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 :یپژوهش و فناور تیاهم در خصوص یمقام معظم رهبر اناتیب

1است کشور شرفتیپ یقطع دیکل قیو تحق علم
 

 

 
 

 

 ش رفت یاس ت. پ  دی  ضد تقل قیتحق ست،ین دیو تقل یریفراگ یفقط به معنا یعلم قیکشور است. تحق شرفتیپ یقطع دیکل قیعلم و تحق
 .کشور است ندهیآ اتیح قات،یعلم و تحق دیاست. تول یقو اریبس یحرکت علم ازمندیکشور ن

 ا    در  کی  و پ ژوه  در هم ه   ا ب ه   ورت       قیالزم است. عنصر تحق یپژوهش قیدق یبهتر به مردم، کارها یخدمت رسان یبرا
خ ود   رامونیپ یایدر  ا زدن و با دن ستادن،ی ا ا کی اش جهیو پژوه  نباشد؛ نت یابی ژرف . اگرردیمورد تو ه قرار گ دیمجموعه کارها با

 .شدن است تر گانهیب جیبه تدر
را  یو پرک ار  «یو مل   یاعتم اد ب ه ن  خ ش ص     »غ ر،،   یعلم یها شرفتیبه پ یدیاز نگاه تقل زیپره ،ینوآور ،یشجاعت علم شانیا
 یعلم شرفتیخود خواندند و افزودند: عالج دردها و مشکالت کشور در پ نیسنگ فیوظا ی ایا یها برا الزم استادان دانشگاه یها یژگیو

 .است
فرهنگ بش ود.   کی دیکه با میگو ی هت م نیرا من از ا نیاست. ا تیدر در ه اول اهم یعلم ینوآور ست؛یعلم، فقط انتقال علم ن دیتول
 .هم است یعلم طیو ک  مح انیم اطب آن، دانشجو ست؛ین دیوص اساتفقط م ص ،یشینواند نیا

 یگ ر یو د یق درت علم    یکیالزم است:  زیدو چ شود یم ریاز آن به ا تهاد تعب یکه در فرهنگ معارف اسالم -یعلم ینوآور یبرا البته
اس ت ک ه    یع وامل  از ،یریفراگ یالزم و مجاهدت فراوان برا یعلم رهیاست. هوش وافر، ذخ یمهم زیچ ی. البته قدرت علمی رأت علم

انباش ته   رهی  هم برخوردارند، ام ا ذخ  یکه از قدرت علم یبسا کسان ی. استین یکاف نیالزم است؛ اما ا ،یدست آمدن قدرت علم به یبرا
الزم  ی رأت علم   نی. بنابرارساند یبه اعتالء نم یملت را از لحاظ علم کیو  برد ی ا کاربرد ندارد؛ کاروان علم را  لو نم چیآنها ه یعلم

 یگ ر ی زم رهی  و زنج دی  از ق دی  دانش جو با  . اس تاد و دیداش ته باش    ی رأت ن وآور  دیبا د،یبرو  یپ یاز لحاظ علم دیاست... اگر ب واه
 .دانستن آنها خالص شوند یالقاء شده و دائم یعلم یها فیتعر
برخ وردار   یکه از دانش یکسان ،یا نهی. در هر زمکنم ینم هیتو  یعلم ییگو و به مهم  یعلم زمیرا به آنارش یاشتباه نشود؛ من کس البته
را  نی  ا ین  یو مع ارف د  یاز عل وم انس ان   یبرخ نهی. ما در زمافتند یم ییگو کنند، به مهم  یخودشان نوآور الیاگر ب واهند به خ ستند،ین
خودش ان   الی  و ب ه خ  زنن د  یو حرف م   شوند یم دانیبرخوردار باشند، وارد م یو سواد کاف رهیاز ذخ نکهیناوارد بدون ا یها . آدممینیب یم

فراگرف ت؛   دیبا کنم ینم هیرا تو  نیمن ا ،یمسائ  علم نهیدر زم نیاست. بنابرا ییگو مهم  ست،ین یکه در واقع نوآور کنند؛ یم ینوآور
و  یک ار، روش مند   نی  کرد. البت ه ا  دیکلمه تول یقیحق یعلم را به معنا دی. بابود گرانید یعلم یها کننده فرآورده ف رفاً مصر دیاما نبا

 .دانشگاه زنده شود و زنده بماند طیدر مح یعلم یاست که روح نوآور نیضابطه الزم دارد. مهم ا
دست به دست هم بدهد و  دیبا نهای. انمیب یهم آن را م دیاحساس کرده بودم و در اسات انیرا در دانشجو  یشوق و م نیمن ا خوشب تانه
 یها و آگاهانه همراه شود، معجزه نانهیب و معرفت روشن  حیعواطف  ح مان،یا تیکه علم با هدا یکشور را باال ببرد. آن وقت یسطح علم

  ها بماند. معجزه نیدر انتظار ا تواند یکشور ما م و کند یم یبزرگ

 

                                                           
 .1۵۳۱، آذرماه ۵۳عتف، شماره  هیبرگرفته از مطالب نشر .1
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 :جمهور سیرئ یدکتر حسن روحان حجت االسالم و المسلمین

1مردم است مطالبات به ییپژوهش پاسخگو یعال مقصد
 

 

 
 

 ه م  ه م عل ت اس ت و ه م معل ول.      ن،یبنابرا شود یم است و متولد ریپذ دان  امکان هیدر سا پژوه  پژوه  است، گرچه خود هیتوسعه دان  در سا
آغ ازش   ط،یمح نیمساعد دارد و ا طیبه مح ازین . البته پژوه نجامدیآموزش ب یتوسعه علم و حت به تواند یعلم را شکوفا کند و هم م تواند یم پژوه 

مگ ر آنک ه پژوهش گر خ الق      اف ت یمتقن دست  یبه پژوهش توان یسعه  در است و نم وی ا ل ، بردبار نیمهمتر طیمح نیاست. ا کیآکادم یآزاد
محقق ان و   ش مندان، یاند استعدادیی شکوفا یرا برا نهیو تساه ، زم یبردبار هیدر سا دیما با خواهد بود. ریپذ امکان یآزاد هیسا فقط در تیباشد و خالق

 و آن نی  ا ندیبرسد که خوشا یبه پژوهش یممکن است محقق و  امعه دارد یبه بردبار ازین زیپژوه  ن جهیآن طرف هم، نت از .میپژوهشگران آماده کن
 محصول پژوه  است. افتهیاست، آن  دهیرس یاافتهی به ق،یتحق ریواقع در چارچو، ا ول در مس اما اگر به نباشد
  باشد. همگانمورد احترام  دیبا زنی آن محصول و است مقدس پژوه 
ب ه تم دن ب زر      توانس ت  رانی  ا نکهیپژوهشگران است. ا یامن و آزاد برا طیمح شرفتیپ نیا نهیزم رد،یقرار گ شرفتیپ ریدر مس خواهد یکشور م اگر

پرداخ ت ک ه ظ رف     تی  چنان ب ه خالق  آن تر مه آن هیرا آغاز کرد اما هرگز به تر مه اکت ا نکرد و در سا یعلم کار گران،یاز تر مه کتب د ابد،یدست 
 است. یو اسالم یرانیاست که مطلو،  امعه ا یاشهیاند ریس نیتر مه قرار گرفت و ا یبرا گرانیمورد استقبال د انیرانیاچند قرن، کتب 

 یه ا  . رس اله میب ده  تی  اهم زی  ها ن به رساله م،یده یم تیاهم یدرس یو واحدها یدانشگاه که به دروسن قدر است که در دانشگاه هما نیما ا افت ار
ک ه   یا از نم ره  یکه نه ب ش   یا رساله نیتدو یبرا و انیدانشجو قیتشو یو هر آنچه الزم است برا ابدیرا ب خود گاهی ا دیبا یارشد و دکتر یکارشناس

حز، و  کینه  است حق مردم و مطالبات به ازهایبه ن ییپژوه  پاس گو یعال مقصد  امعه ما را پاس گو باشد. ازیاز ن یبلکه ب ش کند مدرک او را پر
. س ت یخوشحال کنن ده ن  میبرا رسد، یم انجام گروه خاص به کیپاسخ به مطالبات  یبرا قاتیاز تحق یبرخ نمیبب یا در گوشه نکهیگروه خاص. من از ا
در  البته ما ارزشمند است. یشود، آن پژوه  برا یو بشر منته  امعه یزندگ تی یو مطالبات مردم و به بهبود ک ازهایما به ن قیتحق و آنگاه که پژوه 

ی دست  باز باش د و ک ار   دیکه پژوه  با دیمن اعتراض نکن به. شود دهید دیها با ارزش چارچو، ها و در پژوه  در سلسله مراتب ارزش ،یا هر  امعه
 است؟ احترام نظر شما آن پژوه  قاب  به ایشود، آ یبه مواد م در منته مردم آسان یناکرده به دسترس یخدا یها ندارد. اگر پژوهش ارزش به

 میستیو ارزان ن آسان است، البته ما دنبال منابع ا،کمی پژوه  در ما منابع. 
و مصرف  یکه به فناور یپژوهش و قاتیبه تحق میدار ازیاست. ما ن یشدت من  ما به کشوری و تراز آب میاز لحاظ منابع آ،، در مشک  منابع آ، هست ما

 یازه ا ین   زو  نی  هواست و ا یبزر  ما دچار آلودگ ی. امروز شهرهادهد را کاه  ها یشدت آلودگ که به میهست یقیتحق ازمندین شود. یکم آ، منته
در   یه ا  از برنام ه  یکی دولت مشک  ماست. زگردهایر . امروزمیدار اتیو ادامه ح ستیز یسالم برا نیسرزم هوا و ط،یبه مح ازی امعه ماست. ن یاتیح

 نی  او تقاضا و ود داشته باشد و ا یکه برا شود یمارزشمند  یعرضه زمان نیعرضه است و ا کیکند. پژوه   ادیز ب   پژوه  آن است که تقاضا را
ک ه چط ور    میانج ام ده    دیهم با پژوه  کی. ابدی یو بعد به  امعه اتصال م یاول به فناور پژوه  .ابدی  یافزا یب   خصو  یسو از دیتقاضا با

 نی  ا دولت را مجبور کنند. به گ زارش  دیمردم هستند که با نیا البته تقاضا را باال ببرد، نیکه ا. دولت مصمم است میباال ببر پژوه تقاضا را در ب   
 یکارشناسان خ ودش متک    به ب   دولت و معموالً میدار رو یله پأاقتصاد  دها مس ب  ما را کارآمد کند. امروز در  تیریمد دیپژوه  است که با

 .ستین یکاف نیا یول کنند یگوشه و کنار بر او نقد م در از محققان یهم برخ یاست. گاه
تقاض ا را   نی  ا دی  با دولت. میها هست ها و پژوهشکده پژوه  دانشگاه پژوهشگر آزاد و به ازمندیو... ن یا تماع اقتصاد، فرهنگ، مسائ  یها در ب   ما

هس تند   متیهم گرانق قاتیاز تحق یبرخ .ردیگ قرار قیو دق حی ح ریتا پژوه  در مس دیکن کیتقاضا را تحر نیا دیباال ببرد و خود شما پژوهشگران با
. م ن ب ه   می  به نظارت دار ازیدر ب   پژوه  ن ما دشوار است. اریبس اریبس باًیبه آنها تقر یابیکشور، دست یعلم یربناهایو ز امکانات و هم با مجموعه

ش ده   اتالف نام پژوه  در گذشته به یاز منابع مال یام. برخ بوده یپژوهش مرکز کیول ؤدراز مس انیکه خود در سال کنم یم دیتأک نکته نیبر ا  یدل نیا
ب رده ب ه محص ول     نیب از ها را رانت نیا دیدر گذشته و ود داشته و ما با «رانت»ی گاه مقدس هم یواد نیمتأس انه در ا یول ستین یخوب کلمه است.
 کرد. میرا خواه کار نیا ندهیآ یها لدر سا یول میامور نداشت گونهنیا یبرا یکاف بود ه امسال وقت. ما در مینگاه کن

  .ندهیآ دیام به پخ د،یهست ساز ندهیشما پژوهشگران که آ تیموفق دیام به
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

                                                           
 .1۵۳۱، آذرماه ۵۳عتف، شماره  هیبرگرفته از مطالب نشر .1
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 :کرد دیتأک یدر ارتباط با هفته پژوهش و فناور یدکتر غالم

 1است  یمل یها رفع چالش ان،یبن دانش مراکز  رسالت
 

 

 
 

 

 7931 هفته پژوهش یسخنران وزارت عتف در یمقام عال یدکتر غالم ینکات مهم سخنران

 کشور است. یها با هدف ح  چال  فناورانهی هاتیکردن فعال ه ته پژوه  تمرکز و شاخص کردروی

 ه ته پژوه  و ود دارد. یدر برگزار ی مهور استیر یعلم علوم و معاونتوالن وزارت ؤمس یاز سو یمطلوب اریبس کردروی

 کشور است. یتوسعه علم و فناور رگذاریتأثمهم و  یاز بسترها یکیعنوان  به یعلم و فناور های پارک

سمت  به ها پارک نیای هاتیفعال تیاند و هدا کرده جادیرا در کشور ا داریپا هزار اشتغال ۲۴از   یب انیبن دان  های شرکت ک  مجموعه

 .میا کرده یگذار هدفی مل یها چال  گشا  هت رفع مشک  یهاتیفعال

و  قطع ات  نیدر حوزه ت أم  نیمحقق یکه خوشب تانه در حال حاضر برا است مو ود یها ح  چال  زین یها و مراکز علم دانشگاه کردروی

اس ت اده   ییخودک  ا  به دنیدر رس یحرکت  د کیعنوان  تا بتوان از آن به است فراهم شده یدر ب    نعت فر ت مناسب هیمواد اول

 .میکن

ش ده   گرفت ه  در نظ ر  زی  ن یا  داگان ه  یشدن سوق دهد، منابع مال ح  سمت که بتواند مشکالت مو ود کشور را به ییهاامهنانیپا برای

 است.

خود را با  تیفعال هستند که اکنون یعلم و فناور یها پارک یها شرکت نیا انیحام از  مله ی مهور استیر ییو شکوفا نوآوری  ندوق

 .می ندوق باش نیا شتریب یرگذاریتأث شاهد میدواریدر اهداف آغاز کرده است و ام یبازنگر کی

 به را خود یازهایخواسته شده تا ن یو  نعت یخصو  یها از ب   که مطرح شده است یمباحث فناور یعرضه و تقاضا شگاهنمای

 .ردیشک  گ یو مراکز  نعت پژوهشگران نیو مشارکت ب ییافزا هم قیطر نیمحققان عرضه کنند تا از ا

 

 

                                                           
  .1۵۳۱، آذرماه ۵۳عتف، شماره  هیرگرفته از مطالب نشر. ب1
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 المللی نیب های: آموزهیعلم تیمرجع
 

 
 1یـریحسن بشدکتر 

 

 

  
 
 
 

 یدهـچک

ا مووود ن ارششویابد    پذیری در آموزش  اوا د در فیوای موود ن بوی       فراگیرشدن اصل رقابت
های اصود  دادها، به یکد اش جریانتزفیق آنها در دستیابد به برنن ی هها برپای اموکرد دانشگاه

ها ن دشزار شدن فرن   آمزش  اا د کشزر تبدیل شده است. تنگناهای ما د حاصل اش تحریم
ذخایر نفت ن گاش ن در نتیجه کاهش درآمدهای موود بااوش شوده دن وت بورای پشوتیباند اش       

هوای موود ن    شواخ   ی هها نزاد ارششویابد را بور پایو   ها ن تأمی  ااتبار مزرد نیاش آن دانشگاه
پوذیری در   تزانود آاواشگر فراینود رقابوت     ا موود مزرد تزجه قرار دهود ن ایو  مزعوزی مود     بی 

ها ن کاهش نابستگد به درآمدهای حاصل اش اقتصاد نفتود ن رانتیوه باشود. در ننوی       دانشگاه
ا موود به یکد اش  سطح مود ن بی فیاید نگزنگد دستیابد به تعا د، سرآمدی ن مرجعیت در 

گذاران در سطح تحویل مود ن مؤسسات آمزش  اا د در سطح تحویول  مسائل اصود سیاست
های تحزل  بسته»نهادی تبدیل شده است. نشارت بهداشت، درمان ن آمزش  پزشکد در قا ب 

ه در های تابعه خزد را به گذار اش نعو  مزجوزد بوه نعوعیتد کو     دانشگاه« در آمزش  پزشکد
انوزان یکود اش    کند. احراش مرجعیت اومد بهبیند شده است تشزیق مدهای تحزل پیشبسته

های اوزم پزشکد کشوزر تبودیل شوده     های مذکزر به بخشد اش مأمزریت دانشگاه ارکان بسته
 است.

های اوزم نگاری مرجعیت اومد در دانشگاهای  مقا ه بخشد اش پژنهشد است که به آینده
های نشارت ساشی در ای  شمینه در دانشگاهخته است ن با تزجه به  زنم گفتمانپزشکد پردا

 1.گرددا موود بررسد شده در پژنهش مذکزر در ای  مقا ه ارائه مداتف، تجربه بی 

 

 

 
 

                                                           
  Email: bashiri@hut.ac.ir  یز هیأت اومد گرنه مهندسد کامپیزتر، دانشگاه صنعتد همدانا. 1
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 مقدمه

وراتییواشتغیموزجیآموزش اوا شدنیجهان

یمؤسسواتآموزش اوا یروشیتحزالتراپو

یشو هو روزرسو  ییقراردادهاسو. شووزر ا

جهووانرادریآمووزش اووا یورا بوور.ی وودا

خوزدراگاهیاشجایهخوجیداش  ده تدراریاخ 

نیووواش  وودینزظهووزروااوومارموویهوو شوووزر ا

ی اهوراوفرص. دهیهاشهزدنآانگریمزضزعه

مطلووزااسوو. درامشوو  گوواهیهوو جایاهیدسوو 

ییشووزر ااریجهاندراخ یسکانآمزش اا 

فرانس ا،یانگلس ان،شانادا،اس را کا،ی مچزنامر

شووزر انو ت هواقطوبجومانیووآ مانهزد ا

یوم خصصانالموف اورمحققانان،یدانوجز

یاصولی واراواهاشسراسرجهانهزدندهلکو د

 شودندیشو اخ  موزیمع برنی اانجامپژو ش

ه مچوزنشورییاماامروشهشا دظهزرشوزر ا

یقوایافرل،یوهرشن،یچو،یس گاپزر،ما ز،یج زه

یآمووزش اووا ی درارصوویوانوودونزیج ووزه

یامروشهو شوکل تحزالتجهانمی س یا مللنیه

کونممی واهو اموراشنواممکنیاریاس.ش هس

ه یاهیدس یهرایشدهاس. داش نررحلیتبد

وتوش مسو مریزیورمطلزاوهرنامو یه دیآ

اشیهوو هخووشمهموو وودهیآنیووتحقوواایهوورا

یدرجهوانآموزش اوا یحکمرانوی وامیپاردا

میپووارادانیووشوودهاسوو. مطوواهاالیامووروشتبوود

هوو م رووزردسوو ان شیپوویکووردیرویرکووارایه

هوواتحووزالتزشووم دان  ییارویوووروی مرا وو

هااثخزا دشدمؤسسواتیآمزش اا یجهان

 وواضوومنفهووماشجملوو دانوووگاهیآمووزش اووا 

م حوز طیوشورایملوی وا.یاق ضائاتواو ز

یه دیه آیاهیدس یم اسبهرایرا بردیجهان

 مطلزااتخاذش  د



 المللی مرجعیت علمی بررسی تجارب بین

 ها در سطح جهانیشاخص

تعجبآورنیس.ش مزسساتهوزر وپیوورو،

هسوووویاریاشمووووزردحسوووورتوخزاسوووو گاه

ا مللی س  د ربا ایدیگردرسطحهیندانوگاه

 وایمخ لوااشتوایمزتواشوانگهای،وه دیرتب 

 ایمخ لوامرجعیو.الموی،امودهایونازار 

مزسساتدرشوزر ایغرهیقراردارند 

روزرشو اسو اددانووگاههزسو زن،فیلیو  مان

ا مللوویآمووزش اووا یدرمجلوو هووین1آ  بووا 

 رشسیو دانووگاهجهوانیراآرشو»نزیسد:می

دارد  یچشوزریهودونیو دانووگاههاشوکزه

اموامووکلایوناسو.شو « تزاندمزفاشزدنمی

داندش ی دانوگاهجهوانیچیسو. یچشسنمی

وسزا ایناسو.شو چگزنو هایودهو آندسو.

 (Altbach, 2015)یاف.

 وایمخ لوادرسوطحزار هررسیاس ادواو

د ودشو توش هورایداشو نا مللینوانمیهین

مراشزآمزش اا یمرجعوهرتورونیوزمراشوز

 وایشوشنهسویاریاشتحقیقاتیمم اشدرهرنام 

ویوژهشووزر ایتزسوع یاف و ودرشوزر اه 

                                                           
1. Philip Altbach 
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شزد تحلیلایناس اده مواحا تزسع دیدهمی

هورهررسویتجرهو شم خزا ودشوردتوااوشوه

جهانیومسیریش هرخیاششووزر ایپیوورو

 وایآتویآنهوارانیوزایوریانود،جهو.ریشرده

ش اسوواییش وویم هوو  موویند یوولدرایووناوواماش

پووژو شهوو دنبووا هررسوویتجرهوو جهووانیدر

درخصزصتوش هورایمم واششودندانووگاه

 ووایمخ لوواآمزششووی،پژو وووویوارصوو 

توریناسو ادیشو یم یکیاشمهمشارآفری ی س 

دراینشمی  تدوینشودهاوزار هانو جهوانی

نزشو  شودهاسو. 1اس.ش تزسطدش رسلمی

درپژو شایووانسو اامولاصولیهو ا وزان

 ایششسجهوانیاشازاملم مایزش  دهدانوگاه

 ووواهرشووومردهشووودهاسووو.سوووایردانووووگاه

(Salmi, The challenge of establishing world-
class universities. 2009)شو هو ایونازامولدر،

پرداشیم ادام می

تجمع باالی مدرسین، پژوهشگران و دانشجویان 

 نخبه از سراسر دنیا

 واییدرشوشسجهوانیدرهیو رمزارددانوگاه

 س  دش دانووجزیانوااضواه یوعتالمویرا

هوودوننگرانوویدرمووزردمرش ووایملوویجووما

 اراه تمرشزهورجوماش  د اینامردانوگاهمی

ش دوهرایهسیاریمس عدترینافرادمعطزفمی

 اا می ینوداردشو ایوندانووجزیاناشدانوگاه

مس عدیاااضوای یوعتالمویتزانم وداششودام

درصودجمعیو.11شوزر س  د ه ا زانمثا 

                                                           
1. Salmi 

دانوجزیاندانوگاه واروارداشسوایرشووزر ا

ا مللوی؛ هورایدانووگاهدانووجزیانهوین س  د)

درصدوهورایدانووگاه11اس  فزرد مینآمار

11درصداسو. دردانووگاهشمبوریج12شلمبیا

درصووددانوووجزیاناشخووارتاشاتحادیوو اروپووا

 س  د 

انووجزید12131هواحودودNew Yorkدانوگاه

 وواهوواهیووو رینا مللوویدرصوودردانوووگاههووین

دانوووجزیخووارجیقووراردارد ا ب وو نسووب.ایوون

دانوجزیانه شلدانوجزیانایندانوگاهحودود

 ایووندرحووا یاسوو.شوو دردانوووگاه%اسوو.23

Northeasternدرشهرهزس زنتعداددانوجزیان

نفوراسو.شو نسوب.آنهواهو 19511ا مللویهین

%53ش  ودهدانوجزیانشولدانووگاهآموارخیوره

 (Minsky, 2015)هاشدمی

 تنوع بودجه دانشگاه و باال بودن منابع مالی 

 ووایهرتووررامجووزادوموویناوواملیشوو دانوووگاه

سسواتؤش دهزدج هسیارهواالیآنهاسو. ممی

مینهزدج دارند پز دو  ویعهرترچ دینم بعت

 ایس ادیموزرد او زی  هرایپژو شامدتاً

ایردوقرارداد ایپژو وویهوااس فادهقرارمی

 وایخصزصوی، ایاموزمیوشورش.ساشمان

دریاف.شهری وشمو موا یاشخیوریناشدیگور

  ا س  د م اهعما یایندانوگاه

 وایآمریکاوتاحدشم رژاپن،دارنودهدانووگاه

 تحقیقووواتیخصزصووویمزفووواجهوووان سووو  د

ر ایآمریکاییدرراساینفهرس.قورادانوگاه

شوو هزدجوو هوواالییدارنووددارنوودشیوورااشآنجووائی
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 ووایرا بووردیخووزدهوو تزان ووددرهرناموو مووی

موودتوهل دموودتهزرداشنوود  ووایمیوواناو زیوو.

 ایخصزصویدرآمریکواثروتم دتریندانوگاه

دالردرسوا 09999ه اشاه ردانوجزهویشاش

آوردهدارنوود ایووندرحووا یاسوو.شوو درشانووادا

 ایایونشووزرارهرایهه ریندانوگاه مینآم

دالره اشاه وردانووجزدرسوا 1999شم راش

اس. اارچ دراتحادیو اروپوانیوزهسویاریاش

 ایدو  ویاشهزدجو خوزهیهرخوزرداردانوگاه

 وایخصزصویخیلوی س  داماوضعدانووگاه

خزانیس. درآسیادانووگاهملویسو گاپزراش

مودیری.هسویارموزفقیداشو  ای، حاظهزدجو 

ایاس. م اهعما یشیاددرایندانوگاه،شنجیوره

اشرویداد اراایجادشردهاسو.شو هو دانووگاه

د ودتوااسواتیدوپژو ووگراناینامکوانراموی

مم اشراجماش ودوربیع واایوناسواتید،شمی و 

ش  د درآمدهیو رهرایدانوگاهرافرا ممی

 دی، استقالل و رهبریتركیب آزا

ا زانازاملتمیزسزمینااملش اساییشدهه 

د  ووودهترشیوووبآشادی،اسووو قش ور بوووریدر

 وای ایشوشسجهوانیاسو. دانووگاهدانوگاه

ش  ودشو رقاهو.وجهانیدرمحیطیفعا یو.موی

جس جزیالمینامحدود،تفکران قادی،نوزآوری

سسوواتیشوو ؤش وود موخشقیوو.راتقزیوو.مووی

 ایخووناس قش شاملدارندتزسطهروشراسی

واس اندارد ایتحمیلشودهاشخوارت،محصوزر

تزان ودم واهعخوزدراهو شزند درن یج مینمی

ثرموودیری.ش  وودوهوو ؤسوورا.وهوو رووزرموو

سورا.درحوا تقاضا ایهاشارجهوانیشو هو 

 Salmi, What)تغییوراسو.واشو شنوواند  ود

Maks University Great? 2009) 

المللی در تبدیل شدن به  های بینتجربه دانشگاه

 مرجعیت علمی 

تبدیلشدنه مرجعالمینیاشم دتغییرجدیدر

سیس مه ا زانی شولواجوزاهآنهو ا وزان

 ایشکلد  دهه سیس م سو  د ازامولمز ف 

 ,Goodall)اسوو خراتشوودهاشم وواهعابارت ووداش

2013) 
 

 
  دگاهیاز د یعلم تیبه مرجع یابیعوامل دست :1 شکل

 یبانک جهان



 تغییر انگیزه برای تغییر دانشگاه

 جووماهه وورینموودیرانهوورایجووماهه وورین

 اساتید

 ش  ر شیفی.جماشارش انهاتوکیلاروه

اس خدام

 ااس خدامشردنهه رین 

 تهی  یس یاشاس عداد اوافرادمزفا
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 ووایسووخ.تزسووطاتخوواذتصوومیمتزانووایی 

مدیران

 دوریاشتغییراتشیاد

 حقزقهیو رهرایمدیراناروه

 افزایشهزدج تحقیقاتی

 پر یزاشتوریفاتاداریدس.وپاایر

 پمیریمدیراندس رسی

 تقزی.ارتباطهینشارش اناجراییوااضای

 یعتالمی

 آمزش مدیری.ه اساتید

 موودیری.هووراسوواسنیاش ووایان خووااتوویم

دانوگاه

 « اف نه دو .!«ن

 هرای محیطشار امکاناترفا یم اسبدر

شارش ان

  پژو وگرهرایمدیری.دانوگاهان صاای 

  ماندنمدیرانهیو راشپ جسا

 اخ یاراتشیادهرایمدیردانوگاه

 ان خااتیممدیری.تزسطمدیردانوگاه 

 
 برای در صدر قرارگرفتنراهبردهای كلیدی 

 واتوش دارنودتوااشهواشارهسیاریاشدانوگاه

اریمآمزش اا یجهانسوهمهیوو ریداشو  

هاش د اینهاشار مدرحوزشهآموزش و ومدر

تحلیووولحوووزشهپوووژو شهسووویارفعوووا اسووو. 

 وانووان وایرا بوردیهرخویدانووگاههرنام 

ی واد دشو محزر وایموو رشیدرهرنامو می

ایاشهسیاریاشآنهاتعریاشدهاس. مجمزاو 

شوکلاینرا برد اهرایدرصدرقرارارف ندر

تزان ارامینمایشدادهشدهاس. اینهرنام 1

 Strategy)دررا برد ووایشیوورخشصوو شوورد

Committee, 2015)

 راهبرررد اول: توجرره برره مونرروعا  نویهررور و میرران 

 ای رشته

شوزددانووگاهارائو مویقدرتالمیشو تزسوط

 وای واوفعا یو.تزاندهااس فادهاشپوژو شمی

ایهه ورموزردرشو  پژو وویمیوان-آمزششی

1 ایپوو یبانیموا یاس فادهقرارایرد مکانیزم

ایهایوودرشوو   ووایمیووان وواوپووروژهاشفعا یوو.

افزایشیاهد 

 سازی تحقیقا  المللی راهبرد دوم: بین

ا مللیدانوگاههایدافزایشچومگیریهینفعا ی.

 اهایودشواملمووارش.داش  هاشد اینفعا ی.

درتحقیقووواتموووو ر هووواسوووایرشووووزر او

 وای او مچ وینمووارش.درفعا یو.دانوگاه

 وارا بردیهاسایرمزسساتالمویودانووگاه

هاشد 

 سازی آموزش المللی راهبرد سوم: بین

صووزرتدانوووگا یهایوودهوو  ووایتمووامیرشوو  

 وایا مللیارائ شزندو مکاریهوادانووگاههین

مخ لووادنیووادرشمی وو تبوواد دانوووجزواسوو اد

افزایشپیوداش ودتواه وزانهو ارتبواطهیوو رو

شیفی.هاالتریرسید 
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 راهبرد چهارم: ارائه موثر دانشگاه در سطوح مختلف

رامعطوزف اهایدهرخیاشاقداماتخزددانوگاه

 وایخوزددردنیوایه تبلیغاتومعرفیفعا ی.

مجوواشیوجامعوو مخوواربینش  وود شوورش.در

ا مللویومطورکشوردننواممساهقاتمخ لاهوین

ثرنمایشتزانم ودیؤ ایمدانوگاهیکیاششیزه

 اس. دانوگاه

 راهبرد پنجم: آموزش بر اساس پژوهش

هووراسوواستعریووادرمووزاردهسوویاریآمووزش 

ثراس. دراینشیزهؤپروژهوتحقیقاتهسیارم

اووشوههوورانجووامتحقیقووات، وودفآمزششووی

شزد مینمیع انیزتدانوگاه




 بودندرصدر  یبرا شرویپ یها دانشگاه یراهبردها: 2شکل 

 

هررای كرراری  راهبرررد ششررم: فررراهم كررردن زمینرره    

 آموختگان دانش

آمزخ گوانآی ودهدانوش انبایدنسب.ه دانوگاه

 ووایر گیووریمکووانیزمتفوواوتهاشوو د خووزدهووی

آمزخ گان،ارتباطهواصو ایعوشاریواهیاشدانش

آمزخ گانثریاس.ش وفاداریدانشؤاقداماتم

ش ودواشسوزیدیگورراه دانووگاههیوو رموی

اا باردانوگاهراهاالخزا دهرد 

 كلیدهای دستیابی به مرجعیت علمی

پیوورو وایدانووگاههراساسهررسویتجرهو 

ش وگرانحقزقیوحقیقویتعثیراومارهورفرای ود

مرجعی.المیدانوگاهدرقا بریواشیورقاهول

ه وودی سوو  د ش وووگرانیشوو اثراووماریدسوو  

مس قیمدارندوه شکلپررنگنوواندادهشوده

وش وگرانیش اثراماریغیرمس قیمدارندش ه 

نوواندادهشودهاسو. هراسواسرنوگشکلشوم

آفری یاینش وگرانچهارااملاصلیهوراینقش

مزفقی.درمرجعی.المیه شرکشلیود اییشو 

؛ 2اس.)شکلهیانشدهموخصشده



 

 : طیف كنشگران در دستیابی به مرجعیت علمی3شکل 

 ازاملهیرونیواثرامارغیرمس قیم ازاملدرونیواثرامارمس قیم

 ااضاه یعتالمی

 دانوجزیان

 مدیراندانوگاه

 شارم دان

آمزخ گانشدان  

 ایشهریواس انیساشمان

امارششنمس قیم)وشارتا ا؛ ایسیاس.ساشمان

امارششنغیرمسو قیم)وشارتاموزر ایسیاس.ساشمان

خارج ؛
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المللی های ملی/بین تاكید بر همکاری: دومكلید آفرینان كلید اول: آموزش نقش 

 وایمودیراندرشمی و ااضواه یوعتالموی/آمزش شارش ان/

آمووزش ،پووژو ش،خوودماتوف وواوریدرسووطحاسوو اندارد

ا مللیهین

 ایمخ لادانوگاهیع یآمزش ،پژو ش،خودماتودرهخش

شار واقورارا مللویهایودسور زح شیدهرتعامشتهینعف اوریت

ایرد 

 ارائه اثربخش: چهارمكلید  های كارگشامشوق: سومكلید 

هایداشمحققانوشارش وانیشو مزجوبخزشو امیدانووگاهدر

 وایمرسوزمنامو شوزندخوارتاشآئوین ایمخ لوامویهخش

حمای.شرد 

آورد وووایااضووواهدردنیوووایفیزیکوووی)موووزشهارائووو دسووو.

نموایشموزثروپرمح وزیدردنیوایآورد ایدانوگاه؛ودس.

مجوواشی)واسووای.شارآموودواسوو اندارداشنروورسوواخ ارو

ثراس. ؤمح زی؛درخزش امیدانوگاههسیارم

 

  یرگیجهیو نت یبند جمع

یرونووود او وووااسووو.یاقووودامات،سیهررسووو

تزجوو هوو د وودینوووانمووووورویپ ووایدانوووگاه

آموزش وپوژو شساشیا مللینیمان دهیامزر

.یووودانووووگاهاشا میواصوووشکسووواخ ار ا

 یوو کوو یایهرخووزرداراسوو. هوورایدوچ وودان

 وایاشج بو زی م چدیهامیدانوگاهمم اشهاش

 وایتواج بو ش وانشارزهیومان ودانگرملمزسیغ

ان،ی)دانوووجزیانسووانیرویووملمووزسمان وودن

وجوزهریوشارش وان؛وسوایالموعتی یااضا

ایژهیودانوگاهمان دساخ اروامکاناته رزرو

یایوومم وواش وومدردن ووای دانوووگاهاهوودیارتقوواه

و ومدرش  ودیمویخزدرامم واشمعرفویواقع

ت،امکانووازهیشوونیهوو هه ووریمجوواشیایوودن

خوزدرارانیومودیالمعتیااضاه  ا،لیپ انس

راهوایودانووگا یالمو م واهع ودنماییارائ م

وش  ودیمیمعرفیمجاشیایتزاندردننیهاالتر

م فواوتشینموایهرای یوخشقینزآورچیاش 

،یاسو ادرا بوردلیو اشتحلش  ودینموغیخزددر

ان یسوا  وایاوزار وانوداشچووم ا،.یمزرعم

دهایو واش هرنامو دآییمخ لاهرم ایدانوگاه

نیو ارنودیدرسطزکمخ لامزردتزجو قورارا

رایتاسوطزکشوشنجهوانیسطزکاشسطحفرد

؛ تزج ه شارش انمس عد0)شکلشزدیشاملم

اضوز،ییاجرا ایوجماافرادتزانم ددرهخش

نیوپووژو شو مچ وو.یریموود،یالمووعتیوو 

آمووزش وانیهوو ا ووزانم قاضووانینوووجزدا

در وووااسووو. نقوووشیدیوووشلاریپوووژو شهسووو

 سو  د .یوحوائزا ماریمم اشهسو ایدانوگاه

سینقووشرئوو.یوومخ لوواهوو ا م ووایاووزار 

جوما، اندپرداخ   ااروهرانیمدزیدانوگاهون

صوزرت وانیاشهه رای  یشمایاشرردهایح ماً

دری یریراتمووودییوووحوووا تغنی دراوووردیوووا

شزتوواهیشمووان ووایدرفاصوول دنبایوو ووادانوووگاه

چاهو وهو دیو ساخ اردانوگاههاردیصزرتا

هاشودتواریودس.وپواا اییدوراشهروشراس

رپومیانعطوافعیسورراتییوه زاندهاتزج هو تغ

ع،یارتباطهاصو ایهراییساخ ار اجادیهاشد ا

اس.یاشتحزالتیویشا ایوشرش.ی یشارآفر
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درایومم اشانجامشدهاسو. ایش دردانوگاه

.حا انجاماس.

یشووزرهورا وایورقاه.هادانوگاهیملسطح

هو م واهعهخوویوت زعیداخلانیجمادانوجز

هرخوزرداراسو. ییهواال.یودانوگاهاشا میما 

ا مللوینیوهوایدردوسطحم طق کردیرونی م

دانوگاهاشی معرفردیمزردتزج قرارادیهازین

یایوودانوووگاهدردنایحرفوو .سووایواایوورر

جسوو جزش  دهدرانیوجوومام قاضوویاشمجوو

ش تزسطااضواهیدیهراساسم اهعمف  رن.یا

شارش ووواندانووووگاهدرریوسوووایالموووعتیووو 

اسو.یدانوگاهقرارارف  اس.،اقدام.سایوا

 ردیوشوکلانجوامانیهو هه وردیوش  موزارهها

یداد ایونوامدانووگاهدرروایومیتحضزرفرد،

مع بوور، ووایشی مووان وودمایا مللوونیوهوویملوو

اشیکوویمخ لووا ووایورسووان یمسوواهقاتالموو

 .دانوگاهاس.یمعرف ایزهیشنیثرترؤم

ی واا ودافوهرنامو وبردیمطلزادرپیه دیآ

محقووایدانوووگاهشموواندار.یووواو زیرا بوورد

خزا وودشوودشوو اجموواعنرووروموووارش.امووزم

نیوویدانوووگاهحاصوولشوودههاشوود تعنفعووانیذ

یهورایزیورهرنامو ر،ییوتغدار.یاو زی احزشه

هوواییارویوورویهوورایوآموواداراتییووتغیاجوورا

یمسو لزممووارش.تموامیگ مرییتغیامد ایپ

چ انچو رییوتغصزرتنیرایاس. درغنفعانیذ

خزا ودهوزدومیخزدخزاس  هاشدنواقصواقو

و ووا.یووچ انچوو خزدخزاسوو  نباشووداوودمقطع

ش  وودهفلووجیواووا رش  وودهیآنغافلگیاموود ایپ

.هزدخزا د

هوو یاهینووواندادهوو م رووزردسوو  ووایهررسوو

ینگوور ودرهرخوورییووتغدیووهایالموو.یوومرجع

اشارهشدهلیساخ اردرسطزکتحلرییمزاردتغ

آنهاابارت ودنتریازار رخد دش مهمنیدرا

:اش

 یالمعتی یشاملشارش ان،ااضانفعانیذ

   دیآمزش هبی رمزضزایهرادیهارانیومد

 وایمان ددانووگاهایوشرکوظایشارانیجر

 وورفوورددریهوورادیووهایمطوورکدرتووراشجهووان

مجمزا دانوگاهروشن،شفافوقاهلفهمهاشد

صووزرتیمس  دسوواشزیوونیوهوو انووداشهشوواف

.هاشدرف  یپم

 د ودیتوراشاو نووانمو ایدانوگاهلیتحل

یش ه مرجعالم اییدانوگاهلیپ انسنتریمهم

اسو.یتزانم دیالمعتی ااضایاندشدهلیتبد

مخ لاااماشآموزش ،ارتبواط ای  یش درشم

    ویالموو وواییهوواصوو ع.،پووژو ش، مکووار

ااملاشنقوشسواخ ارنیا.یسرآمد س  د ا م

رونیووتووراسوو. اشاهوو مراتووبپررنووگنوووگاهدا

دادن.یضمنا م1ساخ ار-ااملی یمطاهانرر

یهدرنررداشو.شو درحوزشدیه ساخ ار اها

ازاموولوهرنووده،شیازاموولپوویالموو.یوومرجع

اسو.نیاامیپنیش وگراندانوگاه س  د ه اهرا

هو ییدق.نرورهواالدیهایالمعتیش درجما 

شو ت هواافورادمسو عد،یه شکلدشارارف  شز

                                                           
1. Agent-Structure Theory 
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.یوفعا یالموعتی گاهیها ز وتزانم ددرجا

. دینما

 دانوجزس میس جماانیشارآمد را مس عد

دانوجزش دیم پژو شاساتیانی  امر در دیش 

 را اد  دیمیاریخزد هانی  اشسراسردیافراد

.رندیجهانمزردتزج قرارا

 سو میسدیو:دانووگاههایارنو.اوا س میس

ایواموزرپوژو شتعریشارآمدهرااریارن.هس

یش د آنچ دانوگاهرادراه وداهو جامعو جهوان

ثر،پراسو  اد،ؤموایو وپوژو شش ودیمویمعرف

اس.ش دردانوگاهاتفاقایونزآوران یشارهرد

رانیمودژهیوموزردتزجو ودی پژو شهااف دیم

.ردیقراراهدانوگا

 اسو.شو نیهرجس    جارا ایدردانوگاه

هو دیوهاسو میشوارش  ود سیه سخ دیااضاها

دردرونیالمووعتیووهاشوودشوو اضووز ایازنوو 

دانوگاهاامولرونیدانوگاهدرخدم.آنودره

شواریجوداد،یودانوگاههاشد شوارشیهرندساش

 م ااضوایهرادیشارشردنهایشردنوه سخ 

.اشددانوگاهه

  ه م روزرداریپایداش نم اهعما اریدراخ

یهدانوگاهدرحوزشی اا دافوهرنام وبردیپ

یه زانداشم اهعموا دیدانوگاهها یالم.یمرجع

ی ووایاشم وودیننیتووعمیهووراداریوومطموو نوپا

یهدرحووزشیوتعووا یهوو سوورآمدیاهیدسوو 

ران،یوم دهاشود مووارش.خههرهیالم.یمرجع

یمورتبطدرفضواینهاد اریهخشص ع.وسا

مزردتزج درایاشجمل مصادیا مللنیوهیمل

.حزشهاس.نیا

 یشدنه دانووگا لی زومتبدیساشاف مان

یدانوگاهامررونیمرجعوسرآمددردرونوه

دریاورمطا بو یاس. الشماس.نوزایضرور

وسوزق.ی ودایداخلوخارتاشدانووگاههورا

و.یوهو مرجعیاهیدادندانوگاهه سوم.دسو 

.ردیصزرتایالمیسرآمد

 ی واحوزشهانیومیارشو  انیمیکرد ایرو

ی وارائییافزا مجادیایدانوگاههرایتخصص

وف اوران نقشیپژو و،یآمزششنیخدماتنز

و ووا.یوواشظرفیم وودرهودرههووایش  وودهنیوویتع

.مزجزددردانوگاهداردی ایتزانم د

ایوتعریاس انهورا ی یژئزپل.یه مزقعتزج 

مووو ر هووایوپژو ووویآمزششووی وواهرناموو 

شدنه لیخزروتبدیایدری یحاشیشوزر ا

یشو دانووگاهدارایی وادرحوزشه1یمرشزتعا 

نو ت هوادانووگاهراتزانودیاس.میرقاه .یمز

شو دانوووگاهدرآنواقووعیاهلکو شووهروم طقوو 

ش د لیتبدیالمطبشدهراه ق
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 مقدمه

  یاستیس هاییو کژتاب 1انبنیاقتصاد دانش

و اقتص  اد، موع  و    تیریم  د نین  و اتی  ادب در

توس     1691از س ا    ب ا  یتقر انبنیاقتصاد دانش

در فص     ت،یریح وزه م د   شمندی، اند1دراکر تریپ

مطرح ش د  دراک ر    3دوازدهم کتاب عصر گسست

 را 4مح ور اصطالح کارگر دانش 16۹6که در سا  

 نوش ت   نانیسا  بعد با اطم سی بود، کرده مطرح

دارم و  م ان یاص طالح ا  نی  ب ه ا  ش ته از گذ شیب»

از  شیو ب   نیاز زم   شیک  ه دان  ش، ب    دان  م یم  

کسب و کارها، مهم  یبرا یو پشتوانه مال ینگینقد

وارد  ۹داریهیپساس رما  یای  خواهد بود  ما ب ه دن 

 ( «7)میشو یم

 هاییکه با تئور ینچنینیا هایشهیاند همایدست

ح وزه اقتص اد و    ش مندان یاند ریو س ا  9تریشومپ

اس ت   یگزارش   ک رد، یم ییخودنما نینو تیریمد

 ییک ا یامر مداراستی، مهندس و س7که ونور بوش

 یعل  وم، مرزه  ا »تح  ت عن  وان   164۹در س  ا  

دوم ارائه ک رد  در   ی، بعد از جنگ جهان8«انپاییب

ا  ؤب  وش، در پاس    ب  ه چه  ار س   زارش،گ   نی  ا

متح ده، روزول ت، در    االتی  جمهور وق ت ا  سیرئ

در مواجه  ه ب  ا مس  ائ   ک  ایامر یم  ورد اس  ترات 

از مراک  ز  تی  نح  وه حما ه  ا،یم  اریو ب یبهداش  ت

از پ وهشگران  تیحما ،یو خصوص یدولت یعلم

                                                           
1. Knowledge based economy 
2. Peter Drucker, (1909-2005) 
3. 1969: The Age of Discontinuity (New York: Harper & 
Row) 
4. Knowledge worker 
5. Post capitalism  
6. Josep Schumpeter, (1883-1950) 
7. Vannevar Bush, (1890-1974) 
8. Sciences, the endless frontiers 

 یدر دوران پساجنگ نکات ،یمل تیامن زیجوان و ن

جمل  ه  کی  آنه  ا را در  ج  هیرا مت  ذکر ش  د ک  ه نت

 ک ا یمتح ده امر  االتی  اگر ا»خالصه کرد   توانیم

بودن و اقت دار خ ود    شرویهمچنان به پ خواهدیم

اس ت   افت ه یدوم به آن دس ت   یکه در جنگ جهان

در همه امور، علم را سرلوحه کار  دیادامه دهد، با

 یتوانمندس  از یب  را یکمک   چیق  رار ده  د و از ه  

« فروگذار نکند یکاربرد علمی مراکز و هادانشگاه

(8 ) 

در  6عل وم  یمل   ادی  بن سیس  أمنجر ب ه ت  ده،یا نیا

 نیت ا کن ون ب ه ت دو     16۹1شد که از سا   کایامر

توسعه عل وم اهتم ام داش ته     یبرا یتیحما نیقوان

    است

 دی  از توجه به علم در تول هاییمثا  انیبا ب بوش،

در  ،یعف ون  ه ای یم ار یکه با درم ان ب  نیلسییپن

در  یب ه زن دگ   دی  ام شیطو  جنگ، منجر به اف زا 

اتک ا ب ه    زیو جهان شده بود و ن کایمردم امر نیب

دش من   یماهایهواپ یابیرد یرادار برا یتکنولوژ

 وس عه توانست نق ش عل م را در ت   ،یو اقتدار جنگ

 گ  ذاراناس  تیب  ه س متح  ده االتای   جانب  ههم  ه

 مراک ز  و هااز دانشگاه تیبقبوالند و بعدها با حما

که عم دتا    یو دولت یخصوص یکاربرد یقاتتحقی

را  یبودند، حرکت کایوزارت دفا  امر رمجموعهیز

 یآغاز کرد که نقطه شرو  انقالب س وم تکنول وژ  

 گ   ذار و براس   اس  نیش   د و از هم     ای   در دن

در  تریش ومپ  رینظ یشمندانیاند یتازه هاییورتئ

                                                           
9. National Science Fundation (1950-present) 



 

         
   ... روی میاین ره که تو مقاالت: 

  

51 

ب االخره، م و      »1تافلر نیعلم اقتصاد، به گفته آلو

آغاز ش د و ب ه ورود جامع ه     16۹1سوم، از دهه 

  «  دیمنجر گرد یبه عصر فراصنعت یصنعت

 است که یگزارش ان،بنیاقتصاد دانش یرسم یبنا
1OECD   نک ه یبر ا یمنتشر کرد مبن 1666در سا 

مفه وم در کن ار    کی  به عنوان  ینوآور ینظام مل

 کی  و اقتصاد دان ش در   رندهیادگیمفهوم اقتصاد 

 یرخ دادها  یدرهم کنش متقاب   منج ر ب ه برخ     

 انبنیعنوان عصر اقتصاد دانش به دیجد یاقتصاد

براس اس   انبنی    توجه به اقتصاد دان ش شوندیم

تافلر در کتاب مو  سوم که معتق د اس ت    اتینظر

و  یب  ه عص  ر ص  نعت یبش  ر از عص  ر کش  اورز

 یاس ت از ح وال   دهیسپس به عصر اطالعات رس  

از  یارینظ  ر بس    یالدیم   81ده  ه  ه  ایس  ا 

ب ه   رانی  کشورها را به خود جلب کرد و از جمله ا

 ک  ردین  و  از رو نی  ب  ه ا یتب  ت تح  والت جه  ان 

    توجه نمود یاقتصاد

دوره  کیو بعد از  یپس از انقالب اسالم رانیا در

 یزری  هشت ساله که فرصت برنامه یلیجنگ تحم

کش ور گرفت ه ب ود از س ا       گذاراناستیرا از س

ب  ه توس  عه  دنیرس   یب  را گ  ذاراس  تی، س1398

 ه  ایبرنام  ه یو اج  را نت  دوی ب  ه جانب  ههم  ه

آورد ک ه در ه ر برنام ه     یساله رو پنج ایتوسعه

 نیاز مشکالت موج ود، ب ه ت دو    یکیبا تمرکز بر 

 .اداره بهتر کشور اقدام شد یکالن برا هایبرنامه

                                                           
1. Alvin Toffler, (1928-2016)  
2. Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

 ای یافتنیدست  یقتیدانشگاه با صنعت؛ حق ارتباط

 !؟یابد ییایرو

که بعدها ب ا   «ارتباط دانشگاه با صنعت» موعو 

 اف ت، یارتق ا   «ارتباط با جامعه» به دیجد یشیرایو

برآم   ده از د  اقتص   اد  یاس   تیعن   وان س ب   ه

و پ س از  1384از اواس  س ا    با یتقر ان،بنیدانش

برنام  ه چه  ارم توس  عه   بیس  ا  از تص  و  کی  

 یاس الم  یجمه ور  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 یاز اه دا  ع ال   یکیبه عنوان  یجد ورطبه ران،یا

نظ   ام مط   رح ش   د و ب   ا تمرک   ز ب   ر توس   عه 

ب ه عن وان    یو تعام  با اقتصاد جهان محورییدانا

 هایاستیبرنامه در حوزه س استیس نترییاصل

 یک  الن نظ  ام، در راس ام  ور و س  رلوحه تم  ام  

 .کالن دولت قرار گرفت هایاستیس

 دهیرس   ج ه ینت نی  کشور به ا گذاریاستیس نهاد

 جانب ه هم ه  ش رفت یبود ک ه تنه ا راه توس عه و پ   

 متن در که گونههمان و است دانش به اتکا کشور،

ک الن   ه ای برنامه یتمام شودمی مشاهده برنامه

و  انبنیبا درنظر گرفتن اتکا به اقتصاد دانش گرید

 میتقو نظارت مس   یعلم شرفتیدر واقت ملهم از پ

 ازنی  شپی(  1) هاستبرنامه یبخش دانش بر تمام

و  ق  اتیوزارت عل  وم، تحق سیس  أت داد،ی  رو نی  ا

بود که ب ر اس اس ق انون     1376در سا   یفناور

برنامه س وم توس عه، وزارت فرهن گ و آم وزش     

 ی ی به امور اجرا دنیبه منظور انسجام بخش یعال

کش ور، ب ه وزارت    ینظ ام علم    گذاریاستیو س

  نام داد رییتغ یو فناور قاتیحقعلوم، ت
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 اریواقع ه بس    کیدانش،  یرخداد به زعم اهال نیا

 یب ه س و   گ ذار استیجلب توجه س یفرخنده، برا

نابخردان ه،   ه ای هی  و خ رو  از رو  ییعلم و دان ا 

در  ونیاس  یس یبرخ   ایالس  اعهدفعت  ا  و خل    

کشور که در سه برنام ه گذش ته ب ه     یزریبرنامه

دغدغ  ه اه    دان  ش ب  ه ش  مار  نت  ریعن  وان مه  م

 ایدهی    و الح    پدک  ردیم   ییدنم  اخو رف  ت،یم  

کشور به حس اب   گذاریاستیدر روند س رنظییب

 یب را  یکه نقط ه آغ از   درسییو به نظر م آمدیم

 یو اج  را  یزری   در برنام  ه ی  ی دوره طال کی  

 .کشور باشد یعمران و آبادان برای هابرنامه

را قانت ک رده ب ود    گذاریاستیدانش، نهاد س اه 

توس   ب ه    ،یاز شر اقتصاد نفت ییکه تنها راه رها

و اعتم اد کام   ب ه دان ش ب ه       انبنیاقتصاد دانش

 .مشکالت است یح  تمام دیعنوان کل

تحت عنوان معاون ت   یگریبخش د 138۹سا   در

نه اد   نی  در ا یجمه ور  اس ت یر یو فن اور  یعلم

 ،یاقت دار مل    یارتق ا » آن را ف ه یشک  گرفت و وظ

  یمردم از طر یزندگ تیفیثروت و بهبود ک دیتول

در  یو ن  وآور یفن  اور یه  ا یتوانمن  د شیاف  زا

  ی  و تکم ین  وآور ینظ  ام مل    یکش  ور، ارتق  ا 

اقتص اد  » توس عه  یعن  یآن،  یه ا  ها و حلقه مؤلفه

 ی  یافزا و ه  م یهم  اهنگ  ی  از طر «انی  بن دان  ش

 ارتب  اط یو ارتق  ا یدس  تگاه نیو ب   یبخش   نیب  

تب ادالت    یو تسه «جامعه» و «صنعت»با  «دانش»

و  یفن  اور یعرع  ه و تقاع  ا یه  ا بخ  ش نیب  

و  یفن اور  یدستاوردها یساز یو تجار ینوآور

و  انی  بن شدان   یه ا  توسعه شرکت زیو ن ینوآور

 یمل   دار تی  و اولو یراهب رد  یها یتوسعه فناور

 یکش  ور و اع  تال یمص رح در نقش  ه ج  امت علم   

و  یو ن وآور  یفن اور  ،یعلم   یالملل نیارتباطات ب

 عن وان نم ود   «یو فن اور  یعلم یپلماسیتوسعه د

(1  ) 

ب ه   گ ذار اس ت یمقطت از زم ان، س  نیواقت در ا در

 هایاستیشدن س ییبود که اجرا دهیاقنا  رس نیا

عل وم،   یدر توان وزارت نوپ ا  انبنیاقتصاد دانش

آن را بدن  ه   ی  و دل س  تین یو فن  اور ق  اتیتحق

آن وزارت در ح    وزه  تجرب    هیو ب     نیس    نگ

حس  اب   ب  ه مح  ورییاقتص  اد دان  ا یرگی  ش  ک 

اقتص   اد  یام   دهایاز پ وزهن    ی  ول   آوردیم   

 ی ی نشده ب ود و ب ه دنب ا  اجرا    دیناام انبنیدانش

 و ت ر نه اد چاب ک   کیدر  بارنیبرنامه، ا نیشدن ا

 .بود ،یو فناور یبه نام معاونت علم ایحرفه

دانش را به خود  یکه ذهن اهال یالؤس زمان،هم

 هابه واقت دانشگاه ایآن بود که آ کردیمعطو  م

 کشور ناتوانند؟ جاری مشکالت ح  از

 ؟«را باخته است هیقاف» دانشگاه ایآ

ب ه   رانی  ا یو اجتم اع  یاس  یتوس عه س   یتار در

از مکالمات مش هور مرح وم عب اس     یکیکرات به 

وق ت   ریک ه ب ه ژوب ر س ف     ش ود یاشاره م رزایم

ک ه   یق درت  نی  ا دان م  ینم»گفت   رانیفرانسه در ا

و  س ت ی( را بر ما مسل  ک رده چ ها ییشما )اروپا

ش  ما چ  ه؟ ش  ما در  یموج  ب ع  ع  م  ا و ترق  

 ق وای  ب ردن  کارکردن و به تحو ف دنیقشون، جنگ

و حا  آنک ه م ا در جه   و ش غب      دیمتبحر هیعقل

  مگر میریگ یرا در نظر م هآتی ندرتور و به غوطه
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از  نیو ث روت مش رز زم     یزیو حاصلخ تیجمع

ب ه   دنیآفتاب که قب  از رس   ای  اروپا کمتر است؟

در سر ما کمتر  دشیمف راتیتأث تابد یشما به ما م

 تی  ک  ه م راحمش ب ر جم   ییخ دا  ای   از شماس ت؟ 

اس ت خواس ته ش ما را ب ر م ا       کسانیذرات عالم 

حر  بزن! بگو  ی  اجنبکنم یدهد؟ گمان نم یبرتر

 (  4« )مینما اریرا هش انیرانیبکنم که ا دین چه بام

مطلب گذشته از صحت و سقم انتساب آن ب ه   نیا

در  یخیکه در محاف  ت ار  یمقاصد راو ای ندهیگو

 یالؤسخن گفت ه ش ده اس ت، س      اریمورد آن بس

از  یاریاس  ت ک  ه هم  واره ذه  ن بس      یاساس  

را ب ه خ ود مش غو      تیریح وزه م د   شمندانیاند

 یدلسوز مداراناستیس اریداشته است و چه بس

رفت ه   ه ای سوا ، راه نیا ابجو افتنیکه به دنبا  

 .اندو نارفته را آزموده

و هم  استیکه هم اه  س یزیچ رسدینظر م به

 نیچندم یدانش از آن غاف  شده بودند، برا یاهال

 .بود یجهان اتیبار، غفلت از تجرب

 اس  تیر یو فن  اور یمعاون  ت علم   سیس  أت ب  ا

 ه ای هی  و رو ه ا استیاز س ایمجموعه ،یجمهور

 نیآنه ا ق وان   نیشد ک ه اول    یو جار نیتدو دیجد

ب ود    انبنی  دان ش  ه ای شرکت سیسأمربوط به ت

 ه  ایتی  ب ه ان وا  معاف   انبنی  دان ش  ه ای ش رکت 

 کی  مجهز ش دند ت ا بتوانن د در     ایمهیو ب یاتیمال

 یاه ال  یب را  یج ار  هایدغدغه از دوربه یفضا

صنعت، به کس ب و ک ار خ ود بپردازن د و رش د      

 یصندوز ن وآور »به نام  یصندوق نیکنند  همچن

 اردی  لیس  ه ه  زار م ایب  ا بودج  ه «ییو ش  کوفا

ارزان ه ای وام یشد ت ا ب ا اعط ا    سیسأت یتومان

 برعه ده  را ه ا ش رکت  نی  ا ینگینق د  نیمأت مت،قی

 .ردگی

نقش ه ج امت    نیت دو  گ ذار اس ت یاق دام س  نیدوم

بن ا   یگ ر یکشور بود که همانند هر نقش ه د  یعلم

ب ه   دی  و با میکه در کجا هس ت  دیبود که به ما بگو

  میکجا برس

ب ه   ک رد یکه بدان اشاره شد نشان داد رو ایهیرو

اس ت ک ه    یخط   ینگ اه  ق ا  یدق انبنیاقتصاد دانش

 دی  با ،ییبه اقتصاد دان ا  دنیرس یبرا کندیم انیب

 دیکنند تا بتوانند محق  تول داپی توسعه هادانشگاه

دس ت   یکنند و محق ، با کاربرد دانش ب ه فن اور  

خواهد ش د و   هانبو دیمنجر به تول ،یو فناور ابدی

من تج   ین  آفریبه فروش و ث روت  د،یتول ت،یدر نها

  شودیم

هم ب ه   یجهان هایشاخص یاثنا برخ نیدر ا البته

گرفت ه   شیکه در پ   یریاز مس گذاراستیتوهم س

 یط ور مث ا  در ش اخص جه ان     بود دامن زد، ب ه 

و  ص د کی  رتب ه   166۹در س ا    رانی  ا ،ینوآور

به ن ود   1111 رتبه در سا  نیپنجم را داشت که ا

  افتیبه نود و چهار ارتقا  1111و پنج و در سا  

 نیدر ا رانیکشور ا 1116است که در سا   یگفتن

شد و البته علت  کمیشاخص، حائز رتبه شصت و 

ش اخص، تع داد    نی  ارتقاء رتبه کشور در ا یاصل

 هیمهندسان ما بود که در حا  حاعر بعد از روس

تع  داد مهن  دس  نیش  تریب یمتح  ده دارا االتی  و ا

ش اخص   کی  ب ا رج و  ب ه     ک ه  یح ال    درمیهست
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 1یاقتص اد  یدگی  چیبه نام ش اخص پ  گرید یاصل

کش   ور در رتب   ه  119 نیدر ب    1117در س   ا  

 یدگی  چی  ش  اخص پمای  و شش  م ب  وده شص  ت

اس ت   ه ایی ش اخص  نیدتریاز جد یکی ،یاقتصاد

 در رفت ه  ک ار دان ش ب ه   زانی  که منعکس کنن ده م 

(  9کشور اس ت )  کی یو اقتصاد یدتولی ساختار

حجم ص ادرات   نیشتریب OEC1 بر اساس گزارش

نش ده   یف رآور  ینف ت خ ام و م واد مع دن     ران،یا

س اخته ش ده    یواردات، کااله ا  نیش تر یاست و ب

 زاتیخودرو و قطعات آن، ذرت، برنج و تجه رینظ

کش ور ت ا    یاست  و اگرچه ت راز تج ار   ایرسانه

دالر گزارش ش ده   اردیلیم 84/3، مثبت1117سا  

است ام ا ک امال  مش خص اس ت ک ه نق ش عل م و        

  کمرنگ است اریسدر صادرات ب یفناور

 هی  از رو ارگ ذ استیغفلت س دیؤکه م یگرینکته د

 GOOGLE TRENDSمراجعه به است، خود اشتباه

موعوعات  تیبردن به محبوب یپ یبرا یتیکه سا

مشاهده کرد، از  توانیکه م باشدیمختل  است م

 «انبنی  اقتص اد دان ش  » یتا کنون، برا 1114سا  

 ای   یمطلب در گوگ   بارگ ذار   ایمقاله  یتعداد کم

 نی  مشخص است ک ه ا  با یمطالعه شده است و تقر

خ   ود را ن   زد محقق   ان و  تی   اص   طالح محبوب

 و اس ت  داده دس ت  از اطالع ات  کنن دگان مصر 

 ه ا س ا   نی  موع و  محب وب ا   3«نوآوری»  عمال 

 ( 3و  1، 1 رتصاوی) است بوده

                                                           
1. Economic Complexity Index (ECI) 
2. The Observatory Economic Complexity 
3. Innovation 

 

 : مقایسه محبوبیت دو اصطالح1تصویر 

 "Knowledge based economy"  و"Economy" 
 

 
 محبوبیت دو اصطالح: مقایسه 2تصویر

 "Knowledge based economy"  و"Innovation" 
 

 

 اصطالح دو محبوبیت مقایسه: 3 تصویر

 "Knowledge based economy" و "Management" 

 

ای ه ای توس عه  نگاهی گذرا ب ه مجموع ه برنام ه   

ده د ک ه ت ا برنام ه     کشور به وع وح نش ان م ی   

عل م  گ ذار ب ه توس   ب ر     چهارم، رویکرد سیاست

برای ح  همه مش کالت کش ور اس ت، از برنام ه     

گ ذار ب ه ش دت خط ی     پنجم به بعد، نگاه سیاس ت 

کن د ت ا رویک ردی    است و با تمام قدرت سعی می

حمایتی نسبت به دانشگاه و نخبگان علمی داش ته  

گذار در برنامه ششم به باشد  این نگرش سیاست
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او  خ  ود رس  یده اس  ت و تنه  ا مخاط  ب برنام  ه، 

ت  ی اس  ت ک  ه بای  د بخ  ش زی  ادی از   بخ  ش دول

درآمدهای ناخالص کشور را ص ر  تحقیق ات و   

 ( 1حمایت از نخبگان کند )جدو 

 
 گانه اجرا شده  های شش: مقایسه برنامه1جدول 

 تا کنون 1331های در سال

 
 

گذار، موعو  نظام ها، سیاستدر همه این برنامه

گنجانده علم، فناوری و نوآوری را در متن برنامه 

سفانه آنچه در این بخ ش ب ه چش م    أاست ولی مت

گ ذار ب ه نظ ام    خورد، رویکرد خط ی سیاس ت  می

عبارت دیگ ر، ب ه    علم، فناوری و نوآوری است  به

گذار، تحقیقات لزوما  باید به فن اوری  زعم سیاست

و فناوری به تولید انبوه و در نهایت تولید ث روت  

د دانش گاه در  از دانش بینجامد و بدین ترتیب، نها

ه ای  چرخه تولید ثروت به صورت یک ی از حلق ه  

ش ود  ب ر هم ین اس اس،     متوالی آن محسوب م ی 

دانشگاه به عنوان یک نهاد تولیدکننده دانش، بای د  

بتواند در جامعه نقش مستقیمی ب رای ارتب اط ب ا    

سایر نهادها نظیر ص نعت، ب ازار و اقتص اد ایف ا     

 کند 

ب وش در ح دود    این رویکرد همان است که ونور

هفتاد و پنج سا  پ یش ب دان معتق د ب ود و البت ه      

انگاران ه ب ه ک ارکرد عل م در نظ ام      نگرشی ساده

 3ت ا   1گونه که در تصاویر نوآوری است و همان

 مشاهده شد امروزه طرفدار زیادی ندارد 
 

 
 (1616-111۹)پیتر دراکر 

 

  «بینی آینده، ساختن آن استبهترین راه پیش»

های یاد شده و رویکرد آنها نشان بررسی برنامه

گذار، تفاوتی بین نهاد دانشگاه دهد که سیاستمی

  حرک ت در مرزه ای تحقی   و    ئوعن وان مس    به

عن وان   نهادهای تحقیقات کاربردی که ام روزه ب ه  

R&D  یس  ت و از ش  ود قائ    ن از آنه  ا ی  اد م  ی

را نی ز ب  ه   R&Dخواه د ک ه وظیف ه    دانش گاه م ی  

دوش بکش  د و هم  ین تلق  ی در م  تن جامع  ه نی  ز  

تسری یافته اس ت  البت ه الزم ب ه ذک ر اس ت ک ه       

 R&Dرویکرد جدی د در نظ ام ن وآوری، تنه ا ب ه      

نیست و در مدیریت م درن، درحقیق ت ب ه ن وعی     

درهم کنش آن با موعو  ک ارآفرینی و م دیریت   

کارآفرینان برای ایجاد پیچی دگی علم ی در نظ ام    

بنی ان و  تولید ثروت است که مبنای اقتصاد دانش
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ش ود و از  به عبارت بهت ر، اقتص اد ن وآوری م ی    

گذار در مواجه ه  همین منظر، اشتباه دیگر سیاست

انش  گاه آنس  ت ک  ه اعض  ای هی  ات علم  ی    ب  ا د

ها را ب ه عن وان کارآفرین ان جامع ه، ی اد      دانشگاه

کند تا موعو  ک ارآفرینی ه م   کند و تالش میمی

از دانشگاه نش ات گی رد ک ه اگرچ ه در نگ اه او       

موعوعی صحیح است ولی در حقیق ت ب ا توج ه    

گذار از مبحث ک ارآفرینی ک ه ب ه    به تلقی سیاست

دان د ب ا   د ی ک کس ب و ک ار م ی    نوعی آن را ایجا

مفه ومی ک ه ش  ومپیتر و س ایر اندیش مندان ای  ن     

 اند فاصله بسیار زیادی دارد حوزه معرفی نموده

شومپیتر، با بیان مفهوم کارآفرینی، معتقد بود که 

های نوین برخی افراد عصر جدید برپایه ایده

توانند کسب و نخبه استوار خواهد بود که می

که تا کنون وجود نداشته است کارهای جدیدی را 

ایجاد کنند و البته پس از آشنایی با مراکز تولیدی 

ایاالت متحده، متوجه شد که فق  وجود افراد 

کارآفرین نیست که موجب این تحوالت در عصر 

های جدید خواهد شد و برای شکوفایی ایده

صنایت  R&Dکارآفرینانه باید این افراد با مراکز 

 در ارتباط باشند 

گذار، رویک رد  در حقیقت نکته مورد غفلت سیاست

ک ه   خطی او به مبحث اقتص اد دان ش اس ت و ای ن    

علم به تنهایی و وجود کارآفرین ان ب ه تنه ایی ره    

به جایی نخواهد ب رد و آنچ ه ای ن دو را در کن ار     

دهد و موج ب ش کوفایی اقتص ادی و    هم قرار می

شود، موعوعی تحت عنوان جانبه میتوسعه همه

 است  «وآوری و مدیریت نوآورانهن»

عنوان یک مدیر موف ، معتقد است  استیو جابز به»

که ه ر آنچ ه ی ک م دیر، نی از دارد، در اط رافش       

ه ای م ورد نی ازش    وجود دارد و تنها او باید ایده

را تشخیص دهد و با یک حرکت نوآورانه، آنها را 

به شکلی در کنار هم قرار دهد که هم پاس   نی از   

دلی   ش ک  و ش مای     اش باشد و هم ب ه مجموعه

دست آورده است، متعل  به صاحب جدیدی که به

 (     ۹) «جدیدش شود

کالم آخر آنکه باید برای حرکت در جهت توس عه  

پایدار به اقتصاد نوآوری روی آورد و قب  از آن 

گذار ه د  خ ود را روش ن کن د ک ه      باید سیاست

ه بناس  ت ب  ه کج  ا برس  د؟ و در ای  ن راه، وظیف    

بنی ان  های دانشنهادهایی نظیر دانشگاه و شرکت

 چیست؟

اگر هد ، اقتصاد پیشرفته و جدی د اس ت دو راه   

( نگاهم ان ب ه ص نایت    1در پیش خ واهیم داش ت    

( بگ ذاریم ب ازار   1آینده و با تکنولوژی باال باشد  

رق   ابتی، خ   ودش راه خ   ود را انتخ   اب کن   د و 

و براساس گذار اعالم کند ها را به سیاستاولویت

گذار، آمادگی طراح ی ترکی ب   نیاز بازار، سیاست

سیاستی جدیدی را داشته باشد که بتواند با تاکید 

ه ای آموزش ی، پ وهش ی، ص نعتی،     بر سیاس ت 

الملل ی، ب ه   فناوری، ارزی و ارتباطات تجاری ب ین 

های مالی و پولی کشور را تنظیم ای سیاستگونه

در ای ن راه   کند که منجر به تثبیت اقتصاد شود و

عنوان یکی از ابزارهای پیش برنده،  دانشگاه هم به

مین نیازهای دانشی و پرورش أنقش خود را در ت

که بازار تشخیص داد، ایفا کند   محق  در هر جایی
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دانشگاه به هیچ وجه در این چرخ ه تولی د ث روت    

تواند در امتداد سایر نهادهای اقتصادی ق رار  نمی

این تلقی از دانش گاه ب رای   که صورتی گیرد و در

وج ود آی د )ک ه آم ده اس ت(      گذار بهنهاد سیاست

ممکن است حتی مسائ  بیش تری ب رای اقتص اد،    

آموخت ه و عملک رد   ک اری قش ر دان ش   همانند ب ی 

منج ر ب ه    وجود آید که نهایت ا  هد  دانشگاه به بی

ناامی دی جامع  ه از عملک  رد دانش  گاه، نامتج  انس  

امع ه و ص نعت و حت ی    بودن دانشگاه ب ا بدن ه ج  

 های خود شود ناامیدی اه  دانش از توانایی
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 سنجی: علم سیاست علمعلم
 

 
 1فرژاله سلیمیدکتر 

 

 

  
 
 
 

 یدهـچک

سنجی از ابتدا تا کنون بر پایه سیاست علم بنا نهاده شده است و تفااو   از آنجا که حوزه علم
اطالعا  در همین نقش مهم آن نهفته است، به همین های سنجشی اساسی آن با سایر حوزه

دهی به مسیر تولید علمی کشور مورد توجه رود که اهمیت و تأثیر آن در جهتروال انتظار می
کوشاد مامن تییاین جای ااه حاوزه      واقع شود و بیش از پیش شناخته شود. ایان مقالاه مای   

گذاری تواند در سیاستوزه که میگذاری علم، به قوانین جاری در این حسنجی در سیاست علم
 1.ها مورد استفاده قرار گیرد بپردازدریزیو برنامه

 

 

 
 

                                                           

     :zhsalimifar@gmail.com  Email      شناسی ی علم اطالعات و دانشادکتر 1.
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 مقدمه

سنجی در سیاست علم به قدرری یاداد   اهمیت علم

سنجی قادر است انر علمبرخی بیان کرده است که

هددای زدداری بدده ادد این  یددان ب دزدده و ه اندده  

اقتصادی کمک کنر و کاراای احقیقدات را ازد ااش   

سددنجی عددالوه بددر اان دده ای  دهددرب بنددابراام علددم 

کنر، هم اره های احلیل استنادی استفاده  ی روش

های  ربد   بده   هاای داگر نظیر شاخصشاخص

هدداای کیفددی، نظیددر  شدداخص ب دزدده و همینددیم

، 1گیددرد لالدد ا داوری علمددی را نیدد  بدده کددار  ددی

، 1330، نقددل در ندد رویی یدداکلی،   3، صب 7002

، نقدددددل در 7-1، صب 7010ل 7(ب وان لدددددر39صب 

( نیدددد  39 -39، صب 1330ندددد رویی یدددداکلی، 

دانددر کدده بددا ای ای علددم  ددیسددنجی را زدد یه علددم

و هددا هددا،   عدد  هددای کم ددی ازددراد، گددروه زنبدده

ها در علم و روابط آنها با ا راگر سر و کار  پراره

دارد و به  حروده اک رشدته علمدی خداص ا لد      

سدنجی را آش ارسدایی   نراردب وی هدر  ای علدم  

سدنجی و زرااندرهای   هدای علدم  های پرادره واژگی

  ز د در پژوهش علمی بدرای  درارات  د ررار    

سنجی کنرب وان لر  اننر پرااس علمعلم   رزی  ی

کنر، بل ه آن را اک علدم در  علمِ علم   رزی نمی را

 دانرب علم برای علم  ی

( ذاددل 19، صب 1333نقشده زددا ل علمدی کشدد ر ل  

، راهبردهای یار را بدرای نهادانده   9راهبرد کالن 

کردن  رارات دانش و ابتنای  رارات زا  ده بدر   

 دانش در بر دارد: 

                                                           
1. Thelwal 
2. vinkler 

ازد ا در  یدان سده    ب ارابا   ستمر و هم7راهبرد 

ی داندش و اق ادت   زراان ا لیر، کاربرد و ا س ه

 زراانر ابرال انراشه به  حص   ای طرا :  

   استقرار نظام ربتی و سنجش علم، زنداوری و

 ن آوری؛  

  هددای زراددان داده،  ااجدداد و اق اددت شددب ه

هدای  اطالعات و دانش بدا زماادت ای ااجداد باندک    

هدای اسدتنادی و   اطالعاای علمی و زناوری، پااگاه

ش نشراات علمی به  نظ ر انتقا  و انتشدار  گستر

 دانش؛  

  ااجاد بانک اطالعاای کارآ ر و رویآ ر برای

هددا و  نددابل علمددی اعضددای هیددلت علمددی، کتددا  

ها و احقیقات انجام شره،  قاالت   ز د، پژوهش

هددا و  نا دده هددا و پااددانخددارزی و داخلددی، رسدداله

 های عروری زا  ه برای پژوهشب    ع  

 بسترسددایی  شددارکت نهددادی نقددش ب 3راهبددرد 

گیری کالن کشد ر  آزرانان دانش در نظام اصمیم

و نهاداندده کددردن زرهنددش پددژوهش، اریاددابی و    

 گیری ای طرا :  نظارت در سط ح  ختلف اصمیم

  هددا و ااجدداد  ددرارات دانددش در ویاراخاندده

هدای کشد ر بده  نظد ر ا یدیم نیایهدای       دستگاه

ها و  راک  علمی پژوهشی و ارزا  آن به دانشگاه

و پژوهشی برای انجام گرزتم ا د ر زداکمیتی در   

 عرصه پژوهشب  

ااددم دو راهبددرد ای طرادد  هم دداری و نظددارت     

سنجی و احلیل و اریاابی صحیح  تخصصان علم

وع یت علم و زناوری کش ر قابل احق  هسدتنرب  
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همینددیم در برنا دده پددنجم ا سدد ه کشدد ر نیدد    

ر شدد اهر  ت ددردی  بنددی بددر عددرورت زضدد    

هدای زماادت ای   سنجی در عرصه تخصصان علم

 گدددیاری علدددم و زنددداوری وزددد د داردسیاسدددت

 (ب 9 -3، صب 1330لن رویی یاکلی، 

رسر درک درسدتی ای زااگداه و نقدش    به نظر  ی

گددیاری علددم در بددیم   سددنجی در سیاسددت علددم

گدیاران کشد ر وزد د داردب ای آنجدا کده      سیاست

پااه سیاسدت  سنجی ای ابترا اا کن ن بر ز یه علم

علم بنا نهاده شره است و افداوت اساسدی آن بدا    

های سنجشی اطالعات در همیم نقدش  ساار ز یه

رود  هم آن نهفته است، به همیم روا  انتظار  دی 

دهی به  سیر ا لیر که اهمیت و الریر آن در زهت

علمی کش ر  د رد ا زده واقدل شد د و بدیش ای      

 پیش شناخته ش دب  

، نقددل در ندد رویی 1393ل 1نددالیم   و   لین دد 

سددنجی را کدداربرد  ( علددم33، صب 1330یدداکلی، 

 های کم ی در ارابا  با احلیل علدم  شداهره  روش

، نقدل در  99، صب 1330ل 3دانندرب هیتد ن   ی 7شره

سددنجی را ( علددم33، صب 1330ندد رویی یدداکلی، 

دانر به روا رد علمِ علم برای ا رارپیاری علم  ی

ای آن در  ق لدده  گیددرینحدد ی کدده ا  ددان بهددره 

 سیاست علم زراهم ش دب  

، نقددل در ندد رویی یدداکلی، 1393؛ 1392پددرااس ل

 نظددد ر بررسدددی وزددد د  ( بددده133، صب 1330

وری علمدی و ا لیدر ناخدالص    همبستگی بیم بهره

                                                           
1. Nalimov & Mulchenko 
2. Science viewed  
3. Haitun 

وری هداای را روی بهدره   لی هر کش ر  حاسدبه 

علمی و ا لیر ناخالص  لدی برخدی ای کشد رهای    

اای انجام داد و بده اادم   اروپاای، آ را اای و آسی

سهم  ت ن علمی اک کشد ر در  »نتیجه رسیر که: 

زهان، خیلی به سهم آن کش ر ای رروت زهان که 

شد د  بر اساس ا لیر ناخالص  لدی  حاسدبه  دی   

ن داک است؛ اام سهم، خیلی با نسبت زم یت آن 

طد ر  کش ر ای زم یدت زهدانی افداوت دارد و بده    

کشدد ر در کددرد آن  شدده دی بددا  یدد ان ه اندده 

پرااس ادعدا کدرد   «ب آ  یش عالی آن  رابط است

که هر کش ر برای اان ه بت انر به صدحنه رقابدت   

کدم زدرود   المللی وارد ش د، باار دسدت علمی بیم

های ای ا لیر ناخالص  لی خ د را به پژوهش 2/0

پااه اختصاص دهرب در ااران هم همدانط ر کده ای   

لیدر  طرا  ا زه کدردن بده اهمیدت و عدرورت ا     

های اخیدر زااگداه شدان دهم     ت ن علمی در سا 

ادر  اام، با ا زه دقی ا لیر علم دنیا را کسب کرده

سنجی قط ا نقش کارگیری عالمانه اص   علمو به

هددای  ختلدددف  و ارددر ا لیددر علدددم را در بخددش   

 شاهره  سیاسی، زرهنگی وببب اقتصادی، ازتماعی،

 خ اهیم کردب 

 

 سنجیقوانین رایج در علم

سنجی به بررسی و  طال ه روابط  یان  اعر علمق

 ددرارک و ن اسددنرگان و کلمددات در  تدد ن علمددی 

دهندر  پرداینرب اام ق اعر نشان  ی نتشر شره  ی

هددای ا لیددر، کسددب و اشدداعه  کدده رونددر ز الیددت 

 کنددراطالعددات ای ق اعددر خاصددی پیددروی  ددی    
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(ب قدان ن  1339یاده، نیدا و زسدم  ل حمریاده، زهیم

ن بردزدد رد، قددان ن یاقددف، قددان ن   ل ا ددا، قددان  

سدنجی  ارویو ، و قان ن پرااس ای ق اعر پااه علم

هستنر و ق انیم  ت درد داگدری هدم در اادم علدم      

(ب در 39 -39، صب 1333وزددد د دارد لزیدددرری، 

 پردایامبادا ه به   رزی اام ق انیم  هم  ی

  «چرخه سودمندی تجمعی»نظریه  .1

قددان ن »اددا  «یرخدده سدد د نری اجم ددی»نظرادده 

سنجی اسدت کده   ای عم  ی در علمنظراه «پرااس

 «آورد  زقیددت،   زقیددت  ددی»بددر اسدداس اصددل 

 طدرح شدره اسدتب     1ا سط درک دو س ال پرااس

ای که ینرام بار بده آن  بر اساس اام قان ن،  قاله

استناد شره است، ای شانسی بیشتر برای دراازت 

  نر است؛ بده بیدانی داگدر،   استنادهای بیشتر بهره

ای کده  اقبا  دراازت استنادهای بیشتر برای  قاله

ار هم، ینرام بار بده آن اسدتناد شدره اسدت     پیش

هاای است که در گیشدته، بده آنهدا    بیشتر ای  قاله

کمتر استناد شره استب بده همدیم ارایدب شدانس     

ای که اداکن ن یندرام   انتشار  قاله برای ن اسنره

ای  قالده  نتشدر کددرده اسدت بیشدتر ای ن اسددنره    

کدارار بد ده اسدتب همیندیم     است که ااکن ن کدم 

ط ر   رر  ای که بهشانس  راز ه بیشتر به  جله

و به دالال گ نداگ ن بده آن  راز ده شدره اسدت      

ای اسدت کده اداکن ن کمتدر بده آن      بیشتر ای  جله

 -733، صب 1329 راز دده شددره اسددت لپددرااس،  

 -173، صب 1330، نقل در ند رویی یداکلی،   309

براام، بدر اسداس اادم قدان ن، آنیده در      (ب بنا130

                                                           
1. D. De Solla Price 

ا انر بر اقبدا  کسدب   گیشته اافاق ازتاده است  ی

لندد رویی    زقیددت در آانددره الریرگددیار باشددر  

 (ب   130، صب 1330یاکلی، 

  «اثر متیو»نظریه  .2

دهنره  ید ان ارربخشدی   به ن عی نشان «ارر  تی »

سسده ادا ادک    ؤا لیرهای علمدی ادک زدرد، ادک      

( 1393ل 7رابددرت  رادد ن کشدد ر اسددت و ا سددط

ای زصدل   73ارائه شره استب وی با الهدام ای آاده   

انجیل  تی، اام شاخص را ارائه کدرد؛ در اادم    79

آن کددس کدده دارد، بدده او »آادده گ اددا آ ددره اسددت: 

بیشتر داده خ اهر شر اا به زراوانی داشته باشدر  

و آن کس که نرارد زتی آنیده را هدم کده دارد ای    

ا ن   تقر اسدت کده برخدی    ب  ر«دست خ اهر داد

ای دانشمنران و پژوهشگران  شده ر در  قااسده   

با دانشمنران و پژوهشدگران ناشدناخته، اعتبدار و    

کننر، زتی اگر آردار آنهدا   شهرای بیشتر کسب  ی

 شابه آرار ازدرادی باشدر کده ناشدناخته هسدتنرب      

برای نم نه اگر اک گروه، کار پژوهشی  شدترکی  

 ر گروه در  قام  سؤو  را انجام دهنر، زرد  شه

 شد د؛ در و صازب ااره اصلی طرح شدناخته  دی  

که گاهی اام زرد ااره اصلی را  طرح ن درده   زالی

و نقش اصلی را در انجدام طدرح برعهدره نراشدته     

استب بر همیم اساس،  را ن   تقر ب د در نظدام  

هدددای علمدددی و اعطدددای زددد اا ، نظدددام ارابدددا 

هاای  نابرابریاسهیالت و ا  انات،  دهیاختصاص

هدا  ها به دلیل  حرواتوز د دارد و اام نابرابری

و گدداه بدده دلیددل خطددا در قضدداوت و داوری ر    

                                                           
2. R. Merton 
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ای که گاه ازراد با نب غ و اسدت راد  گ نهدهرب به  ی

انددرایه دراازددت هددای برابددر و هددم شددابه، پدداداش

پیاری آرار دانشدمنران  کننرب به نظر وی روات نمی

شد د بده لحدای  ید ان      ی شه ر و نا رار باعث 

اسددتناددهی و زتددی ای نظددر اددروان اددازتم نددام   

خ انندددرگان،  ای  شدددخص در ذهدددم ن اسدددنره

علمی دانشمنران  هایارابا  نظام هاای درنابرابری

شد د  به وز د آارب اام نابرابری علمی   زب  ی

پژوهشگران ز ان و ناشناخته با کمتدرام  ید ان   

  ازه ش نر و زدا   ا زه و استناد به آرار علمی 

ی شدهرت  آن ه پژوهشدگران  شده ر بده واسدطه    

 رادد ن  خدد اش اسددتناد بیشددتری دراازددت کننددرب

ی اخصیص نادرسدت اعتبدار   همیم روش پیییره

نا یددر لندد رویی  «ارددر  تیدد »بدده آرددار علمددی را 

 (ب 137 -131، صب 1330یاکلی، 

اام نظراه با انتقادهاای در خصد ص افسدیر آاده    

به آادات قبدل و ب در آن   ازده     و ل وم ا زه  73

دادها بدا  شر و به اام ص رت اصالح شر که برون

دادهددای سیسدتم اریادابی شدد دب   ا زده بده درون  

ا ددرویه در سددطحی وسددیل ای ارددر  تیدد  بددرای   

هدا، ازدراد و   ای کش رها، دانشگاه طال ات  قااسه

ش د، البتده بدا ا زده بده     ها استفاده  یزتی  جله

 شد د بده  مب لیا ا صیه  یدادهای هر سیستدرون

هددا و بنددری و اریاددابی دانشددگاه   نظدد ر رابدده 

المللددی، در ا لیدرهای علمددی آنهددا در  قیداس بددیم  

شد د،  سطحی وسیل به شاخص ارر  تید  ا زده   

های های آنها نسبت به ا راگر در ی ینها ا افاوت

هددا، هددای آ  یشددی و پژوهشددی دانشددگاه زدد یه

لیددر  قالدده و هددای گ ندداگ ن در ا قابلیددت رشددته

دادهای دانشگاهی، قدر ت و  دراازت استناد، درون

ی ز الیددت آ  یشددی و پژوهشددی دانشددگاه، دوره

  ق یت زغرازیاای دانشگاه در نظر گرزتده شد د   

 (ب 137 -131، صب 1330لن رویی یاکلی، 

 پراکندگی قانون .3

 ا سددط  «قددان ن ا یاددل»اددا  «قددان ن پراکنددرگی»

کدرد  را بیدان  دی  ز رد  طرح شر و اام قضیه  برد

هدا، انتشدار سدهم    نسبت کمی ای  جلده که ا راد به

  عد   را برعهدره   هدای هدم  باالای ای کدل  قالده  

هدا دورادر   دارنر و هر یه ای هسته  رک ی  جلده 

هداای   ازده   ش ام، با پراکنرگی بیشتری ای  قاله

هددای گ ندداگ ن  نتشددر شدد ام کدده در  جلدده ددی

کده بدرای بده    انرب قان ن بردز رد باعدث شدر    شره

ها، بده صدر  وقدت و نیدروی     وردن  قالهآدست 

هدداای کدده در  زددراوان بددرای زسددتج ی  جلدده   

ادر قدرار   های   عد عی دورادر و پراکندره    ز یه

 سنجی بده دارنر نیایی نباشربای اام قان ن در علم

-ها، بهرهی  جله نظ ر برقراری رابطه بیم انرایه

هدا و  هی انتشار  جلوری اقتصادی و ه انه زااره

وری نی   حاسدبه همبسدتگی بدیم اندرایه و بهدره     

ها استفاده شر اا ای نتداان آنهدا در راسدتای     جله

ها بهره گیاری یگ نگی پشتیبانی ای  جلهسیاست

(ب برخدی  139، صب 1330زست لن رویی یاکلی، 

ق اعر زاکم بر زراانر ا لیدر، انتقدا  و اسدتفاده ای    

اادم قدان ن   وسدیله  اطالعات در ز ا دل علمدی بده   

 شناساای شره است که عبارانر ای: 
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     درصر باالای ای  قداالت هسدته و  هدم در

 ش نر؛  ا راد انرکی ای  جالت  نتشر  ی

    دانشدددمنران و پژوهشدددگران ای  قددداالت

 جالت هسته بیشتر ای سداار  قداالت اسدتفاده    

 کننر؛  ی

    نخبگان بیشتر ای زاصل احقیقدات نخبگدان

 گیرنر؛ بهره  ی

 زرادر بدر اسداس احقیقدات اخیدر       احقیقات

 ش د؛  را ی  ی پی

  دانشگاه نا رئی پژوهشگران را قبل ای

انتشار ارر ای نتاان احقیقات هم اران آنها آگاه 

 (ب 33، صب 1333کننر لزیرری،  ی

 قانون هشتاد بیست  .4

قدان ن بردزد رد ن دادک    قان ن هشتاد بیسدت بدا   

 گ اندر و ا سدط  است و به آن قان ن پارا  هم  ی

 طددرح شددره اسددتب بددر اسدداس قددان ن  1اددرویو 

% ای 30اد ان انتظدار داشدت کده     هشتاد بیست  ی

هددا درصددری ای  جلدده 70ای اسددتنادها بدده هسددته

های  % ای استفاده30 ص رت پیارد؛ همینیم اقراباً

% ای 30گدردد و  % ای  جم عده بر دی  70زاری به 

% ای ن اسدنرگان  70هدا بده زدرود    های  جله قاله

؛ 132، صب 1330د لندد رویی یدداکلی،  ا لدد  دار

 (ب90، صب 1333زیرری، 

 قانون مربع معکوس .5

هم  شده ر اسدت    «7قان ن ل ا ا» اام قان ن که به

دهدر کده   و ا سط ل ا ا ارائه شره است نشان  ی

                                                           
1. Trueswell 
2. Lotka's law 

ها را ها و ا راد کسانی که ن شتهبیم ا راد ن شته

ای     س وزد د دارد؛  آورنر رابطهبه وز د  ی

ا راد یادادی ای ازدراد، ا دراد اندرکی      ط ری کهبه

که ا دراد اندرکی ای   زالی کننر، درن شته ا لیر  ی

کنندر لل ا دا،   ازراد ا راد یاادی ن شدته خلد   دی   

(ب اام قان ن 39، صب 1333، نقل در زیرری، 1379

ارام ع ا ل ا لیر علدم را  ا  ان شناساای پربایده

 کندرب بدا شناسداای اادم ع ا دل ا  دان      زراهم  دی 

بهتددری بددرای زمااددت ای ا انمنددرارام ع ا ددل و  

اخصددیص  نددابل بیشددتر بدده ااددم ع ا ددل زددراهم  

(ب بدر  139، صب 1330ش د لند رویی یداکلی،     ی

اساس  طال ات انجام شره، پنن درصر ا راد کدل  

پرارآورنرگان زرود نیمی ای کل  ت ن   عد عی  

ط ر  ت سط کمتدر ای ده  کننرب به  یم را اهیه  ی

آورندرگان ادک رشدته، اهیده نیمدی ای      درصر پرار

 عند ان ادک گدروه    ت ن آن را برعهره دارنر و بده 

هفتاد و پنن درصر گروه پرارآورنرگان، کمتدر ای  

آورندر  بیست و پدنن درصدر  تد ن را زدراهم  دی     

، 1333، نقل در زیرری، 97 -90، صب 1323لپائ ، 

 (ب 32صب 

وری قددان ن در زدد یه بهددرهبددا اسددتفاده ای ااددم 

، نقددل در ندد رویی یدداکلی،  1397ل 3، لمددمعلمددی

وری دانشمنران ( سم بهره132 -139، صب 1330

را اخمددددیم یدب او نشددددان داد کدددده در بیشددددتر 

وری های   ع عی، بداالارام سدطح بهدره    ز یه

سدالگی اافداق    33علمی دانشمنران، پدیش ای سدم   

سدالگی بده    39ادا   30ازتر که البتده در زاصدله    ی

                                                           
3. Lehman 
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ار استب بدا وزد د اادم وی    نقطه اوج خ د ن داک

وری علمی دانشدمنران زد یه زی ادک را    سم بهره

سالگی ا ییم کدردب البتده اادم     73اا  79در زاصله 

وری علمی دانشمنران پیش گفته که بیشترام بهره

دهر بده اادم   ندی نبد د کده      سالگی ر   ی 33ای 

وری ا اننر در سنیم باالار ای آن به بهره آنها نمی

 علمی برسنرب 

( هددددم 1399ل 7( و ااروسدددد ن1399ل 1دنددددیس

وری پژوهشی دانشدمنران را ادا زدرود سدم      بهره

شصددت سددالگی پابرزددا دانسددتنرب دنددیس در ااددم 

گ اددر: البتدده طبی ددی اسددت کدده ا ددراد  ی یندده  ددی

ا لیرهای علمی  نتشر شره دانشمنران در زاصله 

سددنیم یهددل اددا پنجدداه سددالگی بیشددتر ای ا ددراد  

ان در سدم سدی سدالگی    ا لیرهای علمی دانشمنر

باشرب و ااروس ن اعالم کرد که در زاصدله سدنی   

وری علمی دانشمنرانی یهل اا پنجاه سالگی، بهره

هددای پژوهشددی خدد د را اسددتمرار     کدده ز الیددت 

انر اندرکی بیشدتر ای دانشدمنرانی خ اهدر     بخشیره

بدد د کدده وقددت یاددادی را بددرای ا دد ر ازرااددی و  

زدد یه کننددر و در واقددل ای  ددراراتی صددر   ددی

، 1330ش نر لن رویی یداکلی،   پژوهش خارج  ی

 (ب  133صب 

 قانون کمترین کوشش .6

ا سدط   «3قان ن یاقف»اا  «اصل کمترام ک شش»

یاقف  طرح شر و بر اسداس آن هدر کدس سد ی     

دارد یه  سائل عروری و زد ری و یده  سدائل    

                                                           
1 . Dennis 
2 .Eiduson 
3 . Zipf's law 

اش را بددا صددر  کمتددرام اددالش ازتمددالی آانددره

  نی است که ادک   م م زل کنرب اام اصل به اام 

ک شر  شد الت زد ری و بده ازتمدا ،     شخص  ی

اش را ای طراقی که به کمترام های آانرهدش اری

( ای 1393االش نیای داشته باشر، زل کنرب یاقف ل

اصل کمترام ک شش برای ا صیف نر   ت سدط  

کمترام کار ازتمالی استفاده کرد و بر همیم  بنا، 

ای طرا  ب ارگیری ها را ن اسی  قالهاهمیت ک ااه

های کمتر برای اک  فه م   رد الکیدر قدرار   واژه

ا ان برای بیدان  دادب به نظر او در شرااطی که  ی

کدارگیری  اک  فه م ای اک واژه استفاده کرد، بده 

واژگان  ت رد برای بیان آن  فه م در ادک  قالده   

  نی استب قان ن یاقف زراوانی ظه ر واژگان بی

کندر لند رویی یداکلی،    ی  یدر اک  تم را بررس

(ب یاقف  شاهره کرد که بدیم  13 -13، صب 1330

ها در هدر  دتم   ط   واژه و ا راد دز اای که واژه

رونر، رابطه     س رابتی وزد د داردب  کار  ی به

ارام   ارد استفاده قان ن یاقدف  البته ا ی ای  هم

سدایی  سایی اسدتب در زشدرده  در نظراه زشرده

ها بدر طد     ره دقی  بسا ر واژه ت ن دانستم قاع

ریر دارد لگیدرد اد  ر  ی که   رد استفاده قرار  ی

ادد ان بدده زددر  طلدد بی ای  و بددا ااددم آگدداهی  ددی 

زشردگی کلمات و عبارات دسدت اازدت لزیدرری،    

 (ب 33، صب 1333

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

، 1330، نقددل در ندد رویی یدداکلی، 1392شدداکلی ل

سای انی  نظرای نقطهوری علمی ( به بهره700 صب
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هدای ز دری اشدخاص را    ا زه کرده و ا انمندری 

وری ا ی ای ع ا ل  هم در بروی افداوت در بهدره  

داندرب وی عدالوه بدر ا انداای برقدراری      علمی  دی 

گانه یادر را در  ها، ع ا ل هشتارابا  بیم انراشه

 رر دانست:  ؤاام ی ینه  

ا انمنری پژوهشگر برای شناساای اک  سلله  .1

 ؛ خ  

 ا اناای پژوهشگر برای کار روی آن  سلله؛  .2

شناسدداای نتدداان   بددرای پژوهشددگر ا اندداای .3

 اریشمنر؛  

گیدری در اادم   ا اناای پژوهشگر برای اصمیم .4

خص ص که یه وقت ز ایات نتداان را بیداورد و   

 یه وقت ای ذکر  طالب اعازی خ دداری کنر؟؛ 

 ها؛ ا انمنری پژوهشگر در نح ه نگارش اازته .5

برداری  ناسب ای ی پژوهشگر در بهرها اناا .6

 انتقادها؛ 

 اصمیم پژوهشگر به ارسا   قاله به اک  جله؛  .7

الکیر پژوهشدگر بدر انجدام اغییرهدا در  قالده       .8

خدد د، در صدد رت  طددرح شددرن اغییددر ای طددر  

  جلهب  

گاندده اددک اگددر در هددر اددک ای ااددم ع ا ددل هشددت

% ا تیددای بیشددتر ای  90 پژوهشددگر   زدد  شدد د 

 79وری او ی به دست آورد، بهرهپژوهشگر داگر

  ببرابر بیشتر خ اهر ب د

% ای امام 90ط ر اقرابی، ا ان اخمیم ید که به ی

 % ای دانشددمنران ا لیددر 10هددای علمددی را   قالدده

% 10کننر، ا ا ن تده زالدب اادم اسدت کده اادم         ی

هدای علمدی را ا لیدر    % ای  قالده 90دانشمنری کده  

% 90و همینیم بده   % دانشمنر داگر30کننر، به  ی

های علمدی آنهدا وابسدتگی دارندر     ای  جم    قاله

(ب پدس اهمیدت   702، صب 1330لن رویی یداکلی،  

همه پژوهشگران و همه آرار علمی را   رد الکیدر  

ا زهی و سرک   برخی ازدراد  قرار دهیم و با بی

 ی ینه اض یف کل پژوهش را زراهم ن نیمب 

یم زداری در  سنجی و قد ان با ا زه به اهمیت علم

هدا و  آن برای ا ییم  سیر علمدی ازدراد، سدای ان   

ش د ا زه  ناسب به اق ادت  کش رها ا صیه  ی

سدنجی دانشدگاه صد رت    و ز الیت کارگروه علدم 

گیرد و راه ارهدای الیم بدرای اسدتفاده ای نتداان     

 کار گرزته شد دب همدان   سنجی بههای علمبررسی

سنجی مبینیم ق انیم  طرح شره در علط ر که  ی

 در دانشگاه ب علی سدینا هدم زداری اسدتب  د الً     

ا راد کمی ای دانشمنران دانشگاه ا راد یادادی ای  

آورندرب لدیا   وز د  دی  ا لیرات علمی دانشگاه را به

هدای  س ی کنیم ه شدیارانه بقیده قد انیم و اصدل    

 طرح شره را در دانشگاه رصر و پیگیری کنیم و 

هددا رادد یهبرنا دد هددا وگیددریای آنهددا در اصددمیم

استفاده کنیمب در آ  یش پژوهشگران خد د اعدم   

ای اعضای هیلت علمی و دانشدج اان احصدیالت   

گانده شداکلی را در   ا میلی، اق ادت ع ا دل هشدت   

دست ر کار قرار دهیم و بر امرام و ا رار زراوان 

  آنها اا رسیرن به نتیجه  طل   باینااستیمب
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  از دانشمندان برتر یدکتر محسن جالل یمعرف

 ESI یاستناد گاهیشده توسط پا یمعرف
 

فر یمیمصاحبه و نگارش: ژاله سل

 
 

 

 
 

دکتر محسن جاللی استاد و محقق   

برجسته دانشقگا  بقلیلی سقیدا در    

در تهران متللق  دق ن      2431سال 

مققق را کاردداسقققی را در سقققال  

دداسققیو و در ردققته کققاا  2431

ارد  کقلد را در  م را کاردداسی

 2411دداسی در سقال  ردته کاا

تهران اکذ نملدنق  و از  از دانشگا  

همان سال به یضلیت هیأت یلمقی  

دانشققگا  بققلیلی سققیدا در م نقق     

ایشققان دکتققرد کققلد را در ردققته  

دداسققی از دانشققگا  ردیدقق  کققاا

انگلستان کسب نملدن   دکتر جاللی 

پقاندد  بقار    2433تا  2431از سال 

یدلان پژوهشگر برتقر دانشقه     به

ان   همچدین کشاورزد انتخاب د  

بدابر ایالم معاونقت   2433در سال 

پققژوهو و فدققاورد وزارت یلققلمو 

یدقققلان تحقیققققات و فدقققاوردو بقققه

پژوهشققگر برتققر کشققلرد انتخققاب 

د برتقر اسقتان   د   و یدلان چهر 

را نید در همان سال کسقب کردنق     

الزم بققه رکققر اسققت کققه ایشققان در 

پژوهشققققگر  2434و  2433سقققال  

د اسققتان همقق ان دقق ن    برگدیقق  

تقا سقال    2434جاللی از سالدکتر 

هاد مدتشقر  بدا بر ایالم داد  2433

داران یلقق  دقق   از پایگققا   الیققه  

در هر سقاله   (ISIتامسلن رویترز )

زمر  یک درص  برتر دانشمد ان و 

انق   ایقن   بقلد  نخبگان یلمی جهان 

 1123اسقققتاد برجسقققته در سقققال 

جققاید  بهتققرین مقالققه را در زمیدققه 

دققالیدار و هققاد مهد سققی کققاا 

  محیط زیست  بی ایطایی از  رف

"International Society of Paddy 
and Water Environment 

Engineering"  یهقققققی از بقققققراد

هقاد کقلد کسقب نملدنق   از      مقاله

افتخارات دکتر جاللی ققرار گقرفتن   

دققان در زمققر  تعقق ادد از مقققاالت

 Top Hottest 25مقققاالت دا) )

Articles  پایگقققا   ( بدقققابر ایقققالم

 "Science Direct"ا الیقققققاتی 

یدقققلان بادققق   ایشقققان بقققه  مقققی

"Associate Editor"  د بققا مهلققه

"Natural Resources Research" 
 Springerدر پایگققققا  ا الیققققاتی  

کددققق   از جملقققه   همهقققارد مقققی 

هاد پژوهشی دکتقر جاللقی    فعالیت

مقالقه در   213تقلان بقه انتشقار    می

 3ر المللقیو انتشقا  مهالت معتبر بین

مقالققه فارسققی در مهققالت ملققیو    

انتشار دو یدقلان کتقابو راهدمقایی    

 32نامه دکتردو راهدمقایی  پایان 21

ارد  و اتمقام  نامه کاردداسیپایان

یک  قر  پسقادکتردو مهقرد یقک     

 ر  پژوهشی بین دانشگاهی )ملی( 

 قققر  پژوهشقققی دانشقققگاهیو  1و 

 ر  پژوهشیو ارائقه   3همهارد در 

اد ملققی و مقالققه در سققمیداره  11

پژوهشی به   ر  3المللیو اتمام بین

پژوهشقی    قر   3یدلان مهقرد و  

یافته به یدلان همهقار ادقار     پایان

کرد  همچدین ایشقان داور مهقالت   

 Journal ofالمللققی همچققلنو  بققین

Hydrology وJournal of 

Environmental Management و

Agricultural Water 
Management وGeoderma و

Environmental Science and 
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Pollution Research و

Environmental Earth Sciences و

Catena وArid Land Research 

and Management وPedosphere 

Natural Resources Research  و

چدقق ین مهلققه دیگققر هسققتد   دکتققر 

جاللی در کدار تق ری  و پقژوهو   

هاد اجرایی مختلفی نیقد  مسؤولیت

تقلان بقه   جملقه مقی  ان  که از دادته

ملارد زیر ادار  نملد: یضل هیأت 

هقاد مدطققه بقربو    ممید  دانشقگا  

سرپرسققت مهتمققو  مققلزش یققالی 

مالیرو معقاون  ملزدقی دانشقه      

کشقققققاورزدو مققققق یر گقققققرو    

دداسیو همهارد پار  وقت با  کاا

مرکد تحقیقات کقاا و  بو یضقل   

هیققأت تحریریققه مهلققه پققژوهو    

کشقققاورزدو یضقققل کمیسقققیلن   

دقققلراد همقققاهدگی   کشقققاورزد

تحقیقات استان هم انو یضل کمیته 

ریدد دانشگا  مالیقرو یضقل   برنامه

کمیتققه تخصصققی حفااققت کققاا و 

 بخیققدداردو یضققل کمیتققه ت ذیققه  

گیاهی  یالو  بر ایقن دکتقر جاللقی    

ان ازد اق امات م یریتی همچلن را 

و تأسی  دور  کاردداسقی اردق    

دداسققی در دانشققگا  بققلیلی کققاا

انققق ازد و سرپرسقققتی سقققیداو را 

 زمایشققققگا  دققققیمی کققققاا در  

انق ازد و  دانشه   کشاورزد و را 

سرپرستی  زمایشگا  حاصلخیدد 

کاا در دانشه   کشاورزد را بقر  

ایشان بقر   h-Indexان   یه   دادته

اسققاا ایققالم پایگققا  ا الیقققاتی    

Scopus 41    و و تعق اد ارجایقات بقه

مقاالت یلمی ایشان بر اساا ایالم 

 Scopus 4241پایگقققا  ا الیقققاتی  

 باد   ملرد می

ملضلع فعالیقت پژوهشقی ایشقان    

 در حال حاضرو اسقتفاد  از جقارب  

هاد مختلف در جذب کدد  و اصال 

هقا  و انتقال یداصر بذایی و  الید  

گلیی حرکت در کاا و گیا  و پیو

هاد ر کاا با استفاد  از م ل نها د

باد   همچدین ایشان در مختلف می

زمیدقققه کیفیقققت دقققیمیایی  بهقققاد 

زیرزمیدققی فعالیققت دارنقق   دکتققر    

جاللققیو یلامققت مختلفققی همچققلن  

یالقه و تالش زیقاد و اسقتمرار در   

کققار و دقققت در انتخققاب ملضققلع  

مداسب را در کسب یدلان دانشمد  

یققک درصقق  برتققر جهققانی مققؤ ر    

   البتقه قابقت رکقر اسقت کقه      دان می

قرار گرفتن در زمر  دانشمد ان یک 

درصققق  برتقققرو در اکتیقققار کقققلد 

دخص و یا هیچ فرد دیگرد نیست 

که بتلان  انتخاب یقا انتصقاب کدق      

بلهه بای  محققان جهان به ملضلع 

ملرد تحقی و تلجه دادته بادقد  و  

ملضلع از جذابیت کافی برکلردار 

لد و بادقق  کققه بققه  ن اسققتداد دقق 

حاصت استدادهاد زیاد بقه مققاالت   

نلیسقققد    ن را در لیسقققت یقققک   

درص  دانشمد ان برتر جهقان وارد  

کیق  بقر   أکد   دکتقر جاللقی بقا ت   می

ایدهققه بققه مدکققلر کسققب ملفقیققت   

یققالو  بققر جقق یت و پشققتهار بایقق   

پیگیرد مق اوم نیقد دادقت  افقدود     

بقق ون تردیققق  دقققداکت ملانقققو و  

 مشهالت  بر سقر را  پقژوهو نیقد   

به نلبه کقلد در چگقلنگی بقه  مقر     

گشققا رسققی ن ملضققلع تحقیقق و را 

 کلاه  بلد   

ایشان درکصلص ملانقو ملجقلد   

در مسققیر پققژوهوو یهققی از ملانققو 

بسیار بدرگ در این مسقیر را یق م   

تخصیص ایتبارات و امهانات کافی 

دان  که انهام کارها را با مشهت می

کد  و یا انهام  نها را بقه  ملاجه می

ان ازد  به هرحقال کمبقلد   می تعلی 

بلدجه مسأله اساسی است کقه در  

رون  انهام کقار بقا کیفیقت اکقتالل     

کد   به نکر ایشان دب بقه  ایهاد می

دیگقر محققققان در مسقیر پققژوهوو   

جقاد   این است که گاهی اوققات بقه  

ایدهه کار پژوهشقگر دیق   دقلد و    

همهاران پژوهو یعدی دانشهلیان 

قق یر و  تحصیالت تهمیلقیو مقلرد ت  

سقف  أتشلی  قرار گیرن و با کمال ت

دققلن   ملققال بققارز ایققن تدبیققه مققی
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ملضقققلعو دانشقققهلیان دکتقققرد   

هسققتد  کققه بققا تققالش و کلدققو   

بسققیار و صققرف وقققت و زمققان    

فراوانو با چاپ مققاالت در مهقالت   

دانشگا  را بقاال   2معتبر جهانی رتبه

برن و اما دقیقاً در زمانی که بای  می

ققرار گیقردو    دانشهل ملرد تشلی 

متاسققفانه چققلن بققه دلیققت انهققام   

کارهاد تحقیققاتی و چقاپ مققاالت    

سقال تحصقیلی او از حق     یلمی نی 

مهققاز گذدققتهو از سققلد دانشققگا و 

دلد  این امر یقالو  بقر   جریمه می

کققه  زاردهدقق   اسققت بسققیار   ایققن

تردیق    باد   و بقی دلسرد کدد   می

دانشهلیان دیگرد نیقد کقه دقاه     

  رببقت و انگیقد  و   این رون  هستد

ادققتیاک کققافی بققراد انهققام کققار   

 لر دهد   بهتحقیقی را از دست می

کلی روحیه پژوهشقگردو کقه کقلد    

دامت یالقهو ایمانو ایتققاد بقه کقار    

بادق و  کردن و ص اقت در کار مقی 

ارتباط نددیک با مقلارد رکقر دق      

هقققا روحیقققه  دارد و ایقققن اتفقققاک 

 ده    پژوهشگرد را کاهو می

هقا  جاللی در کصلص  رماندکتر 

تقرین  رود کلد مهق  و اه اف پیو

دققان را اسققتمرار در کققار کلاسققته

دانق   همچدقین تق اوم وضقعیت     می

کققارد ملجققلد بققا دانشققهلیان و   

                                                         
1. Rank 

هاد پژوهشیو ارتباط تشهیت هسته

با دانشمد ان برتقر جهقانی و چقاپ    

مقاله در مهالتی که ضقریب تقأ یر   

   باالترد دارن  از جمله اه اف  یدق 

 ایشان است  

دکتر جاللی با ادار  بقر ایقن نهتقه    

المللی در انتخقاب  که معیارهاد بین

تقر از  پژوهشگر برتر بسیار مدطقی

باد و از معیارهاد داکت کشلر می

وضعیت پژوهو در دهر هم ان و 

 ققلر کلققی در کشققلر ابققراز     بققه 

نارضققایتی نمققلد  در یققین حققال    

ها هملار  متذکر د  با تمام کاستی

در دانشگا  بلیلی سیدا و دهر  کار

هم ان را به دیگر مدا   کشقلر یقا   

حتقققی کقققارش از کشقققلر تقققرجی  

ده   در همین ارتباط ود معتقق    می

است به جقد چدق  دانشقگا  داکقتو     

هاد دیگر از نکر امهانات و دانشگا 

مدابو تقریباً در یک سط  هسقتد  و  

براد محققی که معتق  به انهام کار 

هقا امهانقات   انشگا یلمی باد  در د

الزم تا حق ودد فقراه  اسقت و از    

 این نکر چد ان فرقی با ه  ن ارن    

ایشان در کدار انهام کارهاد یلمی 

پیمقققاییو و پژوهشقققیو بقققه کقققل  

راهپیماییو یهاسقیو پقرورش گقتو    

بررسی گیاهقان  بیعقیو مرتعقی و    

دارنقق  و بققه مطالعققه   بققابی یالقققه

 کققارش از مباحققص تخصصققیو بققه  

زمیده تاریخ و مسائت کصلص در 

اجتماییو سیاسی و هقر  نچقه کقه    

مفی  باد  و بشلد از  ن در زن گی 

پردازنق    روزمر  استفاد  کقرد مقی  

همچدققین ایشققان بققر رود گیاهققان  

کدد و و معتق نق   دارویی نید کار می

که بسیارد از گیاهقان دارویقی کقه    

در دسققترا اسققت و یمققلم مققردم 

 دداسقد  بیشقتر در حق     نها را می

ا الع از  بو )گرمی و سردد(  نها 

هقاد  و مداسب بلدن براد یارضقه 

انق  و کمتقر از   مختلف دداکته د  

ا الیات تخصصقی و جدیقی  نهقا    

صققحبت بققه میققان  مقق   اسققت      

درحالیهققه دکتققر جاللققی سققعی در  

گلنققه گیاهققان  نققالید یداصققر ایققن

دارن   البته دکتر مکفریقان گیاهقان   

ابو دارویققی را بققا اسققتفاد  از مدقق  

انققق  و  مختلقققف معرفقققی کقققرد   

دداسقی و کقلاص   هاد گیا  ویژگی

ان   اما گیاهقان   نها را تلضی  داد 

از نکققر یداصققر ملجققلد در  نهققا   

انقق   کلدققبختانه  بررسققی نشقق   

امقققروز  در باببقققانیو زرایقققت و  

دداسققققی و هققققاد گیققققا ردققققته

بیلتهدللقققلژدو  نقققالید گیاهقققان    

دارویققی بققه یدققلان ملققال گیاهققانی 

ربققه و مفققرا  را مققلرد همچققلن  ر

ان   بقه بقاور ایقن    بررسی قرار داد 

 لر کلی در ایران استاد گرانق ر به
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دقلد کقه   کارهاد زیادد انهام مقی 

د صلرت پراکد   هستد  و نقشهبه

دهققی ایققن مدسققهمی بققراد سققامان

کارها وجلد ن ارد  این پراکد گی و 

وسیله ی م انسهام در کار یلمی به

دقلد   مقی ضعف مق یریتی تشق ی    

البتققه در ایققن مققلرد راههارهققایی   

سققدهی همچققلن اسققتفاد  از یلقق   

وجقققلد دارد کقققه بقققا اسقققتفاد  از 

-تلان از ملازدهاد  ن میداکص

کققارد و انهققام کققار تهققرارد در   

 یمت  ورد   پژوهو جللگیرد به

دکتققر جاللققی در مققلرد معضققت    

کاربرد سملم و ملاد نامداسقب در  

بخو کشقاورزد و ا قرات مخقرب    

بققر سققالمت انسققان از  ریقق     ن 

ورود این سملم بقه  ب و کقاا و   

ملاد بذایی و در نهایت ب ن انسانو 

انهقار   ن را حاصت واقعیت بیرقابت

افدایو مصرف کلدهاد دقیمیایی  

و سقملم کشقاورزد در مققدارع در   

سققال گذدققته دانسققت کققه بققا    01

هاو که درایط رد  گسترش گلخانه

تب ها در  نها به مرا فات و بیمارد

باد  و بقه تبقو   بیشتر از مدارع می

 ن استفاد  از کلدها و سقملم نیقد   

بیشققتر اسققت تشقق ی  دقق   اسققت   

 بیعی اسقت کقه بقا گذدقت زمقان      

کددق   گیاهان این سملم را جذب می

و بعضققی از  نهققا داراد یداصققر   

سققدگین ماندقق  سققربو کققادمیلمو    

کرومو  رسقدیک هسقتد  کقه بقراد     

ور انسان مضر هستد   البته به مقر 

زمان ا رات مخقرب  نهقا مشقخص    

گلنقه سقملم در   دلد  زیرا ایقن می

یاب  و با مرور زمقان  ب ن تهمو می

وقتقققی مقققق ار مقققلاد مقققذکلر از   

گذردو بق ن  د تحمت ب ن می  ستانه

دقلد  افقدون بقر    دچار بیمارد می

ایققن نیتققرات نیققد ماندقق  یداصققر    

هاد زیرزمیدی و نید سدگینو در  ب

ارد دقلد   تلانق  و در سبدیهات می

تقلان از نکقر    لر کلی نمقی ولی به

دور دادت کقه کلدهقاد دقیمیایی    

هایی هستد  ماندق   داراد ناکالصی

یداصر سدگین که در کقاا تهمقو   

کددقق   اکیققراً ایشققان رود پیقق ا مققی

کدد  کقه در ارتبقاط   اد کار میمقاله

با تهمو یداصر سدگین در گلجه و 

هاست  متأسفانه به کیار در گلخانه

ت این که کدترلی بقر اسقتفاد  از   دلی

کلدها و سقملم وجقلد نق اردو هقر     

گذرد اسقتفاد  از ایقن   چه زمان می

دقلد  دکتقر   نلع کلدها بیشقتر مقی  

جاللی با ادار  به ایدهه استفاد  از 

کلدهقققاد دقققیمیایی و سقققملم در 

بخو کشاورزد فقط مختص ایران 

د نیستو تصری  نملد کقه در همقه  

رد بقا ایقن   دنیا این مسأله وجقلد دا 

هقاد مختلقف   تفاوت کقه در قسقمت  

دنیا استان اردها و ضلابطی بقراد  

گیرنق  و  میدان مصرف در نکر می

محصقققققلالت ورودد بقققققازار را  

کدد   بقه زیق  دکتقر    گیرد می نملنه

جاللی مردم بای  با دقت و وسلاا 

بیشترد محصقلالت کشقاورزد را   

انتخققاب کددقق  و سققپ  بققا دقققت    

ایدهققه دستشققل کددقق  و بققه دلیققت  

یداصر سقدگین بیشقتر در پلسقت    

محصلالت کشقاورزد تهمقو پیق ا    

گلنقققه کددققق  از پلسقققت ایقققنمقققی

محصققلالت کمتققر اسققتفاد  کددقق     

دکتققر جاللققی از اسققاتی  و محققققان 

دانشقققگا  درکلاسقققت کقققرد کقققه  

هقاد یلمقی کقلد را بقه زبقان       یافته

تر بقراد یمقلم بیقان کددق  و     ساد 

رسالت کلد را نسبت به جامعه ادا 

 اید    نم

هقاد  این استاد گرانق ر در صقحبت 

پایانی از فراز و نشیب فراوانی کقه  

در را  کارهاد تحقیقی کلد با  نها 

است نید سقخن گفقت:   ملاجه بلد  

تقلان بقه ایقن ملضقلع     از جمله می

ادار  کرد کقه متاسقفانه دانشقگا و    

تفاوت چد انی بین اساتی  فعقال در  

امر پقژوهو و اسقاتی د کقه هقیچ     

ان  قائت نیسقتد    یلمی ن ادته تللی 

دانشققگا  بققراد اسققاتی  محققق  و   

پژوهشققگر کققلدو ارزش ویققژ  و    

دقلد و  امهانات کاصی قائقت نمقی  
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گیقرد تقا اسقتاد    بلدجه در نکر نمی

کا ر به تحقیق  و  محق  با ا میدان

پژوهو بپردازد و به راحتی بتلان  

از دانشققهلیان مسققتع  و نخبققه در 

بقققه را  تحقیققققات کقققلدو دیقققلت 

همهققارد نمایقق   در همققین راسققتا   

ضمن مقایسه دانشگا  بلیلی سیدا 

با دانشگا  تربیت م راو بقا ابقراز   

تاسقققف تصقققری  کردنققق  کقققه در 

دانشققگا  تربیقققت مقق راو بقققراد   

محققان ممتاز بلدجقه ج اگانقه در   

گیرنق  تقا هسقته پژوهشقی     نکر می

کققه در  تشققهیت ب هدقق   در حققالی  

دانشگا  بلیلی سیدا چدین مقلردد  

وجلد ن ارد  ایشان متذکر دق  کقه   

بخشی از این نققص بقه دانشقگا  و    

بخو دیگر  ن به سیست  مق یریتی  

کققت کشققلر مربققلط اسققتو کققه در  

هدگققام تخصققیص بلدجققهو چدققین   

تبعیض و تفقاوتی را بقین دانشقگا     

بققلیلی سققیدا و دانشققگاهاد دیگققر  

کققه دققلن   در صققلرتیقائققت مققی

تلاندقق  بققا دداسققایی اسققاتی     مققی

هاد سراسقر  ه در دانشگا برترد ک

کشقلر پراکدقق   هسققتد و بلدجققه را  

بقققین  نهقققا تقسقققی  کددققق  و بقققه   

هاد یلمی این قبیت اسقاتی    پیشرفت

کمققققک نمایدقققق    ققققر  تقلیققققت  

تلانسققت هققا نیققد مققی  دهرسققتان

راههققار مداسققبی بققراد دلگرمققی    

هقا  اساتی د باد  که در دهرستان

مش لل فعالیت هستد و این امر نیقد  

است و عار باقی مان  تدها در ح  د

در یمتو ایتبارات و امهانقات بقراد   

 مرکد است 
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پدرداز و متردر    رضا محققی، ایده  

در  3131جددواه دمددهانی در سددا   

روسرای اصله )شهرسراه فدامیی(   

از توابع شهر دمهاه مروله شه. وی 

در رشدره مهیهسدی    3131در سا  

رباتیک از دانشگا  صدیتری دمدهاه   

الرحصیل فارغدر مقطع کارشیاسی 

شه. ای( محقق بسیار با اسدرتهاد و  

توانمیددده حردددی  بدددل از ورود بددده 

دانشددگا  و  بددل از انرتددا  رشددره  

رباتیک نیز دموار  به فکر اخررا  و 

ددای جهیده بدود  و    ساخت سیسرم

صدور   بته از ورود به دانشگا  به

دای کابلی مرمرکز جهی روی ربا 

از کدودکی ررزوی   گویده شه. او می

تددری( ایدد( بددود  کدده پیشددرفرهمدد( 

شددرکت رباتیددک کشددور را داشددره  

باشددم. بدده دمددی( خددا ر در دددر    

ای کده مربدوب بده رباتیدک و      حوز 

تجهیددزا  دوشددمیه باشدده فتالیددت  

خواده که تیهدا در یدک   کرد  و نمی

حوز  باشه. رویای او ای( است که 

شددرکری بددزرش داشددره باشدده تددا   

بروانه نیازدای کشور را در حدوز   

بر رف نمایه. ایراه با دمده   رباتیک

دا و موانع موجود بدرای  محهودیت

او بهشت رما  و ررزودایش اسدت  

خوادده را در و د(   و در رنچه مدی 

کیه. به نظر او عزیزماه جسرجو می

نیاز جامته روش( و واضح است و 

ددای در دسدت   با توجه بده پدروژ   

ا هام، در چیزی دم کده ززم باشده   

حرددی بددا  تواندده فددرادم کیدده را مددی

دای فتلدی، بتیدی از   وجود تحریم

دا را از  طتا  مورد نیاز در پروژ 

 کیده. بیدابرای( فتد     رمریکا تهیه می

دلیلی برای خدار  رفدر( ندهارد. در    

حددا  حاضددر ررزوی ایشدداه ایدد(  

دار حمایدت از  است که یک سدرمایه 

دای او را بپذیرد و وی را از پروژ 

نگرانددی مددالی نجددا  دددده  در ایدد( 

توانده بسدیاری از   صور   طتا می

دددای خددود را اخرراعددا  و پددروژ 

عملی کیه که سدود مدالی بسدیاری    

 نیز به دمرا  خوادیه داشت. 

مهیهس محققی اولی( پروژ  رسمی 

خود را با نام ربدا  اسدپایهرکم یدا    

دوربددی( عیکبددوتی شددرو  کددرد.    

کددداربرد ایددد( ربدددا  در صدددیتت 

باشه که امدروز  در  برداری می فیلم

دای بدزرش و  سیاری از ورزشگا ب

متربر ورزشی جهاه مورد اسرفاد  

گیدرد. وی در را  سداخت    رار مدی 

ای( سیسدرم بدا مشدک   و مواندع     

رو بود  است. از جملده  زیادی روبه

تدواه بده نبدود میدابع     موانع می ای(

علمددی مددورد نیدداز در سدداخت ایدد( 

گونده  ربا  اشار  کرد چرا کده اید(  

کابلی  به تازگی دای دا )ربا ربا 

انده و در ایدراه   در دنیا مطرح شده  

رثددار علمددی و پیودشددی انددهکی در 

ای( زمییه برای اسرفاد  بده عیدواه   

میبع وجدود دارد. دمچیدی( اسداتیه    

متددهودی بودندده کدده دانددش رنهددا   

مددرتبب بددا ایدد( موضددو  بددود  و   

حاضر به رادیمدایی و دمکداری در   

ای باشددیه. بیددابرای( چیددی( پددروژ 

 داندددش داخدددل کشدددور  میدددابع و

نروانست به ایشداه کمکدی کیده لدذا     

ایشاه بهوه اعریا به موانع موجدود  

به دمرا  دوست و دمک سی خدود،  

نیددا، مهیددهس امیرحسددام سددجادی 

شرو  به ساخت یدک مده  کوچدک    

 2مردر در   2از ای( ربدا  در ابتداد   
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صدور   مرر به ارتفا  یک مردر، بده  

ماکت نمودنه. بتده از پایداه کدار و    

ددای بسدیار و نگدرفر(    م تستانجا

نریجدده مطلددو ، ایددراد کددار را در   

موتوردای اسدرفاد  شده  دیهنده و    

تصددددمیم بدددده سدددداخت نموندددده  

صیتری محصو  با مشتصا   نیمه

فیی کام  مرفاو  گرفریه. اما بدرای  

سدداخت ایدد( مدده  نیازمیدده بودجدده 

مالی و مکانی بدرای انجدام پدروژ     

بودنه، بیابرای( تصدمیم بده گدرفر(    

ددای  ت و پشریبانی از سازماهحمای

دددا گرفریدده. لددذا دولرددی و دانشددگا 

بددرای ادامدده کددار بدده مرکددز رشدده  

دانشگا  بوعلی سییا مراجته کدرد   

و مرکز رشه دانشگا  بوعلی سدییا،  

پس از تاییه اعیای شورای مرکز، 

یددک دفرددر و یددک کارگددا  و حددهود  

پانزد  میلیوه توماه تسدهی   بده   

س از ایشددداه واگدددذار کردنددده. پددد

دریافددت تسددهی   و دفرددر کددار،    

صیتری پروژ  را ساخت نمونه نیمه

مدا    3رغاز نمودنه و بته از صرف 

و ت موفق به ساخت رباتی با ابتاد 

مرددر،  1مرددر و ارتفددا   4مرددر در  8

صددیتری  عیددواه نموندده نیمدده   بدده

گردیهنه. اما در دیگام تست نهدایی  

مجهدا ایراددایی در عملکدرد ربدا    

که از جمله ای( ایراددا مشاده  شه 

ددا  گیری غیرد یق  و  کابدل انهاز 

مرری بود کده اید(   میلی 6با خطای 

خطا در حرکت مهاوم ربا  انباشره 

شه و درنهایت تبهیل بده خطدای   می

بزرگی شه  و باعد  خدار  شدهه    

ربددا  از مسددیر حرکرددی مطلددو    

شه. لذا ایشاه بیدا بده دزیلدی از     می

پشروانه جمله نبود سرمایه کافی و 

مالی برای بر رف نمدوده ایرادددا   

ددا و  و خریه سیسوردا و پردازنه 

plcبدر بدوده   دای پیشرفره و زماه

پروژ  و دمچیدی( مسدا ل مترلد     

دیگر از ادامه کار بر ربدا  مدذکور   

میصرف شهنه. اما اید( پایداه کدار    

نبود و ایه  جهیهی با الهدام گدرفر(   

از ای( ربا  به ذد( مهیهس محققی 

ا عیواه دوربی( کابلی تک محدور   ب

خطور کرد که نسبت به  رح  بلدی،  

دای بسیار خوبی از جملده  از مزیت

بازار گسررد ، دزییده سداخت کدم،    

امکاه تهیه رسداه تجهیدزا  مدورد    

 نیاز و .. را داشت. از جملده تفداو   

 عملکردی ای( مده  بدا مده  چهدار    

باشده کده    کابله در فیای کاری می

یها در یک راسرا در کابله، تمه  تک

کیده، در  مرری حرکت می 133 و  

حددالی کدده مدده  چهارکابلدده بددرای  

بتدهی  بدرداری در فیدای سده    فیلم

 راحی شه  بود که  ابلیت حرکدت  

را داشت. لدذا   X.Y.Zراسرای  1در 

ددای بسدیار،  راحدی و    با بررسدی 

-ساخت ای( مه  جهیه )ربدا  تدک  

کابله  مورد توجه ای( مترر  جواه 

 رفت.   رار گ

مهیددهس محققددی دیگددام تحقیقددا   

اولیه برای انجام پروژ  مدذکور بده   

ای( نکره پی برد که دمدوار  گدرفر(   

ای از یک صحیه یکی یک فیلم حرفه

بدرداراه بدود  و   دای فیلماز دغهغه

باشه. بده دمدی( دلیدل در  دو      می

دددای دددا و فتالیددت زمدداه اخرددرا  

دا بدرای حدل   زیادی توسب شرکت

صددور  گرفردده کدده   ایدد( مشددکل  

دای بسیار مریوعی را برای سیسرم

ایدد( امددر  راحددی و رواندده بددازار   

 انه.  کرد 

ددددایی کددده در صدددیتت  سیسدددرم

بدددرداری کشدددور موجدددود   فدددیلم

گردنده بده   باشیه و اسرفاد  مدی  می

ددا، جدزو سیسدرم    شا غیر از دلی

بسرر ثابت بود  که دوربی( در یدک  

بردار نقطه ثابت شه  و شتص فیلم

به ضبب فیلم صدحیه از یدک    ناچار

نقطدده بددا زوم کددرده و چرخانددهه  

باشه. ای( یتیی تواندایی  دوربی( می

ضددبب فددیلم از یددک شددی در حددا   

حرکدددت، از زوایدددای مترلددد  در  

دای گوناگوه را نهارنده، در  سرعت

صدددورتی کددده در حدددا  حاضدددر  

ددددا چددده در بسدددیاری از صدددحیه

دای ورزشی، چه در سییما و  بازی
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دای دمدایش  سال(چه در تازردا و 

نیازمیه ثبت فیلم از نمادای مرفاو  

است که ای( امکاه در حا  حاضدر  

 در کشور وجود نهارد.

البره در ای( چیه سدا  اخیدر بدرای    

دا  راحی شا حل ای( مشکل، دلی

اندده کدده بددا نصدد  دوربددی( و شدده 

توانیه کمدابیش  پرواز داده رنها می

از نمادددای مرفدداو  از یددک صددحیه 

ری نماییدده. امددا دمددی(   بددردافددیلم

سیسددرم دددم مشددک   و متایدد    

بسیاری دارد از جملده اید( متاید     

 تواه به موارد زیر اشار  کرد:می

نهاشر(  ابلیت تتویض و نصد    .1

 دای مترل  و سیگی( دوربی(

عهم تواندایی حرکدت در محدیب     .2

 شلوغ )جیگل، سال( و...  

 31ضددبب کوتددا  فددیلم کمرددر از  .3

 د یقه 

دا نسبت سرمگراه بوده ای( سی .4

 دای ره به توانایی

نیازمیددده مجدددوز از نیروددددای   .5

 مسلح 

خطرناک بوده سیسرم بده دلیدل    .6

 دای تیزتر از چا و  داشر( پروانه

دای عهم امکاه اسرفاد  در مکاه .7

دددای ورزشددی، سرپوشددیه  )سددال(

 دمایش و....  

پذیری ستت کده نیازمیده   کیرر  .8

دو نفددر کدداررزمود  بددرای کیرددر   

 دوربی( است پرواز و 

وجدددددود ریسدددددک بدددددازی    .9

دیددهگی دسددرگا  در حددی(    رسددی 

 مرر  2پرواز در ارتفا  کمرر از 

صهادار بوده ای( سیسرم کده   .11

پرتی باع  رلودگی صوتی و حواس

 شود.می

و بسیاری مشک   دیگر که سدب   

شه  است ای( سیسدرم تیهدا بدرای    

بدرداری در مراسدم خدان ره    فیلم

دددم تیهددا از نمددای بدداز در زمدداه   

 محهود اسرفاد  شود.  

-دمی( امر موج  شه ایشاه انگیز 

ی ززم بددرای  راحددی و سدداخت   

دسدددت رورد. در محصدددو  را بددده

نریجه پس از تمهیه  رارداد با مرکز 

شدرکت   3136رشه، در بهمد( مدا    

فیاور ربا  پدارس  »خود را  با نام 

ی جهیده  رد و پدروژ  ثبت کد  «ا لس

-دوربی( عیکبوتی )اسپایهرکم  تدک 

کابله را رغاز کرد و چیه مه  را بدا  

دددای مترلدد  دددا و کیفیددتسددرعت

سدداخت. و نرددایی بسددیار خددوبی از 

دست رورد. نمونه دای رزمایشی به

برای ادامه کار و تولیه ای( سیسدرم  

نیازمیدده یددک فددرد مرتصددص در   

حددوز  فیددی مهیهسددی در یکددی از   

ای بدددرم، مکانیدددک یدددا ددددشددداخه

کامپیوتر بود تا بروانه با سدرعت و  

صرف زماه کمرر ای( پروژ  را بده  

مرحله نهایی و محصو  برسانه لذا 

بددا درخواسددت از دوسددت خددود،    

مهیهس وحیده ررزومیده بدا مدهرک     

کارشیاسی برم  هر ، ایشداه نیدز   

عیددواه شددریک و دمکددار وارد   بدده

پروژ  شه و سداخت نمونده نهدایی    

 سیسرم را شرو  کردنه.  
 

 
 مهیهس وحیه ررزومیه

 

ر دددای محققدددی بدددا شدددرکت در    

جشدددیوار  پدددانزددمی( اجددد س   

ای کشور موفدق بده   فیاوری رسانه

کس  عیواه برگزیده  اید( اجد س    

گردیه. در دمدی( اجد س اسدرقبا     

بسدددیار خدددوبی از  دددرح ایشددداه  

  گرفدددت و مسددد وزه و  صدددور

مددهیراه ارشدده فیددی تمددامی مراکددز 

اسراه از ای(  رح بازدیده کدرد  و   

میهی خدود را بده خریده اید(     ع  ه

سیسرم نشاه دادنه. دکرر علیدهادی  

متدداوه توسددته و فیدداوری رسددانه 
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میددهی بدده کشددور نیددز ابددراز ع  دده

مجهز کرده سازماه صها و سدیما  

بدده ایدد( سیسددرم پیشددرفره جهیدده   

داری کردندده. بتدده از اتمددام بددر فددیلم

اجدد س، متاونددت صددها و تصددویر 

ا هام به خریه ای( سیسدرم نمدود و   

 رارداد ساخت چیده نمونده از اید(    

سیسرم بدی( شدرکت فیداور ربدا      

پددارس ا لددس و سددازماه صددها و  

میتقه گردیه.  3133سیما در اسفیه 

ایشدداه در  الدد  شددرکت پددس از   

دریافدددت تسدددهی   از ادار  کدددل  

ارتبا دددا ، سددداخت   فیددداوری و  

یددا  RFPسیسددرم را مریاسدد  بددا   

مشتصددا  فیددی مدده نظددر صددها و 

سددیما شددرو  کردندده و بددا سدداخت 

دای رزمایشی و نظار  کامل نمونه

متاونت صها و تصویر رسانه ملی، 

در نهایت موفدق شدهنه یدک نمونده     

ای و  ابددل ر ابددت بددا کددازی حرفدده

دای خارجی ساخره و مطابق نمونه

ییده  أرا بتده از ت  ددا  رارداد سیسرم

فیی متاونت فیدی صدها و تصدویر،    

تحویددل صددها و سددیما بهدیدده. دددم  

ددا در مراسدم   اکیوه از ای( سیسرم

شددود. ملددی بسددیاری اسددرفاد  مددی

اولی( بدار فدیلم تهیده شده  از اید(      

سیسددرم )سدداخت شددرکت پددارس   

ا لس  در رسدانه ملدی در اربتدی(    

در عددرام در برنامدده زندده     3138

افددق بددر روی  ررا از شددبکه_جهدداه

رنر( رفدت و مدورد اسدرفاد   درار     

 بدرداری نیدز  گرفت کده گدرو  فدیلم   

 بددرداری بسددیار بدداتوانسددریه فددیلم

 کیفیری را انجام داد  و مورد تقدهیر 

 سازماه صها و سیمای ملدی  درار  

گیرنه. برتری ای( محصدو  نسدبت   

 سیسدرم  وجدود  به نمونه خدارجی، 

CPS   جهت کیرر  سیسرم و گیمبا

بهوه دخالت اپراتدور و   باشه کهمی

به صدور  تمدام اتومدا ، حرکدت     

کرد  و از زوایای مترل  نسبت به 

نمایده.  بدرداری مدی  یک سوژ  فدیلم 

CPS    وظیفدددده کیرددددر  تمددددامی

دای سیسدرم را دارد، تدا در     سمت

موا ع بروز مشدکل نیدز بده کداربر     

اعدد م دشددهار کیدده. ایدد( پردازندده  

مرکزی به سفارش سازماه صها و 

ی بددرای اسددرفاد  در  سددیمای ملدد 

ددای پتدش خبدری  راحدی     برنامه

 گردیه.
 

 

نیدز در   3138دمچیی( در رذر مدا   

دفردده پددیودش، مهیهسددی( رضددا    

محققی و وحیه ررزومیه بدا کسد    

ددای  بیشرری( امریاز در بدی(  درح  

فیاوراندده، موفددق بدده کسدد  عیددواه 

 فیاور برتر اسراه دمهاه گردیهنه.  

 نگا  اجمالی به سیسرم:

 
 

تدواه در  پیچیهگی محصدو  را مدی  

دای  هر  سیسرم در حمل دوربی(

در وزه   40km/hسیگی( در سرعت

بدرداری بداز   کم و مه  زماه فدیلم 

دیدده. ازرنجددا کدده تکیولددوژی حددا   

حاضر در ایراه ای( امکاه را بدرای  

 راحی سیسرم  هرتمیه و کدم وزه  

کددرد، از کشددوردای  فددرادم نمددی 

  رمریکددا، انگلددیس و چددی(  طتددا  

الکررونیکی تهیده شده کده بده دلیدل      

خان بوده  طتدا ، فیداوراه اید(    

 سیسدددرم مجبدددور بددده مطالتدددا  

بسیاری جهت رشدیایی بدا کدارکرد    

دای مرتدهد  رنها شهنه و با رزمایش

نمونده موفدق بده     32بته از  راحی 

ساخت سیسرم گردیهنه کده بروانده   

را در حمدل وزه    40km/hسدرعت  

 کیلوگرمی داشره باشه. 31
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نکردده بتددهی در  راحددی،  بتددش    

کیررلی سیسدرم بدود کده ززم بدود     

سددرعت ایدد( سیسددرم از را  دور   

گونده   وری که ددی  کیرر  شود به

اخر لدددی در حرکدددت سیسدددرم در 

ددددای بدداز، در شدددرو  و  سددرعت 

ایسراده به وجود نیایده کده دمدی(    

امر نیازمیه از بی( بدرده نویزددای   

گیرندده  در حددی( دریافددت امددوا     

ثیر أاز فرسدددریه  و تددد  فرکانسدددی

دددای محددیب نپددذیرفر( از سددیگیا 

برای جلوگیری از اخر   بدود. کده   

با  راحی مهار خدان اید( مشدکل    

نیز بر درف گردیده و بدهوه تداثیر     

پددذیرفر( از نویزدددای موجددود در  

کیه. چدرا  محیب به نرمی حرکت می

کدده دددر گوندده اخددر   در دریافددت  

سددیگیا  کیررلددی باعدد  ایجدداد یددک 

شدود و  حرکت سیسرم می تکاه در

دمددی( باعددد  افردداده لدددرزش در   

کیفیددت دوربددی( و ثبددت فددیلم بددی  

 شود. می

سیسرم بایه انرژی مورد نیازش را 

رمپدر بددرای   333بدا شده  جریدداه   

حرکت از جایی تامی( کیه. کده اید(   

  Li_Poددای  انرژی با کمک باتری

شود و بایه  راحی نیز به تامی( می

یها از یک ای باشه که سیسرم تگونه

میبع، تغذیده اندرژی مدورد نیداز را     

دریافت نمایه. چرا که در یدک مدهار   

دای مترلفی وجود دارد کده   سمت

در یدک نیازمیده مقدهار خاصدی از     

باشیه که یا بایده  ولراژ و جریاه می

ددا یدک   برای در یک از ای(  سدمت 

میبددع تغذیدده  ددرار داد و یددا مددهار   

تقسدددیم ولرددداژ و کیردددر  جریددداه 

رد تا برواه از یدک بداتری    راحی ک

 دا را تغذیه کرد.  تمامی  سمت

یکددی از مباحدد  مهددم در تجهیددزا  

بدددرداری، کیفیدددت تصدددویر  فدددیلم

باشدده کدده از لحددات ادمیددت در  مددی

درجددده او   دددرار دارد چدددرا کددده 

سیسدددرم ددددر  دددهر ددددم گدددراه و 

پیشرفره باشه اما اگر باعد  ایجداد   

لرزش در فیلم شود سیسرم مدورد  

دمدددی( امدددر در  ییددده نیسدددت.  أت

دددای حرکرددی از ادمیددت    سیسددرم

 باشده، چدرا  دوچیهاه برخوردار می

ددددای حرکردددی  کددده در سیسدددرم 

ددددای بسدددیار زیدددادی در  لدددزرش

شدود و نیازمیده   دوربی( ایجاد مدی 

ای  راحددی یددک لرزشددگیر حرفدده  

باشه. سیسرمی که  راحی شه   می

ددای سدیگی(   به دلیل حمل دوربدی( 

، 40km/hدددای بدداز تددا  در سددرعت

دددای بسددیار ریددزی تولیدده  زشلددر

ددا بده   کیه و سب  انرقا  لدرزش  می

شدود. بده دمدی( خدا ر     دوربی( می

یددک سیسددرم لرزشددگیر مکددانیکی   

سیلیهر پیسروه دمرا  با فیر بدرای  

دا  راحی شده کده بده    جذ  لرزش

دا به دوربی( خوبی از انرقا  لرزش

 کیه.جلوگیری می

تدددری( مسدددا ل در یکدددی از مهدددم

پدذیری و  ی، کیردر  دای کابلدوربی(

باشدده، کدده کیرددر  رسدداه رنهددا مددی

ددای خدارجی از   امروز  در نمونده 

دو رادیدددو کیردددر  بدددرای کیردددر  

کییه. دوربی( و سیسرم اسرفاد  می

اما فیاوراه ای( شدرکت، موفدق بده    

 1تدواه   راحی روشی شه کده مدی  

محور گیمبا  و  دو جهدت حرکردی   

سیسددرم را بددا یددک رادیددو کیرددر ،  

 کیرر  کرد.

تری( بتش ای( سیسرم  راحی مهم

 یمدت و  بهنه مقاوم، سدبک و ارزاه 

باکیفیت بود کده بدرای اید( امدر از     

دای بسیاری اسرفاد  شده و  مرریا 

تسددت گردیدده و در نهایددت بهرددری( 

سازی سازی و شبیهمرریا  با مه 

افزار مهیهسی سدالیهورکس  در نرم

برای ای( کار انرتدا  شده. تمدامی    

 بل از تراشکاری  دا طتا  و پار 

افدزار سدالیهورکس   و برش در نرم

انه و محاسبا  بسدیار   راحی شه 

د یقددی بددرای حرکددت نددرم و د یددق 

ددای مترلد  سیسدرم انجدام     بتش

 گرفره است. 
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شرکت فیداور ربدا  پدارس ا لدس     

تیها شرکت سازنه  ای( سیسرم در 

باشده کده   ایراه و غدر  رسدیا مدی   

دای مربوب به سیسرم تمامی تست

را زیددر نظددر متاونددت توسددته و    

فیدداوری صددها و سددیمای ملددی بددا  

موفقیت انجام داد  و تاییهیه فیی از 

سازماه صها و سدیمای جمهدوری   

 اس می ایراه را اخذ نمود  است. 

مهیهس رضا محققی دربار  عوامل 

موفقیت خود بیاه داشت که بیشدرر  

از دددر چیددزی انسدداه بایدده ابرددها    

بتواددده تددا بدده جایگددادی خددودش 

برسه و م( از ابرها بدرای کارددای   

بزرش، تصمیم جهی داشدرم. چیداه   

داد ای نمدی که اگر ای( پروژ  نیریجه

کدردم.  پروژ  دیگدری را رغداز مدی   

البردده حمایددت و تشددویق خددانواد   

بسددیار مدد ثر بددود. وی در مددورد   

دای نقش خانواد  در کس  موفقیت

ود خود افزود، خانواد  مد( بدا وجد   

دا و مشک   فراواه جامته، ستری

مرا بسیار تشویق و مورد دلگرمدی  

ددای  دادنده تدا بده موفقیدت     رار می

بزرگرددری دسددت پیددها کددیم. وی    

انرتددا   ددرح میاسدد  و در نظددر   

گرفر( نیاز جامتده را بسدیار مهدم    

دانست تا جایی که دمانیه ایشاه به 

جای رفر( به دنبا  بدازار و انجدام   

ر بدده دنبددا  شددما  بازاریددابی، بددازا

 ریه.   می

ایشاه دربار  موانع موفقیدت خدود   

مترقه است  اعهتا ردم و ردی رویدا   

و خیا  بزرگدی دارد  بیتدی اسدت    

دددای کدده اذیددت شددود و سددتری   

بسیاری چه در ایراه چه در خدار   

دا شدکایت از  از کشور بکشه. خیلی

ددددا دارنددده  مشدددک   و سدددتری 

که ای(  بیتت رشده کدرده   درحالی

خوادیده بایده   گر راحری میاست و ا

یک کارمیه سداد  باشدیه و زندهگی    

 نرما  را انرتا  کییه. 

ای( محقق توانمیه در حدا  حاضدر   

بددیش از پیجددا  ایدده  و اخرددرا  در  

دفررچه شتصی خود ثبت کدرد  و  

میرظر فرصت میاس  برای اجرایی 

باشه تا در صدور   دا میکرده ره

فرادم شدهه شدرایب مدالی تمدامی     

 راحی و روانه بازار کشور رنها را 

نمایدده. بدده زعددم ایشدداه کشددور مددا 

پرانسدددیل خیلدددی میاسدددبی بدددرای 

مترددرعی( دارد، چددرا کدده درصدده   

بیشددرری از  صددیتت مددا وارداتددی  

اسددت و تجهیددزا  مددورد نیدداز بددا  

دددای گزافددی وارد کشددور   دزییدده

شددونه. در صددورتی کدده ایدد(    مددی

تواه با مبالغ بسیار تجهیزا  را می

کشور  راحی نمدود  کمرر در داخل 

توانده در  دای خو  نیدز مدی  و ایه 

ای( شرایب میاس ، شکوفا شده  و  

 رشه نمایه.

ای از در پایاه ایشداه تشدکر ویدی    

ویددی  از دددای حمددایری بددهسددازماه

مرکز رشه دانشدگا  بدوعلی سدییا،    

متاونت پیودش و فیاوری دانشگا  

بددوعلی سددییا، ادار  کددل فیدداوری و 

داشدت کده    ارتبا ا  اسراه دمدهاه 

دموار  در صور  بروز مشدک    

مدددالی و متیدددوی بدددرای شدددرکت، 

 مسددددداعه  ززم را بددددده عمدددددل

روردنه تدا شدرکت از مشدک       می

 ردایی پیها کیه.  
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1ها محقق خواهد شدزودی نسل پنجم دانشگاه: بهها دانشگاه دینسل جد
 

 اکبر جاللیدکتر علیسخنرانی:                                                                                                             

 

 
 

 1اکبرر جاللری اسرت د    پروفسور علی

 محقق و پژوهشگر تراز اول ایررا  

دورا  متولررش .ررش   1111در سرر ل 

نوجرروانی دررود را در .ارسررت    

 دورهجاللی  دکتر  . هرود گذارانش

ار.رررش درررود را در   ک ر.ن سررری

دانشگ ه اکالهم  و دوره دکترر  و  

 پسرررررر دکتر  را در دانشررررررگ ه 

ویرجين   غربری ممریار  گذرانرشه    

 در حرر ل ح  ررر ایشرر     2اسرر 

ت علمررری دانشررراشه أعضرررو هيررر

پژوهشررررگر مانشسرررری بررررر  و 

پژوهشاشه الاترونيک دانشگ ه علم 

 ب .ش   می و صنع  ایرا 

پروفسور جاللری در حر ل ح  رر    

 1اینترنرر  ا.رري   UNدر دانشررگ ه 

 کننش   تشریس می

                                                        
اکبرر جاللری در مراسرم    سخنرانی دکتر علی  1

تجلير  از پژوهشرگرا  برتررر دانشرگ ه برروعلی    

   1131سين  در هفته پژوهش س ل 

   برگرفته از س ی  ایش   به مدرس 2
https://www.drjalali.ir 
4. IOT 

اکبررر جاللرری  در  پروفسررور علرری 

ابتشا  سخنرانی دود از اسر تيش و  

پژوهشگرا  دانشگ ه دواستنش کره  

 IOTدود را برا  مواجاه ب  پشیشه 

یعنری جشیرشتریت تانولروف  فرردا      

مم ده کننش  به اعتق د ایش   تر ری   

)اینترنرر  لرری فعنترنرر  یضرر   اانق

مردم( تم م .شه و به سرر رسريشه   

اسرر  و اینترنرر  جشیررش  اینترنرر    

 ( دواهررش بررود  و برره IOTا.رري   )

زود  ا.ي   بر م  مسرل  دواهنرش   

بود و در مینشه بسي ر نزدیرک یرک   

 کنش  ی.ی  بر م  مشیری  م

بشیای اس  در دني   جشیرش  دیگرر   

برره حضررور فيزیارری دانشررجو در  

کررالس درس برررا  ممررودتت نيرر ز 

وقتررری افرررراد ايرررز  را   نيسررر 

 11بيننرش   صورت تصرویر  مری   به

درصررش اعالعرر ت را ترر  سرره روز   

مینررشه کرر مال در دهررت دارنررش  در   

کررره بررر  سيسرررتم کنرررونی  حررر لی

 11هو.منشتریت دانشجوه    تنار   

اعالعرر ت را ترر  سرره روز  درصررش 

مینشه به د عر دواهنش دا.ر   و   

د عرنش   کرد دني  در ح ل تغيير 

اسرر   البترره در ایرررا  هررم .رر هش  

عنروا    تغييرات .گرف هستيم  بره 

نمونه بعش از انقالب . هش حضرور  

همه دانشگ ه و اس تيش برجسته ایت 

ه  هسرتيم ولری   حتی در .ارست  

سرررف نه مسررريرم   مشرررخ   أمت

نيسرر   در مقرر لت علمرری مقرر م    

موریرم   دسر  مری  . نزدهم را بره 

ولرری از ایررت رهگررذر ارره سررود و  

ثمر  ع یش دانشگ ه و مرردم .رار   

ثيرگذار  أ.ود؟ لزمه تهمشا  می

  4انررشازدر ج معرره دا.ررتت اشررم  

اسرر   تمرر م ممرر ر مرر  براسرر س    

دانشرررگ ه نسررر  دوم اسررر  و در 

تالش هستيم اسم ک رمفرینی را در 

بيرر وریم ترر  بترروانيم    ایررت ميرر   

 دانشگ ه نس  سوم را معرفی کنيم  

بشو  تردیش دني  به سرع  در ح ل 

تغيير و تحول اس   بر  نگر هی بره    

اعراف به اهمي  ني ز بره دانشرگ ه   

نسررر  بررر لتر  نقرررش فنررر ور  و  

هرر یش پرری  هرر  و ارر لش فرصرر 

بریم  به عنوا  مثر ل پرشر بنرشه     می

در روست   . هاوه که امروزه م  

عنوا  اوليت روسرت   اینترنتری    به

.ن سيم  ب  اما ن ت ایرا  م  را می

حررشاقلی م  زمرر   در ماترر  درس 

دا.  که در دوانشه و اظا ر میمی

                                                        
5. vision 
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کردنرش   مات  پ   منا  را فلرک مری  

توجه دا.ته ب .يش که از زم   پشر 

بنشه ت  ال  انرش نسر  گذ.رته؟ از    

م  زم   ت کنو  دني  اقرشر تغييرر   

ایرم  ج  رسيشهکج  به ایت کرده و از

و ترر  نسرر  مینررشه اقررشر تغييررر     

 دواهيم کرد؟
 

 
 

دکتررر جاللرری برر  ا.رر ره برره اینارره 

ممرروزش امررروز برر  ابررزار مررشر   

پذیر دواهش بود  ابراز دا.  اما  

ب  اسرتف ده    UNایش   در دانشگ ه

هرر   از یوتيرروب و سرر یر .ررباه  

را ترشریس   اجتم عی  اینترن  ا.ري  

ایرررت عریرررق بررر   از  کنرررش ومررری

دانشررجوی نش در ارتبرر ت اسرر     

ایش   محي  هو.منش کالس درود  

را تشررریک کرررد کرره امررروزه در    

کررالس درس دیگررر برره حضررور    

فيزیای دانشجو ني ز نيس   اسرت د  

زمر    دهرش و هرم  درس دود را می

دانشجویی که در بيم رست   اس  

و یرر  در مترررو و یرر  در هررر جرر    

دیگرررر  هسررر   درس اسرررت د را 

دهرش و در تسر  منالیرت    مری  گوش

 دهش کنش و پ س  می.رک  می
 

 
 

دکتر جاللی معتقش اس  کره  دنير     

   سرر ل مینررشه  برره انررشازه   22در 

س ل قب  از م  دا ر پيشرف   122

سر ل   22.ود  اگر ایت و تحول می

هر   برزر    را مراقب  نانيم و قشم

در ایت مسير برنرشاریم  هرگرز بره    

هر   م  انسر   ج یی نخواهيم رسيش  

 کنريم در صورت دطری فارر مری   به

صرورت نمر یی   که فن ور  بهح لی

در حر ل ر.رش اسر   در مینرشه برر      

جا نی در ارتب ت هستيم کره تمر م   

ا.ي   به اینترنر  وصر  هسرتنش و    

کننرش  و  دیت  ارس ل و دری فر  مری  

تواننرش  هر  هسرتنش کره مری    ایت داده

زنرشگی مرر  را تغييرر دهنررش  و  برر    

هر    ایناره امرروزه روش  ت کيش بر 

عور کلری تغييرر کررده    مموز.ی به

اس   افزود یای از وظ یف اصرلی  

ایشرر   برره عنرروا  ریرريس کرسرری  

یونسرراو در ممرروزش و یرر دگير   

الاترونياررری در ایررررا   توسرررعه  

هررر   جشیرررش در ایررررا   فنررر ور 

ب .ررش  برره گفترره مقرر   دکتررر    مرری

هرر  برره  جاللرری  مدررریت ممرروزش 

انرش   همموزش اجتم عی تبرشی  .رش  

تصور کنيش دانشرجو انرش درصرش    

  ممروزد  در دروش  در دانشگ ه مری 

درصرش هرم    42ترریت ح لر     بين نه

درصش بقيه را بيرو  از  02نيس   

گيرد  در اینجر  بره   دانشگ ه ی د می

هررر   اجتمررر عی در نقرررش .رررباه

بررریم  اکنررو   ممرروزش پرری مرری  

هرر   اجتمرر عی برره دانشررگ ه  .رباه 

 انش   جشیش تبشی  .شه

کنتررل یرک ورود  و یرک     سيستم

دواهيررش دروجرری دارد  اگررر مرری  

دانشگ ه نس  سوم را تعریف کنيرش  

ب یش گف  م  اینجر  در ورود  یرک   

 سيستم هستيم  ب یرش ببينريم واقعر     

مرزوه  در دروجی ايسر ؟ و در  

ه  مشیری  کنيم  ایشر   بر    ورود 

هر یی از ایرت قبير  کره     سراال عرح 

و ارا نب یش مردم دود را بشن سيم 

مرررردم  بررررا  تررروانيماررررا نمررری

ریز  کنيم؟ ارا م  ایت همره   برن مه

دانشمنش در دانشرگ ه بروعلی سرين     

داریم ولی ب  ایت ح ل  .ار همشا  

عرررور کررره . یسرررته اسررر      م

دردشش؟ کج   دني  یرک .رار    نمی

.شصش هزار نفر   انيت دانشگ ه 

مجاز  دارد؟ کج  ایرت همبسرتگی   

ملی بر اسر س یرک مرذه  وجرود     

رد؟ دطرر ب برره ح  رررا  ابررراز  دا

دا.   ب یش بپذیریم که س دت ر مر   

مشا  نشارد بلاه ا.ا ل  درود مر    
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تروانيم بر  هرم کر ر     هستيم که نمری 

کنيم  ب یش فرهنگ ک ر  دانشرگ هی  

دود را عوض کنيم  اسرت د جاللری   

ب  ت کيش بر ایت ناته که م  به عنوا  

محقق  مساول هستيم؛ گف  نب یرش  

لر  یر  مسراوليت    انتظ ر دا.  دو

  مشرراالت را حرر  سي سرری همرره

 کننش  

البته نب یرش از نظرر دور دا.ر  کره     

تخصي  بودجه من س  پرژوهش  

بسي ر مام و  ررور  اسر   و    

  بسي ر کمی که ب  انتق د از بودجه

دول  به بخرش پرژوهش و تحقيرق    

در ادامررره  دهرررش ادتصررر ی مررری

عنروا   تصریک کرد اگر از بنرشه بره  

ور بخواهنرش پرن    محقق در ایت کش

پروفه ملی سطک بر ل  کشرور را   

سف نه حتی یای را هم أن م ببرم  مت

توانم دکر کرنم  اگونره داریرم    نمی

کنريم؟ نقرشه   زیر د     پژوهش می

هرر  وارد اسرر ؛ برره مرر  دانشررگ هی

 ایم نگ ه کنيم به دول    ع دت کرده

دکتر جاللی ادع   دا.ر  امرروزه   

ه   سنتی به هيچ وجه دیگر روش

 سخگو  مشاالت نيستنش  ب یش ب  پ

هرر   نررو برره جنررگ ایجرر د فنرر ور 

مشاالت بررویم  هرر گر ه بتروانيم     

الاترونيارررری و  هرررر  ممرررروزش

برررررا   ارتب عرررر ت الاترونيارررری

  هرر  برقرررار کنرريم در م دانشررگ ه

صرررورت قررر در درررواهيم برررود    

س ز  ه یی از قبي  س دتم   هزینه

و هزینرره رفرر  و ممررش و ترافيررک   

حرشود زیر د  کر هش    .ار  را ت  

برررشهيم  امرررروزه بررر  اسرررتف ده از 

گو.رری و برر  فشرر ر انررش دکمرره    

ترروانيم برره پررول برسرريم  و    مرری

همچنرريت درر عر نشرر   کرررد ایررت  

تانولوف  اس  که دني   امروز را 

دهرش در مینرشه ح کمير      تغيير مری 

ح کمي  تانولوف  اس  و ب یش بره  

ایت ناتره توجره کنريم کره فنر ور       

روز نيسرر  مو ررود دیررروز و امرر

  بقرر   هررر کشررور  در توسررعه 

فن ور  اس   و  بي   دا.ر  کره   

ب یررش از ترر ری  درس بگيررریم و برر  

یرر بيم کرره در مرررور ترر ری  درمرری

اارر ر هررزار سرر ل قبرر  از مرريالد   

مسيک  هش  تمش  در جا   بودنش 

ه   برزر  ایررا    یای از ایت تمش 

بود  کشوره یی م ننش ايت  مصرر   

م  زمر     هر   هنش هم جرز  تمرش   

بودنررش و هنرروز هررم هسررتنش  ولرری  

اا ر کشور دیگرر بره کلری نر بود     

دهش کره  ه  نش   می.شنش  بررسی

بردررری گررر هی در عرررول تررر ری  

تررر کشرروره  م ننررش مصررر کواررک

.شنش و بعضی م ننش ایرا  عظمر   

ه یی از ت ری  پيشا کرده و در برهه

باتررریت دانشررمنشا  از کشررور مرر   

  را ایرا  هبودنش و باتریت فن ور 

  اسالمی نيز اس   در دورهدا.ته

برجسررتگی د صرری برررا  ایرررا    

وجررود دا.رر   مثرر ر  کرره از م    

اسرر  گویرر    دورا  برر قی م نررشه 

درستی ایت ادع سر   ولری امرروز    

از فاپت  روسيه  ملمر   و فرانسره   

به عنروا  مظارر تمرش  جشیرش نر م      

.ود  به ایت عل  س ل بره  برده می

ه گرفتيم  کره  س ل از فن ور  ف صل

عور که ا. ره .رش  فنر ور    هم  

صررورت نمرر یی در حرر ل ر.ررش برره

اسر  و مر  بره صرورت دطری برره      

 سم  م  در حرک  هستيم  

ال ا ررمت پ سرر  داد  برره سرر  و

 نسرر   هرر  برره دانشررگ ه  زيررارررا ن

 :رایب لتر وجود دارد؟ گف  ز

.ررررباه جارررر نی اینترنرررر  و    1

هرر   اجتمرر عی  همررراه برر    .ررباه

هرر   کرر ربرد  فنرر ور گسررترش 

حرررروزه ممرررروزش و یرررر دگير   

ثير أانش که ت .رایطی را فراهم کرده

هر  و رق بر     جا نی .ش  دانشرگ ه 

بيت منا   مو ود ق ب  تروجای در  

گذارا  ممروزش عر لی    بيت سي س 

سراسررر کشرروره   جارر   .ررشه  

 اس ؛ 

گررذار  در ممرروزش و  سي سرر   2

صرورت ک مر  در   ی دگير  دیگر به
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هررر      و سررر زم  ادتيررر ر دولررر

 رسمی نيس !؛ 

هرر    در رق بر  جارر نی  دارایری    1

غيرمستقيم م ننش دانش ی  سررم یه  

هرر   کليررش  و  اجتمرر عی برره جنبرره

موتوره   توسعه اقتص د  تبشی  

   انش؛ .شه

هرر   نسرر  اول و دوم  دانشررگ ه  4

دیگر پت نسي  لزم برا  رق بر  در  

انيت موقعيتی را نشارنرش  بنر برایت   

ب  نومور  مسرتمر بره سرم     ب یش 

ه   نس  سوم و اا رم و  دانشگ ه

 حتی پنجم رف ؛

برا  رسيش  به دانشرگ ه نسر      5

سوم و اار رم ب یرش نقرش دانرش      

نررومور   فنرر ور  و یرر دگير  در 

.رررای  جشیررش مررورد توجرره قرررار 

   گيرد؛

ک هش کيفي  مموزش علمری در    0

اغل  کشروره  کره ب عرن انب .ر      

سرواد   کرم   ممودتگر  عظيم دانرش 

 .ش!؛  

هر  بره    عشم اما   اداره دانشگ ه  7

روش سنتی به دلي  افزایش تعرشاد  

دانشجوی   و در نتيجره وابسرتگی   

مميختگری قرو  بر     .شیش و در هرم 

 ه   دولتی؛ بودجه

فرمینش جا نی .ش   که منجر به   1

رق بررر  جاررر نی در قراردادهررر   

 .ود؛  تحقيق تی دانشگ هی می

ا  و  ر.رته يتظاور تحقيقر ت بر    3

هرر   ح صرر  از م  برر    اصررطا  

 س زم   دانشگ ه؛ 

افزایش هزینه تحقيق ت بنير د     12

 و عولنی بود  زم   انج م منا ؛

انرررشاز  و  هررر   راه اررر لش  11

سس ت ع لی تحقيقر تی  ااستقرار م

 د رج از دانشگ ه؛ 

هررر  ب یرررش در ر.رررش  دانشرررگ ه  12

اقتصرر د  مبتنرری بررر فنرر ور   در  

سرزایی  بني    نقش بهدانشاقتص د 

 دا.ته ب .نش؛

توسرعه تحقيقر ت .ررکتی کره       11

هر   جشیرش    نتيجه م  ایج د فرص 

 ب .ش؛توس  هما ر  ب  صنع  می

التحصيال   افزایش ني ز به ف رغ  14

 ک رمفریت دانشگ هی؛

فنرر ور  دیجيترر ل عررالوه بررر    15

ه   عصر ح  رر را   ایناه دانشگ ه

   انتظر ر  ثير قرار داده اسر أتح  ت

دانشجوی   نس  دیجيت ل را بررا   

هرر   نسرر    حضررور در دانشررگ ه 

ثير أب لتر که همه ارک   م  تح  ت

وجرود  فض   دیجيتر لی ب .رنش بره   

 مورده اس   

در عررول  از منجرر  کرره فنرر ور   10

ترر ری  مرروثرتریت ع مرر  گسررترش 

ه  بروده اسر  و امرروز نيرز     تمش 

ثير را در تحرررولت أتررر تبيشرررتری

اقتص د  و اجتمر عی در   اجتم عی 

هر     جا   دارد ب یرش بره دانشرگ ه   

 نس  ب لتر توجه جش  دا.   

 

 
 

 
 

هر    به تشرریک نسر   و  در ادامه 

اول ترر  پررنجم دانشررگ ه پردادرر  و 

افزود م  پن  نس  دانشرگ ه داریرم    

اس    دانشگ ه نس  اول  دانشگ هی

 صرورت ممروزش   به  که فع لي  م 

هرشف و  محور تعریف .شه اسر     

نيروه    تربي    وظيفه م  دانشگ ه

دیشه بررا  توسرعه    مجرب مموزش

کشور ب  ارائره ممروزش و صرشور    

 مشر  تحصيلی اس   

دانشگ ه نس  دوم  دانشگ هی اس  

کرره  ررمت انجرر م هررشف و وظيفرره 

دانشگ ه نس  اول  توجره بيشرتر    

برره مب حررن پژوهشرری و کرر ربرد  

هر   تحقيقر تی را    دا.ته و پرروفه 

سرررت   اهرررشاف اقتصررر د   در را

دهررش و  صررن یک کشررور انجرر م مرری
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دروجی م  افزایش تعرشاد مقر لت   

 المللی اس    در سطک ملی و بيت

دانشررگ ه نسرر  سرروم  دانشررگ هی  

ک رمفریت اس  که عالوه بر توجره  

 منی به انج م اهرشاف و وظر یف   

دانشگ ه نس  اول و دوم بره توليرش   

علم و تربي  نيرو  انس نی مرورد  

سررعه کشررور در راسررت    نيرر ز تو

 اهررشاف جشیررشتر  م ننررش: تجرر ر  

هر     س ز  علم  گسرترش .ررک   

هر     بني    توجه به فنر ور  دانش

 دارد    مینشه قشم برمی و نگ ه به نویت

دانشرگ هی   دانشگ ه نسر  اار رم   

مفرریت اسر     و فتا   نومور  .باه

ه   زم   حر ل و مینرشه    که ا لش

را در درو  یرررک .رررباه برررزر   

نسر    دانشرگ ه  کنرش   ح  میدانشی 

اارر رم یررک .ررباه دانشررگ هی برر  

ه   ب ز برا  افرراد صرنعتی     ک ن ل

ک رمفریت و اجتم عی اسر   جر یی   

اس  که نرومور  در انرزوا انجر م    

جمعری   .ود  بلاه در همار ر   نمی

و مش رک  ب  مشتر   ک ر در یرک  

 .ود  می انج م نومورانه ب ز فض  

هر    توا  بريت ایرت ک نر ل    اگونه می

نومور   .ت ب و کرد برقرار ارتب ت

و تحقيق را در انيت فض یی انج م 

 داد؟  
 

 
 

یونسرراو دانشررگ ه نسرر  سرروم یرر  

دانش که در م  نویت را ج یگ هی می

ه   ک رمفرینی در ممروزش   ما رت

هر     ع لی به منظور بابرود ق بلير   

التحصرريال  در جارر  تبررشی   فرر رغ

 توسرررعه ک رمفرینررر   بررره .رررش 

دانشررگ ه  142ی بنررش  برريش از  مرری

 72و  02هرر    کرر رمفریت در دهرره 

ميالد  در ممریا  ایج د .شه برود  

 522مرريالد  برره   32کرره در دهرره  

دانشررگ ه رسرريش  کشرروره   هنررش  

فيليپرريت و سررنگ پور در مسرري  نيررز 

کشررروره     پيشرررروتریت  جرررز 

هسرررتنش کررره دانشرررگ ه   مسررري یی

انرش  دانشرگ ه    ک رمفریت ایج د کرده

ترریت و     مشخ MITوم  نس  س

تررریت دانشررگ ه کرر رمفریت    موفررق

مرکز   MITجا   اس   دانشگ ه 

برا  مموزش و ارتق   کر رمفرینی  

بيت دانشجوی   و اس تيش بر  هرشف   

تربي  مشیرانی که موج  موفقير   

هرر   دانررش بنيرر   .ررونش   .رررک 

مرکز ک رمفرینی  اس   کرده سيسأت

فقر  بره    MITدانشگ ه نس  سروم  

دنب ل توليش یک ک ل  ایشه و ادترراد  

فنرر ور  جشیررش نيسرر   بلارره منارر  

 تجاری  اار    معي ر موفقير  را  

  داننش! می

هشف دانشگ ه کر رمفریت م  اسر    

که عالوه بر مموزش مط ل  نظر  

هرر   .ررغلی و  و تئررور   مارر رت

هر     ه   مرشیریتی و روش  ما رت

ه   نرومور    گير  از فرص  باره

هر  بره      را در همه گرایشو دالقي

 دهررررش  دانشررررجوی   ممرررروزش  

دانشجوی   را ب  بر زار کر ر م.رن     

ه   جشیرش و درال     کرده و از ایشه

کنررش   اسررتقب ل و از منارر  حم یرر   

روحيررره کررر رمفرینی را در بررريت   

دانشجوی   گسترش داده و منا  را 

کنش که اعتمر د بره    ا  تربي   گونهبه

از  نفس کر ملی پيرشا کننرش کره بعرش     

التحصرريلی توانرر یی ایجرر د    فرر رغ

ا.تغ ل برا  دود را دا.ته ب .نش  

هرر  و  دانشررگ ه کرر رمفریت فرصرر  

تاشیرررشه   بررر زار کررر ر و سررر یر 

الزامرر ت حقرروقی و قرر نونی را در  

ه   موفرق و   کن ر تجربي ت .رک 

ن موفق برا  دانشرجوی   تشرریک   

کنررش و نا یترر  منارر  را تشررویق  مرری

ینی کنررش ترر  برره سررم  کرر رمفر مرری

 گرایش پيشا کننش 

هر   دانشرگ ه نسر  سروم      ویژگی

 :عب رتنش از

 توسعه روحيه ک رمفرینی •
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هرر   جشیررش و   حم یرر  از ایررشه  •

 دال 

حم یررر  مررر لی  مموز.ررری و    •

 ب زاری بی از ک رمفرین  

توسررررعه صررررنع  و ارتبرررر ت  •

 گسترده ب  م 

ارتبرر ت بيشررتر برر  مخرر عبيت در  •

 ج معه

هرر    توليررش دانررش برررا  بخررش •

 اقتص د 

 معرفی و دلق مش غ  جشیش •

ه   سيس مراکز ر.ش و پ ر أت •

 فن ور 

هرر   .ررغلی و  ممرروزش مارر رت •

 مشیریتی  

ه   پژوهشی در  توسعه فع لي  •

 ه   جشیش فن ور 

 غيرمتمرکز و غيررسمی •

 عمود  و افقی بود  ارتب ع ت •

 ب ز بود  اعالع ت برا  همه •

سرر دت ر سرر زم نی منعطررف و    •

 پوی 

 دا.تت ک رکن   ب  انگيزه •

 ا  مشیری  مش رکتی و .باه •

 ک رمفرینی اشم انشاز دانشگ ه •

ترروانيم دانشررگ ه  امرر  اگونرره مرری 

 ک رمفریت نس  سوم .ویم؟

   هررر  انرررشاز  م موریررر   اشرررم •

هر   جشیرش    هر  و برن مره   استراتژ 

 تايه و تشویت .ود 

کرر  ارکرر   دانشررگ ه )اسررت د      •

صورت یرک  دانشجو و ک رکن  ( به

 س زم   ک رمفریت عم  کنش 

ارتبررر ت دانشرررگ ه بررر  بيررررو   •

دانشرررررگ ه از یرررررک سررررر دت ر  

 ک رمفرین نه پيرو  نم یش 

هرر    هرر  و ر.ررته تمرر م گرررایش •

مموز.رری ترر  حررش مماررت پررژوهش 

محور و عملری .رونش و در مراکرز    

کررر رمفرینی ممررروزش و تجربررره   

 زم   اجرا .ود    هم

مراکررز دالقيرر  و نررومور  در   •

کنررررر ر مراکرررررز کررررر رمفرینی و 

  در هررر بنيرر  هرر   دانررش .رررک 

سرريس أدانشرراشه و در دانشررگ ه ت 

 .ود 

برا  گسترش دانشگ ه نس  سروم  

 ه  در ایرا  ب یش: در دانشگ ه

 .از تجربي ت جا نی استف ده کرد •

برن مه جشیش برا  جذب دانشجو  •

 .و است د دا. 

ر  و تجر  برن مه جذب .ررک     •

 من بک م د  جشیش دا.  

کرر رمفرینی را محررور گسررترش   •

   .دانشگ ه  قرار داد

دانشگ ه را در ق لر  یرک محري      •

 .کس  و ک ر قرار داد

هر   روز   از جشیشتریت فنر ور   •

 .منش .ش دني  باره

ت  حش ممات از من بک م لی دول   •

 .ف صله گرف 

ت  به یک نقشره راه دقيرق دسر      •

ه   دود  جا  سرم یهبی ایم ني فته

  يمرا از دس  نشه

موج اا رم )عصر  ميبشان شیهمه ب 

 زود  راه اسرر  و برره( در  مجرر ز

را برره جارر      سرره بعررش    يرردن

را  یطیعر ه دواهش کررد و .ررا  

انس   بتوانش   يت  تخ کنش یفراهم م

  .رشه و فضر    کیر نزد قر  يبه حق

دواهش نمرود کره    یرا معرف  شیجش

و متف وت ب   تر  فتهی  توسعه   ريبس

 رجارر   امررروز اسرر   در عصرر   

امررور بشررر برره    شررتريب  مجرر ز

ق برر  انجرر م  یارریزيرفيصررورت غ

ممودتت   اس   به عنوا  مث ل برا

بره رفرتت بره مرشارس       زير دانش  ن

م ننررش  هرر یی دانشررگ ه  یررو  یسررنت

 کینخواهش بود   یفعل ه   دانشگ ه

در  توانررش یاسررت د در م  واحررش مرر 

 روسرت    هر   منزل دانشجو و در ده

 دلخررواه مارر   و کشررور و .ررار

حضرور   تیر دهش  ا  مج ز مموزش

دواهرش برود کره     یعر يعب  به قرشر 

دانشرررجو حضرررور اسرررت د را در  

 هر    نگر ه  تیر   اکنش یمنزلش در  م

اس  که ب عن .شه  یمام ه   نگ ه

برره وجررود  یتینگولريدانشررگ ه سرر

بررره سرررم    واقعررر    یررر  مشیررر يب
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  ی م؟يدر حرک  هست یتینگولريس

.رک  انسر      یب م؟رسي یبه م  نم

قررار گرفتره    کیسر رييتغ ريدر مس

باتررر از گذ.ررته  توانررش یو حرر ل مرر

را   فن ور ريثأتحولت ح ص  از ت

 شیر جش یزنشگ  دود را برا رد یبپذ

 تيب به م  دوش شیمم ده کنش  لذا ب 

و برره م   ميو از م  نترسرر ميب .رر

 ی! هرروش مصررنوعمیمسررل  .ررو

صورت مطلق در همه ج  دواهش  به

 شیو .رر  شيررتعجرر  کن شیبررود! .رر 

ج ل   ت  یبرا  یب .ش و  وحشتن  

 ب .ش 

انشررگ ه نسرر  پررنجم  دانشررگ ه    د

اسر   دکترر جاللری     1سينگولریتی

کيررش کرررد امررروزه بعررش از اارر ر أت

نس   نس  پرنجم دانشرگ ه بره نر م     

سررينگولریتی )برره زبرر   سرر ده    

سررينگولریتی یررک زمرر   اسرر      

زمرر نی کرره مرر  دیگررر ق برر  برره      

پيشگویی رونش دني  نخرواهيم برود    

زم نی که هروش م .ريت از هروش    

دواهررش گرفرر (  در انسرر   پيشرری 

گيررر  اسرر  و ایررت در حرر ل .ررا 

دانريم  ح لی اس  که مر  حتری نمری   

دانشررگ ه نسرر  اارر رم ايسرر  و  

 مفاررروم دانشرررگ ه   دانررريم نمررری

بينرری سررينگولریتی ايسرر ؟ پرريش

ا  .ود در نس  پنجم بر  پشیرشه  می

                                                        
1. singularity  

مواجه ب .يم که ت  حشود  م .يت 

ج   م  فار کنش  در نا ی  هوش به

   دواهررش م .رريت برره هرروش انسرر

رسيش و هوش انس   کمری جلروتر   

دواهررش رفرر  اررو  از ترکيبرری از  

کنش  م  ت  س ل ه  استف ده میهوش

توانيم پيش بينی م .ريت  می 2243

را در مررورد مینررشه دا.ررته ب .رريم  

بينری را از  انس   دیگر قشرت پريش 

قرشر   دس  دواهش داد  ارا که بره 

منرر ليز لزم اسرر  انجرر م .ررود ترر  

یررش مینررشه ارره اتفرر قی   بتوانررش بگو

دواهررش افترر د کرره از عاررشه انسرر   

د رج اس   اتفر قی کره امرروز در    

تج رت در ح ل رخ داد  اس  و م  

ب یش بره سرم  اینترنر  همره ايرز      

ب .يم و ایت اینترنر  ب یرش ق بلير     

اسرررتف ده از ک ربردهررر   هررروش  

مصنوعی و حقيق  مج ز  را نيرز  

پشررتيب نی کنررش و در حقيقرر  مغررز  

  ه اینترن  وص  نم یش.م  را ب

سررينگولریتی منقررشر بحررن مامرری 

اسرر  کرره یررک دانشررگ ه در پرر ر  

فنرر ور  ن سرر  برر  همارر ر  مقرر    

هررر یی کورزویررر  و ابرررر .ررررک 

همچررو  گوگرر   نوکيرر  و سيسرراو 

ایجرر د .ررشه اسرر  ترر  مررشیرا  و   

ثيرگررذارا  أگيرنررشگ   و تتصررميم

  مطرح را از سراسر جا   ممر ده 

کننرررش  رو تغييررررات عظررريم پررريش

اررره را کررره    بسررري ر  از مررر  م  

بينيم ارا  بينش  نمی کورزوی  می ر 

که هنوز در مراح  مغر زیت پشیرشه   

. یش ديلی از افراد نسرب     هستيم

ه   کورزویر  نگررا     بينی به پيش

ب .نش  ام  دود او نسب  به دورا  

پرريشر رو اميررشوار اسرر  و مینررشه   

 کنرررش  بينررری مررری دررروبی را پررريش

در  «ر  کورزویر  » هر    بينی پيش

تانولروف  بره .ررح       همورد مینش

 زیر اس :

: دررررررشاح فظی 2213 سرررررر ل •

ک مپيوترهرر   .خصرری و لرروازم   

 ج نبی منا  ب  ک ب  و سيم

: افرررزایش قرررشرت 2222 سررر ل •

ک مپيوترهرر   .خصرری برر  امارر   

 انس    مق یسه منا  ب  توا  مغز

: اما   دسترسی بره  2221 س ل •

درصرش از   15سريم در   اینترن  بری 

 نق ت کره زميت

: و ک قر نو  رفتر ر   2222 س ل •

هر  در ممریار  و    هر  و ربر ت   انس  

اروپرر  )تعيرريت وظرر یف و حرروزه    

 ه ( فع لي  رب ت

: اجب ر  .ش  هوش 2224 س ل •

کرر مپيوتر  در دودروهرر  )قرر نو  

منک اسرتف ده از دودروهر   ف قرش    

 مصنوعی(هوش 
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تشرراي  ب زارهرر     :2225 سرر ل •

بررزر  عضرروه   مصررنوعی بررش  

 انس  

: تمشیرش عمرر بره ازا     2220 س ل •

 هر ث نيه به کمک پيشرف  علم

هرر    : تبررشی  ربرر ت2227 سرر ل •

دشمتا ر بر  تروا  انجر م ک رهر       

سررخ   برره یررک ابررزار و دسررتگ ه  

 معمولی در زنشگی روزمره انس  

: ارزا  .ررش  و در 2221 سرر ل •

دسرررترس قررررار گررررفتت انررررف  

دور.يش  برا  مصرف سر کن    

 زميت

: هو.رررمنش .رررش  2223 سررر ل •

ک مپيوترهررررررر  در اررررررر راوب 

 س ز  ک مپيوتر  مغز انس   مشل

: گسترش استف ده از 2212 س ل •

 ن نوفن ور  در صنع 

: اسررررررتف ده از 2211 سرررررر ل •

بعش  اعضر   برش      ا پگره   سه

 ه  در تم م بيم رست  

: اسررررررتف ده از 2212 سرررررر ل •

)حرذف مرواد   هر  در علرم    ن نورب ت

برررا  زائررش از بررش  و اسررات مغررز 

 کشف اسرار م 

: نخسرررتيت دیرررشار 2214 سررر ل •

 انس   ب  هوش مصنوعی

: اسررررررتف ده از 2210 سرررررر ل •

نویسرری برررا    هرر   برن مرره  روش

هر  و درمر      نویسی سرلول  برن مه

 ه  بيم ر 

هرر    : ظاررور ربرر ت2211 سرر ل •

نمررر  )مجارررز بررره هررروش  انسررر  

 مض عف(

: ک .ررر  مسرررتقيم 2213 سررر ل •

ور    ه  در مغز )غوعره  ن نوم .يت

مرر  انسرر   در دنيرر   مجرر ز    ک 

 بشو  هيچ دستگ هی(

: ک .ررر  موترررور  2242 سررر ل •

جستجو در برش  انسر   )مشر هشه    

نتيجررره م  رو  لنرررز یررر  عينرررک  

 (مخصوی

: افزایش توا  اینترن  2241س ل •

 برابر امروز 522به ميزا  

: نخسرررتيت مرررورد 2242 سررر ل •

جررررر ودانگی انسررررر    ارترررررش 

   ههرر  برره کمررک سرر م ن  ن نوربرر ت

هر    دف عی بش  ممشه و انواد بيم ر 

 کننش  را درم   می

توانش  : بش  انس   می2241 س ل •

ه  به هرر .رالی    به کمک ن نورب ت

 که بخواهش دربي یش 

: توانررر یی هررروش 2244 سررر ل •

غيربيولرروفیای  ميلي ردهرر  برابررر   

 هوش انس  

: مغ ز عصر تاينگری  2245 س ل •

ن پرذیر  فنر ور   کرره     ی  برگشر  

ک ابررای نه تبشی  دواهش زميت به ی

 .ش 

: تاينگرری فنرر ور   2233 سرر ل •

سراسر کره زمريت را فررا دواهرش    

 گرف  

هرر    بينرری گفتنرری اسرر  کرره پرريش 

ر  کورزویرر  نيررز در     هگذ.ررت

تر کنو   تانولروف    زمينه پيشرف 

ب  دقر  زیر د  بره وقرود پيوسرته      

 اس  

م  ب یش ایرت تغييررات را بپرذیریم و    

می  ب یش   ا  جز پذیرش نشاریم ا ره

همررواره نگرررا  گسررترش فنرر ور  

ب .يم؟ دير  اینترن  و فن ور  تر   

زمرر نی کرره مرر  اسررتف ده نانرريم     

اعالع ت و ابرزار  دنثری هسرتنش!    

در  مت  اه ا.ا لی دارد فن ور  

به م  و عي  مب و هروا را بگویرش   

ه   ب  اجر زه مر      و در بعضی وق 

برایم   تصميم بگيرد و حتری فارر   

لی نگرانيم نب یش م .يت کنش! اگر دي

را هو.ررمنش کنرريم و نب یررش برره م    

.رای  دارد تغييرر  ! مموزش بشهيم

ممات اسر  تر  ده    کنش  مثال  پيشا می

سرر ل بعررش فرزنررشانم   برر  ممررش    

ه   دودرا  دیگر راننشگی  اتومبي 

بلش نب .نش! ی  اگر ده س ل بعش یرک  

د  -و -( یرررر  د CDد  ) سرررری

(DVD  به منا  هشیه برشهيم )  اصرال 

نفامنررش م  ايسرر ! بنرر برایت در   

توليش و اسرتف ده از فنر ور  نب یرش    

وقفه ایج د کنريم! و  بر  صرراح     
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  تم م بره مسراولينی کره دغشغره    

اینترنرر  ملرری را دارنررش  توصرريه   

نمود  سرم یه ملی را حراج ناننرش   

و بي   نمود که حتری اگرر اینترنر     

عور ک م  در کشورسر دته  ملی به

رصررش کرر رایی  .ررود تنارر  یررک د 

اینترن  جا نی را دواهش دا.   ب  

ح ل دا.تت .باه ملی اعالع ت ایت

امرررت را بررررا  کشرررور بسررري ر   

 رور  دانس  و افرزود مگرر در   

داد  کشور اقشر اعالع ت داریرم  

نير ز  کنريم از دنير  بری   که فارر مری  

هستيم مگر دني  به مر  نير ز نرشارد    

مگرررر مررر  مسرررلم   نيسرررتيم و    

ود را توسرعه  دواهيم دانش در  نمی

دهيم   ایت ک ر  ک ر درستی نيسر   

  امرت در همر     و ب یش یک .رباه 

اینترنرر  جارر نی ایجرر د کنرريم  در   

ممریارر  دولرر  الاترونيررک وجررود  

ه  ب لتریت نشارد ولی تم م س زم  

سطک امنيتی را دارنش و برا  منار   

م ننش اینترن  ملی اس  و اینترنر   

انررش و نرررم افزارهرر یی   را نبسررته

انش که از بيررو  ق بر    رس  کردهد

نفود نب .ش م  اینجر  بررعاس فارر    

کنريم  امرروزه جوانر   در فارر     می

ایت هستنش کره .غلشر   برر رو     

اینترنرر  ب .ررش نرره اینترنرر  اینجرر   

بلاه مقصود اینترن  جا نی اسر    

از افتخ رات م  ایت اس  که بعضی 

بنير   مر  در   هر   دانرش  از .رک 

دررود  حرر ل صرر درات محصررولت

هستنش  در ن نوتانولوف  افتخ ر م  

ایت اس  که به علم و دان یی دس  

ایم و ایت محصولت ن نو پيشا کرده

را برررره اوپ نرررر   کشررررور کرررره 

دواهيم بفرو.ريم؟ ب یرش بررا      نمی

هرر  و عر رره ایررت نررود تانولرروف 

دنبر ل بر زار جار نی    ه  بره نومور 

  ب .يم
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 ی نشریه تحلیل تنشمعرف
 

 انور کننده: فاطمه قبادی تدوین 
 

 
 

 فصللللل ناله تت شللللل  تلللللن   دو

(Journal of Stress Analysis  بلا )

صللللامت الیشللللاای دان لللل اه   

سللشناب بللا لللدیل ل لل و     بللوی  

جنللاآ اقللای دکیللل ن لت للشن    

لجلووب ب سلللدبشلی جنلاآ اقللای   

 41دکیللل الشلم للشن لتمللودی و 

یضللو دای لل   شللیر تتلیلیلله اا  

 7 لای سلاسلل ک لور و     دان  اه

یضو یلارج   شلیر تتلیلیله اا    

سب ک ور ای ایل ندب اییا شلاب ان  لش  

 6142اسیلا شا و سن اپور در سال 

 -به ابان ان  ش   با درجله ی مل   

لقلاتر  کار کللد    پژو    اناا به

پللس اا  ایللن ن لللیه  للل اللماره  

انی للار در پای للاه اسللینادی ی للو  

سلاای و   نمایه (ISC) جهان اس  

اود  لقاتر نمایه الده   لنی ل ل 

 لا و   بنلدی دان ل اه   در نظا  رتبله 

رد تت شلل  قلللار  للا لللو پژو  لل اه

 لای   د و  مچنشن در پای لاه گشل ل 

و در  Google Scholarایللانب   لل  

نمایللللله  DOAJدر  6142سلللللال 

گلدیده است   مچنشن بللای نمایله   

اقلللدا   Scopusالللدن در پای لللاه 

گلدیلللده اسلللت و لنیظلللل نیشجللله 

 Scopusداوری اا سلللوی پای لللاه 

بااد  تمال  لقاتر ثبلت الده    ل 

افلاار   ط نل در سالانه ن لیه توس

Plag Scan گللدد   یاب  ل  ل ابهت

تا الکان کپ  اا سایل لنلاب  ی مل    

بلطلف گلدد  پلس اا بلرسل  در   

 ا توسلط دو   شیر تتلیلیهب لقا ه

داور انیخاب  بل اسلا  تخصل    

للبوطللله للللورد ارایلللاب  قللللار 

یشلد داوران و  یگشلندب و پس اا ت ل 

بندی اا سلوی گللوه دبشللانب     جم 

لقا ه جهت انجا  اص مار نهلای   

گلللدد   بله نوی لندگان ارسلال لل     
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یشللد نهللای  داور  یسللپس ب للد اا ت 

ر تتلیلیله لقلاتر   یتطبشق  و  شل 

بلللای پللاا نهللای  بلله ویلاسللیار  

ارا  ان  ش   و در نهایت به صلحته 

الوند  در ایلن ن للیه     ارسال لل  

ورر ناانا  انجا  ص  ا به داوری

ایضای  شیر تتلیلیه و گلدد   ل 

داوران لج للله اا ایضلللای  شلللیر 

ی م  و اسیادان بلج یه در ی لو   

 للا و للاکللا   للللتبط در دان لل اه 

اللللواا یلللا   ایللللان و دی لللل  

الوند کله بله    ک ور ا ت کش  لل  

بلرسللل  لقلللاتر ارا للله الللده   

لشان شن الان دریافلت   پلدااند  ل 

باالد    اه لل  ل 6تا پویلا لقاتر 

ذکل اسلت گلوا   پلویلا     تا  به

  (Acceptance Letterا کیلونشلل) )

لقاتر پس اا للم ه نهای  داوری 

در اییشللللار نوی للللندگان قلللللار 

گشلللد  دان للود لقا لله اا ایللن     للل 

صلللورر  سلللالانه رای لللان و بللله

( Open Accessدسیلسللل  اااد )

با توجه به ا مشت این ن لیه  .است

ا  للدف و گ للیلدگ  لوعللو ب بلل 

ایجللاد للج لل  ننلل  و جللال  در  

یصوص جدیدتلین و ل یبلتللین  

دسیاورد ای ی م  و تتقشقات  در 

در لتور لای   تت شل  تلن   مواه 

ایللل پللویلای لقللاتر لتققللان و   

 د:باا نظلان این مواه ل  صامت

 تن  گشلی اندااه 

  پ ماند  ای تن 

 تن  تت ش  یددی ساای لدل 

 سطت  یم شار 

  یم شلللار  لللای  تلللن  تت شللل

 ملارت 

 بات کلن  بارگواری با نلخ 

 ای یکپارپ   سااه 

 ف ار  ای تتت  و  و ه یاان  

   ی ی 

 یاا 

  ارایاب  یمل و پشلادگ 

 اسشت اک ت و لکانش م 

 نوظهور لواد   

 کالپوایت  

 اتسیش شیه و پ سیش شیه 
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 8931عملکرد مرکز نشر دانشگاه در سال 
 

 

 فر یدالهی: محمدجواد نیتدو                                                                                            
 

مرکززن ر ززر دار ززعلی سززو دی رززتال دش شارزز ل  ر ززر 

فرهاگ ک لب و ترویج  دم و دارش، سل توجه سه سررلمزه  

اقزدا  سزه    7931، دش رزل   7931شزدی رزل    ستای پتش

 اوان ک لب دشخوار ی ا ضلء مح ر  هتزت    54چلپ 

سزه همزتن    ارت.هل رمودی  دمی و ارلتتد رلیر دار علی

تل کازون، سزه    7931ماظوش،  مدکرد مرکن ر ر از رل  

صوش  آملش  مقلیسه شدی ارت. رموداش شرزم شزدی   

رسبت سزه  ، این مرکن 7931که دش رل   ارتستلرعر آن 

    ارت.هل  قبل،  مدکرد خوسی داش ه رل 
 

 
 

مرکن ر ر دار علی سو دی رتال، از سدو تترزت  اقزدا    

کزه رزهم    ارزت  اوان ک لب رمودی  941سه چلپ تعداد 

 سلشد:هر دار کدی سه قراش ذیل می
 

  

سل توجه سه رموداش فوق، دار کدی ادستل  سزل داشا سزودن   

ست زز رین  اززوان و دار ززکدی  اززوان ک ززلب، داشا   34

 ازوان، کم زرین  ازوان     1پترادامپنشکی سل داشا سودن 

 سلشد.ک لب شا داشا می

  مرکن ر ر و تعداد تجدید چزلپ  هل  چلپ شدیک لب

 گردد:هل، سه صوش  آملش  سه شرح ذیل ا ال  میآن
 

 
 

مرکن ر ر دار علی سو دی رتال دش شار ل  تسزری  و   

 ارززتتسززهتل چززلپ ک ززلب، دش رززل  جززلش  توارسزز ه 

ا  دش شزتن ا ضزل  هتزت     اقدامل  خوب و شلیسز ه 

 دمی و رلیر ارلتتد مح ر  که دشخوارت چلپ ک زلب  

شا داشرد، ارجل  دهزد. سزه همزتن ماظزوش، دش چزلپ او ،      

صززوش  شززود و دش جدززد ک ززلب چززلپ مززی 022تعززداد 

فروش، ملسقی تتراژ آن چلپ خواهد شد. این امر سل ث 

شزود تزل   تر شدن رتس م مزللی مرکزن ر زر مزی    شوان

س وارد تعداد  الوین ست  ر  شا چلپ رملید. دش ضزمن،  

جدززدب سززل م ززلشکت صززد دشصززد    022ایززن تعززداد  

شزود کزه دش صزوش  فزروش     صلحبلن اثر ارجزل  مزی  
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رز  مرکزن ر زر    هل  چلپ شدی، البلقی تتزراژ تو ک لب

 چلپ خواهد شد

هل  مرکن ر ر دش رل  دش موشد فروش و پخش ک لب

، این مرکن اقدا  سه  قد قراشداد سزل چهزلش مرکزن    7931

هزل، رملیازدگی   پخش ک لب رمودی و دش کل مراکن ار لن

و  ارزت هل  خود شا دایزر رمزودی   پخش و فروش ک لب

ودی مرکن فروش ایا رر ی ک لب، قراشداد ماعقد رمز  1سل 

هزل  ک زلب ارز لری و    و اقدا  سزه سرگزناش  رملی زعلی   

دار ززعلهی رمززودی ارززت و هززر رززل ، دش رملی ززعلی   

المددی داشا  غرفه اخ صلصزی سزودی کزه ایزن امزر       ستن

هزل  ایزن مرکزن مز ثر     مهم، دش فروش و پخزش ک زلب  

  ارت.سودی 
 

 
 

 

مرکززن ر ززر دار ززعلی سززو دی رززتال از سززدو تترززت    

هززل  خززوسی شا دش شارزز ل  تززرویج تززلکاون، موفقتززت

دش ایزن شارز ل،    ارت.فرهاگ ک لب و ک لسخواری داش ه 

چادین سلش سه  اوان رلشر فعل  ارز لری، دار زعلهی و   

  کززه ایززن امززر، ر تجززه ارززتک ززوش  شززالخ ه شززدی 

فعللتت خوب ا ضلء مح ر  هتت   دمی دار علی سزودی  

شدن  ترو مل دش رظر داشیم که دش شار ل  سه ر و شوان

 این شورد، تالش ست  ر رملئتم.

دش خصززوف فززروش و پخززش ک ززلب و واشیززن آن سززه 

دشآمدهل  اخ صلصی دار علی، این مرکن طبق راوا  

هل  فزروش و پخزش ک زلب    گذش ه، از طریق رملیادگی

هل، رسبت سه رل  قبزل،  دش ار لن همدان و رلیر ار لن

هل  شین سل توجه سه سررلمه ارت.فروش خوسی داش ه 

هل  آیازدی  ر لیج سه ر  دش رل  ارتارجل  شدی، امتد 

 حلصل شود.

دش مززوشد معرفززی  مدکززرد مرکززن ر ززر و رززهولت و  

تسززری  دش ارجززل  مراحززل داوش ، رززلیت مرکززن ر ززر 

دار علی شا ایجلد رمودیم که از این پ ، ارجزل  مراحزل   

داوش ، فروش ک لب و مسلئل اربلشداش ، از این طریق 

 د.ارجل  خواهد ش

 

•www.Adinebook.com آدینه بوک 

•www.Fardabook.com کتابفروشی فردا 

•www.30book.com  بوک 30فروشگاه  

•www.Yektabook.com یکتا مهر 

•www.Ketabads.ir کتاب ادز 

•www.Shahreketabonli
ne.com 

فروشگاه شهر 
 کتاب

ثبت عنوان کتب چاپ شده در مرکز نشر همراه با 
، (مترجم)نام کتاب، مؤلف : مشخصات کتاب شامل

 ...نوبت چاپ، قیمت، سال چاپ، تعداد صفحات و 

فرم های الکترونیکی تألیف، ترجمه، داوری، 
 ...ویراستاری ادبی و علمی و

 تفکیک کتاب ها براساس دانشکده های 

 دانشگاه بوعلی

 ایجاد انبارداری الکترونیکی

 امکان سفارش و خرید الکترونیکی کتاب
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، ایزن مرکزن اقزدا  سزه رزلملردهی اربزلش       7931دش رل  

هل  چلپ شدی رمود کزه دش چزلپ   رعهداش  زیاک ک لب

 مجززدد ک ززلب و دش سهبززود  مدکززرد چززلپ ک ززلب کمززک

 شلیلری خواهد رمود.

دش رل  جلش ، این مرکن ک لب  مدکرد مرکزن ر زر و   

چادین ک لسچه و مجمو ه مقزلت  دار زعلهی شا چزلپ    

دش ج ززاواشی ک ززلب رززل  تهززران و    کززرد و شززرکت 

هل  این مرکزن سزود کزه    ج اواشی فلشاسی، جنء اولویت

 س وارتم ر لیج خوسی شا از آن کسب رملئتم. ارتامتد 

دش رهلیت، ارجزل  کدتزه مزواشد چزلپی دار زعلی ا زم از       

هززل  اداش ، سروشززوشهل  آموزشززی و رززرسر ، فززر 

  .ارتاوشاق ام حلری، جنء  مدکرد این مرکن سودی 
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 یسنج سامانه علم اندازیراه
 1جانی: دکتر محمد ملکنیتدو                                                                                                             

 

 1گیرر  علرم   سنجی دانش اندازه علم

است که با بررسی و کشر  نارا    

و سررااتار یررک  ررمزه علمرری برره  

روش کمررید دسررتاوردقا  ولمرررو 

فکر  را معین کرده و  تی اطمط 

قرا  بعرد     ا تمالی برا  پیشرفت

سرنجی   کنرد  علرم   بینری مری   را پیش

قرا    سعی دارد با اسرتااده از داده 

د یعلمر  بره انتشرارا    کمی مربرمط 

قررا   بررررورد  از میررفاا فعالیررت 

سسره را  ؤعلمی یک فررد یرا یرک م   

بیاا نماید  شراید در ناراه نتسرت    

-گمنه به نار برسد که نااه علماین

 کسنجی به فرایند گسترش علرم یر  

نارراه کمرری اسررت  امررا واوعیررت را 

اسررت کرره اگررر برره شرریمه درسررت  

سرنجی را تعریر    قرا  علرم  سنجه

 کنیمد این نااه نه تنها کمری نیسرت  

کیای نیف باشد   تماند کامالًبلکه می

ترماا   تی پا را فراتر گذاشته و می

سررنجی برررا  جلررمگیر  از از علررم

  2رشد فقط کمی علم استااده کرد

سنجی سه دسرته   قا  علم شااص

 که عبارتند از: قستند

                                                        
 سنجی دانشااهرییس کارگروه علم  1

گاه کتابتانه مرکف  مطالب وب  برگرفته از 2

 دانشااه فردوسی مشهد

ور  کرررره  معیارقررررا  بهررررره -1

ور  پژوقشررار یررا گررروه    بهررره

 ؛کند گیر  می پژوقشی را اندازه

معیارقا  ترثییر کره کیایرت یرا      -2

عملکرد نشرریا د پژوقشراراا یرا    

 سررنجد و گررروه پژوقشرری را مرری 

معیارقا  ترکیبی که قدف ایرن   -3

کرردا    قا االصه دسته از شااص

ور  و تثییر در یرک   دو معیار بهره

 عدد است  

سنجی دانشگاا  وگلعلی   سامانه علم

 سینا

سنجی دانشااه برمعلی  سامانه علم

شرررکت ررشرریت در سررینا تمسررط 

طرا ری شرده اسرت و     1331سال 

پشتیبانی فعلی را نیف تمسط قمین 

گیررد  اماننرده   شرکت انجرا  مری  

تماند ایرن سرامانه را در وباراه    می

scimet.basu.ac.ir    مال اه نمایرد

قرا و پیایرر    این سامانه با ترالش 

نیا و روا  دکترر  روا  دکتر ستایی

انداز  شده اسرت و  اصغرنژاد راه

 سؤولیت فعلری را برر عهرده ایرن    م

جانب اسرت  ارانم کرمیر صرالحی     

عنرماا کارشرنا    نیف قم اکنما به

سرنجی در ایرن وسرمت     مزه علرم 

فعالیت دارند  این سامانهد اطالعا  

پژوقشرری افررراد را از سرره پایارراه  

المللررری اسرررکاپم د وب رو  برررین

ساینس و گمگل اسرکمرر دریافرت   

 ترماا بره  کند  در ناراه اول مری  می

اطالعا  مهمی شامل مرتبه علمرید  

تعداد مقار  علمی پژوقشید تعداد 

اسررتناد د اسررتنادا د تعررداد اررمد 

و در  Gو اینرررردکس  Hاینرررردکس 

نهایررت اسررتناد برره ازا  قررر مقالرره 

عضررم قیررا  علمرری را در صرراحه 

سررنجی مال ارره اول سررامانه علررم

کرد  اما با کلیک کردا بر رو  نا  

  علمرری وارد صرراحه ثعضررم قیرر

شررمید کرره اطالعررا   جدیررد  مرری

قرا   تر  از فعالیرت بیشتر و دویق

ترررماا پژوقشررری ایشررراا را مررری

ترماا بره   عنماا مثال میدریافت  به

 ممارد زیر اشاره کرد:

تعررررداد و تمزیرررر  درصررررد     1

 المللی فرد  قا  بینقمکار 

تمزی  درصد  مقرارتی کره در     2

د Q1قرا  متتلر    مجال  با چارک

Q2 دQ3  وQ4 قررا  وب در پایارراه

منتشررر  رو سرراینس و اسررکاپم  

    اند شده

تمزیرر  درصررد  امداسررتناد    3

 فرد
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قرررا  کلمرررا  کلیرررد  زمینررره   4

 پژوقشی فرد

در پایاا ذکرر ایرن نکتره رررور      

سررنجی برره  اسررت کرره نارراه علررم  

ورعیت پژوقش نه تنها یرک ناراه   

یرک ناراه    کمی نیسرت بلکره دویقراً   

کیای است  شاید در نااه اول برا  

سنجی صررفا  بسیار  از افراد علم

قا  کمی درست بر مبنا  شااص

شده باشرد  امرا برا انردکی تامرل و      

قا  کیاری را  تماا استنتاجدوت می

از را اسرررتتراج کررررد  چررررا کررره 

صررمر  معیارقررا  کمرری را برره  

عنرماا  درصد  بیاا شده است  به

مقرار  یرک   مثال تمزی  درصرد   

 قرا  متتلر  کرامالً   فرد در چارک

فررد    یک معیار کیای اسرت  مرثالً  

مقاله علمری پژوقشری دارد    11که 

مرررمرد را در چرررارک اول  1کررره 

درصرررد مقرررارتش در  11اسرررتد 

 منتشر شرده اسرت  در   Q1مجال  

 الی کره فررد  برا تعرداد مقرار       

درصررد  11بیشررتر ممکررن اسررت   

نباشرد  از   Q1مقارتش در مجال  

قررا  ممترراز ایررن سررامانه  ویژگرری

قرا  مرمرد   واژگاا کلید  پژوقش

عالورره فرررد اسررت  انرردازه بفرگرری  

کلما  کلید  بر اسا  تکرار رنهرا  

 در مقررار  فرررد متغیررر اسررت  برره 

قرا   عنماا مثرال مهمتررین زمینره   

الهری اسرتاد   پژوقشی دکترر نعمرت  

 دانشررررررکده شرررررریمی شررررررامل

 Cyclic voltammetry  و

Electrochemical synthesis   و

digital simulation   باشرد  از  مری

قا  امب این سامانهد دیار ویژگی

المللی عضم قا  بیننقشه قمکار 

باشد که در انتهرا     علمی میثقی

سامانه وررار گرفتره اسرت کره بره      

( مجهرف  Heat Mapابفار قیت مپ )

شده است  با کلیک برر رو  نقشره   

لمری  کشمرقایی که عضم قیرا  ع 

با رنها قمکار  داشته استد تعرداد  

قایی که منجرر بره انتشرار    قمکار 

مقار  علمی پژوقشی شرده اسرت   

  وابل رویت است
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 1آیدوجود نمی  هاگر اخالق در جان مردم نباشد، علم ب

 

 داوری اردکانیرضا دکتر                                                                                             
 

 1رئیس  دکتر رضا داوری اردکانی، 

فرهنگستان علوم و چهره مانیگاار  

پیووه    ی هفلسفه در مراسی  هفتی  

در پووهشیییگاه علیییوم انسیییانی و  

موضوع  ی همطالعات فرهنگی دربار

سیننرانی  « نسبت اخیق  بیا علی    »

سیا    02کرد و افیت میب بیس  ا     

نویس ، اخق  می ی هاست که دربار

االن  ی هولییی هییست وهییت بییه انییگا  

اخییق  بییرای    ی هنوشییتب دربییار 

مشکل نبوده است. بیه بسیان دیگیر،    

نوشییتب بییرای اخییق ،  ی هدر حییو 

مب با جهل مرکی  شیروع کیردم و    

در حییا  رسییسگن بییه جهییل بسییس  

هست . اخق  چنگ اونه اسیت و میا   

هیییای متفیییاویی داریییی .   اخیییق 

های اخقهی  یادی ه  نوشته  کتاب

شییگه اسییت. برخییی افییراد ماننییگ    

اخق  را  دانشمنگان جامعه شناس،

کننیگ، برخیی موع یه و    وصف میی 

کننیگ، یکسیری هی  بیه     نصسحت می

پردا نگ. در کتیابی  وجود اخق  می

اخییق  نوشییت ،  ی هکییه مییب دربییار

برخیی ا  خواننیگاان را    ی همقح 

                                                         
 در مراسی   یاردکیان  یدکتیر داور  یسننران. 1

و  یهفته پیووه  در پووهشیگاه علیوم انسیان    

منتشر شگه در خبرنامیه ذرر   ،یمطالعات فرهنگ

 .1۱صفحه  پووهشگاه، بیماه ا

ام، اما متأسفانه بوی ناامسیگی  کرده

ییوان   ایب کتاب  یاد است. مب نمیی 

ایب جهیان خیو     ی هنسبت به ذینگ

. وجود علی  و اخیق  بیه    بسب باش 

انیییگ و ا  هییی  جیییگا هییی  پسوسیییته

شونگ. اار اخق  در جان مردم  نمی

 ذیگ.نباشگ، عل  به وجود نمی

کشیورمان در   ی هایب استاد برجست

 ادامه به خوانگن ایب شعرپرداخت:

 جهان پسر است و بی بنساد»

 اد ک  فریادها  ایب فر

 که کرد افسون و نسرنگ 

 «شسرین ملو  ا  جان 

و افت: جهان حافظ، پیر ا  افسیون   

 تو نسرنگ است اما جهان میا صیف  

 نگارد، همسب است که هست. در یک

 اییب  ی های کیه بیودم، دربیار   جلسه

 شییگ کییه موضییوع صییحبت مییی  

 میا چیه فکیر    ی ههیا دربیار  خارجی

 کننییگ. مییب در ذنزییا ا  اخییق   مییی

 هیا دفیاع  ها در برابر خارجیایرانی

 اخق   مان مادان  کردم، ولی نمی

 کتیابی « کلسله و دمنه»چسست. کتاب 

ی  میه است کیه ا  هنیگ ذمیگه و یرج   

 ذن، مربیییوه بیییه هبیییل ا  دوران  

 اسقمی اسیت. اییب کتیاب ا   بیان    

 سانسکریت به  بان ایرانی یرجمیه 

 شیییگه و وصیییف اخیییق   میییان  

 ساسیانی اسیت. بر وییه ببسی  در    

 ایییب  مانییه،»اویییگ ایییب کتییاب مییی

 ها رو به اِدبارای است که کار مانه

 پییرور ظلیی ی  انییه؛ یعنییی  م«اسییت

است. چنان که شیاه و سیلطان ذن،   

هادر به استر  عیگ  نسسیتنگ. بیه    

بور کلی، بر ویه، شاه ساسانی را 

فساد، ظلی    ی همگح کرده، ولی  مان

و بسهودای دانسته است. مب حرف 

کن  ولی معتقگم بر ویه را هبو  می

ایب وضع، عیار  بیر اییب کشیور     

 است.  شگه

داوری اردکانی افزود: بودرییار در  

دانشیزویان  »اویگ می 1792 ی هده

به ایب معنا که دانشگاه « دیگر شگنگ

و  نبیود  ؤدیگر مسی  و داراون شگ

و به فرهنیگ کیار نگاشیت. در اییب     

روح  ی ههییا دانشییگاه نماینییگ سییا 

جامعییه نبییود، بلکییه مییگر  یولسییگ  

کرد و محل یولسگ انبیوه میگار     می

ر ایب حرف درست اود. ایحصسلی ب

باشگ، بایگ فکر کرد که چه بیر سیر   

ذییگ. ابتیگای سیننان     ایب علی  میی  

هیای متفیاویی   افیت  کیه میا اخیق     

داری . یک اخقهیی هی  وجیود دارد    

ولست، درد ؤکه اخق  احساس مسی 
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و یعلییخ خییابر و بایییگی اسییت کییه 

کننیگ. علی    مردمان به ذن عمیل میی  

امیا  برداری است،  صرفاً برای بهره

دانشیییمنگ واهعیییی، علییی  را بیییرای 

خواهیگ. نسیبت علی  و    سود  نمی

اخق ، روشب ولیی پسیسیگه اسیت.    

برای عل  بایگ یربست اخقهی داشت. 

نسیییبت علییی  و اخیییق ، نسیییبت   

استنراج و انتاج نسست کیه بگیویس    

ذیییگ یییا کییه علیی  ا  اخییق  در مییی 

بییرعک ، نسییبت علیی  و اخییق ،    

و نسبتی است که در جانِ دانشیمنگ  

 عل  است. 

رئییس  فرهنگسییتان علییوم اظهییار   

داشت: وجود عل  و اخیق  بیه هی     

پسوسته است و ایب دو ا  هی  جیگا   

شونگ. اار اخق  در جان مردم نمی

ذیگ. االسله، نباشگ، عل  به وجود نمی

، دانشیمنگ  نسویب و پاسیتور  دکارت،

هستنگ؛ اینها عل  را دوست دارنگ و 

لی ،  اخق  عل  یعنیی اییب، اخیق  ع   

بیور کلیی،    عل  دوستی اسیت و بیه  

اخق  یعنی دوستی، بنابرایب جایی 

که دوستی نباشگ، اخق  ه  نسست. 

هایی که میب بیرای ذن   یکی ا  کتاب

بسسار احتیرام هائیل هسیت ، کتیاب     

ارسطو است. « اخق  نسکوماخوس»

 ی هیییک سییوم ایییب کتییاب دربییار   

دوسییتی اسییت، بنییابرایب مشیین  

، هیست  شود اایر دوسیتی نباشیگ   می

مانگ و مبنیای همیه   بنایی پایگار نمی

چسز، دوستی است و دوستی، رکیب  

مه  اخق  اسیت. دانشیمنگ واهعیی    

در خگمت عل  است و با عل  یگانیه  

شود؛ ممکب است یربست اخقهی می

نگاشته باشگ، اما چون با عل  یگانه 

شگه، اخقهی است. چسیزی کیه میب    

در کار خودم به ذن یوجیه داشیت ،   

 ی هاخقهی اسیت و روحسی   ی هروحس

پگیییگ ذمییگن علیی  ی  ال مییه اخقهییی،

است. اار علی  را بیرای مصیرف و    

ای را کییه شییهرت بنییواهس ،  مییره 

دهیگ. میا باییگ در    بایگ، بیه میا نمیی   

خییگمت و اییو  بییه فرمییان علیی    

باشیییس  چیییون علییی  مسیییتبگیریبِ 

 مستبگهاست.
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   1امروز یبشر ی در جامعه یعلوم انسان هایدیو نبا هادیبا 
 

 

 1هیای ها و ذسس ها، چال فرصت»

علیوم انسیانی و    پووه  در حو ه

انگا های ذینگه ذن و پسشینهاد   چش 

سییا ی بییرای در اریبییاه بییا  مسنییه

، عنوان فراخوانی «وضعست مطلوب

است کیه در ذن بیه مناسیبت هفتیه     

پووهشگران دعوت شیگ  پووه  ا  

یییا ن ییرات خییود را در ایییب  مسنییه 

ارائه کننگ. پرداختب بیه اییب مطلی     

های کقن علمی سساست ی هدر حسط

هییای کشییور و همینییسب سساسییت 

 نمایگ.پووهشگاه ضروری می

معاونت و مگیریت امیور پووهشیی   

هییای برنامییه در راسییتای سساسییت

راهبییردی دوم پووهشییگاه، بییر ذن  

اییردذوری ر بییشییگنگ یییا عییقوه   

هییای اعییای هسییأت علمییی   دییگااه 

پووهشییگاه، و بییه نقییگ و بررسییی   

اذاشتب ذنها، در مشارکتی جمعیی،  

ریییزی  الزامییات و مقییگمات برنامییه 

کسفیی   حشایسته بیرای اریقیاس سیط   

های حو ه علوم انسانی را پووه 

فراه  سا نگ. برای یحقخ ایب هگف 

هایی کوشس  یا سلسله یادداشتمی

                                                         
ها،  فرصت ی درباره ییها ادداشتیا  سلسله . 1

در  یپووه  علوم انسان یها  سها و ذس چال 

، 1837منتشر شگه در خبرنامیه ذررمیاه    ران،یا

 ،یو مطالعیات فرهنگی   یانسیان پووهشگاه علوم 

 .88 -81صفحه 

هیا و  هیا، چیال   تفرصی »با عنوان 

های پیووه  علیوم انسیانی    ذسس 

ونییت ارا در سییایت مع« در ایییران

پووهشیییی و یحصیییسقت یکمسلیییی 

منتشیییر کنیییس . در اییییب فرصیییت  

یادداشییت دکتییر مسییعود هسییومی،   

 ی هعیییو هسییأت علمییی پووهشییکگ 

شناسییی پووهشییگاه علییوم     بییان

انسانی و مطالعیات فرهنگیی ارائیه    

 شود:می

 ی هرشیت  علوم انسانی به عنوان یک

هیا و  ای ا  رشتهعلمی، به مزموعه

شود کیه  های علمی ابق  میشاخه

مربیوه شیگه و محیور    « انسان»به 

را « انسیان »موضوعات میریب  بیا   

رسییگ دهییگ. بییه ن ییر میییشییکل مییی

بسنی انسیان محیور در ن یام    جهان

فلسفی انگیشه رنسیان  ریشیه در   

اسییری علییوم انسییانی داشییته  شییکل

ت مربوه باشگ که در ذن موضوعا

در کیانون یوجیه بیوده    « انسان»به 

علمیی اسییتره   ی هاسیت. اییب رشییت  

وسسعی ا  دان  را ا  مبیانی یفکیر   

یریب دانی  در  ربردیاو فلسفه یا ک

اسرد. اارچه در علوم انسیانی  برمی

دهت فکری و پرسشگری ذ اد  ییاد  

است، به دلسل یوجه مفره بیه یفکیر   

انتزاعی ایب رشته علمیی،   ی هو جنب

های یزربی در ایب الً ا  رو معمو

رشییته اجتنییاب شییگه و بییه نییگرت  

ارایی را  یوان مشنصات یزربی می

در ذن مشیییاهگه کیییرد. حیییا  کیییه 

ویوایییی رشیییته علیییوم انسیییانی   

هیا  مشن  شگ، در ادامه به چال 

 ی هو حی های پیووه  در  و ذسس 

 شود.  علوم انسانی پرداخته می

مقرررر ناکارآمآنومرررر ا ا رررر  اا -1

اپذی یاارعطآف

های با واهعست« انسان»ا  ذنزا که  

هابل ا بات نسز سروکار دارد، علیوم  

انسانی در کنیار علیوم ببسعیی نسیز     

پیذیری دانی  را   بایگ ویوای عسنست

ا  ای داشیییییته باشیییییگ. نمونیییییه 

دان  در صنعت نشر  یریپذ  تسنسع

 شیه یهابل مشاهگه است چرا کیه انگ 

 کیییبییر اسییاس  سیینگهیو یفکییر نو

هابییل  یا هاونیی هواعییگ مشیین  بییه

شیود.  عرضه به خواننگه منتقل میی 

اختراع دستگاه چاپ و صنعت نشر 

هیییای یحیییو  ع یییس  در انگیشیییه 

وجییود ذورد و  ارایانییه بییه  انسییان

بییر ایزییاد ینییوع بییه واسییطه عییقوه

یرجمیییییه در اییییییب یفکرهیییییای   

ارایانه، بیه نشیر یفکرهیا بیه      انسان

سایر ملل کمک شایانی نمیود. اییب   

امییر شییکوفایی فرهنگییی را در پییی  
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داشیییت. بیییا انقیییقب صییینعتی و   

ینصصیییی شیییگن علییی  در هیییرن 

بسسیییت ، علیییوم انسیییانی شیییکل   

ا  را بییه خییود ارفییت.   امییرو ی

ییوان مییگعی شیگ کییه   بنیابرایب مییی 

علوم انسیانی ییک رشیته سینتی و     

یوجه بیه  غسرمنعطف نسست؛ بلکه با 

یغسسییر و یحییو  در جامعییه، علییوم  

هیای ذن  انسانی که متعلخ به انسان

جامعه بوده اسیت همیواره پوییایی    

خییود را حفییظ کییرده و خییود را بییا 

شرای   مانه یطبسخ داده اسیت. در  

غسییر ایییب صییورت علییوم انسییانی   

یوانیگ پاسینگوی نسیا  جامعیه      نمی

بشری در هر برهه  میانی باشیگ و   

 وم به فنا است.اار چنسب باشگ محک

منیگی بییه  اایر امیرو ه عیگم عقهیه    

ییییاداسری علیییوم انسیییانی بیییسب   

دانشیییزویان ییییا حتیییی اسیییتادان 

مشهور است بیه ضیعف در فراینیگ    

شیود  ذمو   ایب رشته مرب  میی 

(. 9: 0210ییییک و همکیییاران، د)بور

بنابرایب ضیعف در ن یام ذمیو      

پیذیری  علوم انسانی و عگم انعطاف

ت بیییه واسیییطه هواعیییگ و مقیییررا  

هیای  ناکارذمگ همیون  نزسری با 

پییروا  علییوم انسییانی کییه همییان    

خقهست و نیوذوری در یفکیر افیراد    

بنگد و ا  شیکوفایی ذن  است را می

کنگ. در نتسزیه، بیرای   جلواسری می

حفظ پویایی علوم انسانی بایگ اییب  

رشته با شرای  و نسا  بشر امیرو   

 منطبخ شود.

اشنآسیام نن   اتوجهابهان شا-0

ابقعییات جایگییاه  امییرو ه فنییاوری

ای را در  نگای بشر امرو  به ویوه

خود اختصاص داده است. ایرد   

ذ اد ابقعات و وجود حز  ع سمی 

ا  ابقعیییات پسرامیییون محورییییت 

شییییود انسییییان موجیییی  مییییی  

شناسی کقسیسک در مطالعیه    رو 

و علییوم انسییانی دچییار  « انسییان»

علیییوم »یحیییو  شیییود و مفهیییوم  

( Digital Humanities)« دیزستییا 

ارائه اردد. علوم انسیانی دیزستیا    

رشته جگیگی نسست و در یقابل بیا  

علیییوم انسیییانی کقسیییسک هیییرار  

اسیییرد؛ بلکیییه ا  ن یییر رو   نمیییی

بنییگی دانیی ، شییناختی و صییورت

یفسسر جگییگی را ا  علیوم انسیانی    

هیای جامعییه  کیه متعلییخ بیه انسییان  

دهگ و موجی   امرو  است ارائه می

ناسی فکری ش شود به یک رو می

یبگیل شیود. بیرای ایزیاد جاربیه و     

همینییسب حفییظ پویییایی در علییوم   

انسانی بایگ ا  امکانیات رو  بیرای   

حل مسائل دنسای امرو  بهره برده 

شود. ایب نگر  که بتوان بیا ابیزار   

دیییرو ، مسییائل رو  را حییل کییرد  

ییییوان اشیییتباه اسیییت ولیییی میییی 

ای شناسی دیرو  را به اونیه  رو 

ی کیرد و ا  ذن  بنگ امرو ی صورت

 برای حل مسائل رو  استفاده کرد.

اونه کیه صینعت نشیر سیب       همان

یحییو  در انتشییار افکییار و ظهییور  

هواعییگ بییرای یبییگیل هالیی  انتزاعییی 

علوم »یفکر به هال  عسنی چاپ شگ، 

نسز که ا  فناوری « انسانی دیزستا 

بییرد منزییر بییه ابقعییات بهییره مییی

ظهور هواعگی در دانی  کیه بیرای    

شیود  هابل استفاده باشگ میی  رایانه

-که رعایت ایب هواعگ منزر به یافته

شود که یا پیس  ا   های جگیگی می

 ایب مورد یوجه نبوده است.

شیود  فناوری دیزستا  موجی  میی  

ضمب اضافه شگن مؤلفه سرعت و 

 مییان در فراینییگ بررسییی داده، بییه 

دهت در استنراج ابقعیات ا  داده  

کیی  منزر شود و بیا امکانیات ارافس  

شییکل بصییری ا  ابقعییات ارائییه   

شود. اییب ابقعیات بیه یحلسیل ایر      

کنیگ بیا فرف بسشیتری بیه     کمک می

یحلسیییل موضیییوع ب.یییردا د. رو  

یوانگ در هالی   شناسی کقسسک می

افزار ارائه شود و عقوه بر  یک نرم

افزای  دهت در بررسیی و یحلسیل،   

جویی  مانی نسز بسانزامگ.  به صرفه

رای مطالعیات  که بی  SPSSافزار  نرم

شییناختی یهسییه شییگه اسییت  جامعییه

 ای ا  ایب نوع فعالست است.نمونه
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سرآییاا   اشنآختادنامآنب دی – 8

ادارشا

هییایی کییه بییه یکییی دیگییر ا  چییال 

رونقییی ذمییو   و پییووه  در  بییی

حو ه علوم انسانی انزامسگه اسیت  

عگم کاربست ایب دان  بیرای رفیع   

های جامعیه امیرو    نسا های انسان

بور که افته شگ، علیوم   هماناست. 

انسانی بایگ نسا  انسان امرو  را بر 

ذورد و مسائل رو  را حیل کنیگ ییا    

کییاربردی پسییگا کنییگ. حییل   ی هجنبیی

ه بیه  چی مسائل انسیان اذشیته، اار  

شیود و  شناخت ا  اذشته منزر می

یوانگ چراغی برای ذینیگه باشیگ،   می

برای انسان امرو  ناکارذمگ است و 

بقعییات بییگون  فقیی  انباشییتی ا  ا

ذورد. کاربردی ربرد را فراه  میاک

علییوم  ی هسییا ی دانیی  در حییو  

یوانییگ بییه پویییایی ایییب انسییانی مییی

رسیگ  حو ه کمک نمایگ. به ن ر میی 

اسییتفاده ا  فنییاوری ابقعییات در   

علیییوم انسیییانی )علیییوم انسیییانی  

دیزستا ( امکانات  ییاد فنیاوری را   

در اختسار علوم انسانی هرار دهگ و 

د دانی  انتزاعیی یزلیی    موج  شو

پسیگا کییرده و بییه رفیع نسییا  انسییان   

 امرو  کمک کنگ.

فعالسییت در حییو ه علییوم انسییانی   

دیزستا  به دان  در حو ه رایانه و 

شناخت عمسیخ مسیأله میورد ن یر     

نسا  دارد یا مسأله بر اساس منطخ 

بنگی شود. یبگیل یک  رایانه صورت

مسأله بیر اسیاس سیاختار رایانیه     

کنیگ؛  ا ایزیاد میی  هیایی ر محگودیت

بنیگی باییگ بیر     بنابرایب ایب صورت

ها به صیورت  اساس ایب محگودیت

صییریح و واضییح انزییام پییذیرد و  

هیا نباییگ بیه    رعایت ایب محیگودیت 

ذوری حزی    ابهام منزر شود. جمع

سیا ی و    یادی ابقعیات و مریی   

هییا در هالیی  فییراداده یوصییسف داده

(meta-data)   در هالیی  یییک پایگییاه

شیود  موج  میی ( data-base)داده 

عیییقوه بیییر مستنگسیییا ی، داده   

ذوری شگه بیرای کاربردهیای    جمع

بعگی هابل استفاده شود و  حمیات  

ذوری داده فق  به یک پووه   جمع

محگود نشود، بلکه  مسنیه را بیرای   

هییای بعییگی فییراه  ذورد. پییووه 

اضییافه کییردن ابقعییات بصییری   

یر ا  مسیأله و  یوانگ بسن  عمسخ می

ه دست ذورد. برد ملموس را دستاو

نگییاه فناورانییه در علییوم انسییانی   

یوانگ یک رو  یفکری را ایزیاد   می

نمایگ که متأسفانه وضعست کنیونی  

علوم انسانی در شرای  امیرو  در  

اونه نسسیت و دچیار ییک     ایران ایب

 ننوت و عگم پویایی شگه است.

 

 

ارگآهاف دامحونیابها لو اارسآری -4

سانی متعلخ به افته شگ که علوم ان 

انسان است؛ بنیابرایب ارائیه ذراس و   

های ن ری، فرد محور است. انگیشه

اارچه فردمحور بودن و یک مؤلف 

بودن دستاوردها در علوم انسیانی  

کقسییسک مییورد یوجییه اسییت، در   

علییوم ببسعییی جمییع محییور بییودن  

دسیییییییتاوردها و اسیییییییتفاده ا  

های چنگیب نفر برای حیل  ینصس 

اییب راه حیل   یک مسیأله و کیاربرد   

برای ذن مسأله مورد یوجیه اسیت.   

در نتسزییه یبییگیل فییرد بییه اییروه    

یوانگ به خقهست بسشتر بسانزامگ  می

فکیری باشیگ    ی هگشای یوسعهو را

و بسانگر ایب نکته که انسیان امیرو    

یوانییگ بییه یمییام   بییه ینهییایی نمییی  

هییای یودریییوی علیی  یسییل   حییو ه

هییایی یابییگ؛ در نتسزییه بییه اییروه   

ای ا  متنصصسب حرفیه متشکل ا  

های منتلف نسا  اسیت ییا بیا    حو ه

در  صحسح مسأله، بهتیریب راه را  

 برای حل یک مشکل ارائه کننگ.

بنییگی مطالیی  افتییه شییگه   ا  جمییع

سیاده   هرسگ که راچنسب به ن ر می

پسشیینهادی بییرای بییرون رفییت ا    

های رکر شگه یوجه ویوه بیه  چال 

باشگ. برای « علوم انسانی دیزستا »

رود بییه ایییب حییو ه بایییگ پسونییگ   و

عمسقییی بییسب فنییاوری ابقعییات و   
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علوم انسانی ایزاد شود کیه بیرای   

دسییتسابی بییه ایییب هییگف نسییا  بییه  

ذمو   نسروی انسانی، یهسه منیابع  

هیای  ایعلمی و یوسعه بیسب رشیته  

یلفسخ یافتیه ا  فنیاوری ابقعیات و    

علوم انسیانی اسیت. ناافتیه نمانیگ     

اعی  ا   یوسعه  یرساختی فناوری، 

افزار، نق  بسسار  افزار و نرم سنت

اسیری رویکیرد    مؤ ری را بر شیکل 

اسییتفاده ا  فنییاوری ابقعییات در   

علوم انسانی و پسشبرد اهگاف اییب  

 حو ه دارد.
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 1جهان یها مؤسسه نیسبزتر انیدر م یرانیا همؤسس 22
 
 

  
 یه ا  مؤسس ه  نیس زترر  انی  در م یرانیا همؤسس 22

 گرفتند. یجهان جا

 یپژوهشگاه عل و  و فن اور   یگتارش روابط عموم به

 211۳ شیرایوی  یه(، بر پارانداکی)ا رانیعات ااطال

ی  هدرب ار  «کی  مترنیگ ر » یدانشگاه یجهان یبندررزه

ی  ههایدر س   یران  یای  همؤسس   22 دار،ی  پای  هروس   

اند. دانشگاه زنجان در  گرفته یجهان جا یهانیسزترر

 یجه ان  8۱ گاهیو جا ینخست مل گاهیدر جا اههیس نیا

 دارد. یجا

 0۱1 «کی  مترنیگ ر » یبند نظا  ررزه 211۳ شیرایو در

 ان  د. ده ش   یابی  ان ارز ر جه   راس   ؤسسه از س م  

از  ری  فراگ یان داز  چش   ی  هبا هدف ارائ« کیمتر نیگر»

ی  هو روس    یط  یمح س ت یز یه ا استیو س تیوض 

 یان داز  جه ان راه  یآم وزش ع ال   یه ا مؤسسه داریپا

و  گان ه یخ ود  ی  هدر گون   «کی  مترنیگ ر »شده اس ت.  

 اس  تگرارانیو س رانیم  د یآگاهس  ازی ب  را یاب  تار

 یو مصرف ان ر   یطیمح ستیبه مسائل ز یدانشگاه

  ،یاقل   ریی  و رغ یان  ر  رس  اخت،یز و طیاس  ت. مح  

نقل و آموزش و پژوهش  و پسماند، آب، حمل تیریمد

 یب را  یبن د  نظ ا  ررز ه   نی  ک ه در ا  هستندیی ها سنجه

ی ه ا  . منز   داده رون د  یک ار م    ها به مؤسسهی  هسیمقا

 یا ها، پرسش نامه  مؤسسه یابیارز یبرا« کیمترنیگر»

 ازی  امت ک،ی  . در ج دو   فرس تند  یآنها م یاست که برا

برر ر و در   یران  یا ه ای  مؤسس ه  نیه ا ی ج  هکل و ررز

گون اگون   یه ا  ها در س نجه  مؤسسه ازیجدو  دو، امت

 آمده است.

 Wageningen“« کیمترنیگر» 211۳گتارش ی  یهپا بر

University & Research” نیسزترر ازیامت نیشتریب با 

 جهان است وی  همؤسس
“University of Oxford", “University of California – 
Davis”, “University of Nottingham”, “Nottingham 
Trent University”, “Umwelt-Campus Birkenfeld”, 
“Leiden University”, “University of Groningen – 
UG”, “University College Cork – UCC”, “Bangor 
University”  

 اند. گرفته یدو  را ده  جا گاهیدر جا

ع ات  اطال یکه پژوهشگاه علو  و فن اور  «نما» سامانه

 و شیک رده اس ت، ب ه پ ا     یان داز  راه (ران داک یا) رانیا

در جهان  رانیا یو نوآور یعل ، فناور گاهیجا گتارش

 ۳1 به کیو گتارش نتد شیسامانه با پا نی. اپردازد یم

 NEMA.IRANDOC.AC.IR یدر نشان ،یشاخص جهان

 همگان است.در دسترس 

«متریک گرین»بندی  های ایرانی در نظام رتبه : امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه1جدول 

 رتبه جهانی رتبه ملی امتیاز کل نام مؤسسه

 84 1 5267 دانشگاه زنجان
 161 6 2276 دانشگاه کاشان 

 194 1 2166 النیدانشگاه گ
 665 8 2657 دانشگاه اصفهان 
 174 7 7176 )س( دانشگاه الزهرا
 149 2 7666 مشهد یدانشگاه فردوس
 866 5 8967 شاهرود  یدانشگاه صنعت
 817 4 8476 کرمانشاه یدانشگاه راز

 865 9 8557 یلیدانشگاه محقق اردب
، واحدد  یآزاد اسالمدانشگاه 

 قاتیعلوم و تحق
8567 16 818 

 819 11 8566 دانشگاه تهران
 871 16 8267 دانشگاه اراک

 رتبه جهانی رتبه ملی امتیاز کل نام مؤسسه

 849 11 8876 همدان نایس یدانشگاه بوعل
 715 18 8167 رازیدانشگاه ش

واحدد   ،یدانشگاه آزاد اسالم
 خوراسگان اصفهان

8676 17 716 

 717 12 8667 ریرکبیام یدانشگاه صنعت
 745 15 1957 فیشر یدانشگاه صنعت

 211 14 1467 زدیدانشگاه 
 212 19 1557 زیدانشگاه تبر

و  یدانشددگاه علددوم  زشدد   
 یدرمددان یخدددمات بهداشددت

 زنجان
6957 66 246 

 588 61 6167 یا و حرفه یدانشگاه فن
 557 66 1667 یکاربرد یدانشگاه علم



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1194ستان زم، 6، شماره 6دوره    

 

76 

«متریک گرین» بندی رتبه نظام گوناگون های سنجه در ایرانی های مؤسسه : امتیاز2جدول   

 زیرساخت و محیط نام مؤسسه
تغییرات  و انرژی

 اقلیمی

 مدیریت

 پسماند
 پژوهش و آموزش و نقل حمل آب

 1625 1150 1000 1500 1125 1225 دانشگاه زنجان

 1025 1250 700 1125 1500 1050 دانشگاه کاشان 

 1500 1125 500 750 1100 1125 النیدانشگاه گ

 1050 1300 700 975 825 1225 دانشگاه اصفهان 

 1125 1200 250 1050 975 550 )س( دانشگاه الزهرا

 1125 1125 300 600 775 1075 مشهد یدانشگاه فردوس

 900 1000 650 600 950 825 شاهرود  یدانشگاه صنعت

 900 775 600 675 925 975 کرمانشاه یدانشگاه راز

 1125 925 450 825 750 700 یلیدانشگاه محقق اردب

، واحددد یدانشددگاه آزاد اسددالم

 قاتیعلوم و تحق
1200 900 900 200 725 800 

 1100 1250 450 675 925 300 دانشگاه تهران

 825 1150 500 450 925 775 دانشگاه اراک

 800 1000 350 675 725 900 همدان نایس یدانشگاه بوعل

 900 750 450 600 775 850 رازیدانشگاه ش

واحددد  ،یدانشددگاه آزاد اسددالم

 خوراسگان اصفهان
625 1050 450 450 925 750 

 775 850 375 900 457 876 ریرکبیام یدانشگاه صنعت

 1275 1050 250 450 625 325 فیشر یصنعتدانشگاه 

 300 875 350 675 500 1125 زدیدانشگاه 

 500 525 375 375 875 1125 زیدانشگاه تبر

و  یدانشدددگاه علدددوم  زشددد 

 یدرمددان یخدددمات بهداشددت 

 زنجان

300 525 525 250 800 575 

 150 475 200 75 775 450 یا و حرفه یدانشگاه فن

 0 300 50 450 150 75 یکاربرد یدانشگاه علم
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 3گرفتند یجهان جا برتری ها مؤسسه انیدر م یرانیای  همؤسس 13
 
 

  
 یهاا  دانشگاه نیبهتر یبند در رتبه یرانیای  همؤسس 13

 یجا جهانبرتر  یها مؤسسه انیم« وزی.اس.نوی»جهان 

 3گرفتند.

 یپژوهشگاه علاو  و فنااور   یروابط عموم»گزارش  به

 یبناد رتباه  0202 شیرایا وی  یاه بار پا  ،«رانیاطالعات ا

ی  همؤسس 13 «وزین اس. .وی»جهان  یها دانشگاه نیبهتر

اناد.   گرفته یجا جهان برتر یها مؤسسه انیدر م یرانیا

 یصاان ت» ،«یآزاد اسااالم»، «تهااران» یهااا دانشااگاه

پزشايی و دادمات    علو » ،«اصفهان یصن ت» ،«فیشر

 یصان ت » ،«ریرکبیام یصن ت»، «بهداشتی درمانی تهران

 ،«رازیشا » ،«زیا تبر»، «مدرس تیترب» ،«بابل یروانینوش

 یدرماان  یو دادمات بهداشات   یدانشگاه علاو  پزشاي  »

، «مشااهد یفردوساا» ،«رانیااو صاان ت ا علاا » ،«مشااهد

 دیعلااو  پزشاايی و داادمات بهداشااتی درمااانی شااه  »

پزشايی و دادمات بهداشاتی درماانی      علو » ،«یبهشت

 علاو  پزشايی و دادمات بهداشاتی    »، «کاشان» ،«رانیا

 ،«النیگا » ،«زدی» ،«اسوجی»، «سمنان»، «اصفهان درمانی

 ،«زیااتبر علااو  پزشاايی و داادمات بهداشااتی درمااانی»

باااهنر  دیشااه»، «اصاافهان» ،«یراز»، «سااهند یصاان ت»

درماانی   بهداشاتی  علاو  پزشايی و دادمات   »، «کرمان

علااو  پزشاايی و داادمات  » ،«نایساا یبااوعل» ،«رازیشاا

 «مازندران»و  «هیاروم»، («عج)اهلل هیبهداشتی درمانی بق

فهرسات آماده    نیهستند که نامشان در ا ییها مؤسسه

هساتند.   یملا  يا  یو یتاا سا   نخسات  گاهیاست و در جا

اما   یالمللنیب»ها، چهار دانشگاه  مؤسسه نیافزون بر ا

پزشايی و دادمات بهداشاتی درماانی      علاو  » ،«ینیدم

 علو  پزشيی و ددمات بهداشتی درماانی »، «کرمانشاه

 دگاهیا اگرچاه از د  زیا ن «رازیشا  یصن ت»و  ،«مازندران

 برتار جهاان   همؤسسا  3022 انیا در م ریا فراگ یابیارز

 گااه یگوناگون جا یموضوع یها در حوزه یول ستند،ین

 دارند. یجهان
                                                           

  .31۳۱، آذرماه 10عتف، شماره  هیبرگرفته از مطالب نشر. 3

فها  بهتار    یجهاان بارا   یها دانشگاه نیبهتر یبند رتبه

 باا  آماده اسات.   دیا هاا در جهاان پد   مؤسساه  ی هسیمقا

در  لیتحصاا هاداماا یکااه در پاا یانیدانشاا و شیافاازا

دانشاگاه  نیبهتار  یبند رتبه هستند، یدارج یکشورها

ها را  مؤسسه یعلم یها جهان که آوازه و پژوهش یها

 هاا مؤسساه  نشیباه آنهاا در گاز    تواناد  یدر بر دارد، م

ی  همؤسسا  3022 یبناد  نظا  به رتباه  نیا رساند. یاری

. ویا »ه . مؤسسا است کشور پردادته ۱2 کیبرتر از نزد

 یجهاااان ی هآوازی )دیاااکل هسااان  31از  «وزیااااس. ن

انتشاارات،   شمار ،یپژوهش یا منطقه ی هآواز ،یپژوهش

شامار   شاده،  لیت اد  یاستناد ریتأث ها،شیها، هما کتاب

 32 انیا در م انتشاارات  استنادها، شامار ی  هرفته  یرو

 32 انینسبت انتشارات در م ت،یفیک درصد انتشارات با

 ،یجهاان  یشامار همياار   ت،یا فیک باا درصد انتشاارات  

پراساتناد در   یهاا  شامار مقالاه   ،یجهان ینسبت هميار

 یهاا  و نسبت مقاله تیفیک انتشارات با درصد کی انیم

 یبارا ( تیفیک درصد انتشارات با کی انیپراستناد در م

 نیا یابیارز یها . دادهردیگ یها بهره م مؤسسه یابیارز

« يسیتیآناال  تیا ویکالر»شارکت   یهاا باا همياار    سن ه

. در شااوند یماا یگااردآور«( تسینسااایا» گاااهیناشاار پا)

 یجهااان وی ملاا یهااا کاال و رتبااه ازیااامت ک،یااجاادو  

 آمده است. یرانیا یها مؤسسه

، «وزیا .اس.نوی»ی بند نظا  رتبه 0202 شیرایوی  یهپا بر

«Harvard University» شااگا یپ ازیااامت نیشااتریب بااا 

 ی،ها است و دانشگاه
“Stanford University”, “MIT”, “University of 
California—Berkeley”, “University of Oxford”, 
“California Institute of Technology”, “Columbia 
University”, “University of Cambridge”, 
“Princeton University”, “University of 

Washington” 
 دو  تا ده  هستند. گاهیدر جا

اطالعاات   یکه پژوهشگاه علاو  و فنااور   «نما» سامانه

 و شیباه پاا   کناد،  یکرده و روزآماد ما   یانداز راه رانیا
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در جهاان   رانیا یو نوآور یعل ، فناور گاهیگزارش جا

 شادص ۳2 به کیسامانه با گزارش نزد نی. اپردازد یم

در  NEMA.IRANDOC.AC.IRی در نشاااان ،یجهاااان

 دسترس همگان است.

 

 
 «نیوز. اس. یو» بندی رتبه نظام در ایرانی های مؤسسه رتبه و کل امتیاز :1 جدول

 رتبه جهانی رتبه ملی امتیاز کل نام مؤسسه
 402 1 4/22  دانشگاه تهران

 424 2 2/20 یدانشگاه آزاد اسالم
 219 3 8/42  فیشر یدانشگاه صنعت
 212 4 7/42 اصفهان یدانشگاه صنعت

 676 2 3/43 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 678 6 2/43 ریرکبیام یدانشگاه صنعت
 678 6 2/43 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت

 890 8 1/38 مدرس تیدانشگاه ترب
 849 1 1/37  زیدانشگاه تبر
 820 90 7/37  رازیدانشگاه ش

 867 99 9/37 مشهد یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک
 870 92 37 رانیدانشگاه علم و صنعت ا

 881 93 2/36 مشهد یدانشگاه فردوس
 118 94 8/32 یبهشت دیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شه

 9996 92 7/21 رانیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ا
 9972 96 28 دانشگاه کاشان 

 9980 97 8/27 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 9207 98 27 دانشگاه سمنان 

 9293 91 8/26 اسوجیدانشگاه 
 9223 20 3/26 زدیدانشگاه 

 9249 29 1/22  النیدانشگاه گ
 9262 22 3/22 زیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبر

 9211 23 1/23 سهند یدانشگاه صنعت
 9300 24 8/23  یدانشگاه راز

 9300 22 8/23 دانشگاه اصفهان 
 9323 26 2/23 باهنر کرمان  دیدانشگاه شه

 9323 27 2/23 رازیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ش
 9344 28 3/22  نایس یدانشگاه بوعل

 9347 21 9/22 (عج)اهلل هیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بق
 9440 30 3/98  هیدانشگاه اروم

 9417 39 6/92 مازندراندانشگاه 
 - - -  ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب

 - - - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 
 - - - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

 - - -  رازیش یدانشگاه صنعت
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 18112در سال  ISCهاى جهان اسالم  بندى دانشگاه نتايج رتبه

 

  
بندي جهان  رتبه دانشگاه از ايران در نظام 53حضور 

 ISCاسالم 

رهبر معظم انقالب در ديدار ماه رمضان سال جاري با 

بنگگدي  رتبگگ  ارزيگگابو  »دانشگگهاهنان بگگر تگگر ر    

صگگتبف مرمگگوده   بگگر تعنگگنا معنارهگگا   «هگگا دانشگگهاه

بنگدي بگ     رتبگ   هگاي زز  بگراي   ها   ننز مزيف شاخص

هگا   اياگاد ربابگف م بگف      منظور ارتقاي کنفو دانشهاه

 1کند نمودند. أت

از چنگد سگال    (ISC) پايهاه استنادي علو  جهان اسگال  

منگگا ري بگگا  پگگنب بگگا ابگگالت  زار  علگگو   تتقنقگگا    

ارزيگگابو    بنگگدي  عمگگالً تشگگلنگ وگگر ه پي هشگگو رتبگگ 

پي هشو کشور را با  ها   مؤسسا  بندي دانشهاه رتب 

ها   معنارهگاي موگوب اناگا  داده   بعگد از      شاخص

در سطح ملگو بگ  يگ      متوالو عمالً الوذشف چنديا س

 در ايا حوزه تبديگ شده اسف. هر سال  وزارش  مرجع

ها   مؤسسگا  پي هشگو کشگور از     بندي دانشهاه رتب 

اسگگال    طريگگو  بهگگاه پايهگگاه اسگگتنادي علگگو  جهگگان  

هاي ور هو   ننز در بالب ي  کتابچ  رسمو ب   رسان 

  جامعگ   ها   مراکز پي هشو  رؤسا   مديران دانشهاه

 شود. علمو کشور  اطالع رسانو مو

با توج  ب  تأکندا  رهبر معظم انقالب مبنو بر رصد   

علمگو از   پايب کشورهايو کگ  ننگف مگا پنشگو وگرمتا     

منظور مقايس  حرکف علمو   عمللرد  آنهاسف   ننز ب 

المللگو   بگا توجگ  بگ       بنا هاي کشور در سطح دانشهاه

بنگدي   در رتبگگ   ISCبنگدي   تاارب ارزشمند ور ه رتبگ  

بنگدي   سطح ملگو  از سگال وذشگت  رتبگ      ها در دانشگهاه

 ISC« بنگدي جهگانو   رتبگ »المللو تتف عنگوان  جديد بنا

(ISC World University Rankings)   بگگا توگگويب

متتگگر  علگگو     تأکنگگد  زيگگر ISC شگگوراي راهبگگري

عنوان رئنس شورا  در دستور کار برار ورمگف. يلگو    ب 

بنگدي جهگانو    بگ  رتبگ    تريا دستا ردهاي  ر داز مهم

                                                           
 .1۵۳۱ آذرماه  ۵۳ شماره عتف  نشري  مطالب از . برورمت 1

ايااد ي  پايهاه داده از جزئنا  کامگ اطالعا  علمگو    

هگگاي تگگراز ا ل دننگگا      دانشگگهاه پي هشگگو کشگگورها

منظور دسگتنابو   ريزي   تهن  نقش  راه ب  املان برنام 

هاي کشور  انداز کشور   ننز دانشهاه چشم ب  اهداف  

 باشد. المللو مو در سطح بنا

سگگال   هگگاي برنامگگ  ده  هگگا   توصگگن   يلگگو از ا لويگگف 

بزابستان  -اجالس آستان ) کشورهاي اسالمو مووب

دانشهاه کشورهاي اسالمو  ۳1حضور  (7112در سال 

المللگو   بندي بنا هاي رتب  نظا  در ۳11هاي زير  در رتب 

 ISCاسف  برهمنا اسگاس   ننگز با توج  ب  مأموريف 

هگاي جهگان    رصگد جايهگاه دانشگهاه   بگر پگايب      مبنو

 هگگاي جهگگگگان بنگگدي دانشگگگگهاه رتبگگ » اسگگال   برنگگگام 

( ISC Islamic World University Rankings« )اسگال  

ها در دستور کار برار    شاخص پس از تعننا معنارها

 ورمت    عملناتو شد.

توانگد بگا    مگو  ISCهاي جهان اسگال    بندي دانشهاه رتب 

براساس هر  ها ف   بو  دانشهاهنشان دادن نقاط تع

معنگگار  جايهگگاه هگگر دانشگگهاه را در بگگنا کشگگورهاي    

 وگگگذاري   هگگگدف اسگگگالمو نشگگگان دهگگگد   اسگگگاس  

 ها برار ونرد. وذاري دانشهاه سناسف

بگ  منظگور    (ISC)پايهاه استنادي علگو  جهگان اسگال     

معنارهاي خود   هاي جهان اسال  در بندي دانشهاه رتب 

ها کگ  عبارتنگد از پگي هب     نشهاهتريا مأموريف دا مهم

  (درصگگد 1۳بگگا  زن )   نگگوآ ري(درصگگد 01بگگا  زن )

با )المللو  هاي بنا   معالنف (درصد 11با  زن )آموزش 

نظگگر ورمتگگ    بگگر ايگگا اسگگاس      در (درصگگد 1۳ زن

هگاي کشگورهاي اسگالمو را مگورد سگناب         دانشهاه

 دهد.   ارزيابو برار مو

  «ISCهگگاي جهگگان اسگگال     بنگگدي دانشگگهاه  در رتبگگ »

حگدابگ   ونرنگد کگ    هايو مورد بررسو برار مگو  دانشهاه

در پايهاه  ب آ   7110-7112هاي  مدرک در سال ۱11

باشگند. اطالعگا  ايگا     ب  ثبف رساننده (WoS)ساينس 
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   USPTOالمللگو  هاي اطالعگاتو بگنا   بندي از پايهاه رتب 

WoS  Incite .وردآ ري شده اسف 

 

  

 8102 در ISC ماسال جهان هاي دانشگاه بندي رتبه هاي شاخص و معیارها

 معنار  زن  شاخص  زن

 A9 کمنف پي هب حام 22

 پي هب 06

 A2 کنفنف  مقاز  ب  استناد تعداد 92

 A3 کنفنف شده نرمال استنادي ثنرأت 9

 A4 کنفنف  جهان کگ ب  نسبف استنادي تأثنر 4

 A2 کنفنف برتر نشريا  مقاز  تعداد 92

 B9 علمو  أهن نسبف دانشاو ب  عضو 2
 آموزش 96

 B2 استناد پر علمو  أهن اعضاي تعداد 2

 C9  المللو بنا مقاز  انتشار در دانشهاه هملاري تعداد 96

 C2 المللو بنا انتشارا  در هملار کشورهاي عدادت 4 المللو بنا معالنف 92

 C3 دانشهاه شهر  منزان 9

 D9 اختراع ثبف هاي پر ان  تعداد 96
  نوآ ري 92

 D2 درصد هم انتشاري با صنعف 2

 

شاخص حاگم پگي هب  تعگداد     ۳معنار پي هب شامگ 

شگده  تگأثنر    استناد ب  مقاز    تأثنر اسگتنادي نرمگال  

نسبف ب  کگ جهان   تعداد مقگازتو اسگف کگ     استنادي 

انگد. بگازه زمگانو سگ       رسنده در نشريا  برتر ب  چاپ

ها از جمل  تعداد کگ  در ايا شاخص 7110-7112سال  

هر دانشهاه در بازه زمانو سگ  سگال   تعگداد     انتشارا 

کگ استنادا  ب  مقگاز  منتشگر شگده  تگأثنر اسگتنادي      

بف ب  کگگ جهگان  تعگداد    نرمال شده  تأثنر استنادي نس

ماگال  ننچگر      Q1 نشگريا  ) کنفنف دانشهاه مقاز  با

 باشد.  مو (ساينس   مهرسف نشريا  ننچر ايندکس

کشگور اسگالمو  در مامگوع     ۳2هگاي   از منان دانشگهاه 

بنگگدي  رتبگگ  کشگگور در ايگگا نظگگا  77دانشگگهاه از  1۱2

دانشگگهاه برتگگر حاتگگر در ايگگا   11حضگگور دارنگگد   

ترکن   ايران   مور  کشورهاي عربستان  بندي از رتب 

 ۵دانشگگهاه  ترکنگگ  بگگا  2بگگوده   کشگگور عربسگگتان بگگا 

کدا  بگا يگ  دانشگهاه     هر دانشهاه  ايران  مالزي  مور

 اند.   در منان ده دانشهاه برتر جهان اسال  برار ورمت 

ها متعلو ب  کشگورهاي   بنشتريا تعداد حضور دانشهاه

   ۵۳  0۳ ترتنگب  شد کگ  بگ   با ترکن   ايران   مالزي مو

بنگدي دارنگد.  تگعنف سگاير      دانشهاه در ايا رتبگ   1۱

هاي حاتگر   تعداد دانشهاه کشورهاي اسالمو ب  لتاظ

بندي ب  ترتنگب تعگداد دانشگهاه بگديا صگور        در رتب 

  (دانشگگهاه 11) پاکسگگتان  (دانشگگهاه10)اسگگفم موگگر 

  (دانشگهاه  ۳)   تگونس (دانشگهاه  11)عربستان سعودي 

  لبنگان  بطگر  امگارا      (دانشگهاه  2)  نناريگ    اند نزي

  (دانشگگهاه 7هگگر کگگدا   )اردن  بگگنهالدش  بزابسگگتان  

ا واندا  عمان  کويف  مراکب  کامر ن  الازاير   عراق 

 (.ي  دانشهاه)

دانشگگهاه جگگامع کشگگور  10بنگگدي تعگگداد  در ايگگا رتبگگ 

تربنگف   هاي تهگران   حضور دارند ک  ب  ترتنب دانشهاه

  شنراز  مرد سو مشهد  تبريز  شگهند بهشگتو    مدرس

وگگنالن  سگگمنان    اصگگفهان  بگگوعلو سگگننا  مازنگگدران   

کاشان  رازي کرمانشاه  باهنر کرمگان  يگزد   ار منگ     

دانشهاه  17علو  پزشلو ننز  هاي باشند. از دانشهاه مو
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  ب  ترتنب دانشهاه علو  پزشلو تهران  شهند بهشتو  

راز  تبريز  مازندران  کرمان  مشهد  اصفهان  شن ايران 

 اهلل  کرمانشگگاه   جنگگدي شگگاپور اهگگواز در ايگگا    بقنگگ 

 2هگاي صگنعتو ننگز     بندي برار دارنگد. از دانشگهاه   رتب 

شگگريف   هگگاي صگگنعتو دانشگهاه   بگگ  ترتنگگب دانشگگهاه 

اصفهان  امنرکبنر  علم   صنعف ايران  خواجگ  نوگنر   

ظگا   سگهند در ايگا ن   الديا طوسو  نوشنر انو بابگگ   

 بندي برار دارند. رتب 

 

 

 8102 در ISC اسالم جهان هاي دانشگاه بندي رتبه نظام در ايران هاي دانشگاه رتبه و تعداد
 

 دانشگاه ردیف
  رتبه

 کشوری

  در رتبه
 جهان

 اسالم

 دانشگاه ردیف
  رتبه

 کشوری

  در رتبه
 جهان

 اسالم

 11 91 زيتبر وعلو  پزشل 91 96 1 تهران 9

 962 26  نانس وبوعل 26 99 7  تهران پزشلو علو  2

 961 29 مازندران  29 20 ۵  شريف صنعتو 3

 990 22 مازندران وعلو  پزشل 22 33 2 اصفهان وصنعت 4

 991 23 الننو 23 30 ۳ رنکبرنام وصنعت 2

0 
  وعلو  پزشل

 وبهشت دنشه
0 38 24 

 ور انننوش وصنعت

 بابگ 
24 926 

 929 22 سمنان  22 31 2 مدرس فنترب 1

 921 20 کاشان 20 46 ۱ رازنش 8

 928 21 کرمان وعلو  پزشل 21 40 ۳ مشهد ومرد س 1

 932 28  اهللبقیة  وعلو  پزشل 28 20 11 رانيعلم   صنعف ا 96

 949 21 کرمانشاه  يراز 21 06 11 رانيا وعلو  پزشل 99

 948 36 باهنر کرمان دنشه 36 04 17 زيتبر 92

 929 39 زدي 39 02 1۵ مشهد وعلو  پزشل 93

 32 08 12 وبهشت دنشه 94
 وعلو  پزشل

 کرمانشاه 
32 906 

 909 33 سهند  وصنعت 33 18 1۳ اصفهان وعلو  پزشل 92

 34 82 10 اصفهان 90
  وعلو  پزشل

 اهوازشاپور يجند
34 902 

91 
 ايالدرنخواج  نو

 وطوس
 908 32   نار م 32 80 12

     81 1۱  رازنش وعلو  پزشل 98
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  8181 سالی موضوع یبند رتبه جينتا مزيتا یبند رتبه گاهيپا
 1خود را منتشر کرد

 مختلف یموضوع یها در حوزه رانيا یها دانشگاه ریحضور چشمگ
 

 مزيتگا  وجهگان  يبند ک  رتب  ومهم يها يبند از رتب  ولي

 سگناب    وابيگ دهگد ارز  وب  صور  سازن  اناگا  مگ  

 ايگ مختلف اسگف  ا  وموتوع يها ها در حوزه دانشهاه

از آنها  وبرخک   وکل وحوزه موتوع 11در  يبند رتب 

برتگر   يهگا  اسف  دانشگهاه  وموتوع مرع ايچند يدارا

 وموتگوع ي هگا  حگوزه  ايگ کنگد. ا  ومگ  وجهان را معرم

  وعموم وشامگ مهندس) ي  منا ر وعبارتند از مهندس

هگوا     ومهندسگ     نگ ملان وعمران  مهندسگ  ومهندس

  و(منشگ  و  مهندسگ   نگ بگرق   اللتر ن  ومضا  مهندس

  و رزشگ  علگو    وليولوژنشامگ علو  ب) وستيعلو  ز

  علگگو  ي(  جنهلگگدار يکشگگا رز  وعلگگو  دامشزشگگل 

  وشناسگ  انزمگ   ومن  ناو   شگ   يزنشامگ م) وليزنم

هنگر     و(اتگ يآمگار   ر   يواي  علو  در سفيز طنمت

  و  زبانشناسگگ ا نگگشگگامگ زبگگان  ادب) وعلگگو  انسگگان

  و  طراح وشينما يهنر  هنرها ا  نملسف    اله خ يتار

-Clinical pre,) و  پزشگگلي(معمگگار  وباسگگتان شناسگگ

Clinical & Health) (شامگ Other Healthو  پزشل   

   ابتوگگاد شگگامگ)ابتوگگاد   تاگگار   و(  دندانشزشگگل

  امگور   يحسگابدار  ف يريتاار    مگد   وابتوادسنا

  وشناسگ  جامعگ    وشامگ جغرام) و  علو  اجتماعو(مال

  علو  (الملگ  ارتباطا    رسان  ان  مطالعا  ب اسفنس

  1آموزش   حقوق.  ور انشناس وتر نکامش
 1۵بگر اسگاس همگان     زنگ ن مزيتگا  وموتگوع  يبند رتب 

اناگگا   مزيتگگا وجهگگان يبنگگد رتبگگ  يشگگاخص عمللگگرد

ها متناسگب بگا هگر     شاخص اياما هر کدا  از ا شود وم

. زز  بگ   شگود  مگو  متاسگب   ماگدداً  وحوزه موتگوع 

 ايگ اعگال  شگده توسگط ا    يهگا  کگ  رتبگ    اسگف  حنتوت

                                                           
 .1۵۳۱ آذرماه  ۵۳ شماره عتف  نشري  مطالب از برورمت . 1

اسگف کگ  بگ  اسگتنادها      ياديمتأثر از  زن ز  يبند رتب 

 دهد. وم
 شاخص معیار

 آموزش

 بررسی شهرت: آموزش

 یعلم أتیه یبه تعداد اعضا ینسبت مدرک دکتر

  یکارشناس انینسبت تعداد کل دانشجو

 یعلم أتیه یبه اعضا

 ارائه شده  یبه کارشناس ینسبت مدرک دکتر

 مؤسسه توسط

 یعلم أتیه یدرآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضا

 پژوهش

 شهرت: پژوهش یبررس

 درآمد پژوهش

 یعلم أتیه یاعضا یتعداد مقاالت منتشر شده به ازا

 استنادات
  یتعداد استنادها به ازا نیانگیم -ریتأث

 مقاالت منتشر شده

 یدرآمد صنعت
 حاصل از صنعت یدرآمد پژوهش

 (یعلم أتیه یاعضا یبه ازا)

 ی وجهه

 یالملل نیب

 یبه بوم یالمللنیب یعلم أتیه ینسبت اعضا

 یبه بوم یالملل نیب انینسبت دانشجو

  سندگانیسهم مقاالت منتشر شده مشترک با نو

 یالمللنیهمکار ب
 

اعگال    مزيتگا  يبند ک  رتب  وحوزه موتوع 11 انناز م

حگوزه   11اند در  توانست  رانيا يها کرده اسف دانشهاه

  (Clinical Pre-Clinical Health) وپزشگل  وموتگوع 

 علگو    ور انشناسگ   وهنر   علو  انسان  وليزنعلو  م

آمگوزش     وسگت يابتوگاد   تاگار   علگو  ز     واجتماع

 اندر بگگگ ي  منگگگا ر و  مهندسگگگ يوترنعلگگگو  کگگگامش

 .رندنبرتر جهان برار و يها دانشهاه

 يا آموزش بگا بگازه رتبگ     يها تهران در حوزه دانشهاه

+  علگو   211بگا رتبگ     و  هنر   علگو  انسگان  ۵11-211

بگا   و  ر انشناسگ  ۳11-211 يا با بگازه رتبگ    واجتماع

 اندر بگگ رانيگگدانشگگهاه ا تنهگگا 211-۵11 يا بگگازه رتبگگ 

 باشد. وها م حوزه ايبرتر جهان در ا يها دانشهاه
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 انندانشهاه در م 2 رانيحوزه ابتواد   تاار  از ا در

 دانشهاه علگم    دانشهاه برتر جهان برار دارند ک  0۵7

رتبگگ  ا ل   ۵11-7۳1 يا بگگا بگگازه رتبگگ  رانيگگا صگگنعف

  دانشگهاه تهگران بگا بگرار      رنگ رکبنام ودانشهاه صگنعت 

رتبگ  د     دانشگهاه    211-۵11 يا بازه رتب  درورمتا 

رتبگ    ۳11+ يا اصفهان بگا بگرار وگرمتا در بگازه رتبگ      

 برتر جهان دارا هستند. يها شهاهدان جمعسو  را در 

 22۳ انندانشهاه در م ۳ رانياز ا وحوزه پزشل در

 ودانشهاه برتر جهان برار دارند دانشهاه علو  پزشل

 اندر ب 211-۵11 يا برار ورمتا در بازه رتب  باتهران 

 يها رتب  نخسف را دارد   در رتب  ورانيا يها دانشهاه

 وعلو  پزشل ران يا وعلو  پزشل يها دانشهاه يبعد

 وبهشت دنشه وعلو  پزشل ز يتبر ومشهد  علو  پزشل

  دانشهاه  011-۳11 يا با بازه رتب  زيدانشهاه تبر  

  دانشهاه  رازنش واصفهان  علو  پزشل وعلو  پزشل

برتر برار  يها دانشهاه اندر ب 011با رتب  + شاهد

 دارند.

 اندر بگ  رانيگ دانشگهاه از ا  12 وسگت يحوزه علگو  ز  در

حوزه بگرار دارنگد کگ      ايدانشهاه برتر جهان در ا ۱71

اصفهان با برار وگرمتا در بگازه رتبگ      وصنعت دانشهاه

را دارد    رانيگگا يهگگا رتبگگ  ا ل دانشگگهاه 011-۳11 يا

 ومرد سگ  نا نس وبوعل يها دانشهاه دانشهاه ايا ازپس 

 دناصگفهان  شگه   ران يگ ا وعلگو  پزشگل   الن نمشهد  وگ 

 ز يگ تبر راز نشگهرکرد  شگ    وبهشگت  دنشه کرمان باهنر 

 يا بگا بگازه رتبگ      نگ چمران اهگواز   ار م  دنتهران  شه

 شوند. وم دهيمهرسف د ايا+ در 011

 اننگ در م رانيگ دانشگهاه از ا  ۵1 وليزندر حوزه علو  م

شگوند   وم دهيحوزه د ايدانشهاه برتر جهان در ا 11۳2

بابگگ بگا بگرار وگرمتا در بگازه       ور انندانشهاه نوش ک 

با بگرار وگرمتا در    اسوجي  دانشهاه  ۵11-7۳1 يا رتب 

  دانشگگهاه کاشگگان بگگا بگگازه   211-۵11 يا رتبگگ بگگازه 

 بنگ بگ  ترت  رانيا يها دانشهاه اندر ب ۳11-211 يا رتب 

 ا ل   د     سو  برار دارند.   رتب در 

بگا   راني  علم   صنعف ا رنرکبنام وصنعت يها دانشهاه

 نا نسگ  وبگوعل  يهگا    دانشگهاه  011-۳11 يا بازه رتبگ  

اصگگفهان  دانشگگهاه  وصگگنعت الن نمشگگهد  وگگ ومرد سگگ

 دنکردستان  دانشهاه مازندران  دانشگهاه سگمنان  شگه   

 ودانشگگهاه صگگنعت ف يشگگر ودانشگگهاه صگگنعت  وبهشگگت

 يا تهگران بگا بگازه رتبگ      ز يتبر راز ندانشهاه ش راز نش

 ومگگگدن دنالزهگگگرا  شگگگه يهگگگا   دانشگگگهاه 011 -۱11

خواجگگ    واصگگفهان  خگگوارزم  رجنگگد نب اگگان يآذربا

چمگران   دنباهنر کرمان  شه دنشه  و طوس ايرالدننو

   زديگگ   نگگشگگاهر د  ار م واهگگواز  شگگهرکرد  صگگنعت 

 دهيگگمهرسگگف د ايگگدر ا ۱11+ يا زناگگان بگگا بگگازه رتبگگ 

 شوند. وم

 اندر بگ  رانيدانشهاه از ا 17 يوترنحوزه علو  کامش در

دانشگگهاه برتگگر جهگگان بگگرار دارنگگد کگگ  دانشگگهاه    22۳

  دانشگگهاه 7۳1-711 يا بگگا بگازه رتبگ    فيشگر  وصگنعت 

 وصنعت يها   دانشهاه 211-۵11 يا تهران با بازه رتب 

اصگگفهان    وصگگنعت ران يگگ  صگگنعف ا علگگم ر نگگرکبنام

 يهگا    دانشهاه۳11-211 يا با بازه رتب  رازندانشهاه ش

   011-۳11 يا ازه رتبگگ بگگا بگگ وبهشگگت دن  شگگه زيگگتبر

مشگگهد  اصگگفهان  خواجگگ     ومرد سگگ يهگگا دانشگگهاه

+ 011باهنر کرمان با رتبگ    دنشه   وطوس ايرالدننو

 مهرسف حضور دارند. ايدر ا

دانشهاه از  ۵۵  ي  منا ر ومهندس وحوزه موتوع در

حگوزه   ايگ ا دانشهاه برتر جهان در 111۱ اندر ب رانيا

-711 يا با بگازه رتبگ   شود ک  دانشهاه تهران  وم دهيد

بابگگ بگا    ور انننوشگ  ورتب  ا ل   دانشهاه صنعت 7۳1

رتبگ    رانيا يها دانشهاه اندر ب ۵11-7۳1 يا رتب بازه 

 حوزه دارند.   ايد   را در ا
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 ف يشر وکاشان  صنعت ر نرکبنام وصنعت يها دانشهاه

 يهگا    دانشهاه211-۵11 يا با بازه رتب  اسوجي   زيتبر

 وصگنعت  ران يگ علگم   صگنعف ا    ونگ ناما  خم والملل انب

 -۳11ي ا اصفهان  مازندران   شگهرکرد بگا بگازه رتبگ     

 الننمشهد  وگ  ومرد س نا نس وبوعل يها دانشهاه  211

 يهگگا   دانشگگهاه011-۳11 يا   سگگمنان بگگا بگگازه رتبگگ  

خواجگگ    وخگگوارزم اگگان يآذربا ومگگدن دنالزهگگرا  شگگه

 دنشگه   وبهشگت  دنکردسگتان  شگه    وطوسگ  ايرالدننو

 راز نش وصنعت راز نشاهر د  ش واهواز  صنعت چمران

 فيگ   در نها ۱11-011 يا   زناان با بازه رتب   نار م

بگگاهنر  دناصگگفهان  شگگاهد  شگگه رجنگگد نب يهگگا دانشگگهاه

 دهيگگمهرسگگف د ايگگ+ در ا۱11بگگا رتبگگ   زديگگکرمگگان   

 شوند. وم

 

 8102در  ISCجهان اسالم  يها دانشگاه يبند در نظام رتبه رانيا يها دانشگاهتعداد و رتبه 

 نام دانشگاه  حوزه موضوعی
 رتبه سال

7272 

رتبه سال 

7272 

 369 -466 369 -466 دانشگاه تهران آموزش

 469+ 469+ دانشگاه تهران یانسان هنر و علوم

 --- 369 -466 دانشگاه تهران *یروانشناس

 469 -266 469 -266 دانشگاه تهران یاجتماععلوم 

 اقتصاد و تجارت

 --- 229 -366 *رانیدانشگاه علم و صنعت ا

 --- 369 -466  *ریرکبیام یدانشگاه صنعت

 369 -466 369 -466 دانشگاه تهران

 269+ 269+ دانشگاه اصفهان 

 یپزشک
 و یپزشک)

 ی(دندانپزشک 

 469 -266 369 -466 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 یمشهد و علوم پزشک یعلوم پزشک ران،یا یعلوم پزشک یها دانشگاه

 زیتبر
066- 269 066- 269 

 --- 269 -066 *زیدانشگاه تبر

 069+ 069+ یبهشت دیشه یعلوم پزشک

و دانشگاه  *اصفهان ی، علوم پزشک*رازیش یدانشگاه دانشگاه علوم پزشک

 *شاهد
+069 --- 

علوم ) یستیعلوم ز

 ،یورزش علوم ،یکیولوژیب

 ،یدامپزشک علوم

 ی(جنگلدارو  یکشاورز

 269 -066 269 -066 اصفهان یدانشگاه صنعت

ی علوم پزشک الن،یمشهد، گ یاصفهان، فردوس راز،یتهران، ش یها دانشگاه

 باهنر کرمان،  دیشه ران،یا

 هیو اروم زیتبر ،یبهشت دیشه

+069 +069 

 --- 069+ *چمران اهواز دیو شه* ، شهرکرد*نایس یبوعل یها دانشگاه

 یکیزیعلوم ف
 و نجوم،  کیزیف)

 ،یشناس نیزم ،یمیش

و  ستیز طیمح

  ،ییایدر علم

 آمار و 
 ی(اضیر

 229 -366 229 -366 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت

 --- 369 -466  *اسوجیدانشگاه 

 469 -266 469 -266 دانشگاه کاشان

 069 -866 269 -066 رانیعلم و صنعت ا ر،یکبریام یصنعت یها دانشگاه

 یفردوس راز،یش راز،یش یصنعت ف،یشر یتهران، صنعت یها دانشگاه

  زیو تبر یبهشت دیمازندران، شه اصفهان، یصنعت الن،یگ، مشهد
866- 069 866- 069 

 --- 069 -866 *، سمنان*، کردستان*نایس یبوعل یها دانشگاه

 رجند،یب جان،یآذربای مدن دیشه ه،یاصفهان، الزهرا، اروم یها دانشگاه

 چمران دیباهنر کرمان، شه دی، شه*یطوس نیرالدیخواجه نص ،یخوارزم

 زدیزنجان و  شاهرود، یشهرکرد، صنعت ،*اهواز

+869 +869 
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 نام دانشگاه  حوزه موضوعی
رتبه سال 

7272 

رتبه سال 

7272 

 یوتریعلوم کامپ

 --- 269 -226 *فیشر یدانشگاه صنعت

 469 -266 369 -466 دانشگاه تهران

  ،*رانیعلم و صنعت ا ر،یرکبیام یصنعت یها دانشگاه

 رازیدانشگاه ش اصفهان و یصنعت
266- 469 266- 469 

 469 -266 269 -066 زیتبر دانشگاه

 269 -066 269 -066 یبهشت دیدانشگاه شه

 و یطوس نیرالدیمشهد، خواجه نص یفردوس یها دانشگاه

 *باهنر کرمان دیشه
+069 066- 269 

 069+ 069+ دانشگاه اصفهان

 یو فناور یمهندس
  ،یعموم یمهندس)

 عمران،  یمهندس
 و  کیمکان یمهندس

 و فضا،  هوا

  برقی مهندس

  کیو الکترون

 ی(میش یمهندس و

 229 -366 269 -226 دانشگاه تهران

 229 -366 229 -366 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت

 469 -266 369 -466 ریرکبیام یصنعت یها دانشگاه

 369 -466 369 -466 *اسوجیو  *زیکاشان، تبر ف،یشر یصنعت یها دانشگاه

مازندران و  ،ینیامام خم یالملل نیاصفهان، ب یصنعت یدانشگاه ها

 شهرکرد
266- 469 266- 469 

 269 -066 469 -266 رانیدانشگاه علم و صنعت ا

 269 -066 269 -066 *و سمنان النیمشهد، گ ی، فردوس*نایس یبوعل یها دانشگاه

 ،یخوارزم جان،یآذربا یمدن دیشه راز،یش یصنعت راز،یش یها دانشگاه

  ،یبهشت دیشه ،*، کردستان*الزهرا ،یطوس نیرالدینص خواجه

 و زنجان هیشاهرود، اروم یصنعت، *چمران اهواز دیشه

866- 069 866- 069 

 069 -866 869+ دانشگاه اصفهان

 869+ 869+ زدیباهنر کرمان و  دی، شه*، شاهد*رجندیب یها دانشگاه
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 1یالدیم 8112سال  «یجهان یريپذ گزارش رقابت»در  رانيا گاهيجا

 

 دکتر مسعود برومند يجناب آقا

علووم    یعال يکل شورا ریو دب يپژوهش و فناور معاون

 يو فناور قاتیتحق

 با سال    احترا 

مامگع  »رسگاند کگ  بگر پايگا وگزارش       ب  استتضار مو

مگنالدي  جايهگاه    711۳  ايران در سال «جهانو ابتواد

پگگذيري  وگگزارش ربابگگف»منطقگگ  را در  12جهگگان    ۳۳

بگ  دسگف    ۳۵شگور بگا اعتبگار    ک 121در منان « جهانو

آ رده اسف. در  يرايب پنشنا ايا وگزارش  ايگران در   

کشور بود. ايا شاخص  121جهان در منان  ۱۳جايهاه 

بُعگد   چهگار    17سگنا  اسگف کگ  در     11۵اي از  آمنزه

اند. بر پايا ايا وزارش  جايهاه  دهو شده ور ه سازمان

 1۳در ردۀ « هاي پي هشو سرآمدي مؤسس »ايران در 

هگگان اسگگف. از  ج 27در ردۀ « انتشگگارا  علمگگو »  در 

هگگايو هماننگگد  سگگوي ديهگگر  جايهگگاه ايگگران در سگگنا  

کنفنگگف »  11۵در ردۀ « آسگگانو يگگامتا کارکنگگان مگگاهر»

تفلگگر انتقگگادي در  »  11۳در ردۀ « اي آمگگوزش حرمگگ  

« آموختهان هاي دانب مهار »    17۱در ردۀ « آموزش

تر از د  سناا پگنب   جهان   بسنار پاينا 1۵0در ردۀ 

اهمسگانو منگان ايگا د     نهمگاهنهو    وفت  اسف. ايا نا

تگگوان  توانگگد وويگگاي پنونگگد کگگم هگگا مگگو دسگگت  از سگگنا 

ها با بازار کار   صنعف باشد. ب  پنوسف ريگز   دانشهاه

هگاي   ها  ابعاد    سگنا   امتناز   جايهاه ايران در ور ه

 711۳سگال  « پگذيري جهگانو   وزارش ربابگف »ووناوون 

اه کشگور در  منالدي   همچننا امزايب يا کاهب جايهگ 

 شود. ها ننز تقديم مو   از سنا يهر 

کنگگد کگگ  پي هشگگهاه علگگو    منگگا ري    يگگادآ ري مگگو

اطالعگگا  ايگگران )ايرانگگداک( در سگگامانا جايهگگاه علگگم   

 منا ري    نگوآ ري ايگران در جهگان )نمگا( در نشگانو     

NEMA IRANDOC.AC.IR     ۳1  بگ ب  پگايب نزديگ 

هاي علم   نهاد جهانو در حوزه ۳۳شاخص ووناوون از 

هاي ووناوونو  پردازد   وزارش منا ري    نوآ ري مو

 وذارد. را در دسترس همهان مو

 مرمايند  سشاسهزار  پنشاپنب از توجهو ک  مو

 

 وسنر س علند ست

 رئنس پي هشهاه

 

 

 

 

1 

                                                           
از  1۵۳۱/ 17/ 11 خيها در تار دانشهاه يب  رؤسا ونام  ارسال م نتم .1

 طرف دکتر بر مند
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 دانشگاه ینیاخبار مرکز رشد و کارآفر
 

 

 تواناتهیه و تنظیم: صادق پناهی
 

کارآفرینی حضور مرکز رشد و 

دانشگاه در بیستمین نمایشگاه 

 بازارپژوهش، فناوری و فن

 8931کشور در سال 
 

بیستتتن یم ن ااهتتتواش پتتت وه     

ا حضور بازار کهور بفناوری و فم

و مهارکت صدها مرکز تحقیقتاتی   

هتتتای  وتتتم و دانهتتتواهی  پتتتار 

هتتا و مراکتتز  فنتتاوری  پ وههتتواش 

در  و تتی نقتتات م نوتت  کهتتور    

آذرمتتتاش  62لغااتتتت  62روزهتتتای 

های در محل دائ ی ن ااهواش 8921

. اکی گردادال ووی تهران برگزار بیم

هتتای مهتتم ااتتم ن ااهتتواش از ب تت 

غرفه  811بازار با بی  از ب   فم

هتا و  پ وه   که در اام ب   بود

کارهای تحقیقاتی که قابویت اجراای 

شتدش بتود.   بینی دارند  ارائه و پی 

ل چهتتتار روز برگتتتزاری  در طتتتو

 هتتا قتترارداد ت تتاری ن ااهتتواش دش

هتای تحقیقتاتی در ااتم    سازی طرح

. در بیستتن یم منعقتتد شتتد ب تت  

ن ااهتتتواش بتتتزرو دستتتناوردهای 

کتته  بتتازارو فتتم پتت وه   فنتتاوری

ی موتی  ه زمان با بزرگداشت هفنته 

  بتی   شتد پ وه  و فناوری برپا 

مرکتتز تحقیقتتاتی و  و تتی    951از 

فنتتتاوری و  هتتتای  وتتتم و پتتتار 

بنیان وابستنه بته   های دان  شرکت

های  و تی   اام حوزش  آخرام اافنه

تحقیقاتی و پ وههی خود را ارائته  

که ارائه  گذاشنندو به ن اا    وم 

محصول پ وههی و فناورانته   011

جداد مه نرام ب ت  آن بتود. ااتم    

ستالم بتا مستتاحت    5ن ااهتواش در  

 611هتتزار منتتر مربتتو و حتتدود  81

 811کته بتی  از    گرداتد ار غرفه دا

غرفته   05بازار   غرفه مربوت به فم

غرفته   91 و هتا   دانهتواش مربوت به 

هتتتا و  پ وههتتتواشمربتتتوت بتتته  

. برگتزاری  بودهای اجراای  دسنواش

چنتتتتدام ستتتت ینار و ه تتتتاا     

های های آموزشی و نهست کارگاش

ت صصتتتی بتتتا حضتتتور وزرا و   

ولیم لهکری و کهوری ب   ؤمس

ی جتتتان ی هتتتاداوتتتری از برنامتتته

بیستتتتن یم ن ااهتتتتواش بتتتتزرو   

دسناوردهای پت وه   فنتاوری و   

. شناستتاای بتتودبتتازار کهتتور فتتم

هتای پت وه  و فنتاوری     توان ندی

هتتا و مراکتتز تحقیقتتاتی     دانهتتواش

شناساای و معرفی پ وههتوران و  

ستتتازی فنتتتاوران برتتتتر  ت تتتاری

 هتتتای پتتت وه  و فنتتتاوری اافنتتته

بتتازار   فتتراهم کتتردن فضتتای   )فتتم

بتتتتیم پ وههتتتتوران و ه کتتتتاری 

فنتتاوران  برقتتراری ارت تتات مراکتتز 

صتتتنعنی و تولیتتتدی بتتتا مراکتتتز   

تحقیقاتی و ه چنیم نهادانته کتردن   

پ وه  و فناوری در سطح جامعه  

ب هی از اهداف برگزاری بیسن یم 

ن ااهتتتواش بتتتزرو دستتتناوردهای 

بازار کهتور  پ وه   فناوری و فم

 .باشد می

مرکز رشتد و کتارآفرانی دانهتواش    

وی سینا با ارائه چهتار ااتدش در   بو 

قالب چهتار شترکت فنتاور در ااتم     

های ن ااهواش حضور اافت. شرکت

فناور تحت ح اات اام مرکز که در 

قالب غرفه مهنر  با پتار   وتم و   

فناوری ه دان در ن ااهواش مذکور 

حضتتور داشتتنند شتتامل: شتترکت   

رااان پ وهان الکنرونیت  هو نانته   

نه ستتاما»بتتا ارائتته دو محصتتول   

و  «هتای شتهری  هوشت ند اتوبتو   

افزاری افزاری و نرمسامانه س ت»

پرداخت الکنرونیکی کرااه تاکسی و 

  شرکت سینطو شی ی بتا  «اتوبو 



 

   
 ... اخبار 
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نانو متواد   تولید و ارائه محصوالت

و  دااکستا  ومینتان یت ریپرکاربرد نظ

ی  شتترکت کربنتت ینتتانو ستتاخنارها

مازو ژن راز  کاال با تولید و ارائه 

های مورد نیتاز  یط کهتمواد و مح

های بیولوژا  و شرکت آزمااهواش

طرح آفرام نسیم آفناب با محصول 

 من و ولناژ کننرل شوندش تتوان بتاال  

بودند که دسناوردهای ختود را در  

 مندان قرار دادند.معرض داد  القه

در زمتتتان برگتتتزاری ن ااهتتتواش   

شرکت رااتان پ وهتان الکنرونیت     

مهتدی و  هو نانه با مدارات آقااان 

زادش موفتتب بتته اختتذ  مح تتد  تترب 

افزاری سامانه س ت» قرارداد برای

افزاری پرداختت الکنرونیکتی   و نرم

بتا ب ت     «کرااه تاکسی و اتوبو 

میویتتون  511خصوصتتی  بتته م وتت  

 .تومان گرداد

 
 

 

 

 برپایی غرفه توسط مرکز رشد 

و کارآفرینی دانشگاه در مراسم 

هفته پژوهش و فناوری دانشگاه 

 8931و استان در سال 
 

 

مرکز رشتد و کتارآفرانی دانهتواش    

بیسن یم مراسم هفنه پ وه  و در 

نستت ت بتته   8921فنتتاوری ستتال  

داختل دانهتواش    ن ااهواشبرگزاری 

لغااتتتتت  82/2/21کتتته از تتتتارا    

محتتتتتل دانهتتتتتکدش   در  61/2/21

کهاورزی دانهواش بتو وی ستینا و   

 61/2/21لغااتت   82/2/21از تارا  

های دانهواش  ووم در مرکز ه اا 

پزشتتکی ه تتدان برگتتزار گرداتتد     

هتا و   ترام طرح تازششرکت ن ود و 

هتتای  محصتتوالت فناورانتته شتترکت

تحتتت پوشتت  ختتود را در حتتوزش  

  محصتتتوالت بتتترق  الکنرونیتتت  

و  فنتتتتاوری اطال تتتتاتژننیکتتتتی  

در قالتب   و فنتاوری نتانو   ارت اطات

در معتترض داتتد  غرفتته دانهتتواش  

منتتتدان و فنتتتاوران قتتترار   القتتته

معرفتی   ها ن ااهواش اام هدف  .داد

توستتعه و ارتقتتتا  ک تتتی و کیفتتتی  

 و  دستتناوردهای نوآورانتته کستتب 

ی مستتنقر در مرکتتز کارهتتای نوپتتا

رشد واحدهای فنتاور دانهتواش در   

و معرفتتتی  طتتتی اکستتتال گذشتتتنه

در گتتذاری  هتتای ستترمااه  فرصتتت

 .اسنان بود

با توجه به فهتردگی برنامته هتای    

  8921هفنتته پتت وه  و فنتتاوری   

مرکتتتتز رشتتتتد و کتتتتارآفرانی در 

ن ااهتتواش داخوتتی در قالتتب ارائتته   

هتتتا و پوستتتنر و استتتنند شتتترکت 

های تحت پوش  حضور اسنارتاپ

هتای  پیدا ن ود و به معرفی شترکت 

تحت پوش   محصوالت تولیدی و 

دستتناوردهای آنهتتا پرداختتت. در   

مرکز رشتد و  ن ااهواش اسنانی نیز 

کارآفرانی دانهواش با فراهم ن ودن 

شترکت و هستنه    86امکان حضور 

نتوام  شتامل:   فناور تحتت پوشت   

پتتردازان ستتوالر ستتازش  طتتب  ااتتدش

فناوری ک   بارداری  آرمتان فتم   

 روا  الوند  فنتاور روبتات پتار    

اطوس  طترح آفترام نستیم آفنتاب      

شتترکت ستتفیر امتتیم حتترام الونتتد  

شتترکت رااتتان الکنرونیتت  انتتدا   

فنتتتتتاوران پیهتتتتترو هو نانتتتتته  

کهتتاورزی  ستتینطو شتتی ی  متتازو 

ژن راز  کاال  آمار گستنران نیکتو   

در ااتتم پتترداز الونتتد و آرتتتا کتتد   

ن ااهواش شرکت ن ود و ختدمات و  

مانند چترا  ستیالکنی    محصوالتی 

 ل  سامانه احضار پرستنار   اتاق  
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هتتای ستتامانه هوشتت ند اتوبتتو   

شهری  سامانه فیو  رداری منحر  

م ننتتتی بتتتر کننتتترل راداتتتوای و   

رون تتتاای از دوربتتتیم کتتتابوی دو  

 یمحر  ت  دان بترا  بیترکبعدی  

و  ونیسوپراووالستتت  ایدوقوتتتوزا

نانو مواد  دیتول  در دام میاننقال جن

و  دااکستا  ومینتان یت ریپرکاربرد نظ

ی  تولید متواد  کربن ینانوساخنارها

هتتای متتورد نیتتاز  و محتتیط کهتتت

های بیولوژا   طراحتی  آزمااهواش

و ستتاخت سیستتنم نتتوام ستتازش    

هتای نیروگتاش   نوهدارندش بترای پنتل  

و ستتتاخت  یطراحتتتخورشتتتیدی  

 ستتامانه و جع تته کننتترل و هتتداات 

  تحویتتل میبتتدون سرنهتت  لاوستتا

بازار با اسنفادش از داناماانینت  بتر   

های هوش مصتنو ی   اه الوورانمپا

ستتامانه کننتترل هوشتت ند متتدارات 

گو انتته هیتتدروپونی   من تتو ولنتتاژ 

کننرل شوندش تتوان بتاال و ستامانه    

هتتای ههتتدار کننتترل دمتتای کتتورش 

صتتتتنعنی را در معتتتترض داتتتتد   

 بازدادکنندگان قرار داد.

اخننامیته رست ی   آایم در ه چنیم  

ا کته بت   8921مراسم هفنه پت وه   

و  هتتتادانهتتتواش حضتتتور متتتداران

در روز ولیم استتتتتتنانی ؤمستتتتتت

برگتزار   61/2/21چهارشن ه متور   

گرداتتد  از دش نفتتر فنتتاور برگزاتتدش  

اسنان ه دان که چهار نفتر آنهتا از   

هتای تحتت پوشت     مداران شرکت

مرکز رشتد و کتارآفرانی دانهتواش    

بودنتتد بتته  نتتوان فنتتاوران برتتتر   

  تل  اسنان و به شرح ذال تقدار به

 آمد:
 
 

 نام و نام خانوادگی ردیف
سازی عنوان طرح و محصول فناورانه تجاری

 شده و دارای قراردادهای فروش
 نام شرکت

زادشمهدی و مح د  رب 8 هو نانه  یپ وهان الکنرون انارا های شهریسامانه هوش ند اتوبو    

و وحید آرزومند رضا محققی 2  فناور روبات پار  اطوس دوربیم کابوی دو بعدی 

یوی ق رضا مح د 9  ت ارت صنعت بزرگ هر ابم سینا سامانه احضار پرسنار 

 سفیر امیم حرام الوند های صنعنیسامانه ههدار کننرل دمای کورش رضا رمضانی 4
 

 
 

 

 

 

 برگزاری کارگاه آموزشی

آشنایی با ابعاد اکوسیستم »

کارآفرینی دانشگاهی و استخراج 

 «برنامه بهبود و اقدام
 

مرکز رشتد و کتارآفرانی دانهتواش    

های در جهت اجراای ن ودن برنامه

بتتتوم ختتتود در توستتتعه زاستتتت 

)اکوسیسنم  نوآوری و کتارآفرانی  

هتتای و حرکتتت بتته ستت ت دانهتتواش

نستتتتتل ستتتتتوم )کتتتتتارآفرام  و 

ات  و تی   توان ندسازی ا ضای هی

مداران و کارکنتان دانهتواش  اقتدام    

به برگتزاری کارگتاش آموزشتی بتا     

آشناای با ابعاد اکوسیستنم  »  نوان
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کتارآفرانی دانهتتواهی و استتن را   

در روز سته   «برنامه به ود و اقتدام 

ن ود. ااتم   62/2/8921شن ه مور  

کارگتتاش در ستتالم جوستتات ف تتر    

نفتر   95حوزش رااست و با حضور 

ت  و تی و متداران   أاز ا ضای هیت 

دانهتتواش  بتتا ه کتتاری و مهتتارکت 

راتتزی سستته پتت وه  و برنامتتهؤم

آموزش  الی کهور برگزار گرداد. 

تتتدراس ااتتم دورش را آقتتای دکنتتر  

ستتتیدهادی مرجتتتائی از ا ضتتتای 

سستتته ؤمحنتتترم هیتتتات  و تتتی م

راتتزی آمتتوزش پتت وه  و برنامتته

 تتالی کهتتور بتته  هتتدش داشتتنند و  

گتتواهی شتترکت کننتتدگان توستتط   

ه متذکور صتادر و بته آنهتا     موسس

 ا طا خواهد شد.

در ابنتدای کارگتتاش  متتدارات مرکتتز  

رشد و کارآفرانی دانهتواش ضت م   

کننتدگان   رض خیرمقدم به شرکت

در کارگتتتاش در خصتتتو  لتتتزوم  

توان ندسازی دانهواهیان )استاتید   

مداران  کارکنان و دانه واان  در 

حوزش کارآفرانی و رسیدن بته ات    

نر  جهتتت داتتدگاش واحتتد و مهتت  

ستتتاخت اکوسیستتتنم نتتتوآوری و  

کتارآفرانی دانهتتواش و لتتزوم گتتذار  

دانهتتواش بتته دانهتتواش نستتل ستتوم 

س نانی را بیان داشنند. در ادامه با 

توجه به اه یت اکوسیسنم نوآوری 

و کتتتتتتارآفرانی دانهتتتتتتواهی در 

متتدت و هتتای میتتان راتتزی برنامتته

بوندمتتدت دانهتتواش بتتو وی ستتینا    

اون جناب آقای دکنر م تذوبی معت  

محنرم پ وه  و فناوری س نانی 

را در ااتتتم خصتتتو  ارائتتته و در 

زمینته اا تاد و تقواتتت ارکتان ااتتم    

اکوسیسنم صح ت ن ودند. و اظهار 

امیدواری کردند با تداوم برگتزاری  

هتاای بته شتکل   وتی     چنیم کارگاش

بتترای کویتته دانهتتواهیان  زمینتته    

حرکت دانهواش به ست ت دانهتواش   

گردد و  نسل سوم و چهارم تسراو

از ه تتت م  و تته کارکنتتان مرکتتز 

رشد و کارآفرانی دانهواش در ااتم  

زمینه جهت برگزاری کارگاش تهکر 

ن ودند. در ادامه کارگاش به صورت 

رس ی آغاز و به صتورت پیوستنه   

سا ت در قالب تئوری  1و به مدت 

 و   وی به ان ام رسید.

در پااتتان کارگتتاش مقتترر شتتد کویتته 

سستته کننتتدگان توستتط موشتترکت

متتتذکور بتتتته  ضتتتتوات شتتتت که  

پ وهتتی کهتتور در قالتتب   دانهتتواش

شتت که اجن تتا ی مربوطتته اضتتافه  

شدش و تعامالت فی ابیم ا ضا  بته  

 نتتوان هستتنه اولیتته اکوسیستتنم    

کتتارآفرانی دانهتتواش بتتو وی ستتینا 

های داوری در تداوم اابد. و کارگاش

در حتتوزش  ااتتم زمینتته خصوصتتا   

پ وهتتتی و کتتتارآفرانی  دانهتتتواش

  با توجه به اه یتت آنهتا   دانهواهی

توستتط مرکتتز رشتتد و کتتارآفرانی  

سستتته پتتت وه  و ؤدانهتتتواش و م

راتتتزی آمتتتوزش  تتتالی  برنامتتته

 .  رازی و اجرا گردد برنامه
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برگزاری اولین دورهمی جامعه 

 همداناکت استان ری
 

 اکتتت ری جامعتته دوره تتی اولتتیم

اسنان ه تدان  بتا ه کتاری مرکتز     

توستط   رشد و کارآفرانی دانهواش

افتتزار آبتتان شتترکت توستتعه نتترم 

فنتتاور  مستتنقر در مرکتتز رشتتد    

  پتن   روز در دانهواش بو وی ستینا 

در سالم  21ماش سال  دی 62 شن ه

و کتارآفرانی   آموزش مرکز رشتد 

 گرداد. برگزار دانهواش

و پتتس از معرفتتی   اول ب تت  در

کنندش در اام دوره ی  افراد شرکت

 کتتتتتاوش و کهراتتتتتزی ستتتتت اد

 انتدازها  چهتم  اهداف  شیرمح دی

 و هتتاب گیتتت صتتفحه اننهتتارات 

اکتت  ری جامعه با ارت اطی های راش

React)  ن تودش و   معرفتی  را ااران

به تهراح موارد مذکور پرداخننتد.  

-و ارت تتات ستتازی ادامتته شتت که در

 که شد کنندگان ان امشرکتگیری 

حضتتار درااتتم خصتتو  ضتت م   

 و بحث آشناای بیهنر با اکداور به

هتای م نوت    نظر در حتوزش  ت ادل

 پرداخنند.

 فرآانتتد از بعتتد و ستتوم ب تت  در

 دربارش حیدری سعید سازی ش که

و  (front end)انتتد  ماهیتتت فرانتتت

جاوااستتتتتکرا ت  نحتتتتتوش کتتتتتار

(javascript)  توضتتیحاتی را ارائتته

جامعته   ن ودند و به معرفتی کامتل  

 آن از بعد و ااران پرداخنه اکتری

 و انوتوالر  واتو   بیم ایمقااسه هم

ان تتام شتتد و در ادامتته    اکتتتری

ااهان به بیان ت ربیتات ش صتی   

اکتت  خود در خصو  کار بتا ری 

 االت شتترکتؤپرداختتت و بتته ستت  

 .کنندگان در ااتم متورد پاست  داد   

ب تت  پااتتانی هتتم بحتتث آزاد    در

 و ااتتران اکتتتری جامعتته بتتارشدر

 صتتتورت ه تتتدان در فعالیتتتت آن

 .گرفت

 

 

همفکر  یدورهم نینهم یبرگزار

 استان همدان یآمادا
 

ه فکر آمتادای  بتا    نه یم دوره ی

ه کاری مرکز رشتد و کتارآفرانی   

شتترکت توستتعه توستتط  دانهتتواش

افتزار آبتان فنتاور  مستنقر در     نرم

 مرکز رشد دانهتواش بتو وی ستینا   

  متتاش به تتم 81 شتتن ه  پتتن  روز در

در ستالم آمتوزش مرکتز     21سال 

 برگتزار  و کارآفرانی دانهواش رشد

 01دوره ی بی  از  اام گرداد. در

 کارآفرانتتان  پتتردازان  ااتتدش نفتتر از

 گتتتذاران و تعتتتدادی از  ستتترمااه

 هتتتای استتتنان ه تتتدان استتتنارتاپ

 جهتت  اکداور با که داشنند حضور

بتته  ختتود هتتای ااتتدش شتتدن اجرااتی 

 .پرداخنند اطال ات ت ادل بحث و
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 استت کته   رواتدادی  آمادای ه فکر

 هتای شرکت توسط بار ا  ماش هر

مندان به حوزش کستب  فعال و  القه

 هتا دانهتواش  و کار و کارآفرانی در

 و فنتتاوری ه تتدان  و تتی مراکتتز و

 منتد  القته  افراد و گردد می برگزار

م احتتتث متتترت ط بتتتا حتتتوزش  بتتته

 و کتتتتارآفرانی هتتتتا استتتتنارتاپ

آانتتد و گتترد هتتم متتی پتتردازی ااتتدش

ض م ت تادل اطال تات و ت ربیتات    

 ت تادل   ستازی   شت که  خود  زمینته  

و ه کاری را فتراهم   نظر  اادگیری

 .سازندمی
 

برگزاری کارگاه آموزشی 

 «پذیریهای اشتغالمهارت»

مرکز رشد و کارآفرانی دانهتواش    

های در جهت اجراای ن ودن برنامه

بتتتوم ختتتود در توستتتعه زاستتتت 

)اکوسیسنم  نوآوری و کتارآفرانی  

هتتای و حرکتتت بتته ستت ت دانهتتواش

نستتتتتل ستتتتتوم )کتتتتتارآفرام  و 

توان ندستتتتتتازی دانهتتتتتت واان  

آموخنوتتتتان و کارکنتتتتان  دانتتتت 

دانهواش  اقدام به برگزاری کارگتاش  

هتتای مهتارت »آموزشتی بتا  نتوان    

در روز چهارشتن ه   «پذاریاشنغال

ن تتتود. ااتتتم  91/88/8921متتتور  

کارگاش در ستالم اجن ا تات شتهید    

اازدی حوزش رااست و بتا حضتور   

نفتتتتتتتتر از دانهتتتتتتتت واان    05

کارکنتتتتان آموخنوتتتتان و  دانتتتت 

دانهتتواش  بتتا ه کتتاری و مهتتارکت 

راتتزی موسستته پتت وه  و برنامتته

 2آمتتوزش  تتالی کهتتور بتته متتدت 

ستتا ت در قالتتب تئتتوری و   وتتی  

برگزار گرداد. تدراس ااتم دورش را  

آقای دکنتر ستیدهادی مرجتائی از    

ت  و تتتی أا ضتتتای محنتتترم هیتتت 

راتتزی سستته پتت وه  و برنامتتهؤم

آمتتوزش  تتالی کهتتور بتته  هتتدش   

کننتتدگان اهی شتترکتداشتتنند و گتتو

توسط موسسه مذکور صادر و بته  

آنهتتا ا طتتا خواهتتد شتتد. در پااتتان  

کارگتتاش مقتترر شتتد کویتته ا ضتتا    

سسه مذکور به  ضوات ؤتوسط م

پ وهتتی کهتتور در شتت که دانهتتواش

قالتتب شتت که اجن تتا ی مربوطتته    

اضتتافه شتتدش و تعتتامالت فی تتابیم  

هتتای ا ضتتا  ادامتته اابتتد و کارگتتاش

ا توجته بته   داوری در اام زمینه  بت 

اه یت آنهتا توستط مرکتز رشتد و     

سستتته ؤکتتتارآفرانی دانهتتتواش و م

راتتزی آمتتوزش پتت وه  و برنامتته

 .رازی و اجرا گردد الی برنامه
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  برتر جهان های دانشگاه بین در سینا بوعلی دانشگاه 
 

 

در  نایس یرتبه نهم دانشگاه بوعل

 جامع کشور یها دانشگاه نیب

 ISC ۹۱۰۲بنهه ج انهه     در رتبهه 

د  شههه ا  س اس اههس   ۹۱۱۲تعهه  د 

قه را د اه     ۶کشهرر     ۲۲ان ن  س 

مهههررد بسراههه  قهههس ر  س  ههه     

 ISCبن ج   . در رتب بن ج ش ا رتب 

، اههه  د  شهههه ا دههه ر  رد،  ۹۱۰۲

 اههه ندررد     تههه ا رج  نههه  رج 

د ج   ل در رتب  MIT م ا چرات

ت  ارم قس ر د ر  . بس  اه    نه    

بن ج د  شه ا بهرلی  اهان  در   رتب 

در د ا    در با   ۰۰۱۰-۰۶۱۱ردا 

د ج ا مع کشهرر در رتبه    د  شه ا

 .قس ر  س ت ۲

سگگینا در رمگگ ه  دانشگگگاه بگگوعلی

های پ استناد یک درصگ    دانشگاه

 ب ت  جهان

ب   قل  س  د را کل ر  به  لوهرم    

اهان ،   م؛ د  شه ا برلی  س رت لیر

د ج کاد   بس ا   لویکسد ش خص

در سمهسا   ESI   ISC اه ه  در  ۰۱

د ج پس  ا ن د نه  درده     د  شه ا

دوچنا  در  . بستس ان ن قس ر  س ت

 نسات پژ دشهس ن پس ا ن د نه   

در  (ESI) درد  بستس مته رس   س 

دهه ج کشههرر  هه م پههن     د  شههه ا

پژ دشهههس بستههس د  شههه ا بههرلی   

 .خرردب  چشم م اان  

 

 
 

 از پژوهشگران برتر  لیمراسم هفته پژوهش و تجل نیستمیب

 برگزار شد نایس یدانشگاه بوعل
 

 

 

 
 

 

دد ه  پهژ دو     باته وا  مس اهم   

تجیال  س پژ دشهس ن بستس د  شه ا 

بههرلی  اههان  بهه  رشههرر پسشههرر  

در  ۰9۲1آذرمههه ا  ۰1در   اههه تا 

ده ج اهس  د  شهک ا    ا ه  دو نو

 .کش  رسج بس ز ر ش 

در  ب   ج  ن  مس ام دک س نعقهر    

 س رنها  د  شهه ا بهرلی      محو ج

اههان   ز رشهه   س د  شههه ا  ر  هه   

غالمحتها     په   س آن دک هس   .کسد

مع  ن پژ دو    ن  رج  ،مجذ ب 

لویکهههسد  ج  س  د  شهههه ا، خالدههه 

   دهه ج مع   ههت پههژ دو   برههو

دهه ج پژ دشهه  در  ، دزننهه  نهه  رج

، ا نههه ا آن سمهه نتهه   ۰9۲1اهه ل 

ده ج انه   ،    بن ج د  شه ا در رتب 

 قهه  م ت   جهه م شهه ا در مهه نسنت  

 ن  رج  طالله ت، معس ه  اه م       

 پاشهههههههههرر ن  بههههههههه  آدر  

my.basu.ac.ir)  طههههسر لوس  هههه ،

آسم نشه ا مسکهزج   قس رد دده      

،  ق  م ت   ج م ش ا ج آند  دا ه ا

کههه رآ سنن ،   در مسکهههز رشههه    

دهه ج پژ دشهه  د  شههه ا  د د بههس ن

 .برلی  اان    ... با ن کسد

 کبس االهه  رنها     اپ  دک س لی 

کساهههه  آمههههرسی   نهههه د اسج  

 هک س  اکهه  نر تههکر در  نههس ن در 

ده ج   تل ا نه  د  شهه ا  ر بط  ب   

 .کشرر ار   دت

http://basu.ac.ir/display/-/asset_publisher/2vmmEq3lBVEk/content/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1?redirect=http%3A%2F%2Fbasu.ac.ir%2Fdisplay%2F-%2Fasset_publisher%2F2vmmEq3lBVEk%2Fcontent%2F%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1
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در پ نهه ن مس اههم،  س پژ دشهههس ن 

پژ دشههس ن بستهس     بستس د  شه ا  

 .د ج آمرسش  تق نس ش   س ا

 ۰9۲1ا ل  دد   پژ دو    ن  رج

پهههژ دو »بههه  شهههع ر  در کشهههرر

آ ههسن     ثههسبرو،  نهه  رج  رسی

آذرمه ا   ۹۲ ه   ۹9 س  « ر  ق ترها 

اته وا   ببس ز ر ش . در  ن  مه ت  

 و نشههه ا داهه   ردد ج پههژ دو، 

 ن  رج      ب س ر  از دوزمه ن به    

دد وا   و نشه ا تجناز ت   مهر د  

آسم نشهههه د  اههه خت  نهههس ن در 

 هویی  تنهس ن بس هز ر     و نشه ا با 

 ش .

در ر شا  بس ز رج مس اهم دد ه     

پژ دو در د  شه ا بهرلی  اهان ،   

ا  نهه ههس، ر ک ههس نعقههر  محوهه جد

 و نشهه ا  »اهان   س   د  شه ا برلی 

در کهه  « دد هه  پههژ دو    نهه  رج

تشهکال شه ا   د  شک ا کشه  رسج  

در  نه   و نشهه ا    .ب سدن  کسدبرد 

د ج مر ید   س اوی  ک  بر     غس  

مسکههزج، مسکههز رشهه    رهه د ج   

 ن  ر      ش ر ت د  شه ا رشهرر  

 .د ش ن 

 
 

 ههس، نههو   دک ههس نعقههر  محوهه ج

بر  هههه  د  شههههک ا ب سدنهههه   س ک  

د  ر ن  کسم    کش  رسج،  س خ  م

ههههاال پننههه  ر، ک  بههه  ر ن  ور ههه   

 نشه ن در  . د  شه ا  از تق نس کهسد 

ب سدنهههه   س ک  بر  هههه  د  شههههک ا 

کش  رسج  دهت  ر  ه  اه م   د     

برو ک  ب  رج ا ج  ات؛ ب ن  به   

 ج  .اهه سج بههس نم  اههوت بنانهه  

  هههز د  مههه  ترقهههع د رنهههم ب  ههه   

ورلهه  کوهه   ک رشن اهه  بهه  مج 

سن دج کنن  سنهس  ب  ه  ک رشن اه     

پاشههنن د ت  در اههس کهه ر  اههت     

سن دج د رد؛ ب    ث بت   ت ثاس هذ ر  

ن  رهرسا، ک رشن اه ن آن رهرسا    

دته ن . مه  ب نه  ب  ه  ک رشن اه       

د  شههه ا ر  تقرنههت کنههام؛ تقرنههت   

  .د ج آ ن  نعن   ر س م ب  دن   ا
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 نوا   سددو ن  مع   ا  پژ دش  

پژ دش  منطق   مس کز د   د  شه ا

در  ۰9۲1دج  ۰۰در تهههههههه رن    ۰

بحه      ش . بس ز ر د  شه ا مالنس

  ههه  س بسراههه  در مهههررد چشهههم

ده   در د  شهه ا  نعات پژ دشه   

   خهذ  ،  س آن   بع  ۰9۲۲ا ل  در

د ج مهستب  به   نه  مته ه      تصوام

دهه ج  خههذ دهررت  س ههت. تصهوام  

 ش ا ب  شسر سنس  ات 

برداه  اهه ل  که دو ترصههاص  . ۰

 سنبه  هاس   باشه س  د د  شه ا ۰9۲1

ده   انم پژ دش  برداه  د  شهه ا  

د رشه ( م ب ش  درد  ۰۲ک  ب ن   

رداه     در لول انم پژ دو  س ب

ن   ۹د  ش ن  ب  بتا رج  س د  شه ا

دردهه  بساهه . هههذ ، درخر اههت   9

 ها  مح هسم  س رت  ؤ سدد مته م 

 ۰۱۱ل ههن  تههبت بهه  ترصههاص   

کاهه   دهه  تد  شههه ابرداهه  دردهه  

  و نن .  

د   س  هویی  د  شه ا رتب ط ت با . ۹

 دهاهل  ب د ج مط هع ت  قبال  سدت

 رتهه    نههز ، بهه سکسدن مشههکالت

 در شهسکت  ،    اهز ...   باو  ب  ک ،

 دهاهل  به    هوییه  بها   ده ج کندس   

 لهه م   سنهه د بتهها ر دهه جدزننهه 

 تعطایهه  بهه  لوههالً  نههز ، دهه  ر

 بهه  تراهه  بهه .  اههت شهه ا کشهها ا
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  هوییه  بها    رتب ط ت  س   ن  دوات

 دههه ،بنههه جرتبههه   س بتههها رج در

طهه  بهه  ر ب  نهه  در  اههت متهه  ل 

 س رت مح سم  مرر خ راه  بهس ج   

ی  م  نهه   نههز    غاههسا  متهه رههل 

 .تالی  سدد

د  به  دهاهل خس به       آسم نشه ا. 9

 دهاهل  به  ده    س ک ر    د   داه ه ا 

 تعواس تهه  برداهه  لهه م   تحههسنم

.   ه  د دا داهت   س ر  خهرد  لویکسد

 بههس بتهها رج ثاس تهه مرنههر   نهه 

 به   د  شه ا پژ دش  د دد جبس ن

ده ج    مه  مق ه ،    اهز پ نه ن    نژا

تکوای  خر د  د شت. در تحصاالت 

 ههسدد  نهه  ر بطهه  درخر اههت مهه  

دهه  برداهه  تعواس تهه  بهه  د  شههه ا 

ترصههاص د دا شههرد   خسنهه د ج 

 . رسج قطع   سد  

د  ب  در ر ا  ج رسکت د  شه ا. ۰

ده ج درآمه س ن ،   اوت تقرنهت ر ا 

ش نت    ات در  ن  ر بط ،  نجه د  

 ده ج لیهم    نه  رج، مس کهز    پ رك

دهه ج  ، بههس ددهه ههرآ رج   شهه   

 رج   تقرنت مس کز رش  مهررد    ن

 د.رو نت  س رت ل ن قس ر اس

 سدد ن   و ننه ا  درخر ات م . ۲

ده ج مر یهن   در کوا ه   ۰ س منطق  

 س رتر  هههه   س قباههههل شههههرر ج  

 ذ رج، ب  لنر ن لشهر نه    اا ات

ر  قل  ه رس شهسکت  و نه ، ته  در     

د ، مت  ل   مشکالت ا سجتصوام

ج ده   ج  اه  ن د  شس ن  د  شه ا

 د. از م   ظس قس ر  اس ۰منطق  

اه   نمت  ل   ات، داه رر  سم  . ۶

ده   س  تستاب   تر ذ  سدد ت  د  شه ا

 .قطع   نن س ت مت ثن  شر  

شرد،  نعات باوه     تق ن  م . 7

ده ج  م ها ت تشرنق  مق هه    طهسر  

تحقاقهه ت  بهه  دههررت نکتهه ن بهه  

 کنهرن در  دم د   بالغ شرد.د  شه ا

دهه ج دهه  طههسربسخهه   س د  شههه ا

 پژ دش  مشورل پسد خهت باوه     

ب شهن ، در بسخه    بسخ  مع ف مه  

 د ، تشرنق  مق ه  معه ف  س د  شه ا

م ها ت  اهت   در بسخه  پسد خهت    

 د.شر م 

دهه    اهد     کثههس  س رتر  ه    م . 1

دههه ج اتههه ت د ه ههه  طهههسر ؤم

ده ج  تحقاق ت  خرد ر  به  د  شهه ا  

 اههههپ ر     اههههنمتنههههس ن مهههه 

د  د   س  ن  طسرد ج  ا  ن د  شه ا

 س مع  ن مح سم  .بتا ر    ك  ات

پههژ دو    نهه  رج  س رت ل ههن  

 ن   ددن  در شرد دا ررتق ن  م 

ر بطهه   قهه  م ت مق شهه  مبههذ ل    

 . سدد

  م  دوکه رج بها    در پ  لق  تد دم

دهه ج مسکههزج   مس کههز   ک  بر  هه 

کشهرر   ۰د ج منطق   ان د د  شه ا

ج بهه  منظههرر بتهه       مهه شههارا

تعسنن  حرا دوکه رج  نه  مس کهز    

تنا  ش  که  مهررد مر  قهت  لشه      

   قس ر  س ت.
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1 
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5 
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 همدان استان برتر پژوهشگران
 سینا بوعلی دانشگاه ازاجتماعی  علوم حیطه در 

 

 

 

 

  حسن فطرسجناب آقای دکتر محمد 

 اقتصادرشته: 

 

 

 

 

 جناب آقای دکتر ابوالقاسم یعقوبی 

 شناسی رشته: روان

 

 

 همدان استان برتر پژوهشگران
 سینا بوعلی دانشگاه انسانی از علوم حیطه در 

 

 

 

 جناب آقای دکتر فرهاد سراجی

 رشته: علوم تربیتی

 

 

 

 

 محمد جواد هراتی جناب آقای دکتر 

 معارف اسالمیرشته: 
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 همدان استان برتر پژوهشگران
 سینا بوعلی دانشگاه ازپایه  علوم حیطه در

 

 

 

 گل زلفی محمدعلی دکتر آقای جناب

 شیمی آلیرشته: 

 

 

 

 

  پوریا عصاری دکتر آقای جناب

 ریاضیرشته: 

 

 

 همدان استان برتر پژوهشگران
 سینا بوعلی دانشگاه ازفنی و مهندسی  حیطه در

 

 

 

 

 جواد بهنامیاندکتر  آقای جناب

 مهندسی صنایعرشته: 

 

 

 

 

 رحمن سیفیدکتر  آقای جناب

 مهندسی مکانیکرشته: 
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 الحسینی آرش فتاح جناب آقای دکتر

 مهندسی موادرشته: 

 

 

 

 

 غالمحسین مجذوبی جناب آقای دکتر

 مهندسی مکانیکرشته: 

 

 

 همدان استان برتر پژوهشگران

 سینا بوعلی دانشگاه ازکشاورزی  حیطه در
 

 

 

 

 سن جاللی جناب آقای دکتر مح

 شناسی خاکرشته: 
 

 

 

 

 محمد خانجانیدکتر جناب آقای 

 شناسی گیاهرشته: 
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  فخرالدین صالحیجناب آقای دکتر 

 ستمیوسیب یمهندسرشته: 

 

 

 همدان استان برتر پژوهشگران

 سینا بوعلی دانشگاه ازهنر و معماری  حیطه در
 

 

 

 

 دکتر حسن سجادزاده یجناب آقا

 طراحی شهری رشته: 
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 سینا بوعلی دانشگاه از همدان استانر ـرتـاوران بـفن
 

 

  

 رضا محققی یجناب آقا وحید آرزومند یجناب آقا

 اطلس پارس ربات فناور شرکت

 

 

 

 

 

 

 رضا رمضانی یجناب آقا

 الوند حریم امین سفیر شرکت 

 
 

 عقیلی محمدرضا یجناب آقا

 سینا ابن بزرگمهر صنعت تجارت شرکت

  
زاده محمد عرب یجناب آقا زاده مهدی عرب یجناب آقا  

 هگمتانه الکترونیک پژوهان رایان شرکت
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