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«دانشگاه نسل سوم ،اشتغال و تولید دانشبنیان»

سومین همایش ملی فناوری سالمت برگزار شد
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در سومین همایش ملی فناوری

افـرادی کـه تجربیاتـی در حوزه فنـاوری سلامت و خلق ثروت

سالمت گفت :باید کاری کنیم که دغدغه جامعه فناوری باشد

در کشـور و دانشـگاه دارنـد و همچنیـن بـا حضـور میهمانـی از

زیرا همراه با فناوری ،قطعاً اشتغال هم هست.

کشـور کره جنوبـی این همایـش را برگزار کنیم.

در افتتاحیه سومین همایش ملی فناوری سالمت که روز دوشنبه

وی افزود :ما روز گذشـته میزبان  19تیم دانشـجویی  7نفره از

 22آبان  96در سـالن آمفی تئاتر سـتاد مرکزی دانشـگاه برگزار

دانشـگاههای مختلـف علـوم پزشـکی کشـور بودیم کـه موضوع

شـد ،ابتدا دکتر حسین رضایی زاده ،دبیر اجرایی همایش گفت:

بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی بعد از دوره فراغت از تحصیل

امسـال دومین همایش ملی و سـومین همایش فناوری سالمت

را بهعنـوان یک مسـئله جـدی موردتوجه قرار دادند زیرا شـعار

دانشـگاه به همت دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران و دفتر ارتباط

ما ،دانشـگاه نسـل سـوم ،اشـتغال و تولید دانشبنیان است.

بـا صنعت دانشـگاه برگـزار میشـود .در این همایـش را یکروزه

وی با اشاره به تغییر رویکرد امسال این همایش گفت :ما امسال

تلاش کردیـم با بحثهـای کوتـاه اما کاربـردی و با سـخنرانی

تالش کردیم این مفهوم را به سمت فرهنگسازی در جامعه و

دکتر رضایی زاده گفت :با توجه به ظرفیتهای بسیار خوبی که
در برنامه ششم توسعه دیده شده ما باید دفتر ارتباط با صنعت
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را و البته دایره حقوقی دانشگاه را به شکلی تقویت کنیم که از
این ظرفیت و تعامل و رایزنیها با نهادهای مختلف کشور برای
جلب منابع مالی استفاده کنند و نکته آخر که در دانشگاه باید
انجام شود ورود به عرصه تولی و تصدی در حدود مشخصی است
بهطوریکه منابع مالی پویا ،پایا و مانا داشته باشیم و بتوانیم
وابستگیمان را به منابع مالی دولتی و حکومتی کم و کارهایی
کنیم که چاالکی بخش خصوصی را هم داشته باشیم وگرنه با
روشهای مرسوم بهجایی نمیرسیم.
دکتـر محمدعلـی صحراییـان ،معـاون تحقیقـات و فنـاوری
دانشـگاه و دبیـر علمـی همایـش هـم در سـخنانی بـا قدردانی
از شـرکتکنندگان و برگزارکننـدگان همایـش و بـا بیان اینکه
اطالعرسانی به عموم مردم ببریم و در این حوزه کاری کنیم که

مهمتریـن اصـل در فنـاوری ،فرهنگسـازی اسـت گفـت :بایـد

ابتدا فرهنگ فناوری در سطوح مختلف جامعه جا بیفتد و بعد آن

کاری کنیـم کـه دغدغه جامعه فناوری باشـد زیرا وقتی فناوری

را در سطح دانشگاه و دانشجویان و همینطور مدیران مختلفی

باشـد قطعـاً اشـتغال هم هسـت.

که در دانشگاه داریم تسری بدهیم.

وی افـزود :درحالیکه بعضی از بیماران الزم اسـت سـالها دارو

وی افزود :ما در جامعهای زندگی میکنیم که اعتقاد داریم کسب

مصـرف کننـد امـا اگر ما فقط بـرای یک بیماری مزمن دوسـال

حالل خودش جهاد است ولی مشاهده کردیم که با افراد ثروتمند،

مصـرف دارو در نظـر بگیریـم در واقـع یک شـغل را در امریکا و

کارآفرین و پول آفرین خوب نیستیم و حداقل در رسانه و سینما

اروپـا ایجاد میکنیـم یعنی فناوری با اشـتغال ارتباط تنگاتنگی

نشان دادیم که از این افراد برداشت خوبی وجود ندارد .ما در

دارد از طرفـی گروههـای مختلـف فنـاوری ،تولیـد میکننـد اما

جایی بزرگ شدهایم که گفتهاند «بابا نان داد» بابایی که نان

مـا بهعنـوان مصرفکننـده نگاهمـان فناورانه نیسـت وقتی این

بدهد میشود «نانآور» و بقیه میشوند «نانخور» درحالیکه

فرهنـگ جـا نیفتـاده باشـد فنـاور بـه موفقیتـی که باید برسـد

باید گفت «بابا نانآوردن را یاد داد»
دکتر رضایی زاده با بیان اینکه از کودکسـتان و آموزشوپرورش
بایـد تغییـر فرهنگ بدهیم و پـدر و مادر نباید فرزندشـان را به
دانشـگاه بفرسـتند برای اینکه مدرک بگیرد و سرکار برود گفت:
بچهها باید دانشـگاه بروند بـرای اینکه کارکردن و پول درآوردن
را مبتنی با درسـی که میخوانند و مدرکشـان ،یاد بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه این ماجرا باید تبدیل به یک مطالبه و تفکر
عمومی در جامعه بشود گفت :یک تفکر هم باید در دانشگاه
اتفاق جا بیفتد که برگزاری این همایشها به آن کمک میکند.
باید یک تغییراتی در مدیران و اعضای هیئتعلمی و رویکرد
ن ابآ ن ا ب آ
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و زیرساختها صورت بگیرد و در همین راستا دانشگاه علوم
پزشکی تهران آییننامه خلق ثروت مبتنی بر دانش را مصوب و
ابالغ کرده است.

نمیرسد و مشکالت ما همچنان ادامه خواهد داشت.

 900میلیـون تومـان بـوده کـه اگرچه رشـد خوبی داشـته ولی

وی با بیان اینکه برای اشتغال بیشتر باید از محصوالت داخلی

معتقـدم بسـتر هنـوز بـرای فعالیـت بیشـتر آماده اسـت .ضمن

استفاده کنیم تأکید کرد محصوالت داخلی هم باید استانداردهای

اینکه در حجم اعطای اعتبار تشـویقی به شـرکتها و مؤسسات

خودشان را در سطح بینالمللی حفظ و رقابت کنند.

دانشبنیـان هنـوز خیلی موفـق نبودهایم و باید سـعی کنیم در

وی به اقداماتی که دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهار سال

ایـن زمینـه اعتبـارات تشـویقی از معاونت علمـی رئیسجمهور

گذشته در حوزه فناوری داشته است اشاره کرد و با بیان فرمایش

بگیریـم را افزایـش دهیم.

مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جوانان ما با حرکت جهادی

وی افزود :زمانی اگر استادی از دانشگاه به صنعت وارد میشد

باید علم را به فناوری و فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه

همه طوری نگاه میکردند که گویی این استاد دانشگاه را رها کرده

کشور وصل کنند ،گفت :اگر این مسئله موردتوجه مسئوالن

و رفته پول دربیاورد اما امروز نگاه تغییر کرده است .مطلبی که

قرار بگیرد بسیاری از سدهایی که در مقابل فناوری کشور است

ریاست محترم در جلساتی که با هم داشتهایم بهدفعات گفتهاند

برداشته میشود.

حرکت دانشگاه به سمت نسل سوم است و من خوشحالم که

دکتر صحرائیان با اشاره به نقشآفرینی دانشگاهها در فناوری

حمایت ریاست دانشگاه و مجموعه را همراه خود داریم و به این

گفت :دانشگاهها باید پیشتاز اقتصاد دانشبنیان باشند و نقشه

سمت حرکت میکنیم.

علمی کشور را تهیه و پیاده و نظام نوآوری را سازماندهی و آن

دکتـر صحرائیـان در ادامـه افـزود :مـا بهعنوان سـتاد دانشـگاه

را بهعنوان ارزش مطرح کنند.

نبایـد مانـع فنـاوری و تحقیقـات فناورانـه باشـیم بلکـه بایـد

وی با بیان اینکه امروز تولید علم در کشور بسیار خوب است اما

فرآیندهـا را تسـهیل کنیـم .دراین بین اقداماتـی ازجمله اصالح

یکی از شاخصههای ما باید این باشد که یک استاد چقدر برای

آییننامههـای ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعت و برخی مـوارد تفویض

جامعه تولید ثروت کرده است به رشد مراکز رشد و دانشبنیان

بـه دانشـکدهها بوده اسـت.

در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت :در حوزه مراکز رشد جدید

وی با اشاره به اینکه  57اختراع داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

و دانشبنیان در سال  95درمجموع  37مرکز دانشبنیان مجوزدار

در سال  95تائید شده گفت :اختراعات بینالمللی دانشگاه در سال

در حال فعالیت هستند.

 95به تعداد  15و در کل  53اختراع است که جا برای افزایش دارد.

وی افـزود :پژوهشهـای کاربـردی کـه محـور و پـول دریافتـی

وی در پایان با تأکید براینکه دانشـگاه علوم پزشـکی تهران سـعی

آن از خـارج دانشـگاه بـوده در سـال  95حـدود  8میلیـارد و

کرده در ایجاد این فرهنگ پیشـرو باشـد گفت :تا در زمینه فناوری
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فرهنگسـازی عمومـی صـورت نگیرد حـوزه فناوری بـه موفقیت

اعضای تیم کردستان :محمد مصطفی چرختاب مقدم ،فاطمه

نخواهد رسـید.

صادقی ،اسماعیل قهرمانی ،محسن سهرابی ،مهسا اردالن ،سهراب

توضیح اینکه در سومین همایش ملی فناوری سالمت دو نشست

سکینه پور ،فاطمه خضرنژاد

با موضوعات «ظرفیتهای برنامه ششم توسعه در تقویت ارتباط

برندگان جذب منابع مالی از صنعت:

دانشگاه با صنعت» به ریاست دکتر صحراییان و نشست «فرصتها

اول :دکتر فرشید قربانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

و چالشهای صادرات محصوالت دانشبنیان به ریاست دکتر علیرضا

دوم :محمد شاکر خطیب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

احمدیان ،رئیس دانشکده فناوریهای نوین پزشکی» برگزار شد.

سوم :دکتر علی اکبر بابائی از دانشگاه جندی شاپور اهواز

پروفسور سانگ یانگ کیم استاد دانشگاه ملی سئول و مدیرعامل

برگزیده جذب منابع مالی :دکتر محسن امینی دانشگاه علوم

شرکت  viroMedبهعنوان مهمان ویژه در نشست دوم سخنرانی کرد.

پزشکی تهران

در پایان همایش پس از خواندن بیانیه سومین همایش به برندگان

برگزیده حوزه صادرات :دکتر رضا فریدی مجیدی رئیس

مسابقه دانشجویی جوایزی اهدا شد.

هیئتمدیره فناوران نانو مقیاس و دکتر امیر فرشچی مدیرعامل

تیم اول :تیم دانشکده پیراپزشکی

شرکت آریوژن فارمد

اعضای تیم :فاطمه میرزاییان ،نادیا معتمدی ،زهرا سادات آزاد

در روز اول همایش مسابقه یکروزه دانشجویی بهمنظور ارائه

منجیر ،آزاده بشیری ،محمد حسینی روندی ،امید آزادبخت و

راهحل مسئله اشتغال به کار دانشآموختگان پس از فراغت از

سرپرست تیم دکتر شعبان علیزاده

تحصیل برگزار شد.

تیم دوم :دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر رضایی زاده در حاشیه این مسابقه موضوع اشتغال به کار

اعضا :ریحانه هوشیار ،سعید ابراهیمی ،افشین درخشانی ،محمد

دانشآموختگان پس از فراغت از تحصیل را مسئله این مسابقه

ابراهیم روان بخش ،لیال مباشری ،فاطمه ابهر زنجانی ،آرش قربانی

عنوان کرد و گفت :در جدیدترین آمار منتشرشده ،یکمیلیون و

تیم سوم مشترک :دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و دانشگاه علوم

 ۳۰۰هزار نفر از جمعیت بیکار را فارغالتحصیالن یا دانشجویان

پزشکی کردستان

تشکیل میدهند .همچنین براساس آمار رسمی وزارت کار ،نرخ

اعضای تیم سبزوار :غالمعباس کافی ،علی عبیدی ،علی منظوری،

بیکاری جمعیت فارغالتحصیل یا در حال تحصیل دورههای عالی

امیرعباس کوشکی ،موسی امینی وفا ،سید محسن مهری ،میالد

کشور در سال  ۹۵به  ۲۰درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴

علی اکبری

معادل ۱.۵درصد رشد دارد.

