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

خبرانهم آموزش عالی

معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبرداد:
پرداخت آخرین قسط پاداش پایان خدمت
بازنشستگان دانشگاهها و موسسات پژوهشی

سال اول /شامره سوم /آذر و دیماه 1397

وزیر علوم در نامهای به رؤسای دانشگاهها تأکید کرد:

لزوم بهرهمندی از دیدگاههای تخصصی اعضای هیئت علمی
به منظور تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در نام ـهای
خطــاب بــه رؤســای دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی و فنــاوری ،بــر
لــزوم بهرهمنــدی از دیدگاههــای تخصصــی و تحلیلهــای علمــی
اعضــای هیئــت علمــی بــه منظــور تقویــت روحیــه نشــاط و امیــد
درجامعــه تأكيــد کــرد.

گزارشی از فعالیت سامانه اجرایی ساتع؛

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی تشریح کرد:

بارگذاری  150اولویت پژوهشی در سامانه
ساتع تا دیماه 97

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

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تشریح کرد:

فعالیتهای انجام شده در راستای ارتقای جایگاه
دانشگاه به تراز بینالمللی
*در نظــام رتبهبنــدي تايمــز ،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان همــواره جــزء 800
دانشــگاه برتــر دنیــا 100 ،دانشــگاه برتــر آســیا و نيــز  100دانشــگاه برتــر جــوان
دنیــا بــوده اســت.
*دانشــگاه در  4ســال گذشــته ،در راســتای تکمیــل زنجیــره نــوآوری تــا
تجاریســازی« ،مدیریــت نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری » را تشــکیل داده
اســت کــه ذیــل آن ســه مجموعــه مرکــز نــوآوری ،اداره انتقــال فنــاوری و مركــز
کارآفرینــی مشــغول فعالیــت اســت.
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وزیر علوم در نامهای به رؤسای دانشگاهها تأکید کرد:

لزوم بهرهمندی از دیدگاههای تخصصی و تحلیلهای علمی اعضای هیئت علمی
بهمنظور تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه

امروز بیش از هر زمان دیگر
نیاز به حضور اعضای هیئت
علمی احساس میشود؛ رئیس
محترم جمهوری نیز بارها از آنان
درخواست مشاوره تخصصی،
طرح راهحل و همفکری را داشته
است و بنابراین انتظار میرود
دانشگاهها دست به اقدامات
مشخص بزنند و گامهای عملی
بردارند.

دکتــر منصــور غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در نامــهای
خطــاب بــه رؤســای دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی و فنــاوری ،بــر
لــزوم بهرهمنــدی از دیدگاههــای تخصصــی و تحلیلهــای علمــی
اعضــای هیئتعلمــی بهمنظــور تقویــت روحیــه نشــاط و امیــد در
جامعــه تأکیــد کــرد.
دکتــر غالمــی در ایــن نامــه آورده اســت :دانشــگاهها و مؤسســات
پژوهشــی و فنــاوری ،بهمثابــه نهادهــای مــورد اعتمــاد جامعــه،
همــواره بــه «مســئولیت اجتماعــی» خــود متعهــد بودهانــد و اکنــون
نیــز ،کــه کشــور عزیــز مــا تحتفشــار تحریمهــا و تهدیدهــای نظــام
ســلطه جهانــی اســت ،از دانشــگاه ،بهویــژه اعضــای هیئتعلمــی ،کــه
همــواره دلســوز و عالقهمنــد بــه سرنوشــت کشــور بودهانــد ،انتظــار
م ـیرود چنــان مرجعــی خبــره و معتمــد در محیطهــا و ســازمانهای
عمومــی حضــور یابنــد و بــا دیدگاههــای تخصصــی و تحلیلهــای
علمــی خــود نشــاط و امیــد را در مــردم تقویــت کننــد.
دکتــر غالمــی در ایــن نامــه میافزایــد :هــدف از ایــن اقــدام ســرپوش
نهــادن بــر مشــکالت و نقایــص نیســت ،بلکــه پیشــگیری از تخریــب
بیشــتر اعتمــاد عمومــی بــا تزریــق روحیــه گروهــی و تــاش هدفمنــد،
تقویــت جنبههــای مثبــت و ایجــاد فرصتهــای برطــرف کــردن
مشــکالت اســت.
وی در ادامــه آورده اســت :امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر نیــاز بــه
حضــور اعضــای هیئتعلمــی احســاس میشــود؛ رئیــس محتــرم
جمهــوری نیــز بارهــا از آنــان درخواســت مشــاوره تخصصــی ،طــرح
راهحــل و همفکــری را داشــته اســت و بنابرایــن انتظــار مــیرود
دانشــگاهها دســت بــه اقدامــات مشــخص بزننــد و گامهــای
عملــی بردارنــد.
وزیــر علــوم همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن نامــه،
بــر برنامهریــزی بــرای حضــور مؤثــر مســئوالن و افــراد
صاحبنظــر مؤسســه در رســانههای محلــی و صداوســیمای
اســتانها ،درج مطلــب در روزنامههــا و شــبکههای
اجتماعــی محلــی بــرای بیــان عملکردهــای مطلــوب و
طــرح راهحــل بــرای رفــع مشــکالت موجــود و برگــزاری
نشســتهایی بــرای بررســی زمینههــای همــکاری بــا
دســتگاههای اجرایــی ،بهویــژه واحدهــای تولیــدی و
صنعتــی اســتان ،بهمنظــور کمــک بــه رفــع مشــکالت
موجــود ،بهویــژه تأمیــن قطعــات و مــواد موردنیــاز
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در شــرایط تحریــم ،تأکیــد
کــرده اســت.
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گفت وگو

دكتر مدرسهاشمي در گفتوگو با «خبرنامه آموزش عالی» تشریح کرد:

فعالیتهای انجام شده در راستای ارتقای جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان به تراز بینالمللی
اشاره

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا قدمتــی نزدیــک بــه نیمقــرن یکــی
از مهمتریــن دانشــگاههای کشــور بــه شــمار مــیرود .گســتره
فعالیتهــای ایــن دانشــگاه از تربیــت نیــروی متخصــص باکیفیــت
بــرای حوزههــای مختلــف صنعتــی در سراســر ایــران تــا اجــرای
پروژههــای بــزرگ علمــی ،تحقیقاتــی و صنعتــی بــا وزارتخانههــا،
ســازمانها و شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و خدماتــی و در
ســالهای اخیــر نیــز فعالشــدن در انجــام طرحهــای تحقیقاتــی
مشــترک بــا دانشــگاههای معتبــر جهــان را در بــر میگیــرد.
در ایــن راســتا ،چنــد ســالی اســت کــه پــروژه ارتقــای جایــگاه
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه تــراز بینالمللــی در دســتور کار
قــرار گرفتــه اســت.
دکتــر محمــود مــدرس هاشــمی ،اســتاد پایــه  26مهنــدس بــرق
(گرایــش قــدرت) و رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،یکــی از
شــاخصهای اساســی در طــرح تحــول راهبــردی دانشــگاه در افــق
 1404را «تثبیــت مرجعیــت علــم و فنــاوری دانشــگاه در آســیا»
معرفــی میکنــد.
آنچــه در پــی میآیــد؛ مشــروح گفتوگــوی اختصاصــی «خبرنامــه
آمــوزش عالــی» بــا رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در خصــوص
برنامههــای دانشــگاه بــرای ارتقــای جایــگاه بینالمللــی دانشــگاه
و دســتاوردها و توفیقهــای اخیــر آن اســت.

*دانشگاه صنعتی اصفهان بهعنوان یکی از دانشگاههای
تأثیرگذار کشور ،چه اقداماتی در راستای ارتقای جایگاه
خود به تراز بینالمللیانجام داده است؟
بینالمللیشــدن دانشــگاهها بــه مفهــوم قرارگرفتــن دانشــگاه
در جریــان ســیال علــم و فنــاوری دنیــا و در راســتای دادوســتد
درســت و متــوازن علمــی بــا جهــان اســت؛ درواقــع بایــد گفــت
جایــگاه مطلــوب در رتبهبندیهــای بینالمللــی ،نتیجــه
بینالمللیشــدن دانشگاههاســت نــه هــدف آن .خوشــبختانه
در طــرح تحــول راهبــردی و برنامــه اســتراتژیک دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان کــه مصــوب هیئتامنــا اســت ،یکــی از
شــاخصهای ســهگانه دانشــگاه در افــق  1404آن اســت کــه
بایــد مرجعیــت علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
در آســیا تثبیــت شــود .تســهیل رفتوآمــد دانشــمندان و
صاحبنظــران ایرانــی و خارجــی بــه دانشــگاه ،ارتبــاط بــا
کشــورهای منطقــه بهمنظــور پذیــرش دانشــجوی خارجــی و
ارتبــاط بــا دانشــگاهها و مؤسســات پیشــرفته دنیــا بهمنظــور
ارتقــای علمــی و تجهیزاتــی و انجــام پروژههــای مشــترک (بــا
تأکیــد بــر ارتبــاط بــا دانشــگاههای ســوئیس کــه تاکنــون
بســیار موفقیتآمیــز بــوده اســت) ،ســه راهبــرد اساســی
دانشــگاه در رســیدن بــه تــراز بینالمللــیو تثبیــت جایــگاه در

رتبهبندیهــای معتبــر جهانــی اســت.
پــس از توافــق برجــام ،اقبــال بســیار خوبــی را از دانشــگاههای
مختلــف دنیــا بــه دانشــگاههای ایــران داشــتهایم .در ســال
 1392فقــط  30نفــر میهمــان خارجــی بــه دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان آمدهانــد درحالیکــه ایــن تعــداد در ســال 1395
بــا افزایــش پنــج برابــری بــه بالغبــر  160نفــر رســیده اســت.
آمــار فرصــت مطالعاتــی همــکاران مــا در چهــار ســال گذشــته
نشــانگر آن اســت کــه  130نفــر در چهــار ســال گذشــته از
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه دانشــگاههای مختلــف دنیــا
اعــزام شــدهاند ،کــه  30نفــر از آنهــا دورههــای بلندمــدت
بیــش از  9مــاه و  100نفــر نیــز دورههــای فرصــت مطالعاتــی
تابســتانه ســه ماهــه را گذراندهانــد.
ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه در چنــد ســال گذشــته ارتبــاط
مــا بــا کشــورهای جهــان افزایــش چشــمگیری یافتــه اســت.
در ســال گذشــته  105دانشــجوی دکتــرای دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان از فرصتهــای تحقیقاتــی بهــره بردهانــد و در
ســال  1395ایــن آمــار حــدود  80نفــر بــوده اســت .امســال
متأســفانه بــا توجــه بــه نوســانات ارزی ،میــزان حمایــت کشــور
کمتــر شــده و تاکنــون  40نفــر از دانشــجویان دکتــرای
دانشــگاه موفــق بــه اســتفاده از فرصــت تحقیقاتــی شــدهاند و
ایــن امــر قطعــاً یــک افتــی را در ارتباطــات بینالمللیایجــاد
خواهــد کــرد .در دورههــای پســادکترا نیــز در طــول ســه ســال
گذشــته بیــش از  30نفــر از فارغالتحصیــان دانشــگاههای
معتبــر دنیــا در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان دوره پســادکترا
را گذراندهانــد و هماکنــون  130دانشــجوی خارجــی در
ایــن دانشــگاه مشــغول تحصیــل هســتند .در زمینــه ارتبــاط
بــا دانشــگاهها و مؤسســات پیشــرفته بــرای انجــام کارهــای
مشــترک ،ارتباطــات بســیاری را از قبــل بــا دانشــگاههای
معتبــر دنیــا ازجملــه کانــادا ،کشــورهای اروپایی و حتــی آمریکا
داشــتهایم ،امــا فعالیــت مهمــی کــه در چنــد ســال گذشــته
صــورت گرفتــه آن اســت کــه از ســوی مرکــز همکاریهــای
علمــی بینالمللــیوزارت علــوم ،دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
بهعنــوان مرکــز هماهنگکننــده کلیــه ارتباطــات علمــی بــا
کشــور ســوئیس انتخــاب شــد .در اردیبهشـتماه ســال جــاری،
وزیــر علــوم کشــور ســوئیس در رأس هیئتــی بــه ایــران ســفر
کردنــد و یــک کارگاه علمــی بیــن محققــان ایــران و ســوئیس
برگــزار شــد و دســتاورد ایــن رویــداد مشــترک ،آن بــود کــه
مقــرر شــد محققــان ایرانــی و سوئیســی پروپوزالهایــی
بــرای پروژههــای مشــترک ارائــه کننــد .جالبتوجــه اســت
کــه بیــش از  180پــروژه مشــترک بیــن محققــان ایــران و
سوئیســی تعریــف و ارائــه شــد و طــی یــک داوری ســختگیرانه
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 16پــروژه انتخــاب و عملیاتــی شــده اســت کــه پنــج پــروژه
در حــوزه بهداشــت و درمــان و  11پــروژه دیگــر مربــوط بــه
دانشــگاههای وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری اســت و در
ایــن رابطــه بایــد از حمایتهــای مدیریــت روابــط بینالملــل
وزارت علــوم بســیار تشــکر کنــم؛ انشــاءاهلل در اســفندماه نیــز
یــک برنامــه مشــترکی را مشــابه آنچــه در دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان برگــزار شــد در کشــور ســوئیس خواهیــم داشــت و در
ایــن راســتا از وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری کشــورمان نیــز
بــرای شــرکت در ایــن برنامــه دعــوت شــده اســت.
عــاوه بــر مطالــب ذکرشــده ،بــا کشــورهای اروپایــی نظیــر
آلمــان ،فرانســه ،ایتالیــا و اتریــش در قالــب دورههای مشــترک،
ســازمان اروپایــی پژوهشهــای هســتهای ( ،)CERNســازمان
اخترشناســی ایتالیــا ( )ICRANETو مرکــز بینالمللیفیزیــک
نظــری عبدالســام ( )ICTPهمکاریهــای بســیار خوبــی
صــورت گرفتــه اســت .در  4ســال گذشــته 430 ،پــروژه
مشــترک (شــامل پایاننامههــا و رســالههای مشــترک) بــا
کشــورهای مختلــف دنیــا داشــتهایم و عــاوه بــر کشــورهای
اروپایــی و آمریکایــی ،بــا چیــن هــم ارتبــاط بســیاری خوبی در
قالــب رفتوآمــد اســاتید ایجــاد کردهایــم .همچنیــن اخیــرا ً

«مرکــز مطالعــات اکوسیســتم بیابانــی» در دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان تأســیس شــده و کلیــه تجهیــزات ایــن مرکــز توســط
آکادمــی علــوم چیــن بــه دانشــگاه اهــدا شــد .بــر اســاس تفاهــم
صــورت گرفتــه بــا آکادمــی علــوم چیــن ،مقــرر شــده در پنــج
نقطــه کشــور ،مراکــزی مشــابه بــا محوریــت دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان ایجــاد شــود.
*در نظامهــای رتبهبنــدی معتبــر دنیــا دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان چــه جایگاهــی دارد؟
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در نظــام رتبهبنــدی تایمــز ()THE
همــواره جــزء  800دانشــگاه برتــر دنیــا 100 ،دانشــگاه برتــر
آســیا و نیــز  100دانشــگاه برتــر جــوان دنیــا بــوده اســت .در
رتبهبندیهــای موضوعــی تایمــز نیــز در ســال  2018در حــوزه
علــوم حیاتــی رتبــه اول کشــور را کســب کردهایــم.
در رتبهبنــدی شــانگهای کــه اخیــرا ً وارد شــدهایم ،جــزء 800
دانشــگاه برتــر دنیــا و ســومین دانشــگاه برتــر کشــور قــرار
داشــتهایم و در موضــوع فیزیــک و علــم مــواد رتبــه نخســت
کشــور را بــر اســاس ایــن رتبهبنــدی کســب کردهایــم.
بــر اســاس رتبهبنــدی ( )Usnewsنیــز رتبــه چهــارم کشــوری
و در رتبهبندیهــای موضوعــی نیــز در فیزیــک و مــواد رتبــه
نخســت کشــور را بــه دســت آوردهایــم.
در رتبهبنــدی الیــدن ( )Leidenدر ســال  2017دانشــگاه صنعتــی
اصفهــان از جهــت داشــتن مقــاالت مشــترک بــا دانشــمندان
خارجــی رتبــه نخســت کشــور را دارد .در رتبهبنــدی ســایویژنز
( )Scivisionsنیــز در ســال  2017بیــن  500دانشــگاه برتــر دنیــا
و رتبــه اول کشــور را کســب کردهایــم .بــرای قرارگیــری در
 200دانشــگاه برتــر دنیــا نیــاز بــه حمایتهــای ویــژهای داریــم؛
ازنظــر تجهیزاتــی بهخصــوص در رشــتههای صنعتــی کــه تابــع
تجهیــزات آزمایشــگاهی پیشــرفته اســت در تنگنــا هســتیم
و بــا قاطعیــت عــرض میکنــم کاری کــه در دانشــگاههای
ایــران انجــام میشــود و رتبههایــی کــه از ســوی دانشــمندان
کشــورمان کســب میشــود نشــئتگرفته از آن غیــرت و
ازخودگذشــتگی اســت کــه بــا تمــام وجــود همــکاران انجــام
میدهنــد و در صــورت حمایــت بیشــتر از ایــن محققــان
توانمنــد ،قطع ـاً نتایــج مطلوبتــری بــه بــار خواهــد آمــد.
*اقداماتــی کــه در خصــوص توســعه فنــاوری و
تجاریســازی انجــام دادهایــد تــا چــه انــدازه
توانســته تولیــد اشــتغال و ثروتآفرینــی کنــد؟
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا دارا بــودن هشــت
پژوهشــکده در حوزههــای تحقیقــات آب ،فــوالد،
زیســتفناوری ،نانوفنــاوری ،حملونقــل و الکترونیــک
هوانــوردی در راســتای رفــع معضــات اساســی جامعــه
گامهــای مؤثــری برداشــته اســت؛ در قالــب ایــن
پژوهشــکدهها و بهرهمنــدی از پتانســیل اعضــای
هیئتعلمــی دانشــکدههای دانشــگاه ،ارتباطــات بســیار
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خوبــی بــا صنایــع شــکلگرفته و تاکنــون بیــش از 2500
طــرح صنعتــی بــا ســازمانها و صنایــع مختلــف انجــام شــده
اســت کــه بســیاری از آنهــا منشــأ گرهگشــاییهای جــدی
از صنعــت بــوده اســت .تأســیس و راهانــدازی «شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی اصفهــان» بــرای دانشــگاه صنعتــی اصفهــان یــک
افتخــار محســوب میشــود چراکــه حــدود  15ســال پیــش
چنــد نفــر از اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
بــا ایــده گرفتــن از پارکهــای علــم و فنــاوری در دنیــا ،ایــده
راهانــدازی پارکهــای علــم و فنــاوری را در ایــران مطــرح
کردنــد کــه ســبب تأســیس «شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان» در زمینهــای دانشــگاه صنعتــی اصفهــان شــد.
مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نیــز در ایــن شــهرک
مســتقر اســت.
هماکنــون  43پــارک علــم و فنــاوری در کشــور داریــم و
البتــه بزرگتریــن پــارک علــم و فنــاوری در شــهرک علمــی

فنــاور در مرکــز نــوآوری دانشــگاه اســتقرار یافتــه و مــورد
حمایــت دانشــگاه قرارگرفتهانــد .اداره انتقــال فنــاوری ،عــاوه
بــر داوری اختراعــات ،در زمینــه مدلهــای تجاریشــدن،
بــه محققــان و اعضــای هیئتعلمــی راهنمایــی و مشــاوره
میدهــد .در طــول ســه ســال گذشــته 126 ،اختــراع داخلــی
و پنــج پتنــت خارجــی توســط ایــن مرکــز ثبــت شــده اســت.
همچنیــن ایــن مرکــز کلیــه پایاننامههــا و رســالههای
کارشناســی ارشــد و دکتــرای دانشــجویان در طــول ســالیان
گذشــته را ازنظــر قابلیــت تجاریســازی بررســی کــرده اســت
تــا در صــورت دارا بــودن ایــن قابلیــت ،حمایتهــای الزم از
دانشــجوی فارغالتحصیــل یــا عضــو هیئتعلمــی صــورت
گیــرد .برخــی از ایــن دســتاوردها بهصــورت فــروش دانــش
فنــی و یــا تأســیس شــرکت و پرداخــت رویالتــی بــه دانشــگاه،
بــه بــازار راه پیداکردهانــد.
مرکــز کارآفرینــی نیــز در راســتای آمــوزش ،مشــاوره و ترویــج

و تحقیقاتــی اصفهــان اســت کــه بیــش از  550شــرکت
فنــاور در آن مســتقر هســتند و بیــش از  7هــزار متخصــص و
فارغالتحصیــل دانشــگاهی در ایــن شــهرک مشــغول فعالیــت
هســتند .دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در چهــار ســال گذشــته،
در راســتای تکمیــل زنجیــره نــوآوری تــا تجاریســازی،
«مدیریــت نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری» در دانشــگاه
را تشــکیل داده اســت کــه ذیــل آن ســه مجموعــه مرکــز
نــوآوری ،اداره انتقــال فنــاوری ( )TTOو مرکزکارآفرینــی
مشــغول فعالیــت اســت .تاکنــون  45درخواســت برای اســتقرار
در مرکــز نــوآوری اخــذ شــده کــه از ایــن تعــداد  22واحــد

فرهنــگ کارآفرینــی بهمنظــور توانمندســازی و افزایــش
مهارتهــای کارآفرینــی دانشــجویان فعالیــت دارد .در
بخــش آمــوزش ،مدرســه اشــتغال و کارآفرینــی ایجادشــده و
دانشــجویان دوره کارشناســی شــاغل بــه تحصیــل ،دورههایــی
در حــوزه مهارتهــای کارآفرینــی و کسـبوکار ،تجاریســازی
ایــده و فنــآوری ،مســائل مالــی و حقوقــی و ســازمانی و اداری
میگذراننــد .در بخــش فرهنگســازی نیــز اقــدام بــه
برگــزاری رویدادهــای ترویجــی و فرهنگــی کردهایــم؛ دو
بــار در ســال رویــداد ترویجــی ایــکاب (ایــده ،کار ،و برکــت)
در موضوعــات مختلــف برگــزار میشــود؛ انتظــار داریــم کــه

گفت وگو

گفت وگو
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دانشــجویان بــرای ایدهپــردازی و تبدیــل ایــده بــه محصــول و
خلــق ثــروت از ایــن مســیر آمادگــی الزم را پیــدا کننــد.
در ایــن راســتا و بهعنــوان نمونــه ،بــا توجــه بــه اینکــه
موضــوع «آب» یکــی از معضــات حیاتــی و جــدی کشــور
اســت ،بــا ارســال فراخــوان از همــه تیمهــای دانشــجویی
کشــور درخواســت کردهایــم کــهایدههــای نــو در حــوزه آب
(صرفهجویــی در مصــارف آب ،پســاب و )...را ارائــه دهنــد.
نتیجــه یــک رویــداد ایــکاب آن اســت کــه ایــده یــک تــا
ســه تیــم پــس از داوری ،بهعنــوان ایدههــای قابلاجــرا و
تجاریشــدن برنــده اعــام میشــود و از ایــن ایدههــای برتــر
هــم دانشــگاه و هــم ســرمایهگذاران حمایــت میکننــد.
دورههــای ترویجــی کوتاهمــدت در قالــب ایدهشــو و برگــزاری
همایــش کارآفرینهــای برتــر از دیگــر فعالیتهــای مرکــز
کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اســت؛ برخــی از
کارآفرینــان موفــق تجربیاتشــان را بــرای دیگــر دانشــجویان
بیــان میکننــد و ایــن امــر بــرای دانشــجویان بســیار
امیدبخــش و انگیــزه دهنــده اســت .در حــوزه کارآفرینــی
دانشــگاه شــور و هیجــان وصفناپذیــری وجــود دارد و در
ایــن راســتا از شــتابدهندههای پیشــران بخــش خصوصــی
نیــز بهــره گرفتهایــم .در یــک جملــه میتوانــم بگویــم
کــه زنجیــره ایــده تــا ثــروت و تجاریســازی در دانشــگاه
صنعتــی اصفهــان تکمیــل شــده و الزم میدانــم از زحمــات
و تالشهــای مرحــوم دکتــر علــی مــرادی و مرحــوم دکتــر
زینالدیــن ،اعضــای هیئتعلمــی و دانشــجویان دانشــگاه در
طــول ســالهای گذشــته و همچنیــن حمایتهــای فــراوان
وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بخصــوص معاونــت پژوهــش
و فنــاوری و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
قدردانــی کنــم.
*چــه فناوریهایــی را دانشــگاه در جهــت ایجــاد
اشــتغال و تولیــد ثــروت عرضــه کــرده اســت؟
یکــی از راههــای حــل معضــل اشــتغال در کشــور ،توجــه بــه
شــرکتهای دانشبنیــان اســت؛ چراکــه از مســیر علــم و
فنــاوری ،خلــق ثــروت صــورت میگیــرد .بهعنوانمثــال،
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بهعنــوان قطــب تجهیــزات مــورد
نیــاز کشــور محســوب میشــود و در ایــن زمینــه موفــق بــه
طراحــی ،ســاخت و تولیــد بســیاری از تجهیــزات مــورد نیــاز
کشــور شــدهایم .طراحــی و ســاخت بویههــای موجنــگار
(راهانــدازی  11ایســتگاه تحقیقاتــی در دریــای خــزر ،عمــان
و خلیجفــارس) ،طراحــی و ســاخت و تولیــد دســتگاه
طیفســنج یونــی ( ،)IMSتولیــد بتــن ســبک و تولیــد پوشــش
نمــای ســاختمان بهصــورت نســوز ،فقــط نمونههایــی از
دســتاوردهای محققــان دانشــگاه اســت .بــا حمایت ،بهــا دادن و
اعتمــاد بــه جوانــان کشــور کــه اســتعداد آنــان ســرمایه اصلــی
و پتانســیل مهمــی بــرای کشــور محســوب میشــود ،قطعــاً

کشــور خیلــی بهتــر میتوانــد از ایــن منبــع عظیــم بهرهمنــد
شــود.
*در خصــوص بودجــه دانشــگاه و چالشــی کــه ایــن
کاســتی پیــش روی دانشــگاهها ایجــاد میکنــد چــه
تدابیــری اندیشــیدهاید؟
در ســال جــاری تاکنــون حــدود  16درصــد بودجــه دانشــگاهها
بهطورکلــی داده نشــده اســت؛ یعنــی از  75درصــدی کــه
بایــد در مــدت  9مــاه تخصیــص مییافــت 16 ،درصــد
پرداخــت نشــده اســت .بخــش عمــده بودجــه دانشــگاهها
صــرف حقــوق و مزایــای کارکنــان میشــود و مابقــی آن،
کــه ســایر اعتبــارات اســت شــاید بیــش از  60درصــد آن
بــه دانشــگاهها پرداخــت نشــده اســت .طبیعــی اســت کــه
کمبــود بودجــه فعالیــت دانشــگاهها را دســتخوش تغییــرات و
افتهــای شــدیدی خواهــد کــرد و بخصــوص در زمینههــای
پژوهشــی هزینهبــر ،بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد .در
برخــی رشــتهها مــواد آزمایشــگاهی مصــرف میشــود کــه
ایــن مــواد هماکنــون  3الــی  4برابــر افزایــش قیمــت داشــته
اســت .متأســفانه برخــی از فعالیتهــای تحقیقاتــی دانشــگاه
در دورههــای کارشناســی ارشــد و دکتــرا بــه دلیــل کمبــود
بودجــه متوقــف شــده اســت .همچنیــن کمبــود بودجــه،
دانشــگاه را در حوزههــای پشــتیبانی ،فنــاوری و بینالملــل بــا
بحــران مواجــه کــرده اســت .کمبــود بودجــه بهطــور خــاص
در حــوزه بینالملــل بســیار تأثیرگــذار اســت .از دوســتان
ســازمان برنامهوبودجــه و خزانــه کل کشــور تقاضــا دارم نــگاه
ویــژهای بــه دانشــگاهها داشــته باشــند تــا رشــد شــتاب علمــی
کــه در ســالهای گذشــته کســب کردهایــم ،متوقــف نشــود.
از مســئوالن کشــور خواهشــمندم ،حمایتهــای مختلــف و
ازجملــه حمایتهــای مالــی خــود را ماننــد گذشــته ادامــه
دهنــد تــا بتوانیــم دیپلماســی علمــی کشــورمان را حداقــل بــا
کشــورهای اروپایــی و چیــن حفــظ کنیــم کــه یقینـاً منجــر بــه
بهبــود جایــگاه سیاســی ایــران در دنیــا خواهــد شــد.
دیپلماســی علمــی ،موتــور محرکــه و پیشــران ارتباطــات
سیاســی اســت .لــذا اعتقــاد داریــم بهجــای آنکــه دانشــگاهها
تابــع مســائل سیاســی و ارتباطــات سیاســی باشــند ،بایــد بــا
دیپلماســی علمــی خــود ،پیشــرو ارتباطــات دنیــا باشــند.
در پایــان ضمــن تشــکر از کلیــه دانشــگاهیان عزیــز کــه
افتخــارات ذکرشــده مرهــون زحمــات و تالشهــای آنهاســت،
الزم میدانــم از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم هــم بــه
دلیــل فرصتــی کــه فراهــم نمودنــد تشــکر و قدردانــی نمایــم.
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گزارشی از فعالیت سامانه اجرایی ساتع؛

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

هیئــت وزیــران در جلســه مــورخ  27تیرمــاه
 ،1397آییننامــه اجرایــی بنــد «ط» تبصــره 9
قانــون بودجــه ســال  1397را تصویــب و در تاریــخ
دوم مردادمــاه  1397بــه ســازمانها و ارگانهــای
ذیربــط ابــاغ نمــود .مطابــق مفــاد آییننامــه،
شــرکتهای ســودده ،بانکهــا و مؤسســات انتفاعــی
وابســته بــه دولــت مکلفنــد حداقــل 40درصــد هزینــه
امــور پژوهشــی خــود را در مقاطــع ســه ماهــه بــه
حســاب خاصــی نــزد خزانـهداری واریــز کننــد تــا در
راســتای حــل مســائل و مشــکالت ایــن شــرکتها و
مؤسســات از طریــق دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی و پژوهــش و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی دارای
ردیــف بودجــه و در قالــب مــواردی چــون پروژههــای
پژوهــش کاربــردی از طریــق اعضــای هیــأت علمــی،
پژوهشــگران و فنــاوران ،اجــرای پایاننامههــای
تحصیــات تکمیلــی و پروژههــای پســادکتری و
پروژههــای تحقیقاتــی دانشآموختــگان تحصیــات
تکمیلــی غیــر شــاغل تحــت نظــارت یکــی از مراکــز،
هزینــه شــود.

بدینترتیــب دبیرخانــه شــورای عتــف تحــت عنــوان
ســامانه تقاضــا و عرضــه پژوهــش و فنــاوری (ســاتع)،
بــه آدرس الکترونیکــی
 http://sate.atf.gov.irایجــاد و در اختیــار مؤسســات
آموزشــی و پژوهشــی و فنــاوری و همچنیــن شــرکتها
و نهادهــا قــرار داده اســت.
در حــال حاضــر  150اولویــت پژوهشــی از  50شــرکت
در ســامانه بارگــذاری شــده اســت .از ســوی دیگــر،
 112پیشــنهاده از ســوی دانشــگاهها و مراکــز پژوهــش
و فنــاوری در راســتای اولویتهــای ثبــت شــده ،بــه
شــرکتها ارســال شــده کــه تعــدادی از آنهــا بــه
مرحلــه ثبــت قــرارداد رســیده اســت .پــس از ثبــت
قــرارداد در ســامانه و تأییــد مطابقــت آن بــا آییننامــه،
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مبالــغ قابــل پرداخــت
بــه مراکــز را بــه خزانــه اعــام مینمایــد .دانشــگاهها و
مراکــز پژوهــش و فنــاوری موظفنــد حداقــل  60درصــد
مبلــغ هــر پــروژه را بــه دانشــجویان و یــا پژوهشــگران
پســادکتری و یــا دانشآموختــگان پژوهشــگر و یــا
نیروهــای کارورز فعــال در پــروژه پرداخــت کننــد.
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نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار
نوزدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش،
فنــاوری و فــن بــازار و ششــمین نمایشــگاه تجهیــزات
و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران  ۳تــا  ۶دیمــاه
در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران
برگــزار گردیــد .آییــن افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه بــا
حضــور دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری ،امیــر ســرتیپ حاتمــی وزیــر دفــاع و
پشــتیبانی نیروهــای مســلح و دکتــر ســورنا ســتاری
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار
شــد.
تولید و کاربردیشدن فناوری و دانش و
ثروتآفرینی ،رویکرد اصلی وزارت علوم است
دکتــر منصــور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری در مراســم افتتاحیــه نوزدهمیــن نمایشــگاه
دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار اظهــار
داشــت :در حــال حاضــر تولیــد فنــاوری و دانــش،
اســتفاده از آن در جامعــه و ثروتآفرینــی رویکــرد
اصلــی وزارت علــوم اســت.
وی در خصــوص لــزوم توجــه بــه ایــن نمایشــگاه
گفــت :نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری
و فــن بــازار رویــداد مهمــی اســت کــه ســالها بــا
جدیــت دنبــال شــده و امســال نیــز در نوزدهمیــن

ســال خــود بــا کیفیــت بهتــری در حــال برگــزاری اســت.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکــه گاهــی شــرایط زمانــی،
ارزش و اعتبــار و اهمیــت برخــی فعالیتهــا را دقیقتــر
نشــان میدهــد ،افــزود :دانشــگاهها و مراکــز علمــی و
تحقیقاتــی ظرفیتهــای بســیار مناســبی را در تولیــدات
علمــی دارنــد بهطوریکــه در حــال حاضــر کشــور مــا
رتبــه  ۱۶تولیــد علــم را در جهــان دارد و ســال گذشــته
نیــز ازنظــر رشــد تولیــدات علمــی ،رتبــه اول را کســب
کــرده اســت.
دکتــر غالمــی بــا اعــام اینکــه اکنــون بــه همــت اســتادان
و دانشــجویان کشــور در برخــی رشــتهها ازجملــه
نانوتکنولــوژی ،رتبههــای زیــر  ۱۰جهــان را داریــم ،ادامــه
داد :امــروزه اســاتید و مراکــز تحقیقاتــی یــک ظرفیــت
بــزرگ علمــی را در کشــور شــکل دادنــد کــه امیدواریــم
ایــن ظرفیــت تقویــت شــود.
وی تصریــح کــرد :بهمنظــور حمایــت از فعالیتهــای
علمــی ۴۳ ،پــارک علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد در
دانشــگاههای کشــور شــکل گرفــت.
وزیــر علــوم با بیــان اینکــه وزارت علــوم در راســتای تبدیل
دانــش بــه فنــاوری و کاربــردی کــردن دســتاوردهای
علمــی ،حمایــت مالــی خــود را از حــوزه پژوهــش بــه
ســمت نیروهــای جــوان علمــی هدایــت کــرده اســت،
تأکیــد کــرد :الزم اســت تــا همــه دســتگاههایی کــه
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منابــع پژوهشــی را در اختیــار دارنــد ،بیشازپیــش از
حرکــت ملــی تولیــد علــم در کشــور حمایــت کننــد.
دکتــر غالمــی در رابطــه بــا صندوقهــای حمایــت از
فعالیتهــای پژوهشــی گفــت :ازجملــه ایــن صندوقهــا،
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اســت کــه میتوانــد
ســرمایهگذاریهای ریســکپذیر داشــته باشــد کــه بــر
همیــن اســاس شــرکتها میتواننــد اطالعاتــی را از وزارت
علــوم دریافــت کننــد.
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه ظرفیتهــای علمــی
کشــور ،گفــت :در حــال حاضــر اســاتید ،جوانــان و
مجموعههــای علمــی ظرفیتهــای باالیــی را در کشــور
ایجــاد کردهانــد کــه امیدواریــم ایــن جمعــی کــه اکنــون
در حــوزه علمــی و پژوهشــی شــکلگرفته ،بتوانــد در آینــده
پیــش رو ،زایــش و گســترش بیشــتری داشــته باشــد.
وزیــر علــوم عنــوان کــرد :امــروزه الزم اســت تــا همــه
تولیدکننــدگان داخلــی بــه مجموعههــای فکــری کشــور
اطمینــان کننــد زیــرا در آینــدهای نزدیــک شــاهد
همکاریهــای بیشــتر از ســوی ســازمانها و نهادهــای
مختلــف خواهنــد بــود.
وی گفــت :امیدواریــم حرکتهــای علمــی کشــور روزبـهروز
در راســتای همافزایــی بیــن مراکــز علمــی و بخشهــای
مختلــف جامعــه افزایــش یابــد.
دکتــر غالمــی در پایــان تأکیــد کــرد :همــه تــاش مــا ایــن
اســت تــا همکاریهــای جمعــی کشــور را افزایــش دهیــم
و یقیــن داریــم کــه خداونــد نیــز یــاور تالشــگران خواهــد
بــود.

حمایت از تجاریسازی طرحها و محصوالت فناورانه
دانشگاهی تا سقف  ۲۵میلیارد ریال
دکتــر مســعود برومنــد ،در ایــن آییــن اظهــار داشــت:
میــزان حمایــت از تجاریســازی طرحهــا و محصــوالت
فناورانــه دانشــگاهی تــا ســقف  ۲۵۰میلیــون تومــان از هــر
طــرح و مجموع ـاً تــا ســقف  ۲۵میلیــارد ریــال اســت.
وی تصریــح کــرد :رونمایــی از فناوریهــای منتخــب،
معرفــی فنــاوری بــه ســرمایهگذار ،ارزیابــی فناوریهــا،
انعقــاد قراردادهــای تجاریســازی ،انعقــاد تفاهمنامههــا،
ارزیابــی غرفههــا و کارگاههــای آموزشــی از رئــوس
برنامههــای ایــن دوره از نمایشــگاه اســت.
دکتــر برومنــد بــا اشــاره بــه تعــداد مراکــز حاضــر در
نمایشــگاه عرضــه فنــاوری افــزود :تعــداد مراکــز حاضــر
 ۱۹۹مرکــز اســت کــه از ایــن تعــداد ســهم دانشــگاهها
 ،۵۱پژوهشــگاهها  ،۱۵پارکهــای علــم و فنــاوری ،۴۰
مراکــز رشــد  ۷و مؤسســات تحقیقاتــی  ۱۴مرکــز اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم تصریــح کــرد:
تعــداد کل طرحهــای فنــاوری بــرای ارائــه در نمایشــگاه
عرضــه  ۳۱۹۹طــرح اســت کــه  5۸درصــد بــه دانشــگاهها،
 ۱۶درصــد بــه پارکهــای علــم و فنــاوری ۱۱ ،درصــد بــه
مراکــز رشــد ۵ ،درصــد بــه پژوهشــگاهها و  ۵درصــد بــه
مؤسســات تحقیقاتــی تعلــق دارد.
وی بــا اشــاره بــه حضــور همــه اســتانهای کشــور در ایــن
نمایشــگاه خاطرنشــان کــرد :اکثــر اســتانهای کشــور
در نمایشــگاه حضــور داشــتند و اســتانهای تهــران و
گلســتان بــا پیــش از  ۲۰۰طــرح حضــور فعالتــری را در

گزارش

گزارش

9

خبرنامه آموزش عالی
ایــن نمایشــگاه داشــتهاند.
دکتــر برومنــد بــه پیونــد عرضــه و تقاضــا و Match
 Makingدر ایــن دوره از نمایشــگاه اشــاره کــرد و گفــت:
کل طرحهــای ثبتشــده در ســامانه IRAN TECHHUB
تعــداد  ۳۲۶۳طــرح اســت کــه تعــداد  ۵۰طــرح بهعنــوان
طرحهــای منتخــب ارزیابــی و انتخــاب شــده اســت.
وی بــه طــرح تخصیــص یارانــه فنــاوری اشــاره کــرد
و افــزود :میــزان حمایــت از تجاریســازی طرحهــا و
محصــوالت فناورانــه دانشــگاهی تــا ســقف  ۲۵۰میلیــون
تومــان از هــر طــرح و مجموعــاً تــا ســقف  25میلیــارد
ریــال اســت و شــرایط دریافــت ایــن مبلــغ قابلیــت
بــاالی فــروش یــا ســرمایهگذاری بــا تأییــد کارگــروه
تجاریســازی و تخصیــص یارانــه بهصــورت مرحلــهای
بــا توجــه بــه پیشــرفت کار خواهــد بــود.
دکتــر برومنــد در خصــوص شــاخصهای مهــم بــرای
تخصیــص یارانــه فنــاوری بــه طرحهــا تصریــح کــرد:
خدمــات پــس از فــروش ،ســوابق تیــم فنــاور ،میــزان
ســاخت و تولیــد داخــل ،اهمیــت فنــاوری در حــل
مشــکالت کشــور و حجــم قراردادهــای منعقدشــده از
شــاخصهای اصلــی تخصیــص یارانــه فنــاوری خواهــد
بــود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم در راســتای
حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان گفــت :صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی در تعامــل بــا وزارت علــوم بــا
اعطــای تســهیالت تــا ســقف  ۷۰درصــد رقــم قــرارداد
فیمابیــن شــرکتهای دانشبنیــان بــا ســود کمتــر از
 ۱۱درصــد آمادگــی دارد تــا تأمیــن مالــی ایــن قراردادهــا
را عهــدهدار باشــد.

دکتــر برومنــد بــه تعــداد طرحهــای دریافتــی بــرای
تخصیــص یارانــه تجاریســازی فنــاوری اشــاره کــرد و
افــزود :از مجمــوع  147طــرح دریافتــی  63طــرح؛ تعــداد
طرحهــای بــا قابلیــت بــاالی ســرمایهگذاری  ۶۳طــرح،
 39طــرح خریــد محصــول و  ۴۵طــرح مشــارکت اســت.
همچنیــن در دومیــن روز از نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش ،فنــاوری و فــن بــازار و ششــمین نمایشــگاه
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران ،همایــش
مدیــران ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاهها و پژوهشــگاههای
کشــور برگــزار شــد.
امضای پنج قرارداد همکاری میان شرکتهای
دانشبنیان و بخش صنعت
در دومیــن همایــش مدیــران ارتبــاط بــا صنعــت
دانشــگاهها کــه بــا حضــور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری در نمایشــگاه بینالمللــی تهــران برگــزار شــد؛
پنــج قــرارداد همــکاری شــرکتهای دانشبنیــان و
بخــش صنعــت بــه امضــا رســید.
بــا انعقــاد قــرارداد میــان معاونــت پژوهــش و فنــاوری
وزارت علــوم و معاونــت سیاس ـتگذاری فنــاوری معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از ثبــت پتنــت
شــرکتهای دانشبنیــان حمایــت مالــی میشــود.
در آییــن امضــای قراردادهــای دانشبنیــان؛ قــرارداد
احیــای مرحلــهای تــاالب انزلــی بــه روش زیســت
پاالیــی تســریع یافتــه و افزایــش حجــم آبگیــری ،میــان
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و ســازمان حفاظــت
محیطزیســت بــا اعتبــار بالغبــر  ۸۰۰میلیــارد ریــال بــه
امضــا رســید.
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در ادامــه ایــن برنامــه ،قــرارداد طراحــی ،ســاخت و
بهرهبــرداری از دمــو پلنــت غشــایی بــرای اســتحصال
دیاکســید کربــن از گاز دودکــش ،میــان شــرکت
دانشبنیــان گازکربنیــک شــهرکرد و پژوهشــگاه پلیمــر
و پتروشــیمی بــا مبلــغ  ۱۰۱میلیــارد و  ۵۶میلیــون ریــال
بــه امضــا رســید.
بــا انعقــاد قــرارداد ســاخت و نصــب و راهانــدازی یــک
دســتگاه ســامانه بومــی بازرســی کامیونــی مــدل ســیار بــه
همــراه ارائــه خدمــات گارانتــی میــان شــرکت ســامانه گــر
امیــن و شــرکت ســیار صنعــت ســپاهان ،بــه انجــام امــور
گمــرک و مرزبانــی کمــک خواهــد شــد.
تولیــد انــواع مرکبهــای پرینتــر و پالترهــای جوهرافشــان
بــا اســتفاده از مــواد معدنــی ،گیاهــی و فنــاوری نانــو از
دیگــر قراردادهایــی بــود کــه بــا حضــور وزیــر علــوم بــه
امضــا رســید و بــا انعقــاد ایــن قــرارداد میــان شــرکت نانــو
رنــگ افشــان و شــرکت تجهیــز گامــا مســتقر در پــارک
علــم و فنــاوری زنجــان ،ایــران بــه جمــع پنــج کشــور
تولیدکننــده مرکــب پرینتــر و پالترهــای جوهرافشــان
خواهــد پیوســت.
انعقاد  ۸۵تفاهمنامه در نمایشگاه تقاضای ساخت و
تولید ایرانی
دکتــر مســعود برومنــد دبیــرکل شــورای عالــی علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری از انعقــاد  ۸۵تفاهمنامــه بــه مبلــغ
 ۱۲۳میلیــارد تومــان در نمایشــگاه تقاضــای ســاخت و
تولیــد ایرانــی (تســتا) خبــر داد و گفــت :از ســوی دبیرخانه
شــورای "عتــف" پــی گیریهــای الزم بــرای تبدیلشــدن
ایــن تفاهمنامههــا بــه قــرارداد در دســتور کار قــرار دارد.
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دکتــر مســعود برومنــد در حاشــیه یکصــد و هفتــاد و
چهارمیــن کمیســیون دائمــی شــورای عالــی علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه
تجهیــزات آزمایشــگاهی ســاخت داخــل افــزود :در ایــن
نمایشــگاه  ۷۰شــرکت بــا حــدود  ۹۰۰نیازمنــدی فنــاوری
حضــور داشــتند.
وی افــزود :در ایــن دوره از نمایشــگاه  ۸۵تفاهمنامــه بــا
مبلــغ  ۱۲۳میلیــارد تومــان میــان دســتگاههای اجرایــی،
شــرکتهای تولیدکننــده و عرضهکننــدگان خدمــات
پژوهــش و فنــاوری منعقــد شــد.
دکتربرومنــد بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر در
دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فنــاوری
پیگیــری نهایــی شــدن ایــن تفاهمنامههــا در دســتور
کار قــرار دارد ،خاطرنشــان کــرد :ایــن تفاهمنامههــا در
مدتزمــان یــک مــاه آینــده بایــد بــه قــرارداد تبدیــل
شــوند تــا از ایــن طریــق نیازمندیهــای فناورانــه کشــور
در قالــب شــرکتهای فنــاور داخلــی تأمیــن شــود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم بــا اشــاره بــه
راهانــدازی ســامانه تســتا خاطرنشــان کــرد :ایــن ســامانه
یــک ســامانه آنالیــن اســت کــه در آن نیازمندیهــای
فناورانــه شــرکتها بارگــذاری شــده اســت و در جلســه
کمیســیون دائمــی شــورای عتــف پیشــنهاد شــد کــه
ایــن ســامانه یــک ســامانه فعــال باقــی بمانــد و در آن
فناوریهــای مــورد تقاضــا بارگــذاری شــود تــا از ایــن
طریــق بتــوان نمایشــگاه مجــازی از دســتاوردهای فناورانــه
ایجــاد کــرد.

گزارش

گفت وگو
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آموزشــی و پژوهشــی علــوم انســانی دانشــگاهها در
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشریح
توســعه جامعــه ایــران اســت کــه بــا توجــه بــه تاکیــد
کرد:
وجــه اثربخشــی و کارآمــدی آن از ســوی وزارت علــوم،
بــزودی فــاز دوم آن نیــز پیــش بــرده خواهــد شــد.
اقدامات پژوهشگاه در راستای اجرای طرح اعتالی
خوشــبختانه طــرح اعتــا بــا روشــمندی و پــس از انجــام
علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
فــاز مطالعاتــی ،در یــک ســال و نیــم اکنــون وارد فــاز
اجرایــی شــده کــه یکــی از پژوهشهــای بــه ثمر رســیده
آن نقــش برنامههــای اموزشــی و پژوهشــی علــوم
انســانی دانشــگاه هــا در توســعه جامعــه ایــران اســت
اشاره
کــه بــا توجــه بــه تاکیــد وجــه اثربخشــی و کارآمــدی آن
از ســوی وزارت علــوم ،بــزودی فــاز دوم آن نیــز پیــش
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا قدمتــی بــرده خواهــد شــد.
بیــش از نیــم قــرن ،بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در در یــک نــگاه اجمالــی میتــوان گفــت تاکنــون حــدود
ســال  ،1357تحوالتــی را پشــت ســر گذاشــت کــه در آن  10 11پــروژه ایــن طــرح بــه ثمــر رســیده حــدود  34پــروژه
موسســه ،پژوهشــکده ،مرکــز و فرهنگســتان بــا یکدیگــر ادغــام و تصویــب نهایــی شــده و قریــب بــه  40پروژه در  4شــاخه
ســاختار کنونــی پژوهشــگاه را پدیــد آوردنــد .اخیــرا ً نیــز بنیــاد مبانــی ،بازشناســی انتقــادی یــا تاریخــی ،کاربســت و در
دانشــنامهنگاری بــه ایــن مجموعــه پیوســته اســت.
حــوزه چالشهــای اجتماعــی درحــال تصویــب اســت و
ایــن پژوهشــگاه بــه لطــف الهــی در برخــی زمینههــا ،تبدیــل چندیــن پــروژه دیگــر نیز از ســوی دانشــگاههای سراســر
بــه نهــادی شــده کــه در حــال حاضــر نــه تنهــا در عرصــه ملــی کشــور پیشــنهاد شــده کــه درحــال بررســی اســت.
بلکــه در ســطح فراملــی گام نهــاده اســت .بســیاری از کشــورها امــا دربــاره مبنــا و چرایــی شــکلگیری و انجــام ایــن
روی پژوهشــگاه بــه عنــوان مرکــز ایدهپــردازی ،حــل مســاله و طــرح جامــع ،رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار
گفتوگوهــای اندیشــگانی و فرهنگهــا حســاب میکننــد.
بــا اعضــای شــورای بررســی متــون ایــن پژوهشــگاه
طــرح جامــع اعتــای علــوم انســانی در مســیر ارتقــای کارآمــدی فرمودنــد « ...انشــااهلل یــک مقطــع جدیــدی را تعریــف
بــر مبنــای برخــی نیازهــا بویــژه توصیــه و رهنمــود مقــام معظــم کنیــد ،بــرای اینکــه محصــول ایــن جمــع بــه بــازار کار
رهبــری و برخــی اقتضائــات ملــی و در چارچوب اســناد باالدســتی بیایــد ،یــک حرکــت کالنــی بایــد انجــام بگیــرد .باالخــره
و برنامــه توســعه راهبــردی معطــوف بــه پیشــرفت کشــور در ایــن محصــول کار بایــد بتوانــد بــه کار بــازار علمــی بیایــد ،یــا
پژوهشــگاه شــکل گرفتــه اســت.
کتــاب درســی بشــود یــا مرجــع اســتادان علــوم انســانی
در ایــن خصــوص بــه گفتوگــو بــا دكتــر حســینعلی قبــادی در همــه رشــتهها و در همــه بخشهــا قــرار گیــرد کــه
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی نشســتهایم؛ بتواننــد بــه آن مراجعــه کننــد .خــود را موظــف بدانیــد
آنچــه در ادامــه میخوانیــد شــرح کامــل ایــن گفتوگــو اســت .بــرای فراهــم کــردن مــواد الزم بــرای کتــاب ،منبــع
علمــی ،مرجــع علمــی ،کــه یــا دیگــران بتواننــد کتــاب
بنویســند یــا خــود ایــن مجموعــه از افــراد بخواهــد کــه
کتــاب بنویســند و منبــع علمــی فراهــم کننــد»...
* طــرح اعتــای علــوم انســانی چیســت و چگونــه شــکل
گر فت ؟
* لطفــ ًا ویژگیهــای خــاص ایــن طــرح را
ایــن طــرح مشــخصاً بیشــتر منبعــث از بیانــات مقــام معظــم رهبری
معرفــی بفرماییــد.
اســت کــه در تاریــخ  85/11/2طــی دیــداری بــا اعضــای شــورای
از جملــه تمایــزات طــرح اعتــا ،منظومــهای بــودن
بررســی متــون ایــن پژوهشــگاه ،روشــن فرمودنــد کــه پژوهشــگاه
پروژههــای علــوم انســانی اســت یعنــی ایــن طــرح در
بایــد در مســیر طــرح "کالن" کــه بــه "بــازار علمــی بیایــد" حرکــت
صــدد اســت تــا بــکاود کــه چــه مســائلی در "مبنــا" و
کنــد.
"روش" علــوم انســانی وجــود دارد .ســپس چرایــی ایــن
خوشــبختانه طــرح اعتــا بــا روشمنــدی و پــس از انجــام فــاز
چالــش را بیــان میکنــد کــه چــرا علــوم انســانی در
مطالعاتــی ،در یــک ســال و نیــم اکنــون وارد فــاز اجرایــی شــده
مواقعــی "بــه کار بســته نشــده" و معضــات را حــل
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نکــرده اســت و در ادامــه آن راهکارهــای "کاربردیســازی"،
فرایندهــای آن و انجــام نمونههایــی از طرحهــای بــا
اولویــت کاربــردی را بــه اجــرا در مــیآورد .لــذا یــک
متدولــوژی منظومــهای دارد کــه مجموعــه دســتاوردهای
آن میتوانــد در حــوزه مبانــی ،روش و محصــول بــرای
بــازار علــم و دانشــگاههای مــا راهگشــا باشــد.
* در مجمــوع ایــن طــرح قصــد دارد ایــن مســیر
را طــی کنــد کــه چگونــه در ایــران علــوم انســانی
اثربخشتــر خواهــد شــد؟
یکــی از مقوالتــی کــه عمیقــاً در حــال بررســی اســت
ایــن اســت کــه رشــتههای علــوم انســانی چــه نســبتی
بــا پدیدههایــی مثــل اشــتغال ،مهــارت افزایــی دارنــد و
راهکارهــای رســیدن بــه مهــارت افزایــی مطلــوب در حــوزه
روش و کاربســت چــه میتوانــد باشــد.
* در مجمــوع ،شــما طــرح اعتــا را چگونــه تعریف
میکنیــد؟ اهــداف آن کدامنــد؟
طــرح جامــع اعتــای علــوم انســانی معطــوف بــه پیشــرفت
کشــور" ،مجموعــه طرحهــای پژوهشــی مبنایــی ،راهبردی،
کاربــردی و مســألهمدار ،چالشمحــور ،بــا جهتگیــری
بومیگرایانــه و منطبــق بــا ارزشهــای دینــی و فرهنگــی
ایرانــی ،روشــمند بــه همــراه منظومــهای از فعالیتهــای
علمــی -ترویجــی اســت" کــه بهمنظــور تولیــد محصــوالت
فاخــر علمــی ،پاســخ بــه نیازهــا و چالشهــای اجتماعــی،
همچنیــن ارتقــای کارآمــدی و کارایــی علــوم انســانی،
معطــوف بــه نیازهــا و مســائل جامعــه و در مســیر
عملیاتیکــردن راهبردهــا و سیاســتهای برنامــه
توســعه پژوهشــگاه و تحقــق مصوبــه و مأموریــت ویــژه
هیأتامنــای پژوهشــگاه بــا مشــارکت
اعضــای هیأتعلمــی پژوهشــگاه و نخبــگان کشــور
انجــام میگیــرد.

* اهداف طرح جامع اعتالی چیست؟
.1پیجویــی و تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری و
توصیههــای ایشــان بــه پژوهشــگاه در خصــوص انجــام
طــرح کالن کارآمــد
.2تحقــق بخشهایــی از برنامــه توســعه راهبــردی
پژوهشــگاه
.3ارتقــای نقشآفرینــی علومانســانی در برنامهریزیهــای
توســعه علمــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی و معطــوف
بــه پیشــرفت کشــور بــه صاحبنظــران
.4ارتقــای ســطح نقشآفرینــی علومانســانی در حــل
مســائل کشــور از طریــق اجــرای پژوهشهــای توســعهای،
کاربــردی و نیــاز محــور و گزارشهــای راهبــردی
.5تقویــت نظــام دانایــی بهعنــوان پشــتوانه علمــی نظــام
تصمیمگیــری کشــور
.6بررســی و تحلیــل تجــارب جهانــی در حوزه اعتــای علوم
انســانی و نقشآفرینــی آن در توســعه کشــورها (تأکیــد بــر
جهان اســام)
* عمدهتریــن دســتاوردهای پژوهشــگاه علــوم
انســانی در طــرح اعتــای علوم انســانی چیســت؟
ایــن دســتاوردها در چنــد حــوزه و الیــه اســت؛ یکــی از
حوزههــای آن ،حرکــت بــرای رســیدن بــه الگویــی جهــت
توســعه متــوازن و کارآمــد و راهگشــای علــوم انســانی و
فهــم اینکــه علــوم مــا چــه مبنایــی
بایــد داشــته باشــند ،اســت
کــه ایــن هــدف اکنــون
محقــق شــده اســت و
فــاز دوم آن در ارائــه
مدلهــا در حــال
انجــام اســت.

گفت وگو

گفت وگو
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الیــه بعــدی رســیدن بــه انــواع گزارشهــای راهبــردی،
توصیههــای سیاســتی و گزارشهــای علمــی و تخصصــی
در حوزههــای سیاســت ،اقتصــاد ،فرهنــگ و اجتمــاع بــرای
رســیدن بــه راهبردهایــی بــرای مجموعــه علــوم انســانی تــا
در عرصههــای سیاســی و تصمیمگیریهــا موثــر واقــع
شــود.
* چــه طرحهــای مهــم دیگــر کالن در پژوهشــگاه
در حــال اجــرا اســت؟
بــه مــوازات طــرح اعتــا ،طــرح مکــران تحــت عنــوان
توانمندســازی اجتمــاع محــور مناطــق محــروم سیســتان
و بلوچســتان در حــال اجراســت .شــاید ذکــر ایــن نکتــه
الزم باشــد کــه پژوهشــگاه بــه لطــف الهــی بــرای اولیــن
بــار در ســال  93دارای برنامــه توســعه راهبــردی شــد و
جهتگیــری ایــن برنامــه کاربــردی کــردن علــوم انســانی
اســت امــا ایــن کار مســتلزم عنایــت بیشــتر دســتگاههای
اجرایــی و انگیــزه و فعالیــت صاحبنظــران علــوم انســانی
اســت .متاســفانه برخــی از پژوهشــگران علیرغــم علــم و
تخصــص هنــوز رغبــت کافــی بــرای انجــام فعالیتهــای
پژوهشــی کاربــردی پیــدا نکردهانــد .گاهــی دلیــل ایــن امــر
نگرانــی و عــدم داشــتن تجربــه چگونگــی کاربــرد دانــش در
مرحلــه عمــل اســت کــه الزم اســت بــرای حــل ایــن مســئله
دورههــای مهارتــی بکارگیــری تئــوری و عمــل برگــزار شــود.
* چگونــه میتــوان طرحهــای کاربــردی را بــا
آرمانهــای اســامی انقــاب و جامعــه پیونــد داد؟
انطبــاق علــوم انســانی بــا ارزش هــای دینــی و بومــی ســازی
علــوم انســانی بســیار مهــم اســت امــا نبایــد بــرای نگــران
بــودن بــرای تحقــق انطبــاق آنهــا هیــچ اقدامــی نکــرد و
معطــل مانــد ،زیــرا ایــن فرصــت ســوزی و در انتزاعیــات
مانــدن اســت .بهتریــن راه انطبــاق علــوم انســانی بــا
ارزشهــای دینــی و بومــی ایــن اســت کــه علــوم انســانی
بــه میــدان عمــل وارد شــود و تئــوری از حبــس آزاد شــود
در ایــن صــورت اگــر هماهنگــی بیــن ایــن علــوم بــا ارزشهــا
وجــود نداشــته باشــد خــود بــه خــود از چرخــه حــذف
خواهــد شــد و علــوم انســانی آنهــا را پــس میزنــد لــذا
مــا توریســت متناســب بــا ارزشهــای جامعــه میخواهیــم
امــا ایــن را بایــد بــا کمــک دانشهــای علــوم انســانی بیــان
شــود تــا میــزان توریســم ســامت را افزایــش دهیــم و بــرای
کشــور درآمدزایــی کنیــم .اگــر میخواهیــم بــه توســعه
متــوازن و پایــدار برســیم بایــد علــوم انســانی راه را نشــان
دهــد و اصحــاب علــوم انســانی میــدان صحبــت و عمــل

داشــته باشــند.
* کاربــردی شــدن علــوم انســانی نیازمنــد
همافزایــی بیــن ایــن علــوم و علــوم فنــی و
ریاضــی اســت امــا چــرا اکنــون ایــن هماهنگــی
کمتــر وجــود دارد و بــرای رفــع ایــن موضــوع چــه
بایــد کــرد؟
در حــال حاضــر ضــرورت نــگاه بــرای اثربخشتــر کــردن
علــوم انســانی ،امــر مســجل و درســتی اســت و برهمیــن
اســاس مــا ایــن نــگاه را در طــرح اعتــای علــوم انســانی و
بدنــه پژوهشــگاه در دســتور کار قــرار دادیــم.
بــه عنــوان نمونــه برگــزاری همایــش ملــی علــوم انســانی
و صنعــت کــه بــا تشــکیل کارگروههــای تخصصــی در
شــورای سیاســتگذاری و گروههــای اجرایــی آن تمامــی
دانشــمندان علــوم تجربــی و انســانی در کنــار هــم هســتند
و از صنعتگــران بــه عنــوان ذینفعــان اصلــی دعــوت شــده
اســت .اگرچــه افزایــش هماهنگــی بیــن علــوم انســانی و
علــوم تجربــی اکنــون در دســتور کار پژوهشــگاه قــرار دارد
امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه شــود کــه ایــن مســئله
یــک خــاء ملــی اســت البتــه مــا ســعی داریــم در برنامــه
دوم توســعه کــه قــرار اســت از ســال  98اجرایــی شــود بــه
ایــن موضــوع بیــش از پیــش توجــه کنیــم.
*چشــم انــداز اجــرای طــرح اعتــای علوم انســانی
چیست ؟
ایــن طــرح یــک امــر موقــت نیســت یعنــی اگــر بخواهیــم
پژوهشهــای علــوم انســانی موجــب غنیســازی مباحــث
دانشــگاهی شــود و منابــع معتبــر و روزآمــد کتابهــای
درســی دانشــگاهها واقــع گــردد و عامــل اشــتغالزایی
متــون درســی بــه شــمار بیایــد ،امــری یــک ســاله و
دو ســاله نیســت و هــر ســاله بایــد در دســتور کار قــرار
داشــته باشــد .طــرح اعتــا بــر آن اســت تــا تواناییهــا و
ظرفیتهــای فرهنگــی ،معنــوی ،کاربــردی و قــدرت حــل
مســاله علــوم انســانی را در پرتــو بــاور دینــی نشــان دهــد
و ایــن آرمــان ،مســالهای دائمــی اســت .نــگاه پژوهشــگاه در
همــه امــور و از جملــه طــرح اعتــا ،رویکــردی فراگیــر و
فنــی اســت .از ایــن رو ،بــا موسســات فعــال در حــوزه علــوم
انســانی نقــش همافزایانــه داریــم و هیــچ تداخــل نقشــی بــا
ســازمان ســمت و شــورای تحــول نداریــم ،لــذا در چارچــوب
علمــی پژوهشــگاه بایــد در جامعــه تاثیرگــذار باشــد و بــه
دغدغــه هــا بپــردازد و در حوزههــای مغفــول از جملــه
اقدامــات کالن توســعهای کشــور مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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* بســیار خالصــه بفرماییــد بــرای آنکــه علــوم
انســانی اثربخشتــر باشــد ،چــه اقدامــی بایــد
صــورت گیــرد؟
علــوم انســانی بایــد یــک گام قبــل از پیوس ـتهای فرهنگــی
و اجتماعــی حضــور داشــته باشــند و مطالعــات مقدماتــی
انجــام دهــد و بعــد اقــدام بــه یــک پــروژه توســعهای شــود.
اگــر از ابتــدا معمــاران ،برنامهریــزان شــهری و متخصصــان
باستانشناســی قبــل از اجــرای پروژههــا ،متخصصــان علــوم
انســانی را آگاه میکردنــد و بــر مبنــای یافتههــای پژوهشــی
آنــان عمــل میکردنــد ،اکنــون بــا انــواع مشــکالت شــهری
امــروزی از جملــه ترافیــک و آلودگــی هــوا مواجــه نبودیــم.
* در حــال حاضــر چــه عاملــی ســبب کمرنــگ بــودن
نقــش علــوم انســانی در اقدامــات توســعهای کشــور
اســت؟
یکــی از دالیــل وجــود دایــن مشــکل آن اســت ،افــراد
سیاس ـتگذار و تصمیمگیــران کمتــر بــه علــوم انســانی بــاور
دارنــد و بســیار فنــی و مکانیکــی فکــر میکننــد و برخــی
مــوارد نیــز ضرورتهــا اجــازه نمیدهــد .از طــرف دیگــر نیــز
بعضــاً علــوم انســانیها چنــان مهارتــی ندارنــد کــه بتواننــد
ضــرورت ایــن تواناییهــا را منعکــس کننــد .از ســوی دیگــر
در مبانــی سیاسـتگذاری و تقنینــی کشــور نیــز نقــش علــوم
انســانی پررنــگ دیــده نمیشــود و آثــار و تبعــات آن نیــز در
جامعــه مشــهود اســت .هــدف غایــی علــوم انســانی کاهــش
آالم مــردم و ایجــاد آرامــش در جامعــه اســت در حالــی کــه
علــوم فنــی و تجربــی صرفــاً بــه دنبــال تامیــن آســایش
هســتند و علــوم انســانی آســایش و آرامــش را توامــان دنبــال
میکنــد.

* آیــا ایــن طــرح میتوانــد گامــی در جهــت
کاربــردی شــدن علــوم انســانی و رفــع مشــکالت
آینــده باشــد؟
بــه لطــف الهــی و بــا محبتهــای ویــژه اعضــای هیئــت
علمــی و صاحــب نظــران و منویــات مقــام معظــم رهبــری،
اســناد بــاال دســتی و حمایتهــای وزارت علــوم ،نســبت
بــه آینــده ایــن طــرح بســیار امیدواریــم امــا در ایــن راه
مشــکالتی نیــز وجــود دارد.
یکــی از مشــکالت آن ،دشــواری مدیریــت ایــن پــروژه
عظیــم ،انتظــارات زودرس جامعــه از مــا و فقــر منابــع
علــوم انســانی اســت و ایــن امــر در حالیســت کــه حــل
معضــات اجتماعــی نیازمنــد رویکــردی تدریجــی اســت.
مــا امــروزه بایــد کاری کنیــم تــا بــا همــکاری تمامــی
دســتگاهها الگوهــای مثبــت در جامعــه افزایــش یابــد
تــا از ایــن طریــق فرهنــگ ســازی شــکل گیــرد و
اثرگذاریهــا افزایــش یابــد تــا علــوم انســانی در یک مســیر
فرهیختهتــری حرکــت کنــد .طــرح بســیار امیدواریــم امــا
در ایــن راه مشــکالتی نیــز وجــود دارد .یکــی از مشــکالت
آن ،دشــواری مدیریــت ایــن پــروژه عظیــم ،انتظــارات
زودرس جامعــه از مــا ،فقــر منابــع علــوم انســانی اســت
و ایــن امــر در حالیســت کــه حــل معضــات اجتماعــی
نیازمنــد رویکــردی تدریجــی اســت .مــا امــروزه بایــد
کاری کنیــم تــا بــا همــکاری تمامــی دســتگاهها الگوهــای
مثبــت در جامعــه افزایــش یابــد تــا از ایــن طریــق فرهنگ
ســازی شــکل گیــرد و اثرگذاریهــا افزایــش یابــد تــا علــوم
انســانی در یــک مســیر فرهیختهتــری حرکــت کنــد.

گفت وگو

 15اداری  ،خدماتی و رافهی
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معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبرداد:
پرداخت آخرین قسط پاداش پایان خدمت
بازنشستگان دانشگاهها و موسسات پژوهشی

دکتــر محمدتقــی نظرپــور ،معــاون اداری ،مالــی
و مدیریــت منابــع وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری اعــام کــرد :بــا پیگیریهــای
مجدانــه مســئوالن و کارشناســان وزارت علــوم،
پرداخــت نهایــی مطالبــات پــاداش پایــان
خدمــت بازنشســتگان ســال ۱۳۹۶دانشــگاهها،
موسســات آموزشــی ،پژوهشــی و پارکهــای
علــم و فنــاوری انجــام شــد.
دکتــر نظرپــور بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار
داشــت :بــا پیگیریهــای انجــام شــده از ســوی
معاونــت اداری ،مالــی و مدیریــت منابــع و
زحمــات همــکاران دفتــر برنامــه ،بودجــه و
تشــکیالت وزارت ،پرداخــت نهایــی مطالبــات
پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان ســال
 ۱۳۹۶چهارشــنبه مــورخ /۲۸/۰۹ ۱۳۹۷بــه
مبلــغ  ۷۰۰هــزار میلیــون ریــال انجــام و بــه
حســاب بازنشســتگان آموزشعالــی واریــز شــد.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم؛
 ۱۰۰طرح خیرساز دانشگاهي كشور
تا پایان سال جاری بهره برداری میشود

مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر طــرح هــای عمرانــی
وزارت علــوم بــا بيــان اينكــه "وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری بــه تکمیــل طرحهــای عمرانــی خیرســاز
در دانشــگاهها کمــک مــی کنــد" ،اعــام كــرد :تــا
پایــان ســال جــاری  ۱۰۰طــرح خیرســاز بــا حمایــت
ايــن وزارتخانــه بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
دکتــر جمشــید اســماعیلی بــا تشــریح فرصتهــا
و فرایندهــای کاری حــوزه عمرانــی وزارت علــوم
بــا اشــاره بــه عــزم ایــن وزارتخانــه در حمایــت از
طرحهــای  ۵۰درصــدی خیرســاز در دانشــگاهها
تصریــح کــرد :حــدود  ۴۰۰پــروژه فعــال ۵۰
درصــدی خیرســاز آموزشــی ،پژوهشــی ،ورزشــی و
مســجد در ســطح دانشــگاهها وجــود دارد کــه تــا
پایــان ســال جــاری از ایــن تعــداد  ۱۰۰طــرح بــا
حمایــت وزارت علــوم بــه پایــان خواهــد رســید.
وي افــزود ۳۵۰ :پــروژه عمرانــی ملــی نیــز در ســطح
دانشــگاههای کشــور داریــم کــه تــا پایــان ســال
جــاری از ایــن تعــداد  ۱۰۰پــروژه قابــل افتتاح اســت.

فرهنگی

16

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

یازدهمیــن جشــنوارۀ ملــی حرکــت کــه بــه میزبانــی دانشــگاه
اصفهــان و بههمــت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری برگــزاری گردیــد دو رویکــرد
اساســی را دنبــال میکــرد کــه بهعنــوان نــکات برجســته و
متمایزکننــدۀ ایــن دوره از جشــنوارۀ ملــی حرکــت نســبت بــه
ادوار پیشــین نیــز قابــل اعتنــا هســتند؛ رویکــرد اول کــه شــعار
اصلــی جشــنواره نیــز بهحســاب میآمــد ،گفتوگــو محــوری
یازدهمیــن دورۀ جشــنوارۀ ملــی حرکــت بــود کــه خصوصــاً
خــود را در قالــب تعامــل میــان بــازار و دانشــگاه متجلــی
ســاخت .بــا توجــه بــه ضــرورت ترویــج مدلــی کارآمــد بــرای
ارتبــاط جامعــه ،بــازار و دانشــگاه ،بــا ســازمانها و دوایــر دولتــی
بــرای حضــور در یازدهمیــن جشــنوارۀ ملــی حرکــت مکاتبــه
صــورت گرفــت و زمینــۀ حضــور ایشــان در جشــنواره فراهــم
آمــد .حاصــل ایــن تعامــل برگــزاری کارگاههــای مشــترک بــا
همــکاری ســازمانها و شــرکتهای دولتــی و خصوصــی بــود
و تأکیــد بــر ایــن رویکــرد خصوص ـاً در جهتدهــی بــه فعالیــت
انجمنهــای علمیدانشــجویی بســیار کارآمــد بــود کــه ثمــرات
و دســتاوردهای ایــن تعامــل در ســالهای آینــده بــه محصــول
خواهــد رســید .رویکــرد دوم یازدهمیــن جشــنوارۀ ملــی حرکــت
در فعــال شــدن بخــش بینالملــل جشــنواره نمــود یافــت .در
ایــن دوره از جشــنواره تــاش شــد تــا ســاختار بخــش بینالملــل
بهصــورت ویــژه و بهمعنــای دقیــق کلمــه بینالمللــی باشــد.
حضور دانشجویان خارجی بیش از  70کشور از پنج قارۀ
جهان در جشنواره
بــر ایــن اســاس ،عــاوه بــر حضــور دانشــجویان خارجــی و
ارائــۀ دســتاوردهای فعالیتهــای دانشــجویان ،برگــزاری دورۀ
آموزشــی ،برنامههــای فرهنگــی ،طرحهــای آشــنایی بــا تمــدن
ایرانی-اســامی و هماهنگــی جهــت بازدیــد از اماکــن فرهنگــی و
طبیعــی نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت کــه حاصــل آن روشــن
ســاختن زوایــای درخشــان ایــران اســامی بــرای دانشــجویان
خارجــی و تربیــت نمایندگانــی بــرای دفــاع از کیــان میهــن در
جهــان بــود .بنــا بــر تصریــح قوانیــن و اســناد باالدســتی مبنــی
بــر تقویــت وجهــۀ بینالمللــی آمــوزش عالــی کشــور ،بهطــور
قطــع برگــزاری رویدادهایــی نظیــر جشــنوارۀ ملــی حرکــت بــا

مشــارکت دانشــجویان خارجــی میتوانــد در جهــت تحقــق ایــن
اهــداف و برنامههــا گام شــایان توجهــی بــردارد .نگاهــی گــذرا
بــه وضــع جهــان و مناســبات بینالمللــی و تــاش رســانههای
بیگانــه بــرای تخریــب چهــرۀ ایــران اســامی حکایــت از ضــرورت
توجــه ارکان دولتــی و حاکمیتــی بــه دیپلماســی عمومــی دارد.
در حقیقــت همــۀ نهادهــای مســئول بایــد تــاش کننــد از همــۀ
ظرفیتهــای خــود بــرای ارائــۀ چهــرۀ صحیــح ایــران در ســطح
بینالمللــی حمایــت کننــد و چــه وجهــی از وجــوه برجســتۀ
ایــران اســامی بهتــر از علمدوســتی و دانشانــدوزی ایرانیــان
میتوانــد ایــن رســالت را ایفــا نمایــد؟ در حقیقــت تأکیــد بــر
بخــش بینالملــل جشــنوارۀ ملــی حرکــت گامــی بــرای رســیدن
بــه ایــن مقصــود بــود کــه قریــن موفقیــت نیــز شــد .مشــاهدۀ
اخبــاری کــه منعکسکننــدۀ حضــور  82دانشــجوی خارجــی
در ایــران بــود خــود شــاهدی بــرای ایــن موفقیــت اســت؛
دانشــجویانی کــه از مقاطــع مختلــف ( 64.9درصــد کارشناســی،
 22.1درصــد کارشناســی ارشــد 5.9 ،درصــد دکتــری) از
دانشــگاههای برجســتۀ جهــان (کــه از جملــۀ آنهــا میتــوان
بــه آکســفورد ،کارولینــای شــمالی ،ساســکس ،ویــن ،ســوربن
فرانســه ،لیســبون ،وارســو ،آمســتردام ،مســکو و  ...اشــاره کــرد)
در ایــران حاضــر شــده و هــر کــدام بــدل بــه راویانــی صــادق
بــرای ایــران اســامی شــدهاند.
جشنوارۀ ملی حرکت تجربهای موفق از بینالمللی شدن
آموزش عالی ایران است
بایــد ایــن جشــنواره را بهعنــوان الگــو در ســایر بخشهــای
فعالیــت علمــی ،آموزشــی و فرهنگــی مطمحنظــر قــرار داد و
بــرای بهینهســازی و کارآمــدی بیشتــر آن تــاش کــرد.
بدیهــی اســت کــه از خــال ایــن قبیــل تعامــات بینالمللــی
رابطــۀ صحیحتــری بیــن ایــران و جهــان ایجــاد شــده و
بســترهای مناســبی بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای طرفیــن
فراهــم میآیــد .ایــن مهــم جــز بــا همــکاری همهجانبــۀ
بخشهــای خصوصــی و دولتــی مســئول توســعه نمییابــد و
بایــد تقویــت بخــش بینالمللــی ،منطبــق بــا قانــون ،بخشــی
اساســی از چش ـمانداز علمــی و فرهنگــی کشــور بهحســاب آیــد.
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انتصابات
(آرذ و دیماه)

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در حکمــی حجتاالســام دکتــر عاملــی را بــه عضویــت
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی منصــوب کردنــد.

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

دکتــر منصورغالمــی ،وزیــر علــوم  ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی دکتــر حبیــب
ابراهیـــمپور را بــه عنــوان رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل منصــوب کــرد.

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در حکمــی دکتــر غالمرضــا ذکیانــی را بــه ســمت
سرپرســت مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران منصــوب کــرد.

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

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

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری درحکمــی ،ریاســت دکتــر محمدکاظــم جعفــری را بــر
پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه بــه مــدت چهــار ســال تمدیــد
و بــر تولیــد بهتــر دســتاوردهای پژوهشــی نوآورانــه و فناورانــه تاکیــد کــرد.

گزیده اخبار آموزش عالی رد یک ن گاه

طــرح بینالمللــی پیشــنهادی دانشــگاه خوارزمــی بــا نــام راه
ابریشــم؛ در معاونــت صنــدوق پژوهشــگران و فنــاوران بنیــاد
ملــی ایــران ( )INSFثبــت شــد و مــورد حمایــت قــرار گرفــت.

بــرای نخســتین بــار در خاورمیانــه ،دســتگاه شبیهســاز
پورتابــل کنتــرل فــوران چاههــای نفــت و گاز در دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز ،ســاخته شــد.

بــا احــداث نخســتین ایســتگاه تحقیقاتــی اکوسیســتمهای
بیابــان در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان ،جمهــوری اســامی
ایــران بــه شــبکه مطالعــات اقلیمــی اکولــوژی خاورمیانــه،
آســیای مرکــزی ،چیــن و قــاره آفریقــا متصــل شــد.

محققــان پژوهشــکده فناوریهــای نــو دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر موفــق بــه ســاخت هیــدروژل ســازگار بــا بــدن
شــدند کــه بــه گفتــه آنهــا ایــن هیــدروژل میتوانــد جایگزیــن
مناســبی بــرای عــروق تخریــب شــده قلبــی باشــد.

گروهــی از محققــان دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران موفــق
بــه تولیــد ســرنگ «اینفلیتــور» بــرای اســتفاده در جراحــی
آنژیوپالســتی شــدهاند کــه ضمــن صرفهجویــی ارزی
مزایایــی از جهــت فنــی و اســتفاده راحتتــر نیــز دارد.

مقالــه عضــو هیــات علمــی دانشــکده هنــر و معماری دانشــگاه
یــزد از بیــن  ۳۳مقالــه اســتادان دانشــگاههای مختلــف دنیــا
موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن مقالــه کنفرانســی ســال
 ۲۰۱۸در اســترالیا شــد.

یکــی از شــرکتهای فنــاور مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای
فنــاور وابســته بــه پــارک علــم و فنــاوری لرســتان موفــق بــه
کســب رتبــه ســطح دوم حمایتــی نمایشــگاه تجهیــزات و
مــواد آزمایشــگاهی ســاخت ایــران بــرای محصــول دســتگاه
تســت دینامیکــی ضربــه بــه روش ســقوط آزاد شــد.

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

 9پــروژه بهینهســازی و افزایــش تولیــد فاکتــور انعقــادی
بیمــاران هموفیلــی بــا همــکاری و مشــارکت دکترجعفــر
وطــن دوســت ،عضوهیــات علمــی دانشــکده علــوم پایــه
دانشــگاه حکیــم ســبزواری بــه مــدت شــش ســال در مرکــز
پزشــکی دانشــگاه لیــدن هلنــد انجــام شــد.
یکــی از شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
آذربایجــان غربــی ،بــرای اولیــن بــار موفــق بــه تولید «ســوئیچ
شــبکه مجهــز بــه یوپ ـیاس» در کشــور شــد.

مجهزتریــن مرکــز تخصصــی ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی و
پژوهشــی شــمال غربــی کشــور در دانشــگاه ارومیــه افتتــاح
شــد.
رنــگ صنعتــی داخــل تایــر مــورد نیــاز کارخانههــای
تایرســازی در مقیــاس صنعتــی توســط محققــان پژوهشــگاه
پلیمــر و پتروشــیمی ایــران تولیــد شــد.
در راســتای اســتفاده از فناوریهــای نویــن و بــا هــدف
انجــام تحقیقــات در تولیــد و کاربــرد در حوزههــای مختلــف
ســامانه الکتروریســی ســازههای نانولیفــی ()Electrospinning
در دانشــکده هنــر دانشــگاه بیرجنــد مســتقر و راهانــدازی شــد.

تولیــد دامهــای چندقلــوزای افشــاری بــرای اولیــن بار توســط
یکــی از شــرکتهای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری
اســتان زنجــان و همــکاران هیــات علمــی دانشــگاه زنجــان از
ســال  ۱۳۸۶شــروع و پــس از ســالها انجــام کار تحقیقاتــی
در ســال  ۱۳۹۱وارد مرحلــه تجــاری شــد.

در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری مازنــدران از دســتگاه
نشــاکار برنــج ســاخته دانشــجوی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و
منابــع طبیعــی ســاری رونمایــی شــد .

سیســتم ارتبــاط دیــد مســتقیم لیــزری ،بــا بهرهگیــری از
فرســتنده و گیرندههــای اپتیکــی ،در آزمایشــگاه اپتیــک
دانشــگاه زنجــان طراحــی و ســاخته شــد.

در نوزدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و
فنبــازار از محصــول فناورانــه  ROدیالیز،ســاخته دو واحــد
فنــاور عضــو پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم رونمایــی شــد.

چاپگــر ســه بعــدی چنــد منظــوره بــا قابلیــت تغییــر کاربــرد
در صنایــع مختلــف بــا نــام تجــاری هِویکــو در مرکــز رشــد
دانشــگاه حکیــم ســبزواری طراحــی و ســاخته شــد.

ماهــواره «پیــام» ســاخت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر جهــت
انجــام آزمایــش ســازگاری بــه پژوهشــگاه فضایــی ایــران
تحویــل شــد.
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