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رتبه جهانی ۲۱ دانشگاه کشور در نظام رتبه بندی »یو اس نیوز« اعالم شد؛

کسب مقام نخست دانشگاه های ایران توسط دانشگاه تهران
 

براســاس نتایــج رتبه بنــدی دانشــگاه های جهــان در نظــام رتبه بنــدی »یــو اس نیــوز« دانشــگاه تهــران بــا کســب امتیــاز 48/6 
ــن  ــوان برتری ــه عن ــاز 47/7 ب ــا امتی ــز ب ــریف نی ــی ش ــگاه صنعت ــرد و دانش ــب ک ــران را کس ــگاه های ای ــت دانش ــام نخس مق

دانشــگاه صنعتــی کشــور معرفــی شــد. 
»یــو اس نیــوز« در جدیدتریــن رتبه بنــدی خــود بیــش از ۱8۰۰ دانشــگاه جهــان را براســاس ۱۳ شــاخص منحصــر بــه فــرد 
ــام  ــی 4۳8 مق ــه جهان ــاز 6/ 48 و رتب ــب امتی ــا کس ــران ب ــگاه ته ــاس آن دانش ــه براس ــت ک ــرده اس ــالم ک ــری و اع اندازه گی
ــگاه  ــن دانش ــاز 7/ 44 برتری ــب امتی ــا کس ــز ب ــریف نی ــی ش ــگاه صنعت ــرد و دانش ــب ک ــران را کس ــگاه های ای ــت دانش نخس

صنعتــی کشــور معرفــی شــد.
در رتبه بنــدی ســال ۲۰۱۹ تعــداد ۲7 دانشــگاه از جمهــوری اســالمی ایــران لحــاظ شــده امــا در مجمــوع رتبــه ۲۱ دانشــگاه 

کشــور اعــالم شــده اســت.
رتبــه دوم بــا کل امتیــاز 7/47 و رتبــه جهانــی 46۰ مربــوط بــه دانشــگاه آزاد اســالمی ایــران اســت و دانشــگاه صنعتــی شــریف 

ســومین دانشــگاه برتــر کشــور در رتبه بنــدی یــو اس نیــوز بــا امتیــاز 7/ 47 موفــق بــه کســب رتبــه جهانــی ۵۵۰ شــده اســت.
همچنیــن دانشــگاه های تربیــت مــدرس بــا امتیــاز ۹/ ۳۵ و رتبــه 8۰۵ و علــم و صنعــت ایــران بــا امتیــاز 7/ ۳4 و رتبــه 8۳7 

بــه ترتیــب رتبه هــای هفتــم و هشــتم را کســب کردنــد.
دانشــگاه فردوســی مشــهد و دانشــگاه تبریــز نیــز هــر کــدام بــا امتیــاز ۵/ ۳۳ و رتبــه مشــترک جهانــی 87۲ در جایــگاه نهــم 

قــرار دارنــد. همچنیــن رتبــه دانشــگاه نوشــیروانی بابــل ۱۱ و رتبــه جهانــی آن ۹۰۲ اعــالم شــده اســت.
بــر ایــن اســاس؛ رتبه هــای دوازدهــم تــا پانزدهــم بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی مشــهد، علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، 

ــا رتبه هــای جهانــی ۹۳8، ۱۰66، ۱۱۲7 و ۱۱7۹ تعلــق دارد. اصفهــان و علــوم پزشــکی ایــران بــه ترتیــب ب
دانشگاه کاشان رتبه ۱6 را در بین دانشگاه های برتر ایران کسب کرده و رتبه جهانی این دانشگاه ۱۱8۲ است.

دانشــگاه رازی دارای رتبــه ۱7، علــوم پزشــکی اصفهــان دارای رتبــه ۱8، گیــالن رتبــه ۱8، علــوم پزشــکی تبریــز ۲۰ و شــهید 
ــه کســب رتبه هــای  ــه ترتیــب موفــق ب باهنــر کرمــان ۲۱ اســت کــه ایــن دانشــگاه ها در جمــع دانشــگاه های برتــر جهــان ب

۱۱۹۰، ۱۱۹6، ۱۲۱6، ۱۲۲۵ و ۱۲۳7 شــده اند.
ــرد  ــه ف ــر ب ــاخص منحص ــاس ۱۳ ش ــان را براس ــگاه جه ــش از ۱8۰۰ دانش ــه بی ــر رتب ــدی حاض ــوز« در رتبه بن ــو اس نی »ی
ــاالت ۱  ــداد مق ــاخص های تع ــدی ش ــن رتبه بن ــتفاده ای ــورد اس ــاخص های م ــن ش ــت. در بی ــرده اس ــالم ک ــری و اع اندازه گی
درصــد برتــر، درصــد مقــاالت ۱ درصــد برتــر، مقــاالت بین المللــی، مقــاالت پراســتناد نســبت بــه شــاخص های مــورد اســتفاده 
ســایر نظام هــای رتبه بنــدی متفــاوت اســت البتــه یــو اس نیــوز از عملکــرد پژوهشــی و اعتبــار جهانــی و منطقــه ای دانشــگاه ها 

ــد. ــتفاده می کن ــود اس ــدی خ در رتبه بن

در نامه وزیر علوم به روسای دانشگاه ها تاکید شد: لزوم 
بهره مندی از ظرفیت علمی استادان شاخص بازنشسته

 گزارش فعالیت های علمی - بین المللی وزارت علوم 
در یک سال گذشته

گزارشی از فعالیت انجمن هاي علمي دانشجویي

سرخط اخبار

خبرانهم آموزش عالی

دکرت سلیمی در گفتگو با »خربنامه آموزش عالی« 

ترشیح کرد؛

 زمینه ها و اهداف اجرای طرح » مهارت افزایی 
دانشجویان« در دانشگاه عالمه طباطبایی

* بازخوردهــای بســیار خوبــی از اجــرای طــرح 
ــم.  ــت کرده ای ــجویان دریاف ــی دانش مهارت افزای
ــش از  براســاس نظرســنجی های انجــام شــده، بی
80 درصــد از دانشــجویان از اجــرای ایــن طــرح 

رضایــت داشــته انــد.

* ســطح اشــتغال دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 
ــگاه های  ــی از دانش ــه طباطبای ــگاه  عالم در دانش
ــع  ــی مقاط ــه در برخ ــت بلک ــر نیس ــر پایین ت دیگ
باالتــر اســت. در کارشناســی ارشــد آمــار 
ــری  ــع دکت ــد و در مقط ــاالی 65 درص ــتغال ب اش

ــت. ــد  اس ــز 85 درص نی

* ضــروری اســت بــه ســمت تغییــر کارکردهــای 
ــر  ــه ب ــم ک ــت کنی ــگاه ها حرک ــی دانش کنون
ــا  ــک ب ــاط ارگانی ــد ارتب ــاس نیازمن ــن اس همی
ــرداری و  ــی و بهره ب ــف اجرای ــای مختل حوزه ه

ثروت آفرینــی هســتیم.

جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر نظرپور تشریح کرد: شرایط اعطای تسهیالت 250 
میلیون تومانی خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت 

علمی دانشگاه ها

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم؛ اهداف، سیاست ها و برنامه های هفته پژوهش و 

فناوری سال 1397 را تشریح کرد

وزیر علوم با اشاره به میراث علمی مریم میرزاخانی: 
شورای اجرایی یونسکو روز ۱۴ مارس را روز 

بین المللی ریاضیات نامگذاری کرد

 به همت متخصصان دانشگاه شهید چمران اهواز؛

دومین پمپ میله ای مکشی SRP  بر روی چاه اهواز 480 نصب شد
)متن کامل خبر در صفحه 8 خبرنامه(

ــواز  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــان دانش ــط محقق ــه توس ــه SRPک ــوم ب ــی موس ــه ای مکش ــپ میل ــن پم دومی
ــد. ــب ش ــواز ۴80 نص ــاه اه ــر روی چ ــت ب ــده اس ــاخته  ش ــی و س طراح

»تاریخچه«
ــت  ــی نف ــن اصل ــر میادی ــودن اکث ــی ب ــه قدیم ــه ب ــا توج ب
ــش  ــه کاه ــا و در نتیج ــی آنه ــار طبیع ــت فش ــور و اف کش
تولیــد، فناوری هــای فــرازآوری نفــت اهمیــت بســزایی 
دارنــد کــه بــا توجــه بــه تجــارب بــه کارگیــری انــواع 
ــه ای  ــه میل ــران، تلمب تلمبه هــای فــرازآوری مصنوعــی در ای
ــی در  ــای اصل ــی از فناوری ه ــد یک ــورس بلن ــا ک ــی ب مکش

ایــن زمینــه اســت.

»لــزوم بومی ســازی فنــاوری پمپ هــای میلــه ای مکشــی 
ــور« در کش

مشــکالت  نیــاز،  گســتردگی  پیش بینــی  بــه  توجــه  بــا 
وابســتگی بــه تأمین کننــدگان خارجــی و اهمیــت راهبــردی 
ایــن تلمبه هــا، لــزوم بومی ســازی ایــن فنــاوری بــه درســتی 
ــع  ــزی جام ــه برنامه ری ــه ب ــا توج ــد و ب ــخیص داده ش تش

ــاز  ــورد نی ــی م ــم کاالی اساس ــروژه ۱۰قل ــف مگاپ در تعری
ــن  ــا و تأمی ــع تنگناه ــدف رف ــا ه ــال ۱۳۹۳ و ب ــت در س نف
نیازهــای اســتراتژیک بخــش باالدســتی صنعــت نفــت و 
توســعه ظرفیــت تولیــد نفــت یکــی از اقــالم ۱۰گانــه مذکــور 
ــات  ــب مناقص ــد و در قال ــن ش ــی تعیی ــه ای مکش ــه میل تلمب

ــد. ــوان گردی ــوق فراخ ــروژه ف ــه، پ فناوران

»دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز برنــده مناقصــه وزارت 
ــت« نف

ــی  ــب علم ــوان قط ــه عن ــواز ب ــران اه ــهید چم ــگاه ش دانش
ــگاه  ــن دانش ــتقر در ای ــان مس ــش بنی ــرکت دان )Hub(و ش
 )Developer( بــه عنــوان توســعه دهنــده فنــی – تجــاری
بــا همــکاری یکدیگــر پیشــنهادی جامــع و در مدلــی از 
همــکاری صنعــت و دانشــگاه ارائــه کردنــد کــه در مناقصــه 
ــل ــاخت داخ ــروژه س ــده و پ ــوق برگزی ــروژه ف ــه پ فناوران

ــاز  ــال ۱۳۹۵ آغ ــد در س ــورس بلن ــا ک ــی ب ــه ای مکش ــپ میل پم
ــن  ــت در میادی ــکه نف ــا ۱۲۰۰ بش ــد 8۰۰ ت ــت تولی ــد. ظرفی ش
ــون دو مجموعــه از ایــن تلمبه هــا در  ــور تاکن ــواز و آب تیم اه
نفت خیــز  ملیمناطــق  شــرکت  تیمــور  آب  و  اهــواز  میادیــن 
جنــوب بــا موفقیــت و بــا ظرفیــت تولیــد 8۰۰ تــا ۱۲۰۰ بشــکه 
ــاز  ــورد نی ــخصات م ــر مش ــا ه ــت. ب ــاده اس ــب و آم در روز نص
ــا  ــب ب ــه و متناس ــرکت های تابع ــران و ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــد  ــی، تولی ــازندگان خارج ــه س ــران ب ــی ای ــن نفت ــای میادی نیازه

ــد.  نمای
بــا توجــه بــه تــوان تولیــد ایــن تلمبه هــا و هزینــه ســرمایه گذاری 
ــی و اســتهالک و هزینه هــای  ــن، عمــر کارکــرد طوالن نســبتا پایی
ــن  ــه ای ــکا ب ــورت ات ــا، در ص ــن تلمبه ه ــز ای ــرداری ناچی بهره ب
ــای  ــایر روش ه ــر از س ــیار کمت ــه ای بس ــا هزین ــی و ب ــوان داخل ت
ــوان  ــد، می ت ــتگی دارن ــارج وابس ــه خ ــان ب ــه همچن ــرازآوری ک ف
در کوتــاه مــدت جهــش قابــل مالحظــه ای در ظرفیــت تولیــد نفــت 

ایــران ایجــاد کــرد.



خبرنامه آموزش عالی

ــاد  ــا ایج ــت ام ــان اس ــت انس ــگاه، تربی ــه دانش ــه وظیف ــد ک ش
ــا  شــغل کــه جــزو وظایــف دانشــگاه ها نیســت. امــا در مواجهــه ب
ــد  ــزاره کارام ــن گ ــه ای ــد ک ــن نتیجــه حاصــل ش دانشــجویان ای
نیســت زیــرا ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه دانشــگاه ها به گونــه ای 
آموزش هــا را ارائــه دهنــد کــه متناســب بــا نیــاز جامعــه در حــوزه 

اشــتغال باشــد.
ــازمان های  ــا س ــیاری ب ــای بس ــا رایزنی ه ــاس، م ــن اس ــر همی ب
مختلــف مبنــی بــر اینکــه آیــا می تــوان آمــوزش رســمی را 
به گونــه ای دگرگــون کنیــم کــه در خدمــت جامعــه و دانشــجویان 

ــم. باشــد؟ انجــام دادی
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــتگاه های اجرای ــا دس ــت ب در صحب
کــه درحــال حاضــر فاصلــه زیــادی بیــن آمــوزش رســمی کشــور و 
ــت  ــی و خصوصــی ذهنی ــه وجــود دارد و دســتگاه های دولت جامع
ــرو  ــجو و نی ــگاه ها، دانش ــان از دانش ــا نیازش ــب ب ــه متناس اینک

ــد. مطالبــه کننــد را ندارن
بــرای بهتــر کــردن شــرایط، برگــزاری دوره هــای مهارتــی مکمــل 
ــه ای در  ــی و حرف ــازمان فن ــکاری س ــا هم ــرای دانشــجویان را ب ب
دســتور کار قــرار دادیــم و مســئولیت رصــد حرفه هــای مــورد نیــاز 
جامعــه بــر عهــده ایــن ســازمان گذاشــته شــد. اینکــه دانشــجوی 
رشــته های مختلــف در حــوزه درســی خــود بایــد چــه مهارتــی را 

داشــته باشــند تــا بــه راحتــی وارد اشــتغال شــوند.
ایــن موضــوع را از گروه هــای آموزشــی و مرکــز کارآفرینــی وزارت 
ــه  ــی ب ــای آموزش ــفانه گروه ه ــه متاس ــم ک ــری کردی ــوم پیگی عل
ــا        ــد ام ــر نبودن ــن تغیی ــان ای ــدود خواه ــورد مح ــد م ــر از چن غی
پــس از گذشــت یکســال از ایــن ماجــرا، دوره هــای مهارتــی شــکل 
گرفــت یعنــی بــه مــا حــدود ۴۰ حــوزه در خصــوص مهارت هــای 

مــورد نیــاز بــرای هــر رشــته در کشــور ارائــه شــد.
ــه هــر فــرد و ســازمانی کــه مراجعــه  ــرای اجــرای ایــن طــرح ب ب
کردیــم طــرح را تاییــد کردنــد امــا حمایتــی از آن صــورت نگرفــت 
ــه ای  ــوی و آیین نام ــه لحــاظ معن ــود کــه ب ــوم ب ــا وزارت عل و تنه

بــه طــور کامــل حمایــت کــرد.
بــا  شــکل گیری،  از  پــس  مهارت افزایــی  طــرح  خوشــبختانه 
ــادی از ســوی دانشــجویان مواجــه شــد طــوری کــه  اســتقبال زی
دانشــجویان بــا عالقــه خودشــان در صــورت برگــزاری کالس هــا در 

ــد. ــز حضــور مــی  یابن روزهــای تعطیــل نی

گفت وگو   

طرح مهارت افزایی در دانشگاه عالمه طباطبایی چگونه و 
از چه زمانی شکل گرفت؟

یــک مالحظــه نظــری و چنــد مشــاهده تجربــی در طــول 
ــد. ــده ش ــن ای ــکل گیری ای ــبب ش ــده س ــی بن ــئولیت اجرای مس

ــا  ــوزش رســمی م ــه آم در مالحظــه نظــری احســاس می شــد ک
ــی  ــه نوع ــجویان ب ــه دانش ــب ب ــات مناس ــال اطالع ــم انتق علیرغ

ــه اســت. ــک از جامع منف
آمــوزش رســمی مــا اطالعــات تئــوری خوبــی دارد امــا دانشــجویی 
کــه قصــد ورود بــه بــازار کار را دارد باایــن پرســش کــه "کجــا از 

ــم اســتفاده کنــم؟" مواجــه می شــود. ــن اطالعــات می توان ای
ــا  ــه متناســب ب ــف در جامع ــی دانشــجویان رشــته های مختل وقت
ــار  ــا دچ ــوند، آنه ــه کار نمی ش ــغول ب ــود مش ــته خ ــم و رش عل
افســردگی فــردی و بی عملــی در زمینه هــای مختلــف می شــوند.

ــته ها در  ــی رش ــکاک تمام ــر انف ــات بیانگ ــن موضوع ــوع ای مجم
ــه اســت. ــی از جامع ــوزش عال آم

ــزاره مطــرح  ــن گ ــی ای ــرای تشــکیل طرح هــای مهارت ــدا ب در ابت

اشاره

در چندســال اخیــر و بــا افزایــش چشــمگیر شــماِر دانــش 
آموختــگان دانشــگاهي در کشــور، بحــث هــاي مختلفــي در 
ــاره  ــي، درب ــي و اجتماع ــاي عموم ــگاهي و حوزه ه ــل دانش محاف
ــرف  ــوزِش ص ــر آم ــي ب ــنتي مبتن ــاي س ــر کارکرده ــزوم تغیی ل
نیــروي انســاني در دانشــگاه ها و نیــز ضــرورت ارتقــاي توانمنــدي 
و مهــارت دانش آموختــگان متناســب بــا نیازهــاي بــازار کار 
ــه و  ــک دغدغ ــه ی ــه مثاب ــون ب ــم اکن ــن مه ــت. ای ــه اس درگرفت
ــگاهي در  ــام دانش ــان نظ ــتگذاران و مجری ــم سیاس ــت مه اولوی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــران م ای
ــگاهي  ــام دانش ــق در نظ ــاي موف ــي از نمونه ه ــان، یک ــن می در ای
ــگاه  ــجویان" در دانش ــوزي دانش ــرح مهارت آم ــراي "ط ــور، اج کش
ــاد،  ــا، ابع ــا و چالش ه ــاره زمینه ه ــت. درب ــي اس ــه طباطبای عالم
ــلیمي،  ــین س ــر حس ــا دکت ــرح ب ــن ط ــاي ای ــداف و اولویت ه اه
ــو نشســته ایم. ــه گفــت وگ ــي ب ــه طباطبای رییــس دانشــگاه عالم

ــه  ــگاه عالم ــه 2۴ دانش ــتاد پای ــاله و اس ــلیمي، 55 س ــر س دکت
ــور  ــان حض ــت. از زم ــل اس ــط بین المل ــته رواب ــي در رش طباطبای
او در جایــگاه ریاســت دانشــگاه در ســال 1392، بســیاري از 
رویه هــاي علمــي و آموزشــي، پژوهشــي و دانشــجویي در دانشــگاه 
ــان  ــي در زم ــه طباطبای ــگاه عالم ــت. دانش ــود یاف ــالح و بهب اص
ــدي  ــام رتبه بن ــال 1395 در نظ ــلیمي و از س ــر س ــت دکت ریاس
ــت و  ــاي چشــمگیري یاف ــاوري ارتق ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل
در زمــره 13 دانشــگاه برتــر کشــور و دانشــگاه مرجــع و تخصصــي 

ــت. ــرار گرف ــران ق ــي ای ــوم انســاني و اجتماع حــوزه عل
آنچــه در پــي مي آیــد، شــرح کاملــي اســت از گفت وگــوي 

ــلیمي. ــر س ــا دکت ــي ب ــوزش عال ــه آم ــگاران خبرنام خبرن

دکرت سلیمی در گفتگو با »خربنامه آموزش عالی« ترشیح کرد؛

 زمینه ها و اهداف اجرای طرح مهارت افزایی دانشجویان در دانشگاه 
عالمه طباطبایی



خبرنامه آموزش عالی

بازخوردهای طرح مهارت افزایی دانشجویان به چه شکلی 
بوده است و اجرای این طرح چه تاثیری در بهبود وضعیت 

اشتغال دانشجویان داشته است؟
در بررســی های انجــام شــده مشــخص شــد، بیــش از 8۰ درصــد از 
دانشــجویان از اجــرای ایــن طــرح رضایــت دارنــد امــا بــرای بررســی 
وضعیــت اشــتغال آنهــا نیــاز بــه زمــان اســت زیــرا هنــوز یــک ســال 
ــن  ــیاری از ای ــت و بس ــته اس ــی گذش ــرح مهارت افزای ــرای ط از اج

دانشــجویان اکنــون درحــال تحصیــل هســتند.
ــم کــه دو محــور دارد:  ــورس امضــا کردی ــا ب ــه ای ب ــرا تفاهم نام اخی
ــل  ــال تحصی ــجویان درح ــرای دانش ــورس ب ــای ب ــی مهارت ه یک
ــرکت های  ــان در ش ــام دوره تحصیلش ــس از اتم ــد پ ــه می توانن ک
کارگــزاری بــورس مشــغول بــه کار شــوند و محــور دیگــر درخواســت 
کارگــزاران بــورس بــرای برگــزاری دوره هــا توســط دانشــگاه اســت.

ــه   ــی در دفترچ ــای مهارت افزای ــرکت در دوره ه ــده ش ــال آین از س
کنکــور دانشــجویان آورده می شــود تــا داوطلبــان بداننــد بــا 
حضــور در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، عــالوه بــر فراگیــری دروس 

آکادمیــک، مهارت هــای مختلــف دیگــری را نیــز می آموزنــد.  

اخیرا پژوهشی در خصوص وضعیت اشتغال دانشجویان انجام 
شده است، در خصوص نتایج آن توضیحاتی بفرمایید.

براســاس بررســی های انجــام شــده مشــخص شــد درحــال حاضــر 
ســطح اشــتغال دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در مقطــع کارشناســی 

ــر اســت. ــری از برخــی دانشــگاه ها باالت ارشــد و دکت
ــی  ــه طباطبای ــگاه عالم ــجویان دانش ــتغال دانش ــزان اش ــون می اکن
در مقطــع کارشناســی حــدود 38 درصــد اســت و ۶2 درصــد فاقــد 
ــد  ــا بای ــاک اســت ام ــگاه اول هولن ــار در ن ــن آم شــغل هســتند. ای
توجــه کــرد کــه دو چیــز در آن نادیــده گرفتــه شــده اســت: یکــی 
ســربازی و دیگــری افــرادی کــه در دوره هــای بعــدی ادامــه تحصیــل 
ــر همیــن اســاس بایــد متقاضیــان کار معیــار ســنجش  می دهنــد ب

قــرار گیرنــد.

در مقطــع کارشناســی ارشــد نیــز میــزان اشــتغال بــاالی ۶5 درصــد  
و در مقطــع دکتــری بــاالی 85 درصــد اســت.

در خصــوص اشــتغال دانشــجویان بایــد گفــت کــه اطالعــات 
برخــی از انــواع مشــاغل در دســترس دانشــگاه نیســت مثــال یکــی 
ــرح  ــاد مط ــوص آن زی ــکاری در خص ــار بی ــه آم ــته هایی ک از رش
می شــد، حقــوق بــود درصورتیکــه مشــخص شــد بســیاری از 

ــه  ــدون بیم ــی ب ــه های حقوق ــوق در موسس ــالن حق فارع التحصی
کار می کننــد بــه همیــن دلیــل جــزو آمارهــای اشــتغال محاســبه 

نمی شــدند.

در حال حاضر افق پیش روی دانشگاه عالمه طباطبایی 
چیست؟

ــرکت های  ــروت و ش ــه ث ــم ک ــی می کنی ــه ای زندگ ــا در جامع م
ــدارد  ــه مفهــوم کشــورهای دیگــر در آن وجــود ن ســرمایه گذاری ب
لــذا شــرکت های کارآفریــن ســرمایه خــود را از کجــا بایــد تامیــن 

کننــد؟
ــن  ــگاه ها کارآفری ــه دانش ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــن ب ــا ای ام
نشــوند. مــا بایــد منابــع ثــروت را در جامعــه پیــدا کنیــم و باآنهــا 
ــه  ــاز ب ــروزه نی ــرا ام ــم زی ــرار کنی ــاط برق ــک ارتب به صــورت ارگانی
ــری  ــی ام ــن دانشــگاه ها و دســتگاه های اجرای ــک بی ــاط ارگانی ارتب

ــت. ــروری اس الزم و ض
و  دولتــی  نهادهــای  بــا  کشــور  دولتــی  دانشــگاه های  بایــد 
ــرار کنــد  ــورت ارگانیــک ارتبــاط برق ــی بص ــتگاه های اجرای دس
کــه بــرای رســیدن بــه همیــن هــدف دوره هــای مهارت افزایــی در 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی شــکل گرفــت و پتانســیل رســیدن بــه 
ــود  ــف، وج ــتگاه های مختل ــکاری دس ــورت هم ــدف در ص ــن ه ای

دارد.
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در نامه وزیر علوم به روسای دانشگاه ها تاکید شد:

لــزوم بهره منــدی از ظرفیــت علمــی اســتادان 
شــاخص بازنشســته/ اتخــاذ تمهیداتــی در جبــران خــأ 

ــتادان ــتگی اس ــون بازنشس ــرای قان ــی از اج ناش

دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در نامــه ای 
خطــاب بــه روســای دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی و 
ــی  ــت علم ــدی از ظرفی ــزوم بهره من ــور، »ل ــر کش ــی سراس پژوهش
اســتادان آمــوزش عالــی به ویــژه اســتادان شــاخص در فضــای 
علمــی کشــور« و »اتخــاذ تمهیــدات و تدابیــری بــه منظــور جبــران 
خــأ ناشــی از اجــرای ضوابــط و مقــررات بازنشســتگی اســتادان« را 

ــرار داد.  ــد ق ــورد تاکی م
دکتــر غالمــی در ایــن نامــه آورده اســت: بــه منظــور حفــظ کیفیــت 
ــات  ــگاه ها و موسس ــی دانش ــاختار علم ــتانداردهای س ــت اس و رعای
ــداوم حضــور اعضــای هیئــت علمــی  ــی و پژوهشــی، ت آمــوزش عال
ــررات  ــط و مق ــت ضواب ــا رعای ــه ب ــتادی ک ــی اس ــه علم دارای مرتب
منــدرج در آیین نامــه اســتخدامی اعضــای هیئــت علمــی بــه 
افتخــار بازنشســتگی نائــل می شــوند، همچنیــن بهره منــدی از 
ظرفیــت علمــی اســتادان آمــوزش عالــی به ویــژه اســتادان شــاخص 
ــرای  ــی از اج ــأ ناش ــران خ ــی کشــور و جب ــای علم ــی در فض علم
ضوابــط و مقــررات بازنشســتگی بــرای ایــن عزیــزان مقتضــی اســت 
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی تمهیــدات ذیــل 

ــد: را اتخــاذ نماین
1- فراینــد بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی بایــد بــا مالحظــات 
پیشکســوتی آنــان و در نظرگرفتــن همــه جوانــب فرهنگــی و اعمــال 
تشــریفات مرســوم و متعــارف طراحــی و بــا قدردانــی شایســته انجــام 

. د شو
ــی و  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس ــدورات دانش ــد مق 2- در ح
پژوهشــی، امکانــات، فضــای کافــی و خدمــات مناســب بــرای حضــور 

اســتادان شــاخص و برجســته علمــی بازنشســته فراهــم شــود.
3- بــا اســتفاده از ظرفیــت موجــود در آیین نامــه اســتخدامی 
ــات  ــدی از خدم ــور و بهره من ــه حض ــی، زمین ــت علم ــای هیئ اعض
آموزشــی و پژوهشــی اســتادان برجســته علمــی بازنشســته، به ویــژه 
ــالت  ــای تحصی ــای دوره ه ــاله ها و پایان نامه ه ــی رس ــت راهنمای جه

تکمیلــی فراهــم شــود.
ــزی مناســب  ــا برنامه ری ــان اظهــار امیــدواری کــرد کــه ب وی در پای
ــار  ــوت در کن ــتادان پیشکس ــه اس ــش و تجرب ــری از دان و بهره گی
انگیــزه اعضــای هیئــت علمــی جــوان، شــاهد بهتریــن دســتاوردها 

ــرای توســعه علمــی کشــورمان باشــیم. ب

مرکــز همــکاري هــاي علمــي و بین المللــي وزارت علــوم، در 
ــن  ــی ای ــی بین الملل ــای علم ــت فعالیت ه ــن وضعی ــی، آخری گزارش

ــرد. ــریح ک ــه را تش وزارتخان

رئوس مهم این گزارش عبارت است از:

1- تعریــف، توافــق و اجرایــی کــردن 15۰ طــرح مشــترک پژوهشــی 
در حوزه هــای فنــی بیــن دانشــگاه های داخــل و دانشــگاه های 
معتبــر خارجــی در یــک ســال اخیــر، کــه ســبب بهــره گرفتــن از 

ــا شــده اســت. ــز دنی ــات دانشــگاه های مجه امکان
بیــن  بین المللــی  تحصیلــی  مشــترک  دوره   11 تعریــف   -2

کشــور. خــارج  و  داخــل  دانشــگاه های 
3- حضــور بیــش از 21۰۰ دانشــمند، رئیــس دانشــگاه، عضــو هیئت 
علمــی خارجــی در ایــران بــرای گســترش همکاری هــای دوجانبــه، 
ســمینارها، دوره هــای آموزشــی و پرورشــی و متقابــال ســفر 1۴5۰ 
نفــر از اعضــای هیئــت علمــی بــه خــارج از کشــور بــرای شــرکت در 
ســمینارها و اجــرای طرح هــای پژوهشــی مشــترک؛ در ایــن تبادالت 
بــا رعایــت اصــول امنیتــی صدهــا دانــش فنــی و نویــن جــذب شــده 
ــش  ــون افزای ــای گوناگ ــور را در زمینه ه ــدی کش ــه توانمن ــت ک اس

می دهــد.
به ویــژه  خارجــی،  دانشــجوی  پذیــرش  ظرفیــت  افزایــش   -۴
ــن و  ــان، یم ــراق، لبن ــوریه، ع ــر س ــلمان، نظی ــورهای مس از کش
ــه ای کــه در حــال حاضــر هــزاران نفــر از ایــن  ــه گون افغانســتان، ب
ــی در  ــرای تخصص ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــورها در مقاط کش
ــا و  ــام دوره ه ــا اتم ــه ب ــتند ک ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــران مش ای
بازگشــت بــه کشــورهای خــود بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی در 
ــد. ــه تدریــس و خدمــت می پردازن دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی ب

و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  کرســی های  تعــداد  افزایــش   -5
ــی ها  ــن کرس ــداد ای ــا؛ تع ــم دنی ــگاه های مه ــی در دانش ایران شناس
در ســال جــاری بــه 5۶ کرســی در 37 کشــور دنیــا توســعه یافتــه 
ــالمی –  ــگ اس ــا فرهن ــنایی ب ــی، آش ــی علم ــه دیپلماس ــه وظیف ک

ــد. ــده دارن ــی را برعه ــان فارس ــتن زب ــه داش ــده نگ ــی و زن ایران

 فعالیت های علمی - بین المللی وزارت علوم در یک سال گذشته گزارش

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به 
میراث علمی دکتر مریم میرزاخانی:

شورای اجرایی یونسکو روز ۱۴ مارس را 
روز بین المللی ریاضیات نامگذاری کرد

ــا اشــاره  دکتــر منصــور غالمــی گفــت: شــورای اجرایــی یونســکو ب
ــر  ــوی دیگ ــه بان ــی و س ــم میرزاخان ــر مری ــی دکت ــراث علم ــه می ب
ــوان روز  ــه عن ــارس را ب ــذاری؛ روز 1۴ م ــند نامگ ــدان در س ریاضی

ــرد.  ــذاری ک ــات نامگ ــی ریاضی ــن الملل بی
ــی ســازمان یونســکو در  ــوم اظهــار داشــت: شــورای اجرای ــر عل وزی
دویســت و پنجمیــن اجــالس خــود، بــا توجــه بــه نقــش ریاضیــات
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دکتــر محمــد تقــی نظرپــور معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در تشــریح شــرایط اعطــای 
ــد و ســاخت مســکن اعضــای  ــی خری ــون تومان تســهیالت 25۰ میلی
ــه وضعیــت اقتصــادی  ــا توجــه ب هیئــت علمــی دانشــگاه ها گفــت: ب
ــه اعضــای هیئــت علمــی جــوان کــه  ــه منظــور کمــک ب کشــور و ب
ــراوان، در  ــس از پیگیری هــای ف ــن مســکن هســتند، پ ــد تأمی نیازمن
ــار،  ــول و اعتب ــا موافقــت شــورای پ ــاه ســال 1397 ب ــخ 3 آبان م تاری
ــت  ــد و ســاخت مســکن اعضــای هیئ ــردی تســهیالت خری ســقف ف
ــارد و  ــغ دو میلی ــه مبل ــال ب ــارد ری ــک میلی ــگاه ها از ی ــی دانش علم

ــت. ــش یاف ــال افزای ــون ری پانصــد میلی
ــول  ــورای پ ــوب ش ــود مص ــرخ س ــا ن ــهیالت ب ــن تس ــزود: ای وی اف
ــاله  ــر 2۰ س ــت حداکث ــا دوران بازپرداخ ــد( و ب ــار )18 درص و اعتب
ــز  ــگاه ها و مراک ــی دانش ــمی و پیمان ــی رس ــت علم ــای هیئ ــه اعض ب

ــد. ــد ش ــت خواه ــور پرداخ ــی کش ــوزش عال آم
ــرد:  ــح ک ــوم تصری ــع وزارت عل ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
ســقف تســهیالت 25۰ میلیــون تومــان اســت؛ متقاضیــان دریافــت وام 
می تواننــد مبلــغ کمتــری را درخواســت کننــد و بازپرداخــت آن نیــز 

ــد. ــه همــان نســبت کاهــش می یاب ب
ــد و ســاخت مســکن اعضــای  ــرد: تســهیالت خری وی خاطرنشــان ک
هیئــت علمــی دانشــگاه ها از ســوی بانک هــای ملــی، صــادرات، 
ــر  ــران )ب ــاه کارگ ــاورزی و رف ــکن، کش ــپه، مس ــت، س ــارت، مل تج
اســاس تمرکــز حســاب دانشــگاه( ارائــه خواهــد شــد و تــالش 
می  شــود بــا مدیــران عامــل بانک هــا بــه منظــور بازپرداخــت پلکانــی 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــهیالت توافقات ــن تس ای
دکتــر نظرپــور ادامــه داد: بــر اســاس ضوابــط قبلــی، بانــک مرکــزی، 
ــت  ــه اعضــای هیئ ــاخت مســکن ب ــا س ــد ی ــهیالت خری ــای تس اعط
علمــی دانشــگاه ها را هــر 1۰ ســال یــک بــار بالمانــع دانســته 
ــاًل از  ــه قب ــور ک ــگاه های کش ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــت؛ اعض اس
ــی  ــت وام قبل ــخ دریاف ــد و از تاری ــتفاده کرده ان ــهیالت اس ــن تس ای
ــه  آنهــا، بیــش از ده ســال می گــذرد، می تواننــد در صــورت تمایــل ب

ــد. ــدام کنن ــی اق ــویه وام قبل ــس از تس ــدد پ ــت وام مج دریاف

در پیشــبرد ســایر علــوم بویــژه در فهــم مســائل بــزرگ اجتماعــی، 
زیســت محیطــی و معضــالت مربــوط بــه آنهــا ماننــد آثــار تغییــرات 
ــی و  ــش بین ــتی، پی ــوع زیس ــودی تن ــا ناب ــارزه ب ــی، مب آب و هوای
بــرآورد نیازهــای رشــد جمعیــت از جملــه غــذا و کمــک بــه یافتــن 
راهکارهــای علمــی، روز 1۴ مــارس را بــه عنــوان روز بیــن المللــی 

ریاضیــات نامگــذاری کــرد.

ــات را در  ــی ریاضی ــوم هــدف از نامگــذاری روز بیــن الملل ــر عل وزی
معــرض عمــوم قــرار دادن فعالیــت هــای حــوزه ریاضــی در طــول 
ــن  ــه نامگــذاری روز بی ــوط ب ســال دانســت و گفــت: در ســند مرب
ــم  ــر مری ــی دکت ــراث علم ــه می ــاره ب ــا اش ــات، ب ــی ریاضی الملل
میرزاخانــی و ســه بانــوی دیگــر ریاضیــدان، بــر نقــش ســازنده زنــان 
ــه عنــوان الگوهایــی  در توســعه ریاضیــات تاکیــد شــده و از آنهــا ب
بــرای زنــان و دختــران جویــای دانــش در همــه جوامــع نــام بــرده 

شــده اســت.
روز   ،)3/1۴( پــی  عــدد  براســاس  ریاضیــات  بین المللــی  روز 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــالدی در نظ ــال می ــاه س ــومین م ــم از س چهارده
ــا رای کشــورهای  ــران از ســال 2۰15 ب اســت.جمهوری اســالمی ای
ــاد  ــه نه ــی یونســکو ک ــت شــورای اجرای ــه عضوی عضــو یونســکو ب

ــد. ــت، درآم ــو اس ــا 58 عض ــازمان ب ــن س ــی ای مدیریت
مریــم میرزاخانــی متولــد 13 اردیبهشــت 135۶ در تهــران، در 
ســال های 1373 و 137۴ )ســال ســوم و چهــارم دبیرســتان( 
ــالی  ــدال ط ــب م ــه کس ــق ب ــران موف ــگان ته ــتان فرزان از دبیرس
ــال 199۴ در  ــد از آن در س ــد و بع ــوری ش ــی کش ــاد ریاض المپی
المپیــاد جهانــی ریاضــی هنــگ کنــگ بــا ۴1 امتیــاز از ۴2 امتیــاز 
ــی ســال 1995 در  ــد یعن ــت. ســال بع ــی گرف ــدال طــالی جهان م
المپیــاد جهانــی ریاضــی کانــادا بــا کســب ۴2 امتیــاز از ۴2، رتبــه 

ــت آورد.  ــه دس ــی را ب ــالی جهان اول ط
مریــم میرزاخانــی در ســال 2۰۰۴ بــا اخــذ مــدرک دکترای دانشــگاه 
ــزه  ــدگان جای ــن، از برن ــس مک مول ــه سرپرســتی کورتی ــاروارد ب ه
فیلــدز، در دانشــگاه های پرینســتون و اســتنفورد بــه تدریــس 

مشــغول شــد. 
در ســال 2۰۰5 نشــریه پاپیــوالر ســاینس آمریــکا، از او بــه عنــوان 
یکــی از 1۰ ذهــِن جــوان جهــان تجلیــل کــرد. میرزاخانــی مدتــی 
ــت و کار  ــتنفورد رف ــه اس ــد ب ــا بع ــی داد ام ــتون درس م در پرینس
تدریــس و پژوهــش را در آن جــا پــی گرفــت. او در شــهریور 1387 
)اول ســپتامبر 2۰۰8 ( و در 31 ســالگی بــه درجــه اســتادی در ایــن 
دانشــگاه رســید. میرزاخانــی در ســال 2۰13 میــالدی بــه ســرطان 
ــده از  ــرطان دی ــا س ــارزه ب ــال مب ــار س ــد از چه ــد و بع ــال ش مبت

جهــان فروبســت.

دکرت نظرپور، معاون اداری، مالی و 

مدیریت منابع وزارت علوم ترشیح کرد:

شرایط اعطای تسهیالت 250 
میلیون تومانی خرید و ساخت 

مسکن اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها

خدماتی و رافهی
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ــه افزایــش شــناخت اعضــای هیئــت علمــی مؤسســه ها از  کمــک ب
فضــای کار واقعــی در جامعــه و صنعــت، تقویــت ارتبــاط مؤسســه 
ــا جامعــه و صنعــت، همچنیــن گســترش همکاری هــای پایــداری  ب
علمــی و پژوهشــی بیــن مؤسســه و واحــد عملیاتــی، اســتفاده مفیــد 
و مؤثــر از امکانــات، آزمایشــگاه ها و تجهیــزات واحدهــای عملیاتــی، 
و  دانــش  و گســترش  مؤسســه  پژوهش هــای  بــه  جهت دهــی 
فنــاوری کاربــردی مــورد نیــاز جامعــه و صنعــت و انتقــال و ترویــج 
یافته هــای جدیــد دانــش و فنــاوری مؤسســه بــه جامعــه و صنعــت 
بــا هــدف ارتقــای تــوان علمــی و فنــی واحدهــای عملیاتــی برخــی 

ــت. ــیوه نامه اس ــن ش ــداف ای از اه

ــی  ــت علم ــای هیئ ــی اعض ــت مطالعات ــیوه نامه فرص ــاس ش براس
ــرای  ــت، ب ــه و صنع ــی در جامع ــات پژوهش ــگاه ها و موسس دانش
ــال  ــدای س ــه از ابت ــی ک ــت علم ــای هیئ ــت اعض ــل وضعی تبدی
1398 دوره پیمانــی یــا رســمی آزمایشــی را آغــاز می کننــد، 
گذرانــدن فرصــت مطالعاتــی در جامعــه و صنعــت الزامــی اســت.

ــجم  ــوی و منس ــاط ق ــراری ارتب ــتای برق ــیوه نامه در راس ــن ش ای
میــان دانشــگاه یــا پژوهشــگاه بــا بخش هــای جامعــه و صنعــت در 
ــای  ــای اعض ــردن یافته ه ــی ک ــی و عملیات ــای علم ــه حوزه ه هم
ــت و  ــی صنع ــای واقع ــا نیازه ــان ب ــنایی آن ــی و آش ــت علم هیئ

جامعــه تدویــن شــده اســت.
اعضــای هیئــت علمــی مؤسســه در  فرصت هــای مطالعاتــی 
ــرای ارتقــای توانمندی هــا  جامعــه و صنعــت زمینــه مناســبی را ب
و مهارت هــای آنــان در کســب دانــش بومــی و انتقــال یافته هــای 

ــازد. ــم می س ــه فراه ــه جامع ــی ب پژوهش
ــو  ــی، عض ــت مطالعات ــی فرص ــیوه نامه، در ط ــن ش ــا ای ــق ب مطاب
هیئــت علمــی در واحــد عملیاتــی دولتــی یــا غیردولتــی )شــامل 
ــی  بخش هــای صنعتــی، اجتماعــی و فرهنگــی، اقتصــادی، خدمات
و کشــاورزی( یــا مراکــز پژوهشــی مرتبــط بــا صنایــع و رشــته های 
ــجام و  ــظ انس ــور حف ــه منظ ــد؛ ب ــور می یاب ــه حض ــال مؤسس فع
ــازمانی در  ــای س ــف واحده ــکل در وظای ــروز مش ــری از ب جلوگی
مؤسســه بایــد ظرفیــت اعــزام اعضــای هیئــت علمــی بــه گونــه ای 
تعییــن شــود کــه خللــی بــه وظایــف آموزشــی و پژوهشــی 

مؤسســه وارد نشــود.

ایــن شــیوه نامه از ابتــدای ســال 1398 الزم االجراســت و بــر 
اســاس بندهــای »د« مــاده 12 و 1۴ آیین نامــه اســتخدامی بــرای 
ــال  ــدای س ــه از ابت ــی ک ــت علم ــای هیئ ــت اعض ــل وضعی تبدی
1398 دوره پیمانــی یــا رســمی آزمایشــی را آغــاز می کننــد، 
ــی اســت. ــه و صنعــت الزام ــی درجامع ــدن فرصــت مطالعات گذران

ــه  ــی در جامع ــت مطالعات ــیوه نامه دوره فرص ــن ش ــاس ای ــر اس ب
ــی دســت  ــت علمــی در دوره پیمان ــرای اعضــای هیئ ــت ب و صنع
کــم ۶ مــاه تمــام وقــت یــا 12 مــاه نیمــه وقــت و در دوره رســمی 

آزمایشــی 3 مــاه تمــام وقــت یــا ۶ مــاه نیمــه وقــت اســت.

ــد  ــه در نظــر دارن ــای آموزشــی ک ــرم گروه ه ــران محت ــل توجــه مدی قاب
ــرای ســال آینــده اعضــای هیئــت علمــی جدیــد اســتخدام کننــد؛ ب

گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت 
برای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده، الزامی شد

گفتگو دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم؛ اهداف، سیاست ها و برنامه های هفته پژوهش و 

فناوری سال ۱397 را تشریح کرد

ــاوری وزارت  ــش و فن ــاون پژوه ــد مع ــعود برومن ــر مس دکت
ــاوری، در  ــش و فن ــه پژوه ــی هفت ــتاد مل ــس س ــوم و رئی عل
گفت وگــوی اختصاصــی بــا »خبرنامــه آمــوزش عالــی«، 
ــاوری  ــه پژوهــش و فن ــای هفت ــداف، سیاســت ها و برنامه ه اه
ســال 1397 را تشــریح کــرد؛ آنچــه می خوانیــد مشــروح 

ــت. ــد اس ــر برومن ــا دکت ــو ب گفت وگ

لطفا درخصوص اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری 
توضیح دهید؟

هفتــه پژوهــش و فنــاوری، فرصــت مناســبی بــرای تمرکــز بــر روی 
ــا  ــی آورد ت ــاوری در کشــور فراهــم م ــف پژوهــش و فن ــاد مختل ابع
کلیــه ذینفعــان ضمــن اطــالع از رونــد وضعیــت موجــود در کشــور، 
ــه  ــد. ب ــرار دهن ــتور کار ق ــری را دس ــات مهم ت ــزی و اقدام برنامه ری
همیــن منظــور، ســتاد برگــزاری هفتــه ملــی پژوهــش و فنــاوری، 
و  نهادهــا  ســازمان ها،  همــکاری  بــا  را  متعــددی  برنامه هــای 

ــت. ــده اس ــدارک دی ــگاه ها ت دانش
»ترویــج فرهنــگ پژوهــش و فنــاوری«،  »ارتقــای جایــگاه پژوهــش 
ــی«،  »بسترســازی  ــع چالش هــای مل ــه رف ــاوری«،  »کمــک ب و فن
ــراری  ــاوری« و »برق ــش و فن ــای پژوه ــازی یافته ه ــرای تجاری س ب
ارتبــاط ســازنده میــان پژوهشــگران و فنــاوران بــا خریــداران 
ــی  ــه مل ــم هفت ــزاری مراس ــداف برگ ــن اه ــتاوردها« مهم تری دس

پژوهــش می باشــد.

مهم ترین ویژگی های برگزاری هفته پژوهش و فناوری در 
سال جاری چیست؟

ــان در  ــور همزم ــه ط ــاوری ب ــش و فن ــی پژوه ــه مل ــزاری هفت برگ
ــاه  ــه 3۰ آذر م ــت جمع ــاه لغای ــنبه 2۴ آذرم ــور )ش ــر کش سراس
ــار و  ــکاس اخب ــرای انع ــانه ب ــا رس ــترده ب ــکاری گس 1397(،  هم
ــان  ــزاری همزم ــی، برگ ــطح مل ــش در س ــه پژوه ــای هفت رویداده
ــگاه  ــا نمایش ــاوری ب ــش و فن ــه پژوه ــگاه هفت ــن نمایش نوزدهمی
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ســاخت داخــل  )دوشــنبه 3 
ــگاه  ــزاری نمایش ــاه1397(، برگ ــنبه ۶ دی م ــت پنجش ــاه لغای دی م
تقاضــا، برگــزاری ســمینارهای تخصصــی توســط دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه ها بــا موضوعــات بررســی چالش هــای ملــی کشــور 
ماننــد آب، آســیب های اجتماعــی و محیــط زیســت و حضــور 

»رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از اساتید 
دانشگاه ها و اعضای جامعه دانشگاهی کشور: 

اخیراً شنیدم که فرصت مطالعاتِی یک ساله  اساتید 
در صنعت، برنامه ریزی شده و در مجاری تصویب 
و مراکز تصویب، تصویب شده؛ خوب است، بسیار 
کار خوبی است. فرض کنید یک فرصت مطالعاتی 
به اساتید مرتبط با صنعت بدهند که بروند داخل 

صنعت و از نزدیک با مشکالت صنعت کشور آشنا 
بشوند. ما در صنعت کشور مشکالتی داریم؛ این 

مشکالت را بایستی دانشگاه حل کند.« 
)۲۰ خردادماه ۱۳۹7(
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6 فرهنگی
ــگ اســتارتاپ ها از ویژگی هــای مهــم برگــزاری مراســم هفتــه  پررن

ــت. ــاری اس ــال ج ــاوری در س ــش و فن پژوه

امسال هفته پژوهش و فناوری با محوریت چه شعاری برگزار 
می شود و روزهای این هفته چه عناوینی دارند؟

شــعار هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال جــاری »پژوهــش هدفمنــد، 
فنــاوری ارزش آفریــن، در خدمــت تولیــد ملــی« اســت و 2۴ آذرمــاه 
ــش،  ــاه )پژوه ــگاه(،   25آذرم ــه و دانش ــاوری، مدرس ــش، فن )پژوه
فنــاوری و رســانه(،  2۶آذرمــاه )پژوهــش، فنــاوری، صنعــت و 
چالش هــای ملــی(، 27آذرمــاه )پژوهــش، فنــاوری و علــوم انســانی و 
هنــر( و  28آذرمــاه )پژوهــش، فنــاوری و مســئولیت های اجتماعــی 

ــذاری شــده اســت. ــی( نامگ ــالت بین الملل و تعام

گزارشی از فعالیت انجمن هاي علمي دانشجویي

مختلــف جامعــه و مجامــع علمــی ملــی و بین المللــی از نظــر ســابقه 
ــن تشــکل هاي علمــي دانشــجویي  ــت ای و تاریخچــه تاســیس و فعالی
ــوزش  ــز آم ــگاه ها و مراک ــا در دانش ــمی آنه ــت رس ــه فعالی ــروع ب ش
ــی  ــای علم ــه انجمن ه ــردد. البت ــاز می گ ــاد ب ــه هفت ــه ده ــی ب عال
ــد؛  ــت در کشــور دارن ــث تاســیس و فعالی ــر از حی ــابقه ای طوالنی ت س
امــا آن چــه بــه عنــوان یــک برنامــه رســمی و قانونــی و از طریــق ابــالغ 
آیین نامــه انجــام پذیرفتــه بــه نیمــه دوم دهــه 7۰ هجــری شمســی باز 
می گــردد. بــراي اولـــین بـــار در ســال 1378 آیین نامــه انجمن هــاي 
علمــي دانشــجویي تصویــب شــد و براســـاس آن دانشــگاه ها ملــزم بــه 

ــاي علمــي دانشــجویي شــدند.  ــدازي انجمن ه راه ان
ــتور  ــجویي در دسـ ــي دانش ــاي علم ــوع انجمن ه ــخ موض از آن تاری
کـــار وزارت علـــوم و دانشـــگاه ها قـــرار دارد و در این راســتا توفیقات 
ــوط  ــت هاي مرب ــراي سیاس ــت. در اج ــده اس ــل ش ــمگیري حاص چش
بــه توســعه و گســترش کمــي و کیفــي فعالیــت ایــن نهادهــاي علمــي 
دانشــجویي آخریــن آیین نامــه »تأســیس و فعالیــت انجمن هــا و 
ــاه  ــخ 29 مهرم اتحادیه هــاي انجمن هــاي علمــي دانشــجویي« در تاری
139۶ بــه امضــاي وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوري رســید و جهــت 
اجــرا بــه دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــي و پژوهشــي ابــالغ شــد.

ــه تاســیس  ــالغ آیین نام ــان اب انجمــن هــاي علمــي دانشــجویي از زم
ــن  ــده و از همی ــه ش ــجویان مواج ــتقبال دانش ــا اس ــال 1378، ب از س
ــف  ــي مختل ــاي آموزش ــا در گروه ه ــت آنه ــیس و فعالی ــد تاس رو رون
ــداد انجمن هــاي علمــي  ــون تع ــوده اســت. هــم اکن ــش ب ــه افزای رو ب
ــاس  ــر اس ــت ب ــیده اس ــت رس ــه ثب ــگاه ها ب ــه در دانش ــجویي ک دانش

ــت. ــل اس ــاي ذی ــرح جدول ه ــه ش ــار ب ــن آم آخری انجمــن علمــي دانشــجویي نهــاد مســتقلي اســت کــه مي تواننــد از بــه 
هــم پیوســتن داوطلبانــه دانشــجویان یــک رشــته یــا گرایــش علمــي 
در هــر دانشــکده  در دانشــگاه تاســیس شــوند. در واقــع انجمن هــاي 
ــه  ــن داوطلبان ــرای تمری ــه اي ب ــت و زمین ــجویی فرص ــی دانش علم
ــب  ــن ترتی ــتند؛ بدی ــی هس ــب کاِر گروه ــی در قال ــای علم فعالیت ه
کــه دانشــجویان بــا هــدف پیگیــري اهدافــي علمــی و تخصصــی گــرد 
ــج  ــن چارچــوب ضمــن تروی ــت خــود در ای ــا فعالی ــد و ب ــم می آین ه
ــز  ــود را نی ــد خ ــه رش ــگاه ها، زمین ــی در دانش ــای علم ــق فض و تعمی

ــد.  ــم می آورن فراه
ــه در انجمن هــای علمــی  ــه فعالیــت داوطلبان اســتقبال دانشــجویان ب
ــجویی را  ــی دانش ــای علم ــداد انجمن ه ــداوم تع ــد م ــجویی رش دانش
ســبب شــده اســت کــه ایــن رشــد همچنــان ادامــه دارد. در بســیاری 
از دانشــگاه ها عــالوه بــر تاســیس و فعالیــت انجمــن علمــی در تمامــی 
رشــته های دانشــگاه، در حوزه هــای علمــی نویــن و بین رشــته ای 
نیــز مجوزهایــی صــادر شــده اســت. بــه طــور کلــي و در سیاســتگذاري 
ــوم ایــن تشــکل هاي علمــي  معاونــت فرهنگــي و اجتماعــي وزارت عل
دانشــجویي بــا هــدف پیگیــري و تحقــق اهــداف زیــر تاســیس شــده و 

مــورد حمایــت قــرار مي گیرنــد. 
ــروز  ــتعدادها و ب ــکوفایی اس ــرای ش ــب ب ــای مناس ــاد زمینه ه - ایج
ــان در  ــدی ایش ــری از توانمن ــجویان و بهره گی ــی دانش ــت علم خالقی

ــت فضــای علمــی دانشــگاه ــق و تقوی تحق
- افزایــش مشــارکت جمعــی و داوطلبانــه دانشــجویان در فعالیت هــای 

علمــی بــه منظــور ترویــج فرهنــگ کارگروهــی
- تکمیــل رســالت های دانشــگاه در تربیــت نیــروی انســانی متخصــِص 

توانمنــد بــا رویکــرد فرصت دهــی و اعتمــاد 
ــا بخش هــای  ــی ب ــوزش عال ــم پیوندهــای نظــام آم ــت و تحکی - تقوی

 تعداد انجمن های ثبت

شده

سال

6122 1392

7069 1393

8555 1394

8966 1395

9388 1396

9639 1397

جدول تعداد - بر اساس سال
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انجمن هــاي علمــي دانشــجویي براســاس  رشــته یــا گرایــش 
ــا توجــه  ماهیــت علمــي فعالیت شــان در بســیاري از  تحصیلــي و ب
ــان را  ــد فعالیت هایش ــود مي توانن ــي خ ــاي علم ــا و حیطه ه قالب ه
ــر  ــوارد زی ــامل م ــی ش ــای علم ــد. برخــی از فعالیت ه صــورت دهن

اســت: 
ــی  ــای آموزش ــا و دوره ه ــا، کالس ه ــی )کارگاه ه ــت آموزش -فعالی

ــی( ــی و تخصص علم
-رویــداد علمــی )مســابقه، جشــنواره، کنفرانــس، نشســت، ســمینار، 

نمایشــگاه، بزرگداشــت، گردهمایــی علمــی و تخصصــی(
-تولیــد و نشــر محتــوای علمــی )نشــریه، کتــاب، صفحــات مجــازی، 
ــی و  ــای علم ــرد، مدی ــا ب ــو ی ــا، تابل ــم، مولتی مدی ــزار، فیل نرم اف

تخصصــی(
-فعالیت پژوهشی )تحقیق، مطالعه و پژوهش(

-کارآفرینی )ترویج و حمایت از کارآفرینی(
-خالقیت علمی )اختراع، ابتکار، نوآوری، نوآفرینی(

مباحثــه،  )هم اندیشــی،  تخصصــی  و  علمــی  -گفت وگــوی 
ــر،  ــادل نظ ــث و تب ــره، بح ــی، مناظ ــی آزاداندیش ــو، کرس گفت وگ

ســخنرانی، میزگــرد، نقــد و نظــر، حلقــه فکــری(
ــکاری  ــد و هم ــه، بازدی ــی )جلس ــای علم ــات و همکاری ه -ارتباط
ــی،  ــی، صنعت ــی، خدمات ــای علم ــز و مجموعه ه ــا مراک ــترک ب مش
ــش  ــا دان ــاط ب ــی و ارتب ــا بین الملل ــی ی ــا تخصصــی مل ــه ای ی حرف

ــگان( آموخت



ــاب  ــا احتس ــید و ب ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــت ماه امس اردیبهش
ــه   ــه تلمب ــپ 13 مجموع ــن پم ــده از دومی ــام ش ــرداری انج بهره ب

ــد شــد. ــر در دانشــگاه ســاخته خواه دیگ
 SRP گفتنــی اســت نخســتین پمــپ میلــه ای مکشــی موســوم بــه
در میــدان نفتــی آبتیمــور 5۰ نصــب شــد؛ تجهیــزی کــه بــه گفتــه 
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب، صرفه جویــی 
۶۰۰ هــزار یورویــی و افزایــش حداقــل 5۰۰ بشــکه ای تولیــد نفــت 

را در چــاه آبتیمــور 5۰ بــه دنبــال دارد.
ــم کاالی اساســی  ــی از 1۰ قل ــوان یک ــه عن ــه ب ــای SRP ک پمپ ه
وزارت نفــت بــه کارفرمایــی شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز 
ــی و  ــواز طراح ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــت دانش ــه هم ــوب و ب جن
ــرای بومی ســازی تجهیــزات  ساخته شــده اســت و نقطــه عطفــی ب

و کاالهــای صنعــت نفــت در کشــور بــه شــمار مــی رود.
افزایــش تــوان تولیــد چــاه، امــکان نصــب در عمق هــای پایین تــر 
ــمند  ــرل هوش ــامانه کنت ــاخت س ــی و س ــتر، طراح ــی بیش و دب
پیشــرفته، ارتقــای ســطح ایمنــی تلمبــه و ایمن ســازی هوشــمند 
ــخصات  ــر مش ــا ه ــاخت ب ــی و س ــکان طراح ــاه، ام ــودکار چ و خ
ــص  ــوب و نواق ــع عی ــی و رف ــخصات فن ــای مش ــاز، ارتق موردنی
ــه کشــورهای خارجــی و  سیســتم های موجــود، قطــع وابســتگی ب
اتــکای کامــل بــه تــوان داخــل کشــور، ایجــاد اشــتغال مســتقیم و 
غیرمســتقیم در ســطح اســتان خوزســتان و کل کشــور )بــا توجــه 
بــه تأمیــن مــواد اولیــه و قطعــات موردنیــاز از ســازندگان داخلــی( 
ــن تجهیــز بومی ســازی شــده  ــوت ای ــه برتری هــا و نقــاط ق ازجمل

اســت.

  به همت متخصصان دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت؛
دومین پمپ میله ای مکشی spr بر روی چاه اهواز 480 نصب شد )ادامه خرب صفحه نخست(
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دکتــر علــی حقیقــی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید 
چمــران اهــواز بــا بیــان اینکــه از دو ســال قبــل طراحــی و ســاخت 
پمــپ میلــه ای مکشــی SRP آغــاز شــده اســت اظهــار داشــت: کلیه 
ــوان  ــری از ت ــا بهره گی ــپ ب ــن پم ــاخت ای ــی و س ــل طراح مراح
علمــی ایــن دانشــگاه و شــرکت دانــش بنیــان فــراز از شــرکت های 

مرکــز رشــد دانشــگاه، در خوزســتان انجــام  شــده اســت.
ــت  ــی اس ــم کاالی اصل ــی از ده قل ــا یک ــن پمپ ه ــزود: ای وی اف
کــه وزارت نفــت بــه عنــوان کاالهــای اســتراتژیک تعریــف کــرده 
ــای  ــس از ارزیابی ه ــت پ ــواز توانس ــران اه ــهید چم ــگاه ش و دانش
ــه  ــه و ب ــار گرفت ــروژه را در اختی ــن پ ــخت ای ــیار س ــی و بس فن

ــاند. ــرانجام برس س
دکتــر حقیقــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای علمــی و 
پژوهشــی ایــن دانشــگاه ایــن آمادگــی را داریــم کــه در حوزه هــای 
تخصصــی بــا وزارت نفــت و شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز 

ــیم. ــته باش ــتری داش ــای بیش ــوب همکاری ه جن
دکتــر افشــین قنبــرزاده مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه 
شــهید چمــران اهــواز و مجــری طــرح نیــز در این بــاره بیــان کــرد: 
ــه هــر  ــی اســت کــه ب ــرای چاه های ــه ای مکشــی SRP ب پمــپ میل
ــد تولیــد اولیــه را  دلیلــی فشــار آن هــا افــت پیداکــرده و نمی توان

داشــته باشــد.
ــیده و  ــرون کش ــزن بی ــت را از مخ ــا نف ــن پمپ ه ــزود: ای وی اف
ــپ  ــن پم ــه بهتری ــد ک ــط وارد می کنن ــه خ ــب ب ــار مناس ــا فش ب
ــوب  ــوب محس ــز جن ــق نفت خی ــا در مناط ــه چاه ه ــرای این گون ب

می شــوند.
ــا صنعــت دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز،  ــر دفتــر ارتبــاط ب مدی
ــاخت  ــز س ــپ نی ــن پم ــزات ای ــد تجهی ــه 7۰ درص ــان اینک ــا بی ب
 SRP  ــه ای مکشــی ــح کــرد: اولیــن پمــپ میل داخــل اســت تصری

»سی وسومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور« - 26 آبان ماه 1397- دانشگاه فردوسی مشهد



انتصابات  )آبان ماه 1397(  گزیده اخبار آموزش عالی در یک نگاه
ــا حکــم وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ سرپرســت پــارک  ب

علــم و فنــاوری خلیــج فــارس )قشــم( منصــوب شــد.

بــا حکــم وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ دکتــر خاونــدی بــه 
ســمت »رئیــس پژوهشــگاه مــواد و انــرژی« منصــوب شــد.

بــا حکــم وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ دکتــر علویــان مهــر 
بــه ســمت »سرپرســت دانشــگاه صنعتــی شــیراز » منصــوب شــد.

بــا حکــم وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ دکترحمیدگــودرزی 
افشــار بــه ســمت سرپرســت دانشــگاه »ســیدجمال الدیــن 

ــد. ــوب ش ــدآبادی » منص اس

ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی ــور غالم ــر منص دکت
ــم  ــر ابراهی ــدی، دکت ــا مجی ــر میررض ــه ای، دکت ــکام جداگان اح
عبــدی پــور فــرد، دکتــر ســعید کریمــی دهکــردی، دکترفاطمــه 
بهجتــی اردکانــی، دکتــر انوشــیروان غفاری پــور، دکتــر ابوالفضــل 
طهماســبی، دکترســیدحجت هاشــمی، دکتــر محمدرضــا شــیدائی، 
ــرو  ــر خس ــری و دکت ــین پی ــینی، دکترحس ــا حس ــر علیرض دکت
ــرت  ــز، حض ــگاه های تبری ــت دانش ــمت ریاس ــه س ــایوند را ب س
معصومــه )س( قــم، شــهرکرد، اردکان، ســلمان فارســی کازرون، 
گنبــد کاووس، صنعتــی بیرجنــد، صنعتــی ارومیــه، کوثــر »ویــژه 

ــر منصــوب کــرد. ــاب و دانشــگاه مالی خواهــران«، دانشــگاه بن

بــا حکــم معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم؛ دبیــر 
ــر  ــجویی« تیت ــریات دانش ــری نش ــنواره سراس ــن جش یازدهمی

۱۱« منصــوب شــد.

ــس و  ــوم؛ رئی ــی وزیرعل ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــم مع ــا حک ب
ــرت  ــرآن و عت ــی ق ــی ســی و ســومین جشــنواره مل ــر اجرای دبی

ــدند. ــوب ش ــور منص ــجویان کش )ع( دانش
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سردبیر: 
دکتر علیرضا عبداللهی نژاد

 اعضای هیئت تحریریه:
لیال موالیی، 
زهرا حامدی

صفحه آرایی: 
زهرا حامدی

بــه همــت پژوهشــگران پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل؛  کارخانه 
بولیــوی  کشــور  لبنــی  محصــوالت  بســته بندی  و  فــرآوری 

ــد. ــدازی ش ــی و راه ان طراح

علــوم  دانشــگاه  محققــان  در جهــان؛  بــار  نخســتین  بــرای 
ــرای  ــیدی ب ــار اس ــد بایوچ ــه تولی ــق ب ــاری موف ــاورزی س کش

اصــالح خــاک هــای شــور شــدند.

ــبزواری؛  ــم س ــگاه حکی ــی دانش ــات علم ــو هی ــالش عض ــا ت ب
حســگر زیســتی مــورد اســتفاده در تشــخیص ترکیبــات ســرطان 

ــد. ــاخته ش زا س

توســط شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
ــد  ــتی تولی ــی و بهداش ــی، داروی ــول غذای ــم محص ــرز؛ 7۰ قل الب

شــد.

ــرم  ــار در کشــور در دانشــگاه شــهید چمــران، ن ــن ب ــرای اولی ب
ــای  ــی ورق ه ــات حرارت ــوره عملی ــج ک ــاز نتای ــبیه س ــزار ش اف

ــد. ــاخته ش ــوالدی س ف

ــات هپتیکــی  ــت مــدرس؛ رب ــان دانشــگاه تربی ــه همــت محقق ب
بــرای اســتفاده در جراحــی کرینیوتومــی طراحــی و ســاخته شــد.

ــواع  ــخیص ان ــت تش ــران؛ کی ــگاه ته ــان دانش ــالش محقق ــا ت ب
ــد. ــاخته ش ــی س ــوالت غذای ــت در محص گوش

توســط پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف؛ دســتگاهی 
ــاروری ســاخته شــد. ــان ناب بومــی و فــوق دقیــق در حــوزه درم

محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــرای نخســتین بــار لبــاس 
ــارژ  ــت ش ــاژ و قابلی ــر میکروماس ــا اث ــارنده ب ــلولیت فش ضدس

ــد.   ــد کردن ــی و تولی ــدد را طراح مج

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

)اداره کل روابط عمومی(

) ری خبرانهم آموزش عالی )زری نظر شورای سیاستگذا

آدرس: تهران- شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان 

هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، طبقه نهم، اداره کل روابط 

عمومی
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