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 سینا بوعلی دانشگاه فناوری و  پژوهش معاونت فصلنامه



 

 

 بوعلی سینا دانشگاه محترم پیام ریاست

 یعقوب محمدی فردکتر  جناب آقای 
 

 

 
 

 سمه تعالیاب
 
 

 با سالم و درود به کلیه همکاران هیأت علمی دانشگاه

کنم. ساایی کاه شت ا     دانشگاه بوعلی سینا تبریک عرض میقبل از هر چیز هفته پژوهش را به جامعه علمی 
حاوزه پژوهشای را ها       چیز سال بسیار سختی از حیث تخصیص بودجه بود. مسلماً تضییقات مایی قبل از هر

ده . با این حاال  دانشاگاه توانسا  در ساال پژوهشای      شیرد و دستآوردهای پژوهشی را تح  تأثیر قرار میمی
 پرداخ   ا  و  8102ها در سال پژوهشی به دستآوردهای ارز من ی دس  یاب . تشویقی مقایهشت ته در حوزه 

  آزمایشاگاه مرکازی  مرکاز ر ا   کتابخاناه و      ITشرن  اساتی  اشرچه در سقف کمتر  تأمین شردی . در حاوزه  
ای انجام شرفته اسا .  های جهانی از قبیل تایمز و م یری  پژوهشی اق امات ارزن هبن یانتشارات  ورود در رتبه

انا ازی  های خارجی خواها   ا . آزااز راه   های خارجی موجب ر   تویی ات علمی به زبانان ازی مرکز زبانراه
دهی  تهیه مق مات ایجاد مجتمع فنآوری دانشگاه زمینه را برای تب یل دانشگاه به دانشگاه مرکز نوآوری و  تاب
که نهای  تشکر و ق ردانی خود را از اعضای هیأت علمی کاه باا تماام     نمای . جای آن داردکارآفرین فراهم می

تنگناهای مایی به تویی ات علمی خود ادامه دادن  ابراز کنم. با این حال  این تنگناهای مایی که ممکن اسا  در  
ای افازایش  های زیردویتی با یم و در راستدارد تا به فکر تأمین بودجههای آتی تش ی   ود ما را بر آن میسال

درآم های اختصاصی از جمله قراردادهای پژوهشی با صنع  و جامعه تالش کنیم. بارای هماه اعضاای هیاأت     
 علمی دانشگاه آرزوی سالمتی و موفقی  دارم. 
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 «شودتوسعه با توصيه نمي»
 

 
 1گلمحمدعلی زلفیدکتر 

 

 

كييريتي  1يكييا  م كالييكشو  اليياع كيي      يي    يي 

ه ي  عونيا   يا  م    ت كبن ي  ن تل  یال ت ج كع 

هي ي  وجر ن و ت ا ي فت ي  سي    رتهي   ن يتل   

 ي  كييه و ج يهيي    عونييا  ييت ي   جيي ه ج كعيي 

جتط المم ههي   وييا جيتط  ي فا نیهي    ي        

همیه  يیل  ع  الاع ك  تاصی      نج م   عهي ي  

  جييا  م    ن   عهيي  كييا عسيي  و  عسيي   نجيي

ه ي كاع  عو     تاصی     عه  و  قر م ن ظ ع كا

كيريت ن و ا  مي ن   عسي  هيا      جهتونر ن  نظت

  نج م جا  

تا ن پنج ه و هال  هگان  كا  يا جري: و قع ًؤس

 الاع  سشكا ع       الياعه ي پیاليتف   تبيريل    

  ت ؟

 نر   م    نظت نگ عنره  الاعه ي  سشكا ن ا نه  

قييرعو قيي نان  ييت ي كييريتي  و پیالييتف  ج كعيي  

خا ا  هته  بتنير و  یالي ت  م پ  نهيیل     خايش  

و  ييت ه  تاصييی   يي  كت كيي ن خييايش  سيي    ه  

                                                           
  س    جیما   نالگ ه  ا لا سین   1

 رتهيي   تخييا  م  اليياعه ي  سييشكا    ننيير كييا

همچييان كيي ي ي و تت یيي  تيي  اييرو ي كهييیت ع   

 عس  تالخیص    ه و  ع كهیت تاسع   م  يگت 

 نر  وييا همچني ن     الاعه ي  سشكا پیالا رتف 

   عنر  ف  ن و خی  ن    سم  جلا ر م  تكا

 الاعه ي پیالتف      پيووهش  رت ايا  تيرويه     

 نیي ن  ي    تصايب   جيت  و نظي عو قيا نیه   نيش    

 نيا ن كاي ل  ع  الياعي      ي    نير  پیالتف  عسیره

پیالتف   جه  هر ي  ن رينگا ج كعي  خيايش  ع   

 وعي و فني  ا ويي م ع س  ي عونق تايیير   جي ل ل  

كم نع   م هر ي  آن    ختير كه لشو و كهيكه  

 :جا  و ق نان س  ه ميت تصايب و  جت  كا

هت فت ي كن ل كهكانا ختير و مو تيت  م  ه   -1

  س  س ل فتوخ  تم م سا  آن ك علق     وي  

هييت فييت ي كنيي ل كهييكانا  وم و ييي   یاليي ت  -٢

ع    توجير  تمي م سيا  آن     ختير؛ هيت كاقيآ آن  

   جر    وي  كاك علق  

ا  قي نان  بي  ع ا ل ا ضت  ع  الاع ك      يیل ن

كهكه كن سيب  ايرو   و و نيیا كیلیيان كهيكه      
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 نير م   شوه  ت كهكه  پس   جر خ يا كاجا  كا

جييهتونر ن  ع ق يييب رييش و جييا هت و  ع كنيي مل 

جيانر   ع  الياعه ي پیاليتف    ي      نگهر عي كيا 

تنه  سا ي ه  ن   نر مه ي جهتونر ن  ع   نکپس

ریيت    لكي  ك ه ني   جيتو نگهير عي  م      تعلق نما

رت    پت  خي  ك يیي و   ستك ي   يال ن ها  خذ كا

تيتيه   ع  الاعه ي پیالتف    ي   ه يتيه و   كيل   

 ع  يا   ي  جيهتونري    ي  ر  جكل آن تح ق كا

   نر م خايش ع   ع مكیني  تايیير  فني وعي      پس

ع فیي   ه يني  نم يير  ك   و آ ي   نا  الياع    ج ل ل

ریيت    ي     هته تعلق كيا  هته و  اك يی تا  و م  ا

 يه  و ق نان سي  ه جيهتونر ن  ي  سيم  عونيق      

هي  و  جانر   يب     ع ياتايیر و  ج ل ل هر ي  كا

ث  ي    قرعو ختير آنه  هيا  ع ريا مكي ن ت تيبي ً    

 ختيير  قيرعو  و  نير م پيس   عمش جب  يکس  و  

  بي عو   ي    جيا  نميا  هه عمسام ي  يکيک آنه 

نر ن     وي  خايش  ت كبن ي قي نان  جهتو  يگت

همي   ع  ت  يت قي نان     ع ضيمه   ننير      م   كا

 يكه ن هه نر 

م يا   رت  كتوم  عتب ط صنع  و   نالگ ه   ج ل ل

عونق تايیر  ا  ظ   م كحیط ميه   تايیر ثتوو 

 م   نش  ا ظ و صيی ن   م نخبگي ن  كم نعي   م    

فتوجا  و     كر نظت هه     ير  ي  پيووهش    خ م

كط يع و تطبی ا كلا و فت كليا  رت ايا  تيرويه     

قيا نیه   قیيق  يت  جيت ي    تصايب   جت  و نظ عو 

 نی ن آنه  ع  تح ق  خالیر      بي عو  ه يت     نش

يیير  أپيس  م  عميي  ا و خياع ن كهيت ت     ه تاصی 

  يه ا    قا نیه صحیح تبيريل جيانر تي       لما 

    تاسع  و پیالتف  جانر  كنجت

آري جامعه با قانون بايد اداره شود و توسعه »

بنيوان االو    و پيشرفت هم با قوواني  دانو   

 .«شودمي
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 چیست؟ چین بالک
 

 
  تهیه و گردآوری: مهندس داود بهرامی

 

 

 یدهـچک  

  (:اسکیپ نت شرکت مدیر) اندرسون مارک
 ارز ین   انتقنا   بنرای  امنن  و شده تضمین راهی بار، اولین برای تکنولوژی این عملی نتیجه

 توانند  نمنی  کن   هیچ که طوری به کرد، پیدا اینترنت وسیله به دیگر فرد به فردی از دیجیتا 
 .نیست اغراق قابل اصال پیشرفت این عواقب. بکشد چالش به را انتقا  این مشروعیت
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 مقدمه

 چین بالک مفهوم

(بلوکBlock )کلمهدواز (Blockchain) چینبالک

فنناوی اینن.استشدهایجاد(زنجیرهChain )و

کلن طنویبه.هاستبلوکازا زنجیرهحقیقتدی

گزایشواطالعاتثبتسیستمنوعیکچینبالک

.است

کننهاسننتایننندیگننرهننا سیسننتمبنناآنتفنناوت

مینانسیستم،نوعاینیو شدهذخیرهاطالعات

وشوندم گذاشتهاشتراکبهشبکهاعضا همه

دستکای وحذفامکانیمزنگای ازاستفادهبا

.استغیرممکنتقریباًشدهثبتاطالعات

ازوبنودفنناوی ایننازکایبرداولینکوینبیت

کنایبراندایاین اطالعناتذخیرهبرا چینبالک

باشند،عامن سیستمیکچینبالکاگر.بردبهره

عامنن سیسنتمایننیو افنزای ننر کنوینبینت

.است

ازشنود ثبنتتوانندم اطالعات هربالکهردی

اطالعناتنمنای تنافنردینکها جنایتوجر 

دی.کننوینبیننتمانننندهننادایاینن بننرا حسننا 

باوگیرندم قرایهابالکدیاطالعات،چینبالک

.شوندم مرتبطا زنجیرهصویتبههم

هنربگیریند،نظنردییازیرچینبالکمثالبرا 

شنهرها نا کهدهدم نشانیاکشوییکبالک

.هستندشدهثبتآندیکشویآن

 
ایننازکندا هنردایدوجنودهنمدیگنرچیزیک

هنن یننک.دایننندهنن نننا بننهچیننز هننابننالک

خاصن توابن بناکنهکترهاسنتاکایازا یشته

شود.م ساخته

حناو کنهاینرانبنالکبنرا بنا عکسدیمثالً

تبرینزواصنفهانتهنران،شهرها اسماطالعات

.است«NYLAC»بالکه است،

هن حناو بعند هنا بالکه ،چینبالکدی

.هستندهمقبل بالک

خنا ییاضن تناب یکباچینبالکهردیه 

یاآندهننندگانتوسننعهکننهآینندمنن دسننتبننه

اطالعناتدیتغیینرترینکوچک.کنندم مشخص

.دهدم تغییرکل طویبهیاآنه بالک،یک

شنهرها اسنماطالعناتبنهکایاکتریکاگرمثالً

دیوکنندمن تغییربالکه شود،اضافهایران



 

         
   ... بالک چینمقاالت: 
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شندخواهنندمعتبرغیرهمبعد ها بالکنتیجه

زنجینرهیناچنینبنالکفناوی ایندلی همینبه

.دایدنا هابالک

هن ودهندتغییریابالکیکمحتوا کس اگر

چننهکننند،یسننان یوزبننهیابعنند هننا بننالک

یاتوزین شماامادایدوجودامکاناینشود؟م 

ینکدیچنینبنالکهنا هداد.ایندنگرفتنهنظردی

هنر.شنوندنمن ذخیرهخا سروییاکامپیوتر

یکشودوص شبکهبهکهسیستم یاکامپیوتر

.کندم دییافتیاچینبالکازنسخه

 فنی دیدگاه از چین بالک

اطالعناتکنهبایگنان ینکعننوانبهیاچینبالک

ینکشناید.بگیریدنظردیشوندم ثبتآنیو 

آشنننابیشننترآنبناکننهچیزهننای بناچننینبنالک

.پدیاویک مث .باشدنداشتهتفاوتخیل هستید،

توانندم زیاد افرادچین،بالکیکازاستفادهبا

اطالعناتبایگان نوعیکبهیامختلف گزایشات

چگنونگ تواننندم کایبرانهمچنینوکنندواید

بنه.کننندکنتنرلیااطالعاتیسان یوزبهوثبت

ینکمحصولهمپدیاویک مقا ت،صویتهمین

ینکفقنطهنمپدیاویک دیبنابراین.نیستندناشر

.کندنم کنترلیااطالعاتفرد

هنای تفناوتتنر،عمیقها بریس باحال،اینبا

بنهمنحصنرچنینبالکفناوی شودم باعثکه

دوهنرکنهحال دی.شودم تریوشنباشد،فرد

اجننرا(اینترنننت)شنندهتوزینن هننا شننبکهدی

و جهننان شننبکهدیپنندیاویکنن شننوند،منن 

(WWW)،سنروی،کالیننتمندلیکازاستفادهبا

.استشدهطراح 

کهمجوزهای با،(کالینت)کایبریکپدیا،ویک دی

بنرای سیسنتمتوسنطخنودکایبر حسا دی

ازبرخنن ینناهمننهاسننتقننادیشننود،منن تعیننین

سننروییننکدیکننهیاپنندیاویکنن  هنناویود 

.دهدتغییراند،شدهذخیرهمتمرکز

پندیاویکن صنفحهبنهکنایبرینککنهزمنانهر

دیتنابیسشندهیوزبنهنسخهکند،پیدادسترس 

اینناصل تفاتاما.کندم دییافتیا(مسترکپ )

مندیرانبناهمچنناندادهپایگناهکنتنرلکهاست

وهنادسترسن کنتنرلومانندم باق پدیاویک 

.شنودمن حفن مرکز مقا یکتوسطمجوزها

یامقالنهینکتوانندم پدیاویک مدیراننوع به

چنینبالکدیاماکنندحذفبخواهندکهزمانهر

وهستنددادهپایگاهاطالعاتمالکشبکهکایبران

 شود.نم پاکچینبالکیو اطالعات
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پنندیاشننبیهبننهامنیننتاسننتحکا دیجیتننال ویکنن 

هناویناهنا،باننکهنا متمرکنزدولنتدادهپایگاه

هنا ها بیمهامروز است.کنترلپایگاهشرکت

آنهااست.مدیراندادهمتمرکزدیدستصاحبان

توانندبهتما موایدمنویدنینازدییکسایتم 

کنتنرلکامن هناسایتخود،دسترسن وبنرآن

 داشتهباشند.

،چنینبالکپایگاهدادهتوزی شدهتوسطفناوی 

متفاوتایجنادیکپشتوانهدیجیتال کامالًاساساً

هنا کند.اینمویدهنمیکن دیگنرازوی گن م 

.استچینبالکمهمازفناوی متمایزو

پدیابنریو ینکویک Master Copyدیتابیسیا

یاچنندسنرویخنا توسنطکنایبرانوینرای 

شودوهمهکایبراننسخهجدیندیامشناهدهم 

دی (node)ننود چنین،هنرکنند.دیمویدبالکم 

هننروکننندمنن ثبننتمسننتق گننزایشیننکشننبکه

بننهتبنندی دیگننرهننا دیکویبننامسننتق یکننوید

.شوندم یسم گزایشاتا مجموعه






 قدیمی فناوری سه از ترکیبی چین بالک فناوری

ازچینبالکفناوی مفهو  فنناوی سنهترکین 

ازکندا هیچ.استآمدهوجودبهاصل وزیرپایه

هناآنهماهنگ بلکهنیستندجدیدفناوی سهاین

.دهدم تشکی یاجدیدفناوی یکیکدیگربا

:ازعبایتندچینبالکفناوی دیاص سه

 ۱) خصوص کلیدیمزنگای

 ۲)شدهتوزی ک دفتروشبکهیک

 ۳) تنا(منال معمنو ً)انگینزهیکوقوانین

هنا،تنراکن ییدأتبرا کندمتقاعدیاکایبران

شننبکهامنیننتحفنن وسننوابقازنگهنندای 

.کنندمشایکت

بنااصنولایننکنایچگونگ بریس بهادامهدی

دیجیتنالهنا تراکن امنیتبرقرایبرا یکدیگر

.پردازیمم 

 رمزنگاری کلیدهای

یکندیگربنااینترننتطرینقازخواهنندم نفردو

ینکدایا آنهناازکندا هر.کنندبرقرایتراکن 

عمنوم کلیندیکو(private key)خصوص کلید

(public key)است.
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چنینبالکدیعموم کلیدوخصوص کلیدنق 

از.اسنتمطمنننوامندیجیتال هویتیکایجاد

امضنا »ننا بنهامضناننوع کلیدهااینترکی 

وکنایبردزیناد حدتاکهآیدم پدید«دیجیتال

یامالکیتکنترلدیجیتالامضا این.دایداعتبای

.سازدم پذیرامکان

امنینت برقنرایبنرا مالکینتبرکنترلفقطاما

مشک کهحال دی.نیستکاف دیجیتالایتباطات

امضنا وخصوص وعموم کلیدها باهویت

بایندچنینبنالکدیفعالیتشود،م ح دیجیتال

انجنا اجازهوباشدآزاداست،امنکهگونههمان

امنراین.شوددادهکس هربههاتراکن ییدأتو

.شودم محققشدهتوزی شبکهیکبا
 

 شده توزیع شبکه یک

 
 

مثنالبناشندهتوزین شنبکهیکبهنیازومزیت

.شنودمن دیکبهتر«بیفتدجنگ دیدیخت اگر»

دویبنینهنزایانبناوبیفتددیخت جنگ دیاگر

وهستیممطمننباشیم،کردهثبتیاافتادنلحظه

حتن است،افتادهدیختکهداییمبصر شواهد

نامشننخصآن(چگننونگ ینناچننرا)جزئینناتاگننر

اسنتاینکوینبیتچینبالکایزشبیشتر.باشد

کنهافراد شبکهایندی.دایدبزیگشبکهیککه

مثنن گنوییم،من اعتبایسنن هناآنبنهاصنطالحاً

کننندمن ثبتیاشواهددایند،دویبینکهکسان 
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اینجنادیامنا.یسندم توافقیکبهآندیبایهو

ییاضیاتاساسبرشواهدییدأتدویبین،جا به

.گیردم صویت

برا چینبالکیکدیشبکهاندازهساده،بیانبه

.استضروی آنامنیت

چنینبنالک هناوی گن تنرینجنذا ازیکن این

وبنودهبنزیگبسنیایشنبکهاین.استکوینبیت

آوی جمنن یازینناد بسننیایمحاسننبات قنندیت

مطلن اینننگنایشحالدیکهاکنون.استکرده

 TH/s ۰،۴۴۴،۴۴۴ازبنی بناکنوینبینتهستیم،

هنمشنعبهوباننکهنزایهادهازپردازش،قدیت

اینکنهبناهنماتریو .دایدبیشتر پردازشتوان

بناپنردازش،قندیت TH/s ۱۳۱بنانوپاستهنوز

.کندم یقابتبزیگها شرکت

وخصوصنن کلینندها )یمزنگننای ترکینن بننا

العنادهفنو شنک شنده،توزین شبکهو(عموم 

.شودم پذیرامکاندیجیتالتعامالتازمفید 



 

 بالک

امضننا یننک:ازعبایتننندبننالکیننکمحتویننات 

–(عمنوم وخصوص کلیدازترکیب )دیجیتال

.اطالعات–زمان برچس 

یناگنره)شنبکهاعضا تما بینبالکاینسپس

.شودم پخ (نودها
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 اجماع و انگیزه

حفن وبقنابنرا چنینبنالکگفتیمکهطویهمان

بنهدایدکننندهمشنایکتافرادبهنیازخودامنیت

تناباشندداشنتهوجنودا انگیزهبایددلی همین

.شوندشبکهجذ کنندهمشایکتافراد

وبنازها چینبالکازبسیای دیمثالعنوانبه

بنهمفهنوم ازاترینو وکنوینبیتمانندعموم 

ایجنادبنرا  (mining) ماینینن ینااسنتخرا ننا 

.شودم استفادهشبکهامنیتحف دیانگیزه

شنبکه،بنرا کنامپیوتر پنردازشتنوانایائهبا

معادلهیکپاسخآویدندستهببرا کامپیوترها

کهکامپیوترهربهوکنندم یقابتهمباییاض 

تعلنقپناداشآوید،دسنتهبنیاآنپاسنخبتواند

شودم باعثپاداشدییافتانگیزهپس.گیردم 

دییاخنودکامپیوترها پردازش توانافرادکه

هندفکوینبیتمویددی.دهندقرایشبکهاختیای

کنوینبینتدوبایهکردنخر جلو کهاستاین

بنا.شنودگرفتنهکردنخر دوبایاصطالحبهیا

.یابدم تحققامراینماینین 

ازا زنجینرهبنهشندنتکمین ازپنسبنالکیک

.گوییمم چینبالکآنبهکهپیونددم هابالک

هنردیتوافنقواجمناعبنهیسنیدنوانجنا نوع

بنهمسننلهاینن.باشندمتفاوتتواندم چینبالک

.دایدبسنتگ چنینبنالکیکقوانینوهدفنوع،

تعیننینکننههسننتندچننینبننالکقننوانینوپروتکنن 

چننهوشننودیینندأتتراکنشنن نننوعچننهکنننندمنن 

نننوعوانگیننزههمچنننیننشننودیینندأتتراکنشنن 

مختلنن هننا چننینبننالکدیتوافننقبننهیسننیدن

.استمتفاوت

ینکدییابنا توضنیحاتتمنا بخنواهیماگرو

:کنیمخالصهعکس
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 معناست؟ چه به دیجیتال ارز

اسنت،الکترونیکپول سیستمنوع دیجیتالایز

احتیاج بنهپولتولیدوهاتراکن ییدأتبرا که

اطمیننانمویدثالثاشخا یامرکز ها بانک

یینندأتبننرا سیسننتماینننعننو ،دی.نننداید

کنند،م استفادهیمزنگای سیستماز،هاتراکن 

شندهتوزین کن دفتنرینکدیآن هاتراکن و

ترتین بندین.شودم ثبتچینبالکعنوانتحت

آندیمسننتقیمهمتننا بننههمتنناپرداخننتامکننان

.دایدوجود

پول یکدیجیتالایزها -۱ الکترونینکسیستم

دیجیتننالایزکننهمعناسننتبنندینایننن:هسننتند

صنننویتبنننهتنهنناونداینننندفیزیکننن صننویت

ایننمالکینتحنق.اسنتاسنتفادهقاب الکترونیک

یو دیجیتننالسننوابققالنن دیهنناپننولنننوع

.شودم ذخیرهچینبالک

:کنندمن اسنتفادهیمزنگنای ازدیجیتنالایز-۲

کلیندیمزنگنای طرینقازهناتراکن دیخواست

بنرا هنمچنینبنالک.شنودمن ییدأتخصوص 

یمزنگنای فراینندازیکندیگربنههنابنالکپیوند

.کندم استفاده

هناتنراکن اطالعاتزنجیره:هاتراکن ییدأت-۳

دونقنصازجلنوگیر دیبالکبنهشنبکههردی

دیوجدیندهنا تأییندتنراکن کنردن،خر بای

کمننککنن دفتننردییننکهننرسننابقهدی نهایننت

.کندم 

عمنوم وشندهدفترک توزی یکچینبالک-۰

کامپیوترهنا تما برا چینبالکک دفتر:است

واق اینندی.استدسترسقاب شبکهدیحاضر

وقتن شنبکهکن عملکنرددیوی گ  نقن داید.

 ایننشدهیوزیسان هبنسخهبهکامپیوترهاتما 

اطالعنناتازباشننند،داشننتهدسترسنن کنن دفتننر
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محافظتتغییربرابردیهاتراکن سابقهوشبکه

.شودم 

ایننن:مسننتقیمهمتننا بننههمتننا هنناپرداخننت-5

 هناپرداخنتفرایندکهاستمعن اینبهعبایت

مرکز بانکسیستمنظرزیرهرگزدیجیتال ایز

ومبلن منویدنظنرنشندهانجنا ثالثشخصیا

کنندهدییافتبهکنندهپرداختشخصازمستقیم

.شودم ایسال

پننولازپیچینندهصننویتیننکدیجیتننالایز-6

انتقنالفرایننداینکنهبنهتوجهبا.استالکترونیک

اسنت،مسنتقیمکنامالًسیسنتماینطریقازوجه

انتقالوهاتراکن انجا برا  ز زمانوهزینه

سننت یوشازکمتردنیادیمختل نقاطبهپول

.است

کایبردهننا بننهجدینند کننایبردیوزهننر-7

.شنودمن افنزودهدیجیتنالایزهنا وچینبالک

سناده،توضنیحاتایننمطالعهبااکنونامیدوای 

.باشدشدهترملموسبرایتاندیجیتالایزمفهو 

 چیست؟ کوین بیت

بحننرانازپننسکمنن دیسننت،۲۴۴۲سننالدی

ازجدیندمفهنو ینکزمنان،آنبنزیگاقتصاد 

شندایائه (Bitcoin) کوینبیتنا بهدایای وپول

توانندمن اقتصناددانانازبسنیای عقیندهبهکه

حنداق یناوکنندمتحنولیاجهناناقتصادآینده

.باشدجریاناینکنندهشروع

دیجیتنالپولوایزیک،کوینبیتساده،زبانبه

ومسنتقیمها پرداختبرا شبکهیکهمچنینو

.استواسطهبدون

پنی ازهنا پنولدیگرازیاکوینبیتکهچیز 

.اسنتآنبنودنغیرمتمرکنزکند،م متمایزخود

بهتواندنم کسهیچاینکهیعن بودنغیرمتمرکز

وباشندداشنتهدسنتدییاشنبکهکنترلتنهای 

بانننک،هننیچ.نیسننتآناصننل مالننککننسهننیچ

کنتننرلیاکننوینبیننتدولتنن یننانهننادسسننه،ؤم

تما دستبهکوینبیتکنترلحقیقتدی.کندنم 

.استآنکایبران

نیازبهپول،انتقالبرا سنت ها یوشدی شما

واسطهبهاعتماد داییندبانکمث سسات ؤموها

اعتمنادبنهبهنیازبدونتوانیدم کوینبیتبااما

صویتبهوجهانتما بهنهاد ،وسسهؤمهیچ

ایسنال(کنوینبینت)پنولهمتابههمتاومستقیم

.کنید

کنوینبینتکنهباشنیدداشنتهینادبنهیانکتهاین

بنهفقنطونندایدفیزیکن فنر وشنک گونههیچ

.شودم منتق دیجیتال صویت

بنرا یاین هنا پولهمانندتوانم کوینبیتاز

ماننندهمچننینوپنولانتقنالوتبادلکا ،خرید

واحنند.کننرداسننتفادهگننذای سننرمایهبننرا طننال

.است BTC،کوینبیتایزاختصای 

  است؟ کسی چه کوین بیت مخترع

عملکننردگننزایشابتنندا،۲۴۴۲سننالاواخننردی

(WhitePaper)دیسننپسوشنندایائننهکننوینبیننت

کنایبنهآغنازکنوینبینتشبکهیسما۲۴۴۱ًسال

مسنتعای نا ،کوینبیتعملکردگزایشدی.کرد

 (Satoshi Nakamoto) ناکناموتوساتوشن نا به

.خنویدمن چشمبهپروتک اینسازندهعنوانبه
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سنالازتولیند۱۴بی ازکهاکنونوجود،اینبا

ساتوشن واقعن هویتهنوزگذید،م کوینبیت

حندسسنر یکفقطونیستمشخصناکاموتو

.دایدوجودآندیبایهمعتبرچنداننهگمانو

ینکحقیقن ،فنردیکتواندم ناکاموتوساتوش 

دیگنر چیزهریادولتیکنویس ،برنامهگروه

سنناختزمنناندیکننهشننودمنن گفتننه.باشنند

یوزهنا اولنیندیناکاموتوساتوش ،کوینبیت

۱حندودخنودبنرا دیجیتنالایزاینناستخرا 

قیمنتباکهاستبرداشتهکوینبیتواحدمیلیون

تنوجه قاب شدتبهیقمدیجیتال،ایزاینفعل 

مشنخصاوهویتاگردایای ،میزاناینبا.است

افنرادثروتمنندترینازیکن عنوانبهامروزهبود،

.شدم گرفتهنظردیجهان

 کند؟ می تعیین را کوین بیت ارزش چیزی چه

بنادیگنر پنولیناکا هرمانندکوینبیتقیمت

بناافنزای م پایینوبا تقاضاوعرضه شود.

قیمننتآنهننمافننزای ،کننوینبیننتبننرا تقاضننا

کننمآنقیمننتازتقاضننا،کنناه بننایابنندومنن 

میلینون۲۱محدودتعدادبههاکوینبیت.شودم 

یناب کنمدلی همینبهداشتخواهندوجودواحد

بناکنهدایدتقاضناافزای دیسزای بهنق آن

.استهمراهعرضهکمبود

گنذای قانونوجودعد وکوینبیتبازاینوپای 

ایننتنااسنتشندهموجن زمنان،اینتادیست

.باشنندپرییسننکوپرنوسننانشنندتبننهبننازای

یخسنها بنازایدیسنالینکطن کهنوسانات 

کنوینبینتبنرا یوزینکدیتواننندمن دهدم 

مصننوع دسنتکای امکنانهمچنین.شودانجا 

ییسننککننهدایدوجننودکننوینبیننتبننازایدی

.کندم چنداندویاگذای سرمایه



 خالصه

کنهاسنتدیجیتنالایزینک (BTC) کنوینبینت.۱

.شودم استفادهومنتق الکترونیک صویتبه

غیرمتمرکنزوهمتابههمتاشبکهیککوینبیت.۲

کنترلیاآنمرکز سازمانیانهادهیچکهاست

.کندنم 

میلیون۲۱بهمحدودکوینبیتواحدها تعداد.۳

کنوینبینتواحندمیلینون۲۱تنهناواسنتواحد

طن کنوینبینتواحندها .داشنتخواهندوجود

.شوندم تولیداستخرا فرایند

اسمبهناشناس گروهیافردتوسطکوینبیت.۰

تناکنونکنهاستشدهساختهناکاموتوساتوش 

.نیستمشخصاوواقع هویت

وغیرمتمرکننزدفترکنن یننکیو کننوینبیننت.5

وکنندمن فعالینت«چینبالک»نا بهشدهتوزی 

دیهننای بننالکیو کننوینبیننتهننا تننراکن 

.شوندم ثبتچینبالک

 

 منابع
 دیجیتالایزسایت.۱
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  گذشته سال در دانشگاه پژوهشی های فعالیت و دستاوردها

 فناوری و پژوهش معاون با گفتگودر 
 

 

 

عملکاا ت زاا     آقاا د تر اا    .1

مع ونت پژوهش و فنا وید ی  تی  

 بینید؟یک س ل گذش ه چگ نه می

 در مقاله   625 تعداد 8112 سال در

ISI در مقالههههههههه  511 و Scopus 

 مقال  561 همچنین. ایم کرده منتشر

( ISC) پژوهشهی  -علمی مجالت در

. اسه   شهده  منتشر 1931 سال در

 در مقاله   923 تعداد 8113 سال در

ISI در مقالههههههههه  911 و Scopus 

 تها  هم مقال  621 و ایم کرده منتشر

 مجههالت در 1932 سههال در کنهه  

( ISC) داخلهههی پژوهشهههی -علمهههی

 اینههدک  اچ. اسهه  شههده منتشههر

 در و 31 عههههدد ISI در دانشهههه اه

Scopus اسهتنادها  . اس  35 عدد 

 کنهه   تهها ISI پای ههاه در دانشهه اه

 Scopus پای هاه  در و م رد 12368

 . اس  م رد 21895 کن   تا

معاونهه  در رابطهه  بهها کتاب،انهه    

پژوهشههههی م دههههغ شههههد م لهههه  

ریههال را در ب،هه   911101110111

دسترسههی اعیهها  م تههر  هیههات 

علمی و دانشج یا  عزیز به  ویهژه   

دانشج یا  ت صهیالت تممیلهی  در   

برا  خرید منابع  1932ابتدا  سال 

( E-bookم رد نیاز )شامل کتاب و 

اختصاص دههد. همچنهین معاونه     

 18011101110111پژوهشی ساالن  

ریهههههال را ستههههه  دسترسهههههی  

پژوهش را  دانشه اه بهرا  خریهد    

منابع المترونیک در قالب مقهاالت و  

هها   مجالت علمی از طریهغ پای هاه  

science direct  وscopus   پرداخ

ها عهالوه بهر   نماید ک  این پای اهمی

ههها  مربهه   بهه  مقههاالت   پای ههاه

   ISCهها  دارسی در قالهب پای هاه  

 ز و... م یهههرا   سهههی یلیما  نههه رم

 باشند. می

در خصهه ص ارتقههاح سههط  کی ههی  

ا  نیهههز ارائههه  خهههدمات کتاب،انههه 

هها   گیهر  معاون  پژوهشی با پی

الز  م دغ شد تا بهرا  اولهین بهار    

سیستم میز امانه  ه شهمند را در   

انداز  نمایهد.  کتاب،ان  متندسی راه

با نصب این سیستم ک  ب  اختصار 

RFID (radio frequency 

identificationشهه د  ( نامیههده مههی

دانشههج یا  بههدو  نیههاز بهه  کمههک 

هها  مه رد   ت انند کتهاب کتابدار می

نیاز خ د را مطابغ مقررات تعریف 

شده برا  آ  ب  امان  ب یرند و ب  

هها  امهانتی را   همین ترتیهب کتهاب  

 ع دت نمایند.

معاونهه  پژوهشههی  1932در سههال 

  اولین بار م دغ گردید تا دایل ابر

ها  کارشناسهی ارشهد و   نام پایا 

هها  دکتهر  را به  ته رت     رسال 

و همین طه ر ب،شهی از     PDFدایل

ها  غیرچاپی خ د را در قالب کتاب

EBOOK    ب  ت رت تمها  مهتن از

طریههغ سههای  کتاب،انهه  در ه تهه    

 .پژوه  رونمایی نماید

عن ا  کتاب از آذرمهاه تها    19چاپ 

عن ا   96و چاپ  1931پایا  سال 

  ساماندهی ان ار 1932کتاب تا آذر 

مرکز نشر دانشه اه  تشهمیل بانهک    

داورا  ت،صصهههی کتهههاب  عقهههد   

مرکههز پ،هه  کتههاب   6قههرارداد بهها 

مرکهز دهروک کتهاب     1هماهن ی با 

در راسههههتا  پ،هههه  و دههههروک 

هها  دانشه اه  ایجهاد سهای       کتاب

انداز   مرکز نشر  ساماندهی و راه
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ان ار زینک مرکز نشهر  شهرک  در   

اب سهال که    سشن اره انت،هاب کته  

ت سههو وزارت درهنهها و ارشههاد   

اسالمی برگزار می گردد و شهرک   

المللی دارابی ست  در سشن اره بین

 9ها  برگزیده که  در  معردی کتاب

سال اخیهر بهرا  اولهین بهار چهاپ      

ها  مرکهز  شده اس  از اهم دعالی 

 نشر در سال گذشت  اس .

در رابط  با ددتر ارت ا  با تهنع    

رت ا  بها تهنع  در   تارنما  ددتر ا

انهداز  شهده اسه      سال سار  راه

ههها   نامهه کهه  در ایههن تارنمهها آیههین 

هها  پژوهشهی    هها  طهر    دراخ ا 

هههها  تهههنایع  لیسههه  درتههه   

مطالعههههاتی داخههههل  دراخههههه ا    

ههها  تقا هها م هه ر     نامهه  پایهها 

دسههتاوردها  ت قیقههاتی متههم بهها   

سهاز  و اخ ارهها    قابلی  تجهار  

 شد. رسانی خ اهد این ح زه اطالع

طهههر   91تعهههداد  1931در سهههال 

میلیه     12586پژوهشی بها م له     

ههها  ریههال بهها تههنایع و سههازما  

خارج از دانش اه منعقد شده اسه   

 11ک  در مقایس  بها سهال ق هل آ     

درتهد   16درتد رشد در تعداد و 

ایهم. در   رشد در م ل  قرارداد داشت 

طهر  به  م له      18نیهز   1932سال 

کنه   منعقهد   میلی   ریال تا  9151

رود تها   شده اسه  که  انترهار مهی    

پایا  سال رشد قابل ت سه  داشهت    

هها  نامه   باشد. در ارت ا  بها ت هاهم  

نامه  هممهار  امیها     ت اهم 9 تعداد

 شده اس .

کلیه  خهدمات    ITدر رابط  با ب،  

مرب   ب  دناور  اطالعات اعهم از  

ههها م،تلههف بههر اینترنهه  و سههامان 

گهردد  میبستر ش م  دانش اه ارائ  

ک  بهر کی یه  خهدمات ابهر بسهیار      

زیهههههاد  دارد. از همهههههین رو در  

احصهها   1931ههها  سههال برنامهه 

نقش  شه م   مانیت رینها شه م  و    

اتال  و طراحی مجدد اکتی  ش م  

در دسهههت ر کهههار قهههرار گردههه .   

تههرین دعالیهه  در ایههن سههال    متههم

مرب   ب  مانیت رینها شه م  به د    

ایهن   عالوه بهر  انداز  گردید.ک  راه

مشهههمالت شهههه م  بههههر اسهههها   

ها  این سهامان  اسهت،راج    گزارک

گردیههد کهه  بههر اسهها  آ  اتههال   

آغهاز   1932اساسی ش م  در سال 

هههها در گردیهههد. عملمهههرد سههه ئی 

دانش اه بررسی شهده و تجتیهزات   

دارا  مشهههمل از شههه م  حهههذ    

گردیده و اقدامات الز  بهرا  تتیه    

تجتیزات ت رت گردت  اس . یمهی  

یی کهه  بههرا  اتههال  هههااز پههرو ه

شهه م  آغههاز شههده اسهه  پههرو ه   

اتهال  پیمربنههد  شهه م  دانشههمده  

 باشد.متندسی می

ههها  م،تلههف نیههاز ب،هه  بنهها بهه 

 هها   دانش اه دسترسی ب  سهامان  

م،تلف در سهط  کشه ر از طریهغ    

)اینتران  ملی( دراهم  MPLSش م  

گردید. کارشناسا  این مدیری  بها  

رن  در کنندگا  اینتمذاکره با دراهم

هها   م دغ شدند هزین  1931سال 

دانش اه در این خص ص را  بهدو   

کاه  پتنا  باند  کاه  دهنهد که    

 1931قرارداد آ  از ابتدا  آذرمهاه  

بههها شهههرک  م،هههابرات بهههازن ر  

 گردیده اس .  

منرهه ر بت هه د ارائهه  خههدمات    بهه 

ها  ارائ  اینترن   همچنین سیاس 

  پتنا  باند و ترادیک ب  دانشج یا

ط ر آزمایشهی   بازن ر  گردید و ب 

برا  دانشج یا  ت صیالت تممیلی 

اسهرا گردیهد.    1932در ابتدا  سال 

پ  از اسهرا  ایهن سیاسه  و بهر     

اسههها  آمهههار میهههزا  اسهههت اده   

دانشههج یا   مشهه،د گردیههد کهه  

کی ی  ارائ  خهدمات ادهزای  یادته     

اس . از ابتهدا  آذرمهاه ایهن طهر      

یهز  برا  دانشهج یا  کارشناسهی ن  

 اسرایی گردیده اس .

انههداز  و طراحههی مرکههز داده  راه 

بههردار  آزمایشههی از مرکههز  بتههره

پههردازک ابههر  و سههریع دانشهه اه  

سههههای  و پرتههههال  اسههههتقرار وب

دانشهه اه  ادامهه  اسههتقرار سههامان   
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هها  بابه     ان ار  تدارکات و دارائی

ادههههزار  اسههههتقرار سههههامان  در 

استقرار سهامان  کمیسهی   مه ارد    

اسههتانی  اسههتقرار سههامان   خههاص 

پیشهه، ا   آغههاز پههرو ه سههامان    

احههراز ه یهه  مرکههز   اسههتقرار   

سنجی  استقرار سامان  سامان  علم

نمایش اه و دروش اه آنالین کتهاب  

از مهه ارد  هسههتند کهه  در ستهه    

ادزارهها  دانشه اه    ساماندهی نهر  

 اند.   ت رت گردت 

 و ج معااه باا   یتباا ص عاانعت .8

یاا  تی یااک ساا ل   ت نشااگ   تی 

ت نشااگ   باا علی سااین  چگ نااه  

  ست؟ب ت  

بازدیهد از   11در سال گذشت  تعداد 

مراکههز تههنعتی مطههر  در سههط    

اسههتا  و کشهه ر ت سههو اعیههاح   

م تر  هیأت علمی دانش اه ب  عمل 

ادزایههی آمههد. در ارت هها  بهها متههارت

دانشج یا  الز  ب  ذکر اس  ک  با 

ا   هممار  سهازما  دنهی و حرده    

آم زشههههههی و  دوره 91تعههههههداد 

هههها   ادزایهههی در زمینههه  متهههارت

ادهزار    هها  شهیلی و نهر     متهارت 

دانشههج  برگههزار شههده  611بههرا  

در ارت ا  با کهارآم ز   در   .اس 

دانشههج   619سههال گذشههت  سمعهها 

ست  سهرر  کهرد  ایهن دوره به      

ههها  م،تلههف   تههنایع و سههازما  

 معردی شدند.  

انهداز  بهرج    همچنین در زمینه  راه 

ه  مههذاکراتی بهها  دنههاور  دانشهه ا 

تهههنایع متهههم اسهههتا  در ستههه   

مشارک  در این طهر  انجها  شهده    

اس  ک  عمهده ایهن تهنایع  همن     

استق ال از این ایده  م ادقه  اولیه    

 اند. خ د را اعال  نم ده

تی ی س  د تحقا   چه  قد م تی . 9

هاا د ن اام ساا   یاا    ت نشااگ  

 نجاا   شااد  ت نشااگ   راا یآف ی  

 ؟ ست

راستا   در طی یک سال گذشت  در

ههها  نسههل سهه    ت قههغ دانشهه اه

)کهههارآدرین( و در ستههه  تممیهههل  

ساز  و زنجیره کارآدرینی  تجار 

ایجهههاد اک سیسهههتم نههه آور  و   

کههارآدرینی دانشهه اه و متعاقههب آ  

استا  همهدا   در دانشه اه به علی    

سههینا اقههدامات ذیههل ت سههو مرکههز 

رشههههد و کههههارآدرینی دانشهههه اه  

ریز  و اسهرا شهده و یها در     برنام 

. احیاح و 1باشد: گیر  میدس  پی

انداز  مرکز کارآدرینی دانش اه راه

ها  مهرت و از ق یهل   و انجا  برنام 

هها   هها و قابلیه   ارتقهاح ت انمنهد   

کارآدرینانه  دانشههج یا  و اسههاتید  

عنههه ا  کارگهههاه و  82)برگهههزار  

دوره آم زشی ت انمندسهاز  طهی   

. تق یه  مرکهز   8یک سال گذشت (؛ 

دنههاور دانشهه اه و  رشههد واحههدها 

ادزای  دیا  دیزیمی مرکهز رشهد   

واحههد دنهاور به  ایههن    51تها سهقف   

 8شر : ایجاد مرکهز رشهد شهماره    

در ح زه ت،صصی کشهاورز  در  

م ههل سههاختما  اسههاتید دانشههمده  

واحههد  18کشههاورز  بهه  تردیهه   

 9دناور  ایجاد مرکز رشهد شهماره   

در م ل سهاختما  قهدیم دانشهمده    

احههد و 2کشههاورز  بهه  تردیهه    

انهههداز  گیهههر  راهدنهههاور  پهههی 

مرکز رشهد در   9ساختما  شماره 

ح زه ت،صصی دنی و متندسی در 

گیهر  اخهذ   دانشمده متندسهی  پهی  

اعت ارات م رد نیاز از وزارت عل   

هها   ست  اسرایهی نمه د  برنامه    

سهههالیان  مرکهههز رشهههد و انجههها   

هههها  الز  از واحهههدها   حمایههه 

 میلی   ت مها    861مستقر ب  م ل  

گیههر  پههایل ت نمهه د  مدرسهه  پههی

اشتیال در استا  همدا  ب  عنه ا   

یمی از س  دانش اه منت،ب کشه ر  

میلیههه    811و اختصهههاص م لههه  

ت ما  ت سو وزارت عل   در ایهن  

ههها و نامهه زمینهه   بههازبینی آیههین  

خدمات قابل ارائ  مرکز رشد ست  

سههاز   تسههتیل در رونههد تجههار  

ارتقههاح خههدمات قابههل ارائهه  بهه      

ههها  احههدها  دنههاور در حهه زه  و
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ا  و خههدمات آم زشههی  مشههاوره 

سهههاز  مهههالی در ستههه  تجهههار 

م صهه الت و خههدمات دناورانهه     

گیر  و سهذب حمایه  مهالی به       پی

میلی   ت ما  از معاون   611م ل  

علمی و دناور  ریاسه  سمته ر    

هها   سهاز  طهر   در ح زه تجار 

دناوران  واحدها  مستقر در مرکز 

انهداز  مرکهز   گیر  راه. پی9رشد؛ 

دههی دانشه اه بها    ن آور  و شتاب

حمایهه  مههالی معاونهه  علمههی و    

دنههاور  ریاسهه  سمتهه ر و انجهها  

عمل آمده در ایهن زمینه    اقدامات ب 

ب  شر  ذیل: عقد قرارداد هممهار   

پی نهد  دهنده ههم و استقرار با شتاب

دهنده اسهتا   ب  عن ا  اولین شتاب

و یهک سهال گذشهت     همدا  در طی 

ت،صهههههید دیههههها و سهههههایر   

 16ها  الز  ست  پذیرک  هممار 

دههی  استارتاپ در دو دوره شهتاب 

تهک و  چین  دهین ها  بالکدر ح زه

شههتر ه شههمند و برگههزار  اولههین 

اسهههتارتاپ  11رویهههداد دمههه د   

دهی در خروسی در دور اول شتاب

  عقههد قههرارداد و  81/2/32تههاری  

دهنهده اس تهک و   هممار  با شهتاب 

ستهه  حمایهه  از  ت،صههید دیهها

ها  ح زه عل   انسهانی   استارتاپ

انهههداز  نماینهههدگی گیهههر  راهپهههی

دهنههده دینهه ا در همههدا  در  شههتاب

گیههر  حهه زه مههالی و بههانمی  پههی 

انداز  نمایندگی مرکز نه آور    راه

دههی و  پارادای  هاب ست  شهتاب 

ایجاد اولین دیا  کار اشتراکی در 

اسهههتا  همهههدا  و حمایههه  مهههالی 

هههههاب در تجتیههههز و پههههارادای  

ساز  دیا  مذک ر در م ل  آماده

دههههی مرکهههز نههه آور  و شهههتاب

گیهر  و انجها  امه ر    دانش اه  پهی 

ط قه  از   8مرت و ست  اختصهاص  

دیا  در اختیار دانشمده متندسی 

مترمربههع ستهه    1615بهه  متههرا   

انههههداز  مرکههههز نهههه آور  و  راه

دههههی دانشههه اه و انجههها   شهههتاب

 مقههدمات الز  ستهه  ت  یههل دیهها 

ساز  و تجتیهز آ  تها پایها     آماده

سار  و انجا  ام ر مرت و در سال

این خص ص شامل تتی  پروپ زال 

نامهه  بههین مرب طهه   عقههد م ادقهه  

دانش اه و معاون  علمی و دناور  

ریاس  سمت ر و اخذ حمای  مهالی  

میلی   ت ما  در این  511ب  میزا  

گیهههر  گسهههترک و   زمینههه   پهههی 

هههها  دهنهههدهانهههداز  شهههتاب  راه

ت،صصههی در دانشهه اه خص تهها 

در ح زه تنایع غذایی با ت س  به   

ههها  دانشهه اه و اسههتا   پتانسههیل

انهداز   گیر  ایجاد و راههمدا   پی

ههههها  ت،صصههههی در   کلینیههههک

گیههر  ههها  م،تلههف  پههی دانشههمده

انههداز  ددتههر انتقههال دنههاور  و  راه

مالمی  دمر  با هممهار  مهدیری    

  اه؛ ارت ا  با تنع  و سامع  دانش

هاا د یتبااه ت نشااگ   تی ن اا   .9

 لمللای و  بنادد بای   مخ لف یتبه

 سات؟   پیش ف ی ت شا ه  ملی چه

 لمللای  جهت  فز یش یو با  بای   

  چه  قد م تی ع یت گ ف ه  ست؟

 91دانشهه اه بهه علی سههینا در بههین 

بند  تهایمز  دانش اه ایرانی در رت  

حیههههه ر یادههههه  و در سمهههههع  

دنیها  ها  چتار شاخ  علمی  برترین

قرار گرد . همچنین دانش اه ما در 

دانش اه ایرانی حا هر در   91سمع 

بند  ی . ا . نی ز قرار گردته   رت  

 اس .

بند  دانش اه ب علی سینا ط غ رت  

در  8113م  هههه عی شههههان تا  

ههها  برترین دانشهه اهؤدترسهه  مهه

دنیا در ح زه متندسهی ممانیهک و   

 شیمی قرار گردت  اس .

دد و با  چاه   چه و زده د جدی. 6

 هد فی تی  ی مجم عاه مع ونات   

پژوهشی ت نشگ   تشاکیم شاد    

  ست؟

سی  تندوق پژوه  و دناور  أت

ههها  اسههتا  بهها هممههار  دانشهه اه

دولتهههی اسهههتا  و پهههارک علهههم و  

گیههر  شههده و دنههاور  همههدا  پههی

اقدامات الز  در این زمین  ب  شر  
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ذیل انجا  شهده اسه : هممهار  و    

درتههد از  11مین أمشههارک  در تهه

انهداز   م ل  مه رد نیهاز سته  راه   

تندوق مذک ر در استا  همدا  ب  

میلی   ت ما   هممار   511میزا  

انههههداز  مهههه بر در سلسههههات راه

تندوق پژوه  و دناور  اسهتا    

انت،هههاب مهههدیر مرکهههز رشهههد و   

کارآدرینی دانش اه ب  عنه ا  یمهی   

از س  عیه  دولتهی هیهات مهدیره     

 تندوق مذک ر در استا ؛ 

انداز  برج )مجتمع( تالک برا  راه

دناور  ابهن سهینا در دانشه اه بها     

ههها  تههنعتی و هممههار  دانشهه اه

عل   پزشمی همدا  و پارک علم و 

گیهر  و اقهدامات   دناور  استا  پی

ذیهههل انجههها  شهههده اسههه : عقهههد  

نامهه  بهها معاونهه  درهن ههی و  ت هاهم 

استماعی دانش اه در ح زه ت  یهل  

بهه  مرکههز  اهللدیهها  اردوگههاه بقیهه 

رشد و کهارآدرینی دانشه اه سته     

سینا  ایجاد برج )مجتمع( دناور  ابن

مترمربههههع   11211بهههه  متههههرا   

برگزار  چندین سلس  بها حیه ر   

معههههاونین پههههژوه  و دنههههاور  

ها  دولتی همدا  و پهارک  دانش اه

علهههم و دنهههاور  اسهههتا  ستههه    

مشارک  در طراحی و ساخ  بهرج  

)مجتمع( دناور  ابهن سهینا و عقهد    

نامههه  بهههین روسههها  ایهههن ت هههاهم

ها و پارک علهم و دنهاور    دانش اه

استا   انجا  ب،شی از ام ر مرت و 

با مجتمع نریر بازسهاز  و انجها    

 تعمیرات و تجتیز سرایدار  و...؛  

آزمایش اه مرکز  با ت س  ب  نیهاز  

انهداز  دو   پژوهش را  اقدا  ب  راه

آزمایش اه مسهتقل کرومهات گرادی   

پی نم ده اسه  که    و اسرمتروسم 

م رد است اده اعیاح م تر  هیهأت  

علمههی و دانشههج یا  ت صههیالت   

ههها قههرار خ اهههد  تممیلههی دانشهه اه

گردهه . در حههال حا ههر ایههن دو    

آزمایش اه مجتهز به  تجتیزاتهی از    

-UV ق یههل اسههرمترومتر بازتههابی 

VIS-NIR  FTIR  یک دروند پترهاد  

بههردار  م،صهه ص بههرا  نم نهه  

در ه ت   هستند و GC-MS طی ی و

پژوه  آماده ارائ  خدمات خ اهند 

 شد.  

ه د آیند   ی  مع ونات  ب ن مه. 5

 چی ت؟

در حهه زه آزمایشهه اه  تعههداد  از  

ها  با تمن ل    باال م رد  دست اه

نرههر اسهه  کهه  از م ههل اعت ههارات  

ارز  ت،صید یادته  به  دانشه اه    

ب علی سینا خریدار  خ اههد شهد.   

همچنههین بهها تممیههل درآینههد خریههد  

  FE-SEM میمروسم پ المترونهی 

در آینههههههده نزدیههههههک  تهههههه ا  

تصهه یربردار  در آزمایشهه اه بهه  

 هزار برابر خ اهد رسید. 611

چااه مشااکبتی باا  ساا  ی      . 1

ت سعه پژوهش تی ت نشگ   قا  ی  

 ت یت؟

رغههم تههالک بسههیار و اهمیهه   علههی

العاده م   ع  متاس ان  عهد    د ق

هممهههار  برخهههی از سرپرسهههتا  

هها م سهب    و کارگهاه ها  آزمایش اه

شههده اسهه  کهه  بانههک اطالعههات    

تجتیههزات آزمایشهه اهی دانشهه اه   

 د.هن ز هم ناقد باش

ت نشاگ   با علی    ها د فع لیت. 2

پژوهشی رش ی  4سین  تی منطقه 

 ؟چگ نه ب ت   ست

بهها تعههامالت بسههیار خهه بی کهه  در 

سط  منطق  ایجاد شده اس   ط هغ  

ا  مقهرر شهده اسه  که       نام  ت اهم

علمهی و دانشهج یا     اعیاح هیأت

هها  منطقه  چتهار از     کلی  دانش اه 

درتههههد خههههدمات   86ت، یههههف 

منههد  آزمایشهه اهی یمههدی ر بتههره  

 ش ند.
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 سینا بوعلی دانشگاه آپا تخصصی  مرکز معرفی

 

 فر گفتگو و نگارش: ژاله سلیمی
 

 
 

مرکز تخصصی آپا دانشگاه بوعلی 

بته عنتوا     5931تابستتا    سینا در

ی وزارت ارتباطتتتتات و  نماینتتتت ه 

فناوری اطالعتات و بتا مزتوز ایت      

ی رصتتت  خانتتته در هتتتوزهوزارت

های سایبری در سطح پذیریآسیب

 آغتاز  را ختود  استا  هم ا  فعالیت

ها متناسب با توانمن ینموده است. 

هتتای ایزتتاد  تت ه  در    و ظرفیتتت

های ملی و در سطح فراملتی  پروژه

هایی دا ته است. ای  مرکتز  فعالیت

همانطور که از نامش )آپا( پی استت  

رستتانی در آگتتاهی -5از ستته بعتت  

ی آختتری  تی یتت ات ف تتای هتتوزه

امت اد   -9پشتیبانی؛ و  -2سایبری؛ 

ای تشتتلیش  تت ه استتت. بتتر  رایانتته

نظتتتال ملتتتی مبابلتتته بتتتا »مبنتتتای 

مصتتتو   «مختتتاطرات ستتتایبری 

 تتورای عتتتالی ف تتتای مزتتتازی  

هتایی کته   سازما  و کشور  ادارات

غیرهیتتاتی  هتتایجتتزز زیرستتاخت

 بایستتت دربا تتن  متتیاستتتا  متتی

هتتوادس ستتایبری بتته  بتتروز هنگتتال

مرکز آپا مراجعته و از راهلارهتا و   

هتتای تخصصتتی بزل بتته مشتتاوره

مع تتش رفتتت از آ  منظتتور بتترو 

استفاده نماین . تع اد ای  ادارات در 

متتورد  51ستتطح استتتا  همتت ا    

با  . از جمله ای  ادارات تمامی  می

 سازما  جیتاد  استا   هایدانشگاه

زیست   اداره کش محیط کشاورزی 

 اداره کش استان ارد و ... هستن . 

 در هتتر استتتا  آپتتا استتتبرار محتتش

 با ت . متی  استا  آ  مادر دانشگاه

 در مستتبر  آپتا مرکتز دت یمی    هفت

 هتتای صتتنعتی  تتری    دانشتتگاه

 و اصفیا   یراز  مشی   امیرکبیر 

 5931 و 5931 هتتتتایستتتتا  در... 

کته   مراکز دیگتر  ان .  ه ان ازی راه

مرکز آپتا   91 هاضر  امش ها  در

انت ازی   راه 5931در سا   با ن می

ان . مرکز آپا بوعلی ستینا هت      ه

در در همتتی  ستتا  ت ستتی   تت .   

ستتا  او  دتتترارداد بتتتی  معتتتاو   

پژوهشی دانشگاه و ریی  سازما  

فنتتتتاوری اطالعتتتتات ایتتتترا  در   

انتت ازی مرکتتز آپتتا   خصتتور راه

ف ای مناسب از طرف دانشتگاه و  

بودجتته بزل بتته منظتتور تزییتتز     

افزاری از سوی افزاری و نرلسخت

 می  گردیتتت . وزارت ارتباطتتات تتت  

 بتی   مرکتز از  نیروی انسانی ت می 

بتتا  انگیتتزه مستتتع  و بتتا  ا جوانتت

ارستتا  رزومتته و انزتتال مصتتاهبه 

 التحصتیش فتار   ه وری که بع اً

 در دانشتتزویا  یتتا و بودنتت  تت ه 

 استتا   هتای دانشتگاه  تحصیش ها 

 بودن   انزال پذیرفت.  هم ا 

 کتته وظتتایفی تتتری میتت  جملتته از

 تتوا  متی  دارد بتر عیت ه   مرکز ای 

 مستتتتتتتتتمر رصتتتتتتتت  بتتتتتتتته

 ملتتی یهتتای  تتبله پتتذیری آستتیب

 و اینترنتتتت ف تتتای و اطالعتتتات

هتتا پتتذیریآستتیب گتتزارش ارستتا 

 ا تتاره ربتتطهتتای  یدستتتگاه بتته

عتتتالوه بتتتر آ  در برختتتی  .نمتتتود

اجرایتتتی  هتتتایدستتتتگاه متتتوارد

 ارزیتتتتابی درخواستتتتت استتتتتا 

 نفتتتو  تستتتت فرآینتتت  و امنیتتتتی

برختتی  و داخلتتی هتتایبتترای  تتبله

ختتود را  یویتتژه هتتایاز ستتروی 

اعتتزال  انتت  کتته ایتت  امتتر بتتادا تتته

نیروهتتای متخصتت  در محتتش آ   

عتالوه بتر    .اداره انزال  ت ه استت  

هتتتای اجرایتتتی داختتتش   دستتتتگاه

 از ختتار  استتتا   آپتتا بتتا مراکتتز  
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 درارگتتتاه صتتتاافتا  ماننتتت  استتتتا 

 کشتتور  مراکتتز  پ افنتت  ستتایبری 

 کشتور   بتزر   هتای دانشتگاه  آپای

 هتتتا و... نیتتتز هملتتتاری نیروگتتتاه

  است. دا ته 

 
 

 
 

های انزال   ه در مرکز آپتا  پروژه

هم ا  به نبش از معاو  ایت  مرکتز    

 جنا  آدای مین س مغیث  عبارتنت  

 از:

 مرجتتتت   مستتتتتن ات تولیتتتت  .5

و  خبتتری تحلیلتتی  هتتایگتتزارش

 و هتتتاتحبیتتت  رستتتانی؛آگتتتاهی

 امنیتتت بتتا متترتبط هتتایپتتژوهش

 تولیتتت  بتتته منتتتت  کتتته ستتتایبری

 رصتت  راستتتای در ابتتزار چنتت ی 

هتتتای پتتتذیریآستتتیب تحلیتتتش و

  است؛ ف ای سایبری   ه

بتتته  هتتتادادهبررستتتی کتتتال   .2

 ختت مات امنیتتت منظتتور بردتتراری 

 تحلیتتش هتتا آ  از استتتفاده لتتزول و

 بتتترای کتتتال  دیتاهتتتای آنتتتالیز و

 نیتتاز بتتا متناستتب نتتتای  دریافتتت

   مشتری؛

 فیشتتین  کشتت  ابتتزار تولیتت  .9

 و پیشتتتگیری راهلتتتار عنتتتوا بتتته

 بتتتتتته تیتتتتتتاج  از جلتتتتتتوگیری

 و افتتتراد کتتتاربری هتتتای هستتتا 

آنیتا کته ویژگتتی    از استتفاده  ستوز 

 بتتارز ایتت  ابتتزار ایتت  استتت کتته    

 عامتتش سیستتت  هتتی  بتته وابستتتگی

 بتت و  و نتت ارد مرورگتتری یتتا و

 سیستتتت ) agent نصتتتب بتتته نیتتتاز

 با  . می استفاده دابش (عامش

 متخصصتتتتی  ایتتتت  مرکتتتتز   .5

 پرکتتتاربرد تزییتتتزات از تعتتت ادی

   ناستتایی  را کشتتور  در موجتتود

 مین ستتی هتتاآ  روی بتتر ستت   و

نتتتتای   انتتت .داده انزتتتال معلتتتوس

دستتتت آمتتت ه دابتتتش توجتتته    بتتته

بتتا  مثتتا  عنتتوا  با تتن . بتته  متتی

 روی کتتتته بتتتتر هتتتتاییبررستتتتی

انزتتتال  سیستتتلو هتتتایستتتو ی 

بتتتار در نخستتتتی   گرفتتتت  بتتترای

  ناستتتتایی بتتتته موفتتتت  دنیتتتتا

 هیتتتتاتی کتتتته  پتتتتذیری آستتتتیب

 یتتتتتتتا "Zero-day" اصتتتتتتتطالهاً

 "صتتتتفر روز پتتتتذیریآستتتتیب"
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 درجتته  تت ن .  تتود متتی خوانتت ه

 از 1/3 پتتذیریآستتیب ایتت  اهمیتتت

 هتت   CVEثبتتت بتترای و بتتود 51

بزل صتتورت گرفتتت. ادتت ال   ادتت ال

 مین ستتتتی یزمینتتتته دیگتتتتر در

 اهصتتاز بتته تتتوا متتی معلتتوس

 هتتتتایدستتتتگاه  پتتتتذیریآستتتیب 

بتترای اولتتی  بتتار در   میلروتیتت  

 ایتتتتت  نمتتتتتود. ا تتتتتاره دنیتتتتتا

 در پتتتذیری روز صتتتفرل  آستتتیب

 ناستتتته  و ثبتتتتت NVD ستتتتایت

 CVE-2018-14847پتتتذیری آستتتیب

 گردی .   اخذ آ  برای

 اثرگتتتذارتری  و تتتتری بتتتزر  .1

 آپتتتتا مرکتتتتز در کتتتته ایپتتتتروژه

 5931 ستتتا  اواختتتر از دانشتتتگاه

 موتتتور یتت  طراهتتی  تت  آغتتاز

وجتتتوی جستتتت و پتتتایش ملتتتی

 ف تتتای در هتتتاپتتتذیریآستتتیب

 از دبتتش تتتا بتتود. کشتتور ستتایبری

 از موتتتتتتتور ایتتتتتت  طراهتتتتتتی

 استتتتفاده ختتتارجی محصتتتوبت

 تتت . دابتتتش اعتمتتتاد نبتتتود  متتتی

هتتای موجتتود ختتارجی از   نمونتته

نظتتتتر مانتتتت گاری ستتتتروی  و   

 صتتتتتحت اطالعتتتتتات  املتتتتتا   

کشتتور و  اطالعتتات از جاسوستتی

نیز ع ل املتا  پتویش  تبله ملتی     

تتتتری  نبتتتا  اطالعتتتات از بتتتزر 

 ت . بتا   آنیتا محستو  متی   ضع  

انتتتت ازی ایتتتت  ستتتتروی  در  راه

 مبتتت ار ختتترو  کشتتتور  جلتتتوی 

 گرفتتته  تت . کشتتور از ارز زیتتادی

 جستتزوی  عنتوا  مثتا  موتتور   به

استتترا یلی(  - تتتودا  )آمریلتتتایی

 آدرس میلیتتتو  52 بتتترای استتتل 

IP دبر 91111 ماهانتتتتتتتتتتتتتتتته 

 طراهتتی بتتا کتترد.متتی درخواستتت

ملتتی  فراینتت  پتتایش و  موتتتور ایتت 

بتته صتتورت کامتتش بتتومی جستتزو  

و بتتا هزینتته غیردابتتش مبایستته بتتا   

ستتروی  مشتتابه ختتارجی آ  بتته  

 کتر   بزل بته  بترداری رستی .  بیره

استتت فراینتت  تحبیتت  و توستتعه بتته 

هتتای ایتت  منظتتور افتتزایش دابلیتتت 

موتور بته طتور پیوستته در مرکتز     

در هتتا  انزتتال بتتوده و گتتزارش   

عمللتتترد بتتته مستتترولی  وزارت   

 دد. ازگتتترارتباطتتتات ارا تتته متتتی 

موتتتور در  ایتت  5931 متتاه بیمتت 

ستتتطح کشتتتور در هتتتا  رصتتت    

 5933بتتوده و در اردیبیشتتت متتاه  

مینتتت س  جنتتتا  آدتتتای  توستتتط

 وزیتتتتر محتتتتترل آ ری جیرمتتتتی

 در ارتباطتتات و فنتتاوری اطالعتتات 

 عنتتوا بتته و  تت  رونمتتایی تیتترا 

ملتتی دژفتتا   هتتایپتتروژه از یلتتی

 تبتتت یر متتتورد ارتباطتتتات وزارت

 .  گرفت درار

 دانشتتگاه آپتتا مرکتتز افتختتارات از

 زیتر  موارد به توا می سینا بوعلی

 :کرد ا اره

مستاببات   در او  یرتبته  کسب .5

 تمتال  بی  ( درCTFملی فتح پرچ  )

در دانشتگاه   کته  کشور آپای مراکز

 5931 ستتا  در اصتتفیا  یصتتنعت

 برگزار گردی ؛

 کارگتتاه بیتتتری  کستتب عنتتوا  .2

 همتتایش ستتومی  در ارا تته  تت ه 

سراسر کشور در استفن   آپا  مراکز

در دانشتتگاه سیستتتا  و   31متتاه 

 بلوچستا ؛

ا تتتاره بتتته نتتتال مرکتتتز آپتتتا   .9

اطالعیتته  در دانشتتگاه بتتوعلی ستتینا

 51/5/5931 صتتتتتتادره متتتتتتور 

 از ارتباطتتتتات کتتتته در آ   وزارت

 در ستتایبری یهادثتته یتت  بتتروز

داده  تتتت ه  خبتتتتر فتتتتروردی  51

آپتتا دانشتتگاه بتتوعلی   مرکتتز بتتود.

 از را هادثتتته ایتتت  ستتتینا همتتت ا  

 در بتتود و کتترده  ناستتایی دبتتش

استت   آمت ه  اطالعیته  آ  هشتت  بن 

 ماسرر   مرکا   اعام   اساس   بر"که: 

 سااا س باالع   آپااس ناگااا س  مرکاا 

 حم ااا  وقااال  از پاااا  رمااا ا 

 و تح اااا  نسااا  نر را ملضااال 

 تجهاااا  م  ظااار و ناشااا   پاااس  

 م أساانسگ  کاا  باالن  کااالر پااس  

 گهاااس   گااا ار  تکماااا  از قبااا 

  ؛"اف سن اتنسق مذکلر یحم  

اهراز مودعیت دترار گترفت  در    .5

 سطح ی  مراکز آپتا در اردیبیشتت  

چیتار   در آپا مراکز . تمال5933ماه 
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 ان ؛ در سطح  ه بن یتبسی  سطح

ده  دو در ستتطح مرکتتز  یتت  هفتتت

 مرکتتز و 51در ستتطح ستته  مرکتتز 

دتترار  چیتتار ستتطح در ببیتته مراکتتز

 بن ی تبسی  ای  ان . بر اساس گرفته

 هتتایدانشتتگاه  تتامش یتت  ستتطح

 مشتی    امیرکبیتر   صنعتی  تری   

  تتیراز اصتتفیا   صتتنعتی تبریتتز 

ایت    کتار  به  روع و سی  ت )سا 

 بتتر 5931 ستتا  بتته مرکتتز  تتش

و دانشتگاه بتوعلی ستینا     گردد( می

    با  .( می5931)سا  ت سی  
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 مدرکیان طیبه دکتر معرفی

 (ISI-ESIاز دانشمندان قرار گرفته در لیست یک درصد پراستناد پایگاه )
 

 گفتگو و نگارش: ژاله سلیمی فر
 

 5431دکتر طیبه مدرکیان در سال  

در شهر همدان متولدد شددا ااندان    

مددر  کارشااسدی    5431در سال 

در رشدددته شدددیمی را اگ دانندددگا  

مدددر   5413 شددیراگ و در سددال 

کارشااسدددی ارشدددد  دددود را اگ   

داننددگا  عددوسلی سددیاا در رشددته   

 5411شدددیمی یه اددده و در سدددال 

موفق عه دراافت مدر  دکتدر  در  

همدددیش رشدددته اگ دانندددگا  راگ   

سادوان سودو   کرماننا  شددا و عده  

در  5411هیدددال سلمدددی اگ سدددال  

داننگا  عدوسلی سدیاا مند ول عده     

هدا  ژووهندی و وموگشدی    فعالیت

اسددتا دکتددر مدددرکیان اگ اسددایید   

عرجسددته داننددگا  عددوسلی سددیاا و 

یددراش اکددی اگ ژرکدداریراش و موفددق

سرصه وموگش و ژدووه   ونها در 

شوندا اانان سالو  عر محسوب می

وموگشدی    -هدا  ژووهندی  فعالیت

هددا  ملتلفددی اگ جملدده  مسددلولیت

معاونت یحصیالل یکمیلی  معاونت 

ژووهنی و نی  معاوندت وموگشدی   

دانندددکد  شدددیمی را عدددر سهدددد    

 5411انددا همنادیش اگ سدال     داشته

 سلمدی  المپیداد  3 و 8مسلول قطد   

اادهسددددددت کنددددددور شددددددیمی

 
ها  معتبدر  همنایش اانان عا مهله 

المللی متعدد  عه ساوان داور و عیش

 کاادا اداتور همکار  می

 5411دکتر طیبه مدرکیان در سدال  

عرگ اد  عیسدتمیش دور  جنداوار    

جددددوان  ددددوارگمی در علدددد    

اندد و در  ها  عایداد  شدد    ژووه 

عرگ اددددد  دومددددیش  5418سددددال 

جناوار  گن و سلد  ججداا   دکتدر    

مرا  میرگا انی(  ژووهندگر عریدر   

شددیمی یه ادده عدده انتلدداب انهمددش 

شدیمی اادران و در همدیش سدال در     

لیست اک درصد دانندمادان عریدر   

ISI  کاون عدی   یدا  قرار گرفتادا و

داننهو  کارشااسی ارشد   31اگ 

حقددق م 1داننددهو  دکتددر  و  51

 ژسادکتر  را یحت راهاماای داشته

استا اانان چاداش طرح ژووهنی  

 در مقالددده 511ثبدددت ا تدددرا     1

 اگ عدی   و المللدی عیش معتبر مهالل

 در شددددد  ارائدددده  مقالدددده 511

 و ملددی معتبددر سلمددی هددا  همدداا 

 اادش  عدر  سدالو  ا اندداشته المللی عیش

 1 لیفأید  و یرجمده  مددرکیان  دکتر

 فصل 1 لیفأی همنایش و کتاب جلد

 انتندددارال ملتلدددف کتددداب 4 اگ

Elsevier عدر ا اندد داشدته  عرسهد  را 

 مقداتل   ISIژااگدا   ها داد  اساس

استااد داشته اسدت و   3313 اانان

 عاشدا  می 35اچ ااادکس اانان 

ها  ژووهنی دکتر مدرکیان فعالیت

هددا  عیندتر عددر رو   دالی وتااددد   

هددا  جداسدداگ  و   روشیوسددعه

گیددر   طرا ددی و سددا ت   انددداگ 

ساسددددورها و عیوساسددددورها و   

دارورسددددانی هدفماددددد متمرکدددد  

عاشدددددا اانددددان در کاددددار  مددددی

ژووهندی  در   -هدا  سلمدی   فعالیدت 

اوقال فراغدت  دود عده عیندتر عده      

رو  مطالعدده غیردرسددی و ژیدداد   

 ژرداگندا می
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 صوص سواملی  دکتر مدرکیان در

کددده عاسدددا شدددد  ااندددان جددد    

ر دنیددا محسددوب  داننددمادان عریدد 

شددوند اعددراگ کردنددد کدده سوامددل    

ملتلفددی همنددون ژیوسددتگی انهددا  

کدددار ژووهندددی و ارائددده مسدددتمر 

گ ارش و همنایش انتلداب صدحی    

 شددن  دادد   عاسا موضو  ژووه 

 المللددیعددیش مهددام  در ارگادداعی و

 هددی  کده  کردندد  کیدد أی و عاشد می

 انهدا   اگ واقعدی  محقدق  ادک  اصلی

 دسددت عدده ژووهنددی  هددا فعالیددت

ا نیست مقا  و ریبه و جاا   ووردن

 اسدت  مهد   میدان  ااش در وننه علکه

 یأثیرگالار و ارگشماد کار اک انها 

 عدا  فرد که هاگامیا است جامعه در

 عده  رودمی ژی  هدی و دادگا  ااش

 اگ جدانبی  م اادا   یمدا   عده  ون یب 

  داص  امتیداگ  و جاا   کس  جمله

 محققان عه اانانا ااعدمی دست نی 

 عددرا  کدده کادددمددی یوصددیه جددوان

 هدا  ژدروژ   عده   ود کار   وااد 

 را  دود  دادد  و نکاادد  اکتفدا  کوچک

 انها  ژیوستگی عر و دهاد گسترش

 و هدددانددداهموار  یحمدددل و کدددار

 ا  کردند یاکید مسیر ها  سلتی

 ثمددر عدده در مدددرکیان طیبدده دکتددر

 اگ را صددداقت کددار   هددر رسددیدن

 ژووه  که داندمی ون اصلی ارکان

 اادش  اگ نی  سرصه ااش در فعالیت و

 اعدراگ  عدا  اانانا نیست مستثای امر

  ددود  کددار  محددی  اگ  رسدداد 

 در را  ود موفقیت سوامل یراشمه 

 و  دداطر ورامدد  کددار  و گندددگی

 صددمیمی و  دوب   ددانواد  داشدتش 

 عدودن  عر دوردار  همنادیش ا داندمی

 را  دوب  العداد  فوق داننهواان اگ

  دود  موفقیدت  سوامدل  اگ داگر اکی

 کدده کاادددمددی یصددرا  و دانسددته

 گدرو  در  قیقدت  در اسدتاد  موفقیت

 فعدال  و انگی  عا داننهواان داشتش

 اسدتاد  عداگو   همنون که عاشدمی

 ا کاادمی سمل

 
ااش استاد عرجسته شدیمی اگ جملده   

یدددراش موانددد  عدددر سدددر را  مهددد 

ژووهندددگران را کمبدددود عودجددده  

شدمردا و  عدا عیدان    ژووه  عرمی

کدده در وضددعیت کاددونی ااددش نکتدده 

دانندددهواان یحصدددیالل یکمیلدددی 

نگران و دلواژس وااد  ش لی  دود  

هستاد  و در چایش  دالتی شدل    

یواند عا اطمیاان  اطر و عددون  نمی

دغدغدده مسددائل مددالی  عدده کددار     

ژددووه  رو  عیدداورد   واسددتار  

 مااددت عینددتر اگ داننددهواان و   

یدددأمیش معیندددت وندددان اگ طدددری 

دکتددر هددا  مددریب  اسددتا   ارگددان

کید عدر اادش نکتده کده     أمدرکیان عا ی

یلصی  عودجه ناکدافی در روندد   

کادد   داطر   کار ا دتالل ااهداد مدی   

دلیدل نبدود   کاد گداهی عده   ننان می

امکانددددال کددددافی ژووهنددددگران  

مهبورند عدرا  انهدا  عسدیار  اگ    

هدا اگ امکاندال   هدا و وگمداا   یست

ها  داگر اسدتفاد  نماااددا   داننگا 

هددا را ژددروژ  اددا در عر ددی مددوارد

ی ییر دهاد و اا عا عودجه شلصدی  

کده عدا رفد       الی  ود کار کااد؛ در

ااش قبیل مسائل  کارها  ژووهندی  

یدر و موفقیدت   عا اثرعلنی گسترد 

 عینتر  همرا   واهد شدا

 
دکتدر مددرکیان در راسدتا  انهدا      

کارها  ژووهنی  ود عا دانندگا   

سلو  ژ شکی همدان  داننگا  سلو  

یراگ و همنایش دانندگا   ژ شکی ش

مانیتوعا  کانادا و داننگا  الیکانته 

اسپانیا همکار  دارند و در اریبدا   
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وجددود ومدددن گیددر  و عددهعددا شددکل

همکددددار  عددددیش ژووهنددددگران و 

ژینبرد کارها  ژووهندی  داشدتش   

ا  و جسدددارل و صدددداقت  رفددده

مادد  اگ  شهاست را در کادار عهدر   

ها  یلصصدی در گمیاده   یوانماد 

و در ا تیددار داشددتش عودجدده  کددار 

 دانادا کافی  تگ  و ضرور  می

نظر اانان درعار  اریبا  دانندگا   

عا صاعت و جامعده اادش اسدت کده     

یعامل عیش داننگا  و صاعت  عرا  

ژیندددرفت کندددور عسدددیار تگ  و  

عااسدت   ضرور  است؛ صاعت مدی 

منکالل  ود را عه داننگا  سرضه 

که صاعت ما شااد عده   کادا در  الی

مفهددو  واقعددی عدده دنبددال ژددووه  

نیسدددت و وقتدددی اگ اادددش مسدددیر  

در واست و یقاضا نباشد  استاد و 

یوانددد کددار  عددرا   داننددگا  نمددی

صاعت انها  دهددا در صدااا  ادک    

دسددتور کددار وجددود دارد کدده عااددد 

طبق ون دستور کار ژی  رفدتا نده   

  کار  دود   واهد نحو صاعت می

را ی ییر دهد نده کسدی اگ و  کدار    

 واهددا وقتدی اگ صداعت    عهتر مدی 

 دواهی ؛ صداعت   عینتر اگ ااش نمی

ه  یصحیحی در کدار  دود انهدا     

نلواهد داد در نتیهه دانندگا  کدار   

کاد صاعت کار  دودش   ود را می

راا در صوریی که اگر صاعت رفد   

منکل  ود را اگ دانندگا  علواهدد   

گیددر ژاسددن داننددگا  عاشددد   و ژددی

  تده مسأله  ل  واهدد شددا در هف  

ها  ها اولواتژووه  یما  شرکت

 ددود را عددرا  داننددگا  ارسددال    

گیدر ون   کااد ولی هدی  کدس ژدی    می

شددودا اانددان  دداطر ننددان   نمددی

کاد که داننگا  و صاعت ج ئی  می

 اگ جامعه هستادا 

در همیش راستا اگر داددگا  جامعده   

نسبت عه داننگا  داد مثبتی نباشدد  

 داننگا  نی  کار  اگ ژی  نلواهدد 

عردا فرض کاید اک شیمیسدت کدار   

ها عدر رو    ود را که علنی اگ ون

ها و کداه  ولدودگی محدی     وتااد 

گاسدددددت هسدددددت در مقیددددداس  

دهد؛ امدا عدرا    وگماانگاهی انها  

عیرون اگ محی  وگماانگا  عااد اک 

 دددامی داشدددته عاشدددد و صددداعت 

یواند اگ دستاورد او  ماات کادا  می

 همکار  عدیش اادش دو سدب  ااهداد    

یحددول و رشددد در ااددش گمیادده  و   

لدددودگی محدددی  گاسدددت وکددداه  

شددود و اددک منددکل اگ جامعدده  مددی

 یوانددد  ددل شددودا در غیددر ااددش مددی

صورل محقق  عهتراش کار را انها  

دهدد و در عهتدراش مهدالل هد      می

کرد و کار  نتااج ون را چاپ  واهد

عدون نتیهه عرا   ل منکل جامعه 

یما  می شود  امدا جامعده عاادد اگ    

اش محقق علواهد که  روجی مقاله

را در گندگی روگانده وارد کاددا در   

 ال  اضر دادگا  جامعه نسبت عه 

داننگا  ااش است که کارهداای کده   

دهددد عدده درد داننددگا  انهددا  مددی 

 دددورد؛ در مسدددائل جامعددده نمدددی

طور نیسدتا کدار    صوریی که ااش

دهدد عاادد در   که داننگا  انها  مدی 

فاد  قدرار  جااگا  مااس  مورد است

سفانه عده  أعگیرد یا وگمون شودا مت

دلیل نبودن ژل اریباطی مااس  عیش 

داننددگا  و صدداعت  داننددگا  را    

رود و صاعت ه  کار  ودش را می

سفانه أدهد و مت ودش را ادامه می

 عرا ااگ ااش طراق را  عه جاای نمی

  عده نظددر دکتددر مدددرکیان یوسددعه 

کدداروفراای در داننددگا  در ااهدداد  

اشددددت ال و درومدددددگاای عددددرا   

ومو تگدان دانندگاهی مدلثر     دان 

یوانددد در  ددل معوددل اسددت و مددی

التحصیالن دانندگاهی  عیکار  فارغ

عسیار یأثیرگالار عاشدا البته مندکل  

اصلی در یحقق اریبدا  صداعت عدا    

داننددگا   سددد   مااددت مددالی اگ    

التحصیالن استا داننهو ژس  فارغ

التحصددیلی  مااددت مددالی  اگ فددارغ

  یواند ااد دارد و اگر عداند که مین

 ددود را عدده کار اندده اددا صدداعت   

عفروشد و صداعت  راددار سلد  و    

دانددد  و  مدددی عاشدددد  مندددکل  

ها  عیکدار  کرد عسیار  اگ یحصیل

 نی  رف   واهد شدا
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   و «هگمتانه اندیش الکترونیک رایان» بنیاندانش هایشرکت معرفی

  سینا بوعلی دانشگاه در« هگمتانه الکترونیک پژوهان رایان»
 

 فرگفتگو و نگارش: ژاله سلیمی
 

زا ه آقایان محموو  و محموع بور    

التحصوی   بیست و هشت ساله فارغ

ی الکترونیووور  ر م  ووو   رشوووته

ای کار انی از  انشگاه فنی و حرفوه 

جباریووان و م  وو  کارشناسووی از   

 انشووگاه آزا  همووعان و  انشوو وی 

کارشناسووووی ارشووووع مووووعیریت   

ارآفرینی  ر  انشوووگاه انوووران  کووو

هووای هسووتنع کووه بیشووتر  ر زمینووه

انووعا ایوو   و مخووابراای کووار کوور ه

شرکت مست ر  ر  برا ر صاحب  و

مرکوور رشووع  انشووگاه بوووبلی بووا   

رایووان الکترونیوور انووعی  "بنوووان 

رایووووان انوهووووان "و  "هگمتانووووه

، فعوووار  ر "الکترونیووور هگمتانوووه

الکترونیر، مخوابرا  و نور     حوزه

هوایی از قبیو    ر هستنع و اروژهافرا

برای بستر را یویی،  AVLی اروژه

ر یا  خو رو، اشوخا  و اشویا ،   

ی ار اخوووت الکترونیووور  اوووروژه

 هووی ایوور و سووامانااکسووی، آنووی

ها  ر هموعان را رراحوی و   باروانت

ایو    7931انوعا  ر سوار   اجرا کر ه

آور برار ها  ر سه ررح، ف شرکت

استان شعنع و  ر نمایشگاه ایپوا   

ی برار  انشگاهی غرفه 7931سار 

 انعا  شعه

 

 
 

ی آننا گوینع اولی  اروژهایشان می

الفو  هموراه بوو ه اسوتا      BTSان  

افرار و ها شام  یر سختBTSای  

باشونع کوه   افرار کنترلی موی یر نر 

قبال یر شرکت استرالیایی با ارائوه  

ماهووه بووه کوو  یوور سیسوون  شوو  

کشور با قیموت  و میلیوار  اوموان    

 ا ا امووا همووی  کووار را ان ووا  مووی 

افورار بوه رووور   افورار و سووخت  نور  

کاموووو  اوسووووا ایوووو  بوووورا ران 

سوازی شوعه اسوت بوا قیموت       ایا ه

ان اه میلیون اومان و البتوه بوعون   

هوای  سیسن ا ایو  انو   ر شورکت   

زیوا ی از جملوه هموعان،     مخابراای

سیسووتان و بلوتسووتان، هرمرگووان 

 وااا نصب شعه استا 

ی  یگوور  یتوواسگر صوونعتی  اووروژه

بو ه است که  ر حوزه الکترونیور  

 باشعا   می

برای بستر را یوویی   AVLی اروژه

به سفارش مرکر اح ی وا  نیوروی   

بورای اولوی     انتظامی بو ه و ا ریباً

به ای   شعه استابار  ر ایران اجرا 

هوای موجوو   ر   سوی  شرح که بوی 

ایووران از ریووا نظووامی، انتظووامی و 

هوای  سوی  ا اری آنوالو  را بوه بوی   

 ی یتار با نرخ ارسار ارالبا  باس 

کنع و کانالیره کر ن یعنی ابعی  می

هوای  به صور  ااوماایر بی  کانار

خلووو  سووویید کوور ن را ان ووا     

کنون حعو   ر کشور ما اا هعا  می

سی و انج سار است که یر سی اا 

هووا وار  کشووور  سووی سووری بووی 

هوای  سوی  شو  که از ریوا بوی   می

باشنع،  ر حوار حارور   آنالو  می

های نظامی یا انتظوامی   ر سازمان

گیور ا ایو    مور  استفا ه قورار موی  
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هوووای آنوووالو  را بوووا  سوووی بوووی

هوای  ی یتوار جعیوعی کوه      سی  بی

 کننعا وار  بازار شعه جایگری  می

 
زا ه بوووور ی را  ران بووور بووورا

رراحوووی کر نوووع کوووه بوووه هموووی   

شو  های آنالو  متص  می سی  بی

سوی   هایی که یر بوی و اما  وینگی

هوای  سوی   ی یتار  ار  را روی بی

 کنوعا  ر سازی موی آنالو  ه  ایا ه

کووه قیمووت امووا  شووعه ایوو     حووالی

محصووور بووه شووع  اووایی  اسووتا  

سی   ی یتار  ر بوازار  قیمت یر بی

بیست میلیون اومان به باسسوت  از 

هوای آنوالو  هو     سوی  و بموما بی

شو ا اما با ااصوار  کنار گذاشته می

بور  رراحی شوعه ایو  شورکت بوا     

صع هرار اومان به قیمت حعو  سی

هوای آنوالو  فعلوی    سوی  همی  بوی 

سوی    یگر نیازی به خریوع یور بوی   

ای که بوا   ی یتار نیستا ری مکاابه

گرفووت شوورکت مواوووروس صووور  

شرکت مواووروس  ر  سوتورالعم    

اووان  ارائه شعه اذبان کر  که نموی 

بیت بور اانیوه ارسوار     399بی  از 

ارالبووا   اشووتح  رحالیکووه نوورخ   

سووی  شوورکت ارسووار ارالبووا  بووی

رایووان الکترونیوور انووعی  هگمتانووه 

بیووت بوور اانیووه اسووتا  ر    70299

موووار ی ماننووع سووی  و زلرلووه وااا  

شوو   یی بور  ق و  مو   وقتی شبکه

اننا راهکار ستا  بحوران اوا کنوون    

اسوووتفا ه از را یوووو ارانووور  بوووا   

های گراف را یوو ارانور کوه     هرینه

میلیون اومان و بیشوتر   099حعو  

باشعا  ر صورای کوه  باشع( می می

بووور روی بسوووتر   AVLسیسوووت  

را یووویی بووا یوور  کوو  تنووع متووری 

کنوع  اوش  کام  شنری ای ا  موی 

ا، اصووویر، و قابلیووت ارسووار  یتوو  

آور ا  ر  صو  وااا بوه وجوو  موی   

خیلووی از موووار  اننووا یوور تیوو     

سی   ستی ارافه کوتر به یر بی

شوووو  و  ر نتی وووه موقعیوووت موووی

مور، خووووو رو اورژانوووو ،  أموووو

هووای نیووروی انتظووامی وااا    گشووت

ای بوورای مرکوور صووور  لحظووه بووه

 شو ا  ارسار می

 
ی  یگر ایو  شورکت ر یوا     اروژه

اشیا  است کوه  خو رو، اشخا  و 

افراری و ه  بخو   ه  بخ  سخت

افرارهوای  افراری که شام  نور  نر 

سوووایت اسوووت و و   iosانعرویوووع

زا ه آمووا ه اوسووا بوورا ران بوور 

شوعه اسوتا سیسووت  ر یوابی ف ووا    

مختص ر یا  خو رو نیست بلکوه  

هووایی از نوووص شخصووی و   ر یووا 

اشیا  ه  اولیع شعه و حتی از ایو   

ر روی هوا اوسوا شورکت بو    ر یا 

کنعوی بس  ه  نصب شعه اسوتا  

 ر حووار حاروور فوواز اور اجوورای  

ی ر یا  با شنر اری همعان اروژه

هوا  ر  سوت    ر خصو  ااوبو 

اجراستا قرار است اععا ی اابلوی 

VMS   ر شنر نصب شو  اا زموان 

رسوووویعن ااوبووووو  و هم نووووی  

اری  ااوبو  به آن ایستگاه  نر یر

 را بووه کوواربر نمووای  بعهووعا ایوو    

 انعرویووع افوورارنوور   ر هوو  ای نموو

 نموو ه،  نصوب  را برناموه  کوه  کسی

اذیر است و ه   ر اابلوهوای  امکان

هووا روان شوونری کووه  ر ایسووتگاه 

شو  و سه ااوبو  آخور  نصب می

شوونع  که به آن ایستگاه نر یر می

 هووعا ایشووان ایوو   را نمووای  مووی 

ی خووو  را  ر بووی  سووایر   اووروژه

بوه   اننوع کوه   ار موی ها موفقاروژه

مرحله بازگشت سورمایه و شوروص   

سووو آوری رسوویعه اسووتا زیوورا    

نر یر به  ویست بع  ااوبوو   ر  

هووا اسووتفا ه همووعان از ایوو  ر یووا 
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کننع و حتوی از شونرهای  یگور     می

هوو  ماننووع قوو  و شوونرهای موورزی 

 رخواست شعه استا قیمت فروش 

هورار اوموان    099 ها ا ریبواً ر یا 

ی کووه نمونووه حووالی بووو ه اسووت  ر

هورار   099ها از ارجی ای  ر یا خ

شوو  و  اومان بوه بواس شوروص موی    

ی انو  ار اخوت   ماهانه بایوع هرینوه  

شووو ا البتووه ایوو  شوورکت  ر حووار  

حذف ک  هرینه ان  است یعنی هید 

شوو ا  ی اشتراکی گرفته نموی هرینه

ر یووا  خووو رو امکووان خوواموش   

کووووور ن خوووووو رو از راه  ور و  

ای خووو رو را  ار  مشوواهعه لحظووه

ر سیست  فو  هوشمنع اسوت( و   ی

از  امکان سورقت خوو رو را کوامالً   

بور ا ایو  شورکت  ر حوار     بی  موی 

حارر  و نماینوعه  ر هموعان  ار :   

ی یکووی  ر بلوووار  انشووگاه م ووازه 

آریوو  و  یگووری سوویار اسووت کووه   

 -20 یمشوووووتری بوووووا شوووووماره

گیور  و  اما  می 09187081924

نصا   ر آ ر  مشتری ر یا  را 

البته ای  محصور  ر  کنعانصب می

هوای  سپاری بوه شورکت  حار برون

 وار کننعه ر یا  هستنعا  

 

هووای ایوو   یکووی  یگوور از اووروژه  

ی ار اخوووت هوووا، اوووروژهشووورکت

الکترونیر ااکسی است که  ر حار 

بررسووی  ر شوونر اری و شووورای 

افوراری و  باشعا فراینع نر شنر می

افراری آن اکمی  شوعه اسوت   سخت

مشوووابه کوووه سوووخت افووورار آن   

هوایی  های فرانسوی یا نمونوه  نمونه

های  یگر وجوو   است که  ر کشور

سوازی شوعه و    ار  اما کامال بومی

امکانا  خو   یگری به آن افرو ه 

اوانع مشوک  اوور   شعه است که می

هووا بوورای ااکسووی  خوور  را کووامالً 

برررف کنوعا ایو  اوروژه  ر سوار     

شروص شعه و  ر همان سار  7931

اسووت و اکنووون  بووه اامووا  رسوویعه 

مسوویر ا اری اجرایووی شووعن آن  ر 

 حار ری شعن استا  

 
ایر اسوت کوه یور    اروژه  یگر آنی

منع با همکاری معاونت ایر راب ه

حم  و ن   بار و مسافر شنر اری 

هایی بوا کواور سوازمانی    استا ایر

هوایی بورای مووار     که حتوی ااکوت  

خا  مث  تر و اوور و اورا  بوا   

شوو  و  موی ارزش  ارنع کوه الموب   

 ارای امضا   ی یتار استا زمانی 

گیر  یر که ایر بسته را احوی  می

کووع بوورای فرسووتنعه بسووته ارسووار 

گر   و یر کع برای گیرنوعها اوا    می

زمانی که گیرنعه، کع را احوی  ایر 

نعهووع بسووته احویوو  گیرنووعه  ا ه   

هوا کوار  اور      شو ا ای  ایور نمی

ی میووعان بوورای ورو  بووه محووعو ه

خیابووان بوووبلی و خیابووان   امووا  و

اکبااان  ارنع که بتواننع بوه راحتوی   

هوا هو  وار  شوونعا    به ای  محعو ه

اوانیع  ر االیکیش  ای  ایر شما می

مسیر حرکت راننوعه را ببینیوع و از   

موار ی کوه بوه ایور اروافه شوعه      

 27002الف  است که شوماره الفو    

به اما  مشوتریان ابوال  شوعه کوه     

ه  از آن شعه  است بار خیلی خوبی

اسووتا ایوو  ایوور  ر غوور  کشووور  

اولوووی  ایکوووی بوووو  کوووه  ر حوووار 

گیری بو ا لذا معیران شورکت   شک 

سووعی کر نووع اسوونیالای را فووراه  

کننع که رم  آسان شعن همکاری 

با ای  اروژه، از امکانا  بومی هو   

استفا ه شو  و به همی  خوارر بوا   

 شووورکت   "جنوووان رو "شووورکت  

ننووعه سووازی اولیعکمواورسوویکلت

مواورهای بومی( قرار ا  بسوتنع و  

هوا را  به کمر بانر رسالت مواوور 

ها بنعی احوی  ایرصور  قسابه

 ا نعا حعو  تن   ایور جوذ  کوار    

شووعنع کووه اعووعا ی از ایوو  افوورا    
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 ا ریبا سی نفر(  انش و بو نعا اما 

متاسفانه به  لیو  نیواز بوه حمایوت     

مالی ای  کار متوقوا شوع و افورا     

ننعه همگی بیکوار شوعنع   مشارکت ک

و مواورهووا بووعون اسووتفا ه بوواقی  

مانعنووعا ا امووه ایوو  کووار نیوواز بووه   

اشتوانه مالی باسیی  ار  که بتوانع 

هووای اووایی  ارائووه شووعه بووه  قیمووت

مشتری را اوش   هوعا  رحالیکوه   

هوای ایو  شورکت    اععا   رخواست

 99از  رو بووه افوورای  بووو  و مووثالً 

 099 رخواسووووت بووووه روزانووووه  

ت رسوویعه بووو  و اووأمی   رخواسوو

اشتوانه مالی ایو  کوار بورای آننوا     

غیوووورممک  بووووو ا ایشووووننا های 

گووذاران هوو  تنووعان جالووب سورمایه 

گوذار و  نبو  و به زحما  افرا  اایه

 کر نعارراح کار اوجه نمی

البته ای  اروژه قاب  گسوترش بوو    

و بخ   یگور اوروژه کوه موع نظور      

هوا  بار هی وانتشرکت بو  سامان

عان بو  که خو  آن احسوا     ر هم

بار بوعون  وانت 199شو ا حعو  می

 هی  ر همعان وجوو   ار ا  سامان

بار سز   ر ای  ررح کسی که وانت

جوو  ر  و اشت بعون نیاز به جست

شنر اننا بوا اسوتفا ه از االیکیشو     

بوار  اوانسوت  رخواسوت وانوت   می

بار بایع قیمت مصوبی بعهع و وانت

گرفتا االیکیش  بو  میرا که  اخ  

ی جالب موف یت ای  استارااپ نکته

بووو  بووه ایوو  صووور  کووه اکثوور     

ها، تاپ فروشیها، اغذیهفروش کلی

ها مشتری ای  ررح شعه و ابلی اای

بو نووعا امووا متأسووفانه بووه  لیوو      

موق  اسنیال   ر زمان نرسیعن به

رالیی به اجبار ای  ررح ه  متوقا 

از ایو   و   که هر کعا  حالی شعا  ر

روورح بووه بلووت آمووا ه بووو ن امووا  

هووا بووه راحتووی قابوو     زیرسوواخت

اووری  انووعازی م ووع   ر سووری   راه

 زمان ممک  هستنعا  

امنیت باسی ایر یکی از مرایای ای  

روورح و یکووی از  سیوو  اسووت بار     

العا ه از آن بو  که بابث شعه  فو 

بووو  حتووی  ر نمایشووگاه الکاموو     

 رخواسوووت همکووواری از رووورف   

ی است ارائوه شوو ا  ر روور     رها ا

فعالیووت ایوو  ایوور بوورای نماینووعگی 

صوع اوا   ایرانس  همعان روزانه سی

کووار  اوسووا ایوو  تنارصووع سووی 

شع و س ح بواسیی  جا میایر جابه

 از ابتما  کسب شعه بوو  و ا ریبواً  

هید شکایتی وجوو  نعاشوتا البتوه    

هوای  برای گسترش ای  ایر برنامه

زی ایور  انوعا  یگوری هو  ماننوع راه   

میوه  خریع میوه از رریوق ایور( و   

ایر نان، اعمیرا  اخصصوی الفو    

بارهوا بورای   همراه، همکواری وانوت  

هووای ا اری و حتووی اعمیوور ماشووی 

جوایی مسوافر بوا    کسب م وز جابه

هوووای رووورح مواوووور  ر محوووعو ه

 ارافیر مع نظر بو ا  

رووورح ر یوووا   رون سووواختمانی  

RTLS  هووای جعیووع  یکووی از روورح

هاسووت کووه بووه کموور  ایوو  شوورکت

اوووان افوورا  و  ایوو  فنوواوری مووی  

هووا  ا نیوورا  را  اخوو  سوواختمان 

کنووع(  کووار نمووی  GPS جووایی کووه  

هوووای سوووامانهر یوووابی نموووو ا  

یوووابی و مسووویریابی  رون   مکوووان

بووووورای صووووونای  و  سووووواختمان

ارائووه  قابوو  کاربر هووای مختلووا 

 ر ایووووو  سوووووامانه از  اسوووووتا 

هوووای بلواووووی و وای  فرسوووتنعه

ان اسووتفا ه فووای جنووت اعیووی  مکوو

ایووو  شوووو ا بوووا اسوووتفا ه از موووی

، کوواربران قووا ر خواهنووع   سووامانه

بوووو  موقعیوووت مکوووانی افووورا  و   

ا نیووورا  را بوووه صوووور  آنوووی  

ایوو  روورح  ر  و  .مشوواهعه نماینووع

سووازی شووعه اسووت:  بخوو  ایووا ه 

 افوورا  ر یووابی بخوو  اور: سووامانه

 سوووواختمان  اخوووو  ا نیوووورا  و

 RTLS ر یووووابی ( کووووه امکووووان 

  اخوووو   ر افوووورا  و ا نیوووورا 

 GPS کوه  جوایی  یعنوی  هوا ساختمان

 ایوو  از اسووتفا ه بووا کنووعنمووی کووار

 ااسووت میسوور آسووانی بووه سووامانه

 یووابیموقعیووت بخوو   و : سووامانه
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کوووووه  (IPS  سووووواختمان  اخووووو 

 ابلی ووا  مسوویریابی، یووابی، مکووان

 راهنمووووای، مکووووان بوووور مبتنووووی

 مکووان خووعما  انووواص و هوشوومنع

  ر همووراه الفوو  بسووتر بوور مبنووا

سوواختمان را   اخوو  هووایمحوویا

 هووعا کاربر هووای ایوو   ان ووا  مووی

هوووووا، فروشوووووگاه سوووووامانه  ر

 هووووووای بوووووورر ، سووووووازمان

هووا، صوونعت، حموو  و   بیمارسووتان

هوووا،  مووووزههوووا، ن ووو ، نمایشوووگاه

 استا ها و ابنیه ااریخی گالری

هوشوومنع  هم نووی  روورح سووامانه 

 بورای کوه   کشور هایبیسی  ااکسی

بوه ا میو  و    کشوور   ر بوار  اولی 

سوووازی شوووبکه ااکسوووی یکپارتووه 

 اینترنوت  رریق ازهای کشور بیسی 

اور از  یکوی   را یوویی موی   بستر و

هووای جعیوووع ایووو    یگوور از رووورح 

امکووان رقابووت بووا  هاسووتا  شوورکت

هوای اینترنتوی و اسوری   ر    ااکسی

خعما  و امکان ا می  سفر یا بوار  

 و کنتورر به صوور  بوی  اسوتانی،    

 و اینترنت رریق از سامانه معیریت

 برقووراری  یووویی، امکووانرا بسووتر

 و را یووویی بسووتر بوور اموو  امووا 

gprs ،بووه کرایووه ار اخووت امکووان 

 یکپارته الکترونیکی، بستر صور 

avl و مختلوا   فاار ناوگان، ااصار 

ویو ،   بوا  الفنوی  سیست  کر ن یکی

اسوووتانی و  مانیتورینووو  سووونولت

بسوووتر  از اسوووتفا ه بوووا کشووووری

از مرایووای ایوو   GPRSرا یووویی و 

 ررح استا 

 ،میوه اارته  رخواستیر سامانه

شوام  بخو     غذا و اروائینی موا 

 افورار، االیکیشو   افرار و سوخت نر 

 الفوو  ، و  سووایت، ios و انعرویووع

(، بخوو  خووعما  و voipهوشوومنع  

انبار اری، سروی  ایور مواووری   

غذا و  و خو رویی وینه حم  میوه،

 انبوار اری  قابلیوت موا  اروائینوی،  

 Realو QRو  RFID بووا هوشوومنع

Time    متص  به سرور جنوت کسور

ای محصووس  بوه   یا افرو ن لحظوه 

نوشت  یور کامپوننوت   فروشگاه، و 

های ور ارسوی  برای ااصار سایت

به سایت اصلی فروش جنت قابلیت 

اسووتا سووه روورح   تنعفروشوونعگی

اخیوور بووه مرحلووه بملیوواای شووعن و 

 انعا رآمعزایی رسیعه

 
 زا ه  رباره مشوکال  مننع  بر 

اووی  روی شوورکت موووار  زیوور را 

ا کمرنووو  بوووو ن 7شووومر : برموووی

هوای نواوا   حمایت بومی از شورکت 

هوای   ر همعان به نحوی که حمایت

ای را کووه مووا  ر  شوونری و من  ووه 

بینوی   ر هموعان   ها میسایر استان

بینی  و ایو  مسوأله سوبب    کمتر می

هووای منواجر  بسویاری از شورکت   

 هوای بورر   نواا به انران و استان

شوو  و یوا حوعاق  بابوث      یگر موی 

شو  که محصور اولیعشوعه  ر  می

استان همعان به انران منت   شوعه  

و با آ ر  انران  وباره به همعان 

برگووور  ا بوووه زبووو  ایشوووان اگووور 

انوعرکار هنگوا    های  سوت سازمان

نیاز به یر محصور یوا خوعمت بوه    

های استعال  از مراکر رشع و اارک

ینووع بووه  بلوو  و فنوواوری اقووعا  نما 

اواننوووع از وجوووو   راحتوووی موووی 

های مرابا اولیعکننوعه ایو     شرکت

محصور یا خوعما  م لو  شوعه و    

کار خو  را به آننا واگذار نماینع اا 

رم  ا ویت و اعاو  اسوت رار ایو    

هووا  ر اسووتان همووعان بووه  شوورکت

کارآفرینی و ای ا  اشت ار ه  کمر 

ا کمبووو  حمایووت  اخلووی از 2کننووعح 

هوووای شووورکتاولیوووع انبووووه  ر  

بنیوووان و نواوووا  ر برابووور    انووو 

هوای خوارجی سوبب اوعاو       شرکت

های بیشوتر و  رونع وار ا  با قیمت

شوو ا توه بسوا    ار موی کیفیت اایی 

اگور از محصوووس   اخلووی حمایووت  

انبووه برسوع و بوا     اولیع شو  اا به

اوور و کیفیووت  قیمووت بسوویار اووایی  
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مناسووب، اولیووع صووور  گیوور  و   

 روووم  ا ویوووت و حمایوووت ایووو   

ها و کمر به کوارآفرینی  ر   شرکت

 اخوو ، امکووان صووا را  بووه سووایر 

کشورها نیر فراه  گور  ا از آن وا   

ها ماننوع مووا  غوذایی    که استارااپ

ااریخ ان ضا   ارنوع، اگور  ر بوازه    

زمانی رالیوی موور  حمایوت موالی     

قرار گیرنع قعر  اولیع محصووس   

خووو  بووا قیمووت امووا  شووعه بسوویار 

 نعا کناایی  را کسب می

ایشان  رباره بوام  موف یت خو ، 

اشتکار فراوان و ایوستگی کار بور  

وقفوه و  هاح حمایوت بوی  روی اروژه

جانبه خانوا هح نگواه متفواو  و   همه

هوا  ها و حتی ایعهکاربر ی به اعیعه

را از اهمیوووت زیوووا ی برخوووور ار  

 انستنعا هم نی  مسوت ر شوعن  ر   

مرکوور رشووع  انشووگاه را یکووی از   

برشمر نع که سوبب اوعاو    بواملی 

موف یووت آننووا از رریووق برقووراری  

هوا،  اراباط با مشوتریان و سوازمان  

هووا، اووأمی   شوورکت  ر نمایشووگاه 

اشووتوانه ابتبوواری و حمووایتی سز ، 

اأمی  فضا و ا نیرا  مور  نیواز،  

ارائه مشاوره و راهنمایی وااا شوعه  

 استا 

زا ه اهووووعاف و بوووورا ران بوووور 

را  ی خوووو هوووای آینوووعه  برناموووه

هوای قبلوی و بوه     هی اروژه سامان

کننوع  نتی ه رسانعن آننا م رح موی 

و  ر مرحلووه بعووعی کووار بوور روی  

هووای جعیووعار را مووع نظوور    اووروژه

  ارنعا  

 
 

 ر اایوووان ایشوووان یووور ایشوووننا  

کوواربر ی بوورای امربخشووی بنتوور  

امکانا  موجو  و اسوتفا ه از آننوا   

 ر جنووت حوو  مشووکال  جوانووان   

هووای نواووا ارائووه گووذار شوورکت اایووه

کر نع که ببار  است از: ایشوننا   

همکاری و مشارکت مرکور رشوع و   

اارک بلو  و فنواوری بوا سوازمان     

ای  ر قالوووووب فنوووووی و حرفوووووه 

هووای مختلوواا توورا کووه  نامووه افوواه 

ای سوووووازمان فنوووووی و حرفوووووه 

هوووای بسووویار خووووبی    اتانسوووی 

هوووای هوووایی بوووا قیموووت  سوووتگاه

میلیووار ی(  ار  کووه گوواهی بووعون  

انعا بورای مثوار   باقی مانعه استفا ه

 29نمای سوا ه بوه قیموت    یر ریا

ون اومان است  ر حالی که  ر یمیل

وفوور  ای بوه سازمان فنوی و حرفوه  

شو ا گاهی اوقا  ف ا بوه  یافت می

خارر بع  اوانایی یور شورکت  ر   

ار اخت ح و  کارمنعان یر اروژه 

نامه منح  شعه استا اگر یر افاه 

سوازمان فنوی و   بی  مرکر رشوع و  

هوا  ای شک  بگیر  اوا شورکت  حرفه

بتواننوووع از ابرارهوووا و امکانوووا     

ای اسووتفا ه سووازمان فنووی و حرفووه

سووازمان فنووی و   کننووع و مت ووابالً 

ای افرا  مسوتعع و اوانمنوع را   حرفه

بوه مرکوور رشووع معرفوی کنووع اووا از   

هووای آن برخووور ار گوور   حمایووت

 بسیار اافا  خوبی خواهع بو ا  
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  مواد مکانیک و مصالح مقاومت تحقیقاتی آزمایشگاه معرفی
 

 دبیر، جمشید نعمتی گفتگو و نگارش: محبوبه وزیری
 

آزمایشگگگگاح یحایاگگگایی مااومگگگ   

مصگگا و و منانیگگا مگگوشد دشنشگگگاح 

به هم   9631بوعلی سینا در سال 

دکتگگگر حسمح گگگیب موگگگ وبی و   

م اعدت م ؤوالن وقگ  دشنشگگاح   

شنگگدشزی و شتتتگگاد گردیگگد  شیگگب    رشح

آزمایشگگگگاح شز شبتگگگدشی ی سگگگی   

 یگگاکنون بگگا مگگدیری  آقگگای دکتگگر  

حسمح گگیب موگگ وبی و نیگگ  بگگا    

همناری آقای دکتر جمشید نعمتگی،  

کارشناس محترم آزمایشگاح، شدشرح 

 گردد می

آزمایشگگگگاح مگگگ کور، شز معگگگدود   

شسگ  کگه    های یحایااییآزمایشگاح

هگگگای ریشگگگرتته و دشرشی دسگگگتگاح

موه  به منظگور ی گ  و سگنو     

باشگد  شیگب   رتتار منانینی موشد مگی 

 ودن گ گگترحآزمایشگگگاح بگگا دشرش بگگ

هگگگا، شمنگگگان وسگگگیعی شز دسگگگتگاح

بررسی رتتار موشد شز جملگه رتتگار   

مگگوشد یحگگ  بارهگگای شسگگتایینی،    

شی، سایشگگی در دینگگامینی، بگگربه

دماهگگای محگگیب و بگگاالیر رش تگگرشه  

 آوردح شس  

 
 

 های زیر مجموعه معرفی آزمایشگاه

آزمایشگگگگگگاح مگگگگگ کور شگگگگگام  

های مختلگ  و مریبیگی   آزمایشگاح

جملگگگگه آزمایشگگگگگاح  گگگگوش  شز 

 ی،  گگگتگ شگگگگاحیآزما منگگگانینی،

، بگگا بگربه  و ای  گت با شگگاح یآزما

 باشد  یوهی شت و شمنانات الزم می

 آزمایشگاه خواص مکانیکی-الف

آزمایشگگگگگاح  گگگگوش  منگگگگانینی 

سینا موه  به شنگوش   دشنشگاح بوعلی

ها به منظور بررسی رتتگار  دستگاح

 باشگد  موشد در حاالت مختل  مگی 

دسگگتگاح ی گگ    گگتگی سایشگگی  

)برشی شنوام ی     تگی سایشی 

گیگرد و در  مورد شستفادح قگرشر مگی  

دشنشگگگاح بگگوعلی سگگینا ورشحگگی و  

سا ته شدح شسگ   دسگتگاح دشرشی   

ترکان  بگاال و قابگ  ینظگی  شسگ       

دسگگتگاح ی گگ    گگتگی  مشگگی   

)برشی ی     تگی  مشی به کار 

رود و به دستگاح مگور معگرو    می

  ترکان  بگاال و قابگ    شس   به عل

های   تگی با یوشن ی  ینظی  می

سگگین  زیگگاد رش بگگا آن شنوگگام دشد    

ینگی   36دستگاح ی   یونیورسگال  

شین گگگگگترون، دسگگگگگتگاح ی گگگگگ  

ینی شیوری، دستگاح  36یونیورسال 

شی گوح رریگابی،  ی   کش  بربه

و  دستگاح ی گ    گتگی سایشگی   

شی و یوهیگ شت جگانبی   ساوط وزنه

ملیگگگات حرشریگگگی، ماننگگگد کگگگورح ع

دسگگگتگاح یگگگرشش، دریگگگ  رشدیگگگال  

مغناوی گگی، کمسرسگگورهای تشگگار  

 متوسب و باال و    

در شدشمگگه بگگه معرتگگی یعگگدشدی شز    

های موجود در آزمایشگگاح  دستگاح

 رردشزی :مورد بحث می

     تنتی  06دستگاه تست  یونیوسستا 

 اینسترون

ینی قادر بگه شنوگام    36شیب دستگاح 

هگگای کشگگ ، تشگگار،  شنگگوش  ی گگ 

سگگگگگینلیا،   گگگگگتگی وبگگگگگگ    

 ASTMشستاندشردهای مختل  مانند 

یگوشن  باشد  با شیگب دسگتگاح مگی   می

یغییر شگن  رش بگا حگدشکسر سگرع      

میلیمتر بر ثانیه شنوام دشد  شیب  056

هگای شسگتاندشرد   سرع  برشی نمونه
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نگگرک کگگرن  رگگاییب یگگا متوسگگب     

  گرددمح وب می

 
 اینستروندستگاه تس  یونیوسسا  

 

 دستگاه تس  خستگی سایشی 

شیگگب دسگگتگاح بگگرشی شنوگگام ی گگ    

  گگتگی سایشگگی مگگورد شسگگتفادح  

گیرد و در دشنشگاح بگوعلی  قرشر می

سینا ورشحی و سا ته شگدح شسگ     

دستگاح دشرشی ترکان  باال و قابگ   

ینظی  شسگ     گتگی سایشگی در    

ب گگگیاری شز قیعگگگات شز جملگگگه در 

ها یوربیبهای های ییغهشیچلچله دم

دهگگد  هگگ   و کمسرسگگورها رک مگگی 

شکنگگون قگگرشردشدی بگگیب دشنشگگگاح    

بگگوعلی سگگینا و شگگرک  سگگا      

مویورهای هوشیی برشی سا   یگا  

دستگاح ی     گتگی سایشگی بگا    

بار یماسگی نوسگانی منعاگد و شیگب     

  قرشردشد در حال شنوام شس  

 
 دستگاه تس  خستگی سایشی

 آزمایشگاه بالستیک و ضربه -ب

اح مگگگگگگگ کور دشرشی آزمایشگگگگگگگگ

هگگگای مختلفگگگی شز قبیگگگ   دسگگگتگاح

دستگاح میله هارنین گون کششگی،   

ظرتی ، میله هارنین ون تشاری ک 

دستگاح میلگه هارنین گون تشگاری    

ررظرتی ، دستگاح میله هارنین ون 

ریچشی و نی  دستگاح ی   سرع  

حد با  تیا و همچنیب سه دستگاح 

یفنگ  گگازی کوچگگا، یفنگ  گگگازی    

شی گازی دومرحلگه متوسب و یفن  

 باشد می

 دستگاه میله هاپکینسون کششی

 ینی شز شگنا ته  ی هارنین ون میله

هگای ی گ  مگوشد    یریب دستگاحشدح

دسگگگتگاح میلگگگه  در جهگگگان شسگگگ  

هارنین گگون کششگگی در دشنشگگگاح  

بوعلی سینا ورشحی و سا ته شگدح  

شیگگگگب دسگگگگتگاح ینگگگگی شز شسگگگگ   

یریب شنوش  میله هارنین ون  ریشرتته

هگای  یوشن نمونهمی و شس کششی 

تل ی و حیرتل ی رش یا نگرک کگرن    

100000/sec    یح  آزمای  کشگ

شیب دسگتگاح شز سگه میلگه    قرشر دشد  

شگود  بگر شثگر بر گورد     یشنی  می

میله بربه زنندح یگا رگا   در دو   

میلگگگه دیگگگگر یو یگگگد و نمونگگگه رش   

سگن    کنگد  دو کگرن  بارگ شری می

های یگن  یو یگد شگدح در دو    را  

میلگگه ورودی و  روجگگی رش بگگبب 

 کنند می

 
 نمایی از میله هاپکینسون کششی

 

 تفنگ گازی کوچک

شیب یفن  در دشنشگاح بگوعلی سگینا   

ورشحی و سا ته شدح شسگ   قیگر   

میلیمتر و وول  و ه آن  99 و ه آن 

متگگگر شسگگگ   شز یگگگا سی گگگت     6

رنوماییا دیفرشن یلی بگرشی شگلیا   

 گگگردد  بگگا شسگگتفادح شزشسگگتفادح مگگی

 96یوشن برشی جگرم حگدود   هلی  می

متگر   166های حدود گرم به سرع 

بر ثانیه رسید  شیب جگرم و سگرع    

برشی ی گ  با  گتیا مگوشد ب گیار     

مناسب شسگ  و بگه وگور گ گتردح     

هگگای با  گگتیا و نیگگ  بگگرشی ی گگ 

های ی   ییلور و ب یاری رژوه 

زنگی و  دیگر شز جمله روش سگاچمه 

یگیب  کاری دینامینی بگرشی یع حدیدح

 گگگوش  دینگگگامینی مگگگوشد مگگگورد 

 گیرد شستفادح قرشر می

 تفنگ گازی متوسط

شیب یفنگ  نیگ  در دشنشگگاح بگوعلی     

سینا ورشحی و سا ته شگدح شسگ     

میلیمتگگر و وگگول  06قیگگر  و گگه آن 

متر شس   شز یا سی ت   3 و ه آن 

رنوماییا دیفرشن یلی بگرشی شگلیا   

بگگا شسگگتفادح شز   گگگرددشسگگتفادح مگگی
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 06ن برشی جگرم حگدود   یوشهلی  می

 9666هگای حگدود    گرم بگه سگرع   

متگگر بگگر ثانیگگه رسگگید  شیگگب جگگرم و 

سرع  برشی ی   با  گتیا مگوشد   

ب گگیار مناسگگب شسگگ  و بگگه وگگور  

هگای با  گتیا   گ تردح برشی ی گ  

 گیرد موشد مورد شستفادح قرشر می

 ایتفنگ گازی دو مرحله

شیب یفن  گازی در دشنشگاح بگوعلی  

سا ته شگدح شسگ     سینا ورشحی و 

هگایی یگا   یوشن رریابهبا شیب یفن  می

کیلگگوگرم رش بگگا شسگگتفادح شز   9وزن 

متگر بگر ثانیگه رریگاب      366هلی  یگا  

میلیمتگر و   966نمود  قیر  و گه آن  

متر شس   مخ ن یفنگ    4وول  و ه 

بار شگار    466یوشن یا تشار رش می

یگوشن بگرشی   نمود  شز شیب یفنگ  مگی  

هگگا، زرح بررسگگی رتتگگار با  گگتیا 

سگگازی رگگودر بگگرشی سگگا   یگگرشک 

، بگگگگگرشی میا عگگگگگه FGMمگگگگگوشد 

های شنر ی و ب یاری موشرد  جاذب

دیگر شستفادح نمگود  شز دیگاترشگ  و   

شیر رویاری برشی شگلیا شسگتفادح   

  گرددمی

 
 اینمایی از دستگاه تفنگ گازی دومرحله

 

در  صو  آزمایشگگاح بگربه و   

یوشن ششگارح نمگود کگه    با  تیا می

هگگ  بگگه  حگگات نگگو  یوهیگگ شت و    

های موجود و ه  به  حگات  دستگاح

هگای شنوگام شگدح، در    دق  آزمای 

سیو کشور منحصر به ترد شسگ    

همیب شمر سبب شدح یا دشنشوویان 

هگگای یحصگگیست ینمیلگگی دشنشگگگاح 

منظگگور شنوگگام سرشسگگر کشگگور، بگگه

هگگای مگگریبب بگگا  آزمگگای  رگگرو ح 

  دینگامینی  منانیا بگربه،  گوش  

موشد و سرع  حد با  تیا به شیگب  

 آزمایشگاح مرشجعه نمایند  

زمینه فعالیت  آزمایشتگاه مواومت     

مصتتالو و مکانیتتک متتواد دانشتتگاه  

 بوعلی سینا

آزمایشگگگگاح مااومگگگ  مصگگگا و و  

منانیا موشد دشنشگاح بگوعلی سگینا   

در هگگگگر دو بخگگگگ  آمگگگگوزش و  

  دهگگد گگدمات شرش گگه مگگییحایاگگات 

آموزشگگگی در بخگگگ  آزمایشگگگگاح 

هگای  هگای گ شگته بگا دشنشگگاح     یرم

دیگر شستان مس  دشنشگگاح نگنعتی،   

 شمگا ریام نور و     همنگاری دششگ ،   

در حگگال حابگگر بخگگ  آموزشگگی  

در قا گگگب درس آزمایشگگگگاح  تاگگگب

مااومگگ  مصگگا و، بگگه دشنشگگوویان 

هگگگای منانیگگگا، عمگگگرشن و رشگگگته

منانیا بیوسی ت  دشنشگاح بگوعلی  

شمگا در   دهگد  سینا  دمات شرش ه می

بخ  یحایاایی عسوح بر شسگایید و  

دشنشگگگوویان یحصگگگیست ینمیلگگگی 

دشنشگاح بوعلی سینا، سایر شسایید، 

محااگگان و دشنشگگوویان یحصگگیست 

های مهندسی منانیا، ینمیلی رشته

مهندسی متا ور ی، مهندسی معدن 

هگا  و مهندسی عمرشن دیگر دشنشگاح

 ،سگگهند ینگگنعت دشنشگگگاح ماننگگد

 دشنشگگگاح، چمگگرشن دیدشنشگگگاح شگگه

 ، دشنشگگگگگاحشگگگگاهرود ینگگگگنعت

و  عل  و نگنع   ، دشنشگاحریکبریشم

و همچنگیب  مگدرس    ییرب دشنشگاح

محااگگگان و مهندسگگگان تعگگگال در   

هگگای عمرشنگگی یگگا در سگگایر رگگرو ح

های مریبب با ننع ، نی  شز ررو ح

شمنانات و یوهی شت شیب آزمایشگاح 

 نمایند  شستفادح می

 تجهیزات آزمایشگاه 

یوهی شت آزمایشگاح مورد بحث، شز 

نظر سا   و یننو و ی سا   بگه  

شود یا بخگ   دو بخ  یا ی  می

آالت و یوهی شیگی  آن شام  ماشیب

شسگگگ  کگگگه شز  گگگار  شز کشگگگور   

شنگگد و بخگگ  دیگگگر  ریگگدشری شگگدح

هگگایی شسگگ  کگگه در همگگیب دسگگتگاح

وورعمگدح یوسگب   آزمایشگاح و بگه 

های یح  سرررستی و نظگارت  یی 

تگگر موگگ وبی، سگگا ته و  آقگگای دک

 شس   بردشری شدحآمادح بهرح

 عملکرد آزمایشگاه دس چند سا  اخیر

در  صگگگو  کگگگارآیی و نحگگگوح  

عملنگگگرد آزمایشگگگگاح یحایاگگگایی   

مااومگگ  مصگگا و و منانیگگا مگگوشد 

هگای  سگینا در سگال   دشنشگاح بوعلی

یوشن بیگان دششگ    ش یر، به یایب می
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که آزمایشگاح مگ کور، چگه شز نظگر    

هگا  شد یوهی شت و دسگتگاح نو  و یعد

و چگگه شز نظگگر یعگگدشد متاابگگیان و 

یریب آزمایشگگاح در  مرشجعان، تعال

 باشد دشنشندح مهندسی می

 دسآمدزایی

درآمگگد آزمایشگگگاح شگگام  مبگگا غی 

هگگای شسگگ  کگگه شز شنوگگام آزمگگای 

در وشسگگ  شگگدح یوسگگب نگگنای ،  

هگگا و مشگگاورشن نگگنعتی و شگگرک 

. گگگگرددسگگگا تمانی دریاتگگگ  مگگگی

درآمگگد حانگگ  شز شنوگگام همچنگگیب 

هگگگگای دشنشگگگگوویان و آزمگگگگای 

هگا کگه   رژوهشگرشن سایر دشنشگگاح 

در قا ب قرشردشد کارهای رژوهشگی  

دشنشگاح با بخ   صونی شنوگام  

شگگگگود جگگگگ و درآمگگگگدهای مگگگگی

 شود آزمایشگاح مح وب می

 مشکالت و مسائل آزمایشگاه

روی یگگگریب مشگگگن  رگگگی  مهگگگ  

م گگگؤوالن آزمایشگگگگاح، کمبگگگود   

نظگگور یهیگگه وسگگای   مبودجگگه بگگه 

آزمایشگاهی، مگوشد شو یگه و  گوشزم    

گیگگگری، یگگگدکی یوهیگگگ شت شنگگگدشزح 

باشگگد  کگگه بگگا یب  در رونگگد     مگگی

دهگگی بهتگگر آزمایشگگگاح بگگه  گگدمات

مرشجعان  ود، مان  و ش تسل شیواد 

  وشهد نمود 

 اطالعات تماس 

یوشننگد جهگ    متاابیان گرشمی مگی 

ک گگب شوسعگگات بیشگگتر شز وریگگ   

سگگای  آدرس وبشگگمارح یمگگاس و 

 با آزمایشگاح در یماس باشند 

 سرپرس  آزمایشگاه مواوم  مصالو

 دکتر غالمحسین مجذوبی

 ریبه: شستاد

 ورشحی کاربردی -رشته: منانیا

 609-60010565 یلفب: 

 669  یلفب دش لی:

 gh_majzoobi@basu.ac.irایمیتتتتتل   

 کاسشناس آزمایشگاه مواوم  مصالو

 جمشید نعمتیدکتر

 ورشحی جامدشت -منانیارشته: 

 609-60010565 یلفب:

 022یلفب دش لی:

 ja_neamati@yahoo.com :شیمی 

 -رگگگژوه  رشح چهگگگار -همگگگدشن آدرس: 

 مهندسگی  دشنشگندح  -سگینا  بوعلی دشنشگاح

 359254939:ر تی کد
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 بوعلی سینا هاي خارجی دانشگاهمركز ترجمه و زبانمعرفی 
 

 فر گفتگو ونگارش: ژاله سلیمی 

 

 
هاا  ااارجی   مرکز ترجمه و زباا  

دانشااگاب ب اا  از گدوااا دو سااا   

اناا از ب بااه همااا تاا ش باارا  راب

ها  مکرر جناب آقا  دکتر پیگیر 

مجدوبیب م او  محترم پاووه  و  

هاا   فناور  دانشاگاب و مااات    

فاارب جناااب آقااا  دکتاار محماا    

ریاسااا محتاارم دانشااگاب و سااایر 

مائولین محترم دانشگابب و پس از 

ح در ووراها  مختلف دانشگاب طر

 4/4/8931و وزار  تلوم در تاریخ 

افتتاح گردی . همچنین وروع به کار 

مرکااز بااه طااور رساامی بااا وااروع 

 83هاا در تااریخ   اولین دورب ک س

 صور  گرفا.   8931مهرماب 

هاا ا از تشااکین ایاان مرکااز کااه    

ها نیااز و رارور  ایجااد آ      سا 

وا ب اراهاه اا ما باه     احااس می

  محتااارم هیااای  تلمااایب اتضاااا

دانشااااجویا  م اااااط  مختلااااف  

اصااوت تحصاای   تکمیلاایب   بااه

کارکناااا  دانشاااگاب و همچنااااین   

مت اراایا  اااار  از دانشااگاب در   

ها  مختلف ازجمله برگزار  زمینه

نویاای باه زباا     ها  م الهکارگاب

 ها  مکالمه به زباا  انگلیایب دورب

ها  اارجیب انگلیای و سایر زبا 

ای  متاااو  باااه  ترجماااه و ویااار 

 باو .  ها  مختلف می زبا 

ترجماااه و فضاااا  ف لااای مرکاااز 

از دو کاا س  هااا  اااارجی  زبااا 

هااا و بخاا  باارا  برگاازار  دورب

 ادار  تشکین و ب اسا. 

 
 

دکتر ساودمن  افشاارب ریایس ایان     

مرکاازب ابااراز امیاا وار  نمااود کااه  

همین امکانا  و تجهیزا  موجاودب  

 کار کفایا کنا ب اماا  برا  وروع به

گیار  از  به گفته ایشا  امکا  بهرب

ها  دانشگاب ها   فضاها  دانشک ب

در صااور  نیاااز وجااود دارد. و  

کااارگیر  در اصااوت نحااوب بااه 

م رسا  مرکاز نیاز باا اواارب باه      

ها  این مرکاز واامن   اینکه ف الیا

هاااا  میتاا   تاااا  برگاازار  دورب 

هااااا  پیشااارفته آیلااااتس و دورب 

زبااا  انگلیااای  نویااای بااه  م الااه

وودب قات تاً بارا  هار ساو  و     می

دوربب بای  م رس اات اودش را 

هماین منظاور    در نظر گرفا که باه 

از اتضاء محترم هیی  تلمی گروب 

زبا  انگلیای و نیز از دانشاجویا   

تحصااای   تکمیلااای مخصوصااااً  

 دانشااااجویا  دکتاااار  اسااااتفادب

وااود. همچنااین از نیروهااا     ماای

مجرب و زب ب کاروناسی اروا  و  

ر  از دانشگاب نیاز بارا    دکتر  اا

تمن آما ب اساا.    همکار  دتو  به

هااا  ترجماه و زباا   رهایس مرکاز   

در ادامهب بر لزوم برگزار   اارجی

نویای به زبا  انگلیای دورب م اله

تاکی  نمود و به ایان نکتاه اساسای    

اوارب کارد کاه ها ا از برگازار      

ایاان دورب ایاان اسااا کااه اتضاااء   

 محترم هیی  تلمای و دانشاجویا   

تحصای   تکمیلای مهااار  رزم را   

زباا    در نووتن م اار  ااود باه   

انگلیااای کاااا نمایناا . در همااین  

هاا  انجاام   ریاز  راستاب با برنامه

و ب یک ترم نگاارش پایاه در نظار    

نیااز میاحا    گرفته وا ب کاه پای    

نویاااای محااااوب اصااالی م الاااه

وااااود. تاااارم دوم اصااااو   ماااای

نویااای بااه زبااا  انگلیااای   م الااه

هایی که بایا     و کلیشه)اصو حا
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ها  مختلف م اله استفادب در بخ 

واود. ها ا   میوود( را وامن می

اصلی این مرکز این اسا که استاد 

یا دانشجو  تحصی   تکمیلای باا   

کاا مهار  و توانایی رزم بتوان  

از ابتاا ا م الااه اااود را بااه زبااا    

انگلیااای بنویاااا . در اصاااوت  

ز ها  ااارجی دیگار ا  ت ریس زبا 

جملااه آلمااانیب فراناااو ب  یناایب   

ترباای و... بااا توجااه بااه پتاناااین   

اوبی که در این زمینه در دانشگاب 

هااااا و وجااااود دارد و هماااااهنگی

هااااایی کااااه بااااا ادارب  رایزناااای

المللی دانشاگاب در  ها  بین همکار 

این ماورد انجاام گرفتاه اسااب در     

صااااور  اساااات یا  همکااااارا ب  

دانشجویا  و مت ارایا  ااار  از   

هااااا  آمااااوزش شااااگابب دوربدان

ها  مدکور نیاز دایار اواها      زبا 

 و .

در اصوت بح  ترجماه تملکارد   

مرکااز بااه ایاان صااور  اسااا کااه  

رمن ترجمه متن فارسای باه ماتن    

ها  دیگرب ویرای  انگلیای و زبا 

متو  ترجمه و ب مورد دراواسا 

فاارد مت اراای نیااز در ایاان مرکااز  

گیرد. رهایس مرکاز زباا     انجام می

کاارگیر  افاراد متخصصای کاه     به

زمااا ب هاا  در روااته طااور هاا بااه

تحصاایلی اااود تخصاار رزم را  

داوااته باواان  و هااا  بااه زباااا     

انگلیااای مااالش باواان  در قالااا   

هااا  تخصصاای باارا  انجااام   تاای 

ترجمااه و ویاارای  تخصصاای را   

تنوا  یکی دیگار از اها اا مها      به

 مرکز یاد کرد.

و  در ادامه اباراز امیا وار  کارد    

مرکااز از سااو  همکااارا  و   ایاان 

دانشجویا  مورد است یا  بیشتر  

قرار گیرد تا دسترسی  باه اها اا   

ت یااین واا بب مح اا  وااود. رهاایس 

رو  مرکز زبا ب تم ب مشکن پای  

مرکز را نیود امکاناا  و تجهیازا    

هاا  ناواای از کااافی داناااا کااه آ 

باو  که مشک   مالی دانشگاب می

ها  ااوبی از طارا   الیته ماات  

ماؤولین محترم دانشاگاب در ایان   

اصوت به تمان آما ب اساا کاه     

وسیله از ایشا  کما  تشکر را ب ین

 داری .

دکتااار ساااودمن  افشاااار درباااارب 

ها  تله کنفارانس و  برگزار  دورب

ها  مجاز ب گفا با توجه به ک س

که آموزش مجاز  بخ  مهمی  این

از آموزش وا ب اساا و آماوزش    

ر از ایان  زبا  ها  باه تیا  آ  متای     

رون  اساب با فراه  و   امکاناا   

هاا   ریز  ها و برنامهو زیرسااا

رزم به ایان ساما ااواهی  رفاا.     

و  در پایا  با اوارب باه ت امان و   

هااا  انجااام گرفتااه از الگااوبردار 

ها  بزرگ کشور همچاو   دانشگاب

دانشااگاب تهاارا ب دانشااگاب وااهی    

بهشتی و دانشگاب اصافها ب ت امان   

  مت اباان بااین دانشااگاب و ارتیاطااا

ها  مادکور  بوتلی سینا و دانشگاب

را در ایاااان اصااااوت بااااایار  

 .ررور  و راهگشا داناا
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 اآموختگان دانشگاه بوعلی سینگزارش طرح رصد اشتغال دانش
 

 شیخی محسن دکتر: کننده تهیه 

 

وضعععععصی  شتعععععد  شعععععت      

تعرین  آموختگ ن یکعی    مهع    د نش

مس ئلی  س  که دش توسصه علمی و 

 قتصعع دک کرععوش  عع ئت   میعع     

ب شعد  بع ب بعودن نعرک بیکع شک       می

تو ند سبب سلب  عتمع د ا مصعه    می

   د نرععگ هک کعع  ش تم یععد   ععر د   

بععر ک وشود بععه د نرععگ ه و کعع  ش 

 نگیته دش بین د نرجوی ن شود کعه   

 مد نیت سعبب   ع  عملکعرد     ین عو

شوند  پیرو طرح  بیرتر د نرگ ه می

 بالغعععی    سعععم  و  ش، علعععو ک  

تحقیق ، و  ن وشکک مر کت آمعو    

متولی  ش یع بی   7931ع لی    س   

شتعععععد وضعععععصی   شعععععت      

 نععد تعع  بعع    آموختگعع ن شععده د نععش

آمعده       دسع    ش ی بی  طالع ، به

شن سی آنک اه   ین طرح و آسیب

 یط تعال  نمعوده و  یعن    بهبود شر

شیععتک و   مسععهله ش  نیععت دش برن مععه

  ک د نرگ ه    املعه   گیرک تصمی 

 عع ک اععان د نرععجو و    سی سعع 

 عع ک ادیععد لحعع     توسععصه ششععته

نم ینععد   یععن طععرح دش سعع   اعع شک 

بعععر ک شتعععد وضعععصی   شعععت    

آموختگعع ن دش بعع  ه  معع نی   د نععش

ت  شهریوش مع ه   7939شهریوش م ه 

دش  یعن ش سعت     نج   گر ع     7931

 بتععععععد   طالععععععع ، تمعععععع     

آموختگ ن  ستخر ج و ب  آنهع     د نش

تم   گر ته شعد   یعن برشسعی دش    

آموختگع ن دش  یعن   بین تم   د نعش 

بعع  ه بععه نحععوک  نجعع   گر عع  کععه 

 د قد     ر ششته و گعر یش بعیش   

آموختگععع ن معععوشد  % د نعععش93   

  ش ی بی قر ش گیرند 

 عع ک  نجعع   گر تععهک دش بعع  برشسععی

نفععر  0303  ه  معع نی مععاکوش  بعع

 ند که بع  تواعه    ه لتحصید شد   شغ

به  طالع ، به دس  آمده    طریع   

  ک نفر به تم   066تم   تلفنیک 

 نععد کععه   برقععر ش شععده پ سعع  د ده 

آموختگعع ن  % کععد د نععش90مصعع د  

د نرگ  ی بوده  س      بین   عر د  

 3/13نفعععر   002پ سعععخگو تصعععد د 

شعع غد  دشتعد   ههع ش نمودنعد کعه    

    7 ستند  نمود ش 

 

 
 آموختگان دانشگاه نتایج کلی مربوط به دانش :1نمودار 

 

2060 

655 

268 

0

500

1000

1500

2000

2500

 تعداد شاغلین   جامعه آماری   تعداد فارغ التحصیالن  



 

   
 ...  پژوهشی های فعالیت و واحدها معرفی

 

04 

گععت ش  نتعع ی  بععه تفکیعع  مق عع    

آوشده شعده   0تحصیلی دش نمعود ش  

شعود   گونه که دیده معی  س    م ن

دشتعد   7/90دش مق   ک ششن سعی  

  ر د ش غد  ستند که  یعن دشتعد   

دشتعد کعد    97   طری  تمع   بع    

آموختگ ن  ین مق   به دسع    د نش

آمعده  سع   دش مق ع  ک ششن سعی     

دشتعد   0/10 ششد دشتد  شعت     

 6/97 سععع  کعععه    پ سعععخگویی   

آموختگعع ن  یععن  دشتععد کععد د نععش

 ع ک برقعر ش شعده    مق   به تمع   

  تد شده  س   دش مق   دکترک 

دشتععععععععععد  6/16بععععععععععین    

آموختگعع ن  یععن مق عع  کععه    د نععش

دشتععد  3/20 نععدک پ سععخگو بععوده 

گونه کعه دیعده    ند   م ن ش غد بوده

شود دشتد  شت    بع    عت یش    می

سعع م مق عع  تحصععیلی   ععت یش    

 ی بد  می

 مچنعععین دشتعععد   0دش نمعععود ش  

 شععت    د نرععگ ه بععوعلی سععین  دش 

مق ط  مختلف ب  میع نگین کرعوشک   

کععه توسععط و  ش،  7932دش سعع   

[ مق یسه شده 7عتف گت ش  شده ]

   س 

 

 
 تحصیلی با میانگین کشوری التحصیالن دانشگاه بوعلی سینا به تفکیک مقطع مقایسه درصد اشتغال فارغ :2نمودار 

 

نت ی  پ یش به تفکیع  د نرعکده دش   

آوشده شده  س   دش  یعن   9نمود ش 

آموختگع نک   نمود ش تصد د کد د نعش 

ا مصه آم شک  تصد د   ر د پ سخگو 

 عع   و  مچنععین تصععد د  بععه تمعع   

ش غلین بعه تفکیع  د نرعکده  ش ئعه     

 شده  س  

 
دوره کارشناسی به تفکیک دانشکده نتایج پایش مربوط به :3نمودار 
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شععود گونععه کععه دیععده مععی   معع ن

 030د نرععکده  نععی و مهندسععی بعع  

 لتحصععید بیرععترین تصععد د    عع شغ

     لتحصید ش  دش بین د نرکده   شغ

دشتعد   1نمعود ش   د شته  سع   دش 

آموختگعع ن مق عع     شععت    د نععش 

 ع   ک ششن سی به تفکیع  د نرعکده  

 آوشده شده  س   

 

 
 درصد اشتغال در مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده :4نمودار 

 

  ک  دشتد  شت    ششته 6نمود ش 

مختلف دش مق   ک ششن سعی ش  دش  

د د  آمو    ب ن  کروش نر ن می

 نگلیسعععیک مهندسعععی مک نیععع  و   

مهندسی مت لوشژک ب بترین دشتد 

 ععع ک   شعععت    ش  دش بعععین ششعععته

د نرععگ  ی دش مق عع  ک ششن سععی  

 [ 7د شند ]

 
 ها در کل کشور  اشتغال در مقطع کارشناسی برای برخی رشته درصد: 5نمودار 

 

دشتعععععد  شعععععت     0نمعععععود ش 

آموختگ ن مق ع  ک ششن سعی    د نش

دش چند د نرگ ه ب  ب بترین دشتعد  

[  دشتد 7د د ]  شت    ش  نر ن می

 7/90 شت    د نرگ ه بوعلی سعین   

 ب شد  دشتد می
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 های مختلف کارشناسی در دانشگاه درصد اشتغال در مقطع :6نمودار 

 

نت ی  پ یش مق   ک ششن سی  ششد 

 1بععه تفکیعع  د نرععکده دش نمععود ش  

آوشده شده  سع   دش  یعن نمعود ش    

ک تصعععد د 9نیعععت مرععع به نمعععود ش  

آموختگ نک تصد د   ر د ا مصه  د نش

آمعع شک و تصععد د شعع غلین گععت ش   

شععود کععه   شععده  سعع   دیععده مععی 

 لتحصععید دش بعع بترین تصععد د  عع شغ

 ین مق   مربوط به د نرکده علعو   

 لتحصععید  عع شغ 713 نسعع نی بعع   

 ب شد   می

 
 آموختگان، جامعه آماری و تعداد شاغلین دوره کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده نتایج مربوط به تعداد دانش :7نمودار 

 

نتعع ی  آمعع ش شعع غلین بععر  سععب    

آوشده شععده  2دشتععد دش نمععود ش  

 عع ک   سعع  کععه    بععین د نرععکده  

مختلععفک د نرععکده کرعع وش ک بعع   

بیرععترین آمعع ش شعع غلین ش     2/61

 د شد 
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  ک  دشتد  شت    ششته 3نمود ش 

مختلف دش مق   ک ششن سی  ششعد  

[  7د ععد ] ش  دش کرععوش نرعع ن مععی 

مهندسعععی کععع م یوترک مهندسعععی   

 و  ضعع  و  سعع بد شک بعع بترین   

  ک  دشتد  شت    ش  دش بین ششته

د نرععگ  ی دش مق عع  ک ششن سععی  

  ششد د شند 

دشتععععد  شععععت      73نمععععود ش 

آموختگ ن مق ع  ک ششن سعی    د نش

 ششد دش چند د نرگ ه بع  بع بترین   

[  7د د ] دشتد  شت    ش  نر ن می

دشتععد  شععت    د نرععگ ه بععوعلی   

 ب شد  دشتد می 0/10سین  

 

 
 ها در کل کشور درصد اشتغال در مقطع کارشناسی ارشد برای برخی رشته :9نمودار 

 

 
 های مختلف  درصد اشتغال در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه :11نمودار 

 

نت ی  مربوط به مق ع  دکتعرک نیعت    

و نتعع ی  بععر  سععب  77دش نمععود ش 

آوشده  70دشتععد نیععت دش نمععود ش  

شده  س  که م ع ب  بع  نتع ی  بعه     

آموختگع ن   دس  آمده آمع ش د نعش  

رععکده شعع غد مق عع  دکتععرک دش د ن

 نی و مهندسیک د نرکده علو  پ یه 

و د نرععععکده  قتصعععع د و علععععو   

ب شععد  دشتععد مععی 733 اتمعع عی 

کمترین دشتد ش غلین مربعوط بعه   

آموختگعع ن د نرععکده تربیعع   د نععش

 ب شد بدنی و علو  وش شی می
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 آموختگان و تعداد شاغلین مقطع دکتری به تفکیک دانشکده تعداد دانش :11نمودار 

 
 آموختگان مقطع دکتری به تفکیک دانشکده . درصد اشتغال دانش12نمودار 

 

دشتععععد  شععععت      79نمععععود ش 

  ک مختلف دش مق   دکتعرک   ششته

[  7د ععد ] ش  دش کرععوش نرعع ن مععی 

ی  و  ضععع  و  قتصععع دک مهندسععع 

مهندسععی عمععر ن بعع بترین دشتععد 

 ععع ک   شعععت    ش  دش بعععین ششعععته

 د نرگ  ی دش مق   دکترک د شند 

                                          

 
 ها در کل کشور  درصد اشتغال در مقطع دکتری برای برخی رشته :13نمودار 
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دشتععععد  شععععت      71نمععععود ش 

آموختگع ن مق ع  دکتعرک دش     د نش

چنعد د نرععگ ه بعع  بعع بترین دشتععد  

 [ 7]د د   شت    ش  نر ن می

 
 های مختلف درصد اشتغال در مقطع دکتری در دانشگاه :14نمودار 

 

و بععر  سعع     76م عع ب  نمععود ش  

 طالع ، مرکت آمع ش  یعر ن  سعت ن    

کرم نرعع ه بعع بترین نععرک بیکعع شک  

 لتحصععید و  سععت ن  امصیعع   عع شغ

 مد ن بصد    سمن ن کمتعرین آمع ش   

 لتحصععید بیکعع ش ش  دش بععین     عع شغ

 [ 7ب شد ]   ک کروش د ش  می  ست ن

 
  1397التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی به تفکیک استان در سال  نرخ بیکاری جمعیت فارغ :15نمودار 

 بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران
  

 بندی جمع

بععع  پععع یش وضعععصی   شععععت       

 تعو ن  طالعع ،   آموختگ ن می د نش

مفیعععدک    بععع   ش کسعععب و کععع ش  

  ک مختلف کسب نمعود و      ششته

 عع ک  آن بععر ک سعع م ند ی ششععته 

 عع ک د نرععگ  یک تععدوین سی سعع  

 ع ک شع لی       و مرع وشه  د نرگ ه

د نرععجوی ن بععه سععوک بعع   ش کعع ش 

 د مند بهره برد  بر ک  ر چه بهتر 

تر  نجع   شعدن  یعن پع یش      و س ده

آموختگعع ن بععه  ب یععد  نجمععن د نععش

ش،  صعع   دش د نرععگ ه شععکد  تععو

تو نعد   گیرد   ضوش  نجمن  ص   می

تععر د نرععگ ه و  بععه  شتبعع ط نتدیعع 

تنص  و ا مصه کم  ش ی نی نم ید 

 عع ک  شععت     یعع دک ش   و  رتعع 

شوک د نرععععجوی ن تعععع  ه   پععععیش

  لتحصید قر ش د د      شغ

 مرا :

  7932   و مر کت آمو   ع لی کروشک و  ش، علو ک تحقیق ، و  ن وشکک    ک پژو رگ ه ن د نرگ هآموختگ    وضصی   شت    د نش7
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 پذیری علمی در منطقه با استفاده از  سنجش رقابت طرح

 1شاخص پیچیدگی علمی
 

  
 

 1خالصه اجرایی

با توجه به خبر اعالم شده  توطد    

پایگا  اطتنادی جهان اطدالم ببند    

 بر تحقق پیش از بوعه اههاف علم 

انهاز بیست طاله کشدو    طنه چشم

یاب  به جایگا  اول علمد  و   و دطت

ی اهد  ای که ببتن  بر پژوهش بنطقه

شه  پایگا  اطالعدا  علمد  و    نمایه

طددد  طدددازی اطددد وپو   نمایددده

اطت، اید    2460تا  6991های  طال

شدود بدا    طؤال د  ذه  ایجداد بد   

هدای   توجه به کمّ  بدودن پدژوهش  

صددو   فرهتدده جهددت  طددنج  علددم

ای ایدران د    ا زیاب  جایگا  بنطقده 

دطدت آبده     هحوز  علم، آیا نتایج ب

تدوان بدا    اعتبا  کاه  دا نه؟ آیا ب 

توجدده صددرف بددر تقددهاد بقددا     

بنتشر شه ، پیچیهف  علمد  ایدران   

د  بقایسه با کشدو های بنطقده  ا   

 ا زیاب  کرد؟  

بطالقددا  انجددام فرهتدده د  حددوز   

طددنج  د  کشددو  بدده دلیدد     علددم

هدای تدم بقیدا       اطتفاد  از  وش

)تقددهاد بقددا  ع و عددهم طددنجش   

پیچیهف  تولیها  علمد  کشدو  د    

                                                         
 برکددر از ا طددال  فددرا ش از برفرهتدده. 6

 کشو  علم  طیاطت تحقیقا 

و های بنطقه، قابلیت بقایسه با کش

ات ددای چنددهان  نها ندده. از ایدد   و  

های چنه  نیازی به اطتفاد  از  وش

بقیددا   بددرای طددنجش پیچیددهف    

علمدددد  ایددددران د  بقایسدددده بددددا 

کشدددو های بنطقددده بددده بن دددو   

فددرا ی بددؤ رتر احسددا   طیاطددت

 شود.   ب 

 وی ددرد پیچیددهف ،  وشدد  چندده   

بقیددا   بددرای طددنجش پیچیددهف    

ایسددده بدددا علمددد  کشدددو ها د  بق

ی هیگر اطت که با ترکید  همربدان   

دو طنجه تنوع علم  د  ن ام علم  

کشو ها، از طریدق بر طد  تقدهاد    

تنادا  بقددا   تولیدده شدده  د  اطدد

های بختلف علم  و بقایسده   حوز 

کشو های  که د  آن حدوز  علمد    

اندده، بدده بقایسدده  تولیده علددم داشددته 

پیچیهف  تولیدها  علمد  کشدو ها    

 پردازد. ب 

ش جایگددا  علمدد  کشددو  بدده طددنج

لحاظ کمّ  و کیف  د  زبر  وظایف 

برکددر تحقیقددا  طیاطددت علمدد     

عنوان اتدا  ه در بقاوندت     کشو  به

پژوهش وزا   علدوم، تحقیقدا  و   

توانده اطالعدا     هناو ی اطت و ب 

بفیه و قابد  تدوجه   ا د  اختیدا     

بددردان  فددرا ان و دولددت  طیاطددت

فراشددته و از ایدد  طریددق از اتددالف 

بنددابک کشددو  و بددروز انحددراف د  

بسیر علم  کشو  جلدوفیری کنده    

رای ، هدهف از بطالقده حا در    ببنا

ا ائدده تیددویری واققدد  و دقیددق از 

جایگددددا  علمدددد  ایددددران بددددرای  

تر بیان  پاطخگوی  به نیازهای پیش

شه  اطدت. شدایان ذکدر اطدت کده      

تواندده د    نتددایج ایدد  بطالقدده بدد   

هدای کدالن    فدرا ی   اطتای طیاطت

 های  اهبردی   کشو  و برنابهعلم

و عملیات  برکر تحقیقدا  طیاطدت   

علم  و نیر اتخاذ تیمیما  کلیدهی  

بدددرای بهبدددود و پیشدددبرد طدددنه   

انددهاز علمدد  کشددو  بددو د    چشددم

اطددتفاد  قددرا  فیددرد. د  حددوز     

بنیددان کشددو  و نیددر  صددنایک دانددش

هدا نیدر    های آتد  دانشدگا    طیاطت

نتدایج  شداهه کا بردهدای    تدوان  ب 

 القه بود.ای  بط

 620جابقدده آبددا ی طددرل، شدداب   

هدا   کشو  د  برحله فردآو ی داد 

بود  که د  برحله تجریده و تحلید    

هددا بدده کشددو های بوجددود د   داد 

بحهود شده    6040انهاز  چشم طنه

اطت. همچنی  برای بحاطبه تقدهاد  
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بنددهی  هددای علمدد ، از طبقدده  حددوز 

 22پایگددا  اطددتنادی طددایمگو بددا   

 363کلد  و   بنهی بو دوع   دطته

بندددهی بو دددوع  خدددا   دطدددته

اطتفاد  شه  اطت. کده د  بقایسده   

هددای اطددتنادی،   بددا طددایر پایگددا  

 تدددری از لحددداظ اطالعدددا  دقیدددق

بنددهی کشددو ها از بن رهددای   تبدده

 کنه.   بختلف ا ائه ب 

از بن ر شداخ  پیچیدهف  علمد ،    

ای و  تبده   قده طایران  تبه هشتم بن

 2442هدای   چهلم جهان   ا د  طال

بدده خددود اختیددا  داد   2460تدا  

حدال  اطدت کده بددر     اطدت. اید  د   

هددددای  ببندددای طدددایر شددداخ    

هدای   نده  وطنج  ن یر تقهاد پر علم

علمدددد  و بیددددران اطددددتنادا  د  

هددددای اطددددتنادی ن یددددر  پایگددددا 

اطدد وپو  و کلریویددت آنددالیتی   

هدای اول تددا دوم  ا د    ایدران  تبده  

ط  چنه طدال اخیدر داشدته اطدت.     

اخ  کسدد   تبدده هشددتم د  شدد   

پیچیهف  علم  بدی  بیسدت کشدو     

بنطقدده و قددرا  فددرهت  کشددو های  

بث  لبندان، ابدا ا ، ا دن و کویدت    

های  با تر از ایدران حداک     د   تبه

از آن اطددت کدده حجددم بددا ی  از    

تولیها  علم  و اطتنادا  ایران د  

علوب  هرافیر و با پیچیدهف  پدایی    

 اطت.

با عنایدت بده  تبده نسدبتال بطلدو       

ری علددوم ایددران د  بقیددا   هرافیدد

ای ایدران   بنطقه 1جهان و نیر  تبه 

د  بتوطدد  تنددوع تولیددها  علمدد ، 

ه حائر اهمیت اطت کده  تذکر ای  ن 

فرا ی و اطتراتژی کشدو    طیاطت

برای ا تقدا   تبده علمد  ایدران د      

بنطقه د  شاخ  پیچیهف  علمد ،  

بددا اهددرایش تنددوع  بایسددت  همسددو

 هدای   ها و زیرحوز  علم  د  حوز 

پیچیددهف  بددا  همچددون علددوم   بددا

هددای  بههاشددت، پرطددتا ی، حرهدده 

هددای پرشدد   و  طددالبت و حددوز 

.. باشدددده کدددده  . وانشناطدددد  و 

کشددو های  بثدد  لبنددان و   یددم    

اشغالگر قه  و ا بنستان د  آنهدا  

ش دا ندده کدده د  ایدد  صددو    قددن

واهنده   قبای علم  ایران بتفاو  خ

 بود.

شدددداخ  ا زش هرصددددت کدددده  

د  ایجداد   دهنه   قف ایدران  نشان

ها و بسترهای تولیده علدوم    ظرهیت

پیچیه  نسبت به طدایر کشدو های   

بنطقه اطت، بدهی  بقندا اطدت کده     

کشو های  ن یر ا دن، کویت، لبنان 

و ترکیددده چنانچددده بخواهنددده د    

هددای  بددا  هددا و زیددر حددوز   حددوز 

پیچیهف  با  اقهام کننه، نسدبت بده   

های بیشدتری بدرای    ایران از قابلیت

هف خود برخو دا نده   طیهن به ه

هدای   و ایران برای و ود بده حدوز   

پیچیدده  و کمتددر هرافیددر نیازبندده   

هددای  بسترطددازی و ایجدداد قابلیددت

بیشتر نسبت به کشو های بدرکو   

اطت  چرا که طبق اظها ا  پیشی ، 

ا تبددام بسددتقیم  بددا   تنددوع علمدد

کدده  دپددریری کشددو ها دا    قابددت

هدای علمد  ببتند  بدا      الرابال حدوز  

 ا شدداب   هددای پیچیدده  ت نولددو ی

  که برای ا تقا شود. بهی  بقنا نم 

  پددریری کشددو  د  جایگددا   قابددت 

تدری    ططح بنطقه بایسدت  پیچیده   

نیازهای جابقه، هدهف قدرا  فیدرد     

بنددابرای  ن تدده بهمدد  کدده بایدده     

فددرا ان عرصدده علددم و    طیاطددت

جه قرا  هناو ی د  کشو  بو د تو

دهنه اید  اطدت کده بدرای توطدقه      

 غم  شده کمد  و    علم  ایران، عل 

کیف  تولیها  علم ، ن ام پژوهش  

طدازی   کشو  بایه به طدمت بتندوع  

 طو  داد  شود.

بددر ببنددای ایدد  شدداخ  ن ددام     

ا زشیاب  پژوهشگران نیر بتحدول  

خواهده شده. چددرا کده ا زیداب  بددر     

ببنددای بیددران تولیددها  علمدد  و    

یدداهت  کدده د  نقشدده  اطددتنادا  د 

جابک علم  لحداظ شده  اطدت، د     

شدداخ  پیچیددهف  علمدد  بددرای    

توانده ی سدان    ها، نمد   تماب  حوز 

د  ن ر فرهتده شدود چدون بیدران     

دادهدای علمد  و اطدتنادهای     برون

های  با پیچیدهف    د یاهت  د  حوز 



 

   
 ...  پژوهشی های فعالیت و واحدها معرفی

 

74 

هدای هرافیدر بتفداو      با  و حدوز  

خواهه بود. از طرهد  اید   وی درد    

ا ا ائدده شددمای کلدد  و تواندده بدد بدد 

تیویر واقق  از ن ام پژوهشد  و  

علمددد  کشدددو ، بسددد و ن ن دددام 

 یدددری  ا بددده بن ددددو     بودجددده 

طازی عمل رد و طاختا  ن ام  بهینه

آبوزش  و تحقیقات  کشدو  یدا ی   

هدای   چرا که تقویدت شدب ه   طانه. 

علمددد  کشدددو  د  طدددطول بلددد ، 

فیدری   الملل  و بهدر   ای و بی  بنطقه

م  و هن  ایرانیدان  های عل رهیتظاز 

بقیم خا ج و جدر  بتخییدان و   

کشو ها که  یربحققان برجسته طا

ن دددام  بسدددؤولی بدددو د تدکیددده 

هو ی اطالب  ایران بود  اطدت  مج

های پژوهشد  بده    و بایست  بودجه

های  ن یدر     بوققیتبهتری  نحو د

بدا بتخییدان و    علمد    تباطا ا

هدای برجسدته کشدو های     دانشگا 

هدددای  حمایدددتپیشدددرو، فسدددترش 

هههمنه بادی و بقندوی از نجبگدان   

های تد یرفرا  د  اطدتفاد  از   حوز 

هددای بطالقددات  و توطددقه  هرصددت

بنابک انسان  و جر  هیدد  علمد    

های  با شاخ  پیچیدهف    د   شته

با  بدرای شد وهای  علمد  کشدو      

کدده د  ایدد  فددرا ی شددود.  طددربایه

 اطددتا نقددش پددر  نددا دولددت  ا    

 هت.  توان نادیه  فر نم 

هددای ایدد  پددژوهش بددا   طبددق یاهتدده

توانده   اهرایش تنوع علم ، ایران بد  

جایگددا   قابددت پددریری خددود  ا د  

شدداخ  پیچیددهف  علمدد  ا تقددا    

بخشه  چرا که بده لحداظ هرافیدری    

جهان  نسبت به طدایر کشدو های   

بنطقدددده جایگددددا  بناطددددب  دا د. 

بیها  با ز آن حدوز  بیوشدیم ،   

  نتیم و بیولدو ی بول دول  اطدت   

که از پیچیهف  با ی  برخو دا نده.  

 طده ایدران    ن در بد    هکه ب د  حال 

د به اید   وهای  زم برای و  قابلیت

حوز   ا داشته باشده  بندابرای  د    

طازی ن ام پژوهش    اطتای بهینه

شددود  و آبوزشدد ، پیشددنهاد بدد   

فدرا ان طدتاد    و طیاطت بسؤو ن

نقشددده جدددابک علمددد  کشدددو  د   

هددا، بددر   وزآبدده طددازی شدداخ  

های کیفد  ن یدر شداخ      شاخ 

پیچیدددهف  علمددد  توجددده  زم  ا   

ببددرول دا ندده  بنددابرای  بقرهدد     

های علم  با پیچیهف  بدا  و   حوز 

هدای   هرافیری پایی  و ههایت ن دام 

آبوزشد  و پژوهشد  د   اطددتای   

های علمد  د    جهت دادن به هقالیت

تواندده د   هددای ا رفددرا ، بدد  حددوز 

ان فددرا  زبددر  وظددایف طیاطددت  

 عرصه علم و هناو ی قرا  فیرد.  

 مقدمه 

ابروز  تولیه علدم، اولویدت اصدل     

توطقه هر کشدو  اطدت و توطدقه    

علم  بقهبد  توطدقه و بده تبدک آن     

اهددرایش  ونددق اقتیددادی و  هددا   

اجتمدداع  اطددت  بنددابرای  طددنجش 

کیفیددت تحقیقددا  علمدد  د  طددطح  

ای از بباحددم بددو د توجدده   بنطقدده

 ان فددرا فیددران و طیاطددت تیددمیم

د  بطالقدا  بسدیا ی طدهم    اطت. 

عندوان   اطتنادا  هر شاخ  علم  به

بقیددا ی جهددت کمّدد  کددردن تددد یر 

علم  کشو ها د  ن ر فرهته شده   

ع 2440اطددت. بددرای بثددال، کینددا ) 

نشدان داد کدده  وطدیه و آلمددان د    

علم هیریم به نسبت قوی هسدتنه و  

یا هرانسه د   یا یا  و انگلی  و 

پرشد   و بحدی    آبری ا د  علدوم  

زیست طدردبها نه. طدؤال  کده از    

آیه ای  اطدت   چنی  بطالقات  بر ب 

که کشو ها تماید  بده تندوع علمد      

دا ندده یددا تخیدد  علمدد  و این دده 

کهام یم از ای   وی ردها از بن در  

 توانه کا اتر باشه؟ پریری ب   قابت

از آنجا که علم چیری جر دطتاو د 

له ا تبداط   دجابقه نیست، ای  بسد 

تنگاتنا با بحیدو   تولیده شده     

د  یدددم کشدددو  دا د  بندددابرای ،   

بشابه همی  دیهفا  د  بو د تولیه 

توان بده تولیدها     بحیو    ا ب 

علم  هم تقمیم داد بهی  بقند  کده   

پدریری   کشو ها بایده بدرای  قابدت   

علمدد ، تندددوع علمددد  یدددا داشدددت   

تخی  د  علدوم  ا بدهن ر قدرا     
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براکدر   ها و دهنه. توجه به دانشگا 

پژوهش  به عنوان براکدر تولیدها    

هدای علمدد    علمد  و پدایش هقالیددت  

آنها بر اطا  تقهاد بقا  ، بم د   

د  بدهتری    تدری  کدا  و   اطت بهدم 

حالت تنها کدا   زم و کداه  بدرای    

طنجش و قیت علم  کشو ها د  

هددر چدده تقددهاد ن ددر فرهتدده شددود  

کشو های  که د  یم حوز  علمد   

کننده   ت بد  تخی  داشته و هقالی

کمتددر باشدده، هرافیددری آن حددوز    

علم  کمتر اطت که به اطدتناد اید    

توان به بیدران پیچیدهف     قضیه ب 

 علم  کشو ها پ  برد.  

برای تو یح چگدونگ  اطدتفاد  از   

ایدد   وش جهددت تشددخی  بیددران 

پیچیددهف  علمدد  یددم کشددو ، بدده   

بر ط  دیهفا  بقره  شه  توطد   

ع 2442هاطددددددم  و هیددددددهالگو ) 

د  ایدد  دیددهفا ، دو   .یمپددرداز بدد 

بشخی  اصل  د  تولیدها  علمد    

توان به ترتی  زیر  یم کشو   ا ب 

 بر ط  کرد:  

علم : به بیدان خیلد  طداد ،     2تنوع

کشو  د  چه تقدهاد حدوز  علمد ،    

کنده؟ کشدو های  کده     علم تولیه ب 

دا ای تنددوع علمدد  بددا ی  هسددتنه، 

احتمددا ل پیچیددهف  علمدد  بیشددتری  

 دا نه.  

                                                         
2. Diversification  

علمددد : علدددوم ایددد     3هرافیدددری

های علم   ا چده کشدو های    حوز 

کننده؟ علدوب  کده     دیگری تولیه ب 

توطدد  کشددو های کمدد  تولیدده     

شونه، احتما ل پیچیهف  بدا تری   ب 

 دا نه.

توان به  با ترکی  ای  دو ویژف  ب 

ای  نتیجه  طیه کده یدم کشدو  از    

لحاظ تحیی  دانش و علدوم بولده   

د  چدده جایگدداه  نسددبت بدده بقیدد   

کشو ها قرا  دا د. یدا این ده علدوم    

بوجدددود د  یدددم کشدددو  د  چددده 

ططح  از پیچیهف  قرا  دا نه و یا 

کشددو های  کدده یددم علددم  ا تولیدده 

کننه چه ططح  از پیچیدهف   ا   ب 

 دا ا هستنه.  

کشو ی با یم شب   علم  پیچیده   

ام حجددم زیددادی از  غدداز طریددق اد

بددرتب  د  قالدد   « پیچیدده »علددوم 

و پیچیدده ، ایدد  هددای بددر    شددب ه

دطت خواهده آو د تدا    هتوانای   ا ب

بجموعه بتنوع  از علدوم  ا تولیده   

کدده کشددو های بددا  نمایدده. د  حددال 

شددب ه علمدد  غیددر پیچیدده  هقدد     

توانددای  تولیدده علددوم هرافیدددر  ا    

د  اید   اطدتا، بدا    خواهنه داشدت.  

اطتفاد  از بقیا  بیدران اطدتنادا    

هددای  بدده بقددا   ایراندد  د  حددوز 

بختلدددف د  ترکیددد  بدددا  وی دددرد 

طددق  خواهدده شدده تددا  پیچیددهف ، 

                                                         
3. Ubiquity  

جایگدددا  ایدددران از ن دددر تندددوع و  

های علم  که ایدران   پیچیهف  حوز 

تددوان انجددام تحقیقددا  د  آنهددا  ا  

هددا د   دا د و هرافیددری ایدد  حددوز 

کشدددو های بنطقددده بقایسددده بدددا 

 ا زیاب  شود.  

 لهأبیان مس

، 6040اندهاز   بر اطا  طدنه چشدم  

انددهاز بیسددت طدداله، ایددران    چشددم

کشو ی توطدقه یاهتده بدا جایگدا      

اول اقتیددادی و علمدد  د  طددطح   

بنطقددده اطدددت. تحقدددق اهدددهاف    

اندددهاز د  ابقددداد علمددد  و   چشدددم

پژوهش ، بستلرم یم عرم و جهاد 

علمدد  اطدددت. ی ددد  از بلروبدددا   

فرا ی کا آبه و د طت د   طیاطت

حوز  علوم و پایش و تحلید  کمّد    

و کیفدد ، حرکددت کشددو  د  ایدد     

اطدت.   طدنج   علدم  اطتا بدا  وش  

از جملدده  اه ا هددای   طددنج  علددم

توانه به تدوازن بودجده    اطت که ب 

های اقتیادی کمدم کدرد     و هرینه

و از ای  طریق، کا ای  تحقیقدا   ا  

  اهرایش دهه. عالو  بر ای ، بر ط

کیف  تولیها  علم ، ابرا  بناطدب   

 یری  فرا ی و برنابه طیاطتبرای 

صحیح و شناخت و قیت فرشدته  

هدددراهم آو د  اطدددت. و بوجددد    

هدای علمد  و    هههها  کردن حرکدت 

های پژوهش  شه  و  تقیی  اولویت

د  کنددا  آن بدده شناطددای  نقددام   
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 ددقف و کمبودهددای بوجددود د    

 شود. تولیه اطالعا  علم  بنجر ب 

با توجه به خبر اعالم شده  توطد    

پایگا  اطتنادی جهان اطدالم ببند    

بر تحقق پیش از بوعه اههاف علم  

طداله کشدو  و    24انهاز  طنه چشم

یاب  بده جایگدا  اول علمد  و     دطت

هدای   ای که ببتن  بر پژوهش   بنطقه

نمایه شه  پایگا  اطالعا  علمد  و  

طدددازی اطددد وپو  طددد    نمایددده

اطت، اید    2460تا  6991های  طال

شود که بدا   طؤال د  ذه  ایجاد ب 

هدای   توجه به کمّ  بدودن پدژوهش  

صددو   فرهتدده جهددت  طددنج  علددم

ای ایدران د    ا زیاب  جایگا  بنطقده 

دطدت آبده     هحوز  علم، آیا نتایج ب

تدوان بدا    اعتبا  کاه  دا نه؟ آیا ب 

توجدده صددرف بددر تقددهاد بقددا     

بنتشر شه ، پیچیهف  علمد  ایدران   

سه با کشدو های بنطقده  ا   د  بقای

ا زیاب  کدرد؟ آیدا د  ن در فدرهت      

هدای   اهمیت ی سان بدرای پدژوهش  

انجام شه  د  حوز  دا وطازی که 

بنیددان و بددا  ی دد  از صددنایک دانددش

پیچیهف  با  اطدت و داندش آن د    

انحیا  تقدهاد اندهک  از کشدو ها    

قرا  دا د و بقا   بنتشر شه  د  

ت های  بث  نساج  یدا صدنق   حوز 

هو د که صدنایق  هرافیدر بدود  و    

دانددددش آن د  اختیددددا  اکثریددددت 

کشدددو ها قدددرا  دا د )هاطدددم  و 

توانه  خوب  ب  هع  ب2466، 0هم ا ان

تقیددی  کنندده  جایگددا  علمدد  ایددران 

بطالقددا  انجددام فرهتدده د  باشدده؟ 

د  کشو  به دلی   طنج  علمحوز  

هدای تدم بقیدا       اطتفاد  از  وش

)تقددهاد بقددا  ع و عددهم طددنجش   

پیچیهف  تولیها  علمد  کشدو  د    

بقایسه با کشو های بنطقده، عمدق   

های علم  و هناو انه ایران  پیشرهت

هددای بختلددف، تنددوع ایدد   د  حددوز 

ها و هرافیری تولیدها  علمد     حوز 

 ایران، قابلیت ات ای چنهان  نها نده. 

از ایددد   و نیددداز بددده اطدددتفاد  از 

هدددای چنددده بقیدددا   بدددرای    وش

طنجش پیچیدهف  علمد  ایدران د     

بقایسدده بددا کشددو های بنطقدده بدده 

فددرا ی بددؤ رتر   بن ددو  طیاطددت 

 شود.  احسا  ب 

پیچیددهف ،  وشدد  چندده     وی ددرد 

بقیددا   بددرای طددنجش پیچیددهف    

علمددد  کشدددو ها د  بقایسددده بدددا 

 ی هیگر اطت. 

ربددان دو ایدد   وش بددا ترکیدد  هم

طنجه تندوع علمد  د  ن دام علمد      

کشو ها، از طریدق بر طد  تقدهاد    

طددتنادا  بقددا   تولیدده شدده  د   ا

های بختلف علم  و بقایسده   حوز 

کشو های  که د  آن حدوز  علمد    

انه، یدا بده عبدا ت      تولیه علم داشته

هرافیری علم تولیه شه ، به بقایسه 

                                                         
4. Hausman etal  

پیچیهف  تولیدها  علمد  کشدو ها    

 پردازد.   ب 

 الزامات سیاستی و پیشنهادها

طددازی ن ددام  د   اطددتای بهیندده -

پژوهشدد  و آبوزشدد ، پیشددنهاد   

 و بسددددددؤو نشددددددود  بدددددد 

فرا ان طدتاد نقشده جدابک     طیاطت

علمددد  کشدددو  و  وزآبهطدددازی  

هدای کیفد     ها، د  شاخ  شاخ 

توجه ن یر شاخ  پیچیهف  علم  

  زم  ا داشته باشنه  

طو ی کده قدبالل نیدر اشدا        همان -

 ود تدا بدا    شه از دولت انت دا  بد   

حضددو  هقددال  اهگشددای ایجدداد    

های بدو د نیداز    ها و قابلیت ظرهیت

یداب  بده علدوب  بدا      د  تحقق دطت

 طدان  شده و    پیچیهف  با ، یدا ی 

 ش وهای  علم  کشو  باشه  

از آنجا که تولیه و برون دادهدای   -

های فوندافون اعدم    علم  د  حوز 

هددا و  یددتاز پیچیدده  و هرافیددر قابل 

های خا  خود  ا با توجده   هرصت

بدده شددرای  هقلدد  تولیدده علددم د    

و  بسددؤولی طلبدده، لددرا  کشددو  بدد 

انددها کا ان ن ددام ا زیدداب     دطددت

اعضددای هیددد  علمدد  آبوزشدد  و 

پژوهشدد  بایسددت  بددر ا زشددیاب   

ایشددان بددر ببنددای حددوز  هقالیددت  

 شان اهتمام و زنه    علم 

نقشدده هضددای پددژوهش بددا ا ائدده  -

تیویری فویدا از  ونده پژوهشد     
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تواندده بدده   کشددو  د  آیندده ، بدد   

فیری کا آبهتر و بفیهتر د   تیمیم

پدریری علمد     ا تقا  جایگا   قابدت 

شدود   بنجر شود  لدرا پیشدنهاد بد    

فرا ان عرصه علم  کشو   طیاطت

بدده بن ددو  د   هددر چدده بهتددر و   

تر و قیت بوجدود علمد  و    شفاف

 و،    از بسیر پژوهش  پدیش آفاه

های علم  از  به بوازا  طایر نقشه

هددای  نیددر د  ا ائدده   چنددی  نقشدده 

 اهبردهددددا و تیددددمیما  خددددود 

 بنه شونه   بهر 

هددای علمدد  بددا    بقرهدد  حددوز   -

پیچیدهف  بدا  و هرافیدری پددایی  و    

هدددای آبوزشددد  و  هدددهایت ن دددام

دادن بده   پژوهش  د   اطتای جهت

هدددای علمددد  خدددود د     هقالیدددت

تواندده د   هددای ا رفددرا ، بدد  حددوز 

فددرا ان  زبددر  وظددایف طیاطددت  

 عرصه علم و هناو ی قرا  فیرد   

شود دولت با حمایت  پیشنهاد ب  -

جهی بادی و بقندوی از ا تباطدا    

المللد   اهگشدای تقویدت     علم  بی 

و داد و طددته شددب ه علمدد  کشددو  

علمددددد  بدددددا پژوهشدددددگران و   

هدای برجسدته کشدو های     دانشگا 

 شه  پیشرو با

ی ددد  از کا بردهدددای  وی دددرد   -

پیچیددهف ، اب ددان ترطددیم نقشدده    

هضای علم  اطت. لرا به بحققدان   

که تمای  به انجام پدژوهش د  اید    

شدود   تا  ا دا نه، پیشدنهاد بد    اط

کدده بدده ترطددیم نقشدده هضددای علددم 

 بباد   و زنه   

های  د  انجام ای  پژوهش از داد  -

پایگددا  طددایمگو اطددتفاد  شدده. د   

هدای دیگدری از    پایگدا  از کده   حال 

جمله پایگا  اطتنادی جهدان اطدالم   

توان اطدتفاد  کدرد تدا از بن در      ب 

جابقه بتفاو  به بر ط   وی درد  

 پیچیهف  علم  پرداخت  

د  ایددد  پدددژوهش بدددرای بیدددان  -

پیچیددهف  علمدد  هقدد  از اطددتنادا  

کده   بقا   اطدتفاد  شده، د  حدال    

تددوان تددهبیری انهیشددیه تددا از   بدد 

ی از انواع تولیها  علم  جهدت  طبه

برآو دن پیچیدهف  علمد  اطدتفاد     

 نمود   

حوز  علمد    22با توجه به این ه  -

 ا بو د بر طد  قدرا  دادیدم، ابدا     

شدود   کماکان ای  نیاز احسا  بد  

ها با توجه  که هر کهام از ای  حوز 

های اتخاذ شه  د  طول  به طیاطت

بده صدو   بجدرا    طالیان فرشته، 

 بو د بحم و بر ط  قرا  فیرد   

از آنجا که برای تخمی  پیچیهف   -

اقتیادی و پیچیهف  علمد  از یدم   

 وش بشابه اطدتفاد  شده  اطدت،    

فردد که د  تحقیقد    لرا پیشنهاد ب 

به طدنجش بیدران انطبدا  علدم بدا      

 اقتیاد یم کشو  پرداخته شود.

 

 گیری نتیجه

های    ها و زیر حوز و ود د  حوز 

عنددوان  کدده د  ایدد  پددژوهش بدده   

های تنوع علم  ایران شدناخته   خال 

هددای   یددری شددهنه نیازبندده برنابدده

و  بسددددؤو نکا آبدددده اطددددت.  

هدای   ا   طازان بایده حدوز    تیمیم

هدا و   ههف قرا  دهنه که زیرطاخت

های اولیده بدرای تولیده علدم      قابلیت

برای آنها د  کشدو  بهیدا بدود  و    

و پژوهددد   طدددب  بدددا طیاطدددت  

فددرا ی هههددها ، طددایر    طیاطددت

هدددای  زم  ا د  طدددطول  قابلیدددت

بختلف هراهم آو نه. بوهقیت ایران 

د  علددم بددواد بشخیددال علددوم و   

هناو ی نانو به دلی  تشد ی  طدتاد   

و  6329ویژ  هناو ی نانو د  طال 

بدده تبددک آن تن ددیم طددنه  اهبددردی، 

هددا و تقویددت همدده  فددرا ی طیاطددت

حوز  جانبه بادی و بقنوی د  ای  

بدددود  اطدددت. کددده بددده واطدددطه   

هدا   های دولت  اغل  پژوهش حمایت

های  د  ن ام آبوزش عال  و پرو  

کددالن بلدد  بدده طددمت ایدد  حددوز   

بتمرکددر شدده  و د  نتیجدده ابددروز 

عالو  بر این ه کشو  د  ای  حوز  

با پیچیهف  بدا ، شداهه  شده ندر      

دادهدددای علمددد  و بیدددران  بدددرون

اطددتنادا  د یدداهت  اطددت، دا ای   

پریری د  بنطقده نیدر    قابلیت  قابت

سددت. د  ایدد   اطددتا طددتادهای   ه
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ویددژ  توطددقه علددوم بختلددف کدده   

ندداو ی، علددوم و  شدداب  زیسددت ه 

هدددای شدددناخت ، ندددانو،   هنددداو ی

های نرم  های بنیادی، هناو ی طلول

طاز، فیاهان دا وی  و ط   و هویت

، بحددی  زیسددت، هندداو ی   طددنت 

بنیان د یای   اطالعا ، صنایک دانش

شددونه،  بدد و هددوای  و هوانددو دی 

د  ای  بیان، افرچه انه.  تش ی  شه 

براطا  بطالقدا  صدو   فرهتده    

بیدددران تولیدددها  علمددد  حدددوز    

نسددبت بدده طددایر  هندداو ی  زیسددت

های همگرا با تر اطت، ابدا   هناو ی

تدر نیدر بیدان     طو ی که پدیش  همان

های هرافیر  ایران د  زیر حوز شه، 

های پیچیه  بشا کت   از حوز  بیش

داشدددته اطدددت  لدددرا ا رفدددرا ی    

پدریری   چشمگیری د  جایگا   قابت

کشو  به باننه حوز  ندانو نهاشدته   

طتاد توطقه هنداو ی   اطت و یا د 

آ ، خش سال ، هرطایش و بحدی   

ای  های ویژ  زیست، افر چه حمایت

تحقیقدددددددات  و از بؤطسدددددددا  

پژوهشگران هراهم شه  اطت، ول  

ه لحدداظ تنددوع  د  ایدد  حددوز  بدد  

بثدد  ا دن و هلسددطی ،  های کشددو 

ترکیدده و طددایر کشددو های بنطقدده 

جایگددا  بهتددری از ایددران دا ندده     

فرا ان  بنابرای  توجه ویژ  طیاطت

طازان برای توطقه علم   و تیمیم

کشددددو  بایسددددت  د  وهلدددده اول 

هدددای علمددد    شناطدددای  حدددوز  

دا  بددرای توطددقه ن ددام    اولویددت

ت  پژوهش  کشو  با د  ن در فدره  

های بوجود باشه که اب دان   قابلیت

تبیی  ای  ههف با اطتفاد  از نقشده  

که  ونده پدژوهش    2هضای پژوهش

بیندد  کددرد  و   د  کشددو   ا پددیش 

دا   ا بدا   های علمد  اولویدت   حوز 

هدا و   ها، زیرطداخت  توجه به بریت

هددای بوجددود شناطددای     ظرهیددت

 کنه، بهیا خواهه شه. ب 

بدرای  د  بحم این ه چه نوع تنوع  

توطددقه یدداهتگ  علمدد  کشددو ها    

تدوان بدا     توانه بناط  باشه بد   ب 

هددای ایدد  پددژوهش  ت یدده بددر یاهتدده

 اه ا هددای زیددر  ا بددرای ا تقددا    

قرا  داد. جایگا  علم  ایران بهن ر 

پریری علمد    بتنوع طازی با  قابت

و ت نولو ی   کشدو ها همبسدتگ    

دا د  به نحوی کده تولیدها  علمد     

د  حوز  علدم و  کشو های پیشرو 

هناو ی، عالو  بر با  بدودن تقدهاد   

انتشددا ا  و بیددران اطددتنادا ، بدده 

شدود   های انهک  بحهود نمد   حوز 

و ای  کشو ها تا جای  کده بتواننده   

ن دددام پژوهشددد  خدددود  ا تندددوع  

بخشددنه. ابّددا کشددو های کمتددر  بدد 

هدای  انده     توطقه یاهته د  حدوز  

که هرافیدر هدم هسدتنه بده انتشدا       

پردازنده. د  بدو د ایدران      بقاله ب

                                                         
5. Research space map  

های ای  پژوهش نشان داد  نیر یاهته

بددا اهددرایش تنددوع علمدد ، ایددران     

پریری خدود   توانه جایگا   قابت ب 

 ا د  شددداخ  پیچیدددهف  علمددد  

ا تقددا  بخشدده  چددرا کدده بدده لحدداظ 

هرافیدری جهددان  نسدبت بدده طددایر   

کشو های بنطقه جایگدا  بناطدب    

دا یددم. بیددها  بددا ز آن حددوز    

 ،  نتیدددم و بیولدددو ی  بیوشدددیم

بول ددول  اطددت کدده از پیچیددهف    

با ی  برخو دا نه. و د  بطالقدا   

نیر  طنج  علمهای  ایج  با شاخ 

بشخ  شه که حوز  بیوشیم  از 

ن ر هر دو شاخ  برکریت د جه 

و برکریت بینیّدت، دا ای بیشدتری    

هدای بو دوع      تبه د  بی  بقوله

پرشدد   هسددتنه و ایددران د  ایدد    

 ددرد بناطددب  نهاشددته  حددوز  عمل

 طده   که به ن ر بد   اطت. د  حال 

های  زم برای و ود به اید    قابلیت

حوز   ا داشته باشه  از طرهد  بدا   

فیدری طدتاد توطدقه زیسدت      شد   

فرا ی و  د  کشو  طیاطتهناو ی 

د  ایددد  حدددوز   اهبردهدددای  زم 

های  شه و توطدقه   انجام و قابلیت

د  ای  زبینه هراهم شه  اطت ول  

فر چه بم   اطت تولیه بقا   به ا

لحدداظ کمّدد  د  حددوز  بربوطدده    

هددای ایدد    اهتددهچشددمگیر باشدده، ی 

پژوهش نشدان داد کده از کیفیدت و    

ا رفرا ی  زم برخدو دا  نیسدتنه.   



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  
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از طددوی دیگددر شددایان ذکددر اطددت 

 غم تولیدها  علمد  بسدیا  د      عل 

هدای   علم شیم ، تمداب  زیرحدوز   

ای  حوز  از ن ر شاخ  پیچیهف  

د  ططح بتوط  قرا  دا نه و نیدر  

یدران د   د  حوز  بهنهط  شیم  ا

های  از آن کده پیچیدهف     حوز زیر

و هرافیری پایی  دا نه از جمله با  

بهنهطدددد  زیسددددت  و تجریدددده،  

کده   بشا کت علم  نها د، د  حدال  

هدای   عربستان د  تمام زیدر حدوز   

بهنهط  شیم  وا د شه  اطت. لرا 

هدای    با عنایت بیشتر د  زیر حوز 

تواندده جایگددا    از ایدد  دطددت بدد  

پریری علم  ایدران  ا بهبدود     قابت

هدای  کده بده     بخشه. از دیگر حوز 

طدایر  لحاظ تنوع ایدران بده نسدبت    

کشو های بنطقه بهتدر عمد  کدرد     

اطت حوز  انر ی و بهنهط  اطت 

که و قیت  بشابه علدم شدیم   ا   

زنه  بهی  بقند    برای ایران  قم ب 

و ود  که طایر کشو ها نیر قابلیدت 

 ها  ا دا نه. به ای  حوز 
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1گرفتند جای جهان برتر های مؤسسه میان در ایرانی مؤسسه 04
 

 
 

  
 بنهیی  رتبهه  های برترین میان در ایرانی مؤسسۀ 34نام 

« عهایی تهایم    آمهزز   مؤسسهۀ »ههای   دانشگاه جهانی

 گرفت.  قرار

 فنهاوری  و علهزم  پژوهشگاه عمزمی روابط»گ ار   به

 در« تهایم   عهایی  آمهزز   مؤسسهۀ »، «ایهران  اطالعات

 شهیه  منتشهر  041۳سها    در کهه  خهزد  0404ویرایش 

 های سیاهۀ مؤسسه در را ایرانی مؤسسۀ 34نام  است،

 گه ار ،  ایهن  پایهۀ  اسهت. بهر   کهرده  منتشر جهان برتر

، «یاسهز  »، «بابه   نزشهیروانی  صهنتتی »ههای   دانشگاه

، «مشههی  پ شهیی  علزم»، «کاشان»، «امیرکبیر صنتتی»

 ایمللهی  بهین »، «پ شهیی تههران   علزم»، «شریف صنتتی»

 صهنتت  و عله  »، «ایهران  علهزم پ شهیی  »، «خمینی امام

 شهههیی پ شههیی علههزم»، «اصههاهان صههنتتی»، «ایههران

 پ شهیی  علهزم »، «تبریه  »، «شهیراز  صهنتتی »، «بهشتی

 علهزم »، «اصهاهان »، «فردوسی مشهی»، «تهران»، «تبری 

 نصهههیراییین خزاجهههه  صهههنتتی»، «اصهههاهان پ شهههیی

، «بهشهتی  شههیی »، «مازنهیران »، «کردسهتان »، «طزسهی 

، «بیرجنی»، «آذربایجان مینی شهیی»، «ای هرا»، «شیراز»

، «سههمنان»، «خههزارزمی»، «گههیالن»، «بههزعلی سههینا »

، «اههزاز  چمهران  شهیی»، «کرمان باهنر شهیی»، «شاهی»

، «شیراز پ شیی علزم»، «شاهرود صنتتی»، «شهرکرد»

 ههای  سهیاهۀ مؤسسهه   در« زنجهان »و « ی د»، «ارومیه»

 هستنی. جهان برتر

روی هه   « تهایم  »بنهیی   رتبهه  نظهام  0404ویرایش  در

 ارزیهابی و  گزناگزن کشزرهای از مؤسسه 14۳1رفته 

عهایی   آمهزز   جههانی  بنهیی  انهی. رتبهه   شهیه  بنیی رتبه

حهزز    پهن   در را جههان  پیشهرو  ههای  مؤسسه« تایم »

 و اسههتنادها پههژوهش، جهههانی، انههیاز چشهه  آمههزز ،

ارزیهابی   کمهی  سهنجۀ  14پایهۀ   بهر  صنتتی، درآمیهای

 امتیهاز  و جههانی  و ملی های رتبه یک، جیو  کنی. در می

 در امتیهاز آنهها   دو، جیو  در و ایرانی های مؤسسه ک 

 .است آمیه گزناگزن های سنجه

 
بندی  رتبههای ایرانی در نظام  جدول امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه

«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»جهانی   

 امتیاز کل نام مؤسسه
رتبه 
 ملی

 رتبه جهانی

4/44 – 4/44 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  1 151- 444  
1/44 – 8/18 دانشگاه یاسوج   4 441- 544  

7/18 -1/15 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  1 541- 044  
7/18 -1/15 دانشگاه کاشان   4 541 - 044  

7/18 -1/15 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  5 541 - 044  
7/18 -1/15 دانشگاه صنعتی شریف   0 541 - 044  

7/18 -1/15 دانشگاه علوم پزشکی تهران  7 541 - 044  
خمینی دانشگاه بین المللی امام  1/48– 4/15  8 041- 844  

4/15 –1/48 دانشگاه علوم پزشکی ایران   9 041- 844  
4/15 –1/48 دانشگاه علم و صنعت ایران   14 041- 844  

4/15 –1/48 دانشگاه صنعتی اصفهان   11 041- 844  
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی
1/48– 4/15  14 041- 844  

4/15 –1/48 دانشگاه صنعتی شیراز   11 041- 844  
4/15 –1/48 دانشگاه تبریز   14 041- 844  

4/15 –1/48 دانشگاه علوم پزشکی تبریز   15 041- 844  
4/15 –1/48 دانشگاه تهران   10 041- 844  

4/48 -4/44 دانشگاه فردوسی مشهد  17 841- 1444  
4/48 -4/44 دانشگاه اصفهان   18 841- 1444  

4/48 -4/44 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   19 841- 1444  
دانشگاه صنعتی خواجه 

طوسی نصیرالدین  
4/44- 4/48  44 841- 1444  

4/48 -4/44 دانشگاه کردستان   41 841- 1444  
4/48 -4/44 دانشگاه مازندران   44 841- 1444  

4/48 -4/44 دانشگاه شهید بهشتی   41 841- 1444  

4/48 -4/44 دانشگاه شیراز   44 841- 1444  

1/44 – 7/14 دانشگاه الزهرا   45 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   40 1441+  

1/44 – 7/14 دانشگاه بیرجند  47 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه بوعلی سینا   48 1441+  

1/44 – 7/14 دانشگاه گیالن   49 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه خوارزمی   14 1441+  

1/44 – 7/14 دانشگاه سمنان   11 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه شاهد   14 1441+  

1/44 – 7/14 دانشگاه شهید باهنر کرمان   11 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه شهید چمران اهواز   14 1441+  

1/44 – 7/14 دانشگاه شهرکرد  15 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه صنعتی شاهرود  10 1441+  

1/44 – 7/14 دانشگاه علوم پزشکی شیراز   17 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه ارومیه   18 1441+  

1/44 – 7/14 دانشگاه یزد   19 1441+  
1/44 – 7/14 دانشگاه زنجان   44 1441+  
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 مؤسسههه»بنههیی  رتبههه نظههام 0404ویههرایش  پایههۀ بههر

 پیشهگام  «University of Oxford»، «تهایم   عایی آمزز 

 California Institute ofو   اسهت  جههان  ههای  مؤسسهه 

Technology"  "University of Cambridge", "Stanford 
University", "MIT""Princeton University", "Harvard 

University", "Yale "University" "University of Chic 

ago"  و" Imperial College London-ICL" جایگهاه  در 

 هستنی.  ده  تا دوم

 اطالعهات  فنهاوری  و علهزم  پژوهشهگاه  که« نما»سامانه 

 پهایش و  بهه  کنهی،  مهی  روزآمهی  و کهرده  انیازی راه ایران

 جههان  در ایهران  نزآوری و فناوری عل ، جایگاه گ ار 

 شاخص ۳4 به ن دیک گ ار  با سامانه پردازد. این می

 در NEMA.IRANDOC.AC.IR نشههههانی در جهههههانی،

 .است همگان دسترس

 «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»بندی جهانی  گوناگون نظام رتبههای  های ایرانی در سنجه جدول امتیاز مؤسسه

 نام مؤسسه
 های گوناگون امتیاز در سنجه

 انداز جهانی چشم درآمدهای صنعتی استنادها پژوهش آموزش

1/15 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  4/41 8/99 4/44 1/17 
1/15 دانشگاه یاسوج   5/15 8/91 7/15 0/15 
4/14 امیرکبیر دانشگاه صنعتی  8/11 4/41 5/70 9/41 
0/19 دانشگاه کاشان   4/18 4/75 0/15 7/18 

1/48 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1/14 71 5/14 9/19 
 7/41 8/99 41 7/10 9/48 دانشگاه صنعتی شریف 

 8/44 1/59 48 10 5/44 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 7/44 7/14 78 5/8 1/14 المللی امام خمینی دانشگاه بین

 7/44 4/41 0/54 14 7/17 دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 8/10 1/90 0/44 11 8/47 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 0/44 5/85 7/41 4/41 4/45 دانشگاه صنعتی اصفهان 
 4/17 04 1/17 0/14 9/44 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 7/10 9/47 0/40 1/44 7/41 دانشگاه صنعتی شیراز 
 5/19 9/44 4/44 9/19 9/47 دانشگاه تبریز 

 9/15 5/14 7/10 14 45 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 1/41 4/14 7/18 5/41 7/10 دانشگاه تهران 

 4/41 8/41 1/41 5/18 9/45 دانشگاه فردوسی مشهد
 5/17 5/45 4/11 0/44 9/14 دانشگاه اصفهان 

 1/10 4/17 4/44 9/11 9/44 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 7/19 4/40 1/45 7/41 0/44 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 5/17 1/19 0/40 1/11 5/14 دانشگاه کردستان 
 4/17 4/17 9/14 0/11 4/48 دانشگاه مازندران 

 0/19 9/00 18 19 1/44 دانشگاه شهید بهشتی 
 1/18 57 4/47 45 8/44 دانشگاه شیراز 
 4/15 8/10 8/10 9/9 1/18 دانشگاه الزهرا 

 8/14 0/10 7/41 0/14 1/18 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 7/10 0/14 0/8 8 4/10 دانشگاه بیرجند

 10 1/15 8/45 1/15 4/44 دانشگاه بوعلی سینا 
 7/15 8/14 5/49 0/11 4/44 دانشگاه گیالن 

 1/17 7/44 1/41 7/14 48 دانشگاه خوارزمی 
 5/10 4/14 1/19 9/9 9/10 دانشگاه سمنان 
 5/14 4/17 0/14 0/11 1/19 دانشگاه شاهد 

 1/15 0/41 1/15 7/11 8/17 دانشگاه شهید باهنر کرمان 
 1/10 4/00 4/10 4/18 4/47 دانشگاه شهید چمران اهواز 

 0/15 8/41 5/15 1/11 0/15 دانشگاه شهرکرد
 4/18 9/15 8/47 8/11 7/17 دانشگاه صنعتی شاهرود

 5/10 1/15 7/44 7/14 4/10 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 9/14 1/18 1/18 9/14 44 دانشگاه ارومیه 

 0/10 9/10 1/10 4/14 0/10 دانشگاه یزد 
 7/18 8/41 5/48 1/14 17 دانشگاه زنجان 
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 1شد اعالم 0404تایمز  المللی بین بندی رتبه نتایج

 های کشور دانشگاه حضور چشمگیر رشد

 ها در میان کشورهای اسالمی رتبه اول ایران از نظر تعداد دانشگاه

 

 علمهی  ههای  همیاری و عمزمی روابط اداره گ ار  به

 اسهالم، دکتهر   جههان  علهزم  اسهتنادی  پایگهاه  ایمللی بین

 گاهت  پایگهاه   ISC سرپرسهت  دهقهانی  جهزاد  محمهی 

 بنهیی  رتبهه  های نظام متتبرترین از ییی تایم  بنیی رتبه

 بنهیی  رتبهه  را جههان  ههای  دانشهگاه  کهه  است ایمللی بین

 ایهران  از 2014 تها  2012 در سها   کهه  حایی کنی. در می

 صهنتتی  دانشگاه دو 2015 سا  در و دانشگاه یک تنها

 حضهزر  بنهیی  رتبهه  ایهن  در اصاهان و صنتتی شریف

 در و مزرد 8 به ها دانشگاه تتیاد 2016 سا  در داشتنی

 ایهن  2019 و 2018 در و دانشهگاه  13 بهه  2017 سها  

 .است اف ایش یافته دانشگاه 29 و 18 به ترتیب به تتیاد

 بها  2020 سها   در اخیهر  بنهیی  رتبهه  اف ود  در دهقانی

 از دانشهگاه 40 حضهزر  شاهی جییی دانشگاه 11 ورود

 برتهر  دانشهگاه 1396 جمع  در ایران اسالمی جمهزری

 بخهش  نزیهی  ایهن مزوهز    و بزده کشزر 92 از جهان

 در ایهران  تزانمنهی  ههای  دانشهگاه  بیشتر چه هر حرکت

 .است ایمللی متتبر بین های بنیی رتبه

 خمینی، امام ایمللی بین یاسز ، های اف ود  دانشگاه وی

 اصهاهان، دانشهگاه   پ شهیی  علزم تبری ، پ شیی علزم

 چمهران  شههیی  شهاهی،  سهمنان،  سینا، بزعلی کردستان،

 بهرای  پ شیی شهیراز  علزم دانشگاه و شهرکرد اهزاز،

 ایهن  انهی. بهر   یافته حضزر تایم  بنیی رتبه در بار اویین

 دانشهگاه  ،2020سها    در تهایم   بنهیی  رتبهه  در اساس

 ای رتبهه  بازه در گرفتن قرار با باب ، نزشیروان صنتتی

 بهازه  در گهرفتن  قهرار  یاسز  با دانشگاه و  351 -400

 دوم و او  ههای  دانشهگاه  عنزان به 401 -500  ای رتبه

 انههی. رتبههه شههیه بنههیی مترفههی رتبههه ایههن در ایههران

 .است شیه داده نشان جیو  در ایران های دانشگاه

 در آنها بنیی رتبه که هایی دانشگاه که است ذکر به الزم

 ترتیهب  و بهزده  رتبهه  هه   همگهی  هسهتنی  ییسهان  بهازه 

 سهامانه  بها  مطهاب   گه ار   در ایهن  شهیه  ذکهر  اسامی

التهین    بهه (ایابها   حهرو   اسهاس  بهر  و تایم  بنیی رتبه

شهریف،   صهنتتی  امیرکبیر، های دانشگاه است. بنابراین

 در تههران  علزم پ شیی و مشهی پ شیی علزم کاشان،

در  نیه   هها  دانشهگاه  سهایر  و گرفتهه قهرار   سهزم  رتبهه 

 .هستنی رتبه ه  ییسان های بازه

 
 های مختلف  سال بندی تایمز در طول های ایران در رتبه تعداد دانشگاهنمودار 

 0202بندی بین المللی تایمز  های ایران در نظام رتبه تعداد و رتبه دانشگاه

ف
دی

ر
 

ف  4419رتبه در  4444رتبه در  دانشگاه
دی

ر
 

 دانشگاه
رتبه در 

4444 
 4419رتبه در 

  151 -444 151 -444 صنعتی نوشیروانی بابل 1

0 

 الزهرا  

1441+ 

1441+ 

 841-1444 شهید مدنی آذربایجان   - 441 -544 *یاسوج 4

1 
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044- 541 
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 - *سمنان   041 -844 علوم پزشکی تهران 

4 

 *بین المللی امام خمینی

844- 041 

 -  *شاهد  -

 +1441 شهید باهنر کرمان   841-1444 علوم پزشکی ایران 

 - *شهید چمران اهواز   041 -844 علم و صنعت ایران 

 - *شهرکرد   041 -844 صنعتی اصفهان 

 +1441 صنعتی شاهرود  841-1444 علوم پزشکی شهید بهشتی

 - *علوم پزشکی شیراز   041 -844 صنعتی شیراز 

 +1441 ارومیه   041 -844 تبریز 

 +1441 یزد    -  علوم پزشکی تبریز 

 +1441 زنجان    041 -844 تهران 

5 

 فردوسی مشهد

1444-841 

1444-841  

 

 اند. بندی تایمز حضور یافته هایی که اولین بار در رتبه * دانشگاه

  841-1444 اصفهان 

  - *علوم پزشکی اصفهان

  841-1444 خواجه نصیرالدین طوسی

  - *کردستان

  841-1444 مازندران 

  841-1444 شهید بهشتی  

  841-1444 شیراز  

 

 سها   بها  مقایسه در 2020 سا  در تایم  بنیی رتبه در

 ههای کشهزر   دانشهگاه  تتهیاد  اف ایش با هم مان  2019

 از کشزر های دانشگاه برخی ای پله 100 جایگاه ارتقای

 علهزم  ههای  دانشهگاه  شهریف،  صهنتتی  دانشهگاه  جمله

 پ شهیی  علهزم  تههران،  پ شهیی  علهزم  مشهی، پ شیی

 علهزم پ شهیی   و بهشهتی  شههیی  پ شهیی  علهزم  ایران،

 .شزد می مشاهیه مشهی
 

 تایمز بندی رتبه شناسی روش
 

 ایمللی بین متتبر های نظام از ییی تایم  بنیی رتبه پایگاه

 در عهایی را  آمهزز   مراکه   2004 سها   از کهه  اسهت 

 داده قهرار  بنهیی  رتبهه  و ارزیهابی  مزرد جهان سرتاسر

 زیهر  شرح جیو  به شاخص 13 از بنیی رتبه است. این

 درصهی،  30 وزن بها  آمهزز   کلهی  متیهار  5 قایهب  در

  30وزن بها  اسهتنادات  درصهی،  30 وزن بها  پهژوهش 

 با ارتباط و درصی 5/7 وزن با ایمللی بین وجهه درصی،

 .است گرفته بهره درصی 5/0 وزن با صنتت
 

 وزن شاخص شاخص متیار وزن متیار

%15 بررسی شهرت  آمزز  آمزز  44  

%1 نسبت میرک دکتری به تتیاد اعضای هیأت علمی    

  
نسبت تتیاد ک  دانشجزیان کارشناسی به اعضای 

 هیأت علمی
5/3%  

  
نسبت میرک دکتری به کارشناسی ارائه شیه تزسط 

 مؤسسه
05/0%  

%05/0 درآمی مؤسسه نسبت به تتیاد اعضای هیأت علمی    

شهرت  پژوهشبررسی  پژوهش 44  1۱%  

%1 درآمی پژوهش    

%1 تتیاد مقاالت منتشر شیه به ازای اعضای هیأت علمی    

 استنادات 44
تأثیر میانگین تتیاد استنادها به ازای مقاالت منتشر 

 شیه
44 

5/0  
درآمی 

 صنتتی

درآمی پژوهشی حاص  از صنتت )به ازای اعضای 

 هیأت علمی 
5/0  

5/7 +441 وجهه   
شهیی دانشگاه 

 باهنر

ایمللی بین  

نسبت 

اعضای 

هیأت 

علمی 

ایمللی  بین

 به بزمی

5/0  

دانشگاه 

صنتتی 

 شاهرود

ایمللی به بزمی نسبت دانشجزیان بین    5/0  

  
 سه  مقاالت منتشر شیه مشترک با نزیسنیگان 

ایمللی همیار بین  
5/0  

 

 خهیمات  شهرکت  تزسهط  تهایم   بنهیی  رتبهه  محاسبات
 شیه   انجامPWCکزپرز ) هاوس واتر پرایس ای حرفه

 منبهع  سه تزسط نمرات و ها شاخص است. محاسبات
 عبهارت  منهابع  کهه ایهن   است گرفته صزرت اطالعاتی

 از    هستنی

 سسههاتؤم و ههها دانشههگاه از ارسههایی هههای داده 

 اظهههاری خههزد صههزرت بههه کههه عههایی آمههزز 

 شزنی. می آوری جمع
 تزسهط  شههرت  نظرسهنجی  از حاصه   های داده 

 عایی آمزز  متخصصین
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 عهایی  آمهزز   مؤسسات علمی تزیییات اطالعات 
 اسیزپزس استنادی پایگاه در شیه نمایه

 نشهریه  25000 از بیش 2020 سا  بنیی رتبه های داده

 ای ویهر نمایهه   و اسهیزپزس  پایگهاه  تزسط که را علمی

 سایه 5 دوره علمی گیرد. تزیییات می بر در را شزد می

 -2019 شهش سهایه   دوره اسهتنادات  و  2014 -2018

 .شزد می شام  را  2014

 

 2020 تایمز بندی رتبه در جهان های دانشگاه جایگاه
 

 از جههان  برتهر  ههای  دانشگاه ،2020تایم  بنیی رتبه در

 کشزرهای های دانشگاه که انی شیه بنیی رتبه کشزر 92

 ویتنهام  و پزرتزرییز نگرو، مزنته مایت، کزبا، برونئی،

 .انی داشته بنیی حضزر رتبه این در بار اویین برای

 و Tsinghua University دانشهگاه  دو بها  چهین  کشهزر 

 قهرار  24 و23 ههای   رتبه در ترتیب به که پین دانشگاه

 خزد آن از را آسیا های دانشگاه های رتبه بهترین دارنی

 .است کرده

 آکسهازرد،  دانشهگاه  سهه  ،2020تهایم   بنهیی  رتبهه  در

 از(کمبههری   دانشههگاه و کاییارنیهها صههنتتی دانشههگاه

دارنی.  قرار سزم تا او  های رتبه در ترتیب به انگلیس  

 یی ، ، پرینستزن، هاروارد، MITاستنازرد، های دانشگاه

 14 ایهی  4 ههای  در رتبهه  ترتیب به ینین کای  و شییاگز

 4 جههان  برتهر  دانشهگاه 10 بهین   انی. در گرفته قرار دنیا

 ایهاالت  از دانشهگاه  7 و انگلسهتان  کشهزر  از دانشهگاه 

 .انی بزده متحیه

 دانشگاه، 100 با انگلیس دانشگاه، 172 با آمرییا کشزر

  38فرانسهه  دانشهگاه،  48 آیمهان  دانشهگاه،  81 چهین 

 در دانشهگاه  30 کانهادا  و دانشگاه 35 استراییا دانشگاه،

 .انی داشته حضزر بنیی رتبه این

در  دنیها  برتهر  ههای  دانشهگاه  ایمللهی  بهین  رتبهه  بهتهرین 

، 0 رتبهه  آمرییها  ،1 رتبهه  بها  برابهر  انگلهیس  کشزرهای

 ،23 رتبههه چههین ،18رتبههه  کانههادا ،13 رتبههه سههزئیس

 هنگ کنهگ  ،32رتبه استراییا و آیمان ،25 رتبه سنگاپزر

 هلنی ،45رتبه  و بلژیک فرانسه ،41 رتبه سزئی ،35 رتبه

 دانمارک ،96 رتبه فنالنی ،64 رتبه جنزبی کره ،59 رتبه

 اسهاانیا  ،134رتبهه  اتهریش  ،131رتبه  نروژ ،101 رتبه

 بهزده  189 رتبهه  روسهیه  ،149 رتبهه  ایتاییها  ،143 رتبه

 .است

 

 بندی رتبه در اسالمی کشورهای های دانشگاه جایگاه

 2020  تایمز
 

 ها، دانشگاه تتیاد نظر از تایم  2020 سا  بنیی رتبه در

 تتهیاد  دانشگاه بیشترین 40 با ایران اسالمی جمهزری

 کشهزرهای  سهایر  میهان  اسهت. از  داشهته  را حضهزر 

 20 دانشهگاه، مصهر   34 بها  ترکیهه  کشهزر  اسهالمی، 

 8 ایج ایهر  دانشهگاه،  13 مهای ی  ،14 پاکستان دانشگاه،

 6 دانشهگاه، انهیون ی   7 سهتزدی  عربسهتان  دانشهگاه، 

 متحهیه  امهارات  و مهراکش  دانشهگاه،  5 اردن دانشگاه،

 عهرا   دانشگاه،سه  یبنان دانشگاه، چهار هرکیام عربی

 کشهزرهای  سهایر  و دانشهگاه  دو هرکهیام  ق اقستان و

 یهک  بها  و کزیهت  قطهر  جامائییها،  تان انیها،  ناا ، عمان،

 .انی گرفته قرار بنیی رتبه این در دانشگاه

 اسههالمی، کشههزرهای برتههر هههای دانشهگاه  میهان  در

 و مهای ی  ،201 -250 بهازه   در صهتزدی  عربسهتان 

 اردن و ایهران  ،301 -350بهازه   در امارات متحی عربی

 بهتهرین  401 -500 در بازه ترکیه ،351 -400 بازه  در

 میهان  از مجمهز   انهی. در  نمهزده  را کسهب  رتبه جههانی 

 544 زیهر  رتبهه  دانشهگاه 12 تنهها   اسهالمی  کشهزرهای 

 سهایه  10 برنامهه  طبه   است که حایی در انی. این داشته

 OICعضهز   اسالمی کشزرهای وریافن و نزآوری عل ،

 تتهیاد  2026 تا است ق اقستان  الزم در 2017 )مصزب

  500میهان  در اسهالمی  کشهزرهای  از دانشهگاه  50

 بایهی  همهین دییه    گیرنهی. بهه   قهرار  دنیها  برتهر  دانشگاه

 نقشهه  ی ودراهبر برنامه تهیه با همراه جیی های تال 

 صهزرت کشهزرها   ایهن  های دانشگاه تزسط مناسب راه

 و هها رتبهه   دانشهگاه  تتهیاد  افه ایش  بهر  عالوه تا گرفته

.نماینهی  کسهب  ایمللهی  بهین  سهط   در را مناسهب  جایگاه
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    1جهان برتر های دانشگاه جمع در ایران دانشگاه 62 حضور
 

  
 سرپرست دهقانی جواد محمد دکتر

 مالاسا  علوم جهاا   استنادی پایگاه

 نتاای   الیاد   بنادی  رتبه گفت: نظام

 در دنیا برتر های بندی دانشگاه رتبه

 منتشار  را خود میالدی ۹۱۰۲ سال

 ایا   جااری  سال بندی رتبه کرد. در

 در ایرا  از دانشگاه ۹۲ تعداد نظام،

 قارار  جها  برتر دانشگاه ۲۲۹ جمع

 در اسات کاه   حالی در ای  و گرفتند

 ۹۹ باا  برابار  تعداد ای  ۹۱۰۲ سال

  ۰ است. بوده دانشگاه

 خصااو  ایاا  در دهقااانی دکتاار

 از یکااای داشااات: الیاااد   اظهاااار

 دانشاگاهی  ارزیابی معتبر های نظام

 های برتر ساله دانشگاه هر که است

 هاای  شااخ   اساا   بار  را دنیاا 

 و ماورد ارزیاابی   سنجی علم معتبر

ساال   دهاد. در  مای  قارار  بنادی  رتبه

 ۹۱ در دنیااا هااای دانشااگاه ،۹۱۰۲

 کلای  معیاار  ۴ قالا   در شااخ  

 علمای،  علمای، همکااری   مرجعیات 

 تناو   و به انتشارات آزاد دسترسی

 بنادی  رتباه  مورد الید  جنسیتی در

 از هاا  ارزیاابی  گرفتناد. ایا    قارار 

 در هاااا دانشاااگاه علمااای تولیااادات

 از پایگااه  ۹۱۰۲ الی ۹۱۰۴ های سال

                                                         
، تیر و ۲. خبرنامه آموزش عالی، شماره ۰

 ۰۹۲۲ ماه مرداد

  Web of Scienceاطالعااااتی

 است. کرده استفاده

 مرجعیات  معیاار  اینکاه  بیاا   با وی

 هایی علمی( از شاخ  علمی )تأثیر

% 5مقااالت   % برتار، ۰ مقاالت چو 

مقااالت   و % برتار ۰۱مقااالت   برتر،

افاوود:   اسات  گرفته بهره % برتر5۱

 از نیاااو علمااای معیاااار همکااااری

 علمای،  همکاری چو  هایی شاخ 

 همکااااری المللااای، بااای  همکااااری

 باا فاصاله   علمای  همکاری صنعتی،

 و کیلاومتر  ۰۱۱ از کمتر جغرافیایی

 جغرافیاایی  فاصله با علمی همکاری

 اساتفاده  کیلاومتر  5۱۱۱ از بیشاتر 

 است.  کرده

 انتشاارات  باه  آزاد دسترسی معیار

 جدیادی  معیاار  جنسیتی دو تنو  و

در  بااار اولاای  باارای کااه هسااتند

 قرار بررسی مورد ۹۱۰۲ بندی رتبه

 اند. گرفته

 در کشااور هااای دانشااگاه بررساای

 تاا  ۹۱۰۹ از ساال  الیاد   بندی رتبه

 حضاااور از نشاااا  ۹۱۰۲ ساااال

 در کشاور  از های بیشتری دانشگاه

 است. بوده الید  بندی رتبه نظام

 همچاو   گفات: ایارا    دهقانی دکتر

 بی  کشورهای در گذشته های سال

 لحاا   باه  را نخسات  رتباه  اسالمی

 خاود  اختیار در برتر دانشگاه تعداد

 دیگار  به نسبت ایرا  دارد. همچنی 

 همچااااو  منطقااااه کشااااورهای

 بیشاتری   مالوی و ترکیه عربستا ،

 بااای  در دانشاااگاه رشاااد تعاااداد

اسات.   داشته دنیا برتر های دانشگاه

 الیاد ،  ۹۱۰۲ ساال  بنادی  رتباه  در

 دانشاگاه،  ۹۱ دارای ترکیاه  کشاور 

 بااا مصاار دانشااگاه، 5 مااالوی

 دارای عربساااااتا  انشاااااگاه،د 5

 ۹ تاون   و پاکساتا   دانشاگاه،  ۴

 نیاو یا    قطار  و لبنا  از و دانشگاه

 ۹۱۰۲ ساال  بنادی  رتبه در دانشگاه

 معیااار اساات. در بااوده حاضاار

بنادی   رتبه در ایرا  علمی، مرجعیت

 ۹۲ دارای الیااد  ۹۱۰۲ سااال

 اسااااات. وضاااااعیت  دانشاااااگاه

 معیااار در کشااور هااای دانشااگاه

 ۹۱۰۲ سااااال علماااای مرجعیاااات

 گفاات: دانشااگاه  ISC سرپرساات

 امیرکبیاار، علااوم صاانعتی تهاارا ،

 ماادر ، تربیاات تهاارا ، پوشااکی

 صانعتی اصافها ،   شریف، صنعتی

 فردوسای  ایارا ،  صانعت  و علام 

 هاای  تبریو، دانشگاه شیراز، مشهد،

 بهشاااتی، شاااهید پوشاااکی علاااوم

 دانشااگاه شااهید بهشااتی، دانشااگاه

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد
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 نصایرالدی   خواجاه  تهرا ، صنعتی

پوشاکی   علاوم  اصافها ،  طوسای، 

 پوشکی علوم کاشا ، گیال ، تبریو،

 علاوم  پوشکی مشاهد،  علوم شیراز،

 باااهنر شااهید اصاافها ، پوشااکی

 سامنا   رازی، بوعلی سینا، کرما ،

  رتباه  ترتیا   به نور پیام دانشگاه و

 ایا   در را ششام  و بیسات  اول تاا 

 اند. داده اختصا  خود به معیار

 هاا   همکاار   معیار در وضعیت

 ۹۱۰۲ سال علمی

 علاوم  تهارا ،  افاوود: دانشاگاه   وی

 امیرکبیار،  صانعتی  تهارا ،  پوشکی

 شاریف،  صانعتی  مادر ،  تربیات 

صانعت   و علام  اصافها ،  صانعتی 

 بهشاتی،  شهید پوشکی علوم ایرا ،

 و واحد علوم اسالمی آزاد دانشگاه

  مشاهد،  فردوسای  تهارا ،  تحقیقات

 تبریااو، شااهید   شاایراز،  دانشااگاه

 نصیرالدی  خواجه صنعتی بهشتی،

 علاوم  پوشکی تبریاو،  علوم طوسی،

 علااوم اصاافها ، مشااهد، پوشااکی

 علااوم پوشااکی  شاایراز، پوشااکی

 کاشاا ،  ناور،  پیام گیال ، اصفها ،

 و ساینا  کرما ، بوعلی باهنر رازی،

 اول رتباه  ترتی  به سمنا  دانشگاه

 معیااار در را و ششام  بیسات  تاا 

 خاااود باااه علمااای هاااای همکااااری

 اند. داده اختصا 

 در کشارر  ها  دانشگاه وضعیت

 ۹۱۰۲ انتشارات به آزاد دسترسی

 علاوم  اساتنادی  پایگااه  سرپرسات 

 هاای  گفات: دانشاگاه   اساام  جهاا  

 صنعتی تهرا ، پوشکی علوم تهرا ،

 صانعتی  مادر ،  تربیات  امیرکبیر،

 و علام  اصافها ،  صانعتی  شریف،

 شاهید  پوشاکی  ایرا ، علوم صنعت

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه بهشتی،

 فردوسای  تهارا ،  و تحقیقات علوم

بهشتی،  شهید تبریو، شیراز، مشهد،

 طوسی، نصیرالدی  خواجه صنعتی

 علوم پوشاکی  تبریو، پوشکی علوم

 پوشاکی  علاوم  اصافها ،  مشاهد، 

 پوشاکی اصافها ،   علاوم  شایراز، 

 رازی، کاشاا ،  ناور،  پیاام  گایال ، 

 و ساینا  کرما ، بوعلی باهنر شهید

 بیست تا اول رتبه ترتی  به سمنا 

 آزاد دسترسی معیار را در ششم و

 اختصاا   خاود  باه  انتشاارات  به

 اند. داده

 در کشارر  ها  دانشگاه وضعیت

 ۹۱۰۲ سال جنسیتی تنرع معیار

 هاای  داشت: دانشاگاه  بیا  دهقانی

تهااارا ،  تهااارا ، پوشاااکی علاااوم

 پوشاکی  علاوم  امیرکبیار،  صانعتی 

ماادر ،   تربیاات بهشااتی، شااهید

 و علام  شاریف،  اصافها ،  صانعتی 

مشاهد،   فردوسای  ایارا ،  صانعت 

 علاوم  مشهد، پوشکی علوم شیراز،

پوشااکی  علااوم تبریااو، پوشااکی

 اصافها ،  پوشاکی  علاوم  شایراز، 

آزاد  دانشااااگاه بهشااااتی، شااااهید

 تحقیقااات و علااوم واحااد اسااالمی

خواجاه   صانعتی  اصافها ،  تهارا ، 

 گیال ، کاشا ، طوسی، نصیرالدی 

 نور، شهید پیام رازی، سینا، بوعلی

 ترتیا   باه  سامنا   و کرما  باهنر

 در را و ششام  بیسات  تاا  اول رتبه

 خاود  باه  جنسایتی  تناو   معیاار 

 اند. داده اختصا 

 ۹۱۰۲ ساال  گفات: در  دهقانی دکتر

 تهاارا ، امیرکبیاار، هااای دانشااگاه

 شاریف،  صانعتی  تهارا ،  پوشاکی 

 اصافها ،  مادر ، صانعتی   تربیت

 فردوسای  ایارا ،  صانعت  و علام 

 شهید پوشکی تبریو، مشهد، شیراز،

 تهرا ، شهید تحقیقات علوم بهشتی،

 نصایر،  خواجاه  صانعتی  بهشاتی، 

 کاشاا ، پوشاکی   گایال ،  اصفها ،

 پوشاکی  شایراز،  پوشکی اصفها ،

 ساینا  بوعلی مشهد، پوشکی تبریو،

 یافتند. حضور کرما  باهنر شهید و

 گفات: در  اداماه  در ISC سرپرست

 هاای  میالدی، دانشاگاه  ۹۱۰۲ سال

 علاوم  امیرکبیار،  صانعتی  تهارا ، 

 شاریف،  تهارا ، صانعتی   پوشاکی 

 اصافها ،  صانعتی  مادر ،  تربیت

 دانشاگاه  ایارا ،  و صانعت  علام 

تبریاو،   مشاهد،  فردوسای  شایراز، 
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 و علوم بهشتی، شهید پوشکی علوم

 بهشاتی،  تهارا ، شاهید   تحقیقاات 

 طوساااای، نصاااایرالدی  خواجااااه

 اصافها ،  علاوم پوشاکی   اصفها ،

 قارار  شیراز پوشکی علوم و گیال 

 گرفتند.  

، ۹۱۰۲ساال   در الید  بندی رتبه در

صانعتی   تهارا ،  دانشاگاه  ۰۴ تعداد

 تهارا ،  پوشاکی  علاوم  امیرکبیار، 

 مدر ، علم تربیت شریف، صنعتی

 اصافها ،  صانعتی  ایرا ، صنعت و

 فردوسای مشاهد،   شایراز،  دانشگاه

 پوشاکی  علوم بهشتی، شهید تبریو،

 خواجاه نصایرالدی    بهشاتی،  شهید

 بندی رتبه ای  در فها اص و طوسی

 گرفتند. قرار

 تعاااداد مااایالدی ۹۱۰5 ساااال در

 ایااا  در کشاااور هاااای دانشاااگاه

رساید.   دانشاگاه  ۰۹ باه  بنادی  رتبه

 اصفها ، امیرکبیر، صنعتی دانشگاه

 ایارا ،  صنعت و علم تبریو، شریف،

 تربیااات شاااهید بهشاااتی، تهااارا ،

 مشاهد،  فردوسای  شایراز،  مادر ، 

 پوشاکی  علوم پوشکی تهرا ، علوم

 آزاد دانشاااگاه و بهشااتی  شااهید 

 در مایالدی  ۹۱۰5 سال اسالمی در

 حاضار شادند. در   بنادی  رتباه  ایا  

 هااای دانشااگاه تعااداد ۹۱۰۴ ساال 

 باه  بندی ای  رتبه در حاضر ایرانی

 شااام  کااه رسااید دانشااگاه ۰۹

 تبریااو، امیرکبیاار، هااای دانشااگاه

 ایااارا ، صااانعت و علااام شاااریف،

 شااهید اصاافها ، تهاارا ،  صاانعتی

 فردوسای  مادر ،  تربیات  بهشتی،

 تهارا   پوشکی علوم مشهد، شیراز،

شاود.   مای  اساالمی  آزاد دانشگاه و

 از دانشاگاهی  های   ۹۱۰۹ ساال  در

 دنیا بی  دانشگاهای برتر در کشور

 ۹۱۰۹ ساال  در و نداشات  حضاور 

 امیرکبیاار، صاانعتیپاان  دانشااگاه  

و  تهارا   مادر ،  تربیات  شاریف، 

 نظاام  ایا   در تهارا   علوم پوشکی

 .گرفتند جای بار اولی  برای

 
  ۲۱۰2 – ۲۱۰۲ الیدن بندی رتبه نظام در کشور های دانشگاه جدول تعداد

 2019 8 201 2017 6 201 2015 2014 ۹۱۰2 ۹۱۰۹ سال میالد 

  26 23 18 14 13 12 5 0 ها تعداد دانشگاه
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 دانشگاه کارآفرینی و رشد اخبار مرکز
 

 

 تواناتهیه و تنظیم: صادق پناهی

 

 برگزاری گزارش

های  ارتقاء توانمندی های دوره)

در قالب  دانشجویان کارآفرینانه

 طرح توانا(

 8931ماه آبان چهارم و سوم هفته

 

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه با 

هماااهنگی هااار صااوره برف ااه بااا 

پاااارل  وااام و فنااااورر همااادا    

هااار  توانمناادرهااار ارتءااا    دوره

کارآفرینانه دانشجویا  و آشانایی  

با فضار کسب و کار و کارآفرینی 

را در قالب طرح توانا و باا ممایا    

هاار نارو و    س اد توساهه فنااورر  

ساز مهاون   ومی و فناورر  هوی 

و بااا مشااارک   رریاساا  همهااور

مرکز کارآفرینی دانشاگاه صانه ی   

 شریف بربزار نمود.  

 
 هار آموزشی مذکور به  کارباه 

روز و در روزهااااااار  6مااااااده 

الای   72چهارشنبه تا همهاه ماور    

آبا  مااه   03الی  72آبا  ماه و  72

در محاا   1021آذرماااه سااا   1و 

ساااالم آماااوز  مرکاااز رشاااد و 

کارآفرینی دانشگاه باو وی ساینا و   

نفر از دانشاجویا     27با مشارک  

آموخ گااااا  و ا ضااااا    داناااا 

ءر در مرکاز  هار فنااور مسا    هس ه

رشد و کارآفرینی دانشگاه و پارل 

 واام و فناااورر هماادا   برباازار    

 هاار بربازار   بردید.  ناویم کارباه

 شده در ایم طرح  باره بودند از:

 

 

 عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری

77/1/21  ایده پرور  و کارآفرینی برار انگیزه ایجاد 

70/1/21  (Business model) کار  و کسب مد  ایجاد 

72/1/21    (Business plan)ها طرح اق صادر مالی سنجی امکا  و کار و کسب طرح نوش م 

72/1/21  (Sales & Marketing)فرو    و بازاریابی 

03/1/21  (Teamwork & Personal Skills) تیمی   کار و شخصی هار توانمندر ارتءا   

1/2/21    (Communication & Negotiation) مذاکره اصو  و ارتباطاه 
 

 1مده زما  بربزارر هار کاربااه   

سااا   بااود و مدرسااا  دوره از   

طاارم مرکااز کااارآفرینی دانشااگاه 

 صنه ی شریف مهرفی شده بودند.

شااااایا  ذکاااار اساااا   باااارار   

بااواهی کنناادبا  در دوره  شاارک 

هااار مربااو    شاارک  در کارباااه 

توساااف دف ااار مهاونااا   ومااای و 

فناورر ریاسا  همهاورر صاادر    

 خواهد بردید.
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گزارش اولین رویداد دمودی 

 استان همدان

 8931آبان  18
 

 

پیونااد بااه  نااوا   هاام دهنااده شاا ا 

دهنده اس ا  همادا  از   اولیم ش ا 

فهالیاا  خااود را بااا    1022سااا  

همکارر دانشاگاه باو وی ساینا در    

دانشاااکده فنااای و مهندسااای ایااام 

دانشاااگاه آ ااااز نماااود و پااا  از 

دهای   پذیر   دو دوره پی  شا ا  

شااااانبه ماااااور    در روز ساااااه

 10الااای  2از ساااا    71/1/1021

دا  اولیم رویداد دمودر اس ا  هما 

را باااا همکاااارر مرکاااز رشاااد و  

کارآفرینی دانشگاه بو وی ساینا در  

هاار سارو دانشاکده     سالم همای 

 کشاورزر بربزار نمود.

اسا ارتا    13در ایم رویداد تهاداد  

پیوناد    هم دهنده ش ا که با ممای  

دهاای خااود را بااه  دوره او  شاا ا 

پایااا  رسااانده بودنااد  رونمااایی   

بی   شدند. ایم رویداد مهم میزبا 

ولیم و مادیرا   ؤنفر از مس 033از 

شهر و اس ا  همادا  و هام چنایم    

ا ضار هیاه  ومای و دانشاجویا    

منادا    ههار اس ا  و  القا  دانشگاه

 به موزه کسب و کارهار نوپا بود.

در اب دار رویاداد و پا  از انجااو    

مرام  پذیر  و قرائ  قرآ  کریم  

سخنرانا  مراسام از همواه ریای     

نی هنا  آقار مهناد   اتاق بازربا

ریاازر و  مهاااو  برنامااهزبردسا    

توسهه سرمایه انسانی شاهردارر  

مرتضی مضره هنا  آقار  همدا 

و مهاااو  پاا وه  و فناااورر  زاده

دانشگاه بو وی ساینا هناا  آقاار    

دک اار مجااذوبی بااه ایااراد سااخم    

در خصااوا اهمیاا   پرداخ نااد. و

کسااب و کارهااار نوپااا در ههاا    

مساایر  زایاای و مرکاا  در اشاا لا 

بنیااا  و اق صاااد   اشاا لا  داناا  

هاا   ثیر ایم فهالیا  أمحور و ت دانایی

در تکمی  اکوسیسا م کاارآفرینی و   

داش  نیارور   نوآورر اس ا  و نگه

انساانی توانمنااد در بدناه اساا ا  و   

هوااااااااوبیرر از مهاااااااااهره  

ال حصیال  دانشگاهی به سایر  فارغ

ها و توساهه اق صااد محوای     اس ا 

 د.  نکاتی را بیا  داش ن

هااار پااذیر   در ادامااه اساا ارتا 

دهااای   شاااده در دور او  شااا ا  

پیوند به مهرفی ایده هم دهنده ش ا 

خود و روند اقداماه انجاو شده در 

ههاا  ایااده محااورر پرداخ ااه و    

نیازهااار مااالی مربوطااه را ههاا   

تجااارر نمااود  ایااده مااارح و از   

باااااذارا  تءا اااااار   سااااارمایه

هاار ماارح    بذارر در ایاده  سرمایه

 .مارح کردندشده را 
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در ادامه رویاداد نشسا  ناوآورر    

آفریناای بااا مضااور   باااز و ثااروه

فهااا   و ماادیرا  ماارتبف بااا ایاام  

مااوزه برباازار بردیااد و در پایااا  

کشای و اهادا  هاایزه     مراسم قر ه

 وی ه مراسم بربزار شد.
 

   

   
 

دهاای در  هااایی کااه در دور او  شاا ا  مشخصاااه تاایم

پیونااد پااذیر  و مساا ءر شااده و از  هاام دهنااده شاا ا 

مند بردیده و در رویاداد دماودر    خدماه مربوطه بهره

 اند به شرح ذی  اس : به مهرفی خود پرداخ ه
 

 کاموتی تیم

 
 

  
کاموتی قصد دارد یک فروشگاه  یرم مرکاز  اس ارتا  

در پو فاارو کاااموتی  هاار . وهااود بیاااورد هار باا زنجیااره

شاود. در کااموتی هماه     فرو  به رام ی دیده می خرده

فروشا  دارار پروفای  اخ صاصای فروشاگاهی    خرده

صاوره مجاازر کا هاار     هتوانند با  هس ند و مردو می

 .خودشا  را پیدا کنند
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 تیم یوکامی

  
یوکااامی یااک بساا ر تولیااد کاارده اساا  کااه اساا ارتا  

دهااد و  م خصصاایم اطراف ااا  را بااه شااما نشااا  ماای 

توانید با توهه به فاصوه از خود و ام یازاه بذشا ه   می

و  یره کار خاود را باه آنهاا بسادارید. ابازارر کاه در       

شاود پروفایا  اسا  کاه      اینجا بسایار مفیاد واقای مای    

هار خود را ان خاا  کارده و    م خصص شل  و مهاره

 .تواند برار خود سفار  کار بگیرد از ایم به بهد می

 

 تیم زیتالکس

  
ار سااخ ه   اولیم بار در دنیا رسانهاس ارتا  زی الک  

برار کسب و کار  با قابوی  تهام  بیم مشا رر و   اس 

بیزین . به ایم صوره که در زی الک  مهم نیس  یاک  

دهاد  یاا    فروشد  یا خدم  ارائه می کسب و کار کا  می

درصاد   13ه اس . بی  از بهی کردآموک و خودرو را 

 ناوا    توانند از زی الک  باه  هار آنالیم میکسب و کار

کسب و کاار خودشاا  اسا فاده    یک مرهی برار آبهی 

 .کنند

 

 تیم ماکسی پوینت
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 ساخ ه کارر بازر پو فرو یک پوین  ماکسی اس ارتا 

 خاا  ابزارهایی داد  اخ یار در با را کار ایم که اس 

 کاه  صاوره  ایام  به. دهد می انجاو شما برار رام ی به

 را ام یاااز و بااازر خااود پناا  درو  کااار و کسااب هاار

 در کاه  اپویکیشانی  از اسا فاده  با ها مش رر و سازد می

 را آورناد  مای  دس  به که ام یازهایی اس   اخ یارشا 

 و کنناد  می تبدی  هم به کنند  می ذخیره پو  کیف درو 

 .کنند می اس فاده آ  از دیگرر هار در

 

 تیم آریزاک

  
  

کاه مربیاا  در    اس س رر ساخ ه باس ارتا  آریزال 

باا ان خاا  شاهر و     افاراد  شوند و  ضو می آ سامانه 

د دس رسای باه   نا توان ید  ما نار که به آ  نیاز دار موزه

ابزارهایی برار آریزال  .دنداش ه باشلیس ی از مربیا  

کاه باارزتریم    ه اسا  مربیا  و شاابردا  فاراهم کارد   

شود برار شابردا  به آنها اشاره کرد   مواردر که می

ارائه چند سروی  در یاک اپویکیشام اسا . یهنای یاک      

توانااد چناادیم دوره در چناادیم مااوزه را   شااابرد ماای

د  وهود همزما  بگذراند و برار مربیا  امکا  برند ش

توانند خودشاا  را ماارح کنناد. ساد  در      دارد که می

توانند  شود  شابردا  می ار که انجاو می پایا  هر دوره

به آ  مربی ام یاز بدهند و طبق آ  ام یاز مربیا  برتار  

 .شوند شناخ ه می

 

 تیم آکسی وی

  
اسا  کاه    BPMN یاک اس ارتا  آکسای ور  محصو  

هاا   بارار ساازما    Cloud صوره آنالیم و مب نی بر هب

توانند از طریق  ها می ارائه شده اس . صامبا  سازما 

هماایم محصااو  بااه رام اای اساا ارتا  خودشااا  را   

فرآیندساز اس  کاه  افزار  نرو: افزار نرو -مدیری  کنند. 

هار ماورد نیااز را    تواند بس ه به نیاز سازما   فرو می

هار  هار اه ما ی و سیس م تولید کند. همچنیم با شبکه

 .شود پارچه می  پرداخ  آنالیم بانکی یک
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 تیم مهاجرچی

  
مااورد کشااور و دانشااگاه مءصااد   اطال اااه در کمبااود

مورد پروساه مهااهره و تار  از     کمبود اطال اه در

طور مسالوه اماالل و کاریاابی در     کالهبردارر و همیم

کشور مءصد از هموه مشکاله مهاهره به کشاورهار  

باشد. پو فرو مهاهرچی با ارائه خدماتی مانناد   دیگر می

  پرداخاا  مشاااوره صاادور ویاازا  امااالل و کاریااابی  

تواناد ایام    ار امم و باناک اطال ااتی هاامی  مای     مرموه

 .مشکاله را م  کند

 

 تیم تریجر

  
  

دهد برطرم کارد    انجاو می تریجرکارر که اس ارتا  

هم خارهی و مشکاله بازربانی اس . یهنی همه تجار  

توانناد وارد ایام اسا ارتا  شاوند و باه       هم داخوی  می

رام ی همه اطال اتی که نیاز دارند در اخ یار آنها قارار  

خواهد برف . یهنی اینکه رور کداو محصو  کار کنناد   

چااه محصااولی را وارد کننااد و کااداو کا هااا پ انساای   

هار مهم ایم اس  که  یکی دیگر از بحث. صادراه دارند

توانند از ارزهار  هار نء  و ان ءا  ارزر  تاهرا  می به

صوره هیچ سیسا م و   دیجی ا  اس فاده کنند که در ایم

تواند خووی در ایم ماوزه وارد کناد و    هیچ تحریمی نمی

 .ثیرر رور آ  بگذاردأت

 

 تیم سوشال گیم
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سوشااا  باایم درواقاای یااک پو فاارو ساااخ  اساا ارتا  

 رویاااداد بااارار کساااب و کارهاااا اسااا . مهماااو      

دنبااا  اسدانساار هساا ند و   هااار رویااداد ارکنناادهزبرب

اسدانسارها نیااز دنبااا  تبویلااه و فاارو  محصااو ه   

خود. اس ارتا  سوشا  بیم یک ابزار ایجاد کرده اس  

بایم ایام دو باروه تهاما  برقارار کناد و همچنایم         که

نناد باا شارک     اتو مهم ریم بروه یهنی مردو. مردو می

کرد  در ایم رویادادها و باا  ضاو شاد  در باشاگاه      

مش ریا  خریدهار خاود را باا تخفیاف انجااو بدهناد       

 .دنتفریح کنند  چیزر یاد بگیرند و هایزه دریاف  کن

 

 تیم هیلیتو

  
 

هار مخ وفای   پو فرو هامی هوشمند هیوی و شام  قسم 

اسااا . پروناااده خصوصااای ساااالم   دوراپزشاااکی  

هاار هوشامند از اهازار     بردشگرر سالم  و کوینیاک 

هیوی او باه منظاور    پو فارو   .باشاند  اصوی ایم پو فرو می

هااار پزشااکی و  ساااخ  شاابکه مجااازر باایم کوینیااک 

ها و همچنایم روناد درماا      هوشمند سازر ایم کوینیک

تشکی  شده اس . در ایم پو فرو مواردر مانند پروناده  

خصوصاای سااالم   زنجیااره تااامیم هوشاامند  تاایم    

مراقب   خدماه پزشاکی و آزمایشاگاهی از راه دور و   

 .ود دارندشگرر سالم  وهدخدماه بر
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 رونمایی از دوربین گزارش

 اجالس کابلی در شانزدهمین

 فناوری رسانه سراسری
 

 
 

 شاااانزدهمیم اهاااال  سراسااارر

 77الی  73رسانه در تاریخ  فناورر

 نمایشاگاه در محا    1021 ماه آبا 

ساایما برباازار  و صاادا الموواایباایم

 اهااال  پایااانی روز بردیااد کااه در

 پای    ساکرر  وی دک ر شانزدهم 

 در و اخ  امیه مراسم در مضور از

 12 از اهاال    نمایشاگاه  از بازدید

 رسااانه صاانه  بنیااا  داناا  طاارح

کرد. در ایم مراسم  رونمایی کشور

برار اولیم بار از محصو  دوربیم 

توسف شرک  فناور رباه کابوی که 

اطوا  از وامادهار مسا ءر     پار 

در مرکااز رشااد واماادهار فناااور   

دانشگاه باو وی ساینا تولیاد شاده     

 اس  رونمایی بردید.

 
 

آقاااار مهناااد  ر اااا محءءااای و 

همکااارا  ایشااا  از اب اادار سااا    

با ارائه ایده مذکور در مرکاز   1026

رشد وامدهار فنااور مسا ءر و در   

اخ  ایام  سا  هارر موفاق باه سا   

 دورباایم کااابوی بردیدنااد. دورباایم 

هاار   هدیدر از دوربایم  نس  کابوی

 تواناد مای باشد کاه   می فیومبردارر

 از بسایارر  و هاشاههوی هایگزیم

 ناه  آیناده  در فیومباردارر  تجهیزاه

 شود. کشور در دور چندا 

 بارار  سیس می اس  کابوی دوربیم

 از م حاارل شاای  از فیومبااردارر

 قابویا   باه دلیا    و م فاوه زوایار

 اماااکم  تمااامی در آسااا  نصااب

 پااذیرر  کن اار و بااود  صاادا باای

 راه از دوربااایم زاویاااه و سااار  

دارد.  بسااایارر کاربردهاااار دور 

شرک  فنااور ربااه پاار  اطوا      

تنها شرک  سازنده ایم سیس م در 

هاار  باشد که تمامی تس ایرا  می

مربااو  بااه سیساا م را زیاار نظاار  

صادا و   مهاون  توسهه و فنااورر 

سیمار موی باا موفءیا  بذارناده و    

ییدیااه فناای از سااازما  صاادا و   أت

سیمار همهورر اسالمی ایارا  را  

 اخذ نموده اس . 
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ریزی امور پژوهشی گذاری و برنامهدومین نشست کمیته سیاست
 به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد ۴منطقه 

 

 

 

دومییییییت  میتیییییی    ت یییییی   

ریزی امور گذاری و برمام  ستاس 

بیی  متزبییامم   ۴پژوهیییم مقه یی   

دامیگاه بوعلم ستقا در سال  فجیر  

ساخ  ان مر زی دامییگاه برگیزار   

در اییی  میتیی  اب یی ا د  ییر   .شیی 

فیر رییتد دامییگاه     یع وب مح  ی

 بوعلم سیتقا در رابهی  بیا رسیال     

پید ا  نن   .دامیگاه صیحت   یرد  

د ییییتابتامییی  رد  یییر د تییی   ار 

  ابخامیی  مر ییزی و مر ییز اسییقاد  

دامیگاه بوعلم ستقا گزارشم  لیم  

ا  وضعت    ابخام  دامیگاه بتیان  

ه چقت  وی بی  ه یراه د  یر     . رد

مه ی بتیا  می یر امیور پژوهییم     

مامیی   دامیییگاه بییوعلم سییتقا   ییاه 

ری و ای    در راسی ای ه ایا   اولت 

ها  ها و   ابخام  ار تاط بت  دامیگاه

 .ارائی   ردمی    را نماده  رده بودمی  

پییید ا  نن داضیییران م یییرا  و  

پتیییقهادا  خییود را در رابهیی  بییا  

 .مام  بتیان  ردمی   موید   اه  پتش

برای م ومی  می یر امیور پژوهییم     

ال صییه م  یی  ا  دامیییگاه مامعیی 

  ابخامییی  م علییی  بییی   ۴۴ومیییود 

 ۱ال صییه م بییا بییتش ا    مامعیی 

متلتون مل    اب ختر داد،     ع اد 

  ابخامیی  ا  اییی  مج وعیی  در    ۰۴

وی  .خییارا ا   یییور دایییر اسیی  

ه چقت   ول اس  اده ا  نمها را پد 

م یر امیور   .مام  داد ا  امع اد   اه 

پژوهییییم دامییییگاه  ییی  متیییز ا   

سییراهای مقیین دامیییگاه و  مه ییان

رار هایم بیرای اسی     ه چقت  محتط

ساع   مح  ت  در نمها ختر داد،  ۰۴

مامیی  در   یی  بعیی  ا  امع ییاد   ییاه  

هیای عویو  یرار     دس رس دامیگاه

در ادام  ن یای د  یر    .خواه  گرف 

نمی گوئم  بتا  ض   عرض خیو  

مج د ب  دوار، گزار  مخ صری 

ا  وضیییییعت  عل یییییم،  عییییی اد  

دامییییجویان، د ایییی  و   ویییی   

پیییییییییژوهش و فقیییییییییاوری و  

درنمی  ایم ا    هیای نن،   یرساخ 

بق ی دامیگاه طری   ولت  عل ، ر ت 

،  QSهای مخ لی  ا  م لی   در م ام

شیییامگهای،  یییای ز و وبوم ریییی   

مهالتم را عقیوان م یودا ایییان در    

سییقجم، ادامیی  در خصییوم علیی  

مامی   اه اف و  یاتال  نن، و نیت 

امیییی ا ی سییییامام   امرایییییم راه

سقجم مهالتم را ارائ  م ودمی ا   عل 

  ن ییای اصییارمژاد، دبتییر  در ادامیی

سیییقجم مح یییرم  یییارگروه علییی  

دامیگاه،  وضتحا م در خصیوم  

سقجم ا   تتل اماامیا   سامام  عل 

سای  )شامل افیراد، ر ومی  نمهیا،    

هییای مو عتیی  مارافتییایم پییژوهش

هیای عویو هتیا     اییان، ه ااری

عل ییم بییا سییایر مرا ییز پژوهیییم، 

هیای عل یم   ایجاد و  یاتل پروفایل

عل یم بیا  ومی  بی      اعوای هتیا   

بقی ی دامییگاه و   ثتر نن در ر تی  أ 

بق ی پژوهییگران بیر اسیاس    ر ت 

هیای ایییانا ارائی  دادمی ا     پژوهش

پد ا   وضتحا  اییان در میورد  

متییائل مهییره شیی ه فییو  در بییت  

اعوییاد در خصییوم مییواردی ا   

 تتییل  ییال  در مهیی   ییاربردی    

های پژوهییم و بهتیود    ردن طره

گتیری ا   وضعت   ییور بیا بهیره   

های  ح ت ا م، م ایت  ع لارد یاف  

هییای میییاب  بییا سییامام    سییامام 

سقجم، بررسم ع لارد سامام   عل 

سییا ی هییا و یاتییانیییابمیییابه 

بحی   ها در صور  امایان،  سامام 

ا م ییرر شیی   یییو  تییادل م ییر گرد

سیقجم ارائی  شی ه در    سامام  علی  
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 ۴های عویو مقه ی    سهح دامیگاه

متیی  ر گییرددا در  وسییع  یاف یی  و 

های عوو  خا    م رر ش  دامیگاه

مقه یی  متییت  بیی  معرفییم م ایقیی ه 

گتیری   االخ تیار خیود مهی  پیم      ام

موارد مصیوب فیو  بی  دبترخامی      

 مقه   در اسر  و   ا  ام م ایق ا

 

 

 

 

 

 

  جهان هایدانشگاه برترین جمع در سینا بوعلی دانشگاه

 گرفت قرار تایمز المللیبین بندیرتبه در
 

 

 
ستییی  ؤبیییر اسیییاس گیییزار  م 

بقی ی  یای ز مربیوط بی  سیال       ر ت 

ال للیم   بقی ی بیت   )م ام ر تی   ۰۴۰۴

های مهیانا  ی  در  یاری      دامیگاه

مق ییییر  ۸۹بتتییی   شیییهریورماه 

گردیییی  دامییییگاه بیییوعلم سیییتقا  

بقی ی   وامت  بیا دویور در ر تی    

 ای ز برای مخت ت  بیار، بیا  تین    

هییای دامیییگاه مییزو ۱۴۴۱ر تیی   

پایگیییاه ا بر یییر مهیییان  رارگتیییرد

هیای  بق ی  ای ز یایم ا  م یام   ر ت 

ال للیم اسی   ی  ا     عل م مع تر بت 

مرا ز نمو   عیالم را   ۰۴۴۴سال 

ر ییابم و  در سراسر مهان مورد ا

اییی   .دهیی بقیی ی  ییرار مییم  ر تیی 

شیاخ  در  الین    ۱۱بق ی ا   ر ت 

 ی    قی   اس  اده ممپقج معتار  لم 

درصی ،   ۱۴در نن نمو   با و ن 

درصیییی ،  ۱۴پییییژوهش بییییا و ن 

درص ، ومه   ۱۴اس قادا  با و ن 

درصیی  و  5/7ال للییم بییا و ن بییت 

 5/۰ار تییاط بییا صییقع  بییا و ن    

 .درص   رار دارد

هیا، دامییگاه   ای  شاخ بر اساس 

 ر ت  نمو شم لحاظ ا بوعلم ستقا 

 ،۹۴۹ ر تی   پژوهیم لحاظ ا  ،7۹5

 ،۸۸۸ ر تی   عل م اس قادا  لحاظ ا 

 ا  داصیییل درنمییی های لحیییاظ ا 

ر تی    صقع  با ار تاط  راردادهای

ال للیم  و ا  لحاظ ومه  بیت   ۱۱۱۱

ده دس  نور  مهان را ب ۱۱55ر ت  

 اس ا 

دامیگاه ایران  ۴۴ بق ی در ای  ر ت 

مهیان  دامیگاه بر یر   ۱۱۳۸ در بت 

 ی  دامییگاه بیوعلم      ام  رار گرف  

هیای میام    ستقا در بیت  دامییگاه  

را بییی  خیییود   ۱۰ ر تییی  ییییور 

 ه اس ا اخ صام داد
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 المللی تایمز دانشگاه بوعلی سینا در جمع بندی بینبر اساس نظام رتبه

 های چهار شاخه علمی دنیا قرار گرفتبرترین
 

 

 بقی ی  یای ز  ال للیم ر تی   م ام بیت  

(times higher education)   بق ی ر ت

چهار شیاخ  عل یم علیوم  یتی م،     

شقاسم و علوم علوم فتزیام، روان

سییالم  را بییرای سییال   بییالتقم و 

 مق یر  یرده اسی ا بیر ایی      ۰۴۰۴

 در سییتقا بییوعلم اسییاس دامیییگاه

 ر تیی   یتیی م علییوم عل ییم شییاخ 

 بیییییییت   در و دمتیییییییا  در  ۳۴۴

را  تن  ۰های  یور ر ت   یگاهدام

 علوم عل م شاخ   ا ه چقت  در رد

 در ۳۴۱- ۹۴۴ ر تیی  بییت  فتزیاییم

  ییور  هیای دامیگاه بت  در و دمتا

  ای ز در ای گرف ا   رار ۳ ر ت  در

دامییییگاه بر یییر در  ۹۰۱بررسیییم 

 5۴علییوم  یتیی م، ییی  هیییزار و    

دامیییگاه بر ییر در علییوم فتزیاییم،  

شقاسم دامیگاه بر ر در روان ۴۸۴

هیای  دامیگاه بر ر در  متق  775و 

علوم بالتقم،  لتقتایم و سیالم  را   

در دییو ه  ا بقیی ی  ییرده اسییر تیی 

شاخ  ع لاردی  ۱۱علوم  یت م 

  علیییوم  یتییی م، علیییوم ا  م لییی

دامپزشام،  یاور ی و مقگل اری 

و علییوم ور شییم مییورد ار یییابم  

در دییو ه علییوم  ا  ییرار گرف یی  امیی

شییاخ  ع لاییردی ا   ۱۱فتزیاییم 

م ل  شت م، فتزی  و مجوم، علیوم  

 مییت  و دریییا، ریاضییتا  و نمییار، 

شقاسیییم و مجیییوم میییورد  میییت 

  اام ار یابم  رار گرف  

 
 

 

 U.S.News  بندیایرانی حاضر در رتبه دانشگاه ۱۳دانشگاه بوعلی سینا در جمع 
 

 

 
بقی ی   ر تی   ۰۴۰۴بر پایی  وییرایش   

یییوا »هییای مهییان  به ییری  دامیییگاه

مؤستی  ایرامیم، ا     ۱۱، «اسا متو 

م ل  دامیگاه بوعلم ستقا در متان 

هییای بر ییر مهییان مییای   مؤستیی 

، « هیران »هیای   دامییگاه  .امی   گرف  

، «صقع م شیری  »، «اسالمم ن اد»

علوم پزشیام  »، «صقع م اص هان»

، «و خ ما  به اش م درمامم  هران

صیییقع م »، «صیییقع م امتر تتیییر »

، « ربت  م رس»، «موشتروامم بابل

علیوم پزشیام   »، «شیترا  »، « تریز»

، «علیی  و صییقع  ایییران »، «میییه 

علوم پزشام و »، «فردوسم میه »

خیی ما  به اشیی م درمییامم شییهت   

علوم پزشیام و خی ما    »، «بهی م

، « اشیان »، «به اش م درمامم ایران

علوم پزشام و خی ما  به اشی م   »

، «سییی قان»، «درمیییامم اصییی هان 

علیوم  »، «گیتالن »، «ییزد »، «یاسوا»

پزشام و خ ما  به اش م درمامم 

، «را ی»، «صیقع م سیهق   »، « تریز

، «شهت  بیاهقر  رمیان  »، «اص هان»

اشی م  علوم پزشام و خی ما  به  »

، «بییوعلم سییتقا» ،«درمییامم شییترا 

علوم پزشام و خ ما  به اشی م  «

، و «ارومتی  »، «اهلل )عجا درمامم ب ت

هیایم هتی ق     مؤستی  « ما م ران»

   مامییان در ایی  فهرسی  نمی ه     

اسییی  و در مایگیییاه مختییی   یییا 

 .ویا  ملم هت ق  سم
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  گرانـپژوهش

 ر ـترـب

 دانشگاه 

  ها کدهـدانش

 آموزشی های روهـگ

 رشد و کارآفرینی مرکز  و 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1318تابستان و پاییز ، 1، شماره 2دوره    

 

67 

 

  8931 سال در دانشگاه برگزیده پژوهشگر
 

 

 
 الحسینی فتاح آرش دکتر آقای جناب

 دانشگاه برتر پژوهشگر

 
 

 

 8931 سال در هادانشکده برگزیده پژوهشگران
 

 

 

 
 گل زلفی محمدعلی دکتر آقای جناب

 شیمی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 

 
 الهی نعمت داود دکتر آقای جناب

 شیمی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 یعقوبی ابوالقاسم دکتر آقای جناب

 دانشکده برگزیده پژوهشگر

 اجتماعی و اقتصادی علوم 

 
 فطرس  محمدحسن دکتر آقای جناب

  دانشکده برگزیده پژوهشگر

 اجتماعی و اقتصادی علوم
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 هراتی محمدجواد دکتر آقای جناب

 انسانی علوم دانشکده رگزیدهب پژوهشگر
 

 
 مسبوق سیدمهدی دکتر آقای جناب

 انسانی علوم دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 سراجی فرهاد دکتر آقای جناب

 انسانی علوم دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 مرادخانی فردین دکتر آقای جناب

 انسانی علوم دانشکده برگزیده پژوهشگر

 

  
 عصاری پوریا دکتر آقای جناب

 پایه علوم دانشکده برگزیده پژوهشگر

  
 محمودوند رحیم دکتر آقای جناب

 پایه علوم دانشکده برگزیده پژوهشگر

  
 کرمیان رویا دکتر سرکار خانم

 پایه علوم دانشکده رگزیدهب پژوهشگر

 
 ژاله بابک دکتر آقای جناب

  پایه علوم دانشکده برگزیده پژوهشگر
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 جناب آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده

 پژوهشگر برگزیده دانشکده پیرادامپزشکی

 
 جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان

 پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم ورزشی

  
 خانجانی محمد دکتر آقای جناب

 کشاورزی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 صالحی  فخرالدین دکتر آقای جناب

 کشاورزی دانشکده برگزیده پژوهشگر

  
 جاللی  محسن دکتر آقای جناب

 کشاورزی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 موحدی رضا دکتر آقای جناب

 کشاورزی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 غالمی منصور دکتر آقای جناب

 کشاورزی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 فر جناب آقای دکتر آریو امامی

 های اقماری برگزیده دانشکدهپژوهشگر 
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 بهنامیان جواد دکتر آقای جناب

 مهندسی و فنی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 مجذوبی  غالمحسین دکتر آقای جناب

 مهندسی و فنی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 سیفی رحمن دکتر آقای جناب

 مهندسی و فنی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 لو ختن حسن دکتر آقای جناب

 مهندسی و فنی دانشکده برگزیده پژوهشگر

 
 سجادزاده دکتر حسن آقای جناب

 معماری و هنر دانشکده برگزیده پژوهشگر

  
 مشاور کریمی مهرداد دکتر آقای جناب

 معماری و هنر دانشکده برگزیده پژوهشگر
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 8931 سال در آموزشی هایگروه برتر پژوهشگران
 

 

 

 
 کوهی محمودی پژمان دکتر آقای جناب

 پاتوبیولوژی گروه برگزیده پژوهشگر

 پیرادامپزشکیدانشکده 

 
 جناب آقای دکتر عباسعلی ساری

  درمانگاهی علوم گروهای برگزیده پژوهشگر

 غذائی مواد کیفیت کنترل و بهداشت و

 پیرادامپزشکیدانشکده 

 
 خزایی اردشیر دکتر آقای جناب

 آلی شیمی گروه برگزیده پژوهشگر

 شیمیدانشکده 

 
 عقدا افخمی عباس دکتر آقای جناب

 تجزیه شیمی گروه برگزیده پژوهشگر

 شیمیدانشکده 

 
 ارجمندی جالل دکتر آقای جناب

 فیزیک شیمی گروه برگزیده پژوهشگر

 شیمیدانشکده 

 
 صاین جواد دکتر آقای جناب

 معدنی شیمی های گروه برگزیده پژوهشگر

  کاربردی شیمی و

 شیمیدانشکده 
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 موالیی محمد دکتر آقای جناب 

 اقتصاد گروه برگزیده پژوهشگر

 اجتماعی و اقتصادی علومدانشکده 

 
 رشید خسرو دکتر آقای جناب

 روانشناسی گروه برگزیده پژوهشگر

 اجتماعی و اقتصادی علومدانشکده 

 
 مهرورز زارعی عباس دکتر آقای جناب

 اجتماعی علوم گروه برگزیده پژوهشگر

 اجتماعی و اقتصادی علومدانشکده 

 
 افالطونی عباس دکتر آقای جناب

 حسابداری گروه برگزیده پژوهشگر

 اجتماعی و اقتصادی علومدانشکده 

 
 پور لطیف هنری یداله دکتر آقای جناب 

 سیاسی علوم گروه برگزیده پژوهشگر

 اجتماعی و اقتصادی علومدانشکده 

 
 شریفیان مهدی دکتر آقای جناب 

 فارسی ادبیات و زبان گروه برگزیده پژوهشگر

 انسانی علومدانشکده 
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 رستمی  هادی دکتر آقای جناب

 حقوق گروه برگزیده پژوهشگر

 انسانی علومدانشکده 

 
 چوسری زاده یوسف محمدرضا دکتر آقای جناب

 تربیتی علوم گروه برگزیده پژوهشگر

 انسانی علومدانشکده 

 
 افشار سودمند حسن دکتر آقای جناب

 انگلیسی زبان گروه برگزیده پژوهشگر

 انسانی علومدانشکده 

 
 ترکمانی حسینعلی دکتر آقای جناب

 الهیات  گروه برگزیده پژوهشگر

 انسانی علومدانشکده 

 
 موفق عروتی اکبر دکتر آقای جناب

 اسالمی معارف گروه برگزیده پژوهشگر

 انسانی علومدانشکده 

 
 زختاره حسن دکتر آقای جناب 

 فرانسه، ادبیات و زبان گروه برگزیده پژوهشگر

 و فرهنگ و شناسی ایران ،همگانی زبانشناسی

 باستان های زبان

 انسانی علومدانشکده 
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 قائمی مرتضی دکتر آقای جناب

 عرب ادبیات و زبان گروه برگزیده پژوهشگر

 انسانی علومدانشکده 

 
 فرزانه ساکیسرکار خانم دکتر 

 بدنی پژوهشگر برگزیده گروه تربیت

 علوم ورزشیدانشکده 

 
 سامعی کریم دکتر آقای جناب

 ریاضی گروه برگزیده پژوهشگر

 پایه علومدانشکده 

 
 مهرابی احمد دکتر آقای جناب

 فیزیک گروه برگزیده پژوهشگر

 پایه علومدانشکده 

 
 مبارکه رنجبر مسعود دکتر آقای جناب

 شناسی  زیست گروه برگزیده پژوهشگر

 پایه علومدانشکده 

 
 گرو  سپاهی اصغر علی دکتر آقای جناب

 شناسی  زمین گروه برگزیده پژوهشگر

 پایه علومدانشکده 
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 سیف اصغر دکتر آقای جناب

 آمار گروه برگزیده پژوهشگر

 پایه علومدانشکده 

 
 عزیزی علی دکتر آقای جناب

 باغبانی گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 

 
 سنجانی صفری اکبر علی دکتر آقای جناب

 خاکشناسی گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 

 
 اعظمی موسی دکتر آقای جناب

  آموزش و ترویج گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده  کشاورزی

 
 نوذری حامد دکتر آقای جناب

 آب مهندسی و علوم گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 

 
 ظفری دوستمراد دکتر آقای جناب 

 پزشکی گیاه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 
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 احمدی ابراهیم دکتر آقای جناب

 بیوسیستم گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 

 
 احمدوند گودرز دکتر آقای جناب

 نباتات اصالح و زراعت گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 

 
 زمانی پویا دکتر آقای جناب

 دامی علوم گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 

 
 ناظری سنبل دکتر سرکار خانم 

 بیوتکنولوژی گروه برگزیده پژوهشگر

 کشاورزیدانشکده 

 
 رضایی فریدون دکتر آقای جناب

 عمران گروه برگزیده پژوهشگر

 مهندسی و فنیدانشکده 

 
 زاده منصوری محرم دکتر آقای جناب

 کامپیوتر گروه برگزیده پژوهشگر

 مهندسی و فنیدانشکده 

 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1318تابستان و پاییز ، 1، شماره 2دوره    

 

77 

 
 نیا علوی علی دکتر آقای جناب

 مکانیک گروه برگزیده پژوهشگر

 مهندسی و فنیدانشکده 

 
 مرادی محمدحسن دکتر آقای جناب 

 برق گروه برگزیده پژوهشگر

 مهندسی و فنیدانشکده 

 
 قه خیرخواه امیرسامان دکتر آقای جناب

 صنایع گروه برگزیده پژوهشگر

 مهندسی و فنیدانشکده 

 
 خواه علم حسن دکتر آقای جناب 

 مواد گروه برگزیده پژوهشگر

 مهندسی و فنیدانشکده 

 
 موالئی محمدمهدی دکتر آقای جناب 

 معماری  گروه برگزیده پژوهشگر

 معماری و هنردانشکده 

 
 زارعی محمدابراهیم دکتر آقای جناب

 شناسی باستان گروه برگزیده پژوهشگر

 معماری و هنردانشکده 
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 سلمانی علی دکتر آقای جناب

 تجسمی هنرهای - گرافیک گروه برگزیده پژوهشگر

 معماری و هنردانشکده 

 
 ایزدی محمدسعید دکتر آقای جناب

 شهرسازی مهندسی گروه برگزیده پژوهشگر

 معماری و هنردانشکده 
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 دلیل قرار گرفتن در لیست دانشمندان مؤثر جهانی   هقابل تقدیر ب
 و کسب جوایز معتبر علمی

 

 

 
 گل زلفی محمدعلی دکتر آقای جناب

 انتخاب به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری 

 7931در سال 

 شیمی دانشکده

 
 الحسینی جناب آقای دکتر آرش فتاح

 پژوهشگر جوان برجسته از سوی فرهنگستان 

 علوم جمهوری اسالمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 
 جانی  جناب آقای دکتر محمد ملک

 قرارگرفتن در فهرست دوره چهارم 

 سرآمدان علمی کشور

 دانشکده علوم پایه

 
 لهیا نعمت داود دکتر آقای جناب

 سرآمدان فهرست دوره چهارمقرارگرفتن در 

  باالترین با مقالهمسؤول  مؤلف ،علمی کشور 

 دانشگاه در ثیرأت ضریب

 دانشکده شیمی

 
 سرکار خانم دکتر طیبه مدرکیان

 لیست در گرفتن قرار و میرزاخانی مریم دکتر جایزه کسب

 ، (ISI-ESI) پایگاه پراستناد دانشمندان درصد یک

  شیمی دانشکده
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 آقای دکتر محمدجواد هراتیجناب 

های  انتخاب به عنوان پژوهشگر برجسته گروه

 7931معارف اسالمی سراسر کشور در سال 

 دانشکده علوم انسانی 

 
  مظاهری هاشم دکتر آقای جناب

انتخاب مجری طرح برگزیده دانشگاهی از طرف 

 7931وزارت علوم در سال 

 دانشکده فنی و مهندسی

  
 محسن بابایی جناب آقای دکتر

 جذب طرح پژوهشی با بیشترین مبلغ خارج 

 7931از دانشگاه در سال 

 دانشکده فنی و مهندسی

 
 سهرابی اله دکتر روح آقای جناب

 تعداد طرح پژوهشیدارای بیشترین 

 7931در سال  

 اجتماعی و اقتصادی علومدانشکده 
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 و نشردلیل چاپ کتاب در مرکز  هقابل تقدیر ب
 برگزاری همایش در دانشگاه بوعلی سینا  

  
  نژاد جناب آقای دکتر جواد طاهری

المللی  دبیر هفتمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین

 های نوین در مهندسی عمران مصالح و سازه

                          دانشکده فنی و مهندسی

 
 جناب آقای دکتر جواد صاین

 شیمی کاربردی ایران همایشدبیر سومین 

 دانشکده شیمی

 
 احمدی ابراهیم دکتر آقای جناب

 دبیر یازدهمین همایش ملی مهندسی 

 بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

 دانشکده کشاورزی

 
  مهرورز جناب آقای دکتر عباس زارعی

  غرب و مرکز اوضاع ملی همایش نخستین دبیر

 قاجاریه پایان تا مشروطه از ایران

 دانشکده علوم انسانی

  
 سرکارخانم دکتر لیال هاشمیان

 دارنده بیشترین تیراژ چاپ

 کتاب درمرکز نشر  

 دانشگاه بوعلی سینا 

 دانشکده علوم انسانی

 
 جناب آقای دکتر پویا زمانی

انتخاب کتاب ایشان به عنوان 

 منبع درسی از  سرفصل

  طرف وزارت علوم

 دانشکده کشاورزی

 
 تیزرو دکتر عبداله طاهریجناب آقای 

 انتخاب کتاب ایشان به عنوان 

 منبع درسی از  سرفصل

  طرف وزارت علوم

 دانشکده کشاورزی
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 مرکز رشد و کارآفرینی  حوزهپژوهشگران برگزیده در 
 دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 
 جناب آقای دکتر محمدامین قاسمی

  فناور برگزیده مرکز رشد و کارآفرینی

 محترم شرکت طرح آفرینمدیر عامل 

 نسیم آفتاب

 
 مصطفی مقدسی جناب آقای دکتر

 فناور برگزیده مرکز رشد و کارآفرینی 

 مدیرعامل محترم ایده پردازان سوالرسازه

  

 
 و    فر بختیاری سیدحسن مهندس آقای جناب

 
 رحمان امینی علی مهندس آقای جناب

 فناور برگزیده مرکز رشد و کارآفرینی

 الوند رویش فن آرمانشرکت  محترمان مدیر

 
 جناب آقای دکتر هدایت باقری

 فناور برگزیده مرکز رشد و کارآفرینی

 مدیرعامل محترم بوم اکسیر پارس )دانش بنیان(
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