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 سینا بوعلی دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت فصلنامه
 سینا بوعلی دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت فصلنامه



 
  و فناوری دانشگاه بوعلی سینا معاونت پژوهش فصلنامه

 1401پاییز ، 1، شماره 5دوره 
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 ام رییس دانشگاه بوعلی.سینایپ
 

 

 
 

 باسمه تعالی

 

تواند پیشران رشد اقتصادی و سازی فناوری میهای تقاضامحور و تجاریآفرین تکیه بر پژوهشتغالبنیان و اشدر سال تولید، دانش

منظور توسعه پایدار های کاربردی بهبنیان و انجام پژوهشهای تولید دانشتولید ثروت و اشتغال در کشور باشد. توجه به ظرفیت

باشد که امید است بستر مناسبی برای رشد بیشتر شن و پرثمر میهای روکشور، مسیری مطمئن و امیدبخش در رسیدن به افق

دهی به مندی و جهتالمللی فراهم نماید. همچنین هدفپژوهش و فناوری در دانشگاه و ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح ملی و بین

گرانه و نیز بهبود ارتباط دانشگاه با نسنجی و آیندههای آتی و پژوهشگران ارجمند دانشگاه با استفاده از دستاوردهای علمپژوهش

های ارزشمند توسعه پژوهش در دانشگاه است. از درگاه ایزد متعال توفیق و سربلندی همکاران و فعاالن حوزه صنعت و جامعه از افق

 .منمایمیپژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه را مسألت 

 

 

 دکتر حسین رضوان

 رییس دانشگاه

 

 
 
 
 



 

 پژوهش و فناوری دانشگاهیام معاون پ
 
 

 
 
 

 باسمه تعالی
 

ها و مراکز های خطیر دانشگاههای بنیادی و کاربردی، از رسالتحرکت در مرز دانش و پرداختن به نیازهای جامعه و صنعت با پژوهش
ای مراه با پژوهش توسعهتقاضامحور ه پژوهشبنیان و بهبود وضعیت اشتغال جامعه خواهد شد. تحقیقاتی است که منتج به تولید دانش

شود و هرگونه هزینه کردن در این امور و توجه ویژه به پژوهشگران در واقع نوعی پیشرفت جامعه محسوب می موتور محرکه
عنوان ها بهمزین هست وظیفه دانشگاه "آفرینبنیان و اشتغالتولید، دانش"که به شعار  1401رود. در سال گذاری به شمار میسرمایه

تر از قبل بنیان و حرکت جامعه به سمت تولید ثروت و اشتغال سنگینکز آموزش و پژوهش کشور در حرکت به سمت تولید دانشمرا
 ها در این مسیر دوچندان شود. رود که تحرک و پویایی دانشگاهاست و انتظار می

های پژوهشی مجالی برای ظهور و بروز فعالیت "ینآفربنیان و اشتغالپژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش"هفته پژوهش با شعار 
 روزی وشبانه هایو فعالیت هاتالشدانم از جانب بر خود الزم میبه همین مناسبت، اینانجام شده در طول یک سال گذشته است.  

و  ی تحصیالت تکمیلیگرام اعم از اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان بوعلی سیناارزنده تمامی پژوهشگران ارجمند دانشگاه 
اند که نام دهش، فناورانه و نوآورانه خود سبب پژوهشیهای فعالیتکمک، همراهی و انجام که طی مدت یک سال اخیر با  معزز کارکنان

زون و افو برای ایشان توفیق روز گزاری نمودهالمللی بدرخشد، قدردانی و سپاسبین چه داخلی و چه این دانشگاه در محافل معتبر علمی
 سالمتی را از درگاه ایزد منان مسألت نمایم.

 
 با آرزوی توفیق الهی
 دکتر آرش قربانی

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا معاونت پژوهشفصلنامه   

1401پاییز  ، 1، شماره 5دوره   
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 کمیابی ذاتی یا حکمرانی نامطلوب؟ بحران منابع آب:

 
 1 مصطفی بنی اسدیدکتر 

 

 

  
 
 
 

 1یدهـچک

  
منجر به  ،ییمواد غذا یتقاضا برا شیه افزامختلف از جمل لیدالمنابع آب، به یتقاضا برا شیافزا

نبوده  یامر مستثن نیاز ا زین رانیشده است. کشور ا ایاز حد از منابع آب در تمام دن شیبرداشت ب
کمتر از  یجهان با بارندگ کقرار گرفتن در منطقه خشی و میخاص اقل تیو با توجه به وضع

ها و با تنش آب در کشور، منابع عرضه و محدودیت ریتبخ زانیو باال بودن م یمتوسط جهان
بحران کمبود آب مواجه شده است. از سوی دیگر، مدیریت منابع آب در کشور برای مقابله با 

مهندسی، انتقال آب،  -دنبال حل مسأله آب از طریق رویکرد فنیمحدودیت منابع آب، بیشتر به
مشکل اصلی منابع آب در کشور،  ای بوده است. این در حالی است کههای سازهسدسازی و پروژه

مصارف بیش از منابع، وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد است. هدف از 
مطالعه حاضر، بررسی وضعیت موجود مدیریت و حکمرانی منابع آب در کشور و مقایسه آن با 

نی خوب براساس ادبیات های حکمرابرای این منظور، ابتدا مولفههای حکمرانی خوب است. مولفه
شده به بررسی وضعیت حکمرانی در های معرفیشود و سپس براساس شاخصموضوع تبیین می

شود و در نهایت راهکارها و راهبردهای ایران و دالیل بروز بحران منابع آب پرداخته می
در این مطالعه ترین نتایج و پیشنهادات ارائه شده از مهمرفت از این چالش ارائه خواهد شد. برون

سازی مدیریت منابع آب، توان به اصالحات نهادی و تدوین ترتیبات نهادی مناسب، یکپارچهمی
های آبریز، افزایش شفافیت تقویت مشارکت مردمی و واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه

 ه کرد. نفعان در نظارت و اجرا و اصالح نظام داده و اطالعات اشارگویی، مشارکت ذیو پاسخ
 

نفعان، منابع حکمرانی خوب، ترتیبات نهادی، مدیریت یکپارچه، مشارکت ذیکلمات کلیدی: 

 آب.
 

 
 
 
 

                                                           
 استادیار اقتصاد كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا .1

 



 

           
   ...  بحران منابع آبمقاالت: 
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 . مقدمه 1

یكی از  شیرین، آبعدم دسترسی کافی به منابع 

در ایران و هاي قرن حاضر ترین چالشبزرگ

تواند میخود است که بسیاري از کشورهاي دیگر 

سیاسی، اجتماعی،  تتحوالها و چالش سرمنشأ

دلیل اصلی این . باشدجهان اقتصادي و فرهنگی در 

چالش و یا به تعبیر افراطی آن، بحران منابع آب، 

وجود شكاف جدي میان موجودي و پتانسیل عرضه 

آب از یک سو، و تقاضاي رو به رشد منابع آب از 

شیرین،  محدودیت ذاتی منابع آبسوي دیگر است. 

هاي اقتصادي ی از فعالیتهاي مخرب ناشفعالیت

انسان و تبعات منفی آن همچون بروز پدیده تغییرات 

هاي وقوع و حدوث خشكسالیاقلیمی و به تبع آن 

هاي مخرب، آلودگی منابع آب، افت متوالی و سیالب

سطح منابع آب زیرزمینی و برداشت غیرپایدار و 

 همگی هاي آبریز،بیش از ظرفیت تغذیه حوضه

گیري از هاي سنگین در امر بهرهشچال ساززمینه

باشند. عدم توزیع مناسب منابع آب شیرین می

عدم تطابق نیاز مصرف با زمان نزوالت  بارندگی و

هاي گذاري در بخشجوي و نیاز شدید به سرمایه

پایش و حفاظت از منابع آب، ابعاد چالش آب  ذخیره،

 از سوي دیگر،نماید. تر میتر و گستردهرا سنگین

 ،یسطح زندگ يارتقاهمچنین و  تیجمع شیفزاا

داد و  شیافزارا  آب در سطح جهان مصرفۀ سران

 آنۀ جیو در نت دیتشد منابع آب کمبود در طی زمان،

 ،یجهان ۀدر عرص یو اجتماع یاسیحادّ س يهاتنش

خشک و  یکه در نواح ییکشورها خصوصا

 . افزایش یافتدارند،  قرار خشکهمین

منجر به جستجوي بشر براي کمبود منابع آب، 

دستیابی به منابع جدید، از جمله منابع آب زیرزمینی 

گردید. تامین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت در حال 

هاي گذشته و رشد و توسعه کشاورزي در دهه

نیازهاي  رايهاي سطحی بگو نبودن میزان آبجواب

منجر به افزایش روند پمپاژ آب و در نتیجه افت  ،بشر

در برخی ها آب زیرزمینی و تهی شدن سفره سطح

شده است. تهی شدن سفره آب زیرزمینی و نقاط 

هاي استحصال پیامدهاي آن از جمله افزایش هزینه

آب، نشست زمین و کاهش کیفیت آب، امروزه به یک 

مشكل جهانی تبدیل شده و در مناطق مختلف دنیا از 

، تایلند، جمله آمریكا، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، چین

، اسديبنیتایوان و مكزیک مشاهده شده است )

1396.)  

مروري بر وضعیت منابع آب در ایران )در بخش 

مورد « رانیآب در ا عاز بحران مناب يشواهد»

دهد بحران بررسی قرار خواهد گرفت( نشان می

کمبود منابع آب در برخی مناطق کشور بسیار جدي 

طقه و حتی جهان و در مقایسه با سایر کشورهاي من

وضعیت قابل قبولی ندارد. حكمرانی بد و مدیریت 

(، 2016، 1و میرچی ، آقاکوچکنامطلوب )مدنی

موقعیت جغرافیایی کشور )واقع شدن در منطقه 

هاي (، خشكسالی2014، 2خشک( )مدنیخشک و نیمه

هاي اقتصادي وري اندک آب در بخشپی در پی، بهره

ادرست مصرف، خصوصاً بخش کشاورزي، فرهنگ ن

عدم وجود ترتیبات نهادي مناسب، نظام حقوقی 

اسدي و پالوج، شفاف و مشارکت صحیح مردم )بنی

(، قدیمی و فرسوده بودن سیستم توزیع آب و 1399

هاي نادرست تلفات آب در این حوزه و اعمال سیاست

هاي اصلی بحران کمیابی منابع آب در از جمله علت

هدف از مطالعه حاضر  برخی نقاط کشور بوده است.

بررسی وضعیت حكمرانی فعلی آب در کشور و 

 باشد.هاي حكمرانی خوب میمقایسه آن با مولفه

 

 

                                                           
1. Madani, Agha Kouchak and Mirchi 

2. Madani 
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 . بیان مسأله: ضرورت تغییر دیدگاه مدیریتی2

طور که در بخش مقدمه اشاره شد، عدم همان

هاي دسترسی به منابع آب شیرین، یكی از چالش

با جدي شدن  روي جوامع بشري است. همراهپیش

ها و این مسأله، کشورها به دنبال تغییر رویه

رویكردها جهت مقابله و حل این مسأله اساسی با 

اند. در واقع استفاده از تجربه و دانش بشري بوده

بحران و کمیابی منابع آب در بسیاري از کشورهاي 

ها در نحوه جهان، سبب تغییر نگرش و تعدیل دیدگاه

را سیستم مدیریت منابع آب ه و مدیریت منابع آب شد

دیدگاه . است دادهدر معرض یک تغییر اساسی قرار 

منظور مدیریت کنند بهنوینی که کشورها تالش می

اصالح سوي آن گام بردارند، مطلوب منابع آب به

منابع آب است که اجراي آن  ساختار حكمرانی

هاي مختلف و از مستلزم تغییرات و تحوالت در زمینه

ت. ایجاد ساختارها و ترتیبات نهادي مناسب اسجمله 

گذاري کشور نیز مدتی در محافل علمی و سیاست

است که این موضوع در کانون توجهات قرار گرفته 

 است.

با توجه به اینكه منابع آب محدود است و امكان 

عرضه از طریق کشف منابع جدید تقریباً وجود ندارد، 

نسبت به مدیریت و باید بحران آب را از تغییر نگرش 

حكمرانی آب حل و فصل نمود. در این راستا اصول 

اي از سوي محافل علمی ارائه و مبانی پذیرفته شده

شده است که کشورها جهت بهبود مدیریت منابع آب 

باید به سوي اجراي این اصول گام بردارند. حكمرانی 

ها و خطوط اصلی مشیرویكردي با خط 1خوب

نگر، دربرگیرنده همه جامع محور،مشخص، اجتماع

گرا، شفاف و متناسب با شرایط بازیگران موثر، قانون

کند این رویكرد بیان می هر کشور قابل تحقق است.

هایی باید به اصالح و که کشورها در چه زمینه

بازنگري شرایط موجود خود بپردازند تا بتوانند 

                                                           
1. Good governance 

بسترهاي الزم جهت مدیریت مطلوب منابع آب را 

ها اتخاذ ترتیبات نهادي کنند. از جمله این زمینهایجاد 

 و ساختاري مناسب است. 

ساختار حكمرانی منابع آب در ایران همگام با 

مقتضیات زمان تغییراتی را پشت سر گذاشته و با 

توجه به عوامل متعدد از جمله پیشرفت تكنولوژي، 

هاي مرتبط با آب و خدمات وابسته گسترش فعالیت

هاي فنی و مهندسی در نحوه يبه آن، نوآور

هاي آبیاري و استحصال، انتقال و توزیع و روش

کشاورزي، رشد جمعیت و تغییرات عمده در ساختار 

جمعیتی شهري و روستایی و تغییر در مصارف کمی 

و کیفی آب، تغییر یافته است. در حال حاضر به 

نظران، وضعیت فعلی اعتقاد بسیاري از صاحب

هاي الزم و کشور، داراي ویژگی حكمرانی منابع آب

مطلوب نیست. در ادامه این نوشتار، ضمن رجوع به 

ادبیات علمی موضوع حكمرانی منابع، تعریفی از 

حكمرانی خوب ارائه خواهد شد و سپس بر مبناي 

مفهوم ارائه شده، به بررسی وضعیت حكمرانی منابع 

 آب در ایران خواهیم پرداخت.

 

 حکمرانی خوب . ادبیات موضوع: تعریف3

ابتدا الزم است حكمرانی آب تعریف شود و سپس 

حكمرانی خوب یا بد مشخص شود. پس از آن 

بررسی شود که آیا وضعیت بحران فعلی منابع آب 

ناشی از کمبود آب یا حكمرانی بد بر منابع آب است. 

، خردمندانه امور است ریدبت ،یمنظور از واژه حكمران

 مطلوب گردد جیامنجر به نتاي که گونهبه

 یمعنبه یحكمران . ازنظر آلبرو(1395، هیبزايعسكر)

 یعنی ،یمردم است. حكمران لهیوسجامعه به تیریمد

 ها،ساختارها، سنت نیب تعامالتاز  يادهیچیپ ستمیس

 يدیسه ارزش کل لهیوسکه به، ندهایفرا و ارکردهاک

و مشارکت مشخص  تیشفاف ،ییگوپاسخ یعنی

(. این 1389، جاسبی و نفري، زادهمعمار) شودیم
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هاي مختلف مدیریتی از جمله منابع حكمرانی در جنبه

( 3200) 1راجرز و هالطبیعی مفهومی مشابه دارد. 

 ،یاسیس يهاستمیس فیط»آب را به عنوان  یحكمران

توسعه و  يکه برا يو ادار ياقتصاد ،یاجتماع

منابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح  تیریمد

 یحكمران .کنندیم فیتعر« جامعه وجود دارد مختلف

 ماتیصمتاز  يادهینتو درهم دهیچیآب مجموعه پ

. (2011، 2)کانت   باشدیآب م نهیزم مختلف در

هاي زیرزمینی به آن دسته از سیستمحكمرانی آب

هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و اداري اشاره دارد 

یریت توسعه و مد برداري،بهره که به صراحت به

منابع آب و خدمات آب در سطوح مختلف جامعه 

هاي منجر شده است. این تعریف شامل تمام مكانیسم

مربوط به تامین مالی، ظرفیت علمی و فنی، حقوق و 

برداران هاي بازیگران بخش )از جمله بهرهولیتؤمس

شامل هر یک از « خوبحكمرانی » باشد.آب( می

زیر به مدیریت  ها یا رویكردهايها، نگرشفعالیت

 (:2010 ،3منابع آب است )بانک جهانی

مربوط  مناسبها و قوانین ها، استراتژيسیاست •

به منابع آب و مدیریت آنها، یا کاربرد مؤثر و 

 ها یا قوانین.ها، استراتژيمد این سیاستآکار

ظرفیت فنی و مالی مناسب براي پشتیبانی از  •

 مدیریت منابع آب.

 گویی.فیت و پاسخیكپارچگی تخصصی، شفا •

اجراي قوانین مربوط به تخصیص و مصرف  •

 منابع آب.

نفعان براي دسترسی حقوق ذي در نظر گرفتن •

 عادالنه به منابع آب.

هاي مربوط به در پروژه قوي و کارآمدمدیریت  •

  آب.

                                                           
1. Rogers & Hall 

2. Kante 

3. World Bank 

فساد ذاتی در فرآیندهاي مدیریتی عدم وجود  •

 .«فساد خاموش»منابع آب، از جمله 

 

 . بحث4

 اهدی از بحران منابع آب در ایران. شو1-4

خشک ایران کشوري است که در ناحیه خشک و نیمه

تنوع آب و هوایی قابل توجهی  جهانی قرار دارد اما از

برخوردار است، و بیشتر تحت تأثیر کمربند پرفشار 

 نقاط مختلفقرار دارد. درجه حرارت در  4جنب حاره

اوت طور قابل توجهی متفکشور و در طول سال به

 ینترگراد(. مهمدرجه سانتی 50تا  20است )از منفی 

 با میانگین یآسمان يهاشیزررا منبع آب در کشور 

، دهندتشكیل میمیلیارد متر مكعب  413بارش ساالنه 

در نقاط مختلف کشور تا حد زیادي این بارندگی اما 

متر در مرکز ایران تا حدود میلی 50از )متفاوت است 

. میانگین (در سواحل دریاي خزر مترمیلی 2000

متر است، که کمتر از میلی 250بارش ساالنه حدود 

یک سوم متوسط بارش ساالنه در سطح جهانی )بیش 

میزان بارندگی  .(2014)مدنی،  متر( استمیلی 750از 

متر در میلی 100در بسیاري از نقاط کشور کمتر از 

در  از میزان بارش کشور تنها درصد 75سال است و 

ریزد. همچنین، درصد از مساحت کشور فرو می 25

درصد از میزان بارندگی خارج از فصل )زراعی(  75

دهد که بخش است، یعنی، بارندگی زمانی رخ می

نیاز ندارد. بیشترین میزان بارش در بدان کشاورزي 

هایی از کشور فصل زمستان است و تنها بخش

شرقی( در غربی، و جنوب)سواحل دریاي خزر، شمال

 تابستان بارندگی دارند. 

از مساحت کشور مناطق خشک،  درصد 65در حدود 

، و بقیه مناطق داراي آب و 5خشکدرصد نیمه 20

                                                           
4. Subtropical high-pressure belt 

5. Semi-arid 
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هستند. در کل کشور  1مرطوبهواي مرطوب و یا نیمه

تنها یک رودخانه  و چند رودخانه بزرگ وجود دارد

ها بیش از حد قابل کشتیرانی است و سایر رودخانه

فصلی  ی،هاي آبد و نامنظم هستند. همچنین جریانتن

که معموالً در فصل بهار طوريو متغیر هستند، به

شود )که ها طغیان کرده و سیل جاري میرودخانه

شوند(، اما در گاهی منجر به خسارات جدي هم می

آب و یا خشک هستند. کل آب شیرین تابستان کم

 137ج( )داخل و ورودي از خارتجدیدپذیر کشور 

 29و کل آب بازگشتی از مصرف میلیارد مترمكعب 

میلیارد متر مكعب تخمین زده شده است )مدنی، 

 به یکنزد یدپذیرمنابع آب تجد یزانم یناز ا (.2014

 يهامترمكعب جهت مصارف بخشمیلیارد  3/93

برداشت  یصنعت و معدن و خانگ ي،کشاورز

 صددر 2/92با  يبخش کشاورز یبکه به ترت شودیم

درصد  6/6 با یمترمكعب( بخش خانگ یلیاردم 86)

 2/1میلیارد متر مكعب( و بخش صنعت با  2/6)

مصرف آب را به  میلیارد متر مكعب( از 1/1درصد )

. سرانه آب (2014دهند )مدنی، یخود اختصاص م

در سال  متر مكعب 7500 در کشور از یدپذیرتجد

 1357مكعب در سال  متر 3400 به حدود 1336

در سال  مكعب متر 2100به  یزاهش و در ادامه نک

 یافته یلتقل 1392مترمكعب در سال  1400و  1376

آب تجدیدپذیر سرانه ساالنه در در حال حاضر  .است

مكعب براي هر نفر تخمین  متر 1400ایران کمتر از 

شود، که بسیار کمتر از سطح متوسط جهانی زده می

ز سطح سرانه مكعب( و اندکی باالتر ا متر 7000)

 متر 1300منطقه منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( )

 (.2014مكعب( است )مدنی، 

وزارت نیرو، سازمان آب آمار و اطالعات براساس 

اي و همچنین مطالعات موردي، وضعیت آبمنطقه

هاي زیرزمینی در برخی از نقاط کشور بسیار 

                                                           
1. Semi-humid 

؛ حجتی و 2011، 2بحرانی است )باقري و حسینی

(. در حال 2012، 4؛ ایزدي و همكاران2010، 3بوستانی

درصد از تقاضاي کل  55 هاي زیرزمینیآب حاضر

د. بخش کشاورزي بیش نکنمی تأمینآب در ایران را 

 8هاي زیرزمینی )در مقایسه با درصد از آب 90از 

 2هاي زیرزمینی و استفاده داخلی از آبدرصد 

را هاي زیرزمینی( استفاده صنعتی از آب درصد

. برآورد استخراج بی(2014)مدنی،  کندمصرف می

هاي زیرزمینی سخت است، اما کاهش رویه آب

متر  2هاي زیرزمینی )تا گیر سطح ایستایی آبچشم

در سال در برخی از نقاط کشور( نشان دهنده 

هاي زیرزمینی وسعت مصرف بخش تجدیدناپذیر آب

 دشت کشور در 609دشت از  405رو، است. از این

دفتر حفاظت و ) قرار دارند (بحرانیممنوعه )شرایط 

و کاهش سطح ایستایی  (1398، برداري منابع آببهره

، ؛ جودکی2014، 5آب زیرزمینی )فروتن و همكاران

هاي ( در بسیاري از دشت2014، 6سونسونو  وهر

کشور منجر به نشست زمین شده است )دهقانی و 

در  (.0720 ،8متق و همكاران ؛2009، 7همكاران

مطالعات  خصوص کیفیت منابع آب زیرزمینی نیز،

دهند که سطح انجام شده در این خصوص نشان می

نیترات در نقاط مختلف کشور، به ویژه در تهران به 

)اسماعیلی و  وضعیت هشداردهنده رسیده است

؛ 2014، 10نژاد و همكاران؛ فرهادي2014، 9همكاران

  (.2010، 11 چی و ترکیان، ابریشمخواهرزم

. وضعیت موجود: بحران آب یا بحران مدیریت 2-4

 منابع آب

                                                           
2. Bagheri & Hosseini 

3. Hojjati & Boustani 

4. Izady et al. 

5. Forootan et al. 

6. Joodaki, Wahr and Swenson 

7. Dehghani et al. 

8. Motagh et al. 

9. Esmaeili et al. 

10. Farhadinejad et al. 

11. Razmkhah, Abrishamchi and Torkian 
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 هايبحث عالوهبه تجربی آمارهاي موجود و شواهد

دهد در برخی گذشته نشان می سال چند در علمی

 مناطق کشور با کمبود شدید منابع آب مواجه هستیم.

چیست؟ آیا از ابتدا چنین  محصول بحران، این اما

است یا نتیجه مدیریت نادرست  بحرانی وجود داشته

هاي اخیر است. شكی نیست که منابع آب در دهه

شرایط اقلیمی، میانگین بارش کمتر از میانگین جهانی، 

خشک جهان، قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه

سالی و برخی عوامل تبخیر و تعریق باال، خشک

محیطی دیگر، دسترسی به منابع آب شیرین در 

کند. اما شواهد دیگر هم شكل مواجه میکشور را با م

دهد مدیریت ناصحیح و حكمرانی نامناسب نشان می

منابع آب، این وضعیت را به بحران تبدیل کرده است 

 (.  1396اسدي، )بنی

با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص حكمرانی 

منابع و همچنین مفاهیم ارائه شده در خصوص 

، تالش خواهد شد، در بخش قبلی« حكمرانی خوب»

حكمرانی بد  ماهیت از بخشی اشكاالت مدیریتی که

با توجه به  .است، تشریح شود ایران در آب منابع

گستردگی ابعاد حكمرانی منابع آب، سعی شده، 

دار این موضوع در هاي اساسی، مهم و مسألهمولفه

ایران مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راهكارهاي 

 وضعیت موجود ارائه گردد.  اساسی جهت اصالح

. نگاه از باال به پایین مدیریتی )تمرکز قدرت 4-2-1

 در مدیریت(

صورت مدیریت شیوه مدیریت منابع آب در کشور، به

طور که دولتی، متمرکز و از باال به پایین است. همان

دهد، این شیوه تجربه موجود در کشور نشان می

ه مردم و مدیریتی کارایی چندانی ندارد، چراک

نفعان خود را مالک حقیقی منابع ندانسته و آن را ذي

کنند و لذا در قبال آن احساس دولتی قلمداد می

مدت کنند. در واقع افراد به منافع کوتاهمسؤولیتی نمی

اندیشند و به دنبال استفاده از منابع آب می

سازي منفعت ناشی از یک کاالي عمومی بیشینه

اندیشند که در این موضوع می خواهند بود. آنها به

برداري از منابع آب، این منبع صورت عدم بهره

شود. بنابراین تا ارزشمند توسط دیگران تخلیه می

مردم در مدیریت منابع آب مشارکت نداشته باشند، 

خود را در موضوع مدیریت منابع آب مسؤول 

دانند. بررسی تجربه سایر کشورها از جمله هند نمی

دهد، که رویكرد مدیریت متمرکز ز نشان میو چین، نی

دولتی و نگاه باال به پایین، جاي خود را به رویكرد 

غیرمتمرکز، پایین به باال و تعامل دولت با بخش 

نفعان واقعی داده است خصوصی، مردم و ذي

 (.1396اسدي، )بنی

از دیگر اشكاالت ناشی از نگاه باال به پایین با رویكرد 

 کشور این است که در آب منابع متمرکز مدیریتی

مناطق کامالً متفاوت از لحاظ اکوسیستم و  براي

ها راهكارها، سیاست خشک، و گرم تا معتدل اقلیم، از

چنین شیوه حكمرانی  .کندمی ارائه واحدي و قوانین

 تفاوت که بارانکم جنوب تا پرباران شمال از است که

واحد  سیاست اقلیمی قابل توجه دارند، و دمایی

این . شودمی آبی تجویزسدسازي براي حل مشكل کم

در حالی است که موضوع منابع آب، منطقه به منطقه 

روست و و حوضه به حوضه با مسائل متفاوتی روبه

 توان براي همه آنها نسخه واحدي در نظر گرفت.نمی

 عدم وجود شفافیت و دسترسی به اطالعات. 2-2-4

)از جمله در مدیریت عمومی  گذاريهدف از سیاست

 تحقق»و « حداکثرسازي منافع اجتماعی»منابع آب(، 

گذاري عمومی زمانی است. سیاست «جمعی خیر

نفعان شود که همه ذيمنجر به تحقق خیر جمعی می

سازي به بازي گرفته شوند و از در میدان تصمیم

مند، نظران دغدغهنقدها و نظرات متخصصان، صاحب

اهی کشور نیز استفاده شود؛ که محافل علمی و دانشگ
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در وضع  سازيشفاف نیازمند شدتبه این فرآیند

 درباره اطالعات و هاداده موجود، آشكارسازي

 فرایند در بازیگران دادنمسأله مورد بحث، دخالت

فرایند  بر عمومی نظارت گیري و تحققتصمیم

گیري و اجراست. در صورت عدم وجود تصمیم

گونه طرح اطالعات، مسئله آن شفافیت و دسترسی به

کند و نه شود که منافع جمع محدودي را تامین میمی

 تحقق خیر جمعی.

در کشور در موارد  منابع آب حكمرانی متأسفانه

اول اینكه . است اساسی اشكاالت دچار فوق،

در خصوص وضعیت موجود وجود  سازيشفاف

هاي این عدم شفافیت، وجود ندارد. یكی از نشانه

وت دیدگاه جدي بین دو وزارتخانه جهاد تفا

کشاورزي و نیرو در خصوص آمار مربوط به 

مصرف منابع آب است. این عدم شفافیت باعث 

شود که هر نهاد بنا به منافع سازمانی خود، می

مسائلی را بیان کند که چندان واقعی نیست و بعضا 

در تضاد با منافع بلندمدت جامعه و یا حتی منافع ملی 

شود بحران آب ناشی از مصرف )مثال گفته میاست 

رویه در بخش کشاورزي است )بدون اشاره به بی

 90ها(، خودکفایی گندم ضرورت ندارد، سوءمدیریت

شود و درصد آب در بخش کشاورزي مصرف می

.)... 

یكی از موارد اساسی جهت ورود دانشگاهیان و 

 هاي دقیق و کمکجامعه علمی کشور به انجام تحلیل

به حل مسأله، دسترسی آزادانه به آمار و اطالعات 

است. اطالعاتی نظیر وضعیت کمی و کیفی منابع آب 

ها که البته به هاي آبی و زیرحوضهدر سطح حوضه

دلیل موقعیت راحتی در دسترس عموم قرار ندارد. به

خاص کشور و تقابل با نظام سلطه، کوچكترین 

اي بزار رسانهاي در هر نقطه از کشور با امسأله

از جمله  .شوددشمن تبدیل به یک بحران امنیتی می

این موارد مسأله آب است که به دلیل موقعیت خاص 

کشور و دسترسی نامتوازن به منابع آب در کشور و 

هاي دائمی یا موقت در برخی مناطق، در بروز بحران

کانون توجه رقباي سیاسی کشور قرار دارد. همین 

در موضوع منابع آب یک نگاه مسأله باعث شده 

امنیتی حاکم شود که مانع از دسترسی عموم به داده 

اي و اطالعات در این حوزه شده است. شاید عده

معتقد باشند که این اطالعات حكومتی و محرمانه 

باشد. شاید در نگاه  همگان دسترس در است و نباید

اول و با توجه به شرایط توصیف شده در باال، 

طالعات در کوتاه مدت تبعات اجتماعی و انتشار ا

سیاسی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت منافع 

ناشی از دسترسی آزاد اطالعات بیشتر از مضرات 

هرحال، عدم شفافیت یكی از آن خواهد بود. به

هاي حكمرانی نادرست است که از جمله تبعات جنبه

 ناپذیرآن بروز فساد و خسارات اجتماعی جبران

 ارزیابی هايتوان به گزارشاست. براي مثال می

 و سدها زیستیمحیط و اجتماعی -اقتصادي

قرار  همگان دسترس آبی اشاره کرد که در هايسازه

 سایر و هاي انتقال آبسدها، طرح ساخت ندارد. اگر

سازي منافع و رفاه بیشینه براي عمرانی هايپروژه

 نهادهاي و مردم باید پذیرد،می انجام اجتماعی

برمبناي اطالعات و مستندات،  باشند قادر تخصصی

امروزه شفافیت و  .کنند قضاوت ها رااین پروژه

نظارت عمومی بر روند اجرا در بسیاري از کشورها 

 شفاف و آزادانه دارد حق جامعه پذیرفته شده است.

 . باشد داشته دسترسی اطالعات این به

 و هاداده وجود نیازمند از طرف دیگر، شفافیت

 است. نظام خدشه بدون و شفاف، دقیق آمارهاي

 اطالعاتی نیست قادر هنوز آب کشور، منابع مدیریت

تواند می نقیصه این. کند تولید اجماع، داراي و یكسان

 ها وکاريسنجش، موازي در شیوه نادرست ناشی از

شود. این یک معضل بزرگ  حاصل منافع تعارض یا

 تالش گونههر و است آب بعمنا مدیریت نظام براي
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کند. براي حل این می ابتر را کارآمد حكمرانی براي

مسأله، باید نظام واحد آمار و اطالعات شكل بگیرد و 

نفعان و مجامع در دسترس عموم یا حداقل ذي

 تخصصی قرار بگیرد. 

. عدم مشارکت مردمی در مدیریت، 4-2-3

 گذاری، نظارت و اجراسازی، سیاستتصمیم

ته بسیار مهم دیگر که در کشور مغفول مانده نك

گذاري، نفعان در نظارت، سیاستذي است، مشارکت

هاي داراي قدرت و یا دستگاه مدیریت و اجراست.

 خود کنندتالش می ،احیانا منفعت در حوزه منابع آب

بدون دخالت دادن  و دهند نشان جمعی خیر نماینده را

 یري وگآنها تصمیم براي نفعان،ذي همه

یک نقیصه بزرگ براي  این. کنند گذاريسیاست

حكمرانی منابع طبیعی در ایران است. قوانین موجود 

 مدیریت از را نفعانذي آب، منابع کردندولتی با نیز

 تجمع نتیجه چنین قوانینی،. اندکرده خارج آب منابع

دولتی است که  بوروکراتیک دستگاه در اختیارات

هاي ناکارآمد ت و سیاستمنجر به اتخاذ تصمیما

هاي شود. همچنین تجمیع اختیارات در دستگاهمی

 و مشارکت حس زوال و تقلیل دولتی، منجر به

از یک طرف . خواهد شد نفعانذي در پذیريمسؤولیت

 حاضر هاي مسؤول و همچنین دولتوزارتخانه

 آب منابع بر تسلط از ناشی قدرت و اختیارات نیستند

از طرف دیگر، با  بگذارند و اشتراک هب نفعانذي با را

وجود عدم شفافیت و تجمیع اختیارات در دست 

تالش  گذارگیر و سیاستدولت، دستگاه تصمیم

به آن صورت که خود قادر به حل  را مسأله کندمی

دارد،  برایش را کمترین هزینه سیاسی آن است یا

 تواند سدبنابراین وقتی وزارت نیرو می»تعریف کند. 

آب را انتقال دهد و از این  یا حفر کند چاه ازد،بس

دست هاي کالنی از محل منابع عمومی بهطریق بودجه

 ساختن،سد نیز را آب منابع مدیریت مسأله آورد،

 نظرانصاحب .«کندمی تعریف انتقال آب یا حفر چاه

 منابع نهیبه تیریمد به یابیدست کهاند بر این عقیده

 است یمشارکت تیریدم ،يکشاورز بخش در آب

 عنوانبه کشاورزان رایز (.2009، 1)هویتما و همكاران

هاي درصورتی با سیاست ،عمده کنندگانمصرف

کنند که خود در تدوین آن مدیریت تقاضا همراهی می

نقش داشته تا احساس مسؤولیت نمایند. بنابراین 

 گرفتن نظر در بدونمدیریتی  يزیربرنامه هرگونه

نژاد، موالن) شد خواهد روهروب شكست با کشاورزان

با مشارکت کشاورزان  (.1395 ،یعقوبی و خضرلو

پذیري در ضمن تقویت کار جمعی و حس مسؤولیت

آنها، سطح دانش آبیاري آنها و به تبع آن میزان 

 یابد. شان نیز افزایش میوريبهره

سازي، مدیریت، اجرا و نظارت منابع واگذاري تصمیم

نندگان هر دشت از جمله پیشنهادات کآب به مصرف

نویسنده نوشتار حاضر است که در مطالعه دیگري، 

(. یعنی 1396اسدي، سازوکار آن ارائه شده است )بنی

کشاورزان منطقه )درون حوضه آبریز(، یک شرکت، 

سازمان، تعاونی، شورا و یا نهادي تشكیل دهند و از 

م طریق اصالح قوانین و با اعطاي اختیارات الز

مدیریتی به آنها، مسؤولیت منابع درون حوضه آبی 

به این نهادهاي مردمی محلی واگذار شود. این اتفاق 

تنها در صورتی با موفقیت همراه خواهد بود که حس 

مشارکت جمعی در یک منطقه ایجاد شود و الزمه آن 

اعتماد متقابل مردم و دولت به یكدیگر است. تقویت 

سازي متقابل، از الزامات سرمایه اجتماعی و اعتماد

 هایی است.موفقیت در این چنین طرح

 . عدم وجود مدیریت یکپارچه4-2-4

مدیریت یكپارچه منابع آب فرآیندي است که توسعه 

و مدیریت هماهنگ منابع آب و خاک و سایر منابع 

وابسته را براي ارتقاء رفاه اجتماعی و اقتصادي در 

                                                           
1. Huitema et al. 
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اختن پایداري یک روال عادالنه بدون به خطر اند

(. 2005، 1کند )کالسنهاي حیاتی ترویج میاکوسیستم

بنابر تعریف فوق، مدیریت یكپارچه مدیریتی است که 

هاي مرتبط با منابع آب را در قالب یک تمام جنبه

 فرآیند در نظر بگیرد.

یكی از ادعاهاي وزارت نیرو این موضوع است که در 

ورزي درصد از منابع آب در بخش کشا 90حدود 

شود. البته نظر وزارت جهاد کشاورزي، مصرف می

درصدي بخش کشاورزي از کل مصرف  70بر سهم 

درصدي  90منابع آب در کشور است. حال چه سهم 

درصدي از مصرف آب در بخش  70و چه سهم 

کشاورزي را بپذیریم، این سوال و ابهام به ذهن 

اگر عمده آب در بخش کشاورزي »شود که متبادر می

شود و عمده تقاضا مربوط به این بخش رف میمص

است، چرا مدیریت منابع آب باید در دست وزارت 

نیرو باشد و در سطح کالن چرا وزارت نیرو متولی 

از طرف «. نظارت و اجراي قوانین مربوط به آب باشد

خانه هاي دو وزراتدیگر اهداف و برنامه

جهادکشاورزي و نیرو کامالً متفاوت است. یعنی 

وزارت جهاد کشاورزي در پی تولید بیشتر 

محصوالت کشاورزي و حفظ امنیت غذایی است و 

وزارت نیرو به دنبال افزایش کارایی مصرف و 

مدیریت منابع آب است. به همین دلیل برخی 

نظران معتقدند که این تفاوت در اهداف، منجر صاحب

به ایجاد تعارض منافع، تصمیمات بخشی، 

شود. هاي متضاد میاتخاذ سیاستها و کاريموازي

دهد که هاي اخیر نشان میشواهد تجربی سال

هماهنگی الزم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد 

خانه به یک کشاورزي وجود ندارد و دو وزارت

اند. تعریف و زبان مشترک از مدیریت آب نرسیده

اهداف متفاوت و بعضاً متضاد بدون در نظر گرفتن 

ی و ملی، نتایج خوبی را در بر مصالح فراسازمان

                                                           
1. Clausen 

صورت خانه باید بهرو این دو وزارتندارد. ازاین

هماهنگ و با در نظر گرفتن همه جوانب مرتبط با 

منابع آب به مدیریت این منابع بپردازند. تشكیل 

هاي مشترک، تشكیل یک نهاد مستقل آب با کارگروه

ب خانه یا واگذاري مدیریت منابع آهمكاري دو وزارت

ترین به وزرات جهاد کشاورزي )به عنوان بزرگ

تواند مفید کننده آب( در این خصوص میمصرف

توان انتظار داشت که مدیریت تقاضاي باشد. نمی

درصد منابع آب در اختیار یک  90بیش از 

خانه باشد و در مقابل مدیریت عرضه و تأمین وزارت

حال،  خانه دیگر، اما در عینآب در اختیار یک وزارت

با وجود این گسستگی، منابع آب به درستی مدیریت 

 شود.

توان در سطح از سوي دیگر مدیریت یكپارچه را می

حوضه آبریز ایجاد کرد. براي این کار باید کارگروه 

مشترکی بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي و 

سازمان حفاظت محیط زیست تشكیل شود و اهداف 

مد نظر قرار گیرد و در یک خانه و نظرات هر وزارت

هاي الزم تدوین شود. ممكن بندي، دستورالعملجمع

هاي مختلف دولت، اهداف مختلف یا بعضاً است بخش

متضادي داشته باشند، اما همگی آنها متعلق به یک 

دولت هستند. باید جلسات کارشناسی تشكیل دهند، 

انتظارات خود از مدیریت مردمی محلی را مطرح کنند، 

دار را مشخص کنند و الزامات و داف اولویتاه

هاي آن را تدوین و سازوکار نظارتی آن دستورالعمل

را مشخص کنند و به واحدهاي مدیریت محلی 

شود، نهاد ابالغ کنند. این شیوه باعث میمردم

ها هماهنگ شده و یكپارچگی در سطح سیاست

حوضه آبریز اعمال شود. نهادهاي مدیریت محلی نیز 

 د ملزم به اجراي آن باشند.بای

یكپارچگی باید هم بین تمام نهادهاي مرتبط با منابع 

آب، هم در تنظیم اهداف مختلف مثل امنیت غذایی، 

امنیت آب، کیفیت آب، مسائل محیط زیستی و... از یک 
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طرف و هم در مدیریت عرضه و تقاضاي آب از 

طرف دیگر باشد. همچنین مدیریت یكپارچه باید در 

زمان و توأمان منابع آب مدیریت هم خصوص

سطحی و زیرزمینی نیز برقرار باشد. در استرالیا 

مدیریت یكپارچه منابع آب سطحی و زیرزمینی منجر 

به بهبود تغذیه آب زیرزمینی و افزایش سطح زیر 

(. هر حوضه آبریز 1396اسدي، کشت شده است )بنی

توان در یک ورودي و یک خروجی دارد، که می

ي و خروجی مدیریت صحیح را براساس اهداف ورود

تعیین شده، اعمال نمود. در برخی مواقع ممكن است 

هاي مختلف و یا حتی بین دو حوضه آبی بین استان

یا چند کشور باشد، که در این موارد باید به مدیریت 

مشترک و هماهنگ بین استانی یا بین دو کشور توجه 

آبی مشترک بیشتري نمود. در صورت وجود منابع 

با کشورهاي همسایه، وزارت امور خارجه به عنوان 

نهاد دیپلماسی کشور، باید با طرف خارجی بر سر 

حفظ منافع مشترک و مصرف عادالنه منابع آب وارد 

 مذاکره شود. 

محور مهندسی و سازه -. غلبه رویکرد فنی4-2-5

 در مدیریت منابع آب

 تیریمحور در مدو سازه یمهندس -یفنرویكرد 

، در طی سالیان متوالی بر نظام مدیریت منابع آب

منابع آب کشور حاکم بوده است. این رویكردها 

بوده و براي حل مشكل آب « محورپروژه»بیشتر 

کشور همواره به دنبال منابع آب بیشتر و عرضه 

بیشتر بوده است و نه مدیریت تقاضاي آب. به عبارت 

همواره به دیگر سیستم مدیریت منابع آب کشور، 

بري باال افزاري با بودجهدنبال راهكارهاي سخت

افزاري همراه با تخصیص کارهاي نرمبوده تا راه

کارآمدتر بودجه. بخشی از دالیل چسبندگی به 

توان در تخصیص و محور را میرویكردهاي سازه

گیري منافع مالی گیر، شكلهاي چشمجذب بودجه

 -د مشاور و فنیهاي متعدقابل توجه، تشكیل شرکت

مهندسی در حوزه منابع آب و ایجاد تعارض منافع 

دانست که همراه با عدم شفافیت و دسترسی عموم به 

کارهاي حل اطالعات، منجر به تعریف مسأله و راه

هاي مسأله، به صورتی شده است که منافع گروه

 كرد،یرو نیدر ا نیهمچننفع را تامین کند. ذي

 گاهیوزن و جا زیستیطمحیو  یمطالعات اجتماع

نفعان و جوامع د و نظرات سایر ذيندارن یچندان

هاي اجتماعی گیرد. تنشمحلی مورد توجه قرار نمی

هاي انتقال آب، خود از تبعات همین ناشی از پروژه

هاست. گیريعدم مشارکت جوامع محلی در تصمیم

دهد که این رویكرد با هاي اخیر نشان میتجربه دهه

 -جه شده است و تبعات اقتصاديشكست موا

اجتماعی و محیط زیستی قابل توجهی نیز به همراه 

 داشته است.

منابع آب موضوعی چندبُعدي و در  تیریمد اساساً

هاي از مولفه كلعین حال سیستمی پیچیده متش

مردم، نهادها و روابط  ،یگوناگون آب، تاسیسات فن

 نیاست و بنابرا زیستیو محیط  یگوناگون اجتماع

اوال نگر است. اي و کلرشتهنیازمند یک رویكرد میان

منابع آب در کشور محدود است و به جاي تأمین آب 

بیشتر، باید به دنبال مدیریت تقاضاي آب بود. این در 

دنبال اي عمدتاً بهحالی است که رویكردهاي سازه

تامین منابع بیشتر آب هستند. ثانیاً در مدیریت 

جوامع انسانی مواجه هستیم، که  تقاضا، با افراد و

گري باید علوم مختلفی گري و تسهیلبراي تنظیم

کار گرفته شود. بخشی از روابط و قواعد بازي، به به

مسائل اقتصادي همچون نظام بازار، قیمت، تولید، 

هاي گردد که جنبههزینه و کسب سود بازمی

اقتصادي مدیریت تقاضاي آب است. بخشی دیگر به 

ها، نهادهاي اجتماعی و مطالعه ري گروهگیشكل

گیري از گردد که نیازمند بهرهروابط بین آنها بازمی
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شناسی است. بخش دیگر به مسائل علم جامعه

شود که نیازمند علم قضایی و حقوقی مربوط می

حقوق است. بخش دیگر مرتبط با مباحث اقلیم و 

هاي هاي جغرافیایی، ویژگیزیست، ویژگیمحیط

هاي منابع آب و هیدرولوژي و رافیک، ویژگیدموگ

هاست. بخش دیگر مرتبط با ورود خوانآب

مهندسی  -هاي فنیهاي جدید مرتبط با رشتهفناوري

هاي و صد البته بخشی از آن نیز مرتبط با جنبه

اي و علوم مهندسی است. افزاري، سازهسخت

 تواناي است که نمیبنابراین ماهیت منابع آب به گونه

بعدي، به ارائه راهكار براي حل مسائل با نگاه تک

 مربوط به آن پرداخت.

اي، داشتن نگاه یكی از اشكاالت رویكرد سازه

اي بدون توجه داشتن به مسائل حفاظتی و توسعه

هاي خوانها و آبکه دشتشناختی است. درحالیبوم

هاي سدسازي و کشور در حال تخلیه است، پروژه

تنها معضالت هاي کالن، نهریافت بودجهانتقال آب با د

کنند، بلكه موجود در منطقه مقصد را حل نمی

معضالت اجتماعی و محیط زیستی جدیدي را در 

آورند. این در حالی است که وجود میمنطقه مبدا به

بخشی با داري و تعادلخوانهاي آببا طرح

توان به نتایج بهتري هاي بسیار کمتر، میبودجه

 افت )کارایی و اثربخشی(. دست ی

تمرکز  يبه جامدیریت منابع آب باید  دیجد كردیرو

تقاضا و  د،یو توسعه جد يبردارو بهره نیبر تام

طرح  يبه اجرا ازیتا ن کند تیریرا مد یمصرف فعل

 نی( نباشد. به ادیآب )سد و شبكه جد نیتام دیجد

مصرف  يسازنهیتمرکز بر به ویكرد،ر نیدر ا بیترت

 يکه مستلزم آموزش و توانمندسازاست 

 يو مشارکت و همكار یبرداران و جوامع محلبهره

بردار . تعامل با جامعه بهرهباشدیآنها با دولت م

علوم و  رب یمحور و مبتناجتماع كردیرو کی ازمندین

ت. البته رویكرد اس یاجتماع يهاافتیره

نگر، هرگز به معناي نفی رویكرد اي و کلرشتهمیان

اي نیست. توان علمی و مهندسی و سازه -نیف

مهندسی سدسازي و انتقال آب، بسیار ارزشمند است 

تواند بسیار اثرگذار باشد، اما و در جاي خود می

اینجا صحبت از تغییر یک نگرش نادرست است. در 

هاي بزرگ ها و طرحهرویكرد جدید، حتماً باید پروژ

 ،یاجتماعهاي مطالعاتی در زمینه داراي پیوست

ها مورد زیستی و... باشند تا تمام جنبهمحیط ،یفرهنگ

بررسی قرار گیرد. همچنین رویكرد جدید حتما 

محور خواهد بود و دولت در تعامل با بخش مشارکت

خصوصی و جوامع محلی و دخالت دادن آنها در امر 

گذاري، نظارت و اجرا، به سازي، سیاستتصمیم

 داخت.مدیریت منابع آب خواهد پر

 . ترتیبات نهادی نامناسب4-2-6

 . تعریف نهاد4-2-6-1

ها و ترکیبی از سیاستطور کلی نهادها شامل به

ها، مقررات اهداف، قوانین، قواعد و مقررات، سازمان

هاي عملیاتی و هاي درونی آنها، برنامهمحلی و ارزش

هاي مزهاي تشویقی، مكانیها، مكانیزمروش

ها، آداب و ها، شیوهسنت گویی، هنجارها،پاسخ

باشند که می هاي اجتماعیو سرمایه عرف ،رسوم

قواعد بازي در جامعه بوده و تعامالت انسانی را سر 

(. در یک 1396اسدي، دهند )بنیو سامان می

هاي مختلف زندگی بندي کلی نهادها، حوزهتقسیم

انسان نظیر فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد را 

و بر رفتار و شیوه عمل تک تک افراد  گیرنددربرمی

جامعه تأثیرگذارند. مجموعه قواعد، قوانین، 

ها، عادات و رسوم، حقوق مالكیت، سازمان

طورکلی همه نهادهاي هاي عمومی و بهسیاست

موجود، که بر مدیریت رفتاري افراد آن جامعه 

دهند. ترتیبات تأثیرگذارند، ترتیبات نهادي را شكل می

بع به عنوان یک چارچوب نهادي تعریف مینهادي منا

که حقوق مالكیت براي کاالها و خدمات ارائه  شود
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شده توسط یک منبع طبیعی را )= سیستم کنترلی و 

هاي عمومی براي استفاده و تنظیمی( با سیاست

حفاظت از منابع )= طراحی سیاست عمومی( ترکیب 

نهادي منابع  ترتیباتکند. این مفهوم خاص از می

قصد دارد دانش اقتصاد نهادي را با تحلیل سیاستی 

، 1وارونو  نف-، کیسلینگکالسیک ترکیب کند )نوپفل

وجود آمده در جوامع و با توجه به تغییرات به (.2001

ها، قواعد بازي در جامعه که بروز مشكالت و بحران

باشند، دائماً در حال تغییر هستند. این نهادها می

گیري به پیشرفت جامعه و شكلتغییرات نهادي منجر 

بهترین شیوه مدیریتی در جامعه و اصالح رفتار 

شود. ترکیبی از ترتیبات بازیگران مرتبط با آن می

نهادي سنتی محلی موجود به همراه تغییرات نهادي 

تواند بر مدیریت رفتار متناسب با تغییرات جامعه، می

بازیگران تأثیر مثبتی داشته باشد، خصوصاً در 

طور خاص مدیریت وزه مدیریت منابع طبیعی و بهح

 که هدف اصلی این نوشتار است.  منابع آب

براي ایجاد اصالحات نهادي و اتخاذ ترتیبات نهادي 

مناسب، نیاز به محرک و انگیزه خارجی به عالوه 

باشد. وجود بحران منابع آب در اي میشرایط زمینه

دید شده کشور، که طی سالیان متوالی در کشور تش

است، یک انگیزه براي تغییرات نهادي در جهت اصالح 

این رویه است. در ادامه به بررسی مسائل قوانین و 

امور قضایی، و حقوق مالكیت به عنوان دو مولفه 

اصلی ترتیبات نهادي در حوزه منابع آب پرداخته 

 خواهد شد. 

 . قوانین و مقررات، امور حقوقی و قضایی4-2-6-2

وانین و مقررات، مباحث تخصصی در زمینه ق

نظران این حوزه اي وجود دارد که صاحبگسترده

تخصصی باید به موشكافی آن بپردازند. اما 

توان گفت که در طورکلی و با یک نگاه عمومی میبه

                                                           
1. Knoepfel, Kissling-Naf and Varone 

حوزه قوانین و مقررات و امور قضایی با دو مسأله 

مواجه هستیم. مسأله اول بیشتر ناشی از نقص در 

نین است. به این معنا که قوانین مناسبی اجراي قوا

شود. در این وضع شده است، اما به درستی اجرا نمی

موارد اشكال در حوزه اجراست. اما مسأله دیگر، 

وجود قوانین ناکارآمد و یا نامناسب براي شرایط 

نظران باید مورد موجود است که به عقیده صاحب

آب،  بازنگري قرار گیرد. در زمینه مسائل حقوقی

قوانین مختلفی در حوزه مدیریت منابع آب تدوین 

توان به قانون منابع آب شده است، که از جمله آن می

)قبل از انقالب(، قانون توزیع عادالنه  1347مصوب 

بخشی منابع آب و قانون تعادل 1361آب مصوب 

اشاره کرد. همچنین در خصوص منابع  1362مصوب 

هاي کالن آب تآب اسناد باالدستی مانند سیاس

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین 

باشد. اما این هاي توسعه موجود میسند برنامه

قوانین خالی از ابهام و اشكال نیستند. یكی از 

مشكالت موجود در قوانین آب، دولتی بودن مدیریت 

منابع آب است. قانون، مالكیت و مدیریت منابع آب را 

لبته براساس فقه اسالمی، کند. ابه دولت واگذار می

شوند و مالكیت آن محسوب می 2منابع آب جزء انفال

توان جهت در دست حاکم اسالمی قرار دارد؛ اما می

اصالح مدیریت ناکارآمد فعلی، با تدوین قوانین جدید 

و اجازه از حاکم اسالمی، مدیریت )و نه مالكیت( را به 

                                                           
)ص( و  معناي انفال: انفال یعنی اموال عمومی كه در اختیار پیامبر - 2

ی امر )ع( قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ول جانشینان معصوم او

مسلمین است )تحت تصرف حكومت اسالمی است( و از آن باید در مصالح 

برداري شود )وب سایت دفتر حفظ و نشر عمومی جامعه و به سود همگان بهره

: 02/07/1393اي )حفظه اهلل(، اهلل العظمی خامنهآثار آیت

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27744 با توجه به این .)

عنصر اساسی تشكیل دهنده مفهوم انفال آن است كه  تعریف، مالک اصلی و

مال داراي مالک خصوصی نباشد )اموال عمومی(. در این صورت، این مال به 

ست و هدایت امور مردم به دست او ولی امر تعلق دارد. از این روي كه رهبري و

 شود. به عبارت دیگر، انفال همان اموال عمومی ووي مالک آن اموال نمی

نه ملک  رهبري جامعه اسالمی است و مالكی است كه از آنِ منصبِ امامت وبی

 شخصی رهبر و ولی امر.

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27744
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27744
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منابع  مردم واگذار کرد. براساس منطق اقتصادي نیز

باشند، آب زیرزمینی جزء منابع عمومی مشترک می

که به دلیل خاصیت مشترک بودن و عدم امكان 

تفكیک، تعریف مالكیت خصوصی بر آن بسیار سخت 

و پیچیده است. بنابراین یكی دیگر از موضوعات 

جدید که باید در آن قوانین اصالح شود یا قوانین 

به جدیدي وضع شود، بحث واگذاري مدیریت 

نهادهاي مردمی محلی در سطوح حوضه آبی است. 

هاي مردمی کارآمد جهت مدیریت منابع ایجاد تشكل

آب در سطح محلی نیازمند وضع قوانین متقن و 

اعطاي اختیارات کافی قانونی است. در برخی موارد 

قوانینی وجود دارد که منجر به مدیریت ناکارآمد 

و  27به مواد  توانشود. براي نمونه میمنابع آب می

اشاره کرد که مانع  1قانون دسترسی عادالنه آب 28

هاي گیري بازار آب و تخصیص آب به زمیناز شكل

 شود.حاصلخیزتر می

ها و تصویب . عدم بازدارندگی مجازات4-2-6-3

 قوانین نادرست

مشاهدات میدانی محقق و شواهد تجربی نشان 

بع آب دهد که در کشور با تخلفات در حوزه منامی

گیرد و قوانین برخورد قضایی جدي صورت نمی

ها نیز بازدارندگی الزم مربوط به تخلفات و مجازات

هاي حفاري قوانین را ندارند. در برخورد با شرکت

تري نسبت به کشاورزان متخلف وجود دارد و محكم

در صورت تخلف مجوز فعالیت شرکت حفاري، باطل 

ها کمتر تخلف شود. به همین دلیل این شرکتمی

هاي حفاري کنند. عمده تخلف توسط دستگاهمی

گیرد. در خصوص مجازات غیرمجاز صورت می

                                                           
پروانه مصرف، مختص به زمین و مواردي است كه براي آن صادر  -27ماده . 1

 به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود. شده است مگر آنكه تصمیم دیگري

كس حق ندارد آبی را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی  هیچ -28ماده 

جز آنچه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره هب

را به دیگري بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و براي 

 طالع وزارت نیرو.همان مصرف با ا

اي وجود برداشت بیش از مجوز، قوانین بازدارنده

قانون توزیع  45توان به ماده ندارد. براي مثال می

اشاره کرد که تناسبی با جرم ندارد و  2عادالنه آب

هد داشت. نویسنده در انگیزه تخلف مجدد وجود خوا

اي با یكی از مدیران شرکت آب منطقه 1395سال 

اي علمی ترتیب داد. این مدیر استان کرمان مصاحبه

ها اي از عدم بازدارندگی مجازاتبه بیان تجربه

مثالً در رفسنجان یک فردي چاه غیرمجاز »پرداخت: 

حفر کرد و این تخلف از طریق ما کشف شد. شرکت 

پنج میلیون تومان هزینه کرد تا چاه را اي آب منطقه

هزار تومان  100مسدود )پر( کند، اما فرد متخلف تنها 

جریمه شد؛ آیا چنین مبلغی بازدارنده است؟ معلوم 

 «.کنداست که دوباره این فرد تخلف می

یكی دیگر از مشكالت، قوانین نادرستی است که 

براي کند. گذار، مجري را ملزم به اجراي آن میقانون

آب فاقد  يهاچاه فیتكل نییقانون تعتوان به نمونه می

در مجلس  1389سال ي مصوب بردارپروانه بهره

قانون  3یا به تبصره ذیل ماده  3شوراي اسالمی

                                                           
 به وارده خسارت جبران و سابق وضع اعاده بر عالوه زیر اشخاص -45 ماده .2

 موارد حسب بر تأدیبی حبس ماه سه تا روز 15 از یا و شالق ضربه 50 تا 10

 :شوندمی محكوم شرع نظر حاكم به جرم

آب  تقسیم در یا كند باز را مقسمی و دریچه اجازه بدون و عمداً كس هر -الف

از  نحوي به یا كند آب گیرياندازه وسائل در غیرمجاز دخالت یا دهد تغییري

 .سازد مختل را آبی تأسیسات از برداريبهره امر انحاء

شبكه  یا مجاري به مسؤول مقامات اجازه یا حق بدون را آبی عمداً كس هر -ب

 او به دیگري حق آب كه گردد موجب یا و منتقل كند خود به متعلق آبیاري

 .نرسد

 .دهد هدر به را آبی دیگري ضرر به انحاء از نحوي به عمداً كس هر -ج

 .كند تصرف قانونی مجوز بدون را دیگري حق آب كس هر -د

 یا و قنات یا و چاه حفر به قانون این مقررات رعایت بدون كس هر -ه

 .كند مبادرت آب منابع برداري ازبهره

 تعقیب خصوصی شاكی گذشت با( د) و( ج) و( ب) بندهاي مورد در -تبصره

 .شودموقوف می

 ـ واحده ماده  برداري:بهره پروانه فاقد آب هايچاه تكلیف تعیین قانون .3

 دو طی نفعان،ذي به مؤثر و فراگیر رسانیاطالع ضمن است موظف نیرو وزارت

 فاقد فعّال كشاورزي آب هايچاه كلیه براي قانون، این ابالغ از پس تمام سال

 هجري 1385 سال پایان از قبل كه كشور هايدشت كلیه در واقع پروانه

 شده شناسایی استانی تابعه هايدستگاه و نیرو وزارت توسط و حفر شمسی

 و مجاز هايچاه حریم رعایت با و مرتبط، دشت آبی ظرفیت براساس و باشند
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، اشاره کرد که به موجب آن 1توزیع عادالنه آب

هاي شود، به تمام چاهوزارت نیرو ملزم می

وانین حفر غیرمجازي که تا قبل از تصویب این ق

اند، پروانه استحصال اعطا کند و در صورت عدم شده

اي متخلف محسوب اعطاي مجوز، شرکت آب منطقه

شود. تصویب چنین قوانین ناثوابی کشاورزان را می

رساند که اگر چاه غیرمجاز حفر کنند، به این باور می

شود. این در کنار در نهایت به آنها مجوز داده می

ازدارنده، مردم هر منطقه را تشویق هاي غیربمجازات

 کند.به حفر چاه غیرمجاز می

یكی دیگر از اشكاالت موجود در قوانین )که البته 

هاي اجرایی نیز مشاهده ممكن است در سیاست

شود( این است که بدون توجه به شرایط موجود در 

هرمنطقه براي کل کشور قانون یكسانی وضع 

یت به مردم در شود. در صورت واگذاري مدیرمی

سطح حوضه آبی و دادن اختیارات الزم به آنها، 

هاي آن را توان اختیار تنظیم قانون یا تبصرهمی

متناسب با هر حوضه آبی به واحد مدیریت محلی 

واگذار کرد. قوانین مرتبط با مدیریت منابع آب باید 

هاي مختلف کشور متفاوت باشد؛ قانونی که در مكان

                                                                                      
 طتوس فشار تحت آبیاري اجراء به مشروط عموم و دیگران به اضرار عدم

 و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون .نماید صادر برداريبهره پروانه متقاضی،

 شوراي مجلس 13/04/1389مورخ  یكشنبه روز علنی جلسه در تبصره هفت

 .رسید نگهبان شوراي تأیید به 23/4/1389 تاریخ در و تصویب اسالمی

 در مذكور دموار استثناي به زیرزمینی هايآب منابع از استفاده -3 ماده - 1

 هر در چشمه توسعه و قنات و چاه نوع هر طریق حفر از قانون این( 5) ماده

 با مذكور وزارت و شود باید انجام نیرو وزارت موافقت و اجازه با كشور از منطقه

 هايو آب زمین طبقات شناسایی) منطقه هیدروژئولوژي خصوصیات به توجه

 و حفر پروانه صدور به نسبت قانون این در شده بینیپیش و مقررات( زیرزمینی

 .كندمی برداري اقدامبهره

 بدون گذشته در كه هاییچاه كلیه صاحبان قانون این تصویب تاریخ از -تبصره

 گرفته قرار برداريبهره مورد چاه اینكه از اعم باشد، شده حفر وزارت نیرو اجازه

 و مراجعه نیرو وزارت به شودمی منتشر آگهی كه طبق موظفند باشد، نگرفته یا

 الاقل را هاچاه این از هر یک نیرو وزارت چنانچه. نمایند اخذ برداريبهره پروانه

 چاه بدون دهد تشخیص عمومی مصالح به مضر خود كارشناس دو نظر طبق

 با و بوده ممنوع آن از برداريبهره و. شودمی مسدود خسارتی گونههیچ پرداخت

 وزارت رأي به معترضین. شد خواهد رفتار قانون نای( 45) طبق ماده متخلفین

 .نمایند صالحه مراجعه هايدادگاه به توانندمی نیرو

شود باید ب کشور مصوب میدر مناطق خشک جنو

با شمال کشور متفاوت باشد. به این دلیل که ارزش 

آب مصرف شده و تبعات منفی ناشی از مصرف 

هاي جنوب کشور، بسیار بیش ازحد آن در دشت

متفاوت با شمال کشور است که مشكل کمتري در 

دسترسی به منابع آب دارند. بنابراین قوانین و 

رایط هر منطقه وضع شود مقررات باید متناسب با ش

 ها نیز بازدارنده باشند.و مجازات

مجوزهای و .  اصالح حقوق مالکیت )4-2-6-4

 استحصال(

یكی از اقداماتی که در بسیاري از کشورها انجام 

پذیرد، اصالح حقوق مالكیت است. در کشور می

استرالیا هر سال یا هر چند سال یک بار، براي هر 

شور یک عملكرد پایدار براي هاي این ککدام از دشت

شود. در واقع این استحصال از دشت تعریف می

دهد. عملكرد پایدار، توان تغذیه دشت را نشان می

سپس از این توان تغذیه، سهم محیط زیست از منابع 

مانده منابع آب به کنند. باقیآب زیرزمینی را کسر می

شود که عنوان عملكرد پایدار استحصال معرفی می

بل برداشت است. براساس همین عملكرد پایدار، قا

حقوق مالكیت تعیین و مقدار مجوزها مشخص 

شود و شود. اما در کشور ما پروانه صادر میمی

هاي متوالی براساس آن برداشت صورت سال

گیرد، بدون اینكه بازنگري در مجوزها براساس می

 شرایط دشت انجام پذیرد.

منفی و افزایش تعداد افت سطح آب زیرزمینی، بیالن 

دهد که هاي ممنوعه در کشور نشان میدشت

مجوزهاي داده شده توسط وزارت نیرو بیش از توان 

ها به ها بوده و حتی الزم است در برخی دشتدشت

نصف مقدار فعلی کاهش یابد. میزان استخراج آب از 

منابع آب زیرزمینی باید متناسب با مقدار تغذیه دشت 

از آن بیشتر باشد. حتی در بسیاري از باشد و نباید 
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گیرند، کشورها که سهم محیط زیستی در نظر می

درصد از میزان  75تا  70مقدار برداشت مجاز را بین 

(. 1396اسدي، کنند )بنیتغذیه دشت تعیین می

کارشناسان وزارت نیرو معتقدند باید مطالعات دقیق 

در زمینه ورودي، خروجی و تغذیه منابع آب 

زمینی انجام شود و براساس آن حق برداشت زیر

تعیین شود. بررسی سیاست کشورهایی مانند 

دهد که مقدار حق استحصال ذکر استرالیا نشان می

شده در مجوزها یک عدد دائمی نیست و متناسب با 

شرایط جدید مورد بازنگري )بازتخصیص( قرار 

گیرد. وزارت نیرو هم باید مطالعه کند و در می

که چرا وم، مجوزها را کاهش دهد. البته اینصورت لز

تاکنون این کار انجام نشده، شاید به دلیل برخی 

مسائل اجتماعی بوده است. کاهش سهمیه کشاورز، 

یعنی کاهش درآمد، فقر، بدتر شدن توزیع درآمد و 

تواند تبعات معیشتی و حتی مهاجرت اجباري که می

ها قع دولتامنیتی به بار آورد. بنابراین برخی موا

پوشی کنند )هر چند که برداشت فعلی مجبورند چشم

 هم قابل ادامه دادن نیست(. 

از طرف دیگر نگاه دیگري در این خصوص در کشور 

توان وجود دارد که معتقد است با کنترل تخلفات، می

به برداشت پایداري از منابع آب دست یافت و نیاز به 

. براي هاي کشور نیستبازتخصیص در همه دشت

شود: اول مسدود این منظور دو راهكار ارائه می

هاي غیرمجاز و دوم تحویل کردن )پر کردن( چاه

حجمی آب. بعد از این دو اقدام اگر نیاز بود، حجم 

مجوزهاي داده شده با توجه به پتانسیل دشت 

مربوطه کاهش یابد. اگرچه وزارت نیرو ممكن است 

م کاهش تر باشد و آنهبه دنبال کار راحت

مجوزهاست چون دردسر دو اقدام اخیر را ندارد. در 

واقع از نگاه دوم )که بیشتر به دیدگاه وزارت جهاد 

هاي کشاورزي نزدیک است(، مسدود کردن چاه

غیرمجاز و تحویل حجمی آب نسبت به کاهش سطح 

طور که قبالً بیان مجوزها در اولویت قرار دارند. همان

هایی به صورت ، چاههاشد، در بسیاري از دشت

اند؛ تصویب برخی قوانین نادرست غیرمجاز حفر شده

ها، سبب افزایش یافتن این و عدم بازدارندگی مجازات

پدیده نیز شده است. البته در حال حاضر با 

شود و هاي حفاري متخلف برخورد قاطع میشرکت

شوند. اما مشكلی هاي غیرمجاز نیز مسدود میچاه

وجود دارد این است که در که در این خصوص 

هاي غیرمجاز، در حكم مرگ و برخی از مناطق، چاه

زندگی براي مردم منطقه هستند و یک چاه غیرمجاز 

یعنی حیات اقتصادي چند خانوار نسبتاً فقیر. بنابراین 

ها باید خیلی با در خصوص مسدود کردن این چاه

ی تواند تبعات اجتماعاحتیاط اقدام نمود، زیرا که می

ناپذیري را به همراه داشته باشد. یكی از جبران

شود، تجمیع کارهایی که در این مناطق توصیه میراه

باشد، یعنی یک چاه در اختیار چند کشاورز ها میچاه

 ها مسدود گردند.محلی قرار گیرد و مابقی آن چاه

رسد، هر بندي مطالب این بخش به نظر میدر جمع

باال باید دنبال شود. یعنی سه اقدام اشاره شده در 

هاي غیرمجاز و جلوگیري عالوه بر مسدود کردن چاه

ها نیز باید از برداشت غیرمجاز، در برخی دشت

ها براساس توان دشت مورد مجوز استحصال چاه

 بازنگري قرار گیرد.

بندی مباحث مربوط به ترتیبات . جمع4-2-6-5

 نهادی

دو مولفه از صورت محدود به یک یا در این بخش به

موضوع ترتیبات نهادي، یعنی مسائل حقوقی و 

قضایی پرداخته شد و مسائل دیگر این حوزه 

گذاري عمومی، ترتیبات گسترده همچون، سیاست

سازمانی، مسائل محلی و... مورد بررسی قرار 

اي نگرفت. این مبحث، ابعاد مختلف، گسترده و پیچیده

لی در حوزه طور کدارد. بررسی ترتیبات نهادي به

طور خاص در حوزه منابع آب کار منابع طبیعی و به
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دشواري است. مثالً در بحث حقوق مالكیت عالوه بر 

اقتصادي، مباحث فلسفی و فقهی هم  -هاي فنیبحث

دخیل هستند، که یک تحلیل کامل که قابل کاربرد 

براي حوضه آبی یک کشور اسالمی باشد، نیازمند 

مچنین حوزه رفتاري که تري است. همطالعه جامع

ریشه در باورها، عرف و آداب و رسوم مردم هر 

منطقه دارد، نیازمند تحلیل عمیق است. یكی از 

مشكالت دیگر، این است که موضوع ترتیبات نهادي، 

تنها براي مردم عادي و کشاورزان ناشناخته است، نه

اندرکاران آب هم در این موضوع بلكه برخی از دست

 درستی از مفهوم آن ندارند.خاص برداشت 

 نتیجه گیری و پیشنهادات. 5

هدف از نوشتار حاضر بررسی علل اصلی بروز 

بحران کمیابی منابع آب در ایران بود. سوالی که باید 

براي آن پاسخی مناسب یافت این است که آیا اساسا 

در ایران بحران منابع آب ناشی از موقعیت 

و عوامل اقلیمی  هاي متوالیسالیجغرافیایی، خشک

است و یا ناشی از بحران مدیریت و حكمرانی 

ناکارآمد منابع آب؟ آیا کشورهاي دیگري در دنیا 

رغم وضعیت مشابه ایران، وجود ندارند که علی

توانسته باشند مسأله کمبود منابع آب خود را 

مدیریت کنند؟ پس از طرح این مسأله و بیان وضعیت 

عی شد ضمن تعریف وخیم منابع آب در ایران، س

مفهوم حكمرانی خوب از منابع علمی و ادبیات 

موضوع، فاصله حكمرانی موجود با حكمرانی مطلوب 

هاي در منابع آب مورد بررسی قرار گیرد. بررسی

هاي دهد که تقریباً در تمامی مولفهنویسنده نشان می

ها و ابهامات یک حكمرانی خوب، در کشور نقص

هاي قبلی به تفصیل ر بخشاساسی وجود دارد که د

مورد بررسی قرار گرفت. مبتنی بر مباحث این 

نوشتار، ادبیات موضوع و مطالعات قبلی محقق در 

زمینه مدیریت منابع آب، الگوي حكمرانی خوب همراه 

با ترتیبات نهادي و تمامی الزامات مورد نیاز جهت 

مدیریت کارآمد منابع آب در قالب مدل طراحی شده 

ارائه شده است. بر این اساس  1ر شكلتحقیق، د

کارها و پیشنهادات سیاستی در ادامه ارائه راه

 شود.می

در سطح مدیریت کالن کشور، باید یک نهاد فرابخشی 

گذاري در حوزه منابع آب تشكیل شود. جهت سیاست

این نهاد فرابخشی در حال حاضر وجود دارد و 

و  عیصنا ي،جهاد کشاورز یرو،ن يمتشكل از وزرا

و  یریتسازمان مد یسمعادن کشور و رئ

یط سازمان حفاظت مح یسکشور، رئ یزيربرنامه

آب  ي،کشاورز یسیونکم ينفر از اعضا یک زیست،

 یاسالم يبا انتخاب مجلس شورا یعیو منابع طب

عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش به

. اما باید است جمهوررئیسبه حكم  يکشاورز

قوه قضائیه )براي حل تعارضات در اي از نماینده

خصوص منابع آب( و همچنین نمایندگانی از 

گر و کشاورز نیز در این نهاد وجود نفعان صنعتذي

نفعان براي توان بدون حضور ذيداشته باشند. نمی

گیري نمود. با توجه به اینكه عمده آنها تصمیم

مصرف آب کشور در بخش کشاورزي است، و 

لویت اصلی در بحث مدیریت منابع مدیریت تقاضا او

آب است، مدیریت، اجرا و نظارت وزارت نیرو خالی 

از اشكال نیست. چرا که تجربه سالیان گذشته نشان 

اي، دهد، رویكرد وزارت نیرو، رویكرد توسعهمی

محور است و تبعات منفی فراوانی تأمینی و سازه

برجاي گذاشته است. همچنین تفاوت اهداف و 

هاي مناسب در افع، مانع از تدوین سیاستتعارض من

شود کلیه رو پیشنهاد میشود. ازاینبخش آب می

امور مدیریتی از منبع )حوضه آبریز( تا مزرعه به 

وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود یا با تشكیل 

شورا، کارگروه یا یک نهاد مستقل و با همكاري هر 
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این الزم خانه منابع آب مدیریت شود. بنابردو وزارت

هاي مربوط به منابع آب در است ادارات یا سازمان

خانه در این نهاد جدید با هم ادغام شوند. دو وزارت

همچنین براي تحقق مدیریت یكپارچه باید بین 

هاي مرتبط با منابع آب خانهها و وزارتسازمان

ضروري است  همكاري و هماهنگی الزم شكل بگیرد.

 ذاري، اجرا و نظارتگسیاست ،دهیبراي سامان

تر نسبت به ایجاد و استقرار یک ستاد هرچه سریع

ستاد ملی »راهبردي و نظارت مقتدر تحت عنوان 

و با حضور  «کشور آب منابع مدیریت یكپارچه

و  اننفعذي مسؤول و نماینده نهادهاي همه مشارکت

هاي شفاف و اختیارات با شرح وظایف و مأموریت

 دد. الزم و کافی، اقدام گر

شود مدیریت، با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می

گذاري، تدوین برخی قوانین گیري، سیاستتصمیم

متناسب با شرایط محلی، اجرا و نظارت در سطح 

حوضه آبریز به مردم واگذار شود. براي این منظور 

برخی قوانین باید اصالح یا تدوین شوند و اختیارات 

عطا شود. حكمرانی موفق هاي محلی االزم به مدیریت

هاي سیاستآمیز اجراي موفقیتبر منابع آب و 

برداران مستلزم پشتیبانی و حمایت بهرهبخشی تعادل

تدوین شده در کلیه مراحل  هاي مدیریتیاز برنامه

. در واقع مشارکت مردمی و باشداجرایی آن می

جمعی است که منجر به تحقق حكمرانی خوب و 

گذاري تا سیاستمدیریتی از احل در کلیه مر موفقیت

رو و نظارت خواهد شد. از اینبازبینی نتایج  ،اجرا

گذاري، گیري، سیاستشود که تصمیمتوصیه می قویاً

هاي آبریز به مردم و اجرا و نظارت در سطح حوضه

نفعان محلی واگذار شود. براي این کار باید ذي

مرزهاي مدیریتی هر حوضه مشخص شود و یک 

مدیریت محلی مردمی با اعطاي اختیارات الزم نهاد 

تشكیل شود. عالوه بر مدیریت، نظارت هم باید 

هاي گزاف و فسادهاي ناشی مردمی باشد تا از هزینه

 از نظارت دولتی کاسته شود.
 

هاي بران از منابع آبهاي آبایجاد و توسعه تشكل

ترین ابزارهاي ترین و ضروريزیرزمینی یكی از مهم

توان الگوي نمیاما ، رودشمار میهت این منابع بمدیری

برداران در یكسان و مشابهی را براي مشارکت بهره

 .ها براي تمام مناطق کشور ارائه نموداین نوع تشكل

شود ضمن تصویب قوانین و در این جهت توصیه می

هاي نامه مورد نیاز، ایجاد تشكلتدوین آیین

ا به دو اصل زیربنایی دهی آنهبرداران و سازمانبهره

ها بر اساس نیاز تشكل (الف زیر توجه شود:

برداران و ابراز تمایل واقعی آنان و نه با اعمال بهره

در این رابطه نقش اقدامات  .فشار و اجبار ایجاد شوند

سازي از طریق گري، فرهنگی و آمادگیتسهیل

گردهمایی مرجع و مورد اعتماد بسیار تعیین کننده و 

شرایط اجتماعی، اقتصادي و  (ب باشد.می ضروري

ساختار فرهنگی هر دشت و همچنین خصوصیات 

ها و خوان آنها در انتخاب نوع تشكلفیزیكی آب

 دهی آن لحاظ گردد.سازمان
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کارآمد منابع آب تیریجهت مد ازیالزامات مورد ن(: طراحی مدل 1شکل )

 ارچگی در مدیریت عرضه و تقاضایکپ
یکپارچگی در مدیریت منابع آب سطحی و 

 و در مدیریت عرضه و تقاضا؛ زیرزمینی
 مدیریت یکپارچه از آبخیز تا جالیز.

 

 مدیریت عرضه
 های آبخیزداری و پخش سیالب؛انجام فعالیت

کاهش تلفات انتقال آب از منبع آب سطحی و 
 سدها تا زمین زراعی؛

 های سدسازی؛در سیاستتجدید نظر 
های سازی آب دریا، استفاده از آبشیرین

 نامتعارف و بازچرخانی و تصفیه فاضالب.

 

 مدیریت تقاضا
 تشکیل بازار آب و برطرف کردن موانع آن؛

صورت دریافت هزینه انرژی استحصال آب به
 پلکانی؛

آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت مناسب، 
تحت فشار، کشت  استفاده از سیستم آبیاری

ای، کشت هیدروپونیک، استفاده از گلخانه
گیاهان مقاوم به خشکی و زودرس، اعمال 

 سازی اراضی.آبیاری، یکپارچهسیاست کم

 سازی و آموزش عمومیفرهنگ
ای، فرهنگی، های رسانهاستفاده از ظرفیت

مذهبی و هنری برای آموزش مصرف منطقی 
 و پرهیز از اصراف؛

اجتماعی و افزایش اعتماد  تقویت سرمایه
 عمومی برای ایجاد حس مشارکت .

 الگوی مدیریت

منابع آب کارآمد   

 یکپارچگی در مدیریت کالن
تشکیل کارگروه مشترک بین وزارت نیرو  

کشاورزی یا واگذاری کل مدیریت جهاد و 
 ؛خانه جهاد کشاورزیبه وزارت

توجه عمیق به تمامی مسائل اجتماعی، 
 ، محیط زیستی و فرهنگیاقتصادی، فنی

نگر و )نگاه کل مرتبط با منابع آب
 غیربخشی(.

 
 

 حکمرانی مطلوبهای مولفه
گویی و دسترسی به ، پاسخایجاد شفافیت

 اطالعات؛
کاهش فساد با مردمی کردن مدیریت، 

 گذاری، اجرا و نظارت،سیاست
 ؛نفعان در مدیریت منابع آبمشارکت ذی

 .مدیریت یکپارچه

 جمعی و مردمیمشارکت 
 ؛سازیتمرکززدایی در تصمیم

گذاری و نظارت واگذاری مدیریت، اجرا، قانون
 ؛به مردم در سطح حوضه آبریز

بران در سطوح روستا، های آبایجاد انجمن
 ؛دهستان و بخش

 نفعان.اعطای اختیارات الزم مدیریتی به ذی

  

مناسب و سازمانی نهادی  ترتیبات

 منابع آبمتناسب با وضعیت فعلی 
 گذاری عمومی سیاست

 سیستم حقوقی و قضایی شفاف
 محلی -توجه به دانش و قواعد بومی

 ترتیبات سازمانی مبتنی بر مدیریت یکپارچه

آموزش تخصصی، تحقیق، توسعه 
-فناوری و توسعه فنی-علمی

 مهندسی
دهی به تحقیقات و آموزش برای جهت

 حرکت در مسیر حل مشکالت کشور؛
 مهندسی-وژی و خدمات فنیارتقاء تکنول

 

 ترویج کشاورزی
سازی بیشتر بخش ترویج وزارت جهاد فعال

کشاورزی از طریق تشکیل سپاه ترویج با 
التحصیالن کشاورزی به عنوان جذب فارغ

 سرباز مروج.

 حکمرانی خوب

مدیریت 

 یکپارچه

 ترتیبات

نهادی 

 مناسب

 اصالح حقوق مالکیت
ت، میزان واقعی باید با انجام مطالعات در دش

تغذیه تعیین شود و بر مبنای آن میزان برداشت 
 مشخص و مجوزها اصالح گردد.
های غیرمجاز قبل از اصالح مجوزها، باید چاه

 مسدود و از برداشت غیرمجاز جلوگیری کرد.

 امور قضایی و حقوقی
برطرف سازی خألهای قانونی در واگذاری 

 نفعان؛ مدیریت حوضه آبریز به ذی
 و قضایی نظام و ایجاد شفاف ین قوانینتدو

 ؛منسجم حقوقی
 برخورد قاطع قضایی با متخلفان؛

 تعیین مرجع رسیدگی به حل اختالفات.

 گذاریاصالح قانون و قانون
 اصالح قوانین نادرست و دست و پا گیر؛

 ؛متخلفان مجازات برای بازدارنده قوانین تدوین
 تدوین قوانین جدید متناسب با شرایط هر

 حوضه آبریز.

 سازی و آموزش علم و فناوری، فرهنگ
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 ،هاگذاريی، سیاستکلیه مصوبات قانون

اي باید به ملی و منطقه يهاها و طرحدستورالعمل

منجر به تشدید روند تخلیه و که  تدوین شوداي گونه

توان به از جمله این موارد میزوال منابع نشود. 

قانون یا  و کشور برخی اشكاالت در قوانین آب

، اشاره نمود. 1389هاي آب مصوب دهی چاهسامان

تجدید نظر اساسی در تصمیمات مذکور و  لذا لغو یا

یا تصویب مقررات و قوانین جدید با رعایت کامل 

نظرات کارشناسی و در راستاي منافع ملی که بتواند 

، توصیه موجبات و مبناي توسعه پایدار کشور گردد

در اصالح قوانین باید به این نكته توجه  .شودمی

بع آب هاي محلی، عرف و وضعیت مناشود که ویژگی

هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. بنابراین نباید 

براي همه مناطق قوانین یكسان باشد. مثالً قوانین 

مربوط به مجازات متخلفین در برداشت بیش از حد، 

هاي جنوبی و شمالی یكسان باشد. در نباید در استان

گذاري به این خصوص واگذاري اختیارات قانون

 تواند مؤثر باشد.می واحدهاي مدیریت محلی

چالش حال حاضر مدیریت آب زیرزمینی  ترینمهم

ها، عدم تعادل در ورودي و برداشت اضافهکشور، 

هاي آبریز است که منجر به افت خروجی حوضه

هاي زیرزمینی و اثرات جانبی بعد از آن سطح آب

  شده است.

بخشی بین منابع و مصارف، منظور تحقق تعادلبه

هاي غیرمجاز، تحویل سدود کردن چاهسه راهكار م

 نصب و آب به صورت حجمی از طریق تهیه

ها و کاهش چاه روي هوشمند و حجمی کنتورهاي

شود. سهمیه مجوزهاي استحصال پیشنهاد می

بخشی اقدامات تكمیلی ذیل همچنین براي تعادل

ي کشاورز يهاو انسداد چاه یدخرشود: توصیه می

 استقرار و دک، تقویتوري اندر اراضی با بهره

پساب  یگزینیجابازرسی مردمی،  و گشت هايگروه

، ممنوعه يهادر دشت يکشاورز يهابا چاه

 و ایجاد حفاري، مطالعه هايشرکت دهیسامان

 انجام و برانآب هايتشكل آب، ایجاد بازار استقرار

 جهاد توسط وزارت) آنها از مالی و فنی هايحمایت

 توسط وزارت) آب ملی سند نروزکرد، به(کشاورزي

 هايدشت در فرونشست ، مطالعات(کشاورزي جهاد

 معدنی اکتشافات و شناسیزمین سازمان) کشور

 عمومی. افكار سازيآگاه و رسانیاطالع و (کشور

هاي بودجهیكی از مشكالت موجود، اندک بودن 

یرزمینی در منابع آب ز یبخشطرح تعادل مربوط به

اي دیگر نظیر سدسازي در کشور همقایسه با بودجه

باشد. به نظر با توجه وضعیت بحرانی منابع آب می

رسد این بودجه اندک نتیجه عالقه مسؤولین می

هاي انتقال آب و سدسازي وزارت نیرو به پروژه

شود با توجه به شرایط رو توصیه میاست. ازاین

بخشی هاي تعادلها در بودجه طرحبحرانی دشت

 ي صورت بگیرد.تجدیدنظر جد

متأسفانه هنوز آمار، اطالعات کافی و دقیق از میزان 

تغذیه، تخلیه، کمیت، کیفیت، برداشت و توزیع زمانی، 

خوان که ابزار برداري از هر آبمیزان مجاز بهره

باشد میمنابع آب زیرزمینی کلیدي و اصلی مدیریت 

شود ضمن توصیه می روازاین .در دسترس نیست

آوري و بازیافت اطالعات در هاي جمعهبازبینی شیو

با استفاده از  ،گیري و پایشهاي اندازهشبكه

با  اطالعات آوريجمعبه  و جدیدهاي هوشمند روش

هاي از طریق تقویت و استقرار ظرفیت دقت باال

هاي نوین گیري از آخرین فناوريمناسب با بهره

براي این منظور اقدامات ذیل توصیه  اقدام گردد.

 اکتشافی؛ ب( و پیزومتري هايچاه شود: الف( حفرمی

سنجش؛  ج(  ابزارهاي به پیزومتري هايچاه تجهیز

 اطالعاتی بانک سازيهنگامبه و بیالن تهیه

 کشور. مطالعاتی هايمحدوده
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 منابع 

 به توجه با نیزیرزمی آب منابع یكپارچه مدیریت براي نهادي ترتیبات الگوي تحلیل(. 1396اسدي، مصطفی )بنی
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 ان همدانمختصری راجع به مدیریت منابع آب است

  1دکتر صفر معروفی

 

 1مقدمه 

هایی از سالی بر بخشهاست که خشکمدت

کشور، از جمله استان همدان سایه گسترده است. 

در این رهگذر، مناطقی که ارتباط تنگاتنگ و 

شدیدي با منابع آب داشته و اصوالً توسعه 

اقتصادي آنها بر مبناي توسعه کشاورزي بنا 

بیشتري از این شرایط نهاده شده است، لطمه 

گونه مناطق استان همدان یكی از این اند.دیده

است که سهم اشتغال در بخش کشاورزي آن، 

 5باشد و ساالنه در حدود درصد می 30بیش از 

میلیون تن محصوالت کشاورزي مختلف را تولید 

درصد آب  85نماید، و متاسفانه در حدود می

-امین میهاي زیرزمینی تمصرفی آن، از سفره

نماید، که شود. این معضل وقتی دو چندان می

کاهش نزوالت جوي سنوات اخیر آن در بعضی 

درصد بوده و موجب  45از مناطق، بیش از 

برداشت بیش از پیش از ذخایر زیرسطحی شده 

است. متاسفانه وجود چنین شرایطی و تقاضاي 

-روزافزون آب، باعث ایجاد فروچاله و نشست

هاي اي در عرصهاً گستردههاي عمومی نسبت

شمالی و مرکزي این استان در طی دهه گذشته 

-گردیده است. افت متوسط سطح ایستابی سفره

متر  1هاي زیرزمینی استان که ساالنه بیش از 

سالی و باشد، از پیامدهاي دیگر خشکمی

گسیخته منابع آب محدود فعلی مصرف لجام

ی و هاي علماست. این درحالی است که بررسی

                                                           
 عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا .1

کارشناسی، بیانگر آن است که به احتمال زیاد 

سالی در طی دو دهه آتی نیز این شرایط خشک

ادامه خواهد داشت. بنابراین براي کاهش اثرات 

بایست سالی منطقه، مینامطلوب خشكی و خشک

رویكردي علمی و اجرائی را برگزید که ضمن 

جوئی در مصرف آب موجود، درآمد صرفه

یدکنندگان بخش کشاورزي را مطلوب براي تول

دربرداشته باشد، که در این بررسی سعی شده 

 است به آن اشاره شود.

وضعیت کشاورزی و منابع آب استان  -1

 همدان

خشک کشور واقع استان همدان در ناحیه نیمه

شده و میانگین مقادیر بارندگی و تبخیر آن 

متر در سال میلی 1200و  290ترتیب در حدود به

دلیل واقع شدن در ز این نظر، این استان بهاست. ا

تري منطقه کوهستانی زاگرس، وضعیت مناسب

نسبت به میانگین کشوري داراست. افزایش 

جمعیت و رشد تقاضاي مواد غذایی در کشور 

برداري از منابع آب گشته است. سبب تشدید بهره

تامین غذا براي جمعیت در حال رشد و وضعیت 

ه مناطق خشک کشور، مناسب استان نسبت ب

هاي متمرکز ریزيموجب گردیده که در برنامه

کشوري، استان همدان به عنوان یک منطقه 

کننده کشاورزي و دامپروري قلمداد شود و تامین

بخش قابل توجهی از نیازهاي غذائی کشور باشد. 

گذاران منطقه نیز به ریزان و سیاستلذا برنامه

ري، تالش هاي کالن کشوتبعیت از سیاست
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اند تا جایگاه بخش کشاورزي استان را به نموده

تبدیل نموده،  "محورکشاورزي"یک بخش 

اول  "اولویت"اي که بخش کشاورزي، گونهبه

 بخش اقتصادي استان شده است. 

باید توجه نمود که مساحت استان همدان در 

-درصد مساحت کشور را تشكیل می 2/1حدود 

ورزي آن، معادل دهد. ولی محصوالت بخش کشا

درصد از کل تولیدات بخش کشاورزي کشور  5

گیرد. این بدان معنی است که حجم را دربرمی

عظیمی از آب استان جهت تولید این مقدار 

که سهم شود. درحالیمحصول مصرف می

استان همدان از منابع تجدیدپذیر کشور، کمتر از 

که بخش قابل باشد. با عنایت به ایندرصد می 5

جهی از محصوالت تولیدي کشاورزي، از تو

گردند، این امر باعث شده است استان خارج می

صورت آب که حجم عظیمی از منابع آب استان به

مجازي از آن خارج گردد. این در شرایطی است 

سنجش بحران "هاي مختلف که براساس شاخص

 "شدید بحرانی"، استان همدان در وضعیت "آب

هاي کالن اقتصادي استقرار دارد. برآیند سی

درصد از  80استان سبب گردیده تا در حدود 

منابع آب مصرفی سالیانه آن در بخش 

کشاورزي استان مصرف شود، که در حال 

هاي حاضر این آب مصرفی عمدتا از سفره

گردد و این امر موجب افت زیرزمینی تأمین می

طوري که هاي زیر زمینی شده؛ بهشدید سفره

هاي ممنوعه و ي استان، دشتهاکلیه دشت

 اند. بحرانی اعالم شده

-هاي کبودراهنگ، قهاوند و فامنین از دشتدشت

هاي شدیداً بحرانی در استان و حتی کشور 

هاي شوند و سرنوشت سایر دشتمحسوب می

اي نزدیک چنین رقم خواهد استان نیز در آینده

خودکفایی "و  "تولید غذا"هاي خورد. سیاست

زایی بخش اشتغال"همچنین  و "غذایی

هاي صحیح و مانع از اتخاذ سیاست "کشاورزي

راهبردي در راستاي حفاظت منابع آب استان 

برداري ناپایدار از منابع آب شده و منتج به بهره

شده است. فقدان آمار و اطالعات دقیق از 

هاي توجهی به توصیهوضعیت موجود و کم

حراف بنیان در تشدید بحران و انپژوهش

-ها مؤثر میگذاريها و سیاستگیريتصمیم

 باشند. 

 گذاری و راهبردهای جدیداتخاذ سیاست -2

بخشی، هاي توسعهدر هر حال بازنگري اولویت

رفت از شرایط بحران آبی موجود، جهت برون

باشد. به عبارت دیگر، در امري ضروري می

انتخاب بخش کشاورزي به عنوان اولویت نخست 

استان، بایستی  "توسعه اقتصادي"و محور 

تجدیدنظر اساسی صورت پذیرد. در واقع فرضیه 

اساسی این راهبرد غیرصحیح، موجب شده است 

رویه از منابع آب و تخصیص برداري بیکه بهره

آن به بخش کشاورزي، بیش از پیش صورت 

پذیرفته و موجب بروز بحران آب در استان شده 

وله آب، امري سازد که مقاست. خاطرنشان می

باشد و هرگونه تغییر در چندوجهی و پیچیده می

تواند توام با بروز پیامدهاي یكی از اجزاء آن، می

اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در دیگر اجزاء آن 

همراه گردد. لذا نیل به یک سیاست جامع و 

ریزي، توسعه و راهبردي در خصوص برنامه

زایی سمصرف منابع آب استان، از اهمیت به

تغییر "باشد. باید توجه نمود که برخوردار می

تواند بدون داشتن ، نمی"هاي موجوداستراتژي

سند و پشتوانه علمی و همچنین بدون ترسیم 
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نقشه راه حساب شده، بر اساس موازین علمی 

 صورت پذیرد.

 گیری کلینتیجه -3

برداري از منابع آگاهی از وضعیت موجود بهره

یت آینده منابع آب سطحی و بینی وضعآب، پیش

زیرزمینی، تعیین مقدار آب مصرفی هر یک از 

هاي محصوالت کشاورزي و سایر بخش

اقتصادي استان، محاسبه بیالن تجارت آب 

مجازي استان و نقش آن در مقابله با بحران آب، 

ها در سازيگذاري و تصمیمتواند سیاستمی

ته اقتصاد استان همدان را اصالح و متحول ساخ

برداري از منابع ویژه بهرهو بخش کشاورزي به

هدایت  "توسعه پایدار"آب استان را به سمت 

هاي اخیر تجارت آب مجازي در نماید. در سال

ویژه در خصوص قالب تجارت کاال، به

محصوالت کشاورزي به عنوان راهكاري جدید 

آبی مورد توجه جهت مقابله با بحران آب و کم

قرار گرفته است. در این مجامع علمی جهان 

جهت تولید محصوالت  رابطه آب مصرفی پایه

هاي زراعی و باغی، بخش صنعت و زیربخش

شوند. نهایتا با خدمات محاسبه و مشخص می

محاسبه نیاز تبخیر و تعرق گیاهان مورد نظر در 

بایست در قالب الگوي کشت بهینه استان که می

تدوین  "برنامه جامع الگوي بهینه کشت کشور"

شود، و لحاظ نمودن مقادیر باران موثر و 

راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي، میزان 

هاي آب مصرفی براي تولید محصول در دشت

گردد و با توجه به مختلف استان تعیین می

متوسط عملكرد محصوالت در هر منطقه و سطح 

زیرکشت پیشنهادي در الگوي کشت بهینه، کل 

اهان مورد نظر در آب مصرف شده براي گی

 شود.الگوي کشت استان برآورد می

بر اساس میزان مصرف سرانه مواد غذایی 

مختلف در استان، میزان کل آب مجازي و آب 

مصرفی پایه توسط جمعیت استان مشخص 

خواهد شد. سپس با توجه به آب مصرفی پایه 

محصوالت کشاورزي استان، بیالن تجارت آب 

برداري یت بهرهگردد. وضعمجازي مشخص می

از منابع آب زیرزمینی و سطحی با استفاده از 

هاي موجود بررسی شده و هاي زمانی دادهسري

تواند به هاي مختلفی که میدر نهایت گزینه

توسعه پایدار آب و ایجاد امنیت در تولید غذا 

ریزان گذاران و برنامهمنجر شود، به سیاست

 کالن استان و کشور پیشنهاد گردد.

ر واقع با محدودسازي، مصرف بهینه آب در د

ویژه بخش کشاورزي، تعیین هاي مختلف بهبخش

ترین ارزش واقعی آب، به عنوان یكی از مهم

عوامل حفظ کننده آب و تداوم بخش تولید در 

بخش کشاورزي و صنایع جانبی آن، تغییر 

برداري در بخش کشاورزي )کاهش الگوي بهره

ترش باغات(، مدیریت سطوح گیاهان زراعی و گس

هاي برداري صحیح از پسماندها و پسابو بهره

صنعتی و شهري در بخش کشاورزي، جایگزینی 

جاي کشت آبی با استفاده از کشت دیمی غالت به

تكنیک باروري محدود ابرها در اواخر فصول 

زمستان و اوایل بهار، ارائه الگوهاي اقتصادي 

یت صحیح در بخش کشاورزي بر منباي وضع

فعلی و ارتقاء آن با توجه به تغییر الگوي کشت، 

قیمت در هاي موثر و ارزانگسترش روش

داري بر مبناي هاي آبخیز و آبخوانعملیات

مشارکت فعال ساکنان و معارضان آنها به 

ها و آبسازي و کاهش حجم روانمنظور ذخیره

ها و همچنین کاهش خطرات ها در سرشاخهسیل

یتاً ارزیابی وضعیت تجارت آب جانی آنها و نها
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هاي ها و محدودیتمجازي با توجه به مزیت

الجیشی بومی بخش کشاورزي و شرایط سوق

بخشی منابع آب زیرزمینی استان همدان، تعادل

صورت خواهد گرفت و توسعه پایدار منابع آب 

 گردد.ایجاد می
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  واقعی معرفی دکتر رامین قربانی
 دنیا برتر درصد دو از دانشمندان قرار گرفته در لیست

 

 فر، رویا کرمیگو و نگارش: ژاله سلیمیوگفت

 

 
دکتر رامین قربانی واقعی استاد 

تمام گروه شیمی آلی دانشكده 

سینا متولد شیمی دانشگاه بوعلی

در شهرستان  04/12/1343

ن گیالن سرا از استاصومعه

هستند. مدرک کارشناسی را از 

دانشگاه گیالن در رشته دبیري 

ارشد را شیمی و مدرک کارشناسی

از دانشگاه شهید چمران اهواز در 

رشته شیمی آلی کسب کردند. از 

سینا در دانشگاه بوعلی 1371سال 

عنوان عضو هیأت علمی مشغول به

به کار و نیز تحصیل همزمان در 

ته شیمی این مقطع دکترا در رش

نفر  59سینا هستند. دانشگاه بوعلی

ارشد و تعداد دانشجوي کارشناسی

 2نفردانشجوي دکتري و  23

اند. دکترا داشتهدانشجوي فوق

مقاله در نشریات  176همچنین 

معتبر علمی دنیا تاکنون منتشر 

 30اند. اچ ایندکس ایشان کرده

است. ایشان به مدت دو سال سمت 

ژوهشی دانشگاه را مدیر کل امور پ

سال نیز  4اند و عهده داشتهبه

مدیریت تحصیالت تكمیلی دانشكده 

اند. ایشان دار بودهشیمی را عهده

بارها عنوان پژوهشگر برتر گروه 

اند. و دانشكده را کسب کرده

همچنین در زمره دانشمندان دو 

درصد برتر دنیا که توسط پایگاه 

ESI اندشود قرار گرفتهاعالم می. 

زمینه پژوهشی که ایشان در آن 

کنند سنتز ترکیبات آلی با کار می

تأکید بر ترکیبات دارویی با 

استفاده از نانوکاتالیزورهاي 

-Nارگانومتالیک و کاتالیزورهاي 

باشد که هالو سولفون آمیدي، می

توان در از ترکیبات سنتز شده می

مراکز تحقیقاتی و شرکتهاي 

 دارویی استفاده نمود. 

کتر قربانی واقعی قرار گرفتن در د

زمره دو درصد برتر دانشمندان 

دنیا را براساس ارجاعاتی که به 

مقاالت ایشان صورت گرفته 

برشمرده و این امر را حاصل 

زحمات و تالش دانشجویان خود 

ارشد و دکترا در مقاطع کارشناسی

داند. ایشان بعد از اشاره به می

نقش دانشجویان در کسب این 

وقفه و قیت، عالقه و تالش بیموف

مداوم خود در امر پژوهش را در 

سال خدمت یكی از عوامل  30طول 

مؤثر در این زمینه دانستند. تأکید 

فراوان بر کار و تالش در گفتار و 

رفتار این استاد ارجمند کامالً 

مشهود و مشخص است. ایشان 

ترین راه و کار و تالش را مهم

ه و عامل رسیدن به هر خواست

موفقیتی دانسته و پس از آن 

داشتن ارتباطات حسنه  و نیكو با 

اطرافیان اعم از دانشجو، همكاران 

هیأت علمی و کارمند را بسیار مهم 

 کنند.و مؤثر ارزیابی می

به نظر دکتر قربانی واقعی، 

وضعیت پژوهش در ایران خیلی 

بهتر شده و رشد پیدا کرده است؛ 

اش یاگرچه هنوز  به جایگاه اصل

هاي خیلی دست پیدا نكرده، اما گام
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خوبی برداشته شده است. به زعم 

ایشان اگر ابزارهاي الزم در اختیار 

توانیم بهتر از ما قرار بگیرند می

این باشیم. اگر ابزارهاي جدیدي که 

در جهان وجود دارند و قابل 

خریداري هستند در دسترس 

محققان ما باشند، سرعت تحقیق و 

ا خیلی بهتر خواهد پیشرفت آنه

شد. ایشان وضعیت پژوهش در 

سینا را خیلی خوب دانشگاه بوعلی

دانسته و معتقد هستند که در 

دانشگاه بوعلی سینا نسبت به 

ها یک جهش علمی سایر دانشگاه

ایم. البته اگر همكاران ما داشته

وقت بیشتري بگذارند و امكانات در 

اختیارشان قرار بگیرد وضعیت 

از این هم بهتر باشد و تواند می

 جهش بیشتري صورت گیرد. 

از جمله موانع موجود در مسیر 

پژوهش از نظر دکتر قربانی واقعی، 

کمبود بودجه و تجهیزات مورد 

نیاز پژوهشگران است. به نحوي 

که براي انجام یک آزمایش که 

تواند طی یک یا دو ساعت انجام می

شود نیاز به ارسال کار به 

مستقر در سایر هاي دانشگاه

ها مانند تهران، خراسان، استان

مرکزي و... وجود دارد و براي 

دریافت پاسخ آن حداقل یک الی دو 

که این هفته باید صبر کرد. درحالی

وضعیت در شأن دانشگاه بوعلی 

سینا با سابقه و افتخارات آن 

 نیست. 

روحیه و اخالق پژوهشگري از نظر 

 این پژوهشگر ممتاز شامل صداقت

در کار، گزارش نتایج درست، 

رفتار و ارتباط خوب با دانشجو 

و... است؛ که مجموعه مواردي که 

اخالق در پژوهش را تشكیل 

العاده زیادي دهند اهمیت فوقمی

دارند. هدف ایشان در پژوهش، 

توسعه علم و کسب نتایج کاربردي 

است که در جامعه و صنعت از این 

ن که نتایج استفاده شود. لذا از ای

هاي ایشان نتیجه یكی از پژوهش

در شرکت آب و فاضالب استان 

مورد اقبال واقع شده و از آن 

شود بسیار مشعوف و استفاده می

 خرسند هستند. 

در زمینه برقراري ارتباط بین 

دانشگاه و صنعت، ایشان معتقدند 

جانبه نگاه کنیم توانیم فقط یکنمی

که دانشگاه بیاید و کارهایش را 

بردي کند، جامعه هم باید این کار

نیاز را حس کند و دست به سمت 

دانشگاه دراز کند. یک رابطه متقابل 

الزم است. متاسفانه کارخانجات 

ما، مراکز تحقیقات خصوصی ما 

توجه نسبت به دانشگاه کمی بی

 1هستند. به قسمت توسعه و تحقیق

که توجه کمی شده است؛ درحالی

بودجه براي توسعه و تحقیق باید 

                                                         
1. Research & Development 

و وقت بگذارند. ما )دانشگاه و 

صنعت( الزم و ملزوم همدیگر 

هستیم. به هم وابسته هستیم. ما از 

جامعه جدا نیستیم، جامعه هم جدا 

سازیم از ما نیست. ما جامعه را می

دادهاي و جامعه هم باید از برون

ما استفاده کند. بیشتر مراکز 

تحقیقاتی و صنعتی ما دوست 

هزینه بیشترین  دارند با حداقل

که اگر سود را ببرند. درحالی

خواهیم دانشگاه به سمت می

صنعت حرکت کند باید بودجه به 

دانشگاه اختصاص بدهیم و 

پژوهشگران مرتبط را جذب کنیم تا 

تحقیقات الزم را براي ما انجام 

دهند. البته اگر صنعت این موضوع 

را درک کند که با انجام یک تحقیق 

تري در طوالنی درست، سود بیش

آورد این معضل دست میمدت به

 شود.تا حدودي حل می

دکتر قربانی واقعی در کنار اشتغال 

هایی علمی و پژوهشی به ورزش

هاي رزمی، فوتبال، چون ورزش

روي عالقه مند پنگ و پیادهپینگ

هستند و همگان را نیز به انجام 

وقفه ورزش دعوت مستمر و بی

ایشان به علم، کنند. عالقه وافر می

کار، اخالق و ورزش سبب شده 

است که عالوه بر این که خودشان 

مزین به هر چهار مورد هستند، 

مكررا دیگران اعم از دانشجویان، 

همكاران و اطرافیانشان را به این 
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موارد توصیه نموده و تاکید 

 بسیاري بر آنها داشته باشند.

کنند که با ایشان توصیه می

می و غیرهیأت همكاران هیأت عل

علمی، ارتباط خوبی داشته باشیم، 

زیرا دوستی و محبت، عامل 

پیشرفت است. به نظر ایشان 

کارمندان خیلی خوبی در دانشگاه 

داریم که در کنار هیأت علمی 

هستند، و در پیشرفت کار به آنها 

کنند. شاید اگر این خیلی کمک می

کارمندان خوب نبودند، این 

آمد. البته یدست نمها بهپیشرفت

دانشگاه فقط کارمند نیست، 

همچنین فقط هیأت علمی نیست. 

دانشگاه داراي سه رکن هیأت 

علمی، کارمند و دانشجوست که 

 الزم و ملزوم یكدیگرند. 
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سازنده دستگاه کروماتوگرافی مایع شرکت رایا بهگر داتیس، معرفی 
 ستقر در مرکز رشد دانشگاهدر مقیاس آزمایشگاهی م

 دبیرفر، محبوبه وزیریگو و نگارش: ژاله سلیمیوگفت
 

حاااتمی آقاااي مهناادس عرفااان امین

پژوهشاااااگر و محقاااااق جاااااوان 

در شاهر  1374کشورمان در سال 

همدان به دنیا آمد. ایشاان در ساال 

در رشته مهندسی مكانیک از  1396

التحصایل دانشگاه بوعلی سینا فارغ

التحصایل کارشناسای رغشد؛ و  فا

ارشااد دانشااگاه صاانعتی شااریف 

تازگی حاااتمی بااهاساات. آقاااي امین

همراه دو تن از دوستان خود در به

مرکز رشاد دانشاگاه باوعلی ساینا 

مشاااغول فعالیااات و پاااژوهش و 

ساااااخت دسااااتگاهی بااااه نااااام 

 کروماتوگرافی مایع هستند. 

دستگاه کروماتوگرافی مایع در هار 

شاگاهی دو مقیاس صنعتی و آزمای

کاربرد دارد. از این دستگاه بیشاتر 

در صاانعت داروسااازي در بخااش 

-داروهاااي نوترکیااب اسااتفاده ماای

شااود. نمونااه خااارجی دسااتگاه در 

کاه بازار موجود است؛ اما از زمانی

واردات دسااتگاه و تااامین قطعااات 

یاادکی بااراي ایااران تحااریم اساات، 

هاي واردکننده ایرانی باراي شرکت

ارتباط باا  دریافت خدمات جانبی و

شرکت سازنده با مشكالت زیاادي 

مواجااه هسااتند. تاایم کاااري آقاااي 

حاتمی با درک این موضاوع و امین

نیازسااانجی شاااروع باااه سااااخت 

دسااتگاه در مقیاااس آزمایشااگاهی 

کردنااد. در تااامین قطعااات دسااتگاه 

بیشااتر اسااتفاده از تولیااد داخلاای 

اساات و در ماادنظر ایشااان بااوده

مااواردي کااه امكااان ساااخت قطعااه 

ورد نیاااز ماننااد سنسااور وجااود ماا

ناادارد، از کشااورهاي خااارجی کااه 

تعامل با آنهاا آساانتر اسات، نیااز 

کنناد. در هماین خود را تاامین مای

زمینه این گروه کااري باه صاورت 

المللای نیاز هاي بینمحدود همكاري

تشكیل دادند تا در صاورتی کاه در 

تامین قطعات ماورد نیااز خاود باه 

ن مشاااكل برخاااورد کردناااد از ایااا

ها و افااراد کمااک بگیرنااد. شاارکت

طورکلی معماااوال ساااازندگان باااه

ها همه قطعاات ماورد نیااز دستگاه

دلیل اینكه  کنند بهخود را تولید نمی

از نظر اقتصادي و زماانی مقارون 

 صرفه نیست. به

 
گفتناای اساات مشااتري اصاالی ایاان 

دساااتگاه،  یاااک شااارکت بااازرگ 

داروسازي است که از طرفی خاود 

اصلی ساخت دساتگاه  گذار سرمایه

شاود از طارف دیگار محسوب مای

کنناده آن خریدار و به نوعی توزیع

نیااز خواهااد بااود. بااه نظاار آقاااي 

حااااتمی سااااخت دساااتگاه در امین

هااي زیاادي مقیاس صنعتی تفاوت

باااا مقیااااس آزمایشاااگاهی دارد. 

هاي بااا مقیاااس صاانعتی دسااتگاه

هاي خاص خاود را دارناد پیچیدگی

اي را جداگاناههاي گذاريو سرمایه

کاااه نموناااه طلبناااد. درحالیمااای

آزمایشاااگاهی بیشاااتر از نموناااه 

صاانعتی متقاضاای دارد و بااالطبع 

فاااروش خاااوبی نیاااز دارد. البتاااه 

بازاریااابی مناسااب در ایاان زمینااه 

نقش مهمای دارد. باه عناوان مثاال 
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در دنیااي   1B 2 Bروش بازاریاابی

تجارت، بدین معنی است که شرکت 

یی خاود را تولیدکننده محصول نها

فروشاد؛ بلكاه طارف به ماردم نمی

قاارارداد آنهاااا، شاارکتهاي دیگااار 

 هستند. 

حااااتمی در خصاااوص آقااااي امین

ارتبااط رشاته تخصصاای خاود بااا 

ساااااخت دسااااتگاه مخصااااوص 

داروسازي گفت معموال در صانایع 

مختلااف، بااراي ساااخت دسااتگاه 

خاص براي رشاته خااص، ارتبااط 

رشااته تحصاایلی فاارد بااا ساااخت 

صاالی و ضااروري دسااتگاه مااالک ا

عنوان مثااال در همااین نیساات. بااه

اي که ایشان در حال ساخت پروژه

آن هستند عملكارد دساتگاه ماورد 

طوري است که نیااز نیسات نظر به

در داروسااازي تخصااص داشااته 

هاااي تخصصاای باشااند یااا فرمااول

بداننااد یااا راجااع بااه بیوتكنولااوژي 

اطالعاتی داشته باشاند. روش کاار 

ابتادا  به این صاورت اسات کاه در

کاربران هدفی را تعیاین مای کنناد؛ 

مثال دستگاه مورد نظار الزم اسات 

چااه کارهاااي مشخصاای را انجااام 

هااي خاصای را بدهد یا چاه قابلیت

دارا باشد؟ به عبارت بهتر انتظارات 

خود را در زمینه قابلیت دستگاه یاا 

کاااري کااه الزم اساات انجااام بدهااد 

کننااد. در مرحلااه بعااد بیااان ماای

                                                         
1. Business to Business Marketing 

تگاه باراي بارآورده سازندگان دس

کردن نیاز کااربر، شاروع باه کاار 

کنند. شایان ذکار اسات در طای می

روند کار، داشاتن یاک راهبار و یاا 

مشاااور خااوب و خبااره در حااوزه 

توانااد طور قطااع میتخصصاای بااه

راهگشا باشد. در این پروژه، مادیر 

عامااال شااارکت داروساااازي کاااه 

گذار و خریاادار دسااتگاه ساارمایه

ر نیاز در کناار است به عنوان راهبا

عوامل سازنده دستگاه قرار دارد و 

هااي تخصصای باه آنهاا در بخش

 کند. کمک می

 
طور که گفته شد این دساتگاه همان

در ایران نمونه مشابه ندارد. اما در 

مقیاااس آزمایشااگاهی تاایم کاااري 

حاتمی اولین تولید کنناده آقاي امین

شاوند. داخلی دستگاه محسوب می

است کاه وه این هدف نهایی این گر

محصااول خااود را بااه تولیااد انبااوه 

برسااانند. اولویاات اصاالی آنهااا در 

ابتدا تامین نیاز داخل کشاور اسات 

ها و سپس بعد از دریافت بازخورد

و رفااع ایرادهاااي احتمااالی و باااال 

بردن کیفیت دستگاه باه رقابات در 

بازارهاي خارجی خواهند پرداخت. 

طاور مشاخص به اعتقاد ایشان باه

رهاااي خاورمیانااه بااه لحاااظ بازا

هاااي کمبااود رقیااب بااراي شاارکت

 دانش بنیان بازار جذابی است. 

حاتمی در ادامه در مورد آقاي امین

نحوه عملكرد دستگاه گفت عملكارد 

صااورت اساات کااه دسااتگاه باادین

عنوان مثال یک مجموعه بااکتري به

را در اختیار داریام کاه در حقیقات 

 هااا تولیااد کننااده مااادهایاان باکتري

ناخالص نوترکیب دارویای اسات و 

مختلف یا چندین  پروتئیناز چندین 

اسات. در ماده مختلف تشكیل شاده

هاا محیط آزمایشگاهی باه  باکتري

هاا، مااده دهایم؛ باکتريخوراک می

کناد؛ کاه ایان دیگري را ترشاح مای

ناخاالص اسات،  پروتئینماده اخیر 

 C A, B ,و ممكاان اساات از مااواد

هام مخلاوط  تشكیل شده باشد و با

کنایم مااده ماورد باشند. فرض می

باشد که باید از دو مااده  Aنظر ما 

دیگر جدا کنایم، مراحال جداساازي 

دستگاه طی فرایند خاصی صاورت 

گیرد. بدین معنی که دساتگاه در می

وسایله دو پما  ابتدا مخلوط را باه

کناد. ایان داخل سیساتم پمپااژ مای

مااواد داخاال مساایر از یااک سااتون 

ند. کاار ساتون ماذکور کنعبور می

سازي ماواد اسات. عملكارد خالص

این ستون بدین صاورت اسات کاه 
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هاي زماانی مواد مختلف را در بازه

کند. به عنوان مثاال مختلف جدا می

اي را دقیقاه 60اگر یک بازه زماانی

در نظر بگیریم در بیست دقیقه اول، 

بااا غلظاات باااال، در بیساات  Aماااده 

بااال و  ، با غلظتBدقیقه دوم، ماده 

خارج   Cدر بیست دقیقه سوم، ماده

شااود. و در آخاار مااواد خااارج ماای

آوري شده در ظروف جداگانه جمع

شود. ایان روناد را دساتگاه باه می

سنسااور  -1وساایله سااه سنسااور: 

سنساور میازان  -2سانجی؛ هدایت

 PHسنساور  -3جذب فارابنفش؛ و 

که در آن تعبیه شاده اسات، انجاام 

ه کااربر دهد. این سه سنسور بامی

کنند کاه متوجاه شاود در کمک می

اي در حاال هر بازه زمانی چه ماده

استخراج است. این سه سنسور که 

افاازار نمودارهاااي آنهااا داخاال نرم

-روي سیستم کامپیوتر نصب شده

-صورت برخط رسام مایاست، به

هاا را شود و میازان هریاک از داده

-که اصطالحاً به آن پیک گفتاه مای

  کند.شود مشخص می

 
حاااتمی در ادامااه در مهناادس امین

توضااایح عملكااارد سنساااورهاي 

دسااااتگاه افاااازود، در مشاااااهده 

-نمودارهاي رسم شده متوجه مای

شویم در یک بازه زمانی مشاخص 

به شدت باال رفتاه  UVمیزان جذب 

و سااپس دوباااره بااه همااان شاادت 

کند. این نمودار مانند یک سقوط می

کوه رسم شده اسات، کااربري کاه 

م قرار دارد با مشااهده پشت سیست

شود در این بازه نمودار متوجه می

زمانی با توجه به مشخصات، کدام 

در  (A, B, C)ماده از مواد موجاود 

حال جداشدن اسات و در آن باازه 

آوري ماده مشخص شروع به جمع

کند. الزم به ذکر مورد نظر خود می

اساات گااروه تولیدکننااده در فكاار 

نااد افاازودن ابزارهاااي جااانبی مان

آوري اتوماتیک مواد استخراج جمع

شده نیاز هساتند. در ایان صاورت 

آوري مواد دخالت کاربر براي جمع

رسد. کنترل خارج شده به صفر می

صااحت عملكاارد دسااتگاه توسااط 

گیرد کاه دقات سنسورها انجام می

آنهاااا بسااایار باالسااات. آقااااي 

حاااااتمی در مااااورد نحااااوه امین

نگهااداري مااواد اسااتخراج شااده، 

کاارد نحااوه نگهااداري  خاطرنشااان

مواد بستگی به نوع مااده، متفااوت 

عنوان مثال بعضی از آنهاا است. به

را باید سریعاً داخال یخچاال قارار 

داد و برخااای تحااات فرآینااادهاي 

گیرنااد و مختلاف دیگاري قارار مای

 شوند. وارد چرخه تولید دارو می

حااتمی در تشاریح نقاش آقاي امین

هاااي فااردي و شخصاایتی ویژگاای

عهااده گاارفتن کارهاااي بهخااود در 

حااائز پژوهشاای بااه نكااات بساایار 

ی اشاره نمود. از جملاه اینكاه اهمیت

در دوران تحصاایل خااود همااواره 

مند به مانند دیگر دانشجویان عالقه

-انجام کار در کناار تحصایل باوده

است و در ابتادا مشاغول یاادگیري 

افزارهاي تخصصی رشته خود نرم

اي بااه نااام شااد. سااپس در پااروژه

حی و ساخت دستگاه برداشات طرا

بااا آقاااي دکتاار  مكااانیزه مرکبااات

مظااااااااهري از اسااااااااتید دوره 

کارشناسی، همكاري نمود. کاار در 

ایاان پااروژه در بااه دساات آوردن 

تجربه انجام کاار تحقیقااتی و نیاز 

همكاري و تعامل با دیگران و انجام 

کارگروهی کمک بسایار زیاادي باه 

ایشان کرد. به اعتقاد ایشان در هار 

اري خواسااات و اراده فااارد در کااا

آوري در درجااه اول و سااپس تاااب

ي کار و اساتمرار و هابرابر سختی

تداوم در انجاام کاار و مقاومات و 

-ایستادگی در برابر موانع و چالش

هاااا نقاااش مهمااای در موفقیااات و 

همچنااااین  پیشاااارفت فاااارد دارد.

ارتباطااات کاااري از اهمیاات باااالیی 

برخوردار اسات. واضاح و مبارهن 

محااایط آموزشااای و اسااات کاااه 

خانوادگی در رشد شخصایتی فارد 

سااازایی دارد. در هماااین تااااثیر به

راسااتا ایشااان از معلمااان خااود در 

مدرساه عالمااه حلای یاااد کارد کااه 
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نقااش بساایار بزرگاای در شااكفتن 

استعدادهاي دانش آموزان داشاتند. 

حاااتمی افاازود آمااوختن آقاااي امین

مهااارت "هاااي ناارم از قبیاال مهارت

ماای، ماادیریت ألااه، کااار تیمسحاال 

هاادف زمااان، هماادلی بااا دیگااران، 

، نیاااز در "و...مشاااترک داشاااتن 

و  موفقیت افراد نقش اساسای دارد،

همچنین نباید از این نكته غافل شاد 

که در هر کاري، کسب تجرباه الزم 

بسایار مهاام اسات. همچنااین لاازوم 

ها باار موقع از فرصااتاسااتفاده بااه

عنوان مثال به کسی پوشیده نیست.

حاتمی اي که آقاي امینهمین پروژه

و دوستان ایشان مشغول انجام آن 

هستند از دل یک مسابقه علمای باه 

 بیرون آمده است.  "ره نشان”نام 

البته ایشان در این راه باه مواناع و 

مشااكالت بساایاري نیااز برخااورد 

هاااي کردنااد از جملااه عاادم حمایاات

مالیاتی و مواجهه با قوانین پیچیده. 

عاد از یاک از آنجاکه مرکاز رشاد ب

دوره اسكان به افاراد، انتظاار ثبات 

شرکت را دارد؛ مسائل و مشاكالت 

هاي مالیاتی هم باراي ایان شارکت

نوپا کاه هناوز محصاول نهاایی را 

انااد و بااه فااروش و تولیااد نكرده

آیاد. اند پایش میدرآمد هم نرسیده

هاي داناش بنیاان البته براي شرکت

هاااایی از جملاااه معافیااات مشاااوق

ر گرفتاه شاده اسات، مالیاتی در نظ

بنیاان شاادن نیااز اماا فراینااد دانااش

چندان آسان نیست و کمتر شرکتی 

بنیاان در بدو تاسیس امكاان داناش

شاادن دارد. بخااش صااادرات نیااز 

موانااع و مشااكالت خاااص خااود را 

دارد. با وجود این که امساال ساال 

 "آفارینبنیان، اشتغالتولید، دانش"

هاي گذاري شده است، در بخشنام

ف اداري ماننااااد گماااارک، مختلاااا

تسهیالت و همكااري الزم صاورت 

-هاي دانشگیرد و براي شرکتنمی

نیساتند.  قائال بنیان امتیاز خاصای

که بهتر بود اداره گمرک صورتیدر

-طرحی داشت براي تشویق شرکت

هااا و بنیااان، و تعرفااههاااي دانااش

هاااي مربااوط بااه گماارک را هزینااه

آورد. و از ایاان طریااق پااایین ماای

گاذار در ایان جاذب سارمایهباعث 

 شد. ها میزمینه

حاااتمی بااا بیااان اینكااه آقاااي امین

داشتن تجربه کاري و آگاه بودن از 

نحااوه بسااتن قاارارداد تجاااري و 

قوانین مربوط به آن و نیز آشانایی 

با فرهنگ استارتاپی و کار گروهای 

و داشاااتن ارتباطاااات علمااای باااا 

پژوهشگران دیگر باعاث شاده تایم 

وانع و مشكالت پیش کاري ایشان م

رو را پشت سر بگذارند، به جوانان 

کار توصیه نمود قبل از شروع تازه

هاایی به کار، با شارکت در کارگااه

هااي مختلاف که دانشگاه در زمیناه

اعام از یاادگیري "کناد برگزار مای

فرهناااگ تعامااال در اساااتارتا  و 

چگااونگی ایجاااد کسااب و کااار و 

آشنایی با نحوه بستن قراردادهااي 

، داناش و آگااهی خاود را "جاريت

باال ببرند تا با مشكالت کمتاري در 

ایااان خصاااوص مواجاااه شاااوند. 

مشااااهدات ایشاااان در دانشاااگاه 

صنعتی شریف حاکی از ایان اسات 

-که این دانشگاه با خرید سااختمان

هاي مجاور دانشاگاه و اختصااص 

هاي پیشرفته، مرکز آنها به فناوري

رشاد و اساتقرار رشد و مرکز پیش

برهاي خبره در این مراکز براي راه

دانشجویان و محققاان در پیشابرد 

کار تحقیقااتی آنهاا کماک شاایانی 

عنوان مثال فردي که باه کنند. بهمی

کند و صاحب این مراکز مراجعه می

یک ایاده اسات ولای تایم و همكاار 

آیند و ندارد. راهبرها به کمک او می

دهناد و ایرادهااي راهكار ارائه مای

کنناد. از طارف رفع مای کار وي را

دیگر دانشاجویان مشاتاقی هساتند 

مناد باه فعالیات و کاار در که عالقه

استارتا  هستند. به آنهاا نیاز کاار 

کننااد و بااه تحقیقاااتی پیشاانهاد ماای

کنناد نوعی آنها را نیز جذب کار می

و در حقیقت براي ایده شخص، تیم 

دهناد. بعاد از اینكاه کاري شكل می

ر مرکاز افراد تایم مشاخص شاد د

شاوند. بعاد از رشد مستقر میپیش

مدتی که موفاق باه سااخت نموناه 

اولیه شدند و فرآیناد مرحلاه رشاد 

طاای شااد و شاارکت حقااوقی ثباات 
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رشاد باه کردند، از سااختمان پیش

شاوند. ساپس مرکز رشد منتقل می

بعااد از ماادتی و بعااد از بااه دساات 

آوردن نتیجاه نهااایی در ساااختمان 

اداري دیگري که اداري با کدپساتی 

است مستقر شده و تا چهار یا پان  

بهااي بسایار انادک، سال باا اجاره

کننااد. پیشاانهاد اسااكان پیاادا ماای

 نوالؤمساحااتمی باه مهندس امین

محترم دانشگاه باوعلی ساینا ایان  

هااي است که باا اختصااص زماین

موجود در دانشاگاه، باه توساعه و 

گسترش سااختمان مرکاز رشاد و 

و ایجاااد فضاااهاي جدیااد علماای 

پژوهشی با هدف تولید محصوالت 

تجاااري پرداختااه، و راه را بااراي 

 محققان جوان هموارتر کنند. 
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گروه سازنده دستگاه برداشت انرژی از ارتعاشات، مستقر در معرفی 
 نامرکز رشد دانشگاه بوعلی سی

 

 فر، رویا کرمیگو و نگارش: ژاله سلیمیوگفت

 

 

 
دکتر علیرضا شوشتري عضو 

هیات علمی دانشكده مهندسی 

 1385دانشگاه بوعلی سینا از سال 

با مدرک دکترا شروع به کار کرده 

اند و هم اکنون با مرتبه علمی 

استادي در گروه مهندسی مكانیک 

در حال فعالیت آموزشی و 

ه کاري خود پژوهشی در زمین

هاي دینامیكی و یعنی سیستم

ارتعاشات هستند. ایشان تا کنون 

دانشجوي کارشناسی  30حدود 

دانشجوي دکترا  3ارشد و 

 اند.التحصیل کردهفارغ

معموال از پدیده ارتعاشات به 

عنوان یک پدیده مضر و مخرب در 

شود هاي مكانیكی یاد میسیستم

شود که در حقیقت باعث می

طول عمر کمتري داشته  هاسیستم

هاي خستگی و باشند و تحت تنش

استهالک قرار بگیرند. به همین 

خاطر بیشتر بحث کنترل ارتعاشات 

و جلوگیري از آثار مخرب 

شود. اما چند ارتعاشات مطرح می

سالی است که از این پدیده به 

عنوان یک پدیده مفید نیز 

شود و کاربردهایی برداري میبهره

ه اتفاق افتاده که یكی از در این زمین

آنها برداشت انرژي از محیط 

اطراف است. بحث انرژي یک بحث 

روز در دنیاست و با توجه به به

هاي این که منابع انرژي )انرژي

فسیلی، زغال سنگ و نفت و گاز( 

محدود است، در حال حاضر 

منظور روي هاي جدیدي بهپژوهش

هاي نو انجام شده آوردن به انرژي

در چند سال اخیر توسعه  است.

هاي بادي و برداشت انرژي انرژي

از خورشید خیلی مورد توجه 

هایی پیش آمده اند. اخیرا بحثبوده

است که در دنیا با خرمنی از 

توانیم انرژي مواجه هستیم که می

هایی آنها را با استفاده از مكانیزم

 برداشت کنیم.

برداشت “پروژه حاضر با عنوان 

مک یک سیستم انرژي به ک

 “ارتعاشاتی نوسانگر از امواج دریا

تحت نظر دکتر شوشتري و با 

همكاري و همراهی تیمی متشكل از 

دانشجوي دکتري ایشان آقاي 

مهندس علی اویسی و خانم دکتر 

اویسی تعریف و عملیاتی شده 

 است. 

 
ایده اصلی طرح از یک توربین 

Blade less  .برداشت شده است

توربین بدون  Blade less توربین

پره بادي است که انرژي موجود 

وزش باد را با استفاده از مواد  در

پیزوالكتریک )مواد هوشمندي که 

هاي مكانیكی به توانایی تبدیل تنش

جریان الكتریكی را دارند( برداشت 

 می نماید. 

در این طرح یک تیر یک سرگیردار 

وجود دارد که از پایین به وسیله 

تواند تحریک شود و یامواج دریا م

گاهش نوسانات عرضی در تكیه

افتد و در انتهاي تیر هم اتفاق می

یک جرم وجود دارد که این جرم 

حاوي مواد مغناطیسی )مگنت 
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پی  چند سیم دایمی( است که داخل

کند و گیرد و نوسان میقرار می

جایی شود و این جابهجا میجابه

طبق قوانین الكترومغناطیسی 

ند جریان الكتریسیته را ایجاد توامی

کند. طرح اولیه این ایده در سال 

داده شد و در کارگروه  1399

مربوط در مرکز رشد دانشگاه 

پذیرفته شد. طرح در مرحله 

رشد قرار گرفت و گروه موفق پیش

اي از این شدند طی شش ماه نمونه

دستگاه را بسازند. این دستگاه در 

آن حال تكمیل است و روي کنترل 

که با افزودن چند فنر مغناطیسی 

در موقعیت مناسب انجام خواهد 

شود. نحوه کار بدین شد کار می

صورت است که همواره بر اثر هر 

نوع تحریک در پایه، نوساناتی 

وجود خواهد داشت که این 

ها به جریان الكتریسیته نوسان

تبدیل خواهد شد و یک سیستم 

الكترومكانیكی کنترلی به دست 

ه است که نوسانات دریا را با آمد

ها به انرژي ها و تكانههمه فرکانس

کند. این انرژي الكتریكی تبدیل می

الكتریكی به کمک یک مدار 

الكتریكی که شامل یک دیود است 

در باتري ذخیره شود و  تواندمی

هاي کنندهیا یک مجموعه از مصرف

الكتریكی را تغذیه نماید. این 

و خارجی  دستگاه مشابه داخلی

ندارد و همه قطعات آن در داخل 

 گردد. کشور تولید می

 
ها تواند در بویهاین دستگاه می

ها به مستقر شود و در این بویه

وسیله ریسمان یا لنگر به کف دریا 

وصل شود. وقتی این بویه باال و 

رود، این دستگاه که در پایین می

داخل آن بویه قرار گرفته است 

ي الكتریكی ایجاد کند. تواند انرژمی

ها طبق قوانین دریانوردي و بویه

ها المللی حریمی دارند که کشتیبین

شوند، ها به آنها نزدیک نمیو قایق

درنتیجه حفاظت از آنها سبب 

شود. حفاظت از این دستگاه نیز می

ها نزدیک محل قرار گرفتن بویه

متر از  25ساحل تا حداکثر ارتفاع 

 کنار ساحل است. 

عنوان تواند بهکاربرد این طرح می

منبع تغذیه حسگرها و عملگرهایی 

که دور از دسترس هستند باشد. 

هاي مثال در سكوهاي نفتی و بویه

هاي کنترلی شناور و در سیستم

دریایی مورد استفاده قرار گیرد. 

هایی که اپراتور همچنین در مكان

نیست یا باتري براي منبع تغذیه 

این دستگاه و  وجود ندارد، از

توان انرژي حاصل از آن می

استفاده کرد. مشتري یا مخاطب 

تواند شرکت نفت، این طرح می

سكوهاي نفتی، صنایع نظامی، 

سازمان بنادر و کشتیرانی، 

هاي تجاري و نفتی و وزارت اسكله

 نیرو باشد. 

در بحث برداشت انرژي، انتظار 

میزان زیادي انرژي نداریم و 

اشت شده، معموال هاي بردانرژي

شوند که در جاهایی استفاده می

حسگرها یا عملگرهایی قرار دارند 

که مقدار انرژي الكتریكی نسبتا 

کنند و دسترسی کمی مصرف می

به انرژي براي آنها دشوار باشد. 

بحث برداشت انرژي اکنون خیلی 

گسترده است و شامل مواردي 

مانند حسگرهاي درون کفش یا 

شود که می لباس ورزشكاران

تواند یک موبایل را شارژ کند یا می

یک باتري را براي کوهنوردها 

تامین کند که در شب براي طی 

مسیر یا اقامت در کوهستان از آن 

استفاده کنند. میزان انرژي 

برداشت شده در دستگاه برداشت 

انرژي از امواج دریا، براي هر 

ولت  7/0کویل چیزي حدود 

با در نظر برداشت انرژي است که 
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 8/2گرفتن چهار کویل فعلی حدود 

ولت در هر سیكل رفت و برگشت، 

 شود. انرژي برداشت می

در کنار محصول فوق که به  

برداشت انرژي از امواج دریا منجر 

شد گروه همكار آقاي دکتر می

شوشتري نمونه دستگاه دیگري 

براي برداشت انرژي از باد 

ه اند. در این دستگاه یک پرساخته

به وسیله انرژي باد به چرخش 

کند و یک آید و حرکت میدرمی

آورد. در محور را به حرکت درمی

هایی وجود اطراف این محور میله

ها دارد که بر روي این میله

هایی قرار دارد. وقتی که پره مهره

چرخد و محور به حرکت می

هاي هاي روي میلهآید، مهرهدرمی

 آید واطراف به حرکت درمی

هاي ضرباتی را به سلول

کند. پیزوالكتریک وارد می

هاي پیزوالكتریک ضربه را سلول

کنند به جریان الكتریسیته تبدیل می

و برداشت انرژي به وسیله جریان 

افتد. این ایده و طرح باد اتفاق می

توسط آقاي دکتر شوشتري و یكی 

از دانشجویان کارشناسی ارشد 

 ایشان تعریف، تحقیق و ساخته

تواند شده است. این دستگاه می

عالوه بر بادهاي شدید، با بادهاي 

مالیم و ضعیف هم کار کند و 

برداشت انرژي از آنها هم داشته 

 باشد.

هاي مالی و عدم دریافت حمایت

معنوي به اندازه کافی، و عدم 

هاي الزم برخورداري از آموزش

براي ثبت اختراع و معرفی 

نع محصوالت تولید شده از موا

موجود در مسیر این گروه پرتالش 

تواند توسط بوده است؛ که می

معاونت پژوهشی دانشگاه و مرکز 

رشد انجام شود و باعث انگیزه و 

تالش بیشتر در این پژوهشگران 

شود. طوالنی بودن فرایندهاي 

داوري در ثبت اختراع و تخصیص 

ها یكی دیگر از موانعی است حمایت

راد و به که سبب تضعیف انگیزه اف

ها ها و ایدهنتیجه نرسیدن طرح

 شود. می

آقاي دکتر شوشتري موفقیت خود 

را مرهون عوامل مختلفی ازجمله 

عالقه و پشتكار، جدیت در امر 

هاي پژوهش، تعریف پروژه

کاربردي، تعریف یک نقشه راه 

مشخص در حیطه تخصصی 

پژوهشی خود و داشتن 

دانشجویان تحصیالت تكمیلی 

فاهم و تعامل مستعد که ت

دانند. اي با هم دارند میدوجانبه

هاي تهران ایشان وضعیت دانشگاه

هاي پژوهشی، را از نظر بودجه

هاي علم و فناوري، پارک

هایی که در تهران وجود شرکت

دارد، امكانات و تجهیزات و... 

هاي سایر بسیار بهتر از دانشگاه

دانند و بر لزوم تقسیم ها میاستان

ها در بودجه و فرصتعادالنه 

سراسر ایران تأکید دارند. به زعم 

ایشان با توجه به پتانسیل باالي 

اعضاي هیات علمی و دانشجویان 

توان این ها، میشهرستان

عنوان مراکز ها را بهدانشگاه

دانشگاهی و شهر دانشگاهی تقویت 

نمود و از این پتانسیل استفاده 

بهینه صورت گیرد. به این صورت 

هاي سیاري از پژوهشکه ب

کاربردي، از طرف دولت یا از 

هاي بزرگ به این طرف شرکت

مراکز محول شود؛ و اعضاي هیات 

علمی با فراغت بال بیشتر و 

پتانسیل باال با کمک دانشجویان 

تحصیالت تكمیلی به انجام آنها 

 بپردازند.
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مرکزی  مرکز تصویربرداری الکترونی آزمایشگاه XRDمعرفی دستگاه 
  دانشگاه

 
 1مهدی سیفیمهندس 

 

  
 
 
 

 1یدهـچک

  
 فررد بررای آنرالیز و تعیرین مشخصراتهیکی از تجهیزات منحصرب 2سدستگاه پراش اشعه ایک

 کشرف 1912 سرال در الو فون ماکس توسط بار اولین که برای باشد.ها در آزمایشگاه میبلور
بره نمونره در  X بر پایره ترابش پرترواست که  تحلیلی و سریع بسیار روش یک XRDگردید. 

توان . از جمله مواردی که میکندعمل میزوایای مختلف و تحلیل الگوی پراش یا بازتابش آن 
تعیین کرد تشخیص فاز بلور، اندازه و شکل دانره بلرور، فاصرله برین  XRD دستگاه در آنالیز با

نمونره، ترکیرب  بلروریگیرری درصرد گیری و موقعیت بلور، انردازههای بلور، تعیین جهتالیه
فررد برای هر ماده، یکتا و منحصرربه X باشد. الگوی پراش اشعههای بلور و ساختار آن میاتم
آوری شده جمع XRD دستگاهگوی پراش تعداد زیادی از مواد بلوری توسط باشد. تاکنون المی

دست آمده با الگوی پراش استاندارد هاست. در حالت کلی با مقایسه الگوی پراش اشعه ایکس ب
در صرنایع مختلفری ازجملره علرم مرواد و  XRD دسرتگاه .شرودترکیب بلوری شناسرایی مری

 پرراش از مثرال بررای. دارد کاربردصنایع دارویی  و شناسیشناسی، شیمی، فیزیک، زمینکانی
، تشخیص فاز بلوری سریمان و آنرالیز مرواد شده شناسایی ساختار نانومواد سنتز در ایکس اشعه

  .شودمعدنی استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 XRDرشناس آزمایشگاه كاهاي دانشكده مهندسی و . كارشناس مسوول آزمایشگاه1

 

2. X-Ray Diffraction  

https://www.raynoor.com/product-category/analytical-laboratory-instruments/x-ray-machines/x-ray-diffraction-xrd/
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 هااتم و ایکس اشعه کنشبرهم -1

 باعاث مولكاول، یاا اتام یاک باه ایكس اشعه برخورد

. شودمی مولكول یا اتم هايترونالك نوسان و تحریک

 خاود از دار،شتاب باردار ذرات دانیممی طور کههمان

 ایان بناابراین،. کننادمی سااطع الكترومغناطیسی موج

. شاد خواهند جدیدي امواج تابش باعث خود هانوسان

 یكی ابتدایی نور فرکانس با بازتابیده نور فرکانس اگر

 .نامندمی 1لیرای پراکندگی را پدیده این باشد،

 فوتون از الكترومغناطیسی امواج کوانتومی، دیدگاه از

 مااوج بااا ماارتبط فوتااون اناارژي. اندشااده تشااكیل

 فرکااانس ، بااهE=hv رابطااه طبااق الكترومغناطیساای

 ثابات و ماوج فرکاانس رابطاه ایان در. اسات وابسته

 در ناور فرکاانس کاهاین باه توجاه باا. مؤثرند پالنک

 انارژي 1 رابطاه طباق کناد،مین تغییر رایلی پراکندگی

 ،XRDکاار  اسااس. کنادنمی تغییار نیاز هاافوتون تک

 .است بلور صفحات از رایلی پراکندگی

 نیاز فلورسانس تابش هااتم رایلی، پراکندگی بر عالوه

 جااذب را فوتااون اتاام فلورسااانس، تااابش در. دارنااد

 مااوج طااول) ترپااایین فرکااانس بااا فوتااونی و کناادمی

 ایكاس اشاعه پاراش در گرچاه. کنادمی ساطع( بلندتر

 اطالعااتی حااوي و دارد وجاود نیز فلورسانس تابش

 حاذف اپتیكای فیلترهااي توساط اماا اسات، نمونه از

 تكنیاک اسااس فلورساانس تاابش واقاع در شاود،می

XRD است. 

 XRD اصول -2

 زاویه شامل بلور یک پراش از آمده دست به اطالعات

 قلاه هار پهناي ینهمچن و هاپیک نسبی شدت پیک، قله

 است.

اي از الگو یاا نماودار پاراش اشاعه ، نمونه(1تصویر )

باشد. کلیه اطالعاات قابال اساتخراج توساط ایكس می

از طریااق ایاان الگااو قاباال پااردازش و  XRDآزمااایش 

 را XRD اساااس اطالعااات ایاان باشااد.اسااتخراج می

                                                           
1. Rayleigh Scattering 

 اطالعااات، همااین از اسااتفاده بااا و دهناادمی تشااكیل

 .دارد وجود XRD براي يزیاد هايکاربرد

هاي اتمای نموناه ماورد واره الیاه( طرح2تصویر ) در

تست و نحوه انعكاس آنها در مقابل پرتوهااي ایكاس 

 بلاور صافحات باه ایكس اشعه نشان داده شده است.

 .شودمی بازتابیده و کرده برخورد

 

 ساطح از کاه 2 اشاعه و بااالیی ساطح از کاه 1 اشعه

 ایان کاه دارند راهی تالفاخ شوند،می منعكس زیرین

 صاافحه دو فاصااله و تااابش زاویااه بااه راه اخااتالف

 :شودمی تعیین زیر فرمول از و است وابسته

x=2d sin(θ)Δ 
Δx  راه، اختالفd  و صافحه دو فاصله θ باین زاویاه 

 .است صفحه و اشعه

 که شودمی اشعه دو بین فاز اختالف به منجر امر این

 :شودمی تعیین زیر فرمول از

 
 .است اشعه موج طول λ فاز، اختالف 

 صاحیحی مضرب فاز اختالف این کهصورتی در حال

 جماع هام باا سازنده صورتبه اشعه دو باشد، π2 از

 2 و 1 هاياشاعه اپتیكی، وسیله هر واقع در. شوندمی

 باه یاا مجماوع صورتبه شان،بین فاصله وجود با را

 جماع ایان. کنادمی دریافت آنها از میانگینی بهتر بیان

 ایكاس اشاعه پیاک شدت به مربوط دقیقاً فازهم شدن

 الگاوي ایان. اساتنمودار الگاوي پاراش  در تابیدهباز

. شاودمی تكارار صافحه دو طاول تماام در نهیبرهم

 تكارار هام ترپاایین صافحات باین الگاو ایان همچنین

 خالصاه زیر صورتبه توانمی را شرط این. شودمی

 :کرد

n λ =2d sin(θ)   عدد صحیح n   
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 یپودر روش در نمونه کی پراش از شده ثبت اطالعات نمونه(: 1تصویر )

 

 
 

 هااتم از منظمی آرایه توسط ایکس اشعه پراش (:2)تصویر 
 

 n=1معماوال ناام دارد باراگ قاانون فوق که در رابطه

 نظر در متعددي صفحات توانمی بلور هر براياست. 

 هام باا ايصافحهبین فاصاله در اتصافح این. گرفت

 در صافحه هار باراي باراگ شارایط. هساتند متفاوت

 طاول بودن ثابت فرض با) افتدمی اتفاق خاصی زاویه

 به مربوط پیک هر شكل نمودار، در(. ایكس اشعه موج

 را صافحات بلورشناسی، در است که صفحه اتمی یک

 شااكل در. کنناادمی مشااخص 1میلاار هايشاااخص بااا

 شاده نوشاته آن بااالي در پیک هر میلر هايشاخص

 .است

                                                           
1. Miller indices 

 دستگاه هایقسمت -3

 متفااوت کاربرد آن به بسته XRD اجزاي و پیكربندي

 منبع شامل XRD دستگاه یک اجزا کلی حالت در. است

 ایكاس اشاعه اپتیاک و آشكارساز نمونه، ایكس، اشعه

واره است که به صورت طارح( ایكس اشعه هايفیلتر)

یش داده شده است. عاالوه بار ایان ( نما3در تصویر)

موارد تجهیزات جانبی دیگاري از جملاه چیلار )باراي 

کامپیوتر، لاوازم باراي  کاري تیوب اشعه ایكس(،خنک

سااازي و نگااه داشااتن نمونااه و... مااورد نیاااز آماده

 باشند. می
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 های اصلی دستگاهقسمت (: 3)تصویر 

 
 کسیا اشعه لوله یا المپ (:4)تصویر 

 

 ایکس اشعه منبع -3-1

 نیااز فاامتک ایكس اشعه منبع یک به معموالً XRD در

 1ایكاس اشاعه لولاه از متاداول هايشیوه در که است

 وارهاي از طرح( نمونه4تصویر ) در. شودمی استفاده

 .است شده داده نشان ایكس اشعه لوله

                                                           
1. X-ray tube 

هااي پرانارژي کاه در اشعه ایكس با برخورد الكترون

اند، با هادفی معاین یكی شتاب گرفتهیک پتانسیل الكتر

که هادفی خااص، شود. در عمل در صاورتیتولید می

هاي پرانرژي بمباران شود، هدف از وسیله الكترونبه

یک طیاف مشاخص از اماواج الكترومغناطیسای  ،خود

دهااد. ایاان طیااف دو قساامت اساساای دارد؛ گساایل می

ها. در بمبااران باه وسایله اشاعه منحنی هموار و قلاه

 .انرژي این طیف پیوساته و هماوار اساتكترونی کمال
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یابااد، کااه اناارژي اشااعه الكتروناای افاازایش میهنگامی

ها براي هر آید. این قلهوجود میهایی در نمودار بهقله

افتاد و مشخصاه عنصر در طول موج معینی اتفاق می

ها در اثر گذار الكترون باین عنصر هدف است. این قله

افتاد. باراي ایان گاذار در اتفاق می هاي داخلی اتمالیه

ابتدا الزم است یک جاي خاالی در الیاه داخلای ایجااد 

هاي شتاب وسیله برخورد الكترونشود که این امر به

بااا اتاام هاادف صااورت  ،گرفتااه در میاادان الكتریكاای

تواند توسط گذار الكترون گیرد. این جاي خالی میمی

باه ایان الیاه هاي باالتر که انرژي بیشتري دارناد الیه

 خالی پر شود.

و   Kباه L  بر اثار گاذار الكتارون الیاه  αK هايتابش 

 است. تابش  Kبه  Mبر اثر گذار الكترون الیه βK تابش

 αK خود از دو طاول ماوج بسایار نزدیاک )تفااوت در

تشكیل شده که نتیجه  (هزارم آنگسترومحدود چند ده

از  XRD اسات. در K باه L هاي، الیاهگذار از زیرالیاه

اسات، اساتفاده  α2K و α1K کاه میاانگینی از αK تاابش

فااام )تااک شااود. بااراي دساات یااافتن بااه طیااف تکمی

هاي وسیله فیلترحاصل از هدف، به βK فرکانس( تابش

طول  (1)شود. در جدول مخصوص از طیف حذف می

هاي تابش اشعه ایكس و ولتاژ مورد نیاز عناصر موج

 .مختلف آورده شده است

 

Kα1 Kα2 KB Kαav

آهن 25-30 1/93597 1/93991 1/75653 1/93728

مس 40-25 1/54051 1/54443 1/39217 1/54178

كروم 25 2/28962 2/29351 2/08480 2/29092

مولیبدنوم 50-55 0/70926 0/713543 0/632253 0/71069

طول موج )آنگستروم(
عنصرولتاز مورد نیاز )كیلو ولت(

 
 

 XRDآندهای مختلف مورد استفاده در دستگاه و ولتاژ مورد نیاز  طول موج (:1) جدول

 

هاي مختلاف باراي هادف αK  که طول موججاییاز آن

اي انتخااب تفاوت دارد، ولتاژ مورد نیاز باید به گوناه

 شود که اشعه الكترونی انرژي الزم جهت ایجاد تابش

 αKباه ایان نكتاه باید  .در عنصر هدف را داشته باشد

از انارژي  درصد 1توجه کرد که در این روش حدوداً 

شاود و اشعه الكترونی به تابش اشعه ایكس تبدیل می

شاود. از بقیه انرژي باعث گرم شدن عنصر هادف می

 .رو عنصر هدف باید پیوسته خنک شوداین

 نمونه -3-2

صورت الیه یا ورقه ناازک تواند بهنمونه می XRDدر 

نیاااز بااه  XRDطور کلاای نااه باشااد. بااهیااا پااودر نمو

اي ناادارد. معمااوالً در سااازي سااخت و پیچیاادهآماده

شود. نموناه از پودر نمونه استفاده می XRDآزمایش 

صاورت پودري، شاامل صافحات نموناه اسات کاه به

تصادفی در نمونه وجود دارند؛ این امر باعث افازایش 

ذرات ایان پاودر بایاد  شود.سرعت بررسی نمونه می

اي باا ذرات میكرومتار باشاند. نموناه 50تر از وچکک

ها در نماودار پاراش شدگی قلهتر منجر به پهنکوچک

 XRDهاایی در له خود منشاأ تكنیکأشود؛ این مسمی

 رشاد تار ماا شااهداي باا ذرات بزرگاست. در نمونه

جهتی خاص از صفحات هستیم. باید توجاه کارد کاه 

یش شدت اشعه جهتی خاص در نمونه باعث افزا رشد

پراشیده نسبت به حالت کامالً تصادفی، باراي برخای 

 شود.از صفحات می
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  اپتیک -3-3

اسااتفاده از ادوات اپتیكاای،  XRDمنظااور از اپتیااک در 

جهت کنترل و بهبود اشعه ایكس است. بخشی از ایان 

گیرند که ادوات بین منبع اشعه ایكس و نمونه قرار می

مطلوب از تابش اشعه هاي ناهدف آنها، حذف فرکانس

فام )تک فرکانس(، همسو ایكس جهت تشكیل اشعه تک

کردن اشعه و کنترل واگرایی اشعه است. قسامت دوم 

ادواتاای اساات کااه بااین نمونااه و آشكارساااز قاارار 

هاااي گیرنااد. هاادف عمااده ایاان ادوات حااذف تابشمی

هااي زمینه در اشعه ایكاس پراشایده اسات. در روش

شود. این بلاور، باین تفاده میجدید از بلور گرافیت اس

هااي گیرد که هم فرکانسنمونه و آشكارساز قرار می

هاااي زمینااه ناخواسااته در تااابش منبااع و هاام تابش

جاایی کناد. از آنحاصل از پراش از بلور را حذف می

که این بلور جایگزین ادوات اپتیكی بین منباع اشاعه و 

نمونااه و همچنااین بااین نمونااه و آشكارساااز اساات، 

 شود.ها میتفاده از آن باعث کاهش هزینهاس

 آشکارساز -3-4

آشكارساز تاأثیر بسایاري در کیفیات اطالعاات ثبات 

ترین آشكارسااااز، آشكارسااااز شاااده دارد. متاااداول

است. در این ناوع آشكارسااز اشاعه ایكاس  1تناسبی

هاي گااز موجاود اي شده و اتماي شیشهوارد محفظه

هاااي حاصااال از نکناااد. الكترودر آن را یااونیزه می

ها به وسیله اشعه درون محفظاه، باه یونیزه شدن اتم

سمت رسااناي متصال باه اخاتالف پتانسایل حرکات 

کنند. شادت ایان کنند و جریانی را در آن ایجاد میمی

 دهنده شدت اشعه ایكس است. جریان نشان

اساااتفاده  CCD2 از آشكارسااااز XRDهمچناااین در  

علات قیمات  لای باهشود که بازده بااالتري دارد ومی

باالتر آن نسبت به آشكارسااز تناسابی، کمتار ماورد 

 گیرد.استفاده قرار می

 

 

                                                           
1. proportional detector 

2. charge coupled device 

 XRD مزایا و معایب -4

XRD هزینه و پرکاربرد است؛ علت این امار تكنیكی کم

دست این شیوه است. اطالعات به اصول فیزیكی ساده

آمده از پراش اشعه ایكس که شامل زاویه پیک شادت 

ده شده، شدت اشعه پراشیده شده در هار اشعه پراشی

زاویه و پهناي هر پیک است، وابسته به طیف وسایعی 

ها است. این امر کاربرد از خصوصیات و کمیات بلور

 XRDرا به همراه دارد. از جمله محاسن  XRDفراوان 

عدم نیاز به خأل است که باعث کاهش هزیناه سااخت 

هااي تكنیک شود و آن را در مكانی برتر نسبت باهمی

تكنیكااای  XRDدهاااد. همچناااین الكترونااای قااارار می

ساازي غیرتماسی و غیرمخرب است و نیااز باه آماده

 سخت و مشكل ندارد.

توان به رزلوشن و تفكیک پاایین و می XRDاز معایب 

شاادت کاام اشااعه پراشاایده شااده نساابت بااه پااراش 

رد. شدت اشاعه الكترونای پراشایده اشاره کالكترونی 

اسات.  XRDتر از اشاعه بار بزرگ 810شده درحدود 

تار و در نتیجه این امر نیاز به استفاده از نمونه بزرگ

 XRDصااورت میااانگین در نتیجااه تعیااین اطالعااات به

  است.

وابساته باه عادد  XRDشدت اشعه پراشیده شاده در 

تر این شدت کمتر بوده اتمی است. براي عناصر سبک

ناوان مثاال، کناد. باه عمشكل می XRDر را براي و کا

هنگامی که نموناه از یاک اتام سانگین در کناار اتمای 

خوبی تاوان تفكیاک  به XRDسبک تشكیل شده باشد، 

این دو را ندارد. تكنیک پراش نوترونی راه جاایگزینی 

باراي عناصار  XRDبراي ایان مشاكل اسات. اگرچاه 

تر کارایی بهتري دارد اما براي ترکیباات ماواد سنگین

 تفاده است.از هر عنصري قابل اس

موجود در مرکزز تصزویربرداری  XRDدستگاه  -5

 الکترونی

دستگاه موجود در آزمایشگاه دانشكده فنای )تصاویر 

 Brukerمحصاول شارکت  D8 ADVANCE( از ناوع 5

توسااط دانشااگاه  1382باشااد کااه در سااالآلمااان می

خریداري و در دپارتماان عماران دانشاكده مهندسای 
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شاجویان و اسااتید ها داننصب گردید. در طول ساال

دانشگاه، از این دستگاه زیر نظر آقااي دکتار اوحادي 

انادازي مرکاز تصاویربرداري استفاده نمودند. باا راه

الكتروناای در دانشااكده مهندساای، بااه منظااور ارایااه 

خدمات بیشتر و بهتار، باا همكااري و موافقات آقااي 

به این مرکز منتقل گردید.  XRDدکتر اوحدي، دستگاه 

رساانی اضر این دستگاه در حال خدمتکه در حال ح

باشاد. در به متقاضیان داخل و خاارج از دانشاگاه می

ها باه صاورت حضاوري و این مرکز پاذیرش نموناه

 باشد.  پذیر میپستی امكان

 

 
    XRD D8 ADVANCEدستگاه  (:5) ریتصو

 

 هاي دستگاه:مشخصات و قابلیت

  :تیوب از نوع آند ماس باا طاول ماوج معاادلÅ 

541874/1 =αavK   

         (Å  540598/1=α1K  وÅ  544426/1=α2K) 

 حداکثر ولتاژ Kv40  و mA 40 

 اي کااوچكترین گااام حرکاات زاویااه (Smallest 

angular step size ):  0001/0  درجه  

 درجه 150تا  0حرکتی: از  محدوده 

 درجه بر دقیقه 1500اي: سرعت زاویه بیشترین 

 اسابی از نوع تن :سازآشكار(Scintilator) NaI  باا

  5* 510حداکثر نرخ آشكارساازي در هار ثانیاه 

 از جنس ورقه نیكل  bKبه همراه فیلتر 

 هاي پااودري، ورق، الیااه قابلیاات پااذیرش نمونااه

 نشانی شده و حجمی

 1 × 2 × 2ها ورقای و حجمای حداکثر ابعاد نمونه 

 سانتیمتر
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  ر متامیلی 400مقدار بهینه پودر مورد نیاز حدود

 مكعب یا وزن بیش از یک گرم

  90تاا  10بازه نرماال زاویاه اساكن دساتگاه از 

باشد که با توجه به میدرجه  05/0درجه با گام 

 درخواست متقاضی قابل تغییر است.
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گزارش برگزاری دوازدهمین اجالس شورای هماهنگی و 
 اوری کشورریزی منطقه چهار پژوهش و فنبرنامه

 

ساعت  23/01/1401در  ریزي منطقه چهار پژوهش و فناوري کشوردوازدهمین اجالس شوراي هماهنگی و برنامه

تولید، "هاي پیشنهادي در راستاي تحقق شعار سال به صورت مجازي با موضوع برنامه 12:30الی  10:30

ضور دکتر صالحی، معاون محترم پژوهشی و بیان مسائل و مشكالت پژوهشی با ح "آفرینبنیان، اشتغالدانش

علوم، تحقیقات و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ دکتر خیرالدین، معاون محترم فناوري و نوآوري وزارت

ها و معاونین پژوهشی دانشگاه 4منطقه  ریدب یقربانآرش دکتر ؛ وزارت عتف يو فناور ژوهشپ رانیمدفناوري؛ 

هاي همدان، کشور اعم از استان 4هاي علم و فناوري منطقه نیز پارک و مؤسسات آموزش عالی آموزشی و

 . قرار گرفت یو موضوعات مشروحه زیر طرح و مورد بررستشكیل شد قزوین، قم و مرکزي 

 تیاز رتبه، وضع يگزارش مختصر 4منطقه  ریو دب نایس یدانشگاه بوعل يمعاون پژوهش و فناور یدکتر قربان

علم و  يهاو پارک یموسسات آموزش عال ها،و عملكرد و افتخارات دانشگاه يفناورپژوهش و  يدادهابرون

یكی  :فرمایند هدف از پژوهش دو چیز استمی کهفرمایش مقام معظم رهبري را ایشان  منطقه ارائه دادند. يفناور

را  ده کشوردوم حل مسائل کنونی و آین ،رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوري

شاید مصداق هدف  ،آفرینیاشتغال و بنیانسال تولید دانش یعنی 1401 شعار سال بیان نمودند و متذکر شدند که

 و هاي علم و فناوريپارک ،اما براي دانشگاه ،براي عموم کشور ما یک شعار جمله، این . البتهدوم پژوهش باشد

  .وظیفه استیک بلكه  ،این فقط یک شعار نیست ،مراکز پژوهشی

 ،دانشگاه 26مجموعا است.  قم و قزوین تشكیل شده ،مرکزي ،از چهار استان همدان 4هاي منطقه دانشگاه

  .در این چهار استان داریم راپارک علم و فناوري و همچنین مرکز آموزشی و پژوهشكده  ،دانشكده
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 :گانه تخصصی به شرح زیر تشكیل شدهاي ششکمیته 4در منطقه 

 فناوري و کمیته کارآفرینی دبیر: همدان فناوري و علم ارکپ

 اطالعات فناوري کمیته دبیر(: ره)خمینی  امام المللیبین دانشگاه

 جامعه و صنعت با ارتباط کمیته دبیر: اراک دانشگاه

 مرکزي هايآزمایشگاه کمیته دبیر: قم دانشگاه

 فناوري و پژوهش امور ریزيمهبرنا و گذاريسیاست کمیته دبیر: سینا بوعلی دانشگاه

 انسانی علوم کمیته دبیر: دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
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هاي مرکزي هاي مرکزي بین آزمایشگاهنامه آزمایشگاهتفاهم .اندتشكیل دادهفراوانی  ها جلساتاین کمیته

ترین همچنین بزرگ. برقرار شده استها درصدي بین این دانشگاه 25شده و تخفیفات منعقد  4هاي منطقه دانشگاه

 ه است.هاي مرکزي بودنامه کتابخانهسنجی و تفاهمکاري که انجام گرفته ایجاد سامانه علم

 :داشته باشیم ISC بنديدر نظام رتبه 4هاي منطقه بندي دانشگاهنگاهی به رتبه در ابتدا

 

 
 

 ،41دانشگاه تفرش باالي ، 40تا  31تبه دانشگاه اراک در ر ،20تا  11دانشگاه بوعلی سینا در رتبه  1399در سال 

دانشگاه صنعتی  3. المللی امام خمینی دارداي شبیه دانشگاه بیندانشگاه قم رتبه ،30تا  21دانشگاه امام خمینی 

مختلف  هايهاي آنها را در سالرتبه ،صنعتی قمو  صنعتی اراک ،صنعتی همدان. دانشگاه داریم 4 منطقه در

و صنعتی  15تا  11فرمایید صنعتی همدان و صنعتی قم بین رتبه طور که مشاهده میهمان .فرماییدمالحظه می

قرار  20تا  16بین رتبه  1397همچنین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال  .قرار دارد 16اراک در رتبه باالي 

  است. گرفته
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ت علمی أاسامی ثبت شده اعضاي هی .ت علمی ثبت شده استأعضو هی 1557سنجی سامانه علمدر در حال حاضر 

 .اندلینک شده والرگوگل اسكمانند هاي مختلفی به پایگاه
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دانشگاه  ،تعداد کل مقاالتشاخص در ، 4ت علمی منطقه أتولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه و اعضاي هیدر زمینه 

ر رده دوم و دانشگاه اراک در رده سوم قرار المللی امام خمینی ددانشگاه بین ؛بوعلی سینا در رتبه یک قرار دارد

 .دارد
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ت علمی که بیشترین مقاالت را در أعضو هی 10 شامل پژوهشگران برتر منطقه در عرصه تولید علم و پژوهش

 فرمایید:دارند در شكل زیر مشاهده می 4 منطقه
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هستند که  ISIاساس  دانشمندان پراستناد برت علمی داریم که جزء یک درصد أعضو هی 11در منطقه چهار کشور 

 همدان، صنعتی دانشگاه از نفر یک ،شش نفر از این عزیزان از دانشگاه بوعلی سینا ؛اسامی آنها به شرح زیر است

 . هستند خمینی امام المللیبین دانشگاه از نفر دو و قم دانشگاه از نفر دو
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 .نداهقرار گرفت برتر درصد 2 ستیدر ل دییفرما یمالحظه مکه ی بیبه ترت 4از منطقه  یعلم تیأعضو ه 44
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و سایر  نگاهی به عملكرد پارک علم و فناوري استان مرکزيبا   4هاي علم و فناوري منطقه در این قسمت گزارشی از پارک

شرکت هاي خالق و صنایع ام در  6کسب رتبه  4یكی از افتخارات کسب شده توسط استان قم از منطقه شود. ها ارائه میاستان

 .فرهنگی هست
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 :باشدها طبق جدول زیر میبندي استانرتبه بنیان در کل کشور داریمشرکت دانش 6632
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 معرفی کتب انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 

 تدوین: رویا کرمی

 

 
 "تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل"کتاب 

 یزي و سیده مریم اعتمادعزمؤلفان: بیژن حاجی

 انتشارات: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

 1400سال نشر: 

 چا : اول

 

عزیزي عضو هیات علمی گروه دکتر بیژن حاجی

باشد و مقاالت حقوق دانشگاه بوعلی سینا می

متعددي را در حوزه تخصصی خود منتشر کرده 

است. دکتر سیده مریم اعتماد، وکیل پایه یک 

 مدرس دانشگاه هستند. دادگستري و

ترین تعهدات در مقدمه کتاب آمده است یكی از عمده

وکیل، رعایت مصلحت موکل است؛ زیرا در بسیاري 

یابد تا داند یا فرصت آن را نمیامور موکل یا نمی

درباره همه جزییات کار وکالت آگاهی داشته باشد، و 

بیند. پس چگونگی اجراي وکالت را یا ضرورتی نمی

گذارد. هدف مانت، کاردانی و مراقبت وکیل وامیبه ا

حل براي شفافیت در روابط کتاب حاضر ارائه راه

طرفین عقد و به تبع آن تا حدودي پیشگیري از 

 باشد. منازعات احتمالی طرفین می

اي در سه فصل تنظیم شده صفحه 168این کتاب 

است. در فصل اول به مبانی و مفاهیم حقوقی از جمله 

ژه وکالت و مصلحت، پیشینه و ماهیت وکالت و دو وا

کارکرد مصلحت در انواع مختلف و وصف امانی 

بودن عقد وکالت پرداخته شده است. فصل دوم به 

نامه بدان تصریح تعهدات وکیل که طرفین در وکالت

اند و همچنین تعهدات فرعی که در جریان نموده

یابند اجراي تعهدات اصلی وکیل، موضوعیت می

داخته است. در فصل سوم ضمانت اجراي عدم پر

رعایت مصلحت مورد بررسی قرار گرفته و آثاري که 

نقض این تعهد را دربردارد مورد مطالعه قرار داده 

شده است. در پایان کتاب نیز چند صفحه نمونه آراء 

صادره از مراجع قضایی به پیوست آورده شده 

 است. 

 
 "و کلون ژن DNAدرآمدی بر "کتاب 

 مؤلف: تی. اي. براون

 مترجم: حسین رضوان

 انتشارات: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا

 1393سال نشر: 

 چا : اول
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شناسی زیست مولكولی پرفسور براون استاد باستان

رشته اي دانشگاه منچستر انگلستان مرکز زیستی بین

باشد و یكی از اولین افرادي بود که در سطح می

را با استخوان و بقایاي   DNAالمللی استخراج بین

 گیاهی حفظ شده انجام داد.

دکتر حسین رضوان عضو هیأت علمی و دانشیار 

باشد که گروه پاتوبیولوژي دانشگاه بوعلی سینا می

 شناسی هستند.داراي مدرک دکتراي تخصصی ایمنی

 :Gene cloning and DNA analysisعنوان اصلی کتاب 

an introduction باشد.م آن میو ویرایش شش 

 تحلیلسازي ژن و تجزیه و ویرایش ششم به شبیه

DNA رشد تحقیقاتی هاي جدید و روبهدر حوزه

هاي قبلی را پردازد. اما در عین حال فلسفه نسخهمی

کند. با فرض اینكه خواننده اطالعات قبلی حفظ می

هاي مورد کمی از موضوع داشته باشد، اصول تكنیک

ي آنها همه با دقت طراحی استفاده و کاربردها

تصویر چهار رنگ به وضوح  250اند و بیش از شده

سازي ژن و تجزیه و تحلیل ارائه شده است. شبیه

DNA  یک متن مقدماتی ضروري براي طیف

اي از دانشجویان علوم زیستی است؛ از جمله گسترده

شناسی مولكولی، بیوشیمی ژنتیک و ژنومیک، زیست

 شناسی کاربردي. و ایمونولوژي و زیست

عالوه بر تعدادي تغییرات آموزنده در متن در 

طور قابل توجهی هاي پایانی  بهسراسر کتاب، فصل

کننده روز شده و گسترش یافته است تا منعكسبه

هاي اخیر گیر انجام شده در سالهاي چشمپیشرفت

سازي ژن و تجزیه و تحلیل در کاربردهاي شبیه

DNA اشد. کتاب به سه قسمت کلی در بیوتكنولوژي ب

سازي و پردازد. در قسمت اول به اصول شبیهمی

پردازد. در قسمت دوم به می  DNAتجزیه و تحلیل 

 DNAسازي ژن و تجزیه و تحلیل کاربردهاي شبیه

پردازد. و ها میها و ژنومیابی ژندر تحقیقات و توالی

سازي ژن و تجزیه در قسمت سوم کاربردهاي شبیه

دارد. بعد در بیوتكنولوژي را بیان می DNAلیل و تح

از هر فصل یک بخش براي مطالعه بیشتر آمده است 

 باشد.که حاوي چندین مرجع کلیدي می
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  هی به منابع دیجیتالی کتابخانه مرکزی دانشگاهنگا

 رویا کرمی اعظم صائب نجار، تدوین:

 

اساس کتابخانه دیجیتال، ذخیره 

ک به شكل الكترونیكی و نیز مدار

استفاده الكترونیكی است. از این 

نظر که در کتابخانه دیجیتال، 

اي به زمان و خدمات کتابخانه

شود داراي مكان خاص محدود نمی

امتیازات متعددي است. نیاز به 

فضاي کم، امكان بازیابی و ذخیره 

اطالعات و سهولت استفاده در همه 

ات آن جاي دنیا از جمله امتیاز

 است.

منابع دیجیتال در کتابخانه مرکزي 

 به شرح زیر است:

مدرک دیجیتال  کتاب  1402تعداد 

فارسی )عربی، مذهبی، ادبی، 

 تاریخی(؛

هزار مدرک دیجیتال  40تعداد 

هاي کتاب التین )در همه رشته

علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم 

پایه، مهندسی کشاورزي، مهندسی 

 شیمی و هنر(؛

مدرک دیجیتال  7466د تعدا

هاي فارسی و نامهمتن پایانتمام

 التین. 

در جستجوي منابع دیجیتال، امكان 

دسترسی مستقیم  به مواد دیداري 

و شنیداري و همچنین انواع 

هاي الكترونیكی مثل کتاب متن

ها به نامهفارسی و التین و پایان

متن فراهم شده است. صورت تمام

دو صورت جستجوي این منابع به 

گیرد: جستجوي ساده و انجام می

جستجوي پیشرفته. در جستجوي 

ساده، کاربر پس از انتخاب نوع 

مواد و انتخاب منابع دیجیتال 

تواند کلمه یا عبارت مورد نظر می

)کلیدواژه( را وارد نموده و سپس 

عملیات جستجوي خود را انجام 

دهد و در جستجوي پیشرفته، با 

در فیلدهاي  ترکیب چند کلیدواژه

توان به نتایج بهتري متعدد، می

دست یافت. در ادامه جستجوي 

اطالعات کتابشناختی، کاربر با 

تواند نتیجه انتخاب محدود به... می

جستجو را به محدوده زمانی سال 

نشر، نوع ماده و نوع مدرک منابع 

دیجیتال محدود نماید. بعد از انجام 

جستجو در صفحه نتایج جستجو، 

مدارک بازیابی شده نمایش  لیست

تواند شود و کاربر میداده می

براي مشاهده مدارک روي پیوست 

آن کلیک نماید و فایل مورد نظر را 

 دانلود و تورق نماید.
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ساله کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد گزارش عملکرد یک
 های در دست اقدام سینا و برنامهدانشگاه بوعلی

 وین: رضا بازوند، مجتبی خداویسیتهیه و تد

 
 

 های صورت گرفتهاهم فعالیت

امانت کتب و سایر منابع ( 1

کتابخانه: هر یک از اعضاء پس 

از جستجوي اطالعات 

ها از سیستم کتابشناختی کتاب

کامپیوتري کتابخانه، این 

اطالعات را به کتابدار بخش 

امانت تحویل داده و کتابدار 

ضوابط  کتاب مربوطه را طبق

نامه بخش تعیین شده در آئین

دهد. امانت به عضو تحویل می

این بخش در کتابخانه مهندسی 

که مجهز به میز امانت هوشمند 

(RFID است تماما توسط )

 .گیردکاربر صورت می

هاي ( برگزاري کارگاه2

معرفی و نحوه "آموزشی 

هاي جستجو در پایگاه

کارگاه آشنایی با "و  "اطالعاتی

 "یاب(ه همانندجو )مشابهتپایگا

هاي کارگاه نقش شبكه"و 

اجتماعی در ترویج خواندن و 

در هفته پژوهش و "مطالعه

و صدور و تحویل فناوري 

هاي آموزشی گواهی کارگاه

 کنندگانبراي تمامی شرکت

نامه همكاري بین ( انعقاد تفاهم3

کتابخانه مرکزي دانشگاه بوعلی 

هاي سینا و مجمع کتابخانه

صی حوزوي و دانشگاهی تخص

نامه این تفاهم. استان قم )مكتا(

ها و به منظور توسعه فعالیت

مشترک در زمینه هاي همكاري

علمی، تحقیقاتی، کاربردي و 

 بین طرفین منعقد گردید. فرهنگی

نامه همكاري بین انعقاد تفاهم( 4

کتابخانه مرکزي دانشگاه بوعلی 

سینا و دانشگاه فرهنگیان 

منظور نامه بهن تفاهمای. همدان

همكاري در راستاي دسترسی 

به منابع الكترونیک بین دانشگاه 

بوعلی سینا و دانشگاه فرهنگیان 

 منعقد گردید.

رساله و  هايلیفا يارگزار( ب5

نامه در سامانه کتابخانه و انیپا

 براي کاربران.  شدن آن یاتیعمل

هاي مازاد از اهداء کتاب( 6

کتابخانه کتابخانه مرکزي به 

مرکزي شهر با مجوز معاونت 

 محترم پژوهش و فناوري. 

جلد کتاب  60( دریافت حدود 7

اهدایی از سفارت فرانسه در 

ایران: با پیگیري به عمل آمده 

جلد کتاب مورد نیاز  60تعداد 

گروه آموزش زبان فرانسه 
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دانشگاه به کتابخانه مرکزي 

 دانشگاه اهداء گردید.

جلد کتاب  100( دریافت حدود 8

شناسی اهدایی از سازمان زمین

با : و اکتشافات معدنی کشور

هاي به عمل آمده تعداد پیگیري

جلد کتاب مورد نیاز گروه  100

عدد  450شناسی و حدود زمین

شناسی به کتابخانه نقشه زمین

شناسی دانشگاه و گروه زمین

 اهداء گردید.

جلد  1700( دریافت حدود 9

 ون کتاب اهدایی از خیری

نهادهاي دولتی از جمله بالغ بر 

جلد کتاب نفیس مرجع از  500

 .فردوفاییخانواده مرحوم 

جلد کتاب در  977( خرید 10

عنوان در نمایشگاه  945قالب 

. با 1400مجازي کتاب در سال 

ریال  500،000،000اختصاص 

از طرف معاونت محترم پژوهش 

 25و فناوري دانشگاه و دریافت 

ز سوي وزارت درصد یارانه ا

درصدي  20ارشاد و تخفیف 

نمایشگاه که در کل 

ریال کتاب تهیه  750،000،000

 شد.  

جلد کتاب در  858( خرید 11

عنوان در نمایشگاه  800قالب 

مجازي و حضوري کتاب در 

.  دانشگاه بوعلی 1401سال 

 700سینا با تامین اعتبار مبلغ 

میلیون ریال به اضافه یارانه 

ارشاد و تخفیف حمایتی وزارت 

ناشرین نمایشگاه موفق گردید 

میلیون  850تا در مجموع مبلغ 

ریال از نمایشگاه مجازي و 

 حضوري خرید نماید.

و  یرساناطالع ،یهماهنگ( 12

منابع مورد  ستیل يآورجمع

و  یآموزش يهاگروه ازین

در  کتاب دیجهت خر انیدانشجو

قالب نمایشگاه کتاب و خریدهاي 

ین بخش کتابخانه اي. در ادوره

موفق شده تا منابع درخواستی 

افراد را ظرف مدت یک هفته و 

منابع کمیاب را ظرف مدت دو 

ضمن اینكه . هفته تامین نماید

هاي مربوط به تمامی درخواست

کتب التین اعضاي محترم هیات 

جویی منظور صرفهعلمی را به

ها و کامل نمودن منابع در هزینه

به  بخش دیجیتال کتابخانه

صورت الكترونیكی در 

ترین زمان ممكن تامین و کوتاه

 دهد.در اختیار ایشان قرار می

نویسی ( انجام فهرست13

هاي دیجیتال التین و کتاب

نویسی کتب فارسی، فهرست

اي زمان با خرید منابع دورههم

و نمایشگاهی توسط 

کارشناسان بخش 

نویسی، و فهرست

ها و نامهنویسی پایانفهرست

هاي دانشجویی توسط سالهر

کارشناس کتابخانه مرکزي. 

کتابخانه در بخش منابع دیجیتال 

کتاب  72407توانسته در حدود 

صورت و منبع دیجیتالی را به

هاي سیستمی به منابع خود فایل

 اضافه نماید.

متمرکز  تیانجام عضو( 14

پذیرش شده در  انیدانشجو

ابتداي هر سال تحصیلی با 

انه و ارسال درخواست کتابخ

سیستمی اسامی دانشجویان از 

طریق آموزش و تسویه حساب 

سیستمی تمامی دانشجویان در 

هنگام فراغت از تحصیل از 

طریق کارشناسان کتابخانه 

 مرکزي دانشگاه.

( خرید اشتراک سامانه 15

سامانه  یاب(:همانندجو )مشابهت

وجوي با جست« همانندجو»

خودکار در متن کامل 

ها و دیگر ها و رسالهنامهپایان

 مدارک علمی در ایرانداک

)پژوهشگاه علوم و فناوري 

اطالعات ایران( که تحت پوشش 

هاي ، نوشتهباشدوب نیز می

 همانند را بازیابی و اندازه

همانندي و منبع اطالعات همانند 

کمترین تعداد  .دهدرا نمایش می

درخواست بررسی همانندجویی 

در  سینادر دانشگاه بوعلی

 1400اردیبهشت ماه و تیرماه 
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 2و  1تعداد ترتیب بهبه

درخواست و بیشترین تعداد 

همانندجویی در مهرماه و آبان 

 26و  61ترتیب به 1400ماه 

 درخواست بوده است.

 یاطالعات يهاگاهیاشتراک پا( 16

تامین  نیو الت یفارس یعلم

به شرح جدول زیر، و  منابع

 ی.تمدید قراردادهاي پشتیبان

 
 ههای اطالعاتی دانشگااشتراک پایگاه(: 1)جدول 

 پایگاه اطالعاتی فارسی پایگاه اطالعاتی التین

 دانش لینک
basu.daneshlink.ir 

 (www.ricest.irرسانی علوم و فناوري )اي اطالعسایت منطقهوب

 (www.isc.irپایگاه استنادي علوم اسالمی )

 (www.magiran.irبانک اطالعات نشریات )

 بزرگترین بانک مقاالت علوم اسالمی و انسانی
www.noormags.ir 

 (www.sid.irپایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )

 (www.civilica.comهاي کشور )ناشر تخصصی کنفرانس
 

( فراهم کردن دسترسی آسان 17

سینا به کاربران دانشگاه بوعلی

ایران،  لمنابع کتابخانه ملی دیجیتا

صورت بدون محدودیت و به

 24000مندي از رایگان و بهره

 عنوان کتاب براي مطالعه برخط.

 

نسخه  300( صحافی بیش از 18

کتب با ارزش کتابخانه که فاقد 

چا  مجدد بوده و قابل جایگزینی 

 نیستند.

( کسب میانگین رتبه کمتر از 19

هاي ، در نظام ارزیابی کتابخانه10

ارت عتف )اک( در تحت پوشش وز

کتابخانه  226کتابخانه ) 282بین 

 56تحت پوشش وزارت علوم و 

هاي کتابخانه تحت پوشش ارگان

دولتی دیگر( مورد ارزیابی. 

متاسفانه در بخش فضاي اداري 

اختصاصی به کارکنان کتابخانه، 

سینا رتبه آخر دانشگاه بوعلی

 کشوري را احراز نمود.

( ثبت نام و عضویت 20

ویان، کارکنان و اعضاء دانشج

محترم هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشكی همدان در نرم افزار 

کتابخانه. با توجه به توافق نامه 

منعقده بین دانشگاه بوعلی سینا 

همدان و دانشگاه علوم پزشكی 

همدان امكان خدمات مشترک 

علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و 

 کاربردي بین طرفین وجود دارد.

لوهاي سردر ( تعویض تاب21

تمامی  هاي دانشگاه:کتابخانه

ها با توجه تابلوهاي سردرکتابخانه

به استهالک، تغییر یافته و 

 تابلوهاي جدید نصب گردید.

 

 
 

 نیا نایس یدانشگاه بوعل( 22

معدود در جمع  افتخار را دارد که

 نۀیگنج يدارا ،رانیا يهادانشگاه

است. مجموعه  یخط يهانسخه

ه بوعلی سینا نسخ خطی دانشگا

یكی از گنجینه هاي نفیس به 

جامانده از دوران گذشته و 

پشتوانه معنوي بسیار خوب 

باشد. این مجموعه دانشگاه می

 74خطی شامل  نسخه 445داراي 

جلد قطع  63جلد قطع رحلی، 
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جلد قطع  129وزیري بزرگ، 

جلد  179وزیري متوسط و کوچک، 

 550قطع ربعی یا بیاضی و حدود 

 .باشداب چا  سنگی مینسخه کت

دانشگاه موفق شده تا فهرست 

تمامی منابع خطی خود را در دو 

مندان به مجلد جهت اطالع عالقه

اي از این چا  برساند و نسخه

فهرست در سایت کتابخانه 

بارگزاري شده است. بدون شک با 

توان در بین تكمیل این بخش می

هاي منطقه غرب و در کل دانشگاه

شایانی را در اختیار کشور خدمات 

 مندان و پژوهشگران قرار داد.عالقه

ارائه آمار از وضعیت 

 های دانشگاهکتابخانه

هاي در زیر آماري از کتابخانه

و  4تا  2دانشگاه در قالب جدول 

 شود.ارائه می 1نمودار 

 

 های دانشگاهتعداد اعضاء فعال کتابخانه (:2)جدول 

 هاي دانشگاهاعضاء کتابخانه

 ضاء فعالاع

 اعضاء فعال هیات علمی و کارکنان

 کارکنان اعضاء هیات علمی

425 745 

 اعضاء فعال دانشجویی

 دکتري کارشناسی ارشد کاردانی و کارشناسی

11218 1781 591 

 14760 تعداد کل اعضاي هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

 

 دانشگاه بوعلی سیناهای منابع موجود در کلیه کتابخانه (:3)جدول 

 منابع

 منابع چاپی

 التین فارسی 

 70382 150247 غیرمرجع)نسخه(

 3000 2000 مرجع)نسخه(

 225629 جمع

 منابع الکترونیکی )غیرچاپی(

 التین فارسی

243 74306 

 74549  جمع

 پایان نامه

9938 
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 1401 -1400تراکنش کتب امانتی و برگشتی در سال  (:4)جدول 

رگشتب  ردیف کتابخانه امانت 

321.4  1 مرکزي 6.221 

892.6  .27211  2 علوم پایه و شیمی 

6.892 558.2  3 علوم انسانی و علوم ورزشی 

923.8  4 کشاورزي 11.181 

117.4  821.11  5 مهندسی 

311.4  .2687  7 هنر و معماري و پیرادامپزشكی 

283.3  317.6  8 علوم اقتصادي و اجتماعی 

 

 
 نكته: تعداد کمتر کتب برگشتی به دلیل تمدید مجدد کتابها به درخواست دانشجو می باشد

 

 :های هدفبرنامه

( تالش در جهت تكمیل ساختمان 1

اصلی کتابخانه مرکزي دانشگاه که 

تا حدود زیادي بستگی به منابع 

هاي مالی در دسترس و سیاست

 دانشگاه دارد؛

صورت به د نمایشگاه کتابایجا (2

در هفته پژوهش در ساالنه 

 ؛دانشگاه

مرکز منابع توسعه و تكمیل  (3

دیجیتالی و منابع غیرچاپی شامل: 

e-book ،pdf  هاي جدید نامهیانپا

  ؛هاي قدیمینامهو اسكن پایان

هاي با پایگاهساالنه عقد قرارداد  (4

التین و فارسی مطابق اطالعاتی 

هاي پایگاهجدول اشتراک 

 اطالعاتی؛

ب در طول سال اخرید کت (5

صورت براساس سفارش به

 ؛تقاضامحور
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نویسی کتب انجام فهرست (6

  ؛خریداري شده

و  دیجیتالی کردن( تالش براي 7

که  مرکز نسخ خطی گندزدایی

اي بستگی به اهداف توسعه

 دانشگاه دارد؛

که ایجاد موزه مفاخر دانشگاه  (8

اي سعهبستگی به اهداف تو

 دانشگاه دارد؛

( خرید تجهیزات براي 9

هاي دانشگاه نظیر میز و کتابخانه

هاي مطالعه دانشجویی، صندلی

هاي کتاب، سیستم میز امانت قفسه

( و سایر تجهیزات RFIDهوشمند )

 اي؛پایه

هاي آموزشی ( برگزاري کالس10

براي کارکنان کتابخانه و دیگر 

 هاي کتابخانه. بخش
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  1401دفتر ارتباط با جامعه و صنعت در سال عملکرد گزارش 

 فردانش آرش ،يمحمد سجاد: نیتدو و هیته

 

  پژوهشی انعقاد قراردادهای

در راستاي ارتقاء دستاوردهاي 

علمی و فناوري و ارتباط با صنایع 

مهم کشور و به منظور نیل به 

خودکفایی، امور قراردادهاي 

دیریت ارتباط با صنعت دانشگاه م

از  باشد.مشغول به فعالیت می

، ي این بخشهاجمله فعالیت

توان به انعقاد قراردادهاي می

تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد 

هاي مختلف، نامه با سازمانتفاهم

ها، ،انجام ارسال گزارش پروژه

کلیه مكاتبات با صنعت، صدور 

نامه، جلسات فنی و انواع ضمانت

صصی در راستاي تحقق تخ

ها، هاي صنعتی، کنترل پروژهطرح

نظارت بر حسن اجراي قراردادها، 

حسابداري مالی قراردادها و 

هاي کالن ملی، مدیریت پروژه

هاي دفاعی، ریاست پروژه

تحقیقات  ،جمهوري و وزارت علوم

صدور گواهی اتمام و و فناوري، 

قراردادها اشاره کرد. بخش امور 

ها را شنهادات پروژهدادها پیرقرا

هاي مرتبط به صنایع و سازمان

نماید و در صورت ارسال می

ها، قرارداد پذیرش پروپوزال

مابین معاونت پژوهش صنعتی فی

و فناوري دانشگاه )مجري( و 

شود. صنعت )کارفرما( منعقد می

متعاقباً بخش امور قراردادها اقدام 

به انتخاب مدیر پروژه/کارپرداز 

ه و به امضاي ریاست طرح نمود

دانشگاه تفویض اختیار به مدیر 

شود. کلیه کارهاي فنی و پروژه می

پشتیبانی توسط مدیر پروژه و 

همكاران طرح مطابق چارت و 

فازهاي قرارداد مدیریت، پیگیري و 

شود. دایره امور قراردادها اجرا می

ضمن نظارت و بررسی شكلی و 

کلی اجراي مراحل و فازهاي 

مكاتبات الزم با  قرارداد،

و  هاکارفرمایان، ارسال گزارش

اخذ مفاصاحساب  ،اقدامات اجرایی

بیمه از سازمان تامین اجتماعی و 

هاي تخصصی حقوق مشاوره

 .ددهانجام می راصنعتی قراردادها 

در بحث قراردادهاي پژوهشی  

الزم به ذکر است که در سال 

با همكاري دفتر ارتباط با  1401

در راستاي  جامعه و صنعت

افزایش ارتباط با جامعه و صنعت 

قرارداد با  یازدهقرارداد ) 21تعداد 

بخش خصوصی و ده قرارداد با 

بخش دولتی( به مبلغ حدودا 

معادل شصت  000/000/100/60

میلیارد و صد میلیون ریال منعقد 

 10شده است. از این قراردادها، 

قرارداد مربوط به دانشكده 

متعلق به قرارداد  3مهندسی، 

قرارداد  1دانشكده کشاورزي، 

 2متعلق به دانشكده علوم پایه، 

قرارداد مربوط به دانشكده هنر و 

قرارداد مربوط به  1معماري، 

قرارداد   2دانشكده پیرادامپزشكی، 

متعلق به دانشكده مهندسی 

قرارداد متعلق به  2کبودرآهنگ و 

دانشكده حسابداري رزن است. در 

و مبلغ  تعداد 2و  1شكل 

تا  1401قراردادهاي منعقد شده در 

هاي کنون به تفكیک دانشكده

مختلف نمایش داده شده است. 

البته باید یادآور شد آمار سال 

هنوز نهایی نشده و تا انتهاي  1401

شاءاهلل دچار تغییر و بهبود سال ان

در سال رود انتظار میخواهد شد. 

هاي اخیر در جاري نسبت به سال

رشد  هامبلغ طرح تعداد و

 گیري مشاهده شود.چشم
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 به تفکیک دانشکده 1401(: تعداد قراردادهای منعقد شده در سال 1شکل )

 

 
 به تفکیک دانشکده 1401مبلغ قراردادهای منعقد شده در سال (: 2شکل )

 

های برگزاری کارگاه

 آموزشی و کارآموزی

گیري فضایی مناسب جهت شكل

زمینه  اي درآموزش حرفه

هاي نرم و تقویت این مهارت

مهارت در دانشجویان دانشگاه در 

ابتدا و سایر افراد در گام بعد به 

در  .شودعنوان یک نیاز شناخته می

افزایی دانشجویان بحث مهارت

الزم به ذکر است که در سال 

با همكاري دفتر ارتباط با  1401

دوره  9جامعه و صنعت تعداد 

یی براي افزاآموزشی و مهارت

دانشجو برگزار شده است. از  300

دوره به صورت  4ها، این دوره
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دوره به صورت  5حضوري و 

مجازي برگزار شده است. الزم به 

ها در ذکر است که این دوره

-راستاي افزایش توانمندي اشتغال

پذیري و کارآفرینی دانشجویان 

اند. در بحث ارتباط با برگزار شده

 400 اعهاي کارآموزي جمدوره

دانشجو براي این منظور به صنایع 

هاي بیرون دانشگاه و سازمان

جهت سپري کردن این دوره 

 معرفی شدند.

  فرصت مطالعاتی

هاي فرصت دورهدر طرح 

 بوعلی سینادانشگاه مطالعاتی، 

شرایط الزم را براي حضور 

اساتید در صنایع داخلی در قالب 

ماهه  12تا  6مطالعاتی فرصت 

در طی این دوران  .آوردفراهم می

استاد به عنوان نماینده دانشگاه در 

. در بحث یابدصنعت حضور می

هاي مطالعاتی الزم به ذکر فرصت

با همكاري  1401است که در سال 

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، 

 9طرح فرصت مطالعاتی ) 19تعداد 

وقت و عدد فرصت مطالعاتی تمام

( وقتفرصت مطالعاتی نیمه 10

 مهیا شده است. 

 

 

 

 

نامه سرباز امریه در تدوین آیین

 دانشگاه بوعلی 

 خدمت قانون 66 ماده استناد به

 147 اصل اجراي در و وظیفه نظام

 راستاي در و اساسی قانون

 همكاري نامهتفاهم سازياجرایی

 و تحقیقات علوم، وزارت مابین

 مسلح نیروهاي کل ستاد و فناوري

 از ناسبم گیريهدف بهره با

 ها،دانشگاه در آموختگاندانش

 آموزش مراکز و هاپژوهشگاه

 ارتباط امریه به عنوان کشور عالی

 در همكاري و صنعت و جامعه با

 پژوهشگاه/ دانشگاه ارتباط توسعه

 هايطرح در و و صنعت جامعه با

 همچنین و نوآورانه و تحقیقاتی

 تحقیقاتی، هايآزمایشگاه همكار

 دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر

 موثر کارگیريبه جهت سینا بوعلی

 پژوهشی حوزه در این کارکنان

 .است داده انجام را الزم اقدامات

نامه طرح جایگزین تدوین آیین

خدمت نخبگان وظیفه در دانشگاه 

 بوعلی 

هدف از این برنامه جذب 

پژوهشگران نخبه وظیفه و 

کارگیري دانش و تخصص آنها هب

هاي ا و فعالیتهدر پیشبرد طرح

 پژوهشی دانشگاه و همچنین

هاي پژوهشی فرصت انجام فعالیت

به نخبگان وظیفه در راستاي رفع 

نیازهاي ملی و پیشبرد اهداف 

علمی و فناوري کشور است. 

وظیفه می بایست با  همكاري نخبه

موافقت و ارتباط با یک استاد 

میزبان از اعضاي هیات علمی 

. نخبه باشد بوعلی سینا دانشگاه

التحصیالن تواند از فارغوظیفه می

و یا هر  بوعلی سینا دانشگاه

  .دانشگاه دیگر باشد

اقدامات دفتر ارتباط با جامعه و 

صنعت در راستای ثبت اختراع 

 داخلی و خارجی

 صنعت با ارتباط دفتر

 در را خود فعالیت دانشگاه

 داوري و اختراع ثبت خصوص

 آغاز خارجی و  داخلی اختراعات

 مرتبط هاي نامهآیین کلیه و نموده

 تدوین واحد این توسط موضوع، با

 اهداف از یكی است. شده مصوب و

 ارائه سهولت بر مبنی واحد این

 شده محقق مخترعین به خدمات

  .است

 دانشجویان و علمی هیات اعضاي

 ثبت هنگام ،سینا بوعلی دانشگاه

 مرحله در (1 )نمودار اظهارنامه

 مالكیت درصد 001 مالكیت، تعیین

 ثبت سینا بوعلی دانشگاه نام به را

 از مخترعین، از یک هر سهم .نمایند

 به توجه با اختراع، ثبت مادي عواید
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 مالكیت کمیته در شده ذکر رویه

 طی و شده تعیین دانشگاه فكري

 رسمیت دانشگاه با داخلی قرارداد

 .یابدمی
 

 
 اعاختر ثبت اظهارنامه ثبت مراحل (:1) نمودار
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 المللیثبت اختراع بین

 تبدیل در دانشگاه اندازچشم به نظر

 سوم، نسل دانشگاه به دانشگاه

 مالكیت خدمات ارتقاي و تحول

 اداره این کار دستور در فكري،

 منظور همین به است. قرارگرفته

 کانون برحمایت عالوه دانشگاه

 مخترعان تشویق جهت ایران، پتنت

 ارائه به اماقد دانشگاهی محققان و

 تشویق جهت ايویژه تسهیالت

 اختراع ثبت براي مخترعان

 این جمله از است. نموده المللیبین

 10 پرداخت به توانمی تسهیالت

 اختراع ثبت هايهزینه درصد

 ذکر شایان کرد. اشاره المللیبین

 90 پرداخت با تسهیالت این است

 کانون طرف از هاهزینه درصد

  .است همراه ایران پتنت

 و المللیبین اختراع ثبت رویه

 بدین مالی هايحمایت از استفاده

 است: شرح

 پتنت کانون نمایندگی به مراجعه- 1

 از آگاهی و دانشگاه در ایران

 ؛بیشتر جزئیات و شرایط

 اختراع ثبت درخواست تكمیل - 2

 پتنت کانون سامانه در المللیبین

 ؛فارسی زبان به ایران
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 نهایی ثبت تدرخواس ارسال -3

 نماینده به کانون سامانه در اختراع

 ؛دانشگاه در پتنت کانون

 اختراع، اولیه تایید درصورت- 4

 اختراع کامل متن بایستی مخترع

 تحویل انگلیسی زبان به را خود

 ؛نماید پتنت کانون نماینده

 از اداري امور کلیه گیريپی- 5

 مرحله تا پرونده تشكیل مرحله

 پتنت کانون دهنماین توسط گرنت

 گیرد.می صورت دانشگاه در

 داوران فنی مباحث به گوییپاسخ

 عهده بر المللیبین اختراع ثبت اداره

 .بود خواهد مخترعان

کارگاه آشنایی با برگزاری 

ها و نیازها سامانه نظام ایده

 ( در دانشگاه بوعلی سینا)نان

 1401/06/02این کارگاه در تاریخ 

 30یش از با حضور نمایندگان ب

دستگاه اجرایی استان در دانشكده 

مهندسی دانشگاه بوعلی سینا 

این سامانه یكی از . برگزار شد

ابزارهاي قدرتمند جهت ایجاد نظام 

ملی نوآوري مبتنی بر ایجاد ارتباط 

مستقیم بین نیازهاي جامعه، 

صنایع خصوصی دولتی و 

هاي پژوهشگران، شرکت

م هاي علبنیان و خالق، پارکدانش

و فناوري و مراکز رشد خواهد 

همچنین این کارگاه در  .بود

الدین اسدآبادي دانشگاه سیدجمال

 هم برگزار شد.

بازدید و برگزاری نشست از 

 هاصنعتی و سازمان صنایع

بازدید جناب آقاي مهندس  .1

گرشاسبی مدیر عامل و آقاي 

دکتر رضویان، مدیر تحقیقات 

و توسعه و شرکت سیمان 

اونت پژوهشی هگمتان از مع

 ؛دانشگاه بوعلی سینا

 سیمان شرکت" از بازدید .2

 ؛"هگمتان

 شرکت" از روزه یک بازدید .3

 منابع توسعه) باتري صبا

 ؛"(توان انرژي

کل  با مدیر برگزاري نشست .4

کمیته امداد امام خمینی استان 

 ؛همدان

اداره کل میراث بازدید  .5

دشگري و صنایع فرهنگی، گر

 ؛دستی استان همدان

بنیان مجتمع دانشاز بازدید  .6

 .الوان ثابت

طراحی سایت دانشگاه و 

 دفتر ارتباط با صنعت سایت وب

دفتر ارتباط با در طراحی سایت 

قسمتی از سایت به قرار  صنعت

هاي ثبت اختراع، نامهآییندادن 

و  هاي مطالعاتیفرصت

 ، اردوها وقراردادهاي پژوهشی

 دانشگاه در شده جلسات برگزار

 کاربران تا داده شده اختصاص

 تمام از سایت به مراجعه با بتوانند

 در این زمینه اطالع دانشگاه اخبار

  کنند. پیدا

ساخت حساب کاربری لینک دفتر 

 ارتباط با جامعه و صنعت 

لینكدین جهت استفاده تخصصی از 

حساب کاربري دانشگاه در این 

 اندازي شد. اهشبكه اجتماعی ر

 اندازی شاخه دانشجوییراه

IEEE در دانشگاه بوعلی سینا 

شاخه دانشجویی انجمن مهندسان 

برق و الكترونیک با همت مدیر 

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 

دانشگاه، و پیگیري کارشناس دفتر 

ارتباط با صنعت دانشگاه، آقاي 

مهندس سجاد محمدي در دانشگاه 

حال حاضر  در .اندازي شدراه

دکتر محمدمهدي شهبازي استاد 

مشاور و سجاد محمدي رئیس 

هستند. با   IEEEشاخه دانشجویی 

ایجاد این شاخه در دانشگاه امكان 

مندي از مزایاي عضویت در بهره

از قبیل شرکت در  IEEE موسسه

دریافت IEEE مسابقات دانشجویی 

، IEEEهاي رایگان برخی نشریه

اي سایت هاستفاده از زیرشاخه

IEEEهاي ، استفاده از تخفیف

، و.... IEEEهاي شرکت در کنفرانس

براي دانشجویان و همكاران این 

 .دانشگاه فراهم گردیده است

 

 

https://hamedan.mcth.ir/
https://hamedan.mcth.ir/
https://hamedan.mcth.ir/
https://hamedan.mcth.ir/
https://hamedan.mcth.ir/
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 گزارش عملکرد حوزه مدیریت فناوری اطالعات و 
 ارتباطات دانشگاه 

 

مدیریت فناوري اطالعات همچون 

گذشته ضمن ارائه خدمات فناوري 

هاي پشتیبانی، برنامه اطالعات و

اي خود را نیز پیش برده توسعه

ها ها و برنامهاست. این فعالیت

تحت سه عنوان زیرساخت و 

هاي شبكه، مرکز داده و سامانه

 افزاري به شرح زیر است. نرم

 زیرساخت و شبکه

در زمینه زیرساخت و شبكه، رینگ 

دوم فیبر نوري دانشگاه تكمیل 

رسیده برداري شده و به بهره

است. این رینگ ضمن افزایش 

پهناي باند شبكه داخلی دانشگاه، با 

پشتیبانی از رینگ قبلی بر پایداري 

افزاید. و قابلیت اطمینان آن می

هاي داخلی همچنین شبكه

ها بازنگري شده و برخی دانشكده

موارد اصالح و تقویت شده است. 

هاي آتی این حوزه از برنامه

بكه و توان به بهسازي شمی

توسعه زیرساخت فیبر به 

واحدهاي باقیمانده پردیس اصلی 

سازي دانشگاه و همچنین یكپارچه

هاي اقماري با شبكه دانشكده

 پردیس اصلی دانشگاه اشاره کرد. 

 مرکز داده

اخیرا با اهتمام ویژه ریاست و 

هیات رئیسه محترم دانشگاه، توان 

محاسباتی و میزبانی دیتاسنتر 

ش قابل توجهی یافته دانشگاه افزای

است. اهمیت حیاتی این افزایش 

توان ناشی از آن است که تعداد 

افزاري مورد هاي نرمسامانه

استفاده در دانشگاه همواره سیر 

صعودي داشته و سرورهاي 

روز یافته به آنها روزبهاختصاص

اند. طی این تر شدهپرکارتر و شلوغ

پروژه برخی از سرورهاي قدیمی 

اي جدیدتر و قدرتمندتر با سروره

جایگزین شده و ضمن بهبود 

کیفیت ارائه سرویس، شرایط الزم 

براي استقرار سرورها و 

هاي جدید را هم مهیا نموده سامانه

است. شایان ذکر است که 

دیتاسنتر مرکزي دانشگاه از نظر 

شرایط فنی و میزبانی به حد اشباع 

خود رسیده است. از این رو 

دیتاسنتر جدید  اندازيتسریع راه

اي هاي توسعهدانشگاه براي برنامه

فناوري اطالعات حیاتی بوده و 

 نیازمند توجهی بیش از پیش است. 

 افزاری های نرمسامانه

افزار به هاي حوزه نرمعمده فعالیت

هاي جدید، اندازي سامانهراه

هاي فعلی و روزرسانی سامانهبه

سایت روزسانی وبهمچنین به

متمرکز بوده است. سامانه دانشگاه 

مدیریت کاربران اینترنت، اکانتینگ، 

اندازي شده که خدمات جدید راه

تر و بهتري را ارائه گسترده

نماید. همچنین سامانه می

تخصصی نگارستان براي مدیریت 

ها و خدمات حوزه معاونت فعالیت

فرهنگی تهیه شده و استقرار یافته 

 است. 

 سامانه احراز هویت مرکزي

دانشگاه نیز بهبود یافته و تكمیل 

شده است. این سامانه اکنون آماده 

ها براي احراز اتصال سایر سامانه

هویت است. با استفاده از این 

سامانه به تدریج درگاه ورود به 

هاي دانشگاه یكپارچه همه سامانه

شده و دسترسی کاربران 

دانشگاهی به خدمات فناوري 

 د.نمایاطالعات را تسهیل می

سایت دانشگاه به عنوان وب

ویترین دانشگاه همواره در حال 

بازنگري و ارتقاء، هم در حوزه 

زیرساخت و هم در حوزه 

محتواست. ایجاد سایت ویژه 

مجتمع آموزش عالی نهاوند، 

اندازي میز خدمت الكترونیک، راه

بهبود و توسعه سامانه تغذیه، 

ریزي مبتنی بر سامانه بودجه

هاي سامانه عملكرد و برخی
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هاي تخصصی دیگر از اهم فعالیت

 انجام یافته در این بخش هستند. 

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند 

که قباًل خود به عنوان یک دانشگاه 

با  ؛اي داشتبود و سایت جداگانه

هاي عنوان یكی از دانشكدهادغام به

اقماري دانشگاه بوعلی سینا در 

ت با نیاز به یک زیرسای 1401سال 

Domain  دانشگاه بوعلی سینا را

براي این  مذکور داشت که سایت

اندازي شد تا مجتمع نیز راه

اطالعات مربوط به مجتمع در این 

 زیرسایت قرار گیرد.

 میز خدمت الكترونیک اصطالحی

است که این روزها در حوزه 

خدمات فناوري اطالعات 

هاي بزرگ دولتی زیاد سازمان

ران و شود. مدیشنیده می

کارشناسان حوزه فناوري 

اطالعات در راستاي توسعه 

خدمات الكترونیک سعی در 

گسترش دامنه میز خدمت 

در این راستا  الكترونیک دارند.

، العات دانشگاهطمدیریت فناوري ا

جهت ارائه خدمات سریع و آسان 

و تكریم ارباب رجوع در دانشگاه، 

جویی در مصرف کاغذ و صرفه

ز محیط زیست کمک به محافظت ا

رسانی به و نیز تسریع در خدمت

رجوع این لینک را در بستر ارباب

ها بر وب و به عنوان یكی از لینک

سایت روي صفحه اصلی وب

اندازي کرد. جامعه دانشگاه راه

رسانی میز خدمت هدف و خدمت

الكترونیک شامل اعضاي هیات 

علمی، کارکنان، دانشجویان و 

افراد و آموختگان و سایر دانش

هایی که با دانشگاه در سازمان

باشد و تمامی ارتباط هستند می

خدماتی که دانشگاه به صورت 

دهد در این الكترونیک ارائه می

اندازي شده قسمت طراحی و راه

 است.

جدید دانشگاه که در سامانه تغذیه 

، اندازي شده بودراه 1400سال 

با ورود دانشجویان بعد از امسال 

ري از دانشگاه به دلیل سال دو دو

اي به شكل گسترده ،ویروس کرونا

در دسترس تمامی دانشجویان و 

در تمامی مقاطع تحصیلی قرار 

گرفت. و همچنین با ادغام مجتمع 

آموزش عالی نهاوند با دانشگاه 

بوعلی سینا به عنوان یكی از 

هاي اقماري دانشگاه، دانشكده

سامانه تغذیه در آنجا نیز 

ریزي سامانه بودجه شد.اندازي راه

از ابتداي سال مبتنی بر عملكرد 

اندازي شده است و راه 1400

مراحل نهایی ورود اطالعات و 

بردار . بهرهکندها را طی میداده

واحد بودجه و  این سامانه

 .است تشكیالت دانشگاه

ریزي فعلی در هر واحد طبق برنامه

اي براي دانشگاه کارشناس ویژه

طالعات آن واحد روزسانی ابه

اختصاص یافته است. با وجود 

هاي آموزشی برگزاري دوره

مختلف و یادآوري مكرر اهمیت 

ها، در عمل هدف روزرسانیاین به

مذکور به نحو مطلوب تحقق نیافته 

و بازنگري درباره برنامه 

سایت دانشگاه را روزرسانی وببه

ضروري ساخته است. بر این 

 روزرسانی متمرکزاساس به

عنوان ساز و کار سایت بهوب

جدید این حوزه مطرح شده و در 

هاي مدیریت دستور کار برنامه

 فناوري اطالعات است.  
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 مرکز نشر دانشگاه از گزارش عملکرد 
  1401لغایت آذر  1400آذر 

 تدوین: محمدجواد یدالهی فر

 

   عنوان کتاب که تعداد  50چا

وان عن 13عنوان تالیف و  37

 50ترجمه بوده است. از این 

 28عنوان چا  اول و  22عنوان، 

 باشد؛عنوان، تجدیدچا  می

   انجام امور مربوط به چا

کتاب، اعم از اخذ مجوز چا ، 

شابک، فیپا و عقد قرارداد با 

 صاحبان اثر؛

  انجام مراحل  مربوط به داوري

هاي تصویب شده در شوراي کتاب

 مرکز نشر دانشگاه؛

 اندازي  یگیري ساخت و راهپ

نمایشگاه دائمی کتاب در 

 روزرسانی آنها؛ها و بهدانشكده

هاي فروش برگزاري نمایشگاه

 صورت فیزیكی؛کتاب به

  عقد قرارداد با مراکز پخش

 جدید کتاب؛

 نامه مرکز نشر تدوین آیین

 دانشگاه؛

 نامه چا  کتاب تدوین شیوه

 مرکز نشر دانشگاه؛

  صورت بهچا  کتاب

هاي حجیم و الكترونیكی براي کتاب

 هایی که فروش آنها کم است؛کتاب

 اندازي سیستم اعالم پیگیري راه

حریق انبارهاي مرکز نشر براي 

 ها؛ایمنی کتاب

  پیگیري قرارداد براي انجام بیمه

هاي موجود در انبارهاي کتاب

 کتاب مرکز نشر؛

  پیگیري تعمیر و استاندارد

کشی برق انبارهاي کردن سیم

 مرکز نشر؛

  پیگیري این مرکز مبنی بر تغییر

هاي چا  شده که از قیمت کتاب

قبل چا  شده و قیمت کمتري بر 

 روي جلد آنها درج شده بود؛

 افزار پیگیري خرید نرم

انبارداري و فروش کتاب و انجام 

مراحل چا  و فروش از طریق این 

ه افزارکه فعال به نتیجه نرسیدنرم

 است؛

 دهی انبار پیگیري سامان

نگهداري کتاب و خارج نمودن 

سال  10هایی که بیش از کتاب

سابقه چا  دارند و فروش 

 اند؛نرفته

 ها در هماهنگی با دانشكده

خصوص تسریع در ارسال موارد 

درخواستی چا  کتاب از طریق 

 اعضا محترم هیات علمی؛

  ایجاد راهكار و برنامه در

هاي اعضاي کتابخصوص ثبت 

محترم هیات علمی که در خارج از 

 دانشگاه چا  شده است؛

  پیگیري و هماهنگی با مراکز

هاي فروش کتاب و فروشگاه

اینترنتی براي فروش و معرفی 

 هاي مرکز نشر؛کتاب

  عقد قرارداد با صاحبان اثر در

هاي هایی که چا  کتابچاپخانه

مصوب شوراي مرکز نشر در آنها 

 گردد.م میانجا

 هاي اداري چا  سربرگ و فرم

مورد درخواست واحدها و 

 ها؛دانشكده

  شرکت در جشنواره انتخاب

کتاب سال که از طرف وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 

 ؛گرددمی

تسریع در انجام مراحل داوري در 

 راستاي چا  کتاب؛

   برگزاري وبینار آموزشی

اعضا  نامه مرکز نشر برايآئین

 محترم هیات علمی.   
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 سینا گزارش ساالنه مرکز رشد و نوآوری دانشگاه بوعلی
  1401الی آذر ماه  1400آذر ماه 

 فرختدوین: پروانه رسولی

 های تخصصیجلسات و نشست

جلسه شوراي مرکز  8برگزاري . 1

رشد. تعداد واحدهاي پذیرش شده 

واحد؛ تعداد واحدهاي  16جدید : 

 3واحد موفق، و  9: خارج شده

 واحد ناموفق؛

اندیشی نشست هم 3برگزاري . 2

واحدهاي فناور با مدیریت مرکز 

  ؛رشد و فناوري دانشگاه

اندیشی نشست همبرگزاري . 3

واحدهاي فناور با سه مجموعه 

  ؛گذاريسرمایه

نشست مشترک برگزاري . 4

دانشگاه بوعلی ریاست محترم 

  ؛سینا و فرمانداري بهار

نشست مشترک رئیس برگزاري . 5

مدیرعامل با  یناسدانشگاه بوعلی

هاي صنعتی استان شرکت شهرک

  ؛همدان

اندیشی نشست هم 3برگزاري . 6

و نوآوري مدیران مراکز رشد 

 هاي استان؛دانشگاه

نشست بررسی  2برگزاري . 7

گذاري ابعاد همكاري و سرمایه

رکت ببنیان نماینده موسسه دانش

  ؛و مدیران واحدهاي فناور

یل برگزاري هماهنگی جهت تشك. 8

 جلسه کمیته علمی، 4و برگزاري 

سازي و تجاري فناوري،

توانمندسازي کمیته اقتصاد 

  ؛بنیان استان همداندانش

اولین نشست تخصصی . 9

 ،در حوزه برق« دورهمی فناورانه»

 ات؛الكترونیک و فناوري اطالع

اندیشی نشست هم برگزاري. 10

مدیر مرکز رشد و نوآوري با مدیر 

  ؛کل میراث فرهنگی

اندیشی جلسه هم برگزاري. 11

مدیر مرکز رشد و نوآوري با 

معدن و  ،رییس سازمان صنعت

  ؛تجارت استان همدان

اندیشی جلسه همبرگزاري . 12

مدیر مرکز رشد و نوآوري با 

  ؛فرماندار شهرستان بهار

اندیشی نشست هم برگزاري. 13

 مدیر مرکز رشد و مدیر کل تعاون،

  ؛کار و رفاه اجتماعی

اندیشی نشست هم برگزاري. 14

مدیر مرکز رشد و کارآفرینی با 

 IT & ICT تعدادي از فعاالن حوزه

  ؛در استان

حضور مدیر مرکز رشد در . 15

  ؛خبرگزاري ایسنا

حضور مدیر مرکز رشد در . 16

انداز اقتصاد شبكه برنامه چشم

 ؛ایران کاال

حضور مدیر مرکز رشد در . 17

شبكه  يبرنامه گفتگوي ویژه خبر

 همدان.

های آموزشی و کارگاه

 توانمندسازی 

برگزاري اولین کم   -1

توانمندسازي کسب و کار 

 48(. در مجموع 1401)تابستان 

ساعت کارگاه آموزشی  و دو 

بازدید در قالب این طرح برگزار 

 گردید؛

اندازي راه»کارگاه آموزشی  -2

ویژه « کسب و کار و کارآفرینی

 ؛                                 میت علأاعضاء محترم هی

کارگاه آشنایی با تسهیالت  -3

  ور.موجود براي واحدهاي فنا

 بازدید ها

بازدید از یازدهمین نمایشگاه  -4

 المللی نوآوري و فناوريبین

INOTEX ؛ 

https://roshd.basu.ac.ir/-/نشست-هم-اندیشی-واحدهای-فناور-با-سه-مجموعه-سرمایه-گذاری?redirect=https%3A%2F%2Froshd.basu.ac.ir%2Farchive-news%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_keywords%3D%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_assetCategoryIds%3D1474090%252C1504051%252C1489215%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
https://roshd.basu.ac.ir/-/نشست-هم-اندیشی-واحدهای-فناور-با-سه-مجموعه-سرمایه-گذاری?redirect=https%3A%2F%2Froshd.basu.ac.ir%2Farchive-news%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_keywords%3D%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_assetCategoryIds%3D1474090%252C1504051%252C1489215%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
https://roshd.basu.ac.ir/-/نشست-هم-اندیشی-واحدهای-فناور-با-سه-مجموعه-سرمایه-گذاری?redirect=https%3A%2F%2Froshd.basu.ac.ir%2Farchive-news%3Fp_p_id%3D3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_keywords%3D%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_assetCategoryIds%3D1474090%252C1504051%252C1489215%26_3_INSTANCE_9qEU0r8roHa5_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch
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بازدید از زمین و سوله  -5

به مرکز رشد و اختصاص یافته 

اندازي پردیس جهت راهنوآوري 

دانشگاه بوعلی سینا در فناوري 

  ؛شهرستان بهار

پورمجاهد  مهندس ظاهربازدید  -6

معاون هماهنگی امور اقتصادي 

از مرکز نوآوري  استانداري همدان

و خالقیت دانشگاه به منظور 

 ؛ بررسی پیشرفت پروژه

بازدید دانشجویان رشته  -7

مدیریت کسب و کار از مرکز رشد 

یند جهت آشنایی با فرا و کارآفرینی

 کار مرکز؛

بازدید معاون پژوهش و  -8

فناوري دانشگاه از واحدهاي فناور 

  .مرکز رشد و کارآفرینی مستقر در

 

 

 

 هارویدادها و نمایشگاه

برگزاري اولین مشارکت در  -1

رویداد استارتاپی طراحی حسگرها 

حسگرهاي شیمیایی براي و زیست

هاي غذایی و شناسایی آالینده

 اساتید، ویژه محیطیزیست

کارآفرینان و مبتكران  دانشجویان،

 ؛در استان همدان

مشارکت با معاونت فرهنگی و  -2

اجتماعی در برگزاري رویداد کمند 

)کار، مهارت، نوآوري دختران 

 دانشجو(؛ 

مشارکت با دانشكده کشاورزي  -3

جهت برگزاري اولین رویداد 

 تخصصی کشاورزي؛

هاي نمایشگاه توانمندي -4

فناور مستقر در مراکز واحدهاي 

 .رشد دانشگاه

 

 

 

 سایر اقدامات انجام شده

اندازي پیگیري راهاخذ مجوز و  -1

دانشگاه، پردیس علم و فناوري 

نامه تفاهمو تدوین اختصاص فضا 

 این طرح؛ و طرح توجیهی

اندازي طرح توجیهی راهتدوین  -2

پیگیري و  کارخانه نوآوري

ر تومان اعتبا میلیارد 20اختصاص 

 براي این پروژه؛

اندازي سازمان پیگیري راه -3

ت أه هییگذاري و اخذ تاییدسرمایه

 زمینه؛ امنا در این

اندازي مرکز نوآوري راه -4

مجتمع آموزش عالی نهاوند و 

  ؛جذب نیرو براي این واحد

انتصاب جناب آقاي دکتر  -5

جهت مشاوره توسعه و راد رضایی

 به واحدهاي فناور.ریابی اباز
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معرفی مرکز نوآوری تخصصی گیاهان دارویی و گشنیز در 
  مجتمع آموزش عالی نهاوند

 تهیه و تنظیم: عاطفه ملكیان

 
 

مرکز نوآوري تخصصی گیاهان 

دارویی و گشنیز در مجتمع 

آموزش عالی نهاوند با همكاري 

مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا 

فعالیت  1401همدان از اوایل سال 

خود را آغاز نموده است. 

اندازي مرکز نوآوري نامه راهتفاهم

تخصصی گیاهان دارویی و گشنیز 

مابین  11/11/1400در تاریخ 

دانشگاه بوعلی سینا همدان و 

معاونت علمی و فناوري ریاست 

 000,000,000,2جمهوري با اعتبار 

 ریال منعقد گردیده است.

عنوان  اندازي این مرکز بهبا راه

تنها مرکز نوآوري تخصصی 

 ،گیاهان دارویی در استان همدان

هاي نوآورانه قابلیت انجام فعالیت

فرینانه در زمینه تولید، آو کار

سازي و فرآوري، تجاري

برندسازي مرتبط با گیاهان 

هاي ها، تیمدارویی در قالب هسته

بنیان در هاي دانشنوآور و شرکت

هد اي به وجود خواسطح منطقه

 آمد. 

اندازی مرکز نوآوری ضرورت راه

 گیاهان دارویی و گشنیز

 
 

ایران کشوري غنی از نظر گونه

هاي گیاهی و به تناسب آن داراي 

ظرفیت بسیار باالیی در رشد 

گیاهان دارویی است. استفاده از 

تمدن و فرهنگ  گیاهان دارویی، در

غنی ایران داراي قدمت هزار ساله 

خیر استفاده از هاي ااست. در سال

گیاهان دارویی در جهان افزایش 

پیدا کرده است. تعامالت و تجارت 

در جهان در حال  ییاهان دارویگ

ش است. بر اساس یافزا

در سال  یبانک جهان يهاینیبشیپ

و تجارت  یگردش مال 2050

اهان یبر گ یمتمرکز و مبتن یجهان

ارد یلیم 5000به حدود  ییدارو

تجارت  مد. سهیدالر خواهد رس

گیاهی دارویی  محصوالت از جهانی

یارد دالر و سهم میل 124حدود 

میلیون  440ایران از این میزان 

توان گفت صرفاً دالر است که می

جهانی در  تجارت درصد از کل 4/0

  .حوزه گیاهان دارویی است

اهان دارویی یترین گاز جمله مهم

در شهرستان نهاوند محصول 

https://aradbranding.com/world-trade-survey/
https://aradbranding.com/world-trade-survey/
https://aradbranding.com/world-trade-survey/
https://aradbranding.com/what-are-the-profitable-products-to-start-a-business/
https://aradbranding.com/what-are-the-profitable-products-to-start-a-business/
https://aradbranding.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://aradbranding.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
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که این طوريگشنیز است. به

درصد گشنیز  90شهرستان حدود 

درصد تولید  70استان همدان و 

گشنیز کشور را به خود اختصاص 

و هر ساله سطح وسیعی از داده 

مزارع نهاوند به کشت گشنیز 

ابد. این سطح در یاختصاص می

برخی از دوره ها به بیش از 

هكتار هم رسیده است. از  12000

هگشنیز در تولید برخی فرآورد

هاي دارویی و بهداشتی و هم 

چنین عطر و اسانس استفاده می

آبعالوه این محصول کمهشود، ب

زآوري خوبی هم بوده و ار بر

دارد. در حال حاضر گشنیز 

و بیشترین  شودمیفروشی خام

 .شودسود نصیب دالالن گشنیز می

اي که امسال قیمت خرید گونهبه

گشنیز از کشاورزان نهاوند هر 

هزار تومان )کمتر از یک  25کیلو 

که قیمت فروش درحالی ،دالر( بوده

عمده این محصول در بازار هند به 

دالر است.  6/2ین طور میانگ

شده و همچنین قیمت سورت

بندي شده گشنیز در سایت بسته

گرم آن قیمتی برابر  425 ،آمازون

 26دالر )هر کیلو حدود  99/10با 

دالر و در برخی برندهاي ادویه هر 

دالر یعنی کیلویی  4/5اونس آن تا 

دالر قیمت دارد(  190بیش از 

گشنیز تولیدي شهرستان نهاوند به 

هاي حاشیه خلیج فارس و کشور

 شود. پاکستان صادر می

با توجه به تعداد زیاد 

و  يالن بخش کشاورزیالتحصفارغ

توان و تجربه  يریکارگلزوم به

جهت  يریزن قشر، برنامهیا یعلم

ن یآنان در ا يریکارگاشتغال و به

ق یبخش مولد اقتصاد کشور، از طر

 يهات از توسعه شرکتیحما

گذاري بر هیماان و سریبندانش

ن مقطع یهاي نوآورانه در افعالیت

به  يضرور ياز کشور امر یزمان

ت به یبا عنا .رسدینظر م

قرارگرفتن مراکز نوآوري به عنوان 

در  يو فناور يکانون توجه نوآور

در  ينقش محور يفایکشور و ا

ن یسازي دانش، توسعه ايتجار

 يدی، تولیقاتیهاي تحقتیدسته فعال

كن از یباشد. لیمت یدر اولو

ت ین راهكارها جهت موفقیترمهم

ت از یان حمایبندانش ينهادها

ت و ی، خالقيفعاالن عرصه نوآور

در  ینیآفربر فن یمبتن ینیکارآفر

 باشد. ین ساختار میا

نسل سوم و  يهابا ورود دانشگاه

و  يچهارم به حوزه نوآور

ت عوامل مرتبط با ی، اهمینیکارآفر

افته که یش یافزا يقدر، بهينوآور

ها را صرفاً نهادها، دانشگاه یبرخ

مؤثر  يارهایبر اساس عوامل و مع

 يبند، رتبهینیو کارآفر يبر نوآور

در  يند. مرکز نوآورینمایم

 يهاتیولؤمس يفایا يراستا

دانشگاه و دانشكده در حوزه 

و  ي، توسعه فناورينوآور

ازها و یبه ن ییگو، پاسخینیکارآفر

اثر ءارتقا و امعهج يهاچالش

 .استشكل گرفته  یاجتماع یبخش

ن راستا مجتمع آموزش عالی یدر ا

 یعنوان مجتمع دانشگاهنهاوند به

و  ینیکارآفر ياندازهابا چشم

و  ي، تقاضامحورییگرامهارت

از  يریگبا بهره يسازفرصت

 یعلم يهال وجود گروهیپتانس

، یمی، شيکشاورز یمهندس

ن یو همچنره یع و غیصنا یمهندس

، یاز تمام امكانات علم يریگبا بهره

ره خود یو غ یی، اجرایپژوهش

 ياقصد دارد در حل مسائل توسعه

و  .دیمنطقه و شهرستان ورود نما

ش یبا واقف بودن بر مشكالت پ

ن حوزه و یده در ایصاحبان ا يرو

 يهات قرار دادن شرکتیتحت حما

ان فعال؛ در یبنفناور و دانش

اهان دارویی، گام گی يهانهیزم

ت یت و هدایحما يرا برا يفراتر

آموختگان ند اشتغال دانشیفرآ

ده و صنعت در یجوان، صاحبان ا

مذکور  يهاگسترش حوزه يراستا

 یطرح مذکور گام يبردارد. اجرا

ن صنعت یزایی ااشتغال يدر راستا

، ي، فناوريدیدر ابعاد تول

ع و فروش و ی، توزيبندبسته

هاي بالقوه لیپتانس ییشكوفا

جهت  یاستان و نقطه عطف

 يهات از شرکتیو حما یبانیپشت

 ییاهان دارویفعال در حوزه گ

 خواهد بود. 

اهداف مرکز نوآوری تخصصی 

 گیاهان دارویی و گشنیز

  ایجاد زمینه کارآفرینی و

حمایت از نوآوري و خالقیت 
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ویژه هنیروهاي محقق جوان ب

، محققین و مجتمعدانشجویان 

 نان شهرستان نهاوندکارآفری

در زمینه گیاهان دارویی با 

 تاکید بر گشنیز؛

 ایجاد شرایط تجمیع و هم-

افزایی میان کارآفرینان فعال 

هاي گیاهان دارویی در رشته

 ؛و کشاورزي

  تشویق فناوران حوزه گیاهان

دارویی به ورود به حوزه 

هاي گیاهی، فرآورده

بندي، مارکتینگ و بسته

 ؛صادرات و غیره

 ک به رونق اقتصادي کم

شهرستان مبتنی بر دانش و 

هاي پیشرفته حیطه فناوري

 ؛گیاهان دارویی

  حمایت از کارآفرینی و

  ؛اشتغال زنان

 بنیان هاي دانشایجاد شرکت

کوچک و تخصصی با امكان 

رقابت در بازارهاي داخلی و 

 .جهانی

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فصلنامه معاونت پژوهش
 

 اخبـار 

 پـژوهشی    
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 وعلی سینا رویدادهای پژوهشی در دانشگاه ب
 

سینا برای دانشگاه بوعلی 2023ر گزارش بناب

 قرار گرفت QS بندی آسیاییبار در رتبهاولین

 

 
 

 بنديرتبه در باراولین براي سینابوعلی دانشگاه

 قرار 351-400 رتبه کسب با QS 2023 آسیایی

 23 برتر هايدانشگاه ،QSبنديرتبه نظام .گرفت

 است کرده معرفی را 2023 سال در آسیایی کشور

 ند.اشده بنديرتبه و ارزیابی دانشگاه 760 آن در که

 براي تاکنون که باشدمی بنديرتبه بزرگترین این

 این در است. گرفته انجام آسیایی هايکشور

 .دارند حضور ایران از دانشگاه 12 بنديرتبه

 مشابه بنديرتبه این براي استفاده مورد روش

 استفاده QS جهانی بنديرتبه براي که است روشی

 هانوز و اضافه آن به هاییشاخص اما شود،می

 بنديرتبه شناسیروش در است. شده تعدیل

 استفاده شاخص 11 از ،2023 سال در QS آسیایی

 .اندشده داده نشان زیر جدول در که گردیده

 

 ؛2023براساس گزارش مربوط به سال 

 1200-500سینا جایگاه اه بوعلیدانشگ

بندی تایمز را های برتر جهان در رتبهدانشگاه

 کسب کرد

 

 
 

بندي تایمز مربوط به براساس گزارش موسسه رتبه

هاي المللی دانشگاهبندي بین)نظام رتبه 2023سال 

منتشر گردید، دانشگاه  1401جهان( که در مهرماه 

بار، با کسب توانست براي چهارمینسینا بوعلی

هاي برتر جهان جزو دانشگاه 1201-1500  رتبه

هاي علمی معتبر تایمز یكی از نظام .قرارگیرد

مراکز آموزش  2004المللی است که از سال بین

بندي عالی را در سراسر جهان، مورد ارزیابی و رتبه

شاخص در قالب  13بندي از این رتبه دهد.قرار می

پنج معیار کلی تشكیل شده است که در آن آموزش 

درصد،  30درصد، پژوهش با وزن  30با وزن 

المللی با وزن درصد، وجهه بین 30استنادات با وزن 

درصد  5/2درصد و ارتباط با صنعت با وزن  5/7

 قرار دارد.

 

 

 

 

https://basna.ir/fa/news/4648/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6516/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6516/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6516/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 ؛2023بندي موضوعی سال با اعالم نتایج رتبه

های علوم زیستی، سینا در حوزهدانشگاه بوعلی

بندی جهانی تایمز مجددا فیزیک و مهندسی رتبه

 حضور یافت
 

 
 

بندي تایمز مربوط بر اساس گزارش موسسه رتبه

المللی بندي بین)نظام رتبه 2023به سال 

سینا توانست در هاي جهان( دانشگاه بوعلیدانشگاه

هاي جهان در حوزه فهرست موثرترین دانشگاه

مهندسی، حوزه علوم فیزیک و حوزه علوم زیستی 

بندي دانشگاه بر اساس این رتبه .قرارگیرد

، 801-1000سینا در حوزه مهندسی رتبه بین بوعلی

و حوزه  801-1000رتبه بین  حوزه علوم فیزیک

را کسب کرده  801-1000علوم زیستی رتبه بین 

هاي علمی بندي تایمز یكی از نظامپایگاه رتبه .است

مراکز  2004المللی است که از سال معتبر بین

آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و 

 .دهدبندي قرار میتبهر

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؛ISC دانشگاه جامع کشور توسط  110در ارزیابی 

سینا رتبه چهاردهم کشور را دانشگاه بوعلی

 کسب کرد
 

 
 

زاده، رئیس مؤسسه استنادي دکتر سیداحمد فاضل

با اعالم این خبر  (ISC) علوم و پایش علم و فناوري

شوراي  958گفت: نتایج این ارزیابی در جلسه 

گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و 

آبان تأیید و مصوب شد  15فناوري در روز یكشنبه 

دکتر  .تبه مطلق هر دانشگاه اعالم شودکه ر

هاي کلی در بندي، معیارزاده گفت: در این رتبهفاضل

ها و مؤسسات آموزش بندي دانشگاهارزیابی و رتبه

درصد(،  30حوزه آموزش )با وزن  6عالی در 

درصد(، فناوري و نوآوري )با  25پژوهش )با وزن 

 10سازي )با وزن المللیدرصد(، بین 20وزن 

درصد( و  10درصد(، اثرگذاري اقتصادي )با وزن 

 5خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیالت )با وزن 

هاي وي افزود: هر کدام از این معیار .درصد( است

اصلی، به تعدادي شاخص اصلی و زیر شاخص 

شود که عملكرد دانشگاه در هر یک از تقسیم می

 شود. ها به صورت جداگانه ارزیابی میآن

زاده ادامه داد: اطالعات مورد نیاز به منظور لفاض

ها و مؤسسات پژوهشی از سه بندي دانشگاهرتبه

آوري شده است: اطالعات پژوهشی که طریق جمع

است.  ISC بنديآوري آن بر عهده گروه رتبهجمع

ها که از طریق تكمیل خوداظهاري دانشگاه

بندي توسط رابطین در پرسشنامه الكترونیكی رتبه

آید. و نیز برخی اطالعات ها به دست میدانشگاه

https://basna.ir/fa/news/6660/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6660/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6660/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6572/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6572/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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آموزشی که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و 

هاي زیر مجموعه در اختیار فناوري یا سازمان

وي گفت: در  .شودبندي قرار داده میگروه رتبه

 110، مجموعا تعداد 1399-1400سال بندي رتبه

ها مورد دانشگاه حضور داشتند که اطالعات آن

بررسی و ارزیابی قرار گرفت و براساس ماموریت، 

بندي قرار بندي شده و مورد رتبههر یک دسته

بندي بندي با رتبهاند. تفاوت این دستهگرفته

بندي، هاي پیش این است که در این دستهسال

  .هاي زیرنظام به صورت مستقل هستنددانشگاه
 

با اعالم مؤسسه استنادي علوم و پایش علم و 

 ؛(ISC) ناوريف

 (H) سینا بر اساس شاخص هرشدانشگاه بوعلی

 های کشور را کسب کردرتبه چهاردهم دانشگاه
 

 
 

گفت: موضوع  ISC زاده رئیسدکتر سیداحمد فاضل

بیانات مقام معظم مرجعیت علمی براي اولین بار در 

مطرح شد، بر اساس  1384رهبري در سال 

یكی »فرمایشات ایشان هدف پژوهش دو چیز است: 

رسیدن به مرجعیّت علمی و حضور در جمع 

سرآمدان علم و فنّاوري و دّوم حلّ مسائل کنونی و 

. 1397/03/20)مقام معظم رهبري، « کشور آینده

عنوان  که تحت H در ادامه گفت: شاخص ISC رئیس

شود، در سال نیز شناخته می« ه رش»شاخص 

معرفی شد. چنانچه  J. Hirsch میالدي توسط 2005

تعداد  Hتعداد از انتشارات یک پژوهشگر،  H حداقل

استناد دریافت کرده باشد، آن پژوهشگر داراي 

اگر  A است. به عنوان مثال، پژوهشگر H شاخص

 12 مدرک منتشر کرده باشد که حداقل 12حداقل 

 ها دریافت کرده باشد، آن پژوهشگر استناد براي آن

h-index  12 دارد.  

هاي علمی بنابر اعالم اداره روابط عمومی و همكاري

المللی مؤسسه استنادي علوم و پایش علم و بین

ها و ؛ عدد این شاخص براي دانشگاه(ISC) فناوري

مؤسسات پژوهشی و فناوري حاضر در رتبه بندي 

استخراج شده  Web of Science ایگاهبر اساس پ

الزم به ذکر است، بر این اساس دانشگاه  .است

رتبه چهاردهم  h-index=111 سینا با کسببوعلی

 .هاي کشور را کسب کرده استدانشگاه
 

 ؛ISC براساس اعالم

 150-101ه سینا در جایگادانشگاه بوعلی

قرار  D-8 های کشورهای عضوبندی دانشگاهرتبه

 گرفت
 

 
 

هاي بندي دانشگاهطبق این گزارش در رتبه

، از جمهوري اسالمی ایران، D-8کشورهاي گروه 

ها حضور دارند که دانشگاه تعدادي از دانشگاه

ها در جایگاه سینا نیز در فهرست این دانشگاهبوعلی

بندي از اطالعات این رتبه .است قرارگرفته 101-150

و   USPTO ،WOS،Incitesهاي اطالعاتیپایگاه

https://basna.ir/fa/news/6665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%B1%D8%B4-h-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%B1%D8%B4-h-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%B1%D8%B4-h-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6665/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%B1%D8%B4-h-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6513/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-d-8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6513/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-d-8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6513/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-d-8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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هاي مرتبط ها و سایر سایتسایت دانشگاهوب

-بندي دانشگاهمنظور رتبهبه .آوري شده استگرد

 1634، اطالعات پژوهشی D-8هاي کشورهاي گروه

در پایگاه  D- 8سازمان از کشورهاي عضو گروه

 2017-2019هاي در فاصله سال  InCitesاطالعاتی

هایی که ها، دانشگاهبررسی شد. از بین این سازمان

منتشر مدرک را در این بازه زمانی  150بیش از 

بندي را تشكیل دادند. کرده بودند، جامعه هدف رتبه

 463هایی که این شرایط را داشتند تعداد دانشگاه

حضور پیدا  D- 20218بندي دانشگاه بود که در رتبه

گفتنی است گروه هشت کشور اسالمی در  .کردند

شامل هشت  D8حال توسعه با نام اختصاري گروه 

ي اسالمی ایران، کشور مسلمان اندونزي، جمهور

بنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزي، مصر و نیجریه 

 .شودمی

 

 هاي اساسی علم براساس اطالعات پایگاه شاخص

(ESI)؛ 

سینا در حضور پنج پژوهشگر دانشگاه بوعلی

زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا 

 استمرار یافت
 

 
 

پیمان صالحی گفت:  به نقل از وزارت علوم، دکتر

فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا 

  (ESI)هاي اساسی علممستخرج از پایگاه شاخص

توسط   (WOS)متعلق به شرکت کالریویت آنالیتیكس

  (ISC)موسسه استنادي علوم و پایش علم و فناوري

 .مورد تحلیل و پاالیش قرار گرفت 1401در مهرماه 

هزار پژوهشگر  100در مرحله نخست، از بین حدود 

با استفاده از   ESIپراستناد برتر دنیا در پایگاه

نام  1400شناسی پیشرفته و خودکار، بیش از روش

پژوهشگر ایرانی )به صورت نام خانوادگی و شكل 

شناسایی شد. سپس،  اختصاري نام کوچک(

کارشناسان پژوهشی مؤسسه استنادي علوم و 

هاي تخصصی طی فرآیند  (ISC)علم و فناوريپایش 

زدایی این هاي مختلفی را جهت ابهامپردازش

فهرست و شناسایی دقیق همه مدارک منتسب به هر 

 841در نتیجه، تعداد  .پژوهشگر انجام دادند

هاي پژوهشگر با وابستگی سازمانی ایران در حوزه

موضوعی مختلف شناسایی شدند که عملكرد 

استنادي آنها بر اساس چهار شاخص  پژوهشی و

هاي دریافتی به ( نسبت تعداد کل استناد1سنجی: علم

( تعداد متوسط 2تعداد کل مقاالت استناد کننده، 

( متوسط درصد 3خوداستنادي به ازاي هر مقاله، 

هاي ( نسبت تعداد کل استناد4خوداستنادي و 

د دریافتی )بدون در نظر گرفتن خوداستنادي( به تعدا

مقاالت استناد کننده )بدون در نظر گرفتن 

خوداستنادي( یک نویسنده مورد ارزیابی قرار 

-ها با دادهگرفت. الزم به ذکر است که این شاخص

هاي کالن جهانی تطبیق داده شد و مقادیر نرمال 

 .براي هر شاخص استخراج شد

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

کلی، تعداد پژوهشگران ایرانی  طوراضافه کرد: به

پراستناد یک درصد برتر دنیا که توسط موسسه 

از سال   (ISC)استنادي علوم و پایش علم و فناوري

توجهی  تاکنون شناسایی شده، رشد قابل 1398

داشته است. تعداد دانشمندان ایرانی این فهرست از 

 685، 512، 361، 249به ترتیب  1401تا  1397سال 

 4فر بوده است. بدین ترتیب در یک دوره ن 841و 

https://basna.ir/fa/news/6554/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6554/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6554/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا فصلنامه معاونت پژوهش  

 1401 اییزپ، 1، شماره 5دوره 
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درصد در ورود پژوهشگران  340ساله رشد حدود 

ایرانی به فهرست یک درصد برتر دنیا مشاهده 

 .شودمی

الزم به ذکر است، براساس این گزارش حضور پنج 

سینا به شرح زیر، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی

در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر 

 :دنیا استمرار پیدا کرد

 گل، استادتمام شیمی آلیدکتر محمدعلی زلفی. 1

 دکتر عباس افخمی، استادتمام شیمی تجزیه .2

 دکتر طیبه مدرکیان، استادتمام شیمی تجزیه .3

 دکتر محمدحسن مرادي، استادتمام مهندسی برق .4

چقامارانی، استادتمام شیمی دکتر آرش قربانی .5

 آلی

 

 
 

 سینا بوعلی دانشگاه از دیگر پژوهشگر دو همچنین

 در ریاضیات، و کشاورزي موضوعی هايحوزه در

 قرار دنیا پراستناد دانشمندان درصد یک جمع

 :گرفتند

 صنایع مهندسی دانشیار صالحی، فخرالدین دکتر  .6

 غذایی

 استادیار عضو سامعی، محمداسماعیل دکتر .7

 ریاضی

سینا به چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی

 معرفی شدند 1401عنوان سرآمد علمی سال 

 

 
 

سینا، توسط چهار عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی

فدراسیون سرآمدان علمی، به عنوان سرآمد علمی 

 سرآمدان نشست پنجمین .معرفی شدند 1401سال 

 معاون ستاري، سورنا دکتر حضور با ایران علمی

 محمدعلی دکتر جمهوري، ریاست فناوري و علمی

 دکتر و فناوري و تحقیقات علوم، وزیر گل،زلفی

 ایران، علمی سرآمدان فدراسیون دبیر سرکار، سعید

 از تقدیر و 1401 سال سرآمدان معرفی هدف با

 مراسم، این در .شد برگزار برتر مراکز و نفرات

 و علمی هیأت عضو گلزلفی محمدعلی دکتر

 عضو الهینعمت داود ردکت آلی، شیمی استادتمام

 سعید دکتر تجزیه، شیمی استادتمام و علمی هیأت

 فیزیکشیمی استادتمام و علمی هیأت عضو عزیزیان

 دانشیار و علمی هیأت عضو رئوفی داود دکتر و

 علمی سرآمد عنوان به سینابوعلی دانشگاه فیزیک

 .شدند معرفی 1401 سال
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 ؛scopus براساس اطالعات جدید نمایه استنادي 

آموخته دانش 2عضو هیأت علمی و  17نام 

فهرست دو »سینا در جدیدترین دانشگاه بوعلی

 قرار گرفت« درصد دانشمندان برتر دنیا
 

 
 

، با scopusبراساس اطالعات جدید نمایه استنادي 

نفر از اعضاي  17، 2021بررسی مقاالت مربوط به 

سینا و با بررسی کل هیأت علمی دانشگاه بوعلی

نفر از  11هاي مختلف، سالمقاالت مربوط به 

اعضاي هیأت علمی، در فهرست دو درصد 

بر این اساس، با   .دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند

دکتر سعید  2021بررسی مقاالت مربوط به 

عزیزیان، دکتر محسن جاللی، دکتر عباس افخمی، 

گل، دکتر فخرالدین صالحی، دکتر محمدعلی زلفی

چقامارانی، دکتر طیبه مدرکیان، دکتر آرش قربانی

دکتر داود رئوفی، دکتر جواد بهنامیان، دکتر بابک 

اللهی، ژاله، دکتر اردشیر خزایی، دکتر داود نعمت

واقعی، دکتر نیا، دکتر رامین قربانیدکتر علی علوي

الحسینی، دکتر میثم مظاهر احمدي، دکتر آرش فتاح

زاده و دکتر حجت ویسی لهیاري، دکتر محمود نصرا

هاي مختلف، و با بررسی کل مقاالت مربوط به سال

گل، دکتر عباس افخمی، دکتر دکتر محمدعلی زلفی

سعید عزیزیان، دکتر محسن جاللی، دکتر طیبه 

چقامارانی، دکتر آرش مدرکیان، دکتر آرش قربانی

الحسینی، دکتر جواد بهنامیان، دکتر داود فتاح

کتر جواد صاین و دکتر فخرالدین اللهی، دنعمت

در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا  صالحی

 .قرار گرفتند

 

 در رقابت با مؤلفین از سراسر کشور؛

سینا به گاه بوعلیکتاب عضو هیأت علمی دانش

عنوان کتاب برتر در چهارمین دوره هفته ملی 

اُمین دوره کتاب کشاورزی و منابع طبیعی و سی

 هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد
 

 
 

نوشته دکتر حسین مددي عضو هیأت علمی و کتاب 

 سینا با عنوانپزشكی دانشگاه بوعلیدانشیار گیاه

"Biological Control of Insect and Mite Pests in 

Iran"   توانست رتبه برتر چهارمین دوره هفته ملی

اُمین دوره کتاب کشاورزي و منابع طبیعی و سی

 .کند هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزي را کسب

دکتر جواد کریمی از دانشگاه فردوسی مشهد نیز در 

 .تألیف این کتاب همكاري کرده است

چهارمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزي و منابع 

اُمین دوره هفته کتاب وزارت جهاد طبیعی و سی

کشاورزي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برگزار 

ها، مجالت علمی، مجالت در این آیین، کتاب شد.

ترویجی کشاورزي و آثار ترویجی )نشریه ترویجی، 

افزار کاربردي( برتر در حوزه دستنامه و نرم

کشاورزي و منابع طبیعی معرفی و از نویسنده 

پیشكسوت برتر این حوزه و برندگان مسابقه 

 .کتابخوانی تقدیر شد

https://basna.ir/fa/news/6514/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6514/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6514/%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DB%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://basna.ir/fa/news/6583/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6583/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6583/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://basna.ir/fa/news/6583/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%8F%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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ین رویداد تخصصی کشاورزی استان همدان اول

 سینا برگزار شد در دانشگاه بوعلی

 

 
 

اثر توسط  40در اولین رویداد تخصصی کشاورزي 

اثر به مرحله  12بود، که دبیرخانه دریافت شده 

داوري راه پیدا کرد و در نهایت با ارائه صاحبان 

آثار و نظر هیأت داوران، فاطمه فرزانه، بهنام سپهر 

و سعید خلجی به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم 

فر، سیدسعید موسوي و و همچنین عاطفه آزادي

فرید به عنوان شایسته تقدیر معرفی رضا خاوري

 .شدند

سینا و پارک این رویداد که توسط دانشگاه بوعلی

علم و فناوري استان برپا شده بود، با حضور مادي 

و معنوي بنیاد نخبگان استان، سازمان جهاد 

کشاورزي استان، شرکت صنایع غذایی سحر، 

شرکت شیر و لبنیات پگاه همدان، شرکت ویسپار، 

شرکت ماشین برزگر، هلدینگ پارسا، بانک رسالت، 

ندوق کارآفرینی امید، شهرداري همدان، روزنامه ص

 .همدان پیام و دانشگاه مالیر حمایت شد

 

 

 

 
 

 شده؛هاي داورياز بین طرح

آموخته دوره دکتری و پسادکتری دانشگاه دانش

سینا رتبه دوم بیست و چهارمین جشنواره بوعلی

 جوان خوارزمی را کسب کرد
 

 
 

فراخوان بیست و چهارمین جشنواره جوان 

خوارزمی در فروردین ماه سال جاري، از طریق 

هیات  .ها آغاز گردیدوبگاه جشنواره و سایر رسانه

که باالترین رکن علمی و تخصصی  داوران

را به عنوان برگزیده  جشنواره است تعداد شش طرح

در بین این شش نفر، دکتر صابر  .انتخاب نمودند

آموخته دوره دکتري و علیزاده ممقانی دانش

سینا با طرح پسادکتري شیمی دانشگاه بوعلی

هاي نانو حفره براي طراحی و ساخت کاتالیزور"

رتبه دوم  "هاي شیمیاییمادهالكتروسنتز پیش

ي نانو بیست و نوآوري در گروه تخصصی فناور

 .چهارمین جشنواره جوان خوارزمی را کسب کرد

الهی عضو هیأت الزم به ذکر است، دکتر داود نعمت

سینا، علمی و استادتمام شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی

دکتري و پسادکتري استاد  در دوران تحصیل

 .راهنماي دکتر علیزاده بوده است

 

 

https://basna.ir/fa/news/6568/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 1401در سال  بـرتـر دانشـگاه انپژوهشـگر
 

 

 
  یصالح نیفخرالد دکتر 

دانشگاه در شاخه کشاورزي و  دهیبرگز پژوهشگر

 پیرادامپزشكی

 بهار ییغذا عیصنا دانشكده

 
  یعقوبی ابوالقاسم دکتر

 دانشگاه در شاخه علوم انسانی دهیبرگز هشگرپژو

 ياقتصاد و یاجتماع علوم دانشكده

 
  یسامع لیمحمداسماع دکتر 

 دانشگاه در شاخه علوم پایه دهیبرگز پژوهشگر

 هیپا علوم دانشكده

 
  انیبهنام جواد دکتر 

 دانشگاه در شاخه فنی و مهندسی دهیبرگز پژوهشگر

 یمهندس و یفن دانشكده

 
  سجادزاده حسن دکتر

 دانشگاه در شاخه هنر و معماري دهیبرگز پژوهشگر

 يمعمار و هنر دانشكده
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 1401 سال در هادانشکده دهیبرگز پژوهشگران
 

 
  سازمند رضایعل دکتر 

  دهیبرگز پژوهشگر

 یرادامپزشكیپ دانشكده

 
   یلفانی یعل دکتر

 دهیبرگز پژوهشگر

 یورزش علوم و یبدن تیترب دانشكده
 

  
 عقداءیافخم عباس دکتر

 دهیبرگز اول پژوهشگر

 یمیش دانشكده

  
  گلیزلف یمحمدعل دکتر

  دهیبرگز مدو پژوهشگر

 یمیش دانشكده

 
    یسهراب اهللروح دکتر

 دهیبرگز اول پژوهشگر

 یاجتماع و ياقتصاد علوم دانشكده

 
  یارمحمدی بیمس دکتر

  دهیبرگز دوم پژوهشگر

 یاجتماع و ياداقتص علوم دانشكده
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     یقنبر روسیس دکتر

  دهیبرگز اول پژوهشگر

 یانسان علوم دانشكده

 
 یزیعز ستار دکتر 

 دهیبرگز دوم پژوهشگر

 یانسان علوم دانشكده

 

     یمرادخان نیفرد دکتر 

  دهیبرگز سوم پژوهشگر

 یانسان علوم دانشكده

 
 سودمندافشار حسن دکتر 

 دهیبرگز چهارم پژوهشگر

   یانسان علوم نشكدهدا 
 

 
     ژاله بابک دکتر 

  دهیبرگز اول پژوهشگر

 هیپا علوم دانشكده

b 

  رزاپوریم یمهد دکتر 

 دهیبرگز دوم پژوهشگر

 هیپا علوم دانشكده 
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     فاضلطالع میابراه دکتر 

  دهیبرگز سوم وهشگر.پژ

 هیپا علوم دانشكده

 

 
  ینیالحسفتاح آرش دکتر 

  دهیبرگز اول پژوهشگر

 یمهندس و یفن دانشكده
 

 
  یمظاهر هاشم دکتر 

 دهیبرگز دوم پژوهشگر

 یمهندس و یفن دانشكده

 

 
   لوختن حسن دکتر

 دهیبرگز سوم پژوهشگر

 یمهندس و یفن دانشكده
 

 
 یسموئ پروانه دکتر 

 دهیبرگز چهارم پژوهشگر

 یمهندس و یفن دانشكده

 
   یموحد رضا دکتر

 دهیزبرگ اول پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده
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  یجالل محسن دکتر

 دهیبرگز دوم پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده

 

 
  یخانیسار حسن دکتر

 دهیبرگز سوم پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده

 

 
    یوردیعل اکبر دکتر

 دهیبرگز چهارم پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده

 

 

 

 
 جانیچایریام رضا دکتر

 دهیبرگز پنجم پژوهشگر

 يکشاورز هدانشكد
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  مشاورریمیکر مهرداد دکتر

دهیبرگز اول پژوهشگر  

يمعمار و هنر دانشكده   
 

 
  یانیازندریهمت لیاسماع دکتر

  دهیبرگز دوم پژوهشگر

 يمعمار و هنر دانشكده

 
 یباقر نیالدشهاب دکتر

 دهیبرگز پژوهشگر

 نهاوند هیفاطم یعال آموزش مجتمع
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 1401 سال در یآموزش یهاگروه ربرت پژوهشگران
 

 

 

 
 یالنیگیبازرگان بهناز دکتر

  یفیک کنترل و بهداشت گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یغذائ مواد

 یرادامپزشكیپ دانشكده

 
 انینور رضایعل دکتر

 يولوژیپاتوب گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یرادامپزشكیپ دانشكده

 
  پورانیدریح یعل دکتر

 یبدن تیترب گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یورزش علوم و یبدن تیترب دانشكده

 
 یواقعیقربان نیرام دکتر

 یآل یمیش گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یمیش دانشكده

 
 انیمدرک بهیط دکتر

 هیتجز یمیش گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یمیش دانشكده

 
 انیزیعز دیسع دکتر 

 کیزیف یمیش يهاگروه دهیبرگز پژوهشگر

  یمیش دانشكده
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 نیصا جواد کترد 

  يکاربرد یمیش گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یمیش دانشكده

 
 

  
زادهیقل اکبریعل دکتر   

اقتصاد گروه دهیبرگز پژوهشگر  

 یاجتماع و ياقتصاد علوم دانشكده

 
 

 
   داریپایذوق محمدرضا دکتر 

یشناسروان گروه دهیبرگز پژوهشگر  

  یاجتماع و ياقتصاد علوم دانشكده
 

 

  
   یافالطون عباس دکتر 

  يحسابدار گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یاجتماع و ياقتصاد علوم دانشكده

 

 
 یبگ الدیم دکتر 

 یاجتماع علوم گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یاجتماع و ياقتصاد علوم دانشكده
 

 
  یرحمت رضا دکتر 

 یاسیس علوم گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یاجتماع و ياقتصاد علوم دانشكده
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     یاوشیس کرم دکتر 

 اتیاله گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یانسان علوم دانشكده

  
 

 
   یرستم یهاد دکتر 

 حقوق گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یانسان علوم دانشكده

 
 

 
  ینیحس یمصطف دکتر 

  یسیانگل زبان گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یانسان علوم دانشكده

 
 

 
    وقمسب یدمهدیس دکتر 

 عرب اتیادب و زبان گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یانسان علوم دانشكده

 
 

 
      یمحمد یعل دکتر 

 یفارس اتیادب و زبان گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یانسان علوم دانشكده

 
   زختاره حسن دکتر 

 فرانسه اتیادب و زبان گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یانسان علوم دانشكده
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      مهندخراس محمد دکتر 

 یهمگان یشناسزبان گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یانسان علوم دانشكده

  
 

 
   یسراج فرهاد دکتر 

 یتیترب علوم گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یانسان علوم دانشكده

 
 

 
 یهرات محمدجواد دکتر

   یاسالم معارف گروه دهیبرگز پژوهشگر

 یانسان علوم دانشكده

 
 

 
      تسرشینیام میابراه دکتر

  آمار گروه دهیبرگز پژوهشگر

 هیپا علوم دانشكده

 

 
 

 
      یسامع میکر دکتر

  یاضیر گروه دهیبرگز پژوهشگر

 هیپا علوم دانشكده

  
 

 
   جویمعان محمد دکتر

 شناسینیزم گروه دهیبرگز پژوهشگر

  هیپا علوم دانشكده
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   رادیچهرگان میعبدالکر دکتر 

 یشناسستیز گروه دهیبرگز پژوهشگر

  هیپا علوم دانشكده

 
 

 
    یمهراب احمد دکتر 

 کیزیف گروه دهیبرگز پژوهشگر

  هیپا علوم دانشكده

 
 

 
  یخانگرمهیدارائ ریام دکتر 

 یغذائ عیصنا یمهندس گروه دهیبرگز پژوهشگر

  سرکانیتو یعیطب منابع و یفن دانشكده

 
 

 
    رادیرضائ یهاد دکتر 

  يشهرساز یمهندس گروه دهیبرگز پژوهشگر

  کبودرآهنگ یفن دانشكده

 
 

 
  یاوحد درضایوح دکتر 

 عمران گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یمهندس و یفن دانشكده

 
 

 
     یعباس یمهد دکتر 

  افزارنرم -وتریکامپ گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یمهندس و یفن دانشكده
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   یمجذوب نیغالمحس دکتر 

 کیمكان گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یمهندس و یفن دانشكده

 
 

 
    یقاسم نیمحمدام دکتر 

  برق گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یمهندس و یفن دانشكده
 

 
  یاصفهان دیحم دکتر 

 مواد یمهندس گروه دهیبرگز پژوهشگر

  یمهندس و یفن دانشكده

 
 

 
     یغالم منصور دکتر 

 یباغبان علوم گروه دهیبرگز پژوهشگر

  يکشاورز دانشكده

 
 

 
 یمیکر دیسع دکتر

 يکشاورز آموزش و جیترو گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده
 

 
 اتیب نیحس دکتر 

 یشناسخاک گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده
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    یاحمزه جواد دکتر

 یاهیگ کیژنت و دیتول گروه دهیبرگز پژوهشگر

  يکشاورز دانشكده

 
 

 
       یانزم ایپو دکتر 

 یدام علوم دهیبرگز پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده
 

 
  یخانجان محمد دکتر 

  یپزشكاهیگ گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده

 
 

 
       ینوذر حامد دکتر

 آب یمهندس گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده
 

 

 

 
  یاحمد میابراه دکتر 

  ستمیوسیب گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يکشاورز دانشكده

 
 

 
       صارم اصغریعل دکتر 

 تیریمد گروه دهیبرگز پژوهشگر

 رزن يحسابدار و تیریمد دانشكده
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  فریمحمد عقوبی دکتر 

  یشناسباستان گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يمعمار و هنر دانشكده

 
 

 
       یزدیا دیمحمدسع دکتر 

 يشهر یطراح گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يمعمار و هنر دهدانشك
 

 

 

 
 یعشریاثن سهینف دکتر

  یتجسم يهنرها – کیگراف گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يمعمار و هنر دانشكده

 
 

 
       دلگرمیدریح دیمج دکتر

 يمعمار گروه دهیبرگز پژوهشگر

 يمعمار و هنر دانشكده
 

 

 

 
 یملکینکی محمود دکتر

  گروه دهیبرگز پژوهشگر

 نهاوند هیاطمف یعال آموزش مجتمع

 
 

 
 یامان آمنه دکتر

  گروه دهیبرگز پژوهشگر

 نهاوند هیفاطم یعال آموزش مجتمع
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 توسط مختلف یهاحوزه در یالمللملی و بین افتخارات کسب
 دانشگاه یعلم اتیه یاعضا

  
    محسن گودرزیدکتر 

 المللی دانشگاه بوعلی سیناثبت اولین پتنت بین

 دسیفنی و مهندانشكده 
 

 
 

  
 گلیزلف یدکتر محمدعل

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یک درصد 

هاي دانشمندان پراستناد براساس پایگاه شاخص

 ( ISI - ESIاساسی علم  )

 یمیدانشكده ش

 
  عقداء  یدکتر عباس افخم 

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یک درصد 

هاي دانشمندان پراستناد براساس پایگاه شاخص

 ( ISI - ESIاساسی علم )

 یمیدانشكده ش

 
 انیمدرک بهیدکتر ط

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یک درصد 

هاي دانشمندان پراستناد براساس پایگاه شاخص

 ( ISI - ESIاساسی علم )

 یمیدانشكده ش

 
    یصالح نیفخرالددکتر 

قرارگرفتن در فهرست یک درصد دانشمندان 

هاي اساسی علم ه شاخصپراستناد براساس پایگا

(ISI - ESI ) 

 يکشاورزدانشكده 

 
  یچقامارانیقربان آرش دکتر 

استمرار در قرارگرفتن در فهرست یک درصد 

هاي دانشمندان پراستناد براساس پایگاه شاخص

 ( ISI - ESIاساسی علم )

 شیمیدانشكده 
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   یسامع لیمحمداسماع دکتر

ندان قرارگرفتن در فهرست یک درصد دانشم

هاي اساسی علم پراستناد براساس پایگاه شاخص

(ISI - ESI ) 

 هیپا علومدانشكده 

 
 محمدحسن مرادیدکتر 

 فهرستدر قرارگرفتن 

بر اساس پایگاه  درصد دانشمندان پراستناد یک 

 «ISI-ESI»هاي اساسی علم شاخص

 فنی و مهندسیدانشكده 
 

  
   گل یزلف یمحمدعلدکتر 

 سرآمدان  هفتم دوره تفهرس در قرارگرفتن

 کشور یعلم

 یمیشدانشكده 

  
 انیزیعز دیسعدکتر 

 سرآمدان  هفتم دوره فهرست در قرارگرفتن

 کشور یعلم

 یمیشدانشكده 

  
 یالهدکتر داود نعمت

 سرآمدان  هفتم دوره فهرست در قرارگرفتن

 کشور یعلم

 یمیشدانشكده 

 

 
 یرئوف داوددکتر 

 سرآمدان  تمهف دوره فهرست در قرارگرفتن

 کشور یعلم

 هیپا علومدانشكده 
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 انیمدرک بهیط دکتر

 يکشور  نمونه یعلم اتیه عضو کسب

  یمیشدانشكده 
 

 

 
 ینیالحسفتاح آرشدکتر 

و  یدر رشته فن يپژوهشگر برتر کشور عنوان کسب

 1400در سال  یمهندس

  یمهندس و یفن دانشكده

 
 ژاله بابکدکتر 

 از صنعت و جامعه با ريهمكا در برتر عنوان کسب

 1400 سال در عتف وزارت طرف

 هیپا علومدانشكده 
 

  
 زادهسجاد حسندکتر 

 از صنعت و جامعه با همكاري در برتر عنوان کسب

 1400 سال در عتف وزارت طرف

  يمعمار و هنردانشكده 
 

 
   یخانجان محمددکتر 

برجسته دانشگاهی در علوم کشاورزي  کارآفرین

گستان علوم جمهوري اسالمی ایران در منتخب فرهن

  1400سال 

  يکشاورزدانشكده 
 

  
 گلیزلف یمحمدعلدکتر 

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 
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  عقداءیافخم عباسدکتر 

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 

  
 انیمدرک بهیط دکتر

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 

 
   یچقامارانیقربان آرشدکتر 

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 
 

  
 یصالح نیفخرالددکتر 

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 اددو درصد دانشمندان پراستن 

 یمیشدانشكده 
 

  
 یجالل محسندکتر 

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 يکشاورزدانشكده 
 

 
   یالهنعمت داوددکتر 

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 
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   انیزیعز دیسع دکتر

 فهرست در استمرار در قرارگرفتن

 و درصد دانشمندان پراستنادد 

 یمیشدانشكده 

  
 ژاله بابکدکتر  

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 هیپا علومدانشكده 

 
   یرئوف داوددکتر  

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 هیپا علومدانشكده 
 

  
 یاری ثمیمدکتر  

 قرارگرفتن فهرست استمرار در

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 
 

 
   اینیعلو یعلدکتر  

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمهندس و یفندانشكده 
 

  
 ینیالحسفتاح آرشدکتر  

 استمرار در قرارگرفتن فهرست

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یهندسم و یفندانشكده 
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   انیبهنام جواددکتر  

 فهرستدر استمرار قرارگرفتن 

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمهندس و یفندانشكده 
 

  
 یخزائ ریاردشدکتر  

 فهرستدر استمرار در قرارگرفتن 

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 
 

 
   یواقعیقربان آرشدکتر  

 فهرست در قرارگرفتن

 صد دانشمندان پراستناددو در 

 یمیشدانشكده 
 

  
 یاحمد مظاهردکتر  

 فهرست در قرارگرفتن

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 
 

 
   نیصا جواددکتر  

 فهرست در قرارگرفتن

 دو درصد دانشمندان پراستناد 

 یمیشدانشكده 
 

  
  گلمحمدعلی زلفیدکتر  

در  ISI یاطالعات گاهیپااستناد بر اساس  نیباالتر يدارا

 2021سال 

 یمیشدانشكده 
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 ژاله بابکدکتر  

بر اساس  2021در سال  ندکسیاچ ا  نیباالتر يدارا

ISI   وScopus 

 هیپا علومدانشكده 
 

  
 الهیداود نعمتدکتر  

  ISIبر اساس  2021در سال  ندکسیاچ ا  نیباالتر يدارا

 Scopusو 

 یمیشدانشكده 
 

  
 ینیالحسفتاح آرشدکتر  

بر اساس  2021در سال  ندکسیاچ ا  نیباالتر يدارا
Scopus 

  یمهندس و یفندانشكده 

   
 یالهنعمت داوددکتر  

 در (Highly Cited Paper) ارجاع نیشتریب با مقاله يدارا

 2021در سال   ISIیعلم اطالعات گاهیپا

 یمیشدانشكده 

  
 یچقامارانیقربان آرشدکتر  

( Highly Cited Paper) ارجاع نیشتریب با لهمقا يدارا

 2021در سال   ISIیعلم اطالعات گاهیپا در

 یمیشدانشكده 

   
 جالل سلطانیدکتر  

 در (Highly Cited Paper) ارجاع نیشتریب با مقاله يدارا

 2021در سال   ISIیعلم اطالعات گاهیپا

 يکشاورزدانشكده 
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 یسامع لیمحمداسماعدکتر  

  ESIیاطالعات علم گاهیدر پا  Hot Paper الهمق يدارا

       2021در سال 

  هیپا علومدانشكده 

   
 یسامع لیمحمداسماعدکتر  

 در (Highly Cited Paper) ارجاع نیشتریب با مقاله يدارا

 2021در سال   ISIیعلم اطالعات گاهیپا

 هیپا علومدانشكده 

 
  رضا موحدی دکتر 

( Highly Cited Paperارجاع ) داراي مقاله با بیشترین

 2021در سال  ISIدر پایگاه اطالعات علمی 

  کشاورزيدانشكده 

  
 ینیالحسفتاح آرشدکتر  

 دو ریتاث بیضر يدارا يمرور یعلم مقالهدو   چا 

 یتخصص رشته  AIFبرابر

 یمهندس و یفندانشكده 

 

  
 ژاله بابکدکتر  

 دو ریثتا بیضر يدارا يمرور یعلم مقالهدو   چا 

 یتخصص رشته  AIFبرابر

 هیپا علومدانشكده 
 

  
 یکوه یمحمود پژماندکتر  

 دو ریتاث بیضر يدارا يمرور یعلم مقالهدو   چا 

 یتخصص رشته  AIFبرابر

  یدامپزشك رایپدانشكده 
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 یشهباز یمحمدمهد دکتر 

 1400در سال  یتعداد طرح پژوهش نیشتریب يدارا

 یمهندس و یفندانشكده 
 

  
 زادهیمنصور محرمدکتر  

 دانشگاه از خارج مبلغ نیشتریب با یپژوهش طرح جذب

 1400 سال در

 یمهندس و یفندانشكده 

  
 پوروقار ریبش دکتر 

  در يهنر عیبد و ارزنده اثر نیبرتر يدارا

 2021 سال

 يمعمار و هنردانشكده 
 

   
 یالسادات صفائحهیدکتر مل 

 نینو يها پژوهش اربردک یمل شیهما نیاول یعلم ریدب

با  ییدارو اهانیگ توسعه در يکشاورز   و یمیش

  زیگشن تیمحور

 یمیشدانشكده 

   
 یزیعز ستار دکتر 

 Human Rightsمجله  هیریتحر اتیه عضو

 یانسان علومدانشكده 
 

  
 ایپویمحمد فرامرز دکتر 

و  میانجمن فلسفه، تعل شیهما نیازدهمی یعلم ریدب

 (يعنوان فلسفه )آموزش مجاز با رانیا تیترب

  علوم انسانیدانشكده 



 

   
 ...گزیده پژوهشگران بر

 

 

115 

  
 یازین الهقدرتدکتر  

چا  کتاب در مرکز نشر  راژیت نیشتریب دارنده

 1400در سال  نایس یدانشگاه بوعل

 یانسان علومدانشكده 

  
 یمیزهره سل دکتر

 تاب تک گسترده قتیحق شرکت عامل ریمد

 ینیکارآفر و رشد مرکز دهیبرگز فناور

 

 کارمندان برگزیده پژوهشگر
 

 

 

 الهام آریندکتر 

 دانشكده نهاوند

   مجتمع آموزش عالی نهاوندپژوهشگر برتر 

  در حوزه کارمندي
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