شماره یک
آذر ماه 1394
دسامبر 2015

راه اندازی آزمایشگاه مرکزی
و شبکه استانی آزمایشگاههای
علمی ایران (شاعا) در دانشگاه
شهرکرد
صفحه 3

تشکیل گروه تخصصی
رسیدگی به تخلفات پژوهشی
در دانشگاه شهرکرد

صفحه 3

سیاس ـتگذاری کالن پژوهشــی ،حلقــه مفقــوده ارتبــاط
پژوهــش بــا صنعــت و جامعــه

صاحب امتیاز :معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول :دکتر محمد فرامرزی
سردبیر :دکتر مرتضی حسینینژاد

« اقتصاد دانش بنيان ،پيشنياز ارتقاي جايگاه جهاني»
دکتر شایان شامحمدی؛ رئیس دانشگاه شهرکرد

دکتر مرتضی حسینینژاد؛ مدیر امور پژوهشی دانشگاه

سیاستهای کالن دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری
دکتر محمد فرامرزی؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

صفحه سه و چهار
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شــهرکرد

صفحه سه

دوران جديــدي از حيــات پژوهــش و فنــاوري در كشــور
آغــاز شــده اســت كــه مشــخصه آن تغييــر نــگاه بــه
مقولــه پژوهــش و نقــش آن در زندگــي مــردم اســت.
مقــام معظــم رهبــری در سیاســتهای کلــی برنامــه
پنجــم توســعه و در ســخنرانیهای متعــدد خــود بــر
ســاماندهی و بســیج امکانــات و ظرفیتهــای کشــور
در جهــت افزایــش ســهم کشــور در تولیــدات علمــی
در ســطح جهــان ،تقویــت نهضــت نــرم افــزاری ،ترویــج
پژوهــش و کســب فناوریهــا بهویــژه فناوریهــای نــو و
تامیــن اقتــدار کشــور بــر مبنــای توســعه علــم و ضــرورت
اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور تاکیــد کردهانــد.
دولــت تدبیــر و امیــد و شــخص رییــس جمهــوری توســعه
علمــی و فنــاوری کشــور را ســرلوحه برنامههــا قــرار داده
اســت و اقتصــاد دانشبنیــان را رویکــردي راهبــردي و
اصلــی اعــام نمــوده اســت.

برایــن اســاس از مهمتریــن برنامههــای معاونــت پژوهــش
و فنــاوری دانشــگاه شــهرکرد تاکیــد بــر گــذر از دانشــگاه
دانشمحــور بــه دانشــگاه پژوهشمحــور و نگــرش تولیــد
ثــروت از طریــق توســعهی پژوهــش اســت.
بــرای تولیــد ثــروت از طریــق پژوهــش بایــد در تعريــف
خــود از پژوهــش بازنگــری نماییــم و بــا نــگاه روز دنيــا
بــه انجــام فعاليتهــاي پژوهشــي اقــدام كنيــم .در نــگاه
ســنتي آمــوزش و پژوهــش فينفســه كار بــا ارزشــي بــود
ولــي در نــگاه امــروز علــم و پژوهشــي مفيــد اســت کــه
هدفمنــد باشــد و بــه اقتــدار كشــور ،ايجــاد ثــروت ملــي
و درآمــد و آســايش ملــت بيفزايــد .نگــرش نويــن امــروز
در دنيــا اقتصــاد مبتنــي بــر پژوهــش و توليــد ثــروت از
علــم و فنــاوري اســت .آیــا پژوهــش یــک مــد روز اســت
کــه هــر از گاهــی در زمینــهای ســرمایهگذاری شــود و
ادامــه در صفحــه 2
آزمایشــگاهها بــه نمایشــگاهی ......

صفحه سه

ارتبــاط فعالیتهــی پژوهشــی بــا زیرســاختهای صنعتــی
و پیشبــرد اهــداف کالن ملــی درعرصــه اقتصــاد و
فنــاوری بــر کســی پوشــیده نیســت .امــروز اگرچــه
بودجــه و امکانــات پژوهشــی مراکــز تحقیقاتــی
کشــور نســبت بــه آنچــه در کشــورهای پیشرفتــه
وجــود دارد رقــم چندانــی بــه حســاب نمیآیــد امــا
آنچــه مســلم اســت ،همیــن انــدک بضاعــت نیــز
در خدمــت رفــع نیازهــای اطالعاتــی و کاربــردی
صنایــع نبــوده و تنهــا حســن آن ،کمــک به گســترش
مرزهــای دانــش اســت .نبــودن پژوهــش در خدمــت
پیشــرفت علمــی و گســترش توانمنــدی صنایــع را
نبایــد در کــمکاری محققــات جســتجو کــرد .نــوع
نیازمندیهــای بخشهــای مختلــف در صنایــع
بایــد توســط شــورایی متشــکل از مدیــران ارشــد و
دســت انــدرکاران صنایــع بــه طــور دائــم و مرتــب
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و در اختیــار دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی قــرار گیــرد .از طرفــی قــرار دادن
مشــوق بــرای انجــام پژوهشهــای مســاله محــور و
دادن امتیــازات الزم در رونــد ارتقــاء آن دســته از
اعضــای هیــات علمــی کــه پژوهشهــای کاربــردی را
در اولویــت کار خــود قــرار دادهانــد از دیگــر وظایــف
ایــن شــورای سیاســتگذاری بــه شــمار مــیرود.
جهــت رســیدن بــه ایــن اهــداف میتــوان صندوقــی
اســتانی تشــکیل داد .منابــع مالــی این صنــدوق ،قابل
تحصیــل از  1درصــد بودجــه دســتگاههای اجرایــی
میباشــد کــه بــر اســاس قانــون بایــد در زمینــهی
فعالیتهــای پژوهشــی مصــرف شــود .تشــکیل ایــن
صنــدوق و نهــاد سیاســت گــذاری میتوانــد زمینـهای
بــرای ســوق دادن دانشــگاهها بــه ســمت ارتباطــات
بــرون ســازمانی و انجــام پژوهشهــای کاربــردی
باشــد .در صــورت تحقــق ایــن امــر دانشــگاهها نیــز
بــه تاســی از سیاس ـتهای کالن اســتانی ،اقــدام بــه
برگــزاری نشس ـتهای تخصصــی بــا در نظــر گرفتــن
اولویتهــای پژوهشــی اســتان نمــوده و راهبــردی در
قالــب برنامههــای بلندمــدت و میــان مــدت ،مبتنــی
بــر قابلیــت رشــتههای تخصصــی و زمینههــای
پژوهشــی اعضــای هیــات علمــی زیــر مجموعــهی
خــود مینمایــد .بــرا ایــن مبنــا ،تشــکیل شــورای
سیاس ـتگذاری پژوهشــی نیــز امــری الزامــی اســت
کــه پیشنیــاز آن ،شــناخت قابلیتهــای اعضــای
هیــات علمــی ،دانشــکدهها و مراکــز تحقیقاتــی
وابســته بــه دانشــگاه اســت .پــس تشــکیل مرکــز
علمســنجی بــا وظیفــهی رصــد پیگیــر فعالیتهــا
و قابلیتهــای اعضــای هیــات علمــی بایــد در
دســتور کار قــرار گریــد .اطالعــات جم ـعآوری شــده
توســط مرکــز علــم ســنجی دانشــگاه میتوانــد
پیشزمینــهای اتخــاذ سیاســتهای کالن پژوهشــی
در ســطح اســتان و پــس از آن در دانشــگاه بــه شــمار
بــرود.

گاهنامهخبریتحلیلی
معاونتپژوهشیوفناوری
دانشگاهشهرکرد

اقتصــاد مــدرن و قابــل رقابــت بــا اقتصــاد كشــورهاي
پيشــرفته نيازمنــد ملزوماتــي اســت كــه جــز بــا
توليــدات و خدمــات مبتنــي بــر علــم و دانــش حاصــل
نميشــود .يكــي از ويژگيهــا و پتانســيلهاي
توليــدات دانــش بنيــان ،ارزش افــزوده بــاال و فــراوان
ايــن محصــوالت اســت .مبتنــي بــودن ايــن توليــدات
و خدمــات بــه خالقيــت ،فكــر و پژوهــش ،همــواره
امــكان توليــد محصــوالت بــا قابليــت باالتــر و
هميشــگي ايــن محصــوالت را فراهــم ميســازد.
در ســالهاي اخيــر ،بــه رغــم رشــد روز افــزون
محصــوالت و صــادرات مبتنــي بــر دانــش و پژوهــش
در كشــورهاي مختلــف ،كشــور مــا ،رشــد چندانــي در
ايــن زمينــه نكــرده اســت .بــه بيانــي ديگــر ،مــا تــوان
كافــي بــراي تبديــل دانــش و فكــر بــه محصــوالت و
خدمــات را نداريــم در حالــي كــه ظرفيــت پژوهــش،
منابــع و زيــر ســاختهاي الزم و نيــروي كار تحصيــل
كــرده كــه از ملزومــات حركــت بــه ســمت اقتصــاد
مقاومتــي و دانــش بنيــان اســت در كشــور مــا نســبت
بــه بســياري از كشــورها از شــرايط مطلوبــي برخــوردار
اســت.
آن چه مســلم اســت ،ايجــاد انگيزه اقتصادي،گســترش
روابــط بينالمللــي ،گســترش ارتبــاط بيــن دانشــگاه و
صنعــت و كمــك ويــژه بــه فعاليتهــاي دانــش بنيــان
از اهــم وظايفــي اســت كــه بدنــه علمــي و اجرايــي
ت آنهــا ميتوانــد بــه ســمت
كشــور بــا اجــرا و مديريـ 
اقتصــاد دانــش بنيــان حركــت نماينــد.

همایشهــا و رویدادهــای حــوزهی پژوهــش و فنــاوری در ســالهای
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حضور مشاور عالی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در دانشگاه شهرکرد
مشــاور عالــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
کشــور در دانشــگاه شــهرکرد حضــور پیــدا کــرد.
شــرکت در گردهمایــی مدیــران ارشــد و روســای
دانشــگاههای اســتان در دفتــر رییــس دانشــگاه
شــهرکرد ،حضــور در جمــع مدیــران شــرکتهای
فعــال در عرصــه فنــاوری مســتقر در مرکــز رشــد
واحدهــای فنــاور دانشــگاه شــهرکرد ،پــارک
علــم و فنــاوری ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
شــهرکرد و دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد
از جملــه برنامههــای ایشــان بــود .بازدیــد از
کارخانــه تولیــد مالــت هفشــجان کــه یکــی از
شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک
علــم و فنــاوری اســت از دیگــر برنامههــای
آقــای دکتــر صادقــی بــود .در جریــان مباحــث
صــورت گرفتــه ،مقــرر گردیــد معاونــت پژوهشــی
و فنــاوری دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان دانشــگاه
مــادر در اســتان فعالســازی شــورای فنــاوری
(اتــاق فکــر) اســتانی ،معرفــی شــرکتهای برتــر
اســتانی در راســتای اســتفاده از تســهیالت ایــن

صنــدوق و نیــز راهانــدازی صنــدوق پژوهــش و
فنــاوری در اســتان را بــر عهــده داشــته باشــد.
گفتنــی اســت صنــدوق نــوآوری و شــگوفایی
بــا هــدف حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا و
نــوآور در کشــور پایهگــذاری شــده اســت .ایــن
صنــدوق کــه قانــون تشــکیل آن در مجلــس
شــورای اســامی بــه تصویــب رســیده اســت
پــس از صنــدوق توســعه ملــی ،بزرگتریــن
صنــدوق از حیــث منابــع مالــی در کشــور بــوده
و بــا ســرمایهی اولیــه ســی هــزار میلیــارد ریالــی
تاســیس گردیــده اســت و بــر اســاس قانــون
دولــت ،ســاالنه ،حداقــل پنــج دهــم درصــد از
منابــع بودجــه عمومــی کشــور را جهــت کمــک
بــه ایــن صنــدوق در نظــر میگیــرد .رئیــس
هیــات امنــای ایــن صنــدوق ،آقــای دکتــر
روحانــی ریاســت محتــرم جمهــوری اســت و در
حــال حاضــر آقــای دکتــر بهــزاد ســلطانی بــا
حکــم رئیــس جمهــور ،ریاســت ایــن صنــدوق را
بــر عهــده دارد.

اهم فعالیت های دفتر ارتباط با صنعت و
علوم کاربردی در دانشگاه
دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان دانشــگاه مــادر در اســتان
و بــه دلیــل دارا بــودن پتانســیل¬های ارزشــمند هیــات
علمــی و ســایر امکانــات موجــود آموزشــی و پژوهشــی
قــادر اســت کــه نقــش شایســته¬ای در بســط و گســترش
فناوری¬هــای مــورد نیــاز ملــی ایفــاء نمــوده و از حجــم
قابــل توجــه قراردادهــای پژوهشــی کشــور ســهم در زمینه¬هــایکاربــردی ،تعریــف و اجــرای پروژه¬هــای
مناســبی را بــه خــود اختصــاص دهــد .بــرای تحقــق ایــن تحقیــق وتوســعه ،ارائــه آموزش¬هــای علمــی و فنــی-
امــر مهــم الزم اســت کــه دانشــگاه به¬صــورت ســازمان کاربــردی و اجــرا وپیاده¬ســازی دســتاوردهای نتایــج
یافتــه نســبت بــه ارتبــاط بــا مراکــز اقتصــادی خــارج تحقیقــات کاربــردی در قالــب سیســتم¬های توســعه فنی
از دانشــگاه (اعــم از بخشــهای دولتــی و خصوصــی وصنعتــی در تعامــل بــا متقاضیــان خــود پاســخ دهــد. در
صنعــت ،کشــاورزی ،خدمــات و غیــره) اقــدام نمــوده ایــن راســتا تــاش می¬شــود بــا اتــکاء بــه جــذب ،آموزش
و از فعالیت¬هــای پراکنــده فــردی کــه موجــب اتــاف و بکارگیــری توانمندتریــن اســتعدادهاو دانش¬هــای
منابــع و کاهــش ســطح کمــی و کیفــی روابــط می¬شــود ،فنــی ازآخریــن دســتاوردهای علمــی واســتانداردهای
پرهیــز شــود .ایجــاد و مدیریــت ایــن ارتبــاط مهــم تریــن فنــی در حوزه¬هــای فعالیــت خــود بهــره گرفتــه و بــا
ماموریــت دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت اســت .بــر اســاس ارائــهخدمــات بــا کیفیــت در کوتاه¬تریــن زمــان وبــا
آنچــه از اســناد مهــم توســعه از جملــه تشــکیل وزارت اقتصادی¬تریــن پیشــنهاد ،رضایــت متقاضیــان خــود را
علــوم تحقیقــات و فنــاوری برداشــت می¬شــود ،نقــش تامیــننمایــد .همچنیــن می-کوشــد درایجــاد و تقویــت
دانشــگاه¬ها در توســعه منطقــه¬ای و ملــی بخصــوص نگــرش مثبــت در متقاضیــان نســبت بــه رابطــه صنعــت
بســط و گســترش فناوری¬هــای جدیــد بســیار اساســی بــا موسســات علمــی وتحقیقاتــینقشــی پــر رنــگ ایفــا
اســت .بــر ایــن اســاس دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و کنــد .ایــن مرکــز در تــاش اســت تــا بــا تدویــن اهــداف
علــوم کاربــردی می¬کوشــد بــه نیازهــای کاربــردی و پیگیــری دســت یابــی بــه آنهــا در چارچــوب ماموریــت
صنایــع گوناگــون در بخش¬هــای مختلــف اقتصــادی خــود بــه توســعه صنعتــیکشــور یــاری رســانده و
از طریــقبرقــراری ارتبــاط سیســتماتیک بــا واحدهــای زمینه¬هــای توســعه صــادرات در حــوزه خدمــات فنــی
صنعتــی ،شناســایی نیازهــای فنــی و تحقیقاتــی آنهــا ومهندســی و علــوم کاربــردی تقویــت نمایــد.

راهاندازی گروه تخصصی رسیدگی به
تخلفات پژوهشی در دانشگاه شهرکرد
گــروه تخصصــی رســیدگی بــه تخلفــات پژوهشــی در
دانشــگاه شــهرکرد راهانــدازی شــد .متعاقب ابــاغ مصادیق
و دســتورالعمل نحــوه بررســی تخلفــات پژوهشــی از طرف
وزارت علــوم ،زونــد اجــرای آن در دانشــگاه شــهرکرد
شــکل گرفــت .ایــن گــروه تخصصــی بــا هــدف صیانــت
از مالکیــت فکــری و رعایــت حقــوق مــادی پژوهشــگران،

ارج نهــادن بــه اصــول اخــاق علمــی و پایبنــدی بــه آن
در جامعــه علمــی و همچنیــن جلوگیــری از تضعیــف
اعتبــار علمــی کشــور در تاریــخ  23اســفندماه 1393
بــه تاییــد وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری رســیده بــود.
دســتورالعمل نحــوه بررســی تخلفــات پژوهشــی مشــتمل
بــر  9مــاده و  4تبصــره تدویــن شــده اســت .مصادیــق
تخلفــات پژوهشــی در  57بنــد بــا ســر فصلهــای
ســوء رفتارهــای پژوهشــی ،عــدم تعهــد و مســئولیت
بــه ذینفعــال ،عــدم رعایــت حقــوق آزمودنیهــا ،جعــل

ادامه سیایتهای کالن دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری:
بــه نمایشــگاهی از محصــوالت خارجــی تبدیــل شــود؟
“در حالــی کــه در غــرب ،علــم همــواره دو خاصیــت
پیشروندگــی در مرزهــا و تأمیــن نیازهــای زندگــی را
داشــته اســت .اگــر توســعه تولیــد مقــاالت علمــی در
ســطح جهانــی یکــی از نشــانه هــای رشــد علمــی اســت
بــا ایــن حــال  ،مــاک رشــد علــم نبایــد تنهــا شــاخصی
ماننــد تعــداد مقــاالت باشــد .بایــد ببینیــم ایــن مقــاالت
چــه نیــازی از مــا را رفــع کــرده اســت؟ متأســفانه برخــی
اوقــات در رشــتههایی کــه بیشــترین مقــاالت را داریــم
بیشــترین واردات را هــم داریــم.
دانشــگاه بایــد بــا مراكــز صنعتــي و جامعــه ارتباط داشــته
و بــراي كشــور اشــتغالآفريني كنــد .بايــد توليــدات
فنــاوري دانشــگاه بــه حــدي افزايــش يابــد كــه در
ســطح محلــی ،ملــی ،و منطقـهای تاثیــر غیــر قابــل انــکار
داشــته باشــد .بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف الزم اســت
پژوهشهــا هدفمنــد و بــا انگيــزه ايجــاد ثــروت ملــي و
درآمــد انجــام شــوند .ماموریتگــرا و تقاضامحــور بــودن
پژوهشهــا و ســفارش آنهــا از ســوی دولــت ،صنعــت و
جامعــه یکــی از مهمتریــن راهکارهــا اســت.
فعالتــر شــدن مرکــز کارآفرینــی و دفتــر ارتبــاط
بــا صنعــت جهــت انتقــال فنــاوري و تجاریســازی
دســتاوردهای پژوهشــی دانشــگاه راهــکار دیگــری بــرای
افزایــش و حفــظ اقتــدار و اســتقالل ملــی اســت .برخــی از
اعضــاي هيئتعلمــي دانشــگاه در پروژههــاي مشــترك
بــا صنعــت همــكاري داشــته یــا دارنــد .بــا شناســايي
ظرفيتهــا و اســتفاده از خــرد جمعــي و آسیبشناســی
از فعالیتهــای گذشــته زمينــه بــروز خالقيتهــا را
هموارتــر و فعالیتهــای پژوهشــی زمينهســاز ايجــاد
ثــروت ملــي و اقتــدار اســتان و كشــور توســعه داده
خواهــد شــد.
ايجــاد شــور و نشــاط و اميــد در حــوزه پژوهــش و فناوری
از اولويتهــاي معاونــت پژوهشــی در دوران جديــد اســت؛
در فضــاي پــر اميــد و نشــاط اســت كــه مشــاركت جمعــي
بــه بــار مينشــيند و خالقيتهــا نشــان داده ميشــود.
تنهــا در اثــر تــاش جمعــي همــه اعضــاي هيئتعلمــي،
دانشــگاه شــهرکرد میتوانــد جایــگاه واقعــی خــود را
بیابــد .اســتفاده از تمــام ظرفيــت پژوهشــگران دانشــگاه،
قانونگرايــي ،شــفافيت ،اتــكا بــه خــرد جمعــي ،احتــرام
بــه كرامــت انســاني و توجــه بــه شايستهســاالري از
اولويتهــاي مديريتــي در معاونــت پژوهشــی اســت.
بازنگــری قوانيــن و آییننامههــای اعتبــارات پژوهشــي
از مهمتریــن ضرورتهایــی اســت کــه بــه آن پرداختــه
خواهــد شــد .در حــال حاضــر پژوهشــگران وقــت قابــل
توجهــی را صــرف پــر کــردن فرمهــای متعــدد و بعضــا
مشــابه در مــوارد مختلــف و ســپس اصــاح و بررســی
آنهــا مینماینــد .بــا فعــال نمــودن هــر چــه بیشــتر
روشهــای الکترونیکــی از جملــه ســامانه  SESSمیتــوان
از اســراف وقــت در ایــن راه کاســت.
فعــال نمــودن و توســعه فضاهــای پژوهشــکدهها و مراکــز
تحقیقاتــی موجــود و بهدســت آوردن موافقــت قطعــی
مــورد دیگــری اســت کــه بــا جدیــت دنبــال خواهــد
شــد .آییننامــه مدیریــت پژوهشــکدهها و گروههــای
پژوهشــی بازنگــری خواهــد شــد تــا بــه چابکــی آنهــا
بیفزایــد و امــکان رقابــت و رشــد شــتابان آنهــا را
فراهــم آورد .پژوهشــکدهها بــه ســمت تخصصــی شــدن
و ماموریتگــرا شــدن هدایــت خواهنــد شــد .پژوهشهــا

راه اندازی آزمایشگاه مرکزی و شبکه
استانی آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)
در دانشگاه شهرکرد
آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه بــا هــدف تجمــع امکانات
بیــن آزمایشــگاهها و کارگاههــای مختلــف دانشــگاه و
امــکان بــه اشــتراک گــذاری آن راهانــدازی شــد .امــکان
اطــاع از تجهیــزات و امکانــات موجــود در دانشــگاه
و بهرهمنــد شــدن اعضــای هیــات علمــی از امکانــات
یکدیگــر ،از اهــم وظایــف آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه
اســت .بــا اتصــال آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه بــه
طــرح شــبکه آزمایشــگاههای علمــی ایــران (شــاعا)،
امــکان بــه اشــتراکگذاری تجهیــزات دانشــگاههای
مختلــف فراهــم خواهــد شــد.
دادههــا ،تعریــف دادههــا ،ســرقت علمــی ،اجــارهی علمــی،
عــدم رعایــت حقــوق مالکیــت معنــوی و مســئولیت
پژوهــش انجــام شــده ،انتشــار مجــدد ،همپوشــانی
انتشــارات ،خریــد و فــروش آثــار پژوهشــی و جعــل هویــت
گــردآوری شــده اســت و از تاریــخ  25اســفندماه 1393
اجــرای آنهــا در دانشــگاهها الزامــی اعــام شــد.
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نــه بــر اســاس وجــود یــا عالقــه افــراد کــه براســاس
ماموریــت محولــه تاییــد خواهــد شــد .هــر پژوهشــکده
بایــد در مدتــی معقــول بــه اســتقالل مالــی برســد و
مامــن مناســبی بــرای جــذب نخبــگان و دانشآموختــگان
داخــل و خــارج بشــود.
بــه چــاپ کتــب و نشــریات بهــا داده خواهــد شــد معاونت
پژوهشــی در نظــر دارد نقشــی فعــال در چــاپ کتــاب
ایفــا نمایــد .در حالــی کــه رونــد چــاپ کتابهایــی
کــه پژوهشــگران بــرای چــاپ عرضــه میدارنــد ادامــه
خواهــد یافــت؛ بــا توجــه بــه مســائل مــورد نیــاز جامعــه
از اندیشــمندان دعــوت میشــود در مــورد ایــن مســائل
راهحلهــای خــود را در قالــب کتــاب عرضــه دارنــد و
بــرای تهیــه و چــاپ ایــن نــوع کتابهــا تســهیالت و
حمایتهایــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد .اصــاح
شــبکه توزیــع و رســاندن کتابهــای چــاپ شــده بــه
عالقهمنــدان بالقــوه موضــوع دیگــری اســت کــه در
بخــش انتشــارات پیگیــری خواهــد شــد .گرفتــن مجــوز
بــرای چــاپ نشــریات علمــی پژوهشــی جدیــد هــم یــک
اولویــت اســت .در عیــن آنکــه تــداوم چــاپ بــه موقــع
نشــریات موجــود مــورد توجــه خواهــد بــود .دقــت
خواهــد شــد نشــریات مطابــق اســاسنامه عمــل نماینــد.
هیئتهــای تحریریــه جلســات حقیقــی منظــم داشــته
باشــند .در چــاپ مقــاالت منافــع یــا معاوضــات شــخصی
بیاثــر بــوده و اســاس کار داوری عادالنــه و بیطرفانــه
باشــد.
شــرکت در همایشهــای علمــی و برگــزاری آنهــا،
برقــراری ارتبــاط متقابــل و همســطح بــا دانشــگاههای
داخــل و خــارج بهمنظــور تبــادل دانشــجو و اســتاد بــرای
شــرکت در دورههــای کوتاهمــدت اثــر بســیار مهمــی در
جهتگیــری صحیــح و شــتاب بخشــیدن بــه پژوهشهــا
دارد .لــذا شــرایط شــرکت در همایشهــا آســانتر و
حمایــت مالــی الزم متناســب بــا افزایــش هزینههــا بــه
روز خواهــد شــد .همچنیــن دســتورالعمل مناســب در
جهــت برگــزاری همایشهــا در داخــل دانشــگاه تدویــن
میشــود تــا برگزارکننــدکان بــا ســردرگمی کمتــر مواجــه
شــوند .عــاوه بــر ایــن تجربیــات گذشــته ســازماندهی
خواهــد شــد تــا خدمــات مشــترک بــه همایشهــا در
حــد کامــا حرف ـهای ارائــه گــردد.
دسترســی بــه منابــع علمــی بهصــورت برخــط و
کتابهــای جدیــد از ضروریــات پژوهــش موثــر و کارآمــد
اســت .تــاش خواهــد شــد اشــتراک الزم بــرای دسترســی
برخــط اکثــر پایگاههــای علمــی مــورد نیــاز پژوهشــگران
ایجــاد و پیوســته حفــظ شــود و بــرای دیگــر پایگاههــا
دسترســی برونخــط در زمانــی معقــول فراهــم آیــد.
بــرای خریــد کتــاب دو موضــوع مــورد توجــه قــرار خواهد
گرفــت .اول تامیــن و اختصــاص حتمــی اعتبــار معقــول
بــرای خریــد کتــب در هــر ســال اســت .دوم برنامهریــزی
بــرای انتخــاب و خریــد کتــاب بــه روشــی موثــر اســت
تــا بــا توجــه بــه منابــع مالــی محــدود بهتریــن بازدهــی
بــه عمــل آیــد .خریــد کتــاب بــه دو صــورت تدریجــی و
کلــی بــه ترتیــب از ناشــرین و از چنــد نمایشــگاه مهمــی
کــه در طــول ســال برگــزار میشــود برنامهریــزی خواهــد
شــد .بــر تهیــه و ارائـهی منابــع الکترونیکی تاکیــد خواهد
شــد چــون هــم از لحــاط اقتصــادی بــه صرفــه اســت و هم
از لحــاظ دسترســی و ایمنــی منبــع غیــر قابــل رقابــت
اســت .همچنیــن ســعی خواهــد شــد منابــع پــر مراجعــه
بهطــور الکترونیکــی در دســترس قــرار گیــرد.
شــبکه پرســرعت داده ســتون فقــرات دانشــگاه اســت.
شــبکه بایــد دادههــای متنــی ،صوتــی و تصویــری را
بهطــور یکپارچــه منتقــل کنــد .ترکیــب مناســب
ســخت افــزار و نــرم افــزار میتوانــد رونــد انجــام کارهــا
را تســریع کنــد .از حجــم مکاتبــات بکاهــد و افقهــای
غیــر قابــل بــاوری را در منظــر دیــد قــرار دهــد .تکمیــل
زیرســاختها ،جبــران عقــب نگهداشــتنها و ایجــاد
هماهنگــی بیــن واحدهــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .بــرای ایــن منظــور شــورای فنــاوری اطالعــات
احیــا و مســیر راه تدویــن خواهــد شــد .بــرای برقــراری
ارتبــاط بــا دنیــای بیــرون افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت
الزم اســت .ســرمایهگذاری بــرای افزایــش پهنــای بانــد و
جلوگیــری از اتــاف و اصــراف آن ،دو هدفــی اســت کــه
هماهنــگ دنبــال خواهــد شــد.
ســرمایه عظیمــی در آزمایشــگاهها و کارگاههــای دانشــگاه
انباشــته شــده اســت .هــر ســال بــر ایــن ســرمایه اضافــه
میشــود .تعمیــر و نگهــداری و بهرهبــرداری صحیــح از
تجهیــزات موجــود و خریــد عاقالن ـهی تجهیــزات جدیــد
و اجــرای صحیــح طــرح شــاعا (شــبکه آزمایشــگاهای
علمــی ایــران) نیازمنــد یــک مدیریــت تماموقــت
اســت .تجهیزاتــی کــه مــورد اســتفاده چندیــن گــروه
اســت میتوانــد بهطــور مجــازی در وبســایت بــه
نمایــش گذاشــته شــود .در هــر مــورد بایــد امکانــات و
خدمــات قابــل ارائــه و تعرفههــا مشــخص شــود تــا از
امکانــات موجــود بــه نحــو احســن اســتفاده شــود و از
ســرمایهگذاریهای بیمــورد جلوگیــری شــود.
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همایشها و رویدادهای پیش رو در حوزه معاونت پژوهشی
بــه مناســبت هفتــه پژوهــش ســال جــاری ( 14تــا  18آذرمــاه) ،در جهــت افزایــش توانمنــدی
اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان ،مجموعـهای از کارگاههــای دانشافزایــی در معاونــت پژوهشــی
و فنــاوری دانشــگاه شــهرکرد برگــزار خواهــد شــد .لیســت ایــن کارگاههــا بــه قــرار زیــر اســت:

کارگاه راهکارهای نوین شناسایی و بررسی بیان  Micro RNAو ژنهای هدف آنها در گیاهان
مدرس :جناب آقای دکرت بهروز شیران؛ استاد دانشکده کشاورزی
زمان برگزاری :شنبه و یکشنبه  14و  15آذر
مکان :سالن سمعی و برصی دانشکده فنی ،آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی و
پژوهشکده بیوتکنولوژی
کارگاه آشنایی مقدماتی با متاآنالیز و روشهای آن
مدرس :جناب آقای دکرت عزیز ا ...فالح؛ دانشیار دانشکده دامپزشکی
زمان برگزاری :یکشنبه  15آذر
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 :یکشنبه  15آذرماه
مکان :سالن فارابی دانشکده علوم پایه
کارگاه آموزشی آشنایی با کابردهای  Endnoteو  eLibدر مدیریت منابع علمی و کتابخوانهای
مدرس :جناب آقای دکرت مرتضی حسینینژاد؛ دانشیار دانشکده دامپزشکی و جناب آقای دکرت
مجید رشیفی تهرانی؛ استادیار دانشکده علوم پایه.
زمان برگزاری :دوشنبه  16آذر
مکان :کالسهای سایت کامپیوتر مرکزی
کارگاه آموزشی بررسی ساختار مبدلهای حرارتی در صنعت
مدرس :جناب آقای دکرت علیرضا جهانگیری؛ استادیار دانشکده فنی و مهندسی
زمان برگزاری :سهشنبه  17آذر
مکان :سالن سمعی و برصی دانشکده فنی و مهندسی
کارگاه آموزش Real-time PCR
مدرس :جناب آقای دکرت حسین حسنپور؛ دانشیار دانشکده دامپزشکی
زمان برگزاری :چهارشنبه  18آذر
مکان :سالن سمعی و برصی دانشکده فنی و مهندسی و پژوهشکده بیوتکنولوزی

اتمام روند امتیازدهی اعتبار پژوهشی (پژوهانه)
رونــد امتیازدهــی بــه مســتندات پژوهشــی اعضــای
هیــات علمــی متقاضــی دریافــت پژوهانــه بــه پایــان
رســید .در راســتای اجرایــی نمــودن ایــن طــرح،
کــه همــواره یکــی از خواســتههای اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه بــود ،امتیازدهــی بــه بیــش از
 5000مقالــه منتشــر شــده توســط اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه در نشــریات و کنفرانسهــای
ملــی و بینالمللــی 26 ،مــورد اختــراع و اکتشــاف
ثبــت شــده و بیــش از  3500مــورد داوری مقالــه
انجــام شــد .مجمــوع کل مــدارک مــورد بررســی
بالــغ بــر  8500مــورد بــود کــه بــه همــت و تــاش
شــبانهروزی عوامــل دســت انــدرکار در مــدت دو
مــاه بــه انجــام رســید.
بــر اســاس ارزیابــی آمــاری انجــام شــده بــر روی
مســتندات پژوهشــی دریافــت شــده ،بــه طــور

متوســط 8/36 ،مقالــه در طــول ایــن مــدت
(حــدود  3/5ســال) توســط هــر عضــو هیــات
علمــی بــه چــاپ رســید (متوســط  2/4مقالــه
بــه ازای هــر عضــو هیــات علمــی در ســال)
کــه دانشــکده دامپزشــکی بــا چــاپ حــدود
 3مقالــه در ســال بــه ازای هــر عضــو هیــات
علمــی ،باالتریــن نــرخ چــاپ مقالــه را بــه خــود
اختصــاص داد.
نــرخ چــاپ مقــاالت در کنفرانسهــای ملــی و
بینالمللــی بــه طــور متوســط  10/13مــورد بــه
ازای هــر عضــو هیــات علمــی در طــول ایــن بــازه
زمانــی (متوســط  2/89مقالــه در ســال) بــود کــه
در ایــن بیــن ،دانشــکده منابــع طبیعــی و علــوم
زمیــن بــا نــرخ  3/4مقالــه در ســال در صــدر ایــن
فهرســت قــرار دارد.

همچنیــن ،دانشــگاه شــهرکرد در ســال آینــده میزبــان برگــزاری یــک همایــش بینالمللــی و دو
همایــش ملــی خواهــد بــود .ســومین کنگــره بینالمللــی فارماکولــوژی و علــوم دارویــی دامپزشــکی
در تاریــخ  5تــا  7خــرداد مــاه ســال جــاری بــه میزبانــی دانشــکده دامپزشــکی برگــزار خواهــد شــد.
فرصــت ارســال خالصــه مقــاالت بــه دبیرخوانــه ایــن کنگــره  15دیمــاه عنــوان شــده اســت.
همایــش ملــی منابــع طبیعــی و زاگــروس مرکــزی نیــز در تابســتان  1395بــه میزبانــی دانشــکده
منابــع طبیعــی و علــوم زمیــن برگــزار میگــردد .دانشــکده فنــی و مهندســی نیــز در ســال آینــده
میزبــان بزگــزاری کنفرانــس ملــی مکانیــک جامــدات ایــران خواهــد بــود.
از تعــداد  93مــورد کتــاب چــاپ شــده در ایــن بــازه
زمانــی ( 0/09کتــاب در ســال بــه ازای هــر عضــو
هیــات علمــی) ،دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی
بــا چــاپ  0/27کتــاب بــه ازای هــر عضــو هیــات
علمــی در ســال ،بیشتریــن تعــداد چــاپ کتــاب را
بــه خــود اختصــاص داد.
از مجمــوع  26مــورد اختــراع ثبــت شــده در طــی

ایــن مــدت ( 0/03اختــراع بــه ازای هــر هیــات
علمــی در ســال) دانشــکده علــوم بــا  0/32اختــراع
بــه ازای هــر عضــو هیــات علمــی در ســال در صــدر
جــدول قــرار گرفــت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه آمــار و اطالعــات مربوطــه
از فعالیتهــای بارگــذاری شــده اعضــای هیــات
علمــی در ســامانه  SESSاســتخراج شــده اســت.
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