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دعوت به همکاری

ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه، یادداشــت 

و ترجمه هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع 

ــد .  ــی می نمای ــام آمادگ ــد  اع ــط باش ــریه مرتب نش

ــب  ــد مطال ــل می توانن ــورت تمای ــدان در ص عاقه من

خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه 

ایــن نشــریه ارســال دارنــد .

نشریه در درج و اصاح مطالب دریافتی مختار خواهد بود .

................................................................................................

درج مطالـــب مختلـــف در ایـــن نشـــریه صرفـــا 

ــا  ــه و الزامـ ــورت گرفتـ ــانی صـ ــور اطاع رسـ به منظـ

ــگاهی  ــط جهاددانشـ ــا توسـ ــد آنهـ ــه تاییـ ــه منزلـ بـ

ــت . نیسـ

دستاوردهای جهاددانشگاهی  7
◄ دکتر قالبیاف در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیٰٰ 

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اتکاء و اطمینان به نیروی داخلی است
◄ با حضور دکتر نوري وزیر آموزش وپرورش و مدیران جهاد دانشگاهي صورت گرفت

رونمایي از مدرسه ملي مهارت براي آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد دانشگاهي  
◄ طیبی در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400       

جهاد دانشگاهی پیشتاز در عرصه توسعه فرهنگی، فناوری، آموزش و مهارت است
◄ در یادواره دکتر سعید کاظمی آشتیانی عنوان شد؛   

فضای معنوی رویان، ثمره تفکر دکتر کاظمی آشتیانی است 
 ◄ نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای خواستار شدند   

مجوز مجلس به جهاد دانشگاهی برای تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری  
◄ رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در مراسم امضای تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی عنوان کرد: 

سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری وزارت کار و جهاد دانشگاهی است
◄ رییس سازمان پژوهشی سازمان وزارت آموزش و پرورش درگفت وگو بازارکار : 

هدایت تحصیلی وهدایت شغلی فصل مشترک همکاری وزارت آموزش و پرروش و جهاد دانشگاهی است
◄ سخنگوی ارتش: 

جهاد دانشگاهی به راحتی می تواند نیازهای کشور را بر طرف کند
◄ مدیر مسئول روزنامه همشهری در بازدید غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی: 

ابتکار و موفقیت نشریه بازارکار در استفاده از مدیا و فناوری اطالعات شگفت انگیز است 
◄ با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری؛ 

برند منابع آموزشی زبان انگلیسی »EIGHT« رونمایی شد 
◄ امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی استان مرکزی و پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت

◄ دکتر شریعت در بیست و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده:  
جهاد دانشگاهی می تواند گفتمان اقتصاد و مشاغل سبز را ایجاد کند

◄ در راستای ایفای نقش موثر در توسعه علمی کشور  
پذیرش پژوهشگر پسادکتری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

◄ بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی از فعالیت های ستفای قم
◄ از سوی هیات تحریریه این نشریه صورت گرفت

تغییر زمان انتشار نشریه بازارکار از شنبه ها به دوشنبه ها  
◄ جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با بازارکار مطرح کرد: 

موفقیت 100 درصدی  جهاد دانشگاهی در مهارت آموزی سربازان
◄ مدیرعامل بنیاد نیک اندیشان هنر در گفتگو با بازارکار: 

»شـورای تـوسعه خیر و رسانه« را با همکاری صدا و سیما ایجاد می کنیم
◄ تبلور توان ملی در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی  
◄در بازدید دستاورد های مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی؛  

معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستاوردهای SID آشنا شد 
◄ جانشین وزیر دفاع:

بی اثر کردن تحریم ها به معنای خیلی خوب در جهاد دانشگاهی  اجرایی شده است
◄ نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد، معاونت علمی و فناوری و شرکت بهره برداری مترو
◄ رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت کشور دارد
◄ طهرانچی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400 

جهاد دانشگاهی ابرپارک ملی و فناوری کشور است
◄ انسیه  خزعلی:  

توسعه مشاغل خانگی زنان را با جهاد دانشگاهی توسعه می دهیم
◄ آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی: 

تحقق 500 هزار شغل را با همکاری و توان علمی  جهاد دانشگاهی عملیاتی می کنیم
◄ نایب رییس کمیسیون فرهنگی:  

نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی تصویری روشن از گستره کار این نهاد است
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◄ در نشست مشترک بررسی شد
بررسی زمینه های همکاری جهاد ددانشگاهی، 

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و کانون عالی 
کارفرمایان

◄ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
جلسه بررسی روند پیشرفت نظام ایده ها و نیازها »نان« 

برگزار شد
◄دکتر خاکی صدیق مطرح کرد:

تحقق آموزش حضوری با حضور اساتید در دانشگاه ها
از عزم جدی رؤسای  وزارت علوم  ◄ حمایت مدیران 

دانشگاه ها برای از سرگیری آموزش حضوری
◄معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد:

کاربردی شدن پژوهش؛ زمینه ساز تولید ثروت و استقالل 
مالی دانشگاه ها

علوم  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  حضور  ◄با 
صورت گرفت؛

رونمایی از 18 محصول فناورانه محققان دانشگاه خوارزمی
◄ معاون پژوهشی وزارت علوم:

شورای مهارت افزایی و صالحیت حرفه ای دانش آموختگان  
در وزارت علوم ایجاد شد

◄ معاون پژوهشی وزارت علوم:
دانشگاه علمی کاربردی در نظام آموزش مهارتی باید در 

حوزه اشتغال نقش آفرین باشد
◄ عـزم جـدی وزارت علـوم بـرای سـامان دادن بـه 

نـرم فناوری هـای 
◄ معاون فرهنگی و اجتماعی:

مسئولیت فرهنگی وزارت علوم در قبال دانشگاهیان بسیار  
سنگین است

◄ معاون پژوهشی وزیر علوم:
سـاختار معاونـت پژوهـش و فنـاوری در دانشـگاه  ها 

تفکیـک نمی شـود
◄ از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم؛

دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر در زمینه انعقاد قرارداد با 
صنعت معرفی شدند
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33دانشگاه ها
◄»طرح جهش تولید دانش بنیان« چه ویژگی هایی دارد؟   
◄ در طرح پژوهشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 

بررسی شد
ضرورت ها و الزامات تأسیس تعاونی های دانشجویی

◄ غفلت ایران از درآمد سرشار بازار 4.5 میلیارد دالری 
سنجش ماهواره ای

 چالش های سنجش از دوره ماهواره ای در کشور چیست؟!
◄ نمایشگاه معرفی محصوالت نانویی برگزار شد 

◄ کرمی پاسخ می دهد:
علوم  وزارت  فناوری  معاونت  فعالیت  و  راه اندازی 

موازی کاری با معاونت علمی ریاست جمهوری؟
◄ با راه اندازی خانه نوآوری؛

ادرات محصوالت ایرانی دانش بنیان از ترکیه تسهیل می شود
◄ علوی منش در گفت وگوی تفصیلی:

داده کاوی درستی از محصوالت صنعت مخابرات صورت نمی گیرد

◄ دکتر طهرانچی در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و 
سرمایه گذاری مطرح کرد

واحد  توسط  کوچک«  »پاالیشگاه  راه اندازی  تصویب 
علوم وتحقیقات

◄ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 
رشد 8 درصدی اقتصادی با تکیه بر شرکت های

 دانش بنیان محقق می شود
در  دانش بنیان  دائمی  محصوالت  نمایشگاه  برپایی   ◄

قرقیزستان 
اعالم حوزه های مناسب برای فعالیت

◄رقابت استارت آپ های خودران در چین
◄ چرا اکثر کسب و کارهای نوپا شکست می خورند؟ 
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■  سیروس دشتی
سر دبیر

دولــت ســیزدهم بــا ســکانداری وزارت تعاون، 
برنامه هــای  تمــام  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــتغال را ب ــعه اش توس
دســتگاه های  همــه  مســاعی  تشــریک  و 
اجرایــی، بخــش خصوصــی و تعاونــی  و 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی ذیــل اقدامــی 
ــی  ــت بوم مل ــوان » زیس ــت عن ــته تح شایس
ــزی و  ــوده و برنامه ری ــن نم ــتغال « تدوی اش
اجــرای آن از طریــق کارگروه هــا و کمیته هــای 
تخصصــی و بــا حضــور همــه بازیگــران 
 موثــر و ذینفــع در دســت انجــام اســت.
سیاســت  بــا  اشــتغال  ملــی  زیســت بوم 
فرماندهــی واحــد در برنامه های اشتغـــال زایی 
و حــــول محــور تولیــد شــکل گرفتــه اســت. 
تولیــد هــم نــه صرفــا بــرای رشــد بلکــه برای 
 توســعه اشــتغال هــدف گــذاری شــده اســت.
ــف  ــای مختل ــن در عرصه ه ــش از ای ــا پی ام
فنــاوری، نــوآوری و کارآفرینــی نیــز متولیــان 

امــور پیشــوند » زیســت بــوم« را بــرای 
و  گرفته انــد  بــکار  شــده  یــاد  مقــوالت 
برنامه هــای مبســوطی هــم ذیــل آنهــا بــه اجــرا 
می باشــد. توســعه  حــال  در  و  آمــده   در 
ــوان  ــوم بعن ــت ب ــگ زیس ــبختانه فرهن خوش
اســاس و بنیــاد همــه برنامه هــا بتدریــج 
ــن بازیگــران  ــاق عمومــی در بی ــه یــک وف ب
و  اشــتغال  حــوزه  آفرینــان  نقــش  و 
ــث  ــن حی ــده و از ای ــل ش ــی تبدی کارآفرین
می تــوان امیــدوار بــود کــه شــاهد تحــرکات 
مثبــت در ایــن زمینــه باشــیم و اهــداف 
ــد. ــدا کن ــق پی ــا تحق ــه ه ــدرج در برنام  من
شــتابان  تحــــوالت  بــه  توجــــه  بــــا 
ــه تبــع آن فرصت هــا  فناوری هــای نوظهــور و ب
و زمینه هــای جدیــد اشــتغال، نقــش و اهمیــت 
ــا و  ــش بنیان ه ــو، دان ــای ن ــب و کاره کس
ــط  ــتابدهی مرتب ــی و ش ــاختارهای حمایت س
ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــش حیات ــش از پی  بی

مــرور دســتاوردهای ارزشــمند زیســت بوم 
فنــاوری کشــور طــی 10 ســال اخیــر نشــان 
می دهــد کــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــد  ــرار گرفته ان ــل ق ــوغ و تکام ــیر بل در مس
و بــه حــد کافــی آزمــون و خطاهــا را از ســر 
آنهــا  از  برخــی  به طوری کــه  گذرانده انــد. 
در  برخــی  رنــد.  دا حضــور  در بــورس 
هســتند.  فعــال  بین المللــی  عرصه هــای 
و  کســب  و  شــرکت ها  فــروش  میــزان 
ــق  ــم طب ــی ه ــتارت آپ ــو و اس ــای ن کاره

ــزار  ــه 400 ه ــل توج ــم قاب ــه رق ــا ب آماره
ــل  ــهم قاب ــه س ــیده ک ــان رس ــارد توم میلی
خــود  بــه  را  ملــی  اقتصــاد  از  توجهــی 
ــن نزدیــک  ــر ای ــد. افــزون ب اختصــاص داده ان
بــه 400 هــزار نفــر از دانش آموختــگان در 
 ایــن شــرکت ها مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

پارک هــای  وجــود  دیگــــر  ســـــوی  از 
مراکــز  رشــد،  مراکــز  فنــاوری،  و  علــم 
نــوآوری و شــکوفایی، شــتاب دهنده هــا، 
اســتارت آپ هــا و فعالیــت جمــع زیــادی 
انگیــزه در  بــا  از جوانــان تحصیلکــرده و 
ــرای  ــردی ب ــه ف ــر ب ــت منحص ــا ظرفی آنه
زیســت بوم  در  بی بدیــل  نقــش  ایفــای 
می شــود. محســوب  اشــتغال   ملــی 

همــه ایــن جنــب و جوش هــا و اقدامــات بــر 
بســتر یــک گفتمــان ملــی و تحــت عنــوان 
ــد ســکوی  ــوم« می توان »فرهنــگ زیســت ب
ــرای توســعه اشــتغال و کارآفرینــی  ــی ب پرتاب
کشــور باشــد. لــذا توجــه بــه حمایــت جــدی 
از ســاختارهای فنــاوری شــکل گرفتــه ضمــن 
کمــک بــه توســعه اشــتغال دانش بنیــان، 
زمینــه ورود و مواجهــه عالمانــه و آگاهانــه بــا 

دنیــای کار آینــده را فراهــم مــی آورد.

نقش آفرینی ساختارهای فناوری و دانش بنیان ها 
 در زیست بوم ملی اشتغال



دستاوردهای 
جهاددانشگاهی 

◄ دکتر قالبیاف در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای جهاد دانشگاهیٰٰ 

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اتکاء 
و اطمینان به نیروی داخلی است

◄ با حضور دکتر نوری وزیر آموزش وپرورش و مدیران جهاد 
دانشگاهی صورت گرفت

رونمایی از مدرسه ملی مهارت برای آینده مشاغل 
و مشاغل آینده جهاد دانشگاهی  

و  توانمندی ها  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  در  طیبی   ◄
دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰     

توسعه  عرصه  در  پیشتاز  دانشگاهی  جهاد 
فرهنگی، فناوری، آموزش و مهارت است

◄ در یادواره دکتر سعید کاظمی آشتیانی عنوان شد؛ 
کاظمی  دکتر  تفکر  ثمره  رویان،  معنوی  فضای 

آشتیانی است 
ای  مصوبه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   ◄  

خواستار  شدند 
مجوز مجلس به جهاد دانشگاهی برای تاسیس 

سازمان توسعه و سرمایه گذاری  
◄ رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در مراسم امضای 

تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی عنوان کرد:
سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری 

وزارت کار و جهاد دانشگاهی است
◄ رییس سازمان پژوهشی سازمان وزارت آموزش و پرورش 

درگفت وگو بازارکار :
هدایت تحصیلی وهدایت شغلی فصل مشترک 
همکاری وزارت آموزش و پرروش و جهاد دانشگاهی 

است
◄ سخنگوی ارتش: 

جهاد دانشگاهی به راحتی می تواند نیازهای کشور 
را بر طرف کند

◄ مدیر مسئول روزنامه همشهری در بازدید غرفه معاونت 
آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی: 

ابتکار و موفقیت نشریه بازارکار در استفاده از مدیا
 و فناوری اطالعات شگفت انگیز است 

◄ با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری؛ 
 »EIGHT« انگلیسی  زبان  آموزشی  منابع  برند 

رونمایی شد 
جهاددانشگاهی  همکاری  تفاهم نامه  امضای   ◄
استان مرکزی و پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 

محالت

◄ دکتر شریعت در بیست و هفتمین نشست علمی آینده 
مشاغل و مشاغل آینده:  

و  اقتصاد  گفتمان  تواند  می  دانشگاهی  جهاد 
مشاغل سبز را ایجاد کند

◄ در راستای ایفای نقش موثر در توسعه علمی کشور  
پذیرش پژوهشگر پسادکتری در پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی
فناوری  سازی  تجاری  سازمان  رئیس  بازدید   ◄
از  دانشگاهی  جهاد  بنیان  دانش  اشتغال  و 

فعالیت های ستفای قم
◄ از سوی هیات تحریریه این نشریه صورت گرفت

تغییر زمان انتشار نشریه بازارکار از شنبه ها به 
دوشنبه ها  

در  نیروهای مسلح  و پشتیبانی  دفاع  وزیر  جانشین   ◄
گفتگو با بازارکار مطرح کرد: 

در  دانشــگاهی  جهــاد  درصــدی    100 موفقیــت 
ســربازان مهارت آمــوزی 

◄ مدیرعامل بنیاد نیک اندیشان هنر در گفتگو با بازارکار: 
»شـورای تـوسعه خیر و رسانه« را با همکاری صدا و 

سیما ایجاد می کنیم
دستاوردهای  نمایشگاه  در  ملی  توان  تبلور   ◄

جهاد دانشگاهی  
علمـی  اطالعـات  مرکـز  هـای  دسـتاورد  بازدیـد  ◄در 

جهـاد دانشـگاهی؛ 
معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی با دستاوردهای SID آشنا شد 
◄ جانشین وزیر دفاع:

بی اثر کردن تحریم ها به معنای خیلی خوب در 
جهاد دانشگاهی  اجرایی شده است

◄ نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان جهاد، معاونت 

علمی و فناوری و شرکت بهره برداری مترو
◄ رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب
جهاد دانشگاهی رزومه روشنی در صنعت نفت 

کشور دارد
◄ طهرانچی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد 

دانشگاهی ۱۴۰۰
جهاد دانشگاهی ابرپارک ملی و فناوری کشور است

◄ انسیه  خزعلی:  
توسعه مشاغل خانگی زنان را با جهاد دانشگاهی 
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دکتر قالبیاف در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهیٰٰ  

نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی نماد اتکاء 
و اطمینان به نیروی داخلی است

ــز  ــل ل ــا تجلی ــگاهٰیٰ ب ــاد دانش ــا و دســتاوردهای جه ــدی ه ــگاه توانمن ــاح نمایش ــس شــورای اســالمی در  در مراســم افتت ــس مجل رئی
ــت ــی اس ــروی داخل ــه نی ــان ب ــکاء و  اطمین ــاد ات ــگاهی نم ــاد دانش ــتاوردهای جه ــگاه دس ــت: نمایش ــاد گف ــن نه ــتاوردهای ای دس

ــاف در  ــر قالیب ــازارکار، محمدباق ــزارش ب ــه گ ب
جریــان بازدیــد خــود از نمایشــگاه توانمنــدی هــا و 
دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی در محــل بوســتان 
گفت وگــو گفــت: وظیفــه دارم از عزیزانمــان در 
جهــاد دانشــگاهی تشــکر کنــم و بــه آنهــا خداقــوت 
ــم بحــث  ــای مه ــی ه ــی از ویژگ ــم؛ یک ــی گوی م
ــی  ــای مختلف ــوزه ه ــودن ح ــه ب ــی و فناوران علم
ــا بحــث از  ــم. همیشــه م ــه مشــاهده کردی ــود ک ب
ــگاه  ــن نمایش ــم؛ ای ــی کنی ــی م ــان داخل متخصص
ــه  ــان ب ــا اطمین ــود ب ــی ش ــه م ــت ک ــادی اس نم
نیــروی داخلــی اتــکا کــرد. حتــی در مــواردی 
ــال  ــم در انتق ــی داری ــاوری خارج ــه فن ــاز ب ــه نی ک
تکنولــوژی بــا برندهــای مهــم دنیــا همــکاری شــده 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــای آنه و از ظرفیته
وی افــزود: در برخــی زمینــه هــا ماننــد پزشــکی 
کارهــای مانــدگاری انجــام شــده هــم در مــرز علــم 

حرکــت مــی کنم و هــم به صــورت کاربــردی از آن 
اســتفاده مــی کنیــم؛ مــا نمونــه هــای بــارز آن را در 
اینجــا دیدیــم. مــا در کشــور گاهــی علــم را بــرای 
علــم و  توســعه علــم مــورد توجــه قــرار مــی دهیم؛ 
ایــن خــوب اســت امــا مــا در شــرایطی هســتیم کــه 
بایــد مســئله محــور حرکــت کنیــم؛ ایــن نمایشــگاه 
ــا  ــاال م ــود. ح ــور ب ــئله مح ــورت مس ــه ص ــز ب نی
ــد پیشــرانان تحــول اقتصــادی را  سیاســتمدارن بای
مشــخص کنیــم و اولویتهــا و  ظرفیتهــا را پــای کار 
ــن  ــتمداران همی ــا سیاس ــف م ــه ضع ــم. نقط بیاوری
اســت کــه بــا هــزاران زحمــت تکنولــوژی 
مــی آورنــد امــا جایــی کــه بایــد ســرمایه گــذاری 

شــود اول مشــکل اســت.
قالیبــاف ادامــه داد: مــا نقدینگــی لجــام گســیخته 
داریــم، ولــی بــرای بــردن آن بــه فضــای تولیــد و 
ســرمایه گــذاری چگونگــی ســرمایه گــذاری بازتولید 

کنیــم - خصوصــا وقتــی تحریــم هســتیم و 
ســرمایه گــذاری خارجــی نداریــم - بایــد از ســرمایه 

داخلــی اســتفاده کنیــم ایــن ضعــف کار ماســت.
رئیــس مجلــس ادامــه داد: مــا در ســال گذشــته  
ــات الزم را انجــام  ــم اقدام ــس ســعی کردی در مجل
دهیــم و حــاال هــم بایــد سیســتم اداری و اجرایــی و 
مکانیــزم ســرمایه گــذاری را بــه بخــش خصوصــی 
ســوق دهیــم، اگــر ایــن کار را نکنیــم از ایــن 
ظرفیــت عظیــم در حــوزه آمــوزش، فرهنگــی، هنــر، 
را  الزم  اســتفاده   ... و  پزشــکی  و  مهندســی 

ــم. ــی کنی نم
وی بــر حمایــت از دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی 
ــر  ــرد و خاظ ــد ک ــف تاکی ــای مختل ــش ه دربخ
نشــان کــرد: مــا ســعی مــی کنیــم در بودجــه 1401 
قدمهــای الزم را بــرای حمایــت از ایــن دســتاوردها 

ــم. برداری
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با حضور دکتر نوري وزیر آموزش وپرورش و مدیران جهاد دانشگاهي صورت گرفت 

رونمایـي از مدرسـه ملي مهـارت بـراي آینده مشـاغل و 
مشاغل آینده جهاد دانشگاهي  

مدرســه ملــي مهــارت آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده جهــاد دانشــگاهی بــا حضــور دکتــر یوســف نــوري  وزیــر آمــوزش و پــرورش، 
معــاون و مدیــران آمــوزش و پــرورش، دکتــر محمــد صــادق بیجنــدي معــاون آمــوزش و کارآفرینــي جهــاد دانشــگاهي و جمعــي از مدیــران  

حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی ایــن نهــاد در نمایشــگاه توانمنــدي هــا و دســتاوردهاي جهــاد دانشــگاهي رونمایــي شــد.

نوري  یوسف  دکتر  بازارکار  خبرنگار  گزارش  به 
از مدرسه  وزیر آموزش و پرورش در مراسم رونمایي 
ملی مهارت برای آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاد 
حرکت  این  اندرکاران  دست  از  تجلیل  با  دانشگاهی 
ملي گفت:  مدرسه ملي مهارت براي آینده مشاغل  و 
مشاغل آینده جهاد دانشگاهي مي تواند به بسیاري از 

نیازها  و مسائل نظام آموزشي کشور پاسخگو باشد.
وي در این بازدید و رونمایي که با همراهي دکتر 
بیجندي معاون آموزش و کارآفریني جهاد دانشگاهي 
صورت گرفت  مدرسه ملي مهارت براي آینده مشاغل  
و مشاغل آینده جهاد دانشگاهي را نیاز همه مدارس و 
دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: براي این منظور آماده 
همکاري با جهاد دانشگاهي هستیم و باید مدرسه ملي 
آینده  مشاغل  و  مشاغل   آینده  براي  مهارت 
دانشگاهي جهاد دانشگاهي وارد نظام آموزش  جهاد 
و پرورش شده و بسترساز همکاري در توانمندسازي 
دانش آموزان و معلمان در توجه به آینده مشاغل و 

مشاغل آینده باشد.
و  آموزش  معاون  بیجندي  محمدصادق  دکتر 
کارآفریني جهاد دانشگاهي نیز در این مراسم با اشاره 
و  مشاغل   آینده  مهارتبراي  ملي  مدرسه  اینکه  به 
به  پرداختن  با هدف  دانشگاهي  آینده جهاد  مشاغل 
آینده مشاغل و مشاغل آینده شکلگرفته است گفت: 
این مدرسه مي تواند بستر و زمینه همکاري جهاد دانشگاهي و 
وزارت آموزش و پرورش باشد گفت: جهاد دانشگاهی 
و  آموزش  بدنه  همه  با  را  خود  ارتباط  دارد  آمادگي 
مهارت  ملي  مدرسه  هاي  فعالیت  زمینه  در  پرورش 

توسعه دهد.
دانشگاهي   جهاد  کارآفریني  و  آموزش  معاون 
تصریح کرد: بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، 
بازار  تحول  و  جهاني  در سطح  مشاغل  آینده  درباره 
کار ناشي از انقالب چهارم صنعتي، شاهد ایجاد 133 
میلیون فرصت شغلي و جابجایي 75 میلیون شغل در 

سال 2018 بودیم.

وي افزود:  16 درصد از کل فرصت هاي شغلي در 
انقالب صنعتي چهارم  از تحوالت  سال 2018 ناشي 
بوده است که این میزان تا سال 2022 به 27 درصد 
افزایش خواهد یافت و این چشم انداز ناشي از مجموعه 
اي از خوشه ها و حرفه هاي نوظهور است چنانچه در 
کشورهاي عضو جي بیست به تقاضاي بازار براي حرفه ها و 
مهارت هاي نوظهور پاسخ داده شود، شاهد رشد 5.11 
تریلیون دالري تولید ناخالص داخلي این کشور ها طي 

دو دهه آینده خواهیم بود.
وي با اشاره به ماموریت هاي جهاد دانشگاهي در 
نقشه جامع علمي کشور در زمینه مشارکت در توسعه 
آموزش تخصصي نوین و مهارت هاي پیشرفته گفت: 
مدرسه ملي مهارت براي آینده مشاغل  و مشاغل آینده 
جهاد دانشگاهي یا هدف توانمندسازي جوانان جهت 
اندازي  راه  و  آینده طراحي  و  بازارکار حال  به  ورود 

شده است.
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طیبی در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰

فرهنگـی،  توسـعه  عرصـه  در  پیشـتاز  دانشـگاهی  جهـاد 
مهـارت اسـت و  فنـاوری، آمـوزش 

ــوزش و مهــارت اســت،  ــاوری، آم ــک نهــاد پیشــتاز در عرصــه توســعه فرهنگــی، فن ــان اینکــه جهاددانشــگاهی ی ــا بی ــی ب ــر طیب  دکت
توضیــح داد: در ایــن زمینــه پیشــتاز هســتیم، چنانچــه کــه در دهه هــای پیشــین مثــل دهــه 70 نیــز بــه ایــن امــر نایــل شــدیم و توانســتیم 

در دهــه 70 عملکــرد خوبــی در حــوزه فرهنگــی داشــته باشــیم.

بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر حمیدرضــا طیبــی 
ــه نمایشــگاه  رئیــس جهــاد دانشــگاهی در افتتاحی
ــگاهی  ــاد دانش ــتاوردهای جه ــا و دس توانمندی ه
آشــنایی  و  معرفــی  منظــور  بــه  کــه   1400
بیشــتر مدیــران اجرایــی و صنایــع بــزرگ بــا 
ــن  ــده، ضم ــا ش ــاد برپ ــن نه ــای ای توانمندی ه
بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: بــه تمامــی 
افــرادی کــه در ایــن مراســم حضــور دارنــد، خیــر 
ــتید،  ــتحضر هس ــور مس ــم. همانط ــدم می گوی مق
ــداف  ــی از اه ــی و علم ــی، فرهنگ ــعه مهارت توس

ــت. ــور اس کش
وی بــا اشــاره بــه اهــداف دول غربــی در پیــش 
از انقــالب گفــت: آنهــا تصمیــم داشــتند تــا کشــور 
ایــران را در آن دوران عقــب نگه دارنــد، در حالــی 

کــه توجــه بــه مســائل دانش بنیــان اهمیــت 
ــی دارد. فراوان

ــا بیــان اینکــه جهاددانشــگاهی  دکتــر طیبــی ب
ــک نهــاد پیشــتاز در عرصــه توســعه فرهنگــی،  ی
فنــاوری، آمــوزش  و مهــارت اســت، توضیــح داد: 
ــه پیشــتاز هســتیم، چنانچــه کــه در  ــن زمین در ای

ــن  ــه ای ــز ب ــه 70 نی ــل ده ــین مث ــای پیش دهه ه
دهــه  در  توانســته ایم  و  شــده ایم  نایــل  امــر 
ــته  ــی داش ــوزه فرهنگ ــی در ح ــرد خوب 70 عملک
ــه در  ــود. چنانچ ــه آن ب ــنا نتیج ــه ایس ــیم، ک باش
ــای  ــش واگن ه ــتم ران ــتیم سیس ــال 80 توانس س
ــم  ه ــت  ــاری نف ــای حف ــازیم. َمته ه ــرو را بس مت
ی  ها د ر و ستـــــا د ز  ا یگــر  د ی  نــــه ا نمو

اســت. هی  نشــگا ا د د  جهــا
ــیدن  ــه داد: رس ــگاهی ادام ــاد دانش ــس جه رئی
بــه ایــن دســتاوردها در شــرکت های دولتــی 
و  رهبــری  معظــم  مقــام  اســت.  زمان بــر 
ــا  ــد ت ــت کرده ان ــاد حمای ــات جه ــس از اقدام مجل
ــه  ــد ب ــس می توان دســتاوردها حاصــل شــود. مجل

ــد. ــه کن ــور توج ــول در کش ــوع تح موض

جهاددانشگاهی یک نهاد
 پیشتاز در عرصه توسعه 
فرهنگی، فناوری، آموزش

  و مهارت است
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در یادواره دکتر سعید کاظمی آشتیانی عنوان شد؛ 

فضای معنوی رویان، ثمره تفکر دکتر کاظمی آشتیانی است 
ــان  ــگاه روی ــذار پژوهش ــس و بنیان گ ــتیانی، ریی ــی آش ــعید کاظم ــر س ــاد دکت ــت زنده ی ــالگرد درگذش ــانزدهمین س ــبت ش ــه مناس ب

ــد. ــزار ش ــش« برگ ــق ارزش از دان ــازی »خل ــت حضوری-مج ــگاهی، نشس ــاد دانش جه

بــه گــزارش بــازارکار از  ایســنا، پژوهشــگاه 
ــان جهــاد دانشــگاهی هشــتم خردادمــاه ســال  روی
1370 بــه عنــوان مرکــز جراحــی محــدود بــا 
هــدف ارائــه خدمــات درمانــی بــه زوج  هــای نابــارور 
ــاروری و  ــوم ب ــه عل ــوزش در زمین و پژوهــش و آم
نابــاروری توســط دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی و 
ــوم  ــاد دانشــگاهی عل گروهــی از پژوهشــگران جه

ــد. ــیس ش ــران تأس ــکی ای پزش
ایــن مرکــز در ســال 1377 مجــوز مرکــز 
ــوم ســلولی و در ســال 1387 مجــوز  ــات عل تحقیق
مرکــز تحقیقــات پزشــکی تولیدمثــل را از شــورای 
گســترش دانشــگاه  های علــوم پزشــکی وزارت 
ــت  ــکی دریاف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــورای  ــت ش ــا موافق ــاه 1388 و ب ــرد. در آبان م ک
ــوم، تحقیقــات  ــی وزارت عل گســترش آمــوزش عال
و فنــاوری، ایــن پژوهشــکده بــه پژوهشــگاه ارتقــاء 

ــگاهی  ــاد دانش ــان جه ــگاه روی ــرد. پژوهش ــدا ک پی
اکنــون بــا گذشــت 3 دهــه از عمــر فعالیــت خــود، 
ــه در  ــل شــده اســت ک ــری تبدی ــه درخــت پرثم ب
ــان  ــگاه درخش ــه جای ــی ب ــی و بین الملل عرصــه مل

ــه اســت. ــی دســت یافت ــل توجه و قاب
ــاه  ــتیانی در 14 دی م ــی آش ــعید کاظم ــر س دکت
1384 در ســن 44 ســالگی بــه دیــدار حــق شــتافت. 
ــود  ــام خ ــی از پی ــری در بخش ــم رهب ــام معظ مق
ــتیانی  ــی آش ــر کاظم ــت دکت ــبت درگذش ــه مناس ب
فرمودنــد: »وی یکــی از فرزنــدان صالــح انقــالب و 
ــده  درخشــان  ــود کــه آین از رویش هــای مبارکــی ب

ــد. ــد می دهن ــور را نوی ــی در کش علم
دکتــر  درگذشــت  ســالگرد  شــانزدهمین  در 
کاظمــی آشــتیانی کــه بــا ایــام فاطمیــه و ســالگرد 
ــان شــده اســت،  ــلیمانی همزم شــهادت ســردار س
نشســت »خلــق ارزش از دانــش«، بــا حضــور دکتــر 

عبدالحســین شــاهوردی، رییــس پژوهشــگاه رویــان 
ــی زاده،  ــاس کبریای ــر عب ــگاهی، دکت ــاد دانش جه
اســتاد و مدیــر گــروه اقتصــاد و مدیریــت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تهــران، دکتــر اکبــر عبدالهــی 
ــت دارو  ــاد و مدیری ــته اقتص ــتادیار رش ــل، اس اص
و  اســاتید  تهــران،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
پژوهشــگران پژوهشــگاه رویــان و جمعــی از مســئوالن 

جهــاد دانشــگاهی برگــزار شــد.
 فضای معنوی و ُکنام موجود در 

پژوهشگاه رویان، ثمره طرز تفکر و دیدگاه 
دکتر کاظمی آشتیانی است

دکتر عبدالحســین شــاهوردی، رییس پژوهشــگاه 
ــان جهــاد دانشــگاهی در ایــن نشســت گفــت:  روی
مجموعــه جهــاد دانشــگاهی بــا دســت خالــی، امــا 
بــه تــوکل و همــت عزیزانــی ماننــد مرحــوم دکتــر 
کاظمــی آشــتیانی کار خــود را آغــاز کــرد و یکــی از 
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مولودهــای مؤثــر انقــالب اســالمی اســت. یکــی از 
ویژگی هــای اصلــی نیروهــای جهــاد دانشــگاهی، از 
خودگذشــتگی اســت کــه اثــر کار آنهــا را دو چنــدان 

کــرده اســت.
ــالگرد  ــانزدهمین س ــزود: ش ــر شــاهوردی اف دکت
درگذشــت دکتــر کاظمــی آشــتیانی بــا ایــام فاطمیه 
و دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی 
همزمــان شــده اســت. تمــام تــالش ایــن عزیــزان 
ــتیانی( در  ــی آش ــر کاظم ــلیمانی و دکت ــردار س )س
طــول حیات شــان، کســب رضایــت پــروردگار 
ــوده  ــرا )س( ب ــه زه ــرت فاطم ــنودی حص و خش
اســت و امیدواریــم کــه در ایــن ایــام، مــورد عنایــت 
خــاص حضــرت فاطمــه زهــرا )س( قــرار بگیرنــد. 
ــود  ــث می ش ــی باع ــه عامل ــه چ ــید ک ــد پرس بای
ــراد از یادهــا فرامــوش نمی شــوند و  کــه برخــی اف
ــی  ــاد می شــود و حت ــا ی ــه نیکــی از آنه همیشــه ب
پــس از مــرگ نیــز ماننــد زمــان حیات شــان، 

ــتند؟ ــذار هس تأثیرگ
ــگاهی  ــاد دانش ــان جه ــگاه روی ــس پژوهش ریی
ــلیمانی و  ــردار س ــد س ــرادی مانن ــرد: اف ــد ک تأکی
ــد  ــرادی بودن ــه اف ــتیانی از جمل ــی آش ــر کاظم دکت
کــه بــا خداونــد معاملــه و اجرشــان را فقــط از 
مــورد  و  می کردنــد  مســئلت  پــروردگار  درگاه 
رحمــت و لطــف خــاص خداونــد هــم قــرار گرفتنــد. 
ــای  ــتیانی، راهگش ــی آش ــر کاظم ــری دکت آینده نگ
همــه همــکاران در پژوهشــگاه رویــان بــوده و 
ــق،  ــه خل ــت ب ــرار دادن خدم ــرلوحه ق ــت. س هس
ــودن،  ــد ب ــی، دردمن ــوش قول ــی و خ ــوش خلق خ
ــالب  ــام و انق ــرای نظ ــالش ب ــتگی ناپذیری، ت خس

از جملــه ویژگی هــای بــارز شــخصیتی دکتــر 
ــود. ــتیانی ب ــی آش کاظم

ــی  ــرد: یک ــان ک ــر نش ــاهوردی خاط ــر ش دکت
ــی  ــر کاظم ــخصیتی دکت ــم ش ــای مه از ویژگی ه
آشــتیانی کــه بــا موضــوع این نشســت )خلــق ارزش 
ــان  ــه ایش ــود ک ــن ب ــی دارد، ای ــش( همخوان از دان
واقعــاً در کارهــا مؤســس بــود و امکان ســازی 
تــا  می کــرد  ایجــاد  فرصت هایــی  می کــرد. 
ــکالت،  ــه مش ــود هم ــا وج ــوان ب ــتعدادهای ج اس
شــکوفا شــوند. دکتــر کاظمــی آشــتیانی خوشــبین 
بــود و بــه جوانــان اعتمــاد داشــت و فضــای معنــوی 
و ُکنــام مؤثــری کــه در پژوهشــگاه رویــان شــکل 
گرفتــه اســت، بدلیــل دیــدگاه و طــرز تفکــر ایشــان 
ــن  ــوز در ای ــال هن ــد از 16 س ــی بع ــه حت ــود ک ب

ــده اســت. ــظ ش ــط حف محی
مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، 
شهید راه مسئولیت پذیری بود

دکتــر عبــاس کبریایــی زاده، اســتاد و مدیــر گروه 
اقتصــاد و مدیریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
ــم  ــور در مراس ــت: حض ــت گف ــن نشس ــز در ای نی
ــگاهی  ــاد دانش ــان جه ــگاه روی ــروز در پژوهش ام
ــگاهی  ــت، پژوهش ــی اس ــار بزرگ ــن افتخ ــرای م ب
ــا عشــق« ســاخته شــد،  ــر از »ب کــه کلمــه ای بهت

ــرم. ــه کار بب ــرای آن ب ــم ب نمی توان
دکتــر کبریایــی زاده افــزود: اســاتیدی کــه 
در دوران دانشــجویی داشــتیم از جملــه مرحــوم 
دکتــر قنبرپــور و مرحــوم دکتــر شــفیعی، بزرگانــی 
ــان  ــه هم ــت را ک ــه موفقی ــن پل ــه اولی ــد ک بودن
ــف  ــا تعری ــرای م ــود، ب ــئولیت پذیری« ب ــه مس »پل

ــه  ــن پل ــم اولی ــت ه ــای مدیری ــد. در آموزه ه کردن
موفقیــت، پذیــرش مســئولیت اســت. ریشــه همــه 
ایــن یادبودهــا و مراســم گرامیداشــت ها بــه همــان 
مســئله مســئولیت پذیری بــاز می گــردد و بایــد 
ــاد داده شــود کــه مســئولیت پذیر باشــند.  ــه مــا ی ب
طبیعتــاً مســئولیت پذیری در درجــه اول متوجــه 
ــه مــا ســالمتی،  ــد ب خودمــان اســت؛ اینکــه خداون
عمــر و فرصــت داده اســت؛ در درجــه بعــد در مقابل 
خانــواده و ســپس در برابــر جامعــه مســئولیت داریم. 
)پیمــودن( پله هــای موفقیــت از پذیــرش مســئولیت 
ــد  ــرش مســئولیت، بای ــد از پذی آغــاز می شــود و بع
قانون گــرا و قاعده منــد باشــیم. اگــر قانون منــد 
می تــوان  و  می شــویم  پیش بینی پذیــر  شــدیم، 
روی چنیــن فــردی حســاب کــرد؛ آدم مرجعــی کــه 
ــن  ــا داشــتن ای ــد. ب ــوع می کنن ــه او رج ــران ب دیگ
ویژگی هــا )مســئولیت پذیری، قانون منــد بــودن، 
ــل  ــکا و قاب ــل ات ــرد قاب ــودن(، ف ــر ب پیش بینی پذی

ــود. ــاد می ش اعتم
مدیــر گــروه اقتصــاد و مدیریــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران خاطــر نشــان کــرد: دکتــر کاظمــی 
آشــتیانی و همکارانشــان در جهــاد دانشــگاهی 
ــس  ــن جن ــران از همی ــوم پزشــکی ای دانشــگاه عل
بودنــد و معتقــدم مرحــوم دکتــر کاظمــی آشــتیانی، 
ــه  ــق ب ــا عش ــود و ب ــئولیت پذیری ب ــهید راه مس ش
حــوزه نازائــی، ســلول درمانــی و ... پرداختنــد. یــاد و 
خاطــره دکتــر کاظمــی آشــتیانی را گرامــی داشــته 
ــان را  ــگاه روی ــکاران پژوهش ــه هم ــت هم و دس
ــا  ــه »م ــاد ب ــد و اعتم ــذر امی ــدند ب ــث ش ــه باع ک

می توانیــم« شــکل بگیــرد، می بوســم.
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای خواستار شدند 

مجـوز مجلـس به جهاد دانشـگاهی برای تاسـیس سـازمان 
توسعه و سرمایه گذاری 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی در مصوبــه ای بــه هیــات امنــای دانشــگاه ها، موسســات آموزشــی و پژوهشــی، جهاددانشــگاهی و 
پــارک هــای علــم و فنــاوری مجــوز دادنــد کــه ســازمان توســعه و ســرمایه گــذاری را تاســیس کننــد.

به گزارش بازارکار، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی، ماده 14 طرح جهش تولید دانش بنیان را تصویب کردند.

امنــای  هیــات  بــه  مصوبــه،  ایــن  طبــق 
پژوهشــی،  و  آموزشــی  موسســات  دانشــگاه ها، 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــارک ه ــگاهی و پ جهاددانش
ــق و  ــتای تحق ــا در راس ــود ت ــی ش ــازه داده م اج
توســعه اهــداف و ماموریــت هــای علمــی، آموزشــی 
و پژوهشــی از طریــق توســعه منابــع مالــی و 
مدیریــت متمرکــز و یکپارچــه ســرمایه گــذاری هــا، 
دارایــی هــا، امــوال و موقوفات)بــا رعایــت موازیــن 
ــذاری«  ــرمایه گ ــعه و س ــازمان توس ــرعی(، »س ش

ــد. ــیس نمای ــود را تاس ــه خ ــته ب وابس
تبصــره1-   ســازمان توســعه و ســرمایه گــذاری 
ــای  ــر روس ــر نظ ــاء و زی ــات امن ــب هی ــا تصوی ب
دانشــگاهها، موسســات پژوهشــی، جهاددانشــگاهی 
و پــارک هــای علــم و فنــاوری فعالیــت مــی کنــد 
ــه آن  ــق ب ــت آن متعل و صددرصــد )100 %( مالکی
ــگاهی و  ــی، جهاددانش ــه پژوهش ــگاه، موسس دانش

ــاوری مــی باشــد. ــم و فن ــارک عل پ

تبصــره 2-   درآمــد ســازمان توســعه و ســرمایه 
ــداف آن  ــق اه ــتای تحق ــراً در راس ــذاری منحص گ
ــگاهی و  ــی، جهاددانش ــه پژوهش ــگاه، موسس دانش

ــد شــد. ــاوری صــرف خواه ــم و فن ــارک عل پ
ــامل  ــازمان ش ــن س ــنامه ای ــره 3 -  اساس تبص
ارکان، وظایــف، اختیــارات، نحــوه فعالیــت، مدیریت 
و نظــارت در چهارچــوب ایــن قانــون، حداکثــر 
ظــرف ســه مــاه از تاریــخ ابــالغ ایــن قانون توســط 
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــای عل ــه ه وزارتخان
ــت  ــکی و معاون ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــی  ــه م ــوری تهی ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم

ــی رســد. ــران م ــات وزی ــب هی ــه تصوی شــود و ب
ــرح  ــاده 15 ط ــس م ــدگان مجل ــن نماین همچنی

ــد. ــب کردن ــان را تصوی ــش بنی ــد دان جهــش تولی
موسســات  و  شــرکت ها   ،15 مــاده  طبــق 
ــران  ــره و مدی ــات مدی ــا اعضــای هی ــان ی دانش بنی
ــان  ــا هم ــط ب ــات مرتب ــا، در موضوع ــل آنه عام

شــرکت یــا موسســه می تواننــد عــالوه بــر اســتفاده 
ــه دعــوا  ــرای طــرح هرگون از وکالی دادگســتری ب
ــوط و همچنیــن  ــا تعقیــب دعــاوی مرب ــا دفــاع ی ی
مــوارد مصــرح در مــاده )35( قانــون آییــن دادرســی 
ــی(  ــور مدن ــالب )در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
مصــوب 1379.1.21، از کارکنــان خــود بــا داشــتن 
یکــی از شــرایط ذیــل بــه عنــوان نماینــده حقوقــی 

ــد: اســتفاده نماین
ــا  ــدارک کارشناســی ی ــودن یکــی از م 1- دارا ب

ــر در رشــته حقــوق باالت
2- دو ســال ســابقه کار قضایــی یــا وکالــت یــا 
مشــاوره حقوقــی بــه شــرط عــدم محرومیــت قبلــی 

از اشــتغال بــه قضــاوت یــا وکالــت
تبصــره- ارائــه معرفــی نامــه نمایندگــی حقوقــی 

بــه مراجــع قضایــی الزامــی اســت.
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رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در مراسم امضای تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی عنوان کرد:

سند زیست بوم اشتغال فصل مشترک همکاری
 وزارت کار و جهاد دانشگاهی است

ــت  ــه معاون ــگاهی در غرف ــی جهاددانش ــوزش و کارآفرین ــت آم ــی و معاون ــن اجتماع ــه کار و تامی ــن موسس ــکاري  فی مابی ــه هم تفاهم نام
ــه امضــاء رســید. آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی واقــع در نمایشــگاه توانمنــدی هــا و دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی ب

ــا  ــاه اجتماعــی و رییــس موسســه کار و تامیــن اجتماعــی ب ــر تعــاوْن کار و رف ــر رضــا شــریعت معــاون وزی ــازارکار، دکت ــه گــزارش ب ب
اعــالم اینکــه جهــاد دانشــگاهی از دهــه هــا وســالهای پیــش همــکاری مســتمر و موثــر بــا یکدیگــر داشــته و دارنــد گفــت: در حــال حاضــر 
ــد فصــل مشــترک  ــی توان ــن ســند م ــاون و کار اســت ای ــی وزارت تع ــت اصل ــوم اشــتغال ماموری ــه توســعه و اجــرای ســند زیســت ب ک

همــکاری وزارت کار و جهــاد دانشــگاهی باشــد.

بــا  نیــز  بیجنــدی  صــادق  محمــد  دکتــر 
ــگاهی  ــاد دانش ــوب جه ــکاری خ ــه هم ــاره ب اش
بــا مجموعــه وزارت کار تصریــح کــرد: جهــاد 
دانشــگاهی بــا همــه تــوان و ظرفیــت بــه تحقــق 
ــوم  ــت ب ــند زیس ــای س ــت ه ــداف و ماموری اه

ــرد. ــد ک ــک خواه ــور کم ــتغال کش اش
معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهاد دانشــگاهی  
ــای  ــت ه ــه ماموری ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
ــه هــای  ــن اجتماعــی در زمین موسســه کار و تامی
آموزشــی؛ پژوهشــی و انتشــاراتی بازارکار، اشــتغال 
و کارآفرینــی از یــک ســو و تجــارب، ظرفیت های 

ــی  ــوزش و کارآفرین ــت آم ــل معاون ــوه و بالفع بالق
ــن  ــاده ســازی ای ــن و پی جهاددانشــگاهی در تدوی
برنامــه هــا و طــرح هــا،  تفاهــم نامــه همــکاری 

ــه امضــاء رســید. بیــن دو مجموعــه ب
ــر رضــا شــریعت  ــا حضــور دکت ــن تفاهــم  ب ای
معــاون وزیــر تعــاوْن کار و رفــاه اجتماعــی و 
ــر  ــی و دکت ــن اجتماع ــس موسســه کار و تامی ریی
و  آمــوزش  معــاون  بیجنــدی  محمــد صــادق 
کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی بــه منظــور توســعه 
ــی و  ــی، پژوهش ــات آموزش ــی اقدام ــی و کیف کم
اســتفاده بهینــه از توانایــی هــای علمــی، آموزشــی 

ــید. ــا رس ــه امض ــن ب ــی طرفی و پژوهش
موضــوع ایــن  تفاهم نامــه همــکاری بهــره 
منــدی بهینــه از ظرفیــت هــای علمــی، مدیریتــی، 
ــازی  ــاده س ــن در پی ــردی طرفی تخصصــی و کارب
برنامــه و طــرح هــای مــورد توافــْق،  هــم افزایــی 
و مشــارکت در اجــرای برنامــه هــا و طــرح هــای 
توســعه اشــتغال و کارآفرینــی ، همــکاری در زمینه 
هــای آموزشــی، پژوهشــی و انتشــاراتی و  اطــالع 
رســانی در زمینــه هــای بــازارکار، اشــتغال و 

ــی اســت. کارآفرین
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براســاس ایــن گــزارش،  انجــام مطالعــات 
ــی  ــه هــای اشــتغال و کارآفرین ــردی در زمین کارب
در جهــت ارتقــاء شــاخص هــای کلیــدی بــازارکار 
ــی  ــتهای تخصص ــزاری نشس ــی،  برگ و کارآفرین
مشــترک متناســب بــا آخریــن تحــوالت روز دنیــا 
ــاون،  ــای موسســه و وزارت تع در حــوزه ماموریته
ــای  ــکاری ه ــام هم ــی،  انج ــاه اجتماع کار و رف
مشــترک در زمینــه هــای ترویــج و فرهنگ ســازی، 
آمــوزش و توانمندســازی بــا رویکــرد هــم افزایــی 
ــی  ــوم مل ــت ب ــازنده در زیس ــش س ــای نق و ایف
ــناخت  ــم اندیشــی در ش ــکاری و ه ــتغال،  هم اش
ــن و  مشــکالت و مســائل اشــتغال کشــور و تدوی
ــعه  ــی،  توس ــتی و اجرای ــای سیاس ــه راهکاره ارائ
ــردی  ــای راهب ــه ه ــل برنام ــانی ذی ــع انس مناب
موسســه از طریــق تربیــت کارشــناس، مربــی 
ــای  ــه ه ــن برنام ــکاری در تدوی ــاور و هم و مش
توســعه مهــارت هــای بــازارکار بویــژه مهــارت های 
ــگان،   ــش آموخت ــجویان و دان ــرای دانش ــده ب آین
ــگان  ــش آموخت ــتغال دان ــه اش ــکاری در زمین هم
ــعه  ــده و توس ــال و آین ــای ح ــر نیازه ــی ب مبتن
ــول  ــعه، ح ــای توس ــرح ه ــرای ط ــان و اج گفتم
محــور آینده مشــاغل و مشــاغل آینــده و چالــش های 
ــه کار  ــکاری موسس ــه هم ــده کار و ... از زمین آین

ــت. ــگاهی اس ــاد دانش ــا جه ــی ب ــن اجتماع وتامی
همچنیـن تعریـف و تدویـن طرحهـا و برنامـه های 
کاربـردی ذیـل هر یـک از همکاری های مشـترک 
و ارائـه بـه موسسـه،  بکارگیـری ظرفیـت هـای 
علمـی و پژوهشـی، آمـوزش و کارآفرینـی در جهـت 
تحقـق اهـداف و زمینـه هـای همـکاری،  ابـالغ 
تفاهـم نامـه بـه واحدهای جهاد در جهت پیاده سـازی 
برنامـه هـای مشـترک در سراسـر کشـور،  اختصاص 
امکانـات آموزشـی، الکترونیکـی و زیرسـاخت هـای 
مرتبـط بـرای پیـاده سـازی برنامـه هـای ترویجـی و 
آموزشـی مشـترک،  اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ای 
بـرای توسـعه اطـالع رسـانی برنامـه های مشـترک 
و تسـهیل انعـکاس اخبـار و اطالعیـه های موسسـه 
در هفتـه نامـه بـازار کار و سـایر درگاههـای جهاد 
اولویـت دهـی بـه اجـرای طرحهـا و برنامـه هـای 
مشـترک تدوین شـده با تخصیـص اعتبـار از زمینه های 
همـکاری جهـاد با موسسـه کار و تامیـن اجتماعی 

. ست ا

حمایت از ایجاد مراکز هدایت شغلی 
در مراکز آموزش عالی و
 دانشگاههای کشور

در همین راســتاْ موسســه نیــز در معرفــی برنامه ها و 

اولویــت های پژوهشــی و آموزشــی، حمایــت در تدوین 
و اجــرای برنامــه هــای ترویجــی و آموزشــی بــرای 
ــارکت  ــگان، مش ــش آموخت ــتغال دان ــعه اش توس
دادن جهــاد در ارتباطــات بــا ســازمانهای بیــن المللــی 
بویــژه  ILO  بــرای اجــرای طرحهــای مشــترک، 
ــای  ــه ه ــارب در زمین ــذاری تج ــتراک گ ــه اش ب
کار شایســته، آینــده کار و تحقیقــات و طرحهــای 
ــت  ــز هدای ــاد مراک ــت از ایج ــده، حمای ــرا ش اج
شــغلی در مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاههای 
تربیــت  هــای  برنامــه  از  حمایــت  کشــور، 
کارشــناس، مربــی و مشــاور در زمینــه هــای 
اشــتغال و کارآفرینــی، بهــره منــدی  از مدرســین 
و اعضــای هیــات علمــی همــکار موسســه توســط 
ــی،  ــده آموزش ــف ش ــای  تعری ــاد در دوره ه جه

ــرد. ــد ک ــت خواه هم
بــر اســاس ایــن گــزارْش، بــه منظــور عملیاتــی 
شــدن موضــوع تفاهــم نامــه، بــه ازای هــر 
ــا اســتفاده  برنامــه یــا طــرح، قــرارداد همــکاری ب
از ظرفیــت جهــاد دانشــگاهی در اســتان هــا بیــن 

ــه امضــا خواهــد رســید. ــن ب طرفی
امضــاء  زمــان  از  تفاهم نامــه  ایــن  مــدت 
3 ســال بــوده و پــس از انقضــای مــدت و در 
صــورت توافــق طرفیــن قابــل تمدیــد مــی باشــد.
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دکتــر ملکــی درنمایشــگاه توانمنــدی هــا و 
دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی در غرفــه معاونــت 
آمــوزش وکارآفرینــی گفــت : درتــالش هســتیم بــا 
برگــزاری یــک هــم اندیشــی مشــترک همــه زمینه 
ــر.رش و جهــاد  هــای همــکاری بیــن آمــوزش و پ

ــم. دانشــگاهی را بررســی کنی
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار رییــس ســازمان 
پژوهشــی ســازمان وزارت  آمــوزش و پــرورش  در 
ــی  ــت آمــوزش وکارآفرین ــه معاون ــد از در غرف بازدی
در نمایشــگاه توانمنــدی هــا و دســتاوردهای جهــاد 
دانشــگاهی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــا و بســترهای 
خــوب همــکاری بیــن جهــاد دانشــگاهی و آمــوزش و 

پــرورش گفــت: زمینــه هــای خوبــی در حــوزه هــای 
ــوم  ــوزه عل ــا در ح ــی مخصوص ــی و پژوهش آموزش
ــت  ــا و هدای ــواده ه ــازی خان ــانْی و  توانمندس انس
تحصیلــی و هدایــت شــغلیبین دو مجموعــه وجــود 
دارد و ایــن همــکاری هــا مــی توانــد بــه  فصــل مهم 
ــرروش و  ــوزش و پ ــکاری وزارت آم ــترک هم و مش

جهــاد دانشــگاهی اســت.
ــک  ــزاری ی ــا برگ ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ــر ملک دکت
ــه ایجــاد  ــوان زمین ــی ت هــم اندیشــی مشــترک م
ارتبــاط ســاختارمند و هدفمنــد بــا جهــاد دانشــگاهی 
شــکل داد و زمینــه همــکاری هــای مســتمر و موثر 

را بــرای جهــاد دانشــگاهی فراهــم نمــود.

ــی  ــت تحصیل ــه هدای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتند  ــط هس ــم مرتب ــا ه ــال ب ــغلی کام ــت ش وهدای
گفــت :جهــادد دانشــگاهی در زمینــه توانمندســازی 
و مهــارت آمــوزی توانمنــدی هــای خوبــی دارد کــه 
ــت هــای آموزشــی و پژوهشــی  برخواســته از فعالی

ــاد اســت.. ــن نه ای
در ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی دکتــر محمــد 
ــی  ــوزش و کارآغرین ــاون آم ــدی مع ــادق بیجن ص
جهــاد دانمشــگاهی صــورت گرفــتٔ دکتــر بیجندی 
طــرح هــا و پــروژه هــای مختلــف جهاد دانشــگاهی 
در زمینــه نظــام هدایــت شــغلی و مهارت آمــوزی را 

تشــریح کــرد.

رییس سازمان پژوهشی سازمان وزارت 

آموزش و پرورش درگفت وگو بازارکار :

هدایت تحصیلی وهدایت شغلی 
فصل مشترک همکاری 

وزارت آموزش و پرروش
 و جهاد دانشگاهی است

معــاون فرهنگــی و روابــط عمومــی و ســخنگوی 
ارتــش گفــت: جهــاد دانشــگاهی مجموعــه ای 
فعــال، پویــا، بــا انگیــزه و عالقــه منــد بــه پیشــرفت 
کشــور اســت کــه بــا بهــره منــدی از تخصص هــای 
ــف  ــای مختل ــد نیازه ــی می توان ــه راحت ــف ب مختل

کشــور را بــر طــرف نمایــد.
شــاهین  ســرتیپ  بــازارکار  گــزارش  بــه 
نمایشــگاه  از  بازدیــد  حاشــیه  در  تقی خانــی 
ــگاهی  ــاد دانش ــای جه ــتاوردهای و توانمندی ه دس

1400 در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا تاکیــد بــر 
لــزوم آشــنایی بیشــتر جامعــه بــا فعالیت هــای 
جهــاد دانشــگاهی اظهــار کــرد: جهــاد دانشــگاهی 
مجموعــه ای فعــال، پویــا، بــا انگیــزه و عالقــه منــد 
ــدی  ــا بهــره من ــه پیشــرفت کشــور اســت کــه ب ب
ــد  ــی می توان ــه راحت ــف ب ــای مختل از تخصص ه
ــد.  ــرف نمای ــر ط ــور را ب ــف کش ــای مختل نیازه
ــی  ــردم معرف ــرای م ــن مجموعــه خــوب، ب ــر ای اگ
شــود، حتمــاً می توانــد بخشــی از دغدغه هــای 

ــده  ــه آین ــد ب ــده کاهــش و امی ــرای آین ــردم ب م
ــد. ــش ده افزای

وی بــا اشــاره بــه همکاری هــای مجموعــه 
جهــاد دانشــگاهی بــا نیروهــای مســلح تاکیــد کــرد: 
ــی  ــال های طوالن ــلح س ــای مس ــه نیروه مجموع
اســت کــه بــا مراکــز دانــش بنیــان، دانشــگاه هــا و 
جهــاد دانشــگاهی همــکاری می کننــد. ایــن اقــدام 
ــی از  ــه خوب ــا تجرب ــه ســابقه اســت و م مســبوق ب

ایــن ارتبــاط داشــتیم.

سخنگوی ارتش:

جهاد دانشگاهی به راحتی 
می تواند نیازهای کشور 

را بر طرف کند
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ــی جهاددانشــگاهی،  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دکتــر عبــداهلل گنجــی مدیرمســئول روزنامــه 
حضــور  بــا  مــاه  دی   8 امــروز  همشــهری 
دســتاوردهای  و  توانمندی هــا  نمایشــگاه  در 
جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد: آن چیــزی کــه 
در نــگاه آرمانــی بــه مســیر انقــالب ترســیم 
ــگ،  ــم، فرهن ــای عل ــژه در حوزه ه ــه وی ــده، ب ش
در  همگــی  نــوآوری،  و  مهــارت  کارآفرینــی، 

اســت. متمرکــز  جهاددانشــگاهی 
دکتــر گنجــی بــا بیــان ایــن کــه توانمندی هــای 
ــگاه  ــن نمایش ــگاهی در ای ــده جهاددانش ــه ش ارای
تولیــد غــرور مــی کنــد، گفــت: امیــد اســت 
ــه  ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــور ب ــئولین کش مس

ــد و  ــا ببینن ــم را اینج ــی توانی ــا م ــه ای از م نمون
ــد. ــه کار گیرن ب

وی افــزود: البتــه بنــده بــه عنــوان مدیــر رســانه 
تاکنــون اطــالع چندانــی از ایــن توانمندی هــا 
ــن  ــه همی ــد. ب ــز نمی دانن ــًا مــردم نی نداشــتم؛ طبع
خبرگزاری هــای  فعالیــت  وجــود  بــا  جهــت 
ــی  ــگاهی در معرف ــر جهاددانش ــر نظ ــف زی مختل
ــام  ــتری انج ــالش بیش ــد ت ــتاوردها بای ــن دس ای

ــود. ش
ــن  ــده ای ــده بن ــرد: ای ــح ک ــر گنجــی تصری دکت
ــار  ــال اخب ــرای انتق ــگاهی ب ــه جهاددانش ــت ک اس
ــه  ــد در هفت ــه مــردم می توان دســتاوردهای خــود ب
ــژه  ــه وی ــیما ب ــدا و س ــاعت از ص ــا دو س ــک ی ی

ــای  ــاب برنامه ه ــه بازت ــه و ب ــه گرفت ــیما برنام س
ــردازد. ــود بپ خ

مدیرمســئول روزنامــه همشــهری تصریــح کــرد: 
چنانچــه چنیــن اتفاقــی رخ دهــد و جهاددانشــگاهی 
ــیاری از  ــرد، بس ــه بگی ــون برنام ــد از تلویزی بتوان
از  اطالع رســانی  حــوزه  در  موجــود  مشــکالت 
مرتفــع  مــردم  بــه  توانمندی هــا  و  ظرفیت هــا 

ــد. ــد ش خواه
 در ایــن بازدیــد دکتــر بیجنــدی معــاون آموزش 
ــگاهی در  ــاد دانش ــتاوردهای جه ــی دس و کارآفرین
ــانی را  ــالع رس ــی و اط ــتغاْل کارآفرین ــوزه اش ح

تشــریح کــرد.

مدیر مسئول روزنامه همشهری در بازدید غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی: 

ابتکار و موفقیت نشریه بازارکار در استفاده
 از مدیا و فناوری اطالعات شگفت انگیز است 

ــان ایــن کــه  ــا بی ــر عبــداهلل گنجــی مدیــر مســئول روزنامــه همشــهری در بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی، ب دکت
ــازارکار در  ــریه ب ــت نش ــکار و موفقی ــت: ابت ــد گف ــی کن ــرور م ــد غ ــگاه تولی ــن نمایش ــگاهی در ای ــده جهاددانش ــه ش ــای ارای توانمندی ه
اســتفاده از مدیــا و فنــاوری اطالعــات شــگفت انگیــز اســتٰ امیــد اســت مســئولین کشــور بــه ایــن بــاور برســند کــه نمونــه ای از »مــا 

ــد. ــه کار گیرن ــد و ب ــم« را اینجــا ببینن ــی توانی م
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با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری؛

برند منابع آموزشی زبان انگلیسی »EIGHT« رونمایی شد 
ــته ای  ــزرگ و بیـن رشـ ــی، ب ــی مل ــوان طرح ــاری EIGHT به عن ــام تج ــا ن ــی ب ــان انگلیسـ ــوزش زب ــی آم ــع ایران ــه جام ــن مجموع اولی
ــد. ــی ش ــگاهی رونمای ــتاوردهای جهاددانش ــا و دس ــگاه توانمندی ه ــاوری در نمایش ــات و فن ــوم، تحقیق ــور وزیرعل ــا حض ــگاهی ب جهاددانش

ــاوری و  ــوم، تحقیقــات و فن ــا حضــور دکتــر محمدعلــی زلفــی گل وزیــر عل ــازارکار از روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ب ــه گــزارش ب ب
ــع  ــه جام ــن مجموع ــگاه ها از  اولی ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه ــتمی ریی ــی رس ــلمین مصطف ــالم والمس حجت االس
ایرانــی آمــوزش زبــان انگلیســـی بــا نــام تجــاری EIGHT به عنــوان طرحــی ملــی، بــزرگ و بیـن رشـــته ای در نمایشــگاه »توانمندی هــا و 

ــی شــد. دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 1400« رونمای

ــوزش  ــاون آم ــدی، مع ــر محمدصــادق بیجن دکت
ســخنانی  طــی  جهاددانشــگاهی  کارآفرینــی  و 
ــاب  ــی از کت ــا رونمای ــه ب ــم در رابط ــن مراس در ای
»eight«، اظهــار کــرد: ایــن رونمایــی کار مشــترکی 
مبتنــی بــر حــوزه پژوهــش، فرهنگــی و کارآفرینــی 

ــت. ــگاهی اس جهاددانش
مــی  رونمایــی  کــه  کتابــی  افــزود:  وی 
ــون  ــی همچ ــای مختالف ــث ه ــاوی بح ــود ح ش
والیتمــداری اســت. مقــام معظــم رهبــری در ســال 
ــوای  ــه محت ــد ک ــرح کردن ــه ای را مط 92 دغدغ
ــه  ــی دارای هجم ــی محتوای ــان انگلیس ــب زب کت
فرهنگــی اســت. بــه همیــن دلیــل جهاددانشــگاهی 
ــرده و  ــدا ک ــوزه ورود پی ــن ح ــه داشــت در ای وظیف

گام بــردارد.
ــام  ــات مق ــه بیان ــت ب ــا عنای ــت ب ــی اس گفتن
بــا  دیــدار  در   1392/9/19 در  رهبــری  معظــم 

اعضــای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی مبنــی بر 
ضــرورت توجــه و تحــول در منابــع آموزشــی زبــان 
انگلیســی، طــرح »اولیــن مجموعــه جامــع ایرانــی 
 EIGHT آمــوزش زبــان انگلیســـی« با نــام تجــاری
به عنــوان طرحــی ملــی، بزرگ و بیـن رشـــته ای بـــا 
مشـــارکت گروهـــی بـــزرگ با مشــارکت 60 نفر از 
ــدای  ــون از ابت متخصصــان در 15 تخصــص گوناگ
ســـال 1392 در جهاددانشــگاهی رســما آغــاز شـــد 
و اکنــون به عنــوان یــک محصــول فاخــر آموزشــی 
مبتنــی بــر اســتانداردهای روز دنیا، در ســطح کشــور 

ــه اســت. ــرار گرفت ــوزان ق ــتفاده زبان آم ــورد اس م
دلیــل اصلــی اجــرای طــرح ملــی تدویــن کتــب 
آمــوزش زبــان انگلیســی، ابعــاد گوناگــون فرهنگــی 
ــت  ــا هم ــه ب ــوده ک ــوع ب ــن موض ــی ای و اجتماع
دانشــمندان و متخصصــان جهاددانشــگاهی، منجــر 
بــه تولیــد یــک محصــول پیشــرفته بــا ابعــاد علمــی 

و حتــی اقتصــادی شــده اســت.
در کتــاب EIGHT تــالش شــده اســت تــا ضمن 
آمــوزش حرفــه ای زبــان و اســتفاده از کارآمدتریــن 
شــیوه های آموزشــی، نگاهــی ســالم و بــدون 

ــه فرهنــگ داشــته باشــد. ــه مقول آســیب ب
ــتانداردهای  ــام اس ــی تم ــه آموزش ــن مجموع ای
اتحادیــه اروپــــا CEFR را داراســت و برمبنــای 
ــاده  ــا نه ــی بن ــی )CORPUS( جامع ــک اطالعات بان
شــده که سطوح ابتدایی تــــا پیشــــرفته آمــــوزش 

زبــــان انگلیســی را پوشــش داده اســــت.
ــه  ــت ک ــی اس ــته آموزش ــه 8 بس ــن مجموع ای
محتــوای 6 بســته آن شــامل 12 جلــد کتــاب اســت 
کــه بــه همــراه ســایر ضمایــم )کتــاب دانش آمــوز، 
ــم،  ــای معل ــاب راهنم ــوز، کت ــاب کار دانش آم کت
ــاده  ــا( آم ــم گوی ــی، آزمون هــا و قل فایل هــای صوت

شــده اســت.
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امضای تفاهم نامه همکاری 
جهاددانشگاهی استان 

مرکزی و پژوهشکده
 گل و گیاهان زینتی محالت

ــا پژوهشــکده گل و گیاهــان زینتــی در  رییــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی از انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مشــترک ایــن نهــاد ب
شهرســتان محــالت خبــر داد.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی؛ رییــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی از انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری 
مشــترک ایــن نهــاد بــا پژوهشــکده گل و گیاهــان زینتــی در شهرســتان محــالت خبــر داد.

رییــس  غفــاری زاده  علی اصغــر  دکتــر 
ــن  ــه موضــوع ای جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی ب
تفاهم نامــه اشــاره کــرد و افــزود: همــکاری در 
عرصه هــای پژوهشــی، فرهنگــی و آموزشــی، ایجــاد 
ــب و  ــعه کس ــتای توس ــاخت های الزم در راس زیرس
کارهــای تخصصــی، اشــتغال و کارآفرینــی و اســتفاده 
بهینــه از توانمندی هــا و ظرفیت هــای مشــترک 
طرفیــن و افزایــش تعامــالت بیــن بخشــی و توســعه 
کمــی و کیفــی همکاری هــای علمــی طرفیــن، 

ــت. ــه اس ــم نام ــن تفاه ــوع ای موض
وی در ادامــه بــه تعهــدات جهاددانشــگاهی در 
ــکاری  ــزود: هم ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــه پژوهش عرص
در زمینــه ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه 
جامــع جهاددانشــگاهی)آالینده های محیــط زیســتی، 
انــواع آنالیــز خــاک، آنالیــز آب آشــامیدنی، آنالیــز آب 
ــام  ــه انج ــکاری در زمین ــاورزی(، هم ــاک کش و خ
پژوهش هــای کاربــردی در زمینه هــای مختلــف 
صنعتــی و کشــاورزی، کمک و مشــارکت در راه اندازی 
و ثبــت شــرکت دانــش بنیــان در زمینه هــای مختلــف 
ــدات  ــه تعه ــی از جمل ــان زینت پژوهشــی گل و گیاه

جهــاد دانشــگاهی در عرصــه پژوهشــی اســت.
غفــاری زاده همچنیــن بــه تعهــدات جهاد دانشــگاهی 
ــک  ــزود: کم ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــه فرهنگ در عرص
ــه دســتاوردها و  ــوط ب ــار مرب ــه و انتشــار اخب ــه تهی ب
ــق  ــای آن از طری ــکده و اعض ــای پژوهش فعالیت ه
رســانه های خبــری در اختیــار جهــاد بــه ویــژه 
خبرگــزاری ایســنا و ایکنــا و تدویــن نشــریه تخصصی 

و گــزارش عملکــرد، امــکان بهــره منــدی از امکانــات 
ــف  ــن و تالی ــاپ تدوی ــه چ ــگاهی در زمین جهاددانش
ــط  ــی توس ــدارک علم ــناد و م ــاالت، اس ــب مق کت
ــه  ــکاری در زمین ــگاهی، هم ــاد دانش ــارات جه انتش
ــتفاده از  ــا اس ــنجی ب ــنجی و نظرس ــات افکارس خدم
ظرفیــت مرکــز افکارسنجی)ایســپا( از جملــه تعهــدات 

ــاد دانشــگاهی در عرصــه فرهنگــی اســت. جه
ــه  ــگاهی در عرص ــاد دانش ــد جه ــه تعه ــه ب وی
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــتغال و کارآفرین ــازی، اش توانمندس
ــت و توســعه  گفــت: مشــارکت و همــکاری در حمای
ــرد،  ــی خ ــاغل خانگ ــه مش ــتغال ب ــی و اش کارآفرین
ــازمانی و  ــردی، س ــی، ف ــوآوری اجتماع ــک و ن کوچ
ــا  ــرای برنامه ه ــی و اج ــن، طراح ــی، تدوی تکنولوژیک
ــی  ــای آموزش ــازی و دوره ه ــای توانمندس و پروژه ه
عمومــی مدیریتــی تخصصــی و تخصصــی پیشــرفته، 
ــرد، کوچــک  ــاغل خ ــی کســب و کار و مش کارآفرین
ــای  ــازی یافته ه ــه تجاری س ــک ب ــی و کم و خانگ
ــه  ــگاهی در عرص ــدات جهاددانش ــی از تعه تحقیقات
توانمندســازی، اشــتغال و کارآفرینــی بــوده و همکاری 
در اجــرا و برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــورد 
ــری  ــات یادگی ــا اســتفاده از امکان ــاز پژوهشــکده ب نی
الکترونیکــی از جملــه تعهــدات جهــاد دانشــگاهی در 

ــت. ــی اس عرصــه آموزش
رئیــس جهاددانشــگاهی اســتان مرکــزی بــه 
تعهــدات پژوهشــکده گل و گیاهــان زینتــی محــالت 
ــرد  ــه همــکاری اشــاره ک ــن تفاهم نام ــر اســاس ای ب
نشســت های  برگــزاری  در  همــکاری  افــزود:  و 

ــای  ــگاه ها و کارگاه ه ــا، نمایش ــی، همایش ه تخصص
مشــترک، مشــارکت در تامیــن هزینه هــای آمــوزش 
ــی،  ــراد در حــوزه دوره هــای مهارت و توانمندســازی اف
تخصصــی و اشــتغال، اطــالع رســانی و معرفــی 
ــه  ــه جامع ــات خدمــات و فعالیت هــای جهــاد ب امکان
هــدف، بــه رســمیت شــناختن حــق و حقوق مــادی و 
معنــوی جهاددانشــگاهی در خصوص نتایــج حاصل از 
فعالیت هــای مشــترک، همــکاری در جهــت اســتفاده 
بهینــه از امکانات و پتانســیل های تحقیقاتــی طرفین اعم 
ــه  ــا و ... ،ب ــاخت ها، کتابخانه ه ــا، زیرس ــگاه ه از آزمایش
اشــتراک گذاری اطالعــات، انتشــارات علمــی و ســایر 
ــدات  ــه تعه ــی از جمل ــی و پژوهش ــای آموزش ابزاره
ــی محــالت اســت. پژوهشــکده گل و گیاهــان زینت

ــرد و  ــاره ک ــز اش ــه نی ــدت تفاهم نام ــه م وی ب
افــزود: ایــن تفاهمنامــه از تاریــخ امضــا بــه مــدت دو 

ــود. ــد خواهــد ب ــل تمدی ــوده و قاب ــر ب ســال معتب
ــی  ــه روش اجرای ــان ب ــام مســوول در پای ــن مق ای
ایــن تفاهم نامــه نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در راســتای 
اجــرای عملــی هــر یــک از بندهــای ایــن تفاهم نامــه 
مســوول اجرایــی تفاهم نامــه از ســوی طرفیــن 
تعییــن و کمیتــه ای با حضــور رییس جهاددانشــگاهی 
و رییــس پژوهشــکده و نماینــدگان حقوقــی دو طــرف 
ــات  ــی توافق ــه تمام ــود. صورتجلس ــکیل می ش تش
ــه در جلســات کارگروه هــای مشــترک تنظیــم  حاصل
و پــس از تاییــد توســط مقامــات ذی صــالح طرفیــن 

ــود. ــی می ش اجرای
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دکتر شریعت در بیست و هفتمین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده: 

جهاد دانشگاهی می تواند گفتمان اقتصاد و مشاغل سبز را ایجاد کند
ــت  ــده کــه توســط معاون ــده مشــاغل و مشــاغل آین ــن نشســت علمــی آین ــن اجتماعــی در بیســت و هفتمی رئیــس موسســه کار و تامی
آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی برگــزار شــد گفــت: جهــاد دانشــگاهی مــی توانــد گفتمــان اقتصــاد و مشــاغل ســبز را در کشــور 

ایجــاد کنــد.

از طریق  این موسسه تالش می کند  افزود:  وی 
سایر  و   کار  و  تعاون  وزارت  و  دانشگاهی  جهاد 
به  دارند  فعالیت  زمینه  این  در  که  هایی  بخش 
توسعه مهارت ها، آموزش ها و مشاغل سبز کمک کند.

تصریح  اجتماعی  تامین  و  کار  موسسه  رئیس 
کرد: ما تالش می کنیم عالوه بر همکاری با جهاد 
با  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و  دانشگاهی 
همکاری سازمان های جهانی مثل سازمان بین المللی 
کار، زیرساخت ها، آموزش ها و رشته ها و دوره های 
آموزشی مورد نیاز را متناسب با کشورهای پیشرو در 

این حوزه متحول کنیم و پیش ببریم.  
وی در این نشست به تاریخچه اقتصاد سبز اشاره 
براي  سال 1989  در  سبز  اقتصاد  واژه  گفت:  و  کرد 
اولین بار توسط گروهي از اقتصاد دانان محیط زیستي 
در گزارشي تحت عنوان » طرح اقتصاد سبز » براي 
ارائه به دولت انگلستان ابداع شد.در زمینه اقتصاد سبز 
 « شامل  مرتبط  هم  به  مفهوم  سه  آینده  مشاغل  و 

وجود  کربن«  کم  توسعه  و  سبز  رشد   ، سبز  اقتصاد 
دارد. در حالیکه مفهوم اقتصاد سبز اخیرا توجه جوامع 
اقتصاد  سیاستهاي  است،  نموده  جلب  را  المللي  بین 
اقتصاد دانان و دانشگاهیان  سبز چندین دهه توسط 
اقتصاد  و  زیست  محیط  اقتصاد  زمینه  در  بخصوص 
بوم شناختي، مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است. 
مذاکرات  طول  در  سبز  اقتصاد  سیاستي  ابزارهاي 
المللي از جمله کمیسیون توسعه پایدار سازمان  بین 
ملل نیز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.براي 
گیري  کار  به  اصول  بر  مشتمل  ریو  بیانیه  نمونه 
ابزارهاي اقتصادي و ترویج داخلي سازي هزینه هاي 
و  تولید  و محدود سازي   ( )اصل 16  زیستي  محیط 

مصرف ناپایدار )اصل 8 ( است.
ژوهانسبورگ  عمل  برنامه  همچنین  افزود:  وی 
را شناسایي  تولید و مصرف جوامع  تغییر شیوه  لزوم 
و چارچوب برنامه هاي توسعه 10 ساله براي تولید و 

مصرف پایدار را مطرح نمود. 

و  کرد  اشاره  سبز  اقتصاد  اصول  به  دکتر شریعت 
بخش  کشورها،  از  بسیاری  توسعه  فرآیند  در  گفت: 
کشاورزی )شامل فعالیت ها در حوزه تولید محصوالت 
باغبانی، دام و طیور، شیالت و آبزیان، جنگل و مرتع 
ایجاد  و  اقتصادی  رشد  در  تعیین کننده ای  نقش  و...( 
مازاد اقتصادی و تامین ارز مورد نیاز از طریق صادرات 
چالشی  به  تبدیل  آب،  بحران  اگرچه  است.  داشته 
فراگیر برای کشورها در سراسر جهان به ویژه کشوری 
فعالیت های  امروزه  اما  ایران شده است  مانند  کم آب 
و  توسعه  حال  در  کشورهای  از  برخی  در  کشاورزی 
حتی پیشرفته، عالوه بر موارد مذکور به لحاظ ایجاد 
اشتغال هم حائز اهمیت است. در این زمینه باید بدانیم؛ 
پایدار  توسعه  به  دستیابي  براي  سبزابزاري  اقتصاد 
باید کار شایسته و مشاغل سبز  .اقتصاد سبز  است 
را ایجاد نماید. اقتصاد سبز مشتمل بر کارایي منابع 

وانرژي است .
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در راستای ایفای نقش موثر در توسعه علمی کشور

پذیرش پژوهشگر پسادکتری 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

مدرســه ملــي مهــارت آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده جهــاد دانشــگاهی بــا حضــور دکتــر یوســف نــوري  وزیــر آمــوزش و پــرورش، 
معــاون و مدیــران آمــوزش و پــرورش، دکتــر محمــد صــادق بیجنــدي معــاون آمــوزش و کارآفرینــي جهــاد دانشــگاهي و جمعــي از مدیــران  

حــوزه آمــوزش و کارآفرینــی ایــن نهــاد در نمایشــگاه توانمنــدي هــا و دســتاوردهاي جهــاد دانشــگاهي رونمایــي شــد.

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی 
جهــاد دانشــگاهی در راســتای ایفــای نقــش موثر در 
توســعه علمــی کشــور و حمایت از دانــش آموختگان 
دوره دکتــری رشــته های علــوم انســانی، اقــدام بــه 

جــذب پژوهشــگر پســادکتری می کنــد.
بــازارکار،  پذیــرش پژوهشــگر  بــه گــزارش 
دکتــرای  مقطــع  التحصیــالن  فــارغ  میــان  از 
رشــته های الهیــات و فلســفه، زبــان و ادبیــات 
و  شناســی  جامعــه  سیاســی،  علــوم  فارســی، 
فلســفه  رشــته  گرایش هــای  بــا  روانشناســی 
اخالق)بــا تاکیــد بــر پژوهــش در مباحــث عاطفــی(، 
ــر پژوهــش در  ــد ب ــته فلســفه اســالمی)با تاکی رش
ــا  ــی عمومی)ب ــته روانشناس ــی(، رش ــث عاطف مباح
تاکیــد بــر پژوهــش در حــوزه ســوگیری شــناختی(، 
ــتانی  ــی)ادبیات داس ــات فارس ــان و ادبی ــته زب رش

معاصــر و جریان شناســی ادبیــات معاصــر فارســی(، 
سیاســی،  سیاسی)جامعه شناســی  علــوم  رشــته 
ــته  ــی(، رش ــه های سیاس ــران و اندیش ــایل ای مس
ارتباطــات اجتماعی)شــبکه های اجتماعــی مجــازی( 
ایرانی-اســالمی،  جامعه شناســی)هویت  رشــته  و 

ــت. ــی( اس ــواده ایران ــی و خان ــبک زندگ س
از شــرایط ایــن فراخــوان ایــن اســت کــه 
پژوهشــگر پســادکترا دارای مــدارک دکتــرا در ســه 
ســال اخیــر باشــد، دارای حداقــل ســه مقالــه علمــی 
و پژوهشــی نمایــه شــده در ISC در ســه ســال 
ــگر  ــد و پژوهش ــت باش ــت درخواس ــه ثب ــی ب منته

ــد. ــاغل نباش ــادکترا ش پس
علــوم  پژوهشــگاه  پســادکتری  دوره هــای 
ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــات اجتماع ــانی و مطالع انس
ــگران و  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــکاری صن ــا هم ب

ــاله  ــک س ــود و ی ــی ش ــام م ــور انج ــاوران کش فن
ــگان دوره  ــگاه از دانش آموخت ــن پژوهش ــت. ای اس
ــات و  ــوم، تحقیق ــد وزارت عل ــورد تایی ــری م دکت
فنــاوری کــه عالقه منــد بــه گذرانــدن دوره »یــک 
ســاله پســادکتری« در پژوهشــگاه هســتند، دعــوت 
ــدارک  ــد در صــورت داشــتن شــرایط الزم م می کن
پژوهشــی)رزومه(«،  »کارنامــه  شــامل  را  خــود 
»اصــل مقــاالت نمایــه برتــر« را بــه نشــانی 

الکترونیکــی info@ihss.ir ارســال کننــد.
کســب  جهــت  می تواننــد  عالقه منــدان 
و  الزم  شــرایط  دربــاره  بیشــتر  اطالعــات 
دســتورالعمل حمایــت از پژوهشــگران پســادکترا بــه 

ایــن ســایت مراجعــه کننــد.



دستاوردهای 
جهاددانشگاهی

www.bazarekar.ir 22
سال پنجم - شماره 27

بهمن 1400

بهــروز بادکــو بــه همــراه هیئــت همــراه از ســه 
تیــم فنــاور بهزینــو، ویســتا جــم و کار ریــز مســتقر 

در ســتفا قــم بازدیــد کــرد.
ــد  ــر محم ــور دکت ــا حض ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
ــتان  ــد اس ــگاهی واح ــاد دانش ــس جه ــدری رئی حی
قــم نیــز همــراه بــود، وی ضمــن تاکیــد بــر 
ــط  ــده توس ــد ش ــوالت تولی ــازی محص ــاری س تج
تیــم پژوهشــی جهــاد دانشــگاهی بــر لــزوم وجــود 

ــرد. ــاره ک ــز اش ــن مرک ــن روم در ای کلی
انجــام  راســتای  در  روم  کلیــن  وجــود  وی 
تحقیقــات پژوهشــی در حــوزه ســلول هــای بنیادین 
را امــری الزم تلقــی کــرد و گفــت: تاســیس کلیــن 
ــای  ــت ارگان ه ــی و حمای ــم افزای ــد ه روم نیازمن

ــت. ــه اس مربوط
در ادامــه نیــز دکتــر یاســر شــریفی مدیــر 

ســازمان تجــاری ســازی فنــاوری جهاد دانشــگاهی 
ــوزه  ــی در ح ــکیل 80 کارگاه آموزش ــه تش ــم ب ق

ــرد. ــاره ک ــز اش ــن مرک ــان در ای ــش بنی دان
ــردازی  ــده پ ــداد ای وی همچنیــن انجــام 18 روی
ــرار داد و  ــه ق ــورد توج ــازمان را م ــن س ــط ای توس
اظهــار کــرد: تــا کنــون 10 تفاهــم نامــه بــا دســتگاه 
ــه  ــات نوآوران ــه ی خدم ــوص ارائ ــی در خص اجرای

منعقــد شــده اســت.
در  مرکــز  ایــن  آمادگــی  از  همچنیــن  وی 
ــوزه  ــه در ح ــای فناوران ــده ه ــذب ای ــوص ج خص
ــگری  ــات و گردش ــاوری اطالع ــالمت فن ــای س ه

خبــر داد.
دکتــر بادکــو نیــز در ایــن دیــدار توســعه فعالیــت 
ایــن فضــای فناورانــه در جهــاد دانشــگاهی را 
علــوم  پیشــرفت  راســتای  در  مهــم  امــری 

ــن  ــای ای ــت ه ــرد و فعالی ــی ک ــان تلق ــش بنی دان
ــرد. ــف ک ــوب توصی ــز مطل ــه را نی مجموع

ــو  ــم بهزین ــه تی ــن برنام ــت در ای ــی اس گفتن
ــوص  ــی در خص ــر پورفرخ ــی اکب ــتی عل باسرپرس
پلــت فــرم تخصصــی ســالمت بــه تولیــد محتــوای 

ــت. ــوزه پرداخ ــن ح ای
ــی  ــتی عل ــه سرپرس ــز ب ــم  کار ری ــن تی همچنی
رفیــع پــور در قالــب پلــت فــرم خدماتــی و مهارتــی 

ــه انجــام خدمــات مجــازی پرداخــت. ب
ــز  ــن مرک ــم ســوم مســتقر در ای ویســتا جــم تی
ــر  نیــز در  حــوزه  ــا سرپرســتی امیــر رضــا حضائ ب
فعالیــت تخصصــی تخفیفــات شــغلی در حــوزه هــای 
ــه  ــب و کار ب ــوای کس ــد محت ــه تولی ــف ب مختل
مشــغول هســتند کــه مســئول ایــن تیــم بــه ارایــه 

ــت. ــوص پرداخ ــن خص ــی در ای توضیحات

بازدید رئیس سازمان تجاری 
سازی فناوری و اشتغال 

دانش بنیان جهاد دانشگاهی 
از فعالیت های ستفای قم

زمــان انتشــار هفتــه نامــه بــازارکار از روز شــنبه 
بــه دوشــنبه هــا تغییــر یافــت.

ــه  ــه ب ــا توج ــازارکار، ب ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
ــار  ــان انتش ــازارکار، زم ــه ب ــات تحریری ــم هی تصمی
هفتــه نامــه بــازارکار از شــنبه هــا بــه دوشــنبه هــا 

ــر یافــت. تغیی
ــه اســتفاده  ــا توجــه ب براســاس ایــن گــزارش، ب
حداکثــری از اخبــار و گــزارش رویدادهــا کــه 
ــی  ــه رخ م ــر هفت ــام آخ ــا در ای ــیاری از آن ه بس
دهــد و همچنیــن انعــکاس اخبــار و گــزارش هــای 
ــئوالن  ــتانی مس ــفرهای اس ــات، س ــته جلس شایس

بویــژه هیــات دولــت کــه در روزهــای پایانــی هفتــه 
گرفتــه  تصمیــم  ایــن  گیــرد  مــی  صــورت 

ــت. ــده اس ش
گفتنی اســت نشــریه بــازارکار بــا بیش از 21 ســال 
ــدگار  ــریات مان ــی از نش ــار یک ــداوم انتش ــابقه م س
حــوزه اشــتغال، اســتخدام و کارآفرینــی اســت کــه 
نقــش مهمــی در ارائــه خدمــات مــورد نیــاز جامعــه 
هــدف خــود اعــم کارجــو و کارفرمــا بویــژه اشــتغال 

و کارآفرینــی جوانــان و دانــش آموختــگان دارد. 
و  آمــوزش  معاونــت  توســط  نشــریه  ایــن 
کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی منتشــر مــی شــود و 

ــت  ــوان، تخصــص و ظرفی همــواره ســعی دارد از ت
ــرای  ــی ب بخــش هــای مختلــف خصوصــی و دولت
پیشــبرد اهــداف و ماموریــت هــای بلنــد خــود بهــره 

ــد. ــرداری نمای ب
هفتــه بــازارکار در دور جدیــد انتشــار خــود از فیلم 
و صــدا بــرای مطالــب تولیــدی خــود نیــز اســتفاده 
ــد  ــه ای کــه مخاطــب مــی توان ــه گون مــی کنــد ب
بســیاری از مطالــب نشــریه را همزمــان بخوانــد و از 

فیلــم و صــوت مرتبــط نیــز اســتفاده نمایــد.

از سوی هیات تحریریه این نشریه صورت گرفت

تغییر زمان انتشار نشریه بازارکار از شنبه ها به دوشنبه ها



www.bazarekar.ir23
سال پنجم - شماره 27

بهمن 1400

دستاوردهای 
جهاددانشگاهی

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
گفتگو با بازارکار با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی در 
مهارت آموزی سربازان موفق عمل کرده گفت: 100 درصد 
توسط  که  عمومی  مهارتی  های  آموزش  از  سربازان 

جهاد دانشگاهی ارائه می شود برخوردار شده اند.
سردار سید مهدی فرحی با اشاره به اینکه یکی از 
تدابیر فرماندهی کل قوا استفاده حداکثری از جوانان و 
سرمایه اجتماعی است که به خدمت مقدس سربازی 
است  این  ستاد  تالش  همه  داشت:  اظهار  آیند  می 
جوانان بتوانند مدت زمانی که در حال خدمت هستند 
از این فرصت به خوبی استفاده کنند و با مهارت های 

الزم وارد جامعه شوند.
سردار سید مهدی فرحی به همکاری خود وزارت 
با جهاد دانشگاهی  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
دانشگاهی در عرصه های  اشاره کرد و گفت: جهاد 
مختلف خوب و موفق عمل کرده و در حوزه مهارت آموزی 
سربازان، در آموزش مهارت های عمومی صد در صد 

موفق عمل کرده است.
آموزی  مهارت  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انداز  چشم  گفت:  شده  حاصل  خوبی  های  موفقیت 
را  سربازان  آموزی  مهارت  برای  ها  همکاری  این 
بسیار خوب توصیف می کنیم و باید تاکید کنم جهاد 
دانشگاهی در زمینه آموزش های عمومی صد درصد 
موفق عمل کرده  و در زمینه آموزش های تخصصی 

نیز وضعیت خوب است.
با  نیروهای مسلح  جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
اشاره به اینکه با دستگاه ها و سازمان های مختلف 
همکاری های خوبی شکل گرفته است گفت: تاکنون 
با 30 دستگاه تفاهم نامه همکاری برای مهارت آموزی 
سربازان امضاء کردیم گفت: یکی از این مراکز خوب 
که بحث آموزش ها را دنبال می کند جهاد دانشگاهی 
است؛ جهاد دانشگاهی در سراسر کشور مراکز متعددی 

آموزی  مهارت  برای  خوبی  ظرفیت  و  توان  و  دارد 
سربازان دارد.

از توان جهاد دانشگاهی در راه اندازی 
مراکز رشد استفاده می کنیم

با  نیروهای مسلح  جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی دارای پارک های علم 
وزارت  است گفت:  متعددی  رشد  مراکز  و  فناوری  و 
دفاع به دنبال ایجاد مراکز رشد فناوری برای استفاده 
جامعه هدف خود است تا بتواند به نوعی نوآوری باز 
از  این زمینه هم  را دنبال کرده و گسترش دهد، در 
توان جهاد دانشگاهی در راه اندازی مراکز رشد فناوری 

استفاده می کنیم.
برای  فناوری  رشد  مراکز  توسعه  به ضرورت  وی 
توسعه کارآفرینی برای سربازان و مهارت آموزان اشاره 
بخشی  رشد  مراکز  اندازی  راه  واقع  در  و گفت:  کرد 
با  نوآوری دفاعی است که هماهنگی خوبی  از نظام 
نظام ملی نوآوری کشور دارد و ما این مهم را دنبال 
می کنیم. در این زمینه خواهان همکاری، هم افزایی  
و استفاده از ظرفیت های خوب جهاد دانشگاهی در 

سراسر کشور هستیم.    
وی با اشاره به اینکه تمامی سربازان تا سال 1401 
مهارت شغلی فرا می گیرند تاکید کرد: سامانه سرباز 
ماهر فعالیت خود را آغاز کرده و فعال است بنابراین 
از  و  کنند  ثبت  آن  در  را  خود  مهارت های  جوانان 
مشوق های ابالغی کسب مهارت ها نیز برخوردار  شوند.    

بی اثر کردن تحریم ها به خوبی در
 جهاد دانشگاهی اجرایی شده است     

مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  جانشین 
گفت: وجود جهاد دانشگاهی یک افتخار بزرگ برای 
نظام است؛ چشم انداز دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
این است که در بسیاری از زمینه های مورد نیاز کشور 

شاهد قطع وابستگی خواهیم بود.

جانشین وزیر دفاع همچنین درباره بازدید خود از 
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400 اظهار کرد: 
دیدم  دانشگاهی  نمایشگاه جهاد  از  بازدید  در جریان 
در شرایط تحریم و تهدیدی که دشمنان ایجاد کرده اند، 
موضوع تحریم زدایی برای بی اثر کردن تحریم ها که 
مطالبه مقام معظم رهبری بوده است به معنای خیلی 

خوب و جدیدی در جهاد دانشگاهی اجرایی شده است .
وی افزود: افراد خوب، خبره، متخصص و متدین از 
جنس انقالب و با روحیه و مدیریت جهادی، کارهای 
بزرگی را به انجام رسانده اند که دستاورهای فناورانه 
و کارافرینانه ای را در بخش های مختلف برای کشور 
های  بخش  در  ها  آن  از  بخشی  که  است  زده  رقم 
های  فناوری  پزشکی،  کشاورزی،  و  دامی  صنعتی، 
نوین، شرکت های دانش بنیان و ... دیدم و لذت بردم.

وی افزود: به نظر من وجود جهاد دانشگاهی یک 
افتخار بزرگ برای نظام است؛ چشم انداز دستاوردهای 
بسیاری  در  که  است  این  از  حاکی  دانشگاهی  جهاد 
از زمینه های مورد نیاز کشور شاهد قطع وابستگی به 

کشورهای خارجی خواهیم بود.
از  تعدادی  بازدید  به  اشاره  با  دفاع  وزیر  جانشین 
دستاوردهای جهاد  نمایشگاه  از  دفاع  وزارت  معاونان 
دانشگاهی خاطر نشان کرد: وزارت دفاع طی 20 الی 
30 سال گذشته ارتباطات و تعامالت خوبی را با جهاد 
دانشگاهی داشته اما متاسفانه روند همکاری ما طی 
سالیان اخیر در مقایسه با گذشته کمتر شده است که با 
این بازدید فکر می کنم روند صعودی تعامالت ایجاد شود.

دفاع  وزارت  کرد:  تاکید  پایان  در  فرحی  سردار 
دانشگاهی  جهاد  با  را  خود  نیازمندی های  می تواند 
مطرح کند و با تعریف کار مشترک و تعامل فی مابین 

از این مجموعه حمایت نماید.

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 

گفتگو با بازارکار مطرح کرد:

موفقیت ۱۰۰ درصدی
 جهاد دانشگاهی در 

مهارت آموزی سربازان
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مدیرعامــل بنیــاد نیــک اندیشــان هنــر در 
ــعه  ــورای توس ــاد »ش ــازارکار از ایج ــا ب ــو ب گفتگ
خیــر و رســانه« خبــر داد و اعــالم کــرد: »شــورای 
ــدا و  ــکاری ص ــا هم ــانه« را ب ــر و رس ــعه خی توس
ــدان  ــیندگان و هنرمن ــارکت نوس ــا مش ــیما و ب س

ــم. ــی کنی ــاد م ــور ایج کش
ــد نجــف  ــازارکار محم ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر  ــان هن ــک اندیش ــاد نی ــل بنی ــانی مدیرعام اوش
صیقلــی  داوود  مهنــدس  هماهنگــی  بــا  کــه 
از خیــران حــوزه جهــاد دانشــگاهی در غرفــه 
بــازارکار حضــور یافتــه بــود در گفتگــو بــا بــازارکار 
ــت: یکــی از مشــکالتی  ــر گف ــن خب ــا اعــالم ای ب
کــه در حــوزه خیــران وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــران در ح ــر خی ــای خی کاره

ــود. ــی ش ــتند نم ــت و مس ثب
هنــر  دانشــکده  آموختــه  دانــش  کــه  وی 
ــدوق  ــبق صن ــس اس ــز رئی ــران و نی ــگاه ته دانش
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــالج اس ــب الع ــاران صع بیم
ــر  ــانه و هن ــوزه رس ــن در ح ــص م ــل تخص اص
اســت و توانســتیم بــرای شــبکه هــای ایرانــی کــه 
بــرای خــارج از کشــور برنامــه پخــش مــی کننــد 
مســتند هــای بســیاری تهیــه و تولیــد کنیــم و در 
حــال حاضــر در بنیــاد نیــک اندیشــان هنــر، بــرای 
ــد  ــران و تولی ــای خی ــت ه ــردن فعالی ــتند ک مس

ــم. ــی کنی ــالش م ــوزه ت ــن ح ــوا در ای محت
ــر، یکــی  ــک اندیشــان هن ــاد نی ــل بنی مدیرعام
ــی  ــاد را کارآفرین ــن بنی ــت ای از حــوزه هــای فعالی
عنــوان کــرد و گفــت: بنیــاد نیــک اندیشــان هنر محل 
مطمئنــی بــرای همه هنرمنــدان نیک اندیشــی اســت 
ــه  ــای کارآفرینان ــت ه ــعه فعالی ــان توس ــه خواه ک
بــرای گــروه های مختلف اعم از توســعه مشــاغل خانگی، 
حمایــت از اشــتغال زنــان سرپرســت خانــوار و دیگر 

افــراد نیازمنــد هســتند.
وی افــزود: از همــه اســتادان، افــراد اهــل فــن و 
افــراد توانمنــد در ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی در 
ــرای  ــم ب رشــته هــای مختلــف  دعــوت مــی کنی
ــاز  ــورد نی ــای م ــا و کالس ه ــزاری دوره ه برگ
ــژه قشــر  ــف بوی ــای مختل ــوزه ه ــان در ح مخاطب
ــه  ــر مراجع ــک اندیشــان هن ــاد نی ــه بنی ــف ب ضعی

ــد. نماین

جهاد دانشگاهی چرخه کاملی از 
کارآفرینی را رقم زده است

مدیرعامــل بنیــاد نیــک اندیشــان هنــر بــا 
تصریــح اینکــه جهــاد دانشــگاهی چرخــه کاملــی 

ــاد  ــت: جه ــت گف ــم زده اس ــی را رق از کارآفرین
زیســت بوم  از  مناســبی  بســتر  دانشــگاهی 
آمــوزش و کارآفرینــی را فراهــم کــرده اســت 
ــرای  ــتاوردها ب ــن دس ــتفاده از ای ــان اس ــه خواه ک
ــر  ــان هن ــک اندیش ــاد نی ــود در بنی ــت خ موفقی

ــتیم. هس
تجــارب  بــه  اشــاره  بــا  اوشــانی  نجــف 
جهــاد دانشــگاهی در حــوزه مشــاغل خانگــی 
اظهــار داشــت: مشــاغل خانگــی مــی توانــد الگــوی 
ــی در  ــتعال و کارآفرین ــعه اش ــرای توس ــبی ب مناس
کشــور باشــد و در ایــن زمینــه خواهــان اســتفاده از 
تجــارب جهــاد دانشــگاهی در امــر شــبکه ســازی، 
فــروش و بازاریابــی و مشــاوره و آمــوزش در ایــن 

ــوزه هســتم. ح

تاکید بر استفاده از توان خیران برای حل 
مشکالت اشتغال و آسیب ها و کمبودها

داوود صیقلــی نیــز در ایــن بازدیــد گفــت: یکــی 
ــالهای  ــه در س ــده ای ک ــوب و ارزن ــای خ از کاره
اخیــر صــورت گرفتــه معرفــی بــا خیــران اســت و 
مــا تــالش مــی کنیــم ایــن چهــره هــای نورانــی 
ــیب  ــر آس ــژه قش ــردم بوی ــه م ــک ب ــر کم در ام

ــه مــردم معرفــی کنیــم. ــده را ب دی
ــه  ــن و خیری ــن انجم ــاری چندی ــو افتخ عض
اشــتغال  بــه  کمــک  در  خبــران  نقــش  بــه 
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــان و جوان ــژه زن ــان بوی محروم
گفــت: اشــتغال یــک نیــاز عمومــی اســت و همــه 
ــار  ــا در کن ــیم. م ــدف بکوش ــن ه ــرای ای ــد ب بای
ایــن موضــوع، بحــث مدرســه ســازی،  آزادی 
ــتان  ــز  بیمارس ــاخت و تجهی ــی،  س ــان مال زندانی
و مراکزدرمانــی، تهیــه ارزاق، دارو و پوشــاک و... را 

ــم. ــی کنی ــال م ــز دنب نی
ایــن عضــو جهــاد دانشــگاهی خاطرنشــان کــرد: 
جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک  نهــاد توانمنــد 
در امــر آمــوزش، مشــاوره و کارآفرینــی مــی توانــد 
بســتر مناســبی بــرای حضــور خیــران و حمایــت از 

اشــتغال و کارآفرینــی در کشــور باشــد.
گفتنــی اســت نشســت هــای خوبــی بــا تــالش 
آقــای صیقلــی بــا حضــور خیــران  بــرای اشــتغال 
ــده  ــزار ش ــگاهی برگ ــاد دانش ــی در جه و کارآفرین

مدیرعامل بنیاد نیک اندیشان 

هنر در گفتگو با بازارکار:

»شـورای تـوسعه 
خیر و رسانه« را با 

همکاری صدا و سیما 
ایجاد می کنیم
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احمدرضـا فیـروزی در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان 
اینکـه هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه حمایـت 
جهـاد  نوآورانـه  توانمندی هـای  و  دسـتاوردها  از 
دانشـگاهی بـود، گفـت: ایـن نمایشـگاه از پنجـم تا 
نهـم دی مـاه در بوسـتان گفتگو برگزار شـد و شـعار 
آن نیـز بـاور تـوان ملی و تکیـه بر مدیریـت جهادی 
و نـوآوری بـود کـه بـا هـدف معرفـی و آشـنایی هر 
چـه بیشـتر مدیـران و مسـئوالن اجرایـی و صنایـع 
مختلـف  دسـتاوردهای  و  توانمندی هـا  بـا  بـزرگ 

جهـاد دانشـگاهی بـود.
ــن  ــزاری ای ــداف برگ ــی از اه ــه داد: یک وی ادام
ــترک  ــای مش ــکاری ه ــترش هم ــگاه گس نمایش
ــی  ــف اعــم از دولت ــا ســازمان هــای مختل جهــاد ب
ــه در  ــود ک ــف ب ــای مختل ــی در حوزه ه و غیردولت
طــول نمایشــگاه مقامــات مختلــف ملــی و اســتانی 
ــا  ــک ب ــد و از نزدی ــد کردن ــن نمایشــگاه بازدی از ای
ــدند. ــنا ش ــگاهی آش ــاد دانش ــای جه توانمندی ه

بــه گفته فیــروزی دســتاوردهای جهاد دانشــگاهی 
اســتان البــرز بیشــتر بــا نــگاه حــوزه ای و متناســب 
ــی  ــورت موضوع ــه ص ــه ب ــی ک ــا فعالیت های ب
ــن  ــت در ای ــر اس ــد نظ ــگاهی م ــاد دانش در جه

ــه شــد.  نمایشــگاه ارائ
ــرز را  ــده الب ــه ش ــتاوردهای ارائ ــتر دس وی بیش
ــری از  ــای دیگ ــوزه ه ــش و در ح ــوزه پژوه در ح
جملــه آمــوزش کارآفرینــی و اجــرای طــرح توســعه 

ــرد. ــوان ک مشــاغل خانگــی عن
ــه  ــاره ب ــا اش ــرز ب ــگاهی الب ــاد دانش ــس جه رئی
ــا  ــرد: ب ــح ک ــگاه تصری ــن نمایش ــت ای ــج مثب نتای
ــگان و  ــه نخب ــی از جامع ــه بخش ــه اینک ــه ب توج
ــنایی  ــد آش ــت جدی ــژه در دول ــه وی ــئوالن ب مس
دانشــگاهی  جهــاد  دســتاوردهای  بــا  زیــادی 
ــرای عرضــه  نداشــتند ایــن نمایشــگاه فرصتــی ب
توانمنــدی هــای جهــاد دانشــگاهی فراهــم آورد تــا 

ــوند. ــنا ش ــتر آش ــتاوردها بیش ــن دس ــا ای ب

بــه گفتــه فیــروزی پــارک علــم و فنــاوری البــرز 
ــته و  ــگاه داش ــن نمایش ــی در ای ــور خوب ــز حض نی

ــش گذاشــت. ــه نمای ــی را ب ــت هــای خوب ظرفی
ــوم  ــای عل ــه در بخش ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
انســانی، هنر، کشــاورزی فنی-مهندســی، پزشــکی، 
علــوم پایــه بــه خصــوص در حــوزه پژوهــش 
دســتاوردهای خوبــی در نمایشــگاه ارائــه شــد، 
گفــت: از جملــه اینکــه دســتاوردهای پزشــکی 
موسســه رویــان، دســتاوردهای مهندســی در زمینــه 
ــه  ــای فناوران ــت و فعالیت ه ــاری نف ــای حف دکل ه
اخیــر جهــاد دانشــگاهی در زمینــه تولیــد رام قطــار 
ــه  ــف ک ــتاوردهای مختل ــیاری از دس ــهری و بس ش
پژوهشــی  و  نــه  ا فناور مــات  قدا ا حاصــل 
ــگاه در  ــن نمایش ــت در ای ــگاهی اس نش ــاد دا جه

ــت. ــرار گرف ــش ق ــرض نمای مع

تبلور توان ملی در نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
ــتاوردهای  ــا و دس ــگاه توانمندی ه ــزاری نمایش ــر برگ ــال اخی ــه  در دو س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرز ب ــتان الب ــگاهی اس ــاد دانش ــس جه رئی
جهــاد دانشــگاهی بــه دلیــل کرونــا بــه تعویــق افتــاده بــود، گفــت: امســال ایــن نمایشــگاه برگــزار شــد و در حوزه هــای مختلفــی از جملــه 
پژوهــش، فنــاوری، فرهنــگ، آمــوزش، کارآفرینــی، تجــاری ســازی و اقتصــاد دانــش بنیــان طیف هــای مختلــف  فعالیت هــای جهــادی را 

در بــر مــی گرفــت.
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در بازدید دستاورد های مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی؛ 

ــط عمومــی مرکــز  ــازارکار از رواب ــه گــزارش ب ب
اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی SID، آقــای 
ــاون اشــتغال  ــد، مع ــر محمــود کریمــی بیرانون دکت
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع و کارآفرین
ــرکت  ــن ش ــئوالن ضم ــی از مس ــراه جمع ــه هم ب
دســتاوردهای  و  توانمندی هــا  نمایشــگاه  در 
ــن  ــا جدیدتری ــنایی ب ــگاهی 1400 و آش جهاددانش
ــد  ــه SID بازدی ــاد، از غرف ــن نه ــتاوردهای ای دس

ــد. ــل آوردن ــه عم ب

ــاون  ــدی، مع ــر بیجن ــای دکت ــد آق ــن بازدی در ای
آموزشــی و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی بــه اهمیــت 
ــون فارســی و نقــش آفرینــی ســامانه  ویرایــش مت

STRS پرداخــت.
در ادامــه محمدمهــدی مشــیدی، معــاون توســعه 
ــات  ــز اطالع ــی مرک ــات تخصص ــا و خدم بانک ه
ــوص  ــی درخص ــه گزارش ــن ارائ ــز ضم ــی نی علم
توانمندی هــای  و  ســطح بندی  جــذب  نحــوه 
فارغ التحصیــالن و عالقمنــدان بــه اشــتغال در 

ــون و  ــوزه مت ــی در ح ــتاری و مترجم ــه ویراس زمین
مقــاالت علمــی، بــه تبییــن چگونگــی بهره منــدی 
ــان  ــز در می ــن مرک ــوذ ای ــب نف ــت و ضری از ظرفی

ــت. ــور پرداخ ــان کش ــجویان و محقق دانش
مقــاالت،  زیــاد  شــمار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  شــده  منتشــر  ترجمه هــای  و  پایان نامه هــا 
ــتر  ــترش بیش ــه و گس ــرورت توج ــه ض ــور ب کش
ــون  ــه مت ــه ترجم ــه در زمین ــامانه STRS ک ــه س ب

ــرد. ــاره ک ــت، اش ــال اس ــی فع تخصص

معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با دستاوردهای SID آشنا شد 

معــاون اشــتغال و کارآفرینــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در روز ســوم نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 
1400 از غرفــه مرکــز اطالعــات علمــی بازدیــد کــرد.
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ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف ــین وزی جانش
مســلح گفــت: وجــود جهــاد دانشــگاهی یــک 
افتخــار بــزرگ بــرای نظــام اســت؛ چشــم 
انــدازه هــای دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی ایــن 
ــاز  ــورد نی ــای م ــیاری از زمینه ه ــه در بس ــت ک اس

ــود. ــم ب ــتگی خواهی ــع وابس ــاهد قط ــور ش کش
ــر  ــین وزی ــی جانش ــدی فرح ــید مه ــردار س س
دفــاع در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای 
جهــاد دانشــگاهی 1400 در گفتگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: در جریــان بازدیــد از نمایشــگاه 
جهــاد دانشــگاهی از اینکــه دیــدم در شــرایط 
تحریــم و تهدیــدی کــه دشــمنان ایجــاد کــرده انــد، 
نــه تنهــا موضــوع تحریــم زدایــی بلکــه بــی 
ــم  ــام معظ ــه مق ــه مطالب ــا ک ــردن تحریم ه ــر ک اث

ــوب  ــی خ ــای خیل ــه معن ــت ب ــوده اس ــری ب رهب
ــده  ــی ش ــگاهی اجرای ــاد دانش ــدی در جه و جدی
اســت و افــراد خــوب و خبــره و متخصــص و 
متدیــن از جنــس انقــالب و بــا روحیــه و مدیریــت 
ــی در گســترده ای  ــی بســیار خوب ــادی کارآفرین جه
ــزرگ کــه شــامل عمــده نیازهــای  هــای بســیار ب
کشــاورزی صنعتــی پزشــکی اســت، انجــام داده انــد 
ــردن  ــر ک ــی اث ــی و ب ــم زدای ــال تحری ــه دنب و ب

ــدم. ــحالم ش ــی خوش ــتند، خیل ــا هس تحریم ه
وی افــزود: بــه نظــر مــن وجــود جهــاد دانشــگاهی 
یــک افتخــار بــزرگ بــرای نظــام اســت؛ 
چشــم   اندازه های دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی 
ــورد  ــای م ــیاری از زمینه ه ــه در بس ــت ک ــن اس ای
نیــاز کشــور شــاهد قطــع وابســتگی خواهیــم بــود.

ــد  ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــاع ب ــر دف ــین وزی جانش
تعــدادی از معاونــان وزارت دفــاع از نمایشــگاه 
دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی خاطــر نشــان کــرد: 
وزارت دفــاع طــی 20 الــی 30 ســال گذشــته 
ارتباطــات و تعامــالت خوبــی را بــا جهاد دانشــگاهی 
ــی  ــا ط ــکاری م ــد هم ــفانه رون ــا متاس ــته ام داش
ســالیان اخیــر در مقایســه بــا گذشــته کمتــر شــده 
ــد  ــم رون ــر می کن ــد فک ــن بازدی ــا ای ــه ب ــت ک اس

ــود. ــاد ش ــالت ایج ــودی تعام صع
ــرد: وزارت  ــد ک ــان تاکی ســردار فرحــی در پای
بــا  را  خــود  نیازمندی هــای  می توانــد  دفــاع 
جهــاد دانشــگاهی مطــرح کنــد و بــا تعریــف کار 
مشــترک و تعامــل فــی مابیــن از ایــن مجموعــه 

ــد. ــت نمای حمای

ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــد مع ــیه بازدی در حاش
ســه جانبه ای  تفاهم نامــه  جمهــوری،  ریاســت 
ــت،  ــن معاون ــای ای ــعه فناوری ه ــز توس ــان مرک می
ــاد دانشــگاهی و  ــاوری جه ــت پژوهــش و فن معاون
ــران و  ــهری ته ــن ش ــرداری راه آه ــرکت بهره ب ش

ــد. ــاء ش ــه امض حوم
ــن  ــن و آخری ــازارکار، در پنجمی ــزارش ب ــه گ ب
و  توانمندی هــا  نمایشــگاه  برگــزاری  از  روز 
دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی 1400 و همزمــان 

ــی  ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س ــر س ــا حضــور دکت ب
ــا  ــر حمیدرض ــوری و دکت ــت جمه ــاوری ریاس و فن
طیبــی، رییــس جهــاد دانشــگاهی، تفاهم نامــه 
ــای  ــعه فناوری ه ــز توس ــان مرک ــه جانبه ای می س
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــاد دانشــگاهی و  ــاوری جه ــت پژوهــش و فن معاون
ــران و  ــهری ته ــن ش ــرداری راه آه ــرکت بهره ب ش

ــد. ــاء ش ــه امض حوم
موضــوع  بــا  ســه جانبه  تفاهم نامــه  ایــن 

»همــکاری مشــترک بــرای تبدیــل یــک رام 
قطــار  DC متــروی تهــران بــه قطــار AC« منعقــد 
ــدی،  ــر محمدرضــا پورعاب ــه امضــای دکت ــد و ب ش
ــگاهی؛  ــاد دانش ــاوری جه ــش و فن ــاون پژوه مع
مدیرعامــل  شایســته اصل،  مهــدی  دکتــر 
ــران و  ــهری ته ــن ش ــرداری راه آه ــرکت بهره ب ش
ــز  ــس مرک ــاری، رئی ــد ذوالفق ــر حمی ــه، و دکت حوم
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــای معاون ــعه فناوری ه توس

رســید. ریاســت جمهوری 

جانشین وزیر دفاع:

بی اثر کردن تحریم ها به معنای 
خیلی خوب در جهاد دانشگاهی

 اجرایی شده است

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان 
جهاد، معاونت علمی و فناوری 

و شرکت بهره برداری مترو
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ــگاه  ــه نمایش ــاره ب ــا اش ــاغ ب ــتان ب ــر گلس دکت
توانمندی هــا و دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی 
گفــت: زمانــی کــه ایــن ظرفیت هــا و توانمندی هــا 
را می بینیــم، افســوس می خوریــم کــه چنیــن 
ــه  ــراد فرهیخت ــود دارد و اف بســتری در کشــور وج
و دانشــمندی داریــم کــه می تواننــد بــه حــل 
مشــکالت و چالش هــای مختلفــی کــه در صنعــت 
ــن  ــا ای ــد، ام ــک کنن ــتیم، کم ــه هس ــا آن مواج ب
ــه ایجــاد نشــده اســت.  ــد و آگاهان ــاط قدرتمن ارتب
ــرار  ــم ق ــار عل ــد کن ــارت نمی توان ــن مه ــرا ای چ
ــای  ــی از فعالیت ه ــتم بخش ــروز توانس ــرد؟ ام بگی
ــن  ــف ای ــای مختل ــاد دانشــگاهی را در غرفه ه جه
نمایشــگاه ببینــم و فقــط بــه بخــش صنعــت 
ــد  ــًا مانن ــت تقریب ــت نف ــا نکــردم. صنع ــت اکتف نف
ــا درون آن  ــه تخصص ه ــه هم ــه ای اســت ک جامع
وجــود دارد؛ بــه عنــوان مثــال، بهداشــت و درمــان 
صنعــت نفــت، یکســری نیازهــای پزشــکی و 
ــک  ــی کوچ ــه درمان ــک مجموع ــی دارد و ی درمان
ســاختمانی،  بحث هــای  در  دارد.  خــود  درون  را 
اجتماعــی، فرهنگــی، منابــع انســانی، نیــز صنعــت 
ــک  ــه کوچ ــا را در دل جامع ــن بخش ه ــت ای نف
خــود دارد. زمانــی کــه از غرفه هــای مختلــف 
نمایشــگاه دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی بازدیــد 
ــه  ــک ب ــرای کم ــدام را )ب ــاط هرک ــردم، ارتب می ک
ــاوت در  ــای متف ــه در رده ه ــکالتی ک ــل( مش ح
ــردم. ــا آن مواجــه هســتیم، حــس می ک ــت ب صنع

رئیــس پژوهــش و فناوری شــرکت ملــی مناطق 
ــدی  ــن توانمن ــرد: ای ــد ک ــوب تأکی ــز جن نفت خی
ــم  ــک می گیری ــال نی ــه ف ــگاهی را ب ــاد دانش جه
ــاهلل  ــه انش ــرد ک ــم ک ــه خواهی ــی را تهی و گزارش
ــان  ــا نش ــد ت ــد ش ــت خواه ــه نف ــم مجموع تقدی
دهیــم کــه ایــن توانمندی هــا در مجموعــه جهــاد 
ــن  ــه ای ــه چگون ــا اینک ــود دارد. ام ــگاهی وج دانش
توانمندی هــا بایــد در صنعــت بــروز و ظهــور پیــدا 
ــرد،  ــد شــکل بگی ــه بای ــاط چگون ــن ارتب ــد و ای کن
ــش و  ــه دان ــه دو مجموع ــت ک ــن اس ــد ای نیازمن
ــکار  ــک راه ــه ی ــینند و ب ــم بنش ــار ه ــت کن صنع
ــم از  ــی و ه ــاظ مال ــم از لح ــوب ه ــدل مطل و م
ــم  ــه بتوانی ــد ک ــدا کنن ــدی دســت پی لحــاظ فرآین

ــم.  ــرا کنی آن را اج
فعالیت هــای  بــه  بــاغ  گلســتان  دکتــر 
اشــاره  نفــت  صنعــت  در  دانشــگاهی  جهــاد 
کــرد و گفــت: جهــاد دانشــگاهی از گذشــته 
ــی از  ــت و یک ــوده اس ــال ب ــت فع ــن صنع در ای
شــاخص های مــا، پــروژه متــه حفــاری اســت کــه 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــگاهی س ــاد دانش ــط جه توس
متــه در عملیــات حفــاری، نقطــه پیشــران و شــروع 
ــود و  ــوب می ش ــت محس ــدی نف ــث تولی در مباح
ــکل  ــار مش ــا دچ ــن کااله ــث تأمی ــال ها در بح س
بودیــم کــه الحمــدهلل بــه مهنــدس محمــدی 
مجــد )مدیــر پــروژه طراحــی و ســاخت متــه 
ــد  ــاد ش ــه اعتم ــن زمین ــه ای( در ای ــاری دندان حف

)متــه حفــاری یکــی از پروژه هــای مهــم و بــزرگ 
جهــاد دانشــگاهی اســت کــه بــا همــکاری شــرکت 
ــد  ــد(. هرچن ــام ش ــوب انج ــز جن ــق نفت خی مناط
ــا  ــت، ام ــود داش ــیر وج ــن مس ــختی هایی در ای س
ایــن اعتمــاد شــکل گرفــت و کار بــه نتیجــه 
رســید؛ کاری کــه خیلــی از مدیــران نفتــی آن 
زمــان بــاور نداشــتند کــه )در داخــل( قابــل انجــام 
باشــد. انجــام کارهــای شــاخصی مثــل پــروژه متــه 
حفــاری، خودبــاوری در سیســتم بوجود آورده اســت 
کــه در ســایر تجهیــزات کــه اصطالحــًا های تــک 
ــا  ــه ی ــک ناحی ــص ی ــاوری آن مخت ــتند و فن هس
ــه  ــم( ب ــاز ه ــم )ب ــت، می توانی ــاص اس ــور خ کش
دانــش و تخصــص پژوهشــگران داخلــی خودمــان 
اعتمــاد کنیــم. در ســایر مــوارد هــم امروز یکســری 
توانمندی هــا را در نمایشــگاه مشــاهده کردیــم کــه 
ــای  ــا مدیریت ه ــوارد را ب ــن م ــم ای ــاهلل بتوانی انش
ــن  ــو احس ــه نح ــرده و ب ــرح ک ــد مط ــی و تولی فن

ــم. ــرار دهی ــتفاده ق ــورد اس م
رئیــس پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی 
بــه  اشــاره  بــا  جنــوب  نفت خیــز  مناطــق 
ــد؛ پشــتیبانی ها،  ــام »تولی ــه ن نام گــذاری امســال ب
رهبــری  معظــم  مقــام  گفــت:  مانع زدایی هــا« 
ــع  ــد. مناب ــت دارن ــت نف ــه صنع ــژه ای ب ــگاه وی ن
ــت  ــدادادی اس ــروت خ ــور، ث ــی در کش هیدروکربن
کــه اقتصــاد کشــور بــه آن گــره خــورده اســت. امــا 
بایــد ببینیــم بــه دنبــال اســتفاده حداقلــی از منابــع 

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

جهاد دانشگاهی رزومه روشنی 
در صنعت نفت کشور دارد

رئیــس پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب گفــت: جهــاد دانشــگاهی رزومــه روشــنی در صنعــت نفــت کشــور دارد. ایــن نهــاد از 
گذشــته در صنعــت نفــت فعــال بــوده و یکــی از شــاخص های مــا، پــروژه متــه حفــاری اســت کــه توســط جهــاد دانشــگاهی ســاخته شــده اســت. 

بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمــد گلســتان بــاغ، رئیــس پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی هــا 
و دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی، در گفت وگــو بــا ایســنا تأکیــد کــرد: اگــر بخواهیــم فرآینــد تبدیــل علــم بــه مهــارت را تشــریح کنیــم، علــم در دانشــگاه ها 
تبدیــل بــه ســواد شــده و وقتــی ایــن ســواد آموختــه شــود، بــه مهــارت در صنعــت تبدیــل می شــود؛ امــا ایــن مهــارت یــک جایــی رابطــه خــود را بــا علــم قطــع 
می کنــد. مهــارت هــم نیــاز بــه رشــد دارد و زمانــی کــه ایــن رابطــه قطــع می شــود، تجربــه در کنــار مهــارت قــرار می گیــرد، امــا آگاهــی هوشــمندانه کنــار 

مهــارت نیســت تــا بتوانــد مهــارت را بــروزآوری کنــد و مشــخص کنــد نیازهــای آن مهــارت چیســت.
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ــف و  ــری؟ تعری ــتفاده حداکث ــا اس ــت هســتیم ی نف
کارکــرد نفــت گاهــی اوقــات بــه غلــط در جامعــه 
ــاده  ــا افت ــی ج ــای علم ــی از محیط ه ــی برخ و حت
اســت. نفــت بســیار گســترده اســت و فقــط 
نبایــد در حلقه هــای اولیــه یعنــی محصــوالت 
ــوختی و  ــواد س ــن و م ــد بنزی ــده ای مانن شناخته ش
ــد در صنایــع و  ــگاه کــرد. نفــت می توان ــه آن ن .. ب
مــوارد متعــدد دیگــر بــه ارزش افــزوده تبدیل شــود. 
مانع زدایــی کــه رهبــر انقــالب در شــعار امســال بــه 
ــع  ــی رف ــت؛ یعن ــد، همینجاس ــاره فرموده ان آن اش
تحریــم، یعنــی چطــور می توانیــم تحریم هــا را 
ــل  ــه قاب ــیم ک ــام را می فروش ــت خ ــم. نف دور بزنی
تحریــم اســت؛ امــا اگــر نفــت را تبدیــل بــه یــک 
محصــول کنیــم، می توانیــم آن را بــه فــروش 

ــانیم. برس
ــگاه ها  ــزود: در پاالیش ــاغ اف ــتان ب ــر گلس دکت
یــک محصــول بــه اســم پارافیــن داریــم. پارافیــن 
ــگاه  ــت. در پاالیش ــد )waste( اس ــان زائ ــک جری ی

روغن ســازی )روغــن صنعتــی، روغــن موتــور( 
ــن  ــام پارافی ــه ن ــدی ب ــاده زائ ــن م ــار روغ در کن
ایجــاد می شــود. پارافیــن را بــه صــورت خــام 
ســاده ترین  می آوریــم؛  بیــرون  پاالیشــگاه  از 
ــمع  ــرد، ش ــت ک ــوان از آن درس ــه می ت ــزی ک چی
ــوان  ــم می ت ــر ه ــول دیگ ــا محص ــت و صده اس
از پارافیــن تولیــد کــرد. ایــن پارافیــن را بــه 
ــه  ــی 50 دالر ب ــال تن ــه عنوان مث ــام ب ــکل خ ش
امــارات، چیــن، امــارات، اتریــش می فروشــیم؛ 
ــه پارفیــن گریــد خوراکــی  ایــن پارافیــن تبدیــل ب
می شــود و بــه عنوان مثــال تنــی 5 هــزار دالر 
ــا  ــدد و رقم ه ــن ع ــود. ای ــه می ش ــا فروخت ــه م ب
ــن  ــم ای ــه بتوانی ــدر ک ــت. هرچق ــی نیس باورکردن
ــزوده  ــع ارزش اف ــه مناب ــی را ب ــع هیدروکربن مناب
و  ثروت آفرینــی  برســانیم، می توانــد در کشــور 
ــه ارزش  ــی ک ــا محصوالت ــد. آی ــتغال زایی کن اش
ــر. در  ــل تحریــم هســتند؟ خی افــزوده هســتند، قاب
ــاًل در بحــث  ــور اســت. مث ــم همینط باالدســت ه

خــاک آلــوده نفتــی؛ چینی هــا از خــاک آلــوده 
ــد. ــد می کنن ــول تولی ــی محص نفت

رئیــس پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی 
ــار  ــح کــرد: در کن ــوب تصری ــز جن مناطــق نفت خی
آن بایــد بــه توانمندی هــای علمــی داخلــی در 
ــایر  ــگاهی و س ــاد دانش ــد جه ــی مانن مجموعه های
نهادهــای مشــابه اعتمــاد کــرد. جهــاد دانشــگاهی 
رزومــه روشــنی در صنعــت نفــت کشــور دارد 
و پروژه هــای مشــخصی را انجــام داده اســت. 
ــه و  ــال تجرب ــی، انتق ــدی داخل ــه توانمن ــاد ب اعتم
ــًا  ــی قطع ــن کارهای ــرای انجــام چنی ــازی ب مدل س
ــی  ــورت واقع ــه ص ــری را ب ــعار رهب ــد ش می توان
ــر  ــه رهب ــد واژه ای ک ــر کلی ــد. ه ــق ببخش تحق
ــف،  ــد، تعری ــر کرده ان ــعار( ذک ــن ش ــالب )در ای انق
ــود  ــای موج ــی دارد و چالش ه ــردی و راه حل کارک
در کشــور بــا ایــن راه حل هــا قابــل برطــرف شــدن 

ــتند. هس
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دکتــر طهرانچــی افــزود: مــن خــودم پژوهــش 
ــوم  ــم؛ مفه ــاد گرفت ــگاهی ی ــاد دانش را در جه
آموختــم.  دانشــگاهی  جهــاد  در  را  فنــاوری 
جهاددانشــگاهی در تمــام دانشــگاه های کشــور 
ــق  ــان تحقی ــط دانش بنی ــک محی ــور دارد و ی حض
اســت. ایــن محیط)علمــی و فنــاور( امــروز ثمــرات 
خــود را نشــان داده اســت و بــه انــدازه کافــی 
ــم  هی بخوا ــر  گ ا ــت.  س ا ــرده  ک ــدا  پی م  ــوا ق
ــارک  ــوان یــک پ ــه عن نشــگاهی ب ا د د  ــه جهــا ب
ــک  ــگاهی ی ــاد دانش ــم، جه ــگاه کنی ــوژی ن تکنول
ــگاه ها  ــه دانش ــه در هم ــت ک ــی اس ــارک مل اَبرپ
حضــور دارد و ایــن  موضــوع را بایــد جــدی گرفــت 
ــن  ــه ای ــی ب ــن اســت کــه توجــه کامل و انتظــار ای
ــه  ــوب ک ــای خ ــم موفقیت ه ــود. امیدواری ــاد ش نه
جهــاد دانشــگاهی در حــوزه نفــت، پزشــکی و 
کشــاورزی و عرصه هــای مختلــف بــه دســت 
ــد. ــدا کن ــه طــور کامــل( تحقــق پی آورده اســت )ب

تفاهمنامه ای با هدف ایجاد سکوی
 ملی نشر دانش

رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی تأکیــد کــرد: 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی زمانــی مصوبــه ای 
ــت.  ــاز داش ــتم نمایه س ــی سیس ــام ISC یعن ــه ن ب
سیســتم نمایه ســاز مؤخــر بــه یــک ســکوی 
ــود. مــا ســکوی ملــی نشــر دانــش  نشــر دانــش ب
ــم.  ــت کردی ــر آن را درس ــم مؤخ ــتیم و رفتی نداش
ــر  ــی نش ــکوی مل ــن س ــود ای ــن دلیل)نب ــه همی ب

دانــش( توفیقــات مــا در ایــن زمینــه آنچنــان 
ــات  ــا تجربی ــروز ب ــود. ام ــتیم( نب ــار داش ــه انتظ )ک
خوبــی کــه هــم دانشــگاه آزاد اســالمی و شــعبات 
بین المللــی آن دارد و هــم جهــاد دانشــگاهی ســالها 
در ایــن حــوزه کار کــرده اســت، توافقــی را منعقــد 
ــال، ســکوی  ــک س ــه انشــاهلل ظــرف ی ــم ک کردی
ملــی نشــر دانــش کشــور را کــه در بســتر جهانــی 
بتوانــد خــوب عمــل کنــد، راه انــدازی خواهیــم کرد. 
دکتــر طهرانچــی افــزود: دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــال  ــت دنب ــا جدی ــاوری را ب ــث فن در گام دوم، بح

ــر  ــاوری فک ــای فن ــه ه ــد و انشــاهلل در زمین می کن
خــوب  د  پیشــنها چنــد  نیــم  ا بتو می کنــم 
دهیــم.  توســعه  نشــگاهی  ا د د جها بــا  ا  ر
دانشــگاه آزاد اســالمی یــک ســند آمایشــی را 
ــهری در  ــعه ش ــای توس ــه مبن ــت ک ــرده اس کار ک
ــی  ــذا بحث های ــد. ل ــران باش ــف ای ــق مختل مناط
کــه جهــاد دانشــگاهی در حــوزه فنــاوری خصوصــًا 
در حــوزه کشــاورزی و دامپــروری خلــق کــرده 
ــترک در  ــت مش ــب فعالی ــم در فال ــت، می توانی اس

ــم.  ــعه دهی ــور توس کش

طهرانچی در نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰

جهاد دانشگاهی
 ابرپارک ملی و فناوری کشور

رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی در بازدیــد از نمایشــگاه توانمندی هــا و دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی گفــت: گــر بخواهیــم بــه جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان 
یــک پــارک تکنولــوژی نــگاه کنیــم، جهــاد دانشــگاهی یــک ابرپــارک ملــی اســت کــه در همــه دانشــگاه ها حضــور دارد.

ــتاوردهای  ــا و دس ــد از نمایشــگاه توانمندی ه ــیه بازدی ــس دانشــگاه آزاد اســالمی در حاش ــر محمدمهــدی طهرانچــی، ریی ــازارکار دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــد در محورهــای  ــان بتوانن ــد مگــر اینکــه شــرکت ها و مجموعه هــای دانش بنی ــدا نمی کن ــا ایســنا گفــت: کشــور توســعه پی ــو ب جهــاد دانشــگاهی در گفت وگ
اساســی توســعه، ورود پیــدا کننــد. یکــی از ایــن نهادهــا کــه شــاید در دو دهــه اخیــر قــدری کــم لطفــی بــه آن شــده اســت، جهــاد دانشــگاهی اســت؛ نهــادی 

برآمــده از تفکــر انقالبــی و مولــود مبــارک انقــالب اســالمی.
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با  جمهوری،  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
اشاره به دستاوردها و توانمندی های جهاد دانشگاهی 
در بخش مشاغل خانگی، گفت: امیدواریم بتوانیم با 
را  زنان  خانگی  مشاغل  می شود،  که  پشتیبانی هایی 

توسعه دهیم.
در  خزعلــی  انســیه  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
حاشــیه بازدیــد از »نمایشــگاه دســتاوردهای جهــاد 
دانشــگاهی 1400« کــه در مجموعــه نمایشــگاهی 

بوســتان گفت وگــو در حــال برگــزاری اســت، 
ن  وســتا د بـــــا  پیش تــــر   : د کــر ر  ظهـــا ا
ــا  ــته ایم و ب ــکاری داش هم هی  ــگا نش ا د د  ــا جه
برخــی از فعالیت هــا آشــنا هســتیم و از دســتاوردهای 
آن اســتفاده کرده ایــم و ایــن نمایشــگاه باعــث شــد 
بتوانیــم یــک بــار دیگــر ایــن دســتاوردها را از 

ــم. ــک ببینی نزدی
ــه  ــتیبانی هایی ک ــا پش ــم ب ــزود: امیدواری وی اف

ــم  ــده و بتوانی ــر ش ــرایط بهت ــود ش ــام می ش انج
ــم. ــعه دهی ــان را توس ــی زن ــاغل خانگ ــث مش بح

ــای  ــد، از غرفه ه ــن بازدی ــی در ای ــیه خزعل انس
ــای  ــژه غرفه ه ــگاهی به وی ــاد دانش ــگاه جه نمایش
ــوار  ــان سرپرســت خان ــای زن ــه فعالیت ه ــوط ب مرب
و دســتاوردهای پزشــکی در حــوزه درمــان نابــاروری 

دیــدن کــرد.

انسیه  خزعلی:

توسعه مشاغل خانگی زنان را با 
جهاد دانشگاهی توسعه می دهیم

مدیــرکل هدایــت هــای شــغلی کمیتــه امــداد در 
بازدیــد از نمایشــگاه توانمنــدی هــا و دســتاوردهای 
ــت  ــرح هدای ــرای ط ــت: اج ــگاهی گف ــاد دانش جه
ــدار ســازی اشــتغال ایجــاد شــده  ــرای پای شــغلی ب
مددجویــان اســت و در ایــن زمینــه از تــوان و 
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــگاهی ب ــاد دانش ــت جه ظرفی

ــم. ــی کنی م
به گــزارش بــازارکار؛ علیرضــا رمضانــی در بازدید 
از نمایشــگاه توانمنــدی هــا و دســتاوردهای جهــاد 
دانشــگاهی  کــه بــا همراهــی دکتــر محمــد صــادق 
بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی و مهنــدس 
ــی  ــال و کارآفرین ــرکل اتغ ــتی مدی ــیروس دش س
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــورت گرف ــگاهی ص ــاد دانش جه

ــا  ــغل را ب ــزار ش ــق 500 ه ــوع تحق ــه موض اینک
همــکاری جهــاد دانشــگاهی عملیاتــی مــی کنیــم 
اظهــار داشــت: جهــاد دانشــگاهی در سراســر کشــور 
ــدی  ــا از توانمن ــادی دارد و م ــای زی ــدی ه توانمن
هــای علمــی و آموزشــی ایــن نهــاد بــرای توســعه 
ــان  ــاز مددجوی ــورد نی ــی م آمــوزش هــای کارآفرین

ــم داشــت. ــت اســتفاده را خواهی نهای
وی ادامــه داد: کمیتــه امــداد امــام )ره( در کنــار 
ــرح  ــرای ط ــان، اج ــرای مددجوی ــی ب ــتغال زای اش
ــتغال  ــازی اش ــدار س ــرای پای ــغلی را ب ــت ش هدای
ایجــاد شــده پیگیــری مــی کنــد تــا بتوانیــم فراینــد 
ــه  اشــتغال ایجــاد شــده را در چرخــه ای مناســب ب

ــت برســاینم. ــن حــد موفقی باالتری

مدیــرکل هدایــت هــای شــغلی کمیتــه امــداد از 
امضــای تفاهــم نامــه هــا و قراردادهــای همــکاری 
ــرد:  ــح ک ــر داد و تصری ــگاهی خب ــاد دانش ــا جه ب
ــداد در  ــه ام ــم کمیت ــازوی مه ــاد دانشــگاهی ب جه
بحــث هدایــت شــغلی اســت و از شــبکه فعــال ایــن 

نهــاد در سراســر کشــور اســتفاده مــی کنیــم.
معاونــت  شــغلی  هــای  هدایــت  مدیــرکل 
اضافــه  امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال 
ــی  ــای مهارت ــوزش ه ــث آم ــه زودی بح ــرد: ب ک
کارآفرینــی بــرای بیــش  16 هــزار نفــر بــا 
ــور  ــر کش ــگاهی در سراس ــاد دانش ــکاری جه هم

ــود. ــی ش ــاز م آغ

مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد در بازدید از غرفه
 آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی:

تحقق 5۰۰ هزار شغل را
 با همکاری و توان علمی

 جهاد دانشگاهی عملیاتی می کنیم
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نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی بــا اشــاره بــه 
برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 
ــا و  ــوه ای از توانمندی ه ــگاه جل ــن نمایش ــت: ای گف
ــاد  ــن نه ــت و ای ــگاهی اس ــای جهاددانش قابلیت ه
بــا ورود بــه حوزه هــای مختلــف علمــی تبدیــل بــه 
یکــی از ارکان مهــم »مــا می توانیــم« شــده اســت.

ــگاهی،  ــی جهاددانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
غالمرضــا منتظــری نایــب رییــس کمیســیون 
ــیه  ــالمی در حاش ــورای اس ــس ش ــی مجل فرهنگ
بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای و توانمندی هــای 
جهاددانشــگاهی 1400 بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــن 
نمایشــگاه دارای چنــد مزیت اســت، گفت: نخســتین 
مزیت نمایشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی اول 
ــن از  ــری روش ــی تصوی ــه خوب ــه ب ــت ک ــن اس ای
گســتره کار جهاددانشــگاهی را نشــان می دهــد. 
قابلیت هــا و دســتاوردهایی کــه در نمایشــگاه 
ــد  ــه نمایــش گذاشــته شــده اســت، پنجــره امی ب

ــد. ــاز می کن ــان ب ــه روی انس را ب

ــت  ــن مزی ــزود: دومی ــرگان اف ــردم گ ــده م نماین
نمایشــگاه دســتاوردهای جهاددانشــگاهی آن اســت 
کــه ایــن نمایشــگاه در ســکوت خــود بــا مخاطــب 
حــرف می زنــد و اگــر بــه آثــار توجــه کنیــم، 
پیام هــای بســیاری را دریافــت می کنیــم. ایــن 
ــای  ــا و قابلیت ه ــوه ای از توانمندی ه ــگاه جل نمایش
ــه  ــا ورود ب ــاد ب ــن نه ــت و ای ــگاهی اس جهاددانش
ــی از  ــه یک ــل ب ــی تبدی ــف علم ــای مختل حوزه ه

ــت. ــده اس ــم« ش ــا می توانی ــم »م ارکان مه
ــن،  ــی همچنی ــیون فرهنگ ــس کمیس ــب ریی نای
وجــود روحیــه جهــادی در مجموعه جهاددانشــگاهی 
را یکــی از مزیت هــای ایــن نهــاد عنــوان و اظهــار 
ــه  ــبت ب ــگاهی نس ــر جهاددانش ــت دیگ ــرد: مزی ک
ــت.  ــادی اس ــه جه ــود روحی ــازمان ها، وج ــایر س س
امــروز کشــور بــرای رســیدن بــه قله های پیشــرفت، 
عظمــت و اقتــدار نیازمنــد مدیریــت جهــادی اســت؛ 
ــرد. ــوی شــکل می گی ــی ق ــت ایران ــن مدیری ــا ای ب

ــت  ــزوم حمای ــر ل ــد ب ــا تاکی منتظــری در ادامــه ب

مجموعــه   از  مجلــس  بودجــه ای  و  تقنینــی 
از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  جهاددانشــگاهی 
ــت  ــرای حمای ــس ب ــه مجل ــوط ب ــات مرب موضوع
ــیر  ــی در مس ــع قانون ــع موان ــگاهی رف از جهاددانش
ــًا  ــی واقع ــر در جای ــت؛ اگ ــاد اس ــن نه ــت ای فعالی
ــا  ــی وجــود داشــته ی ــع، تزاحــم و تضــاد قانون موان
قوانینــی ناکارآمــد باشــد، در صــورت ارائه  فهرســت 
ــه  ــاً ب ــس حتم ــگاهی، مجل ــاد دانش ــوی جه از س

موضــوع ورود پیــدا می کنــد.
بــه گــزارش ایســنا، وی گفــت: بخــش دوم 
ــب  ــس از جهاددانشــگاهی در قال حمایت هــای مجل
ــارات  ــق اعتب ــی از طری ــر حمایت ــردن چت ــاز ک ب
ــه  ــته ک ــال های گذش ــد س ــس مانن ــت؛ در مجل اس
نســبت بــه موضوعــات جهــاد ورود کردیــم، امســال 
ــاد  ــش روی جه ــع را از پی ــم موان ــدر بتوانی هرچق

برمی داریــم و چتــر حمایتــی را بــاز می کنیــم.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی:

نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی تصویری روشن 
از گستره کار این نهاد است



www.bazarekar.ir33
گزارش ها و 
گفت و گوها

سال پنجم - شماره 27
بهمن 1400

◄»طرح جهش تولید دانش بنیان« چه ویژگی هایی دارد؟   34
◄ در طرح پژوهشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی بررسی شد 37

ضرورت ها و الزامات تأسیس تعاونی های دانشجویی
◄ غفلت ایران از درآمد سرشار بازار ۴.۵ میلیارد دالری سنجش ماهواره ای 40

 چالش های سنجش از دوره ماهواره ای در کشور چیست؟!
◄ نمایشگاه معرفی محصوالت نانویی برگزار شد 44

◄ کرمی پاسخ می دهد:
با  موازی کاری  علوم  وزارت  فناوری  معاونت  فعالیت  و  راه اندازی 

معاونت علمی ریاست جمهوری؟ 44
◄ با راه اندازی خانه نوآوری؛  45

ادرات محصوالت ایرانی دانش بنیان از ترکیه تسهیل می شود
◄ علوی منش در گفت وگوی تفصیلی: 47

داده کاوی درستی از محصوالت صنعت مخابرات صورت نمی گیرد
◄ دکتر طهرانچی در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری مطرح 

کرد 50
تصویب راه اندازی »پاالیشگاه کوچک« 

توسط واحد علوم وتحقیقات
◄ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:  52

رشد ۸ درصدی اقتصادی با تکیه بر شرکت های
 دانش بنیان محقق می شود

◄ برپایی نمایشگاه دائمی  محصوالت دانش بنیان در قرقیزستان 53
اعالم حوزه های مناسب برای فعالیت

◄رقابت استارت آپ های خودران در چین 55
◄ چرا اکثر کسب و کارهای نوپا شکست می خورند؟ 58

گزارش ها و 
گفت و گوها



گزارش ها و 
گفت و گوها

www.bazarekar.ir 34
سال پنجم - شماره 27

بهمن 1400

نگاهی به برخی از مصوبات طرح 
جهش تولید دانش بنیان

بــا  اســت  شــده  تــالش  طــرح  ایــن  در 
فعالیــت هــای دانش بنیــان  بــه  اعتباربخشــی 
از طریــق ضمانــت ریســک فنــاوری، تســهیل 
بخــش  تشــویق  و  حــوزه  ایــن  فعالیت هــای 
خصوصــی بــه تحقیــق و توســعه از طریــق اعطــای 
ــد  ــر تولی ــی در ام ــا تحول ــه آنه ــی ب ــار مالیات اعتب

شــود. ایجــاد  دانش بنیــان 

انعقــاد  بــرای  مشــوق هایی  طــرح  ایــن  در 
ــع  ــان صنای ــعه ای می ــق و توس ــای تحقی قرارداده
ــه شــده اســت  ــا دانشــگاه درنظــر گرفت ــدی ب تولی
تا ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت، صنایــع و واحدهــای 

ــد. ــعه یاب ــدی توس تولی
ــم  ــات مه ــی از مصوب ــاس یک ــن براس همچنی
ــی  ــان،در صورت ــش بنی ــد دان ــش تولی ــرح جه ط
ــه  ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس ــدات مال ــه تعه ک
واحدهــا و موسســات تحــت حمایــت قانــون جهــش 

تولیــد دانــش بنیــان )شــرکت های دانش بنیــان 
ــه و  ــازمان برنام ــد، س ــق بیفت ــه تعوی ــالق(، ب و خ
بودجــه موظــف اســت تــا تعهــدات مالــی دســتگاه های 
اجرایــی بــه واحدهــای تحــت حمایــت  را از محــل 

ــد. ــا تســویه کن ــن دســتگاه ه بودجــه ای
تولیــد  جهــش  براســاس طرح  همچنیــن 
دانش بنیــان، هیــات امنــای دانشــگاه ها، موسســات 
آموزشــی و پژوهشــی، جهــاد دانشــگاهی و پــارک های 
ــا در  ــد ت ــد ش ــوز داده خواه ــاوری مج ــم و فن عل

»طرح جهش تولید دانش بنیان« چه ویژگی هایی دارد؟ 
در طــرح جهــش تولیــد دانش بنیــان تــالش شــده اســت بــا اعتباربخشــی بــه فعالیــت هــای دانش بنیــان از طریــق ضمانــت ریســک فنــاوری، تســهیل فعالیت هــای این 

حــوزه و تشــویق بخــش خصوصــی بــه تحقیــق و توســعه از طریــق اعطــای اعتبــار مالیاتــی بــه آنهــا تحولــی در امــر تولیــد دانش بنیــان ایجــاد شــود. 
مدتــی اســت کــه طرحــی تحــت عنــوان »طــرح جهــش تولیــد دانش بنیان« بــه منظــور رفــع موانــع و مشــکالت فعالیــت و تولیــد و ایجــاد تحــول در ایــن 
حــوزه، در دســتور کار مجلــس شــورای اســالمی قــرار گرفتــه اســت و نماینــدگان بــا بررســی و کارشناســی ماده هــای آن، طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان را 

بــه تصویــب رســاندند و برخــی از ماده هــای آن را بــرای بررســی بیشــتر بــه کمیســیون ارجــاع دادنــد.
ــه  ــن ب ــش از ای ــه پی ــان ک ــش بنی ــد دان ــاده 17 طــرح جهــش تولی ــی اصــالح  م ــس شــورای اســالمی در نشســت علن ــدگان مجل ــن منظور نماین ــه همی ب
ــبکه   ــاد ش ــق ایج ــد و مصادی ــب کردن ــق، تصوی ــا 171 رأی مواف ــفیدان را ب ــادی س ــنهاد علیرضــا من ــود، پیش ــده ب ــاع ش ــات ارج ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس

ــد. ــخص کردن ــردی مش ــالم راهب ــد اق ــت تولی ــا اولوی ــان را ب ــش بنی ــرکت های دان ش
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راســتای تحقــق و توســعه اهــداف و ماموریــت های 
علمــی، آموزشــی و پژوهشــی، »ســازمان توســعه و 
ســرمایه گــذاری« وابســته به خــود را تأســیس کند. 
تــا بتوانند بــه صــورت مســتقیم یــا از طریــق بــازار 
ــق  ــه صــورت غیرمســتقیم از طری ــا ب ــرمایه و ی س
عاملیــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در طــرح های 

ــه ســرمایه گــذاری کننــد. فناوران
ترغیــب  بــرای  مالــی  مشــوق های  تعییــن 
هــای  طــرح  در  ســرمایه گذاری  بــه  بانک هــا 
ــدات  ــا و تولی ــری فناوری ه ــورای راهب ــوب ش مص
دانش بنیــان از دیگــر مــواد مصوبــات طــرح جهــش 

تولیــد دانش بنیــان اســت.
رئیس جمهــور  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
و وزارتخانه هــای ذیربــط بــه عنــوان مســئول 
پیگیــری اجــرای قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 

تعییــن شــده اند.
ــت  ــز ، معاون ــرح نی ــن ط ــاده 20 ای ــاس م براس
ــای  ــور و وزارتخانه ه ــاوری رئیس جمه ــی و فن علم
ذیربــط بــه عنــوان مســئول پیگیــری اجــرای قانون 
شــده اند.  تعییــن  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش 
ــه  ــزارش آن را ب ــاه گ ــر 6 م ــت ه ــف اس و موظ
کمیســیون های آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری، 
صنایــع و معادن، اقتصــادی و کشــاورزی، آب، منابع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی 

ــد. ــه کن ارائ
ــرای آشــنایی  ــن رو ب ــارس، از ای ــزارش ف ــه گ ب
ــا اهــداف و چشــم اندازهای طــرح جهــش  بیشــتر ب
زیســت  در  آن  اهمیــت  و  دانش بنیــان  تولیــد 
بــوم دانش بنیــان کشــور بــا دکتــر »مهــدی 
توســعه  و  سیاســت گذاری  الیاســی« معاونت 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
را  آن  ادامــه  در  کــه  کرده ایــم  گفت وگــو 

نیــد: ا می خو

ــان  ــد دانش بنی ــش تولی ــرح جه *ط
ــود  ــع موج ــع موان ــرای رف ــت و ب چیس
ــان  ــوم دانش بنی ــت ب ــر راه زیس ــر س ب

ــه ای دارد؟ ــه برنام ــور چ کش
تکامــل قانــون حمایــت از دانش بنیان هــا 

بــا توجه بــه اقتضاعــات روز
ــش  ــرح جه ــر ط ــورت مختص ــه ص ــی: ب الیاس
ــت  ــون حمای ــوان قان ــی ت ــان را م ــد دانش بنی تولی
ــاری و  ــال ج ــت.در س ــان 2 دانس ــرکت های دانش بنی از ش
بــا توجــه بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر جهــش 

مجلــس  ســال   10 گذشــت  از  بعــد  تولیــد، 
برای تکامــل  دولــت،  مشــارکت  بــا  محتــرم 
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــت بوم دانش بنیانی ک زیس

پیگیری می کنــد. را    این طــرح 
 همانطــور کــه مطلعیــد قانــون حمایــت از 
شــرکت های دانش بنیــان در ســال 89 مصــوب شــد. 
بــه حمــدا... ایــن قانــون بــا حمایــت مقــام معظــم 
رهبــری و تایید شــخص ایشــان و نهادهــای دیگــر 
ــا  ــه ب ــود ک ــی ب ــدود قانون های ــزو مع ــت ج حاکمی
تــالش معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
ــل  ــورت کام ــه ص ــا ب ــته، تقریب ــال گذش در ده س
و مســتمر اجرا شــده اســت. درواقع امــروز شــرکت 
ــادی  ــه اقتص ــک جث ــه ی ــا ب ــان م ــای دانش بنی ه
بــزرگ رســیده انــد کــه متشــکل از 6700 شــرکت بــا 

ــروش هســتند. ــان ف ــا توم 200 میلیارده

در واقــع قانــون حمایــت از شــرکت هــای 
دانش بنیــان در ســال 89 در فضــای شــکل گرفتــه 
شــده بــود کــه شــرکت های دانش بنیــان در بحــث های 
اقتصــادی تــا ایــن انــدازه گســترش پیــدا نکــرده بودنــد. 
ــن  ــه 10 ســاله اجــرای ای ــا تجرب ــن اســاس ب ــر ای ب
ــن زیســت  ــد ای ــات جدی ــات و اقتضائ ــون، الزام قان
ــرار  ــر ق ــرح مدنظ ــن ط ــد در ای ــال رش ــوم در ح ب

ــه اســت. گرفت

*در طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیان 
بــه چــه مســائلی توجه شــده اســت؟

رفــع  از  اصلــی طــرح؛  محورهــای 
ــای  ــاد ظرفیت ه ــا ایج ــی ت ــع  قانون موان

ــد جدی
الیاســی: قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 
ــوزه  ــد ح ــی دارد: محــور اول پیون ســه محــور اصل
دانش بنیــان و ابزارهــای مالــی آن بــا اقتصــاد 
ــا در حــوزه  ــن م ــش از ای ــی کشــور اســت. پی اصل

و  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  دانش بنیــان 
ــم کــه  ــاوری را داری ــدوق هــای پژوهــش و فن صن
ــای  ــرکت ه ــای ش ــی نیازه ــت قبل ــرای وضعی ب
ــا  ــروز ب ــا ام ــد. ام ــی کردن ــت م ــان کفای دانش بنی
ایــن جثه اقتصــادی شــرکت هــای دانش بنیــان مــا 
نیــاز داریــم کــه  نظــام مالــی و نظــام بــازار ســرمایه 
را بــا اقتصــاد دانش بنیــان همســو کنیــم. بــه 
همیــن منظــور بخــش هــای مهمــی از ایــن قانون، 
ایجــاد پیونــد بیــن صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
صندوق توســعه ملــی و صندوق هــای پژوهــش فناوری 
ــای  ــد نهاده ــور و درواقع پیون ــی کش ــام مال ــا نظ ب
مالــی دانش بنیــان بــا بــازار ســرمایه و بــازار بــورس 
را تســهیل مــی نمایــد. از ایــن جهــت ایــن قانــون 
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــت ک ــم اس ــرفت مه ــک پیش ی

ــد. ــاد می کن ــد ایج ــی جدی قانون
تولیــد  جهــش  قانــون  کلــی  صــورت  بــه 
در ســه محــور بازارســازی و صیانــت از بــازار، 
ــی و  ــازار بانک ــد در ب ــای جدی ــت ه ــاد ظرفی ایج
ــرکت های  ــد ش ــع تولی ــع موان ــرمایه و رف ــازار س ب

اســت. دانش بنیــان متمرکــز شــده 
ــی از  ــع زدای ــا و مان ــش ه ــع چال محــور دوم رف
ــون  ــرای قان ــت.ما در اج ــائل قانونی اس ــر مس منظ
ــری  ــان یکس ــای دانش بنی ــرکت ه ــت از ش حمای
ــطح  ــه در س ــتیم  ک ــی داش ــای قانون ــش ه چال
ــواد  ــی از م ــد برخ ــد و بای ــی ش ــل نم ــررات ح مق
قانونــی اصــالح مــی شــد. برخــی از ایــن اصالحات 
در قوانیــن اصلــی کشــور ماننــد مالیــات و بیمــه و 
نظایــر آن اســت.  محــور ســوم نیــز ایجــاد بــازار و 
فرصــت هــای فعالیــت و حمایــت از نمونــه ســازی، 

ــت ماشــین ســازی اســت. ــار اول و صنع ــد ب تولی
تولیــد  جهــش  قانــون  کلــی  صــورت  بــه 
در ســه محــور بازارســازی و صیانــت از بــازار، 
ــی و  ــازار بانک ــد در ب ــای جدی ــت ه ــاد ظرفی ایج
ــرکت های  ــد ش ــع تولی ــع موان ــرمایه و رف ــازار س ب

اســت. دانش بنیــان متمرکــز شــده 

هــای  شــرکت  ســاختار  *آیــا 
دچــار  قانــون  ایــن  در  دانش بنیــان 

اســت؟ شــده  خاصــی  تغییــرات 
ــی در  ــی و حقوق ــات قانون ــع تناقض رف

ــان ــد دانش بنی ــش تولی ــرح جه ط
ــوزه  ــت ح ــرای مدیری ــت ب ــررات دول ــن مق بی
ــای  ــرکت ه ــت از ش ــون حمای ــان  و قان دانش بنی
دانش بنیــان تناقضاتــی وجــود داشــت کــه در  

قانون جهش تولید دانش بنیان 
سه محور اصلی دارد: 

محور اول پیوند حوزه دانش بنیان 
و ابزارهای مالی آن با اقتصاد

 اصلی کشور است
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ــن  ــد دانش بنیــان ای ــش تولی ــد جه ــون جدی قان
تناقضــات رفــع شــده اســت تــا دیگــر چالــش هــای 

ــیم. ــته باش ــابق را نداش ــی س ــی و حقوق قانون
قانــون  تصویــب  بــه  توجــه  بــا  الیاســی: 
ــت  ــودن معاون ــا ب ــال 89 و نوپ ــان در س دانش بنی
علمــی در آن زمــان، ســاختار مدیریــت حــوزه 
ــه در  ــد ک ــب ش ــه ای تصوی ــه گون ــان ب دانش بنی
عمــل در ســال هــای اخیــر بــا مشــکالت اجرایــی 
از جنــس هماهنگــی در دولــت روبــرو هســتیم. بــا 
ــش آن ، در  ــای نق ــی و ایف ــت علم ــل معاون تکام
مقــررات دولــت ماننــد آییــن نامــه اجرایــی قانــون 
دانش بنیــان و اســاس نامــه صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی معاونــت علمــی مســئول اجــرای 
قانــون حمایــت از شــرکت هــای دانش بنیــان شــد. 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نیــز در مصوبــات 
متعــدد یــک تقســیم کار بیــن وزارت علــوم و 
معاونــت علمــی ایجــاد کرد کــه براســاس آن وزارت 
علــوم حــوزه آمــوزش، پژوهش و توســعه فنــاوری و 
نــوآوری در دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی را مدیریت 
مــی کــرد و بحــث هــای اقتصــاد دانش بنیــان نیــز 
بــه معاونــت علمــی ســپرده شــده بود. امــا در 

عمــل یکــی از موانعــی ایــن بــود کــه بیــن مقــررات 
ــون  ــان  و قان ــت حــوزه دانش بنی ــرای مدیری ــت ب دول
ــی  ــان تناقضات ــای دانش بنی ــرکت ه ــت از ش حمای
وجــود داشــت کــه در  قانــون جدیــد جهــش تولیــد 
دانش بنیــان ایــن تناقضــات رفــع شــده اســت تــا 
دیگــر چالــش هــای قانونــی و حقوقــی ســابق را 

ــیم. ــته باش نداش

*طــرح جهــش تولیــد دانش بنیــان 
ــرار  ــه ای ق ــر در چه مرحل ــال حاض درح
دارد و چــه زمانــی بــرای اجــرا بــه 
ــود؟ ــی ش ــالغ م ــه اب ــای مربوط نهاده

ابــالغ قانون جهــش تولیــد دانش بنیــان 
بــه دســتگاه ها تــا پایــان ســال

الیاســی: تقریبــا ایــن طــرح مصــوب شــده 
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــالح جزئ ــد اص ــط چن ــت و فق اس
کمیســیون ارجــاع داده شــده اســت کــه در بــزودی 
در دســتور کار مجلــس قــرار مــی گیــرد. ان شــاء اهلل 
بــا حمایــت شــورای نگهبــان و تصویــب ایــن قانون 
تــا پایــان ســال قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان 

بــه دســتگاه هــا ابــالغ خواهــد شــد.

ــت از شــرکت های  ــون حمای ــن قان اولی
دانش بنیــان بــه چــه زمانــی برمی گــردد؟

»قانــون حمایــت از شــرکت ها و موسســات 
و  نــوآوری  تجاری ســازی  و  دانش بنیــان 
اختراعــات« کــه در ســال 1389 بــه تصویــب 
مجلــس شــورای اســالمی رســید، آغــازی بــر 
گســترده ترین برنامــه حمایتــی دولــت از شــرکت ها 
و موسســات دانش بنیــان بــود. در ایــن قانــون 
صنــدوق  تشــکیل  چــون  مهمــی  موضوعــات 
نــوآوری و شــکوفایی و ارائــه معافیت هــای مالیاتــی 
ــورد  ــان م ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــی ب و گمرک
ــی  ــروه ارزیاب ــود. و »کارگ ــه ب ــرار گرفت ــد ق تاکی
ــاون  ــت مع ــه ریاس ــان« ب ــش بنی ــرکت های دان ش
علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور و عضویــت 
وزارتخانه هــا و دســتگاه هــای مرتبــط و نماینــدگان 
بخــش خصوصــی، شــرکت های مشــمول اســتفاده 
ــد. عــالوه  ــد می کنن ــون را تایی ــن قان ــای ای از مزای
بــر حمایت هــای مــورد نظــر ایــن قانــون، ارزیابــی 
و شناســایی ایــن شــرکت ها، فرصــت مناســبی 
ــوع از  شــرکت های  ــای متن ــه حمایت ه جهــت ارائ
ــا  ــه مجموع ــرده اســت ک ــم ک ــان را فراه دانش بنی

بیــش از 110 حمایــت را شــامل می شــود.
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در طرح پژوهشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی بررسی شد

ضرورت ها و الزامات تأسیس تعاونی های دانشجویی

بخــش تعــاون یکــی از بخــش هــای چالــش برانگیــز در کشــور بــوده بــه گونــه ای کــه بســیاری تــالش کردنــد تــا ایــن 
بخــش را از نظــام اقتصــادی و اجتماعــی کشــور حــذف نماینــد. امــا تعاونــی در دنیــا دارای آثــار و دســتاوردهای مثبــت و ماندگاری 

اســت.
بــه نظــر مــی رســد چالــش اصلــی بخــش تعــاون در کشــور ایــن اســت کــه گفتمــان ایــن موضــوع در کشــور شــکل نگرفتــه 
ــه  ــورت نگرفت ــتفاده الزم ص ــز اس ــوع نی ــن موض ــعه ای ــرای توس ــگاهی ب ــجویی و دانش ــی، دانش ــای علم ــت ه و از ظرفی
اســت. از همیــن رو، جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک نهــاد اثرگــذار کــه دارای شــبکه تشــکیالتی منســجم در کشــور اســت 
مــی توانــد بــا اســتفاده از تــوان علمــی و اجرایــی و بــا نــگاه مثبــت و ســازنده دولــت ســیزدهم بــه بخــش تعــاون بویــژه وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایــن موضــوع را در قالــب تعاونــی هــای دانــش آموختــگان و دانــش بنیــان بــه نتیجــه برســاند.
از ایــن رو چیکــده گــزارش پژوهشــی ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی درخصــوص تأســیس تعاونی  هــای دانشــجویی 
ــد  ــدگان ارجمن ــه خوانن ــه ب ــرار گرفت ــازارکار ق ــار ب ــگاهی در اختی ــاد دانش ــجویان جه ــازمان دانش ــکاران س ــط هم ــه توس را ک

تقدیــم مــی کنیــم.
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یک. نقش تعاونی در اقتصاد کشور: 
تصویــب  و  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  بــا 
ــی  ــوان یک ــاون به عن ــش تع ــی، بخ ــون اساس قان
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــای نظ از بخش ه
مــورد توجــه قــرار گرفــت. در اصــل چهل و چهــارم 
ــده  ــران آم ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــادی جمه ــام اقتص ــه نظ ک
بــر پایــه ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصــی 
ــت.  ــتوار اس ــح اس ــم و صحی ــزی منظ ــا برنامه ری ب
ــات  ــرکت ها و مؤسس ــامل ش ــی، ش ــش تعاون بخ
تعاونــی تولیــد و توزیــع اســت که در شــهر و روســتا 
ــود.  ــکیل می ش ــالمی تش ــط اس ــاس ضواب ــر اس ب
 1370 ســال  در  تعــاون  بخــش  نیــن  قوا
ــید.  ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ب
بــر طبــق مــاده اول ایــن قانــون، رشــد اقتصــادی،

یکپارچگــی  مولــد،  اشــتغال  زدایــی،  فقــر 
اجتماعــی، تقویــت کارآفرینــی و مدیریــت، تمرکــز 
ســرمایه های  قالــب  در  کوچــک  ســرمایه های 
تشــکیل  مهــم  اهــداف  از  کالن  و  متوســط 
شــرکت های تعاونــی اســت. به طــور خالصــه، 
تعاونی هــا از لحــاظ اقتصــادی بــه عدالــت و از 
ــه  ــی ب ــث فرهنگ ــه آزادی و از حی ــی ب ــد سیاس بع
ارزش هــای اخالقــی و انقیــام داوطلبانــه اجتماعــی 
توجــه داشــته و به عنــوان یکــی از جدی تریــن 
راه هــای توســعه پایــدار در برنامه هــای توســعه 

ــرار دارد. ــور ق کش
ــداز توســعه  ــه بلندمــدت افــق چشــم ان در برنام
اقتصــادی کشــور، بــه فعالیت هــای اقتصــادی 
و  شــده  دوچندانــی  توجــه  تعــاون  بخــش  در 
بحران هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  برنامه ریــزان 
اقتصــادی کشــور و رفــع وابســتگی به ویــژه در 
ــکاری و  ــرخ بی ــش ن ــی، کاه ــواد غذای ــه م زمین
افزایــش شــاخص های رفــاه اجتماعــی نــگاه خــود 

را معطــوف بــه بخــش تعــاون نموده انــد. 
ــعه  ــرای توس ــبی ب ــرم مناس ــاون اه ــروزه تع ام
کــه  مــی رود  به شــمار  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــی،  ــرایط زندگ ــه از ش ــتفاده بهین ــد در اس می توان
ــت  ــد و وضعی ــطح درآم ــای س ــد و ارتق کار و تولی
اجتماعــی جامعــه مؤثــر باشــد. تجربــه کشــورهای 
ــن  ــا بهتری ــه نشــان می دهــد تعاونی ه توســعه یافت
ــه  ــق شــده اند زمین ــه موف ــازمان هایی هســتند ک س
تجمــع نیروهــای پراکنــده و متفــرق و در عیــن حال 

ــزه را فراهــم ســازند.  ــا انگی ــا اســتعداد و ب ب

دو. ضرورت توانمندسازی و اشتغال جوانان: 
ــی  ــی از زندگــی اســت. جوان ــی، دورۀ پویای جوان
دوره ای از رشــد فــرد می باشــد کــه میــان دورۀ 
نوجوانــی و میانســالی قــرار داشــته و ابعــاد فرهنگــی 
ــوان  ــه عن ــه از آن ب ــن دوره ک ــی دارد. ای و اجتماع
اهمیــت  از  می کننــد،  یــاد  نیــز  گــذار  دوره ی 

خاصــی برخــوردار اســت. در ایــن برهــه از زندگــی 
ــت  ــروع فعالی ــتقل و ش ــی مس ــرای زندگ ــرد ب ف
ــاده می شــود. چگونگــی شــکل گیری  اقتصــادی آم
شــخصیت جوانــان در آینــده ی سیاســی ، اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی تایر بســزایی می گــذارد. از همیــن رو 
سیاســت گذاری امــور جوانــان اهمیتــی ملــی و 

فرابخشــی می یابــد. 
ــان در  ــوزه جوان ــکالت ح ــه مش ــی ک از آنجای
ــی  ــی حت ــاد و تاثیرات ــترده و دارای ابع ــران گس ای
ــه اهــداف سیاســتی تنهــا  ملــی اســت، دســتیابی ب
ــر فعالیت هــای بخشــی میســر نیســت  ــه ب ــا تکی ب

و مســتلزم ایجــاد ائتالفــی از ســازمان هاي دولتــی 
و بخش هــای مختلــف ســاختار حاکمیــت و دولــت 
اســت. جهت گیــري ایــن خدمــات بــه ســمت 
مرتبــط  نهادهــاي  و  جوانــان  »توانمندســازی« 
ــعه  ــد توس ــی در فرآین ــت نقش آفرین ــان جه ــا آن ب
ــه  ــک ب ــن کم ــود و همچنی ــرفت خ ــراي پیش )ب

توســعه کل جامعــه( و همچنیــن خلــق ارزش هــاي 
به منظــور  شــهروندان  میــان  در  مشــترک 
در  آنــان  توســعه اي  ظرفیت هــاي  فعال ســازي 
مســیر حــل مســائل پیشــروي نســل جــوان اســت.

مفهــوم  کــه  ارزش هایــی  و  ظرفیت هــا 
»اشــتغال  پذیری« بــرای پرداختــن بــه مســئله 
ــع  ــن موان ــران و تبیی ــوان ای ــه ج ــتغال در جامع اش
پیــش روی آن دارد، آن را تبدیــل بــه  مفهومــی 
کلیــدی و حائــز اهمیــت گردانیــده اســت. در 
ــودن  ــاال ب ــطه ب ــو، به واس ــران از یک س ــه ای جامع
ــب  ــر و قری ــون نف ــوان )20 میلی ــت ج ــرخ جمعی ن
ــوی  ــور( و از س ــت کش ــارم کل جمعی ــه یک چه ب
ــالت  ــطح تحصی ــن س ــاال رفت ــر ب ــر، به خاط دیگ
جامعــه، بــا رشــد بیــکاری جوانــان تحصیــل کــرده 

شــده ایم.  مواجــه 
ــران  ــاد ای ــی اقتص ــزارش فصل ــاس گ ــر اس ب
ــکاری  ــرخ بی ــتان 1398، ن ــده در زمس ــر ش منتش
جوانــان 18 تــا 35 ســاله در پایــان زمســتان 1398، 
17/8 درصــد از کل جمعیــت فعــال اقتصــادی 
بــرآورد شــده اســت. بررســي نــرخ بیــکاري گــروه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــز نش ــاله نی ــا 35 س ــني 18 ت س
در بهــار 1399، 16/7 درصــد از جمعیــت فعــال ایــن 
ــه  ــا ب ــی تقریب ــد، جمعیت ــکار بوده ان گــروه ســني بی
ــن  ــد ای ــر. بررســی های موی ــون نف ــداد 1/5 میلی تع
موضــوع اســت کــه بیشــترین نــرخ بیــکاری جوانان 

ــد. ــروم می باش ــتان های مح ــه اس ــوط ب مرب
ــردن بســترهای  ــا و فراهــم ک توســعه ظرفیت ه
مناســب در ســطوح فــردی، محیطــی و کالن 
ــتغال  ــئله اش ــه مس ــد ب ــردی جدی ــد رویک می توان
شــناخت  دلیــل،  همیــن  بــه  باشــد.  جوانــان 
بررســی  و  اشــتغال پذیری  بومــی  شــاخص های 
وضعیــت اشــتغال پذیری جوانــان، نکتــه حائــز 
اشــتغال  سیاســت گذاری  در  مهمــی  و  اهمیــت 

ــت. ــان اس جوان
ــاون در  ــش تع ــای بخ ــه. ظرفیت ه س

ــجویان: ــتغال دانش ــازی و اش توانمندس
ــه آن چــه کــه تاکنــون در خصــوص  ــا نظــر ب  ب
مســئله جوانــان و دانشــجویان و همچنیــن ظرفیــت 
بخــش تعــاون بیــان شــد، ضرورتــی ایجابــی بــرای 
ــاون،  ــاون وزارت تع ــت تع ــر معاون ــور فعال ت حض
کار و رفــاه اجتماعــی در سیاســت گذاری امــور 
جوانــان در جایگاهــی حاکمیتــی مشــاهده می شــود. 
ــی و  ــر فرابخش ــان، ام ــور جوان ــت گذاری ام سیاس
ــت،  ــادی اس ــارکتی نه ــکل گیری مش ــد ش نیازمن

بر اساس گزارش فصلی اقتصاد 
ایران منتشر شده در زمستان 

1398، نرخ بیکاری جوانان 18 تا 
35 ساله در پایان زمستان 1398، 
17/8 درصد از کل جمعیت فعال 

اقتصادی برآورد شده است

 شناخت شاخص های بومی 
اشتغال پذیری و بررسی وضعیت 
اشتغال پذیری جوانان، نکته حائز 
اهمیت و مهمی در سیاست گذاری 

اشتغال جوانان است
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وزارت  تعــاون  معاونــت  فی مابیــن  مشــارکتی 
ــای  ــایر نهاده ــی و س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
بــا حــوزه ی جوانــان، علی الخصــوص  مرتبــط 
اصلی تریــن  به عنــوان  جوانــان  و  ورزش  وزارت 

ــور.  ــان در کش ــور جوان ــی ام ــاد متول نه
هرچنــد وزارت ورزش و جوانــان، متولــی اصلــی 
ــه اســت،  ــوه مجری ــان در ق ــه جوان ــوط ب امــور مرب
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، متناســب 
ــا وظیفــه حاکمیتــی منعکــس در قوانیــن بخــش  ب
ــاز  ــای توانمندس ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــاون، ب تع
ــخصا  ــاون و مش ــاد تع ــادی نه ــی و اقتص اجتماع
قالــب شــرکت های تعاونــی جوانــان و دانشــجویان 
ــت ها دارد.  ــن سیاس ــرای ای ــی در اج ــش مهم نق
بــا  مشــارکت  ایــن  شــکل گیری  به منظــور 
ســتادی  توانمندی هــای  اشــتراک گذاری  بــه 
و قابلیت هــای اجرایــی ـ عملکــردی از ســوی 
ــترک  ــه مش ــبد هزین ــاد س ــاون، ایج ــت تع معاون
ــن  ــادی فی مابی ــارکت نه ــول مش ــر اص ــی ب مبتن
معاونــت تعــاون و وزارت ورزش و جوانــان، و در 
عیــن حــال، بهره گیــری از ظرفیت هــای نهادهــای 
علمــی و اجتماعــی کشــور، ماننــد جهــاد دانشــگاهی 
می توانــد زمینــه تحقــق ایــن مهــم را محیــا 

ــاخت. س
مهــم  ایــن  مویــد  نیــز  جهانــی  تجــارب 
هســتند کــه می تــوان از طریــق بهره گیــری از 

ــای  ــه برنامه ه ــطی ک ــای واس ــای نهاده ظرفیت ه
آموزشــی و توانمندســازی الزم را بــه جامــع هــدف 
ــا  ــت. ب ــیر گام برداش ــن مس ــد، در ای ــه می کنن ارائ
ــال در  ــای فع ــه نهاده ــم ب ــن مه ــپاری ای برون س
ــد جهــاد  حوزه هــای دانشــگاهی و دانشــجویی مانن
دانشــگاهی و تشــکیالت دانشــجویی آن، می تــوان 
ــان  ــای جوان ــعه تعاونی ه ــیر توس ــت در مس حرک
ــپاری و  ــرون س ــرد. ب ــهیل ک ــجویان را تس و دانش
ــیابی  ــی و ارزش ــدی و ارزیاب ــارت فرآین ــال نظ اعم
دوره ای از  لحــاظ مالــی و مدیریتــی نیــز از بهره وری 

ــوردار اســت. ــری برخ ــیار باالت بس
بر اســاس آمارهــای متعــدد، جمعیت دانشــجویی 
کشــور حــدود چهــار میلیــون نفــر اســت. بــا در نظر 
ــت دانشــجوی کشــور در  ــن بخشــی از جمعی گرفت
جمعیــت فعــال اقتصــادی، بخــش اعظــم دیگــری 
از ایــن قشــر جامعــه، در بخــش غیرفعــال اقتصــادی 

ــد.  ــرار می گیرن ق
بــر اســاس راهبردهــای کالن منــدرج در نقشــه 
ــج  ــر تروی ــا ب ــد آنه ــور و تأکی ــی کش ــع علم جام
فرهنــگ  و  دانش بنیــان  وکار  کســب  فرهنــگ 
کارآفرینــی و نیــز ارتقــاي توانایــي علمــي، فنــاوري 
ــر نیازهــاي جامعــه و  ــا تأکیــد ب و مهارتــي افــراد ب
ــاي  ــئولیت ه ــرش مس ــراي پذی ــي ب ــاد آمادگ ایج
ــگاهی  ــاد دانش ــجویان جه ــازمان دانش ــغلی، س ش
برنامــه ملــی رشــد، مهارت افزایــی و توانمندســازی 

دانشــجویان در گام دوم انقــالب اســالمی را محــور 
فعالیت هــای خــود قــرار داده اســت. ایــن ســازمان 
بــا مطالعــه الزامــات شــکل گیری تعاونی هــای 
دانشــجویی، الگــوی مناســبی بــرای تأســیس ایــن 

دارد. تعاونی هــا 
پیشــنهاد می شــود به منظــور افزایــش کارآمــدی 
ــداف  ــق اه ــت گذاری و تحق ــره وری در سیاس و به
ــاون و خالءهــای موجــود ناشــی  ــی بخــش تع عال
ــدی سیاســت های  ــدم سیاســت گذاری، ناکارآم از ع
اتخاذشــده و شــکل نگرفتن مشــارکت نهــادی، 
ــاون، کار  ــان وزارت تع ــه ای می ــۀ چندجانب تفاهم نام
و رفــاه اجتماعــی، وزارت ورزش و جوانــان و جهــاد 
ــای ایجــاد شــده  ــد و از ظرفیت ه دانشــگاهی منعق
به واســطۀ انعقــاد ایــن تفاهم نامــه، بــا ایجــاد 
مراکــزی تســهیل گر و هدایــت کننــده، ذیــل 
جهــاد دانشــگاهی و تشــکیالت دانشــجویی آن 

ایجــاد شــود.
همچنیــن به منظــور آشــنایی هرچــه بیشــتر 
دانشــجویان  علل الخصــوص  و  جوانــان  قشــر 
ترویجــی  ـ  فرهنگــی  رویدادهــای  می تــوان 
ــه ایــن  ــه اجــرا درآورد. ازجمل ــه مرحل متنوعــی را ب
ــی  ــای آموزش ــری، دوره ه ــای فک ــا، بازی ه ابزاره
آشــنایی  هــدف  بــا  اســتارتاپی  رویدادهــای  و 
ــم و  ــرکت ها، مفاهی ــا ش ــان ب ــتر جوان ــه بیش هرچ

ــت. ــاون اس ــای تع ارزش ه
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ــگاه  ــه جای ــت ک ــن اس ــت ای ــلم اس ــه مس آنچ
ــای  ــم وزن ظرفیت ه ــی، ه ــازمان فضای ــی س کنون
نیــروی  حــوزه  در  نــه  کشــورمان،  راهبــردی 
ــِی  ــی و کیف ــعه کم ــوزه توس ــه در ح ــانی و ن انس
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــا ب ــت؛ چه بس ــاوری نیس ــن فن ای
ایــن ســازمان ذیــل یــک وزارتخانــه، تمــام اهداف 

مأموریــت  در  مجموعــه  ایــن  برنامه هــای  و 
وزارتخانــه  ایــن  برنامه هــای  و  مخابراتــی 
ایــن  تعریــف می شــود و ســایر کاربری هــای 
ــعه  ــدم توس ــه ع ــد و زمین ــول می مان ــت مغف صنع
ــم   ــردی فراه ــوژی راهب ــن تکنول ــه ای همه جانب

می شــود.

همان گونــه کــه مشــخص اســت عــالوه بــر حــوزه 
ارتباطــات، صنعــت فضایــی هــم اقتدارآفریــن 
ــش،  ــن دان ــرد ای ــن کارب ــم مهم تری ــت و ه اس
بــر  مبتنــی  نظــارت  و  سنجشــی  بخــش 
ــی  ــی و غیرطبیع ــای طبیع ــری پارامتره اندازه گی
اندازه گیــری  ایــن  کــه  به گونــه ای  اســت، 

غفلت ایران از درآمد سرشار بازار ۴.5 میلیارد دالری سنجش ماهواره ای

 چالش های سنجش از دوره ماهواره ای در کشور چیست؟! 
ــازار  ــازار حــوزه فضایــی را در بــر می گیــرد و یــک ب اگــر ســنجش از دور را از حیــث صنعــت فضایــی بنگریــم، 17 درصــد ب
4.5 میلیــارد دالری را بــه خــود اختصــاص داده اســت! بــا توجــه بــه پتانســیل بــاالی متخصصیــن کشــورمان در حــوزه نرم افــزار، 

بایــد تمرکــز بیشــتری در ایــن حــوزه داشــته باشــیم. 
بــه گــزارش بــازارکار و بــه نقــل از تســنیم؛ بعــد از تنــزل جایــگاه ســازمان فضایــی ایــران در دولــت قبــل و قــرار گرفتــن 
ــکون  ــاوری و س ــد فن ــف رش ــوع توق ــک ن ــاهد ی ــات، ش ــر وزارت ارتباط ــر نظ ــردی زی ــاس و راهب ــازمان حس ــن س ای
ــت را در  ــن صنع ــاالن ای ــمندان و فع ــر دانش ــدی و قه ــات ناامی ــه موجب ــم ک ــورمان بودی ــی کش ــت فضای ــادار صنع معن

پــی داشــته اســت.
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پیش بینــی  و  ســدها  پشــت  آب  تخمیــن  از 
سنجشــی  ماهواره هــای  توســط  خشکســالی 
ــر  ــی ب ــاورزی مبتن ــوالت کش ــش محص ــا پای ت
ــر  اینترنــت اشــیا و هــزاران کاربــرد دیگــر را در ب
ــه در  ــن مجموع ــردن ای ــذا محــدود ک ــرد ل می گی
ــعه  ــع توس ــه، مان ــک وزارتخان ــای ی مأموریت ه

ــد. ــد ش ــردی آن خواه راهب
ــی  ــازمان فضای ــه س ــورهایی ک ــتر کش  در بیش
ــن  ــه ای ــام چرخ ــد و تم ــد دارن ــر و قدرتمن مؤث
فنــاوری شــامل ســاخت ماهــواره، پرتابگــر و 
را خودشــان می ســازند،  زمینــی  ایســتگاه های 
ــی  ــام اجرای ــن مق ــل باالتری ــی ذی ــازمان فضای س
آن کشــور اســت چراکــه دیــدگاه فرابخشــی 
حاکــم بــر ایــن مجموعه هــا، زمینــه توســعه 
ــرد. ــد ک ــم خواه ــت را فراه ــن صنع ــتابان ای ش

صنعــت فضایــی عــالوه بــر اقتدارآفرینــی، 
ــوان  ــت و می ت ــز هس ــدزا نی ــت درآم ــک صنع ی
در  تســریع  و  هوشــمندانه  ســرمایه گذاری  بــا 
ــا  ــای کالن ب ــب درآمده ــه کس ــر، زمین ــن ام ای
ارزش افــزوده بــاال را فراهــم آورد و ایــن مســتلزم 
شــکل گیری یــک نهــاد باالدســتی و مجــری 
منســجم و چابــک اســت کــه بتوانــد در باالتریــن 
ســطح از مدیریــت کشــور ایــن اهــداف را محقــق 

ــد. کن
تســهیالت  ارائــه   و  ســرمایه گذاری  مــدل 
مدل هــای  از  متفاوت تــر  صنعــت  ایــن  در 
و  ریاســت جمهوری  علمــی  معاونــت  حمایتــی 
ــذا همتــراز  ســایر ارگان هــای فناورمحــور اســت ل
کــردن ایــن مجموعــه بــا آن ســاختارها، پاســخی 
جــز درجــا زدن نخواهــد داشــت آنچــه ضــرورت 
ــای  ــا پارامتره ــب ب ــه متناس ــت ک ــن اس دارد ای
ــتقل  ــی مس ــک پذیر صندوق ــرمایه گذاری ریس س
ایــن  از  بتوانــد  و چابــک شــکل گیــرد کــه 
ــد  ــوع نیازمن ــن موض ــد و ای ــت کن ــا حمای طرح ه
یــک ســاختار مســتقل صــف و  شــکل گیری 

ــت. ــتاد اس س
بــه همیــن بهانــه، نشســتی را بــا حضــور دکتــر 
»علیرضــا شــریفی« متخصــص حــوزه فضــا 
ماهــواره ای  دور  از  ســنجش  کارشــناس  و 
و دربــاره مشــکالت حــوزه  کردیــم  برگــزار 
ــتیم؛  ــو نشس ــه گفت و گ ــران ب ــی ای ــت فضای صنع
وی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید رجایــی 
ــت در حــوزه  ــران، دارای ســابقه 6 ســال فعالی ته
توســعه کســب و کارهــای نوپــا مبتنــی بــر تصاویر 
ماهــواره ای از جملــه کشــاورزی دقیــق و 16 ســال 

ــنجش  ــای س ــت ماهواره ه ــوزه صنع ــابقه در ح س
ــن  از دور کشــور اســت کــه در ادامــه مشــروح ای

گفت و گــو را از نظــر می گذرانیــد:

از  »ســنجش  از  تاریخچــه  ای  چــه 
کنیــم؟ ارائــه  می  توانیــم  دور« 

ــگ  ــه دوران جن ــنجش از دور ب ــه س تاریخچ
جهانــی اول بــاز می گــردد یعنــی دوره ای کــه 
عکس بــرداری هوایــی آغــاز شــد؛ در خــالل 
ــت  ــن جه ــن و متحدی ــی دوم، متفقی ــگ جهان جن
ــترده  ــورت گس ــر به ص ــع یکدیگ ــایی مواض شناس
از عکس بــرداری هوایــی اســتفاده می کردنــد.

در  مهمــی  پیشــرفت های  ترتیــب  بدیــن 
ــد و  ــل ش ــی حاص ــرداری هوای ــت عکس ب صنع
ــج  ــز رای ــز نی ــادون قرم ــای م ــتفاده از فیلم ه اس
ــالل  ــه در خ ــر ک ــات بش ــر اختراع ــد؛ از دیگ ش
جنــگ جهانــی دوم پــا بــه عرصــه گذاشــت و بــه 

ــرد،  ــک ک ــنجش از دور کم ــش س ــرفت دان پیش
ــرد؛ موشــک  ــه موشــک V2 اشــاره ک ــوان ب می ت
دوربــرد  بالســتیک  موشــک  نخســتین   ،V2
ــود کــه در اواخــر جنــگ جهانــی  هدایت شــونده ب
دوم در آلمــان تولیــد شــد. ایــن موشــک از یــک 
ــرای  ــت و ب ــره می گرف ــع به ــوخت مای ــور س موت
بمبــاران راهبــردی اهــداف متفقیــن بــه کار رفــت؛ 
ــه از  ــود ک ــر ب ــت بش ــاخته دس ــتین س V2 نخس

ــور  ــال 1944 عب ــن س ــان در 20 ژوئ ــط کارم خ
ــگ  ــان جن ــس از پای ــد. پ ــا ش ــرده و وارد فض ک
ــا توســعه ایــن  جهانــی دوم، آمریــکا و شــوروی ب
آغــاز  را  خــود  فضایــی  برنامه هــای  موشــک 

ــد. کردن
ســکوی  نخســتین  اســپوتنیک-1  ماهــواره 
ــه در ســال 1957 توســط اتحــاد  ــود ک ــی ب فضای
جماهیــر شــوروی از پایــگاه فضایــی بایکونــور بــه 
ــواره  ــن ماه ــاب ای ــاب شــد. پرت ــن پرت ــدار زمی م
ــود. از  ــی ب ــابقه فضای ــا و مس ــر فض ــر عص آغازگ
ماهواره هــای  طریــق  از  آمریــکا   1960 ســال 
ــه  ــروع ب ــری Key Hole( ش ــود )س ــایی خ شناس
ــا و شــوروی  ــر علیــه کوب جمــع آوری اطالعــات ب

کــرد.
عمده تریــن مزیــت ماهواره هــای شناســایی 
توانایــی  هوایــی،  عکس بــرداری  بــه  نســبت 
بــود  فراســرزمینی  مناطــق  از  عکس بــرداری 
کــه در اوج جنــگ ســرد کمــک شــایانی بــه 
ــای  ــوز فناوری ه ــرد. در آن دوران هن ــکا ک آمری
تصویربــرداری بــه صــورت »آنالــوگ« بــود یعنــی 
بــه عنــوان مثــال فیلم هایــی بــه طــول 2 کیلومتــر 
ــد  ــرار می گرفتن ــرداری ق ــه تصویرب ــل  محمول داخ
ــه  ــان محفظ ــرداری، هم ــام عکس ب ــد از اتم و بع
ــی،  ــروی هوای ــتفاده از نی ــا اس ــد و ب ــا می ش ره
کپســول بازیابــی می شــد. پــس از چــاپ عکس هــا 
و انجــام عملیــات پیــش پردازشــی مربوطــه، از آنها 
بــه عنــوان عکس-نقشــه در واحــد عملیاتــی مــورد 

ــت. ــرار می گرف ــتفاده ق اس
ماهــواره  نخســتین  ناســا   1972 ســال  در 
ارزیابــی منابــع زمینــی بنــام ERTS-1 را بــه 
فضــا پرتــاب کــرد کــه بعدهــا تحــت نــام 
ــن  ــال 1972 اولی ــد. در س ــناخته ش ــت ش لندس
ــنجنده های  ــا س ــت ب ــای لندس ــری ماهواره ه س
در  طیفــی  چنــد   )RBV) Return Beam

ایــن مرحلــه کــه  از  مــدار زمیــن قــرار داد. 
عکس بــرداری از حالــت آنالــوگ خــارج و بــه 
صــورت تصویربــرداری رقومــی درآمــد، دریچــه ای 
ــر  ــًا تعبی ــر و نهایت ــردازش تصاوی ــرای پ ــد ب جدی
و تفســیر آنهــا بــه روی بشــر گشــوده شــد. 
ــع  ــات مناب ــر مطالع ــن تصاوی ــرد ای بیشــترین کارب
ــواحل،  ــش س ــاورزی،مدیریت و پای ــی )کش طبیع
ــش و  ــداری، پوش ــت، جنگل ــط زیس ــش محی پای
خاک شناســی  زمین شناســی،  زمیــن،  کاربــری 
ــه،  ــیل، زلزل ــی )س ــای طبیع ــات بالی و...(، مطالع
آتش ســوزی، خشکســالی، زمیــن لغــزش و ...(، 

عمده ترین مزیت ماهواره های 
شناسایی نسبت به عکس برداری 

هوایی، توانایی عکس برداری
 از مناطق فراسرزمینی بود که 
در اوج جنگ سرد کمک شایانی

 به آمریکا کرد

آنچه ضرورت دارد این است 
که متناسب با پارامترهای 
سرمایه گذاری ریسک پذیر 
صندوقی مستقل و چابک
 شکل گیرد که بتواند از 
این طرح ها حمایت کند
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برنامه ریــزی  )کاداســتر،  شــهری  مطالعــات 
شــهری و ...(، مطالعــات هواشناســی و جــوی 
)بررســی الیه هــای مختلــف جــوی، بررســی 
انــرژی  مطالعــات  و   )... و  ابرهــا  خصوصیــات 

)اکتشــافات معــدن، نفــت و گاز و ...( اســت.
متمرکــز  فعالیــت  مــا نخســتین  در کشــور 
دور  از  ســنجش  حــوزه  در  شــدن  وارد  بــرای 
ــاب  ــال پرت ــه دنب ــال 1353 ب ــواره ای در س ماه
ــر  ــیس دفت ــا تاس ــت ب ــواره لندس ــتین ماه نخس
جمــع آوری اطالعــات ماهــواره ای در ســازمان 
برنامــه و بودجــه وقــت صــورت گرفــت کــه پــس 
از مدتــی دفتــر مذکــور بــه مرکــز ســنجش از دور 
ــال 1356،  ــه، در س ــن مجموع ــام داد. ای ــر ن تغیی
ــه  ــدام ب ــواره، اق ــتفاده از ماه ــرح اس ــب ط در قال
ــر  ــده تصاوی ــتگاه گیرن ــک ایس ــب ی ــد و نص خری
ــال  ــرد. در س ــرج ک ــت ک ــواره ای در ماهدش ماه
1371، طبــق مــاده واحــده مصــوب مجلــس 
ــران  ــنجش از دور ای ــز س ــالمی، مرک ــورای اس ش
ــه وزارت پســت  ــب یــک شــرکت دولتــی ب در قال
و تلگــراف و تلفــن ســابق واگــذار شــد. متعاقبــًا در 
ســال 1382، بــه منظــور انجــام مصوبــات شــورای 
فعالیت هــای  تمامــی  کشــور،  فضایــی  عالــی 
بــه  ایــران  از دور  حاکمیتــی مرکــز ســنجش 

ــد. ــول ش ــران مح ــی ای ــازمان فضای س

ــای  ــه ویژگی ه ــا چ ــن ماهواره ه ای
دارنــد؟

ــک  ــنجش از دور در ی ــای س ــب ماهواره ه اغل
مــدار خورشــیدآهنگ قــرار دارنــد کــه یــک 
ــت  ــن اس ــت زمی ــه مرکزی ــی ب ــدار قطب ــوع م ن
ــر( کــه همــواره  ــر از 800 کیلومت ــاع کمت ــا ارتف )ب
نســبت بــه زمیــن در یــک ســاعت خــاص )حــدود 
از ســطح  تصویربــرداری  بــرای  10:30 صبــح 
زمیــن( قــرار دارد. هرچــه ارتفــاع ماهــواره باالتــر 
باشــد عمــر مــداری آن بیشــتر خواهــد بــود. 
ــاعت 10:30  ــاب س ــده انتخ ــل عم ــن دلی همچنی
هــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه در ســنجش از دور 
ــد(  ــید باش ــرژی خورش ــع ان ــی منب ــال )وقت غیرفع
بــه بازتــاب قــوی انــرژی نیــاز داریــم و از طرفــی 
ــایه  ــود س ــع، وج ــوارض مرتف ــرای تشــخیص ع ب
اجســام  ضــروری اســت. در ســال های اخیــر، 
 )SAR( ــی ــه ترکیب ــا روزن ــای راداری ب ماهواره ه
ــد  ــد دی ــود مانن ــاص خ ــای خ ــل قابلیت ه ــه دلی ب
در شــب و عبــور امــواج ماکروویــو از ابــر، در 

دهه هــای اخیــر مــورد توجــه بســیاری از محافــل 
ــه  ــرار گرفت ــنجش از دور ق ــا س ــط ب ــی مرتب علم

اســت.

امــروزه دانــش تصویربــرداری از زمیــن در ســه 
ــت  ــفر« تح ــوس و اتمس ــکی، اقیان ــوزه »خش ح
 Earth Observation عنــوان مشــاهدات زمیــن یــا
شــناخته می شــود. پیشــرفت فنــاوری اثــر خــود را 
بــرای روی حــوزه مشــاهدات زمیــن نیــز گذاشــته 
ــای  ــه ماهواره ه ــی ب ــای چندتن ــت. ماهواره ه اس
ــک  ــوان تفکی ــد، ت ــا یافته ان ــی ارتق ــد کیلوی چن
مکانــی از 30 متــر بــه کمتــر از یــک متــر رســیده 
ــی  ــی مرئ ــای طیف ــرداری در محدوده ه و تصویرب
ــواج  ــدوده ام ــه مح ــک ب ــز نزدی ــادون قرم و م
مایکروویــو گســترش یافتــه اســت. بدیــن ترتیــب 
ــوزه  ــن ح ــت در ای کشــورهای بیشــتری وارد رقاب
ــش از 50  ــون بی ــه تاکن ــوی ک ــه نح ــده اند ب ش
کشــور دارای ماهــواره ســنجش از دور هســتند 
ــای  ــعه کاربری ه ــرای توس ــورها ب ــب کش و اغل

ــتند. ــالش هس ــواره ای در ت ــر ماه تصاوی

ــز  ــت لب ــده شــرکت  »پلن ــال ای ــوان مث ــه عن ب
» )Planet Labs( کــه در ســال 2010 تاســیس 
ــمت  ــه س ــدارد ب ــی ن ــه لزوم ــود ک ــن ب ــد ای ش
ــم!  ــت کنی ــی حرک ــد ُتن ــای چن ــاخت ماهواره ه س

چــرا کــه هزینــه پرتــاب آنهــا بــرای یــک شــرکت 
ــن  ــه همی ــاد خواهــد شــد. ب خصوصــی بســیار زی
ــی  ــن شــرکت خصوصــی فضای ــران ای ــل مدی دلی
آمریــکا بــه ســمت مینیاتوری ســازی حرکــت 
ــنجش از  ــواره های« س ــتین »تاس ــد و نخس کردن
دوری )Cubesat(  را بــا نــام »Dove« در مــدار 

ــد. ــرار دادن ق
 3U ــوع ــز« از ن ــت لب ــرکت »پلن ــواره ش تاس
ــانتیمتری  ــب 10×10×10 س ــی 3 مکع ــت یعن اس
ــب  ــر روی هــم ســوار شــوند! ویژگــی جال ــد ب بای
ایــن ماهــواره ایــن اســت کــه 5 کیلوگــرم وزن 
ــر  ــا 5 مت ــن 3 ت ــی آن بی ــک مکان ــوان تفکی دارد و ت
ــال 2014 در  ــه در س ــواره ک ــن ماه ــت؛ ای اس
ــنجش از دور را  ــای س ــت دنی ــرار گرف ــدار ق م

ــرد. ــول ک متح
ماهــواره  از 150  بیــش  ایــن شــرکت  االن 
عملیاتــی در مــدار دارد کــه یــک منظومــه کامــل 
ــواره،  ــداد ماه ــاد تع ــا ایج ــود. ب ــوب می ش محس
زمــان دیــد مجــدد ماهــواره Dove در حــد ســاعت 
اســت کــه در مقایســه بــا ماهــواره 2600 کیلویــی 
لندســت، بــا زمــان دیــد 30 روز، هــم از بُعــد وزن 
ــان  ــی و زم ــک مکان ــوان تفکی ــم ت ــواره و ه ماه
دیــد مجــدد شــاهد پیشــرفت چشــمگیری هســتیم.

ــی  ــراً عملیات ــه اخی ــری ک ــه دیگ ــک منظوم ی
 Capella( شــده اســت، مربــوط بــه شــرکت کاپــال
Space( اســت؛ ایــن منظومــه شــامل ماهواره هــای 
راداری بــا وزن حــدود 100 کیلوگــرم و تــوان 
تفکیــک مکانــی کمتــر از نیــم متــر اســت. 
ایــن شــرکت از فناوری هــای بســیار پیشــرفته 
ــرکت  ــن ش ــل ای ــه مدیرعام ــد ک ــتفاده می کنن اس
یــک فــرد ایرانــی بــه نــام »پیــام بنــازاده« اســت 
ــت. ــتقر اس ــکا مس ــیلیکون ولی« آمری ــه در »س ک

وضعیــت بــازار ســنجش از دور در 
ــت؟ ــه اس ــران چگون ــان و ای جه

صنعــت  حیــث  از  را  دور  از  ســنجش  اگــر 
فضایــی بنگریــم، 17 درصــد بــازار حــوزه فضایــی 
را در بــر می گیــرد و یــک بــازار 4.5 میلیــارد 
ــه خــود  ــر راداری( را ب دالری )25% ســهم تصاوی
اختصــاص داده اســت. امــا اگــر از حــوزه صنعــت 
»اطالعــات مکانــی« بــه موضــوع مشــاهدات 
زمیــن و ســنجش از دور بنگریــم، 15 درصــد 
بــازار 440 میلیــارد دالری ایــن صنعــت را بــه خــود 
ــازار هــم  ــن، ب ــن ای اختصــاص داده اســت. بنابرای

امروزه دانش تصویربرداری از 
زمین در سه حوزه »خشکی، 

اقیانوس و اتمسفر« تحت عنوان 
مشــــاهـدات زمیــــن یا
Earth Observation 

 شناخته می شود.

اگر سنجش از دور 

را از حیث صنعت فضایی

 بنگریم، 17 درصد بازار حوزه 

فضایی را در بر می گیرد
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در صنعــت فضایــی کشــور و هــم در صنعــت 
ــد دارد. ــای رش ــیار ج ــی بس ــات مکان اطالع

مشــاهدات  بــازار  رشــد  عوامــل  از  یکــی 
زمیــن، اســتفاده از هــوش مصنوعــی در پــردازش 
تصاویــر ماهــواره ای اســت. بنابرایــن توصیــه بنــده 
ــاالی  ــیل ب ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ای
نرم افــزار،  حــوزه  در  کشــورمان  متخصصیــن 
تمرکــز بیشــتری در ایــن حــوزه داشــته باشــیم تــا 
ــوزه  ــن ح ــرو در ای ــورهای پیش ــه کش ــریع تر ب س
بــا  کاربردی هــا،  توســعه  کنــار  در  بپیوندیــم. 
ــی  ــه طراح ــا  ب ــای روز دنی ــتفاده از فناوری ه اس
بپردازیــم.  عملیاتــی  ماهواره هــای  ســاخت  و 
ــعه  ــنجش از دور توس ــا در س ــکل م ــروزه مش ام
کســب و کار مبتنــی بــر اســتفاده از تصاویــر 
می توانیــم  آیــا  اینکــه  و  اســت  ماهــواره  ای 
ماهــواره  ســنجش از دوری در مــدار قــرار بدهیــم 

ــرار دارد. ــدی ق ــه بع ــر، در مرحل ــا خی ی

از دور در صنعــت  نقــش ســنجش 
چیســت؟ کشــاورزی 

بیشــترین کاربــرد تصاویــر ماهــواره ای در حــوزه 
ــط  ــم، محی ــرات اقلی ــس از آن تغیی ــی و پ دفاع
زیســت و کشــاورزی اســت؛ از جملــه کاربردهــای 
بــه  می تــوان  کشــاورزی  در  دور  از  ســنجش 
محصــول  عملکــرد  و  تولیــد  »پیش  بینــی 
مــورد انتظــار، ارزیابــی وضعیــت و تشــخیص 
تنــش گیاهــان، اندازه گیــری رطوبــت خــاک، 
ــه های  ــه نقش ــاک، تهی ــوری خ ــه ش ــه نقش تهی
محاســبه  خشکســالی،  ریســک  و  خشکســالی 
زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی،  ســطح 
شناســایی مناطــق آســیب دیــده از آفــات گیاهــی، 
ــایی  ــی، شناس ــری اراض ــرات کارب ــه تغیی مطالع
محصــوالت  کشــت  مســتعد  زمین هــای 
کشــاورزی و بررســی اثــرات تغییــرات آب و هــوا 

ــرد. ــاره ک ــق اش ــاورزی و آب مناط ــر کش ب
یــا  و  اروپــا  ســنتینل  ســری  تصاویــر 
ماهواره هــای ســری لندســت، کامــاًل رایــگان 
ــات  ــد اطالع ــردازش و تولی ــا پ ــا ب ــتند و تنه هس
کشــاورزی  صنعــت  در  می توانیــم  مناســب 
ــود  ــرف آب، ک ــا مص ــا ب ــم ت ــی کنی تحول آفرین

و آفت کش هــا در مــکان و زمــان درســت آن 
)کشــاورزی دقیــق( عــالوه بــر افزایش بهــره وری، 
ــت  ــاورزان را تقوی ــز کش ــادی نی ــاظ اقتص از لح
کــرد. متاســفانه بخــش خصوصــی بــه ایــن 
ــع  ــی صنای ــدارد و حت ــی ن ــه چندان ــوع توج موض
ــا  ــز بســیار ب ــا در عرصــه کشــاورزی نی ــزرگ م ب

لَختــی بــه ایــن موضــوع ورود کرده انــد.
ایــن در حالــی  اســت کــه در برنامــه افــق اروپــا 
)95 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری بــه مــدت 5 
ســال( یکــی از موضوعاتــی کــه بــه صــورت 
 CAP )Common Agricultural جــدی بــا عنــوان
Policy( بــه آن نــگاه شــده اســت، موضــوع محیط 
زیســت و کشــاورزی اســت یعنــی مــا چگونــه بــا 
ــق  ــگان و تلفی ــای رای ــن داده ه ــتفاده از همی اس
ــره وری  ــگرها، به ــایر حس ــات س ــا اطالع ــا ب آنه
ــه  ــوری ک ــه ط ــم ب ــش دهی ــاورزی را افزای کش
محیــط زیســت مــا آســیب نبینــد. فرانســه، 
ــه  ــان ب ــتان، یون ــا، انگلس ــان، ایتالی ــپانیا، آلم اس
ــد. ــرمایه را از CAP گرفته ان ــترین س ــب بیش ترتی
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نمایشـگاهی بـا هـدف معرفی محصوالت نانویـی از 27 تـا 30 دی ماه 1400 
در سـالن 37 نمایشـگاه بین المللـی برگـزار می شـود کـه در این نمایشـگاه بیش 

از 50 محصـول جدیـد نانـوی رونمایی گردید. 
جهادگونـۀ  همـت  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
متخصصـان و دانشـمندان خـود بـه جایگاهـی رفیـع در حـوزۀ فنـاوری نانـو در 
جهـان دسـت یافتـه و کسـب رتبۀ چهـارم دنیا در زمینـۀ تولید علم نانـو، فعالیت 
بیـش از 350 شـرکت دانش بنیـان و صنعتی، تولید بیش از 850 محصول، رشـد 
صعـودی بـازار محصـوالت در سـال های اخیـر و صـادرات محصـوالت نانـو به 
 بیـش از 40 کشـور از دسـتاورد های ایـران در حـوزۀ فنـاوری نانـو بـوده اسـت.

سـتاد ویـژۀ توسـعه فنـاوری نانـو در مسـیر تحقـق اهـداف »سـند گسـترش 
کاربـرد فنـاوری نانـو در افـق 1404« در قالب نمایشـگاه فناوری نانو، بخشــی 
و  متخصصـان  مسـئوالن،  دیـد  معـرض  در  را  حــوزه  ایـن  دسـتاورد های  از 
صاحبـان صنایـع قـرار می دهـد. امسـال نیـز در ایـن رویـداد بیـش از 50 محصول 

پیشـرفته بـا فنـاوری نانـو رونمایـی شـد و بیـش از دویسـت محصـول منتخب 
 27 روز هـای  در  نمایشـگاه،  ایـن  داشـت.  حضـور  مختلـف  حوزه هـای  در 
بین المللـی  نمایشـگاه  محـل  در   16 تـا   9 سـاعت  از   ،1400 دی مـاه   30 تـا 
 تهـران، سـالن 37 )نمایشـگاه دائمـی معاونـت علمـی و فنـاوری( برگـزار شـد.

ــدازی  ــاره راه ان ــوری درب ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم ــاور مع مش
ــح داد.  ــا توضی ــت آن ه ــوم و فعالی ــل وزارت عل ــاوری ذی ــت فن معاون

محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از روز هــای 
ــت  ــاوری از معاون ــت فن ــک معاون ــه تفکی ــم ب ــی مســئولیت خــود تصمی ابتدای
ــد  ــا و رش ــز روی ایده ه ــرای تمرک ــه ب ــرد ک ــالم ک ــت و اع ــی گرف پژوهش
ــاق  ــن اتف ــد ای ــه بای ــت و جامع ــمت صنع ــه س ــا ب ــت آن ه ــوآوری و هدای ن
رخ دهــد. برهمیــن اســاس چنــدی نگذشــت کــه ایــن معاونــت ایجــاد و علــی 
ــد. ــوب ش ــوم منص ــمت وزیرعل ــی از س ــی حکم ــئول آن ط ــن، مس  خیرالدی

وزیرعلــوم، تحقیقــات و فنــاوری در یکــی از ســخنرانی های خــود اعــالم کرد که 
معاونــت »فنــاوری و نــوآوری« بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
تعامــل، تکامــل و هــم افزایی ویــژه ای خواهنــد داشــت، درواقع معاونــت فناوری 

و نــوآوری وزارت عتــف بــا هدایــت شایســته مراکــز رشــد و پارک هــای علــم 
و فنــاوری موجــب افزایــش و زایــش شــرکت های دانش بنیــان خواهــد شــد و 
ــان  ــاوری ریاســت جمهــوری هــم شــرکت های دانش بنی ــت علمــی و فن معاون
می کنــد. حمایــت  خویــش  محصــوالت  تجاری ســازی  راســتای  در   را 

ــن وزارت  ــوازی کاری بی ــا م ــان مبهــم اســت، اینکــه آی ــن می ــا آنچــه در ای ام
ــت  ــون همــگان معاون ــت علمــی نخواهــد شــد؟ چــرا کــه تاکن ــوم و معاون عل
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور را بــه عنــوان خالــق و مســبب روی 
کار آمــدن شــرکت های دانش بنیــان و هدایــت صفــر تــا صــدی آن هــا 
 می دانســتند و حــال در ایــن عرصــه چگونــه وزارت علــوم هــم وارد می شــود؟

در همیــن رابطــه بــا پرویــز کرمــی مشــاور معاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهور 
ــت کردیم. صحب

نمایشگاه معرفی محصوالت نانویی 
برگزار شد

کرمی پاسخ می دهد:
راه اندازی و فعالیت معاونت فناوری 
وزارت علوم موازی کاری با معاونت 

علمی ریاست جمهوری؟  
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ــار  ــر، اظه ــا مه ــو ب ــتیری در گفتگ روح اهلل اس
داشــت: یکــی از اقدامــات زیرســاختی معاونــت 
ــادرات  ــعه ص ــتای توس ــاوری در راس ــی و فن علم
شــرکت های دانــش بنیــان، خــالق و فنــاور در 
ــوآوری  ــای ن ــدازی خانه ه ــر راه ان ــال های اخی س
 iHit: Iran house of innovation &( فنــاوری  و 
technology( در کشــورهای هــدف صادراتــی اســت.

ــل  ــر توســعه کســب و کار بین المل ــرکل دفت مدی
ــدازی  ــدف راه ان ــه ه ــاور ب ــی و فن ــت علم معاون
و  اشــاره کــرد  فنــاوری  و  نــوآوری  خانه هــای 
ــر  ــهیل ام ــت تس ــاخت در جه ــن زیرس ــت: ای گف
ــت و دو  ــان اس ــش بنی ــوالت دان ــادرات محص ص

ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــی ب ــرویس اصل س
ارائــه می کنــد.

اینکــه ســرویس های اصلــی  وی بــا بیــان 
کمــک کننــده از طریــق خانه هــای نــوآوری و 
ــامل  ــان ش ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــاوری ب فن
خدمــات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری اســت، بیان 
کــرد: خدمــات ســخت افــزاری اعــم از نمایــش کاال 
و دســتاوردهای دانــش بنیــان در نمایشــگاه عرضــه 
محصــوالت، فضــای کار اشــتراکی، فضــای کار 
ــزاری  ــات برگ ــالن جلســات و امکان اختصاصــی، س

نشســت های B۲B اســت.
مدیــر کل دفتــر توســعه کســب و کار بین الملــل 

ــات  ــرد: خدم ــه ک ــاوری اضاف ــت علمــی و فن معاون
ــازار،  ــات ب ــی، تحقیق ــامل بازاریاب ــزاری ش ــرم اف ن
یافتــن شــریک تجــاری، برگــزاری دوره هــای 
و  اســتانداردها  اخــذ  و  منتورینــگ  و  آموزشــی 

می شــود. بین المللــی  فــروش  مجوزهــای 
وی تاکیــد کــرد: بــه واســطه صندوق هــای 
حمایتــی، زیســت بــوم تامیــن مالــی کشــور درگیــر 
ایــن خانه هــا می شــوند؛ همچنیــن شــتابدهنده هــا 
و مراکــز شــتابدهی داخلــی نیــز در مدیریــت خانــه 

ــد. ــا می کنن ــش ایف ــاوری نق ــوآوری و فن ن
ــن،  ــون در چی ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــتیری ب اس
روســیه، ســوریه، کنیــا و تهــران خانه هــای نــوآوری 

با راه اندازی خانه نوآوری؛

صادرات محصوالت ایرانی دانش بنیان از طریق ترکیه تسهیل می شود 
مدیــرکل دفتــر توســعه کســب و کار بین الملــل معاونــت علمــی رئیــس جمهــور از راه انــدازی خانــه نــوآوری و فنــاوری ایــران 

در ترکیــه خبــر داد و گفــت: ایــن خانــه مــی توانــد مســیر صادراتــی بــه ســایر کشــورها را فراهــم کنــد. 
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و فنــاوری افتتــاح شــده اســت، گفــت: اولیــن خانــه 
نــوآوری و فنــاوری در ســال 1396 در چیــن 
ــرای  ــتراکی را ب ــای اش ــه فض ــد ک ــدازی ش راه ان
ــور  ــه منظ ــی ب ــان ایران ــش بنی ــرکت های دان ش

ــت. ــرده اس ــم ک ــن فراه ــروش در چی ف
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر خانــه نــوآوری یک 
مدیــر ایرانــی بومــی یــا شــریک بخــش خصوصــی 
ــوآوری در  ــه ن ــن خان ــرار اســت چنی ــت: ق دارد، گف

جنــوب چیــن نیــز راه انــدازی شــود.
مدیــرکل دفتــر توســعه کســب و کار بین الملــل 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــا بیــان اینکــه دومیــن 
خانــه نــوآوری و فنــاوری در بهمــن ســال گذشــته 
در کنیــا بــا زیربنــای 4200 متــر مربعــی راه انــدازی 
ــل  ــکاری و تعام ــا هم ــه ب ــن خان ــت: ای ــد، گف ش
ــی  ــه و در محــل قدیم ــور خارج ــک وزارت ام نزدی
ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران ایجــاد شــد کــه 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــرای ش ــم ب ــون ه اکن

فعــال اســت.
بــه گفتــه وی، در ســال گذشــته خانــه نــوآوری 
و فنــاوری ســوریه و ســپس خانــه نــوآوری روســیه 

افتتــاح شــدند.
اســتیری افــزود: خانــه نــوآوری و فنــاوری 
ــری  ــارکت حداکث ــا مش ــورها ب ــن کش ــران در ای ای
بخــش خصوصــی اســت و ســایر دســتگاه ها ماننــد 

معاونــت علمــی و فنــاوری و وزارت امــور خارجــه و 
ــارج از  ــه در خ ــور خارج ــای وزارت ام نمایندگی ه
ــی  ــن فضای ــه چنی ــد ک ــی دارن کشــور همکاری های
بــرای شــرکت های دانــش بنیــان در راســتای 
توســعه صــادرات محصــوالت فناورانــه ایجاد شــود.

مدیــرکل دفتــر توســعه کســب و کار بین الملــل 
ــن مســیر  ــزود: در ای ــاوری اف ــت علمــی و فن معاون
توانســتیم صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری کشــور 
ــوق  ــاوری س ــوآوری و فن ــای ن ــن خانه ه ــه ای را ب
دهیــم بــه طــوری کــه صنــدوق توســعه صــادرات 
در خانــه نــوآوری و فنــاوری کنیــا، صنــدوق زیســت 
فنــاوری در روســیه و صنــدوق تجهیــزات پزشــکی 
در خانــه نــوآوری عــراق ســرمایه گــذاری کرده انــد.

وی در خصــوص ششــمین خانــه نــوآوری و 
ــه  ــفندماه در ترکی ــت اس ــرار اس ــه ق ــاوری ک فن
راه انــدازی شــود، گفــت: ترکیــه بــه عنــوان یکــی 
از کشــورهای رقیــب همســایه و توانمنــد در منطقــه 
فضــای  می توانــد  ایــن  کــه  شــده  شــناخته 
شــرکت های  بــرای  خوبــی  کار  و  کســب 

ــد. ــم کن ــی فراه ــان ایران ــش بنی دان
ــاط  ــه ارتب ــه ترکی ــه ک ــه داد: البت ــتیری ادام اس
ــم  ــا تحری ــر اینه ــالوه ب ــا دارد و ع ــا دنی ــی ب خوب
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــیاری از ش ــت. بس نیس
مایــل هســتند بــرای تولیــد، برندســازی و مســائلی 

از ایــن دســت بــا ایــن کشــور ارتبــاط داشــته باشــند 
از ایــن رو خانــه نــوآوری و فنــاوری می توانــد 
ــن  ــداف ای ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــیر ب ــن مس بهتری

ــد. ــا باش ــش بنیان ه دان
ــاد  ــی ایج ــن فضای ــی چنی ــه داد: وقت وی ادام
بنیان هــا  دانــش  بــرای  امکانــات  شــود 
فراهــم خواهــد شــد تــا بتواننــد محصــول خــود را 
عــالوه بــر منطقــه در ســایر کشــورها توزیــع کننــد.

مدیــرکل دفتــر توســعه کســب و کار بین الملــل 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــا بیــان اینکــه ترکیــه 
ــورها دارد  ــایر کش ــا س ــی ب ــت و روتین ــردد راح ت
و ایــن یــک مزیــت بــرای دانــش بنیان هــای 
ــا  ــه ب ــن خان ــی محســوب می شــود، گفــت: ای ایران
هماهنگــی وزارت امــور خارجــه و ســفارت ایــران در 
آنــکارا و کنســولگری ایــران در اســتانبول در یکــی 
از مناطــق تجــاری خــوب ایــن کشــور راه انــدازی 

می شــود.
اســتیری افــزود: خانــه نــوآوری و فنــاوری 
ترکیــه زیرســاختی بــرای کمــک بــه حضــور بیشــتر 
شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاوری خواهــد بــود 
کــه بــا هــدف توســعه صــادرات فعالیــت خــود را از 

ــد. ــاز می کن ــال آغ ــر امس اواخ
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علوی منش در گفت وگوی تفصیلی:

داده کاوی درستی از محصوالت صنعت مخابرات صورت نمی گیرد
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: شبکه ملی اطالعات پروژه ای بسیار با اهمیت است که می تواند بستر تولید اعمال حاکمیت بر 

داده های موجود در کشور را فراهم کند. 
علیرضا باجالن، صنعت مخابرات از بخش های مختلفی تشکیل شده است و کسب وکارهای مختلفی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. 

گستردگی و جامعیت این صنعت باعث شده بسیاری از کارشناسان صنعت مخابرات را بستری برای توسعه سایر صنایع در کشور بدانند.
بررسی  گزارش های بین المللی حاکی از آن است صنعت مخابرات نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال دارد و بخش زیادی از درآمد 
کشورهای توسعه یافته و فعال در حوزه فناوری اطالعات از محصوالت و سرویس های ارائه شده در این صنعت تأمین می شود. باتوجه به 
کاربردهای متنوع صنعت مخابرات دولت ها در سراسر دنیا می کوشند با حمایت از متخصصان داخلی زمینه بومی سازی این صنعت را در کشور 
خود فراهم کنند. قطعاً تولید تجهیزات داخلی در صنعت مخابرات سرعت و کیفیت توسعه فناوری های ارتباطی در کشور را افزایش می دهد و 

شرایطی را مهیا می سازد که اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده سرویس های آنالین خدمات با کیفیت تری را به مشترکان ارائه دهند.
در حقیقت اکنون بومی سازی صنایع و تجهیزات یکی از مهم ترین معیارهای استقالل به ویژه در حوزه فناوری محسوب می شود. اگرچه 
شرکت های ایرانی هنوز برای دستیابی به فناوری های لبه دانش راه طوالنی را در پیش دارند ولی بررسی ها حاکی از آن است که بسیاری از 
دستاوردهای متخصصان ایرانی از لحاظ کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی هستند و توسعه صنایع مختلف با استفاده از همین محصوالت 
امکان پذیر است. صنعت مخابرات از جمله صنایعی است که نقش پررنگی در افزایش کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه ایفا می کند و ارائه 

خدمات با کیفیت از سوی فعاالن این حوزه مستلزم به روزرسانی مستمر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری است.
در همین رابطه با محمدرضا علوی منش، مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان باسابقه در صنعت مخابرات گفت وگو کردیم. در ادامه 

مشروح این گفت وگو را مشاهده می کنید:



گزارش ها و 
گفت و گوها

www.bazarekar.ir 48
سال پنجم - شماره 27

بهمن 1400

فعالیت گسترده در زمینه تولید 
محتوای دیجیتال

شــرکت  فعالیــت  زمینــه  لطفــاً 
ــرای  ــود ب ــه خ ــی و برنام ــود را معرف خ
نقش آفرینــی مؤثــر در صنعــت مخابــرات 

ــد. ــان کنی را بی
علـوی منـش: ایـن مجموعـه بزرگتریـن شـرکت 
دانش بنیـان کشـور در حـوزه تولید تجهیـزات حرفه ای 
پـردازش و مدیریـت صـدا و تصویر اسـت. محصوالت 
و راهکارهـای ایـن شـرکت بـر مبنـای فنـاوری های 
نویـن رسـانه و ارتباطـات تولید می شـوند. این شـرکت 
در صنعـت  از 21 سـال سـابقه حرفـه ای  بیـش  بـا 
برودکسـت و رسـانه کشـور دارای بیش از 100 نیروی 
متخصـص و مجرب بـرای تولید محصوالتی مطابق با 

اسـتانداردهای جهانی سـت.
طی سـال های اخیر،  تولیدکننـدگان و ارائه دهندگان 
محتـوای صوتـی و تصویـری بـه سـمت رویکردهایی 
جدیـد بـا عنـوان AOD، VOD و OTT روی آورده انـد 
کـه در آن مخاطـب می تواند محتـوای موردنظر خود را 
به راحتـی در میان دریایـی از فایل ها و محتویات متنوع 
انتخـاب نمـوده و در هر زمان، هر مکان و هر دسـتگاه 
متصـل به اینترنـت، آن محتوا را مشـاهده کند. همگام 
بـا روند این فنـاوری نوین و به منظور پوشـش نیازهای 

مبرم ارائه دهندگان محتوا در کشـور، این شـرکت یکی 
از بزرگ تریـن و کاربردی تریـن پلتفرم هـای مدیریـت 
محتواهـای رسـانه ای و فرایندهـای مربوطـه را تولیـد 

کرده اسـت.
پلتفـرم اختصاصی محتـوای دیجیتال این شـرکت، 
اکنـون به طـور کامل آمـاده بهره بـرداری اسـت و برای 
عرضـه عمومـی آن بـا تعـدادی از اپراتورهـای محتـوا 
در کشـور مذاکـره شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، عـزم 
و برنامـه ای جـدی برای توسـعه صـادرات ایـن پلتفرم 

داریم.

حضور در تلکام بیست و دوم
 با دست پر

بــا چــه برنامــه ای در بیســت و دومیــن 
نمایشــگاه تلــکام حضــور پیــدا کردیــد؟

بســیار  فرصــت  نمایشــگاه ها  علوی منــش: 
ــت  ــال در صنع ــرکت های فع ــا ش ــت ت ــی اس خوب
جدیدتریــن  اطالعــات  فنــاوری  و  مخابــرات 
معرفــی  را  خــود  ســرویس های  و  محصــوالت 
کننــد. ایــن شــرکت نیــز در نمایشــگاه تلــکام چنــد 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــود را معرف ــد خ ــول جدی محص
ــرم  ــن شــرکت پلتف ــد ای یکــی از محصــوالت جدی
صوتــی اســت کــه کاربــرد باالیــی در حــوزه صــدا 

ــف  ــای مختل ــا واحده ــاط ب ــر دارد و ارتب و تصوی
ــن  ــد. همچنی ــرار می کن ــرات را برق ــت مخاب صنع
ــدا  ــوزه ص ــز در ح ــد نی ــخت افزار جدی ــدادی س تع

ــم. ــی کردی ــر معرف و تصوی
گــروه  ایــن  در  تولیدشــده  ســخت افزارهای 
ــف و  ــای مختل ــی بخش ه ــز در تمام ــی نی مهندس
ــور  ــانه ای کش ــم رس ــبکه های مه ــتودیوهای ش اس
ــانه  ــی رس ــی و تلویزیون ــبکه های رادیوی ــد ش مانن
ــدادی از  ــن تع ــورد اســتفاده اســت. هم چنی ــی م مل
محصــوالت ایــن شــرکت در کشــورهای همســایه 
ــا  ــی از آن ه ــتقبال خوب ــود و اس ــه می ش ــز عرض نی

شــده اســت.

کشور از لحاظ زیرساخت های 
فناوری اطالعات وضعیت خوبی دارد

رویکــرد دولــت ســیزدهم برای توســعه 
شــبکه های ارتباطــی بومــی و تکمیــل 
ــر  ــری ب ــی اطالعــات چــه تأثی شــبکه مل
فعالیــت شــما دارد؟ از نظــر شــما اجــرای 
چنیــن پروژه هایــی زمینــه تحــول در 

ــد؟ ــم می کن ــرات را فراه ــت مخاب صنع
دولــت  رویکــرد  خوشــبختانه  علوی منــش: 
ســیزدهم در مــورد صنعــت رســانه و ارتباطــات 
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بســیار مثبــت و ســازنده اســت. البتــه تمامــی 
ــود.  ــرا ش ــد اج ــورت هدفمن ــد به ص ــا بای برنامه ه
زیرســاخت های  لحــاظ  از  کشــور  هم اکنــون 
ــت  ــازی داده در وضعی ــز ذخیره س ــی و مراک ارتباط
ــا،  ــا، وزارتخانه ه ــی بانک ه ــرار دارد. تمام ــی ق خوب
حســاس،  مراکــز  و  دانشــگاه ها  و  ســازمان ها 
دیتاســنترهای متعــددی دارنــد کــه نشــان از توجــه 
ــی و  ــاخت های ارتباط ــش زیرس ــه بخ ــب ب مناس

اطالعاتــی دارد.
بــه نظــر بنــده در پــروژه شــبکه ملــی اطالعــات دو 
فعالیــت مهم بایــد انجام شــود. نبایــد بودجه ای ســنگین 
بــرای خریــد محصــوالت خارجی کــه هم اکنون مشــابه 
یــا نمونــه داخلی آن در کشــور وجــود دارد اختصــاص یابد. 
البتــه در برخــی قســمت ها کمبودهایــی وجــود دارد کــه 
بایــد رفــع شــود. نکتــه چالشــی در ایــن پــروژه موضــوع 
ــم  ــه ســمتی حرکــت کنی ــد ب ــردازش داده اســت. بای پ
کــه دیتاســنترهای موجــود در ســازمان های مختلــف بــا 

نرم افزارهــای بومــی هماهنــگ شــود.

داده های کشور در اختیار شرکت 
خارجی است

ــما  ــرکت ش ــه ش ــه اینک ــه ب باتوج
ــور  ــه ط ــه داده دارد ب ــتقیم ب ــاز مس نی

در  ســایبری  حکمرانــی  چــرا  کلــی 
کشــور از اهمیــت باالیــی برخــودار 

ــت؟ اس
علوی منــش: البتــه امــروز کشــور مشــکالتی 
به کارگیــری  و  داده  حاکمیــت  موضــوع  در 
فناوری هــای بومــی بــرای حکمرانــی در شــبکه 
ــی  ــرای معرف دارد. در نمایشــگاه های مختلفــی کــه ب
محصــوالت صنعــت مخابــرات، ارتباطــات یــا رســانه 
برگــزار می شــود شــرکت های بــزرگ و کوچــک 
متعــددی حضــور پیــدا می کننــد و محصــوالت 
مختلفــی را معرفــی می کنند ولــی متأســفانه داده کاوی 
ــرد.  ــورت نمی گی ــوالت ص ــن محص ــتی روی ای درس
امــروز داده هــا و ابزارهــای مــورد اســتفاده هــر قشــری 
ــای  ــان در حوزه ه ــا متخصص ــجو ت ــه از دانش از جامع
مختلــف وجــود دارد و در همــه ســازمان های دولتــی و 
خصوصــی حجــم عظیمــی از داده هــا بــه صورت هــای 
گوناگــون در دســترس اســت. بایــد ایــن داده ها تحلیل 

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق شــود و م
در  پردازش شــده  داده هــای  دقیــق  تقســیم 
ــریع  ــردش س ــه گ ــبکه های سراســری کشــور ب ش
اگــر  می کنــد.  کمــک  اطالعــات  باکیفیــت  و 
چنیــن اتفاقــی صــورت گیــرد صنعــت مخابــرات و 
ارتباطــات متحــول شــده و اثــر آن به مراتــب از هــر 

نــوع فراینــد دیگــری بیشــتر اســت. در ایــن حــوزه 
متخصصــان توانمنــدی در کشــور وجــود داشــته و 
ــی  ــزوده باالی ــز ارزش اف ــه نی ــن زمین ــت در ای فعالی
ــه  ــوگل ک ــن شــرکت گ ــاده بی دارد. مقایســه ای س
ــر  ــرکت های دیگ ــا ش ــد ب ــا کار می کن روی داده ه
در حــوزه فنــاوری اطالعــات نشــان می دهــد درآمــد 
ــوده و  ــود ب ــای خ ــتر از رقب ــب بیش ــوگل به مرات گ
تأثیرگــذاری آن نیــز باالتــر اســت. یعنــی نکتــه ای 
کــه اهمیــت باالیــی دارد بحــث داده هــا و کیفیــت 

ــت. ــل آن هاس تحلی
متأســفانه داده هــای داخــل کشــور هم اکنــون در 
اختیــار ســرورهای خارجــی اســت. ایــن داده هــا بــه 
حــوزه ای خــاص اختصــاص نــدارد و شــامل جزئیات 
دقیقــی از رفتارهــای مــردم و ... اســت. شــبکه ملــی 
اطالعــات اقدامــی ارزشــمند و پــروژه ای تأثیرگــذار 
اســت. دولــت می توانــد بــا ایــن پــروژه در موضــوع 
حاکمیــت داده ورود کــرده و بســتر الزم بــرای 
پــردازش داده هــای بومــی در داخــل کشــور را 
فراهــم کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه وزیــر ارتباطــات 
خــود دانش آموختــه حــوزه فنــاوری اطالعــات 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــروژه ش ــم پ ــت امیدواری اس

ــدازی شــود. ــل و راه ان ــه زودی تکمی ب
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دکتــر طهرانچــی در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه 
دانشــگاه آزاد اســالمی به دنبــال ایجــاد بســتر 
تجربــی بــرای جــذب فنــاوری و تولیــد دانــش فنــی 

اســت، گفــت: »همان طــور کــه دانشــگاه های 
آموزشــی،  امــور  ارتقــای  بــرای  علوم پزشــکی 
رشــته های  دانشــجویان  مهارتــی  و  پژوهشــی 

آموزشی وپژوهشــی  بیمارســتان های  مربوطــه، 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  می کننــد،  راه انــدازی 
ــط  ــته ها محی ــایر رش ــرای س ــالش دارد ب ــز ت نی

دکتر طهرانچی در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری مطرح کرد

تصویب راه اندازی »پاالیشگاه کوچک« 
توسط واحد علوم وتحقیقات 

ــت  ــه ریاس ــروز ب ــر دی ــالمی عص ــگاه آزاد اس ــرمایه گذاری دانش ــان و س ــاد دانش بنی ــورای اقتص ــه ش ــن جلس پنجاه ونهمی
دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی و با دســتور جلســه بررســی گــزارش توجیهــی احداث پاالیشــگاه 

کوچــک برگــزار شــد. 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت: »ایــن دانشــگاه بــا احــداث پاالیشــگاه کوچــک تولیــدی آموزشــی، »دانشــکده نفــت« را 

بــه »فناورکــده نفــت« ارتقــا خواهــد داد و تکنولــوژی و فناوری هــای مــورد نیــاز را تولیــد خواهــد کــرد.«
ــت  ــه ریاس ــروز ب ــر دی ــالمی عص ــگاه آزاد اس ــرمایه گذاری دانش ــان و س ــاد دانش بنی ــورای اقتص ــه ش ــن جلس  پنجاه ونهمی
دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی و با دســتور جلســه بررســی گــزارش توجیهــی احداث پاالیشــگاه 

کوچــک برگزار شــد.  
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عملــی فراهــم کنــد، از ایــن رو یکــی از طرح هــای 
پیشنهادشــده، احــداث پاالیشــگاه کوچــک توســط 

واحــد علوم وتحقیقــات اســت.«
داد:  ادامــه  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
»ایــن طــرح یــک گام جدیــد در دانشــگاه آزاد 
ــدن  ــر ش ــرای درگی ــدی ب ــه جدی ــالمی و تجرب اس
ــا  ــیمی ب ــت و پتروش ــوزه نف ــی ح ــه دانش مجموع
ــداث  ــرای اح ــن رو ب ــای کاری اســت. از ای محیط ه
ایــن پاالیشــگاه ابعــاد بزرگــی در نظــر نگرفتیــم و 
هزینــه ای کــه قــرار اســت بــرای ایــن طــرح انجــام 
ــی  ــود و به نوع ــد ب ــد خواه ــه ای مول ــود، هزین ش
خریــد دانــش فنــی قابــل تکثیــر بــه حســاب 
ــه دانشــگاه آزاد  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد.«  وی ب می آی
ــوژی  ــق تکنول اســالمی در هــر اســتان توســعه خل
ــرار داده اســت،  ــود ق ــاوری را در دســتورکار خ و فن
ــذر  ــد ب ــای تولی ــون طرح ه ــت: »تاکن ــار داش اظه
هیبریــد در دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــتیک در دانش ــد بایوپالس و تولی
اســتان خراســان رضوی آغــاز شــده و ایــن رونــدی 
ــه عرصــه  ــرای ورود ب ــن دانشــگاه ب ــه ای اســت ک
ــو  ــت.«  عض ــه اس ــش گرفت ــاوری در پی ــق فن خل
از  افــزود:  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  هیات امنــای 
آنجایــی کــه کشــور مــا یکــی از کشــورهای 
نفت خیــر بــه حســاب می آیــد و دانشــگاه آزاد 
اســالمی به ویــژه واحــد علــوم  و تحقیقــات از تــوان 

علمــی و پژوهشــی باالیــی در ایــن حــوزه برخــوردار 
اســت، طــرح احــداث پاالیشــگاه کوچــک به عنــوان 
یــک پــروژه میانــی می توانــد بــه تثبیــت و ارتقــای 
ــق  ــذب و خل ــگاه ج ــات در جای ــد علوم وتحقیق واح
ــن  ــد، بنابرای ــته باش ــایانی داش ــک ش ــاوری کم فن
تــالش داریــم بــا ایجــاد یــک پاالیشــگاه تولیــدی 
ــه  ــوزی ب ــوزش و مهارت آم ــر آم ــی عالوه ب آموزش
و  پتروشــیمی  و  نفــت  رشــته های  دانشــجویان 
ســوق دادن پایان نامه هــا و رســاله های مرتبــط 
به ســمت نیازهــای ایــن صنعــت، محصــوالت 
دانش بنیــان تولیــد شــده را در ایــن پاالیشــگاه 
ــی  ــر طهرانچ ــم.«  دکت ــرار دهی ــتفاده ق ــورد اس م
خاطرنشــان کــرد: »دانشــگاه تاکنــون در تکنولــوژی 
خــط  تولیــد ورود نکــرده و طــرح احــداث پاالیشــگاه 
ــه دانشــگاه آزاد اســالمی  ــتین تجرب کوچــک نخس
ــا اجرایی شــدن  ــه ب ــود ک ــد ب ــه خواه ــن زمین در ای
ــود در  ــد ب ــادر خواهن آن دانشــجویان پتروشــیمی ق
فضــای حقیقــی ضمــن آموزش هــای تئــوری، 
تجربــه عملــی نیــز بــه دســت آورنــد و از نزدیــک 
یــک  می تــوان  چگونــه  کــه  کننــد  تجربــه 
پاالیشــگاه را مدیریــت کــرد و فعالیت هــای آن 
ــی  ــرح، توانای ــن ط ــدن ای ــعه داد. اجرایی ش را توس
ــگاه  ــرای دانش ــی ب ــی و پژوهش ــاده آموزش فوق الع

ــت.« ــد داش ــراه خواه ــالمی به هم آزاد اس

 موافقت با راه اندازی پاالیشگاه 
کوچک توسط واحد علوم وتحقیقات

ــت:  ــان گف ــالمی در پای ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــرح و  ــن ط ــرای ای ــا اج ــالمی ب ــگاه آزاد اس »دانش
احــداث پاالیشــگاه کوچــک تولیــدی آموزشــی، 
ــا  ــت« ارتق ــده نف ــه »فناورک ــت« را ب ــکده نف »دانش
خواهــد داد و تکنولــوژی و فناوری هــای مــورد نیــاز را 
تولیــد خواهــد کــرد. ایــن طــرح بــه پایایــی و پویایــی 
تیم هــای علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی در کســب و 
خلــق فنــاوری منجــر شــده و دانشــگاه را بــه خالــق 
ــگاه  ــه دانش ــد، به طوری ک ــل می کن ــوژی تبدی تکنول

ــد.« ــدا می کن ــا پی ــاور معن نســل فن
ــدازی  ــات راه  ان ــا کلی ــه، ب ــن جلس ــه ای  در ادام
آزاد  دانشــگاه  توســط  کوچــک  پاالیشــگاه 
قالــب  در  تحقیقــات  و  علــوم   واحــد  اســالمی 
ــد  ــرر ش ــت و مق ــروژه« موافق ــرکت پ ــک »ش ی
ســرمایه گذاری  و  اقتصــاد  شــورای  دبیرخانــه 
فنــاوری  تحقیقــات،  معاونــت  دانش  بنیــان، 
دربــاره  علوم وتحقیقــات  واحــد  و  نــوآوری  و 
تصمیم گیــری  »شــرکت پروژه«  ایــن  اجــزای 
عضــو  شــاکری،  آرنــوش  همچنیــن  کننــد.«  
هیات علمــی گــروه نفــت و مهندســی شــیمی 
ــرح  ــری ط ــوان مج ــات به عن ــد علوم وتحقیق واح
احــداث پاالیشــگاه کوچــک ایــن واحــد دانشــگاهی 

ــد. ــاب ش انتخ
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و  تحقیقــات  آمــوزش،  کمیســیون  رئیــس 
ــه  ــزی ک ــی از مراک ــت: یک ــس گف ــاوری مجل فن
ــق  ــاد را محق ــدی در اقتص ــد 8 درص ــد رش می توان
کنــد، همیــن مراکــز دانــش بنیــان اســت و بایــد از 

ایده هــای فناورانــه و جدیــد حمایــت کنیــم. 
ــت،  ــه مل ــل از خان ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــی  ــه نهای ــاره ب ــا اش ــفیدان ب ــادی س ــا من علیرض
شــدن طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان و 
ارجــاع آن بــه شــورای نگهبــان بــرای تأییــد 
ــار  ــون، اظه ــه قان ــدن آن ب ــل ش ــی و تبدی نهای
راســتای  اســالمی در  کــرد: مجلــس شــورای 
را  طرحــی  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  از  حمایــت 
ــوزش،  ــیون آم ــی در کمیس ــا بررس ــس از ماه ه پ
ــه  ــاند ک ــب رس ــه تصوی ــاوری ب ــات و فن تحقیق
ایــن طــرح پــس از تصویــب نهایــی در کمیســیون، 
در صحــن مجلــس نیــز بــا نظــر نماینــدگان 
ــید. ــب رس ــه تصوی ــاده آن ب ــه 20 م ــرم هم  محت

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس 
ــه  ــن مصوب ــه ای ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ش

ــس  ــات مجل ــن مصوب ــی از مهم تری ــس را یک مجل
ــوب  ــوان محس ــر می ت ــال اخی ــی 2 س ــم ط یازده
کــرد، افــزود: در یکــی از مــواد 20 گانــه ایــن قانــون 
آمــده اســت کــه دولــت مکلــف بــه تعییــن تعرفــه 
ــاورزی  ــی و کش ــین آالت صنعت ــرای واردات ماش ب
ــه  ــد ب ــل، بای ــن مح ــل از ای ــد حاص ــده و درآم ش
صنــدوق شــکوفایی و نــوآوری واریــز تــا ایــن پــول 
ــب وام هــای  ــان در قال ــش بنی ــه شــرکت های دان ب

بالعــوض و کــم بهــره تزریــق شــود.
ــروز،  ــای ام ــرد: دنی ــد ک ــفیدان تأکی ــادی س من
ــا  ــان اســت و کشــور م ــش بنی ــای اقتصــاد دان دنی
ــد. ــت کن ــمت حرک ــن س ــه ای ــد ب ــروز بای ــز ام  نی
ــه  ــش از 4 ده ــه بی ــی ک ــرد: در حال ــه ک وی اضاف
بــه  نســبت  آمریکایی هــا  و  اروپایی هــا  اســت، 
اقــدام  بنیــان  دانــش  شــرکت های  تأســیس 
ــکا  ــگاه MIT آمری ــل دانش ــگاهی مث ــد، دانش کردن
بــوده  بنیــان  دانــش  دارای 30 هــزار شــرکت 
و بــر اســاس آمــار روز اقتصــادی دنیــا، امــروز 
گفتــه می شــود ایــن دانشــگاه در رده یازدهــم 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــادی دنی ــای اقتص  غول ه
ــاوری  ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
مجلــس بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در 
کشــور مــا 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان ثبــت 
گذشــته  ســال  کــرد:  اضافــه  اســت،  شــده 
داشــت  نیــز 6500 شــرکت در کشــور وجــود 
کــه آورده 200 هــزار میلیــارد تومانــی داشــته 
کرده انــد. ایجــاد  نیــز  شــغل  هــزار   400  و 

وی ادامــه داد: ایــن شــرکت ها توســط اســاتید 
دانشــگاهی و دانشــجویان نخبــه ایجاد شــده و امروز 
ایــن شــرکت ها مــا را در لبــه دانــش در دنیــا قــرار 
داده اســت بــه طوریکــه فعالیــت ایــن شــرکت ها و 
 new جامعــه نخبگانــی ایــران موجــب شــده، مجلــه
ــال  ــران در 30 س ــان دارد؛ ای ــکا اذع scientist آمری
ــت. ــته اس ــد داش ــال رش ــدازه 300 س ــه ان ــر ب  اخی
ــم  ــر بخواهی ــرد: اگ ــح ک ــفیدان تصری ــادی س من
ــریف  ــی ش ــی دانشــگاه صنعت ــه علم ــی از پهن مثال
ــه  ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــد ب ــم بای بزنی
ــز  ــر مراک ــال اخی ــول 5 س ــگاه در ط ــن دانش همی
رشــد را در حوالــی خــود گــرد هــم آورده و بــا 
ایجــاد اشــتغال بــرای 3 هــزار نخبــه، آورده 2 
ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــان ب ــارد توم ــزار میلی  ه

مراکــزی کــه  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــق  ــاد را محق ــدی در اقتص ــد 8 درص ــد رش می توان
ــزود:  ــان اســت، اف ــش بنی ــن مراکــز دان ــد، همی کن
ایــن فعالیت هــا در زمینه هــای مختلفــی اســت 
و امــروز مــا نیازمنــد رفــع نیازهــای مختلــف 
مــردم در حوزه هــای مختلــف هســتیم و بایــد 
 از ایده هــای فناورانــه و جدیــد حمایــت کنیــم. 
ــاوری  ــات و فن ــوزش، تحقیق ــس کمیســیون آم رئی
ــه  ــی منحصــر ب ــات حمایت ــس، یکــی از اقدام مجل
فــرد را افــزودن 3 هــزار میلیــارد تومــان بــه ســرمایه 
ــت:  ــت و گف ــکوفایی دانس ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ــرکت های  ــت از ش ــور حمای ــه منظ ــدام ب ــن اق ای
ــی در  ــن حمایت های ــذا چنی ــت ل ــان اس ــش بنی دان
ســالیان گذشــته در کشــور بــی ســابقه بــوده اســت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

رشد 8 درصدی اقتصادی با تکیه بر شرکت های
 دانش بنیان محقق می شود 
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به گزارش بازارکار به نقل از ایسـنا، دکتر سـیاوش 
ملکی فر در بیسـت و ششـمین رویداد »یکشـنبه های 
صادراتـی« صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی کـه امروز 
بـا حضـور هیـات تجـاری در حـوزه صنایـع معدنـی، 
سـاختمان، کشـاورزی و غذایی از کشـور قرقیزستان 
صـادرات  مدیریـت  و  مشـاوره  ارائـه  منظـور  بـه 
محصـوالت دانـش بنیـان در محل صنـدوق نوآوری 
بنیـان  دانـش  شـرکت های  عملکـرد  شـد،  برگـزار 
را متفـاوت از شـرکت های تجـاری عنـوان کـرد و 
گفـت: شـرکت های دانش بنیـان مـا قابلیـت افزایش 
سـطح تجاری بین دو کشـور قرقیزسـتان و ایـران را 
دارنـد تـا بـه سـمت تولیـد مشـترک برویم، چـرا که 
شـرکت های ما از تجربه های بسـیاری در کشـورهای 

همسـایه همچون بالـکان و اوراسـیا برخوردارند. 
ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  ملکی فـر 
امـروز  افـزود:  ایـران،  در  نـوآوری  اکوسیسـتم 
در  بنیـان  دانـش  شـرکت   6500 حـدود 
و  پیشـرفته  مـواد  ارتباطـات،  مختلـف  حوزه هـای 
فعالیـت  کشـور  در  معـدن  و  سـاختمان  شـیمیایی، 
می زننـد. قـدم  تکنولـوژی  لبـه  در  کـه   می کننـد 

وی تاکیـد کـرد: دانـش بنیان هـای ایرانـی جهـت 
همکاری هـای بین المللـی درسـایر کشـورها حاضـر 

می شـوند و آمـاده تعامـالت دوجانبـه هسـتند.
قرقیزسـتان  تجـاری  فعـاالن  آشـنایی  ضـرورت 
ایرانـی بنیان هـای  دانـش  ظرفیت هـای   بـا 
در ادامـه ایـن رویداد، سـعید خرازی، سـفیر ایـران در 

قرقیزسـتان گفـت: طـی 9 ماهه ابتدایی سـال 1400 
شـاهد حجم مبـادالت به رقـم 63 میلیـون دالر بین 
ایـران و قرقیزسـتان بوده ایـم کـه نسـبت به مشـابه 
سـال گذشـته بیـش از 180 درصـد افزایـش داشـته 
اسـت، امـا این حجـم مبـادالت بـرای همکاری های 
 اقتصادی دو کشـور کافی نیسـت و باید افزایش یابد.

وی افـزود: الزم اسـت تا فعاالن تجاری قرقیزسـتان 
بـا ظرفیت هـای فناورانه و شـرکت های دانـش بنیان 
ایرانی آشـنا شـوند، چرا کـه همکاری هـای اقتصادی 
اسـت. برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از  کشـور   دو 

سـفیر ایـران در قرقیزسـتان بـا بیـان اینکـه دولـت 
دیپلماسـی  حـوزه  در  خوبـی  تحـرکات  سـیزدهم 
منطقه ای داشـته اسـت، گفـت: طی ماه های گذشـته 

برپایی نمایشگاه دائمی  محصوالت دانش بنیان در قرقیزستان

اعالم حوزه های مناسب برای فعالیت 
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ایـران  بیـن  شـاهد تحـرکات دیپلماسـی بسـیاری 
بوده ایـم.  ... و  ازبکسـتان  آسـیایی،   بـا کشـورهای 

میـان  پولـی  مبـادالت  و  نقـل  و  حمـل  خـرازی، 
قرقیزسـتان و ایـران را از مشـکالت تجاری فراروی 
دو کشـور اعـالم کـرد و افـزود: اگـر روابـط ایـران 
و قرقیزسـتان افزایـش یابـد و فعـاالن تجـاری دو 
کشـور هـر دو هفته یکبار بـا یکدیگر ارتباط داشـته 
می کنـد. کمـک  همکاری هـا  توسـعه  بـه   باشـند، 

اجـالس  سـیزدهمین  برگـزاری  از  پایـان،  در  وی 
کمیسـیون مشـترک ایـران و قرقیزسـتان در سـال 

2022 در آینـده نزدیـک خبـر داد.
کشاورزی و معدن از حوزه های

 مناسب برای فعالیت شرکت های 
دانش بنیان در قرقیزستان

همچنیـن در ادامـه بیسـت و ششـمین رویـداد 
نـوآوری  صنـدوق  صادراتـی«  »یکشـنبه های 
اداره  رئیـس  خرمالـی،  رحمت الـه  شـکوفایی،  و 
گفـت:  ایـران  تجـارت  توسـعه  سـازمان  آسـیایی 
مشـکالت  عمـده  نقلـی  و  حمـل  زیرسـاخت های 
تجـاری میـان ایـران و قرقیزسـتان اسـت کـه در 
خودرویـی،  دریایـی،  کارگروه هـای  زمینـه  ایـن 
بانک هـای  بـا  ارتباطـات  همچنیـن  و  ریلـی 
اسـت. شـده  تشـکیل  قرقیزسـتان   خصوصـی 

را  قرقیزسـتان  بـه  بیشـترین حجـم صـادرات  وی 
از اتحادیـه اوراسـیا اعـالم کـرد و افـزود: کاالهـای 
مصرفـی از ایـران بـه قرقیزسـتان عمدتـا در حـوزه 
 کشـاورزی اعـم از انـواع پسـته و خرمـا بوده اسـت.

رئیـس اداره آسـیای سـازمان توسـعه تجـارت ایران 
بـا بیـان اینکـه قرقیزسـتان کشـوری سـرمایه پذیر 
اسـت، اظهـار کـرد: افقـی کـه بـرای قرقیزسـتان 
کشـاورزی،  حوزه هـای  بـر  تمرکـز  داریـم، 
توسـعه  کـه  چـرا  اسـت؛  آب  و  انـرژی  پلیمـری، 
در  روغنـی  دانه هـای  بـرای  فرازمینـی  کشـت 
اسـت. مهـم  کشـور  ایـن  در  کشـاورزی   حـوزه 

خرمالـی در پایـان، حـوزه معـدن را عالوه بـر حوزه 
فعالیـت  بـرای  مناسـب  حوزه هـای  از  کشـاورزی 
اعـالم  قرقیزسـتان  در  بنیـان  دانـش  شـرکت های 

. د کر
شـهریاری،  داریـوش  رویـداد،  ایـن  ادامـه  در 
مدیرعامـل صنـدوق حمایـت از توسـعه پژوهـش و 
فنـاوری در بخـش کشـاورزی اظهـار کرد: بـا توجه 
مدیریـت  از  کشـور  کشـاورزی  بخـش  اینکـه  بـه 
اسـت،  برخـوردار  خصوصـی  عملکـرد  و  دولتـی 
ایـن صنـدوق بـا مدیریـت دولتـی و فعالیـت بخش 

دانـش  شـرکت های  از  حمایـت  بـرای  خصوصـی 
 بنیان و فناور حوزه کشـاورزی تشـکیل شـده است. 
وی افـزود: امـروز در کشـور از حدود 100 سـهامدار 
برخورداریـم  بنیـان  دانـش  و  فنـاور  شـرکت های 
کـه بـا کمـک وزارت جهـاد کشـاورزی، معاونـت 
صنـدوق  و  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی  
و  می کنیـم  مالـی  حمایـت  آن هـا  از  نـوآوری 
موسسـات  ظرفیـت  از  اسـتفاده  امـکان  البتـه 
دارد. وجـود  نیـز  حـوزه  ایـن  در   تحقیقاتـی 
مدیرعامـل صنـدوق حمایـت از توسـعه پژوهـش و 
فنـاوری در بخش کشـاورزی ادامه داد: طبق مصوبه 
دولـت، 20 درصـد منابـع مـا بـه صـادرات کاال و 
خدمـات دانـش بنیان اختصـاص یافته کـه می توان 
 از این ظرفیت هم در حوزه کشـاورزی اسـتفاده کرد.
شـهریاری تصریـح کـرد: ظرفیـت حوزه کشـاورزی 
بزرگ اسـت و صنـدوق نـوآوری می تواند زمینه های 
الزم را بـرای توسـعه فعالیـت دانش بنیان هـا در این 

فراهـم کند. حوزه 
مانعی برای توسعه همکاری های 
اقتصادی میان ایران و قرقیزستان

 وجود ندارد
همچنیـن در ادامه این رویـداد، تورداقون صدیقف، 
سـفیر قرقیزسـتان در ایران گفت: اقتصاد قرقیزستان 
پویا و در حال توسـعه اسـت و سـرمایه گذاران خارجی 
و ایرانی به طور گسـترده در کشـور ما حاضر هستند. 

وی فعـاالن تجـاری ایرانـی را از اولیـن افـرادی 
عنـوان کـرد کـه وارد بـازار قرقیزسـتان شـدند و در 
برپایـی نمایشـگاه ها مشـارکت داشـتند، افـزود: در 
حـال حاضر مـا برای توسـعه همکاری هـای بین دو 
کشـور آمادگـی کامـل داریـم و شـرکت های دانش 
بنیـان ایرانـی می تواننـد از ظرفیت هـای نیروگاهی، 
آب، راه آهـن، جـاده ای، کشـاورزی، صنایـع تبدیـل، 
 بهداشـت و درمـان و گردشـگری بهره منـد شـوند.
سـفیر قرقیزسـتان بـا اشـاره بـه جمعیـت 6 میلیون 
نفـری ایـن کشـور، گفـت: مـا از سـال 2016 عضو 
سـازمان تجـارت جهانـی شـدیم کـه بدیـن منظور 
می تواننـد  کشـورها  سـایر  فنـاور  شـرکت های 
کاالهـای تولید شـده را بـدون پرداخت عـوارض در 
بـازار قرقیزسـتان به فروش برسـانند و مـا نیز اجازه 
 صـادرات به سـایر کشـورها همچون چیـن را داریم.
صدیقـف ادامـه داد: در چارچوب مقصـد آزاد تجاری 
جهانـی، محصـوالت کشـور مـا بـه طـور آزادانـه 

صـادر می شـود
وی در ادامـه از تصویـب قانون سـرمایه گذاری اتباع 

خارجـی در ایـن کشـور خبـر داد و گفت: مـا از  هرگونه 
سـرمایه گذاری خارجی حمایت  می کنیـم و مانعی برای 
 توسعه همکاری های بین ایران و قرقیزستان وجود ندارد.

سـفیر قرقیزسـتان ادامـه داد: مـا در سـال 2022 قانون 
جدیـدی بـرای کارخانه ها و شـرکت های دانش بنیان و 
فنـاور وضع کردیم که طبق آن اگر درآمدشـان سـاالنه 
کمتـر از 120 هـزار دالر باشـد، از پرداخت مالیات معاف 

هستند.
دانش بنیان های ایرانی می توانند 

از ظرفیت حوزه کشاورزی قرقیزستان 
بهره مند شوند

رایـزن  قچ قربایـف،  نیـز  رویـداد  ایـن  ادامـه  در 
اقتصـادی قرقیزسـتان در ایـران در سـخنانی اظهار 
کـرد: در حـال حاضـر 55 پـروژه فنـاوری و نوآوری 
تاییـد شـده در حوزه های مختلف در قرقیزسـتان در 

دسـت اجرا اسـت.
مناسـبی  زمین هـای  از  قرقیزسـتان  افـزود:  وی 
در حـوزه کشـاورزی، دام و طیـور برخورداراسـت که 
دانـش بنیان هـای ایرانـی می تواننـد از ایـن ظرفیت 

بهره منـد شـوند.
پـروژه  ایـران  قرقیزسـتان در  اقتصـادی  رایـزن 
فناورانـه  پروژه هـای  مهمتریـن  از  را  آبـی  بـرق 

کـرد. اعـالم  قرقیزسـتان 
بـه نقـل از روابـط عمومـی  صنـدوق نـوآوری و 
دانـش  صـادرات  مدیریـت  کلینیـک  شـکوفایی، 
دانـش  محصـوالت  بـازار  توسـعه  بـرای  بنیـان، 
بنیـان و آشـنایی بیشـتر شـرکت های دانـش بنیـان 
بازارهـای  در  و چالش هـای حضـور  بـا فرصت هـا 
را  صادراتـی«  »یکشـنبه های  رویـداد  بین المللـی، 
به صـورت هفتگـی برگـزار می کنـد. در ایـن رویداد 
یـک هیـات تجـاری از بازارهـای هـدف تجـاری با 
حضـوری  به صـورت  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
بـا  آشـنایی  ضمـن  و  می کننـد  دیـدار  آنالیـن  و 
توانمندی هـای شـرکت های دانـش بنیـان در هـر 
در  آنهـا  حضـور  فرصت هـای  و  امکانـات  حـوزه، 
 بـازار کشـور هـدف را تشـریح و بررسـی می کننـد.

در حاشـیه بیسـت و ششـمین رویداد »یکشنبه های 
بـا  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  صادراتـی« 
از  فنـاوری  و  تجـاری  هیـات  پذیـرش  موضـوع 
و  دسـتاوردها  از  نمایشـگاهی  قرقیزسـتان،  کشـور 
ایرانـی در  بنیـان  محصـوالت 14 شـرکت دانـش 
حوزه هـای صنایـع معدنـی، سـاختمان، کشـاورزی 
و غذایـی برپـا شـد و ایـن شـرکت ها بـه مذاکـرات 

بـا تجـار قرقیزسـتانی پرداختنـد. تجـاری 
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رقابت استارت آپ های خودران در چین
رقابت استارت آپ های خودران در چین 

اقتصـاد ایـران: عصر خـودرو- هر هفتـه در چین 
اخبـار دریافـت مجـوز برای طـرح آزمایشـی ]برنامه 
بـرای  کوچـک  مقیـاس  در  خدمـات  و  پایلـوت[ 
خدمـات حمـل بار و مسـافر با تاکسـی هـای رباتی 

منتشـر می شـود. 
بـه گـزارش پایگاه خبـری »عصر خـودرو« به نقل 
از سـایپانیوز، اکثـر ایـن اخبـار هـم بـه بزرگنمایـی و 
اغـراق در پیشـرفت های به دسـت آمده مـی پردازند. 
فقـط در سـال 2021 انواعـی از اسـتارت آپ هـا بـه 
بـازار معرفـی شـدند کـه تـا چنـد سـال آینده یـا به 
غـول هـای ایـن عرصـه تبدیـل می شـوند یـا آن 
کـه دیگـر نامـی از آنهـا نخواهـد مانـد. از جملـه 
تاکسـی هـای رباتـی یـا ُربوتاکسـی هـای اصلی 
و مهـم در چیـن مـی تـوان به نـام هـای اتوایکس 

 Deeproute.ai دیپـروت.آی ،Baidu بایـدو ،AutoX
 Pony.ai پونی.آی ،Momenta مومنتـا ،Didi دیـدی

و وی رایـد WeRide اشـاره کـرد.
اکثر این اسـتارت آپ ها در طرح های آزمایشـی 
در خـودران هـا یـا تاکسـی هـای رباتی یـک راننده 
جهـت احتیـاط و حفـظ ایمنـی گماشـته شـده و در 
اصطـالح بـه این راننـدگان طرح آزمایشـی خودران 
testing drivered   گفتـه مـی شـود. این طرح های 
آزمایشـی ابتدا در مسـیرهای خـاص و مناطقی اجرا 
مـی شـود که امـکان گسـترش فعالیت در مقیاسـی 
بزرگتـر فراهـم اسـت. در ایـن سـامانه هـا انواعـی 
بـار،  حمـل  هـای  ون  خـودران،  هـای  وانـت  از 
اتوبـوس هـای شـهری و ربوتاکسـی ها بـه خدمت 

گرفتـه شـده اند.
برخـی شـرایط بـرای خـودران هـا خاص کشـور 

چیـن اسـت که بـه برخـی از آنهـا در ادامـه به طور 
خالصـه پرداخته شـده اسـت:

شـرایط جـاده ای در چیـن بـه شـدت متنـوع و 
متفـاوت اسـت. بـرای مثـال خودرانـی کـه بتواند از 
پـس پـارک صنعتـی حومه شـنژن بر آید بـه راحتی 

در روسـتاها از پـس رفـت و آمـد بـر خواهـد آمد.
اسـتان هـای مختلف در چیـن از لحـاظ مقررات 
بـرای خـودران هـا با هـم فـرق دارند، حتـی نواحی 
مختلـف در داخـل یک شـهر هـم قوانیـن متفاوتی 
دارنـد. خودرانـی کـه بـدون نیـاز بـه راننـده در یک 
شـهر در حـال رفـت و آمـد اسـت لزومـًا از لحـاظ 
فنـی پیشـرفته تـر از خـودران های شـهرهای دیگر 
هـا  اسـتان  از  برخـی  شـهری  مسـئوالن  نیسـت. 
دیـدگاه سـهل گیرانـه تـری نسـبت به خـودران ها 

دارند.
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برخی از مسـئوالن حمل و نقل هوشـمندانه تری 
را هدفگـذاری کـرده اند و راهبردهای رشـد در نظر 
دارنـد. در نتیجه از اسـتارت آپ های بخش خودران 
حمایـت بیشـتری بـه خـرج مـی دهنـد و در حـوزه 
اختیـارات خـود امـکان تـردد خـودران هـا بـدون 
راننـده را بیشـتر فراهـم مـی کننـد و خیلـی زودتـر 
از مقـررات ملـی و کشـوری برخی از فنـاوری های 

نوآورانـه را امتحـان مـی کنند.
حمایـت هـای دولتی هم اشـکال مختلفـی به خود 
مـی گیـرد و از معافیـت مالیاتـی گرفتـه تـا تغییـر 
کاربـری زمیـن یا اسـتفاده از فضـای اداری ارزان از 
جملـه حمایـت ها و تشـویق هـای حکومتی اسـت. 
بـرای همین هم بیشـتر اسـتارت آپ هـای خودران 
بـزرگ بیشـتر در شـهرهای بـا امکانـات بـاال مثـل 
شـنژن، گوانگژو، شـانگهای و سـوژو متمرکز شده اند.

مسـئوالن محلـی در چیـن معمـواًل زون هـای 
آزمایشـی خاصـی را بـرای آزمایـش فنـاوری هـای 
نوآورانـه مثـل خـودران هـا اختصـاص مـی دهنـد. 
در ایـن زون هـای خـاص، محدودیـت هـا و قوانین 
سـخت گیرانـه کمتـر دسـت و پـای فنـاوری هـای 

جدیـد را مـی گیرند.
در حـال حاضـر، هیـچ شـهری در چیـن مجـوز 
ربوتاکسـی یا تاکسـی ها رباتـی را بدون حضـور راننده 
برای حفظ ایمنی صادر نکرده اسـت. درسـت شـبیه به 
شـهر سانفرانسیسـکو در آمریکا که دو خـودران وایمو و 
کـروز فقـط بـا حضـور یـک راننده بـرای حفـظ ایمنی 

مجـوز تـردد و حمـل بـار و مسـافر را پیدا کـرده اند.

اتوایکس
مقر اصلی آن در شـنژن اسـت که مرکـز آر اند دی 
آن در کالیفرنیـای آمریکا اسـت. این اسـتارت آپ از 
سـال 2016 شـروع بـه کار کـرده اسـت و بنیانگذار 
 Jianxiong Xiao پروفسـور جیانشـونگ شـیائو  آن 
اسـتاد سـابق دانشـگاه پرینسـتون آمریـکا اسـت. 
سـرمایه گذاران ایـن اسـتارت آپ، غول هایـی مثل 
چینـی  دولتـی  خودروسـاز  و  مدیاتِـک  بابـا،  علـی 
ایـن  از اوت سـال 2020  سـائیک SAIC هسـتند. 
اسـتارت آپ مجـوز تسـت ربوتاکسـی در جیادینـگ 
شـانگهای را به دست آورد . مسـافران می توانند در 
سـایت علی بابا مسـیر خود را رزرو کننـد. جیادینگ 
یکی از نواحی حومه ی شـانگهای به حسـاب می آید 
و خودش محل حضور خودروسـازانی مثل سـائیک، 
فولکـس، نیـو، تویوتـا،  بایدو،  دیدی و قطعه سـازانی 
مثـل دلفـی اسـت. بر اسـاس قـرارداد با دولـت این 

اسـتارت آپ از سال گذشـته 100 خودران در جاده های 
عمومـی بـه جریان در آورده اسـت.

همچنیـن اتوایکـس در ژانویـه سـال 2021 در 
انـدازی  پینگشـان شـنژن خدمـات ربوتاکسـی راه 
کـرد. پینگشـان به »شـهر هوشـمند« شـهرت پیدا 
کـرده و ناحیـه صنعتـی بـه حسـاب مـی آیـد. ایـن 
ناحیـه سـه برابـر منهتـن آمریـکا اسـت. در حـال 
حاضـر اتوایکس چنـد صد ربوتاکسـی در جاده های 
چیـن دارد. بـرای سـاخت ربوتاکسـی اتوایکـس بـا 

هونـدا و فیـات کرایسـلر کار مـی کنـد.

آپلو گو از بایدو
و  بـه گـوگل چینـی هـا معـروف اسـت  بایـدو 
پشـتیبان اصلـی آپلـو گـو هـم همین موتور جسـت 
و جـوی چینـی بایـدو اسـت. بایـدو از سـال 2000 
در چیـن شـکل گرفـت. از سـال 2015 هـم پـروژه 
خـودران خـود را آغـاز کرد. درسـت زمانی کـه اکثر 
خـودران هـای دنیا متولد شـده انـد. از نوامبر 2021 
آپلـو گو مجـوز فعالیت در زمینه ربوتاکسـی در چین 
را بـه دسـت آورد. اولین خودران تجـاری را در پکن 
آپلـو گـو راه انـدازی کـرد. نـاوگان ایـن اسـتارت 
آپ اکنـون 67 خـودرو دارد کـه در حـال حاضـر بـا 
ایـن کـه نیـازی بـه راننـده نـدارد امـا جهـت حفظ 
ایمنـی یـک راننـده همـراه ایـن خودروهـا اسـت. 
یـک اپلیکیشـن موبایلـی بـا همیـن نام بـه صورت 
موبایلـی و اینترنت خدمات رسـانی آزمایشـی را آغاز 

اسـت. کرده 
ایـن خـودروان در 60  فعالیـت هـای  محـدوده 
کیلومتـر مربـع در زون توسـعه فنـاوری و اقتصادی 
حومـه ییژوانـگ Yizhuang پکن اسـت. ویژگی این 
اسـتارت آپ آن اسـت کـه چارچـوب مقـررات برای 
نحـوه فعالیـت ُربوتاکسـی، نحـوه اسـتفاده از داده 
هـای مرتبـط بـه مسـافر و قیمـت گـذاری را رایـج 
کـرده اسـت. ایـن طرح آزمایشـی مـی توانـد مدلی 

بـرای بقیـه شـهرهای چین باشـد.
را  آپ  اسـتارت  ایـن  نیـاز  مـورد  خودروهـای 
ای دبیلـو FAW، اسـتارت آپ WM Motor و  اف 
زی  خودروسـا ز  ا برقـی  خودروهـای  خه  شـا
نـام Aion و شـاخه خودروهـای برقـی  بـه   GAC

خودروسـازی بائیـک بـه نـام Arcfox هسـتند.

دیپروت.آی
مقـر اصلی دیپروت در شـنژن اسـت و این اسـتارت 
آپ از سـال 2019 کار خود را شـروع کرده اسـت. 

شـرکت  ایـن  بنیانگـذار   Zhou Guang گوانـگ  ژو 
شـهریور امسـال موفـق بـه جلـب سـرمایه گـذاری 
300 میلیـون دالری از علـی بابا و خودروسـازی جیلی 
شـد. از مـاه ژوئیـه سـال 2021 هـم 20 ربوتاکسـی 
را در ناحیـه فوتیـان Futian شـنژن راه انـدازی کـرده 
اسـت. زون فعالیت این اسـتارت آپ توسـط همکاری 
شـنژن بـا حکومـت هنگ کنـگ تحت عنـوان »زون 

همـکاری تِک« تأسـیس شـده اسـت.
از مـاه مـارس 2021 دیپروت بـا همکاری دونگ 
فنـگ در وهـان نـاوگان ربوتاکسـی را آغـاز کـرده 
اسـت. وهـان یکـی از میـدان هـای مسـابقه بـرای 
پیشـگامان صنعت خـودران در چین اسـت. دیپروت 
تسـت  اجـازه  هـم  کالیفرنیـا  در   2021 نوامبـر  از 
 2022 سـال  در  اسـت.  کـرده  کسـب  را  خـودران 
دیپـروت و دونگ فنگ 200 ربوتاکسـی را برنامه ریزی 

اند. کـرده 

Didi دیدی
غـول تاکسـی اینترنتی یـا ride-hailing در چین 
بـدون سـر و صـدا 500 میلیـون دالر روی خودران 
خـود از سـال 2019 سـرمایه گـذاری کـرده اسـت. 
البتـه بعـد از آن کـه توسـط قانونگـذاران چیـن زیر 
ذره بیـن قرار گرفت از لیسـت بازار سـهام نیویورک 
هم خارج شـد. خدمات حمل مسـافر ربوتاکسـی های 
دیـدی از مـاه ژوئـن 2021 در شـانگهای آغاز شـد. 
قـرار اسـت ایـن خدمـات در پکـن و شـنژن هـم 
گسـترش پیـدا کند. برنامـه بلند پروازانـه دیدی این 
اسـت که تا سـال 2030 بیـش از 1 میلیون خودران 
در حـال تـردد داشـته باشـد. دیـدی از نوامبر 2021 

اجازه تسـت خودران در کالیفرنیا را به دسـت آورده اسـت.
سـهامدار  )کـه  ولـوو  کمپانـی  آوریـل 2021  از 
تأمیـن  اسـت(  جیلـی  چینـی  کمپانـی  آن  اصلـی 
نـاوگان جهانـی ربوتاکسـی هـای دیـدی را برعهده 

گرفتـه اسـت.

مومنتا
برخـالف بقیـه فعـاالن عرصـه ربوتاکسـی کـه 
روی سـطح4 خودران کار می کنند، این اسـتارت آپ 
5 سـاله در حـال ارائـه خدمات سـامانه هـای کمک 
 advanced driver assistance بـه راننـده پیشـرفته
systems یـا ADAS بـه خودروسـازان جهانی اسـت.

مومنتـا یکـی از اسـتارت آپ هایـی اسـت کـه 
بیشـترین سـرمایه گـذاری را بـه خـود جلـب کرده 
اسـت. از جملـه 1.2 میلیـارد دالر سـرمایه گـذاری 
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مـادر  ]کمپانـی  دایملـر  موتـورز،   جنـرال  از سـوی 
مرسـدس بنـز[، بـوش، تویوتـا و خودروسـاز چینـی 
برخـالف  و   Nio Capital کپتیـال  نیـو  سـائیک، 
رقبـای دیگـر کـه مراکـز تحقیـق و توسـعه آنها در 
کالیفرنیـای آمریـکا اسـت،  مومنتـا در آلمـان مرکز 
آر انـد دی دارد. دفتـر آن هـم در اشـتوتگارت آلمان 
اسـت و مـی تـوان گفت کـه دایملر آلمان پشـتیبان 
بـا همـکاری  ربوتاکسـی هـای مومنتـا  اسـت.  آن 
سـائیک چیـن در شـانگهای چیـن در حـال تسـت 
و آزمـون هسـتند. مسـافران می توانند با اپلیکیشـن 
سـائیک از 8 صبح تا 10 شـب از خدمات آزمایشـی 
مومنتـا اسـتفاده کننـد. در مـاه هـای آینـده فعالیت 
مومنتا در سـوژو و شـنژن هم گسـترش خواهد یافت.

مومنتـا بـرای تأمیـن نـاوگان خـود بـا سـائیک 
دسـتگاه   200 سـائیک  امسـال  دارد.  همـکاری 

کنـد. مـی  تأمیـن  مومنتـا  بـرای  خـودران 

پونی.آی
در سـال 2016 تأسـیس شـد کـه در حقیقت کار 
تیمـی بیـن بخـش خـودران بایـدو بـا متخصصـان 
AV معـروف در چیـن اسـت. هـم در کالیفرنیا و هم 

در گوانگـژو دفتـر دارد. تـا بـه حـال 1 میلیـارد دالر 
سـرمایه جـذب کـرده و در حقیقت تویوتا پشـت این 
اسـتارت آپ اسـت. از مـاه نوامبر هـم در پکن اجازه 
اجـرای طرح آزمایشـی خـود را پیدا کرده اسـت. نام 
خدمـات آن PonyPilot+ اسـت و فعـاًل مسـافربری 
آن رایـگان اسـت. از ژوئیـه 2021 هـم در جیادینگ 
شـانگهای فعالیـت خـود را آغـاز کرده اسـت. از ماه 
ژوئـن هـم خودروهای بـدون راننـده آن بـه ناوگان 

ربوتاکسـی گوانگژو پیوسـته اسـت.
بـه خاطر تصادفـی کـه در فرمانت آمریـکا اتفاق 
افتـاد فعـال اجـازه تسـت خـودران در کالیفرنیـا را از 
دسـت داده بـود امـا بعـد از شـش مـاه اجازه شـروع 
دوبـاره امـا بـا حضـور راننـدگان احتیاطـی را پیـدا 

اسـت. کرده 
هیوندایـی،  لکسـوس،  مثـل  خودروسـازانی 
بـی وای دی و آیـون Aion تاکنـون خـودران های 

ایـن اسـتارت آپ را تأمیـن کـرده اند.

وی راید.آی
وی رایـد.آی و پونـی.آی ریشـه هـای مشـترک 
زیـادی دارنـد. هـر دو در گوانگـژو و کالیفرنیـا دفتر 

دارنـد. بنیانگذاران آن از پشـتیبانی بایدو برخوردارند. 
وی راید.آی از سـال 2017 تأسـیس شـده و فقط در 
سـال 2021 موفـق بـه جـذب 600 میلیـون دالر 
سـرمایه شـده اسـت و سـرمایه گـذاران اصلـی آن 
خودروسـاز چینی GAC، و رنو-نیسان-میتسوبیشـی 

. هستند
144 کیلومتـر مربـع از نواحـی گوانگـژو محـل 
تسـت نـاوگان ربوتاکسـی هـای وی راید.آی اسـت 
و بـا همـکاری گـروه تاکسـی بایـون Baiyun یعنی 
انجـام  در جنـوب چیـن  رانـی  تاکسـی  بزرگتریـن 
مـی شـود. وی رایـد.آ بـا همـکار اسـتراتژیک خـود 
GAC قـرار اسـت ناوگانـی از ده هـا هـزار خـودران 

ربوتاکسـی در سـال هـای آینـده داشـته باشـند.
اکثـر ایـن اسـتارت آپ هـا خـود را »اولیـن در 
چیـن« مـی داننـد و از جهاتـی هـم هـر کدامشـان 

درسـت مـی گوینـد.
تـا زمانـی که سیاسـت هـای حمایتی مسـئوالن 
حکومتـی باقـی اسـت، ایـن اسـتارت آپ هـا بایـد 

بـرای بقـا و پیشـرفت حداکثـر اسـتفاده را ببرنـد.
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عوامل موفقیت در کسب و کار
بایــد گفــت کــه بــرای شــروع یــک کســب و کار 
عوامــل زیــادی دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد 
تــا آن کســب و کار بــه طــور مناســبی عمــل کنــد 
ــرای  ــد. ب ــت یاب ــوددهی دس ــت و س ــه موفقی و ب
مثــال انتخــاب محصولــی کــه مناســب بــازار باشــد، 
ــه کســب و کار و  ــن ب ــه کارآفری ــه جانب توجــه هم
وجــود منابــع مالــی کافــی و مناســب از مهــم تریــن 

ــک کســب و کار  ــت ی ــا موفقی ــروزی ی ــل پی عوام
نوپاســت.

امــا مــی تــوان گفــت مهــم تریــن عاملــی کــه 
باعــث شکســت کســب و کارهــا مــی شــود، معموال 
ــه  ــتیابی ب ــدم دس ــی و ع ــع مال ــن مناب ــان یافت پای
ســود اســت. همچنیــن مهــم تریــن موضــوع بــرای 
ایجــاد منابــع مالــی توانایــی فــروش خدمــت و یــا 

محصــول کســب و کار اســت.

 برای یافتــن بــازار مناســب چــه اقداماتــی مــی توان 
انجــام داد؟

یکــی از راه هــای دســتیابی بــه فــروش بیشــتر، 
ــت  ــی و اینترن ــات دیجیتال ــال تبلیغ ــتفاده از کان اس
ــت،  ــق اینترن ــروش از طری ــن راه ف ــت و بهتری اس

ــال گــوگل اســت. ــد، کان همانطــور کــه میدانی
ــه پــس از برخــورد  امــروزه هــر فــردی بالفاصل
بــا هرگونــه مشــکلی بــه دنبــال حــل آن در گــوگل 

چرا اکثر کسب و کارهای نوپا شکست می خورند؟ 
شــاید بــرای شــما جالــب باشــد کــه بدانیــد از هــر 10 اســتارت آپ تــازه تاســیس، 9 مــورد آن شکســت مــی خــورد و بــه 
ســرانجام نمــی رســد. )آمــار ارائــه شــده بــه نقــل از مجلــه فوربــز مــی باشــد.( احتمــاال ایــن ســوال بــرای شــما پیــش آمــده 

اســت کــه چــرا چنیــن اتفاقــی بــرای اکثــر کســب و کارهــا مــی افتــد و فرمــول موفقیــت چیســت؟ 
امــروز قصــد داریــم پاســخ ایــن ســوال را از بعــد تبلیغــات و بــا تاکیــد بــر بــه کارگیــری رویکــرد ســئو ســایت و مشــاوره 
ســئو، بــه نقــل از یــک شــرکت ســئو معتبــر بررســی کنیــم. توجــه کنیــد کــه ایــن یــک مطلــب بــرای آمــوزش ســئو نیســت.
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ــای  ــه ه ــه رتب ــی ب ــد راهیاب ــر معتقدی ــت و اگ اس
ابتدایــی گــوگل راه حلــی مناســب بــرای کســب و 
کار شماســت، کمــک گرفتــن از یــک متخصــص در 
مشــاوره ســئو کاری اســت کــه بایــد انجــام دهیــد.

در حقیقــت مشــاوره ســئو بــه شــما کمــک مــی کند 
تــا متوجــه شــوید در چــه مرحلــه ای از کار هســتید 
و تــا رســیدن بــه صفحــه اول چــه مقــدار راه داریــد. 
دقــت کنیــد کــه مشــاوره ســئو بــه شــما آمــوزش 
ســئو نخواهــد داد و تنهــا بــه شــما آمــوزش میدهــد 
ــق  ــد موف ــی توانی ــئویی م ــتراتژی س ــه اس ــا چ ب

شــوید.
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــد م ــه اکی توصی
انتخــاب مشــاور مناســب کــه بــه همــه جوانــب کار 
ــی  ــاور را بررس ــه مش ــد، رزوم ــته باش ــنایی داش آش
ــه دارای  ــر ک ــئو معتب ــرکت س ــک ش ــد و از ی کنی
ســابقه و نمونــه کارهــای مناســبی اســت یــا از یــک 

ــد. ــوده کمــک بگیری ــئو کارآزم متخصــص س

 کدام شرکت سئو را برای مشاوره 
انتخاب کنم؟

یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهایی کــه هــر 
شــرکت ســئو مــی توانــد بــه آن دســت یابــد ایجــاد 
ــک  ــای ارگانی ــرای ورودی ه ــاال ب ــل ب ــرخ تبدی ن
ــل  ــا تبدی ــن ورودی ه ــت ای ــه در نهای ــت ک اس
ــد  ــب و کار خواهن ــایت و کس ــرای س ــد ب ــه درآم ب
شــد. دســتیابی بــه ایــن امــر تنهــا بــا مشــاوره ســئو 

ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج ــت و اصول درس
عــالوه بر مــوارد ذکر شــده در ســایت ســئواینجا، 
ــرای  ــی ب ــا مقاالت ــب و کاره ــی کس ــرای راحت ب
آمــوزش ســئو وجــود دارد کــه در هنــگام مشــاوره 
ــئو  ــوزش س ــوید. آم ــه نش ــکلی مواج ــا مش ــئو ب س
ــه  ــئو ک ــای س ــتراتژی ه ــازی اس ــاده س ــرای پی ب
ــه شــما پیشــنهاد  ــک جلســه مشــاوره ســئو ب در ی

ــت. ــی اس ــم و حیات ــری مه ــود، ام میش
شــرکت ســئواینجا https://seoinja.com یــک 

ــه مشــاوره  ــق در زمین شــرکت ســئو مطــرح و موف
ســئو ، آمــوزش ســئو و انجــام کلیــه خدمــات 
مربــوط بــه ســئو اســت کــه نمونــه کارهــای بســیار 
زیــادی دارد و بــا برندهــای بزرگــی همچــون 
تترلنــد، لوتــوس لــپ تــاپ ، روبــی ســان و صدهــا 

ــت. ــته اس ــکاری داش ــر هم ــایت دیگ س
ــات  ــر انجــام خدم ــن شــرکت ســئو عــالوه ب ای
مشــاوره ســئو و آمــوزش ســئو خدمات ســئو ســایت 
ــاه تریــن زمــان ممکــن  ــرد و در کوت ــز مــی پذی نی
کلمــات مختلــف و مهــم را بــرای شــما بــه صفحــه 
اول گــوگل ســوق مــی دهــد. بــا ایــن حســاب اگــر 
ــه هــای کســب و کار خــود  ــد در هزین ــی خواهی م
صرفــه جویــی کنیــد بهتــر اســت ابتــدا بــا گذرانــدن 
ــا مفاهیــم آشــنا شــوید  یــک دوره آمــوزش ســئو ب
ــداف  ــه اه ــئو ب ــاوره س ــک مش ــا کم ــپس ب و س

طوالنــی مــدت خــود دســت یابیــد.





دانشگاه ها 
◄ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

جلسه بررسی روند پیشرفت نظام ایده ها و نیازها »نان« برگزار شد
◄دکتر خاکی صدیق مطرح کرد:

تحقق آموزش حضوری با حضور اساتید در دانشگاه ها
دانشگاه ها  رؤسای  جدی  عزم  از  علوم  وزارت  مدیران  حمایت   ◄

برای از سرگیری آموزش حضوری
◄معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد:

و استقالل مالی  تولید ثروت  کاربردی شدن پژوهش؛ زمینه ساز 
دانشگاه ها

◄ با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم صورت گرفت؛
رونمایی از ۱۸ محصول فناورانه محققان دانشگاه خوارزمی

◄ معاون پژوهشی وزارت علوم:
در  آموختگان  دانش  حرفه ای  صالحیت  و  مهارت افزایی  شورای 

وزارت علوم ایجاد شد
◄ معاون پژوهشی وزارت علوم:

حوزه  در  باید  مهارتی  آموزش  نظام  در  کاربردی  علمی  دانشگاه 
اشتغال نقش آفرین باشد

◄ عزم جدی وزارت علوم برای سامان دادن به فناوری های نرم
◄ معاون فرهنگی و اجتماعی:

بسیار   دانشگاهیان  قبال  در  علوم  وزارت  فرهنگی  مسئولیت 
سنگین است

◄ معاون پژوهشی وزیر علوم:
ساختار معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه  ها تفکیک نمی شود

◄ از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم؛
دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر در زمینه انعقاد قرارداد با صنعت 

معرفی شدند
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در نشست مشترک بررسی شد

بررسی زمینه های همکاری جهاد دانشگاهی، 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و کانون عالی کارفرمایان

زمینــه هــای همــکاری معاونــت آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی و دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران و کانــون عالــی 
کارفرمایــان بررســی شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی و دکتــر آیــت الــه ممیــز  
مســئول کمیتــه آمــوزش دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران و نماینــده کانــون عالــی کارفرمایــی در حــوزه اشــتغال ، بررســی شــد.

محــل  در  کــه  مشــترک  نشســت  ایــن  در 
ــاد دانشــگاهی  ــی جه ــوزش و کارآفرین ــت آم معاون
برگــزار شــد، ابتــدا دکتــر آیــت الــه ممیــز، اســتادیار 
دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه 
اینکــه جهــاد دانشــگاهی نادرتریــن نهــاد در کشــور 
اســت کــه حلقــه و زنجیــره کامــل از ایــده، تحقیــق، 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــه ک ــازار را ارائ ــه و ب ــعه ، نمون توس
ــی  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش ــارت بهت عب
ــر عهــده  ــن مهــم را ب ــا درک درســت مســائل ای ب
جهــاد ددانشــگاهی گذاشــته و ایــن نهــاد بــه خوبــی 

ــده اســت. ــر آم ــا ب ــده آن ه از عه
ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــه پویای ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــا گف ــگاه ه ــور و در دل دانش ــر کش در سراس
ــگاهی  ــاد دانش ــی در جه ــن پویای ــبختانه ای خوش

دانشــگاه تهــران کــه در حــوزه دانشــگاه تهــران نیــز 
ــاهده اســت. ــل مش ــال قاب ــد کام ــی کن ــت م فعالی

ــتر  ــا بیش ــگاه ه ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد گفــت:  در حــوزه آمــوزش فعالیــت داشــته و دارن
ــادی  ــگاه جه ــا ن ــگاهی ب ــاد دانش ــبختانه جه خوش
ــه  ــف از جمل ــات مختل ــه موضوع ــدا ب ــان ابت از هم
آمــوزش و کارآفرینــی و همچنیــن نــگاه جامــع بــه 
موضوعــات تجــاری ســازی و تبدیــل ایــده هــا بــه 
ثــروت را دنبــال کــرده اســت. ایــن نهــاد همچنیــن 
ــز  ــود را نی ــر خ ــورد نظ ــای م ــانه ه ــته رس توانس
ایجــاد کــرده و بــه عنــوان ابــزار کارآمــد در خدمــت 

هــم افزایــی و توســعه کشــور قــرار دهــد.
نماینــده کانــون عالــی کارفرمایــی در حــوزه 
ــوع  ــه موض ــه اینک ــاره ب ــه اش ــه ب ــتغال در ادام اش

ــی  ــون عال ــق کان ــی را از طری ــتغال و کارآفرین اش
کارفرمایــی ارائــه کــرده ایــم گفــت: یکــی از 
ویژگــی هــای خــوب جهــاد دانشــگاهی ایــن 
اســت کــه بــا تغییــر دولــت هــا، تغییــرات خاصــی 
ــا  ــل م ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی افت ــاق نم در آن اتف
خواهــان حضــور جهــاد دانشــگاهی در زمینــه هــای 
مختلــف از جملــه آمــوزش، اشــتغال و کارآفرینــی و 
توســعه خوشــه هــا و بســته هــای اشــتغال هســتیم 
ــا مشــارکت  ــا ب ــن همــکاری ه ــم ای ــی خواهی و م
ــون  ــی و کان جهــاد دانشــگاهی، دانشــکده کارآفرین

ــم. ــش ببری ــی پی کارفرمای
مسـئول کمیته آموزش دانشـکده کارآفرینی دانشگاه 
تهـران با اشـاره بـه موقعیت جهـاد دانشـگاهی که نهاد 
بـر آمده از انقالب اسـت گفت: جهـاد دانشـگاهی همواره 
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در کنـار بحـث هـای اشـتغال، مهـارت  و کارآفرینی 
مسـائل فرهنگی و اجتماعی را نیز مورد توجـه قرار داده 
و ایـن نـگاه مـی توانـد وجه تمایـز این نهاد با سـایر 

دسـتگاه و مراکـز علمی و دانشـگاهی باشـد. 

استقبال معاون آموزش و کارآفرینی 
جهاد دانشگاهی از همکاری 

با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی 
نیــز در ایــن نشســت بــا اســتقبال از پیشــنهاد 
همــکاری بــا دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران 
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــگاهی ب ــاد دانش ــت: جه گف

عمومــی غیردولتــی همــواره بــا بخــش هــای مختلف 
ــی دارد و آمادگــی دارد بســتر توســعه  همــکاری خوب
ــف  ــای مختل ــتان ه ــی را در اس ــکده کارآفرین دانش
کشــور از طریــق شــبکه گســترده جهــاد دانشــگاهی 

ــد. فراهــم نمای
دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی  در ادامــه  بــر ضــرورت 
تعامــل شــبکه ملــی جهــاد دانشــگاهی و شــبکه ملی 
کارفرمایــی تاکیــد کــرد و گفــت: جهــاد دانشــگاهی 
ــی  ــکاری خوب ــل و هم ــی تعام ــش خصوص ــا بخ ب
دارد و آمادگــی دارد در زمینــه هــای مختلــف از 
جملــه آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده و  توســعه 
خوشــه هــا بــا حضــور دانــش آموختــگان همــکاری 

نمایــد.

وی بــه رونمایــی از مدرســه ملــی مهــارت بــرای 
آینــده مشــاغل و مشــاغل آینــده گفــت: ایــن 
مدرســه بــا حضــور وزیــر محتــرم آمــوزش و پرورش 
ــتر  ــوان بس ــه عن ــد ب ــی توان ــد و م ــی ش رونمای
مشــترک همــکاری کانــون عالــی کارفرمایــان 
و جهــاد دانشــگاهی باشــد و زمینــه اشــتغال 
قالــب  در  را  دانشــگاهی  آموختــگان  دانــش 

پــروژه هــای مشــترک فاهــم نمایــد.
ــز  ــدس ســیروس دشــتی نی ــن نشســت مهن در ای
برخــی برنامــه های در دســت انجــام جهاد دانشــگاهی 
در حــوزه اشــتغال و همچنیــن بحــث هدایت شــغلی 

دانــش آموختــگان را تشــریح کــرد.
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با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

جلسه بررسی روند پیشرفت نظام 
ایده ها و نیازها »نان« برگزار شد
شــده  انجــام  فعالیت هــای  پیشــرفت  رونــد  بررســی  جلســه 
ــر  ــور وزی ــا حض ــان( ب ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــرح نظ ــوص ط درخص
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، 
 ،)ISC( ــاوری ــم و فن ــش عل ــوم و پای ــتنادی عل ــه اس ــس موسس رئی
ــش  ــاون پژوه ــوآوری، مع ــاوری و ن ــور فن ــتیبانی ام ــر پش ــر دفت مدی
ــدادی از  ــز تع ــعه ISC و نی ــق و توس ــروه تحقی ــر گ ــاوری و مدی و فن

ــد.  ــزار ش ــاوری برگ ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوران وزرات عل مش

بـه گـزارش بـازارکار، در ابتـدای این جلسـه دکتر 
محمدعلـی زلفـی گل بـه برخـی از اهـداف این طرح 
ملـی در کاربردی نمودن تحقیقات در کشـور و فراهم 
آوردن بسـتری مشـترک و ملـی بـرای ارائـه نیازها و 
ایده هـا و ایجـاد فرصـت و تقویـت روح نـوآوری در 
علـوم بـه ویژه علـوم انسـانی و کاربردی بـا توجه به 
ارزش های ایرانی اسـالمی و تمدن سـازی اشـاره کرد.

وزیـر علـوم در ادامـه سـخنان خـود به تاکیـد مقام 
معظـم رهبری انقالب اسـالمی، در هدایـت پژوهش، 
بـه حل مسـائل کنونـی، آینـده و نیازهای کشـور، نیل 
بـه مرجعیـت علمـی و تکمیل زنجیـره علم، فنـاوری، 
جامعـه و صنعت اشـاره کـرد و این طرح را در راسـتای 
توسـعه و نیز لزوم حرکت انقالبی در مسـیر نیازسنجی 
بـرای ارکان جامعـه و بـه منظور سـازماندهی مطلوب 
و شناسـایی نیازهـا، ایده هـا، خالقیـت و نوآوری هـای 
علمـی، اجتماعـی، فنـی و هنـری کشـور و تبدیـل 
رویکـرد مصرف کنند گـی علمی به رویکـرد نیازآفرینی 

و تولیـدات علمی دانسـت.
گفتنـی اسـت نظـام ایـده هـا و نیازهـا )نـان(، از 
جملـه برنامه هـای پیشـنهادی وزیر علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری بـه مجلس شـورای اسـالمی بوده اسـت.

فنـاوری  معـاون  دکتـر علـی خیرالدیـن  سـپس 
ارائـه گزارشـی از  و نـوآوری وزارت علـوم، ضمـن 
فعالیت هـای انجـام شـده در خصوص طرح نـان، به 
تشـکیل چنـد تیـم مشـورتی و تخصصـی و اجرایی 
تشـکیل  و  تدویـن  برنامه ریـزی،  پیگیـری،  جهـت 

مقدمـات اجـرای طـرح مذکـور اشـاره کـرد.
بـه گفتـه وی، برگـزاری جلسـات و شـوراها؛ از 
جمله برگزاری اولین جلسـه شـورای سیاسـت گذاری 

نظـام ایده هـا و نیازهـا )نـان( بـا حضـور نماینـدگان 
دسـتگاه های اجرایی کشـور در ششـم دی ماه سـال 

جـاری از دیگـر کارهـای انجام شـده اسـت.
دکتـر دهقانـی رئیـس موسسـه اسـتنادی علـوم 
و پایـش علـم و فنـآوری ) ISC ( و دبیـر شـورای 
سیاسـت گذاری نظـام ایده هـا و نیازهـا نیـز در ادامه 

گزارشـی از فعالیت هـای انجـام شـده دبیرخانه نـان در 
طـول این مـدت کوتـاه از جملـه برگزاری چند جلسـه 
کمیتـه مشـورتی ایـن نظـام، برگـزاری نشسـت های 
تخصصـی با اعضـای کمیته اجرایی سـامانه و پیگیری 
و مکاتبـه بـرای دریافت کلیـه اطالعات از سـامانه های 
موجود در کشـور از جمله تاپ، سـاتع و سـاجد ارائه کرد.

در ادامـه ایـن جلسـه، دکتـر رضایی فـر مدیر دفتر 
پشـتیبانی امـور فنـاوری و نـوآوری بـا بیـان اینکـه 
در حـال حاضر بیش از 2270 نیاز از دسـتگاه های اجرایی 

جمـع آوری و بـه صورت آزمایشـی در سـامانه ثبت شـده 
اسـت، از جمـع آوری اطالعات حدود 80 هـزار ثبت اختراع 

بـه عنوان ایـده در چند روز آینده خبـر داد.
سپس دکتر قیصری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهـان و دکتـر عبدالهی معـاون رئیس بنیاد علـم ایران 
ضمـن تأکید بر لـزوم اجرای طـرح، به ارائه پیشـنهادات و 

تبادل نظر در خصـوص ارکان آن پرداختند.
در ادامـه نسـخه اولیـه سـامانه نـان توسـط مدیر 
تحقیق و توسـعه ISC و قابلیت هـای آن ارایه گردید. 
از جملـه قابلیت هـای ایـن سـامانه لزوم سـادگی در 
ورود اطالعـات و امـکان ثبـت نیاز و ایده به شـکلی 
لـزوم  و حقوقـی،  اشـخاص حقیقـی  از  کاربرپسـند 
بهره بـرداری از هـوش مصنوعـی در پیاده سـازی بـا 
توجـه بـه پیش بینی گسـترده کاربران، ایجـاد ارتباط 
مسـتقیم بـا پایـگاه داده ISC بـه منظور دسـتیابی به 
اطالعـات پژوهشـگران کشـور و جهـان اسـالم و 

ارسـال هشـدار در مراجعـه به سـامانه و … اسـت.
در  افـراد  همـه  نظـرات  نقطـه  جلسـه  ایـن  در 
جایـگاه  بـه خصـوص  و  مختلـف  ابعـاد  خصـوص 
مبنـای  بـر  ایده هـا«  و  نیازهـا  »نظـام  حقوقـی 
بـا  نظـام  ایـن  سیاسـت گذاری  شـورای  مذاکـرات 
رویکـرد بـه عـدم ساختارسـازی جدید بررسـی شـد.

نیازهـا  ایده هـا و  گفتنـی اسـت، در نمـاد نظـام 
»نـان« از دو رنـگ مختلـف بـه عنـوان ایـده و نیاز 
اسـتفاده شـده اسـت. ایـن نمـاد بـه صـورت فـرم 
بی نهایـت بـه عنـوان یـک چرخـه پویـای نامتناهی 
و همچنیـن بـه هم آمیختگـی و هم بسـتگی دو گروه 
ایـده و نیـاز طراحـی شـده اسـت. نماد حـاوی کلمه 

»نـان« بـه عنـوان برنـد اصلی اسـت.

دکتر رضایی فر مدیر دفتر پشتیبانی امور 

فناوری و نوآوری:

 در حال حاضر بیش از ۲۲۷۰ 
نیاز از دستگاه های اجرایی جمع 
آوری و به صورت آزمایشی در 
سامانه ثبت شده است، از 

جمع آوری اطالعات حدود
 ۸۰ هزار ثبت اختراع به عنوان 
ایده در چند روز آینده خبر داد
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دکتر خاکی صدیق مطرح کرد:

تحقق آموزش حضوری با حضور 
اساتید در دانشگاه ها

ــت  ــاوری در نشس ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
ــه  ــه نکت ــان اینک ــا بی ــور ب ــگاه های کش ــای دانش ــی رؤس ــم اندیش ه
مهــم تحقــق آمــوزش حضــوری در دانشــگاه ها حضــور اســاتید 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــرایط ب ــد ش ــت: بای ــت، گف در دانشگاه هاس
ــند.  ــته باش ــی داش ــور فیزیک ــگاه حض ــی در دانش ــت علم ــای هیئ اعض

 بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر علــی خاکــی 
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــق در ای صدی
محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم، تحقیقــات 
ــازی در  ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــاوری ب و فن
ــزار  ــن وزارت برگ ــاد علمــی ای ســالن شــهدای جه
ــه  ــی از رؤســای دانشــگاه ها ک شــد، ضمــن قدردان
ــوزش  ــا بحــث آم ــاری کرون ــی بیم ــان اپیدم در زم
الکترونیــک را در کشــور پیاده ســازی کردنــد و 
خــالء آمــوزش را حــل کردنــد، گفــت: هــم اکنــون 
ضــرورت دارد کــه آمــوزش را بــه صــورت حضــوری 

ــم. ــه کنی ارائ
وی بــا بیــان اینکــه ریاســت محتــرم جمهــوری 

و مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــر 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــد دارن ــوری تأکی ــوزش حض آم
آمــوزش  حــوزه  در  افــزود:  االجراســت،  الزم 

ــود،  ــوری می ش ــوزش حض ــت از آم ــی صحب وقت
نمی توانیــم بــه بهمــن مــاه ســال 1398 بازگردیــم، 
بلکــه قصــد داریــم از زیرســاخت های ایجــاد شــده 
ــویم و  ــد ش ــک بهره من ــوزش الکترونی ــوزه آم در ح
آمــوزش ترکیبــی بــا محوریــت آمــوزش حضــوری 

ــود. ــاز ش آغ
بــه گفتــه معــاون آموزشــی وزارت علــوم، نکتــه 
ــاتید  ــور اس ــوری، حض ــوزش حض ــق آم ــم تحق مه
ــه ای  ــه گون ــرایط ب ــد ش در دانشــگاه ها اســت و بای
ــگاه  ــی در دانش ــت علم ــای هیئ ــه اعض ــد ک باش

ــند. ــته باش حضــور فیزیکــی داش

 باید شرایط به گونه ای باشد 
که اعضای هیئت علمی در 

دانشگاه حضور فیزیکی
 داشته باشند
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حمایت مدیران وزارت علوم 
از عزم جدی رؤسای دانشگاه ها

 برای از سرگیری آموزش حضوری
ــور  ــگاه های کش ــای دانش ــت رؤس ــوم در نشس ــر عل ــان وزی معاون
ــت و  ــگاه ها؛ حمای ــوری دانش ــوزش حض ــرگیری آم ــوع از س ــا موض ب
ــرگیری  ــرای از س ــگاه ها ب ــدی دانش ــزم ج ــود را از ع ــتیبانی خ پش

ــد.  ــالم کردن ــاری اع ــال ج ــال دوم س ــوری در نیمس ــی حض آموزش
 بــه گــزارش بــازارکار، علــوم دکتــر عبدالحســین کالنتــری معــاون 
فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم در ایــن نشســت تاکیــد کــرد: بایــد 

ــم. ــا کنی ــگاه ها احی ــجویی را در دانش ــت دانش زیس

ــت دانشــجویان  ــه فعالی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کانون هــای  سیاســی،  تشــکل های  قالــب  در 
ــار و  ــی ی ــای علم ــری و انجمن ه ــی و هن فرهنگ
ــت  ــود؛ گف ــد ب ــگاه ها خواهن ــای دانش ــاور رؤس ی
فعــاالن دانشــجویی بــازوی حمایتــی رؤســای 
ــه  ــگاه ها زمین ــای دانش ــتند و رؤس ــگاه ها هس دانش
فعالیــت هــر چــه پــر رونق تــر دانشــجویان را 

ــد. ــم کنن فراه
فعالیت های فرهنگی

 و ایجاد نشاط اجتماعی
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
بــا اســتقبال از برقــراری آمــوزش حضــوری در 
ــه  ــی ب ــال تعطیل ــدود 2 س ــد از ح ــگاه ها بع دانش
ــرگیری  ــه از س ــرای اینک ــت: ب ــا گف ــر کرون خاط
آمــوزش حضــوری بــه شــکل کامــاًل جــدی 
ــام  ــاط انج ــق و نش ــا رون ــراه ب ــکوهمند و هم ش
ــا  ــدی و ب ــت ج ــاز فعالی ــد آغ ــًا نیازمن ــود قطع ش
ــای  ــری دانشــجویان در فعالیت ه مشــارکت حداکث

فرهنگــی و هنــری هســتیم.
رئیس سازمان سنجش: 

بازنگری و بروزرسانی فرایندهای آزمون ها
دکتــر عبدالرســول پورعبــاس معــاون وزیــر علوم 
و رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور نیــز در 
ایــن نشســت بــا اســتقبال از عــزم و اراده رؤســای 
ــوری  ــوزش حض ــرگیری آم ــرای ازس ــگاه ها ب دانش
ــت  ــد فعالی ــنجش در دوره جدی ــازمان س ــت: س گف
ــبت  ــر نس ــت افزون ت ــا دق ــا ب ــد ت ــود می کوش خ
بــه گذشــته و اســتفاده از روش هــای نویــُن بهتریــن 

دانــش آمــوزان را در مقطــع کارشناســی و بهتریــن 
ــع  ــل در مقاط ــه تحصی ــرای ادام ــجویان را ب دانش

ــد. ــی کن ــه دانشــگاه ها معرف ــر ب باالت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان ســنجش بــه 
ــری  ــون سراس ــاله 45 آزم ــر س ــط ه ــور متوس ط

و  ســازمان  ایــن  اکثریــت  و  می کنــد  برگــزار 
ــت: از  ــتند گف ــال هس ــه دوم س ــا در نیم آزمون ه
ــا  ــزاری آزمون ه ــم در برگ ــا داری ــگاه ها تقاض دانش

ــد. ــک کنن ــازمان کم ــن س ــه ای ب
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 
ــود  ــت خ ــه در دوره اول فعالی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــاد روش ه ــه ایج ــبت ب ــازمان نس ــن س در ای
ــون  ــای آزم ــردن فرآیند ه ــی ک ــن و الکترونیک نوی
اقــدام کــرده بــود گفــت: در حــال حاضــر نیــز نیــاز 
ــای  ــرای آزمون ه ــای اج ــام فراینده ــا تم ــم ت داری
هم اکنــون  و  کنیــم  بروزرســانی  را  تحصیلــی 

ــت. ــن اس ــت تدوی ــه آن در دس برنام

معاون سازمان امور دانشجویان:
 ضرورت استفاده از مراکز مشاوره

معــاون امــور دانشــجویان داخــل ســازمان امــور 
دانشــجویان در ایــن نشســت تأکیــد کــرد: مراکــز 
ــت  ــش و اهمی مشــاوره و بهداشــت دانشــگاه ها نق
ــا داشــتند و در دوران از  جــدی هــم در دوران کرون
ســرگیری آمــوزش حضــوری نیــز نقــش ایــن مراکز 
پررنگ تــر شــده اســت، لــذا از رؤســای دانشــگاه ها 
تقاضــا می شــود بــا مســئوالن مرکــز مشــاوره 

هماهنگــی و تعامــل تنگاتنگــی داشــته باشــند.
دکتــر اردوان ارژنــگ از رؤســای دانشــگاه ها 
درخواســت کــرد کــه ایــن امــکان را فراهــم 
ــی  ــاوره در یک ــز مش ــئوالن مراک ــه مس ــد ک کنن
از نشســت های هیئــت رئیســه و یــا شــورای 
آن  وضعیــت  و  کــرده  پیــدا  دانشــگاه حضــور 
دانشــگاه را از حیــث مســائل روانشــناختی بــه 

مســئوالن گــزارش کننــد.
ــه اینکــه از ســرگیری آمــوزش  ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــال تعطیل ــد از دو س ــگاه ها بع ــوری دانش حض
ــد  ــه خواه ــی و هزین ــار مال ــگاه ها، ب ــرای دانش ب
ــز در  داشــت گفــت: ســازمان امــور دانشــجویان نی
ــگاه ها  ــای دانش ــود از رؤس ــوان خ ــع و ت ــد وس ح
حمایــت می کننــد و اخیــراً نیــز مبلــغ 185 میلیــارد 
ــرای انجــام  ــف ب ــن دانشــگاه های مختل ــان بی توم

ــع شــد. ــه از ســرگیری، توزی ــوط ب امــور مرب
معــاون امــور دانشــجویان داخــل ســازمان 
ــت  ــه معاون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــجویان ب ــور دانش ام
در  را  بخشــنامه هایی  علــوم  وزارت  آموزشــی 
زمــان کرونــا بــرای تســهیل آمــوزش دانشــجویان، 

از رؤسای دانشگاه ها تقاضا 
می شود با مسئوالن مرکز 

مشاوره هماهنگی و تعامل 
تنگاتنگی داشته باشند
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صــادر کــرده اســت توصیــه اکیــد کــرد که رؤســای 
دانشــگاه ها بــه بخشــنامه های صــادره از ســتاد 
توجــه کافــی و وافــی داشــته باشــند و بــا عمــل بــه 
ــای  ــرح پرونده ه ــه ط ــازی ب ــنامه ها نی ــن بخش ای
خــاص  مــوارد  کمیســیون های  در  دانشــجویان 

ــد. نباش
در  داشــت:  اظهــار  ارژنــگ  اردوان  دکتــر 
ــه از  ــجویان ک ــوزش دانش ــهیل آم ــنامه تس بخش
طــرف معاونــت آموزشــی وزارت علــوم صــادر 
ــی  ــا م ــرایط کرون ــده اســت؛ دانشــجویان در ش ش
ــنوات  ــدون احتســاب در س ــرم ب ــه ت ــا س ــد ت توانن
ــن  ــام همی ــه انج ــد ک ــتفاده کنن ــی اس از مرخص
یکــی دو مــورد از بخشــنامه بســیاری از مشــکالت 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــجویان را ح دانش
وی همچنیــن اظهــار داشــت: در بخشــنامه های 
صــادره از ســوی معاونــت آموزشــی بــر تســهیل و 
آســان گرفتــن میهمــان بــودن دانشــجویان تاکیــد 
شــده اســت. اگــر ایــن امــکان را فراهــم کنیــم کــه 
ــه  ــود ب ــکونت خ ــل س ــهر مح ــجویان در ش دانش
ــد بســیاری از مشــکالت از  ادامــه تحصیــل بپردازن
ســرگیری آمــوزش حضــوری نیــز حــل خواهــد شــد.

رییس صندوق رفاه دانشجویان:
 اعطای وام تحصیلی و حمایت از ارتقای 

خوابگاه ها
ــاه  ــدوق رف ــس صن ــی، رئی ــعود گنج ــر مس دکت
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوم ب ــجویان وزارت عل دانش
ــود در  ــی خ ــه قانون ــر وظیف ــا ب ــدوق بن ــن صن ای
بخــش خوابگاه هــا و تغذیــه دانشــجویان، همــراه و 
همیــار رؤســای دانشــگاه ها اســت؛ گفــت: ارتقــای 
ــای  ــه برنامه ه ــگاه ها از جمل ــپزخانه های دانش آش
ــون  ــت و تاکن ــوده اس ــدوق ب ــن صن ــی ای اعالم
ــای  ــرفت و ارتق ــزارش پیش ــه گ ــگاه هایی ک دانش
ــدوق ارســال  ــن صن ــه ای ــود را ب آشــپزخانه های خ
کرده انــد از بودجــه حمایتــی صنــدوق اســتفاده 
ــض  ــز بــه مح ــگاه ها نی ــه دانش ــد و بقی نموده ان
ــدوق  ــی صن ــت مال ــورد حمای ــزارش م ــال گ ارس

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
ــای  ــه اعط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر گنج دکت
ــی  ــف ذات ــجویان از وظای ــه دانش ــی ب وام تحصیل
ــم  ــت: در نی ــاه دانشــجویان اســت گف ــدوق رف صن
ســال گذشــته مبلــغ 177 میلیــارد تومــان وام 
ــم  ــد. در نی ــا ش ــجویان اعط ــه دانش ــی ب تحصیل
ــان  ــارد توم ــه 355 میلی ــغ ب ــن مبل ــر ای ــال اخی س
ــه  ــجویانی ک ــد دانش ــت و 84 درص ــش یاف افزای

ــود را  ــدند وام خ ــق ش ــد موف ــرده بودن ــا ک تقاض
ــد. ــت کنن دریاف

از  درصــد   16 اینکــه صرفــًا  بیــان  بــا  وی 
ــه دریافــت  ــق ب ــوز موف دانشــجویان ثبت نامــی هن
وام خــود نشــده اند؛ گفــت: بــه محــض تخصیــص 
ــازمان  ــوی س ــدوق از س ــن صن ــه ای ــی بودج مابق
ــی  ــت وام تحصیل ــرع وق ــه؛ در اس ــه و بودج برنام

ــد. ــد ش ــت خواه ــده پرداخ ــجویان باقیمان دانش
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم 
ــا  ــای خوابگاه ه ــازی و ارتق ــه بازس ــت: در زمین گف
ــدی  ــت ج ــگاه ها حمای ــدوق از دانش ــن صن ــز ای نی
ــه  ــگاه هایی ک ــاری از دانش ــال ج ــد. در س می کن
ــد  ــدام کرده ان ــرای ارتقــای خوابگاه هــای خــود اق ب
حمایــت مالــی شــده اســت و بیــش از 63 میلیــارد 
تومــان بــه ایــن دانشــگاه ها پرداخــت شــده اســت.

ــای  ــت از ارتق ــه حمای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــل و  ــه تکمی ــوط ب ــجویی من ــای دانش خوابگاه ه
ارســال گــزارش پیشــرفت فیزیکــی اســت گفــت: 
در صورتــی کــه دانشــگاه ها گــزارش پیشــرفت کار 
ارتقــای خوابگاه هــای خــود را ارســال کننــد قســط 
دوم حمایــت مالــی صنــدوق نیــز بــه آن دانشــگاه 

ــود. ــت می ش پرداخ
ــز  ــگاه ها نی ــای دانش ــت؛ رؤس ــر اس ــایان ذک ش
در ایــن نشســت نظــرات و پیشــنهادات خــود را در 
رابطــه بــا موضــوع از ســرگیری آمــوزش حضــوری 
در دانشــگاه ها بیــان کــرده و از دغدغه هــای خــود 

ســخن گفتنــد.
ــگاه ها  ــای دانش ــه رؤس ــائلی ک ــن مس مهمتری

ــود؛ ــل ب ــوارد ذی ــامل م ــد ش ــرح کردن مط
* اگــر بخواهیــم کالس هــای دانشــگاه ها را بــه 
صــورت حضــوری برگــزار کنیــم بــه خاطر کســری 
ــت  ــه حمای ــاز ب ــگاه ها نی ــرای اداره دانش ــه ب بودج
مالــی و کمــک بــه ترمیــم بودجــه ســال 1401 

داریــم.

ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــرده اس ــت ک ــه ثاب * تجرب
و  )حضــوری  دانشــگاه ها  در  تلفیقــی  آمــوزش 
مجــازی( موثــر بــوده بــه همیــن دلیــل در شــرایط 
ــی  ــیوه تلفیق ــم از ش ــی توانی ــم م ــا ه ــا کرون پس

ــم. ــتفاده کنی اس
* بــرای کــم کــردن هزینه هــای دانشــگاه 
می توانیــم از پتانســیل وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــه  ــث تغذی ــدی در بح ــر نق ــای غی ــرای کمک ه ب
دانشــجویان )گوشــت، مــرغ، روغــن و برنــج( 

ــم. ــتفاده کنی اس
* همچنیــن از پتانســیل وزارت نیــرو و مخابــرات 
ــن  ــرق، گاز و تلف ــار گذاشــتن آب، ب ــرای در اختی ب
ــی  ــگان جهــت کــم کــردن هزینه هــای مصرف رای

ــویم. ــد ش ــگاه ها بهره من دانش
ــگاه ها  ــای دانش ــویه بدهی ه ــا تس ــت ب * دول
بــه پایگاه هــای علمــی بین المللــی از طریــق 
اســتفاده از داراییهــای بلوکــه شــده کشــور 
مــی توانــد مشــکل بزرگــی از دانشــگاه ها را 

ــد. ــرف کن برط
فضاهــای  حساســیت  بحــث  بــه  بایــد   *
فضاهــای  و  خوابگاه هــا  ماننــد  دانشــگاهی 
ــتانداردهای الزم  ــت و اس ــاد امنی ــترک و ایج مش

بهداشــتی توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم.
بــه  نیــازی  کــه  آموزش هــا  از  بخشــی   *
ــورت  ــه ص ــًا ب ــته و صرف ــی نداش ــور فیزیک حض
تئــوری تدریــس مــی شــوند کمــاکان بــه صــورت 

ــند. ــته باش ــه داش ــازی ادام مج
*شــرایط روحــی و روانــی دانشــجویان بــه جهت 
ــورد  ــد م ــگاه بای ــه و دوری از دانش ــور در خان حض
ــا دانشــجویان  ــه ت ــرار گرفت توجــه و دقــت نظــر ق
دچــار مشــکالت روحــی ماننــد افســردگی نشــوند.

* برگــزاری کالس هــا بــا در نظــر گرفتــن 
طبقه بنــدی مقاطــع و رشــته ها بــا توجــه بــه دروس 
تئــوری و عملــی باشــد بــه طوریکــه در تحصیــالت 
ــی  ــی کــه فعالیت هــای عمل ــی و رشــته های تکمیل
ــا  ــد ب ــاز دارن ــه صــورت حضــور در آزمایشــگاه نی ب
در نظــر گرفتــن ایــن شــرایط بــه صــورت گروهــی 

طبقــه بنــدی شــوند.
بازگشــایی  بــرای  برنامه ریــزی  از  قبــل   *
ــا  ــیوع کرون ــت ش ــه وضعی ــتی ب ــگاه ها بایس دانش
شــود  توجــه  ن  ســتا ا یــا  شــهر  هــر  ر  د
شــرایط  کــه  شهرهـــــایی  و  ستان هــــا  ا و
ــرای  ــدی ب ــزی واح ــه ری ــد برنام ــانی ندارن یکس

ــند. ــته باش ــایی نداش بازگش

در بخشنامه های صادره 
از سوی معاونت آموزشی 
بر تسهیل و آسان گرفتن 
میهمان بودن دانشجویان 

تاکید شده است
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وی افــزود: رتبــه کشــورمان در حــوزه نــوآوری در 
ســال 2020، رتبــه 67 بــود کــه ایــن رتبــه در ســال 

2021 بــه رتبــه 60 ارتقــاء یافتــه اســت.
ــا  ــوم، ب ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
اشــاره بــه واکاوی رویکــرد مقالــه محــوری در 
تحقیقــات دانشــگاهی و غفلــت از نیازهــا و مســائل 
ــردی شــدن پژوهــش،  کشــور اظهــار داشــت: کارب
ــه  ــی دانشــگاه ها را ب ــروت و اســتقالل مال ــد ث تولی

ــال دارد. دنب
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــت فن ــاد معاون وی ایج
ــن وزارت  ــی ای ــای اصل ــه ه ــزو برنام ــوم را ج عل
گســترده  بســیار  حجــم  گفــت:  و  دانســت 
هــای حــوزه پژوهــش و فنــاوری و  فعالیــت 
ــا  ــب ب ــش متناس ــاد آرای ــاختار و ایج ــی س بازبین
اســناد  اهــداف  تحقــق  فنــاوری،  اکوسیســتم 
ــالح،  ــع ذیص ــوب مراج ــن مص ــتی و قوانی باالدس
بسترســازی بــرای فعالیــت نخبــگان و ایجــاد 
ــود و  ــن بهب ــوآوری و همچنی ــاوری و ن ــان فن گفتم
ارتقــای شــاخص هــای فنــاوری و نــوآوری کشــور 

ــد. ــی طلبی ــت را م ــن معاون ــاد ای ــرورت ایج ض
دکتــر خیرالدیــن در ادامــه ســخنان خــود بیــان کرد: 
ــرای  ــتری ب ــوآوری بس ــاوری و ن ــوم فن ــت ب زیس
ــد  ــذا بای ــت، ل ــان اس ــش بنی ــاد دان ــق اقتص تحق
کوشــش کنیــم ایــن زیســت بــوم در اســتان هــای 

ــود. ــل ش ــف تکمی مختل
ــاوری  ــش و فن ــت پژوه ــاختار معاون ــه س وی ب
و در دانشــگاه ها اشــاره کــرد و افــزود: یــازده 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل دانشــگاه کشــورمان دارای پ

ــه آن اســت  ــذا توصی ــارک دانشــگاهی( اســت؛ ل )پ
کــه مدیــر فنــاوری ذیــل معــاون پژوهــش و 

فنــاوری در دانشــگاه ها ایجــاد گــردد.

علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــا  ــاوری ت ــش و فن ــان پژوه ــرد: معاون ــنهاد ک پیش
ــم  ــای عل ــارک ه ــای پ ــد از آن روس TRL5 و بع

و فنــاوری وظیفــه حمایتــی داشــته باشــند و رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری، عضــو شــورای دانشــگاه و 
رئیــس دانشــگاه نیــز عضــو شــورای پــارک باشــد؛ 
ــه تشــخیص و تصمیــم نهایــی  ــه در ایــن زمین البت
برعهــده  دانشــگاه  شــرایط  بــا  متناســب 

ــت. ــگاه اس ــر دانش ــای ه ــت امن هیئ
بیــن  تعامــالت  بــه گفتــه وی، صــادرات و 
المللــی، توســعه فنــاوری هــای نــرم، انتقــال 
ــی، نظــام  ــاوری و مهارت ــاوری، جشــنواره هــای فن فن
ایــده هــا و نیازهــا )نــان(، مالکیــت فکــری، آمایــش 
ــت  ــا، گرن ــارک ه ــی پ ــت گرای ــاوری و ماموری فن
ــوآوری  ــاوری و ن ــورای فن ــکیل ش ــاوری، تش فن
ــاء و  ــه ارتق ــن نام ــالح آیی ــا، اص ــگاه ه در دانش

ــت  ــه مدیری ــن نام ــالح آیی ــویقی، اص ــه تش پای
دانشــگاه هــا و اتــاق هــای فکــر 16 گانــه از جملــه 
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــت فن ــای معاون ــه ه برنام

ــت. ــاوری اس ــات و فن ــوم، تحقیق عل
نــوآوری وزارت علــوم،  فنــاوری و  معــاون 
مهــم تریــن برنامــه ایــن معاونــت را »ایجــاد 
تعامــل بیــن دانشــگاه ها و پــارک هــای علــم 
فرهنگ ســازی  افــزود:  و  دانســت«  فنــاوری  و 
و توســعه گفتمــان فنــاوری و نــوآوری، ایجــاد 
ــور،  ــای نوظه ــد فناوری ه ــه، رص ــت فناوران فرص
فعــال کــردن کارگــروه آمــوزش، پژوهــش، فنــاوری 
ــاوری، دســتیار  ــوآوری اســتان ها، دیپلماســی فن و ن
فنــاوری و ایجــاد مدرســه اشــتغال در دانشــگاه ها از 
ــاوری و  ــه برنامه هــای اولویــت دار معاونــت فن جمل

ــد. ــی باش ــوآوری م ن
وی بــه بحــث کارآفرینــی و اشــتغال دانــش 
ــد  ــش از 40 درص ــت: بی ــرد و گف ــاره ک ــان اش بنی
بیــکاران کشــور فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
هســتند، بیــش از 60 درصــد آمــوزش دیــدگان 
ــتغال  ــوند و اش ــازار کار می ش ــذب ب ــی، ج مهارت
بیــش از 50 هــزار نفــر فارغ التحصیــل دانشــگاهی 
در واحدهــای فنــاور نشــان دهنده بســتر خــوب ایــن 

ــوزه اســت. ح
دکتــر خیرالدیــن در خصــوص وضعیــت پارک های 
ــارک  ــرد: 49 پ ــوان ک ــران عن ــاوری در ای ــم و فن عل
علــم و فنــاوری، 223 مرکــز رشــد واحدهــای فناور، 
ــزار و 664  ــک ه ــاور، ی ــد فن ــزار و 704 واح 10 ه
ــان مســتقر در پارک هــا و مراکــز  شــرکت دانش بنی

 کاربردی شدن پژوهش، 
تولید ثروت و استقالل 

مالی دانشگاه ها را
 به دنبال دارد

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد:

 کاربردی شدن پژوهش؛
 زمینه ساز تولید ثروت و استقالل

مالی دانشگاه ها
ــد  ــش، تولی ــدن پژوه ــردی ش ــت: کارب ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن ــن مع ــی خیرالدی ــر عل دکت

ــال دارد.  ــه دنب ــگاه ها را ب ــی دانش ــتقالل مال ــروت و اس ث
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــور ک ــگاه های کش ــای دانش ــی روس ــم اندیش ــت ه ــن در نشس ــی خیرالدی ــر عل ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ  ب
ــن  ــی ای ــاد علم ــهدای جه ــالن ش ــازی در س ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل وزی ــی زلف محمدعل
وزارت خانــه برگــزار شــد، بــر ضــرورت صیانــت از رتبــه ایــران در تولیــد فنــاوری تأکیــد کــرد و گفــت: در ســال 2011 رتبــه ایــران 

ــه 71 در جهــان رســیده اســت. ــه ب ــن رتب ــاوری 95 و در ســال 2021 ای ــدات فن در تولی
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رشــد و همچنیــن 65 هــزار فنــاور شــاغل در پــارک 
ــه  ــت ک ــان دهنده آن اس ــد نش ــز رش ــا و مراک ه
ــم  ــاوران در شــرکت ها و پارک هــای عل اشــتغال فن

و فنــاوری رشــد داشــته اســت.
ــده  ــد فزاین ــم رش ــی رغ ــرد: عل ــح ک وی تصری
شــاخص های ایــن حــوزه، تعــداد فنــاوران متقاضــی 
ــز  ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــور در پارک ه حض

ــر در حــال کاهــش اســت. رشــد در 5 ســال اخی
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در 
دانش بنیــان  اشــتغال زایی  طرح هــای  خصــوص 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا ســه طــرح 
دســتیار فنــاوری، فن آمــوزی دانش آموختــگان و 
پســا دکتــری نــوآوری و فنــاوری؛ بــا هــدف افزایش 
و  دانش آموختــگان  اســتعدادهای  و  مهارت هــا 
دانشــجویان، ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای 
دانش آموختــگان و دانشــجویان، افزایــش اثربخشــی 
ــری از  ــور و جلوگی ــل کش ــالن در داخ فارغ التحصی
خــروج نخبــگان، تقویــت ارتبــاط بــا صنعــت 
شــرکت های  ارتقــای  طریــق  از  دانشــگاه ها 

دانش بنیــان و تقویــت شــرکت های دانش بنیــان 
ــتور  ــص در دس ــانی متخص ــروی انس ــن نی ــا تأمی ب

ــت. کار اس
ــام  ــاد نظ ــه ایج ــود ب ــخنان خ ــه س وی در ادام
ایده هــا و نیازهــا )نــان( اشــاره کــرد و افــزود: 
ــت  ــه )دخال ــدون هزین ــود، ب ــاختار موج ــل س تکمی
کاربردی ســازی   ،)  ISC کمــک  بــه  اجــرا  در 
دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی  پایان نامه هــای 

بــر اســاس حــل نیازهــای کشــور )تحقیقــات 
ــدی  ــی، اولویت بن ــنجی و نیازآرای ــور(، نیازس نیازمح

نیــاز و تعریــف میــدان بــازی جدیــد، تدویــن 
و  تحقیقاتــی  اولویت هــای  پویــای  و  نظام منــد 
ــی  ــدی، صنعت ــاز _ توانمن ــع نی ــه جام ــیم نقش ترس
وری،  بهــره  افزایــش  و  کشــور  دانشــگاهی   _
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــگان، پارک ه ــت از نخب حمای
ــرح  ــای ط ــان از ویژگی ه ــرکت های دانش بنی و ش

ــت. ــان اس ن
ــامانه  ــن س ــن در ای ــر خیرالدی ــه دکت ــه گفت ب
کــه مقــرر شــده اســت ذیــل شــورای عتــف قــرار 
ــور،  ــده کش ــاز و ای ــع نی ــه جام ــه نقش ــرد، تهی گی
ــا اســتفاده از ســایت های موجــود  یکپارچه ســازی ب
ــازی  ــد، کاربردی س ــاختار جدی ــه و س ــدون هزین ب
کشــور  نیازهــای  حــل  اســاس  بــر  پارســاها 
)تحقیقــات نیازمحــور( و ارتقــای شــاخص نــوآوری، 
فنــاوری و اشــتغال دانــش بنیــان انجــام می شــود.

ــت:  ــار داش ــود اظه ــخنان خ ــان س وی در پای
ــدود  ــن ح ــاز و همچنی ــزار و 278 نی ــون 2ه تاکن
75 هــزار اختــراع در نظــام ایــده هــا و نیازهــا )نــان( 

ــت شــده اســت. ثب

 تعداد فناوران متقاضی 
حضور در پارک های علم 
و فناوری و مراکز رشد در
 ۵ سال اخیر در حال 

کاهش است
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ــوآوری  ــاوری و ن ــاون فن ــن مع ــر خیرالدی دکت
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ایــن مراســم، 
ــاوری را 71  ــاخص فن ــران در ش ــی ای ــه جهان رتب
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــوآوری 60 اع ــاخص ن و در ش
ــا نتوانســتیم  ــه م ــی دهــد ک ــداد نشــان م ــن اع ای
هــای  نامــه  پایــان  همچنیــن  و  تحقیقــات  از 
ــه  ــری ب ــای دکت ــاله ه ــد و رس ــی ارش کارشناس

ــم ــتفاده کنی ــی اس خوب
ــت  ــال فعالی ــابقه 102 س ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
دانشــگاه خوارزمــی افــزود: ایــن دانشــگاه یکــی از 
ــه  ــت ک ــور اس ــگاه های کش ــن دانش ــی تری قدیم
بــه امــر پــرورش و تربیــت نیروهــای انســانی چــون 

ــه اســت. ــی پرداخت شــهید رجای
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــا اشــاره ب ــن ب ــر خیرالدی دکت
معظــم رهبــری در خصــوص اینکــه شــرکت هــای 
ــاد  ــای اقتص ــه ه ــن مولف ــان موثرتری ــش بنی دان
مقاومتــی هســتند، اظهــار کــرد: بــر اســاس آمارهــا 
ــال 2021  ــم در س ــد عل ــران در تولی ــگاه ای جای
ــه  ــن رتب ــوده اســت و امســال ای ــا ب ــه 16 دنی رتب
ــه  ــر ب ــن ام ــه ای ــید ک ــی رس ــه 15 جهان ــه رتب ب

ــت. ــوده اس ــگران ب ــای پژوهش ــالش ه ــل ت دلی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رتبــه ایــران در شــاخص 
خاطــر  اســت،  اول  منطقــه  در  علــم  تولیــد 
ــا  ــه ب ــران، ترکی ــد از ای ــور بع ــرد: کش ــان ک نش

ــداد  ــه تع ــه ای ک ــه گون ــت ب ــاد اس ــالف زی اخت
ــی  ــان ایران ــده از ســوی محقق ــاالت منتشــر ش مق
74 هــزار ســند و تعــداد مقــاالت محققــان کشــور 

ــت. ــند اس ــزار س ــه 59 ه ترکی
معــاون فنــاوری و نوآوری وزارت علــوم، ادامه داد: 
دانشــگاه هــای نســل اول دانشــگاه هــای آمــوزش 
محــور، دانشــگاه نســل دوم دانشــگاه هــای پژوهش 
ــای  ــگاه ه ــوم دانش ــل س ــگاه نس ــور و دانش مح
ــراغ  ــه س ــد ب ــا بای ــون م ــتند و اکن ــن هس کارآفری
نســل هــای چهــارم و پنجــم دانشــگاه هــا برویــم. 
ایــن دســته از دانشــگاه هــا دانشــگاه هــای جامعــه 

محــور و مســئولیت پذیــر هســتند.
بنیــادی،  را شــامل 3 دســته  تحقیقــات  وی 
ــد:  ــادآور ش ــت و ی ــعه ای دانس ــردی و توس کارب
ــات  ــر تحقیق ــور ب ــز کش ــر تمرک ــال حاض در ح
بنیــادی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر در 
دانشــگاهی 4 تحقیــق انجــام می شــود، 3 مــورد آن 
بایــد بــه قــرارداد منجــر شــود، چرا کــه بــا کاربردی 
ــد دانشــگاه  کــردن تحقیقــات اســت کــه مــی توان

ــرد. ــروت ک ــد ث ــن ایجــاد شــود و تولی کارآفری
دکتــر خیرالدیــن بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
ــان اینکــه  ــا بی ــوم ب ــاوری در وزارت عل ــت فن معاون
ــاوری  ــت فن ــد دو مدیری ــز بای ــا نی ــگاه ه در دانش
فنــاوری در  ایجــاد شــود، گفــت:  پژوهشــی  و 

با حضور معاون فناوری و نوآوری 

وزارت علوم صورت گرفت؛

رونمایی از ۱8 
محصول فناورانه 
محققان دانشگاه 

خوارزمی

بـا حضور دکتـر علـی خیرالدیـن معاون 
فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری، از 18 محصول فناورانه محققان 

دانشـگاه خوارزمی رونمایی شـد. 
از  نقـل  بـه  بـازارکار  گـزارش  بـه   
دانشـگاه خوارزمـی، مراسـم گرامیداشـت 
هفتـه پژوهـش و فنـاوری و تکریـم مقـام 
پژوهشـگران دانشـگاه خوارزمـی با حضور 
دکتـر  دانشـگاه،  ریاسـت  حبیبـی  دکتـر 
خیرالدیـن معاون فناوری و نـوآوری وزارت 
مهنـدس  فنـاوری،  و  تحقیقـات  علـوم، 
طالقانـی از شـرکت ملی نفت و مسـئوالن 
ایـن دانشـگاه در تـاالر ابوریحـان برگزار 

شد
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دانشــگاه هــا بایــد متولــی داشــته باشــد تــا بتوانــد 
دانشــجویان را بــه ســمت اســتقرار در مراکــز 

ــد. ــوق ده ــد س رش
وی بـا اشـاره به نقش شـرکت هـای دانش بنیان 
در اشـتغال زایـی افزود: بر اسـاس آمارهـا 40 درصد 
از فـارغ التحصیـالن دانشـگاه ها بیکار هسـتند ولی 
التحصیـالن  فـارغ  از  درصـد   60 دیگـر  سـوی  از 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای وارد بـازار کار شـده اند و 
از سـوی دیگـر شـرکت هـای دانش بنیـان 50 هزار 

فـارغ التحصیـل دانشـگاهی را جذب کـرده اند.
دکتــر خیرالدیــن، بــه بیــان برنامــه هــای 
علــوم  وزارت  فنــاوری  معاونــت  دار  اولویــت 
پرداخــت و افــزود: رصــد و دیپلماســی فنــاوری و 
تعامــل دانشــگاه هــا بــا پــارک علــم و فنــاوری و 
توســعه فنــاوری هــای نــرم از جملــه برنامــه هــای 

ــت. ــا اس ــت دار م اولوی
دکتــر حبیبــی رئیــس دانشــگاه خوارزمــی نیــز 
ــدگان در  ــرکت کنن ــه ش ــامدگویی ب ــن خوش ضم
مراســم ســخنان خــود را بــا قرائــت آیــه 80 
ســوره مبارکــه اســراء آغــاز کــرد: َوُقــْل َرِبّ 
أَْدِخلْنِــی ُمْدَخــَل ِصــْدٍق َوأَْخِرْجنِــی ُمْخــَرَج ِصــْدٍق 

ــًرا ــلَْطانًا نَِصی ــَک ُس ــْن لَُدنْ ــی ِم ِ ــْل ل َواْجَع
هفتــه  هــای  برنامــه  امســال  گفــت:  وی 
ــی حضــوری و مجــازی  پژوهــش بصــورت ترکیب
برگــزار شــد. بــا توجــه بــه تعریــف ماموریــت هــای 
ــگاه  ــرای دانش ــه ب ــش ک ــوزه پژوه ــتانی ح اس
خوارزمــی در اســتان البــرز در نظــر گرفتــه شــده 
اســت مــا در ایــن حــوزه هدایــت، راهبــری، 
هماهنگــی و بــه مقصــد رســاندن مجموعــه 
کار  دســتور  در  را  پژوهشــی  هــای  فعالیــت 

ــم. ــرار دادی ق
دکتــر حبیبــی بــا اشــاره بــه اقدامــات دانشــگاه 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــاوری تصری ــی در توســعه فن خوارزم
ــد در  ــز رش ــود، مراک ــای موج ــتفاده از فضاه اس
تهــران و کــرج و یــک خانــه خــالق بــرای رشــته هــای 
ــه در  ــد ک ــاد ش ــگاه ایج ــانی در دانش ــوم انس عل
حــال حاضــر آمــاده بهــره بــرداری اســت و 
ــن  ــتانی ای ــئولین اس ــور مس ــا حض ــم ب امیدواری

ــود. ــاح ش ــه افتت مجموع
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اش ــی، ب ــس دانشــگاه خوارزم ریی
ــه منظــور  ــل مراکــز رشــد خاطرشــان کــرد: ب تکمی
جــذب واحدهــا و هســته هــای فنــاور در دو نوبــت 
فراخوانــی را منتشــر کردیــم که بــا ارزیابــی هــای انجام 

ــی  ــاور متقاض ــای فن ــته ه ــی از هس ــده برخ ش
پذیــرش شــدند تــا در مراکــز رشــد دانشــگاه 

ــوند. ــتقر ش مس
ــات  ــر اینکــه تحقیق ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر حبیب دکت
انجــام شــده بایــد بــر موضوعــات اجتماعــی 
متمرکــز شــود، یــادآور شــد: انتظــار امــروز جامعــه 
ــع  ــرای رف ــا ب ــگاه ه ــه دانش ــتر ب ــه بیش مراجع
معضــالت کشــور اســت؛ مــوردی کــه در گذشــته 
ــر  ــال اخی ــد س ــول چن ــی در ط ــت ول ــوده اس نب
شــاهد بودیــم کــه در یکســری از بحــران هــا و ابــر 
ــی  ــات علم ــای هی ــور از اعض ــای کش ــش ه چال
دانشــگاه هــا و تیــم هــای دانشــگاهی درخواســت 
ــه  ــای فناوران ــا راهکاره ــا آنه ــد ت ــکاری ش هم

ــد. ــه دهن ــا ارائ ــش ه ــع چال ــرای رف ب

وی افــزود: انتظــار مــی رود موضوعــات و 
ــاله و  ــجویان )رس ــاهای دانش ــای پارس پژوهش ه
پایــان نامــه( متوجــه موضوعــات اجتماعــی باشــد 
هــر چقــدر در ایــن زمینــه بیشــتر کار شــود تیــم های 
دانشــگاهی مــی تواننــد راهکارهــای مفیــد و 

ــد. ــه دهن ــری ارائ موث
آقــا  المســلمین  ادامــه حجت االســالم و  در 
ــم  ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه ــی مس تهران
ــت:  ــار داش ــی اظه ــگاه خوارزم ــری در دانش رهب
تــا  گرفتــه  ســقراط  از  اندیشــمندان  همــه 
ــم  ــرای عل ــژه ای ب ــگاه وی ــک جای عصرحاضــر ی
ــد.  ــگاه انســان هــا ترســیم کرده ان و معرفــت در ن
ــد  ــه آن حکــم می کن چیــزی کــه عقــل انســان ب
تعبیــری اســت کــه در ادعیــه مــا بــه روشــنی بــه 
ــمَّ  ــریفه اللَُّه ــه ش ــداق آی ــورد و مص ــم می خ چش
إِنِّــی أَُعــوُذ بـِـَک ِمــْن ِعلـْـٍم اَل َیْنَفــُع اســت. خدایــا 
بــه تــو پنــاه مــی بــرم از علمــی کــه نفــع آن بــه 

ــه از  ــد گنجــی اســت ک انســان نمــی رســد؛ مانن
ــث زحمــت کســانی  ــط باع ــرج نشــود و فق آن خ
ــع  ــم ناف ــد عل ــع آوری کردن ــه آن را جم اســت ک
بایســتی متناســب بــا نیازهــا و ضرورت هــا باشــد.

در ادامــه مراســم از 18 محصــول فنــاوران 
ــن  ــر خیرالدی ــور دکت ــا حض ــی ب ــگاه خوارزم دانش
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  فنــاوری  معــاون 

فنــاوری رونمایــی شــد.
اســامی این محصوالت به این شرح است:

-دستگاه تراش سنگ های گرانبها
-دستگاه تصفیه هوای فلو

ــذ  ــدر، کاغ ــاده مخــ ــص م ــت تشخیــ -کی
ــخیص  ــت تش ــازک و کی ــه ن ــی الی کروماتوگراف

آالیندگــی ســطوح
-مینی توربین بادی خانگی با توان 1800 وات

-قطعــه نــازل ردیــف یــک توربیــن GE ســوپر 
155 N آلیــاژ تصفیــه شــده

-قطعــات پمــپ اکســیژن بــرای بیمــاران 
کرونایــی

-قطعــه نــازل ردیــف توربیــن GE ســوپر آلیــاژ 
414 FX تصفیــه شــده

-کارت هــای هدیه دیجیتال )صنایع خالق(
-پایــش ســالمت ســازه بــا اســتفاده از اینترنــت 

اشــیا، پلتفــرم و ســخت افــزار
S 2 H شــیرین ساز گاز ترش حذف-

-فیلتر تصفیه مخصوص فاضالب
-کاغذ دیواری بر پایه کربنات کلســیم

-دستگاه تشخیص عارضه اسکلتی
-دســتگاه شــبیه ســاز باران هــای اســیدی 

بــرای مصالــح ســاختمانی
-ترموکوپل ها و سنسورهای حرارتی در کوره ها
-سیســتم معامالت الگوریتمی بازار سرمایه

-داشبورد هوشمند آمایش آموزش عالی
درصــد   70 منفــی  آزمایشــگاهی  -فریــزر 

ســانتی گــراد
ــن از  ــم همچنی ــن مراس ــت در ای ــی اس گفتن
NFT لوگــوی دانشــگاه خوارزمــی در فــرا جهــان 

ــر  ــگران برت ــان از پژوهش ــد و در پای ــی ش رونمای
ــرون  ــده طرح هــای پژوهشــی ب ــان برگزی و مجری
دانشــگاهی؛ پارســاهای برتــر؛ نشــریه هــای برتــر؛ 
ــا  ــر و … ب ــر؛ آزمایشــگاه برت دانشــکده هــای برت

اهــدای لــوح تقدیــر بــه عمــل آمــد.

یک خانه خالق برای
 رشته های علوم انسانی 
در دانشگاه ایجاد شد که 

در حال حاضر آماده 
بهره برداری است
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معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم تاکید کـرد: باید 
سـهم آئین نامـه ارتقـای اعضـای هیـأت علمـی، 
سـهم حـوزه مهارت آموزی بـه دانشـجویان، بحث 
مراکـز تحقیـق و توسـعه شـرکت ها و کارخانه هـا، 
دانشـجویی،  رسـاله های  و  پایان نامه هـا  بحـث 
و  دانشـگاه ها  مأموریت گرایـی  کارآمـوزی،  بحـث 
بحـث قراردادهـای پژوهشـی دانشـگاه را در یـک 
شـبکه هـم افـزا تحلیـل کنیـم و نقش هـر بخش 
را تعریـف و بـرای تحقـق آن برنامه ریـزی کنیـم.

ــث  ــه بح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر صالح دکت
ــوزی و  ــارت کارآم ــاد مه ــغلی و ایج ــت ش هدای
اشــتغال بــرای دانش آمــوزان یــک ضــرورت 
اجتناب ناپذیــر اســت گفــت: اگــر مــا نتوانیــم 
ــور  ــغلی و حض ــای ش ــا مهارت ه ــجویان را ب دانش
ــا،  ــت زحمت ه ــم در حقیق ــاده کنی ــازار کار آم در ب
ــوزش  ــش آم ــا در بخ ــای م ــا و تالش ه فعالیت ه
چــه آمــوزش ابتدایــی و چــه آمــوزش دانشــگاهی 
بــه نتیجــه دلخــواه نخواهــد رســید و ناتمــام 

می مانــد.
معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم گفــت: بنــا بــه 
ــگان  ــتغال دانش آموخت ــث اش ــه بح ــی ک اهمیت
دانــش  تجاری ســازی  بحــث  و  دانشــگاهی 
ــوم  ــرای وزارت عل ــه ب ــای جامع ــل نیازه و ح
ــادی  ــر و تنــوع زی ــه تکث ــا عنایــت ب داشــت و ب

و  پژوهــش  معاونــت  مأموریت هــای  در  کــه 
ــت  ــت؛ معاون ــود داش ــوم وج ــاوری وزارت عل فن
ایجــاد  علــوم  وزارت  در  نــوآوری  و  فنــاوری 
ــرکت های  ــث ش ــه بح ــت ب ــن معاون ــا ای ــد ت ش
ــه  ــی ک ــازی محصوالت ــان و تجاری س دانش بنی
ــیده اند  ــاوری رس ــی از فن ــطح خاص ــک س ــه ی ب

ــد. ــک کن کم
دکتــر صالحــی تاکیــد کــرد: در بحــث اشــتغال 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــور بای ــگان کش دانش آموخت
ــادی از دانشــجویان  توجــه کــرد کــه بخــش زی
ــد  ــل می کنن ــی تحصی ــز غیردولت کشــور در مراک
در  علــوم  وزارت  از  مــا  انتظــار  بایــد  لــذا 
ــب  ــگان متناس ــش آموخت ــتغال دان ــوص اش خص
بــا تعــداد دانشــجویان دانشــگاه های دولتــی 

ــد. باش
ــه  ــغول ب ــجویان مش ــداد دانش ــزود: تع وی اف
دانشــگاه های دولتــی در ســطح  تحصیــل در 
اســتان های  در  و  نیســت  یکســان  کشــور 
مختلــف مــا درصدهــای متفاوتــی از میــزان 
ــی  ــگاه های دولت ــجویان در دانش ــل دانش تحصی
را داریــم بــه نحــوی کــه در برخــی از اســتان ها در 
حــدود 40 درصــد و در برخــی از اســتان ها نزدیــک 
بــه 80 درصــد دانشــجویان در دانشــگاه های 
آمــار  ایــن  کــه  می کننــد  تحصیــل  دولتــی 

در  کــه  می رســاند  نتیجــه  ایــن  بــه  را  مــا 
ــی  ــگاه های دولت ــداد دانش ــه تع ــتان هایی ک اس
ــرای  ــای دیگــری را ب ــد برنامه ه ــم اســت بای ک
ــی  ــگان پیش بین ــش آموخت ــغلی دان ــت ش هدای

ــم. کنی
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم بــا اشــاره 
ــدی  ــال 1399 و 1400 رتبه بن ــه در س ــه اینک ب
بــا  ارتبــاط  میــزان  لحــاظ  از  دانشــگاه ها 
جامعــه و صنعــت بــا احتســاب شــاخص های 
نظیــر میــزان ثبــت قراردادهــای دانشــگاه ها 
هیئــت  اعضــای  تعــداد  کــردن  لحــاظ  بــا 
ارســال  دانشــگاه ها  بــه  و  محاســبه  علمــی، 
شــد گفــت: بخشــی از ایــن شــاخص ها بــه 
ــرای  ــگاه ب ــه دانش ــی ک ــای مهارت افزای دوره ه
ــتغال  ــد اش ــد و درص ــزار کردن ــجویان برگ دانش
ــز  ــتن مراک ــگاه ها و داش ــالن دانش فارغ التحصی

ــت. ــاص داش ــغلی اختص ــت ش هدای
کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  صالحــی  دکتــر 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــز پژوهش ــگاه ها و مراک دانش
شــغلی  هدایــت  مراکــز  برنامه هــای  بهتــر 
کارورزی  و  کارآمــوزی  اهــداف  تحقــق  و 
ــود را  ــای خ ــاط و همکاری ه ــجویان، ارتب دانش
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــی س ــز صنعت ــا مراک ب

خصوصــی گســترش دهنــد.

معاون پژوهشی وزارت علوم:

شورای مهارت افزایی و صالحیت 
حرفه ای دانش آموختگان در 

وزارت علوم ایجاد شد
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه نظام و صالحیت حرفه ای در گذشته توسط دولت تصویب و ابالغ شده بود؛ گفت: اخیراً در وزارت 
علوم شیوه نامه ایجاد شورای مهارت افزایی و صالحیت حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان مصوب و مجوز آن صادر شده است و به  زودی با 

فعالیت این شورا گام های موثرتری برای اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی برداشته می شود. 
 به گزارش بازارکار، دکتر پیمان صالحی در نشست مدیران مراکز هدایت شغلی در دانشگاه ها که به صورت برخط برگزار شد گفت: برای اینکه 
بتوانیم به هدف خود در اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها برسیم باید ورود دانشگاه ها و مراکز علمی را به حوزه نیاز جامعه بیشتر کنیم که در این 

راستا توجه به شبکه ای از عناصر مرتبط باهم ضرورت دارد.
وی با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت موجود رابطه دانشگاه ها با جامعه و صنعت به شبکه ای از عناصر مختلف و مرتبط باهم نیاز داریم گفت: 

باید سهم هر یک از این عناصر و بخش ها را در پازل ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت مشخص کنیم.
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معـاون پژوهشـی وزیـر علـوم بـر پیونـد میـان 
آمـوزش و پرورش و نظـام آموزش عالـی مهارتی 
تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت: در حـال حاضـر این 
جهـت  در  کـه  می طلبـد  و  شـده  کمتـر  ارتبـاط 

افزایـش ایـن اتصـال گام برداشـته شـود.
هنرسـتان  وارد  وقتـی  هنرآمـوز  افـزود:  وی 
بایـد آینـده خـود را در نظـام آمـوزش  می شـود، 
عالـی کشـور نیـز ببینـد. دوره کاردانش براسـاس 
نیـاز تعییـن شـده و بایـد در نظـام آمـوزش عالـی 
هـم بتواند کارایی داشـته باشـد. نزدیک شـدن به 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای ایجاد پیوسـتگی 

بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.
و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر  پژوهشـی  معـاون 
فنـاوری ادامـه داد: تاکیـد رهبـر معظـم انقـالب 
انسـانی  نیـروی  آمـوزش  اشـتغال،  موضـوع  در 
متخصـص، کارآمـد و متناسـب بـا نیازهـای بـازار 
کار و ارتقـای تـوان کارآفرینـی بـا مسـئولیت نظـام 
آموزشـی کشـور اسـت که باید مورد توجه قرار گیرد.

ــه  ــن وزارتخان ــد: ای ــادآور ش ــی ی ــر صالح دکت
دانشــگاه علمــی کاربــردی را مســئول آمــوزش عالی 
ــی  ــع علم ــاوت جام ــه تف ــد و وج ــی دان ــی م مهارت
کاربــردی بــا ســازمان و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
ــوام کــردن آمــوزش  نیــز همیــن موضــوع اســت. ت
و مهــارت و جلــب همــکاری بنگاه هــای اقتصــادی 
بــرای اســتفاده از مشــارکت آنهــا مــی توانــد زمینــه 

ــاوری باشــد. ــا در حــوزه اشــتغال و فن ســاز ارتق

دنیـا  در  کـه  اتفاقـی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
افتـاده امـا در ایـران کمتر بـه آن توجه شـده این 
اسـت کـه نیـروی انسـانی از بخـش آموزش های 
ایـن موضـوع  کار می شـوند.  بـازار  وارد  مهارتـی 
بایـد بـه طـور جـدی در ایران هـم پیگیری شـود، 
امـا در ایـران هنوز وابسـته به مدارک دانشـگاهی 

هسـتیم.
مصوبـه  در  شـد:  یـادآور  علـوم  وزیـر  معـاون 
آمـوزش عالـی مهارتـی ذکـر شـده کـه چگونـه 
سـطح  و  ببینـد  تکنسـینی  آمـوزش  نفـر  یـک 
بـاالی اشـتغال را طـی کنـد، نیروی کار در سـایر 
کشـورها با وجود داشـتن مـدرک دانشـگاهی باید 
را  مهارتـی  آموزش هـای  دوره هـــای  بازهـم 

بگذرانـد. تـب  مرا بـه 
صالحیت هـــای  نظـــام  اگـر  افـــزود:  وی 
حرفـه ای بـه صـورت یـک قانـون الزم االجـرا 
شـود، تکلیـف آمـوزش مهارتـی بـرای همیشـه 
مشـخص می شـود و بـه این واسـطه به اشـتغال 

نیـروی مولـد کمـک می شـود.
بـر  تاکیـد  بـا  علـوم  وزارت  پژوهشـی  معـاون 
اینکـه مزیـت مطلـق دانشـگاه علمـی کاربـردی، 
اسـت،  کار  واقعـی  محیـط  جـوار  در  آمـوزش 
صـورت  بـه  موضـوع  ایـن  اگـر  داشـت:  اظهـار 
جـدی پیگیری شـود، حرکـت در جهـت ماموریت 
ایـن  در  نیـاز  مـورد  کارایـی  تـا  اسـت  دانشـگاه 

شـود. ایجـاد  قضیـه 

دکتـر صالحـی بـا بیـان اینکـه برای گسـترش 
بـازار  بـا  متناسـب  رشـته های  برنامه ریـزی  در 
کار بایـد فعـال عمـل کـرد، گفـت: بـازار کار باید 
رصـد شـود و نیـاز بـازار هـم بایـد احصـا شـود. 
بایـد بدانیـم کـه نیـاز بـازار کار بـرای رشـته های 

مهارتـی بـه کـدام سـمت اسـت.
وی ادامـه داد: نـوآوری بـا مفهـوم تبدیـل ایده 
صـورت  بـه  خوبـی  ریل گـذاری  محصـول  بـه 
مویرگـی در کشـور داشـته اسـت، مراکـز نوآوری، 
مراکـز رشـد، پـارک علـم و فنـاوری و مراکز علم 

و فنـاوری راه انـدازی شـده اند.
و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر  پژوهشـی  معـاون 
علمـی  جامـع  دانشـگاه  کـرد:  تاکیـد  فنـاوری 
کاربـردی در نظـام آمـوزش مهارتی، بایـد در حوزه 
و  باشـد  داشـته  نقش آفرینـی  فنـاوری  و  اشـتغال 
از ظرفیت هـای بسـتر موجـود بهره منـد شـود. در 
ایـن راسـتا بسـیاری از واحدهـای علمـی کاربردی 
توانسـتند مراکز رشـد در جـوار صنعت ایجـاد کنند.

دکتـر صالحـی یادآور شـد: همگرایـی بازیگران 
در حـوزه آمـوزش مهارتـی موضوع مهـم دیگری 
اسـت کـه باید مـورد توجه قـرار گیرد. هر اسـمی 
کـه  اسـت  خـوب  باشـد  نهادهـا  ایـن  روی  کـه 
بازیگـران هـم جایـگاه خـود را بداننـد، مخاطبـان 
هـم بداننـد کـه چـه تصمیمـی مـی گیرنـد، بنـده 
بـا توجـه بـه اهمیـت این موضـوع اعـالم آمادگی 
بـرای همگرایـی در سـطوح باال و اجرایـی می کنم.

معاون پژوهشی وزارت علوم:

دانشگاه علمی کاربردی در نظام 
آموزش مهارتی باید در حوزه 

اشتغال نقش آفرین باشد
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزش مهارتی باید در حوزه اشتغال و فناوری 
نقش آفرینی کند و از ظرفیت های موجود بهره مند شود، در این راستا بسیاری از واحدهای این دانشگاه، مراکز رشد در جوار صنعت ایجاد کرده اند. 

 به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر پیمان صالحی در همایش نقش دانشگاه علمی کاربردی در توسعه کشور 
بر پیوند میان آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی مهارتی تاکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزش مهارتی باید 
در حوزه اشتغال و فناوری نقش آفرینی کند و از ظرفیت های موجود بهره مند شود، در این راستا بسیاری از واحدهای این دانشگاه، مراکز رشد در 

جوار صنعت ایجاد کرده اند.
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دکتــر محمدحســین ایمانــی خوشــخو سرپرســت 
صنایــع  و  نــرم  فناوری هــای  و  علــوم  پــارک 
فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی نیــز در ایــن نشســت، 
بــا اشــاره بــه اســتقبال قابــل توجــه اهالــی 
فرهنــگ و هنــر و فــارغ التحصیــالن و دانشــجویان 
ــای  ــر از فعالیت ه ــانی و هن ــوم انس ــته های عل رش
پــارک گفــت: از 49 پــارک علــم و فنــاوری موجــود 
در کشــور تنهــا یــک پــارک اختصاصــی بــه حــوزه 
ــاص  ــی اختص ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن فناوری ه
درصــد   51 حــدود  کــه  صورتــی  در  دارد، 
فــارغ التحصیــالن دانشــگاه ها بــه حوزه هــای 

ــوند. ــوط می ش ــر مرب ــانی و هن ــوم انس عل
ــای  ــه ظرفیت ه ــا ارائ ــن نشســت، ب ــه ای در ادام
ایــن حــوزه و نیــاز کشــور بــه دســتاوردهای 
ــه کشــورهای  ــل توج ــاوری و پیشــرفت های قاب فن
دیگــر، تجــارب جهــاد دانشــگاهی و پــارک علــوم و 
فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی بــه عنــوان 

ــی در  ــت مل ــی دارای ماموری ــارک تخصص ــا پ تنه
ایــن حــوزه، ارائــه و بــر لــزوم توجــه هــر چــه جــدی تــر 

ــد. ــد ش ــرم تاکی ــای ن ــه فناوری ه ــه مقول ب
ــه منظــور  ــرر شــد ب ــن نشســت مق ــان ای در پای
و  علــوم  پــارک  تجربــه  و  تــوان  از  اســتفاده 
نیــز  نــرم و صنایــع فرهنگــی و  فناوری هــای 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــعه مباحــث مل گســترش و توس
در حــوزه نــرم و برنامه ریــزی و نظــارت بــر اجــرای 
فعالیت هــا در ایــن حــوزه تخصصــی، معاونــت 
فنــاوری و نــوآوری طــی تفاهــم نامــه ای، ماموریت 

ــد. ــول نمای ــور مح ــارک مذک ــه پ ــوق را ب ف
همچنیــن مقــرر شــد بــرای هماهنگی هــای 
بیشــتر کارگروهــی متشــکل از نماینــدگان طرفیــن 
محورهــای  تدویــن  خصــوص  در  و  تشــکیل 
ــی نمــودن برنامه هــا،  همــکاری مشــترک و عملیات

ــود. ــر ش ــادل نظ ــارکت و تب مش

عزم جدی
 وزارت علوم برای 

سامان دادن به 
فناوری های نرم

علوم  وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون 
اعالم کرد: اجرای طرح حکمرانی یکپارچه 
چاره  نیز  و  کشور  در  نرم  فناوری های 
با  همراه  کوتاه مدت  اشتغال  برای  اندیشی 
توانمندسازی فارغ التحصیالن علوم انسانی 
و هنر دانشگاه ها و نیز نظام ملی فناوری و 
نوآوری در کشور، از طرح های مهم در حال 

تدوین در وزارت علوم است. 
 به گزارش بازارکار، دکتر علی خیرالدین 
و  علوم  پارک  مدیران  با  نشستی  در 
گفت:  فرهنگی  صنایع  و  نرم  فناوری های 
در وزارت علوم چند طرح مهم و کلیدی در 
و  فرهنگی  انسانی، صنایع  علوم  حوزه های 
حوزه هنر مطرح است که پارک فناوری های 
نرم می تواند در اجرای آنها پیشقدم باشد.
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دکتــر عبدالحســین کالنتــری معــاون فرهنگــی 
ــا تســلیت  ــن ب ــن آیی ــوم در ای ــر عل ــی وزی اجتماع
ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه صلــی اهلل علیهــا و 
بزرگداشــت ســالگرد شــهادت ســردار حــاج قاســم 
ــت  ــت و فعالی ــوری حرک ــد ط ــت: بای ــلیمانی گف س
کنیــم کــه در خط و مســیر حضــرت فاطمــه صلی اهلل 
علیهــا الســالم باشــیم و ماننــد شــهید سردارســلیمانی 

در مکتــب آن حضــرت نقــش آفرینــی کنیــم.
و  فرهنگــی  معاونــت  مســئولیت  کالنتــری 
اجتماعــی وزارت علــوم را در قبال دانشــجویان کشــور 
و جامعــه دانشــگاهی کشــور بســیار ســنگین توصیف 
کــرد و تاکیــد کــرد: بــرای ادای دیــن و انجــام وظایف 
و مأموریــت هــا در قبــال انتظــارات فرهنگــی جامعــه 
ــاال  ــت ب ــزه و جدی ــا انگی ــد ب دانشــگاهی کشــور بای
ــجم  ــی و منس ــزی علم ــا برنامه ری ــم و ب ــل کنی عم

ــم. ــن نمایی ــی را تدوی ــد فرهنگ ــای جدی طرح ه
ــگری  ــادی عس ــدس ه ــی از مهن ــا قدردان وی ب
مدیــر کل پیشــین دفتــر پشــتیبانی امــور فرهنگــی و 
اجتماعــی گفــت: بخــش کثیــری از وظایــف معاونت 
ــت از  ــه حمای ــه در زمین ــی ک ــی و اجتماع فرهنگ
تشــکل هــا سیاســی و اجتماعــی، کانون هــای 
ــت  ــی هس ــای علم ــری و انجمن ه ــی هن فرهنگ
ــر  ــن دفت ــود و ای ــام می ش ــر انج ــن دفت ــط ای توس
نقــش پررنگــی در اجرایــی شــدن اهــداف فرهنگــی 

ــوم دارد. وزارت عل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دکتــر محمدعلــی 
ــت اداره کل  ــکان هدای ــروز س ــه از ام ــالمی ک اس
پشــتیبانی امــور اجتماعــی و فرهنگــی وزارت علــوم 

را برعهــده می گیــرد از فعــاالن دانشــجویی ســابق 
فرهنگــی  کانون هــای  و  تشــکل ها  در  و  بــوده 
ــز  ــون نی ــم اکن ــد و و ه ــت دارن ــابقه فعالی س
ــت علمــی دانشــگاه دارای  ــوان عضــو هیئ ــه عن ب
دانــش و بصیــرت کافــی هســتند بتواننــد بــا 
اســتفاده از ظرفیــت کارشناســان معاونــت فرهنگــی 
ــای  ــه ه ــا، برنام ــگاه ه ــی دانش ــران فرهنگ و مدی

ــاورد. ــرا در بی ــه اج ــی را ب خوب

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم 
ــه  ــدی در بدن ــراد توانمن ــه اف ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

ــی وزارت  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــی معاون کارشناس
ــت  ــت: اکثری ــتند گف ــت هس ــال فعالی ــوم در ح عل
ــواده  ــت از خان ــن معاون ــاغل در ای ــراد ش ــه اف بدن
معظــم شــهدا و ایثارگــران هســتند کــه ایــن خــود 

ــود. ــی ش ــوب م ــت محس ــرای معاون ــازی ب امتی
دکتــر کالنتــری بــا اشــاره بــه اینکه حــدود نیمی 
از دانشــجویان کشــور و بدنــه جامعــه دانشــگاهی را 
ــت: در  ــد گف ــکیل می دهن ــوان تش ــران و بان دخت
ــاز  ــوان نی ــران و بان ــاد و مســائل دخت بعضــی از ابع
ــه  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــژه دارن ــه حمایت هــای وی ب
در برخــی از ضوابــط و آییــن نامــه هــا دچــار خــال 
هســتیم و در مجمــوع بایــد به گونــه ای فعالیــت کنیــم 
ــق  ــکان تحق ــا ام ــوان م ــران دانشــجو و بان ــه دخت ک
ــم و  ــه عل ــود را در زمین ــری خ ــای حداکث ظرفیت ه

دانــش پژوهــش و فرهنــگ داشــته باشــند.
ــگری  ــادی عس ــدس ه ــن مهن ــن آیی ــه ای در ادام
مدیــر کل پیشــین دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
وزارت علــوم بــا اشــاره بــه برنامه هایــی کــه در مــدت 
ســه ســال مســئولیت ایــن اداره کل انجــام شــد: گفــت 
محــور برنامه هــای مــا ایــن بــود کــه یــک هســته 
نــرم افــزاری را بــا مولفه هــای جلــب مشــارکت 
حداکثــری دانشــجویان، پایبنــدی بــه قانــون و اســناد 
باالدســتی و فراهــم کــردن بســتر فعالیت دانشــجویان 
تدویــن کنیــم و بــر همین اســاس هــم عمــل نمودیم.

مهنــدس عســکری تاکیــد کــرد: در تدویــن 
برنامه هــای فرهنگــی از نخبــگان دانشــگاهی و 
فعــاالن فرهنگــی نظــر خواهــی شــد و تــالش بــر 
ــی را در دانشــگاه ها  ــا و طرح های ــود برنامه ه ــن ب ای

معاون فرهنگی و اجتماعی:

مسئولیت فرهنگی وزارت علوم 
در قبال دانشگاهیان بسیار

 سنگین است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در جلسه معارفه مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: مسئولیت فرهنگی وزارت 
علوم در قبال دانشگاهیان بسیار سنگین است و پاسخگویی به انتظارات جامعه دانشگاهی، اسناد باالدستی و مسئوالن در حوزه فرهنگی دانشگاه ها، 

عزم جدی می طلبد. 
 به گزارش بازارکار، آیین معارفه دکتر محمدعلی اسالمی به عنوان مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی و قدردانی از خدمات مهندس هادی 
عسگری مدیرکل سابق این اداره کل، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و جمعی از کارشناسان و کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی 

این وزارت، برگزار شد.

 در بعضی از ابعاد و مسائل 
دختران و بانوان نیاز به 

حمایت های ویژه دارند که 
در این زمینه در برخی از 

ضوابط و آیین نامه ها دچار 
خال هستیم و در مجموع 

باید به گونه ای فعالیت کنیم 
که دختران دانشجو و بانوان 
ما امکان تحقق ظرفیت های 
حداکثری خود را در زمینه 
علم و دانش پژوهش و 

فرهنگ داشته باشند
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ــجویان  ــه دانش ــا ذائق ــه ب ــم ک ــرا بگذاری ــه اج ب
هماهنــگ باشــد روحیــه امیدبخشــی داشــته و 
ــد. ــاد کن ــش ایج ــجویان کن ــن دانش ــد در بی بتوان

ــای  ــه ه ــک برنام ــزء الینف ــوزش را ج وی آم
ــدون  ــت: ب ــت و گف ــا دانس ــگاه ه ــد در دانش جدی
آمــوزش امــکان خلــق موقعیــت هــای جدیــد 
و تبدیــل بــه تهدیدهــا بــه فرصت هــا فراهــم 
هــای  برنامــه  راســتا  همیــن  در  و  نمی شــود 
فرهنگــی کــه انجــام شــد پیوســت آموزشــی آن بــه 

ــد. ــه ش ــاالن ارائ فع
دکتــر محمدعلــی اســالمی مدیــرکل امــور 
ــن  ــز در ای ــوم نی ــی وزارت عل ــی و فرهنگ اجتماع
آییــن بــا قدردانــی از حســن نظــر دکتــر کالنتــری 
ــراز  ــوم اب ــر عل ــی وزی ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
امیــدواری کــرد: بتوانــد بخشــی از مطالبــات و 
انتظاراتــی را کــه خــود در دوران دانشــجویی و 
داشــت  علــوم  وزارت  از  تشــکل ها  در  فعالیــت 

ــد. ــی نمای عمل
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایی 

تاکیــد کــرد: عــالوه بــر بهبــود و بهینه ســازی 
برنامه هایــی کــه در گذشــته در معاونــت فرهنگــی 
انجــام شــد بایــد شــرایط موجــود را رصــد کنیــم و 
ــگان  ــی از نخب ــا نظرخواه ــد را ب ــای جدی راهبرده
ــم. ــن نمای دانشــگاهی و فعــاالن دانشــجویی تدوی

ــت  ــگاه در کلی ــه دانش ــه اینک ــه ب ــا توج وی ب
ــار کار  ــت و انتظ ــی اس ــاد تخصص ــک نه ــود ی خ

ــد  ــگاه بای ــت: دانش ــی رود گف ــی از آن م تخصص
ــد و در  ــا کن ــودش را ایف ــی خ ــئولیت اجتماع مس
ــی  ــور و انتظارات ــی کش ــای اساس ــوص نیازه خص
کــه از دانــش از نهــاد دانشــگاه مــی رود بــه وظایــف 

ــد. ــل کنن ــود عم خ
انتظــارات  داشــت:  اظهــار  اســالمی  دکتــر 
عمــده ای کــه از دانشــگاه ها وجــود دارد، تولیــد 
علــم در حــد مرزهــای دانــش، گســترش گفتمــان 
عدالــت و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی و حــل 

ــت. ــور اس ــای کش نیازه
ــی  ــی اجتماع ــور فرهنگ ــتیبانی ام ــرکل پش مدی
فرهنگــی  بخــش  کــرد  تاکیــد  علــوم  وزارت 
ــت  ــغول فعالی ــی مش ــاالن فرهنگ ــگاه ها، فع دانش
ــد  ــز بای ــی نی ــای فرهنگ ــکل ها و کانون ه در تش
ــی  ــد نیازهای ــگاه بتوان ــت دانش ــا کلی ــتا ب هم راس
ــد و در  ــخ دهن ــی رود پاس ــگاه م ــاد دانش ــه از نه ک
راســتای انتظــارات امــروز جامعــه از نهــاد دانشــگاه 

ــد. ــت کنن حرک

دانشگاه باید مسئولیت 
اجتماعی خودش را ایفا 

کند و در خصوص نیازهای 
اساسی کشور و انتظاراتی 

که از دانش از نهاد دانشگاه 
می رود به وظایف خود 

عمل کنند
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معــاون پژوهشــی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
ــاوری و  ــوزه فن ــه دو ح ــود اینک ــا وج ــرد: ب ــد ک تاکی
ــتقل  ــده و مس ــدا ش ــم ج ــاختار از ه ــی در س پژوهش
ــش  ــن پژوه ــقاقی بی ــچ انش ــا هی ــده اند، ام ــده ش دی
و فنــاوری ایجــاد نخواهــد شــد و ایــن جدایــی بــرای 
ــوآوری  ــاوری و ن ــر فن ــوم ب ــتر وزارت عل ــز بیش تمرک

ــوده اســت. ــر ب ــاده، کــه درگذشــته کمت اتفــاق افت
وی ایجــاد اســتراتژی در گفتمــان پژوهــش، 
ــورد  ــزات م ــردن تجهی ــم ک ــازی و فراه شبکه س
نیــاز حــال و آینــده، اســتفاده بهتــر از ظرفیت هــای 
ملــی و بین المللــی و ایجــاد اکوسیســتم حــل مســأله 
ــی  ــت پژوهش ــای معاون ــن ماموریت ه را از مهم تری

ــوان کــرد. ــاوری عن ــوم، تحقیقــات و فن وزارت عل
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــر صالح دکت
6500 شــرکت دانش بنیــان کــه هنــر حــل مســأله 
ــزود:  ــد، اف ــه کرده ان ــر نهادین ــال های اخی را در س
»اکوسیســتمی ایجــاد شــده کــه در ســال های 
اخیــر وقتــی مســأله ای وارد و مطــرح می شــود، 

ــز  ــوم نی ــد در وزارت عل ــد. بای ــه می کن راه حــل ارائ
اکوسیســتمی ایجــاد شــود کــه هــر زمــان مســأله ای 
وارد شــد، در حــد ماموریــت خــود بــا تقســیم کار در 
پژوهشــی  موسســات  و  پارک هــا  دانشــگاه ها، 

ــد. ــه کن راه حــل ارائ
ــدن  ــی ش ــوم، واقع ــر عل ــی وزی ــاون پژوهش مع

پژوهــش و فنــاوری؛ افزایــش قطب هــای علــم 
ــت  ــأله؛ سیاس ــل مس ــأله یابی و ح ــاوری؛ مس و فن
بین المللــی،  عرصه هــای  در  حضــور  تشــویقی؛ 
ایجــاد  و  انجمن هــا  و  مجله هــا  اولویت بنــدی 
ــای  ــازمان ها را از اولویت ه ــایر س ــا س ــی ب هم افزای
ــات و  ــوم، تحقیق ــی در وزارت عل ــت پژوهش معاون

ــرد. ــوان ک ــاوری عن فن
پژوهشــی  معاونیــن  جلســه،  ایــن  در 
ــی و  ــان مشــکالت مال ــا بی دانشــگاه های کشــور ب
ســاختاری موجــود، بــه اعــالم نظــر و ارائــه راهــکار 
ــرای  ــه، برق ــش بودج ــتار افزای ــد و خواس پرداختن
ــردن  ــت؛ تقاضامحــور ک ــا صنع ــاط دانشــگاه ب ارتب
ــع  ــرای رف ــگا ه ها ب ــدن دانش ــا؛ فراخوان پایان نامه ه
ــت  ــه ظرفی ــه ب ــور؛ توج ــکالت کش ــائل و مش مس
مشــکالت  و  مســائل  بــرای حــل  دانشــگاه ها 
ــام  ــگاهی؛ انج ــرکت های دانش ــاد ش ــور؛ ایج کش
پروژه هــای ملــی؛ اصــالح کســری بودجــه و نحــوه 

اختصــاص آن شــدند.

معاون پژوهشی وزیر علوم:

ساختار معاونت پژوهش و فناوری در 
دانشگاه  ها تفکیک نمی شود

معاون پژوهشی وزیر علوم در جمع معاونان پژوهش و فناوری 14 دانشگاه بزرگ کشور گفت: ساختار معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها 
تفکیک نمی شود و انفکاک بخش فناوری از پژوهشی منحصر به ستاد وزارت علوم است. 

 به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه تهران، دکتر پیمان صالحی در چهل و چهارمین نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های بزرگ کشور که در 
دانشگاه تهران برگزار شد اعالم کرد: استقالل معاونت فناوری از پژوهشی در سطح دانشگاه ها اتفاق نخواهد افتاد و این استقالل صرفاً در سطح 

وزارتخانه بوده است.
وی در عین حال تصریح کرد: جدا شدن معاونت فناوری از پژوهشی در وزارت علوم، باعث افزایش توجه بیشتر به نوآوری و فناوری می شود.

در وزارت علوم ،اکوسیستمی 
ایجاد شود که هر زمان 

مسأله ای وارد شد، در حد 
ماموریت خود با تقسیم کار 

در دانشگاه ها، پارک ها
 و موسسات پژوهشی 

راه حل ارائه کند
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ــاط  ــای ارتب ــزارش؛ قرارداده ــن گ ــر اســاس ای ب
صنایــع و دســتگاه های اجرایــی بــا دانشــگاه ها 
ــز پژوهشــی کشــور رشــد مناســبی را طــی  و مراک
در  همچنیــن  می دهــد.  نشــان  ســال ها  ایــن 
وزارت  میــان  تفاهم نامه هایــی  اخیــر  ســال های 
ــا  ــایر وزارتخانه ه ــاوری و س ــات و فن ــوم، تحقیق عل
و دســتگاه های اجرایــی امضــا و همکاری هــای 
آن  نتیجــه ی  کــه  اســت  آغــاز شــده  خوبــی 
واگــذاری پروژه هــای تحقیقاتــی بــه مراکــز علمــی، 
ــوده اســت. دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور ب

ــای  ــت؛ اعض ــده اس ــد ش ــزارش تاکی ــن گ در ای
ــن  ــی ای ــری اصل ــوان مج ــه عن ــی ب ــت علم هیئ
ایــن  اجــرای  در  تاثیرگــذاری  نقــش  پروژه هــا 
ــاط  ــه ی ارتب ــت درآوردن چرخ ــه حرک ــا و ب پروژه ه

بــا صنعــت و اقتصــاد کشــور ایفــا کرده انــد.
وزارت  و صنعــت  بــا جامعــه  ارتبــاط  دفتــر 
قابــل  علــوم، معتقــد اســت؛ علی رغــم رشــد 
ــت  ــوز هــم از ظرفی ــر، هن توجــه در ســال های اخی
ــده  ــتفاده نش ــی اس ــه خوب ــگاه ها ب ــت دانش و قابلی
اســت و می تــوان انتظــار رشــد بیشــتری را در 
ــت  ــروری اس ــاس ض ــن اس ــر ای ــت. ب ــده داش آین

نیــز  و  کشــور  پژوهشــگاه های  و  دانشــگاه ها 
نهادهــای فنــاور برنامه هــای مناســب و موثــری در 

ــد. ــه کنن ــتا ارائ ــن راس ای
وزارت  و صنعــت  بــا جامعــه  ارتبــاط  دفتــر 
علــوم بــا اعــالم اینکــه برخــی از دانشــگاه ها، 
ــر اســاس  ــی ب پژوهشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عال
ــیار  ــرد بس ــوزه عملک ــن ح ــم ای ــاخص های مه ش
و  دانشــگاها  داشــته اند؛  قابل توجهــی  و  خــوب 
پژوهشــگاه های برتــر از لحــاظ ارتبــاط بــا جامعــه و 

ــرد. ــی ک ــت را معرف صنع
شــایان ذکــر اســت؛ تعــداد قراردادهــای ارتبــاط با 
جامعــه و صنعــت در حــال اجــرا، مبلــغ قراردادهــای 
ــا جامعــه و صنعــت در حــال اجــرا، مبلــغ  ارتبــاط ب
ســاالنه جــذب شــده )درآمــد( قراردادهــای ارتبــاط 
بــا صنعــت، تعــداد اعضــای هیــات علمــی مجــری 
ــا جامعــه و صنعــت در حــال  قراردادهــای ارتبــاط ب
ــاب  ــاخص های انتخ ــن ش ــه مهم تری ــرا از جمل اج
ــاری  ــه معی ــت ک ــوم اس ــوی وزارت عل ــده از س ش
بــرای ســنجش عملکــرد دانشــگاه ها و مراکــز 

علمــی و پژوهشــی اســت.

ــاط  ــای ارتب ــداد قرارداده ــبت تع نس
ــه  ــرا ب ــال اج ــت در ح ــه و صنع ــا جامع ب
تعــداد اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ها 

ــی ــوزش عال ــز آم و مراک
رتبه/نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی

1.دانشگاه علم و صنعت ایران
2.دانشگاه صنعتی شریف

3.دانشگاه شیراز
و  زلزله شناســی  المللــی  بیــن  4.پژوهشــگاه 

مهندســی زلزلــه
5.دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
ــاط  ــای ارتب ــغ قرارداده ــبت مبل   نس
ــه  ــرا ب ــال اج ــت در ح ــه و صنع ــا جامع ب

ــی ــأت علم ــای هی ــداد اعض تع
 رتبه/نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی

1.دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2.پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

3.دانشگاه علم و صنعت ایران
4.دانشگاه صنعتی اصفهان

5.پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم؛

دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر 
در زمینه انعقاد قرارداد با صنعت 

معرفی شدند

دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا ارائــه گزارشــی از تعــداد و درآمــد اختصاصــی قراردادهــای 
ــر در  ــگاه های برت ــگاه ها و پژوهش ــور، دانش ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــرای دانش ــال اج ــت در ح ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ارتب

ایــن حــوزه را معرفــی کــرد. 
ــای  ــش قرارداده ــرح پای ــاس ط ــر اس ــه، ب ــن وزارتخان ــت ای ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــر ارتب ــل از دفت ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
ــت  ــت ثب ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــوزه ارتب ــرا در ح ــال اج ــرارداد در ح ــش از 8700 ق ــال 1400، بی ــت س ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ارتب
ــه  ــبت ب ــر نس ــال اخی ــی در س ــز آموزش ــگاه ها و مراک ــرای دانش ــال اج ــای در ح ــداد قرارداده ــد تع ــان می ده ــه نش ــت ک ــده اس ش

ــت. ــته اس ــی داش ــل توجه ــد قاب ــته رش ــال های گذش س
ــور  ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــرای دانش ــال اج ــت در ح ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ــای ارتب ــغ قرارداده ــوع مبل ــن مجم همچنی
حــدود 3,106 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت کــه تعــداد مجریــان قراردادهــای در حــال اجــرای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت 

ــی را داشــته اســت. ــه ســال های گذشــته رشــد خوب ــر نســبت ب ــز در ســال اخی نی
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شــده  جــذب  مبلــغ  نســبت     
قراردادهــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت 

در ســال اخیــر بــه تعــداد اعضــا
هیأت علمی

رتبه/نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی
1.پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2.دانشگاه تربیت مدرس
3.پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4.دانشگاه صنعتی اصفهان

5.دانشگاه علم و صنعت ایران
 

شــده  جــذب  مبلــغ  نســبت    
قراردادهــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت 

در ســال اخیــر بــه تعــداد کل
دانشجویان پذیرش شده(

رتبه/نام دانشگاه / پژوهشگاه / مرکز آموزش عالی
1.پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

2.پژوهشگاه هوافضا

3.پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
4.پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه شناســی و 

ــه ــی زلزل مهندس
5.پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

کلیــد واژه هــا: دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه 
قــرارداد بــا صنعــت وزارت علوم 
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