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  است و فناوري عه يافتگي جوامع نتيجه پژوهشپيشرفت و توس

 

  
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه زنجان ،دكتر ابوالفضل جليلوند

 و دبير ستاد استاني گراميداشت هفته پژوهش
 

گمان پرداختن به پژوهش و فناوري بي
آموزي از در كنار آموزش و مهارت

وظايف ذاتي دانشگاهها و شايد الزمه 
 حيات آنهاست. اگر پيشرفت وبقا و 
يافتگي جوامع را نتيجه توسعه

تحقيقات و فناوري بدانيم آنگاه نقش 
دانشگاه و مراكز تحقيقاتي بيش از 
پيش به چشم خواهد آمد. قطعاً در اين 

ي دانشگاه فت، هر دو سورفرآيند پيش
سهيم هستند: دانشگاهي كه  و جامعه

ش را در راستاي حل مسائل پژوه
جامعه پيش گرفته و بتواند در اين 
مسير اعتماد صنعت و جامعه را جلب 

اي كه براي پيشرفت و كند و جامعه
توسعه، خود را نيازمند دانشگاه بداند و 
به آن اعتماد داشته باشد. پژوهش 

نتيجه علم و علم حاصل پژوهش است 
و فناوري محصول كاربردي اين دو در 

  ت توسعه و پيشرفت است.   خدم
پژوهش و فناوري در دانشگاهها 
مستلزم توجه جدي و حمايت واقعي به 

بودجه است. تأمين ويژه از لحاظ 
هاي اولويت دادن به ايجاد زيرساخت

روز در زمينه پژوهش، در كنار الزم و به
حمايت از فعاليتهاي پژوهشي همراه با 
اعتقاد و اهتمام به بهره گيري از نتايج 

ناپذير است. وهش، امري اجتنابپژ
ارتباط دانشگاه و جامعه از رويكردها و 
اهداف مهم دانشگاهها به خصوص طي 

هاي اخير بوده است. دانشگاه سال
موظف و عالقمند به آن است كه در 
اين ارتباط از ظرفيت علمي و پژوهشي 

خود حداكثر استفاده را  به عمل آورد. 
رشد تحصيالت  در حالي است كهاين 

ر دانشگاه به اين موضوع تكميلي د
  بيشتر دامن زده است.

هفته پژوهش و فناوري فرصت مناسبي 
براي پرداختن به اين دو موضوع مهم 
از ابعاد مختلف از سوي متوليان امر 
است. در ارتباط با دانشگاهها، عرضه 
دستاوردها و ارائه توانمنديها و بررسي 
كارنامه عملكرد پژوهش و فناوري از 

ي است كه در اين هفته جمله موارد
كند. همچنين نمود بيشتري پيدا مي

ايجاد زمينه ارزيابي عملكرد پژوهش و 
فناوري اعضاي هيأت علمي، به قصد 

هاي تقدير از افراد كوشا و داراي فعاليت
برجسته در اين حيطه كه از وظايف 
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باشد در برنامه هاي اين دانشگاه مي
ج هفته گنجانده شده است. غير از تروي

گفتمان پژوهش و فناوري در سطح 
جامعه و براي مخاطبين مختلف، 
استفاده هوشمندانه از اين فرصت و 

هاي ايجاد آمادگي در جهت ارائه پاسخ
روزآمد به نيازهاي تحقيقاتي جامعه و 

تواند منجر به برقراري ارتباط صنايع مي
بيشتر و مستمر بين دانشگاه و جامعه 

صورت فراهم شود. از همين مسير و در 
شدن زمينه كاربردي كردن نتايج 
تحقيقات دانشگاهي و تجاري سازي آن 
است كه مي توان شاهد  توليد ارزش و 

  ثروت از علم بود.
ه نكته اي كه در ارتباط با برگزاري برنام

هاي هفته پژوهش و فناوري، عليرغم 
هاي ثابت و شايد وجود برخي بخش

 تكرار ورسد، پرهيز از ناگزيز به نظر مي
تالش براي اثرگذاري بيش از پيش اين 

در اين راستا شايد  باشد.هفته مي
موارد زير خالي از حسن  پيشنهاد
 نباشد: 
 بندي تجربيات ساليان جمع

-گذشته توسط وزارت عتف و آسيب

گذاري براي برگزاري شناسي و سياست
 تر هفته پژوهش و فناوري موثر
 هاي ايجاد انگيزه، بسته

گذار و زمينه رقابت تشويقي اثر
منظور ارائه در هفته پژوهشي پويا به
 پژوهش و فناوري

 اندازي نمايشگاه دائمي راه
) دستاوردهاي پژوهشي و مجازي(

علوم، تحقيقات و فناوري توسط وزارت 
 فناوري
  اهميت دادن به دستاوردهاي

تحقيقاتي معطوف به حل مشكالت 
 ايهاي منطقهصنايع و سازمان

  ايجاد دبيرخانه دائمي هفته
 ها ش و فناوري در استانپژوه

از جمله موارد قابل ذكر در ارتباط با 
برگزاري هفته پژوهش و فناوري 
استاني،  ايجاد هماهنگي و تقويت 

افزايي، در همكاري منجر به هم
مجموعه اركان دخيل در ستاد استاني 
هفته پژوهش و فناوري است كه نتيجه 

از امور هدفمند در قالب حمايت آن 
صنايع و اوري، هدايت و فن پژوهش

و به انجام امور پژوهشي  دستگاهها
از طريق مراكز دانشگاهي  خودفناوري 

  استان، ملموس است.
 

پژوهش «ضمن اشاره به  اينجادر 
آفرين در هدفمند، فناوري ارزش 

عنوان شعار هفته به »خدمت توليد ملي
، در ١٣٩٧پژوهش و فناوري در سال 

هاي راستاي نيل به اهداف دانشگاه
نسل سوم كه نياز و انتظار واقعي جامعه 
از دانشگاه مجري پژوهش هدفمند و 
صاحب فناوري ارزش آفرين است، بر 

  انجام موارد زير تأكيد مي گردد: 
  تقويت بخش ارتباط با صنعت

اجراي هدفمند  ريزي وبه منظور برنامه
 كارآموزي

 هانامهايجاد زمينه هدايت پايان 
تحصيالت تكميلي در  هايو رساله

اي و راستاي حل مسائل واقعي منظقه
 ملي
 اغل استفاده از متخصصين ش

در صنعت به منظور مشاركت در 
راحي و ارائه برخي از دروس و ط

ها و انجام مشاوره در تدوين پروپوزال
 هانامهپايان

 هاي علمي و هسته سازيفعال
 بنيانهاي دانشو شركت فناوري

  اعضاي هيات و ترغيب هدايت
 انجام پروژه ها و دانشجويان به  و علمي

 هاي كاربرديپژوهش
   با دانش استمرار ارتباط

 دانشگاه موفق و كارآفرين آموختگان
  هاي معتبر با دانشگاهتعامل

در قالب فرصت مطالعاتي اساتيد و  دنيا
دانشجويان تحصيالت تكميلي و 

 دل استاد يا دانشجوتباهمچنين 
  تجهيز و توسعه آزمايشگاه

مركزي به منظور ارائه خدمات به 
  پژوهشگران 

 در پايان، به سهم خود هفته پژوهش و
هيأت  همكاران عزيزفناوري را به 

دانشجويان گرامي و تمامي  علمي،
پژوهشگران و فناوراني كه عليرغم 

تالش  هاي موجود، ازتنگناها و كاستي
و فعاليت در اين مسير فروگذار 

اند، صميمانه تبريك عرض نكرده
.كنممي
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  پژوهش در كشور ما روند خوبي داشته است

  

هاي پژوهشكده بيوتكنولوژي و فناوري
نوين زيستي دانشگاه زنجان با مديريت 

مهمي در انجام دكتر علي رمضاني، نقش 
هاي تحقيقاتي و پژوهش در پروژه

كند. در مورد نقش و دانشگاه ايفا مي
- جايگاه پژوهش در كشورمان و چالش

- هاي پيش روي آن و همچنين فعاليت

هاي تحقيقاتي كه در پژوهشكده انجام 
شود با دكتر رمضاني به گفتگو مي

 ايم.نشسته

***  
لطفاً در مورد اهميت و جايگاه 

در جامعه علمي ما توضيح پژوهش 
دهيد و اينكه آيا جايگاه فعلي آن 
متناسب با اهميتي كه دارد هست يا 

  نه؟

ها و پژوهش در كشور ما فراز و نشيب
روند نسبتاً خوبي داشته است. به اين 
صورت كه اگر به موضوع توليد علم نگاه 
كنيم، ما تا اوايل انقالب به طور متوسط 

اله علمي در مق ٥٠٠در كشورمان حدود 
سال داشته ايم و در حال حاضر اين رقم 

هزار رسيده است. يعني از  ٦٠به بيش از 
ايم لحاظ كّمي رشد بسيار خوبي داشته

اي وجود و نشان از اين دارد كه اراده
هايي هم صورت گرفته داشته و تالش

است كه اين همه رشد توليد علم و چاپ 
ر آن مقاله داشته ايم و البته كه در كنا

ها و نشريات علمي به زبان انتشار كتاب
هاي ديگر هم رشد بسيار فارسي و زبان

قابل توجهي داشته است. نشريات و 
هاي مختلف مجالت متعدد در زمينه

كه بعضي  شونديمنتشر معلوم و فناوري 
ها ها و انديساز اين نشريات  در فهرست

، ISI  ،ISCالمللي مانند هاي بينو نمايه
اسكوپوس و مانند اينها وارد شده اند كه 
نشان از اعتبار بين المللي اين نشريات 

  است.

در بخش پژوهش هاي علمي كاربردي 
هم كارهاي خوبي صورت گرفته است. 
همچنين در مقاالت مرز دانشي هم 

  توفيقاتي داشته ايم.

يك نكته اي كه در مورد مقاالت و 
مطالب منتشر شده بايد توجه داشته 

شيم اين است كه ما مقاالتمان در چه با
- نشرياتي و با چه سطح علمي چاپ مي

شوند و بايد براي مجالت معتبرتر برنامه 
نيچر «ريزي كنيم. به طور نمونه 

را ميتوانم مثال بزنم كه يكي » ايندكس
هاي بسيار معتبر بررسي مجالت از نمايه

است. به طوري كه از كل مجالت و 
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چاپ ميشوند فقط نشرياتي كه در دنيا 
تا  وارد اين ايندكس شده  ٦٠-٧٠حدود 

است كه مجالت و نشريات مهمي 
هستند و تاثير  بسيار مهمي دارند كه 
چاپ مقاله در اين نشريات اعتبار خاصي 
به اين مقاالت مي دهد. ما بايد به اين 
سمت برويم كه اين مجالت را مجاب به 
چاپ مقاالتمان كنيم. اخيراً هم براي 

پ مقاالت در اين مجالت در كشور ما چا
مشوق ها و حمايت هايي در نظر گرفته 
شده كه چاپ مقاالت در اين قبيل 

  نشريات افزايش يابد.

 
از دانشگاه زنجان هم مقاالتي در 

چاپ شده » نيچر ايندكس«مجالت 
 است؟

بله. خوشبخانه از دانشگاه ما هم مقاالتي 
در اين نمايه معتبر چاپ شده است. در 
مجموع حدود هفت تا هشت مقاله بوده 
كه دو تا از اين مقاالت رو بنده شخصًا 

ام چاپ كنم و يك مقاله ديگر موفق شده
هم در دست ويرايش براي چاپ در اين 
نمايه دارم. همچنين همكاران ديگر هم 
مقاالتي در اين نمايه چاپ كرده اند كه 
در مجموع چنانچه عرض كردم حدود 

ه مي شود. اين هفت تا هشت مقال
مقاالت در واقع اعتبار دانشگاه را افزايش 
مي دهند؛ چون چاپ مقاله در اين نمايه 
يك شاخص مهم ارزيابي دانشگاه ها و 

 سازمانهاي بين المللي است.   

نفوذ در چنين مجالتي كار خيلي 
مهمي است و نشانگر اين است كه 
چاپ مقاالت در چنين نمايه هايي 

مي در پشت سر بايد منطق قوي عل
  خود داشته باشد.

هم » سرآمدان ايران«سازمان 
حمايت هاي خوبي از مقاالت چاپ 
  شده در اين مجالت انجام مي دهد.

در خصوص كاربردي كردن علوم هم 
صحبت بفرماييد. چرا ما در كاربردي 
كردن تحقيقات انجام شده ضعيف 
عمل كرده ايم. اين همه مقاالت و 

ي مختلف پژوهش ها در زمينه ها
علمي وجود دارد كه از نتايج آنها 
استفاده اي نميشود. دليل را در چه 

بينيد؟ آيا ما توانايي چيزي مي
كاربردي كردن اين تحقيقات را 

 نداريم؟

ما در زمينه توليد علم پيشرفت 
هاي خوبي داشته ايم و در واقع 
روند خوبي را طي كرده است و حاال 

هاي گذاريالزم است كه با سياست
منطقي و درست به سمت كاربردي 

  كردن اين علوم حركت كنيم.

گذاري ها چند تا به از اين سياست
  صورت نمونه عنوان بفرماييد؟

مثال يكي از سياست هاي ريشه اي اين 
است كه بايد دانشگاه بتواند هزينه 
تحقيقات را از بيرون دانشگاه تامين كند. 

يعني بخش هاي مختلف صنعتي و 
با توجه به نيازشان از دانشگاه  اقتصادي

خدمات تحقيقاتي دريافت كنند. در واقع 
دانشگاه براي تحقيقاتش مشتري داشته 

  باشد.

آيا بخش هاي خارج از دانشگاه از  
كنند و چه اين موضوع استقبال مي

 كار بايد كرد تا اين اتفاق بيفتد؟

بله. اينها همه مسائلي است كه در دنيا 
و ما هم ميتوانيم  اتفاق افتاده است

سياست هايي اعمال كنيم تا بخش خارج 
  از دانشگاه را براي اين كار ترغيب كنيم.

مثالً فرض كنيد در برخي كشورها 
قوانيني وجود دارد كه اگر يك بخشي از 
صنعت هزينه اي در اختيار دانشگاه قرار 
دهد تا دانشگاه براي رفع نيازهاي آن 

متناسب  صنعت كار تحقيقاتي انجام دهد
هاي مالياتي با آن هزينه از معافيت

شود و اين ميتواند عامل برخوردار مي
بسيار مؤثري باشد كه متاسفانه در كشور 

  ما چنين قوانيني وجود ندارد.

يا نمونه ديگر بحث وقف براي كارهاي 
پژوهشي است. كه خيرين اعتباراتي را 
در اختيار دانشگاه قرار مي هند و حتي 

قات را مشخص ميكنند تا موضوع تحقي
دانشگاه روي آن موضوع بخصوص كار 
كند. شما در نظر بگيريد كه در كشور ما 
در اين زمينه چه پتانسيل هاي عظيمي 

  وجود دارد.
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در طرف ديگر موضوع، دانشگاه چه 
كارهايي بايد انجام دهد تا بتواند 
هزينه هاي تحقيقاتي را از واحدهاي 

كسب  اقتصادي بيرون  از دانشگاه
 كند؟

در دنيا دانشگاه هاي موفق اصالً تا 
 زمانيكه هزينه تحقيق را از خارج دانشگاه

كنند. كسب نكند دانشجو جذب نمي
يعني اول بايد هزينه پروژه را از بخش 
هاي اقتصادي بيرون دانشگاه جذب 
كنند، بعد براي اين پروژه ها دانشجو 
بگيرند البته چنانچه گفته شد بايد 

هايي وجود داشته باشد تا سياست 
دانشگاه بتواند در اين راستا موفق عمل 

  كند.

 
در مورد پژوهشكده هم صحبت 
بفرماييد. چه گروه هاي علمي در 
پژوهشكده فعال هستند؟ چه 
امكانات آزمايشگاهي در اختيار 
داريد و چه رشته هاي علمي بيشتر 
براي كارهاي پژوهشي به 

 پژوهشكده مراجعه ميكنند؟

ال حاضر پژوهشكده سه گروه در ح
  مصوب و فعال علمي دارد:

گروه پژوهشي بيوتكنولوژي كه  - 
آقاي دكتر جعفريان مدير گروه 

  هستند؛

گروه پژوهشي گياهان زراعي  - 
كه مديريت آن با آقاي دكتر 

  پوريوسف است. و
گروه پژوهشي علوم دامي كه  - 

آقاي دكتر معصومي مديريت 
  آن را برعهده دارد.

هيئت علمي داريم و  نفر هم عضو ٤
اساتيدي از گروه هاي مختلف به صورت 

  كنند.پروژه اي به پژوهشكده مراجعه مي

اغلب دانشجوياني از رشته هاي مختلف 
كشاورزي به پژوهشكده مراجعه ميكنند 

- و از امكانات آزمايشگاهي ما استفاده مي

  كنند.

از دانشكده علوم مراجعه كنندگاني 
عدن و حتي داريم. در گروه شيمي، م

رشته هاي علوم انساني نيز بعضي 
دانشجويان تربيت بدني  به پژوهشكده 

  مراجعه ميكنند. 

در كنار امكانات آزمايشگاهي، يك 
هكتاري گياهان دارويي  ٢كلكسيون 
گياه دارويي مختلف را  ٤٠متشكل از 

را نيز در » گزنه«داريم. كلكسيون گياه 
  مجموعه خودمان داريم.

گيري به هاي اسانس همچنين دستگاه
  صنعتي را در اختيار داريم.صورت نيمه

ارتباطاتي با بيرون دانشگاه داريم و پروژه 
هايي را به سفارش بخش هاي مختلف 
اقتصادي انجام داده ايم يا در دست انجام 

  داريم.

از ديگر فعاليت هاي پژوهشكده برگزاري 
كارگاه هاي مختلف آموزشي بر اساس 

آزمايشگاهي پژوهشكده امكانات علمي و 
  است.

  

از كارهاي شاخص پژوهشي كه 
تاكنون انجام داده ايد چند تا براي 

 نمونه ذكر كنيد؟

براي نمونه در گروه علوم دامي پروژه 
چندقلوزايي گوسفند نژاد افشاري را 
 انجام داده ايم كه تاثير زيادي بر مسائل

اقتصادي و اجتماعي روستائيان و 
   توليدكنندگان دارد.

در حال حاضر هم گروه علوم دامي ما 
كنند و دامي كار مي» رويان«روي پروژه 

كار بسيار با اهميتي است كه در چند 
گذاري سال اخير هم روي آن سرمايه

  زيادي شده است.

در حوزه بيوتكنولوژي هم طرح هاي 
ايم از جمله در حال بسيار خوبي داشته
اي از بيرون دانشگاه حاضر يك پروژه

هاي ايم كه مربوط به بيماريفتهگر
  ژنتيكي انسان است.

اولين و دومين كنفرانس ملي و اولين 
المللي گياهان دارويي و كنفرانس بين

ايم و هاي كوهي را برگزار كردهقارچ
همكاري در برگزاري همايش كاتاليست 

وار هاي نمونهايران و... از ديگر فعاليت
.ماست
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  شودخوبي حمايت نميپژوهش در آموزش و پرورش به

ترين توجه به امر پژوهش بايد در سنين پائين در وجود افراد جامعه نهادينه شود و به جرأت ميتوان گفت كه آموزش و پرورش مهم

ائه داده است كه در رآموزش و پرورش زنجان در اين مورد توضيحاتي اق بسامتولي در اين زمينه است. خانم مريم رشتچي، مديركل 

 ذيل آمده است:

  

***  

موضوع پژوهش در آموزش و 
در  ايدارد؟ آ يگاهيپرورش چه جا

 يمجموعه آموزش و پرورش متول
 مسائل نيپرداختن به ا يبرا يخاص

  وجود دارد؟

 

پژوهش در نظام آموزش و  تياهم البته
متاسفانه  .پرورش بر همگان واضح است

نبود اعتبارات و امكانات و  ليبه دل
كاهش امور مربوط به  ايحذف  نيهمچن

در نهاد  اين امر مهم گاهيپژوهش، جا
داشته  ينزول ريآموزش و پرورش س

  .است

پژوهش در وزارت آموزش  ياصل يمتول
 يزيررنامهو پرورش سازمان پژوهش و ب

ها در بخش  در استان .باشد يم
و پژوهش و در  قيگروه تحق انيفرهنگ

و  ياداره فرهنگ ،يبخش دانش آموز
 تيبا محور يآموزش يها و  گروه يهنر

دانش  يسراهاهشپژوهشگاه ها و پژو
 قيامور مربوط به تحق هستند كه يآموز

 يريگيواحدها پ نيا قيو پژوهش از طر
  شود. يم ييو اجرا

 هيتك چرا در آموزش و پرورش صرفاً
 هايشود و بحث يبر آموزش م

 يها تيو پرورش خالق يپژوهش

 يگاهيجا چيه بايدانش آموزان تقر
در مجموعه آموزش و پرورش ندارد؟ 

 يموضوع پژوهش و نوآور كهيدر حال
در وجود دانش  نييپا نياز سن ديبا

  شود؟ نهيآموزان نهاد

 ميخصوص داشته باش نيدر ا ييادعا اگر
و  يعلم يها افتهيبر  يمبتن ديبا

 با باشد و نه صرف ادعا و من يپژوهش
و معتقدم در  موافق نيستم گفته شما نيا

 يتهاي، فعال يآموزش يمحتوا يطراح
تا  رديگ يصورت م يمناسب يياجرا

دانش آموزان به سمت پژوهش سوق 
 يكتاب درس كيكه  ييداده شوند تا جا
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 يم سيخصوص در مدارس تدر نيدر ا
 نيشود و تالش قاطبه معلمان ما در هم

و  تيست كه دانش آموزان با ذهنا راستا
به مسائل  يو پژوهش يعلم ينگرش

نگاه كنند خصوصا در مقطع  يرامونيپ
  . ييابتدا

 نهيزم نيدر ا شتريكار ب ياگر چه فضا برا
 نيبه ا نهاياز ا شيب ديوجود دارد و با

و اهتمام داشته  ميكن حركتسمت 
امر  دي. عالوه بر آن معتقدم باميباش

و بر اساس  يصورت علمپژوهش ب
 نيشده در ب يزيمستندات برنامه ر
مدارس و  .شود نهيدانش آموزان نهاد

 اريبس فهيوظ يدارا انيم نيمعلمان در ا
 تواننديهستند كه م يمهم و حساس
روح و  يقاتيتحق يهاتيعالوه بر فعال

درست  يهاو روش قيتحق زهيانگ
 نهيدانش آموزان نهاد انيپژوهش را در م

كنند. متاسفانه هنوز فرهنگ پژوهش در 
 نيباور راست دينشده و با نهيما نهاد نيب

گوناگون  يپژوهش در بخش ها يبرا
شود كه بتوان  تيتقو يو فرهنگ يآموزش

كشور  شرفتياز آن در جهت توسعه و پ
  استفاده كرد. 

دانش  ييشناسا يبرا يبرنامه ا ايآ
آموزان خالق و نوآور در مجموعه 

 يعنيآموزش و پرورش وجود دارد؟ 
 نيكه چن ديهست نيبه دنبال ا اصالً

و  ديكن ييرا شناسا يدانش آموزان

و  تيآنها را هدا ياستعدادها
  د؟يپرورش ده

آموزش   يها تيها و مامور استيدرس   
مهم و  ياز برنامه ها يكيو پرورش 

در  يو نوآور تيخالق تيتقو ،يمحور
طرح  يباشد كه با اجرا يدانش آموزان م

، طرح جشنواره  انيشهاب ، طرح جابرح
و  يو جوان خوارزم ينوجوان خوارزم

 ني، آموزش و پرورش ايعلم يها اديالمپ
  .كند يم يريگيرسالت را پ

 اميطرح ها كه پ نيا غالباًمتاسفانه  يول 
در خود دارد مورد غفلت  يقيو فلسفه عم

 يها شود و اغلب قضاوت يمواقع 
نادرست در خصوص عملكرد آموزش و 

قبول  دي. بارديپذ يپرورش صورت م
از افراد موفق در جامعه  ياريكه بس ميكن

شان از دوران  يما ، استعداد درون
معلمان  وسطدر مدرسه و ت ليتحص

 ياصل ريشده اند و به مس ييشناسا
  اند. افتهي تيهدا

وجود داشته  ياگر دانش آموزان
كه در  -كه حتما وجود دارد -باشد

ها استعداد داشته باشند،  نهيزم نيا
 اريدر اخت ديتوان يم يچه امكانات

  د؟يآنها قرار ده

درست دانش آموزان  تيتوان با هدا يم  
مشخص و توجه و مشاوره  يرهايدر مس

 يدانشگاه يدر شناخت رشته ها يعلم

 يخوب ندهيآنها آ يو كشف استعداد ها
مهم آموزش و  فهيانها رقم زد. وظ يبرا

و  ييخصوص شناسا نيپرورش در ا
و  يآنان به سمت ترق حيصح تيهدا
 قيراست. هر چند از ط يعلم يتعال

 ،يشگاهيو آزما يدروس عمل يمحتوا
دانش  نيرشد ا يبرا يا ژهيو طيشرا

  شود. يآموزان هم فراهم م

 

موجود در مجموعه  يخالء ها
نظر چه م نياز ا را آموزش و پرورش

رفع  يبرا يو چه راهكار ديدان يم
   د؟يكن يم شنهاديآن پ

مستقل از  يو علم  يپژوهش مراكز
توانند ارتباط   يآموزش و پرورش، م

 انعقاد تفاهم نامه قياز طر يديموثر و مف
و ... با وزرات آموزش و پرورش داشته 

كردن  ياباشند و من معتقدم با بخشنامه
 تيپژوهش و نبود روح پژوهش در فعال

و فاصله  يدانش آموز يشناخت يها
استان و  يل بومئگرفتن پژوهش با مسا

و  ديرس ييتوان به جا يامكانات آن  نم
  بشود. يخصوص فكر اساس نيدر ا ديبا

 يتفاهم نامه همكار يبرقرار نيهمچن 
استان و كمك گرفتن  يبا مراكز پژوهش

از آنها در شناخت دانش آموزان نوآور و 
از آنها،  يبانيو پشت تيخالق و حما

.باشد يتواند راهكار مناسبيم
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 استارتباط نهادينه شده با جامعه  مأموريت اصلي دانشگاه

    

در دانشگاه شكل گرفته تا دانشگاه و بخش صنعت را به هم نزديك » گروه كار آفريني و ارتباط با صنعت«هاست كه بخشي به نام سال

و رييس دانشگاه فني و  كند. براي بررسي عملكرد اين بخش گفتگويي با دكتر ابراهيم احمدي رئيس اين گروه در دانشگاه زنجان

  شود:ايم كه تقديم ميم دادهانجا اي استانحرفه

****  

حوزه ارتباط با صنعت در دانشگاه بر 
اساس چه اهداف و چشم اندازهايي 
شكل گرفته است و قرار است چه 

هايي از اقتصاد ما ها و چالششكاف
را رفع كند؟ چقدر در اين كار موفق 

 بوده است؟

دانشگاه ارتباط نهادينه ماموريت اصلي 
شده با جامعه است و بخش ارتباط با 

هاست كه در صنعت دانشگاه سال
دانشگاه شكل گرفته ولي اهدافي كه 

براي آن متصور بوده در واقع تاكنون به 
درستي محقق نشده است. وظيفه بخش 
ارتباط با صنعت دانشگاه اين است كه 

هايي كه در ذهن دانشجويان، ايده
گيرد و و اساتيد شكل ميمحققان 

كند را  بررسي نمايد مقداري نمو پيدا مي
كه آيا بازاري براي اين ايده ها وجود دارد 

  يا نه. 

د كردن نيازهاي جامعه صوظيفه ديگر ر
و صنعت و انتقال اين نيازها به دانشگاه 

باشد تا دانشگاه نيز بر اساس نيازهاي مي

د. در بازار، كارهاي تحقيقاتي را انجام ده
گذاري براي اساتيد واقع به نوعي كار ريل

  دهد.و پژوهشگران را انجام مي

هايي در بخش ارتباط با صنعت، حمايت
هاي مختلف مادي، معنوي، از جنبه

اي و در بحث مسائل قانوني از نامهآيين
  گيرد.پژوهشگران انجام مي

كشور ما طي ساليان گذشته در حوزه 
 لندي برداشتههاي بتوليد مقاالت گام

است اما در تكميل اين حركت، ارتباط 
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نهادينه بين دانشگاه و صنعت برقرار 
نشده است. پس ما بايد هم توليد دانش 
را داشته باشيم و هم توليد فناوري و 

تواند در مديريت توليد فناوري مي
فناوري و دفتر ارتباط با صنعت شكل 

  بگيرد.

از اقداماتي كه در اين حوزه در  
انشگاه زنجام انجام گرفته صحبت د

  بفرماييد؟

وقتي كه ما در دانشگاه زنجان مسئوليت 
اين بخش را بر عهده گرفتيم، براي آن 

را » الگوي همكاري دانشگاه با صنعت«
-تعريف كرديم تا بر اساس اين الگو، ايده

هاي تحقيقاتي را مورد حمايت ها و طرح
 قرار دهيم و خوشبختانه با توجه به آمار

موجود بايد گفت كه اين الگو نتيجه 
خوبي داشته است. به طوري كه ما از 

پروژه  ٦٦به   ٩٤پروژه در سال  ٢٣تعداد 
 ٣رسيده ايم كه تقريبا رشد  ٩٦در سال 

  برابري داشته است. 

هاي ما برگزاري بخش ديگري از  فعاليت
هاي هاي تخصصي در زمينهكارگاه

هايي در مختلف بوده است. مثال كارگاه
هاي ها و طرححوزه مالكيت فكري ايده

هاي حقوقي كه پژوهشي و بحث
موضوعي ضروري بوده است برگزار 

  ايم.كرده

الگوي همكاري دانشگاه «ما در موضوع 
سه مدل همكاري مختلف را » با صنعت

  داريم:

  مدل همكاري تحقيقاتي: -١

ايم هايي كه داشتهبر اساس سياست
ايم عريف كردههاي تخصصي را تگرنت

گران قرار كه مبالغي را در اختيار پژوهش
هاي دهيم و تا سه سال به آنها پروژهمي

دهيم و بعد از سه سال هدفمند مي
كنيم و نتيجه كار آنها را بررسي مي

كنيم كه شان را رسد ميپيشرفت كاري
ببينيم مشكلي از بخش صنعت را حل 

كنند يا نه؟ و آيا براي اين مي
اتشان بخش صنعت مشتري دارد تحقيق
  يا نه؟

هاي تخصصي  و برگزاري كارگاه
همكاري در ارتقاي كيفيت علمي 

هاي داخلي نيز از جمله موارد كنفرانس
  زير مجموعه اين الگو هستند.

- مدل همكاري فناورانه و تجاري -٢

  سازي:

هاي نامه مالكيت فكري طرحآيين
ايم كه سهم هر پژوهشي را تدوين كرده

- ام از افراد مشاركت كننده در طرحكد

- هاي پژوهشي از قبيل مجري، سرمايه

كند. در اين گذار و...  را مشخص مي
نامه حتي روي اين موضوع تمركز آيين

ها را عملياتي كرديم كه چگونه اين طرح
اي بسيار نامهكنيم و خوشبختانه آيين

هاي مشابه قبلي كه در تر از نمونهكامل
مطرحي مانند صنعتي هاي دانشگاه

  شريف وجود داشت تنظيم كرديم.

نامه مالكيت فكري به بعد از تدوين آيين
هاي سراغ شناسايي و حمايت طرح

فناوررانه دانشگاه رفتيم كه در اين 
هاي طرح را از دانشكده ٢٩مرحله 

مختلف احساء كرديم و پس از داوري 
هاي مذكور بر اساس سطوح فناوري طرح

هاي برتري كه به بازار طرحو اهميت آن، 
  نزديكتر بودند مورد حمايت قرار گرفتند.

ها حمايت از اصالح مثال يكي از اين طرح
نژاد گوسفند شال در استان زنجان بود 

اي در اختيار دانشكده كه بودجه
كشاورزي قرار گرفت تا اين طرح را اجرا 

  كند.

  مدل همكاري آموزشي:  -٣

است كه از يك بخش ديگر كار ما اين 
نظر آموزشي سطوح افراد را باال ببريم. 
بخصوص افرادي كه تازه در مقوله 

- شوند. اين آموزش ميپژوهش وارد مي

هاي آموزشي بر پايه تواند در قالب كارگاه
نيازها يا در قالب يك واحد اختصاصي در 
دروس دانشجويان يا پيشنهادهايي به 

هاي وزارت علوم براي گنجاندن سرفصل
سي در واحدهاي درسي دانشجويان در

  باشد.

نشگاه شما اخيراً به عنوان رئيس دا

اي استان انتخاب شده فني و حرفه

ايد، اشاره اي هم به اين دانشگاه 

تواند در بكنيم كه چگونه مي
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ها مؤثر واقع كاربردي كردن پژوهش

  شود؟

انيستيتو هاي تكنولوژي  ١٣٤٤در سال 

ايجاد  ايجاد شدند، رسالت اصلي آنها
تكنولوژي بود و امروزه دانشگاه هاي فني 

و حرفه اي ادامه كار همين انيستيتوها 
  هستند.

كار اصلي اين دانشگاه ايجاد فناوري 

است. اگر سه گروه تكنولوژيست، 

دانشمند و استراتژيست را داشته باشيم 
اي محل تربيت دانشگاه فني و حرفه

  ها است.تكنولوژيست

اي دانشجوي خود دانشگاه فني و حرفه
را در واقع از همان فارغ التحصيالن 

گيرد. يك ايرادي وجود ها ميهنرستان
-دارد كه در دبيرستان، معموًال دانش

- هاي باالتر به سمت رشتهآموزان رتبه

روند كه هاي رياضي و علوم تجربي مي
- اين يك ايراد اساسي است و بايد نخبه

- آموزي ما به سمت هنرستانهاي دانش

 ها بروند؛ چون نياز جامعه ما اين را طلب

آموزانمان كند و ما بايد به دانشمي

بگوييم كه نياز جامعه ما چيست و آنها 
را به سمت برآورده كردن نياز جامعه 

هدايت كنيم كه بتوانيم خروجي خوبي 
  ها داشته باشيم.از هنرستان

اي از نظر ظرفيت دانشگاه فني و حرفه

ات و هم از نظر هيأت كارگاه ها و امكان
علمي باالست و البته احتياج به تقويت 

  هم دارد.

 

اي تان يك ايدهگويا در حوزه كاري

كلينيك «كنيد به نام را دنبال مي

لطفا در اين مورد هم كمي ». صنعت

  توضيح دهيد؟

هاي صنعت الگويي شبيه همين كلينيك

هاي پزشكي دارد و با مشاركت كلينيك

هاي استان، مراكز نشگاهاي از دامجموعه
پژوهشي، متخصصين در صنايع مختلف، 

شركت هاي مختلف، » آر اند دي«
هاي صنعتي  و ... است شركت شهرك

كه كلنيك صنعت از همكاري همه شكل 

مي گيرد. ابتدا يك شوراي راهبردي 
براي ترسيم و مديريت سياست ها 

  شود. تشكيل مي

هاي مانند نظام پزشكي كه روي بخش
كند، ابتدا در مختلف پزشكي نظارت مي

هاي مختلف صنعت، كشاورزي و ... بخش
واحدهاي مختلف را بررسي  پتانسيل

كنيم و هر كدام كه شرايط بهتري مي

داشته باشد، مامور تشكيل يك تيم در 
  شود. حوزه كاري خودش مي

مثالً در مكانيك خودرو، ادارات و 

شان هاي مختلف كه حوزه كاريشركت
اين است، بررسي مي شوند و بر اساس 

هاي آنها در هر حوزه كاري يكي پتانسيل
- از آنها مامور تشكيل يك تيم كاري مي

ها شود تا با استفاده از توان ديگر شركت
و ادارات، امور نظارتي مربوط به آن حوزه 

  كاري را در اختيار بگيرد. 

 

در كلينيك صنعت نهايتاً قرار است 
- ي و درماني به بخشاخدمات مشاوره

هاي مختلف صنعتي ارائه شود. مثال اگر 

در يك صنعت يا شركتي ايرادي وجود 
داشته باشد و با مشكلي مواجه شوند، در 

كلنيك صنعت پس از بررسي موضوع، 
 هاي الزم را به آنها و مشاورهراهنمايي

كنند تا با كمترين زمان و بخش ارائه مي

  هزينه مشكل رفع شود.

 

يا به طور مثال اگر يك شركتي بخواهد 
يك فناوري يا يك سري دستگاه از خارج 

هاي تخصصي مربوط به وارد كند، گروه

هاي الزم مانند كلنيك صنعت، مشاوره
اينكه اين فناوري چه اندازه كاربرد دارد، 

توان از يا اينكه براي چند سال آينده مي
هايي كرد و مشاورهاين فناوري استفاده 

دهد.از اين دست را ارائه مي
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  هش، فناوري و فن بازار در استان زنجانپژونوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي 

  

ارك علم و فناوري استان زنجان برگزار شد. پ، فناوري و فن بازار در استان زنجان به همت هشپژونوزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي 
 ژوهش را تبريك گفت:پيامي فرا رسيدن هفته پارك علم و فناوري استان در پدكتر داوود مرادخاني رييس 

 

دانشجويان  كاركنان، اساتيد،
  :آوران گرانقدرپژوهشگر و فن

  

تحقيق و پژوهش دروازه ورود به 
خودكفايي و استقالل كشور است. در 
پرتو تحقيق و پژوهش كشورها مي 
توانند به جاي تقليد از افكار ديگران، 
خود انديشه سازي كنند. پژوهش به ويژه 

هاي كالن نقش گيريدر تصميم
اي دارد. از همين روست كه عمده

حلقه مفقوده «بسياري، پژوهش را
» سنگ زير بناي توسعه«يا » توسعه

  نامند.مي

پژوهشگران و مسئولين مراكز علمي و 
پژوهشي از طريق دستاوردهاي پژوهشي 
با جمع آوري و استحصال اطالعات، 
تجارب بدست آمده و آمار و آگاهي هاي 
الزم و مباني متقن، مستدل و مستند و 
مباحث گوناگون علمي، فناوري، 

توسعه را فرهنگي و اقتصادي، نقشه راه 
هموار ساخته و با تاكيد و تمركز هرچه 
بيشتر بر توان داخلي، افقي هرچه 

تر براي رشد و تعالي ميهن روشن
  .عزيزمان ترسيم مي نمايند

هاي مربوط به موفقيت در تمام فعاليت
توسعه صنايع، كشاورزي، خدمات و... به 

هاي اي به گسترش فعاليتگونه
يكي از  پژوهش  پژوهشي بستگي دارد و

محورهاي مهمي است كه ضامن 
پيشرفت و توسعه پايدار در هر كشور به 

آيد و به همين جهت است كه شمار مي
نخستين ماموريت پژوهش، ايجاد بستر 
مناسب براي بروز و ظهور 

ارتقاي سطح كيفي و كمي   ها،خالقيت
و در نهايت به   هاي پژوهشيفعاليت
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هاي  كارگيري نتايج تحقيقات در فرآيند
  .توسعه صنعتي و اقتصادي كشور است

نامگذاري يك هفته در تقويم رسمي 
كشور، به نام هفته پژوهش، نشان از 
اهميت اين موضوع در بين مسئوالن 
جمهوري اسالمي دارد و موقعيت 
مناسبي براي بازنگري و آسيب شناسي 
در خصوص شيوه هاي فرهنگ سازي در 

  حوزه پژوهش محسوب مي شود. 

ب ضمن گراميداشت هفته اينجان
هاي خستگي ناپذير پژوهش تالش

تمامي اساتيد و فرهيختگان دانشگاهي 
را ارج نهاده و از همه تالشگران اين 
عرصه ي پر زحمت و مملو از خير و 
نيكي تشكر كنم. سالمت و مزيد 
توفيقات يكايك دلسوزان و خدمتگزاران 
به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 

شگاهيان سرافراز را از درگاه به ويژه دان
  ايزد منان خواستارم.

اميد آن دارم كه با تالش و همت همه 
تالشگران اين عرصه، شاهد موفقيت 
هاي چشمگيري در توسعه علمي استان 
و رساندن كشورمان به اوج افتخار و فتح 

  "قله هاي علمي در جهان باشيم.

  

  دانشگاه زنجانمركز رشد واحدهاي فناوري 

  
 

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه 
زنجان با هدف كمك به توسعه استان از 
طريق ارتقاء تكنولوژي صنايع توليدي، 

 ١٣٨٢صنعتي و كشاورزي در سال 
تأسيس شد. اين مركز با استفاده از 

امكانات و تجربيات متخصصين دانشگاه، 
هاي شركتبستر مناسبي را جهت ايجاد 
التحصيالن خصوصي توسط فارغ

هاي جديد در دانشگاهي بر پايه فناوري
عرصه اقتصاد استان فراهم نموده است. 

واحد  ٢٢) ١٣٩٧در حال حاضر (سال 
باشند كه فناور در اين مركز مستقر مي

شركت فناور در دوره  ١٧از اين تعداد، 
رشد هسته فناور در دوره پيش ٥رشد و 

شركت از واحدهاي  ٧ايند. نمفعاليت مي
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بنيان دوره رشد نيز داراي تأييديه دانش
  هستند.

 ٩٠اين واحدهاي فناور با اشتغال بيش از 
محصول و خدمات فناورانه توليد  ٣٢نفر، 

اند. از جمله اين محصوالت نموده
             توان به موارد زير اشاره كرد:مي
اسفنج  -ابر و اسفنج  ديدستگاه تول -
  صوت) قي، عا لتريول باز (كاربرد: فسل
انواع  -   UVچسب  -   يچسب اسپر -

برنده هاي تميزكننده رسوب و از بينژل
 لياستنلس است واتوريپس - اكسيد آهن

 مواد -  كليالكترولس ن يآبكار مواد -
       زهيمس و گالوان يبراق كل،ين يبراق

  دهيپرينترهاي سه بعدي و خدمات -
 يهاشيآزما يآموزش يهاتيك -
 هايمشاوره در پروژه ك،ياپت شرفتهيپ

 يهابسته - يپژوهش يعلم
    كيربات نهيدر زم يآموزشكمك

 -آهن  يكمپلكس آل - پرورش زالو -
  كيوميه

با توجه به وجود عزم باالي ملي در زمينه 
بنيان و حمايت از كسب و كارهاي دانش

ها به تشويق اعضاي هيأت علمي دانشگاه
هاي تأسيس و  مشاركت در شركت

بنيان، اين مركز نيز با جذب و دانش
گيري از امكانات دانشگاه زنجان و بهره

استان سعي در ارائه بيشترين سطح از 
رساني به اعضاي هيأت حمايت و خدمات

  علمي و دانشجويان دانشگاه دارد. 

خدماتي كه در مركز رشد واحدهاي 
شوند ميفناوري دانشگاه زنجان ارائه 

  عبارتند از: 

تأمين فضاي كاري، اداري (تلفن،  -
دورنگار، تكثير، اتاق سمينار و جلسات) 

  و كارگاهي

تأمين دسترسي به شبكه اينترنت،  -
هاي پست الكترونيكي، كتابخانه و پايگاه

 اطالعاتي
هاي ارائه خدمات آموزشي و مشاوره -

 عمومي و تخصصي 
تسهيل استفاده از امكانات  -

 آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه زنجان
-آوردن حمايتتالش براي فراهم  -

هاي قانوني جهت تسريع روند رشد 
 واحدهاي فناور

حمايت مالي از واحدهاي فناور  -
مستقر، به صورت وام بدون بهره با دوره 

 تنفس
كمك به دريافت تسهيالت مالي و  -

 ها و مؤسسات مالياعتباري از بانك
ي و بازاريابي مساعدت براي معرف -

 محصوالت واحدهاي فناور
 

  

 

    



 
 
 

 

١٤ 

 

  ٩٧استاني هفته پژوهش و فناوري سال ستاد 

 نام دستگاه رئيس/دبير عنوان ستاد/كميته/جشنواره رديف

 استاندار زنجان دكتر حقيقي رئيس ستاد ١

 دانشگاه زنجان دكتر نجفيان جانشين رئيس ستاد ٢

 دانشگاه زنجان دكتر جليلوند دبير ستاد ٣

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني دكتر شغلي علميدبير كميته  ٤

 ريزيسازمان مديريت و برنامه دكتر طهماسبي دبير اجرايي جشنواره تجليل از برگزيدگان ٥

٦ 
 دبير كميته نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي، فناوري و

 بازارفن
 پارك علم و فناوري استان دكتر مرادخاني

 شهرداري زنجان دكتر معصومي رسانيتيليغات و اطالعدبير كميته  ٧

 اداره كل آموزش و پرورش سركار خانم رشتچي آموزيدبير جشنواره دانش ٨

 بنياد نخبگان دكتر ربيعي دبير جشنواره دانشجويي ٩

  

  

  

  ١٣٩٧ آذرماه -٣٢ شماره بيستم سال       پژوهش و فناوري هفته نامه ويژه

  عبدالحسين كاظمي سردبير:               هريپس علي مسئول: مدير
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