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 مقدمه

های تنفسی وجود دارند  انواع متفاوتی از بیماری

که ممکن است سالمت بشد  را تد دد  کنند ل   د  

زاددی  فونتها،  وام  ادجاد ب خی از ادن بیماری

هدای ها هسدتن ل از جم ده  فوندتهمچون ود وس

تددوان بدده تنفسدی ود وسددی عداد  در انسددان مدی

های معمدو  و ننف دوان ا بعضی از س ماخوردگی

ها، اج ام بسدیار کدویکی بدا اعاره ک دل ود وس

ندانومت  هسدتن  کده بده  02-052ان ازه متوسد  

دلی  سادگی و کویکی ساختمان، وزن بسیار کم، 

اومت نسبی در محدی  و تکیید  بسدیار زدداد و مق

س د  در ب ن، قادرن  به س  ت در بین می باندان 

خددود انتشددار داوتدده و جمعیددت زدددادی از نندددا را 

 نلوده و دا حتی سبب م گ نندا عون ل 

هدای اخید  عداه  رخد اد یند دن ا ید می در دهه

تنفسددی ود وسددی در کشددورهای  1گی ی()همدده

تدوان کده در اددن زمینده مدیادم مخت ف دنیا بوده

های تنفسدی سدارس ددا همدان سدن روم سن روم

و مِد س ددا سدن روم  0(SARSتنفسی حاد ع د  )

را نام ب د که ه  دو،  3(MERSتنفسی خاورمیانه )

هددای متع دد  بدده ددده خددانواده توسدد  وددد وس

عدون ل ادجداد مدی 4ک وناود دد هود وسی به نام 

ت ناعی از سن روم سارس، که در ارتباط با  فون

( است، اولدین SARS-CoVک وناود وس سارس )

، در یدین مشداه ه عد  و در 0220بدار در سدا  

منطقده  02، به س  ت به 0224تا  0223های سا 

                                                           
1. Epidemic 
2. Severe acute respiratory syndrome (SARS) 
3. Middle East respiratory syndrome (MERS) 
4. Coronaviridae 

دا کشور مخت ف در جددان انتشدار داودت و  بد  

، 5(WHOنمار رسمی سدازمان جددانی بد اعدت )

نف  به نن مبتال گشت که از اددن  6228در مجموع 

نف  جان باختن  که می ان م گ و مید   774، تع اد

 ;Hui et al., 2020)دهد  را نشدان مدی %8/2ح ود 

Wang, Horby, Hayden, & Gao, 2020; WHO, 
کنون، ، ه ین  خوعدبختانه از نن زمدان تدا(2004

ددگ  ادن  فونت ود وسی گ ارش نشد ه اسدت و 

دهن  عاد  دکی از دالد ی که دانشمن ان احتما  می

نید   دا از مد تی نا  دد   12-وم کوود که سن ر

گ دد، همین روتدار ودد وس سدارس اسدت زدد ا 

، که ک وناود وس ج د  12- ام  سن روم کوود 

0212 (nCoV-2019)8  ددددا همدددان ک ونددداود وس

عددود، از نامیدد ه مددی 7(CoV-SARS-2) 0-سدارس

نظدد  تنتیکددی، ق ابددت زدددادی بددا ک وندداود وس 

رون  مشدابدی را سارس اولیه دارد و ممکن است 

س، کدده  ددگدد  سددن روم مِدد نبددا  کندد ل از  دد  د

ناعی از  فونت با ود وسی با نام ک ونداود وس 

 ندوان ( اسدت و بدا عدت ، بدهMERS-CoVم س )

می بان حام  ود وس ارتباط دارد، اولدین بدار در 

در کشدور   بسدتان عناسدادی عد ل  0210سا  

ی ان کشور دنیا با م 07اگ یه ادن سن روم نی  از 

مدورد ت فداا از  656) %35م گ و مید ی حد ود 

و د مبتال( گ ارش ع ه است ولدی بده نظد   0424

رس  سن روم مِ س مح ود به   بستان باع  می

زد ا اکی  مواردِ  فونت و همچنین م گ و می ، از 

                                                           
5. World Health Organization (WHO) 
6. 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) 
7. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) 
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 ;Hui et al., 2020)ادن کشور گ ارش عد ه اسدت 

WHO, 2020b) ل 
 

  COVID9)- (9119-دیکوو سندروم

 01مصددداد  بدددا  0212دسدددامب   10در تدددارد  

ده سدن روم تنفسدی ج دد   ، مج دا1326ًنذرماه 

یین بد وز کد د  0ک وناود وسی در عد  ووهان

دا همدان  0212 نوان بیماری ک وناود وس که به

ل در (Zhou et al., 2020)گذاری عد  نام 12-کوود 

رسدی  کده از نظد  های اولیه بده نظد  مدیب رسی

عناسددی(، بدد وز ادددن گیدد یا یدد میولوتدکی )همدده

 فوندددت بدددا بازارهدددای مدددواد یدددذادیِ درددددادیِ 

ای همچدون خفداش، زند هکنند ه حیوانداا   ضه

مددار،   ندد گان و حیواندداا م ر دده و مصدد   

گونده اقدالم یدذادی در ارتبداط باعد ل ه یند  ادن

امد وزه انتقدا  انسدان بدده انسدان، در مدورد ادددن 

مشدخ  و اببداا عد ه   فونت ود وسدی کدامالً

 & ,Hui et al, 2020; Ji, Wang, Zhao, Zai)اسدت 

Li, 2020) ل به ه حا  ادن بیمداری بده سد  ت بده

ن ، تا ن، ک ه، نم دکا، ودتنام کشورهادی نظی  تاد 

از تمدام  و سنگا ور راه داوت و  ا از نن، تق دبداً

منا   و کشورهای جدان از جم ه اد ان گد ارش 

گید ی جددانی( )همده 3ع  و به صورا ده  َن می

درنم  و هم اکنون نی   ب  نمار رسمی سدازمان 

، 153ب گ عدماره ( )گ ارهWHOجدانی بد اعت )

نفد  بده  226,726,6 ( مجمو دا1322ًتی   1مورخ 

سفانه از میان نندا أان  که متادن  فونت مبتال ع ه

                                                           
1. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
2. Wuhan 
3. Pandemic 

اند  کده نف  جان خدود را از دسدت داده 715,481

دهد  را نشان می %3/5می ان م گ و می ی ح ود 

(WHO, 2020a)  مجموع مدوارد میبدت 1ل در عک ،

دی  ع ه توس  کشورها در مقادسه بدا دکد دگ  أت

، تع اد موارد میبت گد ارش عد ه از 0و در عک  

ام کشددورهای مخت ددف در هفتدده منتدددی بدده سددی

خ دادماه نشان داده ع ه استل البتده بد  اسداس 

ادان و ت فاا به نمار تفکیکی، بیشت دن می ان مبت 

هددای نم دکددا ت تیددب م بددوط بدده منددا   دددا قدداره

/  816,507,0(، ارو ددددددا )144,012/  654,072,4)

(، 275,02/  423,627(، م دت انه ع قی )268,123

(، 013,17/  533,562نسدددیای جندددو  عددد قی )

( و ید   اقیدانوس نرام 674,4/  222,018نو دقا )

باد  توجده ( بوده استل ه ین  132,7/  682,024)

تواند  داعت که می ان نمارهدای ا دالم عد ه مدی

ب  از واکتورهای زدادی از جم ه جمعیت هد  ِ أمت

هددای نزمادشددگاهی و همچنددین زمددان نزمددون

گید ی از مبتالددان )وجدود ددا  د م وجدود نمونه

هدددای بدددالینی و عددد ا ننددددا در زمدددان نشدددانه

هددای گیدد ی(، حساسدیت و ود گددی نزمدوننمونده

هددای تعدد اد و یگددونگی نزمددون صددورا گ وتدده،

انجام ع ه ب  روی ه  و د دا نمونه، امکان انجدام 

های دقی  نزمادشگاهی در نواحی مخت دف نزمون

ددده کشددور وللل باعدد  و عددادان ذکدد  اسددت کدده 

خوعبختانه کشدور مدا در زمینده تشدخی  اددن 

 فونت ود وسی از نظ  تخص    می و امکاناا 

 ر دارد و کدامالً م ی در رتبده بسدیار بداالدی قد ا

 خودکفاستل
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  9/40/9911توزیع پراکندگی مجموع موارد مثبت قطعی گزارش شده در جهان تا تاریخ  :9شکل 

 (.https://covid19.who.int)برگرفته از 

 

 
  خردادماه 94به  یمختلف در هفته منته ی: تعداد موارد مثبت گزارش شده از کشورها2شکل 

 (.WHO, 2020a) 9911 رماهیت 9بهداشت، مورخ  یسازمان جهان 959برگ شماره بر اساس گزاره

 

در اد ان نی ،  فونت ابت ا در استان قم تشدخی  

های تدد ان، داده ع  و سپا به س  ت به استان

ها گست ش داودت و در حدا  گیالن و ساد  استان

 32حاض ، تا روز نگارش ادن مقاله، مورخ عدنبه 

بد گ رسدمی ،  ب  نخ دن گد اره1322خ دادماه 

-ا الم ع ه از سوی کمیته ا ید میولوتی کوودد 

 32بددد گ نسدددخه وزاا بد اعدددت )گددد اره 12

نفدد  بدده  564,020(، در مجمددوع، 1322خ دادمدداه 

ان  کده از اددن میدان مبتال بوده 12- فونت کوود 

نف  از همو ندان   د مدان جدان  527,2متاسفانه 

اند ل ه یند  مادده عدعف و خود را از دسدت داده

وقفده و هدای بدیواسطه تالشستادش است که به

دلسددوزانه وزارا محتدد م بد اعددت، درمددان و 

نمدددوزش   عدددکی و تمدددامی کدددادر درمدددانی و 

اند رکاران، مسدلولین و همچندین همکداری دست

نت در کشور، میدنان   د ، از ابت ای ب وز  فوهم
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 دالوه ان  و بهنف  از بیماری بدبود داوته 364,181

نمار م گ و می  ادن بیمداری در کشدور بدا ند خ 

(، کمتددد  % 3/5(، از میدددانگین جددددانی نن )% 7/4)

ل (I. CDC, 2020)باعد  است که امی وارکنند ه مدی

دی اسدت البته نکته قاب  تام ، رون  صعودی مج 

در کشور نیاز ک ده اسدت  12-که بیماری کوود 

ده   موم م دم و مسلولین بادستی که نشان می

های بد اعتی مطد   عد ه را دستوراا و توصیه

ت ی دنبا  کنن  و نباد  نسبت به اددن  ور ج یبه

 فونت ود وسی یاو  ع  زد ا نمار ج د ، بیانگ  

الء بده ادن مط ب است که به هیچ  نوان خطد  ابدت

 (ل3بیماری کم نش ه است )عک  
 

 
 

 

: روند تعداد موارد مثبت قطعی و موارد فوت شده در 9شکل 

 .(I. CDC, 2020)کشور 

 

 91-عامل بیماری کووید

، توسددد  ک ونددداود وس 12-سدددن روم کوودددد 

عود، ه ین  ( ادجاد میSARS-CoV-2) 0-سارس

در اواد  عناسادی ادن بیمداری، سدازمان جددانی 

بد اعت ب ای ج دوگی ی از هد اس یی ضد وری 

اودد اد جامعدده، از ذکدد  ادددن نددام خددودداری کدد د 

(Gorbalenya, 2020; WHO, 2020c)گونه که ل همان

 ددورک ی نشددان داده عدد ه اسددت، بدده 4در عددک  

ها هسدتن  ای از ود وسها، خانوادهک وناود وس

که از نظ  میک وسدکو ی )در زدد  میک وسدکو  

الکت ونی(، عک ی عبیه تاج دا خورعی  دارن  و به 

اددن عدون ل همین دلی  بده اددن ندام، خواند ه مدی

ها، دارای تندوم )اسدی  نوک کیده( از ندوع ود وس

RNA  و نهDNA له از اددن نظد  أهستن ل اددن مسد

هدادی هدا از نند دمودد وس RNAاهمیت دارد کده 

های ج د  تنومی خدود ب ای سنت  و تولی  نسخه

کنند  کده ممکدن اسدت در جدت تکیی  استفاده می

تنومی جدش ادجداد کنند  و بنداب ادن  RNAتوالی 

کددان رخدد اد نددوت کیبی و بدده وجددود نمدد ن ام

هددا حددین تکییدد  هددای ج ددد  ک وندداود وسسددوده

ل البته از ننجدادی کده (Su et al., 2016)وجود دارد 

در  1ود وس واجد  دده یشداء لیپید ی )اِنوِلدو (

ا دد ا  خددود اسددت، نسددبت بدده مددواد عددودن ه، 

هدای ی بدی، هدای الک دی و حدال کنن هض  فونی

واسدطه از حتی بهحساسیت بیشت ی دارد و به را

زادددی خددود را از دسددت دادن ادددن یشدداء،  فونددت

یی وعددا  دددا کشددته  دهدد  و اصددطالحاًدسددت مددی

واسدطه هادی که ود وس بدهعود زد ا مولکو می

عدود های می بان متصد  مدینندا به سطح س و 

عددون (، در نامیدد ه مددی 0)کدده در اصددطال  لیگاندد 

                                                           
1. Envelope 
2. Ligand 
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ودد وس ت تیب سطح یشاء نن ق ار دارن  و ب دن

با از دست دادن یشاء خدود، تواندادی اتصدا  بده 

هددای بدد ن می بددان و متعاقددب نن، ادجدداد سدد و 

 ل (Su et al., 2016) فونت را از دست خواه  داد 
  

 
 ساختار شماتیک و نمای میکروسکوپ الکترونی  :0شکل 

 .(Knipe, 2007))تاج مانند( یک کروناویروس 
 

 Sلیگان  اص ی ک ونداود وس،   وتکیندی بده ندام 

مبد    0است کده بده دده گی ند ه بده ندام نند دم 

های می بان در سطح س و  1(ACE2نن دوتنسین )

متص  ع ه و به ادن ت تیب رون  نفوذ بده سد و  

کن ل ادن گی ن ه در سطح اکید  می بان را نیاز می

ای، ک یده، های رودههای ب ن از جم ه س و س و 

ن ادن ق ب، کب ،  وست و رده وجود دارد و بناب اد

 نددوان  ددور بددالقوه بددهتوانندد  بددههددا مددیسدد و 

تکیی  ود وس مطد   باعدن  و  های می بانس و 

نید   12-تظاه اا مخت ف بدالینی بیمداری کوودد 

 ,.Zhou et al)توان  م تب  با همین مسأله باع  می

 ل(2020
 

 91-های بالینی کوویدنشانه

هدای بد ن، ممکدن  ا از تکیی  ود وس در س و 

های بالینی همچدون تدب، سد وه، درد است نشانه

 ضالنی، خستگی، خ   خونی، س درد و اسددا  

                                                           
1. Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) 

ظاه  عودل ب خی از اددن  المدم ممکدن اسدت در 

هدددای عددداد  ددگددد ی ماننددد  مدددورد بیمددداری

سدد ماخوردگی و ننف ددوان ا نیدد  مشدداه ه عددون ، 

بناب ادن وجود ادن  المم ال اما به معنای ابتالء به 

سدأله ال امدا نیازمند  ک وناود وس نیست و ادن م

باع ل با اددن حدا ، ر اددت تادی  نزمادشگاهی می

مسددام  و نکدداا بد اعددتی در مددورد تمددامی ادددن 

عدودل بادد  در  ور اکی  توصدیه مدیها به فونت

نظددد  داعدددت کددده اندددواع مخت دددف ددگددد ی از 

های ردوی، ق بی و ک یدوی نید  در مدورد  وارض

 گدد ارش عدد ه و بندداب ادن احتمددا  12-کووددد 

مشاه ه  یف وسیعی از  المم در مبتالدان وجود 

هدای ودد ه در اود ادی کده دارای بیمداریداردل به

  وقی و  -های ق بیای مانن  ددابت، بیماریزمینه

ممکددن اسددت عدد د ت  و  12-للل هسددتن ، کووددد 

 ل(Huang et al., 2020)ت  باع  خط ناک
 

 91-تشخیص بیماری کووید

ای مخت فدی جددت تشدخی  اددن  فوندت هروش

ود وسددی مع وددی عدد ه اسددت کدده هدد  ددده از 

حساسددیت و ود گددی )اختصاصددیت( متفدداوتی 

تدوان بده ب خوردار هستن  کده از جم ده ننددا مدی

ب رسددی مولکددولی حضددور وددد وس از   ددد  

-Realنن با استفاده از تکنیده  RNAرددابی تنومِ 

time RT-PCR ج اسددازی وددد وس، عددمارش ،

های سفی  خون، ب رسی واکتورهای خدونی س و 

هدای کبد ی، های التددابی مانند  نند دمو عاخ 

هددای ق مدد  خددون می ان/سدد  ت رسددو  گ بددو 
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(ESR)1گدد  ،  دد وتکین واکددنشC (CRP)0 میدد ان ،

بد داری ودد ه تصداود   کدااکسی ن خون و به

اعداره کد دل  3قفسه سدینه( CT Scanع ه از رده )

عناسی بده های س مهمچنین با استفاده از تکنیه

تدوان بده ارزددابی مدی 4(ELISAخصوص االدد ا )

های( ت عح ع ه بد  های ) ادتنبادیحضور ننتی

  یدده وددد وس در خددون   داخددتل حضددور ادددن 

و  M :IgMهدددا )عدددام  ادمنوگ وبدددولین  دددادتن

ز رو 12تدا  7( که از حد ود G :IgGادمنوگ وبولین 

عون ، نشان  ا از نیاز  فونت در ب ن تولی  می

باعد  و دهن ه مواجده ب ن می بان با ود وس می

حتی  دا از بدبدودی نید  ممکدن اسدت تدا مد ا 

زمانی در خدون حضدور داعدته باعدن ل حضدور 

IgM دهن ه مواجده اخی  بدا ودد وس اسدت نشان

عدود تولی  می IgMم تی  ا از  IgGدر حالی که 

رددابی نن، بیانگ  مواجدده  یشدین بدا و بناب ادن 

ود وس خواهد  بدودل بدا اددن حدا ، روش ارجدح 

 Real-time RT-PCRنزمادشددددگاهی، نزمددددون 

توان بده ب رسدی باع  که با استفاده از نن میمی

هددای مخت ددف مانندد  حضددور وددد وس در نموندده

های ح قدی، خ د  و ت عدحاا ندای و ردده سون 

 ل (Jin et al., 2020; WHO, 2020)  داخت 
 

  91-پیشگیری و درمان کووید

ب  و دددا لگوندده واکسددن مددهددیچدر حددا  حاضدد ، 

ای بدد ای ادددن  فونددت دیدد  عدد هأدرمددان قطعددی ت

                                                           
1. Erythrocyte sedimentation rate (ESR) 
2. C-reactive protein (CRP) 
3. Computed tomography (CT) of the chest 
4. enzyme‐linked immunoassay (ELISA) 

ود وسدددی وجدددود نددد اردل ه ینددد  دانشدددمن ان 

بسیاری، در تمام نقداط جددان در حدا  ب رسدی، 

هدای مخت دف بدا مطالعه و نزمودن مدواد و روش

تددوان بدده ادددن هدد   هسددتن  کدده از جم دده مددی

 های اخذ عد ه از  السدمایبادیننتی کارگی یهب

او اد بدبدود داوتده و کدارب د داروهدادی همچدون 

، 8، هی روکسددی ک دد وکین5مدد دالا کاموسددتاا

 12و رم سدود  2، نربید و 6، ردتوناود 7لو یناود 

ل البتدده ینانچدده (Pang et al., 2020)اعدداره کدد د 

 دور اکید  توس  سازمان جدانی بد اعت هم بده

توصیه ع ه است، باد  از مص   خودس انه ادن 

تواند  داروها ج ا خودداری ک د زد ا ادن ام  مدی

 با اب اا سوء نندا ب  ب ن هم اه باع ل 

 یشددگی ی از  فونددت بددا ر ادددت نکدداا بد اعددتی 

اص ی ج دوگی ی از  نوان راهکار توصیه ع ه، به

گست ش  فونت و قطد  زنجید ه انتقدا  ودد وس 

هدا انگد   ورک ی، ودد وسباع  زد ا بهمط   می

هددای زندد ه هسددتن  و زمددانی کدده اجبدداری سدد و 

نتوانن  به ب ن موجوداا زند ه وارد عدون ، قدادر 

ت تیدب بدا توجده بده به تکیی  نخواهن  بدودل بد دن

زندد ه زمددان کوتدداه بقدداء وددد وس در محددی  یی 

)خارج از ب ن(، احتما  از بدین رودتن ودد وس در 

صورا   م نلودگی می بدان زند ه، بسدیار زدداد 

خواهدد  بددودل از ننجددا کدده ک وندداود وسِ  امدد  

از   ددد  تمدداس مسددتقیم،  اساسدداً 12-کووددد 

                                                           
5. Camostat mesylate 
6. Hydroxychloroquine    
7. Lopinavir  
8. Ritonavir  
9. Arbidol  
10. Remdesivir 
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تولید   0هدا(و ددا ردد ذراا )نم وسد  1رد قط اا

ع ه ناعی از سد وه،  طسده و ددا حتدی صدحبت 

دابد ،  وعدی ن هدا انتقدا  مدیانک دن، بدین انسد

 0تدا  5/1ماسه و حفظ واص ه اجتمدا ی )حد ود 

 دور مدوب ی، بده ج دوگی ی از تواند  بدهمت ( می

ورود ذراا نلوده به ود وس بده دسدتگاه تدنفا، 

ل ادددن (Rothan & Byrareddy, 2020)کمدده کندد  

کیدد  أوددد ه در مددورد اودد اد مبددتال بددا تله بددهأمسدد

بیشت ی هم اه است زد ا در همان ابت ا از انتشار 

و   اکندد گی ینددین ذراتددی در محددی ، ممانعددت 

کن ل باد  توجه داعت که بسته به اند ازه ذراا می

ی حدداوی وددد وس، مدد ا زمددان انتشددار داوتدده

مان گاری نندا در وضای محدی  متفداوا اسدت و 

ذراا کدویکت  باعدن ، مد ا   ور ک ی هد  یدهبه

زمان بیشت ی در هوا مع   ماند ه و ممکدن اسدت 

عدود کده تدا استنشاق گ دن ل بناب ادن توصیه می

ح  امکدان از ورود هدوای تمید  و خد وج هدوای 

ا اق، ا مینان حاصد  عدود زدد ا رد قطد اا بدا 

ان ک ج دان هوا نی  بده سد  ت از محدی  خدارج 

ه باعد ، گد دش عون ل البته ینانچه وضا بسدتمی

توان  اب  معکوس داعدته و با دگ گد دش هوا می

ب ت  ود وس بین او اد حاض  در محد  عدودل لم

 12-در  ادگاه ادنت نتی کمیته ا ی میولوتی کوودد 

دکت  کارمن دوال، رمیا دبی خانه »نم ه است که: 

جددانی الم  دی بد اعدت در سدازمان مق راا بین

 ندوان دده کده هدیچ یید  بده ه استبد اعت گفت

                                                           
1. Droplets 
2. Aerosols 

حتدی اگد  بیمدار  .بیمار ب ون  المت وجود ن ارد

 الممدی مانندد  سدد وه ددا  طسدده را نشددان ن هدد ، 

هم دارای  المم بالینی مانن  تب  ممکن است هنوز

 ه اسددت:ل وی در ددده وددد موی ج ددد  گفتدد«باعدد 

 المدم را  نندا باد  ب خی از ب ای انتقا  ود وس،»

 ل (I. CDC, 2020) «داعته باعن 

 0-ای که ب  روی خود ود وس سارسدر مطالعه

انجام گ وته، مشخ  ع ه است که ادن ودد وس 

تواندد  از یندد  سددا ت تددا یندد  روز بدد  روی مددی

سطو  مخت ف وعا  )و به اصدطال  زند ه( بماند ل 

سددا ت در  3کدده ادددن وددد وس حدد اق   ددوریبدده

 04میک ومتد (،  5ت  از رد ذراا )با ان ازه کدویک

سدا ت بد  روی اسدتی   46سا ت ب  روی مقوا، 

سا ت ب  روی سطو   السدتیکی  70ض  زنگ و 

مان ل البته باد  در نظد  داعدت کده  یدار زن ه می

)تع اد ذراا ود وسی(  ی ادن مد ا بده صدورا 

که دلی  ادنداب ل با ادن حا ، بهلگاردتمی کاهش می

نتش  ع ه در هدوا و ددا های اولیه متع اد ود وس

در سطو  مخت دف، توسد  اود اد مبدتال، متفداوا 

هدای باقیماند ه تدا است و تعد اد نددادی ودد وس

های اولیه وابسته اسدت، ح ودی به تع اد ود وس

هدا احتیداط کد دل محققدین باد  در مورد ادن زمان

 مد  حد ودی اددن  ادن مطالعه درداوتن  کده نیمده

وادی، اسددتی  و ودد وس در هدوا و در سدطو  مقد

سدا ت  6/8و  8/5، 5/3، 0/1 الستیه بده ت تیدب 

باع  و در مجموع باد  در نظ  داعت کده اددن می

توان  )بسدته بده مید ان اولیده انتشدار ود وس می

داوته( در رد ذراا مع   در هوا، ب ای ین  سا ت 
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و همچنین ب  روی سدطو ، تدا یند  روز وعدا  و 

 ,.Van Doremalen et al)زا بدداقی بماند   فوندت

اند  کده ل بناب ادن، ادن محققدین ا دالم کد ده(2020

از   د  رد ذراا مع    0-انتقا  ود وس سارس

م  اسدتل اددن نتداد  در هوا و اجسام نلوده، محت

مدم، ب دن معنی اسدت کده ودد وس حتدی ممکدن 

است به دلی  ادجاد نلودگی قب ی توس  و د مبتال، 

در وضا و مکانی موجود باعد  کده در نن لحظده، 

انسددانی در ننجددا حضددور ندد اردل همچنددین، ادددن 

ها، تادی  و تاکی  مج دی ب  عستشوی مک ر داوته

 ندوان بدهها و  وعی ن دستکش و ماسده، دست

ب   یشدگی انه از اددن لاق اماا ساده ولی بسیار م

 باع ل فونت ود وسی می
 

 با حیوانات 91-ارتباط کووید

در مدورد انتقددا  وددد وس بددین انسددان و حیددوان، 

ریدم ادنکده ا ال اا کمی در دست س اسدتل   دی

منب  اص ی اددن ودد وس، منبد  حیدوانی در نظد  

ادن ودد وس بده عود ولی  ا از انتقا  گ وته می

انسان، انتقا  انسان به انسان رخ داده استل بناب  

، 1(OIEگ ارش سازمان جدانی بد اعت حیواناا )

م اک  کنت   و  یشگی ی بیمداریِ ادداالا متحد ه 

و  ب  عدواه  موجدود، در حدا   0(CDCنم دکا )

حاض  م رکی دا  ب  ادنکه حیواناا نقدش مدمدی 

کنند ، ها ادفا میدر انتشار ادن ود وس بین انسان

وجود ن اردل اگ یه  کا ادن حالت اتفداق اوتداده 

اسددت و اولددین مددورد ابددتالء حیددوانی در اددداالا 
                                                           
1. World Organization for Animal Health, formerly the 
Office International des Epizooties (OIE) 
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

وحدش متح ه، ببد ی بدا نداراحتی تنفسدی در بدا 

نیودورک بوده است که از نظ   فوندت ود وسدی 

میبت بوده و مشخ  عد ه  فوندت را از کدارگ  

 و بد دندرداودت کد ده اسدت  12-مبتال به کوود 

ت تیب انتقا   فونت از انسان به بب هدا و عدی ها 

 ;CDC, 2020)سانان بد رگ( محتمد  اسدت )گ به

OIE, 2020)الوه، گ ارش ع ه است که تع اد ل به 

مانند  گ بده، سدگ و  3ان کی از حیواناا )خدانگی(

ان  نلوده بوده 12-سمور، با ود وس  ام  کوود 

واسدطه تمداس ن ددده بدا اود اد و ادن نلودگی به

های اولیده ن  داوتهمبتال صورا گ وته استل ه ی

هدا نسدبت بده اددن ده  که  یور و خوکنشان می

 فونددت ود وسددی حسدداس نیسددتن ل ب اسدداس 

های حیوانی مطالعاا نزمادشگاهی، در میان گونه

ت دن گونه بده اددن ها، حساسنزمادش ع ه، گ به

 فونت ود وسی هستن  و ممکن است به بیمداری 

ادر بده هدای نلدوده قدبالینی مبتال عدون  و گ بده

اند ل اددن ها نید  بدودهانتقا   فونت به ساد  گ به

نی  بدا عد ا کمتد   4له در مورد موش خ ماأمس

صادق بوده است و بناب ادن  یشنداد ع ه که ادن 

 نددوان مدد   حیددوانی مطالعدده تواندد  بددهگوندده مددی

وددد ه بدد ای   احددی و تدیدده واکسددن بیمدداری بدده

و  5مطدد   باعدد ل همچنددین سددگ، همسددت   الدددی

میمددون نیدد  بدده  فونددت بددا ک وندداود وس ج ددد  

 ل(OIE, 2020)حساس هستن  

 

                                                           
3. Pet animals 
4. Ferret 
5. Golden Syrian hamster 
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 گیرینتیجه

کشدف با توجه به ادنکه اددن ودد وس بده تدازگی 

ع ه است، او ادش ا ال اا در مورد نن، نیازمند  

انجام مطالعداا و نزمادشداا   مدی بد  روی نن 

است و بناب ادن تندا با گذعت زمان، نگاهی ما در 

ها و روتارهای نن ارتباط با ادن ود وس و ود گی

رسد  تدا او ادش خواه  داوتل بناب ادن به نظ  مدی

 یشدگی ی از  نن زمان، تندا راه منطقی و معقدو ،

واسدطه ر اددت دسدتوراا و  فونت ود وسی بده

باع ل در  ادان بده نکاا بد اعتی توصیه ع ه می

عود تدا جددت دسدتیابی بده مخا بین توصیه می

نکاا بسیار مفی  در رابطه با یگونگی  یشدگی ی 

و همچندین نخد دن  12-و کنتد   بیمداری کوودد 

اه نمار و اخبدار موبد  در رابطده بدا نن، بده  ادگد

 12-ادنت نتی رسدمی کمیتده ا ید میولوتی کوودد 

  لم اجعه و مادن زد   وزارا بد اعت به ندرس

/http://corona.behdasht.gov.ir 

 

 قدردانی و تشکر

های معاونت محتد م  د وهش نودسن ه، از حمادت

و وناوری دانشدگاه بدو  ی سدینا کمدا  تشدک  را 
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 شدانشبه دتولی سازمان مثابه: دانشگاه بهیتورم در آموزش عال
 

 
 1دکتر جواد افشارکهن

 

 

 مقدمه

 تولیک  سکاماا  خکا،  شکل  به دانشگاه .1

 انکک  نیرویککا نظککا  و تربیکک  دانکک  انکک روش

 انسکان  یکا ارتاکاس سکراایه ایجاد برا  اتخصص

 و نیکرو  دانک  ککه اس  آ  انتظار اعمول .اس 

بکککا  اسکککتای  رابطکککه در ککککارآماوده انسکککان 

 رابطکه ایک  قطک  .شود تولی  جااعه یا نیامان  

 کارکردیککا  شکک   برجسککته اوجکک  کککارکرد 

ام  فراتککر .شککوداکک  سککاماا  ایکک  بککرا  دیگککر 

نهککاد  تککرعککا  در قلمککرو دانشککگاه  یعنکک  1سککاماا 

 اصککل   سکک   یککا ککارویهه ایفککاس آاکومش  عکک  

 درنهایککک  و شککک   شککک    صکککور  تشکککریفات 

 نهکاد جکادر ایک )اجتماع   نهاد ش   کاریلاتور 

 گونکهایک  و اان گار  باا ت او  .گرددا ( آاومش

بککا  تنهککا در آنهککا  فعککال یککا و سککاماا  نهادیککا

 غیرتخصصکک  و ایکک ا  وظککای  شکک   جککایگنی 

 جکای جابکه تحاک  بکا لکاا .بکود خوای  توجیه قاب 

                                                           
 اجتماع  علو  . ییأت علم  گروه1

در  فعال یا و ساماا  آاومش در نهاد کارکرد 

 بک ل علک  بکا غیراکرت   ساماان  به آ   دانشگاه

در  یکا ناعل  توا ا  را آ  یا فرآوردهشود و ا 

 .کرد تلا  دان ش ه تربینانهخوش حال 

 رعایک  و لکنو  کرونکا ویکرو  با شیوه .2

 حک ود عمکوا   اکنکو  سکما  به اربوط اوامی 

 در .ان بوده تعطی  اراکن آاومش  که اس  ااه دو

 در ایک  تااک  به توا ا  قرنطینه ام حاص  فراغ 

یکا  یکامیکا  چه اراکن ای  تعطیل  که پرداخ  باره

 چکه آورد. و جااعکها  بار به جمع  یا خسارت

 پرس  کن ؟ ای ا  تجربه ریگار ام ای  اشلمت 

 یکا فعالیک  انک  فایک ه اینا  بر ناظر وضوحبه

 نیامیکککا  ام فکککار  .اسکک  در ایکککرا  دانشککگای 

 اککک ر  دریافککک  یمچکککو  و اکککورد  شخصککک 

دانشککجویا   یککا  بککرا  اشککابه و اککوارد تحصککیل 

 سکککایر یمچکککو  ادار  عکککاد  ااکککور انجکککا 

 تنهانه رس  اکنو ا  نظر خ اات   به یا ساماا 
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یا دانشگاه بامگشای  برا  واقع  عموا  تااضا 

 که دارن  وجود اوثر  نیرویا  بلله ن ارد  وجود

یسکتن  و بکر  یکادانشکگاه تعطیلک  تک او  خوایا 

 عکال  آاکومش اراکن تعطیل  ادااه بود  ضررب 

و  اساتی   کارکنا   دانشجویا  احتماال .تاکی  دارن 

 ح اق  را تعطیل  رون  ادااه نین دانشگای  ا یرا 

 یرچنک  یابن ا  دلچس  باط  در جهات  ام برخ 

 .گوین ا  دیگر  سخنا  در ظایر اصلح  به

 التحصککیم فککار  در ایککا  بیلککار  نککر  .3

 افککراد ام بککاالتر اعنککادار  شککل  بککه دانشککگای 

یا  گنارش برخ  .اس  در دانشگاه نلرده تحصی 

برابر  دو را دانشگای  التحصیم فار  بیلار  نر 

 طکوربکه حک اق  .داننک ا  عاد  افراد بیلار  نر 

 اسکا  بکر گفک  یاکی بکه تکوا اک  ا غیرااایسه

 آاککار ارکککن طککر  ام شکک ه انتشککر آاککار آخککری 

 در ایکا  کشکور در بیلار  اینا  اورد در ایرا  

 جمعیک  ام درص  ۸۳ ح ود کرده تحصی  جوانا 

 تکوا اک  را بیلارا  ک  ام بیشتر و ساله 1۱ بیلار

 آاککومش و دانشککگای  التحصککیم فار  گککروه ام

 بی  برا   گاارا سیاس  حالبا ای  .دانس  عال 

و  اهابکابک  پکایرش ادااکه بکه یمچنا  دیه ام سه

 ککرد  سکرگر  .دینک  ا  ادااه دانشجو ح اکثر 

 بککه در ورود جوانککا  تککاخیر و ایجککاد دانشککجویا 

 تع اد اراکن آاکومش آاار  کرد  کار  بن  بامار

 و اسکتناد شکمار دانشجویا   ااالکه و تع اد عال 

 اعت ارسکام علمک   بک  رشک  اث کات بکرا  آ  به

 تولیک  رقی  برابر اراکن در دانشگاه نهاد اجتماع 

 اننلک  کسک  نیکام بکه پاسک آ    اک ع  یا دان 

دانشککگای    اکک ر  دریافکک  ام طریکک  اجتمککاع 

 دانشککگاه سککاماا  ام و تککاکتیل  ابککنار  اسککتفاده

 ام با نهاد آاومش  بخشک  غیرارت   ای ا  برا 

 وجکود ایک  چرایک  بکه پاسک  در ککه اس  دالئل 

 ذیک  بکه در ایکرا  علمک  گاار سیاس  در تمای 

شک ی   تکور  نکوع  انظر  آشلارا ام ای  .رس ا 

 .شودا  اشای ه دانشگای  عناصر ساماا  در

 پول ش   ارمشب  اقتصاد  به در حومه اگر تور 

 ثمککربکک  علکک   تککور  قلمککرو انجااکک   دراکک  رایکک 

 فناینکک ه شکک   ارمشبکک  دانشککگای   بککه سککاماا 

 .اسکک  انجاایکک ه در آ  فعککال و عناصککر اجککناس

 دانشکگاه ساماا  یا ا یری  بود  غیراشارکت 

در  را تفکاوت بک  فضا  دیگر  نوع  سو  نین  ام

 کمتکر ا نکا بکر ایک  .اسک  مده دااک  اساتی  ایا 

 ککه گرفک  سرا  توا را ا  غیراقتصاد  اوضوع

 کار اجتماع  و اساع  تشریک برا  بنیان  بتوان 

 ارت اطکات فاک ا  .گکردد اسکاتی  در ایکا  اشتر 

 سککککاماان  و بککککرو  سککککاماان درو  علمکککک 

 عمئک  یکا حکومه گیکر شکل  بر یای اح ودی 

 نکوع  اوجک  ککه آورده وجکودبکه علم  اشتر 

 .اسک  شک ه و غیرثمکربخ  جویانهانفع  اننوا 

 یویک  تضکعی  بکه دراماک ت عواا   در ای  یمه

در  را خود  آنها نوبهبه برد کها  راه اساتی  علم 

 عمللکرد  کیفی  کای  گسترشبه رو رون  برابر

 .سامدا  دانشگاه  انفع 

 انسکان  علو  حومه در ح اق  دانشجویا  .4

 و تکوا  و اسکتع ادیا ذینک  یکا قابلیک  لحاظ به

 سکایر در خکود ام نظکایر تکرضعی  آشلارا علم 
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و  فرسایشک  رونک  بکه بکا توجکه .یسکتن  یارشته

 تحصکککیل  یکککا دورا  در ثمکککر تحصکککی کککک 

 میکککر نظکککر ومارت در اککک ار  پیشادانشکککگای 

 اق ککال سکک   بککه و پککرورش  و یمچنککی  آاککومش

 در ااابک  انسان  یا رشته به ورود برا  ح اقل 

بکامار  دارا  یکا رشکته بکه ورود برا  باال تمای 

 علکو  یا رشته به یا ورود  کار بهتر  وضعی 

 اطلککوب  کارشناسکک   شککرای  ااطکک  در انسککان 

 ایک  نیکن بکاالتر تحصکیل  در ااکاط  بکالت   .ن ارد

 اکا اسکا  بکر ایک  .دارد ت او  نااناس  وضعی 

و  علو  ای  واقع  بیشتر جایگاه یرچه تننل شای 

 کیفی ب  با آ   یمناا  ذین  جایگاه ساوط بالت  

 فعاال  علم  یا و فراورده یافعالی  فناین ه ش  

 ایکک  اسککتمرار .یسککتی  عرصککه در ایکک  دانشکگای 

 بککرا  اعیاریککای  گیککر شککل  اوجکک  وضککعی 

 شکل  بکه ککه اسک  شک ه علمک  کاریکا  ارمیاب 

 فاصکله جهکان  شک ه پایرفته با اعیاریا  فاحش 

 بککا ایکک  را خککود یمگکک  ماککا  اککرور بککه .دارد

 اخکم  ان  و نکوع داده تط ی  ارمشب  اعیاریا 

 رواج گیکر و آسکا  تفکاوت براماشات  ب  ا تن 

 علککک  یککا سککایرحومه در اکککورد .اسکک  یافتککه

وجکود دارنک   دیگکر  اتع د عواا  نین دانشگای 

 کیفیک  چشکمگیر گ   افک انگینهب  گسترش به که

و  سه  .اس  انجر ش ه و پهوی  فراین  آاومش

 داور  بککه اربککوط یککا ارمیککاب  گککرفت  آسککا 

 تولیک  حجک  در کنکار یکایا و پروپکومالنااهپایا 

بکا یکر  دانشجو  عممً که یای نااهام آیی  ان وی 

در  آنهکا  بکه توسک  سامد باا  را قادر ترام علم 

 و بسکیار  شود التحصی فار  اورد نظرش ااط 

 کککار  بککه را دانشککگای  دیگککر  فعالیکک  ام عوااکک 

بکه  .اسک  فروکاسکته و بوروکراتیکک ادار  صرفاً

 یککا اهککاجرت بککه تمایکک  افککنای  رسکک اکک  نظککر

 تنکنل بکه در واککن  تکوجه قابک  ح  تا تحصیل 

 .باش  ارت   دانشگای  عمللردیا  کیفی  فاح 

 دانشکگاه  بکه تور   اساتی  نر  افنای  با .5

 شکک   فایرتککر رونکک  در دولکک   کارانکک ا  عنککوا 

 اجتمککاع  یککا گککروه دیگککر بککا یمسککو جااعککه 

ککار   سکاباه واجک  اسکاتی  یرچکه .انک قرارگرفته

 حاکو  شک   ارمشکک  ای  کمتر  باشن   احتماال

 خکود روماکره منک گ  رونک  بر بیشتر را دریافت 

 در ایکا  غال  گرای  حالای  با .کنن ا  احسا 

و  سکودطل   روحیکه با گسترش استادا   یمناا 

 احسکا  افنای  راستا  در جااعه  در جوی رفاه

 واکن  .اس  بوده ااد  یا در ماینه اان گ عا 

 بکا شکرای   ای  اساتی  در برابر توجه قاب  اکثری 

 چنک  در ال تکه دسکتر  در ابناریا ام  گیر بهره

 قلمک اد خا، برا  فشار .اس  اشای ه قاب  جه 

حاو    بیشتر افنای  برا  تااضا و لاا خود کرد 

 برا  دانشجو پایرش افنای  سیاس  ام پشتی ان 

 و غیراسکتای  اسکتای  ااد  انایا  ام ان  بهره

و  وقک تمکا  اسکتاد نا  ایفاس به تمای  آ   کای 

 اقتصکاد   احسکا  یکا عرصکه سایر در فعالی 

 ام وضکعی  نارضکایت  و بیا  شغل  رضای  ع  

 در احافکک  خطککرو بکک  کماکک  شککل  بککه اوجککود

 مد بکر ا تنک  رواب  و اح ود  افنای  خصوص 

 شخصک  انکاف  کسک  جهک  در و بان بام  و بن 
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در  علمک  ییکأت اعضکاس یا واکن  ام بخش  ...و

 ایک  و بکی  کک  .اسک  بکوده وضکعی  ایک  برابر

 اسکاتی   ام تکوجه  شکمار قابک  در ایکا  رفتاریا

 غیککر ایشککا  و خککواه انسککان  علککو  اسککاتی  خککواه

 فسکاد گسکترش اوامات به آنچه .شودا  اشای ه

 چشکک  بککه آ  و نهادیککا  جااعککه ارکککا  یمککه در

 شک ه تکرو نمایا  نمایا  نین دانشگاه خورد  درا 

فسککاد  ام وضککعی  گنارشکک  دیکک   بککرا )اسکک  

فسکککاد " کتکککا  بکککه شکککود اراجعکککه دانشکککگای 

 فسکاد چشکمگیر  در ایک  دیگر سو  ."2دانشگای 

 ااکاالت و یا چاپ نااهخری  پایا  چو  یای پ ی ه

 پرداخ  در اااب  اختل  اجمت در ظایر اعت ربه

 و یکاسکام تحصکیل   داده ا ر  پول  و یا خری 

 اکوارد ایک  .شودا  اشای ه... و علم  یا سرق 

 گیرنک  چکو نم  قرار و رص  پیمای  اورد عم تا

 .پکایرد صکورت اسکاتی  توسک  بای  کار ای  خود

 وقکوع ککه اسک  آ  گف  توا ا  که چین  ح اق 

  برانگینحساسی  چن ا  آشلار علم  انحرافات ای 

 قرارگرفتکه اورد پایرش ناگنیربه و احتماال نیس 

و  شکوداک قلمک اد  اوجکه بعضکاً و یا حتک   اس 

 .ن ارد وجود آنها با ااابله برا  اوثر  تااضا 

 یکک حک ود اک ت به وضعی  ای  با ت او  .6

 یکا خروج  ورود اج د گرفت و ش ت دیگر دیه

 بکه دانشکگای  التحصکیم فار  یعن  اجموعه ای 

 اعمکال اسکتاد  و ال تکه کسکوت در باردانشگاه  ای 

 اعیاریکا ام  اعک  غیرعلمک  اعیاریا  رومافنو 

                                                           
(. فساد دانشگای . تهرا : نشر 1۸3۳ماده  داوود )یاش . حسین 2

 .آگاه

 و گرایک  گیمپال بر ا تن  ای ئولوژیک  اعیاریا 

   دانشککگاه...و انفعتکک  پککرور   اعیاریککا حککاا 

 بکک ل ادار  صککرفاً سککاماان  بککه بیشککتر یرچککه

 انسکان   یکی  علکو  قلمکرو در حک اق  که شودا 

 درخکارج خکود نظیکر دانشکگای  اراکن با ش ایت 

و  ککاو اسأله رسال  بنابر .نخوای  داش  کشور

 انک روش یکا پاسک  یافت  و ارجحی  عل  ناادانه

در  اهک  پرسک  جمعک   دو اشکلمت برا  علم 

 :ان طرح قاب  نوشتار ای  پایا 

 نفک  بکه اربکوط اعیاریا  حاکمی  چگونه .1

 رونک  در تکا اسک  ساخته را قان  اساتی  شخص 

 بککا یمسککو دانشککگاه اکک او  اضککمحمل فرسایشکک 

 بکا نوع نمای  و به عم  گاار سیاس  نظا  تمای 

 شود؟ یمگا  آ 

 بایک  ا ناطکه چکه ام انبکور رونک  اصمح .2

 شود؟ آغام
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 کرونا  طیدر شرا یاجتماع تیبر مفهوم مسؤول یدرنگ
  نایس یو بازتاب آن در دانشگاه بوعل

 

 
  1رهبر نیرحسیدکتر ام

 2زوارق یموسو وسفی دیس

 

 

  
 
 
 

 یدهـچک

گردد و از آن به مقوله اخالق کار محسوب میدر علم مدیریت، مسؤولیت اجتماعی، بخشی از 
شود. بسیاری معتقدند که مسؤولیت اجتماعی سازمان به عنوان اخالقیات فراسازمانی یاد می

گرایی و توجه گذار است. توجه به نیازهای جامعه، اخالقثیرأنوعی بر موفقیت و شکست آن ت
سوی مشتریان مورد توجه جدی قرار  هایی هستند که امروزه ازبه محیط زیست از جمله مقوله

گیرند. مسؤولیت اجتماعی هر سازمان به تناسب زمان در هر دوره اقتضائات خاص خود را می
نهاد از این وظیفه مستثنی نبوده و  دارد. دانشگاه نیز به عنوان یک سازمان آموزشی مردم

رو با توجه به اینکه  های اجتماعی خاص خود را نسبت به جامعه دارد؛ پژوهش پیشمسؤولیت
شیوع ویروس کرونا به عنوان تهدید جدیدی که تمام جهان را طی مدت کوتاهی درگیر کرده 

نصیب نبوده؛ ابعاد مختلف آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و کشور ما نیز از این قاعده بی
کند؛ سپس شیوع این ویروس را مورد بررسی قرار داده و تهدیدهای حاصل از آن را تبیین می

ها در جامعه و بررسی موردی دانشگاه بوعلی سینا، به با روشن نمودن جایگاه و نقش دانشگاه
های اجتماعی که به سبب شیوع این ویروس بر گردن دانشگاه نهاده شده وظایف و مسؤولیت

 شود.ها ارائه میپردازد و در پایان پیشنهاداتی در راستای عمل به این مسؤولیتمی
 

 91 دیدانشگاه، کوو ،یاجتماع تیمسؤول کلمات کلیدی:
 

 
 

                                                           

 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری رزن. 9
 دانشجوی کارشناسی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن .2



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فصلنامه معاونت پژوهش  

1931بهار ، 3، شماره 2دوره   

 

71 

 مقدمه

های مددیرا  ااآممدد دآ ترین دغدغهیکی از عمده

 ایجدددادچگدددم گی  سددد مخ مف سدددا سدددازما ی 

بس رهای مناسب برای عمامل ا سا ی است تدا بدا 

حس مسؤولیت و تعهد اامل  اصمل اخالقی حاام 

هدا بر شغل و حرفه خمد آا آعایت انند. سدازما 

ا دیشدند بایدد ضمن م که به حفظ و بقای خمد می

ب ما نددد فراتددر از  گدداه خمدمداآا دده  بدده عسیددت و 

 اصددسیت خددمی  ادده برارف دده از  قدد  و  ایگدداه

پدییری و ا  ماعی م هاسدت بنگر دد و مسدؤولیت

های  امعده آا بدا امیی به  یازها و خماس هپاسخ

هدای اخالقدی دآ مد ظر قراآداد  اخدال  و اآز 

(. 4931دس مآ ااآ خمد داش ه باشند )مدهمشی  

اددریفن دآ خصددمم اهمیددت تم دده بدده مقملدده 

ها م ها آا هم راز های ا  ماعی سازما مسؤولیت

دا دد. دآ های سازما  دآ قبال  امعه میبا اآز 

هدا بده این خصمم  مسؤولیت ا  مداعی شدرات

ها دآ قبدال ها   گرا یهای سازما د بال آسمایی

هدا  اع مادی فزاینده به سازما  ها ی شد  و بی

ها تبددیل به ممضمع مهمی دآ دس مآ ااآ شرات

های سرممد بده (. سازما 9003  4شده است )دفت

هدایی پاسدفگم  بدرای شدفافیت و سازما عنما  

 فعا  خمد دآقبال عمسکردشدا  پاسفگمیی به ذی

باید تعهددا  خدمد بده مسدؤولیت ا  مداعی آا از 

های خمی  ابدراز داآ دد و اطمیندا  طریق اآز 

حاصل انند اه این تعهدا  دآ سراسدر سدازما  

 (.4933باشی  شم د )چاو ا را می

                                                           
1. Daft 

هدای ثیرادیاآترین سدازما أها از  مسه تدا شگاه

ا د اه دآ تمسعه و اسد ر  هنجاآهدای ا  ماعی

سزایی داآ د. هنجاآهای پییرف ه ا  ماعی سهم به

شده دآ  امعده زمدا ی دآخ خماهندد شدد اده از 

محمآ ممآد تم ه قدراآ ایر دد  ا ب  هادی دا  

(. امدروزه 4931دوسدت   عفدری  )حبیبی  وظیفه

وظدددایا و هدددا طیدددا م ندددمعی از دا شدددگاه

ها آا بر عهده داآ د اه بسیاآی از م هدا مسؤولیت

هدددای آسدددمی )هما ندددد م  ددده دآ دآ شددداخ 

های تایمز و الید  و...( منعکس اردیدده بندیآتبه

است. اما به هر حال  باید از این  ک ه غافل شد اه 

ی اینها  دا شگاه  سبت بده  مامدو و فراتر از همه

هدای مهمدی های پیرامدم  خدمد مسدؤولیتاروه

هدای آسدمی مغفددمل داآد اده بعاداد دآ اآزیدابی

هدای  ددی م  بدرای است. بحرا  ارو ا و چال 

های بزآگ به ی ایرا ی اهمیت عمل سازما  امعه

آا مااعا  ممده است. ایدن  9مسؤولیت ا  ماعی

 گداهی بده مفهدمس مسدؤولیت ا  مداعی دآ  مقاله

پیشددنهاداتی هددا داآد و از همددین دآی دده دا شددگاه

چند دآ  هت اآتقای عمسکرد دا شگاه بمعسی سینا 

 های ا  ماعی داآد.دآ  هت عمل به مسؤولیت

 

چیستت م مستتت ایت اع  تتزمم یتتز مز م   

 پیزمدهزی آن

تددما  مددی صددمآ  مسددؤولیت ا  مدداعی آا بدددین

هدا  سدبت بده  امعده و تعریا ادرد اده شدرات

                                                           
2. CSR: Corporate Social Responsibility 
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انندد بایدد احسدا  فاایی اه دآ م  فعالیت مدی

مسددؤولیت اددرده و دآ آاسدد ای ایددن احسددا  

اخددال  و . هددایی ا جدداس دهندددمسددؤولیت تددال 

ترین حالت خمد  شامل ا  ظاآا  ا  ماعی دآ اسی

چهدداآ اآز  صددداقت و آاسدد گمیی  ا صددا  و 

داآی  وفددداداآی و احسدددا  برابدددری  اما دددت

مسددؤولیت ا  مدداعی اسددت )زااددال و االیندددو  

ا  ماعی  عبداآ  (. به بیا  دیگر مسؤولیت 4931

است از تمایل یک سدازما  بده مدد ظر قدراآداد  

محی دی دآ مالحظا  اخالقی  ا  مداعی و زیسدت

ادمیی  سدبت های سازما ی و پاسدخایریتصمیم

ها و تصمیما  خمد بدر  امعده و ثیر فعالیتأبه ت

 محیط زیست.

 (  یددز مسددؤولیت ا  مدداعی آا بدددین4939ایسیددر )

ولیت ا  مداعی اندد اده مسدؤصمآ  تعریا مدی

سازما ی  اه تحت عنما  شهرو دی سازما ی یدا 

تما دد دآ شدمد  مدیو دا  سازما ی  یز تسقی می

های یک سازما  با هد  دس یابی به قالب فعالیت

یک منفعدت ا  مداعی فراتدر از سدمد سدهامداآا  

خمد و برموآده ارد  تعهدا  خمد  سبت به م ها 

 تعریا شمد.  

 هدداییعنددما  سددازما سددرممد بدده هددایسددازما 

 فعا  ام  برای شفافیت و پاسفگمیی به ذیپاسخ

قبال عمسکردشا  بایدد تعهددا  خدمد بده  خمد دآ

های خمی  مسؤولیت ا  ماعی آا از طریق اآز 

ابراز داآ د و اطمینا  حاصل انند اه این تعهددا  

باشدی  شم د )چاو دآ سراسر سازما  ا را می

4933.) 

تددما  بددرای مسددؤولیت تعریددا دیگددری ادده مددی

هدا بیدا  داشدت ایدن اسدت اده ا  ماعی سازما 

ها بده عندما  یدک شفصدیت حقدمقی دآ سازما 

شم د اه  امعه دآ قالب یک فرد دآ ظر ارف ه می

هددا و ی خددمد مسددؤولیتایددن افددراد  یددز بدده  مبدده

پروآا د ای اه ایشا  آا میوظایفی دآ قبال  امعه

چهدداآ قالددب  هددا آا دآداآ ددد ادده ایددن مسددؤولیت

ا ددد از بندددی اددرد ادده عبدداآ تددما  دسدد همددی

هددای اق صددادی  قددا م ی  اخالقددی و مسددؤولیت

هددا بایددد بددرای ا جدداس بشردوسدد ا ه ادده سددازما 

آیزی و عمل ها بر امهمسؤولیت خمد دآ این قالب

 انند.

( دآ تحقیقدی 4933 ژاد )صالحی امیری و م هری

هددا و مسددؤولیت ا  مدداعی شددرات"بددا عنددما  

هدای م فداو  و ضمن تمصیا شدیمه " فعا ذی

م نددمع تعیددین اثربفشددی سددازما   بدده  ایگدداه 

ها اشاآه ارده و بده  فعا  دآ هر یک از شیمهذی

اندد اده مسدؤولیت ا  مداعی این مهم تاایدد مدی

هددددا دآ عصددددر حاضددددر ضددددروآتی شددددرات

هدا بدرای بقدا و ادامده  اپییر است. شدراتا  ناب

ا  برممدده و بدا تقمیدت  فعحیا  باید از عهده ذی

 ا بده خدمد آا مسؤولیت ا  مداعی تمسدعه همده

ای بددا ( دآ م العدده4333) 4فددراهم اننددد. ادداآول

بدرای هدر  "هرس مسؤولیت ا  ماعی بنگاه"عنما  

بنگاه چهاآ دس ه مسؤولیت ا  مداعی قالدل شدده 

است. به تعبیر دیگر  او مسدؤولیت ا  مداعی هدر 

 دا د:  زیر می مؤلفهبنگاه آا برمیند چهاآ 

                                                           
1. Carroll 
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 یازهای اق صادی  

 آعایت قما ین و مقرآا  عمممی 

 آعایت اخال  اسب و ااآ 

 های بشردوس ا همسؤولیت 

ا ددد  یازهددای هددا ممظددادآ مددمآد اول  بنگدداه

اق صادی  امعه آا برموآ دد و ااالهدا و خددما  

ممآد یاز م  آا تامین انند و ا ماع اروه مدردس آا 

ساز د. دآ ممآد دوس  م هدا مند از فرایند ااآ بهره

وظیفدده داآ ددد بدده بهداشددت و ایمنددی ااآانددا  و 

اننداا  خمد تم ه انند  محیط زیسدت آا مصر 

سدازما ی پرهیدز ملمده  کنندد  از معدامال  دآو 

ی لفدهؤانند و مرتکب تبعدی   شدم د. سدممین م

مسؤولیت بنگاه  اخال  اسب و ااآ است. دآ ایدن 

 صدا  و اح دراس قسمرو اصملی چدم  صدداقت  ا

هددای لفدده  مسددؤولیتؤ ددای داآد. چهدداآمین م

بشردوس ا ه است. تعریدا دیگدر اداآول از ایدن 

اسددت  یعنددی  "شددهرو د خددمب بددمد "  مؤلفدده

هایی اه معادال  مشاآات بنگاه دآ ا ماع فعالیت

 امعدده آا ادداه  دهددد و ایفیددت ز ددداا ی م  آا 

 بهبمد بفشد.

 شدا  داد دد زاد و همکاآا   دآ تحقیق خمد بیک

ادده آاب دده ممدداآی معندداداآی میددا  هریددک از 

م غیرهای ساخ اآ سدازما ی  فرهندس سدازما ی  

آسدا ی بدا م غیدر مممز  ااآانا  و  ظاس اطدالع

ای و دمد داآد. بده عبداآتی عمامدل اخال  حرفده

ای و سددازما ی مددیامآ دآ آشددد اخددال  حرفدده

پییری ا  ماعی سازما  مدمثر هسد ند مسؤولیت

(. مشددبکی و 4934  صددادقی  پددمآداود  زاد)بیددک

( آاب ه فرهندس سدازما ی و 4933شجاعی )خسیسی

ها دآ وزاآ   یرو آا مسؤولیت ا  ماعی سازما 

های ایدن پدژوه   شدا  داد برآسی ارد د. یاف ه

 هدای فرهندس سدازما  و مسدؤولیتمؤلفهاه بین 

پییری ا  ماعی سازما  همبسد گی مببدت و بداال 

تددرین ذهنددی ااآانددا  اصددسی و ددمد داآد و مدددل

 پییری است. ثر بر مسؤولیتؤم مؤلفه

هددای ویسیددامز و بدداآ   شددا  داد ددد ادده فعالیددت

تما دد اثدرا  ا  ماعی و بشردوس ا ه سازما  می

های مجرما ه و آف داآ بدد آا اداه  مار فعالیت

( 9001) 9(. پی رسم 9000  4دهد )ویسیامز و باآ 

هدای مربدمب بده اندد اده فعالیدتخاطر شا  مدی

ثیر مبب ی بر تعهدد أمسؤولیت ا  ماعی سازما  ت

 9ادیاآد. برامدر  مسینگ دم  و آای دم سازما ی می

( دآ م العدده خددمد بدده  قدد  مسددؤولیت 9002)

ا  ماعی دآ تغییدرا  تعهدد سدازما ی پرداخ ندد. 

  یجه این بمد اه مسؤولیت ا  ماعی سازما  دآ 

اآتبداب   فعا  دآو  و برو  سدازما  ازقبال ذی

مبب ی با افزای  تعهد سازما ی برخدمآداآ اسدت. 

هددایی ادده عامددل بدده بدده ایددن معنددی ادده سددازما 

مسؤولیت ا  ماعی هسد ند  ااآاندا  م عهددتری 

داآ د و ترخ شغل  خرابکاآی و ... دآ م هدا ام در 

 است.

ثیر مسدؤولیت أ( به برآسی تد9041) 1محمدیوال

ایدرا   ها بر عمسکرد سازما ی دآا  ماعی شرات

ثیر حکمرا دی شدرا ی  أپرداخت. دآ این تحقیق تد

                                                           
1. Williams & barrett 
2  Peterson 
3. brammer, Millington & rayton 
4. valmohammadi 
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های ااآ  محیط  مسالل مربمب حقم  بشر  شیمه

بده مصددر  و مشدداآات ا  مداعی و تمسددعه بددر 

هدای مدمآد عمسکرد سدازما ی برآسدی شدد. داده

موآی و بددا شددرات تملیدددی  مددو 902 یدداز از 

اس فاده از معادال  ساخ اآی مزمم  شدد.   دای  

 ثیرأاه مسؤولیت ا  ماعی بر عمسکرد تد شا  داد 

اددیاآ اسددت و هم نددین مشدداآات و تمسددعه دآ 

 افزای  عمسکرد سازما   ق  مهمی داآ د.

 

 ثیرات شیوع  یر س کر  زأت

به منظمآ تبیدین مسدؤولیت ا  مداعی دآ شدرایط 

بفشدی از ارو ا الزس است اده شدناخت آضدایت

پیامدهای شیمع این ویرو  داش ه باشیم. شدیمع 

ثیری اه آوی سدالمت  سدمی أارو ا م مایز از ت

مددردس  هددا  ایاشددت  مثدداآ م عددددی  یددز آوی 

اق صدداد  سددالمت آوا  و ح ددی آوابددط ا  مدداعی 

 داش ه است.

بدددرای تصدددمآ به دددر ممضدددمع و امدددک بددده 

ایری به در دآ  هدت  سدمایری از شدیمع تصمیم

های اداآی و مممزشدی دآ ویرو  و اهمیت مکا 

شایسدد ه اسددت بدده اددزاآ  ز جیددره ا  قددال م   

سددازما  بهداشددت  هددا ی دآبدداآه آو  پفدد  

 شد  ویرو  تم ه انیم.

داآد اه هنگامی اه فرد مبد ال این ازاآ  بیا  می

اند ترشحا  سرفه یا ح ی تنفس می 43به اموید

شمد. عمدده ایدن ترشدحا  این ویرو  پف  می

آوی سدد مخ و اشددیا  زدیددک وی از قبیددل میددز  

اف د  افراد از طریدق لمدس ایدن صندلی یا تسفن می

س مخ ملمده و تما  دس ا  خمد با چشم  بیندی 

شم د. دآ می 43یا دها   ملمده به ویرو  اموید

م دری افدراد  4صمآتی اه افراد دآ شعاع فاصسه 

قراآ ایر د از طریق تنفس ایدن  43ملمده به اموید

تما نددد بدده ویددرو  ملددمده شددم د. ترشددحا  مددی

یابد با افزای  سن افزای  میخ را  این بیماآی 

پدییری بیشد ری دآ سال مسدیب 10و افراد باالی 

برابددر ایددن ویددرو  داآ ددد  افددراد داآای ضددعا 

های خام از سیس م ایمنی و افراد داآای بیماآی

هددای تنفسددی و قسبددی  یددز قبیدل دیابددت و بیمدداآی

پییری بیش ری دآ مقابل این بیماآی داآ دد مسیب

 (.9090 ی  )سازما  بهداشت  ها

بسیاآی از مسالل ا  مداعی و اق صدادی بدا ایدن 

ویرو  اره خمآده است. شمخ حاصل از ارو ا 

تدر از مدماآد تدر و قدمیویرو  بسدیاآ اسد رده

هدای هدا دآ سدالمشابه همین دسد ه از ویدرو 

ایش ه بمد. شیمع خام و سریو ویرو  ارو دا 

دهد اه چگم ه یک مسدأله بیملدمکیکی و  شا  می

تما د به یک ممضدمع سیاسدی  یملمکیکی میاپیدم

 ا  ماعی و اق صادی تبدیل شمد.

مااه ها دآ ممآد مینده  خمدمااه یا  اخمدبینیپی 

دهیم  م  ه ا جداس تقریبا همیشه بر م  ه ا جاس می

دهیم و چگم گی ا جاس م  اثر داآد. فرضدیا   می

انندده  ما تعیدینصحیح دآ ممآد مینده ما ند ق ب

تما د ما آا از باشد و میس راتژی صحیح مییک ا

هددای پرمفدداطره  جددا  دهددد )محرمددی و چددال 

 (.4933 صیری  
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ارایا ه های واقوبینیتما ند با پی فسیا مدیرا  می

ایری برای شرایط اح مالی  و اق اایی و تصمیم

چابکی و ا ع ا  سازما  خمد آا افزای  داده و 

تر آاحت 43امویدهایی از قبیل شیمع با بحرا 

 مقابسه انند.

بفشی از تهدیدهای اق صادی و ا  مداعی اده بده 

المقدمع بدمده و الزس واس ه شیمع ویرو  قریدب

است مدیرا  م ها آا دآ  ظر ارف ده و دآ آاسد ای 

عمل بده مسدؤولیت ا  مداعی خدمد دآبداآه م هدا 

ایددری اننددد دآ ذیددل مددمآد اشدداآه قددراآ تصددمیم

 ایر د.می

رین تبعا  این پا دمی  آامد شددید تیکی از اصسی

بازاآ است. این آامد اه از ااه  شدید تقاضای 

شدمد باعدک اداه  اننداا  حاصدل مدیمصر 

شمد اه ایدن میزا  تملید دآ واحدهای تملیدی می

ی خمد باعدک اداه  تملیدد  اخدال  امر به  مبه

شدمد. داخسی و به تبو م  ااه  دآممد سرا ه می

هددا و واحدددهای تملیدددی دآ ایددن شددرایط شددرات

ال رس برای  سمایری از وآشکس گی مجبدمآ بده 

تعدیل  یرو و ااه  دس مزد  یروهدای باقیما دده 

هدای خدمد و دآ اناآ م  افزای  قیمدت فدرموآده

شم د اه خمد باعک ااه  قدآ  خرید مدردس می

ای بدده آاددمد بددازاآ صددمآ  چرخددهشددده و بدده

  افزایددد. ایددن ممضددمع ح ددی بددازاآ صددادآامددی

ی مدماد خصمم دآ حدمزهمحصمال  ایرا ی )به

ثیر قدراآ خماهدد داد و دآ أغیایی( آا  یز تحدت تد

دهدد مجممع دآممدهای اآزی اشمآ آا ااه  می

 اند.و  مسا ا  اآزی آا تشدید می

آامد اق صادی  ااه  دآممدهای دولدت )از قببدل 

مالیددا  و سددایر عددماآب( آا بدده د بددال خماهددد 

هدای ظالما ده و افدت تحدریمداشت و از م جا اده 

تدر بده صدمآ   ددی دآممددهای قیمت  فت پی 

دول ی آا اداه  داده بدمد  ایدن اداه  اخیدر بدا 

هدای دول دی احسدا  شد  بیش ری دآ دسد گاه

هدای دولدت خماهد شد. دآ این بین برخدی هزینده

خصمم دآ بف  بهداشدت و دآمدا  افدزای  به

اآی ی بیکدیاف ه است. دآ همین حال هزینده بیمده

های ا د  یز به هزینه معیت عظیمی اه بیکاآ شده

شمد. دآ اشمآ ما همماآه شدیمه دولت اضافه می

آیزی  ادآست باعک شدده اسدت اده تدراز بمد ه

عمسیاتی بمد ه منفی باشدد. بده بیدا  به در  طدی 

های مف سا  بمد ه به صمآ   داتراز بسد ه سال

ی الیار دآ سدال  داآشده است. اما به دالیل فم 

یابد. از م جا اده بده دلیدل این  اترازی افزای  می

تما دد بده مالحظا  ا  ماعی و سیاسی دولت  می

هدای  آا اداه  دهدد   داازیر ثری هزینهؤ حم م

اند و لدیا اسری بمد ه آا با خسق پمل  برا  می

تمآمی امرشکن دآ ا  ظاآ اقشاآ ضعیا خماهدد 

 (.4933بمد )ابم عفری و همکاآا   

ثیرا  فدم   اثدرا  أعدالوه بدر تد 43یدشیمع امو

ا  ماعی فراوا ی  یز داآد. بفشدی از ایدن اثدرا  

ی  اشی از آامد اق صادی و امچک شدد  سدفره

های  ما  آا خصمم خا مادهخا ماآ است اه به

ثیر دیگدری أدهدد. تددآ معرب فروپاشی قراآ می

ادیاآد افدزای  اه این شیمع بر  هاد خا ماده مدی

هدای باشد  خدا مادهسرپرست میبیهای خا ماده
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بسیاآی اه سرپرس ا  خمد آا بر اثر اب ال به این 

دهنددد  دددای از مشددکال  ویددرو  از دسددت مددی

آوا ی و اق صادی حاصل از فقدا  سرپرسدت  از 

ی شدددید و مشددکال  آوا ددی حاصددل از قر  یندده

بر د اده برخمآد  امناسب مردس با ایشا  آ   می

ممدداآ افسددردای و ح ددی ایددن امددر باعددک افددزای  

 خمداشی دآ  امعه خماهد شد.

بیکاآی افراد  یز به  مبه خمد اثرا  فراوا ی آوی 

ی بیکاآی ایاآد  افرادی اه به واس هخا ماده می

شدم د  شینی میو شرایط قر  ینه مجبمآ به خا ه

دچاآ ااه  مس ا ه تحمل شده و ایدن امدر مزیدد 

دآ  هددابددر مشددکال  مددالی باعددک افددزای  تددن 

خددا ماده  مسددیب آوحددی فرز دددا  و دآ هایددت 

افزای   رخ طال  خماهدد شدد. بیکداآی هم ندین 

باعک افزای  ممداآ  درس و بزهکداآی دآ  امعده 

خماهد شد اه این امر  یز اثر بده مراتدب سدنگینی 

 آوی  امعه و افراد داآد.

هدای هایی از این قبیل  بروز واادن ایریدآ همه

بینددی خ ی قابددل پددی شددنامف سدا و م عدددد آوا 

تما دد باعدک بدروز مشدکال  حداد دآ بمده و مدی

برخی افراد اردیده و یا دآ افرادی اه پی  از این 

ا ددد بدده بددروز تددری مبدد ال بددمدهبدده عاللددم خفیددا

پزشدکی و اخ الال  حادی اه  یازمند تم ده آوا 

شناسی هس ند منجر شمد )غفاآزاده آزاقی  آوا 

و ا  ممداآ افسدردای (. تردیدی  یست اه ار4933

سازد و اح ماالد بدر افدت تحصدیسی  تر میآا فزو 

 خمداشی و امبال م  تأثیر فزاینده داآد.

مسالل سیاسی  یز از تهدیدهای ایدن ویدرو  دآ 

ثیراتی پییرف ده و أاما   ما ده و به  مبده خدمد تد

 مسدد عد تهدیدددهای دآخددمآ تم دده اسددت. سددهل

اق صدادی و ا گاآی دولت دآ مددیریت پیامددهای 

های خیابا ی آا به تما د مشمبا  ماعی ارو ا می

 د بال داش ه باشد.

تددما  بدده فددم  از دیگددر تهدیدددا  سیاسددی مددی

های م رخ سیاسدی اشدمآ اشداآه ادرد. از چهره

ی دولددت و  ظدداس آا افددرادی بددا م جددایی ادده بد دده

دهندد  سدال تشدکیل مدی 10میا گین سدنی بداالی 

از سایرین بدمده و ایدن اح مال فم  ایشا  باالتر 

امر به دلیل عدس و مد  یروهای  ما ی اه با امدر 

اداآه اشمآ مشنا باشند ممکدن اسدت باعدک واآد 

ی اشدمآ و  ظداس و شد  ضربه سدفت بده بد ده

 های اح مالی شمد.بروز  اامنی

هایی  یز به دسدت الب ه از دل این تهدیدها فرصت

د ممده اسدت  دآ اشدمآ مدا دآ بسدیاآی از مدماآ

های ادال  اق صدادی بده واسد ه چدال  سیاست

آسددد. عدددس همدداهنگی بدده   یجدده مشفصددی  مددی

ظرفیددت  هددادی سدد اد مسددی مبدداآزه بددا ارو ددا 

تما ددد  فرصددت خددمبی بددرای حددل برخددی از مددی

های حکمرا ی اشمآ و تعیین تکسیا بعای چال 

هددا و یددا مشددف   بددمد   سددبت ادداآیمددمازی

قل دآ حدمزه ها با حمزه اخ یاآا   حددامسؤولیت

دهد  ی مد  اخیر  شا  میاق صادی باشد. تجربه

هددایی ادده آهبددری  ظدداس و ایددن سدد اد بددا حمایددت

های  ظامی و قاایی اشدمآ از م  هم نین بف 

ا د  عمسکرد خمبی داش ه است. برتدری ایدن داش ه
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س اد  سبت به  هادهای باالدسد ی دیگدری  ظیدر 

مدماآد شمآای عالی امنیت مسی اه دآ بسیاآی از 

ا دد  شدفافیت دآ تحقق این ممضمع  اممفق بدمده

بیشددد ر مم دددمد دآ تصدددمیما  ایدددن سددد اد و 

آسا ی به ر م   سدبت بده  هادهدای مشدابه اطالع

(. همدین الگدم 4933است )ابم عفری و همکداآا   

هددای مهددم اق صددادی و ا  مدداعی دآ آفددو چددال 

 ثر واقو شمد.ؤتما د ممی

 

 پیشنهزدات

ویددرو  ارو ددا و پیامدددهای دآ مجمددمع شددیمع 

ترین وقدایو عنما  یکی از مهما  ماعی م  باید به

دآ  ظدر ارف ده شدمد  تدر  از  94ا  ماعی قر  

قددراآ اددرف ن دآ معددرب بیمدداآی  منجددر بدده 

آف اآهای غیرمن قی دآ  امعه شده است. عدالوه 

هددای بددر ایددن  ایددن امددر منجددر بدده اخددی سیاسددت

از  اددیاآا  برخددیغیرمعقددمل تمسددط سیاسددت

ادیاآی اشمآها شده است و این اهمیت سیاسدت

انددد )االتدده  لنکرا ددی و مناسددب آا امشددزد مددی

 (.   9090  4باقری

هدای امدروزی دآ ثیرایاآترین سدازما أیکی از ت

هدا و مراادز اشمآهای دآحدال تمسدعه دا شدگاه

 عالی هسد ند. ایدن  گدر  اده مسدؤولیتمممز 

هددا و پددییری ا  مدداعی صددرفا خددام سددازما 

صمآ   گرشی  اق  های تملیدی است بهشرات

دآ مدیریت م رخ شده است. دآ م العه ااآیما و 

مبابده ها بدههمکاآا    شا  داده شد اه دا شگاه

                                                           
1. kalateh, lankarani & bagheri 

های اق صادی دآ قبال  امعه مسؤول سایر بف 

اددم هسدد ند تددا  ددایی ادده واکه دا شددگاه و پاسددخ

عدالی م درخ سسا  ممدمز ؤام آا برای مپاسخ

 (.   9002  9ااآیما  یاماممتم و اوشیماانند )می

ترین چالشی است اده شک ویرو  ارو ا مهمبی

آو با م  مما ه است.  های پی باشمآما  دآ ماه

دآ ایددن آاسدد ا دا شددگاه بددمعسی سددینا از اولددین 

هددای اشددمآ بددمد ادده  سددبت بدده شددیمع دا شددگاه

های سرعت اال ویرو  واان   شا  داده و به

ها آا به حالت تعسیق دآموآده خمابگاهمممزشی و 

تا بدا اداه  تدراام  معیدت دآ آاسد ای اداه  

سددرعت شددیمع بیمدداآی ادداس بددرداآد. امددا  قدد  

ها همماآه بایدد فراتدر از برطدر  ادرد  دا شگاه

ممقت یک اض راآ باشد  به عباآ  دیگدر صدر  

اقداما  ا جداس شدده دآ آاسد ای اداه  سدرعت 

افی  یسددت و شددیمع قابددل تقدددیر اسددت ولددی ادد

 تدری آا بدرای  قد ی فدراخدا شگاه باید اسد ره

 مفرینی دآ این حمزه لحاظ اند.

موآی شرایط اداآ و تحصدیل ایمدن شک فراهمبی

ترین مصدا  عمل به  فعا  دا شگاه  مهمبرای ذی

هددای ا  مدداعی و  سددمایری از شددیمع مسددؤولیت

هرچه بیش ر بیماآی ارو اسدت.  ااف ده پیداسدت 

ایشا  اس  اعت اافی برای پرداخدت  اه برخی از

ایفیددت آا  داآ ددد و ی ماسددک بای تهیددههزیندده

ااندم  ی خدمآاخ اده هدمتما د یاآا هدا شگاه می

ی بهداشد ی تبددیل بالاس فاده ما ده آا بده یاآا ده

 ماید. به یاد داش ه باشدیم اده سدفنگمی وزاآ  

                                                           
2. karima, yamamoto & oshima 



 

         
   ... تیبر مفهوم مسؤول یدرنگمقاالت: 

  

02 

بهداشددت مب نددی بددر   ددای  م العددا  سددازما  

ی تملی ی دآ هش م خرداد مداه بهداشت  ها ی  ط

اداه   یماسدک بدرااسد فاده از اعالس ادرد اده 

 یشدهر ندهیارو دا از قر  از  یریشدگیا  قدال و پ

ی ضد عفدم ی آوزا ده ثرتر ازاآ  شده است.ؤم

سنجی دآ مبدادی وآودی بده مرااز پرتردد و تب

سدازما  مرادزی( از دیگدر  دا شگاه )و  ه صدرفاد

 فعدا  اسدت. دآ مصادیق اهمیدت بده سدالمت ذی

همدددین آاسددد ا برقدددراآی اآتبددداب تجددداآی بدددا 

هدددای باایفیدددت تمصدددیه تملیدانندددداا  ماسدددک

شدمد اده ماسدک و شمد. هم نین پیشنهاد میمی

ی اافی و قیمدت مناسدب  هدت دس ک  به ا دازه

د ها مم مخرید دا شگاهیا  دآ ا  ظاما  دا شکده

 باشد. 

های مممزشی مف صر و اداآبردی از اآسال پیاس

هدای مف سدا )پیامدک  اتمماسدیم   طریق دآاداه

تما ددد همشددیاآی ...( مددی ایمیددل  اا ددال بسددنا و

دا شگاهیا  دآ شرایط خ یر اندم ی آا ماداعا 

 اند.

ااآارد اصسی دا شدگاه  تملیدد عسدم )پدژوه ( و 

ایدن باشد و چده  یکمسدت اده عالبم )مممز ( می

ااآاردهددا آا دآ آاسدد ای عمددل بدده مسددؤولیت 

ا  مدداعی تنظددیم انددد. مددبال دآ  هددت حمایددت از 

هددای هددای مددرتبط بددا ارو ددا دآ حددمزهپددژوه 

شناسدددی  اق صدددادی  مف سدددا )اعدددم از زیسدددت

ی معاو ددت پژوهشددی ا  مدداعی و ...( بددا مصددمبه

های مرتبط بدا ارو دا آا ام یاز مربمب به پژوه 

د و یددا اینکدده بددرای لحدداظ اندد 9/4بددا ضددریب 

هددایی ادده دآ ایددن حددمزه هددا و آسدداله امددهپایددا 

ی تشدمیقی دآ  ظدر شدم د  دیم  مدرهتعریا مدی

بگیر د. ضمنا شایس ه است با تصمیب شمآاهای 

مربمطدده دآ  عمددممی اخ یدداآی بددا ممضددمع 

بهداشت و تندآس ی دآ  مو دآو  دا شدجمیا  

ااآشناسددی قددراآ ایددرد و بددرای دا شددجمیا  

های اخ یاآی مشابهی تکمیسی  یز دوآه تحصیال 

 طراحی اردد.

ی ایشد ه دهدد اده دآ یدک دهدهمماآها  شا  می

تمایددل بدده دوآادداآی و  یددز ممددمز  از آاه دوآ  

ای داشدد ه اسددت. شددرایط  اشددی از آشددد فزاینددده

ارو ا  یز اقبال به اس فاده از فناوآی اطالعدا  و 

ا  اآتباطا  دآ اممآ اداآی و مممزشی آا دوچندد

 ممده است. به هر حال چال  ارو دا یدک چدال  

ی بشددری اسددت و بددا بسندمددد  بددرای  امعدده

تما  از م  بده سدالمت مد   میهای امتاهمسکِّن

ایشت. دآ این شرایط دا شگاه بایدد بده صدمآ  

 دی به د بال اس قراآ بس رهای فناوآا ده و  یدز 

قدا م ی بدرای تسددهیل ممدمز  از آاه دوآ و  یددز 

هاسددت ادده دا شددجمیا  باشددد. سددالدوآادداآی 

هددای تددراز اول اشددمآ بدده فراوا ددی از دا شددگاه

شددم د  ال حصددیل مددیصددمآ  الک رو یکددی فدداآ 

ای بنابراین به شرب حصمل برخی شرایط زمینده

تما  از ایفیدت ایدن  دمع از ممدمز  اطمیندا  می

حاصدل اددرد. دآ همددین بحدرا   دداآی  دا شددگاه 

ی از دوآاداآی ی قابل قبملفردوسی مشهد تجربه

ها مممز ده ااآانا  داشت اه برای سایر دا شگاه

است و دیر یا زود باید به این سمت حرات اندیم. 
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تال  دآ  هت غسبه بر مشکال  قا م ی و ا رایی 

این ایده  خمد مصدا  عمل به مسؤولیت ا  ماعی 

 است.

تسهیل دآ شرایط برادزاآی ام حا دا  حادمآی 

تما دد دآ  هدت مدی از دیگر پیشنهاداتی است اده

ها ممآد تم ه باشدد. بده ی خا مادهااه  دغدغه

ایدن معنددی اده مددبال یدک دا شددجمی تمیسددراا ی 

شدداغل بدده تحصددیل دآ دا شددکده عسددمس  ب ما ددد 

ی اقمدداآی تمیسددراا  ام حددا   آا دآ دا شددکده

ی آز  بدهد و یدک دا شدجمی همددا یب دا شدکده

ی اق صاد و عسدمس ب ما د ام حا   آا دآ دا شکده

 ا  ماعی بدهد. 

شمد  هت مراعا  حدال دا شدجمیا  پیشنهاد می

هددا  پددییر  و  سددمایری از شددسمغی خمابگدداه

دآخماسدددت مهمدددا ی دا شدددجمیا  همددددا ی دآ 

دا شددگاه بددمعسی سددینا و ممافقددت بددا دآخماسددت 

هدای جمیا  شهرس ا ی دآ دا شدگاه شمهما ی دا

عمل بده  شا  تسهیل اردد و دآ  هتمحل ز دای

مسؤولیت ا  مداعی  مالحظدا  سدابق مبندی بدر 

 گهداشددت حددداابریب دا شددجم دآ دا شددگاه بدده 

هدا مددمآد منظدمآ از حدد  صداب  یاف داد ب ادال 

 تجدید  ظر قراآ ایرد.

های آوا ی و افسدردای با تم ه به شیمع بیماآی

ی دا شددگاه دآ  هددا  پسدداارو ا  مراددز مشدداوآه

ی خددا مادهدهددی خددمد آا بدده ی خدددما دایددره

دا شجمیا  و ح ی مدردس شدهر همددا  اسد ر  

دهد. این مرادز دآ آاسد ای عمدل بده مسدؤولیت 

تما د از ظرفیت اساتید و دا شجمیا  ا  ماعی می

شناسی دا شگاه دآ قالدب تحصیال  تکمیسی آوا 

هددای خیریدده بهددره بگیددرد. عددالوه بددر فعالیددت

های تسفنی  همکاآی با شبکه تسمیزیم ی و مشاوآه

 شمد.آادیمیی اس ا ی همدا  تمصیه می

شددیمع ارو ددا از سددمیی عجددز عسددم مدددآ  و 

هددای  ددمین آا مشددکاآتر اددرد و مددردس فندداوآی

تر  ممد و از  ا ب دیگدر  منکسر آا به خدا  زدیک

ی شددروآ و ... آا دآ شددبهاتی دآ مددمآد فسسددفه

اذها  دا شگاهیا  و مردس ایجداد  مدمد. مق ادی 

اه   هداد  ماینددای مقداس است اروه الهیا  دا شگ

معظم آهبری و معاو دت فرهنگدی بدا اسد فاده از 

ایددری از ظرفیددت فاددای مجددازی  هددت بهددره

ها و مقابسه بدا تهدیددا   مهیدا باشدند. بده فرصت

هدای تما  به سسسدسه  شسدتعنما  یک  مم ه می

الهیدددا  ارو دددا اشددداآه ادددرد اددده دآ یکدددی از 

اسداتید هدای دا شدگاه تهدرا  بدا حادمآ پردیس

معاآ  و فسسفه برازاآ شد و دآ فاای مجدازی 

هددای دیددداآی و شددنیداآی بدده خددمبی و آسددا ه

منعکس شد. دآ همدین آاسد ا همکداآی بدا شدبکه 

تسمیزیددم ی و آادیددمیی اسدد ا ی همدددا  تمصددیه 

 شمد.می

هدددای مددددیری ی  اق صدددادی  ی مشددداوآهاآالددده

شناسددی و مهندسددی بدده اسددب و ااآهددا و آوا 

دیده از ارو ا  تمسط اساتید و یبااآخا جا  مس

دا شجمیا  دا دری مصددا  دیگدری از عمدل بده 

تما د تحت عندما  مسؤولیت ا  ماعی است اه می

تدر دآ محقق شمد. این ایده پی  "اسینیک صنعت"

دا شگاه تهرا  هم ا را شده است. دآ ایدن مسدیر 
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تددما  از ظرفیددت فرهنگسددرای اسددب و ادداآ مددی

آی همددا (  یدز اسد فاده والیت )م عسق به شهردا

  ممد.

های  یکمااآی  سبت به ااآانا  قراآدادی پمی 

ا د از دیگر اه دآ شرایط سفت انم ی بیکاآ شده

اقداما  ضدروآی اسدت. مددیرا  عدالی و میدا ی 

تما ند طی یک پمی  خداپسندا ه سده دا شگاه می

ماه افزای  حقم  خمد  سدبت بده پاآسدال آا بده 

اآدادیب بیکداآ شدده هدیده ااآانا  شدرا ی و قدر

انند و با اعالس این ممضمع دیگر همکاآا  آا هدم 

به مشاآات فرابفما ند. لحاظ تففیدا دآ شدهریه 

ها برای دا شجمیا ی اه سرپرسدت و سایر هزینه

شا  بر اثر ارو ا فم  ارده است   یز دآ خا ماده

 ایرد.همین مقمله  ای می

 بده 4933-33 دوس سدال سدال دیمبه هر حال دآ 

هدای دا شدگاه  و هزینه ااه  برخی خدما دلیل 

ی مازاد خماهیم داشت امدا بایسد ی بمد ه طبیع اد

ا داز )و بسکه بسیاآ بیش ر تم ه داشت اه این پس

از م ( دآ سنما  متی و با ت میل دوآا  تحصدیل 

اردهدا دا شجمیا  باید هزینه شمد. لیا دآ هزینده

مسدؤولیت باید حزس و اح یاب پیشه ارد. از منظر 

ا  ماعی اهمیت ایدن ممضدمع هنگدامی ماداعا 

شمد اه دقت انیم سداخ اآ دآممددهای دولدت می

 دمیی دآ به شدد  مسدیب دیدده اسدت و صدرفه

های دا شگاه و بازاشدت مدازاد بده خزا ده  هزینه

شمد اه دولت  اازیر به خسق پمل  گردد باعک می

و مردس اشمآما  زیر فشاآ تمآس امرشکن قراآ 

های سابق اه باید به هر  حم شدده ا گاآه  گیر د.

بمد ه آا تا ا  های سال هزینده ادرد  دآ شدرایط 

 انم ی باید ممآد تجدید ظر قراآ ایرد.

هدای ایشد ه دآ با م کده دا شدگاه دآ تمداس سدال

برابددر فددرو  امددالخ و مسدد غال  زالددد خددمد 

مقاومت ارده است  امدا شایسد ه اسدت دآ سدال 

دولددتب دآ شددر   دیددد دآ  هددت مماسددا  بددا 

 شدینی ی قبسدی عقدبوآشکس گی  ا دای از آویه

ی خمد آا با تبددیل اند و بفشی از اسری بمد ه

های بالاس فاده بده امدمال مملدد )از طریدق داآایی

فرو  یا ا اآه بسندمدد (  بدرا  اندد. فدرو  و 

ی سدال مملدسازی اممال مازاد دول ی دآ بمد ده

ه اسدت. بدا به شد  ممآد تم ه قراآ ارف د 4933

تم ه به عمسکرد  امناسب واایاآی اممال دآ سال 

 10ایش ه  دآ سال  اآی مقدرآ شدده اسدت اده 

دآصددد منددابو حاصددل از فددرو  امددمال مددازاد 

ها بدده همددا  دسدد گاه فروشددنده امددمال  دسدد گاه

 .ابدییاخ صام م

ی بفشدی از اس فاده از اوآا  بدهی  هت تسدمیه

هدای  قددی( پرداختم البا  پیما کاآا  )دآ اناآ 

تما د مدمآد  یز آاهکاآ معقمل دیگری است اه می

 تم ه باشد.

یابی بدر آیزی عمسیاتی و هزینهسازی بمد هپیاده

مبنای عمسکرد یکی از آاهکاآهای غسبه بر اسدری 

بمد ه و دآ  هایت پیشگیری از تمآس است. وفدق 

ی ششددم  دا شددگاه ممظددا اسددت قددا م  بر امدده

آیزی عمسیاتی آا  ظاس بمد هظر  چند سال متی 

دآو  خمد مس قر اندد. دا شدگاه شدیراز دآ ایدن 

هایی داش ه است اه برای دا شگاه آاس ا پیشرفت
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های مزبمآ ی اس قراآ ساما هها و هزینهدشماآی

 باشد.خمد  معی عمل به مسؤولیت ا  ماعی می
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 1سمیونالیو انترناس سمیونالیو دوگانه ناس روسیکرونا و

 

 
 2یدکتر رضا ماحوز

 

 

 مقدمه

 1کرونا تأثیرات دربارۀ دارم تالش نوشتار در این

طوور به و جهان در ناسیونالیسم رشد بر ویروس

 و جهوو  و آموزشوو  تحووو ت و خوواا ایووران

 شوو   را جدیوود محتوووا  آموزشوو  کووه مسوویر 

 آن، مقابوو  و سوووی  بنگووارم مطووال   داد، خواهوود

 ارت وواط  و و آموزشوو  انترناسیونالیسووم یعنوو 

 برجسوته را داشو  خواهد پ  در که های ظرفی 

 .کنم

ضووربه  دیگوور از متفوواوت خیلوو  ویووروس کرونووا

 و جان ووههوووه هووا تحووریم هووای  هونووونزننوود 

 ط یعو  سوهونا  یا حوادث و الولل بین جان  یک

 نادرس  ها حت  تصویم و زلزله و سی  ق ی  از

 ویوو  را بووه جامعووه کلیوو  ح ووومت ، مسووالو ن

                                                           
  و اجتووا   در ابعواد فرهنگو ی جستارها»برگرفته از کتاب . 1

از انتشووارات پ وهشوو د   «رانیووکرونووا در ا روسیووبحووران و

 ، و فنواور قواتیوزارت  لووم، تحق  و اجتوا   مطالعات فرهنگ

 .۳۵-۹۳: 1۹۱۱ نیفرورد

پ وهش د  مطالعات   گرو  مطالعات فرهنگ   لو تأی ضو ه. 2

  . و اجتوا   فرهنگ

 و ادار  نظوووام مسوووالو ن، و مووودارانسیاسووو 

 تحو  آموزش  وی   طوربه و و خدمات  صنعت 

. پایودار و جان وههووه خیل  سریع، داد؛ قرار تأثیر

 آن گسوترد  ا والم شویو  از پس روز چند ظرف

 مودارس اسفند ما ، اول در ارا  و تهران و قم در

 ادار  بوه هوا دسوتگا  شود، تعطی  هادانشگا  و

 کننووودگاندرخواسووو  و بیوووواران بوووا هو وووار 

 دسوتور در دورکوار  و شودند مرخص  د ووت

 نظووام بعوود، هفتووه دو و قوورار گرفوو  ادارات کووار

 سوط  در نظام خودمات  و بازار کشور، اقتصاد 

 ایون ویووروس حضووور تلو  طعووم خوار،، و داخو 

ایوام  ایون در بسویار  مشوال . چشوید را مهاجم

 شودند؛ متضرر نیز وابسته صنایع و شدند تعطی 

 و اقتصواد  کاسو ان ز م به که ایام  درس  در

 تووام سال یک معادل ا ارزش اقتصاد  خدمات ،

 را نوشووته ایوون امووروز کووه هوووین تووا. داشوو 

 مووا  اسووفند، روزهووا  آخوورین در نویسووم،موو 
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از  کوه هوای حووز  از بلنودبا ی  فهرس  توانم 

را  انودشود  متضورر خطرنوا  ویروس این ورود

 پایوان توا شورای  ایون اگور مسلواً کرد که  رضه

 و بلندبا تر مذکور یابد، فهرس  ادامه آیند  فص 

 هووا خووانواد  بگووذریم از شوود؛ خواهوود توورمتنووو 

 نتوانسوتند در حتو  و شودند دالودار که بسیار 

 گسوترد  بوه صوورت  زیزانشوان تودفین مراسم

 شوان،مرحوموه یوا مرحوم برا  یا و شرک  کنند

 .برپا کنند  زای  مجلس

 سو   الوللو بوین سط  در سهونا  وضعی  این

 سواز ایزوله سیاس  کشورها از بسیار  شد تا

 بور را خوود مرزهوا  آنها. گیرند در پیش را مل 

 زمین  و هوای  آمدها  و بستند، رف  هوسایگان

 کردنود، قطوع حتو  و بسیار محودود را دریای  و

 محودود را لیرمصورف و  مصرف  کا ها  ورود

 و دادنود قرار شدید بهداشت  بسیار کنترل تح  و

 و ا هوا  منطقوههو وار  و هابرنامه از بسیار 

تعلیو   حالو  بوه ثوانو  اطوال  توا را ا فرامنطقه

 کورد توالش کشوور  هور فضا این در. درآوردند

 توا ب شود کنوار هوسوایه ها گلیم از خود را گلیم

 ترتیو ، بدین. شود ناپیدا این مهاجم قربان  م ادا

 کوتورین بوه الوللو بین و تعامالت شد بسته درها

 پدیود  این. رسید سال اخیر هشتاد در خود میزان

 هوم هواملو  هوا ودول  منف  احساسات با بعضاً

 دشونان پیشوین و رق ا که احساسات  بود؛ هورا 

شویو   و کورد موتهم بیولوژیک حوالت به را خود

 مهوار برا  شد  طراح  ا برنامه را ویروس این

 جدید ناسیونالیسو  روا، آلاز این. رقی  دانس 

 چووارچوب در خووود از حراسوو  هووم بوور کووه بووود

 و دفووا   سیاسوو  و اتخووا  سوورزمین  مرزهووا 

 و دارد تأکیود ایون بیووار  ق وال در تهاجو  حت 

 ایوودلولوژیک بهوور  هووا تراشوو دشووون از هووم

 .گیردم 

جانو   از جدیود، ناسیونالیسوم این ایران داخ  در

گرفو ؛  شو   حاکویو  مقابو  در بعضاً و جامعه

بر  نه پیشین، الگوها  برخالف که ناسیونالیسو 

 قووم  و زبوان  اشتراکات و تاریخ  ها اسطور 

 اتخوا  و حواکویت  سیستم نقد بر بل ه و فرهنگ ،

ایووون . اسووو  م تنووو  موضوووع  لیرح وووومت 

 هووا کوپووین در قالوو  بووار چنوود گیوور ،موضووع

 رلوم اد وا  لو  مدرسوه، بوه کودکان نفرستادن

 در شورای  شودن  واد  م نو  بور جوهور رلیس

 حتوو  یووا و خانووه در مانوودن و دوم، آلوواز هفتووه

 رسوو  آمارهوا  برابر در ساز  وضعی شفاف

 هوا کلیو  ترویج. شد نوایش گذاشته به ح ومت 

 برگووزار  هووا  طرفوودارمووذه   از برخوو  کوتووا 

 و قرنطینوه شهرها بحران  فضا  در دین  مراسم

بووه  قووو  طووالب بازگشوو  و تهووران و قووم ن ووردن

 بووه تهرانوو  مسووافران و خووود هووا شهرسووتان

 توورگسووترد  شوویو  نتیجووه و در کشووور سراسوور

 ت وع به و  دم مسافرت، بر تأکید رلم ل  بیوار 

 بوا مسوالو ن ضودی  در گسترد  ها تحلی  آن،

فرهنووو   و قوووم روحوووانیون بعضووواً و ناصووواد 

 مووارد  دیگر و دین ، مد یان از برخ  لیر لو 

 بوار ایون توا شد س   گرف ، ش   ایام در این که

 نهادها  با مدن  تقاب  سو  به احساسات جامعه
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 سوو  بخوشرهوای  نو   ناسیونالیسم و رسو 

 و مشوارک  در را که رهوای  ناسیونالیسو  یابد؛

 هووا غ لیرح ووومت یووار دسوو  و مردموو  اتحوواد

 ناسیونالیسوم چنودان ایون ال توه. کوردم  جستجو

 بدن  اجتوا   هوین خود در که چرا ن ود ی دس 

 و لیررسوو  رسو  هشدارها  که بودند افراد 

 با الذکر،تقاب  فو  خالف یا و گرفتندنو  جد  را

 جهاد و ادبیات کرد  هوراه  رسو  نظام و دول 

 ترویجرا  جان  دشون این با پزش   کادر جن  و

خنثوو   را فووو  ناسیونالیسووم لووذا و کردنوودموو 

 هفتوه در مسوالو ن معقو نوه واکونش. کردنودم 

 امواکن تعطیلو  م نو  بور آن، از ق   و اندک  آخر

 مشوووارک  بووورا  هوووای تعریوووا را  و مقووودس

 افووراد اقتصوواد  بووه هووا کوووک در شووهروندان

ایوون  شوودت از انوودک  نیووز، لیوور  و دیوود آسووی 

 وسوای  ا هفتوه چنود فقدان اما کاس  احساسات

 تولیود م ن  بور رسو  خ رها  بهداشت   لیرلم

 هووا تری ووون از گسووترد  و ت لیغووات آنهووا ان ووو 

 ا والم و تلگرام تداوم فیلترین  بر اصرار رسو ،

 هجووم و کوردن تهوران قرنطینه نسنجید  مواضع

 را ایون احساسوات هوننوان ها،فروشگا  به مردم

 احسواس، ی دسو  این گرچه داش ؛ نگه صدر در

در  کووه قوودرت  داشوو ؛ را  زم قوودرت امووا ن ووود

 ح وم   امدان  تقاب  جوله از حوادث از بسیار 

سل   و سال آلاز ها سی  ماجرا  در هابا سون

 و دولو  و رسوو  هوا خ رگزار  از مشرو ی 

 در. داش  ریشه بهون و آبان حوادث حاکوی  در

 نظوام نواتوان  م نو  بور هوای شرای  تحلیو  این

 حتوو  و بیوووار  ایوون در کنتوورل ح وموو  رسووو 

 بدترین در و شیو  بیوار  و ورود در آن تقصیر

 مراجوع بیووار  توسو  ایون توسوعه خوود، ش  

بوه  دسو  بسویار کوه شودمو  شنید  نیز رسو ،

 احساسوات ایون صوورت، هور در. شودمو  دس 

 بووا برخووورد از متفوواوت  شوو   تقووابل  خواسووتار

 حاکویو  و دولو  توسو  اساساً بود که موضو 

 از بایسو مو  ایوران لوذا نجوات و ن ود اجرا قاب 

 .گرف م  انجام دیگر مجرای 

 تعطیلووو  و آمووود  پووویش شووورای  اقتضوووا  بوووه

 وزارت سوطو،، تووام  در هوا  آموزشو کالس

 و تحقیقووات  لوووم، و وزارت پوورورش و آموووزش

 هوا آمووزش را بوه اسوتادان و معلووان فناور ،

کوووه  آنجوووا از. کردنووود ترلیووو  لیرحضوووور 

 برنامو  چنوین اجرا  برا  کشور ها زیرساخ 

 از بسویار  لوذا ن ود، آماد  ا و ناگهان  گسترد 

 آموزشوو  هووا از برنامووه بازاسووتفاد  موودارس

 در آموزشو  حاضور هوا برناموه یا و تلویزیون

و  دادنود قورار خوود کوار م نا  را مجاز  فضا 

 بوه تور،م ت رانوه انودک  ا شویو  بوه دیگر برخ 

 و معلم از تصویر  و صوت  گذاشتن ویدیوهای 

 یووا و واتسوواپ  و تلگراموو  هووا در گوورو  اسووتاد

 بودنود میوان ایون در. دانشگا  روآوردنود سامانه

 بورا  بیشتر  که آمادگ  های دانشگا  و مدارس

 لیرحضور  ها  گروه کالس و داشتند امر این

 زموان حال هرچوهاین با. کردندم  برگزار را خود

 شورای  بوا تر ارتقوا  برا  امیدها رودم  جلوتر

بوه  هوادانشوگا  و مودارس تجهیز سر  . رودم 
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 در کوه اسو  بزرگ  اتفا  ارت اط  ها ت نولوژ 

 ت ویووو  صوووورت در و اسووو  دادن حوووال رو 

 پیشرفته کشورها  و ایران ش اف میان تواندم 

 هووا شوویو    تعوودددهنوود  نویوود و کنوود کووم را

 بوه چنود دهوه که اتفاق  باشد؛ آیند  در آموزش 

آموزشو   نظوام و بوود افتواد   قو  متعدد د ی 

 .بردم  رنج آن فقدان از کشور

 آلوواز را آن توووانموو  کووه خوشووایند رویووداد ایوون

 را راهو  کورد، قلووداد آموزش  رصه انقالب  در

 کورد؛ خواهود بواز جدید تعدی  ناسیونالیسم برا 

 درهوا، شودن بسوته در مقابو  توانودمو  که راه 

 پنجور  ایون. دنیا بگشاید با ارت اط برا  ا پنجر 

 نظوام آموزشوو  بور را متعوودد  منظرهوا  جدیود

طوور بوه  وال  آمووزش نظام و  ام طوربه ایران

 ویندوزگونوه، نووادینغ پنجر  این. گشایدم  خاا

 بواز سرزمین  مرزها  گرفتن نادید  را برا  را 

 میوان دوسوت  و گفتگو و   تعام زمینه و کندم 

 ایون. کندم  فراهم را هاو گرو  هامل  و کشورها

 کوه چورا. و دوسوت  اسو  صول   پنجر  پنجر ،

 قورار جامعه مودن  و هامل  اختیار در را ظرفیت 

 دیپلواتیک ح وومت  تصویم هرگونه از که دهدم 

و  کشوووورها میوووان تعوووامالت برقووورار  بووورا 

   رصوه  رصوه، ایون. رودم  فراتر هاسرزمین

 و محتوووا خووود بوورا  کووه ا اسوو ؛ آزاد  آزاد 

 بسوته با ترتی ،بدین. کندتولید م  را  زم ادبیات

 توا شوندم  گشود  هابا ج ار پنجر  درها، شدن

 و هووابحووران ی وودیگر بوور بووا تعاموو  در هوواانسووان

 کوک هوودیگر، به آنها. آیند فال  مشتر  دردها 

بورا   و کورد خواهند فهم را آن مشابه و درد این

 و شود  کشوا هوا فنواور  و دانوش آن، درمان

 بودین. دارنودمو   رضوه هودیگر بر پیشنهاد  را

 بور لل وه و حو را  یوافتن جهان در  هوه ترتی ،

 با و آمد خواهند کوک ی دیگر به مشتر  معضل 

 از   ارزشووند تجربوه یوار ،دسو  و یار  این

 و برقرار  خود از حراس  برا  را جهان  تعام 

  سووویه ایوون. گذاشوو  خواهنوود برجووا  صوول 

 و هواملو  بور کرونوا کوه اس  انترناسیونالیسو 

 بووه ضوورورتاً و داشوو  خواهوود کشووورها  رضووه

 ا سوویه ماند؛ نخواهد نیز محدود آموزش حوزۀ

 جولووه از متعوودد هووا در حوووز  زود یووا دیوور کووه

 نوایان آموزش  خدمات  و و اقتصاد  ها حوز 

 تراش،ناسیونالیسم دشون مقاب  در و شد خواهد

 هاو مل  هافرهن  میان صل  و دوست  و ارت اط

 .داد خواهد نوید را هادول  و

ضرورتاً  که  ال  آموزش نظام خاا، طوربه اما

   رصوه از اسوتفاد  فرهنو  و دانوش بایس م 

 تولیود کنوار در و کنود ت یین و را تعریا سای ر 

 برآمود  هوا فناور   و  رضه تخصص  دانش

 و  ووال  مراکووز آموووزش و هووادانشووگا  بووا آن،

 به مساهوت  معطوف الولل بین معت ر ها شرک 

سووطح   در را آورد  و باشوود داشووته آن توسووع 

 رسوالت  کنود، ت ودی   وووم  فرهنو  بوه خاا،

 تغییور بزرگو  بوه رسوالت  دارد؛ سترگ بر هود 

 نظووام. سووهوگین و ا  وسوویعرودخانووه مسوویر

 از ا وم و اکنوافش اطوراف هوو  بوا  وال  آموزش

و   لووم هووا پووار  هووا،پ وهشووگا  هووا،دانشووگا 
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 هوا اپ حتو  و بنیواندانوش ها شرک  فناور ،

 ضرورت به  تا، وزارت حوای    تح فناورانه

 سوو  به را خود کار  ها از برنامه بخش  باید

 هوووش دنیووا  بووا خووود  پیشووینه نسوو   یووافتن

 نرم ها و ت نولوژ  دیجیتال  رصه و مصنو  

 صونعت  هوا  انقوالبیافتوه و مدیریت  و ارت اط 

 موا تواند سور  م  اتفا  این. دهند سو  چهارم

انقووالب  کووه تحوو ت  بووا شودن هواهنوو  بورا  را

 بیشوتر اس  آورد  پدید جهان در چهارم صنعت 

 م تنو  بور سوخن هوم و ف ور هوم  و زمینه کند

 سوط  در فنو  و  لو  با رق ا  فناور ، و دانش

 موضو   این. کند ا  برقرارفرامنطقه و ا منطقه

 ها دانشگا  میان ماهی  ارت اط تواندم  که اس 

 بووه کووه دارد؛ ارت وواط  مشووخ  نیووز را جهووان

 هاو شرک  هادول  و ماندنو  محدود هادانشگا 

هووا  کارتوو  و دیجیتووال و ارت وواط  هووا اپ و

 س ک موضو ، این. گیرددربرم  نیز را اقتصاد 

 قورار توأثیر تحو  نیوز را هوامل  و زندگ  جوامع

 در بوورا  گذشووته از بوویش را و آنهووا داد خواهوود

 توودن  موضوو ات و مدیری  امور گرفتن اختیار

 .خواهد ساخ  تواناتر فرهنگ  و

 در بوزرگ تحوول  بوه توجوه به معنوا  سخن این

 متأثر که اس  دانشگا  اجتوا   مسالولی مفهوم 

 هوا ت نولووژ  در الوللو بوین فضا  ارت اط  از

 فیزی و ، حضور از بیش و مدیریت ، ارت اط  نرم

 و هواسوون و هواو گورو  افوراد سوای ر  حضور

 پشوتی ان  خودمات را و صونع  حوز  و هاتش  

تنهوا  نوه دانشوگا ، ایون معنوا، ایون به. کرد خواهد

و  جوامع با بل ه ندارد خود محل  جامعه با مرز 

 بودون نیوز سوای ر    رصه در حاضر ها مل 

. داشو  خواهود تعام  سیاس  و مالحظات مرز 

 هوادولو   وظیفوه شورای ، در ایون اس  ط یع 

 و ارت اط  فضا  ها  اینزیرساخ  تأمین صرفاً

 خواهود دشونان احتوال  برابر در آن بقا  تضوین

 .بود

  نتیجوه در یافتوه توسعه ارت اط  و  لو  فضا 

 کوم  نتیجوه در کشورها و جوامع تصویم جوع 

 از پیشووین  انگووار  حضووورها  فیزی وو ، شوودن

 انجووام ت عوو  بوورا  م ووان  بووه  نوووان دانشووگا ،

آن،  بوه جوا  و زد  کنوار را بیرون  ها سفارش

 مورز  آن، در که نشاندم  را ا ارت اط   ش  ه

 وجوود دانشوگا  و صنع  جامعه، سه حوز  میان

 سوه هور ارت واط ، شو  ه ایون در .داش  نخواهد

   رصووه در کنشوو  گسووترد  کووه فووو   حوووز 

 کوه   فضای توسعه و تعریا در دارند، الول بین

زننوود موو  را آخوور و اول حوورف آن در هوواداد 

 گوذار ارزش نظام از متفاوت و ورزید  مشارک 

 تعریووا را ارت وواط  مقووررات پیشووین، و قووانون 

 زودتور نودارد، ا داد  کهآن فضا، در این. کنندم 

 بوورخالف کوه چوورا شوودنهوواد  مو  کنوار بقیوه از

   رصوه جواکالسویک، ایون ها دانشگا   رویه

 اموا .نیسو  سوواد بو  و بنیگو کم داشتن پنهان

 توانودم  دارد، پرسش  و مسأله و موضو  کهآن

 .باشد داشته چشم بزرگ دنیای  یار  و به کوک

از  الگوووی  بووا زود بووه کووه معناسوو  بوودان ایوون

 متفواوت کوه داشو  خواهیم سر و کار هادانشگا 
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 و فرانسووو  و انگلیسوو  و آلوووان  از الگوهووا 

 ایوون. اسوو  دینوو  و و مارکسیسووت  آمری ووای 

 دنیوووا  در محوووور دانشوووگا  گفتگوووو دانشوووگا ،

 مودیری  پونج سوال و نوود. بوود خواهد ارت اطات

 الگوو  کالسویکغ بوا ایوران در دانوش نظام دولت 

 یا ارت اط و پ وهش حت  نه و آموزش بر متورکز

را  سواختارها چنوان متأسفانه جامعه، با سویه دو

 جوز ا حادثوه هیچ شاید که اس  ساخته متصل 

 از را دارریشووه بنیووان ایوون توانسوو کرونووا نووو 

 کووه بووود بینوو پوویش قابوو  .دهوود ت ووان جووایش

 زود بوه  وال  موا آموزش نظام فعل  ها بحران

مج وور  اضوطرار حسو  و شود خواهود توروخیم

 پیشووین، متصوول  الگووو  کنووار در شوود خووواهیم

 هوا سو ک و دیگور هوا آموزش را برا  فضای 

 و محلو  ها دانشگا  جوله دار  ازدانشگا  دیگر

 بواز جامعوه، از مدار برآمد خیریه ها دانشگا  یا

 مهواجم ویروس، ایون کرونا دانستیمنو  اما. کنیم

 ساختارها  پیشین چنین رؤی  لیرقاب  ناشناس

در  را فضاها و هاظرفی   هوه و ش ند هم در را

 ارت اطووات بوور و کنوود جوووع خوواا فضووا  یووک

 را مو وون ظرفیوو  تنهووا مهوور و مجوواز  سووای ر 

 فصو  دو به ویروس این دور  حیات  اگر. بگذارد

 ب شود، دیگور سالیک بهبیشتر  احتیاط با و دیگر

 بزرگو  تحوو ت بسویار شاهد موقع آن تا مسلواً

بوا  آمووزش   رصه وی  به ها رصه توام  در

 کوه تحوو ت  بوود؛ خوواهیم الذکرفو  مشخصات

 .بود نخواهد ایران محدود به

انقوالب  سور   شود، گفتوه کهچنان وضعی ، این

 افزایش ایران در و دنیا توام در را چهارم صنعت 

 از متعودد  کاربران توس  که انقالب  خواهد داد؛

 ایون به نظر. کندم  ط  را خود جهان را  سراسر

 هوا پ وهشوگا  و هااس  دانشگا   زم تغییرات،

 حووز  ایون در را دانوش خوود سریع خیل  نیز ما

 اقتضوالات را بوا خود  ول  نحوبه و دهند افزایش

از  گیوور کوووک. کننوود سووازگار آن رشوودبووه رو

 گفتوه کوهچنان الولل ،بین مشاوران و متخصصان

 کرونا دور  در دانش تسهیم فرایند از شد، بخش 

 دنیوا  آینود ، دنیا  که چرا. اس  و پساکرونای 

 هوای توالش اسو ؛ مشوتر  هوا و تالش دردها

 و خودمات  و اقتصواد  ها انداز  بنگا را  برا 

 اسو  ط یعو . دنیا  ارت اطات در جدید آموزش 

 بووا نتوانوود و پ وهشو  آموزشوو  مرکوز یووک اگور

 در خوود را دفون بایود کنود، کوار جهوان   ش  ه

  .کند نظار  خود برافراشته دیوارها 

 هیوأت ا ضوا  نخسو  اولویو  اخیر دهه در اگر

 بیشوتر امتیازات کس  جدید، ا ضا  وی   لو  به

 ایون اینوک اس ، بود  ارتقا   نامهآیین اساس بر

 دنیوا  در بقوا ها را  و کشا کس  باید اولوی 

 و بسووته هووا بوورخالف کووالس. باشوود سووای ر 

 سوواد مایه ب کم استادان آن در که مهر سربه

 آن را تن و  دانشجویان و کردندم  پنهان را خود

 تخصو  کسو  بودون مدر  کس  برا  ابزار 

 و نقد ها کالس آت ، ها کالس دانستند، زم م 

 آینوه چوون کوه هوای کوالس بوود؛ داور  خواهند

 هوواکووالس ایوون. نوو  سووخنگو چووون و لوازنوود
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 جهان ارت اطوات  گشود    رصه در مخاط ان 

 فضوا  گسوترد ، این در آنها انع اس لذا و دارند

خواهود  منجور متنوو   تولیدها  و هامصرف به

 .شد

ایون   نووان با متناس  و توضیحات این  هوه با

رلوم  لو  کرونوا، ویوروس گف  توانم  جستار،

   رصووه در ظوواهر بووه کووه هووای فروبسووتگ 

 کونج بوه را آدمیوان و داشوته ها  فیزی  واقعی 

 حو س را آنها و راند  و شهرها هاخانه دیوارها 

 از جدیود  نوو  برا  تولود را زمینه و اس  کرد 

 و حراسووو  حفووو  بوووه معطووووف ناسیونالیسوووم

بهوار   بواد هونوو اسو ، کورد  فراهم سرزمین 

 الوللو بوین ارت اطوات برا  فراوان  ها گشودگ 

 به را جوامع و هامل  که ارت اطات  خواهد داش ؛

 و مفاهوووه ام ووان و کنوودموو  توورهووودیگر نزدیووک

 کوک به تا سازدم  را برقرار مشارک  و دوست 

 کووه شووود زنوودگ  سوواخته از جدیوود  سوو ک هووم،

 بوود پیش رو  ما نشد  کشا اقیانوس  هونون

بورا    ولو  بوه نحوو آن هوا ظرفی  کنون تا اما

 مووورد فیزی وو  هووا واقعیوو   رصووه جووایگزین 

 .بود قرار نگرفته استفاد 
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 معرفی واحدها 

 و 

 ژوهشیپهای فعالیت
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 عقدا از دانشمندان قرار گرفته  یدکتر عباس افخم یمعرف

 (ISI-ESI) گاهیدرصد پراستناد پا کی ستیدر ل
 

 دبیرفر، محبوبه وزیریگفتگو و نگارش: ژاله سلیمی
 

 
 

د سال عقدا، متولّدکتر عباس افخمی

 در عقدا استان یزدد و اسزتاد ۰۴۳۱

شیمی تجدیه دانشزگا  بزوعلی  برتر

آموختزه دانش ایشزان. هستند سینا

کارشناسی رشته شزیمی در سزال 

، کارشناسززی ارشززد رشززته ۰۴۳۱

و  ۰۴۳۱شزززیمی تجدیزززه در سزززال 

دکتری رشته شیمی تجدیه در سال 

 د.نباشزاز دانشگا  شیراز می ۰۴۱۱

 و های علمززیولیتؤجملززه مسزز از

 تتززوان بززه م اونززاجرایززی وی می

آموزشزززی م اونزززت پژوهشزززی و 

 یاسززتدانشززگا  بززوعلی سززینا، ر

امزور  یت، مزدیرپایه دانشکد  علوم

گزرو  شزیمی  یتمدیرو آموزشی، 

، در دانشززگا  بززوعلی سززینا تجدیززه

ت مدیر  انجمن شیمی أهی یتعضو

 یتایزززران دینزززدین دور  ، عضزززو

شورای عالی انجمن شزیمی ایزران، 

شانددهمین سزمینار شزیمی  یدبیر

پززانددهمین  یتجدیززه ایززران، دبیززر

 یکنگززر  شززیمی ایززران و سززردبیر

 Analytical andنشززززززریه

Bioanalytical Chemistry 
Research   و نید ریاسزت دانشزگا

در ایشان  شار  کرد.ا D8المللی بین

های مختلززززو پژوهشززززگر سززززال

شززیمی برگدیززد  سززال دانشززکد  

در  انزد. ودانشگا  بوعلی سینا بود 

، از طرف وزارت علزوم، ۰۴۳۴سال 

عنزززوان بزززهتحقیقزززات و فنزززاوری 

پژوهشگر برگدیزد  سزال دانشزگا  

 انززد.شززد  بززوعلی سززینا انتخززا 

دانشمند برتزر کشزورهای همچنین 

از  ISIرگدیززد  اسززیمی، دانشززمند ب

دان تزززاکنون، شزززیمی 8۱۱۳سزززال 

تجدیه برتر منتخز  انجمزن شزیمی 

، اسزتاد نمونزه ۰۴۳۱ایران در سال 

از افتخززارات  ۰۴۱۱کشززوری سززال 

 .باشدعلمی دکتر افخمی می

H-index  تزألیو  است و ۱۱ایشان

 ۴8۱جلزد کتزا ، یزا   ۱و ترجمه 

عنززوان مقالززه در نشززریات م تبززر 

 ۱۱المللززی، راهنمززایی بززیش از بین

 ۰۱نامه کارشناسزی ارشزد و پایان

نامززه دکتززری، ارایززه بززیش از پایان

مقاله در سزمینارهای داخزو و  ۰۱۱

خززززار  از کشززززور در کارنامززززه 

 .شودشان دید  میپژوهشی

رشته تخصصی آقای دکتر افخمی، 

باشززد و روی شززیمی تجدیززه مززی

ای و هزززای تجدیزززهه روشتوسززز 

کننززد. ایشززان جداسززازی کززار مززی

صززورت خززا  بززر روی ت یززه بززه

حسگرها و ارایزه حسگرها و زیست

هزززای جداسزززازی جدیزززد و روش

هزززا و همچنزززین حزززنف آ ینزززد 

محیطزی مشزلول های زیستتجدیه

تحقیق و پژوهش هستند. این استاد 

پزززززرتیش و موفزززززق در کنزززززار 

هززای پژوهشززی در اوقززات ف الیززت

فراغززت خززود بززه مطال ززه کتزز  

تاریخی، رمان، کت  مدیریتی و نید 

پردازند. ایشزان بزه کت  فلسفی می

منزد روی و مسافرت نید عیقهپیاد 

 هستند.

دکتززر افخمززی درخصززو  نحززو  

قزرار گزرفتن ایشزان در زمزر  یزز  

درصد دانشزمندان برتزر پراسزتناد 

بیززان  ESIج ززان توسززی پایگززا  

انزد بزا داشتند هموار  سز ی کزرد 

امکانززات محززدودی کززه در اختیززار 

داشتند کارهای پژوهشی با کیفیتی 
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کززه در خززور جام ززه علمززی باشززد 

انجام دهند. به نظر ایشزان هنگزامی 

که کار پژوهشی یا  شد  توسزی 

دیگران دید  شود و مزورد اسزتناد 

قرار گیرد، امتیازات ب زدی بزه تبز  

 آید.خود به دست میآن و خودبه

عنزوان پژوهشزگر دکتر افخمزی بزه

برجسته دانشگا  و کشزور، عوامزو 

موفقیزززت خزززود را در وهلزززه اول، 

پززژوهش و انجززام کززار تحقیقززاتی 

داند. بزه گفتزه مناس  و درست می

ایشززان ایززن امززر مسززتلدم داشززتن 

باشزد عشق و عیقه به پژوهش می

انجززام وفیفززه و تکلیززو  و صززرفاً

تواند باعز  موفقیزت شزود. در نمی

ایززن نکتززه تأکیززد همززین راسززتا بززر 

کردند که عشق و عیقزه همزرا  بزا 

سززایر ملدومززات و امکانززات مززورد 

نیاز پژوهشزگر، باعز  موفقیزت او 

شود. البته فرد پژوهشزگری کزه می

منزد به کزار پژوهشزی خزود عیقزه

باشززد بززا امکانززات موجززود نیززد 

یند وجود  تواند پژوهش کند هرمی

تر و در امکانات بیشتر، باع  ساد 

تزر تزر و گسزترد ل عمیزقعین حزا

 شود.شدن پژوهش می

ایزززن دانشزززمند برجسزززته عوامزززو 

مختلفی همچون عضویت در هیزأت 

منززدی از دانشززجویان علمززی، ب ززر 

خو  و مست د و همچنزین داشزتن 

همکاران پژوهشی توانمند و مت  د 

را موجزز  موفقیززت خززود در امززر 

داند. بزه اعتقزاد ایشزان پژوهش می

باید بزه  در پرورش نسو پژوهشگر

عنزوان ها توجه شود. بزهزیرساخت

مثال در ی  نظزام علمزی درسزت و 

جززززام  از همززززان ابتززززدا ی نززززی 

دم دکودک و مدرسزه تزا دانشزگا   

سزز ی بززر تربیززت افززراد پرسشززگر 

شزود. و بایزد دانسزت در نظزام می

آموزشی صزحی  بزه جزای جزوا  

کید أحو مسأله تمسأله بر یافتن را 

دسترسزی بزه که حالی شود. درمی

جززوا  حا ززر و آمززاد  مسززأله، 

آمزززززوز و دانشزززززجو را دانزززززش

کنززد، بلکززه  جسززتجوگر تربیززت نمززی

رنززش شززدن پززژوهش باعزز  کزز 

شزود. توجزه بزه ایزن نکتزه کززه مزی

رسززیدن بززه هززر جززوابی از طریززق 

پززنیر اسززت، حززو درسززت امکززانرا 

تواند باع  موفقیت شود و ایزن می

امر در ن ایت پرسشزگری و عشزق 

 را در پی خواهد داشت. به پژوهش

دکتزززززر افخمزززززی از همکزززززاری 

دانشجویان تحصییت تکمیلزی کزه 

تحززت نظززر ایشززان بززه پززژوهش و 

پردازند ر ایت داشزته تحصیو می

و در کو عملکرد خزود را در زمینزه 

منززد و پززرورش دانشززجویان عیقززه

نماینزد. پژوهشگر مثبت ارزیابی می

همچنین ایشزان و ز یت پزژوهش 

و  توصیو کرد  در دانشگا  را خ

و م تقدنززد در کشززور در ب ضززی 

ها از دنیا خیلی عق  نیسزتی . زمینه

سززفانه در ب ضززی مززوارد أولززی مت

ایز  و  زم اسزت بسیار عق  ماند 

کززارگیری ریززدی و بززهبززا برنامززه

پژوهشزززگران توانمنزززد و ززز یت 

 پژوهش بسیار ب بود یابد.

 

 این پژوهشگر برجسزته ج زانی در

ر سزر را  خصو  موان  موجود ب

پززژوهش، بیززان داشززت پژوهشززگر 

نیازمنززد آسززایش خیززال اسززت تززا 

تزوان از یز  بتواند فکر کند و نمزی

پژوهشززگر  انتظززار داشززت ماننززد 

کارمند موفو به ساعت کار باشد. 

از دیگر موان  بسیار م   این اسزت 

کززه مززدیریت پززژوهش در کشززور 

هززای پززژوهش نززداری  تززا اولویززت

ب زا  هزامشخص باشد و به اولویت

هزززای داد  شزززود و ایزززن اولویزززت

ت ریو شد ، مزدام تلییزر نکنزد تزا 

ریززدی بززرای یزز  امکززان برنامززه

وجززود آیززد و بتوانززد پژوهشزگر بززه

مدت و بلندمدت و برای دور  کوتا 

ریززدی زنززدگی کززاری خززود برنامززه

نمایززد. بززا شززرایی موجززود کززه از 

سو با کمبود بودجزه و امکانزات ی 
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سزززو مواجزززه هسزززتی  و از دیگزززر 

هزا باعز  شرایی خا  مثو تحری 

های پژوهشزگر شوند که برنامهمی

بززه هزز  بریززدد، تکلیززو پژوهشززگر 

ای مشخص نیست که در یه زمینزه

تواند کار کند. البته وقتی سزخن می

هزززا بزززه میزززان از ت یزززین اولویزززت

آوریز ، منظزور ایزن نیسزت کزه می

بززرای افززراد ت یززین تکلیززو نمززایی . 

ها اولویت بلکه مقصود این است که

را مشخص کنی  و دای  تلییر نکنزد 

مند شزوند و تا افراد بیشتری عیقه

 دار شروع بزههای اولویتدر زمینه

داننزد در کار کنند. ب ضی افراد نمی

ای ف الیت نمایند. بنابراین یه زمینه

گزززا  وارد کزززار و ف الیزززت هزززی 

شوند، اگر این خیء رف  شزود، نمی

متخصززص  قط ززا افززراد توانمنززد و

بیشزززتری وارد عرصزززه پزززژوهش 

شوند و ورود افزراد بیشزتر، بزه می

کارهززا وسزز ت و عمززق بیشززتری 

خواهد بخشید. در همین ارتباط مزا 

روز، نیازمنزد های بزهبرای پژوهش

امکاناتی هسزتی  کزه در کشزور مزا 

وجود ندارد و باید از خار  بیاید و 

با توجه به موان  موجود، در زمزان 

نی فزراه  نیسزت. حا ر ینین امکا

در عززین حززال ب ضززی از موانزز  را 

توان با مدیریت صحی  کنار زد می

 و پژوهش را توس ه داد.

تزوان دکتر افخمی با بیان اینکه نمی

هی  مرزی برای پژوهش قایو شزد، 

خصو  در پژوهش ادامه دادند به

گا  ما بزه انت زا و مزرز بنیادی هی 

مشخصی نخواهی  رسید. بزه دلیزو 

ریززه پززیش بززروی  توسزز ه اینکززه ه

شززود، علمززی کشززور بیشززتر مززی

شزود تر میمرزهای دانش گسترد 

و س   کشور در عل  ج انی بیشتر 

شود و کشور پیشزرفت خواهزد می

نمزززود. امزززا پزززژوهش کزززاربردی 

پژوهشززی اسززت کززه بززا توجززه بززه 

نیازهای مردم باید انجام شزود. بزه 

نظر ایشان پژوهش کزاربردی بایزد 

صزورت بزدین محور باشد؛مشتری

که بایزد سزفارش داشزته باشزد تزا 

شززکو بگیززرد. و ایززن امززر مسززتلدم 

فززراه  شززدن شززرایی مناسزز  و 

باشد تزا مساعد برای پژوهشگر می

کزار ی پزژوهش را بزهکاربر نتیجزه

یید بدتر از این نیست بگیرد و هی 

که ی  پژوهشزگر زحمزت بکشزد و 

زندگی خزود را صزرف پزژوهش و 

مطلززو   تحقیززق کنززد تززا بززه نتیجززه

دسترسی پیزدا کنزد، امزا در ن ایزت 

کسی نباشد تزا ایزن نتیجزه را از او 

ی پژوهش دریافت کند. ما در زمینه

کزار هسزتی ، بزه بنیادی مشلول به

ای  امزا هنزوز جزای جاهایی رسید 

کزززززار دارد. یززززز  پژوهشزززززگر 

ی هزززای بنیزززادی نتیجزززهپزززژوهش

پژوهش خود را در ی  مجله م تبر 

رسززاند و پژوهشززی بززه یززا  مززی

مزززورد اسزززتفاد  سزززایرین قزززرار 

گیرد و در واق  کسزی نتیجزه را می

از وی دریافززت کززرد  اسززت؛ امززا 

کسی که پژوهش کزاربردی انجزام 

داد  باید کاربر ایزن کزار کزاربردی 

را داشززته باشززد و از وی تحویززو 

گرفتزززه شزززود. جزززدای از اینکزززه 

ی مادیاتش باید تأمین شزود نتیجزه

رفته شزود این زحمت باید به کار گ

و پژوهشگر ببینزد کزه کزار مفیزدی 

انجزززام داد  اسزززت وگرنزززه کزززار 

ای انجام داد  و خستگی بزه بی ود 

تززن پژوهشززگر خواهززد مانززد و از 

هززای طززرف دیگززر پرداخززت هدینززه

 پژوهش نید مدید بر علت است.

در  D8المللززی ریزی  دانشززگا  بزین

خصزززو  عوامزززو تأریرگزززنار در 

 رسیدن پژوهشگر بزه اهزداف خزود

بیان داشت اولزین نیزاز پژوهشزگر 

عنزوان مثزال فکر آسود  اسزت. بزه

بنززد  اگززر خززاطر آسززود  نداشززته 

باش ، ی  تحلیو علمی یا پاراگرافی 

تزوان  را که در دو یا سه دقیقه مزی

راحتززی بنویسزز  را در بیسززت و بززه

توان  بنویسز . ی ار ساعت ه  نمی

بنززابراین بایززد در درجززه اول فکززر 

د  کنززززی  و پژوهشززززگر را آسززززو

هززای او را کززاهش دهززی . گرفتززاری

هزای پیرامزون او و آنچزه گرفتاری
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هزای م ز  تزأریر عنوان زمینهکه به

گزنارد را منفی در کارهای وی مزی

برطززرف کنزززی . و از طرفززی نیزززد 

های مسؤول بایزد امکانزات دستگا 

مناسبی با توجزه بزه نیازهزای یز  

پززژوهش اختصززا  دهنززد. بززدی ی 

ات کززافی در اسززت هرگززا  امکانزز

اختیززار مززن نززوعی باشززد کززه در 

کززن  کارهززای آزمایشززگا  کززار مززی

تززر، مفیززدتر و بیشززتری گسززترد 

خواه  داشت و وقتزی امکانزات در 

دسزززترس نیسزززت بایزززد کارهزززای 

تززر را کنززار گناشززته و بززه بززدر 

تزر مشزلول شزوم. کارهای کوی 

دکتر افخمی در ادامه به نقزش م ز  

رایی و و تأریرگنار امید به ب بود ش

آیند  ب تر در زنزدگی پژوهشزگران 

اشززار  نمززود و افززدود بززدون امیززد 

تزوان زندگی میسر نیست. حتی نمی

تصورکرد زندگی  بزدون امیزد یزه 

تزرین شززرایی شزود. در سزختمزی

ی ب تزر اسزت کزه را  امید به آیند 

نجززات را بززرای شززخص آشززکار 

نماید. همزوار  امیزدواری  کزه از می

دشزوار عبزور این مرحله سزخت و 

ی ب تزر برسزی ، کنی  و بزه مرحلزه

کنزی . بنابراین مقابله و پایداری می

م نزی اگر این امید نباشد زندگی بی

ی شود و ایزن مو زوع در همزهمی

هززا نقززش اساسززی دارد. و زمینززه

پزززژوهش و کزززار علمزززی و حتزززی 

آموزشی نیزد از ایزن امزر مسزتثنی 

عنزوان مثزال اگزر اسزتاد نیست. بزه

ه باشززد کززه امززروز در امیززد نداشززت

کززیس، دانشززجوها ییززدی از وی 

خواهند آموخزت و بزه دانزش آن زا 

افززدود  خواهززد شززد، دلیلززی بززرای 

ای رفتن به کیس ندارد. یه انگیزد 

تزوان را برای کیس رفزتن وی مزی

متصور شزد  امیزدواری اسزت کزه 

 دارد. انسان را به حرکت وامی

از نظر دکتر افخمی، پژوهشگر باید 

 باشد ذهزن خزید داشزته پرسشگر

باشد و قصد پژوهش داشته باشزد 

و دیگر حواشزی پزژوهش را هزدف 

قززرار ندهززد. پسززندید  نیسززت کززه 

دسززت آوردن پژوهشززگر بززرای بززه

امتیاز خاصی به پژوهش بپزردازد، 

باشزد. این خود آسی  پژوهش مزی

قصد پژوهشگر از انجزام پزژوهش 

باید انجام کار جدید یا بیزان حزرف 

شد و مشکلی از مشزکیت ای باتاز 

دنیززا و بشززریت را حززو کنززد و یززا 

هزای علز  ای از ناشناختهناشناخته

را پیدا کند و اهدافی از این قبیزو را 

 بززرای خززود ترسززی  نمایززد. در آن

صورت به ینین پژوهشی، پژوهش 

گویند و امتیزازات مربزوط سال  می

خزود بزه دسزت خواهزد بزهنید خود

پزژوهش تزوانی  آمد. امروز  ما می

کنی ، مقاله یزا  کنزی ، بزر اسزاس 

دانززش خززود، کتززا  بنویسززی  و یززا  

کتا  را ترجمزه کنزی  و در اختیزار 

دانشجویان و اساتید قزرار دهزی  و 

امتیازات را کس  کنزی  امزا بزدی ی 

است که اگر هدف تن ا کس  امتیاز 

باشد، پسزندید  نیسزت. نکتزه م ز  

دیگر این است که پژوهشزگر نبایزد 

هزای بیرونزی ال مزوعک  یندان به

اهمیززت بدهززد؛ زیززرا گززاهی ایززن 

هزای بیرونزی ارزیزابی ال مزوعک 

دهززد. در درسززتی از کززار مززا نمززی

هززای ال مززوحقیقززت مززا بایززد عکزز 

واق ززی را در نظززر داشززته باشززی . 

عنوان مثال ممکن است جایی مزا به

که مستحق را تشویق کنند در حالی

باشی  و ممکزن اسزت تشویق نبود 

جای دیگر ما را سزرزنش کننزد در 

کزه کزار بسزیار خزوبی را در حالی

ارایه داد  باشزی . بنزابراین زمزانی 

های که پژوهشگر م یارها و مقیاس

کزار خززود را بشناسززد نزه بایززد بززه 

تشویق خرسزند و نزه از سزرزنش 

سززرخورد  شززود. وفیفززه انسززان 

ارایه ن ایت تیش است. ارزش کزار 

ت و در بکارگیری کو توان فرد اسز

جو مسزموم اطزراف نبایزد در کزار 

پژوهشگر تأریرگنار باشد و وی را 

از ادامززه کززار نومیززد نمایززد بایززد 

دانست ناامیزدی سز  کزار اسزت و 

پژوهشگر باید خودارزیابی داشزته 

باشززد. ایشززان بززه اعضززای هیززأت 

خواهنزد وارد علمزی جزوان کزه مزی
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عرصززه پززژوهش شززوند، توصززیه 

موانز  ای از نمود که با وجود پزار 

از جمله مسزایو م یشزتی و کسز  

امتیازات  زم ج ت ارتقزای شزللی 

هززززا و کززززه بززززا خززززود دغدغززززه

های زیزادی را بزه همزرا  ا طرا 

آورد، بداننززد کززه وفیفززه آنززان مززی

آموزش، مشاور  و پژوهش اسزت. 

اگر عضو هیأت علمی از بزدو ورود 

کار پژوهش و به دانشگا  شروع به

ات مزورد تحقیق کند قط اً به امتیزاز

 نظر نید دست خواهد یافت.

این استاد نمونه کشوری بزا انتقزاد 

از شززیو  اسززتخدامی و گززر  زدن 

امور استخدامی و ارتقزای اعضزای 

هیأت علمی به همدیگر، افزدود ایزن 

اسززتد ل درسززتی نیسززت کززه اگززر 

توانززد کسززی دانشززیار نشززود نمززی

رسمی قط ی شود. خوشبختانه بزه 

  است. تازگی این قانون اصیح شد

ایشان بر این نکتزه صزحه گناشزت 

که عضو هیأت علمی باید پزژوهش 

کند و درگیزر پزژوهش باشزد ولزی 

نبایززد مراحززو اسززتخدام وی را بززا 

امتیاز و ارتقاء گر  بدنی  و بزا ایزن 

کززار  باعزز  نگرانززی عضززو هیززأت 

علمززی شززوی  کززه قط ززاً ایززن امززر 

کنززد. کززارایی شززخص را کزز  مززی

ان یه عضو هیزأت علمزی جزوینان

جای نگرانی، خودبزاوری داشزته به

ی مشززخص باشززد و طبززق برنامززه

شروع به پژوهش کند قادر خواهزد 

بود برای ترفیز  هزر سزال، امتیزاز 

 زم را کسزز  کنززد و بززه امتیززازات 

 مراحو استخدام دست یابد.

بینی در سپ  ایشان با ابراز خوش

خصززو  توانمنززد بززودن و کززارآ 

بززودن نسززو جدیززد اعضززای هیززأت 

، ادامه دادند نسو جدید بسیار علمی

ب تر از نسو ما خواهد بزود. وی بزا 

با دانشگا   ۰۴۱۱بیان اینکه از سال 

بوعلی سینا همرا  هستند و در طی 

این مدت تاکنون شزاهد تحزو ت و 

های بسیار زیزاد دانشزگا  پیشرفت

طور قطز  اند، تصری  کردند بهبود 

با وجزود جوانزانی کزه در عرصزه 

زش مشلول هسزتند پژوهش و آمو

در  بیست سال آینزد ، دانشزگا  از 

رشززد ب تززری نسززبت بززه امززروز 

برخوردار خواهزد بزود. بزه اعتقزاد 

ها همیشه ها و نگرانیایشان دغدغه

بززرای همززه افززراد وجززود داشززته و 

دارد. عضو هیأت علمزی نسزو قبزو 

هززای خززود را داشززت. هزز  دغدغززه

عنوان مثال اکنزون یزا  نکزردن به

اسززت و آن زمززان   مقالززه دغدغززه

نوشززتن مقالززه و یززا  کززردن آن 

دغدغزه بززود و یزا  کززردن مقالززه، 

آورد. بزه وجود میگاهی م ضو به

هرحال خزوف و رجزا بایزد بزا هز  

باشند. عزدم نگرانزی مسزاوی عزدم 

پیشرفت است. به عبزارتی نداشزتن 

 دغدغززه انسززان را از حرکززت بززاز

دارد. عضززو هیززأت علمززی بززر مززی

دامی وفیفزه نامه اسزتخاساس آیین

آمززززوزش، پززززژوهش، مشززززاور  

دانشززجویان، همکززاری بززا مززدیریت 

ی دانشززگا  و... را دارد، دو وفیفززه

خیلززی م زز  پززژوهش و آمززوزش 

محوراست. حال منظزور از پژوهش

پژوهش ییست  آیا پژوهش نبایزد 

داد داشته باشزد  ب ضزی ی  برون

خواهنزد پزژوهش گویند که نمزیمی

سزتاد کنند مانند این است کزه مزن ا

خززواه  سززر دانشززگا  بگززوی  نمززی

کززیس بززروم. گززاهی ممکززن اسززت 

ینین فکری از ذهن افراد بگنرد کزه 

خواهد پژوهش کن ؛ ینزین دل  نمی

شخصی نباید وارد دانشگا  شزود. 

 ۰۴۱که طبزق آمزار برانگید اینتأمو

نفر ی نی ی  سوم از اعضای هیأت 

انزد. دادی نداشزتهعلمی هزی  بزرون

نگززاهی بززه مف ززوم حززال آن ززا بایززد 

عضو هیأت علمی بکنند. دانشزگاهی 

که پژوهش نداشته باشزد دانشزگا  

نیست. دانشگا  آموزش و پژوهش 

را همزززرا  بزززا هززز  دارد، و حتزززی 

توان گفت آموزش در دانشزگا ، می

محززور اسززت. بنززابراین پززژوهش

توان پژوهش را نادید  گرفت و نمی

توان عضو هیأت علمزی بزود و نمی

. حال پرسشزی کزه پژوهش نداشت

شود این است که یگونزه مطرح می
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عضو هیأت علمی که تا به حال ی  

توانززد ارززر هزز  یززا  نکززرد  مززی

 دانشجوی پژوهشگر پرورش دهد 

دکتر افخمی بزا بیزان اینکزه جزواید 

مختلفی هست که هنوز به آن دست 

نیافتززه اسززت افززدود کسزز  جززاید  

نوبو یکزی از آرزوهزایی اسزت کزه 

د. البته کسانی کزه پژوهشگران دارن

گیرنزد کارهزای بزه جاید  نوبو می

تزر انجزام تر و گسترد مرات  عمیق

دهنزززد و در حزززال حا زززر مزززی

دادهای پژوهشزی خزود را در برون

دانند که شایسته دریافزت حدی نمی

 جاید  نوبو باشد.

استاد نمونه شیمی تجدیه ایران بزا 

ابراز خرسندی و ر زایت از محزو 

صزری  کردنزد کار و زندگی خزود ت

وقت به دنبال موق یت ب تزر در هی 

جززای دیگززر دنیززا غیززر از ایززران 

اند و با خشنودی ادامه دادنزد نبود 

هزای مزا در ایزن عییق و دلبسزتگی

آ  و خززاک اسززت و بززا شززرایی 

توانی  بسازی  و کشور خودمان می

کار کنی . در همین ارتباط ایشان با 

افتخزززار و قدرشناسزززی دانشزززگا  

سینا را جدیی از وجود خود بوعلی 

داننزززد و خزززود را جزززدای از مزززی

بیننزد. در دانشگا  بوعلی سینا نمزی

همززین راسززتا ایشززان م تقدنززد: از 

سززو روزی کززه وارد دانشززگا  یزز 

شدم نه مقاله زیزادی داشزت  و نزه 

کسزززی مزززرا در جام زززه علمزززی 

شناخت و نه استاد بودم و ایزن می

ام و رشزد جایگاهی که کس  کزرد 

و جایگا  علمی خود را مدیون خود 

دانشگا  هسزت . از سزوی دیگزر از 

هزای مختلزو در بخزش ۰۴۱۱سال 

ام و زحمززت دانشززگا  کززار کززرد 

ش  خود را شزری  ام و بیکشید 

دانز  و رشد و ج ش دانشزگا  مزی

این سخن از سر تکبر نیسزت، بلکزه 

گوی  که خود را با کمال توا   می

عنزززوان عضزززوی از اعضزززای بزززه

د  بدر  دانشگا ، در توس ه خانوا

دان  و این و رشد دانشگا  مؤرر می

ارتباط دو طرفه اسزت. هز  مزن بزه 

ام و هزز  دانشززگا  خززدمت کززرد 

اسزت.  دانشگا  به من خدمت کزرد 

بنززابراین خززود را مت لززق بززه اینجززا 

 دان .می

بزر ایزن کزه  دکتر افخمزی بزا تأکیزد

دانشزززمندی شزززلو نیسزززت بلکزززه 

بیززان پژوهشززگری شززلو اسززت، 

داشززت اگززر دانشززمند و پژوهشززگر 

شدند از ابتدا بزه شزلو م لمزی نمی

منززد بودنززد و شززاید م لزز  عیقززه

 شدند و به شلو دیگر حتی فکزرمی

درس  انززد. امززا اگززر کززیًهزز  نکززرد 

خواندند کشزاورزی را انتخزا  نمی

کزه کردند به دلیو اینکه هنگزامیمی

کنزد و بزه محصزول گیا  رشد مزی

ا شیرین و جزنا  رسد زندگی رمی

 کند.می

نقزززززش  D8ریزززززی  دانشزززززگا  

پژوهشزگران ایزران در مواج زه بزا 

مسأله م   روز دنیا ی نی ویزروس 

، را بسززیار حززاید اهمیززت ۰۱کویززد 

دانست و ت داد مقا ت یزا  شزد  

در ایززن مززدت کوتززا  در رابطززه بززا 

کرونززا را امیدوارکننززد  توصززیو 

 نمود. 

دکتر افخمی با اشار  بزه ایزن نکتزه 

هززای علمززی کززه هززر یززه همکززاری

بیشزززتر باشزززد، شزززاهد پیشزززرفت 

بیشززتری خززواهی  بززود و کارهززای 

هزای خزو  ی همکاریبدر  نتیجه

اسززت، ادامززه داد در دنیززای امززروز 

هزای بح  بین همکزاری متخصزص

یزز  رشززته نیسززت بلکززه همکززاری 

های متفزاوت بزا پژوهشگران رشته

یکدیگر مطرح است و هرگا  بتوانی  

ی خززو  را تشززکیو هززای کززارتززی 

بززدهی  عملکززرد ب تززری خززواهی  

داشت. ایشان بر جدی گزرفتن امزر 

عنزوان وفیفزه شخصزی پژوهش به

عنززوان یزز  انسززان خززود فززرد، بززه

توانمنززد و نززه انجززام وفیفززه اداری 

 .تأکید نمودند
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  سررا  دکتررر ارر ایق برراوری متول رر

در میب  یزد کارشناسی خود  2531

از دانشرررررگا   2531را در سرررررا  

صررنیتی اصررفااذ اخررن نمودنرر   

 2531کارشناسی ارش  را در سا  

از دانشگا  تربیق م رس و دکترری 

و فوق دکترری را  2511را در سا  

ه ژنتیرر  در رشررت 2511در سررا  

مولکولی از دانشگا  واخنینگن الن  

دریافررق کردنرر   ایشرراذ از سررا  

عضو ایرا  علمری دانشرگا   2531

مقاله  25بوعلی سینا ش ن   انتشار 

 15المللری و پژواشی با نمایره برین

 21مقالررره کنفران ررری، راانمرررایی 

نامه کارشناسی ارش ، مجری پایاذ

یرر  حرررو پژواشرری داخلرری،  بررق 

اختراع، جنب گرنق داخلی، تییین و 

ترروالی ژنتیکرری در سررامانه  5 بررق 

، داور چنرر ین مجلرره NCBIجاررانی 

المللی، عضو ایرا  علمی ملی و بین

تحریریه مجله انجمرن علمری گر  و 

کتراب برا  3گیاااذ زینتری، انتشرار 

 عناوین زیر:

فیلتررر زی ررتی  گیاارراذ زینترری، -

 اوای آلود ؛ 

ارررررررای آمررررررراری در روش -

 اای دروذ شیشه ای؛پژواش

اصرر و گیاارراذ بررا اسررتفاد  از  -

 ای؛کشق دروذ شیشه

 کشق بافق گیاای؛ -

مباحررن نرروین در بیوتکنولرروژی  -

سرریش شرررکق أگیرراای؛ و نیررز ت

بنیاذ بوم اک یر پارس برا دانش

امکاری دکترر کشرتکار حاصر  

اررای پژواشرری ایشرراذ فیالیررق

برررررود  اسرررررق  ام نرررررین 

اررای اجرایرری ایشرراذ م ررلولیق

میاونرق مر یر عبار  اسرق از: 

تحصررری   تکمیلررری دانشرررگا  

، نماین   وزیر علوم، بوعلی سینا

تحقیقا  و فنراوری در شرورای 

نظرررام مان سررری کشررراورزی و 

منررابط حبییرری اسررتاذ امرر اذ، 

عضرو کمیترره امراانگی اسررتانی 

 -اررای علمرریگ ررترش آموزش

اذ امررر اذ، کررراربردی در اسرررت

نماین   دانشگا  بوعلی سرینا در 

حوز  بان  ژذ به ستاد توسریه 

 فناوری کشور  زی ق

 

دکتررر امیرح ررین کشررتکار متولرر  

در کاشاذ کارشناسری  2511سا  

از دانشرگا   2533خود را در سرا  

تاررراذ ک ررد کردنرر   کارشناسرری 

از دانشرگا   2531ارش  را در سرا 

 2512تبریررز و دکتررری را در سررا  

در رشته اص و نباتا  از دانشگا  

لیورپو  انگل تاذ دریافق کردن  و 

  علمرری أعضررو ایر 2531از سرا  

دانشگا  بوعلی سینا ش ن   انتشرار 

 -مقالرره علمرری 11و ارائرره برریش از 

پژواشرری و کنفران رری، راانمررایی 

نامه کارشناسری ارشر  و پایاذ 11

ارررای دکترررری حاصررر  فیالیرررق

پژواشرررررری ایشرررررراذ اسررررررق  

اررای اجرایرری ایشرراذ قم ررلولی

عبررار  اسررق از: مرر یریق گرررو  

زراعق و اصر و نباترا ، میاونرق 

آموزشررری دانشرررک   کشررراورزی، 
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بخش کشراورزی جاراد  قیم لول

دانشررگاای و امکرراری در جارراد 

 سازن گی کاشاذ 

 

شررررکق بررروم اک ررریر پرررارس در 

ی تولیرر  و تکریررر گیاارراذ زمینرره

زینترری و دارویرری از حریرر  کشررق 

بافق فیالیق دارد و توسر  آوایراذ 

دکترررر اررر ایق بررراوری و دکترررر 

 2511امیرح ین کشتکار در سرا  

 تأسیش گردی   اسق  

 

کارشناس این شرکق خانم راضریه 

التحصرری ذ نررادری نیررز از فررار 

کارشناسی ارش  دانشرگا  بروعلی 

 باش  سینا می

شررکق در ابتر ای تأسریش در این 

پارک علم و فناوری ام اذ م رتقر 

محصررو   2513بررود و در سررا  

بنیاذ ش   تولی ی این شرکق، دانش

دوری م ررافق و مشررک   رفررق 

وآم  سبد ش  تا ملس اذ شرکق 

شررکق را  2511در تاب تاذ سرا  

از پارک علرم و فنراوری بره مرکرز 

رش  دانشگا  بروعلی سرینا انتقرا  

ق بافق، یر  روش تولیر  دان   کش

حوری که باش ، بهو تکریر باینه می

در روش میمو ، از برنر تنارا یر  

گیا ، حاص  می شود  اما با کشرق 

بافق ار سلو  گیاای وابلیق این را 

دارد که تبر ی  بره یر  گیرا  کامر  

شود که بره گفتره محققراذ شررکق 

بوم اک یر پرارس، در شررکق یراد 

ا  برگ امین منظور از وطیش   به

شررود و آناررا را روی اسررتفاد  مرری

دانرر  و در مررواد میررنی ورررار مرری

 ی سه یرا چارار مرا  از یر فاصله

ی اولیه ب ته به نوع گیا ، ریزنمونه

کنن  کره تی اد زیادی گیا  تولی  می

برررای گیاارراذ زینترری، ایررن روش 

  صرفه اسقب یار به

 

الزم به ذکرر اسرق گیااراذ زینتری 

محمرر ی و ژربرررا،  ام رروذ گرر 

حرررور گیااررراذ دارویررری و امرررین

ترواذ برا ایرن روش درختاذ را مری

حور کلی کشق بافرق تکریر نمود  به

و در کنررررار آذ بیوتکنولرررروژی و 

اررای مان سرری ژنتیرر  تخصرر 

ج ی ی ا تن  که اص و گیاااذ و 

تکریر آناا را در مر   زمراذ کرم و 

خرروبی بررا تیرر اد ب رریار برراال برره

زن   از دیگررر سرراپررنیر مرریامکرراذ

اای تحقیقراتی شررکق ارائره زمینه

خرر ما  مولکررولی ماننرر  اسررتخرا  

DNA RNA ،الکتروفرررررورز ،PCR 

باش   ت ش برای تولی  الستی  می

حبییرری از گیاارراذ بررومی ایررراذ از 

اای پژواشی اسرق کره جمله حرو

محققاذ شرکق بوم اک ریر پرارس، 

ای در این زمینه تحقیقرا  گ رترد 

  ش ن  حرو خرود را داشتن  و موف

فنراوری ی زی رقدر ستاد توسریه

ریاسررق جمارروری برره تصرروید 

  برسانن 

با انجام تحقیقا  مولکرولی، امکراذ 

اای مرتب  برا فراینر  شناسایی ژذ

تولیرر  السررتی  و ج اسررازی آناررا 

وجود دارد  ام نرین ایرن شررکق، 

ارای تحقیقراتی توانر  در زمینرهمی

ارائره ای نامبرد ، خ ما  مشراور 

اای آموزشی را بررای داد  و دور 

دانشررجویاذ برگررزار نماینرر   البترره 

بای  متنکر شر  کره تولیر  السرتی  

( Heveaحبییی از درختی بره نرام  

در منرررراح  اسررررتوایی صررررور  

گیرررد  بررا پیشرررفق صررنیق و مرری

تکنولوژی و استفاد  از مواد نفتری، 

 اکنروذ برهالستی  تولی  شر  و ارم
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 ق، بشر بار منظور حفظ محی  زی

دیگر به تولی  مواد زی ق محیطری 

 اسق  روی آورد 

 
السررتی  حبییرری در مقای رره بررا 

ای السررتی  سررنتزی وابلیررق ویررژ 

پرنیری و مقاومرق و مانن  انیطرا 

باشرر   اصررطکاک برراال را دارا مرری

ام نرررین السرررتی  حبییررری دارای 

خواص متیر د ب ریاری اسرق کره 

توان  جرایگزین الستی  سنتزی نمی

علررق تنرروع گیرراای، آذ باشرر   برره

اای تولی  الستی  حبییری در زمینه

ایررراذ نیررز ب رریار زیرراد اسررق و 

محققاذ شرکق بوم اک ریر پرارس 

مشیو  تحقی  و پژواش برر روی 

گیااررراذ برررومی ایرررراذ ا رررتن  و 

ای را مرورد مطالیره گیاااذ شیرابه

دانر  ترا بتواننر  و ت ق وررار مری

سرتی  باترین آناا را برای تولی  ال

شناسررایی نماینرر   تمرکررز آناررا بررر 

روی گیاارراذ خررانواد  آسترآسرره 

باش ، زیرا دارای تنوع بیشرتری می

حررور کرره در ایررراذ اسررق  امرراذ

دانیم السرتی  در مروارد خیلری می

گیررد زیادی مورد استفاد  ورار می

ی سرنگین ترا از تایر وسرای  نقلیره

اررای خررانگی و صررنیتی دسررتکش

السرتی  حبییری امگی درص ی از 

را دارا می باشن   در حرا  حاضرر 

بیش از صر اا ارزار ترن السرتی  

حبییی، از کشوراای دیگر ام وذ 

مرررالزی و انررر ونزی و چرررین وارد 

شود  الزم به ذکرر اسرق کشور می

که مق ار و کیفیق السرتی  ب رتگی 

عنواذ به موارد استفاد  آذ دارد  به

مرا  در ترایر اتومبیر  السرتی  برا 

ب یار باال نیاز اسق ولی در  کیفیق

دستکش و موارد دیگر کیفیرق براال 

 چن اذ مطرو نی ق  

 

محققاذ شرکق بوم اک یر با تولی  

اای کشق بافتی کرار خرود گیاا ه

را آغاز نمودن   دستورالیم  کشق 

بافررق برررای اررر گیررا  بررا اعمررا  

 تیماراررای آزمایشرری مختلرر  برره

آی  که این کار در شرای  دسق می

پرنیرد  در ایشگاای انجرام مریآزم

کنار کار اصلی، گلجام زینتی نیز از 

 باش  محصوال  جانبی شرکق می

 

دکتررررر برررراوری و امکارانشرررراذ 

ارای کوشن  تا از نترای  پرروژ می

دانشررجویاذ کارشناسرری ارشرر  و 

دکتررری برررای خروجرری کرراربردی 

استفاد  نماین  ترا وابر  عرضره بره 

بررازار باشرر   برره اعتقرراد ایشرراذ 

اا در حرا  حاضرر بیشرتر دانشگا 

بر روی چاپ مقاله تمرکز دارن  اما 

بایرر  در نظررر داشررق کرره خروجرری 

پروژ ، تنارا مقالره نی رق  شررای  

کنرر  کررره مرررا فیلرری ایجررراب مررری

ی دانش، ابزار یا تکنیکی تولی کنن  

باشرریم تررا برره رونرر  اوتصررادی و 

پیشرفق کشور کم  کرد  باشریم  

  اررای مختلرراررر چنرر  در زمینرره

علمی، مقاال  خیلی خوبی به چراپ 

رسی   اسق اما متأسفانه منجر بره 

زایرری در کشررور تولیرر  و اشررتیا 

تزارا بایگرانی  اسرق، میمروالًنش  

ان   دکترر براوری میتقر  بره گردی  

تولی  فناوری در کنار ارائه مقاال ، 

اسق  با نگراای گرنرا بره وضرییق 

وضوو مشاا   اوتصادی کشور، به

ارا، ب ریاری از زمینره کنریم درمی

واردکننرر   محصرروال  ا ررتیم و 

تولی ی نر اریم  عر م تولیر  باعرن 

گردد ایجاد واب تگی به واردا  می

توانرر  کرره در شرررای  تحررریم مرری

ساز باشر   یکری از م رائلی بحراذ

کرره در زمینرره برره  مررر نرسرری ذ 

ارای تحقیقراتی برا آذ مواجره حرو
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ا رررتیم، عررر م حمایرررق مرررادی و 

اررای تحقیقرراتی و ومینرروی از حررر

 باش   پژواشی در کشور می

 

ارتباط مراکز تحقیقاتی با صنیق و 

ارررای تولیررر ی، ب ررریار کارخانررره

ضیی  اسق  ام نین از آنجرا کره 

دنبررا  گررناراذ بررهاکرررر سرررمایه

مرر   برگشررق سرررمایه در کوتررا 

ای برررررررای ا ررررررتن ، انگیررررررز 

گررناری بلن مرر   کاراررای سرررمایه

   در حرالیدان تحقیقاتی نشاذ نمی

که تا ی  کار پژواشی به یر  کرار 

صررنیتی و تجرراری تبرر ی  شررود 

م تلزم صر  زمراذ و کرار زیراد 

باشرر  و پژواشررگر نیازمنرر  مرری

حمایق اسق تا تحقیقا  خود را بره 

سرررانجام برسرران   ووترری حمررایتی 

گیرررد، در آخرر حرررو صرور  نمری

رارا  نتیجرهمانر  و بریم کو  می

تنکر ش  ار روی بای  مشود  بهمی

کرره برررای انجررام اررر کررار تولیرر ی 

ی آغازی وجود دارد کره بایر  نقطه

تر ری  آذ کار را شروع کررد و بره

کررار را ادامرره داد و تولی کننرر   در 

امین نقطره شرروع نیازمنر  حرامی 

باش  و ممکن اسرق ایرن فراینر   می

تواذ چن ین سا  حو  بکش  و نمی

انتظررار داشررق کرره بررا یرر  فراینرر  

بترواذ بره عنرواذ مررا   م  کوتا 

به امرین سربد  الستی  تولی  کرد 

شرود و ارا وضرط مریووتی تحریم

شود، اوتصاد ما واردا  مح ود می

کرره اگررر حررالی بینرر   درآسررید مرری

گرفتیم ارگز تولی  ملی را ج ی می

شررراا  ایرررن اوضررراع ناب ررراماذ 

اوتصررادی نبررودیم  ایررن در حررالی 

اسق که کشوراای پیشرفته به امر 

 دان  قا  ب یار اامیق میتحقی

عنررواذ نمونرره در کشررور النرر ، برره

اای تولی کنن   گر  یرا برنر شرکق

درصرر  زیررادی از درآمرر  خررود را 

کننر  ترا دوبار  صر  تحقیقا  می

بتواننررر  فرآینررر  خرررود را بابرررود 

ببخشررن  و محصرروال  ج یرر  و بررا 

کیفیق باترری بررای روابرق تولیر  

 نماین  

 

یگری کره از جمله مشک   بزرگ د

در ایراذ با آذ مواجره ا رتیم ایرن 

بنیاذ اای دانشاسق که بین شرکق

فیا  و صنیق ارتباط مل ر وجرود 

نر ارد ترا صرنیق، نیراز خررود را از 

متخصرر  مرررتب  در ایررن زمینرره 

ارررای بخوااررر   در واورررط شررررکق

بنیرراذ بایرر  نقررش تحقیرر  و دانررش

را برررای مراکررز  (R&D)توسرریه 

تولیرر ی کشررور ایفررا کننرر   مشررک  

ب یار حاد دیگرر عر م  برا  برازار 

ایررراذ اسررق و عرر م اعتمرراد برره آذ 

شرررود گررراای افرررراد باعرررن مررری

کنن  در حالی محصولی را تولی  می

احمینرراذ ن ارنرر  آیررا  کرره اصرر ً

توانن  آذ محصو  را بفروشرن  می

یررا نرره و اررین تضررمینی اررم برررای 

شررق سرررمایه سررودآوری و بازگ

وجود ن ارد  حتری ممکرن اسرق در 

ناایق درآم ی به شرکق بازنگردد 

و بلکرره متضرررر نیررز بشررون   عرر م 

اعتماد به تولی  داخلی نیرز امروار  

سرربد شرر   تررا کارخانجررا  مررواد 

مورد نیاز خود را از منابط خارجی 

تأمین نماین   در این رونر  اگرر بنرا 

به ار دلیلی از جمله تحریم یا امین 

یماری کرونرا واردا  وطرط شرود، ب

اایی که بره برازار متأسفانه شرکق

خررارجی متکرری ا ررتن ، وررادر برره 

تررأمین نیرراز خررود نخواانرر بود  از 

حرفررری نیرررز چررروذ حمرررایتی از 

بنیررراذ یرررا ارررای دانرررششررررکق

اای تحقیقاتی داخلی انجرام شرکق

تواننرر  نگرفترره در زمرراذ کررم نمرری

گرروی نیرراز صررنیق باشررن   پاسرر 

دانیم فراین  تولیر  ه میحور کاماذ
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بررررر اسررررق  الزم اسررررق زمرررراذ

کارخانجررا  درصرر ی از درآمرر  

خررود را صررر  تحقیقررا  کننرر  و 

گناری در بخرش موظ  به سرمایه

له أپژواش و تحقی  باشن   این م 

اا نیازمن  در شارستاذ مخصوصاً

بررسی اسق  به گفتره آورای دکترر 

برراوری از جملرره مشررک   دیگررر، 

که سربد شر   بره  اا ا تن تحریم

ارای موردنیراز خرود کره اورموذ

امرره وارداترری ا ررتن ، دسترسرری 

ناچرار برا نرر  ن اشته باشرن  و بره

ب یار گراذ تایه نماینر  کره ممکرن 

شریوع  اسق تقلبی نیز باشن   اخیراً

بیماری کرونا نیز بر تمرامی ک رد 

و کاراررای جارراذ ترررأ یر گناشررته 

ارای کشرق اسق  ب یاری از نمونه

شرکق بوم اک یر پارس نیز بافتی 

علق این امر، به بازار نرسری   و به

  از بین رفتن 

 

به گفتره دکترر براوری اگرر حمایرق 

دولق از این ک د و کارارای نوپرا 

ی صور  نگیررد برا وجرود زمینره

انر ، شیلی مناسبی که ایجاد نمرود 

رون  و تمام کم کم رو به تحلی  می

زحما  آناا به باد خواا  رفرق  از 

اایی که مراکز دولتری جمله حمایق

بنیاذ اای دانشتوانن  از شرکقمی

عم  آورن ، ایجاد بازارچه دایمی به

ارررای بررررای محصررروال  شررررکق

بنیرراذ اسررق تررا در مختلرر  دانررش

میرض دیر  عمروم وررار گرفتره و 

باعن رون  تولی  گردد  ام نین از 

ای و مالیرا  مرورد ور بیمرهنظر ام

حمایق ورار گیرنر   البتره اح راس 

وظیفه و م لولیتی کره ن ربق بره 

جامیرره و مملکررق در بررین محققررین 

شرود کشور وجود دارد، باعن مری

رغم تمام مشرک   در ایرن که علی

عرصه بمانن  و کار کنن   در امرین 

راستا دکترر براوری افرزود امر اذ 

 وطد کشاورزی اسق ولری ارتبراط

مرررل ری برررین دانشرررگا  و بخرررش 

کشاورزی وجرود نر ارد  اگرر ایرن 

حرور مررا  ارتباط ایجاد شود و بره

داراذ ارتبرراط مناسرربی بررا گلخانرره

توانر  برورار شود،  این شرکق مری

تررری داشررته باشرر   نقررش فیررا 

اسرررررررررتفاد  از محققرررررررررین و 

التحصررری ذ کشررراورزی در فرررار 

اای مختل  تولی  و ارزیرابی بخش

توانرر  اورزی مرریمحصرروال  کشرر

باعررررن بابررررود کمرررری و کیفرررری 

محصرروال  کشرراورزی گررردد  در 

خصروص کارارایی نیرز انجرام این

ارا عنواذ نمونه گلخانهاسق بهش  

م ررلو  فنرری دارنرر  البترره ایررن 

موضوع انوز اجباری نش   اسرق  

از جمله م ائ  دیگرری کره آوایراذ 

دکتر باوری و دکتر کشتکار بره آذ 

کررره  اشرررار  کردنررر  ایرررن اسرررق

اررای کررار تحقیقرراتی آناررا ازینرره

باالسق و به دلیر  اینکره تحقیقرا  

اررای دیربررازد  اسررق برره حمایررق

بلن مرر   نیرراز دارنرر   نکترره حررائز 

اامیق دیگر اینکه شرکق منکور در 

زمینه باالبردذ دانش بیوتکنولوژی 

و مان سرررری ژنتیرررر  در بررررین 

آمررروزاذ، دانشرررجویاذ و دانرررش

ی  باشر  توان  مفمن اذ نیز میع وه

کرره از حریرر  امکرراری و حمایررق 

دانشررگا  و آمرروزش و پرررورش و 

 م ارس استاذ واب  انجام اسق  

آوایاذ دکتر باوری و دکتر کشرتکار 

صرور  عوام  موفقیق خود را بره

شخصررری و سرررازمانی حاصررر  

پشتکار و ت ش م اوم، امی واری و 

انگیز  باال دان تن  و نیز نقش اراد  

 تخص ، مام و پشتکار را در کنار

دان تن   ناگفته نمانر  کره در کنرار 

عوامرر  مختلرر  یادشرر  ، داشررتن 

سرمایه کافی نیز برای کار تولیر ی 

ب یار حرائز اامیرق اسرق، در کر  

نبایرر  برر وذ سرررمایه اولیرره وارد 

 بازار کار ش   
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ایرررن اسررراتی  پررررت ش در مرررورد 

ارزیابی وضییق پژواش در ایرراذ 

راز و در دانشررگا  برروعلی سررینا ابرر

کره پرژواش داشتن  که در صورتی

اا تییین ش   ا فمن  باش ؛ اولویق

باش ؛ و در کنار ارائه مقاله، به رفط 

مشک   شار و کشور کم  کن  و 

برررراری را از روی دوش جامیرررره 

توان  مفی  باشر   بررای بردارد، می

مرا  محصوال  اصلی  کشراورزی 

اسرررتاذ مشرررک   ب ررریاری دارد، 

بای  در جاق رفط پژواش و تحقی  

مشک  ، به کمر  کشراورز بیایر   

اررای پایرره برررای البترره برره پررژواش

ارای کراربردی رسی ذ به پرژواش

نیاز داریم امرا بایر  ا فمنر  باشر   

نبررود پرر  ارتبرراحی بررین صررنیق و 

اا چالش اصلی بره  مرر پژواشگا 

الی کره لااسق  سنرسی ذ پژواش

جا مطرو اسق این اسق کره در این

برررا وجرررود دانشرررک    چررررا بایررر 

کشررراورزی و محققررراذ مختلررر ، 

ام ناذ کشاورزاذ مشرک  داشرته 

باشن   آیا باترر نی رق دانشرگا  و 

کشاورزاذ در ارتباط متقاب  با ارم 

باشرررن د مررر یریق بلن مررر  ، برررا 

ریررزی و ارزیررابی م ررتمر برنامرره

توان  رااگشا باشر   بره اعتقراد می

ایشاذ چار  رسی ذ به این مقصود 

اررا از ابترر ا ه برنامررهایررن اسررق کرر

ریزی شود و صحیح و منطقی حرو

 م ام تیییر نکن   

 

این دو پژواشرگر دانشرگا  بروعلی 

من نر  ترا تمرام سینا ب ریار ع وره

گیرنرر  و کررار ترر ش خررود را برره

تخص  و علم خود را در اینجا به 

نتیجرره برسررانن   بررا وجررود تمررام 

مشک   و موانیی که برر سرر را  

اش وجرود دارد، ارر تحقی  و پژو

من نر  ترا کرار دو پژواشگر ع وره

خررود را در دانشررگا  برروعلی سررینا 

 ادامه دان   

دکتررر برراوری در پاسرر  برره ایررن 

ش ن  پرسش که اگر پژواشگر نمی

کردنرر د چرره شرریلی را انتخرراب مرری

بیاذ داشق به حور حرتم شریلی را 

کردنرر  کرره مرررتب  بررا انتخرراب مرری

پرررژواش باشررر  زیررررا تحقیررر  و 

 اش باعن رش  و ارتقاء ش   وپژو

ان رراذ  را از روزمرگرری و تکرررار 

راان   بره اعتقراد ایشراذ عراد  می

کردذ به چیزاای رایر ، فررد را در 

دارد  چیرزی کره ی  سطح نگه مری

شررود، در باعرن ارتقراء ان راذ مری

دارد  مرریرا زنرر   نگرره  حقیقررق او

درسررق ماننرر  آب رودخانرره دارای 

راک  ارزش جریاذ که ن بق به آب 

بیشررتری دارد  ایشرراذ برره غیررر از 

مطالیررره و پرررژواش، بررره ورزش 

ارای ی کترابکوانوردی و ترجمره

 من  ا تن   گوناگوذ ع وه

ایشاذ در رابطه با امکراری علمری 

میتق ن  در پژواش امکاری افرراد 

متخص  مختل  با یکر یگر نقرش 

مامرری دارد و از تحقیقررا  نتررای  

اری آیر   امکردسرق مریباتری بره

گروای در پیشربرد اار ا  ب ریار 

ضررروری اسررق  دکتررر برراوری بررا 

انجمن علمری گر  و گیااراذ زینتری 

امکرراری دارنرر  و ایررن امکرراری را 

داننر   بره اموار  به نفط افرراد مری

کرره دانررش  آنجررا زعررم ایشرراذ از

ارررای مختلفررری دارد و در جنبررره

اا اای علمی تمام این جنبهامکاری

اری شرود، یر  کرار گرولحاظ مری

ارزش باالتری ن ربق بره یر  کرار 

  فردی دارد
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افزار بر خدمات درس دیکأبا ت یکیآموزش الکترون یهابر سامانه یمرور
  نایس یدانشگاه بوعل

 

 زاده یدکتر محرم منصور ا،نیییسخا ی: دکتر مهدنیتدو                                                                                       

 

 آموزشیی، هایآوریفن توسعه با

 در مهی  مؤلفیه یی  به 1افزاردرس

. اسی  شیده تبیدی  آموزش زمینه

دنییا از  هایکالج و هادانشگاه اکثر

 از حماییییی  افییییزار بییییرایدرس

 و اسییاتید تییدری  هییایفعالییی 

دانشیییویا   یییادریری فراینییدهای

 تیرینمهی  از یکیی. ریرنیدبهره می

 فییراه  افییزار،درس هییایویژرییی

 و یییادریری بییرای محیطییی کییرد 

 ییا زمیانی محدودی  بدو  تدری 

چیه  هیر توسیعه بیا. اسی  فاصله

اسییییتفاده از  بیشییییتر اینترنیییی ،

 آمیوزش سسیا ؤم در افزاردرس

 جهییا  سراسییر در مختلیی  عییالی

 افییزارفراریرتییر شییده اسیی . درس

نمایید را فراه  میی 2محیط برخطی

ارسیا   با دانشیویا  و که اساتید

یکیدیگر دربیاره  بیه پاسخ و ا ؤس

محتوای درسی به بحی  برردازنید. 

توانیید همچنیین در اییین محیییط مییی

 هیییایفعالیییی  میییدیری  ضیییمن

                                                        
ییی  سییامانه  coursewareافییزار یییا درس .1

خاص از نوع سامانه هیای میدیری  ییادریری 

 LMS (Learning Managementییییا

System) .می باشد 
2. online 

آموزشییی، خییط سیییر یییادریری 

   دانشیو رصد و بررسی رردد.

افیییزار تعیییاری  مختلفیییی از درس

توسط پژوهشیگرا  اراهیه رردییده 

 اس . ی  تعری  عملییاتی عبیار 

 س  از:ا

افیییزار کیییه بیییه آ  سیییامانه درس

سیامانه  دروس یا مدیری  سامانه

 شود،می رفته نیز یادریری مدیری 

 بیه کیه اسی  افیزارینیرم سامانه

 دروس مییدیری  بییه کمیی  منظییور

طراحی شده  دانشیویا  آموزشی

 توانندمی اغلب هاسامانه این اس .

 ردریییری را دانشیییویا  پیشییرف 

 افییزار معمییواًدرس اررچییه. کننیید

 از آمیوزش بیرای ابزاری عنوا به

 یا آموزش میازی معرفی دور راه

 بیییرای امییا همچنیییین شیییود،مییی

آمیییوزش و کییی س  از پشیییتیبانی

 رردد. می استفاده حضوری

 افییزار اراهییهبییرای درس میید  ییی 

 مقولیه پینج شام  رردیده اس  که

 در تعامیی  افییراد بییا سییامانه زیییر

 : اس 

 

   درس محتوای انتقا ( 1)

 دانشیویا  ارزیابی( 2)

 اساتید و دوره ارزیابی( 3)

 ک س در بح  اییاد( 4)

 مبتنیی هیایدستورالعم  اییاد( 5)

 . رایانه بر

 تییرینمهیی  درسییی مطالییب ارسییا 

از  اسیاتید اسیتفاده میورد عملکیرد

 عنییوا  بییه. باشییدافییزار میییدرس

 بیرای افیزاردرس از اسیاتید مثا ،

 ماننییید مهییی  روییییدادهای اعییی م

 اط عیییا  تیییرم،مییییا  امتحانیییا 

 و و سرفص  درس برنامه دروس،

 شیییده داده اختصیییاص تکیییالی 

 مقابیی ، در. نماینییدمییی اسییتفاده

افزارهیای اساتیدی که کمتر به نرم

کاربردی ) مبتنی بر رایانیه( آشینا 

خییاص  هییایویژرییی هسییتند، از

نماینیید. افییزار، اسییتفاده نمیییدرس

ها اسی  ها بح یکی از این ویژری

نمایید تیا که فرصتی را ایییاد میی

اساتید بیه اهیداآ آموزشیی خیود 

دس  یافته و یادریری دانشیویا  

     بهبود یابد. 
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افییزار یییا درس حاضییر، حییا  در

هییای مییدیری  یییادریری سییامانه

انییید کیییه در زییییادی اراهیییه شیییده

صیور  آمیوزش ها چه بهدانشگاه

صور  آموزش حضوری و چه به

الکترونیکیییی و مییییازی اسیییتفاده 

تیدری   بهبیود رردند که سیببمی

شیده  دانشیویا  عملکرد اساتید و

هیییای از اولیییین سیییامانه اسییی .

تییوا  بییه سییامانه افییزار میییدرس

Blackboard اشاره داشی  کیه در 

 Blackboard توسییط 1991 سییا 

رردییید کییه در بسیییاری از  معرفییی

های دنیا از این سامانه ییا دانشگاه

های اقتباسی از این سیامانه نسخه

ریردد. اراهیه و توسیعه تفاده میاس

باع  رقابی   Blackboardسامانه 

افزارهییا و و اییییاد صیینع  درس

هییای مییدیری  یییادریری سییامانه

رردییییده اسییی . تعیییدادی از ایییین 

( نشیا  داده 1ها در شک  )سامانه

شیییده اسییی . بسییییاری از ایییین 

هیای دانشیگاه ها در محییطسامانه

صور  کد منبی  اند و بهرشد یافته



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فصلنامه معاونت پژوهش  

9939بهار ، 3، شماره 2دوره    

 

05 

اراهیییییه  (Open Source) بیییییاز

هیا ایین سیامانه رردنید. بعضیاًمی

صور  ی  خدم  بر بسیتر ابیر به

 رردد. اراهه می

 

 
 افزار یا مدیریت یادگیریهای درسلیستی از سامانه .1شکل 

 

افیزار و در صینع  درس بازار در

 اییاا  سسا  آموزشیی عیالیؤم

 سییییه ،2112 سییییا  در متحییییده

 تعییداد نظییر از برتییر افییزاردرس

   شییام  موسسییا  اسییتفاده کننییده

Blackboard (31%)، Canvas (31%) 

 همیییین. بودنییید Moodle (12% ) و

 تعییییداد نظییییر از سییییامانه سییییه

شاغ  بیه تحصیی  در  دانشیویا 

 از کمیی Canvas امیا صدر بودنید،

Blackboard  از نظییییییر تعییییییداد

 اییین. ررفیی  دانشیییویا  پیشییی

البتییه  جهییا  سراسییر در تصییویر

 کییه طییوری بییه اسیی ، متفییاو 

Moodle  از درصییید 51 از بیییی 

 آمریکییای اروپییا، در بییازار سییه 

 اختیییار در را اقیانوسیییه و اتییین

 .دارد

هیای اییرا  عی وه بیر در دانشگاه

و  Moodleهیییایی ماننییید سیییامانه

Canvas ًهیییای از سیییامانه بعضیییا

افییزاری بییومی بییا امکانییا  نییرم

رییردد. در محییدود اسییتفاده مییی

دانشگاه بوعلی سینا اولین سیامانه 

در ایییین خصیییوص بیییا امکانیییا  

در قالییب  1321محییدود در سییا  

سییامانه پروفاییی  اسییاتید تولییید و 

برداری قرار ررف . نظر مورد بهره

هیای مختلی  به اع م نییاز حیوزه

دانشگاه و مشیک   سیامانه قبلیی 

 Canvasدر دو سا  اخیر سیامانه 

بییه دلییی  کیید منبیی  بییاز بییود ، 

های فنی و کاربرپسند بود  قابلی 

آ  جایگزین ایین سیامانه رردییده 

 اس . 

 

  Canvasمعرفی 

 شییرک  ییی  ،Instructureشییرک  

 در کییه اسیی  آموزشییی فنییاوری

 اییاا  متحیده مسیتقر یوتیا ایال 

دهنیده و شرک  توسیعه این. اس 

انتشیییاردهنده سیییامانه میییدیری  

و  Canvas وب بیر مبتنیی یادریری

 عنوا  یی  بسیتربه Canvasشبکه 

 هییییای آزاد انبییییوه بییییرخطدوره

(MOOC)1  اس. Canvas   در سا

به صور  کد منب  باز اراهه  2111

                                                        
1. Massive Open Online Course 
(MOOC) 
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رردید. در حا  حاضر این سیامانه 

دانشگاه در حیا   3111در بی  از 

 (.  2باشد )شک  ستفاده میا

 
 Instructor. معرفی شرکت 2شکل 

 

Canvas از اسیتفاده بیاRuby on 

Rails برنامیه چیارچوب عنیوا به 

 پایگیاه توسیط شیده پشتیبانی وب

 شیییده سیییاخته PostgreSQL داده

 ریری ازبا بهره افزارنرم این. اس 

JQuery، HTML5 و CSS3  ییییی 

ایییاد نمیوده  میدر  کاربری رابط

 ییی  صییور بییه Canvas .اسیی 

خییدم   ییی  عنییوا بییه افییزارنییرم

(SaaS)1 وب خیدما  از استفاده با 

 در .کنیدمیی فعالی  در ابر آمازو 

 iOS برنامییه Canvas ،2111 سییا 

 سیا  در و کیرد اندازیراه را خود

آنهیییا،  اندروییییدی برنامیییه ،2113

موبایی  را  بر بستر امکا  یادریری

                                                        
1. Software as a Service 

اییین . کییرد پییریرامکییا  Canvasدر 

 و Canvas Student بیه هیابرنامیه

Canvas Teacher  و اندشده تقسی 

 های اساتید و دانشیویا  ازنسخه

 ،2111 سیا  در. انیدشیده جیدا ه 

Canvas، را آنها همراه تلفن برنامه 

 هی  و iOS بیرای ه  والدین، برای

 بیه و کرد اندازیراه اندروید، برای

 اجیازه K-12 آمیوزا دان  والدین

 نمیرا  تکالی ، مورد در تا دهدمی

 خیود وضعی  تحصیلی فرزندا  و

البته ابزارهیای مبتنیی  .شوند مطل 

بییر روشییی تلفیین همییراه بییرای 

هیای ابیری ایین سیامانه در نسخه

 باشد. دسترس می
 

 امکانات و خدمات

افزارهیای متعیددی بیه ررچه درس

صییور  تیییاری تولییید و اراهییه 

هیای اند و امکانا  آنها تفاو شده

کمّی و کیفی قابی  تیوجهی بیا هی  

دارد؛ تقریبییا همییه آنهییا میموعییه 

خییدما  و امکانییا  زیییر را اراهییه 

 دهند:می

   مطییابب بییا نظییام  تفکیککن ن:کک

آموزشییی رایییج، کییاربرا  اییین 

 سییامانه در دو رییروه آمییوزش

دهنیییده )اسیییتاد ییییا مربیییی( و 

ریرنیییده )دانشییییو، آمیییوزش

ریرند. اغلب قرار می آموز(دان 

افزارها برای جلب مخاطب درس

و همچنین اراهیه رایگیا  محتیوا 

غیردانشییویا ، محتیوای  برای

آموزشی را بیه مسیتمعین آزاد 

 دهند.صور  رایگا  اراهه میبه

   هییای سییامانهمیزبککانی موتکک ا

افییزار طییی  وسیییعی از درس

های محتوایی اع  از اسناد قالب

افزار و نرممتنی، تصویر، ویدیو 

کننیید. بایگییانی را میزبییانی مییی

محتییوا بییا امکییا  جسییتیو از 

 خدما  اصلی این بخ  اس .

  در  انجمن گفتگک  و تاکادن ن:کر

این بخ  اعضای رروه درسیی 

اع  از استاد، دانشیو و مستم  

توانند به رفتگو و تباد  نظیر می

برردازند. همچنین امکا  ارسیا  

و دریافییی  پییییام )چییی ( بیییین 

 را  سامانه وجود دارد. کارب

 هککا  اتصککان بککه سککایر سککامانه

معموا بیه آسیانی  افزارهادرس

های آموزشی و به سایر سامانه

پژوهشیییی متصییی  شیییده و از 

دادرا  و اط عا  آنها اسیتفاده 

 کنند.می

افزار مطابب با نییاز کیاربرا  درس

 دهد:خدما  زیر را اراهه می
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 افزار برای اساتیدخدمات درس

خیدما  زییر  افزارها معمیواًدرس

 دهند:را به اساتید اراهه می

  تعری  صیفحه معرفیی درس و

 سامانه

   تعرییییی  و سبیییی  سرفصیییی

 )سی ب  درسی(

  و  آم زشکیباررررای محتوای

 کم  آموزشی

  یکیی از  تعریف تمرین و تکلیکف

افزارها ترین خدما  درسجالب

کنتییییر  اتوماتییییی  مهلیییی  و 

های تمیرین و تکلیی  محدودی 

توانیید بییازه اسیی . اسییتاد مییی

را در قالب روز، هفته ییا  ارسان

تاریخ شروع و پاییا  مشیخ  

کنیید. دانشیییویا  میازنیید در 

هییای تعرییی  شییده محییدودی 

ه را ارسیییا  تکیییالی  مربوطییی

 نمایند.

 یکیی از  گذاری ارزشیابی و نمره

افزارهیییا خیییدما  جالیییب درس

رراری جزء به ارزشیابی و نمره

جیییزء اسییی . نمیییره نهیییایی 

هیای دانشیویا  از روی مولفیه

شیییود. متعیییددی تعییییین میییی

افییزار نمییره هییر بخیی  و درس

روز نمره نهایی را به صور  به

و مطییابب بییا آخییرین ت ییییرا  

کنیید. اییین امکییا  محاسییبه مییی

ضیییمن کمییی  بیییه اسیییاتید در 

دهی، دانشیویا  را نییز از نمره

 کند.وضعی  خود آراه می

  از  درج خاککککککر و ا   یککککککه

تیییرین خیییدما  هیییر ابتیییدایی

افیییییزار امکیییییا  در  و درس

هیای ویرای  اخبیار و اط عییه

درسی اس . تمدید مهل  ارسا  

هییای تکییالی ، یییادآوری تییاریخ

ایین نیوع  م ض  اتمه  و... از 

 ها هستند.اط عیه

  مشکاهده تعامککل دانشککج یا  بککا

افییزار اسییتاد در درس هککا درس

هیای توانید از ریزارشدرس می

آمییاری در خصییوص زمییا  و 

های اتصیا  دانشییو بیه تاریخ

هیای سامانه و بازدید از بخی 

مختل  برای بررسیی و تحلیی  

تعییام   دانشیییویا  اسییتفاده 

 نماید.

  افیزار درسدر  دستیار آم زشی

 دسککتیارامکییا  تعرییی  نقیی  

آموزشییی وجییود دارد. اسییتاد 

توانییید بخشیییی از درس میییی

وظییای  خییود را بییه دسییتیارا  

 آموزشی واررار نماید.

 خدمات برای دانشج یا 

 مککککرور م الککککا و موتکککک ا :

تواننیید مطالییب دانشیییویا  مییی
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بارریییراری شیییده را مطالعیییه 

تواننید ایین نمایند. همچنیین میی

کامریوترهیییای محتیییوا را روی 

خیییود بارریییراری نمیییوده و در 

فرصیی  مناسییب بییه صییور  

آف یییین اسیییتفاده کننییید. آنهیییا 

صیور  تواننید بیههمچنین میی

مسییتقی  یییا از طریییب انیمیین 

رفتگییو توضیییحاتی را دربییاره 

محتوا سب  کنند. این توضییحا  

توانیید بییرای و بازخوردهییا مییی

بهبییود محتییوا یییا تکمییی  آ  بییه 

 استاد کم  کند.

 دانشییویا  بایید : تکلیف ارسان

در مهلیی  مقییرر و طبییب الگییوی 

مشخ  تکالی  خود را ارسا  

هیا نییاز نمایند. برخی از تمیرین

بیییه ارسیییا  فایییی  بیییا قالیییب 

مشخصی دارند. همچنین سیایز 

هییا قابیی  تعرییی  و تعییداد فاییی 

اس . بخ  ارسا  تکالی  ایین 

ها را به صور  اتوماتی  کنتر 

 دهد.انیام می

  ارزشککیابی و نمککرهآگککاهی از :

صییور  روزآمیید دانشیییو بییه

نمیییرا  خیییود را در سیییامانه 

بینیید و از وضییعی  خییود مییی

 شود. خبردار می
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 5931 یال 5931در سال  یدانشکده مهندس یخالصه عملکرد پژوهش

 

  یدانشکده مهندس ی: معاونت پژوهشنیتدو                                                                                       

 

 مقدمه

توسعععع می،ععیع یععنعری و  ههنکععی هععه  شععو   ععدو  

پهداخرن  عع امعه پعژوها  عا مو چنعت ینعدانی ه،عهاه 

نخواهد  ود. د  واقع پژوها موتو  محهک پنشه ت و 

هایی از شععود. یرععی اشععه نشععانعتوسعععع محبععو  می

توسعع  دو  پهداخرن  ع مبانی پژوهشعی    دهعد    

تواند مبعنه توسعع مبر،ه و پایدا  نخواهد  ود و ن،ی

مط،ئنی  ا طی  ند.  نعا هاینع پعژوها مبنعاو توسععع 

 ید. سعع  ع ش،ا  میاست و تض،ننی  هاو اسر،ها  تو

هعاو اناعاش شعده ه،چنننع  ع  ا   برن نرایج پژوها

هعاو مع،عو  هعا و  و د  هه زمننع  ع  هبود  اهکا 

دانشععکده  .شععودهاو مععو د ن ععه مناععه مید  زمننععع

هاو  عا  و پنشعکاش منوا  یکی از دانشکدهمهندسی  ع

دانشکاه  ومیی سننا د   اسراو اهداف و وظایف خود 

هعاو اهم  و د   بره مناسب  هاو انااش  عالنعتو  ه

هعاو اناعاش شعده د  ویژه هدایت پعژوهاپژوهشی  ع

ا تبععاب  ععا ننازهععاو یععنعت و  امعععع د  ینععد سععا  

 هاو مخریفی  ا  ع انااش  سانده است. شذشرع  عالنت

هاو انااش شعده د  این شزا   مخرصهع  ع اهم  عالنت

ده مهندسی طعی و دسراو دهاو یوزه پژوهشی دانشک

سععا  شذشععرع پهداخرععع شععده اسععت.  ععا تو ععع  ععع  3

 غعم شود  عع میعیهاو انااش شده مشاهده می عالنت

هاو مخریف پژوهشی  شعد هاع  عالنت هخی محدودیت

هعاو مبر،هو  ا تاه ع ن،وده است. از طه عی  عالنعت

پژوهشی  ع د   اسراو توسعع و تچویعت ا تبعاب  عنن 

ست شامل  ذ  شهنتع تععداد دانشکاه و ینعت  وده ا

هععاو  موزشععی یععنعری و هععاو پژوهشععیع دو هطععه 

هعاو تخصصعی هاو مها تیع  ازدیدها و نشبتدو ه

هععا و مها ععز می،ععی و پژوهشععی  ععا یععنایعع سععازما 

مخریف د  داخل و خا ج از اسرا  ه،دا  معو د تو عع 

و  شد  نشعرهو قعها  شه رعع اسعت.  بعب ا رخعا ا  

او توسط امضاو هنا  یی و منطچعال،یییع ممخریف  نن

هاو می،یع دانشاویا  و  ا  نا  این دانشکده د  سا 

سعننا ال،ییی دانشعکاه  عومییشذشرع و ا تچا  ایکاه  نن

دهد  ع دانشکده مهندسعی د  یوزه مهندسی نشا  می

هععاو او د  اناععاش  عالنععتهععاو قا ععل تو عععظه نععت

و هععاو مخریععف تولنععدا  می،ععی پژوهشععی د  یععوزه

هاو  ا  هدو دا د. دسعراو دهاو ا اهعع شعده پژوها

هعاو امضعاو شع  یایعل تع  د  این شزا    عی

محرععهش هنععا  می،ععیع دانشععاویا  شهامععی و ه،کععا و 

 ا  نا  دلبوز دانشکده مهندسی و  عا ی،ایعت هنعا  

 هنبع محرعهش دانشعکاه و یعوزه معاونعت پعژوها و 

اسعت.  ناو و و سایه ه،کا ا  محرهش دانشعکاه  عوده 

و این مزیزا  امند است  ا ض،ن سپاس  هاوا  از ه،ع

هاو  تعی شعاهد ادامع ه،کا و و ت    نشره د  سا 

ویععژه هععاو پژوهشععی  ععع شععد و توسعععع  عالنععت

هاو تچاضامحو   هت  شد و توسععع می،عی و  عالنت

 ینعری  شو  مزیزما ع ایها  اس می  اشنم.   

 معرفی دانشکده مهندسی -1

 04سعننا  عا قهیعب مهندسعی دانشعکاه  ومییدانشکده 

سا  قدمت و  ا د  اخرنا  داشرن امضاو هنعت  می،عی 

توان،نعععد و ماعععه ع  ضعععاهاع امکانعععا ع تاهنعععزا  
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 زمایشکاهی و  ا شاهی  موزشی و پژوهشی مناسبع 

خصوص د  منطچعع غعه   شعو  او  عاز  ایکاه ویژه

شانع ایعیی مهندسعی هاو شعا هخو دا  است. شهوه

 مل م،ها ع مکانن ع یعنایعع  ه،ع عامپنوته و معوادشا

د  این دانشکده دایه  عوده و د   شهایا مخریف 52د  

ا شد و د رهو مچاطع تحصنیی  ا شناسیع  ا شناسی

 04ا نو  پذیهند. همهاو مخریف دانشاو مید  شهایا

 ۱۱اسععرادع  0 شععاملوقععت مضععو هنععت  می،ععی ت،ععاش

مه ی د  دانشکده مهندسعی  5اسرادیا  و  24دانشنا ع 

مخریعف  هعاوشهایاد   ی موزش امو  م وه  ه انااش

پژوهشی هبعرند.  هاویا  انااش  عالنت تخصصیع د 

و   زمایشکاه 06نفه  ا مند و  00دانشکده مهندسی  ا 

 ی موزش ا اهع  هره  برهتحچنچاتی  و  موزشی  ا شاه

  ا  ععهاهمدانشععکده ایععن د   پژوهشععی امععو و  نفنععت 

هاع . از  عععنن ما،ومعععع  زمایشعععکاهن،عععوده اسعععت

 هعاومنکهوسعکو و تصعویه هدا و  عا ها زمایشکاه

 SEMع TEMع  FESEM هاوالکرهونی شعامل دسعرکاه

 محنطیعژهوتکننعع ع ژهوتکننعع  زیبععتع XRDع XRFو

خعواص مکعاننکی معواد و  زمایشکاه تحچنچاتی ضه عع 

  خععدمااو از ن ععه تاهنععزا  و از  ایکععاه ویععژه  ععرن

طو  مروسط هاو اخنهع ساالنع  ع هخو دا ند. د  سا 

مچالع پژوهشی د  ما   معربه خا  ی و داخیی  ۱84

ال،ییعیع هاو میعی و  ننو تعداد زیادو مچالع د  ه،ایا

یا  توسط امضاو هنت  می،ی دانشکده مهندسعی  عع

شعده  منرشعه  و  رعا ا سنده و ننز تعداد قا ل تو عع

.  عع ایعن ثبعت شعده اسعت ننعز عاخرهاتعدادو و  است

موضوع  امث ا تچاء دانشعکاه  عومیی سعننا د  یعوزه 

 ال،ییعی شهدیعده اسعت.هعاو  عنن ندومهندسیع د   تبع

 ععا دانیع مچععاطع نفععه د   0444 نزدیعع   عععتععا نو  

از این دانشکده ا شد و د رهو  ا شناسیع  ا شناسی

د  مها ز مخریف ینعریع دانشکاهی و   موخرع ودانا

 ۱0۱4ند. د یعا  یاضعه اشدهخدمت ادا و مشغو   ع

 تحصنل  وده  ع ازدانشاو د  این دانشکده مشغو   ع

نفعه  40 ا شد ونفه د  مچطع  ا شناسی 050این تعداد 

اناعاش  عالنعت  موزشععی و د رعهوع د یععا   د  مچطعع

   اشند.پژوهشی می

 پژوهشی اعضای هیات علمیهای فعالیت -2

هعاو خ یع  عالنت یوزه پژوهشی  ه اساس  عالنعت

ثبت و تاهند شعده د  سعامانع پژوهشعی د  سعع سعا  

د  ایععن  خععا ا اهععع  ۱340و  ۱346ع ۱342پژوهشععی 

شده است. تعداد امضاو هنا  می،ی دانشکده مهندسی 

نفعه مضعو و تععداد  04 ها عه  عا  ۱348تا پایا  سعا  

معدد  06هاو دانشکده مهندسعی و  ا شاه ها زمایشکاه

ها از نعوع تحچنچعاتی مدد از این  زمایشکاه 58است  ع 

هاو انااش شده د  طی سعع سعا   اشند.  ل  عالنتمی

نشععا  داده شععده اسععت و  ۱شععکل شذشععرع د  ن،ععودا  

هاو پژوهشعی  عع تفکنع  د  ن،ودا هعاو سایه  عالنت

 .نشا  داده شده است 2الی  5شکل 

 

 

های پژوهشی در سه سال گذشته تعداد کل فعالیت .1شکل 

 دانشکده مهندسی

 

 

580 600 620 640 660 680
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97

632

621

672

سال گذشته 3کل فعاليت های پژوهشی 

دانشکده
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در سه سال  افتهیخاتمه  یپژوهش هایتعداد طرح .2شکل 

 یگذشته دانشکده مهندس
 

 
چاپ شده در سه سال گذشته دانشکده  هایتعداد مقاله .3شکل 

 یمهندس

 
تعداد جذب گرنت در سه سال گذشته دانشکده  .4شکل 

 یمهندس
 

 
تعداد کتب چاپ شده در سه سال گذشته دانشکده . 5شکل 

 یمهندس

 

ت علمیی دانشیکده مهندسیی در أافتخارات اعضای هی -3

 سه سال گذشته

 المللی و ملیافتخارات بین

  می،ی دانشکده تال،ییی و میی امضاو هنا رخا ا   نن

  و ده شده است. ۱مهندسی د   دو  
 

 ت علمی دانشکده مهندسیأالمللی و ملی اعضای هیافتخارات بین .1جدول 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف 

۱ 

 

 د ره مح،د یبن مهادو

 ) شرع مهندسی  ه،(

 - ISIپژوهشکها   هته  %۱قها  شه رن د  لنبت 

۱346 

5 

 

 ماذو ید ره غ محبنن 

 ) شرع مهندسی مکانن (
 ۱342 -پژوهشکه  هته  شو  د  سا 

0 100 200

95سال 

96سال 

97سال 

192

195

176

100

88

89

تعداد مقاله ها چاپ شده

JCRتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت 

تعداد کل مقاالت چاپ شده

0 5 10 15

95سال 

96سال 

97سال 

4

5

12

تعداد جذب گرنت

0 2 4 6

95سال 

96سال 

97سال 

2

1

5

تعداد کتب چاپ شده

0 5 10

95سال 

96سال 

97سال 

4

5

7

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته



 

   
 ...  پژوهشی هایفعالیت و واحدها معرفی

 

65 

3 

 

 د ره غ محبنن ماذو ی

 ) شرع مهندسی مکانن (
 ۱342اسراد  ه برع مهندسی مکانن   شو  

0 

 

 د ره سند     

 الحبننی را 

 ) شرع مهندسی مواد(

پژوهشکه  وا   هته  شرع مهندسی مواد  شو  

۱340 

2 

 

د ره یوسف  نا   قاو 

 م اههو  ود الی

 ) شرع مهندسی مواد(

  بب  تبع سوش هاده،نن  شنوا ه  وا  خوا زمی

۱342 

6 

 

زاده و د ره د ره یبنن تها 

 یوسف  ضایی

 ) شرع مهندسی م،ها (

ال،ییی ا اس،وس پ س  ا منوا  طه  پژوهشی  نن

مدیهیت محنط زیبت خاو منانع  ا اسرفاده از 

د  قالب  (EMME) مکانیهاو زیهساخت داده

 هاو اتحادیع ا وپاطه 

0 

 

 د ره مح،د نصنهو

 ) شرع مهندسی  امپنوته(

شاپو ع مشرهک  نن دو  شو  هنامة پژوهشی  ندو 

سنم   د نگ هاو  یشبکع ا منوا   ایها  و  هانبع

  هاو اینرهنت اشناء ینعری

8 

 

 د ره غ محبن ماذو ی

 ) شرع مهندسی مکانن (
 ۱342 -طه   هشزیده دانشکاهی وزا   میوش ماهو 

4 

 

 د ره هاشم م اههو

 ) شرع مهندسی مکانن (
 ۱340 -ماهو طه   هشزیده دانشکاهی وزا   میوش 
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۱4 

 

 خواهد ره یبن میم

 ) شرع مهندسی مواد(
 ۱348 -ماهو طه   هشزیده دانشکاهی وزا   میوش 

 

 یافتخارات استان

 . و ده شده است 5د   دو   یدانشکده مهندس یمی،  تنه وامضا یاسران ا رخا ا 
 

 یدانشکده مهندس یعلم اتیه یاعضا یافتخارات استان .2 جدول

 عنوان نام و نام خانوادگی  ردیف

9 

 

 د ره سند مهدو یبنننا 

 ) شرع مهندسی م،ها (

پژوهشکه  هته شهوه تخصصی سازه سازما  ن اش 

 ۱346 -مهندسی ساخر،ا  اسرا  ه،دا 

2 

 

 الحبننید ره      را 

 ) شرع مهندسی مواد(
 ۱340و  ۱346 - پژوهشکه  هته اسرا  ه،دا

3 

 

 د ره مح،دیبن مهادو

 ) شرع مهندسی  ه،(
 ۱346 - پژوهشکه  هته اسرا  ه،دا

4 

 

 د ره  ی،ن سنفی

 ) شرع مهندسی مکانن (
 ۱340 - پژوهشکه  هته اسرا  ه،دا

5 

 

 د ره غ محبنن ماذو ی

 ) شرع مهندسی مکانن (
 ۱340 - پژوهشکه  هته اسرا  ه،دا
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6 

 

 د ره  واد  هنامنا 

 ) شرع مهندسی ینایع(
 ۱340 - پژوهشکه  هته اسرا  ه،دا

 

 دانشگاهیافتخارات درون

  و ده شده است. 3  می،ی دانشکده مهندسی د   دو  تدانشکاهی امضاو هنا رخا ا  د و 

 دانشگاهی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسیافتخارات درون .3جدول 

 عنوان نام و نام خانوادگی  ردیف

9 

 

 الحبننید ره      را 

 ) شرع مهندسی مواد(
 ۱340و  ۱346  پژوهشکه  هته دانشکاه

2 

 

 د ره ی،ند ایفهانی

 ) شرع مهندسی مواد(

  ذ  طه  پژوهشی  ا  نشرهین مبیغ خا ج از دانشکاه

۱346 

3 

 

 مینهضا یات،ید ره 

 ) شرع مهندسی  ه،(
 ۱346 - ذ   نشرهین تعداد طه  پژوهشی دانشکاه

4 

 

 د ره محبن  ا ایی

 ) شرع مهندسی م،ها (

 - ذ  طه  پژوهشی  ا  نشرهین مبیغ خا ج از دانشکاه

۱340 

 

 مهندسی دانشکده کارمندان افتخارات -4

  و ده شده است. 0ا رخا ا  میی و اسرانی  ا مندا  دانشکده مهندسی د   دو  
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 افتخارات ملی و استانی کارمندان دانشکده مهندسی. 4جدول 

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

6 

 

مهندس مهیم 

 نو خانی

  ناو و  زمایشکاهی شبکع منرخب  ا ط  ا شناس  هته و

 ۱340 - اهبهدو  شو 

6 

 

مهندس  امنن 

 خات،ی
 ۱340 -پژوهشکه  هشزیده د   خا  ا مندو اسرا  ه،دا 

  
 دانشجویان دانشکده مهندسیافتخارات  -5

  و ده شده است. 2دانشاویا  دانشکده مهندسی د   دو   دانشکاهید و و  ال،یییع مییا رخا ا   نن
 

 دانشجویان دانشکده مهندسیدانشگاهی المللی، ملی و درونافتخارات بین .5جدول 

 عنوان نام و نام خانوادگی  ردیف

9 

 

 امندومهتضی

 ) شرع مهندسی مکانن (

ال،ییی طهایی هاو  نن بب دیپیم ا رخا   قا ت 

 ۱348سا   -  وسنع مهندسی مکانن 

 

2  
 امندومهتضی

 ) شرع مهندسی مکانن (

 - مها   ده،نن مبا چا  مییا بب مدا  ط  د  ه

 ۱340سا  

3 

 

  ضا ای،دو

 ) شرع مهندسی مکانن (

مچطع  ا شناسی ا شد  اسهو بب  تبع ی   زمو  سه

 ۱340سا   - مکانن مهندسی د   شرع 

4 

 

 میی مبکهو

 ) شرع مهندسی مکانن (

  - مها   هفده،نن مبا چا  میی بب مدا  ط  د  

 ۱342سا  

https://basna.ir/fa/news/2774/مرتضیامیدی-دانشجوی-مهندسی-مکانیک-دانشگاه-بوعلی-سینا-موفق-به-کسب-دیپلم-افتخار-رقابتهای-بینالمللی-طراحی-مهندسی-مکانیک-شد
https://basna.ir/fa/news/2774/مرتضیامیدی-دانشجوی-مهندسی-مکانیک-دانشگاه-بوعلی-سینا-موفق-به-کسب-دیپلم-افتخار-رقابتهای-بینالمللی-طراحی-مهندسی-مکانیک-شد
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj91IjemPHoAhVfwAIHHeMsA2gQjRx6BAgBEAQ&url=http://eng.basu.ac.ir/-/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-arb-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A6%D8%A7%DA%98-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A6%D9%86%D8%A6%D9%85-2024%C2%BB&psig=AOvVaw2JmI1CRjMQi1v08SEZd1Mk&ust=1587272432149756
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5 

 

  هزاد غ می

 ) شرع مهندسی مواد(

 نبت و یک،نن دو ه ال،پناد می،ی  بب  تبع سوش 

 ۱342سا   -د   شرع مهندسی مواد دانشاویی  شو 

6 

 

 یبنن ه،ایی

 ) شرع مهندسی م،ها (

 نبت و یک،نن دو ه ال،پناد می،ی  بب  تبع سوش 

سا   - د   شرع مهندسی م،ها  دانشاویی  شو 

۱342 

7 

 

  ههاد دلنهانی

) شرع مهندسی 

  امپنوته(

 نبت و یک،نن دو ه ال،پناد می،ی  بب  تبع پنام 

 ۱342سا   -د   شرع  امپنوته دانشاویی  شو 

8 

 

 اد و مهتضی  نانی

 ای،د مچدش

 ) شرع مهندسی مکانن (

یها ده،نن  بب  تبع نخبت مبا چا  اَ  نویبی 

 ۱346سا   -  نفهانس ساخت و تولند ایها 

 

9 

 

 نژاد امند ضا  هاد و

 ) شرع مهندسی م،ها (

و  ۱346سا   -انشاوو ن،ونع و سه مد دانشکاه د

۱340 

91 

 

 سند سااد  عفهو

 ) شرع مهندسی مکانن (
 ۱340سا   -دانشکاه  دانشاوو ن،ونع و سه مد

99 

 

 سعند  ضایی

 ینایع() شرع مهندسی 

سا   -دانشکاه  موزشید  سه من،ونع و  دانشاوو

۱340 

92 

 

 مح،دسعند پا سا

 ) شرع مهندسی م،ها (
 ۱346سا   -دانشکاه   موزشی سه مددانشاوو 
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های انجیا  شیده در جهیت اراخیه خیدمات اهم فعالیت -6

 پژوهشی 

هاو زیهساخت شده  هت توسععهاو انااش اهم  عالنت

پژوهشی و ا اهع خدما  پژوهشی د   اسعراو اهعداف 

دانشکاه و تچویعت ا تبعاب  عنن دانشعکاه و یعنعت د  

سععا  شذشععرع  ععع شععه   یععل  3دانشعکده مهندسععی د  

  اشد.می

   اسععرچها  اولععنن سنبععرم هوشعع،ند امانععت  رععا

(RFID)  د  دانشعععکاه د   را خانعععع دانشعععکده

 مهندسی

   دهنده د  دانشکاهدومنن شرا اسرچها 

  تصععویب مه ععز تحچنچععا  پععهداز  تصععویه و

 سنکنا 

  پذیه  اولنن دانشعاویا  پبعاد رهو د   شعرع

 مهندسی  امپنوته

 ال،ییعی و هعاو  عنن هشزا و  نفعهانس و ه،عایا

 اومنطچع

 هاو نوینال،ییی مصالح و سازه نفهانس  نن 

 هاو مو ایییه،ایا تولند ثهو  از اپینکنشن 

 اوبعععا چا  منطچععععدو دو ه م ACM   د  غعععه

  شو 

 نویبی مو ایلمبا چا   هنامع 

  هشزا و  ازدید امضاو هنعا  می،عی از یعنایع 

 داخل و خا ج از اسرا 

 هانامع ه،کا و  ا سازما پنکنهو مچد تفاهم 

  سازما   غها نایی  شو 

 اوسازما   نی و یه ع 

 دانشکاه ینعری ا اک 

 هعاو سع،ننا  و دو ه  هشزا و  ا شاه  موزشیع

   می،ی و ینایعتمخریف  هاو امضاو هن

 ا شاه  شنایی  ا تخیفا  پژوهشی  

 نویبی ا شاه مچالع 

  ا شاه  موزشی تدوین مد   بب و  ا  

 هاو تادیدپذیه س،ننا  انهژو 

  س،ننا    وسرن  و ا تعاشا 

 هاو نو د   نزی  و الکرهونن س،ننا  تکنولوژو 

 ننهوشاه شهند مفرح -دو ه  موزشی ینعری 

 سحهینایع غذایی شه ت  -ینعری  ا شاه  

  شه ت سایپا - ا شاه ینعری  

 شه ت ساپکو - ا شاه ینعری  

  یع مخریعف یعناها و سازما  یبا  مشرهک  ا

  شو  و اسرا 

  سازما   غها نایی  شو  

 مؤسبع  موزشی و تحچنچاتی ینایع د اع  

 ا تا و تحچنچاتی سبع  موزشیؤم 

   نناد مبرضعفا سازما   

 سازما  ینایع هوایی 

  دانشکاه میوش پزشکی ه،دا 

  پا ک میم و  ناو و اسرا  ه،دا 

 ه،دا  هاو ینعری اسرا شه ت شههک 

  سععاماندهی  ونععد ا اهععع خععدما   زمایشععکاهیع

  ا شاهی و  را خانع

 مچعدماتی و پنشعه رع  هعاو هشزا و اولعنن دو ه

HSE د  دانشکاه 

  زمایشعععکاهی و پنکنعععهو و خهیعععد تاهنعععزا  

  ا شاهی د  یوزه پژوهشی و  موزشی

 اندازو اولنع منکهوسعکو  الکرهونعی مبعو و  اه

(TEM) 
 خوانی و و نن  را خانع دانشکده ف 

  مععدد  رععا   دیععد  ا سععی و التععنن  ۱632خهیععد

 (   6)ن،ودا  شکل 
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کتب خریداری شده توسط کتابخانه دانشکده  تعداد .6شکل 

 مهندسی

 
  الکرهوننکی  رب مه ع التننتهنع نبخع 

 منوا   زمایشکاه تحچنچعاتی  5اندازو  ه سی  اه

  دید

 سازو  ضاو الزش  عهاو نصعب و منن و  مادهتت

 دانشکاه FESEMاندازو منکهوسکو   اه

  نفه دانشاو  ع ینایع مخریف  هعت  008معه ی

 ۱340و  ۱348شذ اند  دو ه  ا  موزو د  سا  

 ا  از ینایع مخریفو ه،اهنکی   ازدید دانشاوی

    پنکنععهو امععو   هیععت مطالعععاتی و تعععام

 ال،ییی امضاو هنا  می،ی دانشکده  نن

  600و  موزشی مها تی  هاو دو ه 38 هشزا و 

او از طهیع  نفه  ا ه،کا و سازما   نی و یه عع

اسرچها  د ره این سعازما  د  دانشعکده )ن،عودا  

 (.0شکل 

 
مهارتی برگزار شده با همکاری های تعداد دوره .7شکل 

 ایسازمان فنی و حرفه

 

 
 افتتاح شتاب دهنده 

 

 
 های نوینالمللی مصالح و سازهبین کنفرانس
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 قوانین ،هاالمللی، سیاستها، تجارب بینلفهؤآشنایی با مفاهیم پایه، م

 اقدام برنامه  و استخراج یدانشگاه ینیفرو ابعاد اکوسیستم کارآ

 1بوعلی سینا دانشگاه 
 

 2یمرجائ یدهادیدکتر س: نیتدو                                                                                                                        

 

سس   ؤم یعلم  أتی عضو ه یمرجائ یهاد دیدکتر س

ک    یدر کارگ اه یآموزش عال یزیرپژوهش و برنام 

 د،یاز اس ات یو با حضور جمع نایس یدر دانشگاه بوعل

دانش گاه برگ زار ش د ب     نی و کارشناس ان ا رانیم د

 پرداخت. یدانشگاه ینیابعاد کارآفر حیتشر

کرد ک  بحث اکوسیستم ک ارآفرینی  دکتر مرجائی بیان

ای است ک   از ی   دانشگاه از مباحث بسیار پیچیده 1و

الملل ی س ر و ک ار دارد و از سو ب ا س اختارهای ب ین

سوی دیگر  با مباحث اقتصادی کشور و مس ائ  ب و  

های داخ  دانشگاه ها و ظرفیتمنطق  و نیز با توانمندی

ان گف ت ب ا ی   ت وباشد. ب  عبارت دیگر میمرتبط می

ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی روبرو امر کامال پیچیده

سازی ای ن ام ر هستیم و بر این اساس ب  منظور پیاده

پیچیده، ضرورت دستیابی ب  دانش بیشتر و خالقیت و 

ش  ود و ب  ا ه  ای جدی  د احس  اس م  یعناص ر و مؤلف   

ت  وان دانش  گاه را ب  ا ای  ن ری  زی ص  حیح، م  یبرنام   

ان داز کرد تا دانشگاه با طراحی چشم اکوسیستم همراه

و  پ  رورش نی  رو و من  ابن انس  انی، پش  تیبان ای  ن 

عن وان بشش ی از ای ن اکوسیستم باشد و خودش را ب 

 دهی کند. بنابراین با ی  الگوی کامالًاکوسیستم سامان

                                                           

آذر  22اه برگ زار ش ده ب ا هم ین عن وان در گ . برگرفت   از کار1

  در دانشگاه بوعلی سینا 1931

 یزی   رسس     پ   ژوهش و برنام    ؤم یعلم    أتی   عض   و ه. 2

 یعالآموزش

ی تردی د نقط  خالقان  و پیچیده روب رو هس تیم و ب ی

 جن وبی و ااپ نجهش کشورهایی مانند سنگاپور، کره 

سازی هم ین س اختارها ب وده اس ت. وی در نیز پیاده

سس  پ ژوهش و ؤمادام  از زمان تاسیس و سازوکار 

س شن گف ت و در هم ین  ری زی آم وزش ع الیبرنام 

ری  زی ی پ  ژوهش و برنام   راس  تا  اف  زود مؤسس   

ت رین نهاده ای آم وزش آموزش عالی یک ی از ق دیمی

 1931س  ا   ش  ود ک    درع  الی ای  ران محس  و  م  ی

ک ار ک رد و همزمان با تأسیس وزارت علو  شروع ب  

ای ن  .جشن پنجاه سالگی آن برگزار شد 1931تابستان 

گی ری ی پش تیبان تص میممؤسس   در واق ن مؤسس  

های افرادی مانند آق ای دکت ر دانشگاه است و با تالش

بازرگان و اساتید دیگر، مرک ز آم ار ای ن مؤسس   راه 

ی دانش گاه و مؤسس  برای مطالع  اندازی شد. در این

صد تا چهارصد مطالع  در زمان قب  از جوانب آن سی

 1911 -1923انقال  انجا  گرفت  بود و در سا  حدود 

آقای دکتر سیاری و همکاران ای ن مؤسس   را بع د از 

مدتی تعطیلی احیا کردن د و در واق ن در ای ن مؤسس   

 ع   الی، کاره   ای مشتلف   ی از جمل     آم   ار آم   وزش

ی ه ای پ نس س ال ریزی آموزش عالی و برنام  برنام 

آموزش ع الی و نی ز بعض ی از ق وانین و مق ررات در 

 در ای ن مرک زش ود. های فکر مؤسس  بررسی میاتاق

کنن د و نق ا  یوضعیت کشورهای مشتلف را رصد م 
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مثبت و ممتاز تجربیات کش ورهای دیگ ر را ب   داخ   

 دهند. کشور انتقا  می

 

در بح  ث تر  وری اکوسیس  تم ک  ارآفرینی نظری  ات و 

ه ای های مشتلف ی بی ان ش ده اس ت یک ی از م د مد 

باش د و م ی 1آیزنب ر مشهور در این خصوص م د  

گذاری، تأمین مالی، فرهنگ، دارای شش مؤلف  )سیاست

 انسانی، بازار( است.ها، سرمای حمایت

های کالن هاست ک  دستورالعم سیاست یکی از مؤلف 

مین مالی )امور مالی( أشود. تگیری میدر آنجا تصمیم

ه  ای م  الی و اکوسیس  تم ک  ارآفرینی نی  ز و پش  تیبانی

مولف  مهم دیگری است ک   در حقیق ت ب دون در نظ ر 

اشد و بشش دیگر ی کاملی بتواند چرخ نمی گرفتن آن

آن، فرهن  گ و مس  ائ  و مب  انی ارزش  ی اجتم  اعی، 

شناختی است ک   یک ی روان _فرهنگی حتی ششصیتی

باشد و خیلی مهم های انسانی این کار میاز زیرساخت

سفان  ما در این حوزه دچار غفلت هستیم أاست ولی مت

پ ردازیم و از مقول   ب ا ای ن نگ اه م یای ن و کمتر ب   

ت وان ن ا  ب رد و عن وان بش ش دیگ ر م یها ب حمایت

کن د و هایی ک  این اکوسیستم را حمایت میزیرساخت

 ی انسانی است و نیروی انسانی،ی  بشش آن سرمای 

نیروی کار مؤسسات آموزشی و پژوهشی ک  فعالی ت 

رس انند و کنند و ب  این چرخ  نی روی انس انی م یمی

                                                           
1. Isenberg 

ه ای بازارها، جایی ک  بحث مشتری و فروش و ش بک 

ط ور ک   ده د. هم انکاری و ارتب اطی را تش کی  م ی

مستحضرید این ساختار کالن اصوالً س طح جامع   را 

های مشتلف جامع  را ب   گیرد و ابعاد و بششمیبر در

کند و ب  لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درگیر می

ه ا را ی وزارتشان توان رد پای مجلس و هم نوعی می

هده نم ود. دکت ر مرج ائی خ اطر در این عرص   مش ا

نش  ان ک  رد ب  رای اینک    بت  وانیم در درون دانش  گاه، 

اکوسیس  تم پای  داری را ایج  اد کن  یم در ابت  دا بای  د 

ه  ای آن و نق  ا  ق  وت و اکوسیس  تم ک  الن و ظرفی  ت

ضعف آن را بشناسیم و نیز  بدانیم مسؤولیتی ک   ب   

ش ود، چیس تا اساس اً ها گذاشت  م یی دانشگاهعهده

یابد و دانش گاه اکوسیستم در دانشگاه پرورش میاین 

با آموزش و تولید دانش و علم مفید و ک اربردی تم ا  

کن  د. اج زا  و جزئی  ات ای  ن اکوسیس  تم را تقوی  ت م  ی

بنابراین ما هم برای ایجاد اکوسیستم و تقویت آن نیاز 

ه ا را م ورد ه ایی داری م. اگ ر ش اخ ب  ایجاد زمین 

ه ا خیل ی کن ون ای ن ش اخ بررسی قرار بدهیم هم ا

های جامع  نیستند ولی نمای خوبی از وضعیت واقعیت

ب  ا ای  ن ح  ا  ی    نش  انگرهایی هس  تند ب    ه  ر ح  ا  

ش وند ک   ب دانیم اوض اع ب   چ   ها باعث میشاخ 

های ض عیف را توانیم بششصورت است و چگون  می

های قوی را نهادین  کن یم و پای دار تقویت کنیم و بشش

ه ا مرب و  ب   آم وزش تعدادی از ش اخ نگهداریم. 

عالی است ک  هم  ما در آن درگیر هستیم ی  شاخ  

خیلی جدی داریم ب  نا  شاخ  جهانی کارآفرینی ک   

ه ای مشتل ف، اطالع ات دریاف ت این شاخ  از شبک 

کن  د و س  االن  در س  طح کش  ورهای مشتل  ف ای  ن م  ی

ک   ب   عن وان ی   نه اد  2شود. ج مشاخ  رصد می

                                                           
2. GEM 
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للی است و در ایران نیز نماین دگی دارد مس ؤو  المبین

تهی  و انتشار این شاخ  است. وی تصریح ک رد ک   

ه  ای جه  انی ک  ارآفرینی را ابع  اد مشتلف  ی ش  اخ 

ه  ای ت  وان ب    گ  رایشس  ازد ک    از جمل    م  یم  ی

ه  ای ک  ارآفرینی، و اش  تیاق ب    ک  ارآفرینی، توان  ایی

ش اخ  کارآفرینی اشاره نمود، ک  هر کدا  با چندین 

ط ور تقریب ی چه ارده ش اخ  شوند و ب می سنجیده

ان دازی ه ای راهها و مهارتدارد از قبی : درک فرصت

ه ای س ازی، حمای تپذیری، شبک کسب و کار، ریس 

گی  ری از فن  اوری، فرهنگ  ی، ک  ارآفرینی نوپ  ذیر، به  ره

پذیری، نوآوری در محصو ، ی انسانی، رقابتسرمای 

ی د باالی جهانی شدن، سرمای یند، رشانوآوری در فر

ها با دانشگاه ارتبا  هایی از اینپذیرش شکست. بشش

.( م ا ب ا ای ن .ی انس انی و.وسیعی دارد )بع د س رمای 

جهانی را  12ی شاخ  بر اساس آخرین آمارها، رتب 

دس  ت آوردی  م ک    در مقایس    ب  ا ب    2111در س  ا  

رای م کشورهایی مث  ترکی ، عربس تان، آذربایج ان و 

خص  وص مص  ر ک    ص  احب نظ  ران گ  ر و ب   اش  لا 

مطالعات تطبیقی معتقدند ب   لح اظ مطالع ات تطبیق ی، 

 های مش اب  هس تند وایران و مصر دارای زیر ساخت

های دیگر نیز ی کشورسفان  از هم أغیر از مصر، متب 

در ای  ن ش  اخ  عق  ب هس  تیم و در ش  اخ  جه  انی 

ی دی م ک   رتب  دس ت آوررا ب   12ی کارآفرینی رتب 

بششی برای ایران در منطق   نیس ت. در چندان رضایت

همین راستا، با شاخصی ب  نا  آسانی انج ا  کس ب و 

کار مواج  هس تیم و ای ن ش اخ  نی ز دارای اهمی ت 

و  خواه د کس بفراوان است. وی افزود: کسی ک  م ی

هایی را داشت  باشد کاری را انجا  دهد باید زیرساخت

ک  ارآفرینی در آنج  ا ب    س  هولت راه  ک    بت  وان گف  ت

ان  دازی کس  ب و ک  ار، دریاف  ت افت  د، مانن  د: راهم  ی

ان  دازی، دسترس  ی ب    نی  روی ب  رق، مجوزه  ای راه

گذاری خرد، پرداخت مالیات، دریافت حمایت از سرمای 

تج  ارت فرام  رزی، اج  رای قرارداده  ا، توان  ایی ح    

پرداخت دی ون. ب دون در نظ ر گ رفتن ای ن پارامتره ا 

توان اکوسیستم را پایدار نگهداش ت. در خص وص مین

ش  اخ  ش  روع کس  ب و ک  ار نی  ز رتب    مناس  بی را 

دست بیاوریم. در ای ن ش اخ  در س ا  نتوانستیم ب 

ب  ایران اختص اص داده ش ده اس ت و  31رتب   2111

را در 119ای رتب    ب  ا ن  زو  چن  د پل    2113در س  ا  

ر خیل ی از دست آوردیم. و قاب  تأم   اینک   دجهان ب 

ایم. شرایط ص دور مج وز، ها نزو  داشت این شاخ 

دسترس  ی ب    ب  رق، لب  ت مالکی  ت و ع  د  حمای  ت از 

ه ایی از ای ن دس ت باع ث گذاران خرد و مث ا سرمای 

ه ای تر شدن اوض اع ش ده اس ت. حت ی ش رکتوخیم

گ ذاران خ رد محس و  عنوان سرمای بنیان ک  ب دانش

کمی الز  دارند ب  رغ م های گذاریشوند و سرمای می

ها م ورد حمای ت شود ک  این نوع شرکتاینک  گفت  می

ه ا ه م چن دان هستند، ول ی اوض اع ای ن ن وع ش رکت

ه  ایی مانن  د: پرداخ  ت مالی  ات، مس  اعد نیس  ت. مؤلف   

م رزی، اج رای قرارداده ا، رس یدگی ب   تجارت برون

ه ای مهم ی بحث ورشکستگی و پرداخت دی ون مؤلف  

س زایی در ی   نظ ا  اقتص ادی و ر ب  هستند ک  ت ألی

اندازی کسب و کار دارن د. ای ران در ای ن ش اخ  راه

ها ح اکی از را دارد. وی ادام  داد: بررسی 121ی رتب 

آن است ک   در زمین   ش اخ  ش روع کس ب و ک ار 

درکشورهای خاورمیان  ، کش ورهایی مانن د  ام ارات، 

ت، مراکش، بحرین، عمان، تونس، قطر، عربس تان، کوی 

مراتب بهتری نسبت ب  ایران ب  اردن و مصر وضعیت 

توان ب  مه اجرت دارند. از دالی  اصلی این رویداد، می

شللی و خ رو  س رمای  از کش ور اش اره نم ود. ای ن 
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س و ابع اد علم ی و کارشناس ی دارد و از بشش از ی 

سوی دیگر ابعاد حقوقی آن مدنظر است و البت  در این 

ش  توان انکار کرد. بیرا نیز نمیمیان،  نقش دانشگاه 

ارتقا  این وضعیت و بهتر شدن آن ب  دانش اصی  م ا 

ی دانشگاهی برخواهد گشت. ب  لحاظ استانی در حوزه

هایی نظیر کردستان، چهارمحا  و بشتیاری، نیز استان

سیستان و بلوچستان در این حوزه وض عیت مناس بی 

غربی، مازندران هایی مانند: آذربایجان ندارند و استان

و گ  یالن ت  ا ح  دی وض  عیت قاب    قب  ولی دارن  د. در 

رسانی و مدیریت پس ماند ت ا ح دی وض ن ی آ حوزه

ای و فن  ی و س  ایر ه  ای حرف   بهت  ر اس  ت. در فعالی  ت

های خدماتی دارای ب دترین وض عیت هس تیم و فعالیت

خ  دمات مرب  و  ب    ت  أمین ج  ا، ام  الک و مس  تلالت 

بهتری نسبت ب   س ایر  استشرا  معدن نسبتاً وضعیت

های اقتصادی دارد. یکی از نک اتی ه م ک   اینج ا رشت 

نفر کارکن ب  نسبت  211-111های با مطرح است بنگاه

ک ارکن، وض عیت نف ر های با تع داد ش ش ت ا ده بنگاه

طورک  مستحضرید محیط کس ب و بهتری دارند. همان

ه ای کوچ   بس یار های کوچ  و بنگاهکار در کارگاه

 دشوارتر است. دکت ر مرج ائی در ادام   ب   ش اخ 

ی نیز اشاره کرد ک  در این شاخ  م واردی از نوآور

ی انس   انی، جمل    : چه   ار چ   و  نه   ادی، س   رمای 

زیرساخت، پیچیدگی ب ازار، پیچی دگی کس ب و ک ار و 

ه  ای خ  الق را دادهه  ای دانش  ی و ب  رونخروج  ی

کنن  د، ش  اخ  ن  وآوری نی  ز ب  ا گی  ری م  یان  دازه

خص وص های دانشگاه خیلی ارتب ا  دارد. ب  ژهکاروی

ی دخالت و همکاری دانشگاه ب ا ص نعت و در توس ع 

صنعت، ای ن ش اخ  خیل ی خ ود را  R&Dهای واحد

آن را  1کند و سازمان جه انی مالکی ت فک ریبهین  می

                                                           
1. Wipo 

در  2111کن د و گ زارش ای ن س ازمان در منتشر م ی

ی مورد وض عیت ای ران ح اکی از آن اس ت ک    رتب  

رسیده و ت ا ح دودی کش ور م ا در  27ب   17 ایران از

شاخ  جهانی نوآوری وضعیت رو ب  رشدی دارد و 

ه  ا و ه  ای دانش  گاه و همک  اریممک  ن اس  ت خروج  ی

هایی ک  در سطح صنعت در حا  انجا  اس ت، نوآوری

باعث بهین  شدن این وضعیت ش ده باش د. البت   قاب   

از م ا  ط ور ج دیذکر است ک   کش ورهای رقی ب ب  

نیز در منطق  وضعیت خیلی  27ی جلوتر هستند و رتب 

ه ا همچ ون، بششی نیست. در برخی ش اخ رضایت

ی انس  انی و تحقیق ات ک    ت ا ح  د زی ادی ب    س رمای 

را ب    37ها مرتبط است، در سطح جهان رتب  دانشگاه

خود اختصاص دادیم. این ام ر نش ان از ای ن دارد ک   

ها و ص نعت و مهندس ی آزمایشگاهعملکرد دانشگاه و 

کش  ور، وض  عیت ن  وآوری را بهین    ک  رده اس  ت و 

های خالقان  بس تر خیل ی های خالقان  و تولیدخروجی

رش د اس ت. خوبی برای اکوسیس تم ک ارآفرینی روب  

بنیان نیز ش اخ  خیل ی مهم ی شاخ  اقتصاد دانش

ی اصلی رای م اقتص ادی و است ک  دارای چهار مؤلف 

ی استفاده از دانش ب   وج ود آم ده و ندیش نهادی و ا

ن  وین ب  رای رش  د ک  ارآفرینی، آم  وزش مه  ارت و 

ی توس  ع  و ب  رآورده ک  ردن نی  از م  رد  در زمین   

ه  ای ارتب  اطی و ه  ا و زیرس  اختآم  وزش مه  ارت

ها و مراکز پژوهش ی اطالعاتی و نظا  نوآوری شرکت

الع اده ها دولت و غیره است. این شاخ  فوقدانشگاه

در آن  2112را ت ا س ا   33ی است ک  ایران رتب  مهم

ب   بع د نهاده ای داخل ی  2112داشت  و متأس فان  از 

آمارهای این شاخ  را در آن نهاد ک  آمار جه انی را 

کرده پشتیبانی نکرده و در آمارهای جهانی بررسی می

تأخیر ارسا  آمار داریم و در این مؤلف  رصد نش دیم. 
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داش تیم ک   ب ا آن  33ی رتب  2112با این حا  تا سا  

رتب  نیز وضن جالبی نداشتیم و م ا نس بت ب   رقب ا و 

ای م. کشورهای منطق  وضعیت نس بتاً ض عیفی داش ت 

ها را با شاخ  جه انی ک ارآفرینی ی این شاخ هم 

بینیم در شاخ  کارآفرینی ک  کنیم. میک  مقایس  می

خیل ی ه ای ها و زیرس اختداشتیم پشتیبان 12ی رتب 

عنوان مثا  در شاخ  آسانی ایم. ب مناسبی را نداشت 

را داری م ک   خیل ی  21ی انجا  کسب و ک ار م ا رتب  

کن  د. در بح  ث ش  اخ  ک  ارآفرینی را پش  تیبانی نم  ی

ایم ک  باز هم شاخ  بوده 31بنیان رتب  اقتصاد دانش

کند. ایران در ش اخ  آزادی کارآفرینی را حمایت نمی

ی ی اقتص اد( رتب  عملکرد در حوزه اقتصادی )آزادی

اندازی کسب و کار ه م را داراست ک  حتی از راه 911

تر است. تا قب  از اوضاع تحریم، تنها در شاخ  وخیم

 تولید ناخال  داخلی وضن خوبی داشتیم و ای ران ب  

جهانی را دارد. این جای تعج ب  22ی لحاظ لروت رتب 

مندی از این هم  منابن و شگفتی دارد ک  با وجود بهره

طبیعی و لروت هنگفتی ک  از نف ت )من ابن زیرزمین ی(، 

ه  ای من  ابن نی  روی انس  انی ج  وان و...، چ  را در رتب   

 -افزارهای اقتصادی، رفتارهای اجتماعیاقتصادی، نر 

اقتص  ادی ت  ا ای  ن ح  د ض  عیف هس  تیم و موض  وع 

توانیم خو  حمایت کنیم. ای ن وض ن کارآفرینی را نمی

ایران است ک  وض ن خیل ی مطل وبی نیس ت و  اقتصاد

عنوان ی  مسأل  طور پیوست ، باید این موضوع را ب ب 

 در نظا  دانشگاهی مورد توج  قرار دهیم. 

های دیگری همچون شاخ  جه انی ن وآوری شاخ 

ی آم  وزش ع  الی بیش  تر وج  ود دارد ک    در ح  وزه

ها با آن درگی ر هس تند. در ش اخ  م ذکور، دانشگاه

 12ی ت  ر از رتب   هس  تیم ک    پ  ایین 27ی رتب    دارای

ی بندی، آموزش عالی ایران رتب لحاظ رتب هست، و ب 

ه ا و ه ا، خروج یجهان را دارد. در زمین  ظرفی ت 31

ت  ری نس  بت ب    مق  االت علم  ی وض  عیت بهین    تولی  د

توان ن ا  کارآفرینی داریم. شاخ  مهم دیگری ک  می

ت ک   یونس کو ای ن ی انسانی اسبرد، شاخ  توسع 

 21ی کند و در این شاخ ، رتب  شاخ  را تعیین می

ت ر اس ت. ش اخ  را داریم ک  از حد کارآفرینی بهین 

ک   نظ ر از ای ندیگری داریم ب  نا  تولید مقال  ص ر 

مقال  چقدر کاربردی است و چقدر ارج اع دارد. م ا در 

 جه انی را داری م. نکت   تأم   17ی این ش اخ  رتب  

برانگیز این است ک  چرا ب ا ای ن هم   تولی د مقال  ، در 

های دیگر هیچ تلییری ن داریم. چن ین ب   نظ ر شاخ 

رسد ک   دانش گاه ب   ج ای اینک  ، خ ود را درگی ر می

 ها و دانش و ارتبا  ص نعت و جامع   کن د،زیرساخت

اس ت. بیشترین انرای را برای تولید مقال  صر  کرده

ی لب  ت اخت  راع،  ای  ران ه  ااظهارنام   خوددر ش اخ  

ی خیل ی ب االیی جه انی را دارد و ای ن رتب   13ی رتب 

ه ا ب   است اما جای ابه ا  دارد ک   چ را ای ن اخت راع

دهی است. در شاخ  ارجاعصنعت یا کار تبدی  نشده

داریم  32ی ( رتب Hب  منابن در سطح جهانی )شاخ  

ه ا از ک  نسبت ب  وضن ک ارآفرینی و س ایر ش اخ 

ت وان تری برخورداریم. در نتیج   م ییت مناسبوضع

ی ی اقتص  اد ک    هم   اذع  ان داش  ت ب  رعکس ح  وزه

ان د ی ک ارآفرینی ب ودهتر از ح وزهها ضعیفشاخ 

ی م  رتبط ب  ا ج  ای امی  دواری اس  ت ک    در ح  وزه

ت ری داری م. م وارد ع الی نس بتاً وض ن بهین  آموزش

 ها و رتب  و جایگاه کشور در سطحمشتلفی از شاخ 

جهانی ک  بی ان ش د، ض رورت اص الح دانش گاه، چ   

الربششی درونی و چ   الربشش ی بیرون ی را آش کار 

 کند. می
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دکتر مرجایی در ادام  با اشاره ب   موض وع س رمای  

اجتماعی و تحقیقاتی ک  در این مورد در کش ور انج ا  

ش  اخ   11در  1937اس  ت، اف  زود در س  ا  گرفت   

صورت ی  ط رح مل ی موضوع سرمای  اجتماعی را ب 

مورد بررسی و مطالع  قرار دادند ک   ب   هم ت دکت ر 

باللی دانش گاه ب وعلی س ینا نی ز از ای ن منظ ر م ورد 

بررسی قرار گرفت، و نتیج  زحمات دکتر باللی باع ث 

شد همزمان با اجرایی شدن ط رح مل ی م ذکور، آم ار 

شاخص ی  11باشد. از دانشگاه همدان نیز در دسترس 

ی اجتم  اعی تعری  ف ش  د ش  اخ  ای ک    ب  رای س  رم

ه ای اجتم اعی ه ا و ش بک عضویت در نهاده ا، گ روه

ت  رین آن در س  طح ای  ران و نی  ز در س  طح ض  عیف

دانش گاه ب  وعلی س ینا هم  دان اس ت. ایش  ان در س  ا  

ه ای س رمای  در دانشگاه میسور هند، ش اخ  1931

صورت پرسشنام  از دانشجویان هن دی اجتماعی را ب 

است. نتایس نش ان داد ک   ی   قرار دادهمورد ارزیابی 

ط  ور می  انگین دانش  گاه معم  ولی آس  یایی در هن  د، ب   

ه ا کس ب ک رده اس ت ک   رتب   از شاخ  31ی نمره

امی  دوار و رو ب    بهت  ر ش  دن آن دانش  گاه را نش  ان 

ای ک   ج ای نگران ی دارد، ای ن اس ت ک   دهد. نکت می

ز ه ای اها در  درون خودشان درگی ر ض عفدانشگاه

 باشند. این دست نیز می

س  ازی در دوران دوم  ین ش  اخ ، ش  اخ  ش  بک 

سفان  در ای ن ش اخ  أتحصیالت دانشگاهی است. مت

درص د  11ای م. ح دود نیز بسیار ض عیف عم   ک رده

س   ازی در دوران ی ش   بک دانش   جویان در زمین    

ی اجتماعی فع ا  نیس تند. تحصیالت دانشگاه، و شبک 

تب  ا ، خاطرنش  ان ک  رد دکت  ر مرج  ایی در هم  ین ار

ی گون  ک  دانش جو را در ی   فض ای جزی رههنگامی 

ای چ  انتظاری کنیم از چنین جامع تربیت می 1انفرادی

آم   وزان از دوران کی   د ک   رد، دان   شأداری   ما وی ت

کنن د سازی ضعیف عم  م یدبیرستان در زمین  شبک 

و ی  ا ب    بی  انی بهت  ر، از دوران مه  دکودک و پ  رورش 

آم ده از آیند. این وضعیت برها ضعیف بار میخانواده

س ازی، اجتم اعی ماس ت. اگ ر ش بک  -مسائ  فرهنگی

مشارکت، تعام ، ارتباطات بین دانشجویان ما وضعیت 

 بهتری پیدا کند، دانشجو مسیر خود را پیدا خواهد کرد. 

ده د و ب ا ای ن اتفاقاً دانش گاه، جامع   را پ رورش م ی

بیس ت و چن د س ا  در  وضعیت ک  عمر ی  انسان را

کن یم ب دون اینک   او ای م و درگی رش م یدست گرفت  

ه ای اجتم اعی ارتب ا  برق رار کن د و بتواند با سیستم

داش ت   های الز  را ب رای زیس ت در جامع  توانمندی

عملک  رد خ  وبی نداش  ت  اس  ت.  دانش  گاه نی  اباش  د، 

های همکاری، ها و گروهدانشجویان در نهادها و انجمن

مشارکت کمی دارن د، و در ک   اس اتید و دانش جویان 

ه ا ندارن د. اف راد تمایلی ب  مشارکت در نهادها و گروه

ایران  ی خیل  ی از س  از و کاره  ای اجتم  اعی اس  تقبا  

کنند و اجتماع را بیشتر ب رای کس ب من افن ف ردی نمی

برن  د و ای  ن ام  ر بس  یار خطرن  اک اس  ت. ک  ار م  یب   

ادی در ی  کشور بای د منظور رسیدن ب  رشد اقتصب 

افراد خو  آموزش ببینن د، خ و  ک ار گروه ی انج ا  

ها وظیف  آموزش و پرورش و کنند و اینبدهند و رشد 

آموزش عالی است. شعار ما هم در ط و  انق ال  ای ن 

ه ا ه ا و اجنب یبود ک  چه  سا  کشور دس ت غرب ی

بوده و اگر دست خود ما باشد ما کار دیگری خ واهیم 

ک  واقعیت ای ن اس ت ک   از پ و  نف ت و الیکرد. درح

تما  این تشکیالتی ک   در اختی ار داش تیم، نتوانس تیم 

درس  ت اس  تفاده کن  یم. و همچن  ان در ی    س  ری 

                                                           
1. individuality 
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ی چن ین افزاره ا ض عیف هس تیم و ای ن شایس ت ن ر 

جهانی را در ل روت دارد  27ی کشوری ک  حداق  رتب 

.. را نیس   ت. ش   هردار، فرمان   دار، اس   تاندار، وزرا و.

کند و اگر امیدی ب  ارتقا  وضن ی   دانشگاه تربیت می

جامع  داشت  باشیم آن را در آموزش آن جامع   بای د 

پیگیری کرد. دانشگاه بای د از سیس تم امت داد مدرس   

ای تب دی  ش ود. خار  شود و ب  نهاد خوداندیش حرف 

های خ ود را کس ب کن د، اس تقال  دانشگاه باید آزادی

ند. اعضا  هیأت علمی نیز باید ب  بل و  خود را کسب ک

و ابتک  ار عم    دانش  گاه و اینک    چگون    از درون ای  ن 

مشکالت و این خاکس ترها س ر بی رون بی اورد، کم   

کنن  د. م  ا ب  االتر از عض  و هی  أت علم  ی و ب  االتر از 

عن وان عق   دانشگاهی در کشور کسی را نداریم ک  ب 

پ رورش ده د منفص  جامع  بتواند نیروی انس انی را 

ای ک  جامع  را ب  مراتب ب االتر برس اند و ب   جامع  

ای تبدی  کند. رسالت دانشگاه این اس ت. بالنده و حرف 

کید کرد آموزش در سطح دنیا جدی اس ت و م ا أوی ت

ایم، هم آموزش ع الی ض عیف آموزش را جدی نگرفت 

 عم  کرده، هم اساتید خیلی جدی نیستند.

و دانش جو، ش اخ  مه م و  شاخ  تعام  بین استاد

 31ی قاب  بررسی دیگری است. در این ش اخ  رتب  

را داریم. اعتماد ب  منابن کسب خبر، ارتبا  دانشجو با 

ساختار دانشکده، ارتبا  دانشجو با فضای دانشگاهی، 

یافت    ب    دانش  گاه، اعتم  اد اعتم  اد نه  ادی و تعم  یم

ان، فردی ب  اساتید، تعام  علم ی می ان دانش جویمیان

های اجتم اعی ادراک ش ده از س وی دانش جو، حمایت

ی همبس تگی اجتم اعی، هم   احساس هم دلی، روحی  

نمره زیر پنجاه دارند. دانشگاه همدان در حمایت ادراک 

است. در این شده از سوی اجتماع تا حدودی بهتر بوده

ف ردی ب   دوس تان، ه ای اعتم اد می انشاخ  گوی  

اه، تعه دات اخالق ی و احساس امنیت در محیط دانش گ

پایبن  دی ب    هنجاره  ا، و پیون  د ب  ا اعض  ا  خ  انواده 

 اند.های مثبت و بهتری دریافت کردهنمره

ری زی و ه ا در اس تقرار نظ ا  برنام  ضعف دانش گاه

گ   ذاری دانش   گاه اس   ت. ای   ن مس   أل  در سیاس   ت

ه ایی ش ود  گ روههای م ا ج دی گرفت   نم یدانشگاه

راهب ردی تهی   و تنظ یم  ه ایشوند، برنام تشکی  می

س ازی کن یم، بل د توانیم آنها را پی ادهکنند و ما نمیمی

نیستیم مطابق برنام  پ یش ب رویم و ی ا آن را اص الح 

ها داریم ب   ن ا  ط رح و کنیم. ما ی  واحد در دانشگاه

ها بودند و ب   پژوهی دانشگاهبرنام  ک  مرکز دانشگاه

در ص نعت، ق رار  R&Dوجود آمدند. مانند این دلی  ب 

پژوهی کنند. اما اکن ون بوده مراکزی باشند ک  دانشگاه

مراک  ز ط  رح و برنام    تنه  ا ب    کارش  ناس بودج    و 

در ای ن  R&Dکارهای مالی تقلی   یافت   اس ت و ک ار 

ش ود. اتف اق ب دی ک   بع د از انق ال  واحد انجا  نم ی

اسالمی رخ داده است نگاه بد ب  کارشناس اس ت  قب   

ر سازمان برنام  و بودج  کسی ک  دکت ر ه م از این د

ک رد کارش ناس خط ا  ش ود و بع د از بود افتشار می

انقال  کارشناسان، کارمن د ش دند و م دیران را ب رای 

آموزش ب  جاهای مشتلف فرستادیم تا آموزش ببینن د 

ی کارشناس ی ها و دیگ ر مراک ز را از بدن  و دانشگاه

جدی مراکز ماس ت خالی کردیم. این یکی از تهدیدهای 

های متعدد روبرو هس تیم. و اکنون با مدیرانی از رشت 

ی تشصص ی ی علمی ب اال در ح وزهمدیرانی با گستره

خود ک  تا وقتی بتوانند م دیریت دانش گاه را بیاموزن د 

در ای ن م دت  ان د. ح داق چند سا  زمان از دست داده

باید کارشناسان در مدیریت ب  ایش ان کم   کنن د ک   

بینن د، ن   أسفان  کارشناس ان ه م ن   آم وزش م یمت

فرس تیم ن   شوند، ن   آنه ا را خ ار  م یبهسازی می
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جاهای دیگر و در حد کارمند کاره ای روزم ره انج ا  

دهن  د. ای  ن خ  ال  ب  ین م  دیر و مح  یط اط  رافش را م  ی

ان د ای و خبره در مدیریت خالی گذاش ت های حرف آد 

... نی ز ب ر ای ن و بحث کمب ود بودج   و ج ذ  نی رو و

پژوه ی در موضوع اضاف  شده و ما ی  نظا  دانشگاه

ها نداریم  اسمش هست ولی خودش ب   لح اظ دانشگاه

ی نیروی انسانی توانمند نیست. تعریف نش دن برنام  

استراتژی  در راستای کارآفرینی، ض عف دیگ ر نظ ا  

ی استراتژی  باید از درون سیستم بیاید ماست. برنام 

سیستم ه م خ اموش اس ت  منظ ور از درون و درون 

های آموزشی اس ت. یک ی ها و گروهسیستم، دپارتمان

ه ا داری م ای ن اس ت ک   از مشکالتی ک   در دانش گاه

ی ج  اری دپارتم  ان تنه  ا ب  رای ح    مش  کالت برنام   

ت رین رک ن ی   گیرد. مه مهایی میدانشجویی تصمیم

بشش  دانشگاه دپارتمان است و دپارتمان قدرتمندترین

دانشگاه باید باشد. اگ ر در دانش گاه هم دان دپارتم ان 

ص  ورت قدرتمن  دترین بش  ش دانش  گاه ش  د. در آن

توان گفت این دانشگاه ی  دانش گاه الگوس ت. تم ا  می

کنند. ریاست ها در کشور تمرکزگرایان  کار میسیستم

ی قدرتمند دانشگاه باشد. استاد و دپارتمان نباید حوزه

   ی علمی هستند.  مجموع ترین رکن یمهم
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 البالغهمعرفی نشریه پژوهشنامه نهج
 

  یمیرزاابراهیم دهیوحنگارش: 
 

 
 

البالغه باا وهشنامه نهجژفصلنامه پ

صاااااحت امییااااازه  انشااااگاه 

سینا، مادرر مؤالولی  ریار بوعلی

مؤاااایت رارم مااااده واصاااا ، 

سر بیره  ریر سیدمهده مؤبوق 

و  واز ه عضو هیات  ح رررراه از 

هاه سراساار رشااور  ر  انشااگاه

بااه زبااار فارساای بااا  2931سااا  

 -چکیده انگلیؤای باا  ر اه علمای

مقاات  رار رار   پژوهشی آغاز به

طای پا  از  ارن نشرره هر شماره

مراحااااا  اولیاااااه بررسااااای و 

راابی و  اوره حصصصای مشابهت

شوند  ر سامانه نشرره منیشر می

 ر سااازه و ساا    هاات نمارااه

 پارگاه اسینا ه علوم  هار اساالم

(ISC)   ر ساامانه اران پارگااه نیاا 

همچناین اران  شاوند بارگذاره می

هاااه  رگااره از نشاارره  ر پارگاه

مرراا  ح قیقااا   ملااه مگیاارار، 

رااااام یوحره علااااوم اسااااالمی 

(noormags  ساااااامانه  اااااام ،)

هاه رشور )وزار  ارشاا ( رسانه

نیااا  نماراااه  Google Scholar و

گر رده است  پ  از بررسی اولیاه 

ها حوساط  و حوسط سر بیر، مقاله

رااا سااه  اور انیصااابی باار اسااا  

حصصص مربوطاه ماور  ارزراابی 

گیرنااد، و پاا  از حاریااد قاارار می

بنده از سوه گروه  اورار و  م 

 بیااارار، مقالاااه  هااات ان اااام 

اصااالحا  نهاااری بااه نورؤااندگار 

رید تگر    س   بعد از حارسا  می

نهاااری  اور حیبیقاای و ساار بیر، 

آرارای ارساا  مقات  براه صف ه

هاا شوند   ر ارن نشارره  اورهمی

گر    صور  ناشنا  ان ام میبه

ار اعضاه هیات  ح رررراه و  اور

م لااه از اعضاااه هیاات  علماای و 

اسیا ار بر ؤیه  ر علاوم مارحبط 

ها و مراراا  آمااوزش  ر  انشااگاه

عالی اررار و  رگر رشورها حشکی  

رسای مقاات  شاوند راه باه برمی

میااانگین پر ازنااد  ارائااه شااده می

 8زمار  ررافت حا پاذررش مقاات  

باشااد  تزم سااا  میماااه الاای راا 

ذرر اسااات گاااواهی پاااذررش باااه

الکیرونی  مقاات  پا  از مرحلاه 
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نهااااااااری  اوره  ر ا ییاااااااار 

گیار    انلاو  نورؤندگار قارار می

مقالااه از اراان سااامانه رارگااار و 

 صااااااور   سیرساااااای آزا  به

(Open Accessاست ).  

 ر پارگاه  2931ارن نشرره از سا  

( ISC) اسینا ه علوم  هار اساالم

باشااد و ثیر ماایتضااررت حاا اراه 

نشررا  هؤایه  ر عنوار رکی از به

اراان پارگاااه اعااالم شااده اساات  

البالغاه وهشانامه نهاجژفصلنامه پ

براسا  گ ارش پارگااه اساینا ه 

 2931علوم  هار اساالم  ر ساا  

ثیر تحائ  رحبه نصؤت با ضاررت حا

61921 (Q1 ) ر حااوزه موضااوعی 

 باشد علوم قرآر و حدرث می

باا حو اه باه اهمیات و ارن نشرره 

دف ار اا  گؤیر گی موضوع، با ه

مر عی غنی و  ام   ر  صاو  

 درااااااادحررن و معیبرحاااااااررن 

 سیاور هاه علمی و ح قیقاحی  ر 

 ر م ورهاااه  البالغااهنهااجحااوزه 

زراار پااذرراه مقااات  م ققااار و 

 د:باشنظرار ارن حوزه میصاحت

مباحاااث ا اااالق اساااالمی و  -2

امام  سیرهالبالغه و انؤانی  ر نهج

  )ع(علی

و شناسااای مباحاااث شااانا ت -1

   البالغهمعرفت  ر نهج

مباحاااث فکاااره و فلؤااافی  ر  -9

   البالغهنهج

شناسای ریمباحث ا بی و زرباا -1

   البالغه ر نهج

البالغاه مباحث مدرررت  ر نهاج -5

  امام علی)ع( اندرشهو 

مباحاااث حعلااایب و حربیااات  ر  -1

  امام علی)ع(از منظر البالغه و نهج

مباحاااااااث اقیصاااااااا ه  ر  -7

  البالغهنهج

البالغاه مباحث سیاسی  ر نهاج -8

  )ع(امام علی اندرشهو 

مباحث فرهنگی و ا یمااعی  ر  -3

   البالغهنهج

نقاااد مکاحااات غیر رنااای  ر  -26

 البالغه نهج

هاااه مباحااث الگوهااا و مااد  -22

هاااه گوناااگور زناادگی  ر حااوزه

   البالغهبراسا  نهج

   البالغهمباحث حقوقی  ر نهج -21

 -هنگاایبررساای مشااکال  فر -29

ا یماعی  امعه براسا  حعاالیب و 

البالغااه و ارائااه هاااه نهااجآمااوزه

  هاه مربوطهح راه

بررساااای و ح لیاااا  مااااین  -21

البالغاه براساا  رورکر هااه نهج

  شنا یینورن زبار
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 المللیسینا در قالب طرح بینآزمایشگاه ژئوماتیک دانشگاه بوعلیافتتاح 
  اراسموس پالس

 

   خراسانی زادهتراب نی: دکتر حسنیتدو
 

 

 (spatial data)مناد های مکاا داده

شاا د کااد هااایی اقاای  میبااد داده

مختصاااو و م ااء ااای  ا اا ی 

عبااا و دی،اار  بااد آنهاساا ب بااد

ا  و هاااای مااارتبش باااا اشااایداده

شاا  باا ع ا ضی کد ه ی  ا  ی

شاا د  می م قعیاا  آنهااا تعریاا 

 ا  و مناد  یاا بدهای مکاا داده

هااای مکااانی د یناادب تر  دادهساااده

 هااای مکااانی بااداسااتداده از داده

   و عام د  ک یاد ع ا م زماین 

قاا   مصااخ  کااا برد دا دب بااد

بردا ی بااااد هااااای ن صاااادتکنیک

ها آو ی و استداده از این دادهامع

و ت لیاااااد اقیعااااااو از آنهاااااا 

کااد ایاان قاا  یپردازنااد  باادمی

اقیعاااو قابااء اسااتداده د  ع اا م 

وساای د دی،اار باشاادب ایاان مهاا  بد

 اغرافیاااییهای اقیعاااو سیساات 

(GIS) ش دب انجام می 

نظااار باااد اهمیااا  ت لیاااد  ناااین 

هایی د  مدیری  منابع زماین  داده

هااااای پااااایک و کنتاااار   الک

  ب اارا  و م یطی  ماادیریزیساا 

ای  های منط ااااااد یییبرنامااااااد

آزمایص،اه ژئ ماتیاک د  دانصا،اه 

باااا ع ی سااااینا و د  دانصااااکده 

مهندسااای و زیااار نظااار شااابکد 

های ع می ایرا  )شاعا( آزمایص،اه

اندازی شدب عیوه بار آما ز   اه

دانصج یا   شتد سانجک از دو   

هااادص ا ااا ی د  تاسااای  ایااان 

هاااای آزمایصااا،اه  ااااارای قر 

ای با  شتدمصترک و بینپژوهصی 

دی،ر متخصصین دانص،اه و کماک 

بد مطالعاو م یطی و ااتماعی د  

 باشدب  استا  همدا  می

 

آزمایصاا،اه ژئ ماتیااک بااا حمایاا  

مااالی ات ادیاااد ا وپاااا )د  قالااا  

 باا وهاای ا اسام پ پایپ( قر 

کصااا   ا وپاااایی  پااان  همکاااا ی

پرتغاا  و   ی ناا   فرانساد  س ئد)

 یمان و ایرا  ص  های( و کلیت انی

 کاااد شاااده آغااااز خاو میاناااد د 

 ی سااینا بااد همااراه باا ع دانصاا،اه

دانصاااا،اه تهاااارا  و دانصاااا،اه 

الم  اای امااام خمیناای مجریااا  بین

 بقر  د  کص   عیییما  هستند

 

  ت اا  قاار ایاان هاادص از اااارای 

 سااا یزشیم   یریماااد» عنااا ا 

 یهابا استداده از  و  اندیخاو م

 :EMME)مناااااااد مکاااااااا 

Environmental Management in 
Middle East: Spatial 

Approaches)»   ت انمندسااااااازی

کا شناسااااااااا  و   ماااااااادیرا 

کصاا  های منط ااد پژوهصاا،را  

هااای م اب ااد بااا  الک منظ  بااد

از قریاااا   و م یطاااایزیساااا 

هااای هااای مبتناای باار داده و 



 

   
 ... پژوهشی   هایفعالیت و واحدها معرفی

 

77 

   یح   ن  هآم ز مکانی اس ب

هااای بااردا ی از زیرساااخ بهره

  (SDI) انیهاااااااای مکاااااااداده

 هاای اقیعااو اغرافیااییسیست 

(GIS)  و تکن ل ژی سنجک از دو 

(RS)   بد مدیرا  و کا شناساا  د

م ااااا  پیصاااارف  د    منط ااااد

مصاااکیو باااد م قاااع شناساااایی 

دیاااری تصااامی   زیسااا م ااایش

و د  م اقاااع ب ااارا  تااار ساااریع

و  تاار آرااا هااای دقیاا ا زیااابی

باا م باار زیساا  وا ده خسااا او

یاناااد خ اهاااد کصااا  های خاو م

 .داش 

 امعااای از م   اااین ی باااا تااا

تصاااریک کصااا  های مااا ک   و 

های مصااترک نصساا مساااعی د  

شاامء    وند اارایی قر  ای دو ه

سااازی و ت سااعد د وپ و آماااده

از دی ماه سا    افیا های الزمنرم

کااد منجاار بااد   ک یااد خاا  د ۷۹۳۱

های آم ز  مجازی تکمیء ساماند

ا  او  و ت لید م ت ای ع می د  س

قاار  و د  سااد م اا   زیاار شااده 

 :اس 

د  مااادیری   SDIاساااتداده از  -۷

 زیس م یش اانبدهمد

م یطی بد تغییراو زیس پایک  -2

   SDIکمک 

م یطی با ا زیابی ارراو زیس  -۹

 SDIاستداده از 

ف    یم   های آم زشهر یک از 

هدا   بد مادو ای فصردهد  برنامد

د   واحد آم زشای( 4هدتد )معاد  

آمااا ز  مجاااازی بااارای قالااا  

کاد   مندا  قراحی شده اس عیقد

سااع  ویادی   شکهر یک شامء 

 منابع و آم زشی بد همراه ایواو

 همچنااین باشاادبمی دی،اار ع ماای

 هدتاااد هااار د  بایاااد دانصاااج یا 

سااااع   ۷۱ مت ساااش قااا  باااد

 انجااام مصااخ  شااده  ا تمرینااو

 پاااا  از ا سااااا  باااارای و داده

 یاابیا ز ما  د مرب قاد  مد سا 

 د پ  هاار پایااا  د ب دیرنااد قاارا 

احی قر دانصج یا  برای ایپروژه

 ود با اتماام ش د کد انتظا  میمی

تب ار الزم  ا د    آمیای آ م ف ی 

 بکس  کارده باشاند مرب قد د پ

د  حااا   هااادو هایاان   هاا  اکناا  

نداااار از  ۷2ا زیااااابی ت سااااش 

دانصج یا  منتخا  از کصا  های 

از پایاا   پا  هستندبایرا  و یمن 

 د دااااه مرب قاااد وب  ا زیاااابی

قاارا   مناادا عیقد ک یااد دسااترپ

 خ اهد درف ب 

 

بااد ماا ازاو مرح ااد فاا   قراحاای 

ت اا  وب نیاای  GISافیا هااای نارم

انجام شاده اسا  کاد از آ  ام اد 

 imsep.gis.lu.seت ا  بد پرتاا  می

 EmGeo همااراه ت داان اپ یکیصاان و

   کردب اشا ه

 

تجهیای  دبامرح د دی،ار ایان قار  

دانصاا،اه  پاان هااا د  آزمایصاا،اه

کاااد باااا  پاااردازد میخاو میاناااد 

الزم بارای ایجااد   اختصاص درن

های آم ز  حضا  ی زیرساخ 

و مجازی مرتبش باا ع ا م مکاانی  

منااادا  کیدیااا  یااااددیری عیقاااد

  اسااتا د  ایاان شاا دبتضاامین ماای

 4۱ اا ب باا ساینا ب ع ی دانص،اه

مرب قااد د  فاااز   د  ااد از درناا

اندازی آزمایص،اه اقدام بد  اه  او 

تجهیایاو اضاافد  ژئ ماتیک نما دب

شده بد آزمایص،اه د  ایان مرح اد 

رو   ده  عبا تند از: یک دست،اه سار

عدد  ایاناد  یاک دسات،اه دو باین 
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همراه م   ااو  یاک بردا ی بدفی  

هماراه دست،اه ویدئ  پروژکت   باد

پرده و است را  شبکد و زیرساخ  

LAN بینی شدهاعتبا  پیک الباقیب 

 ات ادیاد ت سش اا ی سا  د  نیی

 یایی پا تاامین و قبا  برنامادا و

بااارای خریاااد تجهیااایاو دقیااا  

دیری نظیااار اساااتکترومتر انااادازه

 بهییند خ اهد شد GPSمیدانی و 

 

بیسات  خارداد مااه شانبد  وز سد

آزمایصاااا،اه ژئ ماتیااااک   ۷۹۳۳

دانص،اه ب ع ی سینا د  قال  قار  

 بااا ا اساام پ پاایپ الم  اای بااین

 یع ااا ب دکتااار حضااا   آقاااای

 دانص،اه م ترم  یاس  فر م مدی

  ئیسد هیأو همراه با سینا  ب ع ی

همچنین ا تباا  مسات ی   و م ترم

 منصاا  یا   ع اای دکتاار آقااای بااا

ئد و مجری س  ل ند دانص،اه استاد

  سیدب بردا یبهره بد  قر 

 ایاان از بااردا یبهره مراساا   د 

 فر م مادی دکتار آقای اهآزمایص،

 ضاامن دانصاا،اه  م تاارم  یاساا 

 دانصااا،اه اسااات با  بااار تأکیاااد

 پژوهصی هایفعالی  از سیناب ع ی

باد دنباا  ددا :  الم  یبین مصترک

مصاترک  یکاد کا هاا  یهسات نیا

مخت اا   یهاااد  ح زه یصااتریب

کاد  قا  نیهما   یانجام دها یع م

د  دانصاکده ژئ ماتیک  ص،اهیآزما

آم زشای  دروهوه بر عی یمهندس

 ،اااریمااا  د اساااتداده د عمااارا  

  یشناساانیاز ام ااد زم ها شااتد

ی  معماااااااااا   یکصااااااااااو ز

 یرادامتیشااکیپشناساای و باستا 

 هس ب یین

 برخای عا ا   با اشاا ه باد یو

د  خصاا ص مسااائء  ماویتصاام

بااد  کصاا   ازیاانم یطی  زیساا 

د  ایاان  تااریااادع ماای مطالعاااو 

  ا د شااید نماا د و دداا : زمینااد

ای ید دانص،اه  ا تبادیء باد ادا هنبا

و سااعی خاا اهی   کناای   وزمااره

داشااااا  کاااااد د  مطالعااااااو 

م یطی و ا ائاد  اهکا هاای زیس 

اارایی باد اامعاد پیصارو  -ع می

 باشی ب

 

د  ادامااااد آقااااای دکتاااار ع اااای 

و   اا ی قاار ماادیر ا  منصاا  یا 

 کاد باد  استاد دانص،اه ل ند سا ئد

   و مجازی د  ا سد حضا   

 حاضار  هدص پاروژه: داش   دد 

و  هارساااخ ید  ز یساااز یظرف

 یهاااماارتبش بااا داده یهااایفناااو 

بهتااار   یریماااد یبااارا یمکاااان

د  منط د خاو میاناد  س یزشیم 

کاااد عااایوه بااار ا ائاااد  اسااا 

 کهای الزم  باا ت ساعد یاآم ز 

بد  ت اندیت   وب  م GIS ست یس

هاااا  داده یساااازرهیمنظااا    خ

 و دیاااپااارداز  اقیعااااو و تجی

 هاااا مااا  د اساااتدادهداده ءیااات  

ب ردیاقارا  ب، سا یزشیم  را یمد

افایا  نرم نیاکاد ا وی ت  ید کرد

دانص،اه  یآم زش یهاه  د  دو ه

دیردب وی با اباراز خرساندی  یاا

از حسن همکا ی دانصا،اه با ع ی 

 سااینا د  ایاان پااروژه  بیااا  کاارد:

 یبااااارا  یبتااااا ان دوا میاااااام

د  تماام  صتریهر د ب یهایهمکا 

 یهاااهااا نااد ف ااش د  حاا زهح زه

  و سنجک از دو  GISمعط ص بد 

و ایان   یداشاتد باشا ییی برنامد

د   ماااا یهاااا یاااایو اول مهااا  

 باس  دانص،اه ل ند

آقای دکتار از دع و ی ود  پایا   

 فر و دانص،اه با ع ی ساینام مدی

د   کارده و اعایم نما د کادتصکر 

 دب یاژهیپروژه  سدر و یبرنامد آت

د د  نظر درفتا نایسیاه ب ع دانص،

 یها یم دود با  فعکد  شده اس 

 وکروناااا  یماااا یباااد ب بااا  مر
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 هاا ومیقاو  امکا  سادر برقرا ی

باین همکاا ا   حض  ی نظرتباد 

 ییا وپا یهادانص،اه ریسا قر  از

د  شااهر هماادا   اا  و خ اهااد 

 درف ب

 

 آقااای دکتاار ی ساا  آ ام  ساات 

 یلم  اانیب یع م یهایهمکا  ریمد

از    باا تصاکرنایسایدانص،اه ب ع 

دانصاا،اه  ساادی ئ اویااه زحماااو

دکتر  آقای د   أپ آ  نا یسیب ع 

 أویاه یاعضاا ریساا و فریم مد

کد از شروع امر تااکن   از  سدی ئ

 غیااد  یک شااک و مساااعدت چیهاا

و  یع ماا یهاااننم دناادا از تاای 

د   ا یدکتااار منصااا   یااایاارا

مصاااترک  ۀپاااروژ نیاااا ی اهبااار

 یوقااد دانی نماا دب  یالم  اانیباا

 ا یاب ا یخطاب باد دکتار منصا  

ا وپاا و  یۀپروژه  ات اد مدیرکرد: 

کاد ماا دانص،اه ل ند سا ئد اسا  

باا دانصا،اه   ی ا داشات نیافتخا  ا

ل ند کد اایو  اد دانصا،اه برتار 

مصااترک ی هپااروژ نیااساا   اایدن

ب افتخااا   یاااارا کناا ا  یالم  اانیباا

  دانصامند اا ا کیاحض    ،ر ید

 د برتاار آ یاسااات ۀد  زماار یراناایا

دانصااا،اه باااد ناااام پروفسااا   

بااا  صااا یاساا  کااد ا ا یمنصاا  

 دیااد  تمه صاامنداندیاند یکااردی و

قااار   نیاااا یااااارا یهاااانااادیزم

 ی بااد ماااانیکمااک شااا یالم  اانیباا

 کردندب

آقاااای دکتااار حساااین  انتهاااا د  

و أعضا  هیا  زاده خراساانیبترا

ع ماای و ماادیر قاار  د  دانصاا،اه 

  ضااامن تصاااکر از ینابااا ع ی سااا

های همکا ا  دانص،اه با ع ی کمک

سااینا د  مراحااء مخت اا  قاار  و 

 الم  ای  ددا :همچنین همکا ا  بین

 یتمااامبااا فصااا   مااا غیاار از آتک

باد دریباا   دسا قبیعای  صائ م

 هااایب را بختاند شاا  و  هسااتی 

سیاساای و اناا  هاا  د  منط ااد 

ما باد  اهمی  حرک وا د دا د کد 

ن ین از ام د  هایسم  تکن ل ژی

باااارای  GIS و SDI اسااااتداده از

و ارااراو  ماادیری  بییااای قبیعاای

 ا دو ناااااادا   م یطیزیساااااا 

نمایاااادب وی ضاااامن تصااااریح می

 فازهای مخت   پروژه بیا  کرد کد

اکن   د  حا  ا زیابی سیسات  ه 

 ۷2آماااا ز  مجااااازی ت سااااش 

های مخت اا  دانصااج  از دانصاا،اه

د هستی  و با پایا  یافتن این مرح ا

هاااای   دو همااااه آینااادهد   ناااد 

حض  ی و غیرحض  ی د  سطح 

 الم  ی آغاز خ اهند شدبم ی و بین
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 8931 دانشگاه بوعلی سینا در سال امناء أتیدوره هشتم ه یمصوبات پژوهش
 

 

: )موضوو  مووو  دستور چهارم

کمیسووووویوم  مومووووو  موووووو   

62/4/8931) 

 

تأسییییرک  تحییییت ت  ر ییییا  

الکتتوشرمی حیاررتد  داشگیها  

صیییور  ریییو سی سیییر ا رییی 

 ت اضا  ور

 مووبه: 

قواووم مکاوا   "8"به مستنا  موا   

های توسعه کشوو     موم  بروامه

وامووه وهووو  آیووی  9مووا    6بنوو  

تأسوویو  مکوو های شی هشوو     

هوواب بووا تأسوویو مرکوو   موشووها 

 "کوا بر یتهقیقات ملاتر شیم  "

 موشووها  بوووسی  سووینا بووا  سایوو  

وامه مذکو  ضومبط   مقر مت آیی 

صوو ت تقاضوامهو  ووو      به

  بوو  م میدووا  بووا  مووال    «  »

تشایالت  برمی  موشوها ب مومققو  

 به سمل آم . 

)موضووو  موووو   دسییتور د:یی  

کمیسووووویوم  مومووووو  موووووو   

62/4/8931) 
 

پتداخییک حمییی :تف یی   تصییک 

  :رأ   سمی  طالعاتی ر  ا ضا

  ؤسسا   ضو

 مووبه:

قواووم مکاوا   "8"به مستنا  موا   

هوای توسوعه کشوو ب  موم  بروامه

هوای تشایل هیوأت 7ما    "م"بن  

هووا   مسسسووات ممنووای  موشووها 

-4آموزش سال    شی هش    بن  

وامه مسوتاا   مز قرصو  آیی  8-6

مطالعات  برمی مسضای هیأت سیم  

مبیو  یو  هاب بوا شر متو   موشها 

میییا     شاوو  میییوم  یال برمی 

یووو       شووون  ماهوووه قرصووو  

مطالعات  توا   مز کشوو  بوه هور 

سضو هیأت سیم  متقاض     مج  

شرمیط مس م  به قرص  مطالعوات  

بین م ت )جایه ی  کقوق   م میای 

شن  ماهه سضو(ب مشر ط به تأمی  

مستبووووا     سووووقا مستبووووا مت 

 تخویوووو  سوووالیاوهب مز توووا ی 

توویب    هیأت ممناء مومقق  بوه 

سمل آم . می  مبی  به ک مکثر توا    

واووور مز مسضوووای هیوووأت سیمووو  

های بوسی  سیناب مالیور    موشها 

مل ی  مس آبا یب توا سوه سی جمال

وار مز مسضای هیأت سیم   موشها  

صوونعت  هموو مم   تووا    واوور مز 

مسضوووای هیوووأت سیمووو  مدتمووو  

اس آموزش سال  وها و ب که برمسو

وامه قرص  مطالعوات    شوو آیی 

مز تأیی  شو می شی هش    هیوأت 

 ویسوووه  موشوووها  بوووه قرصووو  

شوو ب شر متو  مطالعات  مس م  م 

تومهوو  شوو .    صووو ت تم یوو  

قرص  مطالعات  شو مز شون  موا ب 

صرقاً کقوق   م میوای سضوو بوه 

 شو .میشام شر مت  م 
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 جهان اسالم و  ،بررسی جایگاه کیفیت علمی ایران در دنیا

 9102 منطقه در سال
0 

 

  
 

تولید  های کیفی دریکی از شاخص

 1علممد در دایمما ی ردممی وممدار   

وقمما ا ااارممار یاداممط در دمم   

ینمدی وقما ا المللی در تقسمیدیین

  ایمم   3  وقمما ا دا  2پ ادمماناد

وقا ا ی ت  یاشد. وی 4وقا ا ی ت 

)  یا یک درصد ی ت ( دهد وهممی 

از علد ر ز یوده کط جهم  تودم ط 

المللی را ارما  علمی در د   یین

دهممد   در  ا مم  یممط د  ددمماط وممی

وقممما ا پ ادممماناد   وقممما ا دا  

دارا  علمد شمود. الییمطتقسید ومی

وؤدسمممط کیریویممم  یامممالیایک  

(ESIو اب ت ین وجیا یین ) المللی

شاط ووضموعی تقسمید ر 22را یط 

اممممموده   یمممم  دسمممم  ت ممممداد 

ادانادهای دریاد  شده، وقا ا پ  

کننممد. ایممن ادمماناد را و  دممی وممی

شاول یک درصد از وقا ا دایا در 

گ دد، اوما الول ده دال گذشاط وی

وقا ا دا  وقما ا تنهما یمک دهمد 

درصد از وقا ا ی ت  در د  دمال 

                                                        
 یاو ک  ون قط یی گ داط از گ ارش اردال .1

علوم   ی ز یی ا یعلوم   دنا ر یرداا االیع

 1331در یذر 

2. Highly cited papers 
3. Hot papers 
4. Top papers 

دهنمد. یایمد در اخی  را ترکیل ومی

اش  کط ااارار این ددماط از اظ  د

وقا ا دماده ایسم    هم  وقالمط 

ی خممی ووا مم  یممیک از یممک دممال 

یمم د. یوممار ووجممود در زومما  وممی

دارا  علد وؤدسط کیریوی  الییط

( داکی از ی  اد  ESIیاالیایک  )

کممط په هرمم  ا  کرممور در  نممد 

دممال اخیمم  یمما توجممط   ت کیممد یمم  

اامد دمهد کرمور از کیفی  توااساط

ا یک درصد ی ت  دایما را یمط وقا 

ووازاا در رشد تولید علمد کرمور 

 اد ایک دهند. 

هممما   یوارهمممای ووجمممود در داده

وورد وقا ا ی ت  ای اای یمط  یمهه 

المللممی  ممط کممط در پای مماه یممینی 

 5وؤدسممط کیریویمم  یاممالیایک 

یوممده، همنممو  وقمما ا پ ادمماناد، 

وقمما ا دا    په هرمم  ا  ی تمم  

دکای  از رشد ر زادم    کیفیم  

وقممما ا   ااارممماراا ای اامممی در 

همای های اخی  دارد. البق دادهدال

ایممن پای مماه در دممال داضمم  در 

 2ی ی تم وقالط 2221وجموع ت داد 

                                                        
5. Clarivate Analytics  
6. Top papers 

 ی دا  تودممممممم وقالمممممممط 39  

نار  شده کط په هر  ا  ای اای و

درصد کمل وقما ا  22/2این ت داد 

 دا  دایا یوده اد . 

وقایسمط  1الور خاص در جد ل یط

کمی از وی ا  ودار  ااارار یاداط، 

وقا ا دا    وقما ا پ ادماناد در 

یممط ت تیمم  در دایمما،  2913دممال 

کرممور(،  11ون قممط خا رویااممط )

کرمور(    51کرورهای ادمیوی )

ادم . ایمن ای ا  ارما  داده شمده 

از  31یذر  22االیعمماا در تمماری  

المللمممی کیریویممم  پای ممماه یمممین

یامممممالیایک    و آمممممو ا ی  

  :اداخ اج شده اد 
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 9112کشورهای اسالمی در سال  : جایگاه ایران از نظر تعداد مدارک انتشار یافته در جهان، منطقه و1جدول 

 مقاالت پراستناد  مقاالت داغ تعداد مدارک منطقه کشور/

 92935 9911 2566369 تولید علم جهان 

 9292 932 982289 کشور( 91خاورمیانه ) تولید علم منطقه

 9998 923 252263 کشور( 61تولید علم کشورهای اسالمی )

 315 52 63198 تولید علم ایران

    

ورماهده  1الور کط در جد ل هما 

شممود ویمم ا  وممدار  علمممی وممی

ااارار یادامط   ببم  شمده در ایمن 

پای مماه یممط ت تیمم  در دایمما، ون قممط 

خا رویااط، کرمورهای ادمیوی   

، 2255353ت تی  ی ای  یما ای ا  یط

ودر   53111   242253 ،119213

ادم . همننمین ت مداد علمی یموده 

وقمممممما ا دا    پ ادمممممماناد در 

های دوم    همارم جمد ل داو 

المور ارا  داده شده ادم . همما 

شود ت مداد وقما ا کط وراهده وی

علممممی پ ادممماناد دایممما، ون قمممط 

خا رویااط، جهما  ادمیم   ایم ا  

ت تیم  ی ایم  یما یمط 2913در دال 

ودر   312   1131، 1939 ،12132

اد وقما ا دا  دایما، یوده   ای  ت د

ون قط خا رویااط، جهما  ادمیم   

، 1111ت تیمم  ی ایمم  یمما ایمم ا  یممط

ودر  یوده ادم .  42   123، 139

یا توجط یط این یوار، رتبمط   دمهد 

ای ا  از اظ  ت داد ااارار ومدار ، 

وقا ا دا    وقا ا پ  ادماناد در 

جهمما ، ون قممط   جهمما  ادممیم در 

 اد : ارا  داده شده  2جد ل 

ویدظمممط  2در اداومممط از جمممد ل 

شود کط ی  اداس ت داد ودار  وی

ایم ا  یما  2913بب  شده در دمال 

درصممد در دایمما رتبممط  92/2دممهد 

درصمممد در  11/22، یممما دمممهد 12

جهمما  ادممیم رتبممط ا ل   ایمم  یمما 

درصممد کممل علممد در  13/23دممهد 

ون قط خا رویااط رتبط ا ل را دارد. 

از  درصمد 39عبارا دی   دد دیط

دجد ودار  علمی ااارار یاداط در 

تودم   2913خا رویااط در دمال 

په هرمم  ا  جمهمموری ادممیوی 

 ای ا  تولید شده اد . 

 

 : جایگاه و سهم ایران از نظر تعداد انتشار مدارک، مقاالت داغ و مقاالت پراستناد در جهان، 9جدول 

 (9112) اسالم و جهان منطقه

 کشور( 85خاورمیانه ) کشور( 75جهان اسالم ) دنیا 

 9 9 95 رتبه ایران )تولید علم(

 9 9 91 رتبه ایران )مقاالت داغ(

 9 9 91 رتبه ایران )مقاالت پراستناد( 

 19/29 91/22 22/2 سهم ایران از تولید علم )درصد( 

 3/32 95/35 65/3 سهم ایران از مقاالت داغ )درصد(

 59/35 38/39 29/3 سهم ایران از مقاالت پراستناد )درصد(
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ایممن در دممالی ادمم  کممط از ونظمم  

کیفی در د  شاخص وقما ا دا    

ای  وقا ا پ اداناد  ض ی  ای ا  

کمط الموریت  ادم . یمطای  وناد 

درصد وقا ا دا  دایا   ایم   52/3

درصممد وقمما ا دا  جهمما   14/34

درصمد وقما ا دا   3/32ادیم   

 ون قمممممط خا رویاامممممط تودممممم 

شمود. په هر  ا  ای اای تولید وی

همننممین دممهد ایمم ا  در تولیممد 

 93/3وقمما ا پ ادمماناد در دایمما 

درصد  31/31درصد، جها  ادیم 

درصمد  43/34  ون قط خا رویااط 

دهمد کمط اد . این اوم  ارما  ومی

  جمهمموری ادممیوی په هرمم  ا

خآمموص در  نممد دممال ایمم ا  یممط

ای یممط کیفیمم  اخیمم  توجممط  یممهه

وقمما ا   ااممایو په هرممی خممود 

 داراد. 

از اظمم  ویمم ا  ااارممار وقمما ا   

ودار  علمی داارمندا  ای اامی در 

(، Q1وجیا یا کیفی   مار  ا ل )

 InCiteهممای پای مماه ی ردممی داده

دالط  5دهد در الی د ره ارا  وی

، هممم  دمممالط ت مممداد 2911-2914

وقا ا   ای  ت داد وقما تی کمط در 

یط  اپ ردیده ادم   Q1ار یاا 

رشدی صم ودی داشماط ادم  یمط 

 Q1ای کط ام   رشمد وقما ا گواط

دمالط ی ایم   6در این یازه زوماای 

 یاشد. درصد وی 11

 1431یممما  2914ایممم ا  در دمممال 

وممدر ، دارای رتبممط دممی   د م 

یما  2911یوده ادم  اوما در دمال 

وقالمممط ونارممم  شمممده در  13431

یممط جای مماه ییسمم     Q1وجممیا 

پممنجد دایمما ارتقمماه یاداممط ادمم . 

همننین یوار و یوط یط د ره پمنو 

(، ارمما  2914-2911دممالط اخیمم  )

دهد کط په هرم  ا  ای اامی یما وی

وقالممط در  32213ونارمم  امممود  

دایا   در  23یط جای اه  Q1وجیا 

ای اه ویا  کرورهای ادیوی در ج

ااممد. یممط عممی ه د م  مم ار گ داممط

توااد وداظ  شاخص دی  ی کط وی

 مم ار گیمم د ت ممداد وممدار  ونارمم  

شمممده ای اامممی در وجمممیا دارای 

المللی اد . ( یینJIFض ی  ت بی  )

در این راداا په هرم  ا  ای اامی 

ومدر  در پمنو  134299یا ااارار 

( رتبممط 2914-2911دممال اخیمم  )

در یممین  امموزدهد در جهمما    د م

 ااد. کرورهای ادیوی کس  ک ده

 

 

 (WOS-ESIهای پراستناد برتر دنیا )ثرترین دانشگاهؤدانشگاه کشور در میان م 56حضور 

 (WOS-ESIپژوهشگر ایرانی در لیست پژوهشگران یک درصد برتر جهان ) 463حضور 

 (ISCعلوم انسانی، اجتماعی و هنر پژوهشگران پراستناد کشور ) پژوهشگر در حوزه 87حضور 

 

کس  و ج ی  علمد   دنما ری در 

همای جها  ا لمین ینمد از دیادم 

کی  علد   دنا ری اییغی تودم  

وقام و ظد رهبم ی ادم . یما یمک 

ا مماه راهبمم دی و ج یمم  علممد   

 ای تبمدیل دنا ری یها ین هدف یم

علد یط بم  ا    مدرا ادم . هم  

 ند اهض  جنمبک علممی در المی 

 ند دال گذشاط در کرمور شمکل 

گ داممط اومما وسممی  دشممواری تمما 

ددمممایایی یمممط و ج یممم  علمممد   

دنمممما ری جهمممما   جممممود دارد. 

ددمممایایی یمممط و ج یممم  علمممد   

ا م ی   دنا ری جها  ید   ژرف

هما ری ی ااومکن   داارم اهی ااوط
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یقممماتی کرمممور دسممماا ت قؤ  و

یایسای در دوزه دیپلمادی علمد   

دنممما ری   اب گمممذاری ا اآمممادی 

همممای ادادمممی ی دارامممد. گمممام

اامد های کرور ارما  دادهداار اه

کممط از تمموا  علمممی یسممیار یمما یی 

ی خوردار هساند. در ایمن گم ارش 

های ی تم  یخ ین ده د  داار اه

ب ت ین ؤکرممممور در ویمممما  ومممم

دایما   های پ اداناد ی ت  داار اه

ر ز شممده په هرمم  ا  لیسمم  یممط

پ ادمممماناد کرممممور در پای مممماه 

المللممی کیریویمم  یاممالایک  یممین

(WOS-ESI( )Essential Science 

Indicators  ایممم  په هرممم  ا   )

های پ اداناد ی ت  کرور در رشاط

وخالممح دمموزه ووضمموعی علمموم 

ااساای، علوم اجامماعی   هنم  در 

م پای اه ادانادی علوم جها  ادمی

(ISCارا )یده اد .دط گ ئ 

سسففات ؤهففا و مالفف ( دانشففگاه

 پژوهشی پراستناد برتر کشور 

همای ادادمی علمد پای اه شماخص

(ESI  وا لق یط شم ک  کیریویم )

( یخمم ین ده دمم  ISIیاممالایک  )

اا یک درصد ی ت  دایا کمط وؤدس

ییرمما ین ت ممداد ادممانادها را در 

دممال گذشمماط دریادمم   19الممول 

الور ومدا م ونار    یطااد را ک ده

کنمممد. ایمممن ر زردممماای ومممییمممط

هما   و اکم  ت قیقماتی در داار اه

دممم   دایممما از ل ممما  ت مممداد 

ادممانادهای دریممادای در وجممموع 

دساا یمک درصمد ی تم   م ار ؤو

ااد. ادمانادها در دایمای علمد گ داط

ییاا   کیفی  تولیداا علمی هساند. 

ینمای این علمم  ادمم ایک ت ممداد ایممن 

 ایک کیفیمم  ت قیقمماا و اکمم ، ادمم

کرور اد . رشد کیفیم  تولیمداا 

تمم ین عواوممل علمممی یکممی از وهممد

یممایی یممط و ج یمم  علمممی ددمم 

همای عنوا  ا لین یند از دیاد یط

کی  علد   دنا ری اییغی تودم  

 وقام و ظد رهب ی اد . 

ی ردمممی پای ممماه  1334در دمممال 

های ادادی علد ارا  داد شاخص

په هرمی داار اه   و کم   39کط 

از جمهوری ادیوی ای ا  در جم  

همای یمک ها   په هرم اهداار اه

درصد ی ت  دایما  م ار گ دانمد. در 

یا رشد کیفی  تولیمداا  1335دال 

ها   علمی در کرور ت داد داار اه

ومورد  35های کرور یط په هر اه

ادمم ایک یادمم . ت ممداد و اکمم  یممک 

 1332درصد ی ت  کرور در یهمن 

دم ایک یادم . یم ای ومورد ا 53یط 

ها، کلیمط ب ت ین داار اهؤاااخاب و

دسماا ت قیقماتی ؤها   وداار اه

دایا ی  دس  وی ا  اب گذاری یاها 

دازی شده   در ورخص   و ت 

گام ی د یک درصد ی تم  یاهما کمط 

دارای ییرمما ین ویمم ا  اب گممذاری 

شواد. ااد اااخاب   و  دی وییوده

وایط وباهاا ادم  کمط در یخم ین 

ر زردماای ااجمام شمده در یذر یط

داارمممممم اه    25ت ممممممداد  1331

ت قیقممماتی از کرمممور  وؤدسمممط

جمهوری ادمیوی ایم ا  در ویما  

های ی ت  جها  یک درصد داار اه

کممممط دارای ییرمممما ین ویمممم ا  

اامممد ورممماهده اب گمممذاری یممموده

 شود. وی

 همممممما  در یممممممین داارمممممم اه

داارم اه  21های کرور په هر اه

علموم پ شمکی،  داار اه 22جاو ، 

و کمم   5داارمم اه صممن ای    11

همای ب ت ینؤت قیقاتی در جمم  وم

دایمما  مم ار گ دانممد. لیسمم  کاوممل 

هما   و اکم  په هرمی در داار اه

 جد ل یوده اد . 
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 برتر جهانپراستناد یک درصد  هایها و مراکز پژوهشی کشور در زمره دانشگاهدانشگاه

 ها و مراکز پژوهشی پراستناد یک درصد برتر کشور نام دانشگاه نوع دانشگاه 

های دانشگاه

 مورد( 85جامع )

دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید 

آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیالن، دانشگاه 

دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه سمنان، دانشگاه مازندارن، دانشگاه 

چستان، یزد، دانشگاه یاسوج، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه زنجان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه سیستان و بلو

 المللی امام خمینی)ره(، دانشگاه الزهرا)س( و دانشگاه خلیج فارسدانشگاه شاهد، دانشگاه بین

های دانشگاه

علوم پزشکی 

 مورد( 88)

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریزز، دانشزگاه علزوم 

مشهد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی 

اهلل)عج(، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشزکی علوم پزشکی بقیه

کی زاهدان، جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزش

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلسزتان، 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه علوم پزشکی البرز، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشزکی 

 قم و دانشگاه علوم پزشکی مراغه

های دانشگاه

 مورد( 88صنعتی )

شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی

نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشزگاه صزنعتی سزهند،  خواجه

 رومیهدانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی ا

مراکز و 

های پژوهشگاه

 تحقیقاتی 

 مورد(  7)

سسه پاستور ایزران، پژوهشزگاه پلیمزر و پتروشزیمی و مرکزز ؤهای بنیادی، جهاد دانشگاهی، مپژوهشگاه دانش

 تحقیقاتی جراحی تروما سینا

    

ب( پژوهشگران پراسفتناد برتفر 

 ( ESIکشور مستخرج از )

ت ین عاول رشمد اخب ا  علمی وهد

های علممی هسماند،   تود ط اظام

همما از از همممین ر  شنادممائی ی 

د ایی ی خموردار ادم . اهمی  یط

کرممورهای پیرمم داط یمم ای جممذب 

اخب مما  علمممی از د تادمم  دایمما 

گذاری ک ده ری ی   د وایطی ااوط

شمود تما ایمن   این او  یاعم  ومی

تمم ین وقآممد کرممورها یممط یمم ر 

ی ای وهاج ا اخب ا  علممی دایما 

تبدیل شمواد. اخب ما  یمک درصمد 

از کمل علمد دایما را  %14ی ت  دایا، 

از کممل  %24تولیممد   همممین گمم  ه 

کنند. ادانادهای دایا را دریاد  وی

دارا  علمد یی.اس.یی پای اه الییمط

(ESI ده دمم  په هرمم  ا  یممک )

درصد ی تم  دایما را دم اهد ی رده 

 نمد وبانمی یم  اصمول اد ، هم  

توا  تا په هرم  ا  دنجی ویعلد

ی ت  دایا را در زو ه اخب ما   29%

ی ت  علمی دایا  م ار داد. در  ا م  

ی  ادماس یومار ووجمود و ققما  

از علمد دایما را  %22ی ت  دایا  29%

از  %15تولیمممد کممم ده   همننمممین 

ادممممانادهای دایمممما را دریادمممم  

 امایند. وی

ا  ی تمم  و یممار اااخمماب په هرمم  

ت داد ادانادهای صورا گ داط یمط 

تولیداا یاهاد . ی  هممین ادماس 

ااممد یمم  په هرمم  اای کممط توااسمماط

اداس ت قیقاا خمود یمط یما ت ین 

المللی دد  یاینمد د   اعابار یین

در دداط په هر  ا  یمک درصمد 

گی امد. ی ت  دایما  م ار ومی 29%  

دارا  علمممممد یی.اس.یی الییمممممط

  داونمممط اویسمممندگا  را ی دسممم

همای شما  در رشماطد الی  علممی
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دهد. یط گااط   ار وی 22ووضوعی 

این ونظور تنها د الی  اویسمندگا  

در ده دممال اخیمم  در و ادممباا 

گ دد. اویسندگا  در هم  ل ا  وی

رشاط ی  دس  ت مداد ادمانادهایی 

دمازی   ااد و ت کط دریاد  ک ده

دپ  یک درصد ی ت  اویسمندگا  

  علمممی در اظمم  عنمموا  اخب ممایممط

شممممواد. ده دمممم  گ داممممط وممممی

ی ری شمممممده تودممممم  دممممم اهد

دارا  علمد یی.اس.یی یمد   الییط

اشکال ایس ، زی ا ه  اویسنده ی  

دسممم  دممم ف ا ل امممام   امممام 

شمود. یخری ومی خااوادگی هوی 

عنوا  وثمال، دمیدرضما ادممدی یط

ببممم   HR Ahmadi صمممورایمممط

توااد یط  ندین شود. یک اام ویوی

االیق گ دد   همننین اام یمک اف  

تواامد یما اویهمای وخالفمی د د وی

ا ارش شده یاشد. ایمن د  وسم لط 

دارا  علمد یی.اس.یی یمط در الییط

دلیل ه ینط یا ی پ دازش االیعاا 

 اادیده گ داط شده اد . 
 

هففای موعففوعی از سففهم حففوزه

پژوهشفففگران پراسفففتناد برتفففر 

 کشور 

ادمیم پای اه ادانادی علوم جها  

(ISC ی  ر ی هم  امام شنادمائی )

دارا  علمممممد شمممممده در الییمممممط

همممای ( پممم دازشESIیی.اس.یی )

وخالفمممی را ااجمممام داده   یمممدین 

الممور تق یبممی ده دمم  ت تیمم  یممط

کاولی از اخب ما  علممی کرمور را 

 354تهیط اموده   یم  ایمن ادماس 

اف  در زو ه په هر  ا  پ اداناد 

اد. ایک درصد ی ت  دایا   ار گ داط

ددمم  یوممده، یمم  ادمماس یوممار یممط

همای توزی  په هر  ا  در رشماط

وخالح یکسا  ایسم . یمط الموری 

این په هر  ا  وا لق یمط  %43کط 

وهنددممی هسمماند. ی ممد از  دمموزه

دمموزه وهنددممی، دمموزه شممیمی 

دارای ییرمما ین ت ممداد په هرمم   

یاهمما  %14ی تمم  ادمم  کممط شمماول 

گ دد. یط ل ا  دهد داصمل از وی

ه هرممم  ا  دممموزه اخب ممما ، پ

پ شممکی یممالینی در جای مماه دمموم 

په هرمم  ا   %12 مم ار داشمماط   

ت بی گذار علمی کرمور وا لمق یمط 

ایممن دمموزه هسمماند. په هرمم  ا  

 %11علوم کرا رزی ای  یما  دوزه

در رتبط  هارم  م ار دارامد. دمهد 

شنادمی دوزه دار شنادی   دمد

په هرممم   ی تممم    ومممایقی  1%

 14 په هرمم  ا  ی تمم  و یمموط یممط

دوزه علوم کماوپیوت ، علمد ومواد، 

ریاضیاا، علوم اجاماعی، دی یمک، 

شنادی   ییوشیمی، و می  زیس 

شنادی شنادی، زیس زیس /یوم

شنادمی، وولکولی   ژاایک، ایمنمی

علد اعآاب   ر ا ، علموم گیماهی 

شنادممممی،   جممممااوری، زوممممین

شنادممممی   ر ا  پ شممممکی/ر ا 

 یاشند.شنادی ویویک  ب

 

هفا از پژوهشفگران دانشگاهسهم 

 ESIبرتر کشور در 

 %45از وجموع په هر  ا  ی تم ، 

 %22های جماو ، وا لق یط داار اه

همای صمن ای، و یوط یط داارم اه

های علموم و یوط یط داار اه 25%

پ شکی   یقیمط و یموط یمط و اکم  

ت قیقممماتی کرمممور ادممم . ت مممداد 

په هرممم  ا  ی تممم    تابی گمممذار 

  داارم اه در شنادایی شده در ه

جممد ل ورممخص گ دیممده ادمم . 

شمود المور کمط ویدظمط ومیهما 

داارمم اه علمموم پ شممکی تهمم ا ، 

داارمم اه تهمم ا  داارمم اه صممن ای 

اوی کبی ، داارم اه علمد   صمن   

ایمم ا ، داارمم اه ت ییمم  وممدرس، 

هممای صممن ای شمم یح   داارمم اه

صن ای اصمفها  یمط ت تیم  دارای 

ییرا ین ت داد په هر   پ اداناد 

  ت  هساند.ی
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 در هر دانشگاه (ESI)ها و تعداد پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر مستخرج از فهرست دانشگاهجدول 

 سسهؤم نام دانشگاه/
تعداد پژوهشگر برتر 

 در هر دانشگاه

 39 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 35 دانشگاه تهران

 99 صنعتی امیرکبیردانشگاه 

 91 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 95 دانشگاه تربیت مدرس 

 96 دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان 

 93 دانشگاه تبریز 

 9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 8 دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه کاشان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 5 های بنیادی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپژوهشگاه دانش

 6 دانشگاه اصفهان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید بهشتی 

اهلل )عج(، دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم زی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهدانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه را

 پزشکی مازندران، دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد اسالمی
5 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسزی، 

المللزی بهداشزت، درمزان و آمزوزش پزشزکی، دانشزگاه بزیندانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه گیالن، وزارت 

 خمینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبامام

3 

دانشگاه ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه زنجان، دانشگاه یاسوج، دانشزگاه صزنعتی شزاهرود، 

دانشگاه صنعتی قوچزان، پژوهشزگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی ارومیه، جهاددانشگاهی، 

آباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 گرگان

2 

الدین اسدآبادی، دانشگاه شاهد، دانشگاه دانشگاه امام حسین)ع(، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه سید جمال

زهزرا، اطبایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشگاه فنی و مهندسزی بزونینشهرکرد، دانشگاه عالمه طب

عصزر رفسزنجان، دانشزگاه دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه قم، دانشگاه کردستان، دانشگاه ولی

سیستان و بلوچستان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، دانشگاه صنعتی کرمانشزاه، 

اه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی البرز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی دانشگ

زنجان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشزکی قزم، دانشزگاه آزاد 

اد اسزالمی واحزد قززوین، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قانمشزهر، دانشزگاه آز

دانشگاه بناب، پژوهشگاه نیرو، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه الزهرا)س(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینزی 

شهر، پژوهشگاه رنگ، دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علم و فناوری مازندران و دانشکده 

 غهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرا

9 

 

هممای جمماو ، در یممین داارمم اه •

های ته ا ، ت یی  ودرس، داار اه

تب یمم    شممی از دارای ییرمما ین 

یاشمند. از ت داد په هر   ی ت  وی

همممای صمممن ای، ویممما  داارممم اه

ییرمممما ین ت ممممداد په هرمممم   
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های ت تی  در داار اهبی گذار یط ت

صممن ای اوی کبیمم ، علممد   صممن   

ای ا    صن ای اصفها  شنادایی 

اامممد. همننمممین در ویممما  شمممده

همای های پ شکی، داار اهداار اه

علوم پ شمکی  علوم پ شکی ته ا ،

ورممهد   علمموم پ شممکی شممهید 

یهرمممای دارای ییرممما ین ت مممداد 

 یاشند.په هر   ی ت  وی

هفا از سهم هر یفک از دانشفگاه •

ر کشففور در پژوهشففگران برتفف

 های موعوعی مختل حوزه

در دممموزه وهنددمممی داارممم اه  •

علموم  افم ، در دموزه 13ته ا  یا 

اف ،  3کرا رزی داار اه ته ا  یا 

در دوزه علد وواد داار اه تهم ا  

اف ، در دوزه علموم کماوپیوت   4یا 

داارمم اه یمماهن  ک ومما ، داارمم اه 

تب ی ، داار اه صن ای اوشی  اای 

ن ای اوی کبیم    یایل، داار اه صم

داار اه علمد   صمن   ایم ا  هم  

افمم ، در دمموزه شممیمی  2کممدام یمما 

داار اه ته ا ، داار اه اصفها    

داار اه صن ای اصفها  ه  کمدام 

شنادمی اف ، در دوزه زیسم  4یا 

  ییوشمممیمی داارممم اه تهممم ا    

داار اه ت یی  ودرس ه  کمدام یما 

اف ، در دوزه ریاضیاا داار اه  2

اف ، در دموزه علموم  4  یا اوی کبی

اجاممماعی داارمم اه علمموم پ شممکی 

افم ، در دموزه و می   1ته ا  یما 

شنادی داار اه علموم زیس / یوم

افم ، در دموزه  2پ شکی ته ا  یا 

همممای دی یمممک په هرممم اه داامممک

افممم ، در دممموزه  2ینیمممادی یممما 

شنادممممی دار شنادممممی   دممممد

 19داار اه علوم پ شکی ته ا  یا 

شممکی یممالینی افمم ، در دمموزه پ 

 11داار اه علوم پ شکی ته ا  یا 

شنادمممی افممم ، در دممموزه ایمنمممی

 3داار اه علوم پ شکی تهم ا  یما 

اف ، در دوزه علد اعآاب   ر ا  

 3داار اه علوم پ شکی تهم ا  یما 

شنادممی افمم ، در دمموزه ویکمم  ب

 2داار اه علوم پ شکی تهم ا  یما 

افمممم  دارای ییرمممما ین ت ممممداد 

 هساند.په هر  ا  ی ت  

سففن ی فراینففد تحلیففع علففم •

شناسایی و معرفی پژوهشفگران 

 پراستناد یک درصد برتر

هممم  دمممنجط یممما وجموعمممط از  •

ها )وااند وجموع ادانادها، شاخص

شاخص اچ، تابی  ادانادی اسمبی، 

ویاا ین ام ه صمد ( ییماا   اموع 

وافمما تی از عملکمم د   ددمماا رد 

په هرمممی ادممم . تنهممما ر یکممم د 

 نین ده دمای ون قی ی ای تفسی  

از په هر  ا  ی ت  این ادم  کمط 

شنادی وورد ادافاده یم ای ر ش

هممما   علممم  کسممم  اامممایو   داده

الور ادافاده از ر ش وورد اظ  یط

کاوممل در  شممود. ادممانادها تنهمما 

های ومورد ادمافاده یکی از وقیاس

بی گممذاری علمممی  یمم ای دممنجک ت

تواانممد یممین کیفیمم  هسمماند   امممی

 گذاری ار یط بی په هک، وی ا  ت

ادممانادکننده   وثبمم /ونفی یممود  

اداناد تممای   ائمل شمواد. هماانمد 

های عملک د په هرمی، دی   دنجط

توااند ی  اداس ت داد ادانادها وی

تولیداا په هر  ا  در یک پای اه 

هممای ادممانادی   ویمم ا  همکمماری

علمی ی رگنمایی یا تض یح شمواد 

بی   تواانمد ت م  تم  همننین ومی

یا گ  ه  وؤدسطا  در هما  همکار

اتی کممط یممط هممد ادمماناد وؤدسمم

کننممد،  مم ار گی اممد. یمم  همممین وممی

اداس، پای اه ادانادی علوم جها  

( ا مممدام یمممط ااجمممام ISCادمممیم )

دممنجی یمم  ر ی هممای علممدت لیممل

ادمممانادهای په هرممم  ا  ی تممم  

کرور اموده اد . در ایمن ت لیمل، 

( اسمب  1دمنجی: دط شاخص علد

ادممانادها یممط وقمما ا ت ممداد کممل 

( ت مممداد واودممم  2ادمممانادکننده  

خودادانادی یط ازای هم  وقالمط    

( واودمم  درصممد خودادممانادی 3

یک اویسنده ومورد ی ردمی  م ار 

همای ها یا دادهگ داند. این شاخص

کممی  جهمماای ت بیممق داده شممده   
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وقادی  ا ومال یم ای هم  شماخص 

ادمماخ اج شممد. دممپ ، عملکمم د 

هم  اویسمنده  په هری   ادانادی

هما ومورد ی  وبنمای ایمن شماخص

ارزیایی   ار گ دم . اامایو ارما  

 354اف  از وجموع  232دهد کط وی

په هرمم   شنادممایی شممده دارای 

رداار ادمانادی ا ومال هسماند. از 

اف  از این په هرم  ا   23ال دی، 

هممممای یمممم ر  عضممممو گمممم  ه

   CERNهای علمی )اظی  همکاری

یمل ت مداد ...( هساند   اوعما  یمط دل

زیاد وقا ا   ادانادهای ااشی از 

وقا ا جم می ومورد ت لیمل  م ار 

ا  داند. اایجط اینکط ی ای اداخ اج 

په هر  ا  پ  ادماناد ی تم   زم 

هممما یممم ای ادممم  دمممای  دمممنجط

همای ااشمی از جلوگی ی از یدمی 

گ ایممی در شمماخص ادمماناد کمممی

ریم   م ار وورد توجط ومدی ا  ذی

 گی د.

پراسفتناد برتفر ج( پژوهشگران 

کشور در حفوزه علفوم انسفانی، 

اجتمففاعی و هنففر مسففتخرج از 

(ISC ) 

پای مماه ادممانادی علمموم جهمما   •

( یمم  ر ی همم  اممام ISCادممیم )

دارا  علمد شنادائی شده در الییط

( ISCیی.اس.دممممی )پای مممماه داده 

های وخالفی را ااجام داده پ دازش

الممور تق یبممی   یممدین ت تیمم  یممط

ده دمم  کمماولی از اخب مما  علمممی 

کرمممور را در دممموزه ووضممموعی 

علوم ااساای، علوم اجاماعی   هن  

  و ماری تهیمط امموده   یم  ایمن 

افممممم  در زوممممم ه  11ادممممماس 

په هر  ا  پ اداناد یمک درصمد 

 ااد. ی ت  کرور   ار گ داط

همای یط این ونظور ی  ر ی امام •

دارا  علمد شنادائی شده در الییط

ی.اس.دممی دممط شمماخص اسممب  ی

ت داد کل اداناداا یط ت مداد وقالمط 

ادانادکننده، واود  خودادانادی 

ه  وقالط   درصد خودادانادی در 

اظ  گ دامط شمده ادم  کمط کسم  

ددا ل د  اوایماز از دمط شماخص 

ال اوی یوده اد . ی  ادماس یومار 

 12یط ددم  یومده، در وجمموع از 

رشممماط وخالمممح علممموم ااسممماای، 

 11  هنممم    و مممماری اجامممماعی 

په هرمم   پ ادمماناد ی تمم  دممدا ل 

اوایاز  زم را کس  امودامد. البامط 

همممای وخالمممح در دمممهد رشممماط

په هرممم  ا  پ ادممماناد یکسممما  

ابممموده   تمممای ی از ت مممداد کمممل 

ادانادها   ای  ت داد په هرم  ا  

یاشد. ییرا ین دمهد ه  رشاط وی

  ت داد په هرم   پم  ادماناد یمط 

ای ودی ی ، علوم هت تی  در رشاط

ت ییامممی، ا اآممماد ومممالی، علممموم 

شنادمی   اجاماعی، ادییماا، ر ا 

 جغ ادیا یوده اد .

الور کمط گفامط شمد توزیم  هما  •

های وخالمح په هر  ا  در رشاط

دوزه علوم ااسماای   اجامماعی   

هن  یکسا  ایس . یمط الموری کمط 

ایممن په هرمم  ا  وا لممق یممط  14%

ط رشاط ودی ی  هساند. ی د از رشا

های علوم ت ییامی   ودی ی ، رشاط

 %13ا اآاد والی ه  کدام یا دمهد 

دارای ییرا ین په هر   اد . یط 

ل مما  دممهد داصممل از اخب مما ، 

په هر  ا  رشاط علوم اجامماعی 

در جای مماه  هممارم  مم ار داشمماط   

بی گمذار علممی  په هر  ا  ت 11%

کرور وا لق یط این رشاط هسماند. 

هما، زیما  های ادییاا  دهد رشاط

شنادی   جغ ادیما هم  کمدام ر ا 

په هرمم   پ ادمماناد ی تمم     19%

وایقی په هر  ا  ی ت  و یوط یط 

پممنر رشمماط ت ییمم  یممدای، علمموم 

دیادی، دسمایداری، کاایمداری   

 هن    و ماری اد .

هفا از سهم هر یفک از دانشفگاه •

پژوهشفففگران پراسفففتناد برتفففر 

کشور در حفوزه علفوم انسفانی، 

 هنراجتماعی و 

هممای کرممور، در یممین داارمم اه •

اف ، داارم اه  23داار اه ته ا  یا 

افم ، داارم اه  14ت یی  ودرس یا 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فصلنامه معاونت پژوهش  

9939بهار ، 3، شماره 2دوره    

 

89 

اف ، داارم اه  1عیوط الباالبایی یا 

هممای افمم ، داارمم اه 5شممی از یمما 

افم ،  4اصفها    تب ی  ه  کدام یا 

های شهید یهرای   و قق داار اه

افممم ،  3اردییلمممی هممم  کمممدام یممما 

علی دمممینا   همممای یممموداارممم اه

افم   2د د دی ورهد ه  کدام یما 

ییرا ین ت داد په هر   ی تم  در 

رشمماط وخالممح علمموم ااسمماای،  12

اجاممممماعی   هنمممم    و ممممماری 

 ااد.داشاط

 

 ISCها از پژوهشگران برتر در حوزه موعوعی علوم انسانی و اجتماعی و هنر مستخرج از سهم دانشگاه

 تعداد پژوهشگر در هر دانشگاه سسه ؤنام دانشگاه/ م

 23 دانشگاه تهران

 95 دانشگاه تربیت مدرس

 8 دانشگاه عالمه طباطبایی

 6 دانشگاه شیراز

 5 اصفهان و دانشگاه تبریز دانشگاه

 3 شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه

 2 سینا و دانشگاه فردوسی مشهدبوعلی دانشگاه

المللی امام خمینی)ره(، دانشگاه شهید چمزران اهزواز، دانشزگاه دانشگاه گیالن، دانشگاه بین

سیستان و بلوچستان، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه مازنزدران، دانشزگاه آزاد اسزالمی قززوین، 

اهلل)عج(، پژوهشگاه علزوم آزاد اسالمی واحد تهران شمال، دانشگاه علوم پزشکی بقیهدانشگاه 

 انسانی و مطالعات فرهنگی

9 
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 1گرفتند یبرتر جهان جا یمؤسسه 0422  انیدر م یرانیا یمؤسسه 54

 

                                                                                                        

 
 

 962 یرتبگ  بگه تهگرا  دانشگاه  ،«یورَپ» 9102 ویرایش در

  0.است گرفت  جهی ملی نخست در جهیاه  جههنی

 فنگگهوری و علگگو  پژوهشگگاه  عمگگومی روابگگ " گگگرار  بگگ 

 نظگه  مگالالدی 9102 سهل گرار  یپهی  بر "ایرا  اطالعهت

 54 "یگورَپ" یه "علمی عملکرد بر پهی  ههدانشاه  بندیرتب "

 جهگگه  برتگگر یمؤسسگگ  9411 مالگگه  در ایرانگگی یمؤسسگگ 

 نظگه  ترکالگ  ایگ  در "خهورمالهنگ  صنعتی دانشاه ". هستند

 9102 ویگرایش در. کنگدمگی روزآمد و مدیریت را بندیرتب 

 جهیاگه  در جهگهنی 962 رتبگ  بگه تهگرا  دانشگاه  ،"یورَپ"

 .است گرفت  جهی ملی نخست

 هگهیمؤسس  ک  است جههنی بندیرتب  ههینظه  از« یورَپ»

 در برابگر یکگدیار را آنهگه جهیاگه  و شنهسهیی را ترازجهه 

 کگ  شگمهر اسگتنهدهه، شگمهر هه،مقهل  شمهر. کندمی ارزیهبی

 همکگگهری و تگگیرالر پژوهشگگی، علمگگی، وریبهگگر  انتشگگهرات،

 ارزیگهبی بگرای "یگورپ" نظگه  کلالگدی سگنۀ  شش جههنی؛

 هگهیرتبگ  یگ،، جگدول در. عهلی است آموز  ههیمؤسس 

 امتالگهز دو، جگدول در و ایرانگی هگهیمؤسسگ  جههنی و ملی

 :نداآمد  ههی گونهگو سنۀ  در آنهه
 

 «یورَپ»بندی رتبه نظام در ایرانی هایمؤسسه رتبۀ. 9 جدول

 کل امتیاز مؤسسه نام
 رتبه
 ملی

 رتبه
 جهانی

 762 1 8/903 تهران دانشگاه
 خگگاتاب دهااشگگ   و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 تهران درتان 

39/950 7 319 

 326 9 33/999 صنع   اتیرکبیر دانشگاه
 576 3 33/971 تارس تردیت دانشگاه
 592 5 66/913 شریف صنع   دانشگاه
 588 6 85/902 صنع   اصفهان دانشگاه
 670 2 8/733 ایران صنعت و علم دانشگاه
 621 8 21/730 تبریز دانشگاه

                                                           
  0721، بهم  مه  72برگرفت  از نشری  عتف شمهر  . 0

 681 3 11/783 تشها فردوس  دانشگاه
 633 10 12/788 شیراز دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 دهش   شهیا درتان 

28/783 11 211 

 375 17 11/738 دادل ن شیروان  صنع   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 ایران درتان 

33/735 19 337 

 353 13 93/733 ط س  نصیرالاین خ اجه صنع   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 تشها درتان 

92/733 15 355 

 1018 16 27/795 کاشان دانشگاه
دهااشگگ    خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 تبریز درتان 

35/799 12 1035 

 1032 18 7/799 گیالن دانشگاه
 1067 13 82/790 دانشگاه اصفهان

 1190 70 56/777 سمنان دانشگاه
 1123 71 55/712 سینا د عل  دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و علگگ   پزشگگ   دانشگگگاه
 اصفهان درتان 

31/716 77 1186 

 1131 79 03/716 رازی دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 شیراز درتان 

97/713 73 1710 

 1763 75 62/708 کرتان داهنر شهیا دانشگاه
 1933 76 01/700 یاس ج دانشگاه
 1938 72 61/133 تازناران دانشگاه

 1963 78 86/132 دانشگاه اروتیه
 1375 73 73/137 سهنا صنع   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 )عج(... ادقیه درتان 

79/130 90 1336 

 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 کرتانشاه درتان 

13/189 91 1513 

 1512 97 37/187 ارددیل  تحقق دانشگاه
 1530 99 32/180 یزد دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 تازناران درتان 

82/123 93 1538 

 1536 95 125 خمین )ره( اتا  الملل دین دانشگاه
 1678 96 03/129 شاهرود صنع   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 اه از شاپ ر جنای درتان 

38/163 92 1668 

 1621 98 03/163 شهرکرد دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 کرتان درتان 

05/168 93 1680 

 1299 30 22/169 شیراز صنع   دانشگاه
 1319 31 61/133 )س( الزهرا دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و پزشگگ   علگگ   دانشگگگاه
 کردس ان درتان 

56/139 37 1330 

 7173 39 87/191 شاها دانشگاه
 7122 33 39/178 رجای  شهیا ددیر تردیت دانشگاه
 7903 35 23/170 فارس خلیج دانشگاه
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 نظام گوناگون هایسنجه در ایرانی هایمؤسسه امتیاز. 9 جدول

 «یورَپ»بندی رتبه
 هاسنجه در امتیاز مؤسسه نام

 ان شاراب اس ناد هاتقاله 
وری دهره

 علم 
تأثیر 
 پژوهش 

هم اری 
 جهان 

 29/56 59 32/63 06/93 07/85 09/82 تهران دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 تهران درتان 

15/29 99/22 78/92 87/63 79/51 17/32 

صگگگگنع    دانشگگگگگاه
 اتیرکبیر

53/68 18/26 71/99 37/67 79/38 87/33 

 31/37 33/36 27/53 38/91 35/27 33/62 تارس تردیت دانشگاه
 75/33 53/36 35/53 35/91 99/27 03/65 شریف صنع   دانشگاه

صگگگگنع    دانشگگگگگاه
 اصفهان

38/60 03/21 63/73 6/52 23/35 25/37 

 صگنعت و علم دانشگاه
 ایران

25/67 02/63 98/73 51/56 36/39 17/98 

 33/30 89/39 09/53 12/72 02/62 11/58 تبریز دانشگاه
 فردوسگگگگ  دانشگگگگگاه

 تشها
85/60 5/65 93/78 71/59 76/31 31/93 

 73/30 2/31 97/59 62/72 89/65 92/53 شیراز دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 دهش   شهیا درتان 

51/58 32/63 38/90 2/57 65/31 32/96 

 صگگگگنع   دانشگگگگگاه
 دادل ن شیروان 

58/98 12/69 65/18 35/51 05/33 7/72 

 پزشگ   عل   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و

 ایران درتان 
99/32 03/52 13/75 13/36 26/92 57/97 

 صگگگگنع   دانشگگگگگاه
 نصگگگیرالاین خ اجگگگه
 ط س 

76/32 67/52 77/73 85/36 81/96 63/91 

 پزشگ   عل   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و

 تشها درتان 
39/31 17/56 07/73 71/38 13/39 3/90 

 51/73 96/31 33/32 31/70 7/60 8/31 کاشان دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

دهااشگگ    خگگاتاب و
 تبریز درتان 

22/36 15/55 92/73 78/37 59/93 96/90 

 88/72 61/96 36/33 31/71 83/55 39/35 گیالن دانشگاه
 93/91 23/99 52/39 62/77 08/53 39/35 دانشگاه اصفهان

 36/75 15/92 63/39 27/13 12/56 39/93 سمنان دانشگاه
 26/72 86/95 36/31 9/13 3/53 78/98 سینا د عل  دانشگاه
 عل   پزشگ   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 اصفهان درتان 

86/92 3/51 29/77 02/31 53/99 81/73 

 29/78 26/93 31/31 08/70 32/57 6/92 رازی دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 شیراز درتان 

23/30 88/33 87/79 93/30 31/91 69/72 

 دگاهنر شگهیا دانشگاه
 کرتان

58/93 2/50 55/70 11/30 23/91 33/75 

 22/71 18/30 1/31 12/15 27/59 02/78 یاس ج دانشگاه
 33/77 37/93 33/30 91/12 75/51 65/97 تازناران دانشگاه

 51/73 88/73 56/92 2/13 69/32 58/98 دانشگاه اروتیه
 03/71 9/93 67/98 33/16 97/50 59/91 سهنا صنع   دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 )عج(... ا دقیه درتان 

32/75 13/33 07/12 77/93 88/92 71 

 پزشگ   عل   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و

 کرتانشاه درتان 
5/73 35/35 33/15 13/96 98/93 63/71 

 77/71 79/93 06/96 2/13 98/33 97/97 ارددیل  تحقق دانشگاه
 86/71 05/73 85/95 81/12 5/33 93/91 یزد دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 تازناران درتان 

36/13 75/33 59/13 19/93 97/31 63/70 

 اتا  الملل دین دانشگاه
 خمین )ره(

5/90 9/35 23/19 82/95 68/97 82/16 

 صگگگگنع   دانشگگگگگاه
 شاهرود

99/98 05/93 12/15 32/91 53/73 38/73 

 پزشگ   عل   دانشگاه
 دهااشگگ   خگگاتاب و

 شگاپ ر جنگای درتان 
 اه از

37/72 18/39 15/16 3/99 72/90 06/18 

 18/71 35/78 76/93 11/15 33/31 6/72 شهرکرد دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 کرتان درتان 

93/76 61/30 32/15 12/95 23/91 67/18 

 65/13 2/78 76/99 86/19 23/31 56/76 شیراز صنع   دانشگاه
 79/16 92/78 33/90 3/19 15/31 57/13 الزهرا)س( دانشگاه
 پزشگ   عل   دانشگاه

 دهااشگگ   خگگاتاب و
 کردس ان درتان 

96/9 38/99 18/3 72/92 08/32 18/19 

 09/15 03/79 3/72 17/19 11/99 02/70 شاها دانشگاه
 ددیگگر تردیگگت دانشگگگاه
 رجای  شهیا

63/16 01/93 88/10 53/76 99/79 38/12 

 29/13 52/71 28/73 03/10 06/99 56/16 فارس خلیج دانشگاه
 

، "ورَپیگگ" بنگگدینظگگه  رتبگگ  9102گگگرار  سگگهل   یگگبگگر په

"Harvard University" ههیدانشاه  جهه  است و شاه الپ 

"Stanford", "University College London", "University 
of Toronto", "Johns Hopkins University- JHU", 
"University of Oxford", "University of Cambridge", 
"University of Michigan", "University of Washington 
Seattle", "Sorbonne Universite". 

 دو  ته دهم هستند.  اه یدر جه
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 ISC-9102اسالم  جهان هایدانشگاه بندیرتبه نتایج

 ایران از دانشگاه 34 حضور
0   

 

 

 

 علمط  هطر همکطرر  و عمطمی  روابط  گزارش اداره به

 ( دکتط ISC) جهرن اسطمم علمم استنرد  پریگره الملل بين

 بند رتبه" نتریج: گفت ISC س پ ست دهقرن ، یحمدجماد

 ISC Islamic World"(ISC) اسطمم جهطرن هطر دانشطگره

University Rankings 34 و یرفتطه انتشطرر 9102 سرل در 

 در کشطمر 93 از دانشگره 932 یيرن در از ای ان دانشگره

 اسطتنرد  پریگطره س پ سطت .دارد حضمر ی بمطه ليست

 نشطرن حرصطله نتطریج ب رسط : گفطت اسطمم جهرن علمم

 در تهط ان و تهط ان پزشطک  علطمم هطر دانشگره دهدی 

 آنهططر از پطط . دارنططد قطط ار ب تطط  دانشططگره ده زیطط ه

 بهشت ، شهيد پزشک  علمم ش یف، هر  صنعت دانشگره

ایي کبيطط ،  صططنعت  یططدر ، ت بيططت اصططفهرن، صططنعت 

 جملطه از بهشت  شهيد دانشگره و یشهد ف دوس  شي از،

 0.هستند بند رتبه این در حرض  ب ت  هر دانشگره

 بطه یتعلط  هطردانشگره حضمر تعداد بيشت ین: افزود و 

 ت تيط  بطه برشد کطهی  یرلز  و ای ان ت کيه، کشمرهر 

 دهقطرن  .دارنطد بنطد رتبطه این در دانشگره 90 و 34 ،77

 ISC اسطمم جهطرن هطر دانشطگره بند رتبه: داشت اظهرر

 هطردانشطگره قطم  و نقرط ضطعف دادن نشرن بر تماندی 

 بططين در را دانشططگره هطط  جریگططره یعيططرر، هطط  ب اسططر 

 و گطاار هطد  اسطر  و نشرن دهطد اسمی  کشمرهر 

 بنطد رتبطه" در .گيط د قط ار هطردانشطگره گاار سيرست

                                                           
   0422، اسفند یره 42ب گ فته از نش یه عتف شمرره  .0

 یطمرد هطری دانشطگره ،"ISC اسطمم جهطرن هطر دانشگره

 هر سرل در یدرک 211 که حداقل گي ندی  ق ار ب رس 

 ثبططت بططه (WoS) سططرین  آو وب پریگططره در 9107-9102

 هطر پریگطره از بنطد رتبطه ایطن اطمعطر . رسرنيده برشند

 گطط دآور  Incite ،WoS ،USPTO المللطط بططين اطمعططرت 

 .است شده

 ینظططمربططه (ISC) اسططمم جهططرن علططمم اسططتنرد  پریگططره

 خطمد، یعيررهطر در  اسمم جهرن هر دانشگره بند رتبه

 )بطر پطووه  از عبررتند که هردانشگره یأیمریت ت ینیهم

 آیطمزش درصطد(، 02 وزن نمآور  )بر درصد(، 01 وزن

 02 وزن المللط  )بطربين هر فعرليت و درصد( 01وزن  )بر

 هطر دانشطگره اسطر  ایطن بط  و گ فتطه در نظط  درصد(

 قطط ار ارزیططرب  و سططن   یططمرد را اسططمی  کشططمرهر 

 دهد.ی 
 

 جهان هایدانشگاه بندیرتبه هایشاخص و . معیارها1جدول 

 ISC-2019 اسالم

 معیار وزن تشاخص وزن

 A1 کمیت پژوهش حجم 52

 پژوهش 06

 A2 کیفیت مقاالت به استناد تعداد 52
 A3 کیفیت شده نرمال استنادی تأثیر 5

4 
 کل به نسبت استنادی تأثیر

 جهان
 A4 کیفیت

 A5 کیفیت برتر نشریات مقاالت تعداد 52
 B1 علمی هیأت عضو به دانشجو نسبت 2

 آموزش 56
 B2 پراستناد علمی هیأت اعضای تعداد 2

56 
 مقاالت انتشار در دانشگاه همکاری تعداد

 المللیبین
C1 

52 
 فعالیت

 4 المللیبین
 انتشارات در همکار کشورهای تعداد

 المللیبین
C2 

 C3 دانشگاه شهرت میزان 5
 D1 اختراع ثبت هایپروانه تعداد 56

 نوآوری 52
 D2 صنعت با انتشاریهم درصد 2
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 تعطداد پطووه ، ح طم شطرخ  2 شطریل پووه  یعيرر

 شطده، تطأثي  ن یطرل اسطتنرد  تطأثي  و یقطرت  به استنرد

 در کطه است یقرتت  تعداد و جهرن کل به نسبت استنرد 

 سطرله سطه زیطرن  برزه .اندرسيده چرپ به ب ت  نش یر 

 کططل تعططداد جملططه از هططرشططرخ  ایططن در 9107-9102

 کطل تعداد سرله، سه زیرن  در برزه دانشگره ه  انتشررا 

 ن یطرل اسطتنرد  تطأثي  شده، ینتش  یقرت  به استنردا 

 یقطرت  تعطداد جهطرن، کطل به نسبت تأثي  استنرد  شده،

 سطرین  و نيچط ، ی م  ،Q1)نش یر   دانشگره برکيفيت

 از: گفت دهقرن  .برشدی  ایندک ( نيچ  نش یر  فه ست

 932 ی مطم  در اسطمی ، کشطمر 27 هطر دانشگره یيرن

 حضطمر بنطد رتبطه نظطرم ایطن در کشطمر 93 از دانشگره

از  بنطد رتبطه ایطن در حرضط  ب تط  دانشگره 01 و دارند

 بطمده یصط  و یرلز  ای ان، ت کيه، ع بسترن، کشمرهر 

 9 بطر ایط ان ت کيطه و دانشطگره، 3 بطر ع بسترن کشمر که

 یيطرن در دانشگره یک بر کدام ه  یص  و یرلز  دانشگره،

 .اندگ فته ق ار جهرن اسمم ب ت  دانشگره ده

 حضطمر تعطداد بيشطت ین: گفطت ادایطه در ISC س پ ست

 یطرلز  و ایط ان کشطمرهر  ت کيطه، بطه یتعل  هردانشگره

 ایططن در دانشططگره 90 و 34 ،77 ت تيطط  بططه کططه برشططدیطط 

 بطه اسطمی  کشطمرهر  سطری  وضعيت .دارند بند رتبه

ت تيط   بطه بنطد رتبه در حرض  هر دانشگره تعداد لحرظ

 دانشطگره(، 02) یصط : اسطت صطمر بدین دانشگره تعداد

 ع بسترن دانشگره(، 04) اندونز  دانشگره(، 02) پرکسترن

 و ني  یططه دانشططگره(، 2) تططمن  دانشططگره(، 09) سططعمد 

 دانشططگره(، 2) یطط اک  دانشططگره(، 7 کططدام )هطط  ال زایطط 

 قططط ، لبنططرن، دانشططگره(، 4) اردن دانشططگره(، 3) ایططررا 

 اوگرنططدا، دانشططگره(، 9 کططدام )هطط  بططنگمدش قزاقسططترن و

 )ه  کطدام سمدان و سنگرل ع اق، کری ون، کمیت، عمرن،

 هطر دانشطگره هطر رتبطه و تعداد زی  جدول .دانشگره( 0

 نيطز وISC اسطمم  جهرن هر دانشگره بند رتبه در ای ان

 .دهدی  نشرن کشمر سطح در

 بندیدر نظام رتبه رانیا هایتعداد و رتبه دانشگاه. 2جدول

 ISC-2112جهان اسالم  هایدانشگاه

 اسالم رتبه در جهان نام دانشگاه ردیف

 9 تهران پزشکی علوم 5

 56 تهران 5

 52 شریف صنعتی 3

 52 شهید بهشتی پزشکی علوم 4

 36 صنعتی اصفهان 2

 33 مدرس تربیت 0

 39 کبیر امیر صنعتی 2

 43 شیراز 2

 42 مشهد فردوسی 9

 26 شهید بهشتی 56

55 

 ایران پزشکی علوم*

25-22 

 ایران صنعت و علم*
 اصفهان پزشکی علوم*
 مشهد پزشکی علوم*
 تبریز*

55 

 طوسی نصیرالدین خواجه

20-566 
 شیراز پزشکی علوم

 تبریز پزشکی علوم

 اصفهان

53 

 اهللبقیه پزشکی علوم

565-552 
 مازندران پزشکی علوم

 کاشان

 گیالن

54 

 بابل نوشیروانی صنعتی

550-526 

 سینا بوعلی

 کرمان پزشکی علوم

 کرمانشاه رازی

 سمنان

 مازندران

 یزد

52 

 شاپور اهواز جندی پزشکی علوم

525-566 

 کرمانشاه پزشکی علوم

 سهند صنعتی

 کرمان باهنر شهید

 ارومیه

 یاسوج

50 

 الزهراء

565+ 

 خمینی امام المللیبین

 شاهد

 اهواز چمران شهید

 شهرکرد

 شاهرود صنعتی

 محقق اردبیلی
 الفبا حروف مبنای بر گرفتن آنها قرار ترتیب و بوده رتبههم هادانشگاه*

 .است انگلیسی به
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 در آنهر بند رتبه که هری دانشگره که است ذک به تزم

 اسری  ت تي  و بمده رتبههم همگ  هستند یکسرن برزه

 بنطد رتبطه سطریرنه بر یطرب  گزارش این در شده ذک 

ISC  بنطرب این. اسطت تتطين( )به الفبر ح و  اسر  ب 

 ایط ان، صطنعت و علم ای ان، پزشک  علمم هر دانشگره

 نيطز و یشطهد پزشطک  علطمم اصطفهرن، پزشطک  علمم

 20 -72 یکسطرن بطرزه در و کشمر  00 رتبه در تب یز

 .هستند اسمی  کشمرهر  هر دانشگره یيرن در

 دانشطگره 94 تعطداد بنطد رتبطه ایطن در: افطزود دهقرن 

 هطر دانشطگره ت تيط بطه که دارند حضمر کشمر جریع

 شطهيد یشطهد، ف دوسط  شي از، یدر ، ت بيت ته ان،

 سطينر، بطمعل گطيمن،  کرشرن، اصفهرن، تب یز، بهشت ،

 بطرهن  شطهيد یطزد، یرزندران، سمنرن، ک یرنشره، راز 

 خمين ، ایرم الملل بين الزه اء، یرسمج، ارویيه، ک یرن،

 اردبيلط  یحقط  شطه ک د، اهطماز، چم ان شهيد شرهد،

 نيطز پزشطک  علمم هر دانشگره از: گفت و . برشندی 

 پزشطک  علطمم هطر دانشطگره ت تيط بطه و دانشگره 09

 شطي از، یشطهد، اصطفهرن، ای ان، بهشت ، شهيد ته ان،

 اهطماز، شطرپمر جند  ک یرن، یرزندران، اهلل،بقيه تب یز،

 هطر دانشگره از .دارند ق ار بند رتبه این در ک یرنشره

 صنعت  هر دانشگره ت تي به و دانشگره 2 نيز صنعت 

 خماجه ای ان، و صنعت علم ایي کبي ، اصفهرن، ش یف،

 شطره ود و سهند بربل، نمشي وان  طمس ، نصي الدین

 .دارند ق ار بند رتبه نظرم این در

 و هطططراولمیطططت از یکططط : کططط د خرط نشطططرن دهقططرن  

یصمب  اسمی  کشمرهر  سرله ده ب نریه هر تمصيه

 21 حضمر (9107 سرل در قزاقسترن -آسترنه )اجم 

 211 هطر  زیط رتبطه در اسمی  کشمرهر  از دانشگره

 اسر  ب  همين. است الملل بين بند رتبه هر نظرم در

 رصطد و پری  ب  یبن  ISCیأیمریت  به تمجه بر نيز و

 کشطمر هطر دانشگره اسمم، جهرن هر دانشگره جریگره

 هطر دانشطگره بنطد رتبطه" نتطریج به بر تمجه تمانندی 

هط   ب اسر  را خمد قم  و ضعف نقرط "اسمم جهرن

 کشطمرهر  بطين در را خطمد جریگطره و یشخ  یعيرر

 و گططاار هططد  در را یططمارد و داده ارتقططر اسططمی 

  .دهند ق ار یدنظ  خمد گاار سيرست
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 دانشگاه ینیاخبار مرکز رشد و کارآفر

 

 

 انیاکبر دصادقی: سمیو تنظ هیته

 برگزار شدمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه  مدیرمراسم تودیع و معارفه 

 

 

مرکز   مدیرمراسم تودیع و معارفه 

در  رشد واحزداا  فنزاور داگاز ا 

در محزززا سزززا    13/1/99مزززور  

شززهید ایزز د  سززارمان مرکزز   

محترم داگا ا ، با حضور معاوگت 

پژواش و فناور  داگاز ا ، مزدیر 

دفتر ریاست داگا ا  و تنی چند ار 

مزززدیران و کارکنزززان داگاززز ا  و 

مدیران واحداا  فناور مسزترر در 

مرک  رشد داگا ا ، برگ ار گردید. 

بعد ار تالوتی چنزد ار ییزاق آزرین 

مجیززد در ابتززدا  نززا  یآززا  دکتززر 

م  آدرداگی ار رحمزاق مجذوبی ض

مرکز  در اق یآا  مهندس اصغر بی

ار  رشزززد و کزززاریفرینی داگاززز ا ،

توسز  ازا  صزورق گرفتزه تالش

اعزتال  فرانز  در راستا  ایاان 

آزدرداگی  کسب و کار و کزاریفرینی

و  در ادامه ایز  مراسزم بزا  .دگمو

معرفی ا مزا ی یآزا  دکتزر  زال  

اکبزر  مززدیر  دیزد مرکزز  رشززد و 

بزززرا  و  در اگجزززام  کزززاریفرینی

امززوراق محو ززه یررو  موفریززت 

در ادامززه مراسززم یآززا   .کردگززد

ا  ار عملکزرد مهندس بیاق خالصه

دار  ایز  سا  عهزد  6خود را طی 

مسززلو یت بیززان گمززود  و ضززم  

تاکر ار مسلوالن داگا ا  یررو  

موفریت بزرا  مزدیر  دیزد کردگزد. 

اا  سپس یآا  دکتر اکبر  برگامه

معرفززی گمززود  و ار  یتززی خززود را

اززا  مهنززدس بیززاق ترززدیر تززالش

عنزوان ا  بزهگمودگد. در اگتها ادیزه

یززادبود بززه مناسززبت بارگاسززت ی 

یآزززا  مهنزززدس بیزززاق ار طزززر  

 داگا ا  به ایاان تردیم گردید.
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 کرونا وعیدر دوران ش نایسیمرکز رشد دانشگاه بوعل یهاتیفعال
 

 

 
 

دو اسززته فنززاور مسززترر در مرکزز  

رشد داگا ا  ار ابتدا  دور  شیوع 

کروگا در  هزت تو یزد محالزوالق 

مرابله با شزیوع ایز  بیمزار  فعزا  

اا، اسزته شدگد. یکی ار ای  شرکت

فنززاور امیززد اسززت کززه در رمینززه 

ساخت خ  تو ید ماسز  فیلتزردار 

اسززتان اردبیززا فعززا  اسززت و  در

ا ار ماسز  تو یزد  13تا  6روراگه 

  کند. می

ای  خ  تو ید در رمان بسیار اگدک 

اگزدار  شزد  رور را  31و به مدق 

اسززززت. شززززرکت دوم شززززرکت 

ریماشیمی غر  است که در رمینزه 

سیدی  تیپتو ید ضدعفوگی کنند  س

ازززا  بزززا کننزززد  و ضزززدعفوگی

سززاعتی ماگززدگار  بززاال بززه میزز ان 

 3033 یتززر و روراگززه حززداک ر  033

 کند.  یتر ار ای  مواد فعا یت می
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 در دوران کرونا نایس یواحد کتابخانه دانشگاه بوعل تیفعال
 (۸۹۳۳خرداد  یال ۸۹۳۱)اسفند 

 

 تدوی : رار  رفیعیان

 

 
داریزد بزه طور که استحضار امان

د یززززا پیازززز یر  ار فراگیززززر  

بسزززیار  ار  "کروگزززا"ویزززروس 

 3191اززا ار اسززفند مززا  سززارمان

 .اگزدتاکنون، کااش عملکرد داشزته

اا  داگا ا  بوعلی سزینا کتابخاگه

دسززتورا عما در ایزز  رمززان طبزز  

اعززالم شززد  ار طززر   یسززارماگ

، امچنززان بززه و داگازز ا  دو ززت

فعا یززززت خززززود ادامززززه داد  و 

 باشزد.و  اعضا  خود مزیگپاسخ

ا  مهزم بزرا  بسزیار  ار لی  سز

مزورد  در ،افراد در رمینه کتابخاگه

خطززر ابززتال بززه عفوگززت ار طریزز  

 تمززاس بززا مززواد حامززا ویززروس

 کتزا  برگازتی  –)تماس با کاغزذ

بود  است. واضز  اسزت کزه درک 

مززا ار ویززروس انززور در مرحلززه 

او یزززه اسزززت و بنزززابرای  ارا زززه 

غیزززر ار ازززا  آطعزززی توصزززیه

  ورارق بهداشزززت، ازززاتوصزززیه

درمان و یمزورش پ شزکی ممکز  

ازا در ای  شرای ، کتابخاگه گیست.

را در  اآزززززداماتیتواگنزززززد مزززززی

عنزوان . بهاایاان آرار داندبرگامه

که کارکنان به اطمینان ار ای م ا : 

گذار  ا تماعی یشنا آواگی  فاصله

ازا  رعایزت پروتکزا و بزه استند

برا  اد  ار ماس  بهداشتی و استف

خود و مرا عزان کتابخاگزه پایبنزد 

 استند.

رو اطالعزززاق و  گززز ارش پزززیش

اززا  صززورق گرفتززه در فعا یززت

اززا  خززدماق کتابززدار  و بخززش

در دوران شززیوع رسززاگی، اطززالع

 3191کروگا )ار ابتدا  اسزفند مزا  

ا گاززان   ر3199تززا پایززان خززرداد 

نان آسزمت اماگزت در ککار داد.می

داگاز ا  بزوعلی سزینا ار کتابخاگه 

طزور بزه ابتدا  اسفند مزا  تزاکنون

  ابه گوگهاگد مستمر فعا یت داشته

بززار  461کتابخاگززه ادبیززاق بززا  کززه

 110تراکنش، کتابخاگه مرکز   بزا 
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بار تراکنش، کتابخاگزه کازاورر  

تراکنش، کتابخاگه مهندسی  401با 

بززار تززراکنش، کتابخاگززه  631بززا 

کنش، بزززار تزززرا 114اآتالزززاد بزززا 

بار تراکنش و  116کتابخاگه انر با 

بزززار  641کتابخاگزززه علزززوم بزززا  

ازا  خزود را پزی تراکنش، فعا یزت

گویسزی اگد. در بخش فهرستگرفته

رکورد در  هزت  30333کتابخاگه، 

 اززا  طززرر بزز ر  اتمززام  یسززت

ازززا مزززورد خزززواگی کتابخاگزززهر 

 0333تالحی  آرار گرفته اسزت و 

امزه در گکتا  ا کتروگیکزی و پایزان

در بخززش  .حززا  بارگززذار  اسززت

 133سفارشاق، دریافزت و کنتزر  

گامه کارشناسی ارشزد گسخه پایان

عنزوان  003دکتر ، ثبزت رسا ه و 

عنززوان کتززا  و  333کتززا ، خریززد 

داگاجو و کارمنزد در  333گام ثبت

 پورتا  کتابخاگه اگجام گرفته است.

در بخززش اگفورماتیزز  کتابخاگززه 

مرکزز  ، سززعی بززر ین شززد  کززه 

رساگی بزا اسزتفاد  ار منزابع اطالع

اززا  اطالعززاتی غیرچززاپی، پای ززا 

 اینتراگزت و اینترگزت شبکهپیوسته، 

 خزززززدماق ارا زززززه طریززززز  ار و

مزدیریت  شود.حضور  اگجام غیر

، روررسزاگی پورتزا  داگاز ا هو ب

سایت، ظارق مستریم بر رو  و گ

، ا  ماززکالق و پی یززر  یگهززااگترزز

اا  درخواستی بزرا  تهیه گ ارش

اززا  مختلزز ، و آززرار دادن بخززش

Ebooks ازززا  در مسزززیر فایزززا

سیسززتمی ار دی ززر کاراززا  مهززم 

در ای  مرطع رماگی بزود   کتابخاگه

 است. 

اا  ا کتروگیکی پای ا در ای  دور  

مرزززززاالق  CIVILICA) داخلزززززی

 ازززا  داخزززا کازززورکنفزززراگس

(Magiran ، مجززالق علمززی (SID  

 همجالق علمزی و پژواازی کزه بز

 ،است  دسترس رای ان درصورق 

ا ، اززا  کتابخاگززه منطرززهو پای ززا 

پای ززا  اسززتناد  علززوم اسززالم و 

 VPN با اسزتفاد  ار گورم    ا یپا

داگازز ا  بززوعلی سززینا ار داخززا و 

اعضزا  خارج داگاز ا  در اختیزار 

داگاززز ا  بزززود  اسزززت.  محتزززرم

 ازا  اطالعزاتیپای ا  دسترسی به

Scopus و Science Direct و 

دسترسززی پیوسززته بززه برخززی ار 

 طریزز  ار تنهززا اززا  التززی پای ززا 

VPN مجززالق سززایر داگازز ا  و 

 مدرک، می أت صورقبه ا کتروگی 

ازززا در کتابخاگزززه .اسزززت میسزززر

اگد دگیا تالش ریاد  کرد  سرتاسر

تززززا ار را  دور دسترسززززی بززززه 

خززود را اززا و خززدماق مجموعززه

ازا در   کتابخاگزهفراام کنند. امه

تزززالش بزززرا  ارترزززا  خزززدماق 

کتابخاگززه  .دیجیتززا ی خززود اسززتند

داگاز ا  بزوعلی سزینا گیز  ار ایز  

تززروی  مهززم مسززت نی گیسززت و 

اززا  منززابع و کتززا  اسززتفاد  ار

در دسززتور کززار آززرار دیجیتززا ی 

 گرفته است.

در گهایزززت بزززه ایعزززان بیازززتر 

ایز  ویزروس دیزر یزا  ،اگدیامندان

رود ار بی  خوااد رفزت و زی چزه 

بسززا تغییراتززی کززه در مناسززباق 

اگسززاگی بر ززا  خوااززد گذاشززت 

سا یان سا  ماگدگار باشد و شاید 

تلن زززر  باشزززد بزززرا  سزززرعت 

بخاززیدن بززه گسززترش فنززاور  و 

  علززم منززابع دیجیتززا  در حززور 

 .شناسیاطالعاق و داگش
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 دانشگاه  اخبار مدیریت پژوهشی
 

 

    
 

  نایس یدانشگاه بوعل

  یهادانشگاه نیدر جمع برتر

 جوان جهان قرار گرفت

 

 بند گظام رتبه  یدتری د براساس

 اا داگا ا  بند رتبه  برا م ،یتا

، داگازز ا  0303 ززوان در سززا  

در  133-003  یرتبه بز نایسیبوعل

 0و رتبزززه  ی هزززاگ بنزززد رتبزززه

را کسزب  رانیز امع ا اا داگا ا 

 ییمورش عزا  بند گظام رتبه. کرد

داگازز ا   بنززد رتبززه  بززرا م یتززا

کززه  یوشززار امززان ر 0303 ززوان 

 یابیززز هزززان را ارر  ااداگاززز ا 

و  کنزززدیاسزززتفاد  مززز کنزززدیمززز

اا داگازز ا  یاصززل  اززاتیمورأم

اگترززا  داگززش و   ،یززتحر س،یتززدر»

را مززورد  «ا مللززی بززی اگززدارچاززم

  یزامزا در ا .دازدیآرار م یابیارر

بزا  ییااخاص، داگاز ا  بند رتبه

سززا  مززدگظر  03آززدمت کمتززر ار 

 استند.

 

 

 دانشگاه بوعلی سینا 

های در جمع برترین دانشگاه

 جهان قرار گرفت

 

بند  مرکز  تری  رد براساس تار 

اززا   هززان بنززد  داگازز ا رتبززه

(CWUR  0303-0303  در سززززا ،

داگا ا  بوعلی سزینا بزا ورود بزه 

گخسزتی  بزار، بند  بزرا  ای  رتبه

اا   امع ایزران رتبه دام داگا ا 

 هان را کسب کزرد   3011و رتبه 

، "CWUR"بنزززززد  رتبه اسزززززت.

بنززد  یکادمیزز  تززری  رتبهبزز ر 

داد اا   هان را ارا ه میداگا ا 

که بر اساس چهار شزاخ  او یزه 

ای   بند  اگجام شد  است.ای  رتبه

 ای  موارد اسزت: اا شاماشاخ 

درصزززد ،  00کیفیزززت یمزززورش )

 00ا تحالزززززیالن )اشزززززتغا  فار 

 33درصزززد ، کیفیزززت داگازززکد  )

 13درصززد  و عملکززرد تحریرززی )

که شاما کیفیت گاریاق و   درصد

 شود.گتای  تحریراق می

 

 دانشگاه بوعلی سینا 

های در جمع برترین دانشگاه

المللی بندی بینآسیا در رتبه

 تایمز قرار گرفت

 

سسزززه لگززز ارش مبزززر اسزززاس 

اززا  بنززد  تززایم  داگازز ا رتبه

کززه در  0303کاززوراا  یسززیایی 

منتازر  3199خردادمزا   30تاریخ 

گردیزززد داگاززز ا  بزززوعلی سزززینا 

بنزد  تواگست با حضزور در رتبزه

ازا  کازوراا  یسزیایی داگا ا 

تایم  بزرا  گخسزتی  بزار، در رد  

 .بند  آرارگیردرتبه 133-103بی  

داگا ا  ایزران  13بند در ای  رتبه

اززا  برتززر یسززیا در بززی  داگازز ا 

که داگا ا  بوعلی سینا  آرار گرفته

اا   زامع کازور در بی  داگا ا 

 .  را به خود اختالاص داد 31رتبه 

 

 

 

 

 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فصلنامه معاونت پژوهش  

 9311بهار ، 3، شماره 2دوره 
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  نامه بینرقراری تفاهمب

 و« دانشگاه بوعلی سینا»

 ریزیمؤسسه پژوهش و برنامه»

 «آموزش عالی 

 

داگاز ا  با حضور ایزأق رییسزه 

سینا و ملسسزه پزژواش و بوعلی

ریززز   یمزززورش عزززا ی برگامزززه

گامه ا  با موضوع عرد تفاام لسه

پژوای تاکیا کنسرسیوم داگا ا 

صزورق مجزار  پژوای بهو ییند 

محوراززا  عمززد   .دبرگزز ار شزز

گامه با موضزوع امکار  ای  تفاام

ایجززاد کنسرسززیوم داگازز اای در 

پژوای بزا مازارکت رمینه داگا ا 

ازا  اسزتررار گظزام سایر داگاز ا 

پایش، گظام ا زرا و گظزام ارریزابی 

در ارتبززاب بززا بززاریفرینی گظززام 

پذیر  در داگاز ا   ا زرا   امعه

طرر رصزد داگازجویان، اعضزا  

یموخت زان در ایأق علمی و داگزش

اززا  یمورشززی، پژوااززی، حززور 

گززویور ، کززاریفرینی و...  ا ززرا  

ار  اکوسیسزززتم سزززطزززرر پیزززاد 

کززاریفرینی داگازز اای و گززویور  

در داگاززز ا   پازززتیباگی برگامزززه 

راابرد  داگا ا  با رویکرد علمزی 

ازا  و ماارکتی  برگ ار  کارگا 

ازا  یمزورش اف ایی و دور داگش

ا  یراد در مسززیر توسززعه حرفززه

 ریززیس باشززد کززه بززه امضززا مززی

 ریززیس و سززینا بززوعلی داگازز ا 

 ریز  برگامزه و پزژواش ملسسه

 .رسید عا ی یمورش

هیأت علمی ضو عقرارگرفتن نام 

دانشگاه بوعلی سینا در فهرست 

یک درصد دانشمندان پراستناد 

های بر اساس پایگاه شاخص

 (ISI-ESI)  اساسی علم

 

دکتر اردشیر خ ایی عضزو ایزأق 

 یز   مع علمی داگاکد  شیمی، به

 دگیززا پراسزتناد داگاززمندان درصزد

 پیوستند. 
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  هیرـد مطالب نشـنق
 

 

 یمحترم دانشگاه ختگانیو فره دیاسات

ژتیراگا ندتا اا منصتهانه و « فصلنامه معاونت  ژتهو و و فنتاودا شگنهتباع یتسیلا  ت نا»

ا. یته  مت ن یاشتب منتها شتاع شد گرتن نهتاره مادوشنباگنه شما یزرزگن شد خصسص مطال

منظتتسد لطهتتا   تتا قسنتته ندتتان نظتتان دگ نمتتاران ژ هتتن اش و گنتدتتاش ختتسش دگ یتته  شد  گرم تت  

research@basu.ac.ir ینسگن ندتتا و نظتتا گد تتان نمار تتا. گرتتن مطالتتب یتتاون نتتا  و فدتت  یتته

مخاطبان نهاره شد گرن صهحه منعکس خسگ ا شا و شد معاض گطتع   مته  تاودگن قاگمتا 

 م. قزگدرقاگد خسگ ا قاف . قبع  گز  مکادا و  مالا شما صم مانه  پا 

 

 یمعاونت پژوهش و فناور فصلنامه ریسردب

 نایس یدانشگاه بوعل

 اتیب یمهد
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