان  بودجــه  ســازمان ها،  برخــی 
پژوهــش و نــوآوری »ســپند« را کــه تحــت 
ــرای  ــود، ب ــری زاده ب ــهید فخ ــت ش مدیری
ــکاران  ــا هم ــرد ت ــر ک ــده دوبراب ــال آین س
ایشــان بتواننــد بــا امکانات بیشــتری مســیر 
شــهید فخــری زاده را ادامــه داده و ایــن راه را 

ــد. ــه دارن ــروغ نگ پرف
ــه  ــوری در ادام ــاون اول رئیس جمه مع
ــده  ــه »آین ــی از بیانی ــه رونمای ــاره ب ــا اش ب
رویکــرد  دو  بــا  ایــران«  در  دانشــگاه ها 
جامعه محــور و کارآفریــن کــه چنــدی 
پیــش انجــام شــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن 
دو رویکــرد بایــد همــواره و به خصــوص 
ــرد  ــرار گی ــه ق ــی موردتوج ــرایط فعل در ش
ــه  ــد ب ــی می توان ــه در مقطــع کنون ــرا ک چ
باالبــردن تــاب آوری جامعــه و گشــودن 
افق هــای جدیــد پیــش روی کشــور کمــک 

ــد. کن
ــمنان در  ــه دش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه و  ــد جامع ــالش می کنن ــی ت شــرایط فعل
مــردم ایــران را نســبت بــه آینــده مأیــوس و 
ناامیــد کننــد تــا ســریع تر بــه اهــداف خــود 
برســند، افــزود: دانشــگاهی کــه جامعه محور 

باشــد و خــود را بــا مســائل جامعــه درگیــر 
ــایی  ــق گش ــا اف ــد ب ــد می توان ــرده باش ک
ــردم  ــه م ــد ک ــده کاری کن ــه آین نســبت ب
نســبت بــه آینــده خــود و کشورشــان 

امیــدوار باشــند.
ــاره  ــا اش ــه ب ــری در ادام ــر جهانگی دکت
ــده  ــا دو پدی ــر ب ــال حاض ــه در ح ــه اینک ب
بیمــاری کرونــا و تحریم هــای ظالمانــه 
ــردم از  ــی م ــت: زندگ ــتیم، گف ــرو هس روب
ایــن دو مســئله دچــار آســیب ها و لطمــات 
ــه  ــه اینکــه ب جــدی شــده اســت و باتوجه ب
دلیــل مســائل حاشــیه ای و گرفتاری هــا 
قــادر نیســتیم بــه آسیب شناســی و تحلیــل 
ــیم،  ــته باش ــت داش ــن وضعی ــتی از ای درس
ــه درخواســت  ــز، برادران از دانشــگاهیان عزی
ــن دو  ــات ای ــار و تبع ــه روی آث ــم ک می کن
ــردی کار  ــی و کارب ــورت علم ــده به ص پدی
کننــد و نتایــج آن را هــم بــه جامعــه و هــم 
ــد. ــانی کنن ــور اطالع رس ــران کش ــه مدی ب

مراکــز  افــزود: جامعــه علمــی،  وی 
ــی شــرکت های خصوصــی  پژوهشــی و حت
ــزات پزشــکی  ــوزه دارو و تجهی ــال در ح فع
ــا  ــیوع کرون ــانی در دوره ش ــه درخش کارنام
ــه در  ــرا ک ــتند چ ــای گذاش ــود برج از خ
ــا  ــن بیمــاری ب روزهــای نخســت شــیوع ای
ــات و  ــش امکان ــدی در بخ ــت ج محدودی
تجهیــزات درمانــی مواجــه بودیــم امــا ایــن 
شــرکت ها و مراکــز تحقیقاتــی پــای کار 
آمدنــد و کارنامــه درخشــانی را از خــود 

ــتند. ــای گذاش برج
کــرد:  تصریــح  جهانگیــری  دکتــر 
امــروز بــه اعتــراف همــه مــردم ایــران، 
بخــش درمــان کارنامــه درخشــانی از خــود 
ــای  ــا برج ــیوع کرون ــوص در دوره ش به خص
گذاشــته اســت کــه هــم بایــد یــاد شــهدای 
کادر درمــان را گرامــی بداریــم و هــم از 
خدمــات آنهــا قدردانــی کنیــم کــه بهتریــن 
قدردانــی عمل کــردن بــه دســتورالعمل های 

ــت. ــتی اس بهداش
ــری  ــش دیگ ــری در بخ ــر جهانگی دکت
ــات  ــه جلس ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ از س
گفتگــوی دولــت و دانشــگاه ها کــه در 
ســال های اخیــر برگــزار شــده اســت، اظهــار 
داشــت: پــس از جلســات گفتگــوی دولــت 
ــه های  ــور، خوش ــی کش ــگاه اصل و 13 دانش
مختلفــی تشــکیل شــد و قراردادهــای 
ــا  ــی ب ــتگاه های اجرای ــن دس ــددی بی متع
دانشــگاه ها در حوزه هــای مختلــف صنعــت 

ــید. ــه امضــا رس ــت و گاز ب و نف
دکتــر جهانگیــری در ابتــدای ایــن 
جلســه نیــز از وزیــر علــوم تحقیقــات و 
فنــاوری و همــکاران وی قدردانــی کــرد کــه 
ــا،  ــا وجــود محدودیت هــای ناشــی از کرون ب
ــرده و  ــزار ک ــه پژوهــش را برگ مراســم هفت
برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری را انتخــاب 

ــد. ــی کردن ــه معرف ــه جامع و ب

معاون اول رئیس جمهور:

مراکز پژوهشی و جامعه 
علمی در دوره کرونا کارنامه 
درخشانی از خود برجای 
گذاشتند

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری



17

13
99

ی 
 د

ر و
آذ

 / 
13

ه 
ار

شم
 / 

ی
عال

ش 
وز

آم
ه 

ام
رن

خب

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

احراز رتبه پنجم پژوهش های کلیدی 
کشور در سطح جهانی

ــا  ــن ب ــن آیی ــز در ای ــی نی ــر غالم دکت
تــالش  و  کوشــش  بــا  اینکــه  بیــان 
محققــان، پژوهشــگران و فناوران کشــور، 
هم اکنــون رتبــه پنجــم پژوهش هــای 
کلیــدی و همچنیــن رتبــه دوم در رشــد 
تولیــدات علمــی را در میــان کشــورهای 
در  گفــت:  کرده ایــم،  کســب  جهــان 
ــا همــه مالحظــات و  جشــنواره امســال ب
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــه ب ــی ک محدودیت های
ــم،  ــا آنهــا مواجــه بودی ــا ب بیمــاری کرون
تالشــمان ایــن بــود کــه مراســم تجلیــل 
برگزیــده  فنــاوران  و  پژوهشــگران  از 
کشــور بــه نحــو شایســته ای برگــزار 

ــود. ش
ــق  ــرد موف ــه رویک ــاره ب ــا اش وی ب
ــمت  ــه س ــور ب ــگاه های کش ــر دانش اکث
گفــت:  ســوم  نســل  دانشــگاه های 
ــود  ــم خ ــور ه ــزرگ کش ــگاه های ب دانش
ــگاه های  ــف دانش ــه ردی ــرای ورود ب را ب
ــن  ــه ای ــد ک ــاده می کنن ــار آم نســل چه
اســت  مشــهود  به خوبــی  نیــز  مهــم 
و ایــن رویکــردی کــه اتفــاق افتــاده 
ــد  ــوب را می طلب ــدی و مطل ــت ج حمای
و  راهبــردی  حمایت هــای  بــدون  و 
مســتمر، ممکــن اســت ایــن رونــد رو بــه 

ــود. ــتی ش ــار کاس ــرفت دچ پیش
ــت  ــکر از معاون ــا تش ــوم ب ــر عل وزی
ــه  ــت جمهوری ب ــاوری ریاس ــی و فن علم
دلیــل حمایــت از پارک هــای علــم و 
ــرد  ــای عملک ــب ارتق ــه موج ــاوری ک فن
ایــن مراکــز علمــی و فنــاوری شــده 
ــوآوری و  ــای ن ــت: صندوق ه ــت، گف اس
شــکوفایی و فنــاوری هــم در هــر اســتان 
حمایــت  پارک هــا  ایــن  از  به خوبــی 
ــه ای  ــکالت بودج ــم مش ــرده و علی رغ ک
پشــتیبانی  مراکــز  ایــن  فنــاوران  از 

. می کننــد
بــا  می توانیــم  امــروز  افــزود:  وی 
ــی  ــز علم ــه مراک ــم ک ــا کنی ــار ادع افتخ
ــد  ــوان در تولی ــا تمــام ت ــا ب ــاوری م و فن
دانــش، تبدیــل دانــش بــه فنــاوری، 
تبدیــل علــم بــه ثــروت و ایجــاد اشــتغال 
پایــه از طریــق پارک هــا، شــرکت های 
حضــور  رشــد  مراکــز  و  دانش بنیــان 
ــالش  ــوان ت ــام ت ــا تم ــته و ب ــر داش مؤث
می کننــد. در ایــن راســتا حــدود ۶۰ 
ــش  ــر دان ــی ب ــدار مبتن ــغل پای ــزار ش ه
نیازمنــد  کــه  کرده ایــم  مشــخص 
حمایــت کامــل از طریــق ارائــه یــک 

ــت.  ــردی اس ــه راهب برنام
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــا  ــم ب ــن مراس ــز در ای ــور نی رئیس جمه
تأکیــد بــر اینکــه دانشــگاه ها پایــه همــه 
ــه  ــرورت توج ــر ض ــتند، ب ــوالت هس تح
هــر چــه بیشــتر بــه دانشــگاه ها و مراکــز 
علمــی و تحقیقــات تأکیــد و خاطرنشــان 
کــرد: پژوهــش و فنــاوری موضوعــی 
لوکــس نیســت بلکــه یــک ضــرورت 
ــت. ــور اس ــادی کش ــعه اقتص ــرای توس ب

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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هم زمـان با پنجمین روز از هفتـه پژوهش و 
فناوری، دکتر محمد سـعید سـیف مدیرکل 
دفتـر ارتبـاط بـا جامعـه و صنعـت دفتـر 
ارتبـاط بـا جامعـه و صنعـت وزارت علوم در 
پانزدهمین نشسـت مجاری مدیـران ارتباط 
با صنعت و جامعه دانشـگاه ها و پژوهشگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـی، اسـتفاده مناسـب 
از تـوان علمـی دانشـگاه ها و مراکـز علمـی، 
تمرکـز دانشـگاه ها و مراکز علمی بر توسـعه 
مزیت های نسـبی اسـتان و هدفمند نمودن 
فعالیت هـا و برنامه هـا موجـود را از اهـداف 
طـرح مشـارکت دانشـگاه ها در بهره بـرداری 

از مزیت های اسـتانی برشـمرد.
وی افـزود: کل طرح هـای دریافت شـده 
در طرح مشـارکت دانشگاه ها در بهره برداری 
از مزیت هـای اسـتانی 2۶ طرح اسـت که در 
ایـن راسـتا با بنیاد ملـی نخبـگان در اجرای 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  بـا  11 طـرح، 

ریاست جمهوری جهت سـرمایه گذاری در ۵ 
طـرح همکاری هایـی صورت گرفتـه و تأییـد 
اولیه ۷ طرح توسـط مؤسسه دانشمند بنیاد 
مسـتضعفان جهـت سـرمایه گذاری و تأییـد 
اولیـه 2۴ طرح توسـط سـتاد اجرایی فرمان 

امام انجام شـده اسـت.
و  جامعـه  بـا  ارتبـاط  دفتـر  مدیـرکل 
صنعـت وزارت علـوم در ادامـه بـا بیان اینکه 
در دومیـن رویداد الگوهـا و راهکارهای نوین 
در همـکاری دانشـگاه ها با جامعـه و صنعت 
حدود 1۰۰ ایده توسـط کمیته داوران داوری 
شـده اسـت، افـزود: 12 ایـده برتـر به صورت 
ارائه شـفایی در روز برگـزاری رویداد انتخاب 
شـده و ۴۰ ایـده برتـر به صـورت چـاپ در 
کتـاب برگزیـده شـده اسـت و حـدود نیمی 
انتخـاب  داوران  کمیتـه  توسـط  ایده هـا  از 

شـده اند.

معــاون  غفــاری  غالم رضــا  دکتــر 
ــز  ــوم نی ــی وزارت عل ــی و اجتماع فرهنگ
ــم  ــکات مه ــی از ن ــت، یک ــن نشس در ای
در مــورد دانشــگاه های نســل ســوم را 
نــگاه نقادانــه دانســت و گفــت: نهــاد علــم 
ــر  ــا در تغیی ــن نهاده ــی از کلیدی تری یک
و تحــوالت جامعــه اســت دانشــگاه ها 
ــه  ــان چ ــه فعالیت هایش ــد ک ــد بدانن بای
دانشــگاه  دارد.  جامعــه  بــروی  اثــری 
صرفــاً یــک نهــاد علمــی محــض نیســت 
ــوزش و  ــر آم ــار ام ــگاه در کن ــه دانش بلک
ــت و  ــی اس علم آمــوزی نهــادی اجتماع

فراتــر از فعالیت هــای آموزشــی نقــش 
ایفــا می کنــد.

وی افــزود: در دانشــگاه ها بــه جــز 
ــگاه،  ــی دانش ــی داخل ــاخص های ارزیاب ش
ــاز  ــی هــم نی ــی بیرون ــک ارزیاب ــه ی ــا ب م
داریــم و آن ارزیابــی بیرونــی قضــاوت 
فارغ التحصیــالن  مــورد  در  جامعــه 
اینکــه متخصصــان  و  اســت  دانشــگاه 
ــوع  ــا تن ــی ب ــه و در رویاروی ــا در جامع م
مســائل و مشــکالت به گونــه ای عمــل 
کننــد کــه جامعــه بتوانــد باالتریــن حــد 

ــد. ــته باش ــاب آوری را داش ت

 استفاده از توان علمی دانشگاه ها و مراکز علمی؛ 
هدف مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت های استانی

مسئولیت اجتماعی، توجه به خویشتن 
خود، جامعه و محیط را می طلبد

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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هفتـه  روز  پنجمیـن  برنامه هـای  ادامـه  در 
پژوهـش و فنـاوری، در نشسـت تخصصـی 
"روش هـا و معیارهای اثربخشـی دانشـگاه ها و 
پژوهشـگاه های کشـور"که به صـورت مجـازی 
برگـزار شـد معـاون اداری مالـی و مدیریـت 
منابـع وزارت علـوم با بیـان اینکـه اولین نکته 
الیحـه بودجـه سـال 1۴۰۰ بررسـی معیارهـا 
و  اداری  منظـر  از  اثربخـش  روش هـای  و 
مالـی و توجـه دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی 
به منظـور  پژوهشـی  طرح هـای  ارائـه  بـرای 
افزایـش درآمدهـای اختصاصـی اسـت، گفت: 
دراین خصوص جلسـات متعـددی با سـازمان 
برنامه وبودجه و همچنین در ستاد وزارت عتف 
برگزار شـد و باتوجه به اینکـه الیحه دولت فعاًل 
نزد مجلس شـورای اسـالمی اسـت، این زمان، 
یـک ظرفیت بالقـوه و خوبی اسـت اگر بتوانیم 
با نمایندگان محترم مجلس شـورای اسـالمی 
ارتباط مؤثـری برقرار کنیم، می توان از ظرفیت 
نمایندگان مجلس نیز بـرای افزایش بودجه در 

ایـن زمینـه اسـتفاده کرد.
وی افـزود: نکتـه مهمـی کـه طـی سـال 
آینـده بایـد بـه آن توجه ویژه داشـته باشـیم، 
برنامه پنج سـاله هفتم توسعه اسـت. باتوجه به 
اینکه بخشـی از نکات مهم چشـم انداز کشـور 

در زمینه هـای مختلـف در ایـن برنامـه دیـده 
می شـود، ظرفیت فوق العاده ای است تا بتوانیم 
از آن بـرای افـق 2۰ سـاله آینده نیز بهـره برده 
و توجـه بـه توسـعه ارتباط صنعت بـا جامعه و 
دانشـگاه را به طـور ویـژه در آن مشـاهده کنیم.

بودجـه  الیحـه  اسـاس  بـر  گفـت:  وی 
1۴۰۰، حـدود 3۰ درصد اعتبارات دانشـگاه ها 
بـه درآمدهـای اختصاصی آنهـا اختصاص پیدا 
کـرده اسـت که بخـش عمـده آن از طرح های 
پژوهشـی و ارتباط با صنعت به دسـت می آید، 
به ویـژه در شـرایط کنونـی کـه درآمدهـای 
آموزشـی دانشـگاه ها قابل مالحظـه نیسـت و 
عمدتـاً بایـد از طریـق طرح های پژوهشـی به 
دسـت آید، امـکان توسـعه ارتباط دانشـگاه ها 
بـا صنعـت فراهم می شـود کـه باید سـازوکار 
آن را فراهـم کرد و تمهیـدات الزم برای آن نیز 

اندیشـیده شود.
معاون اداری مالـی و مدیریت منابع وزارت 
علـوم به امکان ارائه خدمات مشـاوره به جامعه 
در دوران کرونا و پسـاکرونا نیز گریزی زد و این 
موضـوع را نیـز از زمینه هـای بالقوه مشـارکت 
دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی با صنعت دانسـت.

 دکتــر رحیمــی نیــز در ایــن نشســت 
ــعه  ــل توس ــه در مقاب ــه هم ــان اینک ــا بی ب
ــهم  ــه س ــگاه ب ــت و دانش ــات صنع ارتباط
خــود مســئولیم، گفــت: دنبال این نیســتیم 
ــد  ــور از درآم ــی کش ــه پژوهش ــه بودج ک
ناخالــص ملــی بــه یکبــاره چندبرابــر شــود و 
ــش  ــج آن را افزای ــم به تدری ــعی می کنی س
ــک  ــوان ی ــواره به عن ــد هم ــا بای ــم ام دهی

ــم. ــه کنی ــه آن توج اصــل ب
اســتخراج  بعــد  نکتــه  افــزود:  وی 
ــت و  ــرای صنع ــه ب ــت ک ــی اس موضوعات
جامعــه جاذبــه دارد؛ در همیــن راســتا 
بایــد هــر دانشــگاه موضوعاتــی را کــه بــرای 
صنعــت اهمیــت دارد، روی آن کار کننــد و 
ــگاه ها  ــد. دانش ــنهاد دهن ــت پیش ــه صنع ب
می تواننــد در معرفــی موضــوع بــه صنعــت 
و انعقــاد قــرارداد پیشــقدم شــده و صنایــع را 

ــد.  ــاب کنن مج
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم 

ــی  ــن اســتفاده از تجــارب بین الملل همچنی
ــت و  ــاط صنع ــت ارتب ــتای تقوی را در راس
ــت  ــت دانس ــز اهمی ــیار حائ ــگاه بس دانش
و گفــت: دراین خصــوص بایــد تجربیــات 
ــی و موضوعــی کــه فکــر می کنیــم  مصداق
ــرده  ــتخراج ک ــد را اس ــد باش ــد مفی می توان
و از آن اســتفاده کنیــم. بایــد بــه طــور 
سیســتماتیک دانشــگاه ها را تشــویق کنیــم 
کــه از تجربیــات افــراد خــالق و فعــال حتی 

ــوند. ــد ش ــگاه، بهره من ــارج از دانش از خ
در پایــان ایــن مراســم از دکتر درخشــه 
ــردی وزارت  ــات راهب ــز مطالع ــس مرک رئی
کشــور به عنــوان همــکار برگزیــده در حــوزه 
ارتبــاط بــا صنعــت و رؤســای دانشــگاه های 
شــیراز، اصفهــان و پژوهشــگاه شــیمی 
به عنــوان  ایــران  شــیمی  مهندســی  و 
دانشــگاه های برگزیــده در شــاخص ارتبــاط 

بــا جامعــه و صنعــت تقدیــر شــد.

لزوم تالش بیشتر دانشگاه ها در زمینه های 
جذب اعتبارات صنعتی 

ح های  لزوم توجه دانشگا  ه ها به طر
پژوهشی مورد نظر صنعت، برای افزایش 

درآمد اختصاصی
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در ادامـه برنامه هـای پنجمیـن روز هفتـه 
در  غالمـی  دکتـر  فنـاوری،  و  پژوهـش 
گردهمایـی مجـازی »نقش علوم انسـانی در 
پژوهـش و فناوری« که به میزبانی دانشـگاه 
عالمـه طباطبایی برگزار شـد، با بیان اینکه، 
علوم انسـانی در همـه جـای عالـم مبنـا و 
بسـتر رشـد و توسـعه جوامـع و به خصوص 
عالـم  تأثیرگـذار،  انسـانی  نیـروی  تربیـت 
و هـادی جوامـع بـوده و هسـت، گفـت: در 
کشـور مـا توجـه بـه مباحـث علوم انسـانی، 
سـابقه دیرینـه ای دارد و حضـور، نمـود و 
پیدایـش شـخصیت های عالـم و دانشـمند 
در ایـن حـوزه چراغ هـای پرنور دانـش را در 
زمینه های علوم انسـانی همچنان درخشـان 

و تابـان نگه داشـته اسـت.
وزیر علوم در ادامه "دسـتاوردهای حوزه 
علوم انسـانی در ایـران را بسـیار قابل توجـه 
توصیـف و تأکیـد کـرد: در سـال های اخیـر 
مراکـز  در  کشـورمان  محققـان  و  اسـاتید 
قابل توجهـی  نسـبت  بـه  علمـی  مختلـف 
توسـعه و ترویـج یافته های علمی خودشـان 

را انجـام دادنـد و موفقیت هـای خوبـی را از 
این بابت به دسـت آوردنـد. تأکید و توجهی 
که در کشـور ما به بحث هـای نظریه پردازی 
بـوده و هسـت ایجـاب می کنـد کـه بیش از 

گذشـته بـه این موضـوع توجه بشـود.
دکتـر غالمـی همچنیـن دربـاره ترویج 
کرسـی های آزاداندیشـی بـا تأکید بـر اینکه 
بیشـتر دارد،  بـه تـالش  نیـاز  ایـن حـوزه 
تصریـح کـرد: عوامـل و موانع در این مسـیر 
بایـد شـناخته شـود و بـه طریـق منطقـی 
از سـر راه برداشـته شـود تـا ایـن فضـای 
نیـز  گفتمانـی به عنـوان زمینـه توسـعه و 
مشـوق نسـل جوان بـرای ورود بـه مباحث 
نظـری در حوزه های علوم انسـانی موردتوجه 

و بهره بـرداری قـرار بگیـرد.
ارتباطـات  پیرامـون  علـوم  وزیـر 
دانشـگاه ها و مراکـز علمـی بـا دسـتگاه های 
اجرایـی مختلـف نیـز گفـت: ایـن ارتباطات 
نشـان می دهـد کـه در حـوزه علوم انسـانی 
نیـز مـورد مراجعـه دسـتگاه ها و نهادهـای 
مختلـف برای حـل مسـائل قـرار گرفته ایم. 

اسـتقبال اسـاتید از این مراجعـات و اقبال ها 
حتمـاً ضامـن تـداوم آن و توانمندی هایـی 
کـه وجـود دارد و در ایـن تعامـالت نشـان 
داده اسـت و خواهـد داد، ایـن ارتباطـات را 

گسـترده تر و قوی تـر خواهـد کـرد.
وی درباره خوشـه های علمی نیز اشـاره 
کـرد: در زمینه هـای مختلـف علوم انسـانی 
در بخش هـای مختلـف خوشـه های علمـی 
گروه هـای علمـی تشـکیل شـده اسـت و به 
دسـتگاه های مختلف از جمله دسـتگاه های 
نتایـج  و  مطالعـات  و  مشـاوره ها  دولتـی 
بررسـی ها را منتقـل می کنیـم که دانشـگاه 
عالمه طباطبایی یکی از دانشـگاه های فعال 
و تأثیرگـذار بوده اسـت. خوشـه های اقتصاد 
کالن در دانشـگاه تهـران، خوشـه سـرمایه 
اجتماعی در دانشـگاه اصفهان، خوشـه پولی 
و بانکـی و همچنیـن رسـانه و ارتباطـات در 
دانشـگاه عالمـه طباطبائـی، جـزو مـواردی 
اسـت که می تـوان از ایـن گروه هـای علمی 

نـام برد.

و  پژوهـش  معـاون  نشسـت  ایـن  در 
فنـاوری وزارت علـوم نیـز بـا بیـان اینکـه 
در علوم انسـانی حرف هـا و ایده هایـی کـه 
داریـم در دنیـا جدیـد اسـت و خیلـی زود 
برسـیم،  علمـی  مرجعیـت  بـه  می توانیـم 
مهـم  توفیق هـای  از  یکـی  قطعـاً  گفـت: 
زدن  پیونـد  و  ارتبـاط  مـا  علوم انسـانی 
بـا  علوم انسـانی  مختلـف  شـاخه های 
اسـت. علـوم طبیعـی  شـاخه های مختلـف 

وی در ادامـه گفت: مسـئله دیگری که 
مقـداری کلی تـر اسـت، بحـث پژوهش در 
علوم انسـانی اسـت. اینکـه آیا واقعـاً ماهیت 

بـا علـوم دیگـر  پژوهـش در علوم انسـانی 
متفاوت اسـت یـا نه.

گفـت:  ادامـه  در  رحیمـی  دکتـر 
هم اکنـون در سـطح دنیـا رتبـه 1۵ از نظر 
کمیـت را داریـم و بیـش از ۶۵ هزار سـند 
را در سـال 2۰2۰ در پایگاه های بین المللی 

کرده ایـم. نمایـه 
وی در پایـان گفـت: علوم انسـانی اثـر 
مختلـف  حوزه هـای  در  زیـادی  بسـیار 
تصمیم گیـری و تصمیم سـازی دارد. شـاید 
بتوانیـم بگوییم این بخشـی از فناوری های 

اسـت. علوم انسـانی 

 علوم انسانی؛ 
بستر رشد و توسعه 
 جوامع 
بیت نیروی انسانی   و تر
تأثیرگذار، عالم و هادی 
جوامع

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

یکی از توفیق های مهم علوم انسانی ما ارتباط 
شاخه های مختلف علوم انسانی با شاخه های 

علوم طبیعی است

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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بـا  نیـز  پژوهـش  روز هفتـه  در ششـمین 
حضـور وزیـر علوم و معاون علمـی و فناوری 
رئیس جمهوری؛ بیسـت و یکمین نمایشگاه 
"دسـتاوردهای پژوهش و فنـاوری و فن بازار" 
و هشـتمین نمایشـگاه تجهیـزات و مـواد 
به صـورت  "ایران سـاخت"  آزمایشـگاهی 

مجـازی افتتاح شـد.
دکتر عبدالسـاده نیسـی، مدیرکل دفتر 
حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری 
وزارت علوم و دبیر سـتاد ملی هفته پژوهش 
و فنـاوری با بیان اینکه در بیسـت و یکمین 
نمایشگاه دسـتاوردهای پژوهش و فناوری و 
فـن بـازار، 2۶۰۰ فنـاوری در سـامانه ای که 
بـرای هفتـه پژوهـش و فنـاوری طراحـی و 

بارگـذاری شـد، گفـت: پـس از داوری هـای 
ارزیابی هـای  اولیـه 1۴۰۰ طـرح شایسـته 
دقیق تـر تشـخیص داده شـدند. در مرحلـه 
و  انتخـاب  رونمایـی  بـرای  دوم ۸9 طـرح 

رونمایی شـدند.
دکتر نیسـی با بیـان اینکه امـکان ثبت 
خریـد محصـول از نمایشـگاه به مـدت یک 
سـال فراهـم اسـت، تصریـح کـرد: در ایـن 
دوره از نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فناوری 
فنـاوری،  پـارک علـم و  ۴۶ دانشـگاه، 3۵ 
22 پژوهشـگاه، ۸ مرکز رشـد و ۵ مؤسسـه 
تحقیقاتی وابسـته بـه دسـتگاه های اجرایی 

داشـتند. حضور 
وی در ادامـه گفت: همچنین در بیسـت 

و یکمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، 
12۸۷ محصـول از سـوی دانشـگاه ها، 2۷2 
 ۶۶۴ پژوهشـگاه ها،  سـوی  از  محصـول 
محصول از سـوی پارک های علـم و فناوری، 
۴۶۶ محصـول از سـوی مراکز رشـد و 1۴9 
محصـول از سـوی شـرکت های خصوصـی 

فنـاور در این نمایشـگاه ارائه شـد.
و  پژوهـش  هفتـه  ملـی  سـتاد  دبیـر 
عالقه منـدان  کلیـه  کـرد:  اعـالم  فنـاوری 
می تواننـد بـا ورود به سـامانه این نمایشـگاه 
بـه آدرس http://www.msrt-expo.ir، ضمـن 
بازدیـد از محصوالت عرضه شـده، اطالعات 
تکمیلی در خصـوص هر محصول را مطالعه 

. کنند

دکتر غالمی در آیین افتتاح مشترک مجازی 
بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه هفتـه پژوهش 
و فنـاوری و فن بـازار و هشـتمین نمایشـگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی ایران سـاخت 
تأکیـد کـرد: در بخش تولیـدات فناورانه، باید 
بـرای رونق تولید مبتنی بر دانـش و ایده های 
بومی اسـاتید و پژوهشـگران جوان و توانمند 

کشـور بیش ازپیش توجـه کرد.
وزیـر علوم با اشـاره به سـیر تحول هفته 
پژوهـش و فنـاوری از آغـاز تاکنـون اظهـار 
داشـت: در سـال های ابتدایی برگـزاری هفته 
پژوهـش، در ایـن هفته تنها معرفـی و تقدیر 
از پژوهشـگران انجـام می شـد ولـی باتوجه به 
نقـش پژوهـش در پیشـرفت و توسـعه، بـه 
سـمت تأکید بیشـتر بـر نتایـج پژوهش ها و 
محصـوالت فناورانه حاصل از آنها سـوق پیدا 
کردیـم و نـام فنـاوری نیـز به هفتـه پژوهش 

اضافه شـد.
وی بـا بیـان اینکـه اگـر می خواهیـم از 
بن بسـت اقتصـاد نفتی خـارج شـویم باید در 
هـر حوزه ای محصـوالت فناورانـه ارائه دهیم، 
گفـت: در این راسـتا محققان و پژوهشـگران 
و  جدیـد  فناوری هـای  ابـداع  در  کشـور 
پژوهش هـا، توجه ویـژه ای به کاربـردی بودن 
آنها داشـته اند ولی بااین حال به ثمر نشسـتن 

ایـن تحقیقات بـه حمایت جـدی نیـاز دارد، 
البتـه حمایت های اولیه از سـوی دولت انجام 
می شـود امـا شـرکت ها و اسـتارتاپ ها بـرای 
توسـعه مطلـوب فعالیتشـان بایـد بـه بخش 
خصوصـی و سـرمایه گذاری آنهـا تکیـه کنند.

وزیـر علـوم در ادامـه گفت: دانشـگاه ها و 
مراکـز پژوهشـی پیشـرفت خوبـی در زمینه 
را  خـود  رویکـرد  و  داشـته اند  علـم  تولیـد 
به سـوی حمایت از پژوهشـگران و محصوالت 
به طوری کـه  داده انـد  سـوق  فناورانـه 
دانشـگاه های کشـور تاکنون ۷۴۰۰ قرارداد با 
بخـش صنعت داشـته اند کـه ارزش مالی آنها 
2,1۰۰ میلیـارد تومان اسـت و در این زمینه 
الزم است اسـاتید و پژوهشگران بیش ازپیش 
پژوهش هـای  به سـوی  تـا  شـوند  تشـویق 

گسـترده تر و کاربردی تـر گام بردارنـد.
در پایـان این آیین دکتر غالمی به همراه 
دکتر سـتاری پس از افتتاح مجازی بیسـت و 
یکمین نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فناوری 
و فن بـازار و هشـتمین نمایشـگاه تجهیزات و 
مواد آزمایشـگاهی ایران سـاخت، از غرفه های 
نمادین نمایشـگاه ایـران سـاخت در محوطه 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 

بازدیـد کردند.

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری: 

بردی   لزوم توجه به پژوهش های کار
و هدایت پژوهش به سمت حل 

مسائل کشور

افتتاح نمایشگاه 
"دستاوردهای پژوهش 

و فناوری و فن بازار" 
و "ایران ساخت" 

به صورت مجازی 

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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در  برگزارشـده  آموزشـی  کارگاه هـای 
 1۵  ،  9۸ سـال  در  نمایشـگاه  بیسـتمین 
کارگاه بـوده کـه تعـداد ایـن کارگاه هـای 
در  مجـازی  و  وبینـار  به صـورت  آموزشـی 
بیسـت و یکمین نمایشـگاه در سـال 99 به 

اسـت. افزایش یافتـه  کارگاه   21
طرح هـای ثبت شـده در سـامانه ایـران 
و  دولتـی  مؤسسـات  توسـط  تک هـاب 
خصوصـی نیـز در بیسـتمین نمایشـگاه در 
سـال 9۸، 2۴۴۷ طـرح توسـط دانشـگاه ها 
)۶۰ درصـد(، ۶۴1 طـرح توسـط پارک های 
علـم و فنـاوری )1۵ درصـد(، ۴11 طـرح 
 23۸ درصـد(،   1۰( رشـد  مراکـز  توسـط 
درصـد(   ۶( پژوهشـگاه ها  توسـط  طـرح 
فنـاور  شـرکت های  توسـط  طـرح  و 3۶۶ 
خصوصـی )9 درصـد( بوده اسـت. در سـال 
نمایشـگاه  1399 و در بیسـت و یکمیـن 
طرح هـای  فن بـازار،  و  فنـاوری  پژوهـش، 
ثبت شـده در سـامانه ایران تک هاب توسـط 
مؤسسـات دولتـی و خصوصی تـا تاریخ 2۵ 
دانشـگاه ها  توسـط  آذر 99، 13۸۷ طـرح 
)۴۸ درصـد(، ۶۶۴ طـرح توسـط پارک های 
علـم و فنـاوری )23 درصـد(، ۴۶۶ طـرح 
 2۷2 درصـد(،   1۶( رشـد  مراکـز  توسـط 
طـرح توسـط پژوهشـگاه ها )9 درصـد( و 
1۴9 طرح نیز توسـط شـرکت های فناوری 

خصوصـی )۴ درصـد( ثبـت شـده اسـت.
در تعـداد طرح هـای ارائه شـده توسـط 
اسـتان ها در بیسـتمین نمایشـگاه در سـال 
میـزان  کمتریـن  طـرح  بـا ۶1  یـزد   ،9۸
البـرز بـا 92۷ طـرح بیشـترین  و اسـتان 
طرح هـای ثبـت شـده را داشـته اند. دیگـر 
اسـتان ها بـه ترتیـب عبارت اند از: تهـران با 
۷۴9 طـرح، گلسـتان با 2۵2 طـرح، گیالن 
بـا 21۷ طـرح، خراسـان رضـوی بـا 1۸۸ 
طـرح، اردبیـل بـا 1۸۶ طـرح، مازنـدران با 
11۶ طـرح، اصفهـان با 1۰9 طـرح، قزوین 
بـا 93 طـرح، همدان با 91 طرح، سیسـتان 
و بلوچسـتان بـا ۸۶ طـرح، زنجـان بـا ۷2 
طـرح و سـمنان بـا ۷۰ طـرح. همچنیـن 
سـایر مراکـز خصوصی نیز 3۵۰ طـرح ارائه 

کردنـد.
در تعـداد طرح هـای ارائه شـده توسـط 
اسـتان ها در بیسـت و یکمین نمایشـگاه در 
سـال 99، قزویـن و آذربایجـان شـرقی هـر 
یک بـا ۶۰ طرح کمترین میـزان و تهران با 
۶۷9 طرح بیشـترین میـزان طرح های ارائه 
شـده را داشـتند. باقی اسـتان ها بـه ترتیب 
عبارت اند از: مازنـدران با 232 طرح، گیالن 
بـا 21۵ طـرح، اصفهان 1۴۸ طـرح، اردبیل 
1۴۷ طـرح، گلسـتان 122 طرح، خراسـان 
رضـوی 11۷ طـرح، چهارمحـال بختیـاری 
93 طـرح، کرمانشـاه 92 طـرح، زنجان ۷9 
طـرح، البـرز با ۷۵ طـرح، آذربایجـان غربی 
۷۴ طرح، سیسـتان و بلوچسـتان ۷۰ طرح 

و کرمـان بـا ۶۵ طرح.
و  فناوری هـا  توزیـع  درصـد  و  تعـداد 
طرح هـای ثبت شـده بـر اسـاس حوزه های 
فنـاوری در بیسـتمین نمایشـگاه در سـال 
9۸ بـه ترتیـب زیـر بودنـد: ۸۵9 مـورد در 

حوزه فناوری هـای زیسـتی )2۰.9 درصد(، 
۶3۸ مـورد در حـوزه سـخت افزار، بـرق و 
درصـد(،   1۵.۵( مخابـرات  و  الکترونیـک 
۵3۰ مـورد در حـوزه تجهیـزات پیشـرفته 
و آزمایشـگاهی )12.9 درصـد(، ۴۷3 مـورد 
در حـوزه فنـاوری نانـو )11.۵ درصد(، ۴۶۸ 
مـورد در حـوزه فنـاوری اطالعـات )11.۴ 
کامپوزیـت  و  مـواد  مـورد   229 درصـد(، 
)۵.۶ درصـد(، 222 مـورد در حـوزه اپتیک 
و فوتونیـک )۵.۴ درصـد(، 1۵۸ مـورد در 
حـوزه پزشـکی )3.9 درصـد(، 1۴۰ مـورد 
 9۷ درصـد(،   3.۴( پیشـرفته  داروهـای 
مـورد صنایع نفـت، گاز و پتروشـیمی )2.۴ 
 1.9( صنایع دسـتی  مـورد   ۷۸ درصـد(، 
درصـد(، ۵1 مـورد هوافضـا )1.2 درصـد(، 
 1.2( نـو  انرژی هـای  در حـوزه  مـورد   ۵1
درصـد(، 3۸ مورد فناوری نرم و هویت سـاز 
)۰.9 درصـد(، 23 مـورد تربیت بدنی و علوم 
ورزشـی )۰.۶ درصـد(، 22 مـورد صنایـع 
چـوب و مـواد سـلولوزی )۰.۵ درصـد(، 13 
مـورد محصـوالت پیشـرفته سـایر حوزه ها 
حـوزه  در  مـورد   13 و  درصـد(   ۰.3(
مهندسـی زلزلـه و ژئوفیزیـک )۰.3 درصـد(.

و  فناوری هـا  توزیـع  درصـد  و  تعـداد 
طرح هـای ثبت شـده بـر اسـاس حوزه های 
فنـاوری در بیسـت و یکمین نمایشـگاه نیز 
در سـال 99 به تجهیزات پیشـرفته ساخت، 
تولیـد )1۷.2۰ درصد(، فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات )1۶.۵۰ درصد(، فناوری زیسـتی 
)12.۵۰ درصـد(، سـخت افزارهای رایانه ای، 
برق قـدرت )9.۸۰ درصد(، پزشـکی )9.۶۰ 
 9.۰۰( تجدیدپذیـر  انرژی هـای  درصـد(، 
درصـد(، فناوری نانـو )۷.3۰ درصـد(، نفت 
و صنایـع وابسـته )۶.3۰ درصـد(، اپتیـک 
فناوری هـای  درصـد(،   3.۰۰( فوتونیـک  و 
ساختمان و مسـکن )3.۰۰ درصد(، هوافضا 
)1.۵۰ درصـد(، هـوا و اقلیـم، آب، خـاک و 
فرسـایش )۰.۸۰ درصد(، فناوری های نرم و 
هویت سـاز، فرهنگی )۰.۸۰ درصد(، فناوری 
صنایـع دریایـی )۰.۷۰ درصـد(، محصوالت 
شـیمیایی پیشـرفته )۰.۶۰ درصـد(، معدن 
)۰.۵۰ درصـد(، محصوالت پیشـرفته سـایر 
فناوری هـای  درصـد(،   ۰.۴۰( حوزه هـا 
راه سـازی )۰.3۰ درصـد(، انـرژی هسـته ای 
)۰.1۰ درصـد( و فناوری هـای ریلـی )۰.1۰ 

درصـد( اختصاص داشـت.
در  شـده  ثبـت  قراردادهـای  تعـداد 
سـال 9۸ در حـوزه خریـد برابـر بـا 1۶۰ 
و در حـوزه سـرمایه گذاری برابـر بـا 132 
بـوده اسـت. مبلـغ ایـن قراردادهـا در حوزه 
خریـد 3۶9۴.9 میلیـارد ریـال و در حـوزه 
ریـال  میلیـارد   22۶۴.۶2 سـرمایه گذاری 
بوده اسـت. همچنین تعـداد قراردادها ثبت 
شـده در سـال 99 در حـوزه خریـد 123 
سـرمایه گذاری 1۷3  حـوزه  در  و  قـرارداد 
قـرارداد بوده اسـت. مبلغ قراردادهـا نیز در 
حـوزه خریـد برابر بـا 39۶2.2 میلیارد ریال 
و در حوزه سـرمایه گذاری 2۰۷9.۴ میلیارد 

ریـال بوده اسـت.

ونمایی از ۸۹  ر
دستاورد پژوهشی و 
فناوری برگزیده 
در بیست و یکمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش و فناوری و 
فن بازار

در این نمایشگاه از ۸9 دستاورد 
پژوهشی و فناوری منتخب 
مراکز دانشگاهی، مراکز پژوهشی 
و پارک های علم و فناوری 
وابسته به وزارت علوم به صورت 
مجازی رونمایی شد.

سـامانه  در  فنـاوری   ۴1۰3  ،9۸ سـال  در 
ایـران تک هـاب ثبت شـد که این میـزان تا 
تاریـخ 2۵ آذر 99، برابـر بـا 293۸ فنـاوری 
بـود. همچنین در سـال 9۸، 1۸۰۴ فناوری 
متقاضـی ارزیابـی TRL بودنـد کـه در سـال 
99 ایـن میـزان بـه 1۶2۴ رسـید. در سـال 
9۸ نیـز ۷۶ دسـتاورد پژوهشـی و فنـاوری 
بـرای رونمایـی انتخـاب شـدند که در سـال 

99 ایـن میـزان بـه ۸9 عدد رسـید.

پرونده ویژه: هفته پژوهش وفناوری
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ــتاری،  ــان در نوش ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
گــزارش آنچــه در ایــن ســتاد در خصــوص 
ــده و  ــام ش ــا انج ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل
هم اکنــون نیــز در حــال پیگیــری و انجــام 
اســت را منتشــر کــرده کــه در ادامــه نگاهی 

ــم انداخــت. ــزارش خواهی ــن گ ــه ای ب
بــا  مقابلــه  طــرح  آغــاز  از  پیــش 
کرونــا،  منحــوس  ویــروس  اثــرات 
دانشــگاه  ایــن  در  عملیاتــی  گام هایــی 
ــت از  ــتاد حمای ــکل گیری س ــون ش همچ
ــی  ــم فرم های دانشــجویان، طراحــی و تنظی
ــجویان،  ــت دانش ــی وضعی ــور ارزیاب به منظ
تشــکیل و ســازمان دهی گــروه کارشناســان 
کارشناســان  آمــوزش  تماس گیرنــده، 
تماس گیرنــده و اطالع رســانی طــرح توســط 
هســته اولیــه ســتاد به صــورت هماهنــگ و 
بــا برنامه ریــزی دقیــق برداشــته شــد.

از  جامــع  اطالعاتــی  بانــک  تهیــه 
وضعیــت آموزشــی، ســالمتی و خانوادگــی 
دانشــجویان؛ ارجــاع اطالعــات حاصل شــده 
ــت  ــن کیفی ــط؛ تعیی ــای مرتب ــه نهاده ب
و چگونگــی برقــراری تماس هــا؛ تعییــن 
در  ســنجش پذیر  مــوارد  و  اولویت هــا 
ویژگــی  تعریــف  تماس هــا؛  جریــان 
کارشناســان تماس گیرنــده؛ دعــوت بــه 
ــده؛  ــراد معرفی ش ــش اف ــه و گزین مصاحب
ــف  ــی؛ تعری ــه های توجیه ــزاری جلس برگ
زمــان و نحــوه تمــاس بــا دانشــجو؛ تشــکیل 
تیــم نرم افــزاری به منظــور ثبــت اطالعــات؛ 
ــتای  ــت وب در راس ــزار تح ــی نرم اف طراح
ثبــت و مدیریــت اطالعــات و گزارش گیــری 
ــردازش اطالعــات  ــم پ ــن؛ تشــکیل تی آنالی
کلــی  مســائل  دســته بندی  به منظــور 
ــئوالن  ــه مس ــاع آن ب ــده و ارج استخراج ش
ــت،  ــز بهداش ــوزش، مرک ــط )اداره آم مرتب
مرکــز مشــاوره، اداره رفــاه( و تشــکیل تیــم 
ارزیابــی اقدامــات ســتاد از جملــه اقدامــات 
دانشــگاه در بخــش شــکل گیری ســتاد 

ــت. ــوده اس ــجویان ب ــت از دانش حمای
و  الزم  بررســی های  انجــام  از  پــس 

ــام  ــرای انج ــروری ب ــدات ض ــاد تمهی ایج
اردیبهشــت ماه 1399  ابتــدای  از  طــرح، 
تیــم  توســط  دانشــجویان  بــا  تمــاس 
کارشناســان آموزش دیــده و مجــرب، انجــام 
ــا،  ــن تماس ه ــراری ای ــور برق ــد. به منظ ش
اولویت بنــدی صــورت گرفــت؛ یعنــی ابتــدا 
دانشــجویان مقطع کارشناســی، هــدف طرح 
قــرار گرفتنــد زیــرا ایــن دانشــجویان، درگیر 
ــواری های  ــنوات، دش ــر س ــکالتی نظی مش
مربــوط بــه انجــام پــروژه، کارآمــوزی و 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــگاه، مس کارَورزی، آزمایش
فارغ التحصیلــی، کنکــور کارشناســی ارشــد، 
ــا زمــان  تداخــل امتحان هــای پایــان تــرم ب
برگــزاری کنکــور و... بودنــد. ادامــه ایــن روند 
ــجویان  ــا دانش ــدا ب ــد، ابت ــای بع و در روزه
ــه  ــاس گرفت ــن مقطــع تم ورودی 139۸ ای
شــد و ســپس کارشناســان مربوطــه نتایــج 
حاصــل از تکمیــل فرم هــا را به کارشناســان 
ــد  ــه رون ــور ادام ــی به منظ ــارت و ارزیاب نظ
تعریف شــده ارســال کردنــد. شــایان ذکر 
فرم هــای  تهیــه  زمــان  در  کــه  اســت 
مربــوط بــه اطالعــات حاصــل از تمــاس بــا 
دانشــجویان کارشناســی، فیلتــری بــا هــدِف 
جداســازی دانشــجویانی بــا شــرایط مهمان، 
تک درســی و دوره ای اعمــال شــد تــا تمــاس 
مجــددی بــا ایــن دانشــجویان گرفتــه نشــود.

در طــی زمــان انجــام طــرح، روزانــه بین 
2۰۰ تــا 2۵۰ پرســش نامه تکمیــل شــده و 
اطالعــات آن بــه نرم افــزار وارد شــد. عــالوه 
بــر ورود اطالعــات ایــن پرســش نامه ها، 
بــه  پاســخ  در  شــده  طــرح  نــکات 
توســط  یک به یــک  بــاز،  پرســش های 
ــی  ــرح، بررس ــان ط ــر از کارشناس ــد نف چن
گردیــد تــا مســائلی کــه در الیه هــای 
شناســایی  داشــت،  جریــان  عمیق تــر 
ــش نامه ها،  ــی پرس ــان بررس ــود. در جری ش
دانشــجویانی شناســایی شــدند که بــه دلیل 
مســائل اقتصــادی ناشــی از شــیوع کرونــا به 
شــدت تحــت فشــارهای اقتصــادی بودنــد. 
ــت  ــت ریاس ــتاد و حمای ــنهاد س ــه پیش ب

ــی  ــه متوال ــرم دانشــگاه در ســه مرحل محت
ــدوق  ــه صن ــان ب ــون توم حــدود 1۵۰ میلی
امــام علــی )ع( تخصیــص یافــت تــا طبــق 
ــروه  ــن گ ــه ای ــده ب ــای تعریف ش اولویت ه
از دانشــجویان وام بالعوضــی بــا عنــوان »وام 
ــایان ذکر  ــه ش ــود. البت ــا ش ــرافتی« اعط ش
اســت کــه بــا کمــک خیریــن، مبلــغ ایــن 
ــان  ــون توم ــه حــدود 2۰۰ میلی ــت ب حمای
ارتقــا یافــت. همچنیــن تعــدادی ســبد کاال 
ــگاه  ــرای دانشــجویان متأهــل مقیــم خواب ب
کــه دارای مشــکالت حــاد معیشــتی بودنــد 

ــد.  ــال گردی ــه و ارس تهی
ــا  ــه ب ــجویانی ک ــام دانش ــان تم در می
آن هــا تمــاس گرفته شــد، افرادی شناســایی 
شــدند کــه بــه دلیــل ســکونت در مناطــق 
ــت،  ــاخت اینترن ــتن زیرس ــروم و نداش مح
امــکان دریافــت هیچ گونــه آمــوزش مجازی، 
ــف را  ــال تکالی ــا و ارس ــرکت در آزمون ه ش
نداشــتند. در ایــن راســتا، ایــن دانشــجویان 
در صورت داشــتن شــرایط الزم بــرای حذف 
تــرم به کمیســیون مــوارد خاص ارجــاع داده 
شــدند و در غیــر این صــورت، گــروه مربوطه 
اقــدام بــه دانلــود محتوای آموزشــی بــر روی 
دی وی دی و ارســال آن از طریــق پســت 
پایــان  آزمون هــای  نمودنــد. همچنیــن 
ــورت  ــجویان به ص ــروه از دانش ــن گ ــرم ای ت
ــکان  ــم آوردن ام ــق فراه حضــوری و از طری

ــگاه، برگــزار شــد.  اســکان در خواب
در روزهــای اولیــه اجــرای طــرح و نیــز 
ــگاه  ــس دانش ــرح، رئی ــرای ط ــه اج در ادام
ــوه  ــددی از نح ــای متع ــان بازدیده و معاون
اجــرای طــرح داشــته و نظــرات مفیــد 
ــت  ــود کیفی ــتای بهب ــری را در راس و مؤث
ــن  ــن ضم ــد. همچنی ــه نموده ان ــرا ارائ اج
گــروه  از  صورت گرفتــه،  بازدیدهــای 
کارشناســان و گروه مدیریت ســتاد حمایتی 
ــده اســت.  ــژه به عمل آم ــر و تشــکر وی تقدی
تدابیــری دررابطه بــا کمــک  همچنیــن 
ــی  ــه حمایت هــای مال ــد ب ــراد نیازمن ــه اف ب
معیشــتی و اجــرای هرچــه بهتــر طــرح در 

گزارش کرونا

از کمپین های دانشجویی 
تا خدمات تخصصی مشاوره ای و بهداشتی

گزارش کرونا: دانشگاه صنعتی اصفهان
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ایــن زمینــه بــا همــکاری دفتــر نهــاد مقــام 
ــد. ــیده ش ــری اندیش ــم رهب معظ

اقدامــات تخصصــی مرکــز مشــاوره 
دانشــگاه

عــالوه بــر اقدامــات مســتقیم حمایتــی 
ــت  ــتاد حمای ــط س ــام توس ــن ای ــه در ای ک
ــگاه و  ــف دانش ــز مختل ــه، مراک صورت گرفت
ــز مشــاوره دانشــگاه،  ــر، مرک از همــه مهم ت
بــه ارائــه خدمــات روان شــناختی و مشــاوره 
ــه  ــه ک ــازه پرداخت ــرایط ت ــا ش ــب ب متناس
ــای  ــامل فعالیت ه ــوارد آن ش ــن م مهم تری
برگــزاری  پیشــگیرانه،  و  آموزشــی 
کارگاه هــای آمــوزش مجــازی، تهیــه و 
ــو  ــم از ویدئ ــی اع ــوای آموزش ــد محت تولی
کلیــپ، موشــن گرافیک و پوســتر آموزشــی، 
ــد  ــش از یک ص ــذاری بی ــردآوری و بارگ گ
ــژه بهداشــت  ــل آموزشــی متناســب، وی فای
ــرکت و  ــا، ش ــیوع کرون ــی در دوران ش روان
فعالیــت در کمپیــن دانشــجویی »در خانــه 
بمانیــم«، برگــزاری مســابقه فیلــم و عکــس 

ــود.  ــا می ش ــیوع کرون ــژه دوران ش وی
 در بخــش فعالیت هــای مشــاوره ای، 
ــز  ــناختی نی ــات روان ش ــددکاری و خدم م
ــا  ــی ب ــکیل گروه ــون تش ــی همچ اقدامات
حضــور اســاتید و متخصصان روان شناســی و 
مشــاوره مرکــز، بــا عنــوان اتــاق فکــر مقابله 
بــا تبعات روان شــناختی کووید 19، تشــکیل 
گروه حمایت روان شــناختی مقابلــه با کرونا، 
ایجــاد کارگــروه و آمــوزش کارشناســان ویژه 
ــراری تمــاس  مشــاوره ســوگ و شــروع برق
ــری  ــوگ و پیگی ــاوره س ــام مش ــرای انج ب
واحــد مــددکاری اجتماعــی مرکــز مشــاوره 
از دانشــجویان بــا شــرایط خــاص بــا اولویــت 
ــی و  ــی، تحصیل ــی، خانوادگ ــائل بالین مس
مالــی به صــورت تمــاس تلفنــی انجــام 
شــد. بارگــذاری مقیــاس پرســش نامه ای 
ــگاهیان،  ــژه دانش ــی وی ــی روان آسیب شناس
به منظــور بررســی وضعیــت روان شــناختی 
 bpms در شــرایط شــیوع کرونــا در ســامانه
نیــز از فعالیت هــای پژوهشــی ایــن دانشــگاه 

می آیــد. به حســاب 
اقدامات مرکز بهداشت دانشگاه

زمینــه  در  انجام گرفتــه  اقدامــات 
ایــن  در  کرونــا  بیمــاری  از  پیشــگیری 
دانشــگاه بــه چنــد دســته تقســیم می شــود. 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــامل اقدام ــوارد ش ــن م ای

کنتــرل بیمــاری در خوابگاه های دانشــجویی 
در خصوص دانشــجویان غیرایرانــی، اقدامات 
ــاکن  ــجویان س ــه دانش ــرای هم ــی ب کنترل
خوابگاه هــا، اقدامــات کنترلــی و پیشــگیری 
دانشــجویی،  خوابگاه هــای  در  عمومــی 
اقدامــات پیشــگیرانه در ســطح دانشــکده ها 
و هماهنگــی بــا هتــل دانشــگاه در راســتای 
مرکــز  بــا  مهمانــان  هماهنگــی  لــزوم 

بهداشــت می شــود.
ــیوع  ــس از ش ــه پ ــات انجام گرفت اقدام
تشــکیل  شــامل  نیــز  کرونــا  ویــروس 
جلســه فــوری ســتاد بحــران پیشــگیری و 
اتخــاذ تصمیمــات و اقدامــات الزم، حضــور 
مدیــر بهداشــت و درمــان در شــوراهای 
مختلــف آمــوزش، اطالع رســانی و ابــالغ 
دســتورالعمل ها، صــدور اطالعیــه مرکــز 
بهداشــت به عنــوان محور ســتاد پیشــگیری 
دانشــگاه  محتــرم  معاونــان  اســتناد  و 
بــرای لغــو فعالیت هــای غیرآموزشــی و 
فوق برنامــه، حــذف حضوروغیــاب انگشــتی، 
ــاران  ــون همی ــه دانشــجویان کان ــوزش ب آم
ســالمت مرکــز بهداشــت و مرکــز مشــاوره 
و دانشــجویان مؤثــر در آمــوزش خوشــه ای، 
انجــام مکاتبــات الزم دررابطه با خطــر کرونا، 
اقدامــات الزم به منظــور پیشــگیری و لــزوم 
ضدعفونــی و گندزدایــی، ارســال ابالغیه هــا 
ــکده ها،  ــایر دانش ــه س ــتورالعمل ها ب و دس
واحدهــا و ســازمان ها و مســئوالن مربوطــه 
دانشــگاه و آمــوزش بــه پرســنل دانشــگاه در 
دســته های مختلــف، اعــم از گــروه نیروهای 
خدمات، کارشناســان اداری، کارکنان ســلف 
و... بــا مضمــون تاریخچــه بیمــاری، عالیــم و 
نحــوه پیشــگیری از آن، نحــوه گندزدایــی و 
ــرل  ــرای کنت ــات الزم ب ــی و اقدام ضدعفون

ــود. ــاری می ش بیم
بخــش  ایــن  اقدامــات  دیگــر  از 
ضدعفونــی  و  گندزایــی  بــه  می تــوان 
ــگاه،  ــف دانش ــمت های مختل ــتمر قس مس
اداری،  واحدهــای  و  اتاق هــا  شــامل 
ــن،  ســراهای دانشــجویی، ســراهای متأهلی
نظــارت  و...،  آزمایشــگاه ها  دانشــکده ها، 
ــط  ــت محی ــی بهداش ــان مهندس کارشناس
ــوه  ــر نح ــگاه ب ــه ای دانش ــت حرف و بهداش
گندزدایــی و ضدعفونــی، ارائــه آموزش هــای 
ــا  ــاری کرون ــداوم در خصــوص بیم الزم و م
در فضــای مجــازی در قالــب متــن، پوســتر 

از مولتــی مدیاهــا و  و کلیــپ )برخــی 
پوســترها و بنرها را مرکز بهداشــت دانشــگاه 
طراحــی و تهیــه کــرده اســت(، نصــب بنــر 
و پوســترهای آموزشــی در قســمت های 
مختلــف دانشــگاه و مکان هــای پُرتــردد، در 
ــده  ــواد ضدعفونی کنن ــراردادن م ــار ق اختی
ســطوح و دســت و نصــب ضدعفونی کننــده 
کنــار  در  کاغــذی  دســتمال  و  دســت 
آسانســورها و ورودی واحدهــا، دانشــکده ها، 
دانشــگاه،  سلف ســرویس  و  خوابگاه هــا 
تخلیــه ســراهای دانشــجویی در حــد امکان، 
ــی مســتمر ســالمت  ــش و ارزیاب انجــام پای
دانشــجویانی کــه در ســراها حضــور دارنــد، 
جداســازی و ایزوله کــردن اتــاق دانشــجویان 
دارای عالیــم مشــکوک و تعبیــه اتــاق بیمار 
ارائــه  و  اطالع رســانی  خوابگاه هــا،  در 
کانال هــای  طریــق  از  الزم  آموزش هــای 
مختلــف فضــای مجــازی، مصاحبــه بــا مدیر 
بهداشــت ضمــن ایجــاد حساســیت، در 
راســتای کاهــش تشــویش اذهــان عمومــی 
ــا  ــه ب ــی و مصاحب ــپ آموزش ــه کلی و تهی
ــص  ــی و متخص ــص داخل ــک متخص پزش

ــرد. ــاره ک ــکی اش روان پزش
ــه -  ــجویی »#در - خان ــن دانش کمپی
بمانیــم«، تهیــه محتــوای گرافیکــی و آثــار 
ــز  ــالمت مرک ــاران س ــون همی ــالی کان ارس
ــه  ــکوک ب ــاران مش ــاع بیم ــت، ارج بهداش
ــتان  ــه بیمارس ــا ب ــروس کرون ــاری وی بیم
ــول  ــا حص ــان ت ــت ایش ــری وضعی و پیگی
نتیجــه، تســهیل عــدم حضــور افــرادی کــه 
مشــکوک بــه بیماری هســتند، انجــام پایش 
و ارزیابی مســتمر ســالمت دانشــجویانی که 
در ســراها حضــور دارنــد، پایــش و معاینــات 
اکسیژن ســنجی  و  افــراد  بــدن  دمــای 
ــا  ــا و اداره ه ــان واحده ــه کارکن خــون روزان
آمــوزش چهره به چهــره  و  کار  در محــل 
ــخصی و  ــت ش ــایل حفاظ ــتفاده از وس اس
رعایــت بهداشــت فــردی و پاســخگویی بــه 
ســؤاالت افــراد در محــل کار آن هــا، هم زمان 
بــا انجــام معاینــات از دیگــر مــواردی اســت 
ــوان در خصــوص اقدامــات انجــام  کــه می ت
شــده پــس از شــیوع ویــروس کرونــا بــه آنها 

اشــاره کــرد.

عکس: روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

گزارش کرونا: دانشگاه صنعتی اصفهان
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گزارش عملکرد دفتر توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی

 پژوهش و فناوری در 
دانشگاه علم و صنعت ایران

گزارش ویژه

عملیاتی نمودن شـیوه نامه نحوه . 1
تشـکیل و فعالیـت واحدهـای پژوهش و 

فناوری در دانشـگاه
و . ۲ فنـاوری  شـورای  تشـکیل 

تجاری سـازی و تصویـب آییـن اجرایی آن
مراکـز . ۳ راه انـدازی  و  تصویـب 

پژوهش و فناوری در دانشـگاه مانند قطب 
فنـاوری حمل ونقل ریلی، قطـب فناوری 
مسـکن سـبز و مجتمع هـای زیسـتی 
کاتالیسـت های  فنـاوری  قطـب  پایـدار، 
ناهمگـن و کلینیـک صنعتـی بـرق ایران

و . 4 بررسـی  کارگـروه  تشـکیل 
فنـاوری قطب هـای  تصویـب 

ارزیابـی . ۵ کارگـروه  تشـکیل 
عملکـرد واحدهـای پژوهـش و فنـاوری 

دانشـگاه
تأمین فضای فیزیکی و اسـتقرار . ۶

انسـتیتو توربین گاز، انستیتو اندازه گیری 
ازدیـاد  پژوهشـکده  و  گاز  هوشـمند 
برداشـت از مخازن و بهره برداری بهینه از 

منابـع هیدروکربوری

همـکاری در عقـد تفاهم نامـه با . ۷
شـرکت ها، پژوهشـکده ها و پژوهشـگاه ها

بخـش . 8 کارگـزاران  بـر  نظـارت 
فـن راه در  فعـال  خصوصـی 

حمایت از راه اندازی شـرکت های . 9
مشـارکت  بـا  دانشـگاهی  دانش بنیـان 

اعضـای هیئت علمی دانشـگاه
نرم افـزار . 1۰ راه انـدازی  مقدمـات 

BPMN کاری  فرایندهـای  مدیریـت 
راه اندازی مرکز نوآوری انرژی . 11
نـوآوری . 1۲ مرکـز  راه انـدازی 

تـک و ر هید
بـرای . 1۳ مذاکـره  و  برنامه ریـزی 

جدیـد نـوآوری  مراکـز  راه انـدازی 
شـرکت . 14  ۲۳ راه انـدازی 

دانش بنیـان دانشـگاهی در سـال 99 بـا 
مشـارکت اعضـای هیئت علمی دانشـگاه

اعضـای . 1۵ عملکـرد  ارزیابـی 
هیئت علمی مطابـق با شـیوه نامه اعتبار 

فنـاوری
توسـعه . 1۶ کارگاه هـای  برگـزاری 

اعضـای  بـرای  کارآفرینـی  و  فنـاوری 
هیئت علمـی

توسـعه . 1۷ کارگاه هـای  برگـزاری 
دانشـجویی مهـارت  افزایـش  و  فنـاوری 

انتقـال . 18 نشسـت های  برگـزاری 
سـطح  در  دانشـجویان  بـرای  تجربـه 

دانشـگاه
بیـن . 19 ارتبـاط فراینـدی  ایجـاد 

کارشناسـان حوزه هـای مختلـف حـوزه 
پژوهـش و فنـاوری

اختـراع . ۲۰ طرح هـای  داوری 
ن  ضیـا متقا

برگزاری سلسـله نشسـت های . ۲1
انتقـال تجربه

راه اندازی سـامانه مدیریت دانش . ۲۲
فناوری حوزه  در 

تکریـم ارباب رجـوع در بخـش . ۲۳
ثبـت اختـراع و داوری طرح هـای اختراع 

متقاضیـان دراسـرع وقت.

 اقدامات 
 دفتر توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی

دانشگاه علم و صنعت ایران
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 پژوهش و فناوری 
در دانشگاه علم و صنعت ایران
گزارش عملکرد دفتر توسعه فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی

ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی 
در توسعه فناوری و تجاری سازی 

توســعه  چهــارم  برنامــه  راســتای  در 
راهبــردی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران 
بــا شــعار "ســرآمد در علــم و فنــاوری، 
دانش بنیــان"،  کارآفرینــی  در  پیشــرو 
اعضــای  فنــاوری  اعتبــار  "شــیوه نامه 
هیئت علمــی" بــا هــدف حمایــت از توســعه 
فنــاوری و تجاری ســازی در دانشــگاه و 
پایان نامه هــا  بــه  جهت دهــی  به ویــژه 
در  تکمیلــی  تحصیــالت  رســاله های  و 
ــاوری، تجــاری ســازی و  ــر توســعه فن دفت
کارآفرینــی تدویــن و توســط هیئت رئیســه 
تصویــب شــده اســت و به صــورت ســالیانه 
ــگاه  ــی دانش ــای هیئت علم ــرد اعض عملک
تجاری ســازی  و  فنــاوری  توســعه  در 
ارزیابــی می گــردد. خالصــه آمــاری از 
ــازات کســب شــده اعضــای  ــوع امتی مجم
ــال های  ــر دانشــکده در س ــی ه هیئت علم
ــه گشــته  ــل ارائ ــا 9۸ در جــدول ذی 9۵ ت

ــت.  اس

تشکیل شورای فناوری و 
تجاری سازی و تصویب آیین نامه 

اجرایی آن
در راسـتای تحقـق مـاده ۶۶ قانـون »برنامـه 
ششـم توسـعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
باتوجه بـه  و  ایـران«  اسـالمی  جمهـوری 
اقدامـات اساسـی ذکر شـده در ذیـل راهبرد 
»ارتقاء تعدادی از دانشـگاه های نسـل دوم به 
سـوم )دانشـگاه کارآفرین(« در سند تفصیلی 
»برنامـه ششـم توسـعه اقتصـادی اجتماعی 
و  ایـران«  اسـالمی  جمهـوری  فرهنگـی  و 
باتوجه بـه بنـد 3 و ۴ از بخـش ج مـاده 1۰ 
و  دانشـگاه ها  مدیریـت  جامـع  »آیین نامـه 
مؤسسـات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری« 
و همچنیـن در راسـتای تحقق بنـد 12 ماده 
1 »آیین نامـه حقوق مالکیت فکری دانشـگاه 
مصـوب 9۶/3/23  ایـران«  صنعـت  و  علـم 
هیئـت امنای دانشـگاه علـم و صنعـت ایران 
و همچنیـن بند ۵ مـاده 1 »شـیوه نامه نحوه 
و  پژوهـش  واحدهـای  فعالیـت  و  تشـکیل 
فنـاوری در دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران« 

سال 98سال 97سال 96سال 95دانشکده

47250150مهندسی برق

122396/6445/64237/5مهندسی راه آهن

180170/573106/5شیمی

30356/5159/5161مهندسی شیمی

0515105مهندسی صنایع

0209/330مهندسی عمران

102/5243/7531159فناوریهای نوین

074/500فیزیک

03000مهندسی کامپیوتر

050/52768مهندسی معماری و شهرسازی

534/25737/6281158مهندسی مکانیک

050130/1670مهندسی مواد و متالورژی

00065مهندسی خودرو

مصـوب 9۸/۵/۶ هیئـت امنای دانشـگاه علم 
و صنعـت ایـران مبنی بـر تشـکیل شـورای 
فنـاوری، شـورای فنـاوری و تجـاری سـازی 
بـا اهـداف ذیـل  دانشـگاه علـم و صنعـت 

تشـکیل گردیـد. اهداف شـورا:
حمایـت از ترویـج فرهنـگ کارگروهی، . 1

کارآفرینـی و خلـق ثروت
همکاری هـای . 2 و  ارتباطـات  اعتـالی 

و  ملـی  منطقـه ای،  درون اسـتانی، 
علمـی،  زمینه هـای  در  بین المللـی 

نـوآوری و  فنـاوری 
ارتقای جایگاه دانشـگاه از طریق افزایش . 3

توانمندی های فنـاوری و نوآوری
سیاسـت گذاری و توسـعه پژوهش های . ۴

کاربـردی، تقاضامحـور و مأموریت گـرا 
کالن  طرح هـای  قالـب  در  به ویـژه 
اولویـت دار علمی و پژوهشـی در سـطح 
ملـی بـر اسـاس نقشـه جامـع علمـی 

ر کشو
ایجـاد و تقویـت هم راسـتایی، هم افزایی . ۵

و هماهنگـی در راهبردهـا، برنامه هـا و 
سیاسـت های علمـی و فنـاوری دانشـگاه

سـازماندهی . ۶ جهت گیـری،  در  ثبـات 
فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی در 
راسـتای تقویـت کارآفرینـی، فنـاوری و 

تجاری سـازی
تثبیـت تدابیر مؤثر برای جذب سـرمایه . ۷

و سـرمایه گذاران در جهـت مشـارکت و 
تجاری سـازی در دسـتاوردهای فناورانه 

دانشگاه
رئیـس  شـامل  شـورا  ایـن  اعضـای 
دانشـگاه )رئیـس شـورا(، معـاون پژوهـش و 
فنـاوری )نایب رئیـس شـورا(، معـاون اداری، 
مالـی و مدیریـت منابـع، معـاون آموزشـی، 
مدیـر دفتـر توسـعه فنـاوری، تجاری سـازی 
و کارآفرینـی دانشـگاه )دبیـر شـورا(، یـک تا 
سـه نفـر از رؤسـای واحدهـای پژوهشـی یـا 
مدیـر  دانشـگاه،  دانش بنیـان  شـرکت های 
دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشـگاه، 
مدیر مرکز رشـد واحدهای فناوری دانشـگاه، 
فنـاوری  و  پژوهـش  صنـدوق  مدیرعامـل 
دانشـگاه، مدیرعامـل یکـی از شـرکت های 
سـرمایه گذاری که دانشـگاه در آن سهام دارد 
و یـک تا سـه نفـر از افـراد شـاخص در حوزه 
توسـعه فناوری و تجاری سـازی به پیشـنهاد 
معاونـت پژوهـش و فنـاوری و تأیید ریاسـت 

محترم دانشـگاه می باشـد.

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت
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قطب فناوری حمل ونقل ریلی
قطـب فنـاوری حمل ونقـل ریلـی بـا هـدف 
حصول مرجعیت علمی در کشـور در راستای 
پاسـخگویی بـه نیازهای علمـی - تخصصی 
ایـن صنعت در سـطح ملـی، در شـاخه های 
پایه ریـزی  برون شـهری،  و  درون شـهری 
شـده اسـت. به نحوی که بـا طـرح و مدیریت 
پروژه هـای بنیادین و ارائه مشـاوره به مدیران 
ارشـد، ایـن قطب بتوانـد در مسـیر پیش رو، 
چالش هـای موجـود در توسـعه ایـن صنعت 
در کشـور را همـوار نماید. این مهـم در قالب 
برنامه هـای کالن قطـب و رئـوس برنامه های 

اجرایـی آن محقـق خواهـد گردید.
محققیـن،  از  متشـکل  قطـب  ایـن 
متخصصین و مدیران ارشد فعال در کشور در 
زمینـه حمل ونقل ریلی اسـت و فعالیت های 
آن در چهـار زیرگروه تخصصی به شـرح ذیل 

متمرکز شـده اسـت:
ارتقـای گرایـش اجتماعی بـه حمل ونقل . 1

Shift-to-Rai ریلی 
راه آهن پرسرعت. 2
هوشمند سازی حمل ونقل ریلی. 3
لجستیک و برنامه ریزی حمل ونقل ریلی . ۴

اهداف کلیدی این قطب عبارتند از:
پاسـخگویی بـه نیازهـای اساسـی علمی . 1

علـوم  زمینـه  در  کشـور  تحقیقاتـی  و 
و  وسـیع  نگرشـی  بـا  ریلـی  مهندسـی 

همـگام بـا برنامه های توسـعه اقتصادی - 
اجتماعـی کشـور

در . 2 علمـی  مرجعیـت  تثبیـت  و  احـراز 
راه آهـن مهندسـی  تحقیقاتـی  زمینه هـای 

ایجاد و توسـعه هسـته های تحقیقاتی در . 3
زیرگروه هـای تخصصی تعیین شـده

تولید دانـش فنی موردنیـاز صنعت ریلی . ۴
کشور

و . ۵ فنـی  دانـش  انتقـال  بـر  نظـارت 
مربوطـه مهندسـی  علـوم  بومی سـازی 

احـراز محوریـت علمـی در منطقـه غرب . ۶
سیا آ

در . ۷ ارشـد  مدیـران  بـه  مشـاوره  ارائـه 
در  کشـور  در  تصمیم سـازی  رده هـای 
برنامه ریزی هـای کالن و اجرای طرح های 

ریلـی کشـور  جامـع حمل ونقـل 
ارائـه خدمـات مشـاوره علمـی بـه وزارت . ۸

مربوطه در زمینه بهسـازی، توسعه و بروز 
رسـانی راه های ریلی کشـور

هدایـت و نظارت بـر پروژه های تحقیقاتی . 9
در زمینه صنعت ریلی کشـور

تحقیقاتـی . 1۰ پروژه هـای  اجـرای 
بهینه سـازی در صنعت ریلی در راسـتای 

تصحیـح و ارتقـای الگـوی مصـرف
تدویـن . 11 در  مرجعیـت  احـراز 

ریلـی صنعـت  اسـتانداردهای 
احـراز مرجعیـت در مستندسـازی . 12

پروژه هـای صنعت ریلی به عنـوان یکی از 
موجود چالش هـای 

ایجاد و توسعه ارتباطات بین المللی . 13
مؤثر با دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزشی و 

تحقیقاتی ریلی
و . 1۴ دکتـری  دوره هـای  توسـعه 

مختلـف  گرایش هـای  در  پسـادکتری 
ریلـی  حمل ونقـل 

مؤثـر . 1۵ آمـوزش  در  مشـارکت 
تخصصی و حرفـه ای در حوزه حمل ونقل 

ریلـی کشـور
گسـترش . 1۶ در  مشـارکت  افزایـش 

مرزهـای دانش و اعتـالی موقعیت علمی 
ر کشو

آخریـن . 1۷ بـه  دسـتیابی  تسـهیل 
یافته هـای علمـی و فناوری هـای نوین در 

ریلـی حمل ونقـل  خـاص  زمینه هـای 
فراهـم سـاختن زمینه هـای علمی . 1۸

پـرورش پژوهشـگران و متخصصیـن تراز 
اول

مشـارکت در طرح هـای تحقیقاتی . 19
دسـتگاه های  بـا  مشـترک  و  کاربـردی 
اجرایـی و بخش خصوصـی در زمینه های 

تخصصـی علـوم حمل ونقـل ریلی
دربرگیـری . 2۰ به منظـور  تـالش 

زمینه های علمـی و تخصصی و مدیریتی 
اعضـای  توانمندی هـای  هم افزایـی  و 
هیئت علمـی دانشـگاه ها و متخصصیـن 
نیازهـا  بـه  پاسـخگویی  بـرای  صنعـت، 
در  کشـور  تحقیقاتـی  اولویت هـای  و 

مربوطـه. تخصصـی  زمینه هـای 

قطب مسکن سبز و مجتمع های 
زیستی پایدار

توجـه این قطـب در حوزة دانشـی بـه موارد 
می باشـد: زیر 

تأکید بر علوم انسـانی از جمله مهندسـی . 1
فرهنگـی و هنر شـامل معماری اسـالمی 

ایرانی  -
اقتصـاد مقاومتـی و بهینه سـازی اقتصـاد . 2

جامعـه  فراگیـر  عرصـه  در  مسـکن 
اسـتفاده کننده

انرژی هـای نـو و تجدیدپذیـر، مدیریـت . 3
پسـماندها، بازیافـت و تبدیـل انـرژی و 
شـیوة  انـرژی،  مصـرف  کاهـش شـدت 

زندگـی سـالم
اجتماعـی، . ۴ توانمندسـازی  نظام هـای 

الگـوی ارائـه خدمات به جامعـة معلولین 
زیسـت محیطی عوامـل خطـر  مدیریـت  و 

و همچنیـن . ۵ بالیـای طبیعـی؛  و  زلزلـه 
طرح هـای  در  مقاوم سـازی  و  بهسـازی 

عمرانـی و مسـکن
مطالعـات راهبـردی در زمینـه مسـکن . ۶

فراگیـر و همه شـمول سـبز، مسـکن 
الزامـات پدافند غیرعامل در شـهرک های . ۷

مسکونی
جامـع . ۸ طـرح  بـا  مرتبـط  پژوهش هـای 

شـهری  مسـکن  بخـش  در  مسـکن 
جدیـد  فناوری هـای  و  روسـتایی  و 

ز سـا خت و سا
مهم تریـن  فرادسـت،  اسـناد  باتوجه بـه 
و  سـبز  »مسـکن  فنـاوری  قطـب  هـدف 
مجتمع هـای زیسـتی پایـدار« جوابگویـی به 

نیازهـای مسـکن کشـور در بخش هـای ذیل 
می باشـد: 

الگـوی معماری ایرانی - اسـالمی محالت . 1
مسکونی، مسـکن بومی و روستایی 

مسکن سبز . 2
مسکن بافت تاریخی. 3
)مسـکن . ۴ کم درآمـد  اقشـار  مسـکن 

قتصـادی( ا
مسکن در بافت های فرسوده و حاشیه ای. ۵
ساماندهی و بهسـازی روستاهای مرزی با . ۶

رویکرد پدافند غیرعامل
فناوری مسکن و پیش ساختگی. ۷
اقتصاد مسکن. ۸

توسعه و گسترش مراکز پژوهش و 
فناوری در دانشگاه علم و صنعت ایران

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت 
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قطب فناوری کاتالیست های ناهمگن
ناهمگـن  کاتالیسـت های  فنـاوری  قطـب 
دانشـگاه علم و صنعت ایران با مجوز ریاسـت 
محتـرم دانشـگاه جهـت نیل به اهـداف ذیل 

گردید. راه انـدازی 
نزدیـک نمـودن شـاخص های تولید علم . 1

به شـاخص های فنـاوری و تجاری سـازی 
در حـوزه فنـاوری کاتالیسـت های ناهمگن

مرجعیـت . 2 کسـب  و  پویایـی  توسـعه 
فنـاوری  حـوزه  در  بین المللـی  فنـاوری 

ناهمگـن کاتالیسـت های 
پاسـخگویی به نیازهای فناورانه کشـور و . 3

توسـعه تعامالت صنعتی در حوزه فناوری 

کاتالیست های ناهمگن
ایـن قطـب فنـاوری باتکیه بـر توانایـی 
بـا  هیئت علمـی  عضـو  همـکاران  علمـی 
تخصص کاتالیسـت های ناهمگن و همچنین 
امکانات سـخت افزاری مناسـب کـه از جمله 
متنـوع  سیسـتم های  بـه  می تـوان  آنهـا 
ارزیابـی فعالیـت کاتالیسـت های ناهمگـن، 
دسـتگاه های تخصصـی تعییـن مشـخصات 
کاتالیسـت های ناهمگـن ماننـد اندازه گیری 
سـطح ویـژه، توزیـع انـدازه حفـرات، احیـا 
اجـزاء  پراکندگـی  کاتالیسـت ها،  پذیـری 
فعـال، تعییـن خصوصیـات اسـیدی و بـازی 
کاتالیسـت ها و همچنیـن امکانـات سـاخت 

کاتالیسـت در مقیـاس آزمایشـگاهی و بنـچ 
توانسـته اسـت خدمـات قابل توجهـی را بـه 
صنعـت کشـور در حـوزه کاتالیسـت داشـته 
باشـد. عـالوه بـر مـوارد فـوق قطب فنـاوری 
و  علـم  دانشـگاه  ناهمگـن  کاتالیسـت های 
صنعت بـا امضـای تفاهم نامه با شـرکت های 
تولیدکننـده کاتالیسـت در کشـور  مطـرح 
فعالیت های مشـترکی را به صورت سـه جانبه 
تولیدکننـده  شـرکت های  دانشـگاه،  بیـن 
شـروع  آن  مصرف کننـدگان  و  کاتالیسـت 
نمـوده کـه ثمـره این فعالیـت در یک سـال 
اخیـر توسـعه دانش فنی تجاری سـازی چند 
کاتالیسـت در مقیـاس صنعتـی بـوده اسـت.

کلینیک صنعتی برق ایران
از اهـداف ایـن کلینیـک، تعریـف و ایجـاد 
سـاختار جدیدی در ارتباط علمی دانشـگاه و 

صنعـت بـا قابلیت هـای ذیـل می باشـد:
مسئله محوری. 1
کارآمدی و پاسخ گویی. 2

تحرک علمی و متناسب با نیاز صنعت. 3
و . ۴ نیازهـا  راسـتای  در  قبـض  و  بسـط 

ی هـا نمند ا تو
انباشت و انتقال تجربیات و دانش. ۵
پایداری و جامعیت. ۶
خدمات و محصوالت کلینیک:. ۷
انجام سـفارش طراحی و سـاخت رله های . ۸

حفاظتی و دسـتگاه های موردنیاز صنعت 
برق

تدوین و انتشار اسناد و مدارک علمی. 9
انجام سـفارش طراحی نرم افزارهای . 1۰

تخصصی موردنیاز صنعت برق
آموزشـی . 11 کارگاه هـای  برگـزاری 

بـرق. صنعـت  موردنیـاز 

انستیتو توربین گاز
بسـترهای ایجـاد انسـتیتو توربیـن گاز در 
طـی یک فراینـد 2۰ سـاله در دانشـگاه علم 
و صنعـت ایـران فراهـم آمـده اسـت و بنا به 
مصوبـه دبیرخانه سـتاد اقتصـاد مقاومتی در 
دسـتور کار وزارت نفـت قـرار گرفتـه اسـت. 
مأموریت اصلی انسـتیتو توربیـن گاز، تقویت 
موقعیت دانشـی، فناورانه و تجاری کشـور در 

صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی از طریـق:
پایـه سـاختاریافته . 1 انجـام پژوهش هـای 

در زنجیـره ارزش تولید توربیـن گازی در 

کالس جهانـی )طراحی، سـاخت، تسـت، 
بهره بـرداری و تعمیـرات و نگهـداری( در 

دانش مرزهـای 
انجـام پژوهش های کاربردی و توسـعه ای . 2

در راستای بومی سـازی، اشتراک گذاری و 
توسـعه فناوری هـای دانش بنیـان مرتبط 

بـا توربین گاز
نرم افـزاری . 3 زیرسـاخت  و  بسـتر  ایجـاد 

و سـخت افزاری مرتبـط بـا توربیـن گاز 
می باشـد.

تحقیقاتـی  جامـع  برنامـه  محورهـای 

از: عبارت انـد  گاز  انسـتیتو 
ساختارسازی و شکل گیری انستیتو. 1
تدویـن دانـش فنـی طراحـی و سـاخت . 2

دسـتگاه های تسـت و تحقیقات کاربردی 
مرتبـط بـا فناوری هـای ارتقـاء توربیـن 

 IGT2۵
بهره بـرداری . 3 ارتقـاء  و  بهینه سـازی 

انتقـال  شـبکه  در  گاز  توربین هـای 
مدیریـت، نظـارت و ارزیابـی پروژه هـای . ۴

تحقیـق و توسـعه شـرکت ملـی گاز.

انستیتو اندازه گیری هوشمند گاز
اهداف اصلی انسـتیتو هوشـمند اندازه گیری 

گاز عبارت انـد از: 
در . 1 موجـود  مشـکالت  جسـتجوی 

جهت دهـی  و  گاز  اندازه گیـری  صنعـت 
بـا  متناسـب  موردنیـاز  پژوهش هـای 

صنعـت ایـن  مشـکالت 
بـرای . 2 مناسـب  سـازوکارهای  طراحـی 

اندازه گیـری  مهـارت  سـطح  باالبـردن 
صنعـت در  گاز  جریـان 

حصول اطمینان از وجود زیرسـاخت های . 3
مناسـب اندازه گیری جریـان گاز به منظور 

رفع نیازهـای فعلی و آینده
اندازه گیـری . ۴ روی  بـر  پژوهـش  توسـعه 

جریـان گاز بـا تمرکـز بـر فناوری هـای 
جدیـد به عنوان نیازهای پیش بینی نشـده 

صنعت ایـن 
بهتریـن . ۵ اشـتراک گذاری  و  توسـعه 

گاز جریـان  اندازه گیـری  عملـی  روش هـای 
برگـزاری دوره های آموزشـی متناسـب با . ۶

نیازهـای موجـود در صنعـت اندازه گیری 
گاز جریان 

تربیـت نیروی انسـانی ماهـر و کارآزموده . ۷
در زمینـه اندازه گیـری جریـان گاز.

پژوهشکده ازدیاد برداشت از 
مخازن و بهره برداری بهینه از 

 منابع هیدروکربوری
 )انستیتو نفت(

انسـتیتو نفـت دانشـگاه علم و صنعـت ایران 
توسـعه  و  تحقیـق  مرکـز  یـک  به عنـوان 
گاز  و  نفـت  پژوهشـی صنایـع  و  آموزشـی 
دررابطه بـا مطالعـات ازدیـاد برداشـت و تهیه 
طرح های توسـعه، توسعه زیسـت بوم نوآوری 
پروژه هـای  اجـرای  فنـاوری و همچنیـن  و 
صنعتـی و پژوهشـی در زمینـه صنایـع نفت 

و گاز فعالیـت دارد. 
بـا  مرکـز  ایـن  پژوهشـی  بخـش 
متخصـص  هیئت علمـی  اعضـای  جـذب 
همچنیـن  و  دنیـا  مطـرح  دانشـگاه های  از 

دارابـودن بیـش از 1۰ آزمایشـگاه تحقیقاتی 
در زمینه هـای ازدیاد برداشـت، شبیه سـازی 
مخـازن، ترمودینامیـک، جداسـازی، پلیمـر، 
سـیاالت حفاری و غیره در زمره مراکز سطح 
یک کشـور در حوزه نفت به شـمار می آید. از 
مهم تریـن موفقیت های پژوهشـی این مرکز 
می تـوان بـه انعقـاد قـرارداد کالن پژوهشـی 
بـا هـدف مطالعه فناورانـه راهکارهـای ازدیاد 
برداشـت نفت از میدان دورود اشـاره کرد. در 
این قرارداد دانشـگاه به عنوان مشـاور فناورانه 
شـرکت ملـی فالت قـاره ایران، به مـدت 1۰ 
سـال با شـرکت ملـی نفـت ایـران در زمینه 
باالدستی نفت و مطالعه جامع ازدیاد و بهبود 
برداشـت، همکاری خواهد کرد. انستیتو نفت 
بـا ایجـاد چهـار المـان در زیرمجموعـه خود 

شـامل مرکـز راهـکار، هـاب نـوآوری، مراکز 
تخصصی و شـتاب دهنده سـعی بر آن دارد تا 
بـا یکپارچه کردن اکوسیسـتم نـوآوری نفت 
دانشـگاه )نفـت بـوم( در جهـت شناسـایی، 
راهبـری و ارائـه فناوری های مرتبـط با حوزه 
صنعـت نفـت ایفای نقـش نمایـد. مهم ترین 
المان انسـتیتو، مرکز راهکار مشـتمل بر پنج 
کارگـروه مخزن، چاه، سـطح االرض، مدیریت 
توسـعه میدان و فنـاوری دیجیتال بـوده و با 
ایجاد شـبکه تخصصی از نخبگان پژوهشـی 
و صنعتـی اقـدام بـه شناسـایی چالش هـا و 
فرصت هـای صنعـت نفـت و از سـوی دیگـر 
رصـد فناوری هـا و راهکارهـای موجود جهت 
پاسـخگویی بـه چالش هـا و یـا فعال سـازی 

فرصت هـای جدیـد می نمایـد. 

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت
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رصد اشتغال فارغ التحصیالن 
)فارغ التحصیالن سال 95(

ایجـاد نظـام اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی 
بـه ذی نفعـان دررابطه بـا وضعیـت اشـتغال 
هـر یـک از رشـته های دانشـگاهی به منظور 
شفاف سـازی و آگاهی بخشـی و همچنیـن 
خصـوص  در  اطالعـات  و  آمـار  رصـد 
رشـته های آموزشـی می توانـد در کاهـش 
نـرخ بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی 

باشـد.  مؤثر 
طـرح رصـد اشـتغال فارغ التحصیالن به 
مدت سـه سـال متوالـی در دانشـگاه علم و 
صنعـت ایـران در حـوزه معاونـت پژوهش و 
فناوری - دفتر توسعه فناوری، تجاری سازی 
و کارآفرینـی اجرا شـده اسـت. با اسـتناد به 
دسـتورالعمل اجرایی وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری، در طرح مذکور وضعیت اشـتغال 
فارغ التحصیـالن  از  درصـد   2۰ حداقـل 
)۴ سـال قبـل( بررسـی می گـردد. در ایـن 
راسـتا در سـال 9۶ وضعیـت اشـتغال 2۰ 
درصـد از دانش آموختـگان سـال 92 مـورد 
ارزیابـی واقـع شـد و در سـال های 9۸ و 99 
بـا برون سـپاری طـرح، بـه ترتیـب وضعیت 
سـال های  دانش آموختـگان  کل  اشـتغال 
9۴ و 9۵ مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت که در 
ادامـه مقایسـه ای بیـن نتایـج این دو سـال 
متوالـی ارائه شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت 
در ایـن ارزیابـی، بـا اسـتناد بـه توضیحـات 
تکمیلـی وزارت عتـف، فارغ التحصیالنی که 
درحال خدمـت وظیفه عمومی و یـا در حال 
تحصیـل در مقطع باالتر می باشـند، شـاغل 
فرض شـده اند. اهـداف طرح رصد اشـتغال 

فارغ التحصیـالن  عبـارت اسـت از: 
ترسـیم وضعیت کلی اشـتغال و بیکاری . 1

فارغ التحصیـالن در رشـته ها و مقاطـع 
زمانـی مختلف،

ایجــاد ارتبــاط منســجم بیــن دانشــگاه . 2
و جامعــه فارغ التحصیــالن در جهــت 
ــا  ــگاه ها ب ــای دانش ــی فعالیت ه هم افزای

جامعــه،
مهارتـی . 3 و  دانشـی  شـکاف  شناسـایی 

کار، بـازار  در  دانش آموختـگان 
ایجـاد نظـام مناسـب اطالع رسـانی بـه . ۴

ذی نفعـان در رابطـه بـا وضعیت اشـتغال 
هـر یـک از رشـته های دانشـگاهی،

خصـوص . ۵ در  اطالعـات  و  آمـار  تهیـه 
رشـته های آموزشـی مورد نیاز بازار کار و 
ارائـه اطالعـات نتایـج بـه مراجـع ذی ربـط

رصـد مسـتمر ظرفیت هـای محیطـی و . ۶
شـرایط بـازار کار محلـی و منطقـه ای.

اســت،  مشــخص  کــه  همانگونــه 
فارغ التحصیــالن  اشــتغال  میانگیــن 
نمودارهــای  در  کارشناســی  دوره هــای 
ــتغال  ــن اش ــد، میانگی ــی، ۷3,19 درص آب
کارشناســی  دوره هــای  فارغ التحصیــالن 
ــد  ــای زرد، ۷۸,۰1 درص ــد در نموداره ارش
فارغ التحصیــالن  اشــتغال  میانگیــن  و 
ــبز،  ــی س ــرا در نمودارهاه ــای دکت دوره ه
ــن  ــا ۸۷,۸۶ درصــد اســت.  میانگی ــر ب براب
اشــتغال کل فارغ التحصیــالن نیــز برابــر بــا 

۷۷,2۶ درصــد اســت. 

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت
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چکیــده فعالیت هــای صورت گرفتــه در 
ــل آورده شــده اســت و  ــب جــدول ذی قال
ــردد. ــان می گ ــه بی ــز در ادام ــل نی به تفصی

بهتــر  در راســتای تحقــق هرچــه 
برنامه هــای دانشــگاه و انجــام وظایــف 
محولــه بــه ایــن دفاتر، بــا کارگزارهــای زیر 
ــا  ــت. کارگزاری ه ــده اس ــم ش ــد تفاه عق
ــی  ــی، دسترس ــای اجرای ــوان بازوه به عن

ــد.  ــریع می نماین ــداف را تس ــه اه ب
ــا  ــن تفاهم نامه ه ــب ای ــون در قال تاکن
ــی و  ــمینار ترویج ــش از ۶۰ دوره و س بی
 1۰ میانگیــن  )به طــور  توانمندســازی 
ــداد و  ــش از 1۵ روی ــال(، بی دوره در هرس
اســتارتاپ ویکند، حمایــت از طرح هــای 
توجیهــی کارآفرینــی در قالــب تســهیالت 
ــرای  ــای دانشــجویی ب ــت از تیم ه و حمای
مســابقات  و  جشــنواره ها  در  شــرکت 
اخیــر  ... طــی ۶ ســال  و  بین المللــی 

اســت. صورت گرفتــه 

شرکت بوم رنگ هم آرا
ــه  ــگ ب ــوآوری بومرن ــات ن ــبکه خدم  ش
ــد تجــاری ســازی و  منظــور تســهیل رون
تبــادل فنــاوری، بــا جمــع آوری اطالعات 
و ایجــاد ارتبــاط بیــن عرضــه کننــدگان 
فنــاوری )شــامل مخترعیــن، شــرکت 
ــان، نخبــگان، دانشــگاه  ــش بنی هــای دان
ــان  ــا و ....( و متقاضی ــگاه ه ــا، پژوهش ه
فنــاوری ) بنــگاه هــای صنعتــی، معدنــی، 
ــذاران  ــرمایه گ ــی، س ــاورزی و معدن کش
حقیقــی و حقوقی، شــرکت های ســرمایه 
ــر و ...( زمینــه مناســب  گــذاری خطرپذی
تعامــل بیــن طرفیــن را فراهــم مــی آورد. 
بومرنــگ برمبنــای رویکــرد نــوآوری بــاز، 
بــا شناســایی هدفمنــد نیازهــای فناورانــه 
ــذاران و  ــرمایه گ ــدگان و س ــد کنن تولی
ــورد  ــای م ــاوری ه ــد فن ــتجو و رص جس
نیــاز از منابــع داخلــی و خــارج از کشــور 
و انجــام فرآینــد داوری، زمینــه دســتیابی 
بــه بیشــترین و بهتریــن طــرح هــا و 

شرکت فن بازار بین الملل ایرانیان
از ســال 9۵ در قالــب تفاهم نامــه بــا 
دفتــر توســعه فنــاوری همکاری داشــته و 

شرکت کاریز اعتماد
از ســال 92 در قالــب تفاهم نامــه بــا 
دفتــر توســعه فنــاوری همــکاری داشــته 
و در فــن راه دانشــگاه تحــت عنــوان 
اعتمــاد،  کاریــز  اقتصــادی  کلینیــک 
تهیــه  خدمــات؛  و  می باشــد  مســتقر 
ــوزال، تهیــه  طــرح توجیهــی، تهیــه پروپ
ــق  ــاوره در خل ــازی، مش ــرح تجاری س ط
مــدل کســب وکار، تحقیــق بــازار، ارتبــاط 
ــه  ــا صنعــت، معرفــی نیــروی انســانی ب ب
ایده هــای  تجاری ســازی  کار،  بــازار 
ــه،  ــی و بیم ــاوره مالیات ــجویی، مش دانش
بــه  را  پــروژه  مدیریــت  در  مشــاوره 

می دهــد. ارائــه  دانشــگاهیان 
بــا  کارگــزاری  ایــن  همچنیــن 
همــکاری مدیریــت توســعه فنــاوری، 
ــی  ــا ارزیاب ــی ب ــازی و کارآفرین تجاری س
طــرح توجیهــی دانشــگاهیان علــم و 
ــی  ــای مال ــه حمایت ه ــدام ب ــت اق صنع
قرض الحســنه  تســهیالت  قالــب  در 

کارآفرینــی نمــوده اســت.

مرکز نوآوری نیترو
مأموریــت  بــا  نیتــرو  نــوآوری  مرکــز 
شــتاب دهی بــه کســب وکارهای نوپــای 
حــوزه فنــاوری، در بســتر تجاری ســازی 
تولیــد  زمینــه  در  نوآورانــه،  ایده هــای 
مؤثــر  خدمــات  ارائــه  و  محصــوالت 
ــال تشــکیل  ــان و اقتصــاد دیجیت دانش بنی
ایــن  محــوری  فعالیــت  اســت.  شــده 
مرکــز، شناســایی، توانمندســازی، تربیــت، 
روی  ســرمایه گذاری  و  شبکه ســازی 
ســرمایههای مســتعد جــوان، در قالــب 
ــرای  ــالش ب ــالق و ت ــای خ ــای نوپ گروه ه
ــاتی  ــه مؤسس ــا ب ــل آن ه ــعه و تبدی توس

مســتقل، پایــدار و مولــد اســت.
 دانــش راه انــدازی مرکــز نــوآوری 
نیتــرو، از انباشــته تجربیــات موجــود 

92939۴9۵9۶9۷9۸99

۵۷۷1۵1۰1۵۴۵3۵دوره های توانمندسازی

2۵۵3۵2--رویداد و استارتاپ ویکند

۵2۰۷۰1۵۰۴۰۰23۰3۶۰-مشاوره و ارزیابی طرح توجیهی

 تسهیالت قرض الحسنه
 راه اندازی کسب وکار - میلیون

تومان
---1۵۰3۰۰۵۵۰۴۵۰-

---2-2۸3--خدمات مرکز ایده تا عمل

۶۰۷۰9۰۸۰----ارزیابی ثبت اختراعات داخلی

1۵2۰3۵۴1۵3--مشاوره دانش بنیان

 کارورزی در شرکت های
1۵1۰۰۷۵9۰----دانش بنیان

 میزان سرمایه گذاری جهت
-۶۰۰۸۰۰2۷۰۰13۸9---تجاری سازی - میلیون تومان

 فعالیت های دفاتر امور انتقال فناوری 
و تجاری سازی و امور نوآوری و کارآفرینی

ــتارتاپ ویکند،  ــزاری اس ــای برگ فعالیت ه
نشســت بــا ســرمایه¬گذار )اســتارتاپ 
دمــو IT&ITC (، برگــزاری نمایشــگاه کار 

ــه عهــده داشــته اســت.  و... را ب

ــت  ــتای درخواس ــا را در راس ــاوری ه فن
متقاضیــان فراهــم مــی نمایــد. ایــن 
شــبکه همچنیــن بــا شناســایی و معرفــی 
فرصــت هــای ســرمایه گــذاری )بــه ویــژه 
در حــوزه فنــاوری هــای نویــن و دانــش 
ــه  ــبی را درزمین ــات مناس ــان( خدم بنی
ــه تولیدکننــدگان و  ــوآوری ب فنــاوری و ن

ــه مــی کنــد.  ســرمایه گــذاران ارائ

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت
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مرکز نوآوری مانا
مرکــز نــوآوری مانــا بــا حمایــت معاونــت 
مؤسســه  و  ریاســت جمهوری  علمــی 
دانش بنیــان برکــت فعالیــت خــود را 
از شــهریور 139۸ در دانشــگاه علــم و 

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــران آغ ــت ای صنع
ــان  ــه زن ــر جامع ــز ب ــا تمرک ــا ب مان
خــالق و نــوآور، تــالش بــرای ایجــاد 
فضایــی تــازه در اکوسیســتم نــوآوری 
جملــه  از  دارد.  کشــور  کارآفرینــی  و 
ــت از  ــه حمای ــوان ب ــا می ت ــات مان خدم
ســرمایه گذاری  و  نوآورانــه  ایده هــای 
در  کســب وکار،  طرح هــای  روی  بــر 
ــتراکی  ــای کار اش ــتن فض ــار گذاش اختی
ــی  ــر کار اختصاص ــا دفت ــی و ی و پژوهش

صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر 
پژوهش و فناوری

اسـاس  بـر  فنـاوری  و  پژوهـش  صنـدوق 
قانـون حمایـت از شـرکت ها و مؤسسـات 
نوآوری هـا  تجاری سـازی  و  دانش بنیـان 
مصـوب 13۸9 مجلـس شـورای اسـالمی، 
تجاری سـازی  بـه  کمـک  به منظـور 
دانـش  نمـودن  کاربـردی  و  نوآوری هـا 
سـهامی  شـرکت  یـک  به عنـوان  فنـی 
خـاص در سـال 139۷ بـا سـرمایه اولیـه 
۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال و بـا سـهام داری 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران و شـرکت 
بین المللـی سـرمایه گذاری توسـعه تجارت 

هیرمنـد تأسـیس شـده اسـت.
راهبـری نظـام تأمین مالی زیسـت بوم 
تجاری سـازی  بـودن  پیشـران  نـوآوری، 
اصلـی  حامـی  برتـر،  فناوری هـای 
شـرکت های نوپـای فنـاور و دانش بنیـان و 
حمایـت و مسـاعدت در شـکوفایی اقتصاد 
دانش بنیـان جـزء چشـم اندازهای صندوق 

می باشـد.
جـذب  بـا  تـا  دارد  سـعی  صنـدوق 

 کانون پتنت ایران 
)دفتر همکار(

قوانیــن  بــه  توجــه  عــدم  ازآنجاکــه 
مالکیــت فکــری در بــازار بین الملــل، 
می توانــد خســارات زیــادی، از جملــه 
ــدف و  ــازار ه ــاوری در ب ــدن فن ــا ش افش
ــرف  ــن از ط ــرد قرارگرفت ــورد پیگ ــا م ی
رقبــا و ســازندگان محصــوالت مشــابه 
ــت از  ــد، حمای ــته باش ــراه داش ــه هم را ب
ــی  ــد یک ــراع خارجــی، می توان ــت اخت ثب
ــش  ــش پی ــن چال ــع ای ــای رف از راهکاره
فنــاور  روی مخترعیــن و شــرکت های 

ــد. ــمار آی ــه ش ــی ب ایران
از مهم تریــن مأموریت هــای کانــون 
ــراع  ــت اخت ــت از ثب ــران، حمای ــت ای پتن
بین المللــی  اختــراع  ثبــت  ادارات  در 
ــون  ــددی، همچ ــای متع ــه مزای ــت ک اس
عــدم افشــای نتایــج ارزشــمند حاصــل از 
و  دانش بنیــان  تحقیقــات شــرکت های 
ــب  ــجویی در قال ــای دانش ــا پایان نامه ه ی
ــازی  ــه تجاری س ــک ب ــز کم ــه و نی مقال
ــگران و  ــی پژوهش ــتاوردهای پژوهش دس

ــردارد. ــی در ب ــی و صنعت ــگان علم نخب
بــه همیــن منظــور و در راســتای 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  حمایــت 
ریاســت جمهوری از مخترعانــی کــه قصــد 
دارنــد در دفا تــر ثبــت اختــراع بین المللــی 
اختــراع خــود را ثبــت نماینــد، حمایتی در 
قالــب آیین نامــه حمایــت از ثبــت اختــراع 

ــرد. ــورت می گی ــی ص خارج
دانشــگاه  و  ایــران  پتنــت  کانــون 

شــرکت های  هلدینــگ  مجموعــه  در 
بررســی  بــا  و  معنــا  دانش بنیــان 
الگوهــای مرتبــط داخلــی و خارجــی 
ــد،  ــز رش ــه مراک ــوط ب ــای مرب و الگوه
ــد  ــل گردی ــتاب دهی تکمی ــوآوری و ش ن
مرکــز   ،139۷ ســال  دی مــاه  در  و 
ــا حضــور جنــاب آقــای  نــوآوری نیتــرو ب
دکتــر ســتاری، معاونــت علمــی فنــاوری 
گردیــد.  افتتــاح  ریاســت جمهوری 
مرکــز،  آتــی  توســعه  برنامه هــای  از 
مدرســه  شــکل دهی  بــه  می تــوان 
ــوآوری دانشــجویی  کســب وکار و مرکــز ن
برنامه هــای  و  راهبردهــا  به عنــوان 
ــن  ــی و همچنی ــه اصل ــا برنام ــزا ب هم اف
صنــدوق  راه انــدازی  در  مشــارکت 
فنــاوری،  و  نــوآوری  ســرمایه گذاری 
به منظــور تأمیــن زیرســاخت های الزم 
و تکمیــل چرخــه ســرمایه گذاری بــر 
روی مؤسســات نوپــا، اشــاره نمــود. مرکــز 
ــزون،  ــی روزاف ــرو در کوشش ــوآوری نیت ن
بنــا دارد تــا بــه پایــگاه رجــوع صاحبــان 
ــم و  ــگاه عل ــب وکار در دانش ــده و کس ای
صنعــت ایــران تبدیــل شــود و بســتر 
صنعتگــران  و  ســرمایه گذاران  حضــور 
ایــن  نخســت  گام  در  باشــد.  کشــور 
ــای  ــت از تیم ه ــتای حمای ــز در راس مرک
ــرش ده  ــه پذی ــدام ب ــا اق ــه و نوپ نوآوران
تیــم و هفــت شــرکت نــوآور جهــت 
ــت. ــوده اس ــز نم ــن مرک ــتقرار در ای اس

ــا  ــت آنه ــه مدیری ــوآور ک ــای ن ــه تیم ه ب
را یــک خانــم برعهــده دارد، می تــوان 
اشــاره کــرد. وجــه تمایــز مرکــز نــوآوری 
ــوآوری  ــز ن ــایر مراک ــه س ــبت ب ــا نس مان
ــم  ــک خان ــای ی ــه نیازه ــژه ب ــه وی توج
در ایــن اکوسیســتم اســت. مانــا بــا 
ارائــه طــرح شــادمانا، الگــوی جدیــدی از 
فضــای کار بــرای مــادران ایجــاد و محیط 
کاری دوســتدار کــودکان را تعبیــه کــرده 
اســت، شــادمانا ایــن امــکان را به مــادران 
بــه  بــا خیــال آســوده  تــا  می دهــد 
ــود  ــی خ ــب وکار و علم ــای کس فعالیت ه
بپردازنــد. در طــرح شــادمانا، فضــای 
ــرای  ــوزاد و مهدکــودک ب کاری مــادر و ن
ــه  ــر گرفت ــال در نظ ــر ۶ س ــودکان زی ک
ــل  ــه دلی ــا ب ــن فض ــه ای ــت ک ــده اس ش
ــی  ــط کاری اصل ــه محی ــودن ب ــک ب نزدی
مــادران، امنیــت خاطــر مــادران را در نوع 
ــد.  تربیــت کــودکان خــود تأمیــن می کن
باتوجه بــه ظرفیــت پیش بینــی شــده 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــن مجموع ــادمانا ای در ش
خدمت دهــی بــه تیم هــا و افــراد مســتقر 
در مرکــز نــوآوری مانــا امــکان ارائــه 
ــال  ــای فع ــایر اعض ــه س ــات ب ــن خدم ای
ــالش  ــا ت ــز دارد. در مان در دانشــگاه را نی
ــوآور  ــم خــالق ن ــا هیــچ خان می¬شــود ت
بــه دلیــل عــدم وجــود بســتر مناســب از 

ــد. ــوآوری دور نمان ــتم ن اکوسیس

کمک هـای بالعـوض و سـرمایه های بخش 
توسـعه و  دولتـی و خصوصـی در جهـت 
و  فنـاور  نوپـای  شـرکت های  از  حمایـت 
دانش بنیـان گام برداشـته و بـا ارائه خدمات 
مالـی متنـوع در حـوزه توسـعه نـوآوری از 
قبیـل تسـهیالت، ضمانت نامـه و خدمـات 
مشـاوره ای، همچنین انعقـاد تفاهم نامه های 
مشـترک بـا سـایر دسـتگاه های متولـی و 
نهادهـای مالـی توسـعه ای، سـرمایه گذاری 
خطرپذیـر )VC(، تضمیـن و خریـد سـهام 
شـرکت های فنـاور و نـوآور و ایفـای نقـش 
فعـال تأمیـن مالـی بـرای شـبکه نـوآوری 
شـامل شـرکت های مسـتقر در پارک هـای 
علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد و ... اهـداف 

خـود را بـه بهتریـن وجـه، محقـق سـازد.
سیاسـت کاری صنـدوق به صـورت زیـر 

ترسـیم شـده است:
اولویت بخشـی به طرح های پیشـنهادی . 1

ایـران  صنعـت  و  علـم  دانشـگاهیان 
)اعضـای هیئت علمـی، فارغ التحصیالن 

و دانشـجویان(
تمرکـز بیشـتر بـر تجاری سـازی نتایج . 2

فعالیت هـای پژوهشـی دانشـگاه 
اولویت بخشـی بـه شـرکت های نوپـای . 3

فنـاور و دانش بنیـان دانشـگاه 
اولویت بخشی به فناوری¬های نوین. ۴
اجتناب از بوروکراسـی اداری و تسـریع . ۵

در اتخـاذ تصمیـم و انعکاس بـه متقاضی.

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت
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ــال 139۵  ــران، از س ــت ای ــم و صنع عل
ــد.  ــترک دارن ــکاری مش ــر هم ــا یکدیگ ب
ــراع خارجــی  ــی ثبــت اخت مراحــل ارزیاب
را می توانیــد در شــکل زیــر مشــاهده 

ــد: نمایی
ــوآوری  ــر ن از دیگــر فعالیت هــای دفت
برگــزاری  بــه  می تــوان  کارآفرینــی  و 
ــن  ــکاری ف ــا هم ــداد IoTchallange ب روی
بــا همــکاری  تــاپ و رویــداد کارنــو 
توســعه منابــع انســانی ســتاد ویــژه 
ــا  ــن ب ــر ای ــالوه ب ــاره داشــت. ع ــو اش نان
ــا عمــل  راه انــدازی مجــدد مرکــز ایــده ت
درصــدد  دانشــگاه  راه  فــن  در  واقــع 
ــه بعدی،  ــکنر س ــات اس ــا خدم ــت ت اس
پرینتــر ســه بعدی و ســاخت افزایشــی 
و همچنیــن خدمــات ماشــین کاری را بــه 

ــد. ــه نمای ــگاهیان ارائ دانش
فــارغ از هــر تعریفــی کــه کارآفرینــی 
دارد و جــدا از هــر نقشــی کــه در اقتصــاد 
را  کارآفرینــی  می کنــد،  ایفــا  کشــور 
می¬تــوان یــک ارزش مهــم فرهنگــی 
ــه آن  ــه الزم ــی ک ــود، ارزش ــداد نم قلم
انگیــزش و هیجــان اســت. دفتــر توســعه 
فنــاوری در ادامــه فعالیت هــای خــود 
کارآفرینــی  فرهنــگ  ترویــج  جهــت 
و ایجــاد انگیــزه و شــور و همچنیــن 
مســیرهای  از  بعضــی  آموختــن 
بــا  تفاهم نامــه  قالــب  در  موفقیــت، 
کتاب هــای  مجموعــه  بنیان گــذار 
زندگــی کارآفرینــان بــزرگ ایــران در 
ــای  ــله کتاب ه ــی، سلس ــوزه کارآفرین ح
ــم و  ــوی دانشــگاه عل ــا لوگ ــی ب کارآفرین
صنعــت را در جهــت ایجــاد ایــن انگیــزه 

ــت. ــوده اس ــه نم ــان ارائ و هیج

مرکز نوآوری انرژی
واحدهـای فنـاوری نوپـا طـی دوره حضـور 
در ایـن مرکـز بـا اسـتفاده از دسـتاوردهای 
تحقیقاتـی، به منظـور دسـتیابی بـه دانـش 
فنـی و آمادگـی بـرای تولیـد محصـول یـا 
ایـن  در  کـرد.  خواهنـد  تـالش  خدمـات، 
و  امکانـات  ارائـه  بـر  عـالوه  مرکـز  دوره، 
خدمـات پشـتیبانی، هدایـت و نظـارت بـر 
رونـد پیشـرفت ایـن واحدهـای فنـاوری را 
نیـز به عهـده خواهد داشـت. ارائـه خدمات 
تخصصـی، امکانـات فضـا و اسـتقرار، وجود 
و  )خصوصـی  همـکاران  گسـترده  شـبکه 
دولتـی(، بخشـی از مزایـای ویـژه این مرکز 

مرکز نوآوری هیدروتک
مرکـز شـتاب دهی نـوآوری و تجاری سـازی 
فناوری هـای عمیـق آب و نیـرو )هیدروتـک 
Hydrotech( بسـتری عملیاتـی برای حمایت 
از توسـعه زیرسـاخت ها و فناوری های عمیق 
در حـوزه آب و انـرژی اسـت. فعالیـت ایـن 
مرکـز، در امتـداد توسـعه و تجاری سـازی 
هیدرودینامیـک  پژوهشـکده  فعالیت هـای 
کاربـردی و سـامانه های دریایـی می باشـد 
و تـالش دارد بـا فعـال نمـودن ظرفیت هـا 
و توانایی هـای دانش بنیـان، رفـع نیازهـای 
صنعتی همراه با گلوگاه هـای عمیق فناورانه 
را در قالـب تولیـد دانـش فنـی و فنـاوری و 
راه اندازی و توسـعه شـرکت های دانش بنیان 
و تجاری سـازی یافته هـای فناورانـه دنبـال 
نمایـد و از این طریق، اهـداف خود را در یک 
دوره پنج سـاله بـا شـکل دهی نـام و نشـانی 

می باشـد.
برخـی خدمـات قابل ارائـه در این مرکز 

عبارت انـد از:
بهره منـدی  راهبـری:  و  منتورینـگ   •
از تجربـه کارآفرینـان متخصـص به منظـور 
راهبـری بـرای بـه ثمـر رسـاندن اهـداف با 

تجاری سـازی رویکـرد 
• نظـارت: نظـارت دقیـق و عارضه یابی 
شـرکت ها و ارائـه راهـکار بـرای رفـع آن و 
نظـارت بـر نحـوه عملکـرد شـرکت بـرای 

دسـتیابی بـه اهـداف تدویـن شـده
آموزشـی:  و  مشـاوره ای  خدمـات   •
مشـاوره های مدیریتـی، مالـی و بازرگانـی، 
خدمـات حسـابداری و حقوقـی، برگـزاری 
سـمینار و یـا کارگاه های آموزشـی موردنیاز 

تازه تأسـیس شـرکت های  بـرای 
• خدمات پشـتیبانی فنـی: ارائة خدمات 
امکانـات  از  اسـتفاده  مهندسـی،  و  فنـی 

آزمایشـگاهی و کارگاهـی
• خدمـات پشـتیبانی عمومـی: خدمات 
اجـاره فضا، دسترسـی بـه تلفـن و دورنگار، 
خدمـات  و  کارپـردازی  صندلـی،  و  میـز 
دبیرخانـه ای، امـکان اسـتفاده از اتاق هـای 
جلسـات و کنفرانـس، تجهیـزات سـمعی و 

بصـری و دسـتگاه های فتوکپـی و تکثیـر
• خدمـات اطالع رسـانی: دسترسـی بـه 
اینترنـت، کتابخانـه و مراکز اطالع رسـانی و 

نرم افزارهـای رایانـه ای
امـکان  اعتبـاری:  و  مالـی  خدمـات   •
اسـتفاده از اعتبـارات خدماتـی و تحقیقاتی، 
کمـک به دسترسـی به منابع مالـی و جذب 
سـرمایه گذاران، تسـهیل در جذب طرح ها و 

پروژه هـای تحقیقاتـی

برتـر در اقتصـاد ملـی و پیشـرو و در مـرز 
دانـش و منحصربه فرد در حـوزه فناوری های 
عمیـق آب و نیـرو در تراز ملـی و بین المللی 

تحقـق دهد.
الگـوی توسـعه هیدروتـک مبتنـی بـر 
اسـتفاده از فرصت هـای مبتنی بـر مطالعه 
کامـل بازار و فـروش بر مبنای سـفارش یا 
تقاضاهـای واقعی و آینده نگرانه می باشـد و 
با اتـکا به توانمندی هـای فناورانه و روزآمد 
و نیـروی انسـانی دانشـمند و فنـاور تالش 
دارد بـا شـکل دهی ارتبـاط سیسـتماتیک 
و پایـدار بـا مخاطبـان گسـترده، الگوهـای 
اقتصـاد  مسـیر  در  را  خـود  کسـب وکار 
و  دانـش  تولیـد  اسـتمرار  و  دانش بنیـان 
تبدیـل آن بـه ثـروت تحقـق دهـد. در این 
و  توانمندی هـا  مسـتمر  ارتقـای  مسـیر، 
دارایی هـای فکـری و سـازمانی بـه همـراه 
تمرکـز ویـژه بـر مالحظـات فنـی و توجیه 
اقتصـادی فعالیت هـا رمـز بقـا و اسـتمرار 

توسـعه هیدروتـک خواهـد بود.
هیدروتـک،  مأموریـت  اول  الیـه 
فنـاوری  توسـعه  و  نـوآوری  شـتاب دهی 
 )Corporate Accelerator( سـازمان یافته 
می باشـد و تـالش دارد بـا برقـراری ارتباط 
سیسـتماتیک و بلندمدت با مجموعه¬های 
توانمنـد اقتصـادی، اهداف بلند خـود را در 
مسـیر خلـق ارزش هـای مشـترک دنبـال 
نمایـد. از دیگـر سـو، الیـه دوم مأموریـت 
هیدروتـک رصـد تحـوالت فناورانـه بـرای 
تأسـیس و سـرمایه گذاری در شـرکت های 
نوآفریـن و یـا طرح هـای ویـژه و هم راسـتا 
بـا الیـه اول مأموریت هیدروتک می باشـد 
 Innovation( نـوآوری  پایگاه هـای  در  کـه 
Outposts( در حوزه هـای تخصصی مختلف 
توسـعه  سـوم،  الیـه  در  دارد.  اسـتقرار 
اسـتفاده  بـا  تخصصـی محصـوالت خـرد 
از شـتاب دهی نـوآوری و توسـعه فنـاوری 
حامیانـه )Seed Accelerator( اهداف خود را 

دنبـال می نمایـد.

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت
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 پروژه های مهم 
دانشگاه علم و صنعت ایران

انستیتو توربین گاز 
بدون شـک یکـی از مهم ترین صنایع کشـور 
صنعـت نفـت و گاز اسـت کـه از جایـگاه 
ویـژه ای در اقتصـاد کشـور برخـوردار اسـت. 
و  صنعتـی  بخش هـای  کـه  سال هاسـت 
دانشـگاهی کشـور به دنبـال ارتبـاط نزدیک 
بـا یکدیگـر بـوده تـا صنعـت از توانمنـدی و 
پتانسـیل دانشـگاه ها به عنوان مراکز علمی و 
تحقیقاتی و دانشـگاه ها نیز از تـوان کاربردی 
سـازی و ارزش افزایـی صنعـت در جهت رفع 
وجـود  گردنـد.  بهره منـد  کشـور  نیازهـای 
چنیـن ارتباطی در حوزه نفـت و گاز بیش از 
صنایـع دیگر ضـروری بـوده کـه می تواند به 
نحـو مؤثـری در ارتقای بهـره وری این بخش 
اثـر گـذارد. دراین رابطه طـی قـراردادی بین 
دانشـگاه علـم و صنعت ایران با شـرکت ملی 
گاز ایـران، انسـتیتو توربیـن گاز در راسـتای 
صنعـت  و  دانشـگاه  بیـن  ارتبـاط  تحقـق 

تأسـیس شـده است.
 این انسـتیتو در افـق 1۴1۵ ه.ش، اولین 
و پیشـرفته ترین انسـتیتو تحقیقاتی توربین 
گاز در منطقـه غـرب آسـیا بوده که بـا احراز 
جایگاه برتر و مرجع اسـتاندارد در شبکه های 
پاسـخگوی  تجـاری  و  فنـاوری  علمـی، 
نیازمندی هـای تحقیقاتـی در صنایـع نفـت، 
گاز و پتروشـیمی در سطح ملّی و بین المللی 
خواهـد بـود. فلسـفه وجـودی این انسـتیتو 
پایـه سـاختاریافته در  انجـام پژوهش هـای 
زنجیـره ارزش تولیـد توربیـن گاز در کالس 
جهانـی شـامل؛ طراحـی، توسـعه، سـاخت، 
توسـعه نرم افـزار، بهره بـرداری و تعمیـرات و 

اسـت.  نگهداری 
در این راسـتا انستیتو توربین گاز به ایفای 
نقـش مؤثر در بومی سـازی، اشـتراک گذاری و 

مرتبـط  دانش بنیـان  فناوری هـای  توسـعه 
بـا توربیـن و بسترسـازی و تقویـت موقعیـت 
فنـاوری صنایـع تولیـدی و خدماتـی بـرای 
در  کشـور  تخصصـی  نیازهـای  تأمیـن 
بخش هـای مرتبـط )توربین هـای گاز خطوط 
انتقـال؛ کمپرسـورهای تقویت فشـار خطوط 
انتقال؛ کلیه توربوماشین های موردنیاز صنایع 
نفت، گاز و پتروشـیمی( خواهـد پرداخت. این 
انسـتیتو، مأموریـت اصلـی خـود را "تقویـت 
موقعیـت دانشـی، فناورانه و تجاری کشـور در 

صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی" می دانـد.
انجـام  حـال  در  اصلـی  فعالیت هـای 
زیـر  محورهـای  قالـب  در  انسـتیتو  در 

اسـت: برنامه ریزی شـده 
محـور اول: ساختارسـازی و شـکل گیری 

انستیتو
محـور دوم: تدویـن دانـش فنـی طراحی 
و سـاخت دسـتگاه های تسـت و تحقیقـات 
ارتقـاء  فناوری هـای  بـا  مرتبـط  کاربـردی 

ملی توربیـن 
ارتقـاء  و  بهینه سـازی  سـوم:  محـور 
بهـره وری توربین هـای گاز در شـبکه انتقـال

محور چهارم: مدیریت، نظـارت و ارزیابی 
طرح های تحقیق و توسـعه شـرکت ملی گاز 

ایران
انسـتیتو توربیـن گاز در یک تقسـیم کار 
ملـی می تواند نقش شـتاب دهنده پیشـرفته 
در راسـتای توسعه پژوهش و فناوری و حلقه 
واسـط بین حاکمیت، صنعت و دانشـگاه ها و 

مراکز تحقیقاتـی را ایفا نماید.
برخـی از پروژه هـای اصلـی انسـتیتو در 

حـال انجـام عبارت انـد از:
مشـاوره، نظـارت و انجـام پژوهش هـای . 1

موردنیـاز و همراهـی کامـل بـا شـرکت 
IGT2۵ بـرای ارتقـاء توربیـن OTC

طراحی و سـاخت دسـتگاه های تسـت و . 2
انجـام تحقیقـات کاربـردی در حوزه های 
توربوماشـین، محفظـه احتـراق و انتقـال 
حرارت، اسـتحکام و عمر، مواد پیشـرفته، 

انتگراسـیون، CM و کنترل
ایجـاد شـبکه پژوهشـی توربیـن گاز در . 3

ر کشو
و . ۴ تحقیقاتـی  مراکـز  بـا  مؤثـر  ارتبـاط 

در  بین المللـی  معتبـر  دانشـگاه های 
گاز توربیـن  پژوهش هـای  توسـعه  راسـتای 

گاز . ۵ توربیـن  فنـاوری  راه  نقشـه  تهیـه 
موردنیـاز وزارت نفـت و شـرکت ملی گاز 

یران ا

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت
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انستیتو اندازه گیری هوشمند 
)میترینگ( 

سیسـتم  هوشـمند  اندازه گیـری  سیسـتم 
یکپارچه ای شـامل سـخت افزار، نرم افزار، شبکه 
و بسـتر مخابراتـی می باشـد و اطالعاتـی نظیر 
مصـرف، دیماند، ولتاژ، جریـان و اطالعات دیگر 
را به صـورت نزدیـک بـه Real Time از سـمت 
مصرف کننده دریافت می کند. اندازه گیری های 
هوشمند، قابلیت های بسیار بیشتری نسبت به 
دسـتگاه های معمولـی دارنـد کـه از آن میـان 
می تـوان بـه برداشـت و نگهـداری اطالعـات 
مصـرف، قطـع و وصـل از راه دور، پشـتیبانی از 
قیمت های پویا و پیش پرداخت، پایش کیفیت 
توان و شـرایط قطعی اشـاره کرد. باتوجه به این 
تطابق پذیـری و سـهولت و راحتی کار، طبیعی 
اسـت که بحث امنیت سـایبری و حفظ حریم 
خصوصـی اهمیـت پیـدا می کنـد، لـذا ایـن 
زیرسـاخت بایـد بتواند در سـطح قابـل قبولی، 
هـم حریم خصوصی افـراد را حفظ نماید و هم 
قابلیت اطمینـان در عرضه را در مقابل حمالت 

سـایبری تضمین نماید.
شـبکه هوشـمند اندازه گیـری شـبکه ای 
دوسـویه بـوده و بـا مشـتری در تعامـل اسـت؛ 
بـه عبارتـی در ایـن نوع شـبکه ها مشـتری نه 
به عنـوان مصرف کننـده بلکـه به عنـوان جـزء 
فعالـی از سیسـتم کـه دارای مصـرف و تولیـد 
اسـت معرفی می گردد. پروژه های مهم انستیتو 

اندازه گیـری هوشـمند گاز عبارتنـد از:
1. ایجـاد و توسـعه نرم افـزار آنالیـز عـدم 
قطعیت ایسـتگاه های اندازه گیری شرکت ملی 
گاز ایـران. دسـتاوردهای ایـن پروژه عبارتنـد از: 
تدویـن چک لیسـت ها و دسـتورالعمل ارزیابی 
سیسـتم های اندازه گیـری ایسـتگاه های گاز با 
هدف پایش مستمر این ایستگاه ها، تهیه بستر 

نرم افـزاری به منظـور ایجاد و به روزرسـانی بانک 
اطالعات تجهیزات اندازه گیری و سوابق کارکرد 

و کالیبراسیون آن ها.
2. طراحـی و اسـتقرار آزمایشـگاه تسـت و 
آزمـون فلوکامپیوتـر. دسـتاوردهای ایـن پروژه 
عبارتند از: طراحی، ساخت و استقرار آزمایشگاه 
تسـت و آزمون فلوکامپیوتر مطابق با استاندارد 
BS-EN 12۴۰۵-3 و انجـام کلیـه تسـت های 
موردنیـاز مطابـق بـا اسـتاندارد مذکـور، امکان 
صـدور گواهـی در خصـوص صحـت عملکـرد 

فلوکامپیوترهای مورداسـتفاده در صنعت.
3. طراحـی و سـاخت آنالیزورهـای نقطـه 
شبنم آب و هیدروکربن. دستاوردهای این پروژه 
عبارتند از: تدوین دانش فنی، طراحی و ساخت 
آنالیـزور نقطـه شـبنم آب و هیدروکربـن برای 
جلوگیـری از آسـیب های جـدی بـه سیسـتم 
Cold Box و تجهیـزات بعـد از آن و به منظـور 
اطمینان از کیفیت گاز خروجی پاالیشگاه های 

کشور. گازی 
۴. سـاخت و دسـتگاه فلوکامپیوتـر گازی. 
دسـتاوردهای ایـن پـروژه عبارتنـد از: تکمیل، 
بازطراحـی و بهینه سـازی فلوکامپیوتـر گازی 
 ،3-12۴۰۵ EN  بـر اسـاس الزامـات اسـتاندارد
نیازمندی هـای شـرکت گاز و انجام تسـت های 
آزمایشـگاهی و عملیاتـی جهت تأیید عملکرد 
اولیـه و رفـع عیـوب احتمالـی، تجهیـز و انجام 
تسـت های موردنیـاز جهـت اخـذ گواهینامـه 
 DINانطبـاق با اسـتاندارد های مد نظـر )از قبیل

.)3-12۴۰۵  EN
۵. سـاخت کنتـور اندازه گیری جریـان گاز 
فلر. دسـتاوردهای این پروژه عبارتند از: ساخت، 
نصب و راه اندازی نمونه کنتور مناسب به منظور 
اندازه گیری جریان گاز فلر HP پاالیشـگاه سـوم 
پـارس جنوبـی، طراحـی و سـاخت تسـت بنچ 

مناسـب برای کنتورهای گاز فلر.

 از جمله دستاوردهای این پروژه:
 سـاخت اولیـن ماهـواره دانشـجویی به صورت . 1

کامـاًل بومی با قابلیت تصویربـرداری و برقراری 
ارتباط مخابراتی و انتقـال داده

کسـب دانش وتجربه علمی وعملـی در زمینه . 2
طراحـی ، سـاخت وتسـت زیر سیسـتم های 

ماهواره مختلف 
بهره گیری از دانش اساتید و دانشجویان رشته . 3

های مختلف دانشـگاهی در عرصـه ی فناوری 
فضایی

تحکیم بسـتر ارتباطـی بین دانشـگاه وصنایع . ۴

داخلـی در حـوزه فناوری هـای فضایـی
ایجاد، توسـعه و بومی سـازی فرایند مهندسی . ۵

سیسـتم و مدیریت پروژه هـای فضایی
کسـب دانش فنـی و تجربه در زمینـه برقراری . ۶

مخابراتـی بیـن تجهیـزات ایسـتگاه زمینی و 
تجهیزات ماهـواره

طراحـی نرم افزارهـای مانیتورینـگ و کنتـرل . ۷
ماهواره

طراحـی نرم افزارهـای پـردازش، فریم بنـدی، . ۸
کدینـگ و رمزگـذاری داده هـای تله متـری و 

تله کامنـد ماهـواره
طراحـی و سـاخت سـازه ماهـواره متناسـب با . 9

نیازمندهـای مأموریت مبتنی بـر فناوری های 
نویـن خواهـد بود.

توانمندی های ایجاد شـده در راسـتای . 1۰
انجـام پـروژه ماهـواره ملـی نوید علـم و صنعت 

شامل:

طراحی و سـاخت الکترونیک روی برد . 11
ماهواره

طراحی و سـاخت فرسـتنده و گیرنده . 12
ماهواره

13 . TT&C طراحی و ساخت ایسـتگاه های
ماهواره

طراحـی و سـاخت دوربیـن محمولـه . 1۴
تصویربـرداری

طراحی و ساخت سیستم توان ماهواره. 1۵
طراحی و ساخت عملگرها و حسگرهای . 1۶

سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره
طراحی و سـاخت سـازه های فضایی با . 1۷

اسـتحکام کافی و وزن کم است.
از راه دور و تصویربـرداری، . 1۸ سـنجش 

ارتبـاط مخابراتـی و انتقـال داده و انتشـار پیام 
)Broadcasting( ازجملـه مأموریت های این پروژه 

است.

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت

 مگاپروژه ماهواره های 
مخابراتی و تحقیقاتی
)از سال ۱۳۸۵ تاکنون(
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آزمایشـگاهی  مدیریـت  یکپارچـه  سـامانه 
سـیما، توسـط مجموعـه دانشـگاهی سـینا 
انفورماتیـک سـالمت، متشـکل از تیم هـای 
توسـعه نرم افزارهـای یکپارچـه سـازمانی در 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایران، توسـعه یافته 
اسـت. ایـن سـامانه بـر اسـاس تفاهم نامـه 
دانشـگاه علم و صنعت ایران و دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهران، در ۶۴ مرکز بهداشـت و 2۴ 
آزمایشگاه تشـخیصی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران مسـتقر شـده اسـت.
به صـورت  می توانیـم  اتفـاق  ایـن  بـا 
عملی، همه آزمایشـگاه های حوزه بهداشـت 
دانشـگاه را بـه هـم متصل کنیـم و به جهت 

دسترسـی  به ویـژه  و  سـالمت  در  عدالـت 
از  کـه  اسـت  فراهـم  امـکان  ایـن  آسـان، 
دورتریـن نقطـه منطقـه تحت نظر دانشـگاه 
در ۶۰ کیلومتـری تهران - مثل قیام دشـت 
و جنـوب اسالمشـهر - آزمایش هـا را بـا یک 
کیفیت و مکانیسـم و با دسترسـی مناسـب 
و تعرفـه دولتـی، در اختیـار هم وطنـان قرار 

دهیم.
امـروز ثمـره آن را در کاهش زمـان ارائه 
خدمـات، افزایش دقت و صحـت اطالعات و 
همچنیـن حـذف تعامالت کاغـذی می بینیم.

قـرارداد کالن پژوهشـی بـا هـدف مطالعـه 
فناورانـه و بررسـی راهکار های ازدیاد برداشـت 
نفـت از میـدان درود 31 شـهریورماه 1399 با 
حضور وزیران نفت و علوم، میان شـرکت ملی 
نفـت ایـران و ریاسـت محترم دانشـگاه علم و 
صنعـت، جناب آقـای دکتر ذاکری امضا شـد. 
ایـن قـرارداد  در ادامـه مسـیر طـرح مطالعه و 
توسـعه فناورانـه میدان های نفتـی و با حضور 
دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتی برتر کشـور در 
حوزه باالدسـتی نفت به عنـوان بازوی علمی و 
پژوهشـی صنعت نفت منعقد گردیـد. در این 
طـرح پژوهشـکده ازدیـاد برداشـت از مخازن 
و بهره بـرداری بهینـه از منابـع هیدروکربوری 
دانشـگاه به عنـوان مشـاور فناورانـه شـرکت 
ملـی فـالت قـاره ایـران به مـدت 1۰ سـال با 
شـرکت ملی نفت ایـران در زمینه باالدسـتی 
نفـت و مطالعه جامع ازدیاد و بهبود برداشـت 
همـکاری خواهـد نمـود. جهت دهی مناسـب 
به تحقیقات حوزه باالدسـت میادین، توسـعه 
زیسـت بوم فناورانه دانشـگاه های طرف قرارداد 
در جهـت حـل چالش هـای میادیـن نفتـی، 
حضـور دائمـی دانشـگاه ها در طـول حیـات 
فنـاوری  بـازوی  به عنـوان  میـدان  تولیـدی 
شـرکت ملـی نفـت، بروزرسـانی مدل هـای 
شبیه سـازی مخـازن مـورد مطالعـه و ارائـه 
سـناریوهای دقیق ازدیاد برداشـت که قابلیت 
افزایـش ضریـب بازیافـت میادیـن نفتـی را 
افزایـش می دهـد از زمینه های همکاری نفت 

و دانشـگاه در ایـن عرصه اسـت.

باتوجه بـه تغییر فضای تحقیقاتی کشـور 
به سـوی تولیـد محـور بـودن، و همچنیـن 
برنامه ریزی هـای وزارت نفـت جهـت ایجـاد 
مدیریـت  سـاختار  نـوآوری،  اکوسیسـتم 
و  برداشـت  ازدیـاد  توسـعه،  پژوهشـکده 
بهره بـرداری بهینـه از منابـع هیدروکربـوری، 
بـه نحوی طراحی شـده اسـت کـه در نهایت 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران را در طـی 
بـازه زمانـی ۵ سـاله سـازگار بـا اکوسیسـتم 
نـوآوری و فنـاوری وزارت نفـت نمایـد. در این 
سـاختار، پژوهشـکده با ایجاد چهـار المان در 
زیرمجموعـه خود سـعی بر آن خواهد داشـت 
تـا با یکپارچه کردن اکوسیسـتم نوآوری نفت 
دانشـگاه )نفـت بـوم( در جهـت شناسـایی، 
راهبـری و ارائـه فناوری هـای مرتبط بـا حوزه 

صنعـت نفـت ایفـای نقـش نماید. 
میـدان نفتی درود در شـمال خلیج فارس 
واقع شـده است و بخشـی از آن در زیر جزیره 
خـارک قـرار دارد. شـکل 1 موقعیـت ایـن را 
نشـان می دهـد. بهره برداری از ایـن میدان در 
شـهریور 13۴3 آغاز گردیـد. این میدان نفتی 
در منطقه ای با گسـترش تقریبـِی ۵ کیلومتر 
مربـع در 2۵ کیلومتر مربع، در حوزه ی جزیره 

خارک و شـمال غربی خلیج فارس واقع شـده 
و یکـی از بزرگ تریـن میدان های نفتـی ایران 
به شـمار مـی رود. این میـدان از چهـار مخزن 
نفتـی بـه نام هـای آسـماری، یامامـا، منیفـا 
و عـرب تشـکیل شـده اسـت. از ۴۰ سـال 
گذشـته تاکنـون، دو مرحلـه ی توسـعه ای در 
میـدان نفتـی دورود انجـام شـده و هم اکنون 
نیـز مرحلـه ی سـوم توسـعه ی میـدان دورود 
نزدیـک بـه پایـان اسـت. ظرفیـت مخـزن 
دورود حـدود ۸/۶ میلیارد بشـکه تخمین زده 
می شـود. حداکثـر تولیـد این میدان در سـال 
13۵1 حـدود 2۰۵ هـزار بشـکه در روز بـوده 
ولـی بتدریـج بعلـت افزایـش نسـبت گاز بـه 
نفـت تولیـدی و افزایـش درصـد آب تولیدی 
کاهـش داشـته اسـت. در ایـن میـدان تزریق 
همزمـان آب و گاز در کالهـک گازی و سـفره 
آبـده صورت می گیرد. از مهمترین چالشـهای 
تولیـد از میـدان درود می تـوان به مـوارد زیر 
اشـاره کرد: ازدیاد برداشت ثالثیه، بهینه سازی 
زمین شناسـی  مطالعـات  گاز،  بـا  فـرازآوری 
یکپارچـه، سـازگاری آب تزریقـی بـه چاه ها با 

آب مخـزن، شبیه سـازی خطـوط جریـان.

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت

سامانه یکپارچه مدیریت 
 آزمایشگاهی 
)سیما در شبکه های 
بهداشت و درمان دانشگاه 
 علوم پزشکی تهران(
۱۳۹۷

 مگاپروژه مطالعات پژوهشی و فناورانه توسعه فناوری ها 
 جهت بهینه سازی فرایندهای تولید و افزایش 

ضریب برداشت در میدان درود 
۱۳۹۹
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در طـی دهه هـای اخیـر رشـد جمعیـت، 
توسـعه  اقتصـاد،  و  شهرنشـینی  توسـعه 
و  صنعـت  کشـاورزی،  فعالیت¬هـای 
آب وهوایـی  تغییـرات  نیـز  و  توریسـم 
محیط زیسـت  بـر  فزاینـده  تنـش  سـبب 
گردیده انـد. در شـرایط کنونـی، آلودگـی 
تهدیـد  سـبب  محیط زیسـت  فزاینـده 
پروژه هـای توسـعه گردیـده و لـزوم توجه 
بـه مباحـث محیط زیسـت را بیش ازپیش، 

می نمایـد.  ضـروری 
امـروزه بـر همـگان مشـخص اسـت که 
توسـعه  بـرای  محیط زیسـت،  بـه  توجـه 
پایـدار اقتصـادی – اجتماعی، یـک ضرورت 
اجتناب ناپذیـر اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه صنایـع گسـترده معدنـی، شـیمیایی، 
صنایـع  پتروشـیمیایی،  و  پاالیشـگاهی 
غذایـی، الکتریکـی و .... در مقیـاس جهانی، 
سـبب راهیابی گستره وسـیعی از آلودگی ها 
و  گردیـده  طبیعـی  پذیرنـده  منابـع  بـه 
اختالالتـی را در تـوازن ظرفیـت بیولوژیکی 
و ردپـای اکولوژیکی زمیـن ایجاد می نمایند. 
باتوجه بـه نقـش توسـعه اقتصـادی به عنوان 
یک رکن اساسـی سیاسـت¬های هر کشـور 
و ارتبـاط تنگاتنـگ آن بـا صنعـت، فناوری 
و آلودگـی هـای زیسـت محیطی، بررسـی و 
شـناخت رابطه میـان فعالیت های تکنیکی-

فنـی هـر صنعت و میـزان آلودگی ناشـی از 
آن، از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت. 

تجربـه کشـورهای توسـعه یافته نشـان 
اقتصـادی  توسـعه  هـدف  پی گیـری  داد، 
بـا تأکید بـر بخـش صنعـت و بهره بـرداری 
غیرمسـؤوالنه از محیط زیست، توسعه پایدار 
را بـا مخاطـرات جـدی مواجـه می سـازد. 
توسـعه صنعتـی از یک سـو بـا تولیـد مواد 
مضـر شـیمیایی و ضایعات صنعتـی و ... و از 
سـوی دیگـر بـا افزایش مصـرف انـرژی و به 
تبع آن انتشـار گازهای آالینده جوی، سبب 
آلودگـی محیط زیسـت می شـود. بی تردیـد، 
بایـد پذیرفـت کـه مدیریت صنایـع تنها در 
زمانـی موفـق ارزیابـی مـی شـود کـه عالوه 
بـر کارایـی اقتصـادی، همـراه و سـازگار بـا 
اصـول حفاظت از محیط زیسـت نیز باشـند. 
از ایـن روی، پایـش عملکرد صنایع به لحاظ 
مقادیـر آالینده تولیدی، شناسـایی ارتباط و 
اندرکنش میان عملکرد تکنیکی-فنی واحد 

صنعتـی با آالیندگی تخلیه شـده به محیط 
و ارائـه راهکارهـای فنی-تکنیکی-مدیریتی 
در جهـت ارتقـای عملکرد واحـد صنعتی از 
ضرورت هـای اجتناب ناپذیر مواجهـه با روند 
رو بـه گسـترش رشـد صنعتـی و جمعیتی 

می گردد.   محسـوب 
صنایـع سـیمان و کانی هـای غیرفلزی 
اشـتغال زا  و  کلیـدی  صنایـع  جملـه  از 
صنعـت  به عنـوان  کـه  اسـت  کشـور  در 
و  تولیـدی  صنایـع  سـایر  تغذیه کننـده 
نقـش  و  می شـوند  محسـوب  خدماتـی 
اساسـی در حرکـت پیش رونـده اقتصـادی 
رونـد  باتوجه بـه  می کننـد.  ایفـا  کشـور 
باالرفتـن  و  جهانـی  اقتصـاد  روبه رشـد 
کانی هـای  برخـی  و  سـیمان  تقاضـای 
صنایـع  ایـن  کلیـدی  نقـش  غیرفلـزی، 
بیش ازپیـش موردتوجه واقع شـده و منجر 
به گسـترش و پیشـرفت چشـمگیر آن در 
اگرچـه  اسـت.  گردیـده  اخیـر  دهه هـای 
دسـتاوردهای  صنایـع،  ایـن  پیشـرفت 
داشـته  پـی  در  کشـور  در  را  بی شـماری 
و  گسـترده  آلودگی هـای  امـا  اسـت، 
روبه رشـد ناشـی از آن می تواند به سـالمت 
آسـیب  اکوسیسـتم  و  زنـده  موجـودات 
برسـاند. از ایـن روی، مدیریـت و پایـش 
سیسـتمی آالیندگی ناشـی از ایـن صنایع 
موردتوجـه  بایـد  مـی  محیط زیسـت،  در 
جـدی مدیـران و برنامـه ریـزان صنعتـی 
قـرار گیـرد.  و زیسـت محیطی در کشـور 
سیسـتمی  پایـش  و  مدیریـت  پـروژه  در 
کانی هـای  و  سـیمان  صنایـع  آالیندگـی 
می گردنـد: دنبـال  زیـر  اهـداف  غیرفلـزی 

بازنگـری و تدوین دسـتورالعمل پایش 
منابع آالینـده در غالب:

و  جمـع آوری  بازنگـری،   -1
و  مقـررات  قوانیـن،  جمع بنـدی 
بین المللـی(  و  )ملـی  اسـتانداردهای 
مرتبـط بـا پایـش و تدویـن کاربـردی آنها 

صنعـت در 
کـه  آلودگی هایـی  انـواع  تبییـن   -2
کانی هـای  و  سـیمان  صنعتـی  گـروه  در 

شـود.  اندازه گیـری  بایـد  غیرفلـزی 
تعیین حـدودی نـوع پارامترهای   -3
خـاک،  آب،  پایش هـای  در  نمونه بـرداری 
هـوا و پسـماند منطبـق با صنعت سـیمان 

و کانی هـای غیرفلـزی
تبییـن روش و متدولـوژی پایش   -۴

و سـنجش
پایش منابع آالینده در غالب:

بـر  مسـتمر  نظـارت  و  هدایـت   -1
آزمایشـگاه های  توسـط  پایـش  عملکـرد 
اسـتانی،  محیط زیسـت  ادارات  و  معتمـد 
و  داده هـا  کیفـی  کنتـرل   -2
احتمالـی  واکنـش  و  پایـش  گزارش هـای 
آن بازنگـری  و  تصحیـح  به منظـور 

بـودن  کالیبـره  از  اطمینـان   -3
پایـش ابزارهـای 

انجـام یـک دوره محـدود زمانـی   -۴
از  زیسـت محیطی  آالینده هـای  پایـش 

صنایـع آالینـده  منابـع 
خروجـی ایـن مطالعـات و پایش هـای 

به: میدانـی 
ارائـه فهرسـت صنایـع و گـزارش   -1

میـزان آلودگـی آنهـا بـه تفکیـک،
محاسـبه  دسـتورالعمل  تعییـن   -2
میـزان  باتوجه بـه  آالیندگـی  عـوارض 

صنعتـی، رسـته  هـر  آالیندگـی 
مـورد  در  اظهارنظـر  و  تحلیـل   -3
وضعیـت سـطح آلودگی صنعت سـیمان و 

کشـور  در  غیرفلـزی  کانی هـای 
۴-  پیشـنهاد مفهومـی راهکارهـای 
صنعتـی  واحـد  هـر  آالیندگـی  کاهـش 
اصالحـی  مـوارد  نمـودن  مشـخص  و 
کامـاًل  بـر شـرایط  و منطبـق  اولویـت دار 
بومـی و بـر اسـاس نـوع فراینـد صنعـت و 
محدودیت هـای دسـتورالعمل ها و قوانیـن 

گردیـد.  خواهـد  کشـور 

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت

 مگاپروژه 
 »پایش آالینده ها و تهیه برنامه جامع 
 مدیریت زیست محیطی صنایع سیمان 
و کانی های غیرفلزی کشور« 
۱۳۹۹
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دستاوردها:
مشـکالت . 1 حـل  اصلـی  هـدف 

در  کشـور  حیاتـی  زیرسـاخت های 
زمینـه مقابلـه با حمـالت روزافـزون و 
تهدیـدات سـایبری اسـت کـه امنیـت 
داده انـد. قـرار  هـدف  را  کشـور  ملـی 

خروجـی پـروژه دو محصول بـا نام های . 2
سـامانه شبیه سـاز تهدیـدات سـایبری 
تهدیـدات  ارزیابـی  )بـرای   )CTSS(
سـایبری( و سـامانه رزمایش سـایبری 
برگـزاری  )بـرای   )CyWG( مجـازی 

رزمایـش سـایبری( بـوده اسـت.

دستاوردها:
راه انـدازی سـامانه جامـع برخـط ملـی . 1

سـیاهه انتشـار بـرای شـهر اراک
تهیـه بانک اطالعات میـزان آالیندگی، . 2

منابـع انتشـار و نـوع آالینده هـا بـرای 
اراک شهر 

تهیـه و تدوین سـناریوهای مختلف در . 3
راسـتای کاهـش آلودگـی هوای شـهر 

اراک
امـکان پیش بینـی آلودگی هـوا و تهیه . ۴

در  آالینده هـا  پراکنـش  نقشـه های 
محـدوده شـهر اراک.

دستاوردها:
بنــادر . 1 مدیریــت  دانشــکده  ایجــاد 

به منظــور  دریایــی  حمل ونقــل  و 
ــدت،  ــای کوتاه م ــودن نیازه ــع نم مرتف
ایــن حــوزه بلندمــدت در  میان مــدت و 

ــه . 2 ــگیری و مقابل ــز پیش ــیس مرک تأس
محیط زیســت  آالینده هــای  بــا  از/ 
دریایــی از جملــه آلودگی هــای نفتــی، 
آب  تخلیــه  از  ناشــی  آلودگی هــای 
تــوازن و فاضــالب کشــتی ها و هرگونــه 
ــه اکوسیســتم  آلودگــی آسیب رســان ب

ــا ــی دری بوم
ــع . 3 ــرای رف ــزی ب ــایی و برنامه ری شناس

مشــکالت ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
مشــکالت  ایــن  مرتفع ســازی  و 
پژوهشــی،  آموزشــی،  اقدامــات  بــا 

مشــاوره ای، فناورانــه و دانشــی.
برنامه ریــزی مشــترک جهــت نیــل بــه . ۴

تجاری ســازی و ایجــاد فناوری هــای 
جدیــد و موردعالقــه و نیــاز طرفیــن.

ــع . ۵ ــزی مشــترک به منظــور رف برنامه ری
حوزه هــای  در  ملــی  چالش هــای 
مرتبــط؛ بــا تجمیــع ظرفیت هــای 

ــن. طرفی

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت

تفاهم نامه و برنامه 
همکاری فنی، تخصصی 
ویکرد  و پژوهشی با ر
ظرفیت سازی در حوزه 
بنادر و دریانوردی فی مابین 
سازمان بنادر و دریانوردی 
و دانشگاه علم و صنعت 
ایران )۱۳۹۹(

انجام تحقیقات در زمینه 
ح خدمات مجری  شر

توسعه سیاهه انتشار شهر 
 اراک
)۱۳۹۷(

پژوهش، طراحی و توسعه 
سامانه شبیه ساز تهدیدات 

 سایبری 
)۱۳۹۵(
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ماننـد  پزشـکی  ابـزار  از  اسـتفاده  امـروزه 
و  پزشـکی  ابـزار  دیگـر  و  کاشـتنی ها 
خدمـات پزشـکی جهـت ارتقـای سـالمت 
پیـدا  زیـادی  گسـتردگی  بشـری  جوامـع 
کرده انـد و در ایـن راسـتا توجـه بـه صحـت 
و دقـت و عملکـرد ایـن کاالهـا و خدمـات 
ضامـن  بین المللـی  اسـتانداردهای  طبـق 
سـالمت جامعـه و جلوگیری از هرگونه سـو 
اسـتفاده می باشـد. توجـه بـه مراکـزی کـه 
توانایـی علمـی و تخصصی تدویـن و اجرای 
پروتکل های مربوطه را داشـته باشـند بسیار 

حائـز اهمیـت اسـت.
اهداف:

تهیـه نقـش راه سـاخت و مجوزهـای . 1  -

انـواع محصـوالت مصرفی بیمارسـتانی و 
محصوالت کاشتنی مانند ایمپلنت¬های 
دندانـی )در حیطـه درمـان و در حیطـه 
تدویـن و بررسـی عملکـرد تجهیـزات و 

پزشـکی( خدمات 
پروتکل هـای . 2 و  اسـتانداردها  تدویـن   -

ارزیابـی اخـذ مجـوز تجهیـزات مصرفـی 
جملـه  از  کاشـتنی ها  و  بیمارسـتانی 

دندانـی ایمپلنت هـای 
بـرای . 3 ویـژه  کریدورهـای  ایجـاد   -

شـرکت های دانش بنیـان دانشـگاه علم و 
صنعـت، جهت اخذ مجوزهـای مربوط به 
بخش های تولیدات، مصنوعـات، حوزه ای 
کاشـتنی بـا بروکراسـی کمتر و اسـتفاده 

متمرکـز از امکانـات موجـود. )در حیطـه 
درمـان و در حیطـه تدویـن و بررسـی 
عملکـرد تجهیـزات و خدمـات پزشـکی(

ایجـاد یـک آزمایشـگاه مرجـع ملـی . ۴  -
در زمینـه ارزیابـی و تضمیـن عملکـرد 

کاشـتنی  محصـوالت  بیومکانیکـی 
از . ۵ اطالعاتـی  بانـک  ایجـاد   -

متخصصین ایـن حـوزه، نیازمندی¬های 
توانایی¬هـای  بیمارسـتانی،  تجهیزاتـی 
موجـود و در نهایـت یـک شـبکه متصل 
بـرای اسـتفاده تمامی بخش هـای درگیر 
)در حیطـه درمـان و در حیطـه تدویـن 
و بررسـی عملکـرد تجهیـزات و خدمات 

پزشـکی( 

گزارش ویژه: دانشگاه علم و صنعت

 تفاهم نامه و قرارداد 
 همکاری فی مابین دانشگاه و اداره کل تجهیزات پزشکی 
)در حال انعقاد - ۱۳۹۹(

منجـر به ارائه خدمات جهـت مکانیزه کردن 
معـادن زیرزمینـی کشـور در سـرفصل های 

زیر خواهد شـد:
طراحـی و سـاخت زغـال تـراش جهت . 1

افزایـش سـرعت اسـتخراج زغال سـنگ .  
طراحـی و سـاخت لوکوموتیو الکتریکی . 2

ضـد  نمونـه  معدنـی:  انفجـاری  ضـد 
انفجـاری آن طراحـی، سـاخته و به کار 
نمونـه ضـد  گرفتـه شـده، و طراحـی 
انفجـاری آن بـر اسـاس دسـتورالعمل 
اتمـام  بـه   )Atex Directive( اِی تِکـس 

رسـیده اسـت. 
طراحی و سـاخت جت فن با کالیبرهای . 3

دهانه مختلف 3۰، ۴۰ و ۶۰ سانتی¬متر 
کـه نمونـه 3۰ و ۴۰ سـانتی متری آن، 

ساخته شـده است. 
طراحـی و بومی¬سـازی لـودر معدنی و . ۴

امـکان اورهـال لودرهـای معدنـی موجود. 
جهـت . ۵ ایرموتـور  سـاخت  و  طراحـی 

بـا  معدنـی  تجهیـزات  در  اسـتفاده 
سـرعت  و  کیلـووات   1۵ مشـخصات 

دقیقـه.  بـر  دور   9۰۰۰

آنالیز CFD جهت طراحی و بهینه سـازی . ۶
سیستم تهویه کارگاه های استخراج. 

استانداردهای ضدانفجاری به کار گرفته  . ۷
شـده در تجهیـزات معـادن زیرزمینی با 

اتمسـفر انفجاری و ایمنی معادن.

 مکانیزاسیون 
 معادن زغال سنگ 
)در حال انعقاد - ۱۳۹۹(
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دانشـگاه هم قـرار نگرفت! بنابرایـن انتقادات 
بـه آمـوزش عالـی حـول محـور رشـد کمی 
نبـودن  مراکـز آمـوزش عالـی و مشـخص 
وضعیـت اشـتغال دانش آموختـگان مراکـز 
دانشـگاهی قـرار گرفـت و اصـالح آمـوزش 
عالـی در ادبیـات آمـوزش عالـی به نوعـی بر 
مـدار آمایـش سـرزمین و آمایـش آمـوزش 
عالـی قـرار گرفـت و گفتمان هـای مختلفی 
نیـز دربـاره رجـوع بـه ایـن نـوع برنامه ریزی 
در جامعـه شـکل گرفـت. چـرا کـه تصـور 
می رفـت آمایـش آمـوزش عالی، دانشـگاه ها 
را بـا نیازهـای اجتماعـی و به ویـژه نیازهـای 
منطقه ای کـه به نوعی ارتباط مجدد انسـان، 
فضـا و فعالیـت بود، پیوند خواهد داد! و انشـا 
اهلل تصـرف مجـدد سـرزمین را بـه همـراه 

خواهـد داشـت!
3. نکتـه سـوم ایـن بحـث مربـوط بـه 
ارائـه توضیحاتی اسـت که الزم اسـت جهت 
اصـالح نظـام آموزش عالـی ایران بـا توجه و 
درنظرگرفتـن مفهـوم آمایش آمـوزش عالی 
مدنظـر قرار گیرنـد. نکته اساسـی این بحث 
ایـن اسـت کـه نبایـد فرامـوش گـردد کـه 
آمایش سـرزمین در ارتباط با فرایند توسـعه 
اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی 
معنا پیدا کرده و الزم اسـت امکان »توسـعه 
متـوازن« و »درون زا« و »پایـدار« را بـرای 
کشـور فراهـم آورد؛ لذا ویژگـی جامعیت که 
به نوعـی توجـه بـه تمـام بخش هاسـت باید 
مبنـای ایـن نـوع برنامه ریزی بوده و داشـتن 
تفکـر سیسـتمی از ضرورت هـای ایـن نـوع 
برنامه ریـزی ملـی اسـت. عالوه بـرآن میـل 
بـه »عـدم تمرکـز« و »تقسـیم کار ملـی« 
یکـی دیگـر از مفاهیمی اسـت کـه نباید به 
فراموشـی سـپرده شـود! )تا تجربه پاریس و 

بیابان هـای اطـراف تکرار نشـود!(.
اگرچـه آمایش آموزش عالی در شـرایط 
فعلـی کشـورمان حـول محـور بعـد کمـی 
گرایـش پیـدا کرده اسـت و تیغ تیـزش نیز 
متوجـه تعـدد و کمیـت مراکز دانشـگاهی و 
فراگیـر  عالـی  آمـوزش  نقـد سیاسـت های 
و  اسـت   )Mass higher education(
هـرگاه صحبـت از آمایـش آمـوزش عالـی 
می شـود، صحبـت از ادغـام و تجمیع، حذف 
و به طورکلـی سـاماندهی سـاختاری و اداری 
آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  مدیریتـی  و 
عالـی اسـت. ولـی باید خاطرنشـان کـرد که 

حل بسـیاری از مشـکالت آمـوزش عالی در 
حـذف و ادغـام نیسـت و الزم اسـت در کنار 
اصالحـات بعد کمـی آموزش عالـی، آمایش 
را در »بعـد کیفـی« و اصالحـات مربوطـه 
موردتوجـه قرارداد؛ لـذا آمایش آموزش عالی 
در راسـتای کیفیت بخشـی و انتخاب مسـیر 
درسـت در آمـوزش عالـی اسـت کـه معنای 
واقعـی پیـدا کـرده و آمـوزش عالـی ایـران 
بیـش از هـر دوره ای بـه اصالحـات کیفـی 
“Qualitative reformation” در ابعـاد 

زیر نیـاز دارد:
الف( اصالحات مربوط به ساماندهی 
و ارتباط آموزش عالی با نهادهای بیرونی 

صنعتی، کشاورزی و خدماتی:
دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی در خأل 
عمـل نمی کنند. زمانی بروندادهای دانشـگاه 
زمینه هـای  کـه  بـود  خواهـد  ثمـر  مثمـر 
اقتصـادی، اجتماعـی بیـرون از دانشـگاه نیز 
فعـال و پویا باشـند. از منظـر اقتصاد آموزش 
عالـی نیـز چنیـن اسـت. نظام هـای آموزش 
عالـی زمانی بـازده اقتصادی خواهند داشـت 
کـه شـرایط اقتصـاد خـرد و کالن نیـز در 
وضعیت مطلوب و رو بر رشـد مثبت به سـر 
ببرنـد. طبیعی اسـت رونـق تولید و شـکوفا 
بـودن بنگاه هـای اقتصـادی کشـور می تواند 
زمینـه جـذب نیروهای انسـانی آموزش دیده 
را فراهـم آورد. بـه هر جهت رشـد اقتصادی 
و افزایـش تولیـد ناخالص ملی کشـور زمینه 
اقتصـاد  متقابـل  ارتبـاط  بـرای  مناسـبی 
خـاص  به طـور  و  آموزشـی  نظام هـای  و 
نیـز  را  اشـتغال  فرصت هـای  فراهم سـازی 
فراهـم مـی آورد؛ بنابرایـن اگـر جامعـه ای با 
بیـکاری دانش آموختگان دانشـگاهی روبه رو 
اسـت، بخشـی از دالیـل را بایـد در ضعـف 
سـاختارهای اقتصـادی آن جامعه جسـتجو 
کرد و طبیعی اسـت که اصالحات آموزشـی 
به تنهایـی زمینـه کارآمـدی نظـام آمـوزش 
عالی را فراهم نمی سـازد! بنابراین ساماندهی 
و نظم بخشـی به نظام های اقتصـادی جایگاه 
مهمـی در آمایـش سـرزمین و فرایندهـای 
توسـعه یک کشـور داشـته و نـگاه جزیره ای 
به اصالحـات درون دانشـگاهی اثـر چندانی 

داشـت! نخواهد 
ب( ارتباط مجدد بین نظام 

آموزش وپرورش عمومی با نظام آموزش 
عالی:

دکتر ابراهیم صالحی عمران
 استاد دانشگاه مازندران و 

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای

آمایش آموزش عالی در ایران:
یادداشتمالحظات

یادداشت: آمایش آموزش عالی

 ادامه از صفحه ۵
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کشـورها،  آموزشـی  نظام هـای  معمـوالً 
نظام هـای پیوسـته ای هسـتند کـه هرگونـه 
تقسـیم بندی جداگانه و بدون ارتباط منطقی 
بـا یکدیگـر منجـر بـه ناکارآمـدی هر یـک از 
آن هـا خواهـد شـد و یـا حداقـل اثربخشـی 
اجتماعـی آن هـا را در فرایندهـای توسـعه آن 
کشـور کاهـش خواهـد داد. به عنوان مثـال در 
اغلـب کشـورها نظام هـای آموزشـی بـه سـه 
دسـته نظام آموزشـی عمومی، نظـام آموزش 
عالی و نظام آموزش مهارتی تقسـیم می شـود 
ولـی در عین تفکیک، ارتبـاط افقی و عمودی 
خاصـی نیـز بیـن آن هـا وجـود دارد کـه این 
اثربخشـی  و  کارایـی  بـه  می توانـد  ارتبـاط 
هـر یـک از آن هـا منتهی شـود. متأسـفانه در 
ایـران، ایـن ارتباط چندان منطقی و مناسـب 
نمی باشـد! به ویـژه بین نظام آمـوزش عمومی 
و نظـام آمـوزش عالی کشـور ارتبـاط چندانی 
برقرار نیسـت! به اعتقاد نگارنـده نظام آموزش 
عمومـی به عنـوان سـرآغاز ورود دانش آمـوزان 
قابل توجهـی در  نقـش  عالـی،  آمـوزش  بـه 
گرایش هـا،  دانش هـا،  افـکار،  شـکل دهی 
ارزش هـا و مهارت هـای دانش آمـوزان دارد و 
اصـوالً فرهنـگ عمومی و نظام ارزشـی حاکم 
بـر آموزش، مسـیر تحصیل را تعییـن خواهد 
کـرد. فضـای فرهنگـی حاکـم بـر مدرسـه و 
نظـام آموزش وپـرورش عمومـی ریشـه ادامـه 
تحصیـل در مسـیرهای آموزش عالـی و نظام 
آموزش مهارت را مشـخص خواهـد کرد که از 
آن تحت عنـوان »هدایت تحصیلـی« نام برده 

می شـود.
کـه  مـی رود  انتظـار  طبیعـی  به طـور 
در پایـان دوره آمـوزش عمومـی و در دوره 
متوسـطه، دانش آمـوزان به طور مناسـبی بین 
رشـته های مختلـف تحصیلـی توزیع شـوند 
و زمینـه الزم جهـت تحصیـل در حرفه هـا و 
مشـاغل مختلـف فراهـم آیـد. به ویـژه انتظار 
می رود که بخـش عمده دانش آمـوزان از دوره 
متوسـطه وارد دوره هـای فنـی و حرفـه ای و 
مهارتی شـوند و بدین ترتیب چرخه اقتصادی 
کشـور را بـه حرکـت درآورند. ولی متأسـفانه 
آمارهـا نشـان دهنده آن اسـت کـه این گونـه 
از دانش آمـوزان  نیسـت و بخـش عظیمـی 
متقاضـی ادامه تحصیل در رشـته های نظری 
و علی الخصـوص تجربـی می باشـند و انبـوه 
داوطلبـان کنکـور حـول محـور رشـته های 
نظـری می چرخنـد. به عنوان مثـال در سـال 
داوطلبـان  از   ۴2 % تحصیلـی 1۴۰۰-99، 
کنکـور را متقاضیـان گـروه آزمایشـی تجربی 
تشـکیل می دادنـد! و بدتـر آنکـه ایـن گـروه 
عظیـم صرفاً مقصـد آموزش عالـی را در چند 
رشـته پزشـکی، دندانپزشـکی و داروسـازی 
می بیننـد! و ازآنجایی کـه نظام آمـوزش عالی 
هم در پی پاسـخ گویی بـه این گونه تقاضاهای 
کمی کاذب اجتماعی است، رشد کاریکاتوری 
پیـدا می کند و نتیجه اش این خواهد شـد که 
% ۸۰ دانشجویان تنها در 2۰ رشته تحصیلی 
مشـغول به تحصیل شـوند! طبیعی است که 
این گونه گسـترش آموزش عالـی به طور حتم 
بیـکاری دانش آموختـگان را در پـی خواهـد 

داشت!

لـذا توجه بـه سیسـتم های قبـل از نظام 
آموزش عالی و اصالح سـازوکارهای مربوط به 
هدایـت تحصیلی اهمیت ویـژه ای در مباحث 
مربـوط بـه آمایـش آمـوزش عالـی خواهـد 
داشـت و خروجی های مناسـب نظـام آموزش 
عالـی نیـز منجر بـه اصالح سیسـتم پذیرش 
دانشـجو در مراکـز دانشـگاهی خواهد شـد و 
بدیـن ترتیب بخـش بزرگی از اهـداف آمایش 

آمـوزش عالـی عمـاًل اجرا خواهد شـد.
ج- تمرکززدایی در سیاست گذاری و 

مدیریت آموزش عالی:
همـان طـور کـه در ابتـدای ایـن نوشـتار 
شـرح داده شـد، یکـی از مؤلفه هـای اصلـی 
آمایش سـرزمین، توجه به توسـعه متوازن در 
سـطح کشور اسـت. در این فرایند، قرار بر این 
اسـت که همـه اسـتان ها و مناطـق باتوجه به 
ویژگی هـای فضایـی و مزیت های نسبی شـان 
موردتوجـه قرار گیرند. این کار ضمن سـرعت 
بخشـیدن به فرایند توسـعه، عدالت اجتماعی 
را نیـز برقـرار خواهـد سـاخت. در ایـن میـان 
سیسـتم های  مناسـب  سیاسـت گذاری 
آموزشـی به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی 
آموزش دیـده نقـش اساسـی خواهد داشـت و 
طبیعـی اسـت سیاسـت گذاری عـدم تمرکز 
نقـش  عالـی  آمـوزش  نظام هـای  مدیریـت 
مؤثـری در حرکـت به سـمت توسـعه متوازن 
ایفـا خواهـد کـرد و به تبـع آن فراهم سـازی 
عدالـت آموزشـی و عدالـت اجتماعـی را نیـز 
در پـی خواهـد داشـت! چـرا کـه هنـوز نظام 
آموزشـی عمومـی، مهارتـی و نظـام آمـوزش 
عالـی به صـورت عادالنـه در مناطـق مختلف 
کشـور توزیع نشده و فرصت های دسترسی به 
آموزش، امکانات و منابع آموزشـی در وضعیت 
متـوازن و برابـری بـه سـر نمی بریـم! و هنـوز 
پاسـخ مناسـبی بـرای ایـن سـؤاالت نداریـم! 
بهترین و کیفی ترین دانشـگاه های کشـور در 
کـدام مناطق قـرار دارنـد؟ صنایـع با کیفیت 
در کـدام مناطـق کشـور هسـتند تـا روابـط 
متقابل دانشگاه و صنعت پدید آید؟ بیشترین 
جمعیت دانشـجویی در کدام مناطق متمرکز 
شـده اند؟ کیفی ترین تحصیـالت تکمیلی در 
کـدام دانشـگاه ها و کـدام مناطـق جغرافیایی 
متمرکـز شـده اند؟ بهتریـن فضاهـا، امکانـات 
آموزشـی، کارگاه هـا و آزمایشـگاه ها کجـا قرار 
دارنـد؟ امـکان و روابـط بین المللـی آمـوزش 
عالـی در کـدام مناطـق وجـود دارد؟ و غیـره.

بـه هر جهـت همـان طـور که مشـاهده 
می شـود، حرکـت بـه سـمت عـدم تمرکـز و 
تفویـض اختیارات در سیسـتم های آموزشـی 
و بـا حداقـل سیاسـت گذاری آموزشـی اقـدام 
بـرای   ،)Affirmative action( مثبـت 
کاهـش نابرابری هـا می توانـد یـک نـوع اقدام 
عملی بـرای آمایـش آموزش عالی محسـوب 

شود.
البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه ضمـن 
برقـراری  دانشـگاه ها،  بـه  اختیـار  تفویـض 
دانشـگاه ها  بیـن  سیسـتماتیک  ارتباطـات 
می تواند به هم افزایی بیشـتر آمـوزش عالی در 
سـطح کشـور و علی الخصوص در ارتقاء سطح 
بین المللـی رتبه هـای دانشـگاه ها بیانجامـد و 

جدایـی و تکه تکـه کـردن دانشـگاه ها و مراکز 
آمـوزش عالـی ضمـن بـه هـدردادن منابـع 
انسـانی و مـادی آمـوزش عالـی به شـدت به 
کیفیـت ارائه آموزش عالی نیـز صدمه زده که 
الزم اسـت در آمایش آموزش عالی موردتوجه 

قـرار گیرد.
د- حرفه گرایی در آموزش عالی 
 Vocationalisim in Higher(

:)education
همـان طـور کـه در ادبیـات انتقـادی از 
وضعیـت آمـوزش عالی ایران هم بحث شـد، 
موضـوع بیکاری و عـدم مطابقت مهارت های 
دانش آموختگان دانشـگاهی بـا نیازهای بازار 
کار یکـی از اصلی تریـن انتقـادات اسـت. بـه 
همیـن دلیل طرح بحـث »هدفمنـد نبودن 
آمـوزش عالـی«، یکـی از محورهـای اصلـی 
نقدهایـی اسـت که بـر آموزش عالی کشـور 
انتقاداتـی کـه بـه سیسـتم  وارد می شـود. 
عرضـه گرایـی آمـوزش عالـی کشـور وارد 
می شـود به عنـوان یکـی از زمینـه ای اولیـه 
ضـرورت مطرح شـدن آمایـش در آمـوزش 
عالی کشـور ذکر شـد. در حقیقـت به نوعی، 
بـازده اقتصـادی و اجتماعـی نظـام آمـوزش 
عالـی کشـور زیـر سـؤال رفـت و موضوعاتی 
ماننـد رجـوع بـه دانشـگاه های کارآفریـن و 
نسـل سـوم توسـط منتقـدان نظـام آموزش 
عالـی مطـرح گردیـد. چـرا کـه وقتـی بـا 
تعـدادی  در  بیـکار  فارغ التحصیـالن  انبـوه 
از رشـته های تحصیلـی مواجـه می شـویم، 
ایـن سـؤال مطـرح می گـردد کـه توسـعه 
رشـته های مختلـف تحصیلی در دانشـگاه ها 
و مراکـز آمـوزش عالـی بر چه اساسـی انجام 
گرفت؟ توسـعه و گسـترش آموزش عالی بر 
اسـاس کدام منابـع نظری انجـام گرفت؟ آیا 
صـرف داشـتن چند عضـو هیئت علمـی در 
دانشـگاه بـرای ایجاد یک رشـته تحصیلی در 
یـک منطقـه کفایـت می کند؟ تا چـه میزان 
توسـعه ایـن رشـته ها بـا نیازهـای مختلـف 
حـال و آتـی بـازار کار بـود؟ هـرم منطقـی 
توسـعه آمـوزش عالی در دوره هـای کاردانی، 
کارشناسـی و تحصیـالت تکمیلـی چگونـه 
باید باشـد؟ هرم منطقی توسـعه رشـته های 
تحصیلـی در گروه هـای مختلـف آموزشـی 
علوم انسـانی، مهندسی، کشـاورزی، پزشکی، 
بایـد باشـد؟ توزیـع  ... چگونـه  خدمـات و 
منطقی دانشـجویان و گسترش آموزش های 
در زیـر نظام هـای آمـوزش عالـی )پیام نـور، 
فنـی و حرفـه ای، دانشـگاه های نظـری و ...( 

چگونـه بایـد باشـد؟ و ... .
این هـا نمونـه ای از سـؤاالتی اسـت کـه 
مناسـب  برنامه ریـزی  و  پاسـخگویی  عـدم 
درگذشـته  آن هـا  بـه  پاسـخگویی  جهـت 
آمـوزش عالـی ایـران، باعـث سـرریز شـدن 
انبـوه فارغ التحصیـالن بیکار به جامعه شـده 
اسـت؛ لـذا ضـرورت پیـدا می کنـد کـه بـا 
بهره گیـری از تجـارت بین المللـی، سیاسـت 
حرفـه گرایـی در آمـوزش عالـی کـه زمینه 
و   )skills( مهارت هـا  انتقـال  بـه  توجـه 
توسـعه برنامه های آموزشـی و درسی مبتنی 
مهارت هـای  و   )CBET( شایسـتگی  بـر 

یادداشت: آمایش آموزش عالی
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 ،)employability skills( اشـتغال پذیری
آمـوزش  آمایـش  برنامه هـای  در  اسـت 
فرامـوش  گیـرد.  قـرار  موردتوجـه  عالـی 
نکنیـم کـه تأکیـد بـر رشـته های مهارتی و 
مهارتـی سـاختن سـرفصل های دروس بـه 
»تجاری سـازی« آمـوزش نیز کمک شـایانی 
خواهـد کرد. اگرچـه در قانون برنامه ششـم 
قـرار بـر این بـود که  3۰ درصد دانشـجویان 
در دوره هـای تکنسـینی مهارتی مشـغول به 
تحصیـل باشـند ولـی فرامـوش نبایـد کـرد 
کـه بحـث هدایـت تحصیلـی دانش آمـوزان 
در دوره هـای آمـوزش عمومـی نقش مؤثری 

داشـت. دراین ارتبـاط خواهـد 
بـه هر جهـت یکـی از ابعـاد کیفی مهم 
در آمایـش آمـوزش عالـی »مأموریت گـرا« 
توجـه  و  عالـی  آمـوزش  نظـام  سـاختن 
خـاص بـه حرفـه گرایـی در آمـوزش عالـی 
حاضـر  حـال  در  نکنیـم  فرامـوش  اسـت. 
بسـیاری از دانشـگاه های در دنیـا بر اسـاس 
فراهم سـازی  و  اقتصـادی  شـاخص های 
بسـتر مناسـب بـرای اشـتغال و بهـره وری 
اقتصـادی رتبه بنـدی می شـوند و تنهـا ارائه 
مقـاالت علمـی و چـاپ کتاب هـا، به عنـوان 
معیـار اعتبارسـنجی دانشـگاه ها مدنظر قرار 
نمی گیـرد! شـاید بـه همیـن علـت اسـت 
کـه بخشـی از نظـام ارزیابـی از آموخته های 
دانش آموختـگان توسـط نهادهـای بیرونـی 
»صالحیـت  به گونـه ای  و  می گیـرد  انجـام 
حرفـه ای« صاحبان مـدارک آموزشـی مورد 
علمـی  صنعتـی،  نهادهـای  اعتبارسـنجی 
خـارج از دانشـگاه ها قرار می گیـرد؛ بنابراین 
بـا اتخـاذ سیاسـت های مناسـب کیفـی در 
توسـعه  و  عالـی  آمـوزش  آمایـش  برنامـه 
کمـی و کیفـی رشـته های مختلـف مهارتی 
و مرتبـط بـا نیازهـای بـازار کار در حـال و 
آینـده و توجـه خاص بـه دانشـگاه های فنی 
و حرفـه ای و علمی کاربـردی گام مؤثری در 

ایـن مسـیر برخواهیـم داشـت.
نتیجه گیری

هدف اصلـی از نگارش این نوشـتار ابتدا 
 Land Use( فهـم جایگاه آمایش سـرزمین
Planning( و سـپس تبیین مسـیر آمایش 
آمـوزش عالی در کشـور بـود. تأکیـد بر این 
بود که آمایش می بایسـت به توسـعه متوازن 
در کشـور منتهی گردد و نظام آموزش عالی 
نیـز به عنـوان یکـی از زیر نظام های توسـعه 
می توانـد بـا انجـام وظایـف و کارکردهـای 
مختلـف و مناسـب خـود، گام هـای مؤثـری 
در ایـن مسـیر بـردارد؛ لـذا هرگونـه اقـدام 
اصالحـی در آمـوزش عالـی می بایسـت بـه 
برقـراری ارتبـاط دوطرفـه بیـن نظام هـای 
آمـوزش عالـی و بخش های بیرونـی و حتی 
خصوصی و من جمله اسـناد اسـتانی آمایش 
سـرزمین کشـور باشـد؛ اما آنچه مورد تردید 
بـود ایـن اسـت کـه هـدف اصلـی از آمایش 
آموزش عالی صرفاً به سـاماندهی سـاختاری 
و مدیریتی نظام آموزش عالی محدود نگردد 
و آمایـش آمـوزش عالی فقـط تصمیم گیری 
دربـاره ابعـاد کمـی آمـوزش عالی نباشـد و 
همـه بحث هـا معطـوف بـه تجمیـع، ادغـام 

و حـذف دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالی 
نباشـد! در آمایـش آموزش عالی الزم اسـت 
دراین رابطـه  خـرد  و  کالن  سیاسـت های 
مـورد بازنگری قـرار گرفتـه و اصالحات الزم 
در راسـتای »کیفـی سـازی آمـوزش عالی« 
نیـز موردتوجـه قـرار گیـرد. ازجملـه ایـن 
اصالحـات توجـه بـه هم سـویی و هماهنگی 
بـا اهـداف توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و 
سیاسـی جامعـه و فراهم سـازی زمینه هـای 
الزم جهت توسـعه متـوازن و درون زا اسـت؛ 
بنابرایـن جامعیـت و نـگاه سیسـتمی بـه 
اصلـی  ضرورت هـای  از  درون«  و  »بیـرون 
آمایـش بـه شـمار مـی رود؛ بنابرایـن اتخـاذ 
تدابیـری بـرای همراهـی نهادهـای بیرونـی 
فرهنگـی  سیاسـی،  اجتماعـی،  اقتصـادی، 
توسـط  دانشـگاه ها  بـا  ارتبـاط  بـرای 
ارتقـای  بـرای  مهمـی  عامـل  دولتمـردان 
پیامدهـای آمایـش آمـوزش عالی می باشـد. 
همچنیـن ایـن موضـوع مطـرح گردیـد که 
نیـروی  جـذب  در  ناکارآمـدی  از  بخشـی 
انسـانی متخصـص بـه نظام هـای اقتصـادی 
بیـرون از آمـوزش عالـی مربـوط اسـت کـه 
الزم اسـت ایـن بخـش در آمایش سـرزمین 
موردتوجـه سیاسـت گذاران و قانون گـذاران 
قـرار  کشـور  اقتصـادی  و  سیاسـی  کالن 
گیـرد. همچنیـن تحلیـل شـد کـه نظـام 
هدایـت تحصیلـی در نظـام آموزش وپرورش 
عمومـی نیـز می توانـد تـا حـد زیـادی نظام 
پذیرش و سـنجش دانشجویان را ساماندهی 
کنـد. عالوه بـرآن سیاسـت عـدم تمرکـز و 
فراینـد تفویـض اختیـارات بـه دانشـگاه ها و 
توجـه بـه ویژگی هـای مناطق و تقسـیم کار 
اسـت کـه الزم  اصالحاتـی  از  یکـی  ملـی 
اسـت موردتوجـه سیاسـت گذاران آمـوزش 
عالـی قـرار گیـرد. در راسـتای تقویـت بعـد 
کیفـی آمایـش آمـوزش عالی، حرفـه گرایی 
و  کار  بـازار  موردنیـاز  رشـته های  توجـه  و 
نیـز جـزو  اشـتغال پذیری  بـه مهارت هـای 
اولویت هـای این نوع از برنامه ریزی آموزشـی 
و  طراحـی  بـا  بنابرایـن  می شـود؛  قلمـداد 
میان مـدت  بلندمـدت،  برنامه هـای  اجـرای 
زمینه هـای  فراهم سـازی  بـه  و کوتاه مـدت 
الزم بـرای تقویت دانشـگاه های نسـل سـوم 
و چهـارم کـه ارتبـاط دانشـگاه بـا جامعـه، 
می دهـد،  تشـکیل  را  برنامه ریـزی  مبنـای 
نیـز از اولویت هـای برنامه کیفـی آمایش در 
آمـوزش عالـی اسـت. البتـه نبایـد فراموش 
کـرد کـه در کنـار توجه به آمـوزش و اصالح 
تربیـت نیروی انسـانی در برنامه آمایش الزم 
برنامه هـای پژوهـش و کارکردهـای  اسـت 
مشـاوره ای دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی 
و تقویـت روابـط بین المللـی دانشـگاه ها نیز 
موردتوجـه قـرار گیرنـد. به ویـژه توجـه بـه 
تولیـد فنـاوری سـطوح پاییـن، متوسـط و 
عالـی در کارکردهـای پژوهشـی دانشـگاه ها 
و پارک هـا و مراکـز رشـد و فنـاوری نقـش 
شایسـته ای دارد کـه بحث های مسـتقلی را 

نیـز طلـب می کنـد.

یادداشت: آمایش آموزش عالی
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رئیـس پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان 
شـرقی از افزایش 32 برابری میزان صادرات 
شـرکت های مسـتقر در پارک علم و فناوری 

در سـال گذشـته خبر داد.
دکتـر عبدالرضـا واعظی گفت: در سـال 
گذشـته با برگـزاری 23۰۰ نفرسـاعت دوره 
آموزشـی تخصصی و بیش 12۰۰ نفرساعت 
مشـاوره در زمینه هـای بازاریابـی، مالـی و 
حقوقـی، شـرکت های مسـتقر در پارک علم 
توانسـته اند  شـرقی  آذربایجـان  فنـاوری  و 
ارزش  بـه  را  محصـوالت و خدمـات خـود 
بیش از 9 میلیون و هشـتاد هـزار دالر صادر 

. کنند
وی افزود: شـرکت های مستقر در پارک 
علـم و فنـاوری توانسـته اند در سـال جاری 
محصـوالت و خدمات خـود را به ارزش ۸39 
میلیـارد ریـال در داخـل کشـور بـه فـروش 
برسـانند و گـردش مالـی این شـرکت ها در 
سـال 9۸، بیش از 2۴۶9 میلیـارد ریال بوده 
اسـت که نسـبت بـه سـال 9۷، ۴3۴ درصد 
رشـد داشـته اسـت. دکتر واعظی با اشاره به 
تصویـب افزایـش ۵۰ درصـدی حمایت های 
مالـی پارک علم و فناوری آذربایجان شـرقی 
از شـرکت های فناور مسـتقر در مراکز رشـد 
وابسـته در نیمه دوم سـال جـاری گفت: در 
هشـت مـاه سـال جـاری 32 میلیـارد ریال 
از ایده هـای فناورانـه حمایـت به عمل آمـده 

است.
بـه گفتـه رئیـس پـارک علم و فنـاوری 
و  طرح هـا  تعـداد  شـرقی،  آذربایجـان 
ایده هـای ثبـت شـده در سـامانه پذیـرش 
آنالیـن پـارک، در سـال 9۸ بـا افزایـش ۵ 
برابـری نسـبت به سـال 9۷، بـه ۷۵۰ مورد 
رسـیده و در ۷ ماهه سـال جاری ۴3۴ طرح 
جدیـد در ایـن سـامانه ثبـت شـده اسـت. 

تعـداد  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت های دانش بنیـان اسـتان در سـال 
گذشـته عنـوان کـرد: تعـداد شـرکت های 
دانش بنیان اسـتان، از 92 شـرکت در سـال 
بـه 1۶2 شـرکت در سـال جـاری   139۷
رسـیده اسـت و از ایـن تعـداد، ۴۴ شـرکت 
دانش بنیـان در پـارک علم و فناوری اسـتان 

مسـتقر هسـتند.
دکتـر واعظـی یـادآور شـد: از سـال ۸1 
تـا 9۸ در مجمـوع حـدود ۷۰ میلیـارد ریال 
اعتبار برای حمایت از ۶۴۴ شـرکت توسـط 
پـارک پرداخت شـده و 3۵9 فنـاوری جدید 
بـا اشـتغال زایی برای ۴1۵۵ نفر ایجاد شـده 
اسـت و هم اکنـون 32۰ شـرکت و مؤسسـه 
فنـاور و دانش بنیـان در 1۰ مرکـز رشـد و 
۶ مرکـز نـوآوری پـارک در حـال فعالیـت 
هسـتند و 11۴۰ نفر به صورت مسـتقیم در 
این شـرکت ها مشـغول بـه کار می باشـند.

ایجاد بستری جدید برای 
شناسایی و رفع مشکالت و 

چالش های صنایع
رئیـس پارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
بسـتری  آماده شـدن  از  همچنیـن  شـرقی 
بـرای حـل مشـکالت و چالش هـای صنایع 
در قالـب طـرح "چالـش هفتـه" خبـر داد و 
گفـت: در "چالـش هفتـه" نیازهـای فناورانه 
واحدهـای صنعتی با فناوران و شـرکت های 
دانش بنیـان بـه اشـتراک گذاشـته خواهـد 

. شد
وی بـا بیان اینکه چالش هفته شـیوه ای 
کارآمـد برای پیوند عرضـه و تقاضا در حوزه 
فنـاوری اسـت اظهـار کـرد: چالـش هفتـه 
فرصتـی بی نظیـر بـرای اسـتفاده صنایـع و 
واحدهـای تولیدی از ظرفیت های پژوهشـی 

شـرکت های  بـزرگ  شـبکه  فناورانـه  و 
دانش بنیـان و فنـاور مسـتقر در پـارک علم 
و فنـاوری آذربایجان شـرقی یا خـارج از آن 

است.
دکتـر واعظـی بیـان کـرد: فنـاوران بـا 
شـده  اعـالم  نیازهـای  بررسـی  و  مطالعـه 
حـوزه  بـا  متناسـب  هفتگـی  چالـش  در 
توانمندی هـا و پتانسـیل ها خـود می تواننـد 
نسـبت بـه رفـع چالش هـای عنـوان شـده 
اعـالم آمادگـی کنند تـا با پشـتیبانی پارک 
علـم و فنـاوری فراینـد توسـعه فنـاوری و 

انتقـال آن بـه صنعـت انجـام گیـرد. 
فنـاوران برای شـرکت در چالش هفته و 
کسـب اطالعات بیشـتر می توانند به پورتال 
پـارک بـه آدرس eastp.ir  بخـش "چالـش 

هفتـه" مراجعه کنند.
ایجاد نخستین مرکز رشد 
خیرساز کشور در شبستر

رئیـس پارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
نخسـتین  راه انـدازی  از  همچنیـن  شـرقی 
مرکز رشـد خیرساز کشـور در آینده نزدیک 
در روسـتای بنیس شبستر خبر داد و گفت: 
ایـن مرکـز بـرای اسـتقرار واحدهـای فناور 
شبسـتر به منظور حمایت از کسب وکارهای 
فناورانـه و دانش بنیان بـا حمایت پارک علم 
و فناوری اسـتان در دانشـگاه پیام نور بنیس 

می شـود. ایجاد 
واحدهـای  رشـد  مرکـز  افـزود:  وی 
فنـاور بنیس بـا هـدف حمایـت از ایده های 
در  بـه محصـول،  بـرای رسـیدن  فناورانـه 
مرحلـه نخسـت با اسـتقرار ۸ شـرکت فناور 

فعالیـت خـود را آغـاز می کنـد.
دکتـر واعظـی افـزود: خیـران بنیسـی 
کـه بـه عرصـه فنـاوری ورود کرده انـد قـرار 
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 دکتر عبدالرضا واعظی در تشریح 
اقدامات پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مطرح کرد:

 افزایش ۳۲ برابری میزان صادرات 
شرکت های پارک در سال گذشته
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در  الزم  زیرسـاخت های  تأمیـن  بـا  اسـت 
مجتمـع دانشـگاهی پیـام نـور ایـن روسـتا 
در آینـده، زمینـه را برای راه اندازی شـهرک 
تحقیقاتـی در ایـن مجموعـه آمـاده کنند تا 
امـکان تولید محصوالت دانش بنیـان در این 

شـهرک فراهم شـود.
دکتـر معصومـی رئیـس دانشـگاه پیـام 
نـور اسـتان هـم گفـت: مرکـز رشـد بنیس 
نخسـتین مرکـز رشـد ایـن دانشـگاه اسـت 
کـه راه انـدازی آن موجب اشـتغال، توسـعه 
فنـاوری و خودکفایـی در منطقه خواهد شـد. 
رسـولوی رئیـس مجمع خیـران بنیس 
هـم با اشـاره بـه آمادگی خیران این روسـتا 
بـرای حمایـت از توسـعه فنـاوری باتوجه به 
افزایـش واحدهـای تولیـدی و صنعتـی در 
این روسـتا گفــت: بـرای ایجاد مرکز رشـد 
بنیـس، خیـران حـدود 2۰ میلیـارد ریـال 

هزینـه کرده انـد.
مرکـز رشـد واحدهای فنـاور بنیس قرار 
اسـت در دانشـگاه پیـام نور بنیـس به عنوان 
نخسـتین روسـتای دانشـگاهی کشـور کـه 
ایـن دانشـگاه نیـز بـا هزینـه خیـران ایـن 

منطقـه سـاخته شـده اسـت دایر شـود.
آغاز مرحله اجرایی طرح گرنت 

جوانه با حمایت پارک علم و 
فناوری آذربایجان شرقی 

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
شـرقی گفت: در مرحلـه اول فراخـوان اجرای 

ایـن طـرح، از ۴ رسـاله دکتـری و ۵ پایان نامه 
کارشناسـی ارشـد به مبلغ 2 میلیـارد و 2۸۷ 
میلیـون ریال حمایـت مالی انجام خواهد شـد.

دکتر عبدالرضا واعظی با اشـاره به اهمیت 
طرح گرنت فناوری افـزود: هدف از اجرای این 
طرح حمایت و کاربردی نمودن پایان نامه های 
تحصیـالت تکمیلـی و بسـط و توسـعه توان 
ملـی در حـوزه نـوآوری و کارآفرینـی و ارتقاء 
ظرفیت توسـعه فناوری در دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشـی در سطح کشـور است. 
فنـاوری  گرنـت  در  وی،  گفتـه  بـه 
حمایت هـای مالی بالعـوض از پایان نامه های 
تحصیـالت تکمیلـی مرتبـط بـا فنـاوری در 
حـوزه  IT و ICT کـه منجر به توسـعه دانش 
فنـی شـوند، از طریق پـارک علم و فنـاوری، 
وزارت عتـف، و پـارک فـاوا )پـارک فنـاوری 

اطالعـات( صـورت می گیـرد.
رئیـس پارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
شـرقی افزود: کلیـه دانشـجویان تحصیالت 
بـا  مرتبـط  پایان نامه هـای  کـه  تکمیلـی 
دو حـوزه IT و ICT داشـته باشـند حتـی 
ایـن  بـا  مرتبـط  رشـته  در  درصورتی کـه 
می تواننـد  نمی کننـد،  تحصیـل  حـوزه  دو 
بـا ثبت نـام در طـرح گرنـت جوانـه )تـاد( 
انجـام  بـرای  طـرح  ایـن  حمایت هـای  از 
پایان نامه هـای  قالـب  در  خـود  پروژه هـای 

فناورانـه برخـوردار شـوند.
وی یـادآور شـد: فـاز اول گرنـت جوانـه 

در سـال جـاری در پنـج اسـتان آذربایجـان 
شـرقی، خراسـان رضوی، سـمنان، فارس و 
مرکـزی به صـورت پایلوت اجرا شـد و در فاز 
دوم 12 اسـتان بـه ایـن طـرح اضافـه شـده 
اسـت کـه بـا جلـب حمایـت دسـتگاه های 
اجرایـی وزارت علـوم در حـال رایزنـی برای 
تسـری این طـرح به رشـته ها و گرایش های 

می باشـد. دیگر 
دکتـر واعظـی با اشـاره به اجـرای گرنت 
بـا گرنـت جوانـه  فنـاوری هم زمـان  رشـد 
فنـاوری،  رشـد  گرنـت  در  افـزود:  فنـاوری 
محتـوای  بـا  تحقیقاتـی  فعالیت هـای  از 
اعضـای هیئت علمـی،  بـرای  تجاری سـازی 
فعالیت های شـتاب دهی و رشـد شرکت های 

نوپـا حمایـت خواهـد شـد.
طـرح  اجـرای  اول  مرحلـه  افـزود:  وی 
گرنـت جوانـه )تاد( بـا انجـام تفاهم نامه بین 
پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان شـرقی و 
دانشـگاه های تبریـز، علوم پزشـکی، صنعتی 
سهند، شهید مدنی آذربایجان و آزاد اسالمی 
واحـد تبریـز اجـرا شـد و مرحله بعـدی این 
طـرح در اوایل بهمن ماه سـال جـاری با اعالم 

فراخـوان عمومی شـروع خواهد شـد. 
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
شـرقی اظهـار امیـدواری کـرد بـا مشـارکت 
سـایر دانشـگاه ها در مرحلـه بعـدی طـرح 
شاهد رشـد تعداد پایان نامه ها و حمایت های 

موضـوع ایـن طرح باشـیم.
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و  علـم  پـارک  فنـاوری  و  نـوآوری  معـاون 
فنـاوری آذربایجـان شـرقی نیـز از امضـاء و 
مبادلـه 23 قـرارداد فـروش فنـاوری در سـال 
جـاری به منظـور تأمیـن دانش فنـی، قطعات 
و تجهیـزات موردنیـاز صنایـع سـازمان های 
اسـتان توسـط محققان و فناوران پـارک علم 

و فنـاوری آذربایجـان شـرقی خبـر داد.
دکتـر کیانـی افـزود: در سـال گذشـته بـا 
ایجـاد ارتباط بین فناوران مسـتقر در پـارک و 
مراکـز رشـد با صنایـع و سـازمان های مختلف 
اسـتان و تمرکز بر تحقیقات کاربردی در حوزه 
فناوری و تولید، توانسـته ایم 23 قـرارداد فروش 

فنـاوری بـه ارزش تقریبی 39 میلیـارد ریال با 
صنایـع و سـازمان های اسـتان مبادله کنیم. 

بـه گفتـه وی هم اکنـون مراحـل نهایـی 
مبادلـه 29 قـرارداد جدیـد فروش فنـاوری با 
صنایـع و سـازمان ها در حـال اجراسـت و بـا 
افزایش عقد قراردادها شـاهد توسـعه بیشـتر 
ارتبـاط فی مابین فنـاوران مسـتقر در پارک و 

صنعـت خواهیـم بود. 
 معـاون نـوآوری و فنـاوری پـارک علـم و 
فناوری آذربایجان شـرقی، در تشریح عملکرد 
دپارتمـان بازاریابی و تجاری سـازی پارک علم 
و فناوری آذربایجان شـرقی خاطرنشـان کرد: 
پـارک  تجاری سـازی  و  بازاریابـی  دپارتمـان 
علـم و فنـاوری آذربایجـان شـرقی در سـه 
بخش مالکیت فکـری، دفتر انتقال تکنولوژی 
)TTO( و واحـد بازاریابـی و تجاری سـازی بـا 
هدف تسـهیل فراینـد تجاری سـازی و فروش 
محصـوالت شـرکت های فنـاور و دانش بنیان 

می کند. فعالیـت 
وی اظهار کرد: در سال 9۸، ۶2 موافقت نامه 
در اولین نمایشگاه چالش ها و نیازهای صنایع و 
سـازمان های آذربایجان شرقی، ۶۴ موافقت نامه 
فنـاوری  و  نـوآوری  نمایشـگاه  هفتمیـن  در 
ربـع رشـیدی و 1۰ موافقت نامـه در نمایشـگاه 
دسـتاوردهای پژوهشی و فناوری کشور توسط 

دپارتمـان بازاریابی پارک با صنایع و سـازمان ها 
مبادلـه شـده اسـت و بـا هماهنگـی طرفیـن 
مراحـل اجـرای ایـن موافقت نامه هـا در حـال 

انجام اسـت. 
دکتـر کیانـی بـا تأکیـد بـر قرارگرفتـن 
پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان شـرقی در 
فهرسـت تأمین کننـدگان سـازمان ها بیـان 
کـرد: پـارک علـم و فنـاوری هم اکنـون در 
لیسـت تأمین کننـدگان شـرکت های مـس 
سـونگون، پتروشـیمی تبریز و سـازمان قطار 

شـهری تبریـز قـرار دارد. 
وی اظهـار کـرد: در سـال گذشـته 23۰۰ 
در  تخصصـی  آموزشـی  دوره  نفرسـاعت 
زمینه هـای مختلـف روش هـای بازاریابـی و 
مارکتینـگ بـرای شـرکت های فناور مسـتقر 
در پـارک برگزارشـده اسـت و بیـش از 12۰۰ 
نفرسـاعت مشـاوره در زمینه هـای بازاریابـی، 
مالی و حقوقی به شـرکت ها ارائه شـده اسـت. 
دکتـر کیانی تعداد اختراعات ارزیابی شـده در 
دفتـر مالکیـت فکـری را ۶1 مورد عنـوان کرد.

دپارتمـان بازاریابی و تجاری سـازی پارک 
علـم و فنـاوری آذربایجـان شـرقی، خردادماه 
سـال 139۸ بـا حضـور مدیـرکل فنـاوری و 
برنامه ریـزی وزارت علـوم تحقیقـات و فناوری 

آغـار بـه کارکرده اسـت.

معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مطرح کرد:
 عقد ۲۳ قرارداد فروش فناوری با صنایع 
بایجان شرقی در پارک علم و فناوری آذر
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گزارش ویژه: پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

محققـان یکـی از شـرکت های دانش محـور 
مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
شـرقی، موفـق به تولید کیت های تشـخیص 
جهـش ژن هـای سـوماتیکی، با فنـاوری باال 

شدند.
ویـرا  آراز  »زینـو  شـرکت  مدیرعامـل 
زیسـت« مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری 
گفـت:  دراین خصـوص  شـرقی  آذربایجـان 
محققـان ایـن شـرکت موفق به بومی سـازی 
و تولیـد کیت هـای تشـخیص جهش هـای 
سـوماتیکی ژن های K-Ras  ، B-raf و Jak2  با 

شـدند.   Real-Time PCR روش 
دکتـر مهـدی حقـی افـزود: جهش های 
ژنتیکی در سـرطان ها از نظر فارماکوژنتیکی 
ایـن  تشـخیص  و  دارنـد  فراوانـی  اهمیـت 
جهش ها به دلیل سـوماتیکی بـودن نیازمند 

 Real-Time روش هایـی با فناوری بـاال ماننـد
نشـان دار  پروب هـای  از  اسـتفاده  بـا    PCR

است.
بـه گفتـه وی بـرای تأمیـن نیـاز کشـور 
بـه ایـن محصـوالت، سـاالنه میلیون هـا دالر 
ارز از کشـور خـارج می شـود و واردات ایـن 
محصـوالت در بسـیاری از موارد با مشـکالت 

و تأخیرهـای فـراوان همراه اسـت.
کـرد:  اظهـار  ایـن شـرکت  مدیرعامـل 
کیـت تشـخیص جهش هـای ژن K-Ras و 
B-raf در تشـخیص نـوع جهش سـوماتیکی 
در سـرطان ها خصوصـاً سـرطان های روده و 
ریـه و تعیین نـوع داروی مؤثر مورداسـتفاده 
قـرار می گیـرد و قیمـت نمونه هـای خارجی 
ایـن کیـت بـرای ۵۰ تسـت بـاالی 3۰۰۰ 
دالر اسـت که نمونه تولید شـده توسـط این 

شـرکت با قیمـت کمتر از یک چهارم مشـابه 
خارجـی قابل عرضـه اسـت.

حقی یادآور شـد: کیت تشخیص جهش 
ژن JAK2 برای تشـخیص جهش سـوماتیک 
تخمیـن  و   JAK2 در ژن  F۶1۷V نقطـه ای
ریسـک در بیمـاران مبتـال بـه سـرطان های 
خونـی پلـی سـیتمی ورا، ترومبوسـیتمی و 
لوسمی پرومیلوسـیتیک و همچنین بررسی 
پاسـخ بـه درمان هـای اختصاصـی بـا هـدف 

JAK2 بـه کار مـی رود.
ویـرا  آراز  »زینـو  شـرکت  مدیرعامـل 
زیسـت« قیمـت خارجی این کیت بـرای ۵۰ 
تسـت بـاالی 2۰۰۰ دالر اسـت و محصـول 
تولیـد ایـن شـرکت بـا کمتـر از یک چهـارم 

قیمـت نمونـه خارجـی قابل عرضـه اسـت.

سیسـتم کنترل عملکـرد و بررسـی کارکرد 
صحیـح ایمنـی آسانسـور توسـط فنـاوران 
پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان شـرقی 

طراحـی و سـاخته شـد.
 محققـان شـرکت »آسـان بر هما سـیر« 
مسـتقر در پارک علـم و فنـاوری آذربایجان 
شـرقی با هـدف جلوگیـری از بـروز حوادث 
در حیـن اسـتفاده از آسانسـور سیسـتمی 
را طراحـی کرده انـد کـه همـواره مدارهـای 
ایمنـی و سنسـورها را کنتـرل و در صـورت 
وجـود هر مشـکلی بـه اسـتفاده کننده قبل 
از سوارشـدن بـه آسانسـور هشـدار می دهـد.

بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت »آسـان بر 
همـا سـیر« سیسـتم جعبه سـبز آسانسـور 
)Green Box( بـا فنـاوری باال اطالعات برخط 
مدارات ایمنی آسانسـور شـامل کنتاکتورها، 

ترمزهـا و سنسـورها را دریافـت و تحلیـل 
می کنـد.

جهانگیـر نجـف زاده افزود: این سیسـتم 
در  و  می کنـد  ذخیـره  را  داده هـا  تمامـی 
پـال  ماننـد  خطـا  هرگونـه  بـروز  صـورت 
بـودن قفـل دوشـاخ یـا بازماندن فـک ترمز 

می دهـد. نشـان  را  الزم  عکس العمـل 
شـدن  اجبـاری  بـا  کـرد:  تأکیـد  وی 
اسـتفاده از سیسـتم ایمنی آسانسـور از بروز 
حـوادث ناگـواری مانند سـقوط آسانسـور و 
گیرکـردن بیـن درب و کابیـن جلوگیـری 

می شـود.
نجف زاده یادآور شـد سیستم جعبه سبز 
آسانسـور بـرای اولین بـار در کشـور راه حلـی 
نویـن بـرای مشـکل پـاره شـدن کابل هـای 

هدایت آسانسـور ابـداع کرده اسـت.

تولید کیت های 
تشخیص جهش های 

ژنتیکی در کشور

 طراحی و ساخت 
سیستم کنترل عملکرد آسانسور
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مروری بر عملکرد پارک علم و فناوری یزد 

تقویت زیرساخت، 
ارتقای سطح خدمات فناوری، 

توسعه اکوسیستم با مشارکت بخش 
خصوصی و شبکه سازی

  
پـارک علـم و فناوری یـزد که نهاد اسـتانی 
متولـی فنـاوری وابسـته بـه وزارت علـوم، 
عنـوان  بـه  اسـت،  فنـاوری  و  تحقیقـات 
بـا  در سـال13۸۰  پـارک کشـور  دومیـن 
ماموریـت ایجاد ثـروت در جامعـه از طریق 
به کارگیـری  و  نـوآوری  فرهنـگ  ترویـج 
فناوری های جدید تاسـیس شـد و اینک به 
شـبکه گسـترده ای شـامل واحدهـای فناور 
رشـد  مراکـز  و  پردیس هـا  دانش بنیـان،  و 
همـکار، مراکـز توسـعه فناوری و نـوآوری و 

اسـت.  یافتـه  توسـعه  شـتاب دهنده ها، 
رسـالت کلیـدی این مجموعـه در چند 
سـال آینـده، توسـعه اکوسیسـتم نـوآوری 
و فنـاوری اسـتان بـه منظـور ارتقای سـهم 
اسـتان  اقتصـاد  از  دانش بنیـان  اقتصـاد 
بـه بیـش از 2۰ درصـد انتخـاب شـده کـه 
تحقـق آن مسـتلزم یک رشـد انفجـاری در 
ایجاد کسـب و کارهای فنـاور و دانش بنیان 
جدیـد و افزایـش رقابت پذیـری آنهـا اسـت 
و ایـن امـر مهم تنهـا با مشـارکت هدفمند 
بخـش خصوصـی توانمنـد در فعالیت هـای 

بنیادیـن پـارک امکان پذیـر خواهـد شـد.
 3۰۰ از  بیـش  حاضـر  حـال  در 
پردیـس  در مجموعه هـای  فنـاور  شـرکت 
پیشـرفته  سیسـتمهای  و  زیسـت فناوری 
و  اطالعـات  فنـاوری  پردیـس  صنعتـی، 
ارتباطـات، پردیـس علـوم انسـانی و هنـر و 
مراکـز رشـد اقمـاری )شـامل مرکـز رشـد 
رشـد  مرکـز  صدوقـی،  شـهید  دانشـگاه 
دانشـگاه آزاد، مرکـز رشـد دانشـگاه پیـام 
نـور، مرکـز رشـد کشـاورزی، مرکـز رشـد 
ابرکـوه و مرکـز رشـد میبـد( مسـتقر و در 
حـال فعالیت هسـتند. این مراکـز به عنوان 

کانـون شـکل گیری و تقویـت شـرکت های 
سـطح  ارتقـای  در  مهمـی  نقـش  فنـاور 

می کننـد. ایفـا  اسـتان  فنـاوری 
ایـن پـارک در یـک سـال منتهـی بـه 
31 شـهریور 99، مجموعه ای از فعالیت ها و 
اقدامات را در راسـتای رسـالت کلیدی خود 
انجـام داده اسـت که در ادامه به آنها اشـاره 

می شـود.

تقویت زیرساخت
بـر محوریـت فعالیت هـای بنیادیـن پـارک 
و بـه منظـور ایجـاد یـا توسـعه زیرسـاخت 
فعالیت هـا،  ایـن  نیـاز  مـورد  فیزیکـی 
"کارخانـه  مجموعه هـای  در  پهنه سـازی 
نوآوری درخشـان"، "ناحیه نـوآوری اقبال" و 
"پردیـس جامـع پـارک علم و فنـاوری یزد"  

در دسـت اقـدام قـرار گرفتـه اسـت.
بـا  درخشـان  نسـاجی  کارخانـه 
بهره گیـری از مـدل کارخانـه اقبـال و بـه 
منظـور هم افزایـی جوانـان تحصیل کـرده و 
خـالق در کنار کارآفرینان و مربیان کسـب 
وکار و سـرمایه گذاران، بـه عنـوان یکـی از 
پهنه هـای نـوآوری انتخـاب و توسـعه آن بر 
عهـده سـازمان عامـل منطقـه ویـژه علم و 

فنـاوری گـذارده شـده اسـت.

"ناحیـه نـوآوری اقبـال" حـول کانـون 
ایـن  اقبـال تشـکیل و در  مرکـز فنـاوری 
باقیمانـده  راسـتا ۶۰۰۰ مترمربـع فضـای 
کارخانـه اقبـال بـه ایـن فضا ملحق شـده و 
بـا پیگیری هـای الزم، مجـوز ایـن ناحیه به 
عنوان اولین پهنه نوآوری از سـوی شـورای 

عالـی عتـف صـادر گردیده اسـت.

"پردیـس  زیرسـاختی  اقدامـات 
جامـع پـارک" بـه عنـوان محـل اسـتقرار 
شـرکت های بـزرگ فنـاور از آذرمـاه 139۸ 
آغـاز و قراردادهـای مربـوط به آماده سـازی 
و  هکتـاری   2۰ پـروژه  خـط  اصـالح  و 
پیگیری هـای مربوط به تخصیص انشـعاب-

هـای آب، بـرق و گاز انجـام شـده اسـت. به 
و  پذیـرش  فراخـوان  دو  برگـزاری  دنبـال 
اسـتقرار،  جهـت  شـرکت   2۰ درخواسـت 
13 قـرارداد واگـذاری تنظیـم و 31 قطعـه 
به شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان واگذار 

شـده اسـت. 
مشـکل جـدی تامیـن فضـای اسـتقرار 
شـرکت ها و تیم هـای فنـاور اجـاره بیـش 
از هفـت هـزار مترمربـع فضـا را در قالـب 
فضـای کارگاهـی، مراکز توسـعه ای و فضای 
اسـتقرار شـرکت ها سـبب شـده اسـت. در 
راسـتای تامیـن فضـا، تکمیـل اسـکلت و 
عملیات نازک کاری سـاختمان مراکز رشـد 
اقبال در مسـاحتی بیـش از 3۰۰۰ مترمربع 

در حـال انجام اسـت.
اقبـال،  اشـتراکی  کار  فضـای  ایجـاد 
تجهیـز کارگاه چـاپ سابلیمیشـن و تجهیز 
سـالن آمفی تئاتـر از دیگـر اقدامـات ایجـاد 
زیرسـاخت در مجموعـه اقبـال بـوده اسـت. 

توسعه اکوسیستم با مشارکت 
بخش خصوصی

رشـد اکوسیسـتم نـوآوری اسـتان و نیاز به 
توسـعه های آتـی، بالـغ شـدن شـرکت های 
پـارک با بیـش از دو دهـه فعالیت و محدود 
لـزوم  نشـان دهنده  دولتـی  منابـع  بـودن 
جلـب مشـارکت بخـش خصوصـی توانمند 
در تحقـق رسـالت های پـارک اسـت. ایـن 
امر در سـه سرفصل "فرهنگ سـازی، ترویج 
و  تیم سـازی  "توانمندسـازی،  آمـوزش"،  و 
تجاری سـازی" و "ارائـه خدمـات عمومـی و 
تخصصی کسـب و کار فناورانـه" راه اندازی و 

دنبال شـده اسـت. 
-راه انـدازی اولیـن مدرسـه نـوآوری در 
کشـور: مدرسـه نـوآوری یک پلتفـرم جامع 
بـا مشـارکت کامـل شـرکت های توانمنـد 
عنـوان  بـه  کـه  اسـت  خصوصـی  بخـش 
مکمل سیسـتم آموزشـی دوره متوسطه در 
قالـب دوره هـای پروژه محـور و کاربردی در 

رسالت کلیدی این مجموعه در 
چند سال آینده، توسعه اکوسیستم 
نوآوری و فناوری استان به منظور 
ارتقای سهم اقتصاد دانش بنیان از 
اقتصاد استان به بیش از 2۰ درصد 
انتخاب شده که تحقق آن مستلزم 
یک رشد انفجاری در ایجاد کسب 
و کارهای فناور و دانش بنیان جدید 
و افزایش رقابت پذیری آنها است 
و این امر مهم تنها با مشارکت 
هدفمند بخش خصوصی توانمند 
در فعالیت های بنیادین پارک 
امکان پذیر خواهد شد.

گزارش ویژه

گزارش ویژه: پارک علم و فناوری یزد
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حوزه هـای مختلـف توسـط مرکـز نـوآوری 
پـارک طراحـی و تدویـن شـده اسـت. این 
مدرسـه فعالیـت خـود را در سـه سـرفصل 
بیوتکنولوژی، چاپ سابلیمیشـن و اینترنت 
اشـیا در تابسـتان 99 آغـاز نمـوده و سـایر 
فنـی  حوزه هـای  در  آن  سـرفصل های 
مهندسـی، علوم پایـه، هنر، کسـب و کار و 

توسـعه فـردی در حـال تدویـن اسـت.
بهره گیری از سـاختارها، پتانسـیل ها و 
بسـترهای فیزیکی موجود در سطح استانی 
و ملـی، وجـه تمایـز ایـن مدرسـه اسـت تا 
بتـوان بـا عـدم تمرکـز فیزیکـی، محیطـی 
پویـا بـرای پـرورش خالقیت، سـعی و خطا 
و توانمندسـازی نوجوانـان و جوانـان فراهم 
آورد. پـارک علـم و فنـاور یـزد نظـارت و 
راهبـری ایـن مدرسـه را بـه عهـده خواهد 

داشت.
-نهادهـای توسـعه فنـاوری و نـوآوری: 
اسـتودیوها،  عناویـن  بـا  نهادهـا  ایـن 
فنـاوری  توسـعه  مراکـز  شـتاب دهنده ها، 
و مراکـز نـوآوری بـا حمایـت پـارک علم و 
فنـاوری یـزد و محوریـت بخـش خصوصی 
ایجاد شـده و امید است در آینده نزدیک به 
کانون های ارتقای سـطح فنـاوری در حوزه 
تخصصی خود تبدیل شـوند. استودیو داده، 
سـرآیند  شـتاب دهنده های  خـالق،  خانـه 
افـکار نـو، پیشـگامان کویـر، مراکز توسـعه 
سـرامیک، معـدن، نسـاجی و انیمیشـن و 
مراکـز نـوآوری اقبال، سـرامیک و نسـاجی 
از نهادهـای شـکل گرفته و تقویت شـده در 

این راسـتا هسـتند.
ظرفیت هـای  شـرکت ها:  و  -پروژه هـا 
و  فنـاور  شـرکت های  در  شـده  ایجـاد 
دانش بنیـان بـا بیـش از دو دهـه فعالیـت 
پـارک یـزد در رشـد و پـرورش آنهـا و نیـز 
از اکوسیسـتم  ایـن مجموعه هـا  شـناخت 
لـزوم  نشـان دهنده  نـوآوری،  و  فنـاوری 
بهره گیری از آنها در ارائه خدمات و توسـعه 
اکوسیسـتم اسـت. 3۰ شـرکت توانمند در 
انجـام پروژه هـا و یـا ارائه خدمات بـا پارک 
قـرارداد بسـته اند که ۷ شـرکت در توسـعه 
زیرساخت، ۶ شـرکت در توسعه فناوری، 3 

شـرکت در ارائـه خدمات و 1۴ شـرکت در 
قالـب کارگـزاری در حوزه هـای مختلـف با 

پـارک همـکاری نموده انـد.

خدمات فناوری
ارائـه خدمـات در جهـت ارتقـا و افزایـش 
و  فنـاور  شـرکت های  رقابت پذیـری 
دانش بنیان یکی از مهمترین سـرفصل های 
حمایـت پـارک از این مجموعه ها به شـمار 
می آیـد. در ایـن راسـتا ۴3 عنـوان خدمت 
فنـاوری مـورد نیـاز شـرکت ها احصـا و در 
حـال شـکل گیری و یـا توسـعه اسـت. این 
خدمـات در عناوینی مانند مدیریت کسـب 
و کار، خدمـات مالی، خدمات حقوقی، بازار 
و برندینـگ، مالکیـت فکـری، عارضه یابـی، 
تبلیغـات و اطالع رسـانی و خدمـات حـوزه 

بین الملـل تعریف شـده اسـت. 
 همچنیـن ضمـن برگـزاری ۴9 دوره 
آموزشـی، 123۰۰ نفـر سـاعت آمـوزش و 
21۰ نفرسـاعت مشـاوره در ۶ سـرفصل در 

حوزه هـای مختلـف انجـام شـده اسـت.
تجاری سـازی محصـوالت  زمینـه  در   
نیـز 1۰۷ پرونـده ثبـت اختـراع تشـکیل و 
2۵ اختـراع ثبـت نهایـی شـده اسـت؛ ۸3 
درخواسـت ثبـت برنـد ارائـه و 1۵ ثبـت 
همچنیـن  اسـت.  گرفتـه  صـورت  نهایـی 
۶۴ طـرح ورودی بـرای حمایت از سـاخت 
نمونـه اولیـه درخواسـت شـده کـه از ایـن 
میزان 1۸ نمونه اولیه سـاخته شـده اسـت.

در خصـوص عارضه یابـی شـرکت های 
فنـاور کارگزار این حـوزه انتخاب و حمایت 
پسارشـدی  شـرکت   ۵ از  درصـدی   3۰
شـرکت کننده در ایـن فراینـد انجـام شـده 

ست.  ا

شبکه سازی
ترویجـی،  رویکردهـای  بـا  رویـداد   9۰
پـارک  در  شبکه سـازی  و  توانمندسـازی 
برگـزار شـده و 2۷۸۵ نفر در ایـن رویدادها 
شـرکت نموده انـد. در ایـن زمینـه پـارک 
برگزارکننـده دو نمایشـگاه از محصـوالت 
شـرکت ها بـوده و در چهـار نمایشـگاه نیـز 
غرفـه ارائه محصوالت شـرکت ها را راهبری 
نمـوده اسـت. 1۸ عنـوان تفاهم نامـه پارک 
بـا نهادهای دولتی و یـا بخش خصوصی در 
جهـت ایجاد تعامـالت سـازنده و هم افزایی 

بیشـتر منعقـد گردیده اسـت.

پشتیبانی فناوری
بـا توجه بـه اینکه اجـرای برنامه ها، نیازمند 
تامیـن منابـع مالـی و جـذب سـرمایه های 
گیـری  کار  بـه  و  خصوصـی  و  دولتـی 
شـیوه های نویـن تامیـن مالـی اسـت، این 
پـارک برقراری تعامل سـازنده و مسـتمر با 
دو نهـاد معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری و صندوق نوآوری و شـکوفایی را 

در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. 
سـازمان موفـق بـه اخـذ 1۵2 میلیارد 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  منابـع  ریـال 
ریاسـت جمهـوری در پروژه هـای مربـوط 
از  اسـت.  شـده  زیرسـاخت  توسـعه  بـه 
طریـق صنـدوق پژوهـش و فناوری اسـتان 
نیـز، مبلغـی بالـغ بر سـیصد میلیـارد ریال 
تسـهیالت در عناویـن مختلـف از جملـه 
خط اعتباری، تسـهیالت ضروری، لیزینگ، 
گـردش،  در  سـرمایه  صنعتـی،  تولیـد 
نمونه سـازی، زیرسـاخت فنـاوری، صندوق 
بـه  سـهامداری  و  تجاری سـازی  نـوآوری، 

شـرکت ها پرداخـت شـده اسـت.
اعتبـارات هزینـه ای اختصاصـی پـارک 
یزد در سـال گذشـته 2۵ درصد و اعتبارات 
هزینه ای عمومی ۴۵ درصد افزایش داشـته 
و اعتبـارات عمرانـی عمومـی بـا ۷۵ درصد 
کاهـش روبـرو بوده اسـت. در جهـت انجام 
فعالیتهـا 1۰۰ عنوان قـرارداد با مبلغی بالغ 
بـر 21۸ میلیـارد ریـال در سـرفصل های 
عمرانـی، فنـاوری، تامیـن نیروی انسـانی و 

اجـاره فضا منعقد شـده اسـت.
فنـاوری،  پشـتیبانی  حـوزه  در 
فعالیت هـای دیگری از جملـه افزایش 1۰۰ 
درصدی سـهام پارک در صندوق پژوهش و 
فناوری یـزد، بازبینی و باز طراحی سـاختار 
اتوماسـیون اداری پارک، عقـد قرارداد و آغاز 
تدوین برنامه اسـتراتژیک پارک و اسـتقالل 
هیـات امنـا و هیـات اجرایی منابع انسـانی 
پـارک انجام شـده و همچنین 1۶۵۶ سـهم 
از حـق تقـدم دولت بـه شـرکت های پارک 
واگذار و سـهام شرکتها در صندوق پژوهش 

افزایـش 13۰ درصدی داشـته اسـت.
پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـه صورت 
در  را  ای  توسـعه  هـای  برنامـه  ای  ویـژه 
دسـتور کار خـود قـرار داده و بـه جد پیگیر 
رفـع مشـکالت چنـد سـاله پـارک از جمله 

کمبـود فضـا و مشـکالت دیگـر اسـت.

گزارش ویژه: پارک علم و فناوری یزد
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برگزاری نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری 

و فن بازار به صورت مجازی
ــا  ــران کرون ــری بح ــا اوج گی ــان ب همزم
نمایشــگاه های  از  بســیاری  در جهــان، 
ــد.  ــق افتادن ــه تعوی ــا ب ــو و ی ــرح لغ مط
پژوهــش،  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
فنــاوری و فن بــازار یــزد هــم از ایــن 
ــن  ــر ای ــرار ب ــود و ق ــتثنی نب ــده مس قاع
بــود کــه امســال بــرای پیشــگیری از 
شــیوع ویــروس کرونــا و حفــظ ســالمتی 
ــزار  ــن نمایشــگاه برگ شــرکت کنندگان ای
ــف  ــاد مختل ــی ابع ــس از بررس ــود. پ نش
دســت اندرکاران  ســرانجام  موضــوع، 
ــزاری  ــه برگ ــم ب ــگاه تصمی ــن نمایش ای
ــا تدبیــر دبیرخانــه  آنالیــن آن گرفتنــد. ب
و همــکاران نمایشــگاه، از ظرفیت هــای 
ــن  ــزاری آنالی ــرای برگ فضــای مجــازی ب
آن بهــره بــرده شــد. بــه منظــور برگــزاری 
ــه  ــگاه، مجموع ــن نمایش ــر ای ــه بهت هرچ
اقدامــات الزم انجــام پذیرفتــه اســت کــه 

بــه شــرح ذیــل می باشــد.
شــرکت هــا، ســازمان هــا و موسســات 
متقاضــی حضــور در نمایشــگاه مجــازی، 
 www.panel.yazdtechshow.com ــایت در س
ــام کــرده و غرفــه خــود را بصــورت  ثبت ن
ــد در  ــا می توانن ــازند. آنه ــازی می س مج
ــتر  ــم و پوس ــوگ، فیل ــود کاتال ــه خ غرف
بارگــذاری کننــد و اطالعــات خــود را 
ــد  ــرار بدهن ــار بازدیدکننــدگان ق در اختی
بــرای  می تواننــد  بازدیدکننــدگان  و 
ــی  ــات تماس ــا اطالع ــاط ب ــراری ارتب برق
کــه شــرکت ها قــرار داده انــد تمــاس 

ــد. بگیرن
 11۴ تاکنــون  نمایشــگاه  ایــن  در 
غرفــه شــرکت نمــوده و آمــار آن بــه 

شــرح زیــر اســت:

مجموع غرفه های نمایشگاه 
11۴تاکنون

مجموع بازدید از نمایشگاه فن 
۶۵9۸بازار تاکنون

مجموع گفتگوها و چت آنالین 
223ثبت شده در سیستم تاکنون

تعداد رویدادهای جانبی برگزار 
۸شده تاکنون

تعداد شرکت کنندگان در 
2۸3رویدادهای جانبی تاکنون

 

افتتاح نمایشگاه مجازی دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار یزد

مجـازی  نمایشـگاه  افتتاحیـه  مراسـم 
دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فن بازار 
یـزد در محـل سـالن کوثر اسـتانداری یزد 

شـد. برگزار 
این مراسـم روز سه شـنبه 1۸ آذر 99 
بـا حضـور محمـد علـی طالبـی، اسـتاندار 
یـزد، اکرم فـداکار، معاون توسـعه مدیریت 
محمدمهـدی  یـزد،  اسـتانداری  منابـع  و 
لطفـی، رئیـس پارک علـم و فنـاوری یزد، 
شـهرام شـکوهی، معاون فناوری و نوآوری 
پـارک علـم و فنـاوری یـزد، قاسـم بریـد 
لقمانـی، رئیـس دانشـگاه یـزد و جمعـی 
از مسـئولین اسـتانی  بـه صـورت مجازی 

شـد. برگزار 
نمایشـگاه  افتتاحیـه  مراسـم  در 
و  فنـاوری  پژوهـش،  دسـتاوردهای 
فن بـازار، تفاهم نامـه توسـعه پهنـه علـم و 
فنـاوری اقبـال به عنـوان اولیـن پهنه علم 
و فنـاوری کشـور در اسـتان یـزد امضا شـد.

کلنـگ آغـاز عملیـات سـاخت پایلوت 
فنـاوری در پردیـس جامـع پـارک یـزد به 

دسـتور اسـتاندار بـه زمین زده شـد.
در ایـن نشسـت از سـایت نمایشـگاه 
مجـازی دسـتاوردهای پژوهـش، فناوری و 

فن بـازار توسـط اسـتاندار رونمایـی شـد و 
این سـایت رسـما کار خود را شـروع کرد. 
در ادامـه اسـتاندار از غرفـه هـای پـارس 
زیگمـاد یـزد، کمنـد افـزار آریا و سـرآیند 
افـکار نـو بازدیـد مجـازی انجامـداد و بـا 
صاحبـان ایـن غرفه هـا به صـورت آنالین 

کرد. گفتگـو 
حاشـیه  در  فنـاوری:  نشـان  اعطـای 
مراسـم به سـه شـتاب دهنده؛ پیشـگامان 
کویـر، سـرآیند افـکار نـو و سندبادتوسـط 
اسـتاندار یـزد  نشـان فنـاوری اعطا شـد و 
مدیـران ایـن شـتاب دهنده هـا توضیحاتی 

در زمینـه فعالیـت خـود ارائـه نمودنـد.
رویـداد  ایـن  هـای  برنامـه  دیگـر  از 
اعطـای قراردادهـای واگـذاری زمین طرح 
توسـط  کـه  بـود،  متقاضیـان  بـه  جامـع 
اسـتاندار بـه مدیـران شـرکت هـای فناور 

داده شـد. تحویـل  متقاضـی 
در حاشـیه مراسـم ازمحصـوالت بومی 

فناوری اسـتان رونمایی شـد.

گروه تولید 
محتوای 
روناک فردا

سامانه هوشمند اینستاگرام

دستگاه کنترل کیفیت اپتیک شرکت آپافن
و دستگاه وایندر نخ

شرکت آرمان 
محافظ گیاهیرویش سبز

آکادمی 
رباتیک

محصوالت آموزشی 
رباتیک )بومی سازی “برد 

الکترونیک”( و برگزار کننده 
دوره های رباتیک

شرکت نانو 
سنجش یاران 

محیط

محافظ پرتو اشعه X ، الک 
پلی اورتان یو وی کیور، 

روان ساز جامد بر پایه نانو 
مواد، روغن موتور حاوی نانو 
صفحات با ماندگاری بسیار 
بیشتر وجوهر رسانا حاوی 

صفحات گرافنی

 فعالیت های 
پارک علم و فناوری یزد 
در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹

گزارش ویژه: پارک علم و فناوری یزد
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همچنیـن همزمـان بـا هفتـه پژوهش و 
فناوری در نشسـتی با حضور آقای کشمیری 
مدیـر کل برنامه ریـزی امـور فنـاوری وزارت 
عتـف، تفاهم نامه سـه جانبه شـروع عملیات 
گرنـت فنـاوری بین وزارت عتـف، پارک علم 
و فنـاوری یزد بـه عنوان یکـی از پارک های 

مجـری و پـارک فاوا امضا شـد.
 مراسـم اختتامیـه نمایشـگاه مجـازی 
دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فـن بازار 
محـل  در  مـاه  آذر  پنجشـنبه 2۰  روز  در 

نمایشـگاه برگـزار شـد.
این مراسـم با حضـور محمد علی طالبی 
"اسـتاندار یـزد"، قاسـم بریـد لقمانی"رئیس 
دانشـگاه یـزد"، اکـرم فداکار"معـاون توسـعه 
مدیریـت و منابـع اسـتانداری یـزد"، محمـد 
مهـدی لطفی"رئیـس پـارک علـم و فناوری 
یـزد"، شـهرام شـکوهی "معـاون فنـاوری و 
نـوآوری پارک علـم و فناوری یـزد"و جمعی 
دیگر از مسـئولین اسـتانی به صورت مجازی 

برگزار شـد.
در ایـن مراسـم از برگزیـدگان پژوهش 
و فنـاوری اسـتان یـزد تقدیر به عمـل آمد.

محصـول  سـه  از  مراسـم  حاشـیه  در 
فناورانـه بـه شـرح زیر توسـط اسـتاندار یزد 

رونمایـی شـد.
شرکت 

پادرامعدن 
ایرانیان

 دستگاه خرج گذار چال های
انفجاری در معادن

شرکت 
کمندافزار 

ایرانیان
نرم افزار MIS ) یکپارچه 
سازی اطالعات مدیریت(

شرکت آوا 
الکترونیک

بومی سازی برد الکترونیک 
کاربردی دستگاه های 
بافندگی صنعت نساجی

در حاشـیه مراسـم اختتامیه نمایشـگاه 
فنـاوری  پژوهـش،  دسـتاوردهای  مجـازی 
و فـن بـازار، چهـار تفاهـم نامـه همـکاری 
مشـترک با هدف تجاری سـازی محصوالت 

فناورانـه امضا شـد.
شـرکت های طـرف تفاهـم و موضـوع  
تفاهـم نامـه هـا به شـرح زیـر بـود؛ تفاهم 
نامـه دانشـگاه یزد و شـرکت فـوالد آلیاژی 

هـا  اشـتراک ظرفیـت  موضـوع  بـا  ایـران 
و توانمنـدی هـای دو طـرف؛ تفاهـم نامـه 
دانشـگاه یـزد و شـرکت دانـش بنیـان نانو 
سـومین  واقـع  در  کـه  کیمیـا  سـنجش 
اسـپیناف دانشـگاه یزد و قـرارداد آن از نوع 
قـرارداد رویالیتی بود و تفاهم نامه شـرکت 
ایـده گسـتر صنعـت و آوا الکترونیـک بـا 
همچنیـن  و  مشـترک  همـکاری  موضـوع 
تفاهـم نامـه اسـتارتاپ فتونیـک و فناوری 
هـای کوآنتومـی بـرای راه اندازی سـومین 

اسـپیناف دانشـگاه یـزد.
در حاشـیه مراسـم، غرفه شـرکت فناور 
برتـر  غرفـه  عنـوان  بـه  آریانـا،  گسـترآراز 
نمایشـگاه مجـازی دسـتاوردهای پژوهـش، 

فنـاوری و فـن بـازار یـزد انتخـاب شـد.
قبیـل  از  معیارهایـی  انتخـاب  ایـن  در 
 ، نمایشـگاه  کننـده  ثبت نـام  نخسـتین 
و  مسـتندات  بـودن  مـدون  و  آراسـتگی 
محتـوای ارائه شـده، فعـال بودن در سـامانه 
نمایشـگاه و ارتبـاط مطلـوب بـا دبیرخانـه 

شده اسـت. گرفتـه  نظـر  در  نمایشـگاه 

برنامه در دست اجرا
برگـزاری رویـداد سـکوی پرتـاب اسـتان 
یـزد بـا همـکاری پارک علـم و فنـاوری یزد

کاروان سـرمایه گذاری 1۰۰ استارتاپ، 
1 بهمن ماه 1399 در قالب سـکوی پرتاب 
یـزد در ایـن اسـتان برگـزار می شـود. بـر 
اسـاس برنامـه ریـزی انجام شـده، در حال 
حاضـر آمادگـی بـرای سـرمایه گذاری ۴۰ 
میلیـاردی در یـزد وجـود دارد کـه البته با 

توجـه بـه اینکـه سـقفی بـرای آن در نظر 
گرفته نشـده حسـب ظرفیت و درخواست 
تـا  مبلـغ  ایـن  اسـت  ممکـن  شـرکتها 

1۰۰میلیـارد هـم افزایـش یابد.
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن رویـداد بـا 
همـکاری نهـاد 1۰۰ اسـتارتاپ، صنـدوق 
پژوهـش و فنـاوری اسـتان یـزد، صنـدوق 
و  علـم  پـارک  و  شـکوفایی  و  نـوآوری 

می شـود.  برگـزار  یـزد  فنـاوری 
بـا توجه بـه اینکه نهاد 1۰۰اسـتارتاپ 

زمینـه  در  سـرمایه گذاری،  بـر  عـالوه 
راهبـری نیـز بـا بهره منـدی از شـبکه ای 
ارزشـمند از چهره هـای شـاخص و فعـال 
اکوسیسـتم اسـتارتاپی، می کوشـد تـا بـه 
توانمند سـازی اسـتارتاپ ها و شرکت های 
فنـاور کمـک کنـد، امیدواریـم با اسـتفاده 
از شـبکه کارگزارانـی کـه در پارک شـکل 
در  بسـزایی  تاثیـر  رویـداد  ایـن  گرفتـه 
جـذب سـرمایه و رشـد شـرکتهای فنـاور 

مسـتقر داشـته باشـد.

گزارش ویژه: پارک علم و فناوری یزد
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طراحی و تولید دستگاه 
تصفیه و ضدعفونی 

ترکیبی هوا مجهز به 
فیلتر نیکل

فناوران یکی از شرکت های دانش محور 
مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان 

غربی، موفق به طراحی و تولید دستگاه 
تصفیه و ضدعفونی ترکیبی هوا مجهز به 

فیلتر نیکل شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت سنسور 
تشخیص بیماری کرونا 

در چند ثانیه

گروه تحقیقاتی مهندسی مواد و متالورژی 
دانشگاه اراک، با همکاری محققان دانشگاه 

مالزی موفق به ساخت سنسور تشخیص 
بیماری کرونا در چند ثانیه شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت دستگاه 
»کنترل کننده هوشمند 

همه کاره«

پژوهشگران یکی از شرکت های دانش محور 
مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور 
دانشگاه شهید چمران اهواز، موفق به 

طراحی، ساخت و عرضه به بازار، دستگاه 
کنترل کننده هوشمند همه کاره شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید زعفران گلخانه ای 
به روش هواکشت 

)ایروپونیک(

پژوهشگران دانشگاه رازی موفق به تولید 
زعفران گلخانه ای به روش هواکشت 

)ایروپونیک( شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

خودکفایی اصفهان در 
زمینه تولید ماسک به 

همت فناوران دانشگاه 
صنعتی اصفهان

خدمات فناورانه محققان دانشگاه صنعتی 
اصفهان در راستای رسالت اجتماعی و 

خدمت به نظام سالمت کشور به منظور مقابله 
با بیماری کرونا، سبب خودکفایی اصفهان 

در زمینه تولید ماسک شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ارائه روشی برای رهایش 
دارو در راستای کنترل 

التهاب چشم

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق 
شدند سامانه ای، هیبریدی هیدروژل فیبروئین 
ابریشم - نانوذرات کیتوسان را برای رهایش 

داروی دگزامتازون برای کنترل التهاب 
چشم طراحی کنند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

پیاده سازی سیستم کنترل 
از راه دور موتورهای 
BLDC کولرهای آبی 

توسط پژوهشگران 
دانشگاه حکیم سبزواری
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل از راه 

دور موتورهای BLDC در کولرهای آبی در 
قالب قرارداد پژوهشی منعقده بین دانشگاه 

حکیم سبزواری و شرکت بین المللی ایرانیان 
تعاون ملل آسیا انجام می شود.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

امکان سنجی غنی سازی نمک طعام با 
آهن و فولیک اسید توسط پژوهشگران 

دانشگاه حکیم سبزواری

امکان سنجی غنی سازی 
نمک طعام با آهن و 

فولیک اسید در قالب طرح 
ارتباط با صنعت، توسط 

پژوهشگران دانشکده 
نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری 

صورت می گیرد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

امکان ترمیم آسیب های 
مفصلی با استفاده از 

سلول های بنیادی

محققان دانشگاه تربیت مدرس در پروژه ای 
مشترک با پژوهشگاه رویان و آبو آکادمی 
فنالند دریافتند که استفاده از کندروژنین و 

کورکومین در کنار کره های سلولی متشکل 
از سلول های بنیادی مزانشیمی برای ترمیم 

آسیب های مفصلی در مقیاس آزمایشگاهی 
مؤثر است.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید برق از پساب 
صنایع توسط 

پژوهشگران دانشگاه 
تربیت مدرس

محققان دانشگاه تربیت مدرس طی انجام 
طرحی پژوهشی موفق به تولید برق با تصفیه 
پساب صنایع شدند که در این فرایند به طور 

هم زمان عالوه بر تولید برق، آالینده های 
موجود در پساب ها نیز حذف می شوند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ساخت تب سنج غیر تماسی 
با دقت پزشکی باال توسط 

پژوهشگران دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی

پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه 

دستاورد

 چکیده دستاوردهای 
 دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 
و پارک های علم و فناوری

https://www.msrt.ir/fa/news/57510
https://www.msrt.ir/fa/news/57522
https://www.msrt.ir/fa/news/57524
https://www.msrt.ir/fa/news/57563
https://www.msrt.ir/fa/news/57611
https://www.msrt.ir/fa/news/57640
https://www.msrt.ir/fa/news/57510
https://www.msrt.ir/fa/news/57510
https://www.msrt.ir/fa/news/57510
https://www.msrt.ir/fa/news/57510
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 نصیرالدین طوسی در راستای مقابله با شیوع 
بیماری کرونا، موفق به ساخت تب سنج 

غیرتماسی با دقت پزشکی باال شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

اختراع پانسمانی جدید 
بر پایه مواد زیستی برای 
درمان زخم های سوختگی

پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس، موفق به 
اختراع پانسمانی جدید بر پایه مواد زیستی 

برای درمان زخم های سوختگی شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تبدیل گیاه مخرب آزوال 
به نفت زیستی، گازوئیل، 

بیوچار و کود زیستی

محققان پارک علم و فناوری گیالن گیاه 
مخرب محیط زیست )آزوال( را به ماده اولیه 

زیست پاالیشگاه ها تبدیل کردند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ابداع ایمپلنت هوشمند و 
متدی نوین برای بیماران 

آلزایمری

پژوهشگران دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 
موفق به ابداع ایمپلنت هوشمند و متدی نوین 

برای بیماران آلزایمری شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی، تولید و ساخت 
لیزرهای پزشکی، 

دندانپزشکی، دامپزشکی 
و کشاورزی

یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک 
علم و فناوری البرز موفق شد لیزرهای 

پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و 
کشاورزی را طراحی و تولید کند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

افتتاح و بهره برداری از 
سامانه شتاب نگار زلزله 
نسل جدید در دانشگاه 

مازندران

آیین افتتاح و بهره برداری از سامانه 
شتاب نگار زلزله نسل جدید با حضور 

مهندس نظری مدیرکل راه  و شهرسازی 
استان مازندران، اسماعیل حسن زاده فرماندار 
شهرستان بابلسر، دکتر عباس رشیدی معاون 

اداری و مالی دانشگاه و برخی از اعضای 
هیئت علمی و کارکنان دانشگاه مازندران 

در این دانشگاه برگزار شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ارائه راهکار نوین 
تخمین بار رسوب معلق 

با استفاده از پردازش 
تصاویر سطح جریان آب

راهکار تخمین بار رسوب معلق در جریان 
آب با استفاده از تکنیک پردازش تصویر 

با همکاری استادان دانشگاه تبریز و 
پژوهشگران برتر بین المللی طراحی و ارائه 

شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی نانو دارو جهت 
درمان تومور مغزی با 

استفاده از ترکیبات 
طبیعی

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
از دستیابی به فناوری تولید نانو دارو جهت 

درمان تومور مغزی با استفاده از کورکومین 
خبر داد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ساخت جاذب جداسازی 
یک رنگ زا از پساب

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جاذبی 
پلیمری را طراحی کردند که به واسطه آن 

می توان پساب های رنگ زای »سانست یلو« 
را تصفیه و از آن نیز حسگری را برای 

شناسایی این ماده رنگ زا تهیه کرد. 
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی »پایگاه داده 
تحلیل ژن های گیاهان در 

شرایط تنش«

طراحی پایگاه داده برای »تحلیل بیان، بیان 
هم زمان و شناسایی مسیرهای درون سلولی 

ژن های گیاهان تحت تنش های غیرزیستی« 
و طراحی و ساخت شش لیزر در مرکز 
تحقیقات لیزر و پالسما به همت اعضای 

هیئت علمی دانشگاه شهید چمران انجام شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت شش 
لیزر در مرکز تحقیقات 
لیزر و پالسمای دانشگاه 

شهید چمران اهواز

مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات لیزر و 

پالسما دانشگاه شهید چمران اهواز از طراحی 
و ساخت شش لیزر در این مرکز خبر داد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تشخیص زودهنگام 
بیماری با حفظ حریم ها/

استفاده از فناوری 
اینترنت اشیا

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق 
به بهبود کارایی روش های حفظ حریم 

خصوصی در حوزه سالمت محور مبتنی بر 
فناوری اینترنت اشیا شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید نانو غذا برای 
بیماران گاستروکتومی 
توسط محققان دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی ساری
محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی ساری، موفق به تولید نانو غذا برای 
بیماران گاستروکتومی )نارسایی معده( شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

اجرای طرح 
هوشمندسازی پایش 

مزارع برنج

طرح هوشمندسازی پایش مزارع برنج 
از سوی »شرکت طوبی نقش پارس« از 

واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به مرحله 

اجرا رسید.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

دستیابی به دانش فنی 
تولید داروی آیورمکتین 
در درمان بیماری کووید 
۱۹ توسط فناوران پارک 

علم و فناوری قزوین
فناوران پارک علم و فناوری استان قزوین 

و دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق 
به دستیابی به دانش فنی تولید داروی 

آیورمکتین در داخل کشور شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت 
ساختارگردان برای 
نیروگاه خورشیدی 

فتوولتاییک

محققان مجتمع آموزش 
عالی گناباد موفق به طراحی و ساخت 
ساختارگردان برای نیروگاه خورشیدی 

فتوولتاییک شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

دستاورد
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دستگاه آب شیرین کن 
خورشیدی طراحی و 

ساخته شد

پروژه طراحی و ساخت آب شیرین کن 
خورشیدی در دانشگاه یزد با موفقیت 
آزمایش شد و تیم تحقیقاتی دانشکده 

مهندسی مکانیک این دانشگاه موفق به 
تولید آب شیرین با استفاده از انرژی تابشی 

خورشید شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از مدل جدید 
دستگاه »روباتیک 

توپ انداز پینگ پنگ«

جدیدترین مدل »دستگاه روباتیک توپ انداز 
پینگ پنگ«، به همت فناوران دانشگاه 

صنعتی نوشیروانی بابل طراحی و ساخته شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید دستگاه ضدعفونی 
الکترواپتیکی توسط 
فناوران پارک علم و 

فناوری قزوین

یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک 
علم و فناوری قزوین موفق به ساخت 

دستگاه ضدعفونی کننده الکترواپتیکی با نام 
تجاری “ViruNot” شد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

نخستین گیربکس 
اتوماتیک کشور طراحی 

و تولید شد

اولین گیربکس اتوماتیک کشور باتکیه بر 
دانش فنی داخلی در مرکز رشد دانشگاه 

فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی توسط 
محققان بومی طراحی و تولید شد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید کاتالیستی برای 
احیا مستقیم آهن و صنایع 

پتروشیمی

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند 
کاتالیست مورداستفاده برای صنایع احیا 
مستقیم آهن و صنعت پتروشیمی بسازند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

شناسایی و تحلیل 
خودکار حالت چهره 

مستقل در تصاویر کنترل 
نشده

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به 
تحلیل تصویر چهره با استفاده از فناوری 
هوش مصنوعی شدند که می تواند حالت 
چهره را به صورت مستقل از شخص در 

تصاویر کنترل نشده شناسایی کند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ابداع روشی برای کاهش 
اثرات اشعه X توسط 

محققان دانشگاه شهید 
بهشتی

محققان دانشگاه شهید بهشتی موفق به ابداع 
روشی برای کاهش اثرات اشعه X بر بدن 

انسان شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید دهان شویه گیاهی 
توسط فناوران پارک علم 

و فناوری مازندران

فناوران پارک علم و فناوری مازندران، 
موفق به تولید دهان شویه گیاهی در راستای 

پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

افزایش توان و چگالی 
انرژی باتری ها و 

ابرخازن ها با فناوری نانو

پژوهشگران گروه مهندسی مواد دانشگاه 
مالیر با استفاده از روشی ابداعی برای 
تهیه الکترودهای ابرخازنی کامپوزیتی 
گرافن هگزا سیانوفرات منگنز، خواص 

الکتروشیمیایی و قابلیت ذخیره سازی انرژی 
در این ابرخازن ها را به طور چشمگیری 

بهبود دادند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

گاه شمار برخِط هوش 
مصنوعی در ایرانداک 

آغاز به کار کرد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 
)ایرانداک(، در پاسخ به نیاز روزافزون 
پژوهشگران و دانشوران برای آگاهی 

از زمینه های نوین فناوری اطالعات، 
گاه شمار برخِط هوش مصنوعی را در نشانی 

AI.IRANDOC.AC.IR، راه اندازی کرد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

دستیابی به فناوری 
ساخت کیسه های 

جاذب جهت مقابله با 
خسارت های سیالب

پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه حکیم سبزواری به فناوری ساخت 
کیسه های جاذب جهت طرح سیل بند سریع 

جهت مقابله با خسارت های زیان بار سیل 
دست یافتند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از تجهیزات 
مبارزه با ویروس 

کرونا به روش امواج 
الکترومغناطیس

تجهیزات ضدعفونی کننده با امواج 
الکترومغناطیس تولید شرکت دانش بنیان 

رایکا درمان پارسان قشم مستقر در پارک 
زیست فناوری خلیج فارس )قشم( رونمایی و 

برای ورود به بازار آماده شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

بررسی جریان خون 
در عروق برای ساخت 

رگ های مصنوعی

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به 
بررسی عددی جریان خون و تحلیل آن شدند 
که در مهندسی پزشکی و ساخت رگ های 

مصنوعی کاربرد دارد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

بزرگ ترین پل کابلی 
جهان ساخته شد

عبدالحمید رازی مدیرعامل شرکت مهندسی 
بندگارجم مستقر در پارک علم و فناوری 

البرز گفت: در منطقه ازنا به خلخال در حال 
اجرای پل کابلی برای این منطقه هستیم؛ 

این پل کابلی معلق ۵۰۰ متر طول، ۱٫۵ 
متر عرض و ۹۰ متر ارتفاع دارد و جزو 

بزرگ ترین پل های جهان و شاید اولین پل 
بزرگ دنیاست.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت سیستم 
اختصاصی آموزش 

مجازی

سیستم اختصاصی آموزش مجازی )رایتکم( 
به همت جمعی از پژوهشگران دانشگاه 

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در مرکز 
رشد دانشگاه طراحی و به مرحله تولید 

رسیده است.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

معرفی نانوصفحه سنتزشده N2BC به عنوان 
دارورسان داروهای ضدسرطان

دستاورد
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محققان گروه شیمی 
دانشگاه اراک موفق به 

ارائه دارورسانی کارا برای 
بیماری های سرطانی شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، 

کلیک کنید.

کاهش عیوب 
میکروپردازنده ها و 

ادوات جدید ذخیره سازی 
اطالعات با به کارگیری 

ذرات هسته/پوسته
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 

پروژه ای تحقیقاتی به ساخت و بررسی 
خواص نانومکانیکی ذرات ساینده هسته/

پوسته ای پرداختند که در فرایند مسطح سازی 
مکانیکی - شیمیایی )CMP( کاربرد ویژه ای 

دارد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

امکان جایگزینی کک 
پیرولیزی با کک نفتی در 
صنایع فوالد و ریخته گری

پژوهشگران دانشگاه تبریز، بر اساس 
نتایج حاصل از تحقیقات گسترده، موفق 
به جایگزینی کک پیرولیزی حاصل از 

صنایع الفین با کک نفتی در صنایع فوالد و 
ریخته گری شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید دهان شویه گیاهی 
هربکس توسط فناوران 

پارک علم و فناوری 
لرستان

فناوران یکی از شرکت های دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوری لرستان، در 
راستای بهبود سطح سالمت و بهداشت دهان 
و دندان، اقدام به تولید »دهان شویه گیاهی 

همه کاره هربکس« کردند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ارائه روشی نوین در 
استخراج نقشه های تقویت 

ارتعاشات زلزله و دامنه 
ارتعاشات در مقیاس 

شهری
محققان دانشگاه رازی موفق به ارائه 

روشی نوین در استخراج نقشه های تقویت 
ارتعاشات زلزله و دامنه ارتعاشات در مقیاس 
شهری شدند که دستاوردی مفید برای انجام 

ریزپهنه بندی لرزه ای کامل شهری بعد از 
رخداد یک زلزله مخرب است.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

شکل نوترکیب پروتئین های ویروس 
کووید ۱۹ تولید شد

محققان دانشگاه صنعتی 
اصفهان با بهره گیری 
از مهندسی ژنتیک و 

انتقال ژن از ویروس به 
باکتری، موفق به تولید 

گونه نوترکیب از پروتئین 
نوکلئوکپسید )N( و بخشی از پروتئین 

SARS-( ۱۹ ویروس کووید )S( اسپایک
COV-2( به منظور بهره برداری در کیت ها و 

آزمایش های تشخیصی این بیماری شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و تولید 
کیوسک سالمت توسط 
محققان دانشگاه صنعتی 

نوشیروانی بابل

فناوران یکی از شرکت های دانش محور 
مستقر در مرکز رشد فناوری دانشگاه 

صنعتی نوشیروانی بابل، موفق به طراحی و 
تولید دستگاه کیوسک سالمت با قابلیت های 

منحصربه فرد شده است.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید نانو ساختاری 
با خاصیت هم زمان 

آنتی اکسیدانی و 
آنتی باکتریایی و قابلیت 

پانسمان زخم
همکاری مشترک میان پژوهشگران 

دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای 
دانشگاه تربیت مدرس و چند دانشگاه علوم 

پزشکی کشور، به ساخت نانوفیلم جدیدی 
منتهی شد که به طور هم زمان دارای خاصیت 

آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی است، 
اثرات سمی ناچیزی دارد و قابلیت باالیی 
در استفاده به عنوان پانسمان زخم را نشان 

می دهد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ساخت نسل جدید 
آب شیرین کن خورشیدی 
/ استفاده از دورریز انار 

در صنایع بهداشتی و 
دارویی

دستگاه آب شیرین کن مبتنی بر انرژی 
خورشیدی و شناسایی مواد آنتی اکسیدانی 

موجود در پوست و آب میوه انار به عنوان 
جدیدترین دستاوردهای دانشگاه اراک 

معرفی شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت 
دستگاه ضدعفونی کننده 

دیواری مجهز به تب سنج 
غیرتماسی توسط 

محققان دانشگاه صنعتی 
نوشیروانی بابل

یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز 

رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل، موفق به طراحی و ساخت دستگاه 

ضدعفونی کننده دیواری اتوماتیک دست 
مجهز به تب سنج دیجیتالی غیرتماسی شد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ساخت دستگاه آناالیزر 
ارتعاشات دوکاناله توسط 
پژوهشگران دانشگاه یزد

محققان دانشگاه یزد، با هدف نگهداری 
دستگاه های صنعتی بدون توقف خط تولید 

و شناسایی عیوب آن ها قبل از وقوع در 
ماشین ها، موفق به ساخت دستگاه آناالیزر 
ارتعاشات دوکاناله VAD۱۰۰ در پردیس 

فناوری و صنعتی این دانشگاه شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ساخت دستگاه 
ضدعفونی کننده دست 

توسط پژوهشگران 
مجتمع آموزش عالی 

سراوان
دستگاه ضدعفونی کننده دست، به منظور 

 IoT مقابله با بیماری کووید ۱۹، توسط تیم
مرکز نوآوری و ارتباط با صنعت مجتمع 

آموزش عالی سراوان طراحی و ساخته شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

مدیریت مخازن و تعیین 
محل حفر چاه ها با یک 

مدل ساختاری جدید

محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر موفق به ارائه یک روش 

نوین جهت بررسی پیوستگی در مخازن نفتی 
شدند که این اقدام منجر به شناسایی بهتر 
ساختار مخازن هیدروکربوربنی، مدیریت 
مخازن و تعیین محل حفر چاه ها می شود.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ساخت غشای پروتئینی 
برای شیرین سازی آب در 

دانشگاه اراک

تیم تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی دانشگاه 
اراک، موفق به طراحی غشای پروتئینی 

به منظور شیرین سازی آب دریا شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از محصول 
فناورانه محققان 

پارک علم و فناوری 
چهارمحال وبختیاری

دستاورد
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محصول فناور »سوآپ نمونه برداری 
داکرون« جهت نمونه برداری ویروس 

کرونا در پارک علم و فناوری 
چهارمحال وبختیاری، هم زمان با ۹ طرح 
پژوهشی حوزه سالمت کشور، امروز 

)سه شنبه( از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس 
با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی رونمایی شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از دو محصول 
فناورانه محققان مؤسسه 
پژوهشی علوم و صنایع 

غذایی

هم زمان با هفته پژوهش و فناوری توسط 
مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
از دو محصول الکل با فناوری تولید از 

پسماند کارخانه های صنایع غذایی و محلول 
ضدعفونی کننده و حذف کننده باقیمانده 

سموم میوه و سبزی رونمایی شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از طرح ملي 
بومي سازي تولید 

انبوه سوآپ داکرون 
نمونه گیری ویروسی در 

دانشگاه شهید بهشتی

طرح ملی تولید صنعتی » سوآپ داکرون 
فالک نمونه گیری ویروسی کووید 

۱۹« با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی 

رونمایی شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت سامانه 
هوشمند تشخیص پوشش 

ماسک توسط محققان 
دانشگاه تبریز

سامانه هوشمند تشخیص استفاده از ماسک 
توسط محققان مرکز رشد و نوآوری 

دانشگاه تبریز طراحی و ساخته شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از »پلیمر زیستی 
کیتوسان از قارچ« 

دستاورد محققان دانشگاه 
حکیم سبزواری

پلیمر زیستی کیتوسان از قارچ” دستاورد 
فناورانه پژوهشگران دانشگاه حکیم 

سبزواری در بیست و یکمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

رونمایی شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از نخستین 
نرم افزار سالمند مرسا؛ 

دستاورد فناوران پارک 
علم و فناوری کرمان 

هم زمان با هفته پژوهش و فناوری، از 
اولین نرم افزار سالمند مرسا ساخته شده 

توسط فناوران پارک علم و فناوری کرمان 
رونمایی شد. 

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

رونمایی از دستگاه 
 Sun شبیه ساز نور خورشید

Simulator

هم زمان با هفته پژوهش و فناوری، دستاورد 
فناورانه محققان دانشگاه حکیم سبزواری 

تحت عنوان دستگاه شبیه ساز نور خورشید 
Sun Simulator، در بیست و یکمین 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و 
فن بازار رونمایی شد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

مدوالتور و ترمز 
خودروهای سنگین 
طراحی و ساخته شد

محققان یکی از شرکت های پردیس فناوری 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

ایران موفق به ساخت مدوالتور و ترمز 
خودروهای سنگین شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت 
سیستم تصویربرداری 

طیف نگاری کارکردی 
مادون قرمز

یک تیم تحقیقاتی فنی و مهندسی در 
دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت ستاد 

توسعه علوم و فناوری های شناختی و در 
راستای توسعه و پیشرفت فناوری های 

شناختی، موفق به طراحی و ساخت سیستم 
ثبت تصویربرداری fNIRS برای مانیتورینگ 

فعالیت همودینامیک مغز شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

راه اندازی خط تولید 
واکسن بیماری ماهیان 

سردآبی

خط تولید واکسن بیماری )دهان قرمزی( 
در ماهی های سردآبی توسط فناوران یکی از 

شرکت های دانش بنیان سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران راه اندازی می شود.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت 
پمپ های ورتکس 

دوفازی توسط محققان 
دانشگاه صنعتی اصفهان

محققان شرکت دانا تجهیز پترو آب، 
از واحدهای فناور مرکز نوآوری و 

تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان 
موفق به طراحی و ساخت پمپ های ورتکس 

دوفازی نانوحباب ساز به منظور بهره برداری 
در صنایع مختلف شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

دیواره نصب سریع برای 
مدیریت و هدایت سیل و 
رواناب طراحی و ساخته 

شد

دیواره نصب سریع برای مدیریت و هدایت 
سیل و رواناب به همت محققان مجتمع 

آموزش عالی گناباد و در راستای ارتباط با 
جامعه و صنعت طراحی و ساخته شد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت 
تجهیزات پیشرفته نوری 

برای مطالعات علوم 
اعصاب

محققان دانشگاه شهید بهشتی با همکاری 
پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم اعصاب 

موفق به تجاری سازی تجهیزات پیشرفته 
نوری شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و ساخت نرم افزار 
پویشگر تخصیص بهینه 

آب

نرم افزار پویشگر تخصیص بهینه آب توسط 
محققان پارک علم و فناوری دانشگاه شهید 

بهشتی طراحی و ساخته شد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید محصول استاندارد 
پلی پروپیلن گرید ملت 

بلون با ظرفیت ۵۰۰۰ تن 
در سال

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 
در کنار شرکت دانش بنیان کرانگین و 

پتروشیمی نوید زر شیمی در طی سه ماه، 

دستاورد
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موفق به تولید محصول استاندارد پلی پروپیلن 
گرید ملت بلون با ظرفیت ۵۰۰۰ تن در 

سال شدند و تاکنون بیش از ۵۰۰ تن از این 
محصول را به بازار مصرف عرضه و بازار 

داخل کشور را از واردات این محصول 
استراتژیک بی نیاز کرده اند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

کسب ۳ دانش فنی 
استراتژیک با اجرای 

»مگاپروژه« /تولید ۳ 
داروی ضد سرطان و 

کرونا
دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه 

شیمی و مهندسی شیمی ایران، از تولید ۳ 
فرایند دانش بنیان پتروشیمی به سفارش 

بخش صنایع در این پژوهشگاه خبر داد و 
گفت: این طرح ۵ ساله است که دو سال آن 

طی شده و تاکنون دو فاز آن اجرایی شده 
است.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ربات گردگیر پنل های 
خورشیدی طراحی و 

ساخته شد

پژوهشگران و فناوران دانشگاه یزد با 
بهره گیری از دستاوردهای روز دنیا موفق 

به ساخت ربات گردگیر پنل های خورشیدی 
شدند که عملیات مدنظر را به صورت 

خودکار انجام می دهد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ساخت بیوموادی با 
قابلیت استفاده در 

ایمپلنت های قلبی - 
عروقی توسط محققان 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محققان دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت 

بیوموادی با قابلیت استفاده در ایمپلنت های 
قلبی - عروقی شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ذخیره سازی هیدروژن بر 
روی حامل های جامد

محققان دانشگاه اراک در طرحی تحقیقاتی، 
موفق به طراحی نانوحامل هایی جهت 

ذخیره سازی هیدروژن شده اند که کارایی 
باالتر و خطرات کمتری نسبت به مورد 

مشابه قبل دارد.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

بررسی کاهش ردپای 
کربن در ساختمان سازی 

تهران توسط محققان 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محققان دانشکده مهندسی عمران و 
محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

موضوع ردپای کربن در ساختمان سازی 
تهران را در راستای کاهش تبعات 

زیست محیطی و گازهای گلخانه ای مورد 
بررسی قرار دادند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ابداع »دستگاه تمام 
خودکار آزمون 
ته نشینی« توسط 

پژوهشگران دانشگاه یزد

پژوهشگران دانشگاه یزد موفق به ابداع 
»دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی« 

به منظور انجام تست های ته نشینی از مخلوط 
کردن نمونه ها تا شبیه سازی فرآیندهای 

مشابه در تیکنر و همچنین تعیین پارامترهای 
تیکنر مناسب شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

آزمایشگاه های 
طیف سنجی پیشرفته و 

میکروسکوپ الکترونی 
عبوری دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر افتتاح شد
آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته و 

میکروسکوپ الکترونی عبوری دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر عبدالساده 

نیسی، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور 
پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری به بهره برداری رسید.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید کارتریج های 
روغنی توسط فناوران 

پارک علم و فناوری 
کرمان

فناوران یکی از شرکت های دانش محور 
پارک علم و فناوری کرمان، موفق 

به ساخت کارتریج های روغنی که از 
پرکاربردترین قطعات ماشین های معدنی 

است و وابستگی زیادی به واردات و ارزبری 
باالیی دارد، شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تولید دستگاه اتوماتیک 
ضدعفونی کننده 

پاکت های خرید و 
کیف های دستی توسط 
محققان دانشگاه شهید 

باهنر کرمان

طراحی و تولید دستگاه اتوماتیک 
ضدعفونی کننده پاکت های خرید و 

کیف های دستی، در راستای مقابله با شیوع 
بیماری کرونا، توسط فناوران مرکز رشد 
واحدهای فناور افضلی پور دانشگاه شهید 

باهنر کرمان صورت پذیرفت.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

طراحی و تولید هورمون 
rGnRH نوترکیب توسط 

پژوهشگران دانشگاه 
علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی ساری

محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی ساری، در تحقیقات اخیر خود 

 rGnRH موفق به طراحی و تولید هورمون
نوترکیب برای استفاده در القاء و رهاسازی 

تخمک در ماهیان شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

ارائه ترکیب جدید 
دارویی برای درمان 

بیماری سرطان/ کسب 
عنوان مقاله و پایان نامه 

برتر سال انجمن بین المللی 
تیسول

تیم تحقیقاتی گروه شیمی دانشگاه اراک، 
موفق به طراحی و سنتز دارویی جدید 

با خواص ضدسرطانی و مؤثر در جهت 
تخریب سلول های سرطانی شدند.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

تهیه پوشش 
نانوکامپوزیتی برای 

حفاظت از خوردگی 
دکل های انتقال گالوانیزه 

محققان پژوهشگاه رنگ برای نخستین بار 
موفق به تهیه پوشش نانوکامپوزیتی پایه 
اکسید گرفن تک الیه برای حفاظت از 

خوردگی دکل های انتقال گالوانیزه شدند.
برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

معرفی روش نوین درمان 
بیماری های چشم توسط 

فناوران پارک علم و 
فناوری مازندران

روش نوین درمان بیماری های چشم 
در نخستین وبینار »روش نوین درمان 

کنژشاالزی به روش پالسما« پس از پنج 
سال کار تحقیقاتی، پژوهش، انجام مطالعات 

متنوع علمی و اجرای فازهای حیوانی و 
انسانی توسط فناوران یکی از شرکت های 

دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 
مازندران بر روی چند بیمار انجام شد.

برای مطالعه ادامه مطلب، کلیک کنید.

دستاورد
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