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خروج از مترو
به همت انجمن اسالمی دانشجویان 
مستقل دانشگاه خوارزمی، شماره  
۲۴۶ نشریه دانشجویی »گفتمان« 

منتشر شد.
در این شماره از نشریه دانشجویی 
»گفتمان« پرونده ایستگاه متـروی 
ــگاه خوارزمی که قرار بود در  دانش
خط شهری کرج به هشتگرد احداث 
شود، بررسی شده است. ایستگاه مترویی که سرمایه دانشگاه را 
صرف خود کرد ولی در آخر بدون نتیجه در منطقه دیگر ساخته 
ــش فوریت های  ــتار در بخ ــد. مصاحبه با جواد کاکائی، پرس ش
ــالمت یکی از  ــکی اورژانس، به عنوان یکی از مدافعان س پزش

بخش های مهم این نشریه دانشجویی است.
-----------------------------------------------

دانشجوي پزشکي 
ــجویی مرکز  به همت کمیته دانش
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین 
شماره  نشریه دانشجویی »پویش« 

منتشر شد.
در این شماره از نشریه دانشجویی 
»پویش« به مشکالت دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی پرداخته 
شده و آموزش مجازی را مورد نقد قرار داده است. ایده ای برای 
آموزش مجازی، چالش پایان نامه و دفاع در مقطع ارشد و دکتری 
ــیوع بیماری کرونا، مصاحبه با دانشجویان و اساتید  در زمان ش
نمونه و تشریح اصطالحات علمی در حوزه علوم پزشکی از جمله 

مطالب مهم این نشریه دانشجویی است.
-----------------------------------------------

داغ دل طبیعت تا اتحاد نجات 
ــوم جانوری  ــن عل به همت انجم
ــکده زیست شناسی دانشگاه  دانش
ــماره   نشریه  خوارزمی، دومین ش
ــجویی  دانش و  ــی  علم
»بیوسیستماتیک جانوری« منتشر 
ــریه علمی و دانشجویی  ــد. نش ش
ــوری« به  ــتماتیک جان »بیوسیس
عنوان یک نشریه تخصصی در حوزه 
زیست شناسی جانوری در این شماره موضوعاتي همچون الگو 
گرفتن از جانوران در صنعت، تأثیرات کرونا بر طبیعت، آخرین 
امیدها به نسل یوزپلنگ ایرانی، تکامل شناختی، بررسی مقدمات 
رشته  بیوسیستماتیک و ... پرداخته است. دانستنی ها، مقاالت 
علمی و اخبار مربوط به علوم زیست جانوری از جمله مطالب مهم 

این نشریه دانشجویی است.
-----------------------------------------------

رقابت سالم! 
ــگاه  ــجویان دانش ــت دانش به هم
علوم پزشکی ایران، شماره چهارم 
ــجویی  ــی دانش ــریه اجتماع نش

»نسخه« منتشر شد.
ــماره از نشریه اجتماعی  در این ش
ــخه« سه بخش  ــجویی »نس دانش
ــزارش  ــت و گ ــرمقاله، یادداش س
ــائل پزشکی،  ــت. مس موجود اس
روانشناسی و اجتماعی محتوای این سه بخش را تشکیل داده و 
ابدیت یک روز، رقابت سالم و رسوا برخي عناوین موضوعات این 

نشریه دانشجویی است.
-----------------------------------------------

ک مثل کودک کار
ــگاه  ــجویان دانش ــت دانش ــه هم ب
علوم پزشکی گیالن، دهمین شماره  
نشریه دانشجویی »صداتیو« منتشر 
شد. در این شماره از نشریه دانشجویی 
ــکالت  »صداتیو« به معضالت و مش
ــده است و  کودکان کار پرداخته ش
زندگی این کودکان را در زیر پوست 
شهر و آسیب های اجتماعی های که 
منجر می شود را بررسی کرده اند. بررسی حقوق اجتماعی کودکان 
کار به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه سوژه جذاب و دقیقی است 

که این نشریه دانشجویی به آن پرداخته است.
-----------------------------------------------

خسارت بی عملی!
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و 
ــگاه تهران،  ــی دانش ــوم سیاس عل
ــته ای  ــهید هس ــه ترور ش ویژه نام
ــریه »ایران ۱۴۰۴« را منتشر  نش

کرد.
ــریه »ایران  ــماره از نش در این ش
۱۴۰۴« به روایت و تحلیل عملیات 
تروریستی  شهادت محسن فخری 
زاده، شهید هسته ای و دفاعی، پرداخته شده است. سیاست های 
زمین زدن فناوری هسته ای در ایران توسط رژیم صهیونیستی و 

امریکا نیز مختصرا در این نشریه بررسی شده است.
-----------------------------------------------

به نام روحانی، به کام اصولگرایی
ــجویان عدالتخواه  ــع دانش مجم
دانشگاه تهران، اولین شماره نشریه 
دانشجویی »قیام« را منتشر کردند. 
در این شماره از نشریه دانشجویی 
ــرد دولت و  ــه نقد رویک »قیام« ب
مجلس پرداخته شده است. بررسی 
ــدگان  ــودروی نماین ــتان خ داس
مجلس، مکانیسم ماشه و بازگشت 
ــرمایه داری  ــوق کاگران هفت تپه و س تحریم های ایران، حق
ــریه  ــه مطالب مهم این نش ــی، از جمل ــت مداران دولت سیاس

دانشجویی با طعم عدالتخواهی دانشجویی است.

بر اس�اس توافق هاي ص�ورت گرفت�ه در وزارت گشت نشریات
علوم، پارك هاي علم و فناوري باید هشت درصد 
از بودجه  خود را به گرنت فناوري اختصاص دهند. 
هر استاد و دانش�جویي كه بتواند پایان نامه خود 
را در موضوعات و اس�تان هاي مورد تأیيد پارك 
علم و فن�اوري به محص�ول تبدیل كن�د، گرنت 
فن�اوري مي گيرد. البته ش�واهد نش�ان مي دهد 
كه س�ختگيري در ای�ن زمينه موجب مي ش�ود 
ت�ا بس�ياري از اس�اتيد همانطور كه قي�د گرنت 
پژوهشي را زدند، قيد گرنت فناوري را هم بزنند.

ــگاه ها به اساتید و  ــیاري از دانش سال هاست که بس
ــجویاني که پژوهش هاي کاربردي ارائه دهند،  دانش
گرنت پژوهشی مي دهد. این گرنت از متداول ترین 
کمک هزینه هایي است که به فعاالن عرصه پژوهش 
تعلق می گیرد اما گرنت فناوری موضوعي است که به 

تازگي خلق شده است.
بودجه ۲۱ میلیاردي گرنت اکثر دانشگاه ها و مراکز 
ــی مجموعه خود و  ــطح علم علمی برای ارتقای س
جامعه اقدام به اهدای کمک هزینه  یا گرنت هایي به 
افراد صاحب صالحیت می کنند. این امر نه تنها باعث 
پیشرفت علمی دانشگاه ها می شود، بلکه به اشخاص 

اجازه ارائه ایده و خالقیت های جدید را می دهد.
از سال گذشته مقدمه هاي تأمین بودجه و اختصاص 
ــازی پایان نامه ها و  ــرای تجاری س ــاوري ب گرنت فن
ــاتید فراهم شد. مدت ها  مقاله هاي دانشجویان و اس
ــد که پارك هاي علم و فناوري عالوه بر گرنت  مي ش
پژوهشي به دنبال ایجاد گرنت هاي فناوري بودند و 

در نهایت اواخر سال قبل به سرانجام رسید.
ــمیری،  ــود که مهدی کش ــته ب ــال گذش آذرماه س
ــاوری وزارت علوم  ــش و فن ــام معاون پژوه قائم مق
ــال 98 به  ــت فناوری، آن هم از س از اختصاص گرن
دانشگاه های کشور خبر داد. او این مهم را در نشست 
ــم و فناوری  ــای پارك های عل ــوم با رؤس وزارت عل
ــرای این کار ۲۰ میلیارد  مطرح کرده و گفته بود:» ب
ــه 98 در نظر گرفته  و ۷۰۰ میلیون تومان در بودج

شده است.«
ــه اذعان  ــد که ب ــن صحبت ها در حالی مطرح ش  ای
ــال 9۶، تنها ۶۰۰ میلیون  همین مقام مسئول در س
تومان اعتبار برای گرنت فناوری در نظر گرفته شده 
ــان برای آن،  ــاً اختصاص ۲۰ میلیارد توم بود و قطع
نشان دهنده رشد چشمگیر اعتبارات در ردیف گرنت 

فناوری محسوب می شود.
 صندوق نوآوری و ش�کوفایی هم به ميدان 

آمد
ــدن ناگهاني گرنت فناوری آن هم با اعتبار  عنوان ش
ــال 9۷ و به  خصوص  ۲۰ میلیارد تومانی در اواخر س
ــود که تا پیش از آن  ــال در حالی دنبال می ش امس
ــگران نیز اطالع دقیقی از وجود  شاید خود پژوهش
ــتند؛ گرنتی  ــازوکار اجرای آن نداش این گرنت و س
که کشمیری وظیفه اجرای آن را متوجه پارك های 
ــرد: »عامل مالی این گرنت  علم و فناوری و عنوان ک
ــت و بر اساس  در صندوق های پژوهش و فناوری اس
ــت  ــات صورت گرفته با پارك ها، آنها باید هش توافق
درصد از بودجه شان را به این مهم اختصاص  دهند. 
از طرف دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی اعتبار ۶۰ 
میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته و درصورت 
تحقق کامل این مسیر، در اصل ۱۲۰ میلیارد تومان 
ــال 98 خواهیم  ــاوری در س ــرای گرنت فن اعتبار ب

داشت.«
ــت که تیرماه همان پارسال مسعود  این در حالی اس
ــی وزارت علوم میزان  ــاون وقت پژوهش برومند، مع
ــته  اعتبار این گرنت را به تصمیم دولت مرتبط دانس
ــئول در نشست  بود، اما پنج ماه بعد همین مقام مس
مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
ــازوکار تأمین اعتبار پژوهشی در  کشور از تدوین س
قالب اعطای گرنت فناوری و همچنین تعیین اعتبار 

۲۰ میلیاردی برای این مسئله خبر داد.
 استان هاي پروژه محور

آخرین روز از دی ماه سال قبل بود که قائم مقام معاون 
پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری از اجرای 
گرنت فناوری آن هم با همکاری وزارت ارتباطات و 
ــتان آذربایجان شرقی،  تنها در دانشگاه های پنج اس
ــان رضوی سخن  ــمنان، فارس، مرکزی و خراس س
 ICT گفت.  به گفته کشمیری این طرح تنها به حوزه
و به سه قالب پایان نامه ، رساله  و کارهای تحقیقاتی و 

شرکت های نوپای دانشگاهی تعلق خواهد گرفت.
 به عبارت دیگر تنها پایان نامه و رساله های مصوب در 
حوزه ICT در این مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرند و 
بعد از محرز شدن اینکه پایان نامه و مقاله ای می تواند 
در مسیر تجاری سازی و تولید محصول قرار بگیرد، 
ــت که مبلغی به عنوان گرنت فناوری به  آن وقت اس

دانشجو یا استاد نگارنده تعلق خواهد گرفت.
ــئوالن مربوطه قرار به   درست است که به گفته مس
اعطای 3۰۰ تا ۴۰۰ گرنت فناوری است، اما این بدان 
ــت که به پایان نامه، مقاله، کار تحقیقاتی  معنی نیس
ــت تعلق  ــزان گرن ــد به یک می ــرکت های رش و ش
ــازوکار در نظر گرفته شده  بگیرد؛چراکه بر اساس س
به پایان نامه هایی با موضوعات فناوری و نوآوری ۱۰ 
میلیون تومان، رساله های دکتری ۲۰ میلیون تومان، 
ــرکت ها  کار تحقیقاتی 3۵ تا ۴۰ میلیون تومان و ش
ــهیالت مالی در قالب  ــدود ۶۰ میلیون تومان تس ح

گرنت فناوری اعطا خواهد شد.
 جزئيات ارائه گرنت های فناوری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم 
ــه از هفته آینده  ــال هم با بیان اینک خرداد ماه امس
 ICT ــاوری در حوزه ــه گرنت فن ــرای ارائ تقاضاها ب
دریافت و در یک بازه دو ماهه بررسی می شود، درباره 
جزئیات ارائه گرنت های فناوری به شرکت های نوپا 
و دانشگاه ها گفت: »در واقع ما سه نوع گرنت داریم؛ 
ــای تحصیالت  ــه پایان نامه ه ــت گرنتی که ب نخس
ــرد. دوم،  ــری( تعلق می گی ــد و دکت تکمیلی )ارش
گرنت های مربوط به فعالیت های اعضای هیئت علمی 
در سرچ لب ها و دیگری هم گرنت هایی که شامل حال 
ــت که در دانشگاه ها و مراکز  شرکت های نوپایی اس

پژوهشی فعالیت می کنند.«
مهدی کشمیری با بیان اینکه مخاطبان این گرنت ها 
ــی هستند، افزود:  اساساً دانشگاه ها و مراکز پژوهش
ــای وزارت علوم،  ــده با حمایت ه »گرنت های یاد ش
پارك های علم و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی 
و برخی سازمان های عالقه مند به حمایت از تحقیقات 
ــق برنامه ریزی صورت  ــورت می گیرد. طب علمی ص
گرفته، در گام نخست و به منظور راه اندازی دور اول 

ارائه گرنت ها، تقاضاها دریافت و در یک بازه زمانی دو 
ماهه، بررسی و اعالم نتیجه خواهد شد.«

 سودی برای استاد و دانشجو ندارد
وی با اشاره به اینکه در دور نخست، وزارت ارتباطات 
ــازمان حامی حضور  و پارك فناوری فاوا به عنوان س
ــت که  پیدا کرده اند، افزود:» برنامه به این ترتیب اس
در دور نخست، در پنج استان، گرنت ها با موضوعات 
مرتبط با حوزه های آی سی تی )ICT( به رساله ها و 
پایان نامه ها تعلق می گیرد. پیش بینی ما این است که 
رقمی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان از منابع، مورد 

استفاده قرار بگیرد.«
مهدی خلج، پژوهشگر برتر استان قزوین در همین 
زمینه در گفت وگو با خبرگزاري دانشگاه آزاد درباره 
ــخم به مزیت  گرنت فناوری گفت: »در ابتدای پاس
ــد بگویم در  ــگاه ها بای اختصاص این گرنت به دانش
ــور در حوزه گرنت به این  دانشگاه های خارج از کش
شکل عمل می کنند که اگر گرنتی به استادی تعلق 
ــرفصل های هزینه های  ــاس س ــرد، او بر اس می گی
ــل می کند، اما  ــده در آن گرنت عم درنظر گرفته ش
ــختگیری ای که در کشور ما تدوین  سرفصل ها به  س

شده، نیست.«
ــص بودجه و موارد  ــد بر اینکه روند تخصی  او با تأکی

هزینه کرد گرنت در کشور به حدی پیچیده و ناکارآمد 
است که اساتید رغبتی برای دریافت آن ندارند، ادامه 
می دهد: »شخصاً زمانی که آیین نامه گرنت را مطالعه 
ــت آن صرف نظر کردم،  ــور کلی از دریاف کردم، به ط
ــیر دریافت و هزینه کرد گرنت  چراکه به حدی مس
ــت که عماًل دریافت آن سودی  پیچیده و سخت اس

برای استاد و بالطبع دانشجو ندارد.«
 به یك گزارش كار اكتفا مي شود

ــتان قزوین با بیان اینکه گرنت  ــگر برتر اس  پژوهش
ــد انجام فعالیت های  در ایران تأثیر کاربردی در رون
پژوهشی ندارد، تصریح کرد: »مسئله مهم دیگر اینکه 
تنها کسانی می توانند از گرنت بهره مند شوند که به 
ــت  ــند و این طور نیس اصطالح جزو افراد بانفوذ باش
که سازوکارهای تعیین شده برای اعطای گرنت، در 
میدان عمل به  درستی اجرا شود و همین مسئله باعث 
شده صرفاً به ارائه یک گزارش کار از فعالیت پژوهشی 

در ازای گرنت اکتفا شود.«
ــم  ــه بگویی ــت ک ــه نیس ــج می گوید:»این گون  خل
ــگاهی ما که از طریق  پایان نامه ها و مقاله های دانش
اعطای گرنت حمایت شده اند، حتماً به ارائه راهکار 
برای رفع مشکالت جامعه و صنعت ما منتج می شوند؛ 
تا جایی که حتی می بینیم در دانشگاه های دولتی مان، 
اساتید قراردادهای پژوهشی با وزارتخانه های مختلف 
منعقد و بودجه ای را برای امور پژوهشی خود دریافت 
ــزارش کار از  ــا در نهایت به ارائه یک گ می کنند، ام

فعالیت هایشان بسنده می کنند.«
 بي ميلي صنایع به ظرفيت هاي دانشگاهي

خلج با انتقاد از بي تفاوتي چرخه دانشگاه و صنعت، 
ــدم ارتباط   ــل عمده ع ــرد: »یکی از دالی تصریح ک
ــگاه و صنعت در ایران این است که نه دانشگاه  دانش
ــت می داند و نه صنعت برای  خود را نیازمند به صنع
رفع مشکالتش حاضر است سراغ دانشگاه برود و به 
همین دلیل هیچ گاه شاهد شکل گیری ارتباط میان 
این دو نهاد نیستیم و طبیعی است که این مسیر، به 
ــکالت دیگر جامعه نیز  ورود دانشگاه برای رفع مش

ختم نخواهد شد.«
ــه بودجه  ــتان قزوین ب ــر اس ــگر برت ــن پژوهش  ای

دانشگاه های دولتی اشاره می کند و می گوید: »یکی 
ــگاه های دولتی ما  از مشکالت ما این است که دانش
بودجه شان را از طریق بودجه عمومی کشور تأمین 
می کنند و به همین دلیل اصاًل نیازی نمی بینند که 
ــی خارج از دانشگاه  سراغ جذب پروژه های پژوهش
ــی  که باعث تزریق بودجه برای فعالیت های پژوهش
ــود، بروند؛ البته همان طور که همه می دانیم  می ش
صنایع مان نیز رغبتی برای رفع مشکالتشان از طریق 

استفاده از ظرفیت دانشگاهی ندارند.«
 س�ختگيري هایي ك�ه دس�ت اس�اتيد را 

مي بندد
ــت که در همه  ــت اس خلج توضیح می دهد: »درس
ــوه هزینه کردن  ــرفصل هایی برای نح ــورها س کش
ــازوکارهای در نظر  گرنت وجود دارد، اما در ایران س
گرفته شده برای این بخش به حدی سختگیرانه است 
که عماًل دست اساتید را می بندد و طبیعی است که 
اساتید نیز رغبت چندانی برای آن نشان نمی دهند. 
ــتری در این بخش  معتقدم اگر قوانین انعطاف بیش

داشتند، قطعاً شاهد وضعیت دیگری بودیم.«
ــاوری نیز  ــت فن ــال دارد گرن ــد: »احتم او می گوی
ــود و عماًل  ــی دچار ش ــت گرنت پژوهش به سرنوش
پایان نامه ها را از مسیر تجاری سازی دور کند، چراکه 
ــئله را فراموش کرد که قطعاً برای  نمی توان این مس
ــود  و  تولید محصول هزینه های باالیی صرف می ش
اگر قرار باشد در گرنت فناوری نیز همان روند گرنت 
ــت اساتید و  ــود و دس ــی در پیش گرفته ش پژوهش
ــود، دیگر نمی توان این انتظار  دانشجویان بسته ش
را داشت که این گرنت ها آنطور که باید نتیجه دهی 

داشته باشند.«
 كمك هاي اندك؛ هزینه هاي باال

ــه می دهد:  ــتان قزوین ادام ــگر برتر اس این پژوهش
»به دلیل روند اشتباهی که امروزه در نحوه اختصاص 
ــتادی  برای  ــاتید وجود دارد، اگر اس گرنت ها به اس
ــت به نگارش مقاله ای  ارتقای جایگاه شغلی اش دس
بزند، ترجیح می دهد از جیب خود برای این کار هزینه 
کند تا اینکه بعد از کلی سختی، گرنتی را دریافت کند 
که جز در سرفصل های تعیین شده، اجازه هزینه کرد 

نداشته باشد.«
خلج با تأکید بر اینکه یکی از مسائلی که شاید کمتر 
به آن توجه  شود، ارتباط اساتید ایرانی با اساتید دیگر 
ــد روند ارتباط و  ــت، می گوید: »قطعاً بای کشورهاس
ــئوالن مربوطه  ــش از پیش مدنظر مس تداوم آن بی
ــئله وجود نداشته باشد،  ــد؛ چراکه اگر این مس باش
امکان دارد هزینه های پژوهشی ما صرف اموری شود 
ــده و نتیجه های آن نیز  که پیش تر در دنیا دنبال ش
مشخص است. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت 
که صرفاً با اعطای گرنت چه در قالب پژوهش و چه در 
قالب فناوری، به نتایجی که امروزه دنیا به آن دست 

پیدا کرده، برسیم.«
او صحبت هایش را اینطور به پایان می رساند: »یکی 
دیگر از مباحث مهم در مسئله گرنت، مبالغ در نظر 
گرفته شده برای آن است. شاید به ظاهر اعطای ۲۰ 
ــهیالت در قالب گرنت برای مقاله  تا 3۰ میلیون تس
ــد، اما در عمل وقتی قرار است کار  هزینه خوبی باش
پژوهشی درست برای نگارش مقاله ای انجام شود، این 
مبالغ چندان زیاد نیست و نمی توان انتظار داشت که 
با صرف چنین بودجه ای در مقابل هزینه های بسیار 
ــیار قوی تولید کرد که  باال، یک مقاله  کاربردی بس

خروجی آن به تولید محصول بینجامد.«
 انتظار تجاری سازی پایان نامه ها

ــیوه جدید  ــئوالن از ش ــا اینجای کار مس هرچند ت
حمایتی خود در راستای تجاری سازی پایان نامه ها 
ــاله های دکتری صحبت کرده اند، اما نمی توان  و رس
این مسئله را نادیده گرفت که پیش تر در حوزه گرنت 
ــگران از عدم اجرای  ــیاری از پژوهش پژوهشی، بس
ــده و در نهایت ایجاد  درست سازوکارهای اعمال ش

رانت پژوهشی گالیه داشتند.
ــومی که نمی توان به  طور قطعی ادعا کرد   اتفاق ش
گریبانگیر گرنت فناوری نخواهد شد، از این رو انتظار 
ــت برای تکرار  ــئوالن راهکاری درس می رود که مس
ــتباهات در نظر گرفته باشند تا از عدم اختصاص  اش
درست منابع و در نهایت بی نتیجه ماندن اختصاص 
گرنت فناوری جلوگیری کنند. از سوی دیگر اعطای 
ــت و  ــیار ناچیز اس ــا ۴۰۰ گرنت فناوری بس 3۰۰ ت
نمی توان از آن انتظار زیادی در راستای تجاری سازی 

پایان نامه ها داشت.

سرنوشت گرنت پژوهشي 
در انتظار گرنت فناوري

مسير دریافت كمك هزینه فناوري همچون كمك هزینه پژوهشي 
آنقدر پيچيده است كه عماًل دریافت آن سودی برای استاد و دانشجو ندارد

مدیركل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری، در خصوص اهداف 
برنامه گرنت فناوری گفت: توجه به توس�عه 
و تجاری س�ازی فناوری در حوزه پژوهشی و 
تقویت جریان كارآفرینی و نوآوری در مراكز 
پژوهش�ی، كمك به تقویت كيفی پارك های 
علم و فناوری، ارتقای سطح همکاری پارك ها 
با دانشگاه ها، حمایت از تکميل زنجيره تأمين 
و ارزش س�ازمان های اجرای�ی و حمای�ت از 
فعاليت های تحقيق و توس�عه ش�ركت های 
دانش بني�ان از اهداف گرنت فناوری اس�ت.

ــومین  ــمیری، در پنجاه و س ــر مهدی کش دکت
ــش و فناوری  ــان پژوه ــت مجازی معاون نشس
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
کشور، در خصوص محتوای برنامه گرنت فناوری 
گفت: حمایت از انجام پایان نامه های تحصیالت 
ــه همان گرنت  ــوای فناورانه ک تکمیلی با محت
جوانه است و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی 
ــازی اعضای هیئت علمی  با محتوای تجاری س

در آزمایشگاه های تحقیقاتی که گرنت شکوفایی 
است و حمایت از فعالیت های شتاب دهی و رشد 
شرکت های نوپا که گرنت رشد به شمار می رود 

برنامه های گرنت فناوری را ایجاد می کنند.
ــارکت کنندگان در تأمین منابع این  وی به مش
گرنت اشاره کرد و افزود: فناور متقاضی دریافت 
ــاوری مجری،  ــگاه، پارك علم و فن گرنت، دانش
وزارت عتف، سازمان یا نهاد اجرایی و اقتصادی 
ــرکت دانش بنیان متقاضی،  مشارکت کننده، ش
صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش 
ــدگان منابع این  ــل از تأمین کنن و فناوری عام
گرنت هستند. کشمیری درخصوص بخش های 
حمایتی هر گرنت گفت: حمایت پایه با بهره گیری 
ــارك مجری و وزارت  از منابع مالی متقاضی، پ
عتف صورت می گیرد و سایر حمایت های مالی 
شامل سازمان حامی مشارکت کننده، صندوق 
نوآوری و شکوفایی و تسهیالت صندوق پژوهش 

و فناوری عامل است.
ــمیری در گفت وگو با خبرنگار مهر  مهدی کش

ــاله ها و  ــاوری« به رس ــاص »گرنت فن از اختص
پایان نامه ها برای اولین بار خبر داد و اظهار کرد: 
قرار است با مشارکت وزارت ارتباطات، این طرح 
ــتان و  را در حوزه ICT  در مرحله اول با پنج اس

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی آغاز کنیم.
ــاوری وزیر علوم  ــاون پژوهش و فن قائم مقام مع
ــاره به اینکه دانشگاه های  در امور فناوری با اش
ــرقی، سمنان، فارس،  استان های آذربایجان ش
مرکزی و خراسان رضوی برای اجرای این طرح 
ــن طرح مکمل  ــده اند، اظهار کرد: ای انتخاب ش
گرنت پژوهشی است که به اعضای هیئت علمی 

ــی آنها ارائه  ــال مقاله ها و کارهای پژوهش در قب
ــمیری در این مورد که این گرنت  می شود. کش
فناوری به چه کسانی و در قبال چه کاری تعلق 
خواهد گرفت هم خاطرنشان کرد: قرار است این 
ــگاه و در سه قالب پایان نامه ها،  گرنت را در دانش
رساله ها و کارهای تحقیقاتی و شرکت هایی که 

نوپا و از دل دانشگاه بیرون آمده اند، ارائه دهیم.
ــن پایان نامه ها و  ــب که ای ــان این مطل وی با بی
ــوآوری  ــاوری، ن ــوزه فن ــد در ح ــاله ها بای رس
ــد، تصریح کرد: پس ما از  ــازی باش و تجاری س
پایان نامه ای که به سمت فناوری و تجاری سازی 
ــد و منجر به تولید محصولی  حرکت کرده باش

فناور شود، حمایت خواهیم کرد.
ــاوری وزیر علوم  ــاون پژوهش و فن قائم مقام مع
ــاره مبالغ گرنت فناوری نیز  در امور فناوری درب
ــی مذاکراتی که با وزارت  توضیح داد و گفت: ط
ــتیم، پیش بینی ما این است که  ارتباطات داش
ــای تحقیقاتی ارائه  3۰۰ تا ۴۰۰ گرنت به کاره
ــا ۲۰ میلیارد  ــه ای بالغ بر ۱۵ ت دهیم که بودج

ــاس به  ــود. بر همین اس ــامل می ش تومان را ش
پایان نامه هایی با موضوعات فناوری و نوآوری، ۱۰ 
ــاله های دکتری ۲۰ میلیون  میلیون تومان، رس
ــا ۴۰ میلیون  ــای تحقیقاتی 3۵ ت تومان، کاره
تومان و شرکت های رشد نوپا و دانشگاهی حدود 

۶۰میلیون تومان ارائه خواهیم داد.
وی اضافه کرد: مکانیسم اجرای این طرح به این 
صورت است که در حوزه آی سی تی پایان نامه ها 
و رساله هایی که مصوب شده، مورد ارزیابی قرار 
می گیرند که آیا به سمت تولید محصول فناور و 
ــازی حرکت کرده اند یا خیر. یعنی در  تجاری س

واقع ما داوری پایان نامه ها را بر عهده داریم.
ــالم کنیم در چه  ــت که ما اع البته اینطور نیس
حوزه هایی باید مقاله ها و رساله ها نوشته شوند 
ــوع خاصی صورت  ــا کار تحقیقاتی روی موض ی
گیرد بلکه افراد اگر فکر می کنند، در حوزه های 
ــوآوری کار کرده اند می توانند اپالی  فناوری و ن
کنند و ما نیز کار تحقیقاتی آنها را مورد ارزیابی 

قرار خواهیم داد.

رسالههایدکتری۲۰میلیونتومانگرنتمیگیرند

عليرضا سزاوار

پرونده
گرنت پژوهشي

به دلي�ل رون�د اش�تباهی كه 
ام�روزه در نح�وه اختص�اص 
گرنت ه�ا ب�ه اس�اتيد وجود 
دارد، اگ�ر اس�تادی  ب�رای 
ارتق�ای جای�گاه ش�غلی اش 
دس�ت ب�ه ن�گارش مقاله ای 
بزند، ترجيح می دهد از جيب 
خود برای ای�ن كار هزینه كند 
تا اینک�ه بعد از كلی س�ختی، 
گرنتی را دریاف�ت كند كه جز 
در س�رفصل های تعيين شده، 
اجازه هزینه كرد نداشته باشد

خبر


