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اقتصــاد مــدرن و قابــل رقابــت بــا اقتصــاد كشــورهاي 
ــا  ــز  ب ــه ج ــت ك ــي اس ــد ملزومات ــرفته نيازمن پيش
توليــدات و خدمــات مبتنــي بــر علــم و دانــش حاصــل 
پتانســيل هاي  و  ویژگي  هــا  از  یكــي  نمي شــود. 
توليــدات دانــش بنيــان، ارزش افــزوده بــاال و فــراوان 
ایــن محصــوالت اســت. مبتنــي بــودن ایــن توليــدات 
ــواره  ــش، هم ــر و پژوه ــت، فك ــه خالقي ــات ب و خدم
و  باالتــر  قابليــت  بــا  محصــوالت  توليــد  امــكان 

ــازد.  ــم مي س ــوالت را فراه ــن محص ــگي ای هميش
در ســال هاي اخيــر، بــه رغــم رشــد روز افــزون 
محصــوالت و صــادرات مبتنــي بــر دانــش و پژوهــش 
در كشــورهاي مختلــف، كشــور مــا، رشــد چندانــي در 
ایــن زمينــه نكــرده اســت. بــه بيانــي دیگــر، مــا تــوان 
كافــي بــراي تبدیــل دانــش و فكــر بــه محصــوالت و 
خدمــات را نداریــم در حالــي كــه ظرفيــت پژوهــش، 
منابــع و زیــر ســاخت هاي الزم و نيــروي كار تحصيــل 
ــه ســمت اقتصــاد  ــت ب ــات حرك ــه از ملزوم ــرده ك ك
مقاومتــي و دانــش بنيــان اســت در كشــور مــا نســبت 
بــه بســياري از كشــورها از شــرایط مطلوبــي برخــوردار 

اســت.
 آن چه مســلم اســت، ایجــاد انگيزه اقتصادي،گســترش 
روابــط بين المللــي، گســترش ارتبــاط بيــن دانشــگاه و 
صنعــت و كمــک ویــژه بــه فعاليت هــاي دانــش بنيــان 
ــي  ــي و اجرای ــه علم ــه بدن ــي اســت ك ــم وظایف از اه
كشــور بــا اجــرا  و مدیریــت  آنهــا مي توانــد بــه ســمت 

اقتصــاد دانــش بنيــان حركــت نماینــد. 

ــات  ــه ازای هــر عضــو هی ــه ب ــن مقال دانشــکده دامپزشــکی بیش تری
علمــی را بــه چــاپ رســاند

دكتر شایان شامحمدی؛ رئيس دانشگاه شهركرد

دكتر محمد فرامرزی؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
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سیاســت گذاری کالن پژوهشــی، حلقــه مفقــوده ارتبــاط 
پژوهــش بــا صنعــت و جامعــه

دكتر مرتضی حسينی نژاد؛ مدیر امور پژوهشی دانشگاه

ارتبــاط فعالیت هــی پژوهشــی بــا زیرســاخت های صنعتــی 

ــاد و  ــه اقتص ــی درعرص ــداف كالن مل ــرد اه و پيش ب
ــروز اگرچــه  ــر كســی پوشــيده نيســت. ام ــاوری ب فن
امكانــات پژوهشــی مراكــز تحقيقاتــی  بودجــه و 
ــه  ــه آن چــه در كشــور های پيش رفت كشــور نســبت ب
ــد امــا  ــه حســاب نمی آی ــی ب وجــود دارد رقــم چندان
ــز  ــت ني ــدک بضاع ــن ان ــت، همي ــلم اس ــه مس آن چ
در خدمــت رفــع نياز هــای اطالعاتــی و كاربــردی 
صنایــع نبــوده و تنهــا حســن آن، كمــک به گســترش 
مرز هــای دانــش اســت. نبــودن پژوهــش در خدمــت 
ــع را  ــدی صنای ــترش توانمن ــی و گس ــرفت علم پيش
ــوع  ــرد. ن ــتجو ك ــات جس ــم كاری محقق ــد در ك نبای
صنایــع  در  مختلــف  بخش هــای  نيازمندی هــای 
ــد و  ــران ارش ــكل از مدی ــورایی متش ــط ش ــد توس بای
ــب  ــم و مرت ــور دائ ــه ط ــع ب ــدركاران صنای ــت ان دس
ــرار گرفتــه و در اختيــار دانشــگاه ها  ــی ق مــورد ارزیاب
و مراكــز تحقيقاتــی قــرار گيــرد. از طرفــی قــرار دادن 
ــور و  ــاله مح ــای مس ــام پژوهش ه ــرای انج ــوق ب مش
دادن امتيــازات الزم در رونــد ارتقــاء آن دســته از 
اعضــای هيــات علمــی كــه پژوهش هــای كاربــردی را 
در اولویــت كار خــود قــرار داده انــد از دیگــر وظایــف 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــت گذاری ب ــورای سياس ــن ش ای
جهــت رســيدن بــه ایــن اهــداف می تــوان صندوقــی 
اســتانی تشــكيل داد. منابــع مالــی این صنــدوق، قابل 
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــد بودج ــل از 1 درص تحصي
ــه ی  ــد در زمين ــون بای ــاس قان ــر اس ــه ب ــد ك می باش
ــن  فعاليت هــای پژوهشــی مصــرف شــود. تشــكيل ای
صنــدوق و نهــاد سياســت گــذاری می توانــد زمينــه ای 
ــه ســمت ارتباطــات  ــرای ســوق دادن دانشــگاه ها ب ب
بــرون ســازمانی و انجــام پژوهش هــای كاربــردی 
ــز  ــر دانشــگاه ها ني ــن ام باشــد. در صــورت تحقــق ای
ــه  ــدام ب ــه تاســی از سياســت های كالن اســتانی، اق ب
برگــزاری نشســت های تخصصــی بــا در نظــر گرفتــن 
اولویت هــای پژوهشــی اســتان نمــوده و راهبــردی در 
قالــب برنامه هــای بلند مــدت و ميــان مــدت، مبتنــی 
زمينه هــای  و  تخصصــی  رشــته های  قابليــت  بــر 
ــه ی  ــر مجموع ــی زی ــات علم ــای هي ــی اعض پژوهش
ــورای  ــكيل ش ــا، تش ــن مبن ــرا ای ــد.  ب ــود می نمای خ
ــی اســت  ــری الزام ــز ام سياســت گذاری پژوهشــی ني
كــه پيش نيــاز آن، شــناخت قابليت هــای اعضــای 
هيــات علمــی، دانشــكده ها و مراكــز تحقيقاتــی 
ــز  ــكيل مرك ــس تش ــت. پ ــگاه اس ــه دانش ــته ب وابس
ــا  ــر فعاليت ه ــد پيگي ــه ی رص ــا وظيف ــنجی ب علم س
در  بایــد  علمــی  هيــات  اعضــای  قابليت هــای  و 
دســتور كار قــرار گریــد. اطالعــات جمــع آوری شــده 
توســط مركــز علــم ســنجی دانشــگاه می توانــد 
ــی  ــت های كالن پژوهش ــاذ سياس ــه ای اتخ پيش زمين
در ســطح اســتان و پــس از آن در دانشــگاه بــه شــمار 

ــرود.  ب

» اقتصاد دانش بنیان، پیش نیاز ارتقاي جایگاه جهاني«

ــاوري در كشــور  ــات پژوهــش و فن ــدي از حي دوران جدی
ــه  ــگاه ب ــر ن ــخصه آن تغيي ــه مش ــت ك ــده اس ــاز ش آغ
ــت.  ــردم اس ــي م ــش آن در زندگ ــش و نق ــه پژوه مقول
مقــام معظــم رهبــری در سياســت های كلــی برنامــه 
پنجــم توســعه و در ســخنرانی های متعــدد خــود بــر 
ســامان دهی و بســيج امكانــات و ظرفيت هــای كشــور 
ــی  ــدات علم ــور در تولي ــهم كش ــش س ــت افزای در جه
ــج  ــزاری، تروی ــرم اف ــت نهضــت ن ــان، تقوی در ســطح جه
ــو و  ــای ن ــژه فناوری ه ــا به وی پژوهــش و كســب فناوری ه
تاميــن اقتــدار كشــور بــر مبنــای توســعه علــم و ضــرورت 
ــد.  ــد كرده ان ــور تاكي ــی كش ــع علم ــه جام ــرای نقش اج
دولــت تدبيــر و اميــد و شــخص ریيــس جمهــوری توســعه 
علمــی و فنــاوری كشــور را ســرلوحه برنامه هــا قــرار داده 
ــردي و  ــردي راهب ــان را رویك ــاد دانش بني ــت و اقتص اس

ــی اعــالم  نمــوده اســت.  اصل

برایــن اســاس از مهم تریــن برنامه هــای معاونــت پژوهــش 
و فنــاوری دانشــگاه شــهركرد تاكيــد بــر گــذر از دانشــگاه 
دانش محــور بــه دانشــگاه پژوهش محــور و نگــرش توليــد 

ثــروت از طریــق توســعه ی پژوهــش اســت.
 بــرای توليــد ثــروت از طریــق پژوهــش بایــد در تعریــف 
ــا  ــگاه روز دني ــا ن ــم و ب خــود از پژوهــش بازنگــری نمایي
ــگاه  ــه انجــام فعاليت هــاي پژوهشــي اقــدام كنيــم. در ن ب
ســنتي آمــوزش و پژوهــش في نفســه كار بــا ارزشــي بــود 
ــگاه امــروز علــم و پژوهشــي مفيــد اســت كــه  ولــي در ن
هدفمنــد باشــد و بــه اقتــدار كشــور، ایجــاد ثــروت ملــي 
و درآمــد و آســایش ملــت بيفزایــد. نگــرش نویــن امــروز 
ــروت از  ــر پژوهــش و توليــد ث در دنيــا اقتصــاد مبتنــي ب
علــم و فنــاوري اســت. آیــا پژوهــش یــک مــد روز اســت 
ــود و  ــرمایه گذاری ش ــه ای س ــی در زمين ــر از گاه ــه ه ك

ــه 2 ــه در صفح ــگاهی ......        ادام ــه نمایش ــگاه ها ب آزمایش
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مشــاور عالــی صنــدوق نــوآوری و شــكوفایی 
كشــور در دانشــگاه شــهركرد حضــور پيــدا كــرد. 
شــركت در گردهمایــی مدیــران ارشــد و روســای 
ــس دانشــگاه  ــر ریي ــتان در دفت دانشــگاه های اس
شــهركرد، حضــور در جمــع مدیــران شــركت های 
فعــال در عرصــه فنــاوری مســتقر در مركــز رشــد 
واحد هــای فنــاور دانشــگاه شــهركرد، پــارک 
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــاوری، دانش ــم و فن عل
ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــهركرد و دانش ش
از جملــه برنامه هــای ایشــان بــود. بازدیــد از 
ــی از  ــه یك ــجان ك ــت هفش ــد مال ــه تولي كارخان
پــارک  در  مســتقر  دانش بنيــان  شــركت های 
برنامه هــای  از دیگــر  علــم و فنــاوری اســت 
ــان مباحــث  ــود. در جری ــی ب ــر صادق ــای دكت آق
صــورت گرفتــه، مقــرر گردیــد معاونــت پژوهشــی 
و فنــاوری دانشــگاه شــهركرد بــه عنــوان دانشــگاه 
ــاوری  ــورای فن ــازی ش ــتان فعال س ــادر در اس م
)اتــاق فكــر( اســتانی، معرفــی شــركت های برتــر 
ــن  اســتانی در راســتای اســتفاده از تســهيالت ای

ــش و  ــدوق پژوه ــدازی صن ــز راه ان ــدوق و ني صن
ــد.  ــته باش ــده داش ــر عه ــتان را ب ــاوری در اس فن
گفتنــی اســت صنــدوق نــوآوری و شــگوفایی 
ــا و  ــای نوپ ــب و كار ه ــت از كس ــدف حمای ــا ه ب
ــن  ــده اســت. ای ــذاری ش ــوآور در كشــور پایه گ ن
صنــدوق كــه قانــون تشــكيل آن در مجلــس 
ــت  ــيده اس ــب رس ــه تصوی ــالمی ب ــورای اس ش
پــس از صنــدوق توســعه ملــی، بزرگ تریــن 
ــوده  ــع مالــی در كشــور ب صنــدوق از حيــث مناب
و بــا ســرمایه ی اوليــه ســی هــزار ميليــارد ریالــی 
ــون  ــاس قان ــر اس ــت و ب ــده اس ــيس گردی تاس
ــد از  ــم درص ــج ده ــل پن ــاالنه، حداق ــت، س دول
ــع بودجــه عمومــی كشــور را جهــت كمــک  مناب
ــس  ــرد. رئي ــر می گي ــدوق در نظ ــن صن ــه ای ب
هيــات امنــای ایــن صنــدوق، آقــای دكتــر 
ــی ریاســت محتــرم جمهــوری اســت و در  روحان
ــا  ــلطانی ب ــزاد س ــر به ــای دكت ــر آق ــال حاض ح
حكــم رئيــس جمهــور، ریاســت ایــن صنــدوق را 

ــده دارد.  ــر عه ب

حضور مشاور عالی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در دانشگاه شهرکرد

ــه عنــوان دانشــگاه مــادر در اســتان  دانشــگاه شــهركرد ب
ــات  ــودن پتانســيل¬های ارزشــمند هي ــل دارا ب ــه دلي و ب
ــی  ــی و پژوهش ــود آموزش ــات موج ــایر امكان ــی و س علم
قــادر اســت كــه نقــش شایســته¬ای در بســط و گســترش 
فناوری¬هــای مــورد نيــاز ملــی ایفــاء نمــوده و از حجــم 
ســهم  كشــور  پژوهشــی  قراردادهــای  توجــه  قابــل 
مناســبی را بــه خــود اختصــاص دهــد. بــرای تحقــق ایــن 
امــر مهــم الزم اســت كــه دانشــگاه به¬صــورت ســازمان 
ــارج  ــادی خ ــز اقتص ــا مراك ــاط ب ــه ارتب ــبت ب ــه نس یافت
و خصوصــی  دولتــی  بخشــهای  از  )اعــم  دانشــگاه  از 
ــوده  ــدام نم ــره( اق ــات و غي ــاورزی، خدم ــت، كش صنع
ــالف  ــب ات ــه موج ــردی ك ــده ف ــای پراكن و از فعاليت¬ه
منابــع و كاهــش ســطح كمــی و كيفــی روابــط می¬شــود، 
پرهيــز شــود. ایجــاد و مدیریــت ایــن ارتبــاط مهــم تریــن 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــت اس ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــت دفت ماموری
ــكيل وزارت  ــه تش ــعه از جمل ــم توس ــناد مه ــه از اس آنچ
ــش  ــود، نق ــت می¬ش ــاوری برداش ــات و فن ــوم تحقيق عل
ــوص  ــی بخص ــه¬ای و مل ــعه منطق ــگاه¬ها در توس دانش
ــد بســيار اساســی  بســط و گســترش فناوری¬هــای جدی
اســت. بــر ایــن اســاس دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و 
علــوم كاربــردی می¬كوشــد بــه نيازهــای كاربــردی 
ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــون در بخش¬ه ــع  گوناگ صنای
ــای  ــا واحده ــاط سيســتماتيک ب ــراری ارتب ــق  برق از طری
ــا  ــی آنه ــی و تحقيقات ــای فن ــایی نيازه ــی، شناس صنعت

اهم فعالیت های دفتر ارتباط با صنعت و 
علوم کاربردی در دانشگاه

در زمينه¬هــای  كاربــردی، تعریــف و اجــرای پروژه¬هــای 
ــی-  ــی و فن ــای علم ــه آموزش¬ه ــعه، ارائ ــق وتوس تحقي
كاربــردی و اجــرا وپياده¬ســازی دســتاوردهای نتایــج 
تحقيقــات كاربــردی در قالــب سيســتم¬های توســعه فنی 
 وصنعتــی در تعامــل بــا متقاضيــان خــود پاســخ دهــد.  در 
ایــن راســتا تــالش می¬شــود بــا اتــكاء بــه جــذب، آموزش 
و بكارگيــری توانمندتریــن  اســتعدادها  و دانش¬هــای 
ــتانداردهای  ــی واس ــتاوردهای علم ــن دس ــی  ازآخری فن
ــا  ــه و ب ــره گرفت ــود به ــت خ ــای فعالي ــی در حوزه¬ه فن
ــا  ــان وب ــن زم ــت در كوتاه¬تری ــا كيفي ــات ب ــه  خدم ارائ
ــود را  ــان خ ــت متقاضي ــنهاد، رضای ــن پيش اقتصادی¬تری
تاميــن  نمایــد. همچنيــن می-كوشــد درایجــاد و تقویــت 
نگــرش مثبــت در متقاضيــان نســبت بــه رابطــه صنعــت 
ــر رنــگ ایفــا  ــا موسســات علمــی وتحقيقاتــی  نقشــی پ ب
كنــد. ایــن مركــز در تــالش اســت تــا بــا تدویــن اهــداف 
و پيگيــری دســت یابــی بــه آنهــا در چارچــوب ماموریــت 
خــود بــه توســعه صنعتــی  كشــور یــاری رســانده و 
ــی  ــات فن ــوزه خدم ــادرات در ح ــعه ص ــای توس زمينه¬ه

ــد.   ــت نمای ــردی  تقوی ــوم كارب ــی و عل ومهندس

2گاهنامه خبری تحلیلی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد

ادامه سیایت های کالن دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری:

ــود؟  ــل ش ــی تبدی ــوالت خارج ــگاهی از محص ــه نمایش ب
“در حالــی كــه در غــرب، علــم همــواره دو خاصيــت 
ــی را  ــای زندگ ــن نيازه ــا و تأمي ــی در مرز ه پيش روندگ
ــی در  ــاالت علم ــد مق ــعه تولي ــر توس ــت. اگ ــته اس داش
ســطح جهانــی یكــی از نشــانه هــای رشــد علمــی اســت 
بــا ایــن حــال ، مــالک رشــد علــم نبایــد تنهــا شــاخصی 
ماننــد تعــداد مقــاالت باشــد.  بایــد ببينيــم  ایــن مقــاالت 
چــه نيــازی از مــا را رفــع كــرده اســت؟  متأســفانه برخــی 
ــم  ــاالت را داری ــترین مق ــه بيش ــته هایی ك ــات در رش اوق

ــم. ــم داری ــترین واردات را ه بيش
دانشــگاه بایــد بــا مراكــز صنعتــي و جامعــه ارتباط داشــته 
و بــراي كشــور اشــتغال آفریني كنــد. بایــد توليــدات 
فنــاوري دانشــگاه بــه حــدي افزایــش یابــد كــه در 
ســطح محلــی، ملــی، و منطقــه ای تاثيــر غيــر قابــل انــكار 
داشــته باشــد. بــرای رســيدن بــه ایــن اهــداف الزم اســت 
ــي  و  ــروت مل ــزه ایجــاد ث ــا انگي ــد و ب پژوهش هــا هدفمن
ــودن  ــرا و تقاضا محــور ب ــوند. ماموریت گ ــد انجــام ش درآم
ــت، صنعــت و  پژوهش هــا و ســفارش آن هــا از ســوی دول

ــت. ــا اس ــن راهكاره ــی از مهم تری ــه یك جامع
ارتبــاط  دفتــر  و  كارآفرینــی  مركــز  شــدن  فعال تــر 
بــا صنعــت جهــت انتقــال فنــاوري و تجاری ســازی 
ــرای  دســتاوردهای پژوهشــی دانشــگاه راهــكار دیگــری ب
افزایــش و حفــظ اقتــدار و اســتقالل ملــی اســت. برخــی از 
ــترک  ــاي مش ــگاه در پروژه ه ــي دانش ــاي هيئت علم اعض
ــایي  ــا شناس ــد. ب ــا دارن ــته ی ــكاري داش ــت هم ــا صنع ب
ــی  ــي و آسيب شناس ــرد جمع ــتفاده از خ ــا و اس ظرفيت ه
را  بــروز خالقيت هــا  زمينــه  فعاليت هــای گذشــته  از 
هموارتــر و فعاليت هــای پژوهشــی زمينه ســاز ایجــاد 
ثــروت ملــي و اقتــدار اســتان و كشــور توســعه داده 

ــد. ــد ش خواه
 ایجــاد شــور و نشــاط و اميــد در حــوزه پژوهــش و فناوری 
از اولویت هــاي معاونــت پژوهشــی در دوران جدیــد اســت؛ 
در فضــاي پــر اميــد و نشــاط اســت كــه مشــاركت جمعــي 
ــود.  ــان داده مي ش ــا نش ــيند و خالقيت ه ــار مي نش ــه ب ب
تنهــا در اثــر  تــالش جمعــي همــه اعضــاي هيئت علمــي، 
دانشــگاه شــهركرد می توانــد جایــگاه واقعــی خــود را 
ــد. اســتفاده از تمــام ظرفيــت پژوهشــگران دانشــگاه،  بياب
ــرام  ــه خــرد جمعــي، احت ــكا ب ــي، شــفافيت، ات قانون گرای
بــه كرامــت انســاني و توجــه بــه شایسته ســاالري از 

ــت پژوهشــی اســت. ــي در معاون ــاي مدیریت اولویت ه
ــي  ــارات پژوهش ــای اعتب ــن و آیين نامه ه ــری قواني بازنگ
ــه  ــه آن پرداخت ــه ب ــت ك ــی اس ــن ضرورت های از مهم تری
ــل  ــت قاب ــد شــد. در حــال حاضــر پژوهشــگران وق خواه
ــا  ــدد و بعض ــای متع ــردن فرم ه ــر ك ــرف پ ــی را ص توجه
ــی  ــالح و بررس ــپس اص ــف و س ــوارد مختل ــابه در م مش
ــتر  ــه بيش ــر چ ــودن ه ــال نم ــا فع ــد. ب ــا می نماین آن ه
ــوان  ــامانه SESS می ت ــه س ــی از جمل ــای الكترونيك روش ه

ــت. ــن راه كاس ــت در ای ــراف وق از اس
 فعــال نمــودن و توســعه فضاهــای پژوهشــكده ها و مراكــز 
ــی  ــت قطع ــت آوردن موافق ــود و به دس ــی موج تحقيقات
ــد  ــال خواه ــت دنب ــا جدی ــه ب ــت ك ــری اس ــورد دیگ م
شــد. آیين نامــه مدیریــت پژوهشــكده ها و گروه هــای 
ــا  ــی آن ه ــه چابك ــا ب ــد ت ــد ش ــری خواه ــی باز نگ پژوهش
بيفزایــد و  امــكان رقابــت و رشــد شــتابان آن هــا را 
ــدن  ــه ســمت تخصصــی ش ــم آورد. پژوهشــكده ها ب فراه
و ماموریت گــرا شــدن هدایــت خواهنــد شــد. پژوهش هــا 

ــاس  ــه بر اس ــراد ك ــه اف ــا عالق ــود ی ــاس وج ــر اس ــه ب ن
ــر پژوهشــكده  ــد. ه ــد ش ــد خواه ــه تایي ــت محول ماموری
ــد و  ــی برس ــتقالل مال ــه اس ــول ب ــی معق ــد در مدت بای
مامــن مناســبی بــرای جــذب نخبــگان و دانش آموختــگان 

ــود. ــارج بش ــل و خ داخ
بــه چــاپ كتــب و نشــریات بهــا داده خواهــد شــد معاونت 
ــاب  ــاپ كت ــال در چ ــی فع ــر دارد نقش ــی در نظ پژوهش
ایفــا نمایــد. در حالــی كــه رونــد چــاپ كتاب هایــی 
ــه  ــد ادام ــه می دارن ــاپ عرض ــرای چ ــگران ب ــه پژوهش ك
خواهــد یافــت؛ بــا توجــه بــه مســائل مــورد نيــاز جامعــه 
ــن مســائل  ــورد ای ــود در م ــوت می ش از اندیشــمندان دع
ــد و  ــه دارن ــاب عرض ــب كت ــود را در قال ــای خ راه حل ه
ــهيالت و  ــا تس ــوع كتاب ه ــن ن ــاپ ای ــه و چ ــرای تهي ب
حمایت هایــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. اصــالح 
ــه  ــده ب ــاپ ش ــای چ ــاندن كتاب ه ــع و رس ــبكه توزی ش
عالقه منــدان بالقــوه موضــوع دیگــری اســت كــه در 
بخــش انتشــارات پيگيــری خواهــد شــد. گرفتــن مجــوز 
بــرای چــاپ نشــریات علمــی پژوهشــی جدیــد هــم یــک 
ــع  ــه موق ــاپ ب ــداوم چ ــه ت ــن آنك ــت. در عي ــت اس اولوی
نشــریات موجــود مــورد توجــه خواهــد بــود. دقــت 
خواهــد شــد نشــریات مطابــق اســاس نامه عمــل نماینــد. 
ــته  ــم داش ــی منظ ــات حقيق ــه جلس ــای تحریری هيئت ه
باشــند. در چــاپ  مقــاالت منافــع یــا معاوضــات شــخصی 
ــه  ــه و بی طرفان ــاس كار داوری عادالن ــوده و اس ــر ب بی اث

باشــد.
شــركت در همایش هــای علمــی و برگــزاری آن هــا، 
ــگاه های  ــا دانش ــطح ب ــل و هم س ــاط متقاب ــراری ارتب برق
داخــل و خــارج به منظــور تبــادل دانشــجو و اســتاد بــرای 
ــر بســيار مهمــی در  شــركت در دوره هــای كوتاه مــدت اث
ــه پژوهش هــا  جهت گيــری صحيــح و شــتاب بخشــيدن ب
دارد. لــذا شــرایط شــركت در همایش هــا آســان تر و 
ــه  ــا ب ــش هزینه ه ــا افزای ــی الزم متناســب ب ــت مال حمای
ــب در  ــتور العمل مناس ــن دس ــد. همچني ــد ش روز خواه
ــن  ــا در داخــل دانشــگاه تدوی جهــت برگــزاری همایش ه
می شــود تــا برگزاركننــدكان بــا ســردرگمی كمتــر مواجــه 
ــات گذشــته ســازمان دهی  ــن تجربي ــر ای شــوند. عــالوه ب
ــا در  ــه همایش ه ــترک ب ــات مش ــا خدم ــد ت ــد ش خواه

ــه گــردد.  حــد كامــال حرفــه ای ارائ
و  بر خــط  به صــورت  علمــی  منابــع  بــه  دسترســی   
كتاب هــای جدیــد از ضروریــات پژوهــش موثــر و كارآمــد 
اســت. تــالش خواهــد شــد اشــتراک الزم بــرای دسترســی 
بر خــط اكثــر پایگاه هــای علمــی مــورد نيــاز پژوهشــگران 
ــا  ــر پایگاه ه ــرای دیگ ــود و ب ــظ ش ــته حف ــاد و پيوس ایج
ــد.  ــم آی ــول فراه ــی معق ــط در زمان ــی برون خ دسترس
بــرای خریــد كتــاب دو موضــوع مــورد توجــه قــرار خواهد 
ــار معقــول  ــت. اول تاميــن و اختصــاص حتمــی اعتب گرف
بــرای خریــد كتــب در هــر ســال اســت. دوم برنامه ریــزی 
ــر اســت  ــه روشــی موث ــاب ب ــد كت ــرای انتخــاب و خری ب
تــا بــا توجــه بــه منابــع مالــی محــدود بهتریــن بازدهــی 
بــه عمــل آیــد. خریــد كتــاب بــه دو صــورت تدریجــی و 
كلــی بــه ترتيــب  از ناشــرین و از چنــد نمایشــگاه مهمــی 
كــه در طــول ســال برگــزار می شــود برنامه ریــزی خواهــد 
شــد. بــر تهيــه و ارائــه ی منابــع الكترونيكی تاكيــد خواهد 
شــد چــون هــم از لحــاط اقتصــادی بــه صرفــه اســت و هم 
ــت  ــل رقاب ــر قاب ــع غي ــی منب از لحــاظ دسترســی و ایمن
اســت. همچنيــن ســعی خواهــد شــد منابــع پــر مراجعــه 

ــرد.  ــرار گي ــی در دســترس ق ــور الكترونيك به ط
ــت.  ــگاه اس ــرات دانش ــتون فق ــرعت داده س ــبكه پرس  ش
شــبكه بایــد داده هــای متنــی، صوتــی و تصویــری را 
مناســب  تركيــب  كنــد.  منتقــل  یكپارچــه  به طــور 
ــد انجــام كارهــا  ــد رون ــزار می توان ــرم اف ــزار و ن ســخت اف
ــای  ــد و افق ه ــات بكاه ــم مكاتب ــد. از حج ــریع كن را تس
غيــر قابــل بــاوری را در منظــر دیــد قــرار دهــد. تكميــل 
ایجــاد  و  نگه داشــتن ها  زیرســاخت ها، جبــران عقــب 
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــا از اهمي ــن واحده ــی بي هماهنگ
ــات  ــاوری اطالع ــورای فن ــور ش ــن منظ ــرای ای ــت. ب اس
ــراری  ــرای برق ــن خواهــد شــد. ب ــا و مســير راه تدوی احي
ارتبــاط بــا دنيــای بيــرون افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت 
الزم اســت. ســرمایه گذاری بــرای افزایــش پهنــای بانــد و 
جلوگيــری از اتــالف و اصــراف آن، دو هدفــی اســت كــه 

ــد.  ــد ش ــال خواه ــگ دنب هماهن
 ســرمایه عظيمــی در آزمایشــگاه ها و كارگاه هــای دانشــگاه 
انباشــته شــده اســت. هــر ســال بــر ایــن ســرمایه اضافــه 
ــح از  ــرداری صحي ــداری و بهره ب ــر و نگه ــود. تعمي می ش
تجهيــزات موجــود و خریــد عاقالنــه ی تجهيــزات جدیــد 
ــگاهای  ــبكه آزمایش ــاعا )ش ــرح ش ــح ط ــرای صحي و اج
تمام وقــت  یــک مدیریــت  نيازمنــد  ایــران(   علمــی 
ــروه  ــن گ ــتفاده چندی ــورد اس ــه م ــی ك ــت. تجهيزات اس
بــه  در وب ســایت  به طــور مجــازی  اســت می توانــد 
ــات و  ــد امكان ــورد بای ــر م ــود. در ه ــته ش ــش گذاش نمای
ــا از  ــود ت ــخص ش ــا مش ــه و تعرفه ه ــل ارائ ــات قاب خدم
ــود و از  ــتفاده ش ــن اس ــو احس ــه نح ــود ب ــات موج امكان

شــود. جلوگيــری  بی مــورد  ســرمایه گذاری های 

ــی در  ــات پژوهش ــه تخلف ــيدگی ب ــی رس ــروه  تخصص گ
دانشــگاه شــهركرد راه انــدازی شــد. متعاقب ابــالغ مصادیق 
و دســتورالعمل نحــوه بررســی تخلفــات پژوهشــی از طرف 
وزارت علــوم، زونــد اجــرای آن در دانشــگاه شــهركرد 
ــت  ــا هــدف صيان ــن گــروه تخصصــی ب ــت. ای شــكل گرف
از مالكيــت فكــری و رعایــت حقــوق مــادی پژوهشــگران، 

ارج نهــادن بــه اصــول اخــالق علمــی و پایبنــدی بــه آن 
در جامعــه علمــی و هم چنيــن جلوگيــری از تضعيــف 
اعتبــار علمــی كشــور در تاریــخ 23 اســفند ماه 1393 
بــه تایيــد وزیــر علــوم، تحقيقــات و فنــاوری رســيده بــود. 
دســتور العمل نحــوه بررســی تخلفــات پژوهشــی مشــتمل 
ــق  ــت. مصادی ــده اس ــن ش ــره تدوی ــاده و 4 تبص ــر 9 م ب
تخلفــات پژوهشــی در 57 بنــد بــا ســر فصل هــای 
ــئوليت  ــد و مس ــدم تعه ــی، ع ــای پژوهش ــوء رفتار ه س
ــل  ــا، جع ــوق آزمودنی ه ــت حق ــدم رعای ــال، ع ــه ذینفع ب

راه اندازی گروه تخصصی رسیدگی به 
تخلفات پژوهشی در دانشگاه شهرکرد

داده هــا، تعریــف داده هــا، ســرقت علمــی، اجــاره ی علمــی، 
عــدم رعایــت حقــوق مالكيــت معنــوی و مســئوليت 
انتشــار مجــدد، هم پوشــانی  انجــام شــده،  پژوهــش 
انتشــارات، خریــد و فــروش آثــار پژوهشــی و جعــل هویــت 
ــفند ماه 1393  ــخ 25 اس ــت و از تاری ــده اس ــردآوری ش گ

ــد.  ــالم ش ــی اع ــگاه ها الزام ــا در دانش ــرای آن ه اج

آزمایشــگاه مركــزی دانشــگاه بــا هــدف تجمــع امكانات 
ــگاه و  ــف دانش ــای مختل ــگاه ها و كارگاه ه ــن آزمایش بي
امــكان بــه اشــتراک گــذاری آن راه انــدازی شــد. امــكان 
ــگاه  ــود در دانش ــات موج ــزات و امكان ــالع از تجهي اط
ــات  ــی از امكان ــات علم ــدن اعضــای هي ــد ش و بهره من
یكدیگــر، از اهــم وظایــف آزمایشــگاه مركــزی دانشــگاه 
ــه  ــگاه ب ــزی دانش ــگاه مرك ــال آزمایش ــا اتص ــت. ب اس
ــاعا(،  ــران )ش ــی ای ــگاه های علم ــبكه آزمایش ــرح ش ط
ــگاه های  ــزات دانش ــتراک گذاری تجهي ــه اش ــكان ب ام

مختلــف فراهــم خواهــد شــد. 

راه اندازی آزمایشگاه مرکزی و شبکه 
استانی آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( 

در دانشگاه شهرکرد



ــدی  ــش توانمن ــت افزای ــاه(، در جه ــا 18 آذرم ــاری )14 ت ــال ج ــش س ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ب
اعضــای هيــات علمــی و دانشــجویان، مجموعــه ای از كارگاه هــای دانش افزایــی در معاونــت پژوهشــی 

ــر اســت: ــه قــرار زی و فنــاوری دانشــگاه شــهركرد برگــزار خواهــد شــد. ليســت ایــن كارگاه هــا ب

ــی و دو  ــش بين الملل ــک همای ــزاری ی ــان برگ ــده ميزب ــال آین ــهركرد در س ــگاه ش ــن، دانش هم چني
همایــش ملــی خواهــد بــود. ســومين كنگــره بين المللــی فارماكولــوژی و علــوم دارویــی دامپزشــكی 
در تاریــخ 5 تــا 7 خــرداد مــاه ســال جــاری بــه ميزبانــی دانشــكده دامپزشــكی برگــزار خواهــد شــد. 

فرصــت ارســال خالصــه مقــاالت بــه دبيرخوانــه ایــن كنگــره 15 دی مــاه عنــوان شــده اســت. 
ــی دانشــكده  ــه ميزبان ــع طبيعــی و زاگــروس مركــزی نيــز در تابســتان 1395 ب همایــش ملــی مناب
ــوم زميــن برگــزار می گــردد. دانشــكده فنــی و مهندســی نيــز در ســال آینــده  ــع طبيعــی و عل مناب

ــان بزگــزاری كنفرانــس ملــی مكانيــک جامــدات ایــران خواهــد بــود.  ميزب

همایش ها و رویداد های پیش رو در حوزه معاونت پژوهشی

کارگاه راهکار های نوین شناسایی و بررسی بیان Micro RNA و ژن های هدف آن ها در گیاهان

مدرس: جناب آقای دکرت بهروز شیران؛ استاد دانشکده کشاورزی

زمان برگزاری: شنبه و یک شنبه 14 و 15 آذر

مکان: سالن سمعی و برصی دانشکده فنی، آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی و 

پژوهشکده بیوتکنولوژی

کارگاه آشنایی مقدماتی با متاآنالیز و روش های آن

مدرس: جناب آقای دکرت عزیز  ا... فالح؛ دانشیار دانشکده دامپزشکی

زمان برگزاری: یکشنبه 15 آذر

مکان: سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه

کارگاه و هامیش آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در علوم مختلف

مدرس: جناب آقای مهندس علی طالبیان

زمان برگزاری: یک شنبه 15 آذرماه

مکان: سالن فارابی دانشکده علوم پایه

کارگاه آموزشی آشنایی با کابرد های Endnote و eLib در مدیریت منابع علمی و کتاب خوانه ای

مدرس: جناب آقای دکرت مرتضی حسینی نژاد؛ دانشیار دانشکده دامپزشکی و جناب آقای دکرت 

مجید رشیفی تهرانی؛ استادیار دانشکده علوم پایه.

زمان برگزاری: دوشنبه 16 آذر

مکان: کالس های سایت کامپیوتر مرکزی

کارگاه آموزشی بررسی ساختار مبدل های حرارتی در صنعت

مدرس: جناب آقای دکرت علی رضا جهانگیری؛ استادیار دانشکده فنی و مهندسی 

زمان برگزاری: سه شنبه 17 آذر

مکان: سالن سمعی و برصی دانشکده فنی و مهندسی

Real-time PCR کارگاه آموزش

مدرس: جناب آقای دکرت حسین حسن پور؛ دانشیار دانشکده دامپزشکی

زمان برگزاری: چهارشنبه 18 آذر

مکان: سالن سمعی و برصی دانشکده فنی و مهندسی و پژوهشکده بیوتکنولوزی
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تعداد مقاالت چاپ شده ي اعضاي هیات علمی دانشگاه شهرکرد در 
سمینار هاي ملی و بین المللی
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تعداد مقاالت چاپ شده ي اعضاي هیات علمی دانشگاه شهرکرد در مجالت
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تعداد کتاب هاي چاپ شده ي اعضاي هیات علمی دانشگاه شهرکرد

روند حرکت علمی دانشگاه شهرکرد در یک نگاه

تا آبان ماهتا آبان ماهتا آبان ماه

رونــد امتيازدهــی بــه مســتندات پژوهشــی اعضــای 
هيــات علمــی متقاضــی دریافــت پژوهانــه بــه پایــان 
ــرح،  ــن ط ــودن ای ــی نم ــتای اجرای ــيد. در راس رس
كــه همــواره یكــی از خواســته های اعضــای هيــات 
ــش از  ــه بي ــی ب ــود، امتيازده ــگاه ب ــی دانش علم
5000 مقالــه منتشــر شــده توســط اعضــای هيــات 
كنفرانس هــای  و  نشــریات  در  دانشــگاه  علمــی 
ــراع و اكتشــاف  ــورد اخت ــی، 26 م ــی و بين الملل مل
ــه  ــورد داوری مقال ــش از 3500 م ــت شــده و بي ثب
ــی  ــورد بررس ــدارک م ــوع كل م ــد. مجم ــام ش انج
بالــغ بــر 8500 مــورد بــود كــه بــه همــت و تــالش 
ــدت دو  ــدركار در م ــت ان ــل دس ــبانه روزی عوام ش

ــه انجــام رســيد.  مــاه ب
ــر روی  ــاری انجــام شــده ب ــی آم ــر اســاس ارزیاب ب
ــور  ــه ط ــده، ب ــت ش ــی دریاف ــتندات پژوهش مس

متوســط، 8/36 مقالــه در طــول ایــن مــدت 
ــات  ــو هي ــر عض ــط ه ــال( توس ــدود 3/5 س )ح
ــه  ــط 2/4 مقال ــيد )متوس ــاپ رس ــه چ ــی ب علم
بــه ازای هــر عضــو هيــات علمــی در ســال( 
كــه دانشــكده دامپزشــكی بــا چــاپ حــدود 
ــات  ــو هي ــر عض ــه ازای ه ــال ب ــه در س 3 مقال
علمــی، باالتریــن نــرخ چــاپ مقالــه را بــه خــود 

اختصــاص داد. 
ــی و  ــای مل ــاالت در كنفرانس ه ــاپ مق ــرخ چ ن
ــه  ــه طــور متوســط 10/13 مــورد ب بين المللــی ب
ازای هــر عضــو هيــات علمــی در طــول ایــن بــازه 
زمانــی )متوســط 2/89 مقالــه در ســال( بــود كــه 
در ایــن بيــن، دانشــكده منابــع طبيعــی و علــوم 
زميــن بــا نــرخ 3/4 مقالــه در ســال در صــدر ایــن 

فهرســت قــرار دارد.

از تعــداد 93 مــورد كتــاب چــاپ شــده در ایــن بــازه 
ــه ازای هــر عضــو  ــی )0/09 كتــاب در ســال ب زمان
هيــات علمــی(، دانشــكده ادبيــات و علــوم انســانی 
ــات  ــه ازای هــر عضــو هي ــاب ب ــا چــاپ 0/27 كت ب
علمــی در ســال، بيش تریــن تعــداد چــاپ كتــاب را 

بــه خــود اختصــاص داد.
از مجمــوع 26 مــورد اختــراع ثبــت شــده در طــی 

ــات  ــر هي ــه ازای ه ــراع ب ــدت )0/03 اخت ــن م ای
علمــی در ســال( دانشــكده علــوم بــا 0/32 اختــراع 
بــه ازای هــر عضــو هيــات علمــی در ســال در صــدر 

جــدول قــرار گرفــت.
الزم بــه ذكــر اســت كــه آمــار و اطالعــات مربوطــه 
ــات  ــای هي ــده اعض ــذاری ش ــای بارگ از فعاليت ه
علمــی در ســامانه SESS اســتخراج شــده اســت.

اتمام روند امتيازدهی اعتبار پژوهشی )پژوهانه(

3گاهنامه خبری تحلیلی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد
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تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت به ازاي هر عضو هیات علمی در هر 
دانشکده

13/80 دامپزشكي

28/96 كشاورزي

15/64 علوم پایه

  فني و مهندسي
13/96

  ادبيات و علوم انساني
13/24

هنر و علوم انساني 
1/48 فارسان

 منابع طبيعي و علوم
6/54 زمين 6/38 علوم ریاضي

)درصد(سهم دانشکده ها در تولید مقاالت 
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تعداد مقاالت چاپ شده در سمینار هاي ملی و بین المللی
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تعداد مقاالت چاپ شده در سمینار ها به ازاي هر عضو هیات علمی در دانشکده

10/4 دامپزشكي

29/5 كشاورزي

16/42 علوم پایه
10/23 فني و مهندسي

  ادبيات و علوم انساني
15/59

هنر و علوم انساني 
1/65 فارسان

منابع طبيعي و علوم 
10/54 زمين

5/69علوم ریاضي 
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تعداد کتاب هاي چاپ شده به ازاي هر عضو هیات علمی در هر دانشکده

5/38 دامپزشكي

22/58 كشاورزي

13/98 علوم پایه

6/45 فني و مهندسي

  ادبيات و علوم انساني
38/71

هنر و علوم انساني 
درصد 0 فارسان

منابع طبيعي و علوم 
6/45 زمين

6/45علوم ریاضي 

)درصد(سهم دانشکده ها در چاپ کتاب 
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تعداد کل اختراعات به ثبت رسیده
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تعداد اختراعات به ثبت رسیده به ازاي هر عضو هیات علمی در هر دانشکده

26/92 كشاورزي3/85 دامپزشكي

46/15 علوم پایه

23/08 فني و مهندسي

  ادبيات و علوم انساني
درصد 0

هنر و علوم انساني 
درصد 0 فارسان

منابع طبيعي و علوم 
درصد 0 زمين

درصد 0ریاضي 

)درصد(سهم دانشکده ها ثبت اختراعات 
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2گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه شهرکرد در برنامه  پنجم توسعه )1391 تا 1394(

 پژوهش و فناوری؛ عزم ملی و رویکرد جهانی


