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سرمقاله

تجربه چندين س�ال 
فعالی�ت  مس�تمر در 
از  حماي�ت  زمین�ه 
ن�وآوران و نخب�گان 
کش�ور، بیانگ�ر لزوم 
پويا  رس�انه اي  ايجاد 
و هدفمند براي توس�عه ارتباط دوسويه میان بنیاد ملي 

نخبگان و مخاطبان آن است.
اطالع رساني سیاست ها، طرح ها و برنامه هاي حمايتي 
بنی�اد از يک س�و و آم�وزش مفاهیم کلی�دي و مورد 
نی�از نخبگان از س�وي ديگ�ر، از مهم تري�ن اهداف و 
برنامه هاي چنین رس�انه اي به ش�مار مي رود. بعبارتي 
مي توان گفت، رس�انه اي  که پل ارتباطي بین نخبگان 
و مسئوالن باشد، يكي از ابزارهاي نیل به اهداف بنیاد 

خواهد بود.
بازت�اب تالش ها و فعالیت ه�اي نخبگان کش�ور و نیز 
تالش ه�اي صورت گرفته در راس�تاي حماي�ت از اين 
افراد در يک نش�ريه که به صورت ويژه براي نخبگان و 
نوآوران کشور تهیه مي شود، عالوه بر رصد فعالیت هاي 

صورت گرفته، مس�ئوالن و مديران کش�ور را در اتخاذ 
سیاست هاي بهتر و زودبازده تر ياري خواهد کرد.

کارآفريني و تجاري س�ازي اختراعات از ديگر مباحثي 
است که آموزش آنها بواسطه يک رسانه مكتوب، موثر 
خواهد بود. اين آموزش مي تواند در قالب معرفي و مرور 
تالیفات متعدد داخل�ي و ترجمه مقاالت و گزارش هاي 

معتبر جهان در عرصه تجاري سازي انجام گیرد. 
در نش�ريه سرآمد، که نخستین ش�ماره آن در اختیار 
ش�ما قرار گرفته است، تالش خواهد شد تا مجموعه اي 
از اخبار فعالیت های بنیاد ملی نخبگان و مقاالت معتبر 
در زمین�ه امور نخب�گان، تجاري س�ازي و کارآفريني، 
گردآوري ش�ده و منتش�ر شود. امید اس�ت که از اين 
طريق ارتباطي مستمر و دوطرفه بین استعدادهاي برتر 
و نخبگان و بنیاد شكل بگیرد و گامي ديگر در راستاي 

پويايي و آباداني کشور عزيزمان برداشته شود.

نسرين سلطانخواه
معاون علمي و فناوري ريیس جمهور

و ريیس بنیاد ملي نخبگان

بسم ا الرحمن الرحيم

مدير مسئول: دکتر نسرين سلطانخواه
ريیس شوراي سیاست گذاري:

دکتر سعید سهراب پور
سردبیر: پرويز کرمي 

نقش رسانه در ايجاد ارتباط مستمر و دوسويه
 میان بنیاد ملي نخبگان و استعدادهای برتر و نخبگان کشور



با حضور رييس جمه��ور، رييس بنياد 
مل��ي نخبگان و وزير آموزش و پرورش 
از 381 دارن��ده مدال ه��ای جهان��ی و 
کشوری)طال( المپيادهای دانش آموزی 

تجليل شد.
مراسم تجليل از مدال آوران المپيادهای 
علمی دانش آموزان کش��ور که از سال 
1386 تا 1390 موفق به کس��ب مدال 
ش��ده اند، با حض��ور خانواده های آنها و 
جمعی از مس��ئوالن کش��ور، صبح روز 
دوش��نبه 12 تيرماه س��ال جاري،  در 

تاالر وحدت تهران برگزار شد.
در اين مراس��م ک��ه با حض��ور دکتر 
محم��ود احمدی ن��ژاد، دکتر نس��رين 
س��لطانخواه، معاون علم��ی و فناوری 
رييس جمه��ور و ريي��س بني��اد ملي 
نخبگان، دکتر حميدرضا حاجی بابايی، 
وزي��ر آموزش و پ��رورش، دکتر مهری 
س��ويزی، ريي��س مرکز اس��تعدادهای 
درخش��ان وزارت آم��وزش و پرورش و 
جمعی از معاونان بني��اد ملی نخبگان 
از برگزي��دگان  برپ��ا ش��د، تع��دادی 

رشته های مختلف درخواست های خود 
از مسئوالن را مطرح کردند. 

در اين مراسم381 دانش پژوه که طی 
5 س��ال گذش��ته مدال های جهانی و 
کش��وری)طال( کسب کرده اند از جمله 
27 دارن��ده مدال جهانی طال، 82 نقره 
)جهان��ي( و 32 برنز )جهاني( توس��ط 
رييس جمهور مورد تقدير قرار گرفتند.

 دکتر احمدي نژاد: سازوکار نخبه پروري 
بايد در متن زندگي اجتماعي و اقتصادي 

مردم مستقر شود
 دکتر محمود احمدي نژاد، در مراسم 
المپياده��اي  م��دال آوران  از  تجلي��ل 
علمي دانش آموزي کش��ور با تأکيد بر 
اينکه تک  تک دانش��مندان و نخبگان 
سرمايه هاي ايران عزيز هستند که بايد 
در خدمت اعتالي اسالم و ايران تالش 
کنند، گفت: »نخبه پروري صرفاً با اتکا 
به اقدام��ات يک بنياد ي��ا نهاد دولتي 
ممک��ن نيس��ت و آم��وزش و پرورش، 
وزارت علوم، بنياد ملي نخبگان و همه 

مجموعه هاي ديگ��ر مرتبط با موضوع 
نخبه پ��روري، باي��د به دنب��ال نهادينه 
کردن اين ن��گاه و رويکرد باش��ند که 
نخبه پروري در متن و س��احت عمومي 

زندگي صورت گيرد.«
رييس جمهور با بي��ان اينکه دولت با 
نهايت توان از نخبگان کش��ور حمايت 
خواهد ک��رد، توجه و س��رمايه گذاري 
ب��راي رش��د و پيش��رفت نخب��گان را 
وظيفه و افتخ��ار دولت توصيف کرد و 
افزود: »همه مس��ئوالني که با موضوع 
نخبه پ��روري و حماي��ت از نخب��گان 
مرتبط هستند، بايد بدانند که هر قدر 
در اين مس��ير تالش کنند، براي ايران 
عزيز و اعتالي بشريت و استقرار عدالت 

تالش کرده اند.«
دکت��ر احمدي نژاد با اش��اره به برخي 
سخنان و گاليه ها از مهاجرت نخبگان 
از کش��ور گفت: »تا زماني که قله هاي 
علمي دني��ا در اختيار ديگران اس��ت، 
يقين��اً ع��ده اي تماي��ل دارن��د، براي 
بهره بردن و رس��يدن به اي��ن قله ها به 

خارج از کش��ور مهاج��رت کنند و اگر 
مي خواهيم اين مس��ير معکوس شود، 
باي��د با ت��الش قله هاي علم��ي را فتح 
کنيم و با وجود مشکالت و موانعي که 
در اين مس��ير هس��ت، دست يافتن به 
اين اهداف مق��دور و ممکن بوده و در 
واقع شيريني رسيدن به قله ها در عبور 
و غلبه بر سختي ها و مشکالت و موانع 
اس��ت و بنده به شخصه ايمان دارم که 
جوان��ان عزيز امروز ايران، مس��ئوليت 
خود در اين مسير را به خوبي شناخته 
و با همت خود ايران عزيز را بر بام دنيا 

خواهند نشاند.«

 ريیس بنیاد مل�ي نخبگان: جمعیت 
تحت پوشش بنیاد ملي نخبگان از مرز 11 

هزار نفر عبور کرد
دکتر نس��رين س��لطانخواه در مراسم 
المپياده��اي  م��دال آوران  از  تجلي��ل 
علمي دانش آموزي کش��ور، اظهار کرد: 
»در س��ال هاي ابتدايي حضور ايران در 
المپيادهاي علمي جهاني دانش آموزان، 

دکتر س��عيد س��هراب پور در نشس��ت 
معاون��ان بنياد ملي نخب��گان با رييس 
و معاونان دانش��گاه ته��ران اظهار کرد: 
»تاسيس بنياد ملي نخبگان از ابتکارات 
مقام معظ��م رهبري به ش��مار مي رود 

که مصوب��ات و آيين نامه هاي آن تحت 
پوش��ش ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
اس��ت، رياس��ت هيات امناي آن را نيز 
رييس جمهور بر عهده دارد و رهبر فرزانه 
انقالب نيز به طور مداوم پيگير برنامه هاي 

اين بنياد هستند.«
وي تصريح ک��رد: »مقررات و آيين نامه 
بنياد ملی نخبگان، تعريف مشخصي از 
نخبه دارد که بر اساس آن در حال حاضر 
حدود 11هزار نفر تحت پوشش بوده که 
بيش��تر آنها در سنين جواني و شاغل به 

تحصيل در دانشگاه ها هستند.«

 تاس�یس دفت�ر بنی�اد نخب�گان در 
دانشگاه هاي نخبه پرور

  قائم مقام رييس بني��اد ملي نخبگان 
درباره تاسيس دفتر بنياد ملي نخبگان 

در دانش��گاه هاي نخبه پ��رور گفت: »در 
دانش��گاه هايي ک��ه تعداد بيش��تري از 
اس��تعدادهاي برت��ر در آن مش��غول به 
تحصيل هستند به دليل تراکم زياد اين 
افراد و در راس��تاي تسريع ارائه خدمات 
به آنان، دفتر بنياد تاس��يس شده است، 
در حال حاضر اين دفتر در دانشگاه های 
صنعتي شريف و علوم پزشکي تهران در 

حال فعاليت است.«
دکتر سهراب پور اضافه کرد: »آمارهاي به 
دست آمده از تحصيل استعدادهاي برتر 
در دانش��گاه ها به سه دوره از ابتدا تا سال 
81، از 81 تا 85 و 86 تا به امروز تقسيم 
ش��ده اس��ت که نش��ان مي دهد به طور 
تقريبي همه مشموالن گروه سوم در ايران 
حضور دارند و خروج گروه  دوم نسبت به 

گروه اول بسيار کمتر شده است.«

قائم مق��ام رييس بنياد مل��ي نخبگان 
درب��اره علت کاهش خ��روج نخبگان از 
کشور افزود: »ايجاد زمينه ادامه تحصيل 
در کش��ور و تاسيس بنياد ملي نخبگان 
همچنين ارائه تس��هيالت به افراد تحت 
پوشش از داليل کاهش خروج نخبگان از 
کشور است و طبق بررسي ها افراد مورد 

حمايت از خدمات راضي هستند.«

تخصیص 200میلیارد تومان اعتبار به   
تجهیز دانشگاه هاي نخبه پرور

قائم مقام بنياد ملي نخبگان از تخصيص 
150 ميليارد تومان به تجهيز دانشگاه هاي 
وزارت علوم خبر داد و اظهار کرد: » بعالوه 
اين، مصوبه اي  از سوي رييس جمهور ابالغ 
شده است که بر اساس آن 200 ميليارد 
تومان اعتبار به تجهيز دانشگاه هاي نخبه 

پرور اختصاص می يابد.«
گفتنی است، در اين جلسه دکتر فرهاد 
رهبر و اعضاي هيات رييس��ه دانش��گاه 
ته��ران و ش��وراي معاوني��ن بنياد ملي 

نخبگان حضور داشتند.

 با حضور ريیس جمهور صورت گرفت؛
 تجليل از 381 برگزيده المپيادهای علمی کشور

 دکتر سهراب پور اعالم کرد:
تخصیص 200میلیارد تومان اعتبار به تجهیز دانشگاه هاي نخبه پرور
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سرپرس�ت بنی�اد نخبگان اس�تان ايالم 
از برگزاري سومین جش�نواره منطقه اي 
ن�وآوري و ش�كوفايي غ�رب کش�ور ب�ا 
عنوان »جش�نواره اختراع�ات زاگرس« 
در روزهاي1 الي 3 ش�هريورماه امس�ال 
با حضور نوآوران اس�تان هاي کردستان، 
کرمانش�اه، اي�الم، لرس�تان و همدان در 

کردستان، خبر داد.
دکت�ر خلیل س�الكي در گفتگ�و با مرکز 
روابط عمومي و اطالع رس�اني بنیاد ملي 
نخبگان، اظهار داش�ت: »ثبت نام در اين 
جش�نواره در بخش ارزياب�ي اختراعات 
از تاري�خ 15 تی�ر لغايت 5 م�رداد انجام 
خواه�د ش�د و مخترعان�ي ک�ه اختراع 
پذيرفت�ه  اولی�ه،  داوري  از  پ�س  آن�ان 
ش�ود می توانند جه�ت داوري نهايی در 
نمايش�گاه جش�نواره ک�ه از تاريخ 1 الي 
3 ش�هريورماه امس�ال در کردستان برپا 

خواهد شد، شرکت نمايند.«
سرپرس�ت بنی�اد نخبگان اس�تان ايالم 
گف�ت: »اختراع�ات برگزي�ده در بخ�ش 
داوري جشنواره شايسته دريافت اعتبار 
پ ژوه�ش و نوآوري بنیاد ملي نخبگان در 
س�طح سه شناخته شده و مخترع امكان 
برخ�ورداري از تس�هیالت نظ�ام وظیفه 
را دارد و همچنی�ن مي توان�د در بخ�ش 
تجاري س�ازي پنجمی�ن جش�نواره ملي 
نوآوري و ش�كوفايي فجر انقالب اسالمي 
ک�ه بهمن ماه امس�ال در ته�ران برگزار 

مي شود شرکت نمايد.«
ش�رايط ش�رکت در اي�ن جش�نواره از 
طريق وبگاه بنیاد ملي نخبگان به نشاني 

www.bmn.ir قابل دسترسي است.

برگزاري سومین جشنواره 
منطقه اي نوآوري و شكوفايي 
»زاگرس« در استان کردستان 

هيچ��گاه تص��ور نمي کرديم که پس 
از 26 س��ال حض��ور در اين رقابت ها 
ب��ه چنان توانمندي علمي از س��وي 
اس��تعدادهاي دانش آموزي برس��يم 
که هرس��اله در شش المپياد جهاني 
رياض��ي، فيزيک، ش��يمي، زيس��ت، 
کامپيوت��ر و نج��وم و اخترفيزي��ک 

افتخار آفريني کنيم.«
وي با بيان اين که به طور متوس��ط 
اي��ران در طول 26 س��ال حضور در 
المپيادهاي علمي جزو 10 کشور اول 
دارنده مدال هاي جهاني بوده اس��ت، 
ادام��ه داد: »همچنين ايران در طول 

اين سال ها در قاره آسيا پس از چين 
هميش��ه در جايگاه دوم قرار داشته 

است.«
دکت��ر س��لطانخواه ب��ا بي��ان اين 
خانواده  ي  هم اکن��ون جمعي��ت  که 
دانش آموزان المپيادي  کش��ور از مرز 
4 هزار و 200 نفر عبور کرده اس��ت، 
تصري��ح کرد: »همچني��ن دارندگان 
مدال طالي المپيادهاي علمي کشور 

نيز به هزار نفر رسيده اند.«
ريي��س بنياد ملي نخبگان س��پس 
با اش��اره به جمعيت خان��واده بنياد 
مل��ي نخبگان، که ب��ه تازگي از مرز 

11 ه��زار نخب��ه و اس��تعداد برت��ر 
گذش��ته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
»حدود چهار هزار و 200 نفر از اين 
جمعيت را اعضاي المپيادي  تشکيل 
مي دهن��د که هر س��اله حدود 290 
نف��ر از مدال آوران ط��ال، نقره و برنز 
المپيادهاي علمي کش��وري به اين 
جمع اضافه مي ش��وند. در اين راستا 
بنياد ملي نخبگان تالش کرده که با 
حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم 
و  ش��کوفايي  و  رش��د  زمينه ه��اي 
استعدادهاي  و  نخبگان  تاثيرگذاري 

برتر را فراهم کند.«

برنامه ري��زی  و  پژوه��ش  مع��اون 
بني��اد ملی نخب��گان گف��ت: »اگر 
استعدادهاي برتر و افراد نخبه پس 
از فارغ التحصيل��ي و احراز ش��رايط 
توس��ط ش��رکت هاي دان��ش بنيان 
جذب ش��وند، بنياد ملي نخبگان تا 
دوسال بخش��ي از حقوق اين افراد 

را مي پردازد.«
 ب��ه گزارش خبرن��گار مرکز روابط 
عموم��ي و اطالع رس��اني بنياد ملي 
نخب��گان، دکتر آريا الس��تي معاون 
بني��اد  برنامه ري��زی  و  پژوه��ش 
مل��ی نخب��گان بي��ان ک��رد: »بايد 
اس��تعدادهاي برت��ر و نخبگان را به 
سمتي س��وق دهيم که محل رشد 
آنها در پژوهشکده و مراکزي از اين 

جمله باشد.«
وي اظهارکرد: »اس��تعدادهاي برتر 
پس از فارغ التحصيل شدن و جذب 
توس��ط ش��رکت هاي دانش بني��ان، 
مي توانن��د از حماي��ت بني��اد ملي 
نخبگان بهرمند ش��وند و در صورت 
احراز ش��رايط بخشي از حقوق آنان 

توسط بنياد تامين شود.«
دکتر الس��تي ادامه داد: »سال اول  
ج��ذب 80 درصد و در س��ال دوم 
مع��ادل 60 درصد حق��وق را بنياد 
مل��ی نخب��گان پرداخ��ت می کند، 
اين حقوق ب��رای دارندگان مدرك 
مرب��ي   مع��ادل  کارشناسي ارش��د 
دانش��گاه و دکتری معادل استاديار 
است که بخشی از آن از سوي بنياد 

ملي نخبگان پرداخت می شود.«
معاون پژوهش و برنامه ريزی بنياد 
ملی نخب��گان تاکيد ک��رد: »محل 
رش��د اس��تعدادهاي برتر و نخبگان 

شرکت هاي دانش بنيان است.«

جشنواره های منطقه ای

 معاون پژوهش و برنامه ريزی بنیاد ملی نخبگان :
بخش�ي از حقوق نخبگان جذب شده در شرکت هاي دانش بنیان 

براي مدت دوسال پرداخت مي شود
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آگرا چرا به ايران آمد؟
آن طور که سعيد س��هراب پور می  گويد: »دعوت از 
اين دو دانشمند، از اولين گام های بنياد ملی نخبگان 
برای حضور نخبگان جهانی در ايران است و مهمترين 
هدف از اين دعوت، تبادل دانش ميان دانش��مندان 
ايرانی و دانش��مندان ديگر کشورهای جهان است.« 
به گفته قائم مقام بنياد ملی نخبگان، اين س��ازمان، 
در راستای توسعه برنامه های بين المللی و همکاری 
بيش��تر، از بزرگان علم��ی مقيم خارج از کش��ور و 
دانش��مندان خارجی برای حضور در ايران و شرکت 

در کنفرانس های علمی کش��ورمان دعوت می کند. 
پروفس��ور آگرا و فعاليت های علم��ی او هم می تواند 
الگويی برای نخبگان کشورمان باشد زيرا آشنايی با 
اين چهره جهانی موجب ايجاد زمينه های همکاری 
علمی بيشتر ميان نخبگان ايرانی و ديگر دانشمندان 

جهان می شود.

تا دريافت جايزه نوبل
زندگی نامه پیتر آگرا: از س�فرهايی در آسیا

»محقق بودن يعنی سرگرمی و ماجراجويی داشتن. 
خيلی ها تا به حال از من پرسيده اند که زندگی يک 

محقق يا دانش��مند چه طوری است؟ و من به همه 
می گويم بيشتر از اين که شبيه اينشتين باشيم، شبيه 
هاکلبری فين هستيم! ماجراجويی می کنيم. در ميان 
مجموعه  ناشناخته ها و ش��گفتی ها به دنبال جواب 
سوال هايمان می گرديم و خب اين، هم سرگرم کننده 
است و هم ارزشمند برای همين انجامش می دهيم.« 
اين توصيفی است که آگرا از زندگی اش در آزمايشگاه 
می ده��د و خ��ب ماجراجوي��ی يک��ی از بارزترين 
خصوصيات اوست. اين را در زندگينامه اش به وضوح 

می بينيد.  
پيتر آگرا، در 30 ژانويه 1949 در نورث فيلد مينه سوتا 
به عنوان ي��ک آمريکايی-نروژی به دنيا آمد. پدرش 
دکترای شيمی داشت و استاد دانشگاه بود. مادرش 
اما دختر مزرعه بود. پيتر در نوجوانی عاشق اسکيت و 
دوچرخه سواری بود و تمام شهر را با يکی از دوستانش 
که هنرمند و ماجراجوی متفاوتی بود، رکاب می زد. 
در يکی از سال های دبيرستان، از طرف مدرسه و در 
قال��ب يک اردوی تفريحی، به روس��يه رفت. همين 
باعث شد عالقه زيادی به سفرهای خارجی پيدا کند. 
بعد عصيان هايش شروع شدند. با يکی از دوستانش 
يک روزنامه زيرزمينی در مدرسه منتشر کردند که با 
استقبال و تحسين همه به جز مسئوالن مدرسه رو 
به رو ش��ده و بعد به خاطر نمره ضعيفش در درس 
شيمی از مدرسه اخراج شد. با اين حال دبيرستانش 
را در مدرسه شبانه، تمام کرد و در دانشگاه مينه سوتا 
زبان روسی خواند. در رشته شيمی دانشگاه آگزبرگ 
ثبت نام کرد تا بعد بتواند پزشکی بخواند. همين زمان با 
کمک برادرش يک تيم فوتبال راه انداخت و به صورت 
پاره وقت، برای يک گل فروشی، گل جا به جا می کرد. 

 فقط يک رويا بود، تا وقتی که ساعت 5:30 صبح 8 اکتبر 2003، تلفن زنگ زد و صدايی با لهجه سوئدی، دريافت 
جايزه نوبل شیمی را به من تبريک گفت. من هم مثل خیلی از محققان، رويای جايزه نوبل را در ذهنم داشتم و خب اين 
رويا، آن صبح عجیب به واقعیت پیوست. با تبريک تلفنی نماينده آکادمی علوم سلطنتی سوئد و کمیته نوبل شیمی از 
خواب بیدار شدم. داشتم آماده می شدم، که مری )همسرم( با مادرم تماس گرفت تا اين خبر را به گوش او هم برساند. 
مادرم گفت: »خیلی خوبه. به پیتر بگو باالخره يک کار مفید انجام دادی!« خبرنگاران زيادی جلو در خانه منتظرم بودند. 
وقتی به آزمايشگاه رسیدم، جشنی برايم ترتیب داده شده بود. نوار منشی تلفنی ديگر از کار افتاده بود اما صدای 
هیجان زده هم کالسی های نوروژی ام خیلی جالب بود. پیغام گذاشته بودند: »پیتر، پیتر، ما همین االن خبرو شنیديم. 
اين غیرقابل باوره!« کمی مكث و بعد اضافه کرده بودند: »منظورمون اينه که قابل باوره ولی خیلی هم فوق العاده است.« 
طی روزهای بعد، صدها نفر از هم کالسی های دانشگاه، فامیل هايمان در آمريكا و اسكانديناوی، هم بازی های کودکی ام، 
هم کالسی هايم در دانشكده پزشكی و خیلی از دوستان و آشنايانی که سال ها بود نديده بودمشان، تماس گرفتند و 

تبريک گفتند. برای من، شانس اين تجديد آشنايی ها، بهترين قسمت دريافت جايزه نوبل بود.
چیزی حدود 9 سال بعد، يک هفته در خرداد ماه 1391، پیتر آگرا، برنده جايزه نوبل شیمي سال 2003 و استاد دانشگاه 
جانز هاپكینز آمريكا به دعوت بنیاد ملی نخبگان به ايران آمد. در اين سفر، همسر آگرا، مری مک گیل و دکتر نورمن 
نیورايتر از دانشمندان برجسته کسب و کار بین المللي، ديپلماسي علمي و فناوري و نخستین سفیر علمي اياالت 
متحده در اروپا، هم او را همراهی می کردند. آگرا سه سخنرانی در مرکز همايش های بین المللی صدا و سیما، دانشگاه 
صنعتی شريف و  دانشكده پزشكی دانشگاه تهران  انجام داد. دکتر نیو رايتر هم يک سخنرانی در دانشگاه شهید 

بهشتی داشت. 

شماره 1 • م�ردادماه 1391 6

گزارش وي�ژه

نفیسه حاجاتی

بيشتر از اين که شبيه اينشتين 
باشم، شبيه هاکلبری فين هستم!

گزارشی از حضور پیتر آگرا،
برنده جایزه نوبل شیمی سال 2003، در ایران



سپس در دانشکده پزشکی پذيرفته شد درست شبيه 
دو برادر ديگرش. همان سال، يعنی در 1970، پيتر 
به تنهايی، چند ماه را به سفر در آسيا گذراند. او از اين 
سفرها به عنوان تجربه ای که چشم هايش را به روی 
دنيا باز کرد، ياد می کند. بعد از مسافرت هيچ هايک  
گونه در ژاپن و تايوان، به الئوس رفت. تپه های شمال 
تايلند را با موتور سيکلت گشت. اشتياقش برای ديدن 
محوطه باس��تانی انگکور او را به کامبوج کش��اند. به 
ويتنام رفت. بعد از اين گشت و  گزارها در سيالن و هند 
و افغانستان و ايران به استانبول رسيد در حالی که به 
خاطر بيماری های مختلف، ضعيف شده بود. از اين 
سفرها که برگشت، در سپتامبر 1970 تحصيالتش را 

در دانشکده پزشکی دانشگاه هاپکينز شروع کرد.
پيتر معتقد است، موسسه جان هاپکينز دو اتفاق مهم 
را در زندگ��ی او رق��م زد؛ کار در زمينه پژوهش های 
زيست  پزش��کی و آشنايی با همس��رش مری. مری 
مک گيل دختر جذاب و باهوشی بود که در آزمايشگاه 
نئوروبيولوژی کار می ک��رد. او درباره مری می گويد: 
»آرامش و هوشمندی او ذات عصيانگر و بی قرار من 
را متعادل می کرد. مدام تشويقم می کرد که تحقيقات 
علمی را ادامه بدهم و با هم کار می کرديم.« در 1975 

مری و پيتر با هم ازدواج کردند. 
هدف آگرا اين بود که يک پژوهشگر مستقل باشد و 
در زمينه مشکالت بالينی در آزمايشگاه کار کند. ولی 
بعد احس��اس کرد که نياز دارد دوره ای را در زمينه 
طب داخلی بگذراند. بورسيه تحصيلی در زمينه غدد 
و خون شناسی در دانشگاه کارلينای شمالی دريافت 

کرد. 
در س��ال 1989، پيتر و همکاران��ش کار را بر روی 
پروتئين kDa 28 شروع کردند. اما حساسيتی در مورد 

حفاظت از تحقيقاتش��ان و 
ثبت آن ها نداشتند تا اين که 

به تشويق يکی از دوستانشان، 
ش��روع کردن��د به ثبت رس��می 

تحقيقاتشان. در فوريه سال 1992، اين 
تحقيقات را ثبت کردند و بعد اس��م آکوآپورين 

 28 kDa ب��ه وج��ود آمد و پروتئي��ن (aquaporin)
تبديل ش��د به AQP1. اما در دسامبر 2001، وقتی 
در سمپوزيومی که برای بزرگداشت صدمين سالگرد 
جايزه نوبل برپا ش��ده بود، از پيتر آگرا دعوت شد تا 
نتايج تحقيقاتشان را به صورت مقاله ای ارائه دهد، اين 
اکتشاف صورت بين المللی به خود گرفت و ديده شد. 
سپس در سال 2003 پيتر آگرا برای کشف کانال های 
غش��ای سلولی جايزه نوبل شيمی را از آن خود کرد 
و حاال او رييس موسسه تحقيقات ماالريای دانشگاه 

جان هاپکينز است.

شیمی در دانشگاه شريف
يک هفته در اي�ران: دفتری برای برنده نوبل

پيت��ر آگرا بعد از س��فری که در جوان��ی به ايران 
داشته، اين بار به عنوان ميهمان بنياد ملي نخبگان 
به ايران آمده بود تا برای بخش��ی از جامعه علمی 

ايران، از تجربيات علمی اش بگويد.
اولي��ن س��خنرانی آگ��را در س��الن همايش های 
بين الملل��ی ص��دا و س��يما  برگ��زار ش��د. در اين 
سخنرانی او با اش��اره به کودکی اش، گفت: »ذهن 
کودکان همانند نواري خالي اس��ت و دانش��مندان 
مي توانند اي��ن نوار را پر کنند. اگر ما بتوانيم ذهن 
کودکان را با اطالعات مناس��ب پ��ر کنيم، آنها در 
آين��ده مي توانند وارد دنياي نخبگان ش��وند.« بعد 

ادامه داد: »فرد پژوهشگر 
و نخبه بايد انگيزه بسياري 
داش��ته باش��د، بايد بس��يار 
عالقه مند باش��د و از مشکالت 
نهراس��د تا بتواند راه��ش را از ميان 
مش��کالت پيدا کند. ما نيز بسيار جاه طلب و 
بلندپرواز بوديم و در نهايت توانس��تيم با همکاري 
اعضاي گروهمان و ديگر نخبگان علمي بر مشکالت 

پيروز شويم.« 
آگرا در دانش��کده شيمی دانشگاه صنعتی شريف، 
درباره کانال های مولکولی در غشای سلولی صحبت 
کرد و بعد به دانشجويان حاضر گفت: »بيشتر شما 
در سنين کمتر از 35 سال هستيد و بهترين فرصت 
را برای کسب دانش و ارتقاء سطح علمی خود داريد. 
تاريخ کشور شما، دانشمندان بزرگي را به خود ديده 
و بي ش��ک آينده کش��ور نيز غنی از عل��م و دانش 
خواهد بود.« بعد از اين س��خنرانی، رييس دانشگاه 
صنعتی ش��ريف نشان برتر علمی اين دانشگاه را به 
پرفس��ور پيتر آگرا اهدا کرد و با تاکيد بر همکاری 
مداوم اين دانش��گاه با دانش��مندان سراسر جهان، 
اعالم کرد که دفتری در دانش��کده شيمی دانشگاه 
صنعتی شريف به نام پروفسور پيتر آگرا و با عنوان 
عضو افتخاری دانشگاه تدارك ديده شده و بر اساس 
صحبت های صورت گرفته، هر سال چند روزی، اين 
دانشمند برنده جايزه نوبل، ميهمان ايران خواهد بود 
تا در اين دفتر به سواالت و مسائل دانشجويان دوره 
دکتری رشته های شيمی و بيوشيمی پاسخ بدهد. 
س��پس پيتر آگرا از دفترش بازدي��د کرد و بر روی 
تابلوی وايت برد دفترش تصويری از کانال های آبی 

آکوآپورين را کشيد و امضا کرد.

 برای شروع گفت و گوی مان، لطفا به طور 
خالصه درباره کش�فی که جاي�زه نوبل را 

برايتان به ارمغان آورد، صحبت کنید. 
خب م��ن جايزه نوبل ش��يمی را به طور 
مش��ترك با روبرت مک کينو برای کش��ف 
کانال های غش��ای س��لولی دريافت کردم. 
کشف کرديم که چه طور آب وارد سلول ها 
می شود. البته اين را بچه های دبستانی در 
مدرس��ه می خوانند ولی خ��ب اين مبنای 
تحقيق��ات ما بود. ما ب��ه اين ها می گوييم: 
کانال های آبی پروتئين��ی. آکواپورين هاف 
کانال ه��ای آب��ی پروتئينی هس��تند که 

باعث حرکت مولکول های آب در غش��ای 
س��لولی می ش��وند. آب همين طوری وارد 
س��لول نمی ش��ود بلکه به طريق��ی کاماًل 
س��ازماندهی شده به س��لول می رسد. اين 
روند در بافت هايی از بدن که آکوآپورين ها 
ي��ا کانال های آب��ی را دارند، س��ريع تر رخ 

می دهد. 
 حتماً قبل از اين که به ايران سفر کنید، 
در م�ورد جايگاه علمی اي�ران تحقیقاتی 
کرده اي�د. وضعی�ت علم�ی اي�ران را ب�ه 
خصوص در رش�ته خودتان، ش�یمی، چه 

طور ارزيابی می کنید؟

اگر ويدئوهای س�خنرانی هايش را با آن همه انرژی ديده باشید، از آرامشی 
ک�ه موقع صحبت ک�ردن دارد، جا می خوريد. حاال 9 س�ال بعد از دريافت 
جايزه نوبل، پیتر آگرا با عصا، آرام آرام راه می رود. آرام صحبت می کند. فقط 
از چش�مان نافذش می توانید روح جستجوگر و دقیقش را درک کنید. در 
يكی از سخنرانی هايش در ايران، وقتی سوال می کنند که آيا علم می تواند 
تمام مشكالت بش�ر را حل کند؟ جواب می دهد: »خب معلوم است که نه. 
ببیند من پزشكم. جايزه نوبل شیمی را هم برده ام اما در 60 سالگی، به خاطر 

کمردرد مجبورم با عصا راه بروم.«
برنامه فشرده سخنرانی ها و بازديدهايی که برای پیتر آگرا ترتیب داده شد، 
مجالی برای مصاحبه های اختصاصی رس�انه های مختلف نمی گذارد اما ما 
باالخره موفق می شويم، در آخرين روز حضور آگرا در ايران و چند ساعت 
پیش از پروازش، در هتل محل اقامتش، چند دقیقه ای با برنده نوبل شیمی 

صحبت کنیم. 

مصاحبه اختصاصی  با پیتر آگرا:

اشتياق دانشجويان غافلگيرم کرد!

پيتر آگرا، دانشمند آمريکاييـ  
نروژي،  در اين سال جايزه نوبل 
شيمي را براي کشف کانال هاي 

غشاي سلولي، دريافت کرد.

ال
ــــ

س

 پيتــر آگرا، نشــان برتر 
صنعتي  دانشــگاه  علمــي 
شــريف را از رييس اين 

دانشگاه دريافت کرد.
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اول بايد تاکيد کنم با اين که من نوبل ش��يمی را 
دريافت کرده ام اما قبل از هر چيز، پزش��ک هستم. 
ب��ه عنوان يک پزش��ک که تجرب��ه کار تحقيقاتی 
آزمايش��گاهی در زمينه ش��يمی را دارد و بر اساس 
تجربه های فوق العاده ام در مورد کار با پژوهشگران  
ايراني، می توانم بگويم که که آدم های بسيار باهوش 
و عالقمند به علم هستند. در اينجا هم تعداد زيادی 
از مشتاقان علم را در دانشگاه شريف و تهران ديدم و 
خب به نظرم ايران در موقعيت علمی خوبی است و 

مدت زيادی است که اين موقعيت 
را حفظ کرده است.

 شما به دعوت بنیاد ملي نخبگان 
ايران، به اين کشور آمديد و طی 
روزهای گذش�ته چند سخنرانی 
در مجام�ع علمی و دانش�گاهی 
ايران داشتید. فضای علمی ايران 

را چه طور ارزيابی می کنید؟
م��ا با دانش��جويان و مدرس��ان 
مالق��ات  اي��ران  در  نخب��ه ای 
کرديم ک��ه اي��ن قابل توجه بود. 
هر کدامش��ان به خوبی نخبگان 
ديگری که در کش��ورهای ديگر 
دي��ده بودم، بودند. پژوهش��گران 

ايراني به کس��ب تجربه و حضور در مجامع علمي و 
دانشگاهي عالقمندند. 

 کنفرانس هاي�ی ک�ه در ايران داش�تید چه طور 
بودند؟

من در ايران س��ه کنفرانس داشتم. اولی در سالن 
صدا و سيما بود که در مورد سه دانشمند آمريکايی 
که ما نخبه خطابش��ان می کردي��م، صحبت کردم. 
دومی، درباره نوبل و در دانشگاه شريف بود و سومی 
در دانش��کده داروسازی دانش��گاه تهران بود که در 
مورد زندگی در دنيای علم و بزرگ شدن و عالقمند 
ش��دن به پژوهش صحبت ک��ردم. در کل می توانم 
بگويم که تحت تاثير اشتياق مخاطبانم قرار گرفتم. 

مخصوصا در مورد دانشجويان. آنها با سواالت شان و 
اشتياق شان من را غافلگير کردند. 

 در اي�ران، بنیاد ملي نخبگان ب�ه امور مربوط به 
مخترعان و نخبگان رسیدگي مي کند. به نظر شما 
يک فرد چه پش�توانه تجربه و دانشي بايد داشته 
باش�د تا بتوانی�م نام نخب�ه را در م�وردش به کار 

ببريم؟
ببينيد، کلمه نخبه در کشورهای مختلف، معناهای 
مختلفی دارد. در اياالت متحده اين کلمه همان قدر 
که در مورد رش��ته های تجارت و 
مالی و اجتماعی ب��ه کار می رود، 
برای وضعيت های تخصصی هم به 
کار می رود. به نظرم در ايران بيشتر 
اين صفت بر وجه تخصصی تمرکز 
دارد. البت��ه در کل، م��ن معتقدم 
نخبه ه��ای علمی، دانش��مندانی 
هستند که دنيا را در جهات مثبتی 
تغيي��ر داده اند و مفهوم اين تغيير 
در علوم اجتماعی، علوم رفتاری و 
علوم آزمايشگاهی، متفاوت است. 
بنابراين فکر می کنم در بنياد ملی 
نخبگان، افراد نخبه برجس��ته ای 
هس��تند ک��ه در واقع دني��ا را در 
جه��ت مثبتی تغيير داده اند و دارند اين روند را هم 

ادامه می دهند.
 نظرت�ان درب�اره پدي�ده ای به نام ف�رار مغزها يا 

مهاجرت نخبگان چیست؟
پدي��ده ف��رار مغزها يک حقيقت اس��ت. از برخی 
جهات، خوبی هاي��ی دارد چون نيروه��ای جوان و 
خالق می توانند از شانس های بهتری برای آموختن 
استفاده کنند ولی خب سوی منفی جريان اين است 
که همه به يک جهت می روند. مثال اياالت متحده 
پزشک تربيت نمی کند. پزشکان را از کانادا يا شمال 
آفريقا جذب می کند. پزش��کانی از زيمباوه و شمال 
آفريقا. بنابراين با مسئله ای به نام فرار تخصص هم 

رو به رو هستيم. و خب سوال اينجاست که مثالً شما 
به عنوان يک جوان، آيا در منطقه خودت می مانی يا 

به دنبال بخت و شانس خودت می روی؟
 س�هم زيادي از عل�م و پژوه�ش در حال حاضر 
در دانش�گاه ها متمرکز شده، اما ممكن است افراد 
خالقی باشند که نتوانند وارد دانشگاه ها بشوند. به 
نظر شما چه کاری بايد انجام شود که دسترسی به 

علم برای اين دسته هم امكان پذير باشد؟  
اول از همه اين که، استعداد اغلب به ارث می رسد. 
برای همين است که بعضی ها در رشته ای استعداد 
دارن��د و بقيه در ش��اخه های ديگر. مثالً هنرمندان 
صحنه يا نوازندگان ممکن است در رشته های علمی 
عملکرد خوبی نداشته باشند و خب شما می توانيد 
آدم های موفق زيادی را در رشته های مختلف ببينيد. 
حاال آن دسته افرادی که آن قدر قابليت ندارند که 
در دانش��گاه های معتبر يا دانشگاه های ديگر، درس 
بخوانند، بايد صبور باش��ند و استعدادشان را کشف 
کنند. به نظر من راه های بسيار زيادی برای داشتن 
يک زندگی خوب هس��ت. راه های بسيار بيشتری 
ب��رای ل��ذت ب��ردن از زندگی هس��ت. پدربزرگ و 
مادربزرگ من کشاورز بودند. هيچ وقت هم احساس 
بيهودگی نکردند. خيلی سخت در صنعت کشاورزی 

کار می کردند و به دانشگاه هم نرفتند.
 به چند کشور تا به حال سفر کرديد؟ و به عنوان 
کس�ی که س�ال ها ص�رف تحصی�ل و تحقیق در 
دانشگاه ها کرده ايد، وضعیت تحصیالت تكمیلی را 

در کشورهای ديگر چه طور می بینید؟
فکر می کنم چيزی حدود 100 کشور را ديده ام ولی 
خب هنوز همه را نديده ام. ببينيد، به نظرم کشورهای 
مختلف تا حدودی ب��ه اهميت دانش پی برده اند و 
می دانند که کار در اين زمينه، سرمايه گذاری برای 
آينده اس��ت. مثال در آفريقا، بچه های خانواده های 
خيل��ی فقير هر روز کتاب های ش��ان را برمی دارند. 
با لباس تميز می روند مدرس��ه. من خوشبين ام. اما 
خب ب��ه نظرم به تحصيالت تکميل��ی هنوز کمتر 

گو
فت

گ

دکتر نورمن پی نیورايتر، پیتر آگرا را در سفر به ايران 
همراه�ی می کرد. نیورايتر از دانش�مندان برجس�ته 
کس�ب و کار بین الملل و ديپلماس�ی و اولین س�فیر 

علمی اياالت متحده در اروپا است. 
نیورايتر پیش از ت�رک ايران، درباره تجربه حضورش 
در ايران گفت: » من سه بار تا به حال به ايران آمده ام. 
اولین س�فرم، سال 2004 بود. سفر بعدی 2007 و االن 
هم که 2012 هس�تیم. ب�ه نظر من طی اين 8 س�ال، 
پیشرفت علمی ايران بس�یار قابل توجه بوده است و 
اين نكته را در تعداد مقاالت علمی منتش�ر ش�ده در 
نشريات بین المللی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی 

که در ايران ديده ام و در اش�تیاق دانشجويان جوانی 
که با آنها برخورد داشته ام ديده ام و خیلی من را تحت 

تاثیر قرار داده.«  
اولین س�فیر علمی اياالت متح�ده در اروپا، در مورد 
همكاری دانشمندان ايرانی و امريكايی، گفت: »از يک 
طرف، خب مش�كالت زيادی بر س�ر راه اين همكاری 
هس�ت و از طرف ديگر خیلی بیش�تر از آن چه که به 
نظر می آيد، همكاری وجود دارد. با وجود مشكالتی که 
در مورد ويزا و مهاجرت و انواع مس�ايل ديگر هست، 
نكته جالب اين اس�ت که دانشمندان همديگر را پیدا 
می کنن�د، تحقیقات همديگر را مطالع�ه می کنند، با 

يكديگر مرتبط می ش�وند و همكاری می کنند. اگر به 
پژوهش های منتشر شده در نشريات بین المللی نگاه 
کنی�د، می بینید که تعداد قابل توجهی مقاله هس�ت 
که با همكاری دانش�مندان ايرانی و محققین خارجی 
نوشته شده اند که در اين میان بیشترشان آمريكايی 

هستند.« 
به گفته دکتر نورمن نیو رايتر، س�ال گذش�ته، تعداد 
5600 دانش�جوی ايرانی در دانشگاه های آمريكا ثبت 
نام کرده اند و يكی از اساتید دانشگاه استنفورد درباره 
دانش�جويان ايرانی اش گفته: »اين دانش�جويان جزو 
بهترين دانش�جويان من هستند مخصوصا در مقطع 

فوق تخصص.«
نیورايت�ر در انته�ای صحبت هايش از بهداش�ت آب 
آشامیدنی، بهداش�ت غذايی، مصايب زيستی، زلزله 
و مس�ايل مربوط به انرژی به عنوان مشكالت جهان 

دکتر نورمن نیورایتر، دانشمند کسب و کار بین الملل و دیپلماسی
ایران پیشرفت علمی قابل توجهی داشته است

بر اساس 
تجربه های 
فوق العاده ام در مورد 
کار با پژوهشگران  

ايراني، می توانم بگويم 
که آدم های بسيار 

باهوش و عالقمند به 
علم هستند.
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بها داده می ش��ود در حالی که اين دوره خيلی حساس است. 
ما اميدواريم که اوضاع بهتر بش��ود. به نظرم کشورهای ديگر 
سرمايه گذاری بيش��تری روی آموزش عالی می کنند و منابع 
بيش��تری اختصاص می دهند. ولی فکر می کنم به زودی همه 

جهان اهميت آموزش را درك کنند. 
 در يك�ی از س�خنرانی هايتان، گفتی�د ک�ه در عل�م کمی 
ش�عبده بازی هس�ت و از ماجراجويی صحبت کرديد. با اين 

تعاريف، زندگی و کار شما در آزمايشگاه چه گونه است؟
اوه بله. ش��عبده بازی! البته کار من در آزمايش��گاه مربوط به 
گذش��ته است. حاال بيشتر تحقيق و پژوهش می کنم. به سفر 
می روم و با دانش��مندانی از کشورهای مختلف ديدار می کنم. 
ببينيد در واقع، کمی شعبده بازی در علم هست و اين بيشتر 
ب��ه محدوده چيزهايی ک��ه می دانيم و چيزه��ای ديگری که 
فراتر از اين محدوده ق��رار می گيرند برمی گردد. ما می توانيم 
پيش بين��ی کنيم که طبيعت چه چي��زی به ما خواهد گفت. 
بنابراين می توانيم بگوييم در علوم مختلف افسون هايی هست 
که دانشمندان می توانند اين شگفتی ها را درك کنند و بفهمند 
که چرا رخ می دهند. بنابراين ما با غافلگيری ها و خالقيت های 

زيادی سر و کار داريم. 
 scientific) علم�ی  روزنامه ن�گاری  درب�اره  نظرت�ان   

) چیست؟  journalism
به نظ��رم روزنامه نگاران علمی نقش خيل��ی مهمی را بازی 
می کنند. ما در آزمايشگاه سعی نمی کنيم يک کار رسانه ای 
بکنيم. ولی روزنام��ه نگاران می توانند اطالعات ما را دريافت 
کنن��د و با اس��تفاده از آن ها، جامع��ه را آگاه کنند. کار ما به 
روزنامه نگاران علمی وابس��ته اس��ت. من فک��ر می کنم فهم 
درست و دقيق علم، بهترين روش برای هوشمند کردن توده 

مردم است.
 چه قدر خانواده تان در موفقیت شما موثر بوده اند؟!

ب��ه نظرم خانواده نقش فوق الع��اده ای در زندگی آدم دارند. 
نق��ش فوق العاده ای در اين که ت��و را هدفمند و زندگی ات را 
ارزشمند کند. خانواده من خيلی جاها ازخودگذشتگی زيادی 
انجام دادند تا من به اين نقطه رسيده ام. من زمان های زيادی 
را در آزمايش��گاه و به سفر گذراندم البته همين مسئله باعث 
شده بچه هايم هم مثل من زياد سفر  کنند البته هنوز به ايران 
نيامده اند ولی ب��ه زودی به ايران هم خواهند آمد. و در کل، 

همه ما داريم از زندگی مان لذت می بريم.
 فرزندانت�ان را تش�ويق کرده اي�د ک�ه راه ش�ما را ادام�ه 

بدهند؟  
خب به نظر می آيد که اين کار را نکرده باش��م. چون  هيچ 
کدام از فرزندانم، در علوم آزمايشگاهی، تحصيل نکردند اما هر 
کدام رشته های فوق العاده ی ديگری را امتحان کردند. فرزند 
بزرگم، در صنعت و تجارت مشغول است. فرزند دومم معمار 
و طراح فضای شهری است که طراحی های شهری خوبی هم 
انجام داده. فرزند سومم دانشجوی حقوق است و کوچکترين 
فرزن��د خانواده ه��م اين روزها دارد آماده می ش��ود که برود 
شيلی در آمريکای شمالی، برای تدريس. بنابراين هيچ کدام 
از آنها در آزمايش��گاه نيستند ولی همه شان مشغول کارهای 
فوق العاده خودشان هستند. البته همسرم زيست شناس است 

و در خانواده هم نقش باغبان و معلم را دارد.
 تجرب�ه س�فر به اي�ران چه ط�ور بود؟ ب�از هم ب�ه ايران 

برمی گرديد؟
بله. خب برای هر کس��ی ممکن اس��ت که به ايران بيايد و 
تحت تاثير زيبايی ها، مهربانی های مردمش قرار بگيرد. ايران 
کش��ور بزرگ و ثروتمندی اس��ت و بايد گوشه گوشه اش را 
ديد. فکر می کنم که در س��فر بعدی حتما به اصفهان، شيراز 
و دانشگاه های ديگر سر بزنم. البته شما می توانيد يک عمر را 

صرف ديدن ايران بکنيد. 

گو
فت

ن�ام برد و گف�ت: »پروژه های بی ش�ماری وجود دارند، مش�كالت گ
زيادی هس�تند و مس�ايل علمی مختلفی وج�ود دارند که همه ما 
بايد دس�ت به دس�ت هم بدهیم و حل شان کنیم. هدف ما هم اين 
است که همكاری های بین دانشگاه ها و دانشمندان ايران و آمريكا 
را بهبود ببخشیم. امیدوارم که بتوانیم راهی برای اين همكاری های 
متقابل پیدا کنیم. ماموريت مهم ما همین ارتباط برقرار کردن بین 

دانشگاه های مختلف در سراسر جهان است.«
دکتر نورمن پی نیو رايتر همچنین در نشستی که با حضور فناوران، 
روساي مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري، اساتید و دانشجويان 
در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به صحبت درباره چالش ها و 

فرصت های قرن 21 در زمینه علم، پرداخت. 
اين دانش�مند برجس�ته کس�ب و کار بین الملل و ديپلماس�ي با 
اش�اره به تعداد زياد دانشجويان ايرانی در آمريكا گفت: »مي توان 
با برگزاري کارگاه هاي آموزش�ي ظرفیت ه�اي جديدي براي انجام 
کارهاي پژوهشي ايجاد کرد. ايرانیان در زمینه تحصیالت تكمیلي، 

کارشناسي ارشد و دکتری، از توانايي بااليي برخوردارند و اين توان 
را در رشته مهندسي الكترونیک بیشتر مشاهده مي کنیم.« 

او ادام�ه داد: »ب�ه آينده علمي ايران و آمريكا خوش بین هس�تم، 
زيرا کیفیت تحقیقات ش�ما بسیار باال است و البته از توانايي زبان 

انگلیسي در میان دانشجويان ايراني نیز تعجب کرده ام.«

من معتقدم نخبه های علمی، دانشمندانی هستند که دنيا را در جهات مثبتی تغيير 
داده اند و مفهوم اين تغيير در علوم اجتماعی، علوم رفتاری و علوم آزمايش��گاهی، 

متفاوت است. 
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سخنرانی های برنده نوبل شیمی 
را تماشا کنید

رس�م است که در انتهای گزارش ها، از منابع 
م�ورد اس�تفاده، ه�م ي�اد کنند. ب�ه همین 
بهان�ه، دوس�ت دارم در انته�ای اين مطلب، 
توصی�ه کنم مصاحب�ه ويدئويی پیت�ر آگرا 
و ردري�ک مک کینو، برندگان نوبل ش�یمی 
س�ال 2003، را در س�ايت آکادم�ی نوب�ل 
ببینید. مصاحبه بس�یار جالبی اس�ت که به 
جزئیات علمی کش�ف های اين دو دانشمند 
نمی پردازد و بیش�تر حول زندگی و کارشان 
صحب�ت می کن�د. مصاحبه پرس ت�ی وی با 
پیتر آگرا و نورم�ن پی نیورايتر هم، معطوف 
و صحبت ه�ای  اي�ران  در  ب�ه حضورش�ان 
اي�ن دو درباره پیش�رفت های علم�ی ايران 
اس�ت. اگر دوس�ت داري�د زندگی نامه کامل 
پیتر آگ�را را بدانی�د، اوتوبیوگرافی او را در 
سايت آکادمی نوبل از دس�ت ندهید. برنده 
نوب�ل ش�یمی، در اين مطل�ب زندگی اش را 
از از تول�د پ�درش تا بع�د از دريافت جايزه 
نوب�ل توضیح داده اس�ت. توصیف هايش در 
مورد ش�خصیت های تاثیرگذار زندگی اش و 
خاطراتی ک�ه در اين مطلب نق�ل کرده، آن 
قدر جذاب هس�تند که مجبور ش�ويد تمام 
6 هزار و س�یصد کلم�ه اتوبیوگرافی را يک 
نفس بخوانید. اما اگر دوس�ت داريد جزئیات 
علمی کش�ف آکواگورين و کانال های آبی را 
بدانی�د، می توانی�د ويدئ�وی کنفرانس آگرا 
را در س�مپوزيوم »فرات�ر از ژن ه�ا« ک�ه به 
مناسبت صدسالگی جايزه نوبل در موسسه 
کارولینس�كا در استكهم سوئد برگزار شده، 
ببینید. موضوع اين کنفرانس که س�ال 2001 
ارائه ش�ده، »آکوآپورين؛ از ساختار اتمی تا 

پزشكی بالینی« است.

 (http://www.nobelprize.org/
mediaplayer/index.php?id=551)

 (http://presstv.com/
detail/2012/06/12/245903/
ambassador-scientific-nobel-laureate-
prize-winner-science-chemistry-
american/)

 (http://www.nobelprize.
org/mediaplayer/index.
php?id=547&view=1)

 (http://www.nobelprize.org/nobel_
prizes/chemistry/laureates/2003/agre-
autobio.html)

 (http://www.nobelprize.
org/mediaplayer/index.
php?id=1450&view=1))

در اينترنت دنبال کنید



 حكم هر يک از ما کدام است؟ »نخبه«،»استعداد 
برت�ر« يا هیچ کدام؟ به کدامین س�ابقه کاری، حكم 
خود را دريافت کرده ايم؟ اگر حكم اس�تعداد برتری 
را در س�ابقه خ�ود داريد، س�واالت زي�ر را از خود 

بپرسید: 
 نخب�ه کیس�ت و تفاوت های من با ي�ک نخبه در 

چیست؟
 آيا به راستی من يک نخبه بالقوه هستم؟ 

 چگون�ه می توانم حكم خ�ود را ب�ه نخبگی ارتقا 
دهم؟

اگر هم حكم نخبگی را به همراه داريد، سواالت زير 
را با خود مرور کنید:

 تفاوت های من با افراد غیرنخبه در چیست؟
 وظاي�ف من در قب�ال جامعه و وظاي�ف جامعه در 

قبال من کدامست؟
 آي�ا باز هم ق�ادر خواهم بود در مراحل و ش�رايط 

مختلف، نخبگی خود را بروز دهم؟
اين بخش، به دنبال پاسخگويی مستقیم به سواالت 
باال نیس�ت. بلكه مطلبی اس�ت برای تغییر پارادايم 
ذهنی افراد نخبه و غیرنخبه برای حرکت در مس�یر 

نخبگی. 

مس��ير نخبگی را تعريف نخبگی ترس��يم کرده 
اس��ت. درياف��ت »نش��ان لياقت نخبگ��ی« به اثر 
ماندگار فرهنگ��ی، مديريتی، علمی، اقتصادی و... 
يک��ی از اعضای جامعه در مح��دوده جامعه مورد 
تمرکز يا جامع��ه کوچک تر يا بزرگ تر با توجه به 

شرايط خاص منوط شده اس��ت. به عبارت ديگر 
فرد نخبه کس��ی اس��ت که جامعه موردنظر خود 
را گامی به جلو حرکت داده اس��ت حتی اگر اين 
گام بس��يار کوچک باش��د. در پاسخ به اين تقاضا 
که اگر افراد در مس��ير نخبگی مورد حمايت قرار 
گيرند، جامع��ه زودتر از ب��رکات و نتايج نخبگی 
آن ها بهره مند خواهد شد، »نشان لياقت استعداد 
برتر«تعريف ش��ده اس��ت و اين نش��ان لياقت به 
افرادی تعلق می گيرد ک��ه در يکی از آزمون های 
شبيه س��ازی ش��ده از س��طح دانش و يا عملکرد 
نخب��گان در حيطه ه��ای مختلف علم��ی، قرآنی، 

ورزشی، هنری، ادبی، ... خوش بدرخشند. 
سوال اينجاست که اگر مسير نخبگی برای افزايش 
برکات حاصل از نخبگی در جامعه طراحی ش��ده 
اس��ت، چرا کمتر در برنامه ريزی ه��ا بر اين جنبه 
تأکيد و پافش��اری می شود؟ پاس��خ اين سوال، به 
يک��ی از پيش فرض های مدي��ران و نقش آفرينان 
اين عرصه ب��از می گردد. اي��ن پيش فرض بر اين 
ب��اور تکيه دارد که نحوه عملکرد ذهن افراد نخبه 
معلوم نيست و آشنايی با آن با هدف مديريت آن، 
غيرممکن اس��ت. تنها راه مديريت برکات نخبگی 
آن اس��ت که افراد نخبه و افراد در مسير نخبگی، 
تحت حمايت های الزم قرار گيرند تا آرامش نسبی 
فراهم شده در زندگی ايشان، امکان بروز نخبگی 
آن ها را در عمل فراهم نمايد. اما اين پيش فرض با 
نتايج مشاهده شده در عمل بسيار متفاوت است. 
چند درصد از افراد دارای نش��ان لياقت اس��تعداد 

برتر، تاکنون توانس��ته اند داروی تس��کين زخمی 
از زخم ه��ای جامع��ه را پيدا نموده و ي��ا با تغيير 
شرايط، علت های ريشه ای به وجود آمدن زخم ها 
را ريشه کن نمايند؟ چند درصد از افراد نخبه، پس 
از درياف��ت حمايت های الزم، زمينه های جديدی 
از نخبگی خ��ود را عيان نموده ان��د؟ و به عکس، 
چند درصد از افراد نخبه، ش��رايط فراهم شده در 
خارج از کش��ور را برای آينده علمی و کاری خود 

برگزيده اند و...؟
پرسيدن سواالت باال، فقط تلنگری است به يک 
نياز واقعی در مس��ير نخبگی. از تعريف فرد نخبه، 
اين گونه برمی آيد که فرد نخبه، فردی باش��د که 
نه تنها توانمند است تا درد نان خود را التيام  دهد 
بلکه قادر است با ارايه راه حلی، داروی تسکين اين 
درد را برای کل جامعه پيشنهاد دهد. آيا اين انتظار 
از نخبگی، قابل مديريت است؟ پاسخ سوال مثبت 
است اگر کمی پيش فرض ها را تغيير دهيم. نحوه 
عملکرد افراد نخبه و فرايندهای ذهنی ايشان، به 
مدد يک��ی از کامل ترين روش های اکتش��افی به 
نام »نوآوری نظام يافته«، مکش��وف شده است. از 
اين منظر آشنايی با TRIZ که سرواژه يک عبارت 

روسی است برای گروه های زير توصيه می شود:
 افراد دارای نش��ان لياقت نخبه و استعداد برتر؛ 
ب��ا هدف مديريت ذهن خود برای حداکثر نمودن 

توان ذهنی در اثرگذاری در جامعه؛
 مديران حوزه نخبگی در کشور؛ با هدف تغيير 
س��اختارهای حداکثرس��ازی ب��رکات نخبگی در 
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حل مسأله

تعريف مسأله به عنوان يک گام 90 درصدی



کشور؛
 افراد دارای انگيزه ب��رای اثرگذاری در جامعه؛ 
ب��ا ه��دف کش��ف توانمندی های ذهن��ی خود و 

توانمندی تفکر مشابه نخبگان؛

TRIZ کمي بیشتر درباره
»تئوری کش��ف و حل مسايل ابداعی«، برگردان 
فارس��ی TRIZ اس��ت. نام هايی همچون »نوآوری 
نظام يافته« و »تفکر خالق کش��ف و حل مسأله« 
نيز در ادبيات اين روش اکتشافی، معروف شده اند. 
همان طور که از نام های آشنای اين روش اکتشافی 
می توان انتظار داش��ت، اين روش، کش��ف و حل 
مسايل ابداعی را مبنای نوآوری نظام يافته می داند 
و دس��تيابی به نوآوری را در يک مسير نظام يافته 
قاب��ل تکرار توس��ط کارب��ران نخب��ه و غيرنخبه، 

تضمين می کند.

رابطه مستقیم TRIZ با نخبگی در چیست؟

 TRIZ هر اثر ماندگاری را در کش��ف و حل يکی 
از مس��ايل ابداعی موجود در سيستم ها و قوانين 
جاری در زندگ��ی مردم می داند و گويی انتظار از 
فرد نخبه نيز چيزی جز اين نيست. به عبارت ديگر 
وظيفه نوش��ته و نانوشته فرد نخبه آن است که با 
کشف و حل مسايل ابداعی موجود در سيستم ها 
و قواني��ن جاری در زندگی مردم و جامعه، نه يک 

اثر بلکه اثرات ماندگار خود را ارايه نمايد. 
ب��ا پذيرش اي��ن رابطه، يک��ی از پيش فرض های 

اساسی در مس��ير نخبگی شکل می گيرد که فرد 
نخب��ه، وظيفه خود را بر کش��ف و حل مس��ايل 
ابداعی جامعه معطوف می کند و همکاری نخبگان 
با يکديگر و رقابت های ايش��ان برای نقش آفرينی 

موثر در جامعه، از اين دريچه قوت می گيرد.
توانمندس��ازی افراد نخبه در اين مسير، آغاز کار 
است. به جای آن که بر روش های ناخودآگاه افراد 
نخبه در کش��ف و حل مسايل ابداعی تکيه کنيم، 
گام عملياتی در اين عرصه، آگاه س��ازی ايشان در 
شناخت برترين روش های فکری است. به عبارت 
ديگر رقابت بر سر توانمندی آگاهانه يا ناخودآگاه 
نخبگان در شناخت و بکارگيری روش های کشف 
و حل مس��ايل ابداعی نيست بلکه گوی سبقت را 
کس��ی می تواند بربايد که انگيزه و پشتکار الزم را 
برای پياده سازی آگاهانه روش ها در عمل از خود 

نشان دهد.
توانمندی در »تعريف درست يک مسأله ابداعی 

درس��ت«، 90 درص��د از اي��ن 
مسير بحرانی را شکل می دهد. 
مس��أله را تف��اوت، ش��کاف يا 
همان فاصله بين وضع مطلوب 
از وضع موجود تعريف می کنند 
بدين معن��ا که در صورت عدم 
رضايت از وض��ع موجود، هنوز 
مس��أله ای تعريف نشده است و 
تنها تعريف مسأله زمانی کامل 
می ش��ود که وض��ع مطلوب و 
موجود هر دو مش��خص باشند 
و رف��ع ش��کاف بي��ن آن ها به 
عنوان مس��أله انتخاب شود. با 
پاس��خگويی به اين س��وال که 
»در تعري��ف مس��أله، تق��دم و 
اولويت رتبی ب��ر تعريف وضع 
مطلوب است يا وضع موجود؟«، 

می توان تعريف مس��أله را به ص��ورت دقيق تر نيز 
بي��ان نمود. به عکس روش فک��ری اکثر ما، تقدم 
رتبی با تعريف وضع مطلوب اس��ت بدين معنا که 
کار تعريف مسأله با نارضايتی از وضع موجود آغاز 
می ش��ود اما ذهن تا تعريف وضع مطلوب، آرام و 
ق��رار نمی گيرد و س��پس با توجه ب��ه ويژگی ها و 
صفات درنظر گرفته ش��ده ب��رای وضع مطلوب، 
تناظرها برای وضع موجود محاس��به می ش��ود و 
س��پس رفع فاصله تعريف ش��ده به عنوان مسأله 

انتخاب می شود.
برای تعريف مسأله، استانداردهايی در نظر گرفته 
شده اس��ت تا تعريف مس��أله، جنس عملياتی و 
کارب��ردی به خود بگيرد. اس��تاندارد نخس��ت آن 
که تعريف مس��أله، بدون وابستگی به سيستم ها و 

روش های شناخته شده در حل مسايل هر حيطه 
علمی تعريف ش��ود. دوم آن که قابليت س��نجش 
داشته باشد. عموما مسايل، معلول عملکرد ناقص 
سيس��تم ها و قوانين جاری در زندگی در راستای 
رفع نيازهای بشر می باشند و عدم وابستگی تعريف 
مسأله به سيستم ها و قوانين جاری در همان گام 
اول، ذه��ن را از درگيری در اينرس��ی های فکری 
رها می کند تا مس��أله بيشتر خود را نمايان سازد. 
استاندارد دوم نيز در پی آن است تا نتيجه عينی 
و ملم��وس از وجود مس��أله را در ادبيات مفاهمه 
صاحبان مس��أله ايجاد نمايد. ب��ا توجه به اين دو 
استاندارد، جزيياتی برای تعريف مسأله نيز عنوان 
ش��ده است بدين صورت که تعريف مسأله با بيان 
تف��اوت تغيير مقدار ويژگی های ش��ی ء يا مفهوم 
موردنظر بيان ش��ود. به عبارت ديگ��ر، »مقدار«، 
»ويژگی« و »ش��ی ء يا مفهوم« به عنوان سه جزء 
کليدی در تعريف مس��أله لحاظ شوند. برای مثال 
می توان به »نياز به تغيير درجه 
حرارت محيط يک سالن جلسه 
از 40 درج��ه ب��ه 20 درجه«، 
»ني��از به تغيير تعداد مس��ايل 
کشف و حل ش��ده نخبگان از 
يک عدد در دو سال به يک عدد 
در دو فصل«، و همچنين »نياز 
به تغيير حجم مش��ارکت های 
داوطلبانه در س��اخت مدارس 
از صده��ا ميلي��ون توم��ان به 
صدهاهزار ميلي��ون تومان« به 
عن��وان نمونه هاي��ی از تعريف 
مسأله در قالب استاندارد اشاره 

نمود.
تعري��ف مس��أله، عموم��ا ب��ا 
صفت درس��ت همراه اس��ت و 
اين س��وال را ب��رای همه ما به 
دنب��ال دارد که »چگونه می توان اطمينان حاصل 
نمود که مس��أله درست انتخاب شده است و تمام 
تالش های ما ارايه راه حل های درست برای مسايل 
غلط، نيست؟«. درستی مس��أله در بيان دقيق با 
س��ه جزء کليدی در قالب دو استاندارد بيان شده 
خالصه نمی ش��ود بلکه در منظ��ر انتخابی فرد به 
نگاه به وضع مطل��وب و وضع موجود می توان آن 
را جستجو کرد. با اين سوال و ترکيبی از سواالتی 
پيرامون تفاوت های مس��أله های آش��نا و ناآشنا، 
مسأله های بدساختار و خوش ساختار، مسأله های 
تکراری و خالق، مس��أله های ابداعی و غير ابداعی 
و نهايتا مس��أله های پيچيده و س��اده، پيش��نهاد 
می دهي��م تا اي��ن بخش را در ش��ماره هاي  آينده 

ماهنامه »سرآمد« دنبال کنيد.

برگــردان فارســی  ايــن کلمه »تئوری کشــف و حل مســايل 
ابداعی« است. اين روش، کشف و حل مسايل ابداعی را مبنای 
نــوآوری نظام يافته می داند و دســتيابی به نــوآوری را در يک 
مســير نظام يافته قابل تکرار توسط کاربران نخبه و غيرنخبه، 

تضمين می کند.

مسأله را تفاوت، 
شکاف يا همان 
فاصله بين وضع مطلوب از 
وض��ع موج��ود تعري��ف 
می کنند بدين معنا که در 
صورت ع��دم رضايت از 
هن��وز  موج��ود،  وض��ع 
نشده  تعريف  مس��أله ای 
است و تنها تعريف مسأله 
زمانی کامل می ش��ود که 
وضع مطلوب و موجود هر 

دو مشخص باشند
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انديشيدن به آينده؛
زندگی در عدم قطعيت ها

آين�ده
فراروايت هايی از پیش بینی پذيری و ناپذيری

مطالع��ات درخصوص آينده ي��ا آنچه که امروزه 
ب��ا ن��ام »آينده پژوه��ی« ش��ناخته می ش��ود را 
می ت��وان برآم��ده از فراروايت هاي��ی از زندگی و 
نظ��م موج��ود در کيهان دانس��ت. فراروايت ها را 
می توان در پيوس��تاری مي��ان دو فراروايت کالن 
جايابی کرد. فراروايت ها، بر حس��ب موضع گيري 
در م��ورد »قابلي��ت ش��ناخت آين��ده« ب��ه دو 
وضعيت حدی و افراطی قابل تقس��يم هس��تند. 

.(Frechtling, 1996, p.6)
در ي��ک س��و، آين��ده کام��ال قاب��ل پيش بيني 
(Walsh, 2005) دانس��ته می شود. اين ديدگاه که 
قدمتی ديرپاتر دارد، تمامی مشکل پيش بينی های 
نادقيق را بر گردن دانش و ابزار ناکافی و توس��عه 
نايافته بش��ر می داند. در اين ديدگاه تعين گرايانه 
)دترمينيستيک( جهان از چنان نظمی برخوردار 
اس��ت که ب��ه فرض دانس��تن رواب��ط تغييرات و 
همچني��ن نقاط اوليه می توان وضعيت های آينده 
يک س��امانه )سيس��تم( را پيش بينی نمود. اين 
ديدگاه که از علم فيزيک نيوتنی برخواسته و در 
حوزه مهندسی پرداخته شده است، ميل شديدی 
به يافتن روابط مکانيکی حرکت و تغيير در جهان 

واقع��ی دارد. ب��ر پاية همين فراروايت اس��ت که 
قائلين ب��ه اين ديدگاه معتقدند که توس��عه علم 
و فناوري به همراه افزايش توانمندي انس��ان در 
درك تحوالت و چرخه عل��ي و معلولي تغييرات 
در آين��ده، منجر ب��ه پيش بيني دقيق ت��ر آينده 
مي ش��ود (Flechtheim, 1972). در اين ديدگاه که 
آينده قابل پيش بينی اس��ت؛ هرچند تاکنون بشر 
به دليل اب��زار ناکافی يا تجربي��ات ناکافی موفق 
به ش��ناخت آينده نشده باش��د؛ اما پيش بينی در 
س��ال های آينده به ش��دت رش��د خواهد يافت.

تاکيد بر روش شناسی و ش��ناخت روابط کمی و 
ساختاری از ويژگی اين فراروايت از آينده است.

اما در س��ويی ديگ��ر، فراروايتی ديگ��ر از آينده 
وجود دارد که آينده را اساسا غير  قابل  پيش بيني 
می داند (Bell, 1996a, 1996b; Amara, 1981b). بر 
پايه اي��ن روايت که آينده را ب��ه داليل مختلفي 
نمي توان به صورت دقيق ش��ناخت؛ الزم اس��ت 
ت��ا نه بر يک آين��ده بلکه ب��ر آينده هاي مختلف 
توجه ش��ود. در اي��ن فراروايت ب��ر داليلی مانند 
اراده انس��انی-اجتماعی، پيچيده بودن سيستم ها 
و ناش��ناخته بودن مولفه ه��ای تاثيرگذار و روابط 
س��اختاری ميان آن ها تاکيد می ش��ود. توس��عه 
ديدگاه ه��ای تجربی در حوزه اقتصاد که زمانی بر 
روابط کمی و ساختاری استوار بود؛ و شکل گيری 

و توسعه آن چه که امروزه با نام »اقتصاد تجربی« 
ناميده می شود، نشان می دهد روابط کمی محض 
و انتزاعی به شدت در پيش بينی ها ناکارآمد است. 
در اين ديدگاه انس��ان بر خالف س��اير موجودات 
بی به��ره از اراده به محض آن که بداند س��ايرين 
چ��ه پيش بينی ای در خصوص رفت��ار وی دارند، 
به س��ادگی رفتار عقاليی خ��ود را تغيير داده، به 
نحوی که قابل پيش بينی نباش��د. از سوی ديگر 
هر انس��انی از قدرت پيش بينی برخوردار است و 
به همين دليل گاه در س��رعت تحوالت می تواند 
تغييرات��ی را ايجاد کند، تغييراتی که می تواند به 
صورت دس��ته جمعی، و نه فردی، باشد. مطالعات 
مختلف��ی که در حوزه های مختلفی از علوم انجام 
شده است، نشان می دهد، که با رشد آگاهی های 
انس��ان از پويايی ه��ای يک س��امانه، پيش بينی 
پيچيده تر و چه بس��ا ناممکن شود. رفتار جوامع 
توس��عه يافته تر در مواجهه با تحوالت اقتصادی و 
اجتماعی به نحو چش��م گيرتری پيچيده تر ش��ده 

است.
بديهی است که فراروايت کارکردگرايانه تر )و نه 
الزاما درس��ت تر( آن است که آشتی ميان اين دو 
فراروايت برقرار س��ازد. در اي��ن روايت بينابينی، 
آينده تا حدي قابل پيش بيني و تا حدي غيرقابل 
پيش بيني دانسته می ش��ود. اين ديدگاه منطبق 

نگاهي بر مفاهيم و مباني آينده پژوهي
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ب��ا آينده ن��گاري و آينده پژوه��ي معاصر اس��ت 
(Frechtling, 1996, p.6). در اي��ن ديدگاه فارغ از 
آن که در آينده پيش بينی ها با توس��عه علوم بهتر 
می شود يا نه؛ با استفاده از رويکردی کارکردگرايانه 
تالش می ش��ود تا از منافع تکنيک ها و روش های 
آينده پژوهی به صورتی بهينه بهره گرفته شود. به 
اين ترتيب در اين ديدگاه نيروهای ش��کل دهنده 
آين��ده که با ن��ام پيش ران های  آينده ش��ناخته 
می شوند، مهم ترين مولفه سازنده آينده هستند؛ 
و بر پايه همين دو فراروايت بيان شده، به دو گونة 
پيش ران های پيش بينی پذي��ر و پيش بينی ناپذير 

تقسيم می شوند.

پیش ران های آينده
پيش ران ها، نيروهايي هس��تند ک��ه بر وضعيت 
فعلی ب��ه گونه ای تاثير می گذارن��د که می توانند 
آن را تبدي��ل ب��ه آين��ده ای متف��اوت از ام��روز 
گردانن��د. آينده ب��ر پاية نيروه��ا و پيش ران های 
مختلف��ی که بر آن��ان تاثير می گذراند، س��اخته 
می ش��وند. به عبارت ديگ��ر پيش ران ها عناصري 
هس��تند که باعث حرکت و تغيير در طرح اصلي 
س��ناريوهای آينده شده و س��رانجام داستان ها را 
مشخص مي کنند (Schwartz, 1991). پيش ران ها 
يا ش��کل دهنده ها عواملی هس��تند ک��ه می تواند 
ب��ه صورت کليدی بر رويدادها، توس��عة يک نوع 
خاص از توسعه و سوق دهی به آينده هايی متمايز 
تاثيرگذار باشد (Miles, 2005). نيروهای پيش ران 
متع��ددی در جهان وج��ود دارند که هر يک اين 
وضعي��ت فعل��ی و موجود را به س��ويی و جهتی 
خاص س��وق می دهند و آين��ده در نهايت امری 
غير از برآيند پيش ران های مختلف ش��کل دهنده 
به آينده نيس��ت، که امروز را مجبور به حرکت به 
س��وی فردا می کند. اما خ��ود نيرو های پيش ران 
نيز در گذر زمان دچار تغيير می ش��وند، اما اغلب 
نيروهای پيش��ران در دوره های کوتاه مدت کمتر 

.(Schwartz, 1991) دچار تغيير می شوند
مبتنی بر دو فراروايتی که آينده را پيش بينی پذير 
و پيش بينی ناپذير را می دان��د، می توان نيروهای 

پيشران را نيز به دو دسته تقسيم نمود:
 نيروهای پيش��ران از پيش معين: اين نيروهای 
پيش ران وابس��ته ب��ه هيچ زنجي��ره ي خاصي از 
حوادث نيس��تند، و مس��تقل از محيط و س��اير 
نيروهای پيش��ران ب��ا احتمال باالي��ی در آينده 
تحق��ق خواهد يافت. اگر مولف��ه ای از آينده  فارغ 
از به وقوع پيوس��تن ش��رايط خاصی باش��د و از 
پيش مش��خص باشد، آن مولفه يک عنصر نسبتاً 
مش��خص اس��ت. به اين ترتيب در زمان شناخت 

آينده می توان نيروهای پي��ش ران از پيش معين 
را ب��ه عن��وان مولفه هايی با احتم��ال باال در نظر 
گرفت. نمونه هاي��ی از عناصر از پيش  معين قابل 
1 پديده هايي با تغييرات کند و  ذک��ر عبارتند از: 
2 موقعيت هاي  آهس��ته، هم چون رشد جمعيت؛ 
ناگزي��ر: مث��الً ژاپني ها ب��ا توجه ب��ه محدوديت 
منابع ان��رژی بايد يا واردکننده انرژی باش��ند يا 
توليدکنندة انرژی های نو؛ 3 واقعيت هاي موجود: 
4 رودررويي هاي  مثاًل تعداد جوانان يک کش��ور؛ 
غيرقابل اجتناب: تقابل ماليات دهندگان با دولت 

بر سر افزايش ماليات.
عدم قطعي��ت:   دارای  پي��ش ران  نيروه��ای   
پيش ران ه��ای دارای عدم قطعي��ت زمانی ش��کل 
می گيرد که دو پيش ران آينده را به دو س��مت و 
سوی مختلف سوق می دهند و هر دو تقريبا دارای 
نيروهای يکسانی هس��تند، يا آن چنان وابسته به 
مجموع��ه ای از رويدادها و حوادث هس��تند، که 
تحق��ق يا عدم تحقق آينده ای خاص در پرده ای از 
ابه��ام باقی می ماند. بر خ��الف پيش نگری که در 
س��ده های گذشته در برنامه ريزی ها مورد استفاده 
قرار می گرف��ت، در آينده پژوهی فرض می ش��ود 
ک��ه آينده های بدي��ل متع��ددی می تواند تحقق 
يابد. به همين دلي��ل آينده  به طور کامل  از پيش 
 تعيين ش��ده نيس��ت (Amara, 1981) ، از همين رو 
 (Bell, 1996a, 1996b, 1998) آينده ، باز، بدون مرز
و تکاملي اس��ت، در نتيجه ذاتا داراي عدم قطعيت 
است (Jouvenel, 1967). به عبارت ديگر آن دسته 
از نيروهای پيش��ران که تحقق يا عدم تحقق شان 
وابسته به ساير عوامل ديگر باشد، و نتوان از پيش 
در خصوص تحقق يا عدم تحقق آن ها با اطمينان 
بااليی س��خن گفت، عدم قطعيت هس��تند. نمونة 
عدم قطعيت عبارت است از: استقبال افکار عمومی 
و س��ليقه خريد مردم در قبال محصوالت اصالح 
ش��ده ژنتيکی يا بازگش��ت به س��مت محصوالت 

ارگانيک کشاورزی.
عدم قطعي��ت زايي��ده دوران م��درن اس��ت، از 
يک س��و افزاي��ش توانايی انس��ان در مداخله در 
طبعيت باعث ش��ده اس��ت که گزينه های پيش 
روی انس��ان ها افزايش يابد و ب��ه دنبال آن تاثير 
گزينش ها و انتخاب ه��ای متنوع افراد و هويت ها 
توانسته است، بر سايرين تاثيرگذار باشد و در اين 

جهان پيچيده عدم قطعيت ها نيز افزايش  يابد.
بر اس��اس اين دو دسته نيروی پيشران وضعيت 
آينده ي��ا آينده ه��ای بديل، ت��ا ان��دازه ای قابل 
شناسايی می شود. آينده هاي محتمل آينده هايی 
هستند که بر اساس عناصر از پيش معين می توان 
شناسايی نمود و به همين دليل نيز عدم قطعيت 

بااليی دارند، در حال��ی که آينده هاي باورکردني 
آن دس��ته از آينده هايی هس��تند که می تواند بر 
اساس تحقق يا عدم تحقق يک عدم قطعيت شکل 

گيرد. 
پيش نگري، ديدگاهی از آينده پژوهی است که بر 
دستيابي به »پيش  بيني« دقيق از آينده متمرکز 
اس��ت. پيش ران ه��ای از پيش معين م��ادة اوليه 
پيش نگری ها و پيش بينی ها را تشکيل می دهند. 

عدم قطعیت ها و کاربرد آن در آينده پژوهی
ن��گاه  در  عدم قطعي��ت  دارای  پيش ران ه��ای 
نخس��تين ناکارآمد ب��ه نظر می رس��ند؛ چرا که 
ب��ه اين ترتيب امکان شناس��ايی آين��ده از آدمی 
صلب می ش��ود. اما عدم قطعيت ه��ا نوعی از نگاه 
جديد را به هم��راه می آورند. به اين ترتيب اصل 
پيش بينی ناپذيری آينده بدين معنا نيس��ت  که  ما 
نگران  آينده نباش��يم و تنها به  بخ��ت  و اقبال  يا 
سرنوشت  تکيه  و اعتماد کنيم ، يا اينکه  بنشينيم 
 تا هر وقت  بحران هاي  ناگهاني  تازه اي  فرا رس��يد، 
بدون  ط��رح  و برنامه ي  قبلي خود را به  امواج  بحر 
آن ها بس��پاريم . به عکس،  اين  اصل  حکم  مي کند 
که نسبت به آينده موضع  مناسبتري  اتخاذ کنيم : 
نه  در پي  پيش بينی قطعي آينده  باشيم ، نه  امور را 
به  سرنوشت يا قضا و قدر وانهيم ، و نه  بدون  طرح 
 و برنامه  ي قبلي  پيش برويم. بلکه الزم است تا به 

جای آينده به آينده ها تمرکز کنيم.
به جای آن که از خود بپرسيم که »آينده پديده 
x چيس��ت؟« از خ��ود بپرس��يم: »پدي��ده x چه 
آينده های متنوعی خواهد داش��ت؟ اين آينده ها 
چه پيامدهايی در پی دارند؟ از ميان اين آينده ها 
کدام ي��ک برايم��ان مطلوب تر اس��ت و کدام يک 
ن��ه؟« »در هر يک از آينده هايی که باورپذيرند ما 

چه خواهيم کرد؟« و...
گذار از نگاه قطعی به دنيا به س��مت نگاه همراه با 
عدم قطعيت گش��اينده افق هايی تازه در پيش روی 
آدمی اس��ت. افق هايی که به انسان اجازه می دهد، 
به گونه ای خالقانه آينده های متنوعی را ببيند و از 
پش��ت پنجره های مختلفی به تاريخ آينده بنگرد و 
اين سرآغاز ايده »خلق آينده« است. سرآغاز ايمان 
به گزاره »آينده خود را خلق کنيد« يا گزارة »آن چه 

که مورد انتظار است تحقق خواهد يافت«.
آينده پژوه��ی بي��ش از هر چيز تف��اوت در نگاه 
به جهان اس��ت، آينده پژوهی استفاده از روش ها 
و فنون نوين در ديدگاه های س��ابق نيس��ت، اگر 
اي��ن دي��دگاه نوآيند نتوان��د در ذهن بنش��يند، 
آينده پژوهی نمی تواند در حل مسايل و مشکالت 

کارآمد باشد.

به جای آن که از خود بپرس��يم که »آينده پديده x چيس��ت؟« از خود بپرس��يم: »پديده x چه آينده های 
متنوعی خواهد داش��ت؟ اين آينده ها چه پيامدهايی در پی دارن��د؟ از ميان اين آينده ها کدام يک برايمان 

مطلوب تر است و کدام يک نه؟«، »در هر يک از آينده هايی که باورپذيرند ما چه خواهيم کرد؟«
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حقوق مالكیت فكری
   در دني��اي امروز، خلق ثروت متکي بر فناوري 
است. امروزه، پايه هاي اقتصاد کشورهاي پيشرفته 
ب��ر اقتص��اد دانش بنيان بنا ش��ده اس��ت. معنا و 
مصاديق ثروت تغيير کرده است، اکنون ايده هاي 
جديد، روش هاي نو و دانش جديد، خود »ثروت« 
هس��تند که اين دارايي ها به »دارايي هاي فکري« 
مش��هورند. اين دارايي ها به ق��دري اهميت دارند 
که گاهی اوقات تا 80 درصد دارايي ش��رکت هاي 
معظم و جهاني را تش��کيل مي دهن��د. به عنوان 
مثال شرکت IBM در سال 2006 از طريق فروش 

حق ليسانس خود بالغ بر 2/1 ميليارد دالر درآمد 
کسب کرده است. 

با مروري بر انقالب هاي ايجاد ش��ده در سه قرن 
اخير و نيز منبع ايجاد ثروت مشاهده مي شود که 
مناب��ع ايجاد ثروت، از قبل از قرن هجدهم تا قرن 
بيستم و يکم به ترتيب زمين، منابع طبيعي، منبع 
انرژي و دانش بوده است. به عنوان مثال در عصر 
حاضر، ديگر حجم توليد فوالد مالکي براي توسعه 
به شمار نمي رود چرا که ارزش افزوده پاييني دارد 
و ني��از به دانش پيچيده اي ن��دارد. از اين رو براي 
دس��تيابي به سهم ارزش افزوده باالتر، بايد بيشتر 

تمرکز بر صنعت فوالد آلياژي و پيشرفته متمرکز 
شود.

اهمیت مالكیت فكري
دارايي ه��اي فک��ري، از جمله مقوله هايي اس��ت 
ک��ه به جه��ت اهميت ب��اال بايد م��ورد حفاظت 
ق��رار گيرد. همانگونه که ني��روي انتظامي امنيت 
را در شهر حاکم مي س��ازد، بايد نظامي نيز براي 
حفاظت از دارايي هاي فکري وجود داش��ته باشد. 
محصول هوش انساني، در مقايسه با ساير کاالها و 

محصوالت داراي سه ويژگي  اس�ت: 
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مالكیت فكری و ثبت اختراع

 آگاهی از حقوق مالكیت فكری و مديريت دارايی های فكری برای پژوهشگران 
و ن�وآوران بس�یار حائز اهمیت اس�ت. مخترعان بايد بدانند ک�ه چطور می توانند 
يافته های خود را شناس�ايی، حفاظت و بهره ب�رداری کنند تا بتوانند از آنها، خلق 
ثروت و کس�ب درآمد نمايند. يكی از چارچوب ه�ای حقوقی حمايت و صیانت از 
دارايی های فكری، ثبت اختراع اس�ت. ثبت اختراع )پتنت( حق انحصاری تولید، 

فروش و جلوگیری از واردات را به صاحب اختراع اعطا می کند. 
در اين مقاله پس از معرفی مصاديق مالكیت فكری، تعريف ثبت اختراع و شرايط 
ثبت آن و برخی نكات مهم ديگر در اين زمینه بررسي خواهد شد. در شماره های 
آتی با ساير مصاديق مالكیت فكری، روند ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور و 

مالكیت فكری برای شرکت های دانش بنیان آشنا مي شويد.

آشنايی با

 مالکيت فکری و ثبت اختراع
حسن علم خواه 



 نتيجه مستقيم کار فکري انسان است. 
 در اثر مصرف از بين نمي رود. 

 ب�ه راحت���ي عرض�ه ش���ده و قابليت تکثير 
دارد.

حق��وق مالکيت فک��ري، حلقة مکم��ل چرخة 
ن��وآوري به حس��اب مي آيد. بعد از خل��ق ايده با 
ايجاد حقوق مالکيت فکري امکان تجاري س��ازي 

آن تسهيل مي شود.
ذک��ر اين نکته هم الزم اس��ت که يکي از داليل 
کندي رش��د فناوري فضاي ناامن براي نوآوري و 

ابداع است.

انواع دارايي
هرگاه سخن از دارايي به ميان مي آيد ناخودآگاه 
ذهن انس��ان به س��مت مصاديق عين��ي مالکيت 
همچ��ون پ��ول،  زمي��ن، کاال و غيره س��وق پيدا 
مي کند، اين در حالي اس��ت ک��ه در دنياي امروز 
ن��وع ديگ��ري از مالکيت مورد توج��ه قرار گرفته 
اس��ت که به مرات��ب از دارايي ه��اي ملموس، پر 
اهميت تر اس��ت و از آن با عن��وان مالکيت فکري 
(intellectual Property)  ياد مي ش��ود. در ذيل 
تقسيم بندي کلي انواع دارايي ها آورده شده است:

 دارايي هاي پولي: پول، اعتبار، وام و غيره.
 دارايي ه�اي فیزيكي: زمين، س��اختمان، کاال، 

موجودي انبار و غيره.
 دارايي هاي فكري: ه��ر نوع دارايي غيرفيزيکي 
ديگر همچون دانش فن��ي، بانک اطالعات تجاري، 

ايده ها، طرح هاي صنعتي و غيره.
دارايي هاي فکري، ارزشمندترين دارايي شرکت ها 
در هزاره جديد محسوب مي شوند. در ذيل برخي 
از نمونه هاي چش��مگير اين دارايي ها آورده شده 

اس��ت. امروزه افزايش سهم دارايي هاي ناملموس 
نس��بت به دارايي هاي ملموس، به عنوان يکي 

از ش��اخص هاي ش��رکت هاي موفق دنيا به 
حساب مي آيد. به اين موارد توجه کنيد؛

 شرکت مايكروسافت: 97 درصد از ارزش 
کل دارايي ه��اي ش��رکت ب��ه دارايي هاي 
فک��ري اختص��اص دارد و تنه��ا 3 درصد 
از ارزش کل دارايي ه��اي اي��ن ش��رکت 
به س��اختمان، تجهي��زات و غيره مربوط 

 Microsoft مي ش��ود. ارزش ن��ام تج��اري
در س��ال2004 بالغ بر 59/94 ميليارد دالر 

تخمين زده شده است.
  دانش�گاه هاي آمري�كا و کان�ادا: درآم��د اين 

دانش��گاه ها از طريق واگذاري حق ليسانس نتايج 
تحقيقاتشان به ساير شرکت ها و دولت هاي ديگر 
در سال 2000 ميالدي بالغ بر 1/26 ميليارد دالر 

بوده است.
 درآمدهاي کس��ب ش��ده از طريق اعطاي حق 
ليس��انس توس��ط ش��رکت هاي مختلف در سال 
2000 در حدود 100 ميليارد دالر برآورد ش��ده 

است.
 شرکت کوکاکوال: ارزش نام تجاري کوکاکوال در 
س��ال2004 بالغ بر 67/52 ميليارد دالر تخمين 

زده شده است.
 ش�رکت نیس�ان: در س��ال هاي اخي��ر به علت 
ضعيف شدن نام تجاري اش تقريباً 1000 دالر در 

هر خودرو از دست داده است.

اقسام مالكیت فكري
حقوق مالکيت فکري(IPR)، عبارتس��ت از حقوق 
ناش��ي از آفرينش ه��ا و خالقيت ه��اي فکري در 

زمينه هاي علم��ي، صنعتي، ادب��ي و هنري. اين 
حقوق به دو حوزة کلي تقسيم مي شود:

 مالكیت ادبي و هنري)کپي رايت(
مالکيت ادبي و هنري شامل دو بخش است: 

1 حقوق پديد آورندگان اصلي آثار هنري و ادبي
2 حق��وق جانب��ي يا حق��وق اجراکنن��دگان و 
توليدکنندگان آثار صوتي و س��ازمان هاي پخش 

راديويي و تلويزيوني و نيز ناشران آثار ادبي

 مالكیت صنعتي
در مي��ان مصاديق مختلف مالکي��ت صنعتي از 
جمله پتنت، عالئم تجاري، اس��رار تجاري و غيره، 
ثبت اختراع به لحاظ نقش��ي که در زندگي بشر و 
پيشرفت انسان ها دارد از اهميت خاصي برخوردار 

است.

مصاديق مالكیت فكری که در ايران مورد حمايت قانونی قرار می گیرند

مصاديق مالکيت نوع مالکيت
مدت حمايت قانونینمونه هادامنه حمايت قانونیفکری

مالکيت صنعتی

روش يا فرايندی که جديد باشد و بتواند در اختراع
بخشی از صنعت بکار رود

دانش فنی توليد دارو يا بيوپليمر
20 سالروش جديد ايجاد نانوپوشش

نشان تجاری يک شرکت )برند( که به عنوان عالمت تجاری
متمايزکننده شرکت هاست

عالمت شرکت هواپيمايی هما
عالمت شرکت ايران خودرو

نامحدود – دوره تمديد 10 
ساله

طرح های 
صنعتی

مشخصه ظاهری و غيرعملکردی کاال است و 
با مکانيزيم عملکرد ارتباطی ندارد

شکل ظاهری خودروها و قطعات
25 سال-دوره تمديد 5 سالهطرح گرافيکی  - هنری و نقشه فرش

نشان مبدا 
جغرافيايی

هرگاه موقعيت جغرافيايی، در کيفيت کاال يا 
محصول اثرگذار باشد

پسته رفسنجان - گالب قمصر
نامحدودچاقوی زنجان - پنير ليقوان

مالکيت ادبی 
آثار خلق شده در قالب داستان، فيلم، کپی رايتهنری

موسيقی و غيره
کتاب، فيلمنامه، موسيقي،  نرم افزارهای 

آموزشی
مدت عمر صاحب اثر به اضافه 

50 سال بعد از مرگ وی

...
ت و

یزا
جه

ن، ت
تما

ساخ

ی 
کر

ی ف
ها

یی 
ارا

 97 درصد از ارزش کل دارايي هاي شرکت د
مايکروسافت به دارايي هاي فکري اختصاص دارد و 
تنها  3 درصد از ارزش کل دارايي هاي اين شرکت 

به ساختمان ، تجهيزات و غيره مربوط مي شود.

تجاري سازي خلـق

حفاظت

15شماره 1 • م�ردادماه 1391



لی
مل

ن ال
 بی

ت
عا

ترا
اخ

ی 
جو

ست
ج

حق اختراع يا patent چیست؟
حق اختراع (patent)  س��ندي است که از طرف 
موسس��ات دولتي هر کش��ور صادر مي شود و به 
دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را ، 

به مدت 20 سال در آن کشور مي دهد.
قوانين ثبت اختراع به صورت ملی است و فقط در 
کشور مربوطه اعتبار دارد و نظام ثبت بين المللي 
اختراع وجود ن��دارد، البته در اين ميان معاهدات 
بين الملي وجود دارند که روند ثبت اختراع را براي 
ش��هروندان کشورهاي امضا کننده آن قرارداد، در 

ساير کشورها تسهيل مي کند.
بايد توجه داشت که پتنت ها فقط انحصار توليد 
ي��ک محصول يا بهره برداری از ي��ک فرايند را به 
مخت��رع آن مي دهد و اين به معن��ی لزوم توليد 
آن نيس��ت، بلکه توليد يک محصول به توجيهات 
اقتصادي ب��از مي گردد. به عبارت��ي هر اختراعي 
لزوم��اً نوآوري نخواهد بود. بايد توجه داش��ت که 
اختراعات ثبت ش��ده، اگر به مرحله توليد نرس��د 

عمال فاقد ارزش اقتصادي است. 

لزوم اعطاي حق اختراع به مخترع چیست؟
اختراعات ثبت ش��ده در واقع در تمام ش��ئونات 
زيس��تي بشر س��ايه افکنده اس��ت. براي اين که 
دارن��دة حق اختراع بتواند ديگران را از اس��تفاده 
و تولي��د محصول يا فرآيند به ثبت رس��يده منع 
کند، ح��ق اختراع به وي اعطا مي ش��ود. اما الزم 
است توجه ش��ود که دارندگان پتنت موظفند در 
ازاي درياف��ت حمايت از اختراع، اطالعات مربوط 

ب��ه اختراع خود را در اختي��ار عموم قرار دهند تا 
بدنة دانش فني موجود در جهان تقويت شده و در 
نتيجه در افراد ديگر نيز نوآوري ها و خالقيت هاي 
بيش��تر ايجاد گردد. بر اين اساس پتنت ها نه تنها 
از دارن��دگان خود حمايت مي کنن��د بلکه تأمين 
کنندة اطالعات ارزشمندي براي نسل هاي آيندة 
محققين و مخترعين نيز مي باشند. بطور خالصه 

فلسفه حق اختراع عبارتست از:
 بهره برداري از اختراعات و بکارگيري آنها

 خارج نم��ودن فناوري هاي مرتبط با اختراع از 
حالت مخفي، در راستاي رشد توسعة صنعتي

 تضمين حقوق مادي و معنوي
دارن��دة حق اختراع مي بايس��ت امتياز انحصاري 
خويش را فقط در جهت هدف مش��روع و جبران 
 (R&D) سرمايه گذاريش در بخش تحقيق و توسعه
ب��ه کار برد و قصدش صرفاً مانع ش��دن از رقابت 
نباشد. براي اطمينان از اين امر قيد و بند قانوني 
وجود دارد بدين ترتيب که اگر دارندة حق اختراع 
پ��س از ي��ک دورة معين از اين ح��ق به صورت 
اقتصادي بهره برداري نکند »مجوز اجباري« صادر 

خواهد شد.

 مجوزهاي اجباري چیستند؟
مجوز اجباري، اجازه اي است که توسط يک مقام 
صالح ملي )دولت يا اداره ثبت اختراع( صادر و به 
هر ش��خصي اعطا مي گردد ت��ا از يک محصول يا 
فرآيند ثبت ش��ده بدون اجازه دارنده آن استفاده 
نمايد. مجوز اجباري، اس��تثنايي بر قوانين مربوط 

به ثبت اختراع مي باشد.
مجوزهاي اجب��اري، عمدتاً در م��وارد زير صادر 

مي شود:
 در صورت سوءاستفاده از حق اختراع 
 در مواقعي که منافع جامعه اقتضا کند

 اس�تثنائات م�وارد قابل ثب�ت و حمايت 
توسط پتنت

موارد زير تحت حماي��ت قوانين مربوط به ثبت 
اختراع قرار نمي گيرند:

1 موارد خالف نظم و اخالق 
2 روش هاي تش��خيص، درمان و جراحي براي 

مداواي انسان و حيوان
3 فرآيندهاي بيولوژيکي 

4 کش��فيات،  نظريه ه��اي علم��ي و روش هاي 
رياضي 

5 طرح ها و قواعد يا روش هاي انجام کار، تجارت 
و آنچ��ه ب��راي فعاليت هاي صرفاً فک��ري يا بازي 

کردن مي باشند
6 نقشه هاي مالي

اختیارات دارندة پتنت چیست؟
دارندة پتنت حق دارد تصميم بگيرد چه کس��ي 
مي توان��د در طول مدت حماي��ت، از اختراع وي 
بهره ب��رداري نمايد. وي مي تواند ب��ا عقد قرارداد 
اجازه يا ليسانس استفاده از اختراع را به افراد ديگر 
واگذار نمايد. دارندة پتنت همچنين مي تواند حق 
اختراع خود را به طور کامل به ديگري بفروشد که 
در اي��ن صورت خريدار، صاحب جديد آن اختراع 

خواهد بود.
با انقضاي دورة زمان��ي پتنت،  حمايت از اختراع 
پاي��ان گرفته و امکان اس��تفاده از آن براي عموم 
ممک��ن خواهد بود. يعن��ي دارندة پتن��ت ديگر، 

 بانک هاي اطالعاتي پتنت ها
هر کش�وري که داراي نظام ثبت اختراع اس�ت، 
نیازمند بانک اطالعاتي کاملي در زمینه پتنت هاي 
خود و س�اير کشورها اس�ت. حال بسته به نوع 
نظام ثبتي آن کش�ور، بانک اطالعاتي خود را در 
معرض ديد عموم قرار مي دهند يا به طور محرمانه 
نزد خود نگه مي دارند. اغلب کشورهاي پیشرفته 
داراي نظام شفافي در اين زمینه هستند و بخشي 
ي�ا کل توصیف اختراعات را در دس�ترس عموم 
قرار مي دهند. اين بانک هاي اطالعاتي مي تواند 
به صورت اينترنتي و يا لوح فشرده منتشر شوند. 

بانک هاي اطالعاتي مي توانند توس�ط موسسات 
دولتي منتش�ر  ش�وند و يا توس�ط موسس�ات 
خصوصي گردآوري  گردند. از مهمترين بانک هاي 
اطالعاتي دولتي و خصوصي در دنیا مي توان به: 
بانک اطالعات اداره ثبت اختراعات آمريكا، بانک 
اطالع�ات اداره ثبت اختراعات اروپا، س�رويس 
رايگان جستجو پتنت Google، و بانک اطالعاتي 
QPAT که نیاز به پرداخت حق اش�تراک س�االنه 
دارد، اشاره نمود. )در قسمت معرفی سايت همین 
 QPAT شماره، در مورد ويژگی های بانک اطالعاتي

توضیحاتی داده شده است(

 روش هاي جستجوي پتنت 
بر خالف جس�تجوي مقاالت علمي، جستجوي 
پتنت به علت گس�تردگي موضوع و اس�تفاده از 
علوم و فناوري ه�اي گوناگون در ي�ک اختراع، 
داراي پیچیدگي هايي اس�ت. براي جس�تجوي 
مق�االت معموال م�ا از کلمات کلی�دي و عنوان 
استفاده مي کنیم، اما براي جستجوي پتنت تنها 
اکتفا به کلمات کلی�دي، نتیجه مطلوبي را در بر 
ندارد. مواردي که مي توان براي جس�تجو پتنت 
اس�تفاده کرد، عبارت اس�ت از: کلمات کلیدي 
ش�امل نام و کاربرده�اي اختراع، ن�ام مخترع، 

ال
ــــ

س

حق اختراع )patent(  سندي است که از طرف 
موسسات دولتي هر کشور صادر مي شود و به 

دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را ، 
به مدت 20 سال در آن کشور مي دهد. 

(patent) مروري بر مباحث حق اختراع
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مالكیت فكری و ثبت اختراع
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منابع

حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر ش��خصي 
مي تواند از آن بهره برداري کند.

انواع نظام هاي ثبت اختراع در دنیا
به طور کلي دو نظام براي ثبت اختراعات در دنيا 

وجود دارد:
1 نظ�ام اعالم�ي: در اين روش ب��ر روي اختراع 
ادعا ش��ده بررس��ي صورت نمی گي��رد و تنها در 
صورت عدم ثبت اختراع تا آن زمان اقدام به ثبت 

می شود.
2 نظ�ام اثباتی: در اين روش ضمن اس��تعالم از 
عدم ثبت پيش��ين اختراع، بررس��ي دقيق از نظر 

تخصصي نيز بر روی آن صورت می گيرد.
بايد توجه داشت که نظام ثبت اختراع، به صورت 
مطل��ق نبوده و ممکن اس��ت در يک کش��ور، در 
برخي از حوزه هاي علوم و فناوری از نظام اعالمي 
و در برخي ديگر از نظام اثباتی اس��تفاده شود. به 
عنوان نمونه کش��ور اياالت متحده آمريکا با توجه 

به اينکه از يک نظام ثبت اختراع بس��يار دقيق و 
پيچيده برخوردار اس��ت از نظام اثباتی در تمامي 

حوزه هاي علوم و فنون بهره مي گيرد. 
در ايران نيز بر اس��اس قانون جديد ثبت اختراع 
مصوب س��ال 1386 نظام ثبت اخت��راع بصورت 
اعالمی اس��ت ولی در آيين نام��ه اجرايی مصوب 
1387 پيش بينی شده است که ايران می تواند در 
يک ي��ا دو فناوری بصورت نظ��ام اثباتی اقدام به 

ثبت نمايد.

1. www.wipo.int
2. www.iranpatent.ir
3. www.iriplaw.ir
4. www.nano.ir
5. حسن علم خواه، امیرحسین برنايی، مقاله »پتنت 
و کاربرده�اي آن در تحقیق�ات و صنعت« موسس�ه 

دارايی های فكری و فناوری مدرس.
6. ن�ادر نیک کام، حامد امینی، مقاله »کلیات حقوق 
مالكیت فكری« س�ايت س�تاد ويژه توسعه فناوری 

نانو.
7. حس�ن علم خواه، جواد ش�جاع، کتاب »راهنمای 
مالكیت فكری برای کسب و کارهای تجاری با تاکید 
بر ش�رکت های دانش بنیان« از انتش�ارات موسس�ه 

دارايی های فكری و فناوری مدرس.

برای ثبت حقوقی، يک اختراع بايد دارای چهار شرط زير باشد:

جدي�د ب�ودن
N o v e l t y 1

 اختراع مورد نظر تا تاريخ تس�لیم اظهارنام�ة اختراع نبايد در جايي 
مطرح شده باشد.

از لحاظ ماهیتي تازه و بديع باشد.
جديد بودن، موردي نیست که بايد به اثبات برسد بلكه عدم وجود آن 

مي تواند ثابت گردد.
اختراعي، جديد است که با اختراعات و يا دانش موجود در اختراعات 

قبلي قابل پیش بیني نباشد.
ب�ه دلیل آنكه با اعط�اء پتنت و ايج�اد انحصار ناش�ي از آن، افراد از 
دس�تیابي به معلومات و فناوری هايي که قباًل به آس�اني مورد استفاده 
آنها بوده است، محروم مي شوند، و نیز جهت جلوگیري از پرداختن به 
اختراع�ات و تحقیقات صورت گرفته قبلي و صرف هزينه هاي هنگفت 
آتي، معیار جديد بودن و تازگي يكي از شرايط اساسي در پتنت شدن 

آن است.

کاربرد صنعتي داشتن 
Industrial applicability 2

منظور از صنعت کلیة صنايع از جمله کشاورزي، تولیدي، استخراجي 
و خدماتي است. 

اختراع بايد کاربردي عملي داش�ته و صرفاً، تئ�وري جديدي را ارايه 

نكرده باشد.
در صورتي که موضوع اختراع ناظر به تولید يک محصول باش�د، بايد 

امكان ساخت و تولید آن فراهم باشد.
اگر موضوع اختراع مرتبط با فرآيند تولیدي اس�ت، بايد امكان انجام 

آن فرآيند عماًل میسر باشد.

گام ابت��کاري 
I nvent i ve  s tep 3

اختراع با توجه به مجموعه اطالعات و دانش موجود يک شخص که در 
رشته اختراع مهارت معمولي داشته باشد، قابل پیش بیني نباشد. 

داشتن گام ابتكاري، تنها بعد از احراز جديد بودن مطرح مي شود.
اخت�راع بايد ابتكاري باش�د، به اين معنا که نتیج�ة فعالیتي خالقانه 

باشد. 

افش��اء اخت�راع
Disclosure of Invention 4

اين ش�رط را برخ�ي از منابع )نظی�ر موافقت نام�ة TRIPS و معاهده 
اروپايي ثبت اختراع( جزء شرايط ذاتي اختراع آورده اند.

اختراع بايد به اندازة کافي توس�ط مخترع توضیح داده ش�ده باشد، 
به گونه اي باش�د که پیاده کردن اختراع توس�ط يک فرد مطلع يا يک 

استاد کار ماهر امكان پذير باشد.
انتش�ار بايستي در صورت لزوم متناس�ب با موضوع اختراع، همراه با 

ارائه نقشة فني ترسیم شده باشد.

)Patentability( شرايط پتنت شدن يک اختراع

کشور اقامت مخترع و کد طبقه بندي پتنت.
معم�وال کش�ورهاي مختلف ش�یوه هاي خاصي 
را ب�راي طبقه  بن�دي پتنت ها دارن�د. مهمترين 
اي�ن روش ه�ا مربوط ب�ه اداره ثب�ت اختراعات 

اروپ�ا، آمريكا و طبقه بندي بین المللي س�ازمان 
WIPO اس�ت. جس�تجو بر مبناي کد طبقه بندي 
دقیق ترين نوع جس�تجو اس�ت و البت�ه نیاز به 

تجربه در اين زمینه دارد.
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کلبه اشتراکي شرکت هاي دانش بنیان
ش��رکت هاي دانش بني��ان نمي توانند هر جايي پا 
بگيرن��د. فکر کنيد من و تو مش��غول کار در حوزه 
فناوري نانو يا توليد داروهاي زيس��تي هستيم و در 
طبق��ه پايين دفتر ما يک آرايش��گاه وج��ود دارد و 
در ورودي س��اختمان هم يک مغازه قصابي! آنوقت 
مهمان خارجي هم داريم يا مي خواهيم اس��تادمان 
را دعوت کنيم سري به کلبه فقيرانه مان بزند. حتما 

مي تواني��د تصور کنيد در اين ش��رايط چه اتفاقات 
خنده  داري ممکن است روي دهد!

واژة »مرک��ز رش��د« در حقيقت برگ��ردان کلمة 
انکوباتور (Incubator) اس��ت. اين اصطالح بيش��تر 
در بيمارس��تان ها و محيط هاي کش��اورزي به کار 
مي رود. در بيمارستان ها نوزادي را که شش ماهه به 
دنيا مي آيد، در دستگاهي به نام انکوباتور مي گذارند 
تا س��ه ماه باقي مانده را از اکسيژن و غذاي مناسب 

اس��تفاده کرده و زنده بماند و بع��د از مراقبت هاي 
پزشکي و کامل شدن دوره رشد بتواند به طور عادي 

زندگي کند.
 در دنياي ش��رکت ها و ب��ازار کار هم اين کلمه را 
تقريبا به همين معني به کار مي برند؛ با اين تفاوت 
که در اينجا بجاي نوزاد، شرکت هاي نوپا را در جايي 
به نام »مرکز رش��د« جمع مي کنند و به آنها کمک 
مي کنند تا بتوانند به حدي از رش��د و س��ودآوري 
برسند که بعد از خروج از مرکز و قطع حمايت هاي 
آن به کار خود ادامه دهند و مس��ير رشد خود را با  

خطرشکست کم تري دنبال کنند.

همه آنچه مي خواستیم!
اجازه بدهيد از خودم ش��روع کن��م. من خيلي به 
دنبال دفتر کار گشتم. بهتر است بگويم ما. چون يک 
گروه بوديم و مسئوليت پيدا کردن جا به من سپرده 
ش��ده بود. نااميد ش��ده بودم که يکي از دوستانم را 
ديديم و متوجه شدم به تازگي  در مرکز رشد دانشگاه 
اميرکبير پذيرفته شده و در آنجا مستقر شده است.

راه و چاه را به من هم نش��ان داد. درس��ت اس��ت 

 بسیاري از جوانان ايراني ايده هاي خوبي براي راه اندازي يک کسب و کار در ذهن دارند، در برخي از 
اين موارد هم روي جنبه هاي فني کار تسلط دارند و مي دانند که چه مي خواهند تولید کنند و با اين کار 
چه مشكلي را حل خواهند کرد. در اين زمان آنها نیاز به کمي مشاوره، کمي جا  و کمي حمايت و همفكري 
دارند تا کار خود را ش�روع کنند. اگر اين توصیفات در مورد شما هم صدق مي کند اين مطلب به دردتان 
خواهد خورد. تصور کنید در اين وانفس�اي گراني اجاره ها و هزينه ها، دنبال جايي مي گرديد که کمكتان 
کند و با قیمتي مناسب يا حتي رايگان! دفتري يا میزي در اختیارتان بگذارد، يک مكان مناسب براي آغار 

کار به همراه با يک رايانه و چاپگر و يک فكس و تلفن و... 
اگر وسوس�ه ش�ديد ش�روع کنید. اما پیش از آن، به اي�ن نكته هم توجه کنید که اگ�ر توجیه اقتصادي 
طرحتان را روي کاغذ و با حساب و کتاب معلوم کنید، آن وقت اطالعات اين مطلب سريعتر کارتان را راه 

مي اندازد. شايد اطالعات اين نوشته دريچه اي جديد به روي آينده روياهاي شغلي شما باز کند! 
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مرکز رش��د

مرکز رشـد؛
کلبه اي مشترک براي کارآفرينان جوان

مهدي کنعاني



که طي کردن مراحل اداري حدود ش��ش ماه طول 
کشيد اما خوب نتيجه کار که خيلي برايمان راضي 

کننده بود.
به نظر من  اگر هر کدام از مراکز رش��د موجود در 
کشور ايده و طرح شما را پذيرفتند و قبول کردند که 
از شما حمايت کنند، مي توانيد مطمئن باشيد که بار 
سنگيني از روي دوشتان برداشته شده است. شايد 
بپرسيد که منظور من از »بار سنگين« چيست؟ پس 

به موارد زير دقت کنيد: 
 آنها به شما دفتر کار ارزان قيمت مي دهند. 

 ش��ما مي توانيد از خدمات اداري مرکز بهره مند 
ش��ويد. مثالً يک منشي در راهرو ساختمان هست 
که مي توانيد مطمئن باشيد کارهاي تلفني و ارسال 
نمابر را براي شما انجام مي دهد. البته ناگفته نماند که 
شما در ابتداي کار خيلي از اين نوع کارها نداريد که 
تمام وقت او را پر کنيد. بنابراين، اين منشي مي تواند 
همزمان کار چند شرکت ديگر مستقر در مرکز رشد 
را هم راه بيندازد و هزينه حقوق و ارتباطات ش��ما را 

کاهش دهد.
 معموال ش��ما با چند ش��رکت تازه کار ديگر وارد 

مرکز رشد مي شويد و طبيعي است که آنها هم مثل 
شما به دنبال حضور در دوره هاي آموزشي مديريتي 
و مشاوره هاي بازاريابي و حقوقي باشند. مرکز رشد 
براي شما و آنها کالس هاي مشترك برگزار مي کند؛ 
آنهم با برنامه اي منظم و هزينه اي پايين و توس��ط 
استادان مجرب. شما مي توانيد مواردي مثل:  »امور 
ثبت و اداره ش��رکت«، »مديريت منابع انس��اني و 
سازماني«، »حسابداري و مهارت هاي مالي«، »اصول 
بازاريابي و کاربردهاي آن«، »فنون مذاکرات تجاري 
و امور قرارداده��ا« و مطالب اين چنيني را در مرکز 

ياد بگيريد.
 اگر ش��رايط گرفتن وام يا کمک ه��اي دولتي را 
داشته باش��يد، بدون شک آنها ش��ما را به بهترين 
ش��کل ممکن کمک و راهنمايي مي کنند. بانک ها 
و صندوق هاي حمايتي هم وقتي ببينند ش��ما در 
يک مجموعه معتبر دفتر داريد و فعاليت مي کنيد، 
راحت تر به شما وام مي دهند. همچنين مي توانيد از 

معافيت ها و تخفيف هاي مالياتي استفاده کنيد.
 مراکز رش��د تخصصي )مثل مرکز رشد پليمر(، 
امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي خوبي در اختيارتان 
قرار مي دهند. اگر خود مراکز رش��د امکانات خاصي 
نداش��ته باش��ند، مي توانند با اس��تفاده از اعتبار و 
روابطي که مديرانش��ان دارند، شما را به دانشگاه ها، 
آزمايش��گاه ها، واحدهاي صنعتي، پژوهش��کده ها و 
مراکز دولتي و غيردولتي معرفي کنند تا بتوانيد از 
امکاناتشان استفاده کنيد. فرض کنيد بايد آزمايش 
کوچکي روي محصولتان انجام دهيد و اين کار تنها 
با دستگاهي چند ميليون دالري انجام مي شود که 
فقط يک نمونه از آن در کشور هست و به اين راحتي 
و با قيمت پايين هم نمي توان از آن استفاده کرد. در 
اين مواقع مي توانيد روي اعتبار و کمک مراکز رشد 

حساب کنيد.  

البت��ه خدماتي که يک مرکز رش��د به ش��ما ارائه 
مي دهد، فقط به اين موارد خالصه نمي ش��ود و آنها 
تقريباً هر کاري را که براي موفقيت شما الزم باشد، 
انجام مي دهند. فراموش نکنيد که وقتي مدير يک 
مرکز رشد طرح ش��ما را مي پذيرد و زير برگه ورود 
ش��ما به مرکز را امضا مي کند، به نوعي اعتبار خود 
را هم در گروي کار شما مي گذارد و موفقيت مرکز 
رشد وي به موفقيت شما و کساني مثل شما بستگي 
پيدا مي کند. بنابراين، او و کارشناسانش تمام تالش 
خود را براي موفقيت شما و شرکتتان خواهند کرد. 
اين ش��انس بزرگي اس��ت که هر کس��ي نمي تواند 

داشته باشد!

مگر ايران هم مرکز رشد دارد؟! 
م��ا در اي��ران خيلي چيزها داريم که ازش��ان خبر 
نداريم. يکي از آنها همين مراکز رشد است. بسياري 
از نوآوران کش��ور هنوز نمي دانند که اين مراکز در 
کشور ما هم فعال هستند و آنهايي هم که مي دانند 

غالبا با مشخصات و کارکردهاي آن آشنا نيستند.
اولين مرکزي که کاري ش��بيه به مراکز رشد را در 
ايران آغاز کرد، شهرك علمي � تحقيقاتي اصفهان 
بود که در س��ال 1379 شکل گرفت. موفقيت اين 
مرکز در ايران و موفقيت جهاني مراکز رشد در ساير 

کشورها باعث شد تا از سال 1381 بودجه مشخصي 
در کش��ور براي راه اندازي  و حمايت از مراکز رش��د 

پيش بيني شود.
طولي نکش��يد که وزارتخانه هاي��ي مثل »صنايع 
و مع��ادن« و »فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات« و  
دانش��گاه ها و پژوهش��گاه هاي مختلف براي گرفتن 
مجوز تاسيس مرکز رشد با هم به رقابت برخاستند و 
االن کار به جايي رسيده که هر سال چند مرکز رشد 
در نقاط مختلف کشور به جمع مراکز رشد موجود 

اضافه مي شود.

مراک��ز رش��د در زمينه ه��اي تخصصي مختلف 
فعاليت مي کنند و تقريباً در تمام ايران پراکنده اند.

کمي علمي تر در مورد مرکز رشد
ش��رکت هاي نوپا که با هدف تجاري سازي فناوري 
آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي کوچک 
و در عين حال داراي نقش مؤثر در توليد فن�اوري و 
ايجاد کارآفريني هستند. فشار سن�گين ه�زينه هاي 
راه ان��دازي که با بنيه مالي آنان س��ازگاري ندارد از 
يکس��و و عدم برخورداري از تجرب��ه الزم براي رفع 
موانع اوليه از سوي ديگر، به بار نشستن تالش هاي 
آن��ان را در هاله اي از ابهام و ترديد قرار مي دهد. اين 
واحدها که بايد با ريسک باال فعاليت خود را شروع 
کنند، دور نماي اطمينان بخشي براي دست يابي به 
موفقيت ندارند. ريسک باال و عدم تضمين موفقيت تا 
آن حد جدي است که بسياري از نيروهاي مستعد و 
داراي پتانسيل، از جمله بسياري از دانش آموختگان 
کش��ور نس��بت به راه اندازي واحد خصوصي فناور 

رغبت نشان نمي دهند.
ايجاد مراکز رش��د با هدف کاهش موانع و کاستن 
عوامل بازدارنده فعاليت هاي آغازين مؤسسات فناور 
نوپا صورت گرفته است. اين مراکز با پشتيباني هاي 
الزم و ارائه خدمات اوليه، نقش مؤثري در پا گرفتن 
و بالندگ��ي و باالخره افزاي��ش ضريب موفقيت اين 

واحدها خواهند داشت. 
مرکز رشد، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور را 
با ارائه خدمات عمومي، مشاوره اي، علمي و فني، در 
دستور کار خود قرارداده و محلي است براي تثبيت، 
تقويت و اجرايي ش��دن ايده هاي محوري واحدهاي 
فن��اور خصوصي در جهت رف��ع نيازهاي توليدي و 

خدماتي. 

مأموريت هاي مراکز رش��د عمدتا شامل موارد زير 
است:

 به کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات فناوري هاي نوين 
از طريق حمايت از تکميل چرخه تحقيق تا توليد 

 پش��تيباني و ارائه تسهيالت علمي، فني، مالي و 
اجرائي به صاحبان اختراع و نوآوري 

 تقويت و تش��ويق بخ��ش خصوص��ي در انجام 
فعاليت هاي منتج به فناوري 

 ايجاد ساز و کارهاي حمايتي از طريق سازماندهي 
تشکيالت

 و معموال اهداف زير را دنبال مي کنند:
1 بسترسازي به منظور تجاري کردن دستاوردهاي 
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نخبگان 
2 ايجاد زمينه کار آفرين��ي، حمايت از نوآوري و 

خالقيت نيروهاي محقق جوان
3 کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

4 ايج��اد فض��اي الزم ب��راي گس��ترش و رش��د 
واحدهاي کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال 

در زمينه هاي فناوري
5 بسترس��ازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي 
مناسب براي جذب کارآفرينان و دانش آموختگان 

دانشگاهي در زمينه هاي فناوري 
6 توليد و توسعه محصوالت و فرايندهاي فناوري 

قابل عرضه به بازار 

امکانات و خدمات قابل ارايه مراکز رشد هم به شرح 
زير است:

 حمايت مالي و اعتباري
 فضاي اداري و کارگاهي
 آزمايشگاه هاي حمايتي 

 اس��تفاده از آزمايشگاه ها و کارگاه هاي مستقر در 
مرکز يا عضو شبکه همکار مرکز

 مش��اوره علمي و نظارت اعضاي هيأت علمي و 
کارشناسان با تجربه 

 خدمات فناوري اطالعات 
 معرفي به منظور شرکت در دوره هاي آموزشي و 

نمايشگاه هاي تخصصي 
 معرف��ي به منظور اس��تفاده از فن ب��ازار و قانون 

حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
 معرفي به منظور استفاده از تسهيالت اعتباري

 حمايت به منظ��ور اخذ تأييديه علمي اختراعات 
و ثبت آن

 چگونه وارد مرکز رشد شويم؟
اگر تصميم گرفتيد که به س��راغ يکي از اين مراکز 

برويد پس اين بخش را هم به دقت بخوانيد.
بيش��تر مؤسسان ش��رکت هايي که در مراکز رشد 
کشور پذيرفته مي شوند، دانش آموختگان دانشگاه ها 
هستند که با کمک دوستانشان يک شرکت خصوصي 
کوچک را تاسيس کرده اند. يعني معموالً مراکز رشد 
از شرکت هايي حمايت مي کنند که در کار خود به 
دنبال اس��تفاده از علم و فناوري هاي جديد باش��ند 
و طرحش��ان نوآوري داشته باش��د. وقتي که مرکز 
رشدي را پيدا کرديد که زمينه کاري مرتبط با کار 
ش��ما داش��ت و متقاضي ورود به آن شديد، تازه در 
ابتداي راه هس��تيد. آنها در همان ابتدا به شما فرم 
بلندبااليي مي دهند که بايد قسمت هاي مختلف آن 
را پر کنيد. معموالً در اين فرم قسمت هاي اصلي زير 

وجود دارد:
 اي��ده و ط��رح ش��ما چيس��ت؟ مي خواهيد چه 
محص��ول ي��ا خدمات جدي��دي ارائه کني��د و اين 

کار ش��ما چ��ه دردي را دوا مي کند؟ کارتان در چه 
مرحله اي اس��ت؟ فق��ط يک ايدة رؤياي��ي داريد يا 

چيزي هم ساخته ايد؟
 شما و همکارانتان که هستيد؟ چه سوابقي داريد؟ 

به درد اين کار مي خوريد يا خير؟
 در بازار پر س��وداي امروز چطور مي خواهيد پول 
در بياوريد؟ محصول يا خدماتتان را چطور بازاريابي 

مي کنيد و به چه کساني مي فروشيد؟
 چقدر پول مي خواهيد و چند س��اله کارتان را به 
نتيجه مي رس��انيد؟ چند درصد سودآوري خواهيد 

داشت؟
 و...

 مديران و کميته هاي کارشناس��ي و داوري مراکز 
رشد به دقت طرح شما را مي خوانند و حتي ممکن 
اس��ت چندين بار ب��راي تکميل و اصالح به ش��ما 
برگردانند. حتي خيلي وقت ها از شما دعوت مي کنند 
تا رو در رو از طرحتان دفاع کنيد. اگر بتوانيد بعد از 
همة اين مراحل اعتماد آنها را نسبت به کارتان جلب 
کنيد، آن وقت مي توانيد وارد مرکز رش��د شويد. در 

اين صورت دو حالت براي شما پيش مي آيد:
 اگ��ر کارتان در حد يک ايده اوليه باش��د و هنوز 
ش��رکت ثبت نکرده باشيد، ش��ما را به عنوان يک 
»هس��ته« مي پذيرن��د و وارد دوره »پيش رش��د« 
مي ش��ويد. اين دوره حدودا  6 ماه تا يک سال طول 
مي کش��د و آنها به ش��ما کمک مي کنند تا گروه و 
طرحت��ان را کامل کرده و بعد از ثبت ش��رکت وارد 

دوره »رشد« شويد. 
 اگر وضعيت کاري ش��ما آنقدر پيش��رفت کرده 
باش��د که بتوانيد دنبال کارهاي بازاريابي و ساخت 
نمونه ايده خود و يا ارايه خدمات باش��يد، مي توانيد 
مستقيما وارد دوره »رش��د« شويد. در اين دوره، از 
ش��ما براي گرفتن پروژه هاي کاري، انجام کارهاي 
تکميلي و ورود به بازار حمايت مي کنند. اين دوره تا 

3 سال )و گاه تا 5 سال( طول مي کشد.
به هرحال، ش��ما چه مستقيم و چه از طريق دوره 
پيش رش��د، بايد وارد دوره رشد شويد تا بتوانيد از 
حمايت هاي مرک��ز برخوردار ش��ويد. در تمام اين 
مدت، مديران مرکز ش��ما را زير نظ��ر دارند و براي 
ادامه راه کمکتان مي کنند. آنها هر چند وقت يک بار 
شما را ارزيابي مي کنند تا ببينند چقدر به اهدافتان 
نزدي��ک ش��ده ايد و چند وقت ديگر باي��د در مرکز 
بمانيد تا بتوانيد از آن خارج شويد. همچنين دقت 
مي کنند که شما و گروهتان چطور از امکانات مرکز 
اس��تفاده مي کنيد و اصال دنبال کارها هستيد يا نه. 
حتي اگر به اين نتيجه برسند که به هر دليلي شما 
جديت الزم را نداريد، يا طرحتان شکس��ت خواهد 
خورد، ممکن است محترمانه جلوي ادامة حضورتان 

در مرکز را بگيرند و به عبارتي اخراجتان کنند!
اگر مي خواهيد با آيين نامه ها، ش��رايط و فرم هاي 

مربوط به پذيرش و ارزايابي مراکز رشد ايراني بيشتر 
آشنا شويد، سري به پايگاه اينترنتي شهرك علمي، 
تحقيقاتي اصفهان به نشاني www.istt.org بزنيد. 
ش��هرك علمي � تحقيقاتي اصفهان، اولين شهرك 
اين چنيني در ايران و جزو موفق ترين و فعال ترين 
مراکز رش��د کشور اس��ت. در اين سايت، مقاالت و 
مستندات فراوان و ارزش��مندي دربارة مراکز رشد 
و پارك هاي فناوري وجود دارد. همچنين مي توانيد 
سؤاالت خود را بپرسيد و با شرکت هاي تازه کار، اما 
موفقي که در مرکز رشد آنجا دفتر دارند و حمايت 

شده اند، آشنا شويد.  

جمع بندي: بال هايي براي پرواز کارآفرينان جوان 

اگر ش��وق پرواز داريد ام��ا بال و پرتان هنوز قوت 
نگرفته است! با رفتن به سراغ مراکز رشد، انتخاب 
خيل��ي خوبي کرده اي��د؛ اصال مراکز رش��د ايجاد 
شده اند تا مشکالت شما در مرحله تاسيس و اداره 
اوليه ش��رکتي نوپا را برطرف کنند. آنها فضاي کار 
ارزان قيمت در اختيار ش��ما مي گذراند و امکانات 
مختلف آموزش��ي، مش��اوره اي و آزمايش��گاهي و 
کارگاهي را برايت��ان آماده مي کنند تا بتوانيد يک 
ش��رکت موفق به جمع ش��رکت هاي کشور اضافه 
کني��د و ب��ا »ن��وآوري« خ��ود دردي از صنعت، 

کشاورزي و بهداشت کشور را درمان کنيد. 
اين مراکز با جلب سرمايه هاي مورد نياز و ارائه ساير 
خدمات حمايتي، شما را براي حضور در بازار کار و 
رقابت با ديگر رقباي تجاري مهيا مي کنند. مراکز 
رش��د، معموالً خدمات عمومي مورد نيازتان مانند 
رس��توران، واحد اداري، سالن اجتماعات، خدمات 
اداري و ارتباطات و دفترداري و منشي گري را نيز 

با قيمتي ارزان در اختيار شما قرار مي دهند. 
البت��ه تکرار مي کنم که ش��ما ب��راي ورود به اين 
مراکز بايد ايدة نوآورانه اي داش��ته باش��يد و آن را 
در قالب فرم ها و پرسشنامه هايي که در اختيارتان 
مي گذارند تدوين کنيد. اگر طرحتان توسط مرکز 
رشد تأييد ش��ود، آنوقت از اين امکانات برخوردار 
مي شويد، امکاناتي که خيلي از رقباي شما از آنها 

محرومند و اين مي تواند برگ برنده شما باشد. 
فرام��وش نکنيد که براي ورود ب��ه اين مراکز راه 
سختي در پيش داريد و بايد بتوانيد با طرح تجاري 
و توضيح��ات توجيهي و عدد و رقم هاي اقتصادي 
به مديران و داوران اين مراکز ثابت کنيد که طرح 
ش��ما نه فقط به درد مملکت مي خ��ود، که باعث 
س��ودآوري هم مي ش��ود و ش��ما بعد از چند سال 
مي توانيد به راحتي از مرکز رش��د خارج ش��ده و 
در بازار جايي براي خودتان دس��ت و پا کنيد. اگر 
روزي توانس��تيد اين کار را بکنيد، مطمئن باشيد 
که اين همان روزي است که شتِر بخت درِ خانه تان 

خوابيده است!

در اين سال شهرك علميـ  تحقيقاتي 
اصفهان آغاز به کار کرد. اين مرکز براي 

اولين بار در کشور خدماتي شبيه به 
مراکز رشد را در کشور ارائه داد.

از اين سال به بعد بودجه مشخصي براي 
راه اندازي  و حمايت از مراکز رشد در 
کشور  اختصاص يافت و همه ساله به 
شمار اين مراکز در کشور افزوده شد.
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چیدمان اتاق دکتر س�اده و کامال کاربردي است. 
دکتر با دو تا از دانشجوها روي کاغذهاي پخش شده 
بر سطح میز مشغول بحث و بررسي هستند که با 
وارد ش�دن ما ادامه کار را به روز و س�اعت ديگري 
موک�ول مي کنند. دکت�ر محمودي�ان آدم دقیق و 
صبوري است، نه از آن جهت که دانشجوهای استاد 
مي گوين�د؛ نزديک به يک س�اعت و نیم مصاحبه 
و بعد هم همكاری با ع�كاس گروه در قرار گرفتن 
در حالت  ه�ا و موقعیت  های مختل�ف، بدون اينكه 
اث�ري از بي حوصلگي در اس�تاد ديده ش�ود، همه 
نشان دهنده ي صبر و حوصله زياد او است. خودش 
هم مي گويد: »من با بچه ها راحت هستم. اين برايم 
لذت بخش اس�ت که با انس�ان ها روابط اجتماعي 
داشته باشم«، البته استاد عصباني هم مي شود: »اما 
همیش�ه هم اينچنین نیست، مثال وقتي يک چیز 
غیرمنطقي مي بین�م زود از کوره در مي روم« چون 
به زعم اس�تاد آنهايي که رياضي مي خوانند تاب و 
توان بي منطقي را ندارند. دکتر محموديان دکتراي 
تخصصي را در زمینه گراف و ترکیبیات از دانشگاه 

پنسیلوانیاي آمريكا گرفته است. 

 استاد گراف چیه؟
گراف که مثال در زمينه ترس��يم ش��جره نامه افراد 
کارب��رد داره، اساس��ا با نقطه و خطه. مثال ش��بکه 
اينترنت يک گرافه. ش��بکه راه ها، شبکه  هواپيمايي 

و ... همه گرافند. در ش��يمي هم خيلي کاربرد داره. 
کيلی رياضي��دان معروفي بود ک��ه ثابت کرد يک 
مولکول شيميايي بايد وجود داشته باشه، آنهم قبل 
از اينکه ش��يميدان ها به اين  مسئله پي ببرن.  بطور 
کل��ي ما از نظر رياضي تو مبحث ترکيبيات، امکان 

تشکيل ترکيبات رو بررسي مي کنيم.

البت�ه عالقه  دکتر ب�ه کار گروه�ي و اجتماعي را 
چندان نمي توان به گراف بس�ط داد، »چون برايش 
مثال نقض پیدا مي شود« اما بگفته خودش: »يكي 
از چیزهاي�ي که همیش�ه به آدم انگی�زه مي دهد 

دانشجوهايي هستند که با استاد همراهند.«

 استاد مي شه يک دانشجو را نخبه نامید؟ 
دانشجوي با اس��تعداد را مي شه نخبه ناميد. اصال 
بحث لغات نيس��ت. من مثال وقتي دانش��جويي رو 
مي بينم که در زمينه رياضيات استعداد داره ميگم 
اين نخبه رياضيه. يکي مي تونه تو نقاشي نخبه باشه، 
يکي تو ش��عر نخبه باش��ه. بايد از افراد با استعداد 
حمايت بشه. حاال به هر عنواني که باشه، مهم اينه 

که فرد تشويق بشه.

دکتر حتي عالقمندي اش به رياضي را اثر تشويق 
معلم دوران دبیرستانش مي داند...

»زم��ان مدرس��ه دبيري داش��تيم که هم��ه از او 

مي ترسيدند. يک بار کالس هشتم امتحاني گرفت 
و س��ه تا س��وال داد که من صورت مسئله يکي از 
س��وال ها را اشتباه فهميده بودم و جواب داده بودم. 
بع��د که برگه را داد، ديدم به��م نمره 20 داده و به 
عنوان تشويق از اشتباه در صورت مسئله صرف نظر 

کرده، همان تشويق خيلي براي من مهم بود«. 

 از همان زمان تصمیم گرفتید در رش�ته رياضي 
ادامه بديد؟ 

نه اون موقع دو سه تا دانشگاه بيشتر نبود. دانشگاه 
تهران بود و شيراز تازه داشت راه مي افتاد و تبريز بود 
و مشهد و بايد برای هر دانشکده اي جداگانه کنکور 
مي داديم. همه اون موقع مي خواس��تن مهندس��ي 
بخون��ن. من هم از زنج��ان اومدم ته��ران و در دو 
دانش��کده فني و علوم کنکور دادم و رياضي قبول 
ش��دم. اون موقع مي خواستم رشته اي بخونم که به 
خاطر نياز دستم زود به درآمد برسه. اما تصور اينکه 
بخوام ادامه بدم رو نداش��تم. حداکثر فکر مي کردم 
دبير رياضي ميش��م و البته بدم هم نمي اومد دبير 
بش��م. اون موقع آگاهيم به اين ان��دازه نبود و فکر 
اينکه ادامه بدم و مثال در زمينه رياضيات تحقيق و 

پژوهش کنم رو نمي کردم.

 چه سالي کنكور داديد؟
سال 1341   
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به هر شکلي بايد 
از افراد با استعداد 
حمايت شود

گفتگو با دکتر سید عباداهلل محمودیان، 
چهره ماندگار ریاضي

آيدا خلیقي  روز يكشنبه، سعي کردم توي شلوغي سالن آمفي تئاتر دانشكده 
شیمي با دکتر راجع به تعیین زماني براي مصاحبه صحبت کنم، اما توي آمد  و  شد 
دانشجوها، اس�تاد رو گم کردم. بعدازظهر همون روز تلفنم زنگ خورد، دکتر 
پشت خط بود، به خاطر داشت که قرار بود زماني رو براي مصاحبه هماهنگ 
کنیم. قرارمان ش�د ساعت 11 صبح روز سه ش�نبه، طبقه چهارم دانشكده 

رياضیات، اتاق 405.
دانشگاه شريف همیشه از سخت گیرترين دانشگاه ها در زمینه اجازه ورود 
بدون هماهنگي، به افراد اس�ت. براي همین مجبور شدم براي ورود خودم 
به همراه عكاس مزاحم دکتر بشم که خوشبختانه مشكل حل شد و اين 
يعني مصاحبه ما با چهره ماندگار رياضي کشور انجام شد؛ يک گپ و گفت 
صمیمان�ه با دکتر محمودي�ان در يكي از روزهاي خل�وت امتحانات در 

دانشكده رياضیات.

چهره هاي ماندگار



 امكانات دانشگاه هاي ايران آن زمان چطور بود؟
اون موقع هنوز کامپيوتر نيومده بود. توي دانشگاه تهران 
ماشين حساب دستي داشتيم، از همان مدل هايي که اهرم  
مکانيکي  داره و االن توي موزه هاس��ت. از نظر کتاب هم 
خيلي در مضيقه بوديم. س��ه چهارتا کتاب ترجمه ش��ده 
انتشارات دانشگاه تهران بود که معموال ناياب بود. بعضي  
اف��راد هم بودن ک��ه مي رفتن همي��ن کتاب هاي معدود 
رو امان��ت مي گرفتن و از وس��ط کتاب برگه هاش رو جدا 
مي ک��ردن و براي خودش��ون کتاب درس��ت مي کردن و 
کتاب هاي کتابخانه ناقص مي ش��د. کتاب هاي انتشارات 
مير پابليکيشن شوروي اون موقع هم بود که پر از مسئله 
رياضي بود و کساني که وضع مالي بهتري داشتند از اونها 

تهيه مي کردند. اما ما وابسته به جزوات استاد بوديم.

 مسئله و تمرين چي؟
کتاب��ي بود با ن��ام توابع مختلط چرچي��ل که فقط يک 
نس��خه ازش بود و اونهم مال اس��تاد بود. اونموقع استاد 
مسئله هاش رو ترجمه مي کرد و مي زد پشت در اتاقش. ما 
بايد مي رفتيم از روي س��واالت مي نوشتيم. گاهي نوشتن 
صورت مس��ئله ها يک س��اعت طول مي کشيد. گاهي هم 

جوهر خودکار تموم مي شد و... 
االن ترجمه اين کتاب تو بازار زياده. من به دانش��جوهام 
مي گم از اينهمه امکانات استفاده کنيد، اکثر کتابا در زمينه 

رياضي االن به صورت PDF و رايگان موجود هست.
 

 در شرح حالتون آمده که شما دو دوره کارشناسي ارشد 
گذرونديد، يک دوره داخل و يک دوره خارج، دوره خارج 

از کشور تكمیلي بوده؟
ن��ه، در حقيقت ب��راي ورود ب��ه دوره دکت��را بايد يک 
س��ري درس رو مي گذروندي��م، م��ن براي اينک��ه زبان 
انگليس��ي ام تکميل بشه و اگر نتونس��تم دکترا بگيرم يه 
مدرکي گرفته باش��م، اين دوره رو ش��رکت کردم. اما به 
اين ص��ورت بود که اگر از مجم��وع 20 درس الزم برای 
دکترا 6 تا رو مي گذرونديم قبول مي  کردن و مدرك دوره 
کارشناسي ارش��د رو مي دادن. منم به همين صورت 6 تا 

گذروندم.

 وضعیت امكانات دانشگاه هاي آمريكا چطور بود؟
امکانات اونجا خيلي وس��يع تر ب��ود. اون موقع که ما 

رفتيم تازه کم کم ماش��ين حس��اباي الکترونيکي 
اومده بود که البته با فاصله کمي ايران هم اومد. 

دکتر که مطلبي راجع به دوره کارشناس�ي 
ارش�د در آمريكا به خاطرش مي آيد، اضافه 

مي کند:

»ام��ا اينک��ه چي ش��د ک��ه اص��ال دوره 
کارشناسي ارش��د اجب��اري رو ب��راي ورود 
به دوره دکترا گذاش��تن خودش داس��تاني 

داره. س��ال اول که امري��کا درس مي خوندم، 
س��مينار هفتگي رياضي در دانش��گاه با حضور 

اس��اتيد و دانش��جويان دکترا برگزار مي شد و هر 
هفته يک نفر س��خنراني مي  کرد و همه دانشجوهاي 

دکترا توي س��مينار شرکت مي کردن. من همون روز کار 
داشتم و براي کالس حل تمرين رفته بودم طبقه چهارم 
ساختماني که طبقه اولش سمينار برگزار مي شد، صداي 

تيراندازي اومد. همه رفتيم ببينيم چي ش��ده که ديديم 
يک دانش��جوي دکترا از در پشتي سالن سمينار آمده تو 
و به استاد راهنماش شليک کرده و او را کشته بود. دو تا 
تير انداخته بود.که انگش��تاي رييس دانشکده هم در اين 
تيراندازي مجروح ش��ده بود. بعد از سالن آمده بود بيرون 

و به خودش هم شليک کرده بود.
بعدا روزنامه ها نوش��تن که اين دانشجو با داشتن همسر 
و دو فرزن��د بعد از 8 س��ال که دوره دکت��را رو گذرانده 
ب��ود، هنوز موفق به دفاع نش��ده بود چون از ديد اس��تاد 
راهنما کارش به اندازه کافي قابل قبول نبوده. اين قضيه 
مربوط به س��ال 1970 بود در دانش��گاه پنسيلوانيا. يک 
هفته بعد در رشته شيمي در يک دانشگاه ديگه در ايالت 
فلوريدا عين همين اتفاق افتاد. روزنامه هاي سراسر کشور 
نوشتن. با اين اتفاقا مسئولين تصميم گرفتن که کساني 
که مي خوان پي.اچ.دي بخونن بعد از اتمام دو س��ال اول 
يه فوق ليسانس بهشون بدن. که هم دانشجو و هم استادا 
ببينند آيا فرد عالق��ه داره به اون مبحث و مي تونه ادامه 
بده يا نه و تصميشون رو بگيرند که بيخود يک نفر خودش 

رو معطل دکترا نکنه«. 

 موقعي که دکترا مي گرفتین کامپیوتر آمده بود؟
 آره، اون موقع کامپيوترها خيلي بزرگ بودن. دانش��گاه 
ش��ريف هم يه ساختماني داش��ت به نام مرکز محاسبات 
که زمان��ي که من آمدم اينجا هنوز بود. کل س��اختمان 
کامپيوتر بود و االن ميگ��ن که در حدود 256 کيلوبايت 

حافظه داشت.

 وقتي کامپیوتر آمد ش�ما ج�زو اون افرادي بودين که 
سريع رفتن به سمتش؟

نه، زماني که من براي دوره کارشناسي ارش��د، دانش��گاه 
شيراز بودم، يک استادي اومد دانشگاه شيراز که داوطلبانه 
بهم��ون کامپيوتر رو ياد بده. چي��زي که يادم مونده اينه 
ک��ه فقط يه کارت پان��چ آورده بود و خود کامپيوتر رو ما 
نديديم. بعدها ه��م نمي ديدي��م. روي اون کارت  پانچ ها 
سوراخ مي کرديم و مي داديم مرکز کامپيوتر و بعد دو سه 
ساعت مي رفتيم جوابش رو مي گرفتيم. استادمون گفته 
بود که کامپيوتر از صفر و يک تش��کيل شده. اونموقع از 
کامپيوت��ر چيزي نفهميدم. وقتي رفتم خارج گفتن براي 
بورس��م الزمه که تدريس کن��م. کالس حل تمرين و 
اينها. يک ترمي بود که جاها پرش��ده بود و گفتن 
فق��ط يک جا مانده که رياضي عمومي را بايد با 

کامپيوتر درس بدي. 

 چه سالي بود؟
س��ال 1973 بود. بهش��ون گفت��م »اين 
دانش��جوهايي که مي��ان کامپيوتر بلدن؟« 
گفت��ن »ن��ه«. خالصه قبول ک��ردم و يک 
سري حل مس��ئله رو کار مي کرديم. بعد از 
اون ديگه استفاده نکردم تا حدود سال هاي 
1365 در ايران که از دانش��جوهاي کامپيوتر 
ب��راي انج��ام پروژه ها کم��ک مي گرفتيم. االن 
استفاده خودم از کامپيوتر براي استفاده از اينترنته 
اما برنامه نويسي رو خودم نمي رسم، دانشجوهام انجام 

مي دند.

روي يكي از کمدهاي اتاق دکتر محموديان پر ش�ده از 
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اون موقع هنوز 
کامپيوتر نيومده 

بود. توي دانشگاه 
تهران ماشين 
حساب دستي 

داشتيم، از همان 
مدل هايي که 
اهرم  مکانيکي  

داره و االن توي 
موزه هاست. از 
نظر کتاب هم 

خيلي در مضيقه 
بوديم. سه چهارتا 

کتاب ترجمه شده 
انتشارات دانشگاه 

تهران بود که 
معموال ناياب بود.

چهره هاي ماندگار



جوايز و تنديس و تقديرنامه؛ در آن میان چشمم  
به تنديس چهره ماندگار مي افتد...

 چي شد چهره ماندگار انتخاب شديد؟ 
اشتباه کردن! )با خنده(

 اطالع داشتید؟
ن��ه يک کميته اي هس��ت ک��ه اونه��ا چهره هاي 
ماندگار رو بر اس��اس رزوم��ه افراد انتخاب و اعالم 
ميکنن. دانش��جوهام براي جش��نواره بين المللي 
خوارزمي و اس��تاد نمونه کش��وري ف��رم پرکردند 
براي من، ولي براي چهره ماندگار خود افراد کاري 
نمي کنن. براي همين اطالع نداشتم. سه روز قبل 
از برگزاري همايش چهره هاي ماندگار با من تماس 
گرفته ش��د که شما کانديد ش��ديد و من تازه اون 

موقع فهميدم. 

 شما ريیس انجمن رياضي هم بوديد.
بله يک دوره.

 اگر فرصت اين رو داش�ته باشید که براي روش 
تدريس در مدارس پیشنهادي بديد چه روشي رو 

براي تدريس رياضي پیشنهاد مي کنید؟
من يک کتاب در اين زمينه دارم. متاس��فانه االن 
هم��ه دانش آموزان دنبال اينن ک��ه کنکور بدن و 
مدارس��ي هم مورد استقبال خانواده ها هستن که 
دانش آموزاي بيش��تري ازش��ون ت��و کنکور قبول 
ميشن. در رابطه با درس رياضي تدريس مفهومي 
خيلي مهمه و اين تو حوصله دبيرس��تان نيس��ت. 

االن بيشتر ياد ميدن که چطوري تست بزنن. 
خوبه که کنک��ور تغيير کنه و روش هاي ديگه اي 
براي ورود به دانشگاه تعيين بشه. مثال فعاليت هاي 
دانش آموزان در س��ال هاي آخر دبيرستان مالك 
باش��ه. مثال در کشور استراليا که من دنبال کردم، 
دوس��ال آخر دبيرس��تان رو برآورد ميکنن و يک 
امتحان تش��ريحي ميگيرن و يک پروژه ميدن که 
ببين��ن فرد به اين رش��ته عالقه داره ي��ا نه. البته 
دانشگاه هاشون هم زياده. رتبه بين 1 تا 25 هست 
ک��ه زير 12 قبول ميش��ن. 13 به بع��د دوره هاي 
کارب��ردی قبول ميش��ن که بعدا اگر بهتر ش��دن 

بتونن ادامه بدن.

 فكر مي کنید بشه براي آموزش مفهومي علوم 
براي مقاطع پیش از دانشگاه يک پارک راه اندازي 

کرد؟
بله، االن هم هس��ت. مثال خانه رياضيات هس��ت. 
اصفهان يک خانه رياضيات خيلي خوب قديمي داره 
که با روش هاي عملي آموزش ميده. االن هم کامپيوتر 

آمده خيلي آموزش  رياضيات رو بهتر کرده.

 کنكور هم بايد برداشته بشه؟
خب بايد روش بحث و بررس��ي بشه. به نظر من 
بايد روش کنکور عوض بشه، نه اينکه کال برداشته 
بش��ه. بالخره تعداد دانش��گاه ها زياد نيست و بايد 
يک مبناي انتخابي باش��ه اما روش��ش عوض بشه 
بهتره. مرحوم پرويز ش��هرياري هم در اين زمينه 

خيلي مطالعه کرده و  مقاله های زيادی نوشته.

دکتر محموديان معتقد اس�ت همیش�ه مشكل 
در کمب�ود امكان�ات آموزش�ي نیس�ت؛ »چند 
هفت��ه پيش رفته بودم يک روس��تايي که خّيري 
مي خواس��ت مدرسه بسازه. اين روستا 50 خانوار 
جمعيت داشت و يک مدرسه. اما فقط يک معلم 
داشت که همه پايه ها رو با هم تدريس مي کرد. با 
اهال��ي که صحبت کردم گفتند که معلم ميخوان 
نه مدرس��ه. پيگيري کرديم ديدي��م که آموزش 
پ��رورش هم امکان��ش رو داره معلم بفرس��ته اما 
اينه��ا دانش آموز کافي ندارن که معلم بيش��تري 

براشون بفرستن«.

صحبت کتاب ش�د و کتابخانه پ�ر و پیمان دکتر 
نظرم رو به خودش جلب کرد...

 از تالیفات خودتون بگید؟
م��ن که از  خارج برگش��تم روي نظريه گراف تو 
ايران کار نشده بود. کل درس  هايي که ارائه شد و 
تحقيقات همه نو بود. من فکر مي  کردم که آگاهانه 
تمرکز کنيم رو آموزش مفاهيم، بعدا فرصت براي 
تالي��ف و ترجمه کتاب هس��ت. دوت��ا کتاب براي 
المپياد رياضی نوشتم که آمار و اطالعات المپياد از 
بين نره. چون اکثر فعاليت هاي ما شفاهي بود هيچ 

مدرکي نداره که قابل استناد باشه. 
المپي��اد  در  اي��ران  اولين ب��ار  در س��ال 1366 
جهاني ش��رکت کرد. تو اين کتاب اطالعات تمام 
المپيادهاي رياضي تا س��ال 2000 مستند شده. 
خوشبختانه االن ديگه اطالعات آخرين مسابقات 
از اينترنت قابل دسترسيه. اما ريز اطالعات حضور 

ايران از اول، هيچ جا موجود نيست. 
يک کتاب هم براي بچه هاي باهوش دبيرس��تان 
دارم که ترجمه است به نام »بازي هاي منصفانه«. 
چند تا کتاب ترجمه هم دارم. يک کنفرانس��ي در 
سال 1994 در دانشگاه شريف برگزار شد که براي 
اولين بار بعد انقالب تعداد زيادي دانش��مند بزرگ 
ام��دن ايران، م��ا مقاالت اي��ن کنفرانس رو کتاب 
کرديم و از طريق يک انتشارات معتبر بين ا لمللي 

منتشرش کرديم. 

محمودي�ان کتابش رو ورق مي زد تا آماري رو که 
با کمک دانشجوهاش جمع آوري کرده بهم نشون 
بده. آماری دقیق از اينكه چه کش�ورهايي از اول 
تو المپیاد شرکت کردن و چه رتبه اي آوردن؛ يک 

تالش ارزشمند.

»تو اين کتاب نش��ون ميده که اولين بار ايران در 
چه سالي وارد المپياد شده و چندم شده. به جرأت 
ميتونم بگم چنين اطالعات آماري دقيقي در دنيا 
انگشت شماره. سال 1987 ايران وارد شده و 26ام 
شديم. يکبارم در سال 1999، اول شديم. االن تو 

اينترنت اينا هست. اما يکجا نيست«.

 االن کتابي در دست داريد؟
االن از نظ��ر انتش��ارات فارس��ي ه��م و غمم در 
خص��وص انتش��ار يک کتاب درس��يه فارس��يه با 

موضوع ترکيبيات که تدريس مي کنم.

 در زمینه هوش و خالقیت هم کار کرديد؟ 
بله. کت��اب بازي هاي منصفانه در زمينه خالقيت 
است. اخيرا هم کتابي کار کردم در زمينه گراف ها 

با يک فرد بسيار عالقمند.
رم��ز نگاري ه��م  يک��ي از مباحثيه ک��ه خيلي 
رياضيات درش داش��ت و ما اون رو ترجمه کرديم. 

اين کتاب ها مال دهه 60 هست.

 و يک سوال مهم براي آخرين سوال! چه روشي 
میشه پیاده کرد که افراد خالق و با استعداد بعد از 

ورود به دانشگاه همچنان خالق بمونن؟ 
فکر ميکنم جشنواره خوارزمي داره اينکارو ميکنه 
و اف��راد خالق رو شناس��ايي ميکنه و تس��هيالت 
ميده. اما مثال دانشجويي که به يه رشته  اي عالقه 
داره و وارد دانشگاه بشه و ببينه عالقه نداره ديگه 
براي اين فرد خيلي سخته که رشته  اش رو عوض 
کنه. تنه��ا راهش اينه که بخواد دوباره کنکور بده 
که خيلي س��خته. ولي در دانشگاه هاي خوب دنيا 
آزادي عمل زياده و يکي دو سال عمومي ميخونن 

و بعد رشته رو انتخاب ميکنن. 

در پايان گفتگوي دلچسبي که با دکتر داشتیم، با 
هم براي عكس گرفتن به داخل راهروی دانش�كده 
رياضیات رفتیم. لحظاتي که عكاس مشغول عكاسي 
بود، به سكوت نمي گذش�ت و دکتر از خاطراتش و 

آشنايي چندين ساله اش در دانشكده گفت. 
ب�راي آوردن قه�وه به اتاق اس�اتید رفتم، وقتي 
برگشتم عكاس داشت حافظه دوربینش را داخل 
کامپیوتر دکت�ر مي ريخت. عكس ه�ا همه خوب 

درآمده بودند.

 در آبان ماه سال گذشته، مراسمي به منظور قدردانی از خدمات علمی 
دکتر محموديان، در دانشگاه صنعتی شريف برگزار شد. رييس بنياد ملی 
نخبگان که در اين برنامه حضور يافته بود، اظهار داشت: »اين مراسم 
فرصتی را برای بنده فراهم آورد تا خاطرات 26 سال پيش و روزهای 
دانشجويی برايم زنده شود و ياد دوراني را برايم تداعي کرد که در محضر 
استاد ارجمند به علم اندوزي مي پرداختم.«
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يکی از ش��گفتی های فيزيک پديده ابررس��انايی 
اس��ت. از زمان کش��ف اين پديده در سال 1911 
ميالدی تاکنون هشت جايزه نوبل به آن اختصاص 
داده ش��ده اس��ت که در نوع خود بی سابقه است. 
تعداد مقاالت چاپ شده در مورد اين پديده از اوايل 
قرن بيستم، بيانگر اين است که پديده ابررسانايی 
يکی از مس��ائل مهم و مورد عالقه جهان و به ويژه 

علم فيزيک است.
ابررسانايی در سال 1911 ميالدی در عنصر جيوه 
کشف ش��د. بر اس��اس اينکه مواد ابررسانا در چه 
دمايی اين خاصيت را از خود نشان می دهند به دو 
دسته ابررس��انای دمای پايين )پايين 30 کلوين( 
و دمای باال )باالی 30 کلوين( تقس��يم می شوند. 
مواد ابررسانای دمای پايين عموماً عناصر، آلياژها 
و ترکيبات ساده بوده و روش تهيه آنها ساده است 
اما ابررس��اناهای دمای باال ترکيبی از چند عنصر 
ب��وده و روش های تهيه آنه��ا از اهميت برخوردار 
است. عموماً ابررس��اناهای دمای پايين با هليوم و 

ابررساناهای دمای باال با ازت مايع، سرد می شوند.
ابررس��اناها موادی هس��تند که مش��خصات يکتا 
و مزاياي��ی دارند که آنها را از رس��اناهای معمولی 
متماي��ز می کند. برخ��ی از مش��خصات اين مواد 

عبارتند از:
 مقاومت صفر در برابر عبور جريان مستقيم

 حمل جريان بسيار باال
 مقاومت بسيار پايين در فرکانس های باال

 پراکندگی بسيار پايين سيگنال
 حساسيت بسيار باال به ميدان مغناطيسی

 طرد ميدان مغناطيسی خارجی
 انتقال سريع کوانتوم شار سيگنال

 انتقال سيگنال با سرعت نزديک به سرعت نور

مقاومت صفر و چگال��ی جريان باال اثر مهمی بر 
روی انتق��ال توان الکتريکی و همچنين س��اخت 
آهنرباه��ای بس��يار کوچک ت��ر و قوی ت��ر ب��رای 
موتوره��ا، ژنراتوره��ا، ذخيره ان��رژی و تجهيزات 

پزشکی و جداس��ازی های صنعتی دارند. مقاومت 
پايي��ن، در فرکانس های باال و پراکندگی بس��يار 
پايين س��يگنال، مشخصات کليدی در مولفه های 
مايکروويو، فن��اوری ارتباطات و نيز چندين مورد 
نظامی کاربرد دارد. مقاومت پايين در فرکانس های 
باال مش��کالت ناش��ی ازکوچک س��ازی را کاهش 
می دهد. حساسيت باالی ابررساناها به ميدان های 
مغناطيسی يک حس��گر با توانايی بسيار باال )در 
بيش��تر م��وارد 1000 برابر بهتري��ن فناوری های 
اندازه گي��ری متع��ارف( را ايج��اد می کن��د. طرد 
ميدان مغناطيس��ی در کوچک س��ازی مولفه های 
الکترونيکی چنداليه ای، شناورسازی مغناطيسی 
و محدودس��ازی ميدان مغناطيس��ی ذرات باردار 
مهم است. انتقال س��ريع کوانتوم شار سيگنال و 
انتقال سيگنال با س��رعت نزديک به سرعت نور، 
اس��اس الکترونيک ديجيتال��ی و رايانه های فوق 

سريع است. 
در اين بخش با پديده ابررس��نايی و کاربردهای 

رسـتگاری
در 30 درجه کلوين!

نگاهی به پدیده ابررسانایی و کاربردهای آن
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گوناگون آن بيشتر آشنا می شويم.

کمی بیشتر درباره ابررسانايی
در س��ال 1911 يک فيزيکدان هلندی به نام 
اونس پديده ابررسانايی را کشف کرد. اونس بر 
روی اثر دماهای خيلی پايين بر خواص فلزات 
مطالع��ه می ک��رد، او در حي��ن آزمايش هايش 
متوجه ش��د که اگر جيوه تا دمای K 4 س��رد 
ش��ود مقاومتش را در مقابل عبور الکتريسيته 
از دس��ت می دهد )K معرف درجه کلوين است 
که در آن صفر کلوين تقريباً برابر 460- درجه 

فارنهايت و يا 273- درجه سانتيگراد است(.
به منظ��ور فهم کامل اين پديده و پی بردن به 
اهميت آن نياز به اين است که در مورد جريان 
الکتريکی و مقاومت اطالعاتی داش��ته باشيم. 
می دانيم که م��واد از اتم ها تشکيل ش��ده اند و 
اتم ها ش��امل هسته با بار مثبت و الکترون ها  با 
بار منفی هس��تند. الکترون ها در اطراف هسته 
ق��رار دارند. بي��ن الکترون ها و هس��ته نيروی 
جاذب��ه وجود دارد. الکترون هاي��ی که دورتر از 
هسته قرار دارند با قدرت کمتری توسط هسته 
جذب می شوند و به همين دليل خارجی ترين 
الکترون ها )الکترون های ظرفيت( ساده تر جدا 
می شوند. جريان الکتريکی، شارش الکترون ها ی 

ظرفيت در يک جامد است. 
يک رس��انا ماده ای است که در آن الکترون ها 
به راحتی حرکت می کنند، بنابراين مواد رسانا 
می توانن��د جريان الکتريکی را به خوبی از خود 
عبور دهند. مس رسانای خوبی است که معموالً 

سيم ها و کابل های انتقال را از آن می سازند.
م��وادی از قبيل شيش��ه و چوب ک��ه در آنها 
الکترون های ظرفيت ب��ه صورت قوی مقيد به 
اتم هايشان هستند و جريان الکتريکی را  هدايت 

نمی کنند، نارسانا يا عايق ناميده می شوند.

مواد ديگری که جريان الکتريکی را تا اندازه ای 
هدايت می کنند ) نه به خوبی رساناهايی مانند 

مس( نيمرسانا )نيمه هادی( ناميده می شوند.
بايد توجه کرد که حتی بهترين رساناها )مانند 
مس( رساناهای کاملی نيستند، زيرا در فلزات 
الکترون ه��ا با اتم های ديگ��ر و با ناخالصی ها و 
س��اير الکترون ها برخورد کرده و از مسير خود 
منحرف می ش��وند و اين باعث می شود جريان 
الکتريکی )حرکت الکترون ها( با مقاومت روبرو 
ش��ود. وجود مقاومت الکتريکی باعث می شود 
تا درص��دی از انرژی الکتريکی عبوری از ماده 
رس��انا ه��در رود. مقاومت مانعی در س��ر راه 
جري��ان الکتريکی اس��ت. مواد عاي��ق به علت 
داش��تن مقاومت باال، جري��ان الکتريکی را از 
خود عبور نمی دهند. مقاومت رساناها در برابر 
عبور جريان کم است. در جدول زير، مقاومت 
ويژه م��واد مختلف در دمای اتاق نش��ان داده 
ش��ده است. )مقاومت ويژه، مقاومت مخصوص 
هر ماده است و مستقل از طول و  سطح مقطع 

جسم است(.
مقاوت الکتريکی تمام فلزات وقتی که س��رد 
می ش��وند، کاهش می يابد. زي��را با کاهش دما 
نوس��ان های حرارتی اتم ه��ا )جنبش اتم ها در 
اث��ر گرما( کاهش می ياب��د و الکترون ها کمتر 
پراکنده می ش��وند و مقاومت کاهش می يابد. 
وجود ناخالصی ها در ماده باعث ايجاد مقاومت 
می ش��ود که مس��تقل از دما است و به همين 
دلي��ل در دماه��ای پايين )صف��ر کلوين( هم 
يک مقاومت وي��ژه باقيمانده وجود دارد که با 
خالص س��ازی ماده، اين مقاومت ويژه کاهش 
می يابد. ش��کل زير، منحن��ی مقاومت ويژه بر 
حس��ب دمای ي��ک فلز کامالً خال��ص و فلز با 
حض��ور ناخالصی را به صورت تصنعی نش��ان 

می دهد.

جاي��زه نوبل

معرفی برخی از جوایز نوبل
در حوزه ابررسانایی

 جايزه نوبل فیزيک 1913
اونز در آزمايشگاه دانشگاه لیدن با ايجاد جريان ابررسانايی در 
يک سیم پیچ و سپس حمل سیم پیچ همراه با سرد کننده ای که 
آن را سرد نگه می داشت به دانشگاه کمبريج نشان داد که بعد 
از به وجود آمدن جريان الكتريكی ناشی از میدان مغناطیسی 
در يک سیم ابررسانا، سیم حتی بدون میدان خارجی يا مولد 
الكتريكی نیز می تواند حامل جريان باشد. يافته اونز منجر به 

اعطای جايزه نوبل فیزيک در سال 1913 به وی شد.

 جايزه نوبل فیزيک 1972 
در س�ال 1957 س�ه فیزيكدان آمريكايی ب�ه نام های باردين، 
کوپر و ش�ريفر در دانش�گاه ايلی نويز نظري�ه ای برای توجیه 
پديده ابررس�انايی در ابررس�اناهای متعارف ارائه دادند که با 
نام آنها به نظريه BCS معروف گرديد. براس�اس اين نظريه در 
ابررس�اناهای معمولی، الكترون هايی که در رس�انايی جريان 
نقش دارند، جفت هايی تش�كیل می دهند و متقاباًل با عواملی 
که باعث مقاومت الكتريكی می ش�وند، مقابله می کنند. ابداع 
تئوری BCS نیز برای سه دانشمند آمريكايی جايزه توبل 1972 

را به ارمغان آورد.

 جايزه نوبل فیزيک 1973 
در سال 1962 جوزفسون آزمايشاتی روی جفت الكترون  های 
کوپر انجام داد که منجر به مش�اهده و اعالم پديده ای شد که 
خاصی�ت تونل زنی يا اثر جوزفس�ون نام گرفت. بر اس�اس اثر 
جوزفس�ون، درصورتیكه دو قطعه ابررس�انا توسط يک عايق 
بس�یار نازک )حدود ي�ک نانومتر( به يكديگر متصل ش�وند، 
جف�ت الكترون  ه�ای کوپر می توانن�د از عايق عب�ور نمايند. 
مقدار جريان الكتريكی ايجاد ش�ده به ولت�اژ اتصال و میدان 
مغناطیسی وابسته است. ارائه تئوری مزبور برای جوزفسون و 
دو دانشمند ديگر يعنی لئو ايزاکی و ايوار گیاور که فعالیت  های 
مشابهی در بررسی پديده تونل زنی داشتند جايزه نوبل 1973 

را به ارمغان آورد.

 جايزه نوبل فیزيک 1987
در 27 ژانويه سال 1986 جرج بدنورز و آلكس مولر در مؤسسه 
تحقیقاتی IBM ش�هر زوريخ س�وئیس موفق به کشف پديده 
ابررسانايی در س�رامیكی از نوع اکسید مس و شامل النتانوم 
و باريوم ش�دند. دمای بحرانی نمونه س�اخته شده، حدود 35 
درجه کلوين بود و آنها نیز به خاطر کشف ابررساناهای دماباال 

(HTS) موفق به دريافت جايزة نوبل در سال 1987 شدند.

 جايزه نوبل فیزيک 2003
الندن با استفاده از موازنه انرژی در محدوده کوچكی بین مرز 
فازهای ابررس�انا و نرمال، شرط تعادل فاز را به دست آورده و 
به حضور يک سطح انرژی ديگر با منشأ غیرمغناطیسی اشاره 
کرد که عالوه بر انرژی مرز، بین دو فاز ابررس�انا و نرمال وجود 
داش�ت. وی متذکر ش�د که اگر س�طح انرژی کل مثبت باشد 
ابررسانايی از نوع اول و اگر منفی باشد از نوع دوم است که در 
اين صورت میدان مغناطیس�ی به درون ابررسانا نفوذ می کند. 
در س�ال 2003 نیز آلكسی آبريكوزوف (Ginzburg) و ويتالی 
گینزب�ورگ (Ginzburg) به خاطر بس�ط تئوری ابررس�انايی 

همراه با آنتونی لگت برنده جايزه نوبل فیزيک شدند.

مقاومت ويژه ماده
(ohm-cm)

6-10×1/75مس

6-10×2/8آلومينيوم

6-10×21/1سرب

6-10×95/8جيوه

ρ 
(o

hm
-c

m
)

T(K)

فلز ناخالص
فلز کامالً 

خالص

 نحوه تغييرات مقاومت فلزات با درجه حرارت

 مقاومت ويژه مواد
 در دمای اتاق

 در صورتي که يک آهن ربا را به ماده ابررسانا نزديک کنيم، آهن ربا جريان 
الکتريکی را در ماده ابررسانا القا کرده و منجر به ايجاد يک ميدان مغناطيسي قوي 

مي شود. جهت اين ميدان به گونه اي است که ابررسانا، آهنربا را تا يک فاصله معين 
دفع می کند. در اين حالت اگر آهنربا را بلند کنيم، ابررسانا نيز با آن باال می آيد. اين 

پديده که به عنوان اثر مايسنر شناخته مي شود به منظور از بين بردن اصطکاك و 
دستيابي به سرعت باالتر در قطارهای شناور مورد استفاده قرار گرفته است.
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ابررسنايی کاربردها بسیار گسترده ای در زمینه های 
گوناگ�ون دارد و اي�ن کاربردها روز ب�ه روز در حال 
گسترش است. در اين بخش چند مورد از کاربردهای 

اين فناوری را بررسی می کنیم.

تولید انرژی توسط همجوشی هسته ای ان�رژي
در ح�ال حاضر تالش گس�ترده ای در حال انجام 
اس�ت تا يک همجوش�ی هس�ته ای قاب�ل کنترل 
بدس�ت آيد. به عنوان نمونه، ش�كافت دو هس�ته 
هی�دروژن که يک هس�ته هلیوم را ش�كل دهند 
فرآيندی است که به طور خودبخودی در بمب های 
هیدروژن�ی اتفاق می افتد. انرژی بدس�ت آمده از 
اين فرايند بس�یار زياد است. از آنجا که منبع غیر 
مح�دود هیدروژن بر روی زمین وج�ود دارد، اين 
فرايند گرماهس�ته ای يک چش�مه مه�م انرژی به 

شمار می رود. 
در شروع فرايند تولید انرژی، گاز هیدروژن بايد 
تا دماهای چند ده میلیون گرم شود. اين پالسمای 
گرم تنها شامل هسته هیدروژن و الكترون هاست 
و البت�ه نمی ت�وان ب�ه س�ادگی در محفظ�ه آن را 
نگه�داری کرد. از آنج�ا که ذرات باردار هس�تند 
مس�یر حرکت اين ذرات باردار را می توان توس�ط 
می�دان مغناطیس�ی خم ک�رد. بنابراي�ن می توان 
ذرات باردار را، با وجود سرعت بااليی که دارند، با 
استفاده از میدان های مغناطیسی قوی و با هندسه 

مشخص در يک رآکتور نگهداری کرد.
ايجاد میدان های مغناطیسی به اندازه کافی قوی 
و مق�رون به صرفه تنها با آهنرباهای ابررس�انايی 
امكان پذير است. در سال های اخیر برای دستیابی 
به انرژی با اس�تفاده از همجوشی هسته ای پروژه 
ITER توس�ط اتحاديه اروپا، ژاپن، روسیه و آمريكا 
در ح�ال انج�ام اس�ت. در اين پروژه ب�رای تولید 
میدان مغناطیس�ی قوی از تعداد زيادی سیم پیچ 

ابررسانا استفاده می شود. 

کشف دارو با استفاده از طیف سنجی پزشكي
تشديد مغناطیسی هسته

در ح�ال حاض�ر روش NMR ب�ه عن�وان يك�ی از 
وس�یع ترين روش های طیف س�نجی مورد استفاده 
قرار می گیرد که کاربردهای متنوعی در زمینه هاي 
فیزيک، شیمی، علم مواد، زيست شناسی و پزشكی 

دارد.
 NMR در س�ال 1952 جايزه نوبل فیزيک به کشف
به عنوان يک روش تحلیلی جديد اعطا شد و روش  
تصويربرداری که بر اساس NMR کار می کند نیز در 

سال 2005 جايزه نوبل را از آن خود کرد.
روش NMR در حدود 50 س�ال اس�ت که به عنوان 
يک ابزار بنیادی برای مطالعه مواد در آزمايشگاه های 

فیزيک و شیمی به کار می رود.
در علوم زيستی روش های جديد NMR، به عنوان 
وسیله تشخیص بزرگ ترين خطر برای توسعه بیماری 
قلبی، از طريق تحلیل اندازه و غلظت لیپوپروتئین 
)کره های کوچک که کلسترول را به اطراف بدن برده 
و در موقعیت های مختلف ذخیره می کنند( استفاده 
می ش�ود. مهمتر اينكه با ارزياب�ی داروهای خاص با 
اس�تفاده از فناوري NMR پزشكان داروساز قادرند 
که داروهای بهتر با اثربخشي بیشتري تولید کنند. 

NMR يک وس�یله قوی برای تش�خیص س�اختار 
ان�واع پروتئی�ن و دارو اس�ت. پروتئین ه�ا در بدن 
برای حفظ زندگی  و انجام عملكردهای اساس�ی از 
قبیل هضم غذا، جذب اکس�یژن و تولید س�یگنال 
الكترونیك�ی برای فكر کردن، م�ورد نیازند. تعیین 
س�اختار و عملكرد پروتئین ه�ا مهمترين موضوع 
علوم زيستی است و کلیدی برای فهم روش کار آنها 
است. دانستن اين س�اختارها به شرکت های تولید 
دارو اجازه می دهد که فرايند ساخت دارو را متحول 
کنند و حتی آنها را قادر می س�ازد ت�ا داروهايی را 
تهیه کنند که به  ص�ورت ويژه پروتئین های معینی 
را هدف قرار دهند. در حقیقت پیدا کردن س�اختار 
پروتئی�ن يک موفقیت بزرگ اس�ت و دنبال کردن 
اين مسیر براي دانشمندان جوايز نوبل متعددي به 

همراه داشته است. 
در مرکز يک طیف سنج NMR يک آهنربای ابررسانا 
قرار دارد. می�دان قوی، يكنواختی ب�اال و پايداری 
میدان مغناطیسی، برای دستیابی به وضوح و دقت 

باالی تعیین ساختار پروتئین ها ضروری است.
محدوديت ه�ای عناص�ر تش�كیل دهن�ده م�واد 
ابررس�انا، اس�تفاده از تجهی�زات NMR را ت�ا يک 
گیگاهرتز مح�دود می کند. بنابراي�ن بايد به دنبال 
دس�تیابی به میدان های مغناطیس�ی باالتر بر روی 

مواد ابررسانا بود.

قطارهای شناور  حمل و نقل
از  ارزان و س�ريع  حمل ونق�ل آس�ان، مطمئ�ن، 
خواس�ته های همیشگی انسان اس�ت. امروزه يكی 
از راه ه�ای مناس�ب ب�رای حمل و نقل، اس�تفاده از 
قطار اس�ت. از زماني که خصوصیات و مش�خصات 
فني اصلي سیستم هاي ريلي طرح گرديده تاکنون 
همواره س�عي بر اين بوده که کارايی اين سیس�تم 
بهبود يابد. بس�یاری از پژوهش ها در اين زمینه، بر 
روي کاهش تماس چرخ و ريل متمرکز ش�ده است 
چ�را که اين ام�ر باعث فرس�ودگي چ�رخ و ريل و 
ايج�اد آلودگي صوتي مي گردد و از س�وي ديگر در 
میزان چس�بندگي و در نتیجه اعمال توان بیشینه، 

محدوديت هايي ايجاد می کند. 
 يك�ي از راه حل هايي که جهت کاهش تماس چرخ 
و ريل به نظر مي رس�د، استفاده از سیستم شناوري 
مغناطیس�ي است. ش�ناوری مغناطیس�ي  فناوري 
جديدي در حمل و نقل ريلي اس�ت. اين سیستم با 
بهره گیری از میدان مغناطیسی که بین قطار و خط  
ايجاد می شود، در فاصله اندکی از خط معلق مانده و 
در طول خط به پرواز در می آيد. حذف تماس وسیله 
با زمین به مفهوم حذف کامل اصطكاک، يعنی عامل 
اتالف انرژی و کاهش سرعت در سیستم های سنتی 
اس�ت. به اين ترتیب تنها نیروی بازدارنده، مقاومت 
هوا اس�ت که البته می توان ب�ا آيرودينامیک کردن 
بدنه قطار آن  را به کمترين میزان ممكن رساند و به 
سرعت های بسیار باال رسید. همچنین اين نوع قطار 
ش�رايط راحت و مناسبي را برای مس�افرين ايجاد 
مي نمايد، چرا که عدم وجود تماس بین قطار و خط، 
لغزش حرکت قطار را از بین می برد و آسايش بیشتر 

مسافرين را فراهم می کند.
اين وسیله نقلیه الكترومغناطیسي با وجود سرعت 
باال، نسبت به سیستم هاي حمل و نقل ديگر ايمن تر 
اس�ت. همچنین به عل�ت باالتر بودن خط نس�بت 
به س�طح زمین، اي�ن اطمینان حاصل مي ش�ود که 
هیچ گون�ه مانعي بر س�ر راه وجود نخواهد داش�ت. 
برخالف ديگر وسايل حمل و نقل، به دلیل استفاده 
از انرژی الكتريكی، هیچ گونه آلودگی هوا در مسیر 

ابررسانايی چه کاربردهايی دارد؟
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حرکت قطار وجود نخواهد داشت که اين مسأله در 
مناطق پر ازدحام شهری که آلودگی هوا يک مشكل 
عمده تلقی می ش�ود، يک نقطه قوت است. با توجه 
به اينكه در اين سیس�تم ها، چرخ وجود ندارد، اين 
سیس�تم از لحاظ آلودگي صوتي ناشي از چرخ مبرا 
اس�ت. وزن وس�یله نقلیه نیز به علت نبودن چرخ، 

محور و لوکوموتیو کمتر است. 

کشت�ی حمل و نقل
طراحی کش�تی ها براس�اس سیس�تم پیش�ران 
الكتريكی، مهم ترين تغییر در طراحی اين وس�یله 
نقلیه پس از اس�تفاده از موتورهای ديزلی در سال 

1920 بوده است.
اس�تفاده از سیستم پیش�ران الكتريكی عالوه بر 
ايجاد يک آرايش جديد و انعطاف پذير، يكپارچگی 
مؤثری در سیس�تم مصرف کش�تی ايجاد می کند. 
اي�ن طراحی باعث می ش�ود که تأسیس�ات برقی 
مش�ابهی ب�رای تأمین نیروی پیش�ران کش�تی و 
نیازمندی های ديگر آن اس�تفاده ش�ود. در نتیجه 
کش�تی ها می توانند به گونه ای طراحی ش�وند که 
فضای بیشتری را زير عرشه برای مسافران، کاالها 
و يا در مورد کشتی های نیروی دريايی برای اسلحه 

داشته باشند.
تقريب�ًا تمام�ی کش�تی های تج�اری موج�ود در 
اقیانوس ه�ا به صورت الكتريك�ی کار می کنند. اما 
ان�دازه بزرگ و وزن زي�اد موتوره�ا و ژنراتورهای 
پیش�ران الكتريك�ی، که از در آن از س�یم مس�ی 
اس�تفاده شده، يک مشكل اساس�ی اين کشتی ها 
است. به همین دلیل ابررساناها مزايای بیشتری را 

برای کشتی پیشران الكتريكی ايجاد می کند.
موتورها و ژنراتورهای ابررسانای دمای باال از لحاظ 
وزن و اندازه 1/3 همتای خود با سیم مسی هستند 

که با اين وجود سريع تر از آنها حرکت می کنند.
از ط�رف ديگر اس�تفاده از موتوره�ای کوچک تر 
باع�ث می ش�ود ک�ه کش�تی های الكتريك�ی در 
بندرگاه های کم عمق هم مورد استفاده قرار گیرند. 
وزن کمتر موتورها موجب می ش�ود که کشتی های 
نیروی دريايی بتوانند اسلحه های قوی تر، رادارهای 
رزمی و موش�ک های بیش�تری را حمل کنند. اين 

مزاي�ا عالقه قاب�ل توجهی را برای نی�روي دريايي 
کشورها ايجاد کرده است.

شناسايی مین توسط کشتی مین جمع کن نظامي
ي�ک کش�تی مین جمع ک�ن، يک کش�تی جنگی 
کوچک اس�ت که برای مقابله با خطراتی که توسط 
مین ه�ای درياي�ی ايجاد می ش�ود، طراحی ش�ده 
اس�ت. اين کش�تی مین جمع ک�ن ابت�دا مین ها را 
شناسايی می کند و س�پس با عملیات خاصی آنها 

را خنثی می سازد.
پیشرفت در فناوري ابررس�انايی سال های اخیر، 
قابلیت مین جمع کن های ابررسانا را برای مین های 

حساس مغناطیسی افزايش داده است.
در يک سیستم مین جمع کن ابررسانا از آهنرباهای 
قوی ابررسانايی استفاده می شود. آهنرباهای قوی 
ابررسانا يک میدان مغناطیسی قوی تولید می کند 
تا عالمت يک کشتی را تقلید کند و سبب می شود 
تا می�ن به طور مغناطیس�ی فعال ش�ود و در يک 
فاصل�ه ام�ن از منبع تولی�د میدان مغناطیس�ی، 

منفجر شود.
در سیستم های غیر ابررسانا در مقابله با مین های 
حساس مغناطیس�ی، نرخ جمع کردن مین محدود 
اس�ت که به دلیل محدوديت تواناي�ی برای تقلید 
دقیق عالمت مغناطیسی کشتی است و به حداقل 

عمق آب نیاز دارد.
يک سیس�تم مین جمع کن ابررس�انا کوچک تر، 
س�ريع تر و س�بک تر از سیس�تم های غیرابررسانا 
اس�ت. از آنجا که آهنرباهای ابررسانايی می توانند 
در شكل های مختلف ساخته شوند بنابراين توانايی 
تقلید عالمت های مغناطیسی غیرمتقارن و يا متغیر 

با زمان کشتی ها را دارند.

شناخت هستی با استفاده از پژوهش های علمي
اندازه گیری اثرات گرانشی

اندازه گی�ری تغیی�رات می�دان گرانش�ی در فضا 
می تواند اطالعات بس�یار زيادی به منظور شناخت 
هستی بدهد. به عنوان مثال اندازه گیری تغییرات 
زمانی میدان گرانشی در سطح يک سیاره اطالعات 
مفیدی درباره درون س�یاره و همچنین برهم کنش 

سیاره با اشیا ديگر درفضا می دهد.
ابررسانايی در حال حاضر يک نقش مفید را برای 
بعضی از اندازه گیری ها بر روی زمین بازی می کند و 
هم چنین با قرار دادن بعضی وسايل ابررسانا بر روی 
ماه و ساير سیارات اطالعات جالبی بدست می آيد. 
شتاب س�نج ابررس�انا و ژيروس�كوپ ابررسانا دو 

وسیله برای اندازه گیری اثرات گرانشی هستند.
آشكارس�ازی  ب�رای  ابررس�انا  شتاب س�نج 
جابجايی های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. 
شتاب س�نج های ابررس�انا به عنوان حس�گرهای 

ب�جاي�ی  جا
است�فاده  م��ورد 

ق�رار می گیرند و آنها به ش�كل پان�دول بوده و در 
سیس�تم های الكتريكی حرکت می کنند و با تغییر 
مشخصات الكتريكی سیس�تم آنها می توانند اين 

تغییرات را توسط اسكوئید آشكار کنند.
ژيروس�كوپ ابررس�انا برای آشكارس�ازی اثرات 
گرانش�ی به کار می رود و ش�امل يک کره است که 
با مواد ابررس�انا پوشیده شده است و تغییراتي در 
جهت محور چرخش کره )به دلیل تغییرات میدان 

گرانشی( توسط اسكوئید آشكارسازی می شود.
استفاده از آهنرباهای ابررس�انا نیز در ساختمان 
در  و  فضاپیم�ا  هداي�ت  ب�رای  ژيروس�كوپ 
تلس�كوپ های فضاي�ی برای عكس�برداری دقیق 

بسیار مفید است.

آشكارسازی اشعه ايكس پژوهش های علمي

در عل�م، آشكارس�ازی ي�ک نق�ش اساس�ی در 
گسیل ش�ده  تاب�ش  دارد.  اطالع�ات  جم�ع آوری 
از ي�ک منبع و يا تابش�ی که از يک ش�ی پراکنده 
می ش�ود اطالعات زيادی راجع به ساختار آن شی 
می دهد. يک راه بدس�ت آوردن اطالعات راجع به 
فضا آشكارس�ازی اشعه ايكس اس�ت. استفاده از 
ابررساناها باعث می شود که کارايی آشكارسازهای 
اش�عه ايكس بهتر ش�ود. آشكارس�ازهای اش�عه 
ايكس ابررسانا شامل کالريمتر ابررسانا و اتصاالت 

جوزفسون است.

میكروکالريمتر پژوهش های علمي

میكروکالريمتره�ا تغییرات دمايی کوچک را پس 
از جذب اش�عه x تعیین می کنند. ب�ه طور معمول 
اي�ن وس�یله ش�امل يک جاذب اس�ت ک�ه تابش 
ف�رودی را ج�ذب می کن�د و ي�ک ماده ک�ه نقش 
ترمومت�ر را دارد و به جاذب چس�بیده اس�ت. در 
اين ترمومتر، از موادی استفاده می شود که درآنها، 
مقاومت بس�تگی ش�ديدی به دما داشته باشد. در 
کالريمترها، ترمومترها ش�امل عناصر نیمه رسانا يا 
ابررسانای مجزا هس�تند که برای اندازه گیری دما 

به کار می روند. 

 اندازه گيری تغييرات ميدان گرانشی در 
فضا می تواند اطالعات بسيار زيادی به منظور 

شناخت هستی به ما بدهد. شتاب سنج ابررسانا 
و ژيروسکوپ ابررسانا ابزارهاي کارآمدي براي 

اندازه گيری اثرات گرانشی هستند.
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 بنیاد نخبگان اس�تان اصفهان پس از پیگیري هاي مسئولین 
استان و بنیاد ملي نخبگان در تاريخ 1388/09/11 و همزمان با سفر 

دکتر احمدی نژاد به استان اصفهان، افتتاح شد. شناسايي و ايجاد بستر 
قانوني الزم جهت حمايت از نخبگان و استعدادهای برتر را مي توان به عنوان 

مهمترين رسالت اين بنیاد در استان اصفهان معرفي نمود.
در سال 1388 تعداد کل نخبگان و استعدادهای برتر تحت پوشش بنیاد نخبگان 
اصفهان به کم تر از 450 تن می رسید که با تالش های انجام شده در شناسايی و 

جذب افراد مستعد اين تعداد هم اکنون به حدود 1000 تن می رسد.
از جمل�ه اهداف مش�خص بنیاد نخبگان اس�تان اصفهان شناس�ايي 
مهارت هاي مورد نیاز نخبگان و فراهم کردن فضا و فرصت آموزش آن 
مهارت هاست. مطابق با اين هدف بنیاد نخبگان استان اصفهان 
از همان ماه هاي اول تاس�یس بنیاد، پروژه  آموزشي را 
آغاز کرده است. برگزاري کارگاه هاي مورد نیاز 
نخبگان و برپايي برنامه بازديد از 

بخش هاي صنعتي استان و کشور، از جمله فعالیت هاي انجام شده 
در اين پروژه است.

بنیاد نخبگان اس�تان اصفهان همچنین در راستاي طرح بنیاد براي 
شناس�ايي استعدادهاي برتر، طرح شهاب را همگام با کل کشور در سطح 
مدارس اجرا مي کند. اين طرح که با همكاری مشترک بنیاد نخبگان و آموزش 
و پرورش تهیه شده در حدود يک سال است که به صورت فعاالنه در اصفهان 

اجرا مي شود. 
به منظور ايجاد فرصت براي مخترعان و ايجاد فضايي براي آشنايي مسئوالن 

و صاحبان صنايع با نخبگان تا کنون چند جشنواره و نمايشگاه استاني در 
استان اصفهان برگزار شده است که از جمله آن مي توان به برگزاري دو 

نوبت جشنواره اختراعات استاني در سال های 89 و 90 و شرکت 
در جشنواره نوآوری شكوفايی سال 1390 منطقه اي در 

کنار اس�تان های قم، چهارمحال و بختیاری و 
مرکزي اشاره کرد.

دفاتر استاني بنیاد نخبگان

اصفهان؛
مهد دانش و فرهنگ



 اس�تقبال گرم و روي گش�اده پروفسور که سال ها 
محاسني را در مسیر تحصیل و نشر علم سپید کرده، 
در بدو ورود به دفتر کارش در بنیاد که ساختمان قديمي 
و مرمت شده و زيبا با حیاط باصفايي است،  نويد آغاز 
يک ارتباط صمیمانه و بدون تكلف را مي دهد. شفاف 
س�خن مي گويد و از بیان کاستي ها هم ابايي ندارد. او 
که به تازگی از طرف مقام معظم رهبری به عنوان يكی 
از اعضای ش�ورای عالی مرکز الگوی اس�المی-ايرانی 
پیشرفت شناخته شده است، مي گويد: »تالش ما اين 
است که انسان هاي تیزهوش تبديل به نخبه شوند« و 
اثرگذاري نخبگان،  سخت کوش�ي و باانگیزه بودن را 

براي بنیاد، بسیار مهم مي داند. 
معتقد اس�ت، حمايت از نخبگان نبايد از نوع حمايت 
افراد ناتوان جامعه باشد چون اين افراد جزو قشر برتر 

جامعه محسوب مي شوند. 
بر اس�اس فرمايشات مقام معظم رهبري،  اکنون ديگر 
دوران توجه مخصوص به نخبگان کشور و استفاده از 
علوم آنها به صورت ملموس فرا رسیده، نخبگاني که 
علمشان ثروت ساز است و فكرش�ان، سودآور؛ و اين 
جاست که پروفس�ور بر رد موضوع انشاي »علم بهتر 

است يا ثروت« در مدارس، صحه مي گذارد. 
ش�روع فعالیت بنی�اد ملي نخب�گان برمي گ�ردد به 
احساس نیاز بنیاد ملی نخبگان به تاسیس دفاتر ديگر 
در استان هاي بزرگتر. س�رانجام يكي از اولین دفاتر، 
بنیاد نخبگان استان اصفهان بود که از آذر ماه 1388 
همزمان با س�فر هیات دولت به استان تاسیس شد و 
ش�روع به کار کرد. در ادامه گفتگوي نش�ريه سرآمد 
را با دکتر هادی اکبرزاده ريیس بنیاد نخبگان اس�تان 

اصفهان می خوانید:

 رس�الت بنیاد نخبگان اس�تان اصفهان از همان 
ابتدا حول چه محوري بود؟ 

هدفي که بنياد ملي نخبگان براي خودش تعريف 
ک��رد که بنياد اصفهان هم از همان تبعيت مي کند،  
شناس��ايي،  هدايت و حمايت نخبگان است؛ يعني 
نخب��گان بالفع��ل و بالقوه را شناس��ايي مي کنيم و 
بع��د آنه��ا را حمايت مي کنيم؛ ک��ه بخش کمي از 
اي��ن حمايت مالي و بخش عمده آن،  مش��اوره اي و 
راهنمايي است و بحث هدايت هم در راستاي منافع 

و نيازهاي کشور است. 

 به دنبال اين رس�الت، ش�ما چه اقداماتي انجام 
داديد؟ 

بررسي کرديم تا ببينيم چگونه مي توان نيروهاي 
خوش استعداد جامعه را تبديل کنيم به انسان هاي 
موف��ق و اين موضوع به عن��وان يک بحث محوري 
در دس��تور کار قرار گرفت که انسان هايي که نخبه 
يا خوش استعداد هستند ممکن است مهارت هاي 

الزم را براي موفقيت در اجتماع نداش��ته باش��ند،  
بنابراين برنامه اي را تدوين کرديم تحت عنوان پروژه 
توانمندسازي نخبگان که بخش هاي مختلفي دارد.

يک بخ��ش برگزاري کارگاه هايي اس��ت که براي 
نخبگان مفيد است،  بخشي هم بازديد از بخش هاي 
صنعتي و مکان هايي که توانمن��دي در آنها وجود 
دارد در استان و کشور، چون فکر مي کنيم نخبگان 
نياز دارند تا از فرصت هاي موجود در محيط پيرامون 
خود اطالعات بيشتري داشته باشند و با امکانات و 

پيشرفت ها آشنا شوند. 

 در ص�ورت مراجعه فردي ک�ه اختراعي کرده، 
آيا روند مشخصي در بنیاد وجود دارد و راهنمايي 
کاملي در خصوص روندي که بايد يک اختراع طي 

کند تا به مرحله حمايت برسد، صورت مي گیرد. 
بل��ه. در بنياد نخبگان اس��تان اصفهان به صورت 
س��اختار يافته در قال��ب کارگروه تجاری س��ازی، 
راهنماي��ی مخترعي��ن و صاحب��ان اي��ده صورت 
می پذي��رد. روند کار به اين ش��کل اس��ت که ابتدا 
مخترع و يا فردی که احس��اس می کند احتياج به 
راهنمايی جه��ت ثبت ايده خ��ود دارد، با مراجعه 
به وبگاه بنياد نخبگان اس��تان اصفهان و يا تماس 
تلفنی ثبت نام می ش��ود و در اولين مرحله توسط 
کارشناس تجاری سازی مشاوره اوليه داده می شود و 
جزوات و لوح های فشرده آموزشی که از قبل تهيه 

شده است در اختيار فرد مورد 
نظر قرار می گيرد. کارش��ناس 
ص��ورت  در  تجاری س��ازی 
درخواس��ت جه��ت درياف��ت 
مشاوره بيش��تر، زمانی تعيين 
ک��رده و ب��ه اط��الع صاح��ب 
ايده می رس��اند. مش��اوره های 
تکميلی توسط اساتيد مشاوره 
مدع��و از ش��هرك علم��ی و 
اس��اتيد مطرح  و  تحقيقات��ی 
در زمينه ه��ای تجاری س��ازی 
اخت��راع، قيمت گذاری اختراع، 
طريقه ثبت صحي��ح اختراع و 
ثبت ايده، در س��طح اصفهان 
انجام می ش��ود. اين مشاوره ها 
دوشنبه های هر هفته و با نوبت 

قبلی انجام می شود.
البته بني��اد نخبگان اس��تان 

اصفهان همايش ها و کارگاه های آموزشی را ويژه طيف 
وس��يعتری از افراد جامعه تا کنون برنامه ريزی کرده 
است که می توان به دو همايش از »ايده تا اختراع«، 
»از اختراع تا ثروت و تدوين کسب و کار دانش بنيان« 

و کارگاه های آموزشی »کارآفرينی« اشاره نمود. 

 بنیاد نخبگان 
استان چه حمايت ها و تسهیالتي را براي مخترعان 

و نوآوران در نظر گرفته است؟ 
حمايت ها و تسهيالت بنياد نخبگان استان اصفهان 
هماهنگی کامل با تسهيالت و حمايت بنياد ملی 
نخبگان دارد ولی همانطور که گفته ش��ده هدف 
اصل��ی و راهبردی بنياد نخبگان اس��تان اصفهان 
در اي��ن زمينه تجاری س��ازی اختراعات و تبديل 
به ثروت شدن آن از طريق ايجاد کسب و کارهای 
دانش بنيان است که در اين زمينه هماهنگی هايی 
با ش��هرك علمی و تحقيقاتی اصفهان و اداره کل 

تعاون انجام شده است.

 در جري�ان هس�تید ک�ه بعض�ي از نخبگان به 
دلیل دغدغه هاي مال�ي وارد عرصه کار و فعالیت 
نمي ش�وند و برخ�ي از آنها هم جذب ش�رکت ها 
و موسس�ات خ�ارج از کش�ور مي ش�وند، پس به 
نظر ش�ما آيا نبايد س�رعت بخش�یدن ب�ه انجام 
ص�در  در  مال�ي  حمايت ه�اي 

فعالیت هاي بنیاد قرار گیرد؟ 
درست است، خود ما هم اذعان 
داريم ک��ه حمايت هايي که در 
ح��ال حاض��ر انج��ام مي گيرد،  
هدفمند نب��وده و مقدارش کم 
اس��ت و مي پذيري��م ک��ه بايد 
گام هاي اساسي تري را برداشته 
و با نيازس��نجي،  بر اساس نياز 
نخبگان بستر مناسب را فراهم 
کنيم اما بايد اين واقعيت را هم 
قبول کنيم ک��ه بنياد نخبگان 
اس��تان مدت زيادي نيست که 
ش��روع به کار کرده و اين طور 
هم نيست که همه امور مربوط 
به نخبگان در اختيار بنياد باشد 
بلکه بنياد بايد بسترها را فراهم 
کند ت��ا امکانات مختلف جامعه 
در اختيار نخبگان قرار گي��رد و ضرورتا هم نبايد 
خ��ود آن،  اين امکان��ات را ارائه ده��د بلکه آنها را 

شناسايي و به سمت نخبگان هدايت مي کند.

 در حال حاضر دغدغه اصلي بنیاد نخبگان استان 

گفتگو با رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان

بايد کاري کنيم تا  ميدان پيشـرفت و عرصه پرواز جوانان 
مستعد در کشور فراهم باشد

ه��دف اصلی و 
راهب��ردی بنياد 
نخبگان اس��تان اصفهان، 
تجاری سازی اختراعات و 
تبديل به ثروت شدن آن 
از طريق ايجاد کس��ب و 
کارهای دانش بنيان است 
زمين��ه  اي��ن  در  ک��ه 
هماهنگی هايی با شهرک 
علمی و تحقيقاتی اصفهان 
و اداره کل تع��اون انجام 

شده است.
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اصفهان چیست؟ 
اينکه شرايطي را فراهم کنيم تا نخبگان در داخل 
کشور احساس موثر بودن،  مفيد بودن و محترم بودن 
داشته باشند. بايد فضايي را فراهم کنيم تا يک جوان 
خوش استعداد احساس کند براي او در داخل کشور 

خودش،  ميدان پيشرفت و عرصه پرواز باز است. 

 و ش�ما چگونه اين عرصه پ�رواز را براي آنها باز 
مي کنید؟ 

بايد تمهيدات مختلفی انديشيده شود که يکی از آنها 
همان پروژه توانمندسازی است. يعنی مهارت هايی را 
در اختيار نخبگان قرار دهيم که به سهولت بتوانند 
تبديل به انسان های موفقی شوند. نخبگان به حمايت 
از نوع حمايت ناتوان های جامعه نيازی ندارند بلکه 
باي��د موانع را از پيش پای آنها برداريم تا احس��اس 

کنند که راه اثرگذاری شان در جامعه باز است. 

 در اي�ن می�ان، نخب�گان چه انتظاراتي از ش�ما 
دارند؟ 

توقع زيادی ندارند. توقع دارند پيچ و خم های اداری 
را از جلوی پايشان برداريم و طرح ها و نوآوری هايشان 

را به منصه ظهور برسانيم. 

 تعريف ش�ما از »حمايت از تولید ملی« که مقام 
معظم رهبری امس�ال را به اين عن�وان نامیده اند، 

چیست؟ 
تولي��د ملی يعنی تالش و حرک��ت همه جانبه در 
راستای خود کفايی و توليد محصوالت کيفی که از 
هر نظ��ر مورد قبول عامه مردم قرار گيرد و اين جز 
ب��ا در هم آميختن علم و ف��ن آوری جديد و به روز 
با مهارت و زبردس��تی نيروی کار  بدس��ت نمی آيد. 
همانطور که در شعار امسال به آن اشاره شده است، 
هر فعاليتی که بخواهيم انجام دهيم بايد معيارهای 
محصوالت توليد داخ��ل و حمايت از توليد را مورد 

توجه قرار دهيم. 

 اين ش�عار در حوزه فعالیت نخبگان در رابطه با 
مباحث علمی، چه معنايی پیدا می کند؟

آنچه که امروز مورد تاکيد و نياز مملکت ما محسوب 
می ش��ود اين است که ايده و طرحی را که در ذهن 
يک نخبه جرقه می زند به يک فناوری و بعد به يک 
محصول تبديل کنيم و سپس اين محصول وارد بازار 
و تبديل به ثروت ملی شود. يعنی بعد اقتصادی اين 
ش��عار در اين جا مطرح می شود که ايده را به ثروت 
ملی تبديل کنيم و تمام تالش و اهتمام ما بايد اين 
باش��د که چرخه ايده و نوآوری و خالقيتی را که در 
ذهن يک نخبه اس��ت و در نهايت به افزايش ثروت 
ملی منجر می ش��ود، فعال کني��م که به اين چرخه 

اصطالحا چرخه تبديل ايده به پديده يا ثروت دانش 
بنيان می گويي��م. بايد از عرصه علم و دانش��ی که 
نخبگان در آن فعال هستند به ثروت ملی برسيم. اين 
س��الی است که بايد بيشترين اهتمام را در مسيری 
که فکر و ايده نخبگان به ثروت ملی تبديل ش��ود، 

داشته باشيم. 

 با اين اوصاف، به نظر می رسد ديگر طرح موضوع 
انشای»علم بهتر است يا ثروت«که در مدارس رواج 
دارد، درس�ت نیس�ت و حتی نامرب�وط هم به نظر 
می رس�د زيرا اين دو واژه باي�د به يكديگر متصل 
ش�وند تا چرخه ای که به آن اش�اره داشتید، ايجاد 

شود.
همين طور است. وقتی که می گوييم علم بهتر است 
ي��ا ثروت يعنی در ذهنمان اين طور فرض می کنيم 
که اگر به دنبال علم رفتيم بايد ثروت را کنار بگذاريم 
و اگر به دنبال ثروت رفتيم با علم بيگانه خواهيم بود. 
اين سوال امروزه ديگر سوال درستی نيست چون بايد 
به دنبال ثروت های دانش بنيان باشيم. هدف گذاری 
امسال هم بر روی ثروت های ملی دانش بنيان است 
يعنی علم بوم��ی؛ علمی که حاصل و نتيجه آن، به 
رفاه اجتماعی و ثروت عمومی منجر ش��ود و علم را 
برای رفاه و پيش��رفت جامعه می خواهيم، بنابراين 
ديگر نبايد موضوع »علم بهتر اس��ت يا ثروت« را به 

دانش آموزان ارائه دهيم. 

 پیكان اين »بومی س�ازی علمی« بیش�تر کدام 
سمت را نشانه گرفته است؟ 

ب��ه دلي��ل اينک��ه تولي��ت تولي��د عل��م عمدتا با 
دانشگاه هاس��ت بنابراين بيشترين بار اين کار نيز بر 
عهده آنهاس��ت. دهه 90 دهه عدالت و پيشرفت در 
عرصه علم نام گذاری ش��ده، ده��ه ای که مردم بايد 
طعم ش��يرين علم را بچش��ند و علم باي��د از درون 
دانش��گاه ها به درون اجتماع و عرصه زندگی مردم 
سرايت کند، در آن ترويج يابد و زيبايی های حاصل 
از آن را در زندگ��ی خود ببينند و لمس کنند، اين 

همان بومی سازی علمی است. 

 چش�م انداز بنیاد نخبگان استان اصفهان را در 
سال 1391 چه می دانید؟ 

مقام معظم رهبری چشم انداز ويژه ای را در نشست 
با س��ران ق��وا و جمعی از مس��ئولين در بهمن ماه 
گذش��ته ترسيم کردند و تاکيد کردند که يک سند 
مل��ی در رابطه با نخبگان کش��ور تدوين ش��ود که 
تدوين اين س��ند اولويت اول بنياد اس��ت. اضافه بر 
اين، ايشان تاکيد داشتند بر تهيه بانک اطالعاتی در 
خصوص نخبگان که طبق آن بايد مجموعه نخبگان 
کشور رصد و شناس��ايی شده و مسائل و مشکالت 

آنها دس��ته بندی ش��ود که تهيه اين بانک نيز جزو 
اولويت های امسال بنياد است.

 يكی از فعالیت های اصلی بنیاد، تالش در زمینه 
کش�ف نخبگان اس�ت، برنامه ش�ما در اين زمینه 

چیست؟ 
برای کش��ف نخب��گان بايد وارد عرص��ه آموزش و 
پرورش ش��ويم که در همين رابطه طرحی تصويب 
ش��ده به نام طرح شهاب که اس��تعدادهای برتر را 
شناس��ايی و هدايت می کند. اين طرح با همکاری 
مش��ترك بنياد نخبگان و آم��وزش و پرورش تهيه 
ش��ده و بنياد نخبگان استان اصفهان در حدود يک 
سال اس��ت که به صورت فعاالنه مشغول اين طرح 
است تا بدون درگير شدن در آفت هايی که اين کار 
می تواند داشته باشد، نخبگان در حوزه دانش آموزی، 

شناسايی شوند.

 چه آفت هايی؟ 
مثال اگر دانش آموزی را از محيط مدرسه اش خارج 
کنيم به دليل اينکه نخبه است، ممکن است متوقع 
و تک بع��دی بار بيايد. بنابراين طرح ش��هاب، معلم 
محور تنظيم ش��ده و به صورت نامحس��وس بدون 
اينکه برچسب نخبگی به دانش آموز نخبه زده باشيم، 

استعداد او شناسايی می شود.

 تف�اوت می�ان واژه ه�ای »مس�تعد« و »نخبه« 
چیست؟

وقتی از اس��تعداد می گوييم، بيش��تر توجهمان به 
توانمندی های غيراکتس��ابی و ژنتيکی و IQ انسان 
اس��ت ولی وقت��ی می گويي��م نخبگی، بيش��تر به 
اثرگذاری و توانمندی های اکتسابی فرد توجه داريم. 
الزم��ه نخبگی اين اس��ت که ف��رد در زمينه ای که 
استعداد دارد، انگيزه هم داشته باشد و تالش کند تا 
اثر چشم گيری را در جامعه ايجاد کند، که برای بنياد 
نخبگان استان، هم اثرگذاری اين افراد مهم است و 
تالش بنياد بر اين است که انسان های تيزهوش به 

نخبه تبديل شوند.

 در پايان جايگاه بنیاد نخبگان اس�تان را در کل 
کشور چه طور ارزيابی می کنید؟ 

بس��يار جايگاه رفيعی است، هم به صورت کمی و 
هم به صورت کيفی. بنياد اصفهان در بس��ياری از 
عرصه ه��ا به عنوان يک اتاق فک��ر با بنياد مرکز در 
ته��ران هم��کاری دارد، در حال انج��ام پروژه های 
س��نگينی اس��ت و بنياد مرکزی جايگاه ويژه ای را 
برای بنياد اصفهان قائل است، زيرا اصفهان سرمايه 
عظيمی از نيروهای خوش استعداد را در خود جای 

داده است.

 بنياد نخبگان استان اصفهان در سال گذشته 
ميزبان هفتمين جشنواره منطقه اي نوآوري و 
شکوفايي به نام کوهرنگ بود. در اين جشنواره 
اختراعاتي از استان هاي چهارمحال و بختياري، 
قم، مرکزي و اصفهان ارائه شدند.
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ارتباط آسان و س�ریع نوآوران با بنیاد 
ملی نخبگان با

سامانه ثـريا

سازوکار استفاده از سامانه ثريا
حداقل شرايط الزم جهت بررسي پرونده متقاضیان 
اس�تفاده از تس�هیالت بنیاد براي دانش آموختگان 
برتر آموزش�ي – پژوهش�ي – ن�وآوري، در جدول 1 
آمده است. البته اين شرايط، صرفاً شرايط اولیه براي 
بررسي پرونده افراد است و شرايط تكمیلي بر اساس 
»آيین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشي – 
پژوهشي – نوآوري« و در صورت درخواست استفاده 
از تس�هیالت نظام وظیفه، بر اساس »آيین نامه ارائه 
تس�هیالت نظام وظیفه بنیاد ملي نخبگان« بررسي 

خواهد شد.

در زمان تهیه مدارک و مستندات الزم برای
تشكیل پرونده به اين نكات توجه کنید     

 گواهي معدل: 
 گواه�ي مع�دل بايد از س�وي معاونت آموزش�ي 

دانشگاه و يا واحد هاي ذي ربط آن معاونت صادر شده 
باشد. 

 ب�راي دانش آموخت�گان مقاط�ع کارشناس�ي و 
کارشناسي ارشد، صرفاً گواهي معدل فارغ التحصیلي 
و ب�راي دانش�جويان دکتري تخصصي ک�ه موفق به 
گذراندن امتحان جامع ش�ده باش�ند گواهي معدل 

واحدهاي گذرانده شده پذيرفته مي شود. 

 گواهي دانش آموختگي رتبه اول: 
 گواه�ي دانش آموختگ�ي رتبه اول بايد از س�وي 
معاونت آموزشي دانش�گاه و با ذکر تعداد نفراتي که 
دانش آموخته در بین آن ها رتبه اول را کس�ب نموده 

است صادر شود. 
اول، تنه�ا ب�ه   عن�وان دانش آموختگ�ي رتب�ه 
دانش آموخت�ه رتبه اول در بین حداقل 15 نفر اطالق 
مي ش�ود. در مقاطعي ک�ه تعداد نفرات کمت�ر از 15 

نفر  باش�د گواهي اعالم رتبه بی�ن چند گرايش يک 
رشته تحصیلي يا رشته هاي تحصیلي يک دانشكده 
به ط�وري که تعداد کل افراد کمتر از 15 نفر نباش�د 

پذيرفته مي شود. 
 منظور از دانش آموخته رتبه اول؛ رتبه اول آزمون 
دکتري، رتب�ه اول بورد تخصصي، رتب�ه اول آزمون 

کارشناسي ارشد و امثال آن ها نیست. 

 مقاالت علمي-پژوهشي: 
 مج�الت علمي-پژوهش�ي م�د نظر در م�اده )1( 
آيین نامه، مجالتي است که توس�ط وزارتین علوم و 
بهداش�ت به عنوان مجالت علمي-پژوهشي معرفي 
شده يا توسط پايگاه استنادي جهان اسالم (ISC)و يا 
ديگر پايگاه هاي معتبر بین المللي نمايه شده و اعتبار 

مجله و پايگاه به تأيید بنیاد رسیده باشد. 
  دانشجويي به عنوان نفر اصلي در بین نويسندگان 
يک مقاله تلقي مي شود که نامش به عنوان اولین نام 
)پس از نام اس�اتید راهنما و مشاور( ذکر شده باشد 
و يا نويسنده مس�ئول مقاله باشد. بدين منظور الزم 
است که تصوير صفحه اي از پايان نامه مقطع قبل که 
ش�امل عنوان پايان نامه و نام اساتید راهنما و مشاور 
است به همراه ساير مدارک ارسال گردد. در صورتي 
که دانشجويي در مقطع باالتر مشغول به تحصیل شده 
باشد نیاز است که در معرفي نامه استاد راهنماي آن 
مقطع، نام اس�تاد راهنماي دوم )در صورت وجود( و 

اساتید مشاور آورده شود. 
 مشارکت مؤثر در يک مقاله علمي بايد در گواهي 
استاد راهنماي فرد متقاضي تأيید شود. همچنین در 
ترتیب نويسندگان مقاله علمي، نامش به عنوان نفر 
دوم )بدون احتساب نام اساتید راهنما و مشاور( ذکر 

شده باشد. 
 مق�االت کوتاه به مقاالت�ي که با عناويني همچون 
note comment, letter و… چاپ مي شوند اطالق 

مي گردد. 

 بنیاد ملي نخبگان در راس�تاي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اس�المي براي حمايت از نخبگان و 
اس�تعدادهاي برتر اين مرز و  بوم و اس�تفاده صحیح و مناس�ب از ظرفیت هاي علمي آنان در جهت توسعه 
کشور و همچنین با در نظر گرفتن لزوم ارائه خدمات الكترونیک و کاهش نیاز به مراجعات  حضوري؛ اقدام 
به راه اندازي سامانه جامع مديريت امور و ارتباط با نخبگان و استعدادهاي برتر با عنوان   »سامانه ثريا« نموده 

است. 
سامانه ثريا پل الكترونیكي ارتباط نخبگان و استعدادهاي برتر با بنیاد ملي نخبگان است. بنیاد ملي نخبگان 
پس از شناسايي نخبگان و  استعدادهاي برتر و دسترسي به اطالعات تماس آنان، نام کاربري و کلمه عبور 
براي ورود به س�امانه را به اطالع آنان مي رس�اند و ضمن  اطالع رساني در خصوص تسهیالت و حمايت هاي 
بنیاد، امكان درخواس�ت الكترونیكي اس�تفاده از تس�هیالت مدنظرش�ان را در اختیار آنان  قرار مي دهد. 
همچنین افرادي که داراي س�وابق آموزش�ي، پژوهش�ي، فناوري و نوآوري برجسته هستند و توسط بنیاد 
ملي نخبگان شناسايي  نشده اند مي توانند با مراجعه به اين سامانه، سوابق علمي و پژوهشي و اختراعات و 
نوآوري هاي خود را جهت ارزيابي ارائه نمايند تا در  صورت کس�ب ش�رايط الزم از تسهیالت بنیاد بهره مند 
ش�وند. در اين س�امانه تالش شده است تا نیاز به مراجعه حضوري به حداقل ممكن برسد و ارائه تسهیالت 
مختلف به نخبگان و اس�تعدادهاي برتر  تس�هیل گردد. همچنین با توجه به بستر الكترونیكي ايجاد شده 
اعطاي تسهیالت و ارائه خدمات با سرعت بیشتری صورت می گیرد. در اين گزارش ضمن اشاره به بخش هاي 

مختلف سامانه و گروه هاي مشمول حمايت، سازوکار اجرايي سامانه توضیح داده شده است.   

دانش اگر در ثريا باش�د مردانی از س�رزمين 
پارس بدان دست خواهند يافت. 

رسول اكرم )ص( 
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 مقاالت علمي-ترويجي: 
 مجالت علمي-ترويجي بايد توسط وزارتین علوم 

و بهداشت نمايه شده  باشند. 
 س�هم نويس�نده هر مقاله مطابق با دستورالعمل 

وزارتین علوم و بهداشت تعیین مي گردد. 

 مقاالت همايش هاي علمي معتبر: 
همايش ه�اي مل�ي معتبر بايد زير نظ�ر انجمن هاي 
علمي کشور در آن شاخه علمي و توسط دانشگاه ها 

يا مراکز علمي وزارتین علوم و بهداشت برگزار شده 
باشند. 

 اختراع: 
اختراعاتي در روند بررس�ي اين درخواس�ت داراي 
امتیاز هس�تند که پس از طي مراحل ثبت قانوني، از 
طريق فرآيند بررس�ی اختراعات بنیاد مورد ارزيابي 

قرار گرفته و امتیازات الزم را کسب نموده باشند. 
 فروش دانش فني: 

گواهي از معاونت پژوهش�ي دانشگاه شامل عنوان 

پايان نام�ه، می�زان مش�ارکت علمي ف�رد متقاضي، 
موضوع پ�روژه، مرکز طرف ق�رارداد و مبلغ قرارداد 

ارائه گردد. 
 نظريه پردازي برجسته، ارائه نقادي و تحلیل بديع، 

کاربردي شدن مؤثر نظريه بديع و نوآورانه: 
گواهي از هیئت حمايت از کرسي هاي نظريه پردازي، 
نقد و مناظره )زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي( 

ارائه گردد. 
 تألیف کتب پژوهشي برجسته: 

 کتب پژوهش�ي ش�امل کتبي اس�ت که توس�ط 
انتش�ارات دانش�گاه ها و مراکز علمي وزارتین علوم 
و بهداش�ت به چاپ برس�د)فايل متن کتاب ارس�ال 
ش�ود( و يا ارزش باالي پژوهشي آن به تأيید معاونت 
پژوهش�ي دانش�گاه ها و مراکز علمي وزارتین علوم 
و بهداش�ت برس�د )عالوه بر متن، تصوير گواهي نیز 

ارسال شود(. 
  اي�ن امتی�از ش�امل م�واردي همچ�ون ترجمه ، 

گردآوري و تألیف کتاب هاي آموزشي نمي شود. 
 امتی�از نهايي در اين قس�مت، در ص�ورت تأيید 
بنیاد و با توجه به سهم متقاضي، به وي تعلق خواهد 

گرفت. 
 تشكیل شرکت دانش بنیان: 

 اين امتیاز به افراد مؤسس شرکت هاي موفقي که 
در مراکز رش�د و پارک هاي علم و فن�اوري فعالیت 
مي نماين�د تعلق مي يابد. ش�رکت هاي ديگر بايد به 
تأيید س�تادهاي فن�اوري راهب�ردي معاونت علمي 
و فن�اوري رياس�ت جمهوري برس�ند. براي کس�ب 
اطالعات بیش�تر ب�ه نش�اني www.isti.ir مراجعه 

فرمايید. 
 میزان موفقیت شرکت دانش بنیان بر مبناي میزان 
چرخش مالي، مقدار فروش و محصوالت ارائه ش�ده 
)که توسط مراجع فوق اعالم مي شود( در کمیته هاي 

تخصصي بنیاد بررسي و امتیازدهي خواهد شد. 
 داش�تن نقش برجسته در حل معضل راهبردي يا 

کاربردي مهم و مورد نیاز کشور: 
 گواهي از ادارات کل زير مجموعه وزارت خانه هاي 
مربوطه يا س�اير دس�تگاه هاي هم تراِز ذي نفع که به 
تأيید معاونت پژوهش�ي دانشگاه رسیده باشد ارائه 

شود. 
 در ضمیم�ه گواه�ي بايد پروپوزال ط�رح و نتايج 

حاصل از اجراي آن گزارش شود. 
 فعالیت هاي اجتماعي اسالمي: 

 اين فعالیت ها ش�امل نقش برجس�ته در برگزاري 
جلس�ات، چ�اپ مج�الت و افزايش س�طح عمومي 
جامعه در زمینه مسائل مذهبي و فرهنگي مي باشد. 
 تأيیدي�ه از معاون�ت دانش�جويي و فرهنگي و يا 
دفات�ر نمايندگي  مقام معظم  رهبري در دانش�گا ه ها 

ارائه شود. 

 شرايطمقطع

سي
شنا

کار

1. معدل حداقل 17 در دوره کارشناسي يا دانش آموخته رتبه اول رشته.
2. ارائه توصيه نامه از 2 عضو هيأت علمي دانشکده محل تحصيل با رتبه حداقل استادياري.

3- احراز يکي از شرايط زير:
- مش��ارکت مؤثر در انتش��ار يا پذيرش نهايي حداقل يک مقاله در مجالت داراي نمايه معتبر و مورد 

تأييد بنياد.
- داش��تن نقش مؤثر در حل يک معضل راهبردي و يا کاربردي و مورد نياز کش��ور با اعالم دانشگاه و 

تأييد مراجع ذي صالح و بنياد.

شد
ي ار

اس
شن

کار

1.  معدل حداقل 16 در دوره کارشناسي و حداقل 17 در دوره کارشناسي ارشد يا دانش آموخته رتبه 
اول رشته.

2.  ارائه يک توصيه نامه از اس��تاد راهنماي دوره کارشناسي ارشد و يک توصيه نامه از يک عضو هيأت  
علمي دانشکده محل تحصيل با رتبه حداقل دانشياري.

3.  احراز يکي از شرايط زير:
- انتش��ار يا پذيرش نهايي يک مقاله کامل مرتبط با پايان نامه کارشناس��ي ارشد که در آن نفر اصلي 
باشد يا مشارکت مؤثر در انتشار يا پذيرش نهايي دو مقاله کامل مرتبط با پايان نامه کارشناسي ارشد، 

در مجالت علمي-پژوهشي داراي نمايه معتبر و مورد تأييد بنياد.
- مشارکت در نظريه پردازي با اعالم مراجع ذي صالح و تأييد بنياد.

- داش��تن نقش مؤثر در حل يک معضل راهبردي و يا کاربردي مهم و مورد نياز کش��ور در پايان نامه 
خود با و اعالم دانشگاه و تأييد مراجع ذي صالح و بنياد

ري
دکت

1. معدل حداقل 17 در دوره کارشناسي ارشد و دوره دکتري.
2. ارائه يک توصيه نامه از اس��تاد راهنماي دوره دکتري و يک توصيه نامه از يک عضو هيأت علمي با 

رتبه استادي.
3. احراز يکي از شرايط زير:

- انتشار يا پذيرش نهايي دو مقاله کامل مرتبط با رساله دکتري در مجالت داراي نمايه معتبر و مورد 
تأييد بنياد که حداقل در يک مقاله به عنوان نفر اصلي باشد.

- مشارکت مؤثر در نظريه پردازي با اعالم مراجع ذي صالح و تأييد بنياد.
- داش��تن نقش برجس��ته در حل يک معضل راهبردي و يا کاربردي مهم و مورد نياز کشور در رساله 

خود با اعالم دانشگاه و تأييد مراجع ذي صالح و بنياد.

• دانش آموختگان هر مقطع تا دو س�ال بعد از فارغ التحصیلي با ضوابط آن مقطع و بعد از آن با ضوابط مقطع بعدي 
ارزيابي خواهند شد.

• در ارزيابي مقاالت دانشجويان، نام اساتید راهنما، همكار و مشاور حذف مي شود.

دانش آموختگان خارج از کش�ور نیز که ظرف مدت حداکثر س�ه س�ال پس از دانش آموختگي، در کشور مشغول به 
تحصیل يا کار شده باشند با تأيید بنیاد مشمول اين آيین نامه مي گردند.

 بــا ورود به اين ســامانه،  مي توانيد مراحل 
درخواست تسهيالت و حمايت هاي بنياد ملي 

نخبگان را به صورت اينترنتي انجام دهيد.

جدول 1. شرايط الزم جهت بررسي پرونده متقاضيان استفاده از تسهيالت بنياد
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تسهیالت بنیاد ملي نخبگان



 تنها پ�س از تأيید بنیاد، امتیاز محاس�به خواهد 
شد. 

 ايثارگران: 
گواهي ايثارگري از مراجع رسمي و يا دفاتر شاهد و 

ايثارگر دانشگاه ها ارائه شود. 
پ�س از تحوي�ل م�دارک، ارزيابي پرون�ده در چند 

مرحله زير انجام خواهد شد: 
الف( احراز پیش نیاز بررسي 

ب( در صورت احراز پیش نی�از ارزيابي، امتیازدهي 
پرونده مطابق با مالک هاي تعیین ش�ده در آيین نامه 

انجام خواهد شد. 
ج( درصورتي که امتیاز کسب شده باالتر از مرزهاي 
تعیی�ن ش�ده در آيین نامه باش�د، ارزيابي تخصصي 
توس�ط اس�اتید متخص�ص انج�ام خواهد ش�د. در 
صورت تأيید نهايي توسط شوراي نخبگان دسترسی 
متقاضی به درخواست اس�تفاده از تسهیالتی که به 

وی تعلق می يابد فعال خواهد شد. 

برخي نكات در خصوص اختراعات
 مخترعاني که داراي اختراع ثبت ش�ده در اداره 
کل ثبت اختراع�ات و مالكیت هاي صنعتي کش�ور 
هستند مي توانند از طريق سامانه بررسي و ارزيابي 
اختراعات بنیاد مل�ي نخبگان، اختراع خود را براي 
ارزياب�ي ثبت نم�وده و در صورت کس�ب امتیازات 
الزم، از اعتبار پژوهش و نوآوري بنیاد ملي نخبگان 
ويژه اختراعات در سطح سه و تسهیالت نظام وظیفه 
)در صورت داشتن سهم مشارکت مؤثر متقاضي در 

اختراع( بهر ه مند گردند.

 در صورت�ی که در گواهی ثبت اختراع مورد نظر، 
ن�ام بیش از يک مخترع ثبت ش�ده باش�د؛ يكی از 
مخترع�ان می توان�د به نمايندگ�ی از بقیه، مراحل 
ارزيابی اختراع در بنیاد ملی نخبگان را دنبال کند. 
در صورت برگزيده ش�دن اختراع، برای استفاده از 
تسهیالت بنیاد الزم است نماينده مورد نظر، گواهی 
محض�ری مبنی ب�ر موافقت تمامی اف�راد حقیقی و 
حقوقی که نامشان در گواهی ثبت اختراع ذکر شده 
است با نمايندگی ايشان، که در آن درصد مشارکت 

تمام همكاران ذکر شده باشد را ارائه نمايد.

 در ارزياب�ي اختراع�ات در بنیاد مل�ي نخبگان، 
عالوه بر بررس�ي مبان�ي علمي اختراع، س�ه عامل 
»نوآوري«، »کاربرد« و »قابلیت تجاري سازي« مورد 
توجه قرار مي گیرد. بررس�ي و ارزيابي اختراعات در 

بنی�اد ملي نخبگان، منجر به ص�دور تأيیديه علمي 
نخواهد شد و صرفًا تسهیالت فوق به افراد مشمول 

تسهیالت اعطا مي گردد.

 در صورت�ي که يک مخت�رع داراي چند اختراع 
برگزيده ش�ده در بنیاد باش�د؛ در صورت داش�تن 
ش�رايط الزم مي تواند درخواس�ت بررس�ي پرونده 
براي درياف�ت اعتبار پژوهش و ن�وآوري بنیاد ملي 
نخب�گان وي�ژه مخترع�ان برگزيده در س�طح يک 
ي�ا دو را ارائه نم�وده و در صورت کس�ب امتیازات 
الزم، ضم�ن برخورداري از اعتبار پژوهش و نوآوري 
متناسب با آن س�طح، از تسهیالت ساخت و خريد 
مس�كن بنیاد ملي نخبگان به مبل�غ پانصد میلیون 

ريال نیز بهره مند گردد.

 توجه داشته باشید؛
1 هر ف�رد در هر زمان می تواند صرفاً نماينده يک 
اختراع در حال داوری باشد لذا مناسب است با توجه 
به معیارهاي داوري )پايه های علمي، نوآوري، قابلیت 
تجاري س�ازي و کارب�ردي بودن در ش�رايط فعلي(، 

بهترين اختراع خود را جهت داوري ارائه نمايید.
2 تنها اختراعاتي که س�ال ثبت آن ها مربوط به 5 

سال اخیر است بررسی می شوند.
3 براي اختراعات در حوزه علوم پزشكي و دارويي، 

داشتن تأيیديه از مراجع ذي صالح الزامي است.
4 نام ثبت نام کننده اختراع در سامانه حتماً بايد در 

گواهي ثبت اختراع ذکر شده باشد.
5 براي ش�روع الزم اس�ت تصوير م�دارک ذيل را 

برای ارسال الكترونیكی آماده نمايید:
 عكس پرسنلی نماينده

 تصوير صفحه اول شناسنامه نماينده
 صوير صفحات وسط شناسنامه نماينده

 تصوير صفحه توضیحات شناسنامه نماينده
 تصوير کارت ملی نماينده
 صوير گواهی ثبت اختراع

 تصوير کارت ملی تمام افراد حقیقی که نامش�ان 
در گواهی ثبت اختراع درج شده است

گفتني است براي تس�ريع در روند بررسي پرونده 
مخترع�ان، ابت�دا پرون�ده اف�رادي که تا کن�ون از 
تس�هیالت بنیاد اس�تفاده کرده اند در س�امانه ثبت 
ش�ده و برايش�ان ن�ام کارب�ري و رمز عب�ور تعیین 
مي ش�ود. بررسي درخواست هاي جديد بتدريج پس 

از اتمام اين روند، صورت خواهد پذيرفت.

آشنايی با تسهیالت

تسهیالت بنیاد ملی نخبگان که در سامانه ثريا 
نیز ارائه شده است، عبارتند از:

  تسهیالت نظام وظیفه
  تسهیالت دانشجويي

  تس�هیالت محقق�ان دوره هاي پس�ا دکتري 
)شهید چمران( 

    اعتبار پژوهشي ويژه استادياران جوان )دکتر 
آشتیاني( 

    اعتبار پژوهش و نوآوري
    کمک هزينه سفر عمره مفرده

  تسهیالت ساخت و خريد مسكن
  تسهیالت وديعه مسكن

  تسهیالت بورس دکترا )شهید احدي(
  ساير حمايت هاي بنیاد ملي نخبگان:

 مس�اعدت در جذب به عنوان عضو هیأت 
علمي در وزارتخانه های علوم و بهداشت

 برگزاري سلسله نشست هاي آزادانديشي
 بازدي�د از پروژه ه�اي قرارگاه س�ازندگي 

خاتم األنبیا
 ج�ذب در پروژه ه�اي قرارگاه س�ازندگي 

خاتم األنبیا
 ص�دور معرفي نامه جه�ت دريافت وام هاي 

خريد خودرو و کاال

 گروه هاي مشمول دريافت تسهیالت

گروه هاي مشمول دريافت تسهیالت چنانچه از 
شرايط س�امانه ثريا برخوردار باشند، مي توانند 
در اين س�امانه ثبت نام کنند. ب�ه طور کلي اين 

گروه ها عبارتند از:
   برگزيدگان المپیادهاي دانش آموزي

   آزمون سراسري
    دانشجويان نمونه کشوري

    المپیادهاي دانشجويي
   آزمون هاي جامع رشته هاي پزشكي

    گروه هاي دانش آموختگان برتر
    برگزيدگان جشنواره هاي مورد حمايت بنیاد 

ملي نخبگان
    برگزيدگان از میان مخترعان

   برگزيدگان مسابقات قرآني
    برگزيدگان مسابقات مهارت

 سامانه جامع مديريت امور و ارتباط با نخبگان و استعدادهاي برتر )ثريا(، روز 
چهارشنبه 10 خردادماه سال جاری با حضور دکتر نسرين سلطانخواه رييس بنياد 
ملي نخبگان راه اندازي شــد. در اين مراســم که در محل بنياد نخبگان اســتان 

تهران برگزار گرديد شماری از نخبگان، نوآوران و مديران حضور داشتند.
دکتر سلطانخواه در حاشيه اين مراسم، گفت: »سامانه ثريا درگاه ارتباطي مستمر 
بنياد ملي نخبگان با کساني است که به نحوي با بنياد مرتبط هستند.« وي با بيان 
اينکه در حال حاضر بيش از 11 هزار نخبه و استعداد برتر تحت پوشش بنياد 
ملي نخبگان هستند، افزود: »در يک دستگاه اجرايي، ارباب رجوع تنها يک يا دو 
بار به آن مراجعه مي کند، در حالي که بنياد ملي نخبگان با جمعيت يازده هزار نفري 
نخبگان که هر سال بر تعداد آنها نيز افزوده مي شود، ارتباط چندين ساله دارد، 
بنابراين نيازمند يک درگاه ارتباطي مســتمر اســت که هم هوشمند بوده و هم 

داراي حافظه جهت ثبت سوابق باشد.«
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کتاب »عبور از طوفان« شانزده فصل دارد و به همين 
تعداد نويسنده. عناوين فصل های کتاب عبارتند از: 1. 
چطور شروع کنيم؟ 2. بهبود ايده های خام 3. نوشتن 
ط��رح تجاری 4. حمايت از ايده ه��ا 5. از نمونه اوليه 
ت��ا محصول 6. مديريت کيفيت 7. مديريت پروژه 8. 
مديريت بر انسان ها 9. حسابداری ساده 10. بازاريابی 
11. مديريت رش��د 12. راهنمای حقوقی 13. تهيه 
بانک ها 14. معرف��ی بانک ها و صندوق های حمايتی 

15. مراکز رشد 16. تعيين ارزش و قيمت شرکت.
مهندس »سيد کامران باقری« نويسنده اصلی کتاب 
اس��ت و دکتر »س��يد عليرضا فيض بخش بازرگان،« 
از اولي��ن صاحب نظران و مولف��ان و مترجمان حوزه 
کارآفرين��ی در کش��ور، نيز مقدمه ای بر آن نوش��ته 
اس��ت. کتاب ب��ه ص��ورت «Hand Book» نگاش��ته 
ش��ده و مهن��دس باق��ری تدوين بخش  ه��ای آن را 
به متخصصان گوناگونی س��پرده ت��ا آنچه را به مدد 
تحصيالت دانشگاهی و محک تجربه عملی به دست 
آورده اند، به زبانی س��اده برای ديگ��ران بازگو کنند. 
اين از مهم ترين ويژگی های مثبت کتاب اس��ت و به 
کمک آن خواننده می تواند پاس��خ سواالتی را که در 

عالم واقع و در فضای کس��ب و کار کشور با آن روبرو 
می شود بيابد؛ به ويژه از خالل فصل های »حسابداری 
س��اده« و »راهنمای حقوقی« ک��ه قوانين مربوط به 
حس��ابداری و ماليات، ثبت و انحالل شرکت ها، بيمه 
و قراردادهای استخدامی، و نيز راه های گرفتن وام را 
می آموزانند. در فصل »معرفی بانک ها و صندوق های 
حمايتی« نام بسياری از بانک های دولتی و خصوصی 
کش��ور، به همراه انواع وام هايی که پرداخت می کنند 
و بعد نام صندوق های دولتی  که تس��هيالت حمايتی 
و ارزان قيم��ت می دهن��د آمده و در انته��ا آدرس و 
مش��خصات تماس آنها ذکر شده است. فصل »مراکز 
رشد« نيز آدرس و تلفن بيشتر مراکز رشد موجود در 
کش��ور را در خود جای داده تا هر فرد، در هر استان 
يا شهرستانی که هست، بتواند به نزديک ترين مرکز 

رشد مراجعه کرده و مورد حمايت قرار گيرد.
عالوه بر همه اينها دو فصل در اين کتاب هست که 
در کمتر کتاب کارآفرين��ی ديگری به مباحث آن ها 

پرداخته شده است:
1 حماي�ت از ايده ها: موضوع اي��ن فصل مربوط به 
حفاظ��ت از مالکيت فکری و حق امتي��از مربوط به 

اختراعات و ايده های ارزشمند است، که دارايی اصلی 
خيلی از کارآفرينان حوزه فناوری محسوب می شود. 
در اين فص��ل قراردادهای امتي��از، قراردادهای عدم 
افش��ا، نحوه برخورد با نقض کنندگان حقوق مالکيت 
فکری، و نيز مسائل مربوط به پتنت، اسرار تجاری و 
کپی رايت تشريح و در قالب دو نمودار »مراحل بررسی 
و ثبت اختراعات در ايران« و نيز »فرآيند بررس��ی و 
ثبت عالمت تجاری در اداره مالکيت صنعتی ايران« 

بازگو شده است.
2 تعیی�ن ارزش و قیم�ت ش�رکت: در اي��ن فصل 
صحبت از شرايط و ريزه کاری های مربوط به فروش يا 
واگذاری تمام يا بخشی از شرکت است. راهنمايی های 
مربوط به کارآفرينانی که نخواهند يا نتوانند مديريت 
ش��رکت موفق خ��ود را ادامه دهن��د و بخواهد آن را 
بفروشند، يا مديريت اجرايی اش را به ديگری سپرده 

و خود نقش مشاوره ای داشته باشند. 
س��اير فصل های کتاب نيز با زبانی س��اده قدم های 
مختلف مربوط به توس��عه يک ايده خام تا تبديل آن 
به نمونه اوليه و عرضه آن به بازار و رس��اندن شرکت 

به رشد و سودآوری را تبيين می کنند.

معرفی کت�اب

دسترس��ي به اطالعات فني و متن کامل اختراعات 
ديگ��ران مي توان��د به عن��وان يکي از مناب��ع عظيم 
اطالعاتي و فني به شمار آيد و منافع بي شماري براي 
محققان، دانشگاهيان و صنايع به همراه داشته باشد. 
برخي مزاياي اس��تفاده از اطالع��ات اختراعات ثبت 
ش��ده يا به عبارتي پتنت ها عبارتن��د از جلوگيري از 

تحقيقات تکراري، آگاهي از روند تحقيقاتي و فناوري 
ساير کش��ورها، استفاده از اختراعات پيشين با هدف 
توس��عه اختراعات قبل��ي، آگاه��ي از وضعيت رقبا، 
کمک به تجاری سازی هوش��مند اختراعات، کاهش 

هزينه هاي تحقيق و توسعه و صرفه جويي در زمان.
پايگاه  تخصص��ي Qpat يا Orbit ک��ه زير نظر يک 
شرکت خصوصی فرانسوی فعاليت مي کند، در زمينه 
فراهم آوردن بانک اطالعاتي اختراعات و شناس��ايي 

فعاالن فناوري هاي روز دنيا فعال است. 
برخی از ويژگی های اين پايگاه عبارتنداز:

 دسترسی آسان به بانک اطالعاتی اختراعات )بيش 
از 70 ميليون س��ند متن کامل اختراع از 95 کشور 

دنيا در يک پايگاه(؛
 دسترسی آسان به بانک اطالعات طرح های صنعتی 
س��ه بعدی )فقط مش��خصه ظاهری و غيرعملکردی 

کاال( از 11 کش��ور بزرگ صنعت��ی دنيا )مانند طرح 
ظاهری کاالهای صنعتی مانند خودرو، لوازم خانگی، 

لوازم الکترونيکی و غيره(؛
 بروزرسانی هفته ای اين پايگاه ؛

 امکان جستجوی پيشينه اختراعات بين المللی با 
هدف ارزيابی اختراع��ات در بعد جديد و بديع بودن 

وجود دارد؛
 از ي��ک نام کارب��ری می تواند چن��د کاربر جزئی 

تعريف نمود؛
 امکان شناس��ايی فعاالن عرصه فن��اوری در دنيا 
)در همه حوزه ه��ای فناوری وج��ود دارد( به همراه 

گزارش گيري؛
 وجود راهنمای کامل استفاده از اين پايگاه به زبان 

فارسی، انگليسی و فرانسوی؛
 ارايه آموزش های رايگان به کاربران و مشتريان.

معرفی پايگاه اينترنتي

»عبور از طوفان«؛ 
راهنمای کاربردی شرکت های 

نـوپا در ايران

Qpat؛
پايـگاه بانـک اطالعاتي 

پتنت های دنيا
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