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ــای پژوهشــی و  ــه نهاد ه ــا مجموع ــه پژوهــش فرصــت مغتنمــی اســت ت هفت
ــز داشــته ها و  ــار شــده و نی ــای اختی دانشــگاهی کشــور سیاســت ها و راهبرده
ــای  ــد و مرئ ــی در دی ــی و فن ــازه خــود را در حوزه هــای معرفت دســتاوردهای ت
ــی  ــازکاوی و تأمل ــکان ب ــا ام ــد؛ ت ــرار دهن ــران ق ــره گی ــرد و به ــان خ صاحب
ــردای  ــرای ف ــق گشــایی ب ــز اف ــده و نی ــاب راه و مســیر طــی ش ــاره در ب دوب
پیــش رو را فراهــم و نســبت بــه ایــن مهــم کــه پژوهــش نــه بــرای پژوهــش 
ــه  ــل ب ــت زندگــی و بالندگــی کشــور در نی ــاه و کیفی ــای رف ــرای ارتق بلکــه ب
ــتر  ــه بیش ــگ و مداق ــت، درن ــوازن اس ــه و مت ــه جانب ــرفت هم ــعه و پیش توس
شــود.  سیاســت کالن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اقتــدار بخشــی بــه 
ســاحت اندیشــه، پژوهــش و فنــاوری اســت و بــر ایــن بــاور اســت کــه تحقــق 
ــگاه  ــه دانش ــه و بخردان ــوی عالمان ــل و گفت و گ ــره تعام ــت از پنج ــن سیاس ای
ــود.  ــن می ش ــت، ممک ــه اس ــم و جامع ــاد عل ــی نه ــّوم پویای ــه مق ــه ک و جامع
تعامــل دانشــگاه و جامعــه در گــرو وجــود نســبت معنــادار بیــن تولیــد علــم و 
ــدات  ــه اســت. تولی ــت زندگــی جامع ــای کیفی ــود و ارتق پژوهــش و ایجــاد بهب
ــود  ــت وج ــا و درخواس ــرای آن تقاض ــه ب ــه در جامع ــی ک ــی و پژوهش علم
ــی  ــای فن ــا نیاز ه ــاوری ب ــم و فن ــن عل ــد بی ــازی پیون ــی برقرار س دارد. یعن
ــن  ــر ای ــرا درغی ــی زی ــت محیط ــی و زیس ــادی و فرهنگ ــی و اقتص و اجتماع
ــأله  ــده و مس ــل نش ــأله ح ــزاران مس ــع و ه ــالف مناب ــأله ات ــا مس ــورت ب ص

ــود. ــم ب ــازه ســربرآورده مواجــه خواهی ــه شــده و ت اضاف
ــی  ــوان خادم ــم به عن ــاد دانشــگاه و مؤسســات پژوهشــی ه ــر نه ــن منظ از ای
مســئول و نیــز نّقــادی نیکــو و مســئولیت شــناس بــه جامعــه خدمــت می کنــد و 
تمــام اهتمــام و مســاعی خــود را مصــروف ابــداع آینــده و ورود بــه عرصه هــای 
ــی و  ــری، بینش ــت نظ ــل از انباش ــوغ حاص ــا بل ــد. و ب ــد می کن ــازه و جدی ت
ــعه  ــا توس ــط ب ــازه مرتب ــای ت ــی را در قلمرو ه ــای نوی ــتی بازنمایی ه سیاس
ــک های  ــالمت، ریس ــی، س ــت محیط ــی و زیس ــای اجتماع ــدار، مخاطره ه پای
ــم  ــائل بدخی ــا و مس ــور از بحران ه ــی عب ــازی و چگونگ ــای مج ــی، فض صنعت
ــی دارد.  ــد، عرضــه م ــر جدی ــر تالطــم و متغی ــان پ ــان، حاصــل از جه و بی پای
ــاط  ــازوکارهای ارتب ــه س ــی ک ــی- اجتماع ــبکه های فن ــاختن ش ــده س ــر ای و ب
ــتر  ــی بیش ــب هم افزای ــود دارد و موج ــتمی را در خ ــن سیس ــی و بی ــن بخش بی
ــای  ــرو کنش ه ــر در گ ــده بهت ــتن آین ــه داش ــرا ک ــرده چ ــد ک ــود تأکی می ش

ــرد و کالن اســت. ــای خ ــده در مقیاس ه ــه آین ــد و معطــوف ب ــام من نظ
ــردا و  ــی ف ــه زندگ ــیت ب ــاج حساس ــر محت ــده بهت ــت و جوی آین ــد جس بی تردی
ــا  ــر م ــت خطی ــت. مأموری ــده اس ــردا و آین ــه ف ــی ب ــا و تعهدات ــتن الزام ه داش
ــر و  ــادی مؤث ــراز نه ــه ت ــز پژوهشــی را ب ــه دانشــگاه ها و مراک ــن اســت ک ای
ــد  ــود را می شناس ــه خ ــکالت جامع ــه مش ــادی ک ــانیم؛ نه ــور برس جامعه مح

ــالب  ــه اول و دوم انق ــه در ده ــه ک ــد. همانگون ــام می کن ــع آن اهتم و در رف
ــد و نیازهــای  ــدان آم ــه می ــوا ب ــام ق ــا تم ــی دانشــگاه ب ــگ تحمیل و طــی جن
ــال  ــام مث ــا اهتم ــارم ب ــه ســوم و چه ــرد و در ده ــن ک ــی کشــور را تأمی دفاع
زدنــی در رفــع نیازهــای فناورانــه صنایــع دفاعــی و بازســازی صنایــع از پــای 

ــت. ننشس
امــروز نیــز بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد کشــور و تحمیــل جنــگ اقتصــادی بــا 
همــان دشــمن روبــه رو اســت، بایــد بــه مســئولیت اجتماعــی خــود عمــل کنیــم 
ــه  ــه جانب ــورت هم ــور به ص ــادی کش ــکالت اقتص ــاء مش ــد و احص ــا رص و ب
ــر اســتفاده را  ــده حداکث ــه وجــود آم ــدان عمــل شــویم و از فرصــت ب وارد می
ــطح  ــی از س ــی و پژوهش ــای علم ــتر فعالیت ه ــم بیش ــعی کنی ــد س ــم. بای ببری
ــد  ــی کلی ــز پژوهش ــه در مراک ــی ک ــا پژوهش های ــاله ها ت ــا و رس پایان نامه ه
ــروی  ــزار و نی ــند. از عرصــه ســخت افزار، نرم اف ــد، تقاضــا محــور باش می خورن
ــزرگ  ــه ملــت ب ــا تروریســم اقتصــادی کــه ب ــه ب انســانی دانشــگاهی در مقابل
ایــران تحمیــل شــده بهره بــرداری کنیــم و ایــن تهدیــد بالقــوه را بــه فرصتــی 
بــرای ملــت عزیزمــان تبدیــل کنیــم. خوشــبختانه امــروز بیــش از هــر زمانــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــی ک ــد و الزام ــای تعه ــر مبن ــور ب ــگاه های کش ــر دانش دیگ
ــت  ــاًل دول ــتند و متقاب ــای کار هس ــد پ ــی دارن ــئولیت پذیری اجتماع ــر مس ام
ــور از  ــگاه ها در عب ــهم دانش ــش و س ــه نق ــر ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــز بی نی
بحران هــا و گردنه هــای ســخت بــاور دارد. ایــن فرصــت مهمــی اســت بــرای 
ــت و  ــاط دانشــگاه و صنع ــب ارتب ــه ســالیان ســال در قال ــی ک ــق ایده های تحق

ــداً ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه و جامعــه مطــرح اســت. جدی
بــر ایــن مبنــا نشســت هایی چــون »هم اندیشــی دانشــگاه و دولــت در شــرایط 
ــی و  ــد مل ــت های تولی ــی سیاس ــون بررس ــی همچ ــرح مباحث ــم« و ط تحری
ــم،  ــا تحری ــاط آن ب ــی و ارتب ــی، فرهنگ ــت اجتماع ــل وضعی ــتغال و تحلی اش
ــات روز  ــه مســائل و موضوع ــای جــدی دانشــگاه ب ــام و اعتن ــت از اهتم حکای
ــگاه ها  ــرم دانش ــای محت ــی رؤس ــت های قبل ــنتی نشس ــای س ــه قالب ه دارد ک
ــه  ــکا ب ــا ات ــته. ب ــاوری را شکس ــم و فن ــای عل ــی و پارک ه ــز پژوهش و مراک
ــتگذاری  ــام سیاس ــرد و نظ ــاب خ ــکاری اصح ــی و هم ــزال اله ــدرت الی ق
ــی،  ــدار مل ــه اقت ــق دارم کــه دســتیابی ب علمــی و پژوهشــی کشــور رجــاء واث
ــش  ــه دان ــدن ب ــلح ش ــدی و مس ــرو بهره من ــتر در گ ــدرت بیش ــدی و ق توانمن
ــد همفکــری، عــزم جــدی و  ــم نیازمن ــن مّه ــن اســت و ای و فناوری هــای نوی
بســیج همــه امکانــات اســت کــه ان شــاءاهلل بــا همــت و درایــت اهــل نظــر و 
ــران  ــان ای ــن عزیزم ــتر میه ــه بیش ــرفت هرچ ــی و پیش ــاهد بالندگ ــه ش اندیش

ــاه 98 ــران - 26 آذرم ــه ای ــع: روزنام باشــیم.  منب

»پژوهش نه برای پژوهش«

یادداشت

دکتر منصور غالمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

یادداشت 
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گفت وگو

رئیس دانشگاه الزهرا )س( تشریح کرد:

دانشــگاه الزهــرا )س( در حــال حــارض بــا داشــن 10 هــزار دانشــجو، 390 عضــو 

هیــات علمــی و قدمتــی 55 ســاله منــاد آمــوزش عالــی بانــوان کشــور و برتریــن 

دانشــگاه جامــع خــاص زنــان، در ســطح ملــی، منطقــه ای و بیــن املللــی اســت. 

ــف از  ــات مختل ــورداری از امکان ــکده و برخ ــن 10 دانش ــا داش ــگاه ب ــن دانش ای

ــه آزمایشــگاه هــا، ســایت هــا و کارگاه هــای تخصصــی، همــواره در صــدد  جمل

توليــد نظريه هــای نويــن علمــی و تأمــن نيازهــای آموزشــی - پژوهشــی جامعــه 

اســامی )بــه ويــژه جامعــه بانــوان( اســت.

اکنــون ریاســت ایــن دانشــگاه بــر عهــده دکــر مهنــاز مانظــری بــا مــدرک دکــرای 

حســابداری از دانشــگاه پونــا هندوســتان و مرتبــه علمی دانشــیاری اســت. 

وی بــا بیــش از 15 ســال ســابقه و فعالیــت در بخش هــای مختلــف حــوزه 

آمــوزش عالــی کشــور، دانشــگاه را در پیشــرد اهــداف راهــردی در زمینــه ارتقــای 

افزایــش توامنندی هــای پژوهشــی و مهارت هــای  ســطح دانــش و فنــاوری، 

ــد. ــت می کن ــت و حامی ــردی هدای کارب

»بــه گفتــه دکــر مانظــری، دانشــگاه الزهــرا طــی یــک ســال اخیــر ســعی داشــته، 

بــا انجــام امــور زیرســاختی در حــوزه پژوهــش، رشایــط را بــرای استانداردســازی 

پژوهش هــای انجــام شــده گذشــته و آموزش هــای الزم بــرای ارائــه پژوهش هــای 

انجــام توســط همــکاران هیــات علمــی و دانشــجویان دکــری  در دســت 

ــن  ــت ای ــی جه ــای آموزش ــزاری دوره ه ــد. برگ ــم کن ــتاندارد را فراه ــور اس به ط

استانداردســازی زمینه ســاز فرصتــی شــد تــا پژوهش هــای همــکاران به طــور 

ــردد.« ــوردار گ ــل برخ ــری کام ــود و از رویت پذی ــه ش ــب ارائ مناس

بــه منظــور آگاهــی و اطــاع بیشــر از فعالیت هــا و اقدامــات علمــی دانشــگاه 

الزهــرا، مصاحبــه ای بــا رییــس فعلــی ایــن دانشــگاه صــورت گرفتــه اســت. آنچــه 

در پــی می آیــد، مــروح گفت وگــوی خرنامــه آمــوزش عالــی بــا دکــر مانظــری 

اســت.

فعالیت های فناورانه و کارآفرینی دانشگاه الزهرا از  اشاره        
چه سالی آغاز شد و عملکرد آن به چه شکل است؟

ــاه ســال  ــرا از خــرداد م ــوآوری دانشــگاه الزه ــی و ن ــز کارآفرین مرک
1396 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. دو واحــد مرکــز کارآفرینــی 
و نــوآوری در ایــن مرکــز در طــی ایــن دو ســال ســعی در شناســایی 
ــا در  ــه آن ه ــک ب ــجویان و کم ــتگی های دانش ــا و شایس توانمندی ه
ــن دو ســال  طراحــی مســیر شــغلی مناســب داشــته اســت. طــی ای
ــز  ــتارتاپ در مرک ــون  17 اس ــز تاکن ــن مرک ــیس ای ــان تاس از زم
ــگ  ــتارتاپی منتورین ــای اس ــرای تیم ه ــده اند و ب ــتقر ش ــوآوری مس ن
ــتابدهی و 70 دوره  ــرد. 18 دوره ش ــورت می گی ــتمر ص ــور مس به ط
و کارگاه کارآفرینــی بــه همــراه 55 دوره مهارت هــای تخصصــی 
شــغلی و 30 دوره مهارت هــای عمومــی شــغلی از فعالیت هــای 
ــگ  ــج فرهن ــی تروی ــز در پ ــن مرک ــت. ای ــوده اس ــوآوری ب ــز ن مرک
کارآفرینــی و تــالش جهــت تغییــر نگــرش اعضــا دانشــگاه اعــم از 
اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان بــوده اســت و برگــزاری 42 رویــداد 
ــور ایجــاد  ــه منظ ــدت ب ــن م ــتارتاپی  در ده دانشــکده در طــی ای اس
محیطــی پویــا و بــا انگیــزه بــرای حضــور دانشــجویان و تشــویق آنان 
بــه تفکــر کارآفرینانــه بــوده اســت. ضمنــا در ایــن مرکــز واحد توســعه 
و اشــتغال و مهارت آموزی)تــام( راه انــدازی شــده کــه از طریــق 
ارتبــاط بــا شــرکت های مختلــف زمینــه ارتبــاط  دانشــجویان بــا ایــن 
ــجویان  ــای دانش ــع نیازه ــن رف ــذب و همچنی ــت ج ــرکت ها جه ش

ــد.   ــم می کن ــر را فراه ــرکت های موردنظ ــتغال در ش ــت اش جه

دستاوردهای علمی و فناورانه

 دانشگاه جامع خاص بانوان کشور

گفت وگو
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ــاه  ــگاه رف ــا شــرکت اکســین و فروش ــاط ب در تابســتان امســال ارتب
ــم آورده  ــجویان را فراه ــر از دانش ــد نف ــش از ص ــتغال بی ــه اش زمین

اســت.

اقدامات دانشگاه الزهرا در راستای ارتقای جایگاه 
دانشگاه در نظام های معتبر بین المللی و میزان اثرگذاری 

فعالیت های علمی در دنیا را شرح دهید.

ــر  ــدی معتب ــای رتبه بن ــگاه در نظام ه ــگاه دانش ــای جای ــرای ارتق ب
بین المللــی، پــروژه ای بــا همیــن عنــوان در دانشــگاه تعریــف شــدکه 
برنامــه عملیاتــی جداگانــه ای بــرای آن تدویــن شــده اســت. در ایــن 

برنامــه در طــی دو ســال اخیــر مراحــل زیــر طــی شــده اســت. 
ابتــدا برنامــه هــر 3 مــاه یکبــار رصــد شــده و مطابــق ایــن برنامــه 
میــزان پیشــرفت ها و انحرافــات از برنامــه مرتبــًا  تحلیــل شــده اســت. 
نکتــه قابــل توجــه در ایــن امــر ایــن بــوده کــه بــه مــوازات نتایــج 
ــا  ــرا )س( در رتبه بندی ه ــگاه الزه ــگاه دانش ــش جای ــل از پای حاص
ــگاه  ــکاران دانش ــور هم ــا حض ــت گذاری ب ــه سیاس ــدود 40 جلس ح
ــه  ــد رتب ــل از رص ــج حاص ــل نتای ــه تحلی ــه ب ــا توج ــکیل و ب تش
دانشــگاه در سیســتم معتبــر بین المللــی نقــاط قابــل بهبــود اســتخراج 
ــاد شــده 122 کارگاه  ــرای رفــع مــوارد ی و شناســایی شــده اســت. ب
آموزشــی طــی 6 مــاه اول ســال 98 بــرای همــکاران هیــات علمــی 

و دانشــجویان دکتــری برگــزار شــده اســت. 
ــه  ــوزش اینک ــده؛ اوال آم ــد ش ــورد تاکی ــد م ــا چن ــن کارگاه ه در ای
ــب  ــود را در قال ــای خ ــه پژوهش ه ــم؟ چگون ــش کنی ــه پژوه چگون
ــم؟  ــت نمایی ــل روی ــی قاب ــده  بین الملل ــه ش ــتاندارد های پذیرفت اس
ــکان  ــه ام ــاال ک ــای ب ــا کیفیت ه ــای ب ــد مقاله ه ــای تولی ویژگی ه
اخــذ اســتنادات را داشــته باشــند تمامــًا در ایــن دوره هــا آمــوزش داده 

شــده اســت. 
ــوزش داده  ــتناد آم ــان اس ــوان کارشناس ــه عن ــرادی ب ــال آن اف بدنب
ــت  ــکاران فعالی ــه هم ــک ب ــت کم ــکده ها جه ــده  اند و در دانش ش

ــد. می کنن
 بدنبــال ایــن اقــدام اســتنادات مقــاالت چــاپ شــده در اســکوپوس 
ــه %87  ــه 4/7 ؛ FWCI  از 85 % ب ــاه از 2/5 ب ــدت 9 م ــرف م ظ
ــه 14/2  ــاالت از 13/3 ب ــاپ مق ــی در چ ــای بین الملل و همکاری ه
افزایــش یافتــه اســت. در WOSاســتنادات مقــاالت چــاپ شــده از 

ــه اســت. ــه 10/04 افزایــش یافت 9/31 ب
ضمنــا دانشــگاه الزهــرا در اثربخشــی تایمــز رتبــه 2 کشــوری و 300-
ــه رشــد  ــا 88 پل ــن ب ــرده اســت و همچنی ــی را کســب ک 201 جهان
جهانــی رتبــه گریــن متریــک دانشــگاه در ســال 2019 بــه رتبــه 385 

و رتبــه کشــوری 5 ارتقــا یافتــه اســت.

اقدامات دانشگاه در راستای گسترش ارتباطات علمی 
بین المللی و میزان مشارکت با دانشگاه های خارجی 

چیست؟
ــکاران  ــار هم ــرا در اختی ــگاه الزه ــه دانش ــی ک ــی از فرصت های یک
هیــأت علمــی قــرار داده اســت، جــذب پژوهشــگران داخلــی و 

بین المللــی به عنــوان پســا دکتــری اســت کــه در طــی یــک 
از  حمایــت  صنــدوق  طریــق   از  پژوهشــگر   36 اخیــر  ســال 
پژوهشــگران و فنــاوران کشــور و پایــگاه ایرانیــان غیرمقیــم و 
ــای  ــه کاره ــت و ب ــده اس ــی ش ــن مال ــگاه تامی ــی دانش ــع داخل مناب
پژوهشــی خــود تحــت نظــر اســتاد میزبــان مشــغول شــده  اند.

دستاوردهای فناورانه و زیرساخت های فناوری دانشگاه 
و اقدامات انجام شده در راستای تبدیل علم به محصول 

چیست؟

دانشــگاه جهــت هدفمندکــردن و انجــام کار گروهــی در پروژه هــای 
تحقیقاتــی هســته های پژوهشــی تعریــف کــرده اســت کــه بیشــترین 
ســهم مشــارکت دانشــکده ها در تعریــف هســته پژوهشــی بــه 
دانشــکده فیزیــک و شــیمی بــا 34 هســته پژوهشــی تعلــق دارد. تعداد 
پژوهشــی  هســته های 
و  دانشــکده ها  در 
ســال  در  پژوهشــکده 
98 بــه طــور کلــی 112 
ــا  ــه ب ــت، ک ــته اس هس
توجــه بــه دوره  3 ســاله 
ــرای  ــده ب ــی ش پیش بین
هســته، همــکاران می توانند 
ظرف ســه ســال هسته های 
پژوهشــی را تکمیــل کننــد.
همــکاران هیــات علمــی 
ــت شــده اند  بســیار حمای
تــا بتواننــد دســتاوردهای 
بــه  را  خــود  علمــی 
ــد  ــل کنن محصــول تبدی
و امیدواریــم در آینــده 
نزدیــک بتوانیــم از محل 
فــروش ایــن محصــوالت فرصت هــای درآمدزایــی نیــز فراهــم کنیــم .

ــتگاه  ــن دس ــاخت قوی تری ــی و س ــتاورد ها طراح ــر دس ــه  اخی  نمون
ــف  ــای مختل ــتفاده در بخش  ه ــت اس ــن جه ــید کرب ــزر دی اکس لی
صنایــع از جملــه بــرش، حکاکــی و همچنیــن مخابــرات بــوده اســت. 
-CRTL عــالوه بــر ایــن طراحــی و ســاخت ســامانه تصفیــه هــوای
3000  برمبنــای نانــو ذرات قابــل اســتفاده در محیط هــای مســکونی، 
آزمایشــگاهی و صنعــت بــدون عــوارض جانبــی صــورت گرفتــه کــه 
ــت. ــروش اس ــد و ف ــرای تولی ــرار داد ب ــه ق ــا در مرحل ــر دوی اینه ه

در حال حاضر دانشگاه چه برنامه ها و پروژه هایی در دست 
اقدام دارد؟

یکــی از پروژه هــای مهــم کــه در هفتــه پژوهــش فــاز اول آن رونمایی 
شــد، پــروژه علــم ســنجی اســت. ایــن پــروژه فرصــت را بــه تک تک 
ــی  ــی بین الملل ــگاه علم ــه جای ــد ک ــی می ده ــأت علم ــکاران هی هم
خــود را در مقایســه بــا اعضــای گــروه آموزشــی، دانشــکده و دانشــگاه 

ســنجیده و تحلیــل کننــد.

یکی از پروژه های مهم که در هفته 
پژوهش فاز اول آن رونمایی شد، پروژه 

علم سنجی است. این پروژه فرصت 
را به تک تک همکاران هیأت علمی 

می دهد که جایگاه علمی بین المللی خود 
را در مقایسه با اعضای گروه آموزشی؛ 
دانشکده و دانشگاه سنجیده و تحلیل 

کنند.
در سامانه علم سنجی، خروجی 

پایگاه های معتبر علمی برای کلیه 
فعالیت های پژوهشی افراد قابل 

استخراج است. ضمن اینکه اعضای 
هیأت علمی بر اساس زمینه های 

پژوهشی مشهور به آن قابل رویت 
هستند.

گفت وگو
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ــرای  ــی ب ــر علم ــای معتب ــی پایگاه ه ــنجی، خروج ــامانه علم س در س
ــن  ــل اســتخراج اســت. ضم ــراد قاب ــای پژوهشــی اف ــه فعالیت ه کلی
اینکــه اعضــای هیــات علمــی براســاس زمینه هــای پژوهشــی 

ــت هســتند. ــل روی ــه آن قاب مشــهور ب
امــکان  علمــی  هیــات  پــروژه همــکاران  ایــن  راه انــدازی  بــا 
ــروژه  ــد. پ ــود را دارن ــردی خ ــای ف ــد فعالیت ه ــری و رص گزارش گی
ــت  ــال )Repository(  اس ــیو دیجیت ــامانه آرش ــدی س ــم بع مه
ــک  ــوان ی ــرا )س( به عن ــه در دانشــگاه الزه ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ک
دانشــگاه جامــع همــکاران از کلیــه گروه هــای علــوم انســانی، علــوم 
پایــه و فنــی مهندســی و هنــر حضــور دارنــد، ایــن ســامانه فرصــت 

ــب  ــه در قال ــا ک ــدات آن ه ــه تولی ــه کلی ــد ک ــم می کن ــن را فراه ای
مقالــه قابــل ارائــه نبــوده امــا از ارزش نشــر و انتشــار برخــوردار اســت 
ــکان را  ــن ام ــد و ای ــت باش ــل روی ــذاری و قاب ــامانه بارگ ــن س در ای

ــود. ــت ش ــوگل یاف ــتجوهای گ ــه در جس ــد ک ــم می کن فراه
ــات   ــت اختراع ــری، ثب ــار هن ــای منتشــر شــده، آث ــه آن کتاب ه نمون
ــده  ــد ش ــوای تولی ــه محت ــی و هرگون ــب خط ــی و کت ــناد تاریخ اس
ــد. ــه دهن ــد ارائ ــکاران  را می توانن ــی هم ــای آموزش ــرای دوره ه ب
ــز هوشمند ســازی دانشــگاه  ــن محصــوالت متنوعــی  در مرک همچنی
تولیــد شــده  کــه از جملــه مهمتریــن آن هــا پلت فــرم  پیــام رســانی 
ــر، ســامانه تشــخیص اشــیاء و  ــذاری تصاوی ــگ  گ ــی، ســامانه ت طوب

ــاس اســت. ــده لب ــه کنن چهــره، ســامانه توصی

چشم انداز فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه الزهرا 
به عنوان دانشگاه تک جنسیتی و سطح یک کشور چیست؟

در حــوزه زنــان نشســت های تخصصــی، کرســی های ترویجــی 
زنــان و گــروه مطالعــات  پژوهشــکده  از طریــق  و همایش هــا 
ــت ها و  ــن نشس ــی ای ــای اصل ــت. محور ه ــده اس ــام ش ــان انج زن
کرســی های  چالش هــای کســب  قبیــل  از  مــواردی  کرســی ها 
ــن  ــرای چالش هــای قوانی ــی ب ــان، راهکارهای ــی ورزشــی زن بین الملل
مرتبــط بــا زنــان، زنــان و صلــح، زنــان و ســالمت خانــواده، بررســی 
ــع  ــالمی و موان ــالب اس ــراز انق ــان در ط ــاخص های زن ــل ش و تحلی
ــالمی و...  ــالب اس ــارم انق ــل چه ــجویان نس ــق در دانش ــدم تحق ع

ــودن دانشــگاه،  ــک جنســیتی ب ــه ت ــا توجــه ب ــا ب ــوده اســت. ضمن ب
جهــت تشــویق همــکاران در مصوبــات هیــأت ممیــزه امــور پژوهشــی 
ــا ضریــب بیشــتری امتیازدهــی خواهــد شــد. ــان، ب در حوزه هــای زن

تاکنون دانشگاه نسبت به مجالت علمی پژوهشی 
چه رویکردی داشته است؟

جدیــدی  مجــوز  هیچگونــه  دانشــگاه  اخیــر  سیاســت های  در 
ــا  ــده ام ــی داده نش ــه پژوهش ــاپ مجل ــت چ ــکده ها جه ــه دانش ب
سیاســت دانشــگاه بــر ایــن قــرار اســت کــه مجله هــای موجــود بــر 
 DOAJ ــد ــی مانن ــای بین الملل ــر پایگاه ه ــرایط موردنظ ــاس ش اس
استانداردســازی شــوند کــه تاکنــون 12 مجلــه در ایــن پایــگاه ثبــت 
شــده اســت. همچنیــن 9 مجلــه بــرای ثبــت در پایــگاه اســکوپوس 

ــت. ــده اس ــازی ش آماده س
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ــش از 2000  ــور بی ــا حض ــل ب ــگ مل ــنواره فرهن ــن جش پنجمی
دانشــجو و زبان آمــوز از 29 کشــور جهــان بــا برپایــی غرفه هــای 
فرهنگــی و نمایــش آداب و ســنن و فرهنــگ کشــورهای مختلــف، 
ــات و  ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص ــور دکت ــا حض ب
فنــاوری، ســفرای کشــورهای مختلف، هیأت رئیســه و دانشــجویان 
ــل در دانشــگاه فردوســی مشــهد  ــه تحصی ــی مشــغول ب بین الملل

برگــزار شــد. 
ــگ  ــن جشــنواره فرهن ــه پنجمی ــن افتتاحی ــی، در آیی ــر غالم دکت
ــف  ــای مختل ــنایی ملت ه ــنواره را آش ــن جش ــزاری ای ــل، برگ مل
ــن  ــت: ای ــت و گف ــر دانس ــگ یکدیگ ــوم و فرهن ــا آداب  و رس ب
ــر  ــر منج ــه یکدیگ ــا ب ــی ملت ه ــه نزدیک ــد ب ــنواره می توان جش
ــه  ــن زمین ــز در ای ــی نی ــادالت علم ــا تب ــود ت ــب ش ــود و موج ش

ــرد. شــکل گی
وی حضــور و تحصیــل دانشــجویان متعــدد از کشــورهای مختلــف 
جهــان در ایــران را مایــه افتخــار ایــن کشــور دانســت و تصریــح 
کــرد: ایــران از دیربــاز مهــد علــم و دانــش بــوده اســت و باعــث 
ــگاه  ــن دانش ــگاه و اولی ــن دانش ــه قدیمی تری ــت ک ــار اس افتخ
جهــان )دانشــگاه جنــدی شــاپور( بــه نــام ایــران در جهــان ثبــت 
ــادالت علمــی و  ــدی شــاپور محــل تب شــده اســت. دانشــگاه جن
ــالش  ــا ت ــروز م ــت و ام ــوده اس ــود ب ــان خ ــی در زم بین الملل
ــا میزبانــی از دانشــجویانی از کشــورهای مختلــف  ــا ب می کنیــم ت
ــادالت  ــرای مب ــا ب ــی دنی ــم علم ــز مه ــی از مراک ــان یک همچن

ــی و فرهنگــی باشــیم. علم
در  ایــران  دانشــگاه های  علمــی  جایــگاه  علــوم،  وزیــر 
ــمندی  ــم و ارزش ــگاه مه ــی را جای ــی و بین الملل ــای مل عرصه ه

ــران  ــی ای ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــزود: دانش ــت و اف دانس
در رتبه بندی هــای جهانــی در ســال 2019 توانســته اند رتبــه 
ــا  ــاس پیش بینی ه ــر اس ــد و ب ــب نماین ــان را کس ــی جه 16 علم
جایــگاه ایــران در ســال های پیــش رو، ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد 
ــی و  ــتاوردهای علم ــات و دس ــطه تحقیق ــم به واس ــن مه ــه ای ک

تحقیقاتــی دانشــمندان و دانشــگاهیان به دســت آمده اســت.
ــا  ــته های روز دنی ــران در رش ــر ای ــال حاض ــه وی، در ح ــه گفت ب
ازجملــه، بیوتکنولــوژی، نانوتکنولــوژی، هوافضــا، ســلول های 
بنیــادی و عرصه هــای مختلــف علــوم پایــه حتــی توانســته 
ــان  ــن نش ــرد و ای ــرار گی ــان ق ــر جه ــای برت ــزء رتبه ه ــت ج اس
ــه  ــی و چ ــاظ علم ــه ازلح ــران چ ــگاه های ای ــه دانش ــد ک می ده
ازلحــاظ فرهنگــی مــکان بســیار خوبــی بــرای تحقیــق و تحصیــل 

ــت. ــان اس ــر جه دانشــجویان از سراس
ــف کشــور  ــرد: دانشــگاه های مختل ــی خاطرنشــان ک ــر غالم دکت
ــی  ــش دیپلماس ــا افزای ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس ــون دانش همچ
از  بین المللــی  دانشــجویان  میزبــان  علمــی خــود می تواننــد 
ملت هــای مختلــف جهــان باشــند و نــام و جایــگاه علمــی ایــران 

ــانند. ــور برس ــه ظه ــه منص ــان ب ــش در جه را بیش ازپی
دکتــر محمــد کافــی رئیس دانشــگاه فردوســی مشــهد نیــز در این 
ــی از  ــوز بین الملل ــجو و زبان آم ــش 2000 دانش ــور بی ــن، حض آیی
بیــش از 25 کشــور جهــان را مایــه افتخــار و مباهــات بــرای ایــن 
دانشــگاه دانســت و اظهــار کــرد: شــهر مشــهد به واســطه حضــور 
مرقــد مبــارک علی ابــن موســی الرضا)ع( و فردوســی بــزرگ الزم 
اســت تــا جایگاهــی درخــور نــام ایــن دو بزرگــوار داشــته باشــد و 
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــر خــود الزم می دانــد تــا بــا تــالش 

جشنواره فرهنگ و ملل در دانشگاه فردوسی مشهد؛

فرهنگ ها و  رنگ ها 
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ــود  ــی خ ــی و بین الملل ــگاه مل ــش جای ــت افزای ــتکار در جه و پش
تــالش نمایــد و مایــه افتخــار بــرای خراســان و ایــران باشــد.

رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد حضــور دانشــجویان بین المللــی 
از نقــاط مختلــف جهــان در دانشــگاه فردوســی مشــهد را موجــب 
افزایــش تبــادالت علمــی و فرهنگــی ملت هــا دانســت و اذعــان 
کــرد: هــر یــک از ایــن دانشــجویان پــس از اتمــام دوران 
ــگاه های  ــایر دانش ــهد و س ــی مش ــگاه فردوس ــل در دانش تحصی
ــور  ــران در کش ــرای ای ــی ب ــی و فرهنگ ــفیر علم ــک س ــران ی ای
ــران  ــگاه های ای ــایر دانش ــا س ــت ت ــند و الزم اس ــود می باش خ
نیــز همچــون دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا افزایــش دیپلماســی 
ــش  ــم و دان ــایی عل ــات شناس ــود، موجب ــی خ ــی و فرهنگ علم
ــد و باعــث شــوند  ــران را فراهــم آورن ــران و فرهنــگ غنــی ای ای
تــا در کشــورهای مختلــف جهــان از ایــران بــه نیکــی نــام ببرنــد.
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پیگیر  تبدیل پژوهشگاه به  مرجعیت علمی و  
پژوهشی کشور و خاورمیانه هستیم

چشم انداز، اهداف، مأموریت  و افق پیش روی پژوهشگاه
 مواد و انرژی در حوزه پژوهش و فناوری چیست؟

ــم  ــه ای تنظی ــه گون ــد ب ــگاه بای ــای پژوهش ــی تمامی فعالیت ه جهت ده
شــود کــه پژوهشــگاه بتوانــد تبدیــل بــه مرجــع علمی و پژوهشــی کشــور 
ــرژی و پیشــگام در محورهــای  ــه در حــوزه مــواد و ان و منطقــه خاورمیان
تجدیدپذیــر،  انرژی هــای  بیومــواد،  مــواد،  شــناخت  نیمه هــادی، 

ــده  ــور ش ــرفته در کش ــزات پیش ــرامیک و فل ــرژی، س ــازهای ان ذخیره س
ــه  ــق دانــش و تبدیــل آن ب ــه خل ــوان مرکــزی پیشــرو در زمین ــه عن و ب
ثــروت در راســتای تحقــق الگــوی ایرانــی اســالمی پیشــرفت بــا انجــام 
تحقیقــات کاربــردی و توســعه ای در حوزه هــای مــواد و انــرژی شــناخته 

شــود.
ــورد  ــای م ــعه فناوری ه ــرای توس ــردی ب ــای کارب ــترش پژوهش ه گس
ــازی و  ــاوری، زمینه س ــو فن ــو ونان ــای ن ــواد، انرژی ه ــه م ــاز در زمین نی
ــی  ــای پژوهش ــا فعالیت ه ــرای ارتق ــب ب ــاخت های مناس ــاد زیرس ایج
ــای  ــرفته، انرژی ه ــواد پیش ــه م ــوآوری در زمین ــاوری و ن ــعه فن و توس
نــو، فنــاوری نانــو و دانش هــای مرتبــط و تولیــد ثــروت و ارزش از 

ــت. ــگاه اس ــن پژوهش ــداف ای ــه اه ــی از جمل ــتاوردهای پژوهش دس
از جملــه مأموریت هــای پژوهشــگاه مــواد و انــرژی می تــوان بــه بررســی 
و شناســایی نیازهــای پژوهشــی بــرای توســعه چرخــه کامــل فناوری های 
مــورد نیــاز بخــش مــواد و انــرژی کشــور و تدویــن طرح هــای پژوهشــی 
متناســب بــرای رفــع ایــن نیازهــا، اجــرای طرح هــای پژوهشــی و 
فنــاوری بنیــادی، کاربــردی و توســعه ای بــه منظورتحقــق اهــداف 
پژوهشــگاه، ایجــاد زیــر ســاخت های مــورد نیــاز بــرای انجــام طــرح های 
ــگاه ها  ــا دانش ــاوری ب ــی و فن ــکاری پژوهش ــاوری و هم ــی و فن پژوهش
ــی و  ــز علم ــاوری و مراک ــی و فن ــی و پژوهش ــوزش عال ــات آم و موسس
صنعتــی دولتــی و غیــر دولتــی داخــل و خــارج کشــور بــه منظــور ارتقــای 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــاوری در زمینه ه ــی و فن ــای پژوهش ــت فعالیت ه کیفی
اهــداف پژوهشــگاه بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات مربــوط اشــاره کــرد.
همچنیــن مشــارکت در ارتقــاء و بهبــود شــرایط زندگــی مــردم از طریــق 
تربیــت پژوهشــگران خبــره، خــالق، کارآفریــن و کارآمــد، تجاری ســازی 
فناوری هــا و ارائــه دســتاوردها بــه جامعــه و انجــام تحقیقــات کاربــردی 

 اشاره        
دكــر علیرضــا خاونــدی رئیــس پژوهشــگاه مــواد و انــرژی و عضــو هیئــت علمــی 

ــران اســت.  ــم و صنعــت ای ــوژی دانشــگاه عل ــواد و متال دانشــکده مهندســی م

ــياري از  ــال 97، بس ــگاه در س ــت پژوهش ــگاه رياس ــور او در جاي ــان حض از زم

ــت.   ــود ياف ــاح و بهب ــگاه اص ــي در پژوهش ــي و  پژوه ــاي علم رويه ه

ــه  ــا، تصفی ــری آنه ــط زیســت و اندازه گی ــه عوامــل آلودگــی محی ــق در زمین تحقی

ــه  پســاب های صنعتــی، شــیرین ســازی آب، بکارگیــری متامــی مباحــث مربــوط ب

انــرژی خورشــیدی، ســاختامن انــرژی صفــر، مــواد پزشــکی و ایمپلنــت هــا، مــواد 

بســته بنــدی و آنتــی باکریــال و ضــد لــک نانویــی، کنــرل خوردگــی فلــزات شــکل 

دهــی و شــبیه ســازی فرایندهــای تولیــد مــواد فلــزی، بکارگیــری رسامیــک هــا و 

کامپوزیتهــا در صنایــع پیرفتــه الکرونیــک، صنایــع فلــزی، دفاعــی و ..، تخلیــص 

ــری و حســگرها، ســاخت  ــم اشــیای باســتانی، بات ــا، شناســایی و ترمی مــواد گرانبه

تجهیــزات و ادوات شناســایی مــواد و ســطوح و ســایر حــوزه هــای مرتبــط بــا مــواد 

ــت. ــرژی اس ــواد و ان ــگاه م ــای پژوهش ــن فعالیت ه ــو از مهمری ــای ن و انرژی ه

آنچــه در پــي مي آيــد، مــروح گفت وگــوی اختصاصــی »خرنامــه آمــوزش عالــی« 

بـــا رئیــس پژوهشــگاه مــواد و انــرژی درخصـــوص دســتاوردها و توفیق هــای اخیــر 

ایــن پژوهشــگاه اســت.

گفت وگو

دکتر علیرضا خاوندی 
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی
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ــرژی و  ــد و مصــرف ان ــا تولی ــط ب ــای مرتب ــه کســب فناوری ه منجــر ب
ــگاه  ــط پژوهش ــه توس ــت ک ــالت هایی اس ــرفته از رس ــواد پیش ــعه م توس

ــود. ــال می ش ــرژی دنب ــواد و ان م

به منظور گسترش همکاری های بین المللی چه اقداماتی در 
پژوهشگاه صورت گرفته است؟

ــی و  ــراودات علم ــش م ــور افزای ــه منظ ــرژی ب ــواد و ان ــگاه م پژوهش
ــگاه های  ــا دانش ــی ب ــترک علم ــای مش ــه فعالیت ه ــدام ب ــی اق بین الملل
ــری  ــرای بهره گی ــی ب ــع بین الملل ــت در مجام ــان و عضوی ــف جه مختل
ــع  ــت رف ــا جه ــوه آنه ــای بالق ــا و توانایی ه ــات، ظرفیت ه ــر از امکان بهت

ــوده اســت. ــه و پژوهشــگاه نم ــای جامع نیازه
ــگاه  ــه 5 پژوهش ــن در مجموع ــه قرارگرفت ــوان ب ــتا می ت ــن راس در ای
ــگاه ها  ــا دانش ــاوری ب ــی و فن ــترک پژوهش ــکاری مش ــی، هم بین الملل
ــی و  ــره جنوب ــان ، فرانســه، ک ــزی، پاکســتان ، آلم ــه، مال ــپانیا، ترکی )اس
چیــن(، اخــذ 7 پــروژه بین المللــی درآمــدزا و تصویــب 2 پــروژه بین المللــی 
ــدت  ــاه م ــای کوت ــی در دوره ه ــجویان بین الملل ــذب دانش ــی، ج پژوهش
ــل  ــن المل ــای بی ــت ه ــوم در فعالی ــگاه س ــه جای ــتیابی ب ــی، دس پژوهش
ــاوری جهــان  ــو فن ــه نان ــان موسســات پژوهشــی، اســتقرار دبیرخان در می
اســالم در پژوهشــگاه، همــکاری مشــترک در برنامــه هــای اتحادیــه اروپــا 
)Erasmus+(، جــذب اعتبــارات بین المللــی  و برگــزاری ســه همایــش 
بین المللــی در دو ســال گذشــته و برپایــی کارگاه هــای علمــی بین المللــی 

اشــاره کــرد.

لطفا درخصوص دستاوردهای پژوهشی و فناورانه پژوهشگاه 
مواد و انرژی در سنوات گذشته توضیحاتی بیان کنید؟

پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در ســنوات گذشــته به دســتاوردهای پژوهشــی 
و فنــاوری بیشــماری دســت پیــدا کــرده اســت کــه می تــوان بــه ســاخت 
اولیــن آزمایشــگاه ســاخت قطعــات )ســال 1355(، ســاخت اولیــن ســلول 
خورشــیدی )ســال 1360(، ســاخت چشــم الکتریکــی و کریســتال کوارتــز 
ــه  )ســال 1363(، ســاخت آبگرمکــن خورشــیدی )ســال 1367 (، افتتاحی
ــادي  ــن ب ــال 1374(، ســاخت و نصــب توربی ــیلیکون )س ــد س خــط تولی
ــال  ــرفته )س ــاوینوس پیش ــوع س ــي از ن ــرق یکصــد وات ــان ب ــد جری مول
ــک  ــاخت ی ــال 1390(، س ــیدی )س ــاز خورش ــاخت شبیه س 1375 (، س
ــد  ــک واح ــاخت ی ــال 1392(، س ــدی )س ــن هیبری ــیرین ک ــد آب ش واح
پیشــرفته بیــوگاز روســتایی )ســال 1392(، ســاخت دســتگاه خشــک کــن 
خورشــیدی )ســال 1392(، ســاخت کلکتــور خورشــیدی هواگرمکن )نســل 
جدیــد( 1393، ســاخت و تولیــد گــوی و ماســوره مــورد نیــاز ضرایــح بــا 
ــوت تخلیــص  ــوم )ســال 1393(، ســاخت سیســتم پایل ــاژ نقره-ژرمانی آلی
نقــره )99%( )ســال 1394( و ســاخت واحــد تولیــد نیمــه صنعتــی مــاده 
ــت و  ــط زیس ــتدار محی ــخ زدای دوس ــب ی ــوان ترکی ــه عن CMA ب
جایگزیــن نمــک کلریــد ســدیم در عملیــات حــذف یــخ از معابــر اســتان 

البــرز )ســال 1396( اشــاره کــرد. 
ــژه  ــن ســاختمان وی ــوان اولی ــه عن ــر ب ــرژي صف ــن ســاختمان ان همچنی
انــرژي بــا تــراز انــرژي صفــر در کشــور )بــا مصــرف انــرژي یــک ششــم 
ــراي  ــر ب ــاف پذی ــوازي انعط ــم بي ه ــابه(، هاض ــاختمان مش ــن س میانگی
ــدل  ــتم مب ــد، سیس ــل جدی ــیدي نس ــن خورش ــوگاز، هواگرمک ــد بی تولی

ــا پنل هــاي  فتوولتاییــک خورشــیدي،  جــاذب انــرژي حرارتــي مرتبــط ب
ــه  ــر س ــي، اینورت ــاد الکتریک ــه روش انعق ــالب ب ــه فاض ــج تصفی پکی
ــاختار،  ــتخواني نانوس ــاي اس ــاوري گرانول ه ــبکه، فن ــه ش ــاز متصــل ب ف
تولیــد نانوکامپوزیــت ســیلیکن-کاربید-کربن در مقیــاس صنعتــي جهــت 
ــه  ــون، ســاخت نانوســوخت ها توســط نانوســاختار ب ــري لیتیم-ی ــد بات آن
منظــور صرفــه جویــي در مصــرف ســوخت پایــه مایــع، تولیــد نانــوذرات 
ــخت  ــرامیکي س ــات س ــي، قطع ــه الکتریک ــتم جرق ــتفاده از سیس ــا اس ب
ــاد،  ــن نه ــي زمی ــي ترکیب ــدل حرارت ــایش، مب ــه س ــاوم ب ــاینده و مق س
ــر  ــت ب ــط زیس ــتدار محی ــي دوس ــاي نانوی ــي، آفت کش ه ذره روب صوت
ــروگاه  ــاخت نی ــیون، س ــورت نانوامولس ــي به ص ــانس هاي گیاه ــه اس پای
خورشــیدي فتوولتائیــک 30 کیلــو واتــي و 16 کیلــو واتــي و آبگرمکن هاي 
خورشــیدي و توربین هــاي بــادي مقیــاس کوچــک، دســتگاه اندازه گیــري 
زاویــه ترشــوندگي در دمــاي بــاال، ســاخت ســرامیک های پیشــرفته پایــه 
ــش هاي  ــاخت پوش ــازي س ــي و تجاري س ــش فن ــد دان ــت، تولی کوردیری
ــد  ــد تولی ــاخت واح ــه  YSZ و س ــر پای ــاختار ب ــي نانوس ــد حرارت س
ــتدار  ــخ زداي دوس ــب ی ــوان ترکی ــه عن ــاده CMA  ب ــي م ــه صنعت نیم
ــرژی  ــواد و ان ــگاه م ــر پژوهش ــم اخی ــتاوردهای مه ــت از دس محیط زیس

اســت.

از جمله مأموریت های پژوهشگاه مواد و انرژی بررسی 
و شناسایی نیازهای پژوهشی برای توسعه چرخه کامل 

فناوری های مورد نیاز بخش مواد و انرژی کشور و 
تدوین طرح های پژوهشی متناسب برای رفع این نیازها، 
اجرای طرح های پژوهشی و فناوری بنیادی، کاربردی و 
توسعه ای به منظورتحقق اهداف پژوهشگاه، ایجاد زیر 
ساخت های مورد نیاز برای انجام طرح های پژوهشی و 
فناوری و همکاری پژوهشی و فناوری با دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز 

علمی و صنعتی دولتی و غیر دولتی داخل و خارج کشور 
به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی و فناوری در 
زمینه های مرتبط با اهداف پژوهشگاه با رعایت ضوابط و 

مقررات مربوط اشاره کرد.

بخشی از دستاوردهای پژوهشگاه مواد و انرژی

گفت وگو
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دستگاه شبیه ساز خورشیدی

سیستم یخ زدای دوستدار محیط زیست

دستگاه زاویه تر شوندگی

ساختمان انرژی صفر

گاه دستاورداهی ژپوهش
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ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال ــور، مع ــی نظرپ ــر محمدتق دکت
ــوز  ــهمیه مج ــزار س ــذ 6ه ــاوری، از اخ ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
اســتخدام اعضــای هیئــت علمــی در دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش 

ــر داد.  ــی و پژوهشــی خب عال
ــای  ــا پیگیری ه ــت: ب ــار داش ــوص اظه ــن خص ــور در ای ــر نظرپ  دکت
مســتمر و برگــزاری جلســات متعــدد در ســطوح کارشناســی، مدیــران 
وزارتخانــه و ســازمان اداری و اســتخدامی و دکتــر غالمــی وزیــر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و دکتــر انصــاری معــاون رئیــس جمهــور و رئیس 
ــواد »9« و »15«  ــه اســتناد م ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، ب
ضوابــط اجرایــی قانــون بودجــه ســال 1398 کل کشــور تعــداد 4071 
ســهمیه مربــوط بــه اعضــای هیــأت علمــی فاقــد شــماره مســتخدم 
ــی و پژوهشــی اخــذ  شــاغل در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال

گردیــد.
وی افــزود: همچنیــن بــه اســتناد تبصــره »2« مــاده »1« قانــون احکام 
ــی  ــط اجرای ــاده »9« ضواب ــور و م ــعه کش ــای توس ــی برنامه ه دائم
قانــون بودجــه ســال 1398 کل کشــور مجــوز اســتخدام پیمانــی تعــداد 
ــد در دانشــگاه ها و مؤسســات  ــی جدی ــت علم ــر عضــو هیئ 1929 نف
آمــوزش عالــی و پژوهشــی تــا پایــان برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه 
کشــور نیــز از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور صــادر شــد.

دکتــر محمدتقــی نظرپــور معــاون داری، مالــی و مدیریت 
منابــع وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اظهــار داشــت: 
ــذف  ــورت ح ــده در ص ــل آم ــه عم ــی های ب ــا بررس ب
چــاپ پایان نامه هــا و رســاله ها می تــوان 96 میلیــون 
ــی  ــال تحصیل ــی در دو س ــذ A4 صرفه جوی ــرگ کاغ ب

ــرد.  ــرآورد ک 1398-1399 و 1399-1400 را ب
 دکتــر نظــر پــور گفــت: بــا توجــه بــه ابــالغ بخشــنامه 
ــا،  ــذی پایان نامه ه ــاپ کاغ ــردن چ ــوع ک ــذف و ممن ح
رســاله ها و مــوارد مشــابه بــه دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، 
ــت  ــا احتســاب ظرفی مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی ب
ــری در دو  ــد و دکت ــجویان کارشناسی ارش ــرش دانش پذی
ــوان  ــی 1398-1399 و 1399-1400 می ت ســال تحصیل
ــرآورد کــرد.  ــی در مصــرف کاغــذ را ب ــزان صرفه جوی می
ــال، 160  ــر س ــه در ه ــن مصوب ــالغ ای ــس از اب ــر پ اگ
پایان نامــه در دانشــگاه ها و مراکــز  هــزار رســاله و 
آمــوزش عالــی کشــور دفــاع شــود بــا احتســاب میانگیــن 
ــاً 48  ــخه، تقریب ــرگ A4( و 4 نس ــه )75 ب 150 صفح
ــا  ــه ب ــود ک ــی می ش ــذ صرفه جوی ــرگ کاغ ــون ب میلی
درنظرگرفتــن انــرژی و هزینه هــای نهــان، ایــن فرآینــد 

ــود. ــد ب ــه خواه قابل توج
ــر ایــن  ــرآورد ایــن مســئله ب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــا ارتفــاع  اســاس صــورت می گیــرد کــه یــک درخــت ب
ــر، حــدود 17 بنــد  ــا 2.4 مت 12 متــر و قطــر بیــن 1.8 ت
کاغــذ شــامل 8333 برگــه A4 را تولیــد می کنــد کــه بــا 
حــذف چــاپ پایان نامه هــا و رســاله ها از قطــع بیــش از 

ــود. ــری می ش ــت جلوگی 11520 درخ
ــرای  ــر، ب ــوی دیگ ــرد: از س ــح ک ــور تصری ــر نظرپ دکت
ــر آب  ــر 10 لیت ــغ ب ــذ A4 بال ــک کاغ ــا ی ــد تنه تولی
مصــرف  لیتــری(   1.5 معدنــی  آب  بطــری  )شــش 
می شــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه حــذف چــاپ کاغــذی 
ــرف  ــر در مص ــون لیت ــاله ها، 960 میلی ــا، رس پایان نامه ه

می شــود. صرفه جویــی  آب 

 صرفه جویی ۹۶ میلیون برگ کاغذ در 

صورت حذف چاپ پایان نامه

اخذ ۶ هزار سهمیه مجوز استخدام 

اعضای هیئت علمی در مراکزآموزش عالی

  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبرداد:

دکتر نظرپور مطرح کرد:

اداری - مالیاداری - مالی
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ــام  ــالدی نظ ــال 2019 می ــزارش س ــه گ ــر پای ــی ب ــه ایران 45 مؤسس
ــورَپ« در  ــا »ی ــر پایــه عملکــرد علمــی« ی »رتبه بنــدی دانشــگاه ها ب

ــر جهــان هســتند.  ــان 2500 مؤسســه برت می
ــدی را  ــام رتبه بن ــن نظ ــه ای ــه« در ترکی ــی خاورمیان ــگاه صنعت »دانش
ــران  ــش 2019 آن، دانشــگاه ته ــد و در ویرای ــد می کن ــت و روزآم مدیری
بــا رتبــه 267 جهانــی در جایــگاه نخســت ملــی جــای گرفتــه اســت. 
ــه های  ــه مؤسس ــی اســت ک ــدی جهان ــای رتبه بن ــورَپ« از نظام ه »ی
ــی  ــر یک دیگــر ارزیاب ــراز را شناســایی و جایــگاه آنهــا را در براب جهان ت
ــارات،  ــمار کل انتش ــتنادها، ش ــمار اس ــا، ش ــمار مقاله ه ــد. ش می کن
بهــره وری علمــی، تأثیــر پژوهشــی، و همــکاری جهانی؛ شــش ســنجه 
ــی  ــی مؤسســه های آمــوزش عال ــرای ارزیاب کلیــدی نظــام »یــورپ« ب
ــه های  ــی مؤسس ــی و جهان ــای مل ــک، رتبه ه ــدول ی ــت. در ج اس
ایرانــی و در جــدول دو، امتیــاز آنهــا در ســنجه های گوناگــون آمده انــد.

»یــورَپ«،   رتبه بنــدی  نظــام   2019 ســال  گــزارش  پایــه  بــر 

و  اســـت  جهـــان  پیشــگام   »Harvard University«
 University of Toronto»، «University College «
 London »، « Stanford University »، « University
 of Oxford »، « Johns Hopkins University - JHU
 »، «University of Cambridge» ، «University
 of Michigan» ، «University of Washington
Seattle»، و »Sorbonne Universite « در جایــگاه دوم 

تــا دهــم هســتند.
ــران  ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن ــه پژوهشــگاه عل ــا« ک ســامانه »نم
ــگاه  ــزارش جای ــش و گ ــه پای ــت، ب ــرده اس ــدازی ک ــداک( راه ان )ایران
ــردازد. ایــن ســامانه  ــران در جهــان می پ ــوآوری ای ــاوری و ن ــم، فن عل
ــی، در نشــانی  ــه 90 شــاخص جهان ــا پایــش و گــزارش نزدیــک ب ب
NEMA.IRANDOC.AC.IR در دســترس همگان اســت.

ارتقای علمی  دااگشنه اه

براساس آخرین ویرایش نظام رتبه بندی »یورپ« اعالم شد؛

قرار گرفتن 45 مؤسسه ایرانی در میان 2500 مؤسسه برتر جهان

ارتقای علمی  دااگشنه اه
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۱۵۱۴ ۳۱ ۱۸۳.۱۴  دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

کرمانشاه

۱۵۱۷ ۳۲ ۱۸۲.۹۲ دانشگاه محقق اردبیلی

۱۵۴۰ ۳۳ ۱۸۰.۴۷ دانشگاه یزد

۱۵۴۸ ۳۴ ۱۷۹.۸۷  دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

مازندران

۱۵۹۶ ۳۵ ۱۷۵  دانشگاه بین المللی امام خمینی
 (ره)

۱۶۲۸ ۳۶ ۱۷۳.۰۹ دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۶۶۸ ۳۷ ۱۶۹.۴۸  دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

جندی شاپور اهواز

۱۶۷۱ ۳۸ ۱۶۹.۰۹ دانشگاه شهرکرد

۱۶۸۰ ۳۹ ۱۶۸.۰۵  دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

کرمان

۱۷۳۳ ۴۰ ۱۶۳.۷۷ دانشگاه صنعتی شیراز

۱۹۱۳ ۴۱ ۱۴۹.۶۱  دانشگاه الزهرا 

۱۹۹۰ ۴۲ ۱۴۳.۵۶  دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

کردستان

۲۱۲۹ ۴۳ ۱۳۱.۸۲ دانشگاه شاهد

۲۱۷۷ ۴۴ ۱۲۸.۹۳  دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی

۲۳۰۴ ۴۵ ۱۲۰.۷۹ دانشگاه خلیج فارس

ارتقای علمی  دااگشنه اه

رتبه جهانی رتبه ملی امتیاز کل نام موسسه

۲۶۷ ۱ ۳۹۰.۸ دانشگاه تهران

۴۱۳ ۲ ۳۵۰.۹۳  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران

۴۷۶ ۳ ۳۳۳.۴۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جدول ۱. رتبه مؤسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی »یوَرپ«
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امتیاز مؤسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام رتبه بندی »یوَرپ«

مقاله ها نام موسسه

۵۶.۷۳ ۵۳ ۶۹.۹۷ ۳۹.۰۶ ۸۵.۰۲ ۸۷.۰۳ دانشگاه تهران

۴۷.۱۲ ۵۱.۲۳ ۶۴.۸۲ ۳۷.۲۸ ۷۷.۳۳ ۷۳.۱۵  دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی

درمانی تهران

۴۴.۸۲ ۴۸.۲۳ ۶۲.۴۲ ۳۳.۲۱ ۷۶.۱۸ ۶۸.۵۹  دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

۴۲.۹۱ ۴۶.۴۹ ۵۹.۷۲ ۳۱.۹۸ ۷۲.۹۵ ۶۷.۹۴  دانشگاه تربیت
مدرس

۴۴.۲۵ ۴۶.۵۹ ۵۹.۹۵ ۳۱.۴۵ ۷۲.۳۳ ۶۵.۰۹  دانشگاه صنعتی
شریف

۴۲.۷۵ ۴۵.۷۹ ۵۷.۶ ۲۹.۶۴ ۷۱.۰۹ ۶۰.۹۸  دانشگاه صنعتی
اصفهان

۳۸.۱۲ ۴۳.۹۶ ۵۶.۵۱ ۲۹.۳۸ ۶۹.۰۷ ۶۲.۷۵  دانشگاه علم و صنعت
ایران

۴۰.۴۹ ۴۳.۸۳ ۵۴.۰۳ ۲۷.۱۷ ۶۷.۰۷ ۵۸.۱۱ دانشگاه تبریز

۳۹.۹۱ ۴۱.۲۶ ۵۳.۲۱ ۲۸.۳۹ ۶۵.۵ ۶۰.۸۵  دانشگاه فردوسی
مشهد

۴۰.۲۹ ۴۱.۷ ۵۳.۳۲ ۲۷.۶۷ ۶۵.۸۳ ۵۹.۳۷ دانشگاه شیراز

۳۶.۹۷ ۴۱.۶۵ ۵۲.۷ ۳۰.۴۸ ۶۴.۴۷ ۵۸.۵۱
 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی
درمانی شهید بهشتی

۲۷.۲ ۴۹.۰۵ ۵۱.۴۵ ۱۸.۶۵ ۶۳.۱۷ ۳۸.۵۸  دانشگاه صنعتی
نوشیروانی بابل

۳۲.۵۲ ۳۷.۷۶ ۴۶.۱۴ ۲۵.۱۹ ۵۷.۰۴ ۴۷.۳۳
 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی
درمانی ایران

۳۱.۶۴ ۳۶.۸۱ ۴۶.۸۵ ۲۴.۲۲ ۵۷.۶۲ ۴۷.۲۶  دانشگاه صنعتی
 خواجه نصیرالدین

طوسی

۳۰.۹ ۴۳.۱۹ ۴۸.۲۱ ۲۴.۰۲ ۵۶.۱۲ ۴۱.۹۳  دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی

درمانی مشهد

۲۴.۵۱ ۴۱.۳۶ ۴۷.۴۴ ۲۰.۴۱ ۶۰.۲ ۴۱.۸ دانشگاه کاشان

۳۰.۳۶ ۳۴.۵۳ ۴۲.۲۸ ۲۴.۳۷ ۵۵.۱۵ ۴۶.۷۷  دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی

درمانی تبریز

۲۷.۸۸ ۳۶.۶۱ ۴۴.۹۶ ۲۱.۹۱ ۵۵.۸۹ ۴۵.۹۳ دانشگاه گیالن

۳۱.۳۴ ۳۳.۷۹ ۴۳.۵۷ ۲۲.۶۷ ۵۴.۰۸ ۴۵.۴۳ دانشگاه اصفهان

۲۵.۹۶ ۳۷.۱۵ ۴۳.۶۴ ۱۹.۷۲ ۵۶.۱۷ ۳۹.۹۳ دانشگاه سمنان

۲۷.۷۶ ۳۵.۸۶ ۴۱.۹۶ ۱۹.۳ ۵۴.۴ ۳۸.۲۸ دانشگاه بوعلی سینا

۲۹.۸۱ ۳۳.۵۴ ۴۱.۰۷ ۲۲.۷۳ ۵۱.۴ ۳۷.۸۶  دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی

درمانی اصفهان

۲۸.۷۳ ۳۴.۷۶ ۴۱.۹۱ ۲۰.۰۸ ۵۲.۹۷ ۳۷.۶ دانشگاه رازی

ارتقای علمی  دااگشنه اه
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۲۷.۶۳ ۳۱.۹۱ ۴۰.۳۴ ۲۳.۸۲ ۴۹.۸۸ ۴۰.۷۴  دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی

درمانی شیراز

۲۵.۹۹ ۳۱.۷۴ ۴۰.۱۱ ۲۰.۵۵ ۵۰.۷ ۳۹.۵۸  دانشگاه شهید باهنر
کرمان

۲۱.۷۷ ۴۰.۱۸ ۴۱.۱ ۱۵.۱۷ ۵۳.۷۲ ۲۸.۰۷ دانشگاه یاسوج

۲۲.۹۹ ۳۴.۹۲ ۴۰.۴۹ ۱۷.۳۱ ۵۱.۲۵ ۳۲.۶۵ دانشگاه مازندران

۲۴.۵۱ ۲۹.۸۸ ۳۷.۵۶ ۱۹.۷ ۴۷.۶۳ ۳۸.۵۸ دانشگاه ارومیه

۲۱.۰۹ ۳۴.۳ ۳۸.۶۲ ۱۶.۴۴ ۵۰.۳۲ ۳۱.۵۳ دانشگاه صنعتی سهند

۲۱ ۳۷.۸۸ ۳۹.۲۲ ۱۷.۰۲ ۴۹.۱۴ ۲۵.۹۷
 دانشگاه علوم پزشکی

  و خدمات بهداشتی
درمانی بقیه اهلل عج

۲۱.۶۹ ۳۴.۳۸ ۳۶.۱۹ ۱۵.۹۴ ۴۵.۴۵ ۲۹.۵
 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی
درمانی کرمانشاه

۲۱.۲۲ ۳۴.۲۳ ۳۶.۰۶ ۱۴.۷ ۴۴.۳۸ ۳۲.۳۲  دانشگاه محقق
اردبیلی

۲۱.۸۶ ۲۹.۰۵ ۳۵.۸۵ ۱۷.۸۱ ۴۴.۵ ۳۱.۳۹ دانشگاه یزد

۲۰.۶۹ ۴۱.۳۲ ۳۹.۱۳ ۱۴.۵۳ ۴۴.۲۵ ۱۹.۹۶
 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی
درمانی مازندران

۱۶.۸۷ ۳۲.۶۸ ۳۵.۸۷ ۱۳.۷۹ ۴۵.۳ ۳۰.۵  دانشگاه بین المللی
 امام خمینی ره

۲۴.۴۸ ۲۴.۵۹ ۳۱.۴۷ ۱۵.۱۷ ۳۹.۰۵ ۳۸.۳۳  دانشگاه صنعتی
شاهرود

۱۸.۰۶ ۳۰.۲۷ ۳۳.۹ ۱۶.۱۵ ۴۳.۱۸ ۲۷.۹۲  دانشگاه علوم
 پزشکی و خدمات
 بهداشتی درمانی

جندی شاپور اهواز

۲۱.۱۸ ۲۸.۹۵ ۳۴.۲۶ ۱۵.۱۱ ۴۱.۹۹ ۲۷.۶ دانشگاه شهرکرد

۱۸.۶۲ ۳۱.۷۹ ۳۵.۱۷ ۱۵.۴۷ ۴۰.۶۱ ۲۶.۳۹  دانشگاه علوم
 پزشکی و خدمات
 بهداشتی درمانی

کرمان

۱۹.۶۵ ۲۸.۷ ۳۳.۲۶ ۱۳.۸۶ ۴۱.۷۴ ۲۶.۵۶  دانشگاه صنعتی
شیراز

۱۶.۲۳ ۲۸.۳۷ ۳۰.۹۴ ۱۳.۴ ۴۱.۱۵ ۱۹.۵۲ دانشگاه الزهرا س

۱۳.۱۸ ۴۷.۰۸ ۳۷.۲۷ ۹.۱۸ ۳۳.۴۸ ۳.۳۶  دانشگاه علوم
 پزشکی و خدمات
 بهداشتی درمانی

کردستان

۱۵.۰۳ ۲۳.۰۹ ۲۷.۴ ۱۳.۱۲ ۳۳.۱۱ ۲۰.۰۷ دانشگاه شاهد

۱۷.۴۸ ۲۳.۳۳ ۲۶.۵۴ ۱۰.۸۸ ۳۴.۰۱ ۱۶.۶۹  دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی

۱۴.۷۳ ۲۱.۵۷ ۲۴.۷۸ ۱۰.۰۹ ۳۳.۰۶ ۱۶.۵۶  دانشگاه خلیج
فارس

ارتقای علمی  دااگشنه اه
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۵۲۶ ۴ ۳۲۱.۹۹ دانشگاه تربیت مدرس

۵۳۷ ۵ ۳۱۹.۶۶ دانشگاه صنعتی شریف

۵۸۸ ۶ ۳۰۷.۸۵ دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۲۰ ۷ ۲۹۹.۸ دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۷۱ ۸ ۲۹۰.۷۱ دانشگاه تبریز

۶۸۱ ۹ ۲۸۹.۱۱ دانشگاه فردوسی مشهد

۶۹۴ ۱۰ ۲۸۸.۱۷ دانشگاه شیراز

۷۱۱ ۱۱ ۲۸۴.۷۸
 دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

شهید بهشتی

۹۲۵ ۱۲ ۲۴۸.۱۱  دانشگاه صنعتی نوشیروانی
بابل

۹۴۲ ۱۳ ۲۴۵.۹۹  دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی ایران

۹۵۴ ۱۴ ۲۴۴.۳۹  دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی

۹۵۵ ۱۵ ۲۴۴.۳۷
 دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

مشهد

۱۰۱۸ ۱۶ ۲۳۵.۷۲ دانشگاه کاشان

۱۰۴۵ ۱۷ ۲۳۳.۴۵
 دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

تبریز

۱۰۴۷ ۱۸ ۲۳۳.۲ دانشگاه گیالن

۱۰۶۲ ۱۹ ۲۳۰.۸۷ دانشگاه اصفهان

۱۱۳۰ ۲۰ ۲۲۲.۵۶ دانشگاه سمنان

۱۱۷۹ ۲۱ ۲۱۷.۵۵ دانشگاه بوعلی سینا

۱۱۸۶ ۲۲ ۲۱۶.۴۱  دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

اصفهان

۱۱۹۱ ۲۳ ۲۱۶.۰۴ دانشگاه رازی

۱۲۱۰ ۲۴ ۲۱۴.۳۲
 دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی

شیراز

۱۲۶۹ ۲۵ ۲۰۸.۶۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۳۴۴ ۲۶ ۲۰۰.۰۱ دانشگاه یاسوج

۱۳۴۸ ۲۷ ۱۹۹.۶۱ دانشگاه مازندران

۱۳۶۴ ۲۸ ۱۹۷.۸۶ دانشگاه ارومیه

۱۴۲۵ ۲۹ ۱۹۲.۲۹ دانشگاه صنعتی سهند

۱۴۴۶ ۳۰ ۱۹۰.۲۳  دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا

ارتقای علمی  دااگشنه اه
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ــا  ــور ب ــم در کش ــرایط تحری ــه ش ــه ب ــا توج ــوری ب ــس جمه ریی
ــی  ــه دولت ــرکت های تابع ــا و ش ــنامه ای وزارتخانه ه ــالغ بخش اب
ــگاه ها  ــت دانش ــرد از ظرفی ــف ک ــت را موظ ــه دول ــته ب ــا وابس ی
ــی و  ــدی و خدمات ــوان تولی ــت ت ــرای تقوی ــی ب ــز پژوهش و مراک

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــت از کاالی ایران حمای
ــا امضــای حجــت االســالم و المســلمین  در ایــن بخشــنامه کــه ب
ــه تمامــی وزارتخانه هــا، دســتگاه ها و نهادهــای  ــی ب حســن روحان
ــن  ــت: میه ــده اس ــده، آم ــالغ ش ــی اب ــی غیردولت ــی و عموم دولت
ــا  ــکا ب ــرار دارد،  آمری ــخ ق ــی از تاری ــه حساس ــا در بره ــز م عزی
ــوری  ــه جمه ــه علی ــی و ظالمان ــای غیرقانون ــم ه ــال تحری اعم
ــال  ــان، خی ــورهای جه ــر کش ــه دیگ ــار ب ــران و فش ــالمی ای اس
فروپاشــیدن اقتصــاد و تنــش زایــی اجتماعــی در ایــران را در ســر 

ــد. ــی پروران م
وی تصریــح کــرد: در مقطــع خــاص کنونــی، بیــش از هــر زمــان 
ــای  ــوان نیروه ــتفاده از ت ــی و اس ــجام مل ــت انس ــری، تقوی دیگ
ــوم،  ــر ق ــران از ه ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــد ب ــص متعه متخص

ــت دارد. ــی اهمی ــش سیاس ــن و گرای ــژاد، دی ــه، ن طایف
ــادآور شــد: شــورای  در ادامــه ایــن بخشــنامه رییــس جمهــوری ی
ــزی کالن در  ــت گذاری و برنامه ری ــؤولیت سیاس ــف مس ــی عت عال
حــوزه پژوهــش، فنــاوری و نظــارت بــر نحــوه اجــرای سیاســت هــا 

را بــر عهــده دارد.
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــنامه، دانش ــن بخش ــاس ای ــر اس ب

ــم  ــی اع ــه دولت ــرکت های تابع ــا و ش ــی، نهاده ــی و پژوهش عال
از اینکــه از امکانــات دولتــی و وجــوه عمومــی یــا از درآمدهــای 
ــد، موظــف شــده اند برنامه هــا و فعالیت هــای  خــود اســتفاده کنن

خــود را اصــالح و اجــرا کننــد.
ــل  ــه تعام ــورد در زمین ــج م ــه پن ــنامه ب ــن بخش ــی در ای روحان
ــا  ــا ب ــا و نهاده ــرکت ه ــت، ش ــا،   صنع ــتگاه ه ــاط دس و ارتب

ــت. ــرده اس ــاره ک ــا اش ــگاه ه دانش
ــرداری از  ــره ب ــرای به ــی ب ــان دســتگاه های اجرای ــکاری می هم
ــود  ــی و بهب ــای داخل ــعه بازاره ــر، توس ــی یکدیگ ــوان تخصص ت
نظــام اقتصــادی، حمایــت از تولیــد و صنعــت داخلــی و مقابلــه بــا 

ــن بخشــنامه الزامــی شــده اســت. چالش هــای اجتماعــی در ای
تکیــه بــر تــوان داخلــی و اســتفاده از متخصصــان، پژوهشــگران 
ــالب  ــس از انق ــور پ ــی کش ــی و پژوهش ــز علم ــاوران مراک و فن
ــراه  ــه هم ــور ب ــرای کش ــمندی ب ــتاوردهای ارزش ــواره دس هم
ــی  ــمول م ــتگاه های مش ــام دس ــت از تم ــت و دول ــته اس داش
خواهــد بــرای فائق آمــدن بــر مشــکالت و رفــع نیازهــای خــود،   
بهبــود کیفیــت محصــوالت داخلــی، تامیــن قطعــات، تجهیــزات، 
ــوان پژوهشــی و  ــاز از ت ــورد نی ــای م ــاوری ه ــایر فن ــواد و س م
فنــاوری موجــود در دانشــگاه هــا،  پژوهشــگاه ها و شــرکت هــای 
ــور  ــش درخ ــه بخ ــور ک ــاور کش ــای فن ــان و واحده ــش بنی دان
توجهــی از آنهــا در پارک هــای علــم و فنــاوری مســتقر هســتند، 

ــد. اســتفاده کنن
ــا را  ــتگاه ه ــی دس ــنامه تمام ــن بخش ــوری در ای ــس جمه ریی
موظــف کــرد مشــکالت و نیازهــای فناورانــه خــود را بــه همــراه 
ــورد  ــای م ــتانداردها، ویژگی ه ــار، اس ــورد انتظ ــج م ــداف، نتای اه
نظــر و نحــوه تأمیــن منابــع مالــی الزم از طریــق ســامانه اجرایــی 
ــورای  ــه ش ــتقر در دبیرخان ــاتع( مس ــه پژوهش)س ــا و عرض تقاض

عالــی عتــف  بــه طــور عــام فراخــوان بگذارنــد.
ــه دانشــگاه و موسســات پژوهشــی  رییــس جمهــوری خطــاب ب
ــرای  ــوان خــود را ب ــد کــرد کــه تمــام ت ــاوری کشــور تأکی و فن
ــه  ــه ب ــان دانشــگاه و جامع تســهیل ارتباطــات و فعال ســازی می
ــا و  ــان نامه ه ــوع پای ــژه موض ــه وی ــا ب ــد و پژوهش ه کار گیرن
رســاله های تحصیــالت تکمیلــی خــود را جهــت حــل معضــالت 
ســازمان ها،   دســتگاه ها و شــرکت های دولتــی و غیردولتــی 

ــد. ــت کنن هدای
ــای  ــت: صندوق ه ــده اس ــنامه آم ــن بخش ــری ای ــد دیگ در بن
ــی پژوهــش  ــدوق هــای حمایت ــوآوری، شــکوفایی و ســایر صن ن
و فنــاوری کشــور موظــف هســتند نظام هــا و آیین نامه هــای 
ــرار  ــا ق ــری و ارتق ــورد بازنگ ــه ای م ــه گون ــود را ب ــی خ حمایت

ــد. دهن
وی در ایــن بخشــنامه تصریــح کــرد: برقــراری و تســهیل ارتبــاط 
ــی  ــه علمــی و تحقیقات ــا بدن ــی و اقتصــادی ب ــه اجرای ــان بدن می
کشــور اقدامــی راهبــردی و مبتنــی بــر اصــول اقتصــاد مقاومتــی 
ــل از  ــای حاص ــوان تهدیده ــی ت ــق م ــن طری ــه از ای ــت ک اس
تحریــم را بــه فرصت هــای ســازندگی و اســتقالل بیــش از 

پیــش کشــور بــدل کــرد.

نهادها از ظرفیت دانشگاه ها برای 
تقویت توان تولیدی استفاده کنند

رئیس جمهوری با ابالغ بخشنامه ای تأکید کرد:

بخشناهمحمایت از کاالی اریانی
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مدرییت سبز

 از ایــن رو هفتــه پژوهــش از ســوی معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت 
علــوم بــه شــرخ ذیــل برگــزار شــد:

ــه،  ــت مدرس ــا محوری ــاوری ب ــش و فن ــاه 98 پژوه ــنبه 23 آذرم روز ش
دانشــگاه و جامعــه - تقدیــر از 28 دانــش آمــوز یــا گــروه دانــش آمــوزی 
برگزیــده و مراســم درهــای بــاز )بازدیــد دانــش آمــوزان از دانشــگاه¬ها و 
ــم و  ــاوری و مــوزه عل ــم و فن مراکــز علمــی و پژوهشــی، پارک هــای عل

فنــاوری(
روز یکشــنبه 24 آذرمــاه بــا محوریــت پژوهــش، فنــاوری و توســعه ملــی - 
اجــرای مراســم متناســب بــا شــعار هــر روز در ســازمان ها و دســتگاه های 

یی اجرا
روز دوشــنبه 25 آذرمــاه 98 بــا عنــوان گام دوم در پژوهــش و فنــاوری - 

برگــزاری نشســت در پژوهشــگاه علــوم انتظامــی و مطالعــات اجتماعــی
ــق  ــاوری و رون ــش، فن ــوان پژوه ــا عن ــاه 98 ب ــنبه 26 آذرم ــه ش روز س
تولیــد – برگــزاری مراســم تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتر کشــور 
ــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،  وزیــر علــوم،  ب
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــران معاون ــن و مدی ــاوری، معاونی ــات و فن تحقیق
ریاســت جمهــوری، معاونیــن و مدیــران وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری 

ــاوری دانشــگاه های سراســر کشــور ــن پژوهــش و فن و رؤســا و معاونی
الزم بــه ذکــر اســت؛ امســال بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش، 
ــزات و  ــگاه تجهی ــن نمایش ــا هفتمی ــان ب ــازار همزم ــن ب ــاوری و ف فن
مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران )معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری( و دومیــن نمایشــگاه تقاضــای ســاخت و تولیــد ایرانی )شــورای 
عالــی عتــف( بــا شــرکت 42 دانشــگاه، 24 پژوهشــگاه، 54 مراکــز رشــد 
و پــارک علــوم و فنــاوری و 90 بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه ایــن 

میــزان نســبت بــه ســال 97، 5 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــن  ــه ای ــید ک ــت رس ــه ثب ــد ب ــرح جدی ــگاه 3750 ط ــن نمایش در ای
ــر آن  ــالوه ب ــته، ع ــد داش ــال 97، 17 درصــد رش ــه س ــزان نســبت ب می
ــی  ــاون علم ــوم و مع ــر عل ــور و وزی ــا حض ــز ب ــر نی ــاوری برت از 30 فن

رییس جمهــور رونمایــی شــد.
ــی شــده در نمایشــگاه شــامل: طراحــی و  برخــی از فناوری هــای رونمای

گزارش بیستمین  نمایشگاه دستاوردهای  دانشگاه های در هفته پژوهش؛

ثبت 3750 طرح جدید/ رونمایی از 30 فناوری برتر  

ــا و  ــی از محوره ــم یک ــترش عل ــش و گس ــروز پژوه ــای ام در دنی
شــاخص های اصلــی پیشــرفت و تعالــی هــر جامعــه محســوب 
شــده و یکــی از فاکتورهــای توســعه بــه شــمار   مــی رود. بــر 
ــه  ــاله ب ــر س ــاوری ه ــات و فن ــوم، تحقیق ــاس وزارت عل ــن اس همی
ــم و  ــای عل ــگاه ها، پارک ه ــن دانش ــتاوردهای نوی ــه دس ــور ارائ منظ
فنــاوری و مراکــز علمــی کشــورو گســترش تبــادل و ارتباطــات بیــن 
ــه  ــدت 1 هفت ــه م ــگاهی را ب ــی، نمایش ــف علم ــای مختل بخش ه
ــا حضــور پژوهشــگران، اســاتید و مســئوالن دانشــگاهی و اجرایــی  ب
ــه رســم ســال های گذشــته،  ــز ب ــد. امســال نی ــزار می کن کشــور برگ
ــه پژوهــش از  بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای دانشــگاه ها در هفت
ــی 29 آذرمــاه در نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران برگــزار شــد. 23 ال
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فناوری های ارائه شده به تفکیک موضوع

فناوری های ارائه شده به تفکیک مراکز علمی- پژوهشی
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ســاخت مــدل مهندســی ماهــواره مکعبــی نصیــر 1 بــا قابلیــت بکارگیــری 
در منظومه هــای ماهــواره ای بــا مأموریــت هــای مختلــف اعــم از پایــش 
و ســنجش از دور و ماموریــت هــای مخابراتــی و رلــه مخابراتــی از ســوی 
ــن طوســی، طراحــی و ســاخت  پژوهشــگران دانشــگاه خواجــه نصیرالدی
نــرم  افــزار شبیه  ســازي سیســتم حفاظــت  کاتدیــک شــبکه هاي گســترده 
انتقــال و توزیــع گاز )GNCath( از ســوی پژوهشــگران دانشــگاه شــهید 
چمــران اهــواز، طراحــی و ســاخت لیــزر پالــس کوتــاه فمتوثانیــه تیتانیــوم 
ســفایر بــا قابلیــت اسپکتروســکوپی فــوق دقیــق، تصویربــرداری تراهرتــز، 

راه بــرداری فــوق ســریع و... بودنــد.
از رویدادهــای ایــن نمایشــگاه نیــز می تــوان بــه نشســت مدیــران ارتبــاط 
ــان و مدیــران  ــا معاون ــا صنعــت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور ب ب

پژوهشــی وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی، تفاهم نامــه تولیــد 
ــارد تومــان  ــه مبلــغ 20 میلی »انگشــتانه کامپوزیتــی ســه الیــه دو رو« ب
بیــن دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح، انعقــاد تفاهم نامــه »گرنــت فنــاوری حــوزه فنــاوری اطالعــات« 
ــاوری اطالعــات  ــاوری اطالعــات وزارت ارتباطــات و فن ــارک فن میــان پ
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه مبلــغ 15 میلیــارد تومــان، برگزاری 
پنــل توســعه و بهبــود ارتبــاط مراکــز پژوهــش و فنــاوری کشــور بــا جامعه 
و صنعــت، بازدیــد پژوهشــگران، فنــاوران و مقامــات، یارانــه تجاری ســازی 
فنــاوری و برگــزاری دومیــن نمایشــگاه تســتا )تقاضــای ســاخت و تولیــد 

ایرانــی( اشــاره کــرد.

رپونده وژیه
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دیگر طرح های رونمایی شده:

- فرامستربچ و کامپاند مشکی فراشیمی ایالم
- نمک زیرکونیم اکسی کلری

- دانش فني ساخت مواد افزودني نانوساختار به منظور صرفه جویي 
در مصرف سوخت نیروگاه ها

- تولید پودر نانوکامپوزیت سیلیکون کاربید کربن در مقیاس 
نیمه صنعتی جهت آند باتری لیتیوم یون

- سامانه تعیین و کنترل وضعیت فضا پیما 
- الیه های الکتروکرومیکی با دوام باال با روشی ساده 

- تولید فیلم پلیمری زیست تخریب پذیر
- مکمل ضد اسهال گوساله شیرخوار

- طراحی و ساخت مدل مهندسی ماهواره مکعبی نصیر 1
- کنترل ولو آنتی نویز )کاهنده نویز( با تریم از نوع صفحه ای

 )EMI( بازرسی الکترومغناطیسی -
- نرم  افزار شبیه  سازي سیستم حفاظت  کاتدیک شبکه هاي گسترده 

)GNCath( انتقال و توزیع گاز
- کیت استخراج DNA  از خون

 Augmented(  پلتفرم آموزشی مبتنی بر واقعیت افزوده -
  )Reality

- نشتی یابی خطوط لوله نفت براساس سنسور فیبرنوری 
- تصفیه و تثبیت سریع شیرابه لندفیل 

- منبع تغذیه ماژوالر 
- عصای هوشمند برای نابینایان 

- لیزر پالس کوتاه فمتوثانیه تیتانیوم سفایر
- الکترو فیلتر بدون شستشو

- ستاپ کاتاتست 
- طراحی و ساخت پکرهای متورم شونده قابل بازیافت صنعت نفت 

- طراحی و تولید مرکز کنترل و متعلقات مربوطه برای هوشمندسازی 
و ردیاب خود رو

- آشکارسازی اتوماتیک عیوب تجهیزات الکتریکی خطوط انتقال 
- تولید کود زیستی مایع پایه باکتریایی ضد کف

- شبیه ساز ارتفاع سینرمی

همزمان با آیین گشایش بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ملی و با حضور دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از 30دستاورد پژوهشی و فناوری منتخب مراکز دانشگاهی، مراکز پژوهشی و 

پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم رونمایی شد.
در ادامه به معرفی 3 طرح برتر از این دستاوردها پرداخته می شود..

دستاوردهای رونمایی شده در بیستمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش و فناوری

26
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يستاد ملی هفته پژوهش و فناور
يوزارت علوم، تحقیقات و فناور
معاونت پژوهش و فناوري

جرم سنج هسته اي

شرکت هاي آب و برق

تولید صنعتی

 الیروب ماشین یک هدف سیستم پروژه، این در
 تمسیس این در .است کاترساکشن نوع از لنگري

 رودخانه کف از کاتر سیستم یک وسیله به الي و گل
 به رودخانه بستر از پمپ یک بوسیله و شده جدا

 .رددگ می منتقل رودخانه حاشیه در واقع استخرهاي
 روي بر شناور هاي لوله از الي و گل مسیر این در

  .دبرس مذکور استخر به تا کند می عبور رودخانه
 به عبوري گاماي چینش یک شامل سیستم این

 مارشش با .باشد می مغناطیسی فلومتر یک همراه
 تگاهدس سازي کالیبره که شرایطی در عبوري گاماي

 اخلد رسوبات چگالی باشد، شده انجام درستی به
 .ودب خواهد گیري اندازه قابل باالیی دقت با لوله

 لوله لداخ شاره سرعت مغناطیسی، فلومتر همچنین
 ريگی اندازه مقادیر حاصلضرب .کند می معین را

 را ثاتیه بر جرم خروجی لوله، مقطع سطح در شده
.دهد می قرار اختیار در

عنوان فناوري

شرح فناوري حوزه کاربرد و بازار هدف

وريوضعیت فعلی بهره برداري از فنا

اي علوم فنون هستهپژوهشگاه 
 عسکري، مجتبی طاهري، علی :فناوران

 اده،ز شریف محسن ساسانپور، تقان محمد
عنابی مصطفی اشعریون، حمیدرضا

رپونده وژیه
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يستاد ملی هفته پژوهش و فناور
يوزارت علوم، تحقیقات و فناور
معاونت پژوهش و فناوري

رله حفاظت شبکه توزیع 
HAFEZ 121مدل 

 حفاظت شبکه هاي توزیع،
کارخانجات صنعتی 

تولید صنعتی

 منظور به  (HAFEZ121) 121 حافظ حفاظتی رله
 ورودي 4 رله .شود می استفاده توزیع شبکه در حفاظت
 دیجیتال ورودي 2 و دیجیتال خروجی 5 جریانی، آنالوگ

 اضافه شامل حفاظتی تابع 9 داراي مذکور رله .دارد
  منفی، مولفه جریان اضافه زمین، و فاز هاي جریان

  صتشخی توزیع، شبکه در هادي شدن پاره تشخیص
 بارهاي کنترل رکلوزر، ها، ترانسفورماتور بار اضافه

  قدرت هاي کلید عملکرد بر نظارتی تابع 2 و دیماندي
 وابعت داراي رله شده، ذکر حفاظتی توابع بر عالوه .هست

 و ردس بار اندازي راه تشخیص هجومی، جریان تشخیص
 اعاشب سازي جبران منظور به مناسب منطق همچنین

 رمنظو به کمکی توابع این .هست جریان هاي ترانس
 هشبک در اکنون هم که است مشکالتی کردن برطرف

 کردعمل دلیل به نمونه عنوان به هستند متداول توزیع
 حالت در حفاظتی هماهنگی موجود، هاي رله نامناسب

 ايه ترانس شدن اشباع ترانسفورماتور، اندازي راه هاي
 این کمک به است شده تالش که ندارد وجود جریان

   .گردد برطرف مشکالت این کمکی توابع

عنوان فناوري

شرح فناوري حوزه کاربرد و بازار هدف

وريوضعیت فعلی بهره برداري از فنا

مهدي داورپناه، : فناوراندانشگاه تهران
امیر موسی حدادي حامد مرسلی، 

رپونده وژیه
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يستاد ملی هفته پژوهش و فناور
يوزارت علوم، تحقیقات و فناور
معاونت پژوهش و فناوري

راي ب) هم کانون(میکروسکوپ کونفوکال 

 تصویر برداري پزشکی با دقت باال

افت تصویر برداري پزشکی از ب
ز ها و سلول ها با دقت باال، مراک

ژيتحقیقاتی سرطان و پاتولو

عتیتولید نیمه صن

 مانه فلوئورسنت، تصویربرداري در موجود روش ترین ساده
 مساحت لیزر پرتو نآ در که استepifluorescentروش

 ترتیب، این به .می کند روشن را صفحه یک از مشخص
 کتحری دارند قرار صفحه نآ در که فلوئورسنت ملوکول هاي

 خود از کمتر انرژي و بیشتر موج طول با نوري و شده
 این زا پیش که روش، این در مشکل مهمترین اما .می تابانند

 مولوکول هاي روش این در که است این شد اشاره نآ به نیز
 نیز کانون صفحه ي باالي یا و پایین الیه هاي فلوئورسنت

 اهشک سبب امر این که می تابانند نور خود از و شده تحریک
 جاي هب هم کانون روش در .می شود تصویر کیفیت و رزولوشن

 از طهنق یک روي ،نآ از یقسمت یا شیء کل از برداري تصویر
 زمتمرک )می باشد سیستم کانون نقطه ي همان که( شیء

 تهگرف نظر در دیگر نقاط از شده تولید پرتوهاي و گردیده
 روش در رفته کار به کلی قاعده ي مربوطه شکل در .نمی شوند
 .است مشخص هم کانون

  ،405 ،633 ،532 هاي موج طول با لیزر چهار :فنی شخصاتم
 نانومتري، 180 برداري تصویر دقت نانومتر، 488

 در ییجابجا( افزار نرم از استفاده با بعدي سه تصویربرداري
)نانومتر 25 دقت باz راستاي

حوزه کاربرد و بازار هدف

یفدانشگاه صنعتی شر
اعلی، سیدابوالفضل مطهري، دامون نشت: فناوران

مجتبی حسین زاده، احسان صالحی، 
احمدعباسیان امیري، یعقوب زرگوشی فر

وضعیت فعلی بهره برداری از فناوری عنوان فناوری

شرح فناوری

تصـویـربـرداری پـزشکی از بـافـت هــا 
و ســلول ها بــا دقــت بــاال، مراکــز 
ــوژی ــرطان و پـاتـولـ ــاتی سـ تحقیقـ

رپونده وژیه
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ــف دانشــجویی دانشــگاه فردوســی  ــدگان تشــکل های مختل نماین
مشــهد در آســتانه »16 آذرمــاه؛ روز دانشــجو«، در نشســتی 
صمیمانــه بــا وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری شــرکت کردنــد و 
دغدغه هــا و نظــرات خــود را بــا دکتــر غالمــی در میــان گذاشــتند. 
ــر  ــق روال معمــول ســفرهای اســتانی وزی ــن نشســت ســه ســاعته کــه طب در ای
علــوم و در راســتای دیــدار بــا دانشــجویان و شــنیدن نظرهــا و دیدگاه هــای آنهــا 
ــر غالمــی از دغدغه منــدی دانشــجویان و طــرح مســائل کالن  برگــزار شــد، دکت
ــجویان  ــی دانش ــه تمام ــجو را ب ــرد و روز دانش ــی ک ــا قدردان ــوی آنه ــی از س مل
عزیــز ایــن مــرز و بــوم تبریــک گفــت. در ایــن نشســت کــه دکتــر کافــی، رییــس 
دانشــگاه فردوســی مشــهد و برخــی از مســئوالن وزارت علــوم نیــز حضــور داشــتند، 
ــته گزینی و  ــجویان، »شایس ــی از دانش ــوال یک ــه س ــخ ب ــی در پاس ــر غالم دکت
ــران  ــئوالن وزارت و مدی ــاب مس ــوم در انتخ ــول وزارت عل ــی« را از اص جوان گرای
ــای  ــط روس ــور متوس ــه ط ــن دوره ب ــرد: در ای ــد ک ــر و تاکی ــی ذک ــوزش عال آم

ــده اند. ــر ش ــال جوان ت ــی 10 س ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس دانش
ــعه  ــزوم توس ــوص ل ــجویان درخص ــی از دانش ــه یک ــاره دغدغ ــوم درب ــر عل وزی
همکاری هــای دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه گفــت: در حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت 
اتفاقــات خوبــی در ایــن چنــد ســال افتــاده اســت بــه طــوری کــه امســال تعــداد 
قراردادهــای منعقــد شــده دانشــگاه ها بــا صنعــت 30 درصــد رشــد داشــته اســت.

وی بــا بیــان اینکــه اکنــون رتبــه علمــی کشــور بــر اســاس نظام هــای بین المللــی 
رتبه بنــدی جهانــی بــه جایــگاه 15 دنیــا رســیده اســت تاکیــد کــرد: حفــظ رتبــه 
جهانــی ایــران در حــوزه علــم و فنــاوری یکــی از برنامه هــای اصلــی مــا در وزارت 

علــوم اســت.
دکتــر غالمــی افــزود: بــا وجــود تمامــی مشــکالت وضعیــت حــوزه علــم و فنــاوری 
کشــور را موفــق ارزیابــی می کنــم البتــه مــا بــه همیــن مقــدار بســنده نمی کنیــم 
و تــالش داریــم بــا حفــظ جایــگاه علمــی و تحقیقاتــی ایــران در ســطح جهانــی، 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری را پیــش از پیــش 
ــه ســمت حــل مشــکالت جامعــه و صنعــت ســوق دهیــم کــه در ایــن رابطــه  ب

اقدامــات خوبــی در یکــی دو ســال گذشــته شــروع شــده اســت کــه از آن جملــه 
تشــکیل کارگــروه مطالعــه ســیالب ها، ایجــاد خوشــه های مشــورتی دولــت، ورود 

ــی ذکــر کــرد. ــه مســائل ریزگردهــا و احیــای تــاالب انزل دانشــگاه ها ب
وزیــر علــوم بــا اســتقبال از وجــود روحیــه مطالبه گــری در دانشــجویان گفــت: مــا 
ــای  ــه ها و دیدگاه ه ــل اندیش ــاب آوری در مقاب ــل و ت ــگاه ها تحم ــد در دانش بای
مخالــف را بــاال ببریــم البتــه بایــد مطالبــات در یــک فضــای منطقــی و بــا رعایــت 

احتــرام و ادب مطــرح شــود.
وزیرعلــوم بــا اشــاره بــه محدودیت هــای مالــی و بودجــه ای دولــت اعــالم کــرد که 
علی رغــم مشــکالت موجــود مجموعــه وزارت علــوم و دولــت تمامــی تالش هــای 

خــود را بــرای تامیــن نیازهــای اصلــی دانشــجویان عزیــز بــه کار خواهنــد گرفت.
دکترغالمــی بــا بیــان اینکــه اکنــون بیــش از هــر زمــان کشــور نیازمنــد همدلــی و 
وحــدت اســت، بــر ایجــاد امیــد در فضــای دانشــگاهی تاکیــد کــرد و گفــت: جوانان 

و دانشــجویان را بایــد نســبت بــه آینــده کشــور امیــدوار کــرد.
وزیــر علــوم در پایــان، بــا تقدیــر از نقش آفرینــی دانشــجویان در فضاهــای علمــی، 
ــرایط  ــرد: در ش ــح ک ــا تصری ــه آنه ــاب ب ــگاه ها خط ــی دانش ــی و فرهنگ آموزش
حاضــر رمــز موفقیــت و تمــام آنچــه می خواهیــم بــه خوبــی اتفــاق بیافتــد در اتحاد 
اســت و اکنــون هیــچ فــردی غیــر از مقــام معظــم رهبــری نمی توانــد محــور اتحــاد 

باشــد؛ بدانیــد کــه آینــده از آن شــما اســت.
ــای  ــجویی از طیف ه ــکل های دانش ــدگان تش ــه، نماین ــت صمیمان ــن نشس در ای
ــا و  ــجویی، نظره ــریات دانش ــی و نش ــای علم ــئوالن انجمن ه ــف و مس مختل
دغدغه هــای خــود را پیرامون»لــزوم فعالیــت بیشــتر اســتادان در حــوزه ارتبــاط بــا 
ــا مســئوالن تصمیــم گیــری در  ــاط دانشــجویان ب صنعــت«، »بیشــتر شــدن ارتب
ــای  ــرای فعالیت ه ــای الزم ب ــزوم ایجــاد زمینه ه ــوم«، »ل دانشــگاه ها و وزارت عل
ــتادان در  ــوی اس ــزه از س ــد و انگی ــاد امی ــزوم ایج ــجویان«، »ل ــی دانش سیاس
محیط هــای دانشــگاهی«، »اصــالح نگــرش برخــی نهادهــای خــارج از دانشــگاه 
ــع محدودیت هــای بودجــه ای  ــه فعالیت هــای دانشــجویان در دانشــگاه ها«، »رف ب

ــد. ــرح کردن ــجویان« و … مط ــی دانش ــای فرهنگ ــرای فعالیت ه ب

گپ و گفت صمیمانه نمایندگان تشکل های دانشجویی 
گپ و گفت صمیمانه نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر غالمی
دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر غالمی

سفراهی استانی وزری علوم سفراهی استانی وزری علوم
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دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقات و فنــاوری، 
ــی  ــای علم ــوزه همکاری ه ــتاوردهای ح ــریح دس در تش
بین المللــی جمهــوری اســالمی ایــران بــا اتحادیــه اروپــا 
و برخــی کشــورهای آســیایی، از همــکاری دانشــگاه های 
ایــران در 7 پــروژه بــزرگ بیــش از یک میلیــون یورویــی 

اتحادیــه اروپــا خبــر داد.
دکتــر غالمــی، بــا بیــان اینکــه توســعه همکاری هــای علمــی 
ــی  ــا و برخ ــه اروپ ــا اتحادی ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه بین الملل
ــای  ــای همکاری ه ــن برنامه ه ــی از مهم تری ــیایی یک ــورهای آس کش
علمــی بین المللــی وزارت علــوم در دوره جدیــد اســت، اظهــار داشــت: 
ــوئیس و  ــش، س ــه، اتری ــان، فرانس ــورهای آلم ــاط کش ــن ارتب در ای
ــی  ــی بین الملل ــای علم ــدف همکاری ه ــورهای ه ــزء کش ــا ج ایتالی
ــا  ــطح وزراء ب ــر در س ــال اخی ــد س ــه در چن ــتند ک ــوم هس وزارت عل
ــیده و  ــا رس ــه امض ــکاری ب ــه هم ــورها تفاهم نام ــن کش ــی ای تمام
ــت. ــدن اس ــاده ش ــال پی ــا در ح ــن تفاهم نامه ه ــی ای ــل اجرای مراح
وی عنــوان کــرد: در حــال حاضــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
466 پــروژه دانشــگاهی مشــترک جــاری بــا کشــورهای مختلــف دنیــا 
دارد کــه حــدود 300 پــروژه بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپا اســت 
و بــر اســاس گــزارش رســمی اتحادیــه اروپــا، در دو ســال اخیــر 635 
اســتاد و دانشــجوی ایرانــی بــا هزینــه اتحادیــه اروپــا بــرای دوره هــای 
تحقیقاتــی 3 تــا 6 ماهــه عــازم کشــورهای مختلــف اروپایــی شــده اند 

و متقابــاًل 383 دانشــجو و اســتاد اروپایــی بــه ایــران آمده انــد.
ــی  ــورای پژوهش ــر ش ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــوم خاطرنش ــر عل وزی
اروپــا، کــه وظیفــه تحقیــق و تهیــه گــزارش بــرای مســئوالن 
کشــورهای اروپایــی و کمیســیون های اتحادیــه را برعهــده دارد دارای 
10هــزار محقــق برجســته جهانــی اســت. بــر اســاس اعــالن رســمی 

ــران از  ــی هســتند؛ ای ــان ایران ــن محقق ــن از ای ــه 400 ت ــن اتحادی ای
لحــاظ تعــداد محقــق برجســته بــرای اتحادیــه اروپــا همتــراز ژاپــن و 

ــل اســت. ــادا و برزی ــر از کان باالت
ــزرگ  ــروژه ب ــران در 7 پ ــگاه های ای ــه، دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــکاری می کنن ــا هم ــه اروپ ــی اتحادی ــون یوروی ــش از یک میلی بی
افــزود: همکاری هــای علمــی بین المللــی بــا کشــور آلمــان بیشــترین 
ســهم را در همکاری هــای ایــران بــا اتحادیــه اروپــا را دارد. همچنیــن 
در ســال 2018،  232 ایرانــی در مقاطــع مختلــف دوره پســادکتری و 
فرصــت مطالعاتــی از پژوهانــه 1 تــا 6 ماهــه دولــت آلمــان بهره منــد 
ــا  ــور ب ــن کش ــگاه های ای ــز دانش ــگاه های مجهی ــده و در آزمایش ش
دســتاوردهای علمــی پیشــرفته آشــنا شــده و بــه ایــران بازگشــته اند.
ــا کشــور  دکتــر غالمــی گفــت: همکاری هــای علمــی و تحقیقاتــی ب
ــام  ــات« انج ــی از تحقیق ــت مال ــه »حمای ــب برنام ــوئیس در قال س
ــروژه ارائه شــده توســط  ــن 180 پ ــه از بی ــن برنام ــه در ای می شــود ک
پژوهشــگران دو کشــور، 16 پــروژه )10پــروژه از ســوی وزارت علــوم، 
ــان  ــت، درم ــوی وزارت بهداش ــروژه از س ــاوری و 6 پ ــات و فن تحقیق
ــت از  ــه حمای ــاب و بودج ــال 2018 انتخ ــکی( در س ــوزش پزش و آم

ــت.  ــده اس ــرف تأمین ش ــوی دو ط ــا از س ــرای پروژه ه اج
همچنیــن 8 کمک هزینــه پژوهشــی بــه دانشــجویان 6دانشــگاه 
ــه اســت. در  ــرای انجــام ســفرهای پژوهشــی اختصاص یافت کشــور ب
ــن پژوهشــگران  ــن فراخــوان همکاری هــای فی مابی ســال 2018 اولی
دو کشــور اعــالم و تعــداد 104 پــروژه مشــترک دریافــت شــده اســت. 
ــزار  ــا 250ه ــن پروژه ه ــام ای ــرای انج ــه ب ــاص یافت ــه اختص بودج
یــورو بــوده کــه 200 هــزار یــورو آن مربــوط بــه وزارت علــوم اســت. 
تاکنــون 24 پــروژه انتخــاب و بــه صــورت مشــترک در حال اجراســت.

ــی  ــا برخ ــکاری ب ــی، هم ــورهای اروپای ــر کش ــالوه ب ــزود: ع وی اف
کشــورهای آســیایی مثــل آکادمــی علــوم چیــن بــه مبلــغ 480 هــزار 
دالر بــرای تجهیــز مراکــز ســنجش آب وهــوا و آزمایشــگاه ها در 
دانشــگاه های شــیراز، صنعتــی اصفهــان، گیــالن و علــوم کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی گــرگان ســرمایه گذاری شــده و منجــر بــه راه انــدازی 
مرکــز تحقیقاتــی مربوطــه در ابتــدای ســال جــاری  گردیــده اســت.

ــس  ــا آژان ــره ب ــن، مذاک ــور چی ــر کش ــالوه ب ــت: ع ــوم گف ــر عل وزی
همــکاری بین المللــی ژاپــن بــرای دریافــت وام بــه مبلــغ 500 هــزار 
دالر بــه منظــور خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی پایــش و رصــد زلزلــه 

همچنــان ادامــه داد. 
وی عنــوان کــرد: حاصــل همکاری هــای فــوق انتقــال هــزاران 
دانــش فنــی بــه کشــور، قــرار گرفتــن دانشــگاه های برتــر مــا در تــراز 

ــد. ــن می باش ــش نوی ــه و دان ــی و ورود تجرب بین الملل
دکتــر غالمــی خاطرنشــان کــرد: توســعه مــراودات علمــی بین المللــی 
ــورهای  ــی کش ــا و برخ ــه اروپ ــا اتحادی ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــی  ــی بین الملل ــای علم ــای همکاری ه ــن برنامه ه ــیایی از مهم تری آس
کشــور در دوره جدیــد اســت کــه می توانــد خــأ ناشــی از کمبودهــای 
ــذا  ــد و ل ــران کن ــف جب ــای مختل ــور را در زمینه ه ــی کش ــش فن دان
ــروری  ــیاری ض ــات بس ــن ارتباط ــعه ای ــظ و توس ــرای حف ــام ب اهتم

اســت.

همکاری دانشگاه های ایران در 
7 پروژه بزرگ اتحادیه اروپا

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:

دیپلماسی علمیدیپلماسی علمی
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وزیر علوم در تشریح دستاوردهای علمی بین المللی 
وزارت علوم مطرح کرد:

1371۹ مقاله مشترک محققان ایران 
در سطح دنیا در سال گذشته

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــی ب ــان ایران ــی و محقق ــأت علم ــای هی ــی اعض ــترک علم ــاالت مش مق
ــد  ــواره رش ــر هم ــال اخی ــد س ــول چن ــی در ط ــورهای خارج ــان کش محقق
داشــته اســت، گفــت: در ســال گذشــته مقــاالت مشــترک ایــران در ســطح 

ــه 13719 مــورد رســیده اســت. ــا ب دنی
ــوم  ــی وزارت عل ــی بین الملل ــتاوردهای علم ــریح دس ــی در تش ــر غالم دکت
اظهــار داشــت: مقــاالت مشــترک گویــای همــکاری علمــی اســاتید ایرانــی 
ــه کشــور  ــی ب ــش دانشــمندان خارج ــن و دان ــم نوی و خارجــی و و ورود عل
ــدود  ــت. ح ــورمان اس ــر کش ــگاه های برت ــی دانش ــطح علم ــای س و ارتق
ــکاری  ــا هم ــا ب ــا دنی ــی ب ــاالت مشــترک دانشــگاهیان ایران 45 درصــد مق

ــت. ــی اس ــگاه های اروپای دانش
ــگاه های  ــاری دانش ــا همی ــر، ب ــال اخی ــد س ــول چن ــرد: در ط ــان ک وی بی
ــاتید  ــی و اس ــاتید ایران ــن اس ــاالت مشــترک مابی ــزرگ  کشــور، رشــد مق ب
ــتاد  ــاتید، اس ــی اس ــت مطالعات ــامل فرص ــًا ش ــه عمدت ــور ک ــارج از کش خ
ــای  ــترک، دوره ه ــای مش ــام پروژه ه ــجویان، انج ــترک دانش ــای مش راهنم
ــت از  ــری اس ــجویان دکت ــی دانش ــای پژوهش ــترک و دوره ه ــی مش تحصیل

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــال برخ ــدی در هرس ــا 19 درص ــد 15 ت رش
ــی در ده  ــده ایران ــه ش ــاالت نمای ــتناد مق ــط اس ــزود: متوس ــوم اف ــر عل وزی
ــه شــده  ــال مقــاالت نمای ــوان مث ــه عن ــر دارای 8.71 اســتناد و ب ســال اخی
مشــترک در ده ســال اخیــر فقــط بــا کشــور آلمــان 30.68 اســت؛ بــه عبــارت 
ــت های  ــی از سیاس ــوان یک ــه عن ــی ب ــای بین الملل ــط فعالیت ه ــر توس دیگ
ــای  ــش هزینه ه ــش و کاه ــتغال دان ــر اش ــالوه ب ــن دوره ع ــم در ای مه
تحقیقاتــی، اثــر معیشــتی بــر افزایــش کیفــی فعالیــت دانشــگاه ها و مراکــز 

ــر جــای گذاشــته اســت. پژوهشــی ب

ارتقای علمی - نیب المللی

دانشــگاهی  جهانــی  رتبه بنــدی   2019 ویرایــش  پایــه  بــر 
»گرین متریــک« دربــاره توســعه پایــدار، 22 مؤسســه ایرانــی در ســیاهه 
ســبزترین های جهــان جــای گرفته انــد. دانشــگاه زنجــان در ایــن 
ــای دارد. ــی ج ــگاه 48 جهان ــی و جای ــت مل ــگاه نخس ــیاهه در جای  س
دانشــگاه  اصفهــان،  گیــالن،  کاشــان،  زنجــان،  دانشــگاه های 
ــاه،  ــاهرود، رازی کرمانش ــی ش ــهد، صنعت ــی مش ــرا )س(، فردوس الزه
ــران،  ــات، ته ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی، واح ــی، آزاد اس ــق اردبیل محق
واحــد  اســالمی،  آزاد  شــیراز،  همــدان،  ســینا  بوعلــی  اراک،  
خوراســگان اصفهــان، صنعتــی امیرکبیــر، صنعتــی شــریف، یــزد، 
زنجــان،  درمانــی  بهداشــتی  خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  تبریــز، 
ــی  ــای مل ــب رتبه ه ــه ترتی ــردی ب ــی کارب ــه ای و علم ــی و حرف فن
 1 تــا 22 را در ایــن نظام رتبه بنــدی بــه خــود اختصــاص داده انــد.

ــه  ــک« 780 مؤسس ــدی »گرین متری ــام رتبه بن ــش 2019 نظ در ویرای
ــه  ــا هــدف ارائ ــک« ب ــی شــده اند. »گرین متری ــان ارزیاب از سراســر جه
چشــم اندازی فراگیــر از وضعیــت و سیاســت های زیســت محیطی و 
 توســعه پایــدار مؤسســه های آمــوزش عالی جهان راه اندازی شــده اســت. 
ــازی  ــرای آگاه س ــزاری ب ــه و اب ــود یگان ــه خ ــک« در گون »گرین متری
ــت محیطی و  ــائل زیس ــه مس ــگاهی ب ــت گذاران دانش ــران و سیاس مدی
ــم،  ــر اقلی ــرژی و تغیی ــاخت، ان ــط و زیرس ــرژی اســت. محی مصــرف ان
مدیریــت پســماند، آب، حمل ونقــل، و آمــوزش و پژوهــش ســنجه هایی 
ــه ها  ــه مؤسس ــرای مقایس ــدی ب ــام رتبه بن ــن نظ ــه در ای ــتند ک هس

ــد. ــه کار می رون ب

بر پایه ویرایش 201۹ رتبه بندی جهانی دانشگاهی 
»گرین متریک« اعالم شد؛

22 مؤسسه ایرانی در میان سبزترین
  مؤسسه های جهان

ارتقای علمی - نیب المللی 
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»در« نفیــس هــزار ســاله متعلــق بــه دوره آل بویــه توســط محققــان 
دانشــگاه تربیــت مــدرس شناســایی شــد.

ــات  ــر ترکیب ــا موضــوع تاثی ــان ب ــه پژوهشــگران دانشــگاه زنج مقال
ــی  ــر بین الملل ــه معتب ــا در مجل ــی در  OLEDه ــیمیایی معدن ش

شــد. منتشــر   Chemical Society Reviews

ــه در  ــران ایروپونیــک )هواکشــت( دانشــگاه ارومی مرکــز کشــت زعف
راســتای اعمــال مدیریــت ســبز، بــا حضــور رئیــس و اعضــای هیئــت 

رئیســه ایــن دانشــگاه افتتــاح شــد.

ــا  ــبزواری ب ــم س ــگاه حکی ــان دانش ــترک محقق ــش مش در پژوه
پژوهشــگران اســپانیایی، ایتالیایی، اســترالیایی و دانشگاه شهید بهشتی، 
اثــرات مواجهــه کوتــاه مــدت بــا ذرات معلــق)PM( در روزهــای همراه 
بــا گردوغبــار و بــدون گردوغبــار بــا مــرگ و میر در ایران بررســی شــد.

نخســتین کنفرانس بین المللی ›‹شــهر هوشــمند، چالش هــا و راهبردها  
بــا حضــور اســاتید، دانشــجویان، پژوهشــگران و مســئوالن اجرایــی در 
 ISC ــالم ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــای پای ــاالر همایش ه ت

برگــزار شــد.

طــرح مدیریــت پســماند در راســتای مدیریت ســبز و حمایــت از اقتصاد 
دانــش بنیــان در دانشــگاه زنجــان اجرا شــد.

مقالــه پژوهشــگران دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( بــا 
ــر علمــی  ــه معتب ــو، در مجل ــاس نان ــال حــرارت در مقی موضــوع انتق

“Nanoscale” منتشــر شــد.

تفاهم نامــه همــکاری آموزشــی و پژوهشــی بین دانشــگاه کردســتان و 
دانشــگاه حلبچــه در راســتای توســعه همکاری های علمــی بین المللی، 
ــر  ــر رحمــت صادقــی رئیــس دانشــگاه کردســتان و دکت توســط دکت

مهابــاد کامــل عبــداهلل رئیــس دانشــگاه حلبچــه بــه امضــاء رســید.

عضــو هیئــت علمــی مجتمــع آمــوزش عالی اســفراین بــا بیــش از 50 
پژوهشــگر برگزیــده از 30 کشــور جهــان در چــاپ کتــاب تخصصــی 

رشــته مهندســی مکانیــک همــکاری کــرد.

دکتــر دانیــال نــژاد مالیــری عضــو هیــات علمــی دانشــکده فنــی و 
حرفــه ای شــهید چمــران کرمــان مــدال طالی مســابقات بیــن المللی 
اختراعــات صنعــت بــرق کــره جنوبــی و مــدال طــالی مســابقات بین 

المللــی اختراعــات کشــور ســنگاپور را کســب کــرد.

بــا همــکاری دانشــگاه صنعتی شــریف و به همــت معاونــت پژوهش و 
فناوری دومین مدرســه اشــتغال در دانشــگاه گلســتان راه اندازی شــد.

دســتگاه آب زدایــی کابینتــی حبه قنــد بــا امــواج میکروفرکانســی، بــه 
همــت پژوهشــگران دانشــگاه مراغــه ثبــت اختــراع شــد.

ــتایی  ــتغال زایی روس ــادی و اش ــعه اقتص ــه توس ــناد برنام ــرح اس ط
اســتان چهارمحــال و بختیــاری کــه توســط دکتــر داریــوش رحیمــی 
ــن  ــوان اولی ــه شــد، به عن عضــو هیئت علمــی دانشــگاه اصفهــان ارائ
طــرح جامــع خاتمــه یافتــه کشــور در حــوزه اســناد توســعه اقتصــادی و 

ــد. ــالم ش ــتایی اع ــتغال زایی روس اش

ــا  ــی مشــترک ب ــم ســبزواری در تحقیق پژوهشــگران دانشــگاه حکی
ــا  ــاط آلودگــی هــوا ب ــی و اســترالیایی، ارتب ــی، آمریکای ــان چین محقق
ســال های از دســت رفتــه زندگــی و مرگ ومیــر بیماری هــای قلبــی-

عروقــی شــهروندان تهرانــی را بررســی کردنــد.

ــه ای از  ــوه گون ــه کشــت نیمــه انب ــق ب ــان دانشــگاه اراک موف محقق
جلبک هــای قرمــز تک ســلولی شــدند.

نانوکامپوزیت  هــای نویــن پایــه نیتریــد تیتانیم بــا بهره گیــری از فناوری 
نانو توســط پژوهشــگران دانشــگاه محقق اردبیلی ســاخته شــد.

پژوهشــگران دانشــگاه رازی موفــق بــه دســتیابی بــه دانــش فنــی و 
تولیــد صنعتــی »کارتریــج نانــو فیلتــر« بــرای اولین بار در کشــور شــد.

طــرح »ربــات اجتماعــی هوشــمند فیلــی شــکل مایــا« کــه در طــرح 
مشــترکی توســط پژوهشــگران آزمایشــگاه رباتیک اجتماعی-شناختی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف و پژوهشــگران دانشــگاه آزاد اســالمی-واحد 
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــت، موف ــه اس ــام پذیرفت ــرب انج ــران غ ته
-ICSR( ــی رباتیــک اجتماعــی ــژه کنفرانــس بین الملل ــده وی برگزی

ــد. ــزار ش ــزار و نرم اف ــخت اف ــوزه س 2019( در ح

پژوهشــگران دانشــگاه بنــاب موفــق بــه تولیــد نانوســاختارهایی شــدند 
ــدروژن اســتفاده شــود. ــرای ذخیره ســازی گاز هی ــد ب ــه می توان ک

شد.

بــرای نخســتین بــار در ایران نورســنجی ســتارگان متغیــر با اســتفاده از 
دوربیــن DSLR در رصدخانــه دانشــگاه کاشــان انجام شــد.

گزیده  ای از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

)آذر و دی ماه 13۹8(
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مرضیه خســروی دانشــجوی کارشناســی ارشــد رشــته گیاهــان دارویی 
مرکــز آموزش عالی کشــاورزی بردســیر دانشــگاه شــهید باهنــر کرمان، 
طــرح کشــت آیروپونیــک زعفــران را بــرای اولیــن بــار در شهرســتان 

بردســیر اجــرا کرد.

ــروه حشره شناســی دانشــکده کشــاورزی  ــی گ ــت علم اعضــای هیئ
دانشــگاه تربیــت مــدرس طــی 10 ســال اخیر بیــش از 100گونــه جدید 

از بندپایــان ایــران را شناســایی و ثبــت جهانــی کردنــد.

ــاب در  ــاپ 3 کت ــه چ ــق ب ــه موف ــی ارومی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
ــدند. ــر Elsevier ش ــارات معتب انتش

دکتــر علــی ســعیدی عضــو هیئــت علمــی گــروه مهندســی مکانیک 
دانشــگاه بیرجنــد موفــق بــه ثبت اختــراع سرمشــعل چرخــش  ترکیبی 

. شد

آزمایشــگاه سیســتم های الکتروپنوماتیــک بــرای اولیــن بــار بــه همــت 
ــر  ــی در دانشــکده طراحــی اســالمی دانشــگاه هن متخصصــان داخل

ــد. ــدازی ش ــازی و راه ان ــی، بومی س ــز طراح اســالمی تبری

ــاغ  ــی منطقــه چــاه مــاری جهــت احــداث ب ــار از اراضــی مل 10هکت
گیاه شناســی آموزشــی گونــه هــای گرمســیری و نیمــه گرمســیری در 

اختیــار دانشــگاه صنعتــی خاتــم االنبیــای بهبهــان قــرار گرفــت.

اولیــن کارگاه آموزشــی بین المللــی مشــترک دانشــگاه بناب با دانشــگاه 
آتاتــرک کشــور ترکیه، بــا حضــور دانشــمندان و صاحب نظــران ریاضی 
از کشــورهای مختلــف جهــان بــه میزبانــی دانشــگاه آتاتــرک برگــزار 

. شد

اپلیکیشــن کاربــردی اونیــک کنفرانــس بــه منظــور بهبــود کیفیــت 
ــأت  ــی از اعضــای هی ــزاری کنفرانس هــای علمــی توســط جمع برگ
ــای  ــن آور دنی ــرکت ف ــد در ش ــگاه بیرجن ــجویان دانش ــی و دانش  علم

ــد.  ــازی ش ــی و پیاده س ــل، طراح ــک تحلی ــازی اونی مج

دســتگاه میکــرو اســپکتروفوتومتری، توســط پژوهشــگران دانشــگاه 
ــد. ــاخته ش ــی و س ــه )س( طراح ــرت معصوم حض

محققــان دانشــگاه ســمنان موفــق بــه دســتیابی بــه ترکیــب کانــی 
ــرای ایــن  بهســاز خــاک و دریافــت گواهینامــه ثبــت مــواد کــودی ب

محصــول شــدند.

محققــان یکــی از واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه 

الزهــرا)س(، موفــق بــه تولیــد صنعتــی و اخــذ پروانــه ســاخت بــرای 
محصــول پــودر میکرونیــزه آلومینیوم ســاب اســتات دارویی از ســازمان 

غــذا و دارو شــدند.

پژوهشــگران دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی علــوم پایه زنجــان، موفق 
ــرداری  ــی و تصویرب ــوره  ژن درمان ــگِر دومنظ ــی زیست حس ــه طراح ب

ســلول زنــده شــدند.

فتوکاتالیســت پایــه آلــی- فلــزی بــرای تصفیــه پســاب های صنعتــی 
و تبدیــل آنهــا بــه مــواد کــم خطرتــر به همــت پژوهشــگران دانشــگاه 

ســمنان ثبــت اختــراع شــد.

بــه ســاخت  تربیــت مــدرس موفــق  دانشــگاه  پژوهشــگران 
ــرای بهبــود  ــه تعویــض و حامــل دارو ب ــاز ب ــدون نی زخم پوش هــای ب
زخم هــای حــاد )ماننــد زخــم هــای ناشــی از ســوختگی، دیابــت و...( 

ــدند. ش

اپلیکیشــن کاربــردی ناظــر، بــرای افزایــش کیفیت و نظرات مهندســان 
ــی و  ــد طراح ــاختمان توســط پژوهشــگران دانشــگاه بیرجن ــر س ناظ

معرفــی شــد. 

 )ESI( ــز، براســاس اعــالم پایگاه هــای ســیزده اســتاد دانشــگاه تبری
ــرار  ــر جهــان ق و )WOS(، در جمــع پژوهشــگران یــک درصــد برت

فتند. گر

دو محصــول فنــاور مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه شــهرکرد 
در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری رونمایــی شــد.

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتی شــریف برای اولین بــار در ایــران، موفق 
ــه طراحــی و ســاخت ســامانه جداســازمیکروفلوئیدیکی ســلول های  ب

ــرطانی شدند. س

دو عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی ارومیــه، براســاس اعــالم 
پایگاه هــای )ESI( و )WOS(، در جمــع پژوهشــگران یــک درصــد 

برتــر جهــان قــرار گرفتنــد.

ــو  ــام تجــاری خین ــا ن ــی شــالیزار ب ــاری تناوب ســامانه اتوماســیون آبی
محصــول یکــی از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد 
ــع  ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل ــتان دانش ــاوری طبرس ــای فن واحده

طبیعــی ســاری رونمایــی شــد.

گزیده  ای از دستاوردهای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

)آذر و دی   ماه ۹8(
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ــان و  ــر اصفه ــرم، هن ــزد، جه ــدان، ی ــی هم ــگاه های صنعت ــای دانش رؤس
ــدند . ــوب ش ــور منص ــی کش ــن طوس ــه نصیرالدی خواج

انتصابات )آذر و دی ماه 13۹8(

دکتر پیمان افراسیاب به سمت »رئیس دانشگاه زابل« منصوب شد.

دکتــر حســین میرزایــی در ســمت رییــس پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعــی ابقــا شــد .

دکتــر مطهــر بــه ســمت »رئیــس مرکــز آمــوزش عالــی شــهرضا« منصــوب 
شــد. 

دکتر طاهر در سمت رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان ابقا شد. 
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