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وحدت ،مهم ترین اولویت
امروز دنیای اسالم

تا کید بر لزوم همکاری پژوهشگاه شاخص پژوه و
کمیسیونعمرانیمجلس

حضوراعضايهيئتعلميپژوهشگاهشاخصپژوهدركنفرانس
بين المللي مطالعات كاهش خطر پذيري و تاب آوري

صبح  5شنبه  25دیماه در پژوهشگاه شاخص پژوه :

سومین آزمون جامع تعیین سطح علمی فعاالن
مدیریت بحرانهای طبیعی کشور برگزار شد

سومین دوره متوالی آزمون جامع تعیین سطح علمی فعاالن مدیریت بحرانهای
طبیعی کشور صبح امروز بهصورت هماهنگ و ادواری با نظارت و حضور
کارشناسان سازمان سنجش و بیش از یکصد نفر از فعاالن حوزه مدیریت بحران
های طبیعی در این پژوهشگاه برگزار شد.این آزمون جامع که از چند ماه قبل
با انتشار فراخوان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم ثبتنام کرده
بود ،در سالن امتحانات پژوهشگاه شاخص پژوه واقع در دانشگاه اصفهان برگزار
شد.شرکت کنندگان در  210دقیقه این آزمون فرصت داشتند تا به  210سوال
آزمون که از مواد امتحانی ،مخاطره شناسی(طبیعی  -انسانی) ،مقاوم سازی
ابنیه  ،اصول مدیریت بحران ،اسکان پس از سانحه ،بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست( )HSEو نیز پدافند غیر عامل تدارک دیده شده بود ،پاسخ دهند.
این آزمون بهمنظور شناسایی و رتبهبندی افراد حقیقی و در راستای اخذ مجوز
ارزیابی و رتبهبندی مجموعههای حقیقی و حقوقی فعال درزمینه مدیریت بحران
از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در جهت باال بردن و استفاده بهینه از نیروهای متخصص در این حوزه توسط
نخستین پژوهشگاه بخش خصوصی کشور انجام شد.
پژوهشگاه شاخص پژوه با محوریت سازمان سنجش آموزش کشور برای
سومین دوره و باتجربه موفق ادوار قبل اقدام به برگزاری این آزمون کرده و
در پایان تصحیح و بارم بندی به شرکت کنندگان ،مدارکی در  3سطح علمی
به شرکتکنندگان اعطا میشود.نخستین آزمون فراگیر سطحبندی فعاالن حوزه
مدیریت بحرانهای طبیعی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور در
تاریخ پنجشنبه  ۵دیماه در محل پژوهشگاه شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان
برگزار شد و این آزمون در راستای اخذ مجوز ارزیابی و رتبهبندی مجموعههای
حقیقی و حقوقی فعال درزمینه مدیریت بحران از سوی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری برگزارمی شود .دکتر امیر محمود زاده ،رییس پژوهشگاه شاخص

پژوه با اعالم این خبر افزود :در راستای ارزیابی و تعیین سطح متخصصین و
عالقهمندان مباحث مدیریت بحرانهای طبیعی ،پژوهشگران فعال در این حوزه
در کشور ،این آزمون جامع که برای نخستین بار در پژوهشگاه شاخص پژوه
برگزار شد و اکنون سومین آزمون را باتجربه موفق دورههای قبل ،پیش روداریم
و در این آزمون تخصصی ،توانمندیهای فنی و علمی داوطلبان به شکل کمی
و کیفی در حوزه مدیریت بحرانهای طبیعی سنجیده و به محک آزمون گذاشته
خواهد شد.
وی افزود :اين آزمون صرف ًا در شهر اصفهان و در پژوهشگاه شاخص پژوه
بهعنوان تنها حوزه امتحاني کشور برگزار میشود که كليه پژوهشگران ،فعاالن
حوزه مديريت بحرانهای طبيعي ،دانشجويان ،شاغالن حوزه مديريت بحران و
ساير حوزهها از مقطع كارداني تا دكتري بدون محدوديت مدرك ،سن و شغل
میتوانستند با عنوان فرد حقيقي شركت کنند.محمود زاده ادامه داد :در صورت
تمايل مجموعههای حقوقي به دريافت گواهينامه معرفي  2نفر با حداقل  5سال
سابقه كار از آن مجموعه الزامي است و نیز وضعيت نظاموظیفه مالك نبوده
آزمون هیچگونه منبع آزموني معرفي نمیشود بلكه محورهاي آزمون معرفي ،كه
شرکتکننده میبایست حداقل اطالعات عمومي را در این محورها داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه خاطرنشان کرد :به پذیرفتهشدگان مدارك
سطحبندی علمي در سهپایه  C, B, Aارائه میشود كه بهعنوان گواهينامه جهت
انجام پروژههای تحقيقاتي و پژوهشي مربوط به حوزه مديريت بحران گواهينامه
صالحيت رتبهبندی قابل بهرهبرداری بهحساب آمده و هیچگونه مالكي براي
ادامه تحصيل ،استخدام و غیره نیست.
عالقهمندان مباحث مدیریت بحران ،آیندهپژوهی و سایر رشتههای مرتبط
میتوانند برای اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی پژوهشگاه شاخص پژوه به
آدرس www.bpshakhespajouh.ac.ir:مراجعه کنند.

با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر
علوم ،

اولین نشست شورای هماهنگی
روسای پژوهشگاه ها و موسسات
پژوهشیبرگزارشد
اولین نشست شورای هماهنگی روسای
پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی با حضور
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری
وزیر علوم در محل پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر
احمدی در این نشست با بیان اینکه گردهمایی
مسئوالن و تبادل نظرات امری بسیار ارزشمند
است ،اظهار داشت :در خالل بحث ها و تبادل
نظرات می توانیم به نوآوری و خالقیت دست
پیدا کنیم .وی با اشاره به ابالغ سیاست های
علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری
گفت  :باید جایگاه پژوهشگاه ها و موسسات
پژوهشی را در اجرایی شدن این سیاست ها
مشخص کنیم.دکتر احمدی تاکید کرد :بر
اساس اساسنامه و امکانات برای هر پژوهشگاه
باید ماموریت ویژه ای ایجاد کنیم تا هم از
کارهای موازی پرهیز شود و هم زمینه هایی
که نیاز به هم افزایی دارد روشن گردد.
وی با اشاره به تکلیف قانون شرکت های
دانش بنیان برای واگذاری پژوهشگاه ها و
موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی به بخش
خصوصی گفت :این بحث در شورای علوم،
تحقیقات و فناوری مطرح شده و از سازمان
برنامه ریزی و مدیریت درخواست کرده ایم
اسامی پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی
حاکمیتی را تعیین و اعالم کند.معاون پژوهش
و فناوری وزیر علوم ضمن استقبال از ایجاد
شورای هماهنگی روسای پژوهشگاه ها و
موسسات پژوهشی گفت :این شورا می تواند
در اتخاذ تصمیمات مرتبط با مراکز پژوهشی
به وزارت علوم کمک کند.در ادامه این نشست
دکترمحمد رضا امید خواه رئیس پژوهشگاه
شیمی و مهندسی شیمی ایران گفت :هدف از
تاسیس این شورا را ایجاد یک بازوی مشورتی
برای معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم
اعالم کرد .وی تاکید کرد :موسسات پژوهشی،
ویژگی ها و ماموریت های متفاوتی از
دانشگاههاومراکزآموزشعالیدارند،لذااینشورا
می تواند مباحث خاص مراکز پژوهشی را
بررسی ،جمع بندی و به وزارت علوم ارائه
کند.
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خـبــر

آينده پژوهي
بستري براي ترويج مهدويت

روابط عمومي پژوهشگاه شاخص پژوه درمورخ
 93/10/13درراستاي تعريف وتوسعه همكاري هاي
مشترك وگسترش فرهنگ مهدويت  ،آينده پژوهي
و پژوهش محوري و توسعه فرهنگ آينده پژوهي
اسالمي وزمينه سازي وترويج هرچه بيشتر فرهنگ
انتظارومهدويت جلسه اي با حضور حجه االسالم
و المسلمين دكتررباني رئيس پژوهشكده آينده
پژوهي و مهدويت دفتر تبليغات اسالمي و جمعي
از مديران گروه و مديران دفترتبليغات اسالمي حوزه
علميه قم در محل پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار
گرديد.
در اين جلسه بستر هاي الزم جهت همكاري
هاي هرچه بيشتر دو مركز پژوهشي و برگزاري
همايش ها ،دوره هاي آموزشي ،مدرسة آينده
پژوهي ،پژوهش ها و انتشارات مشترك و  ....ايجاد
شد.

عقد تفاهم نامه علمی پژوهشي
فی مابین دانشگاه کاشان و پژوهشگاه
شاخص پژوه

بايد اهل علم در محيط دانشگاه به توليد علم با نگاهی مبتكرانه و سازنده بپردازند
رهبر معظم انقالب در خجسته سالروز میالد با سعادت نبی مکرم اسالم و والدت پربرکت امام صادق(ع):

وحدت ،مهم ترین اولویت امروز دنیای اسالم

در خجسته عید میالد پربرکت نبی مکرم اسالم و والدت صادق آل محمد،
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار قشرهای مختلف مردم ،مسئوالن
لشکری و کشوری ،علما و اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس وحدت
اسالمی و سفیران کشورهای اسالمی« ،وحدت» را ،درس بزرگ پیامبر
خاتم و نیاز مبرم امت اسالم خواندند و تأکید کردند :تجلیل از رسول
ختمی مرتبت نباید به حرف و سخن محدود شود بلکه تالش برای تحقق
پیام های وحدت بخش آن حضرت ،باید مهمترین اولویت کشورهای
اسالمی و ملتهای مسلمان باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک دو مناسبت گرانقدر این روز عزیز،
میالد پیامبر اسالم را میالد «علم و عقل و اخالق و رحمت و وحدت»
خواندند و خاطرنشان کردند :در تحقق این مفاهیم عمیق و سعادت بخش،
وظیفه مسئوالن ،سیاستمداران ،علما و نخبگان کشورهای اسالمی ،بسیار
سنگین تر است.
ایشان با ابراز تأسف عمیق از موفقیت طرحهای تفرقه انگیز دشمنان اسالم
تأکید کردند :اگر ملتهای مسلمان با این امکانات عظیم و ویژگیهای منحصر
بفرد ،نه در جزئیات بلکه در جهت گیریهای کلی همدل و همزبان شوند،
ترقی و تعالی امت اسالمی تضمین می شود و انعکاس جهانی وحدت و
همزبانی دنیای اسالم ،مایه «شرف ،آبرو و عظمت پیامبر اسالم» خواهد شد.
رهبر انقالب ،نماز پرشکوه ملتهای مسلمان در عید فطر و اجتماع عظیم
حج را دو نمونه از هم جهتی عزت بخش امت اسالم برشمردند و افزودند:
در اربعین حسینی امسال نیز ،میلیونها مسلمان که اهل تسنن نیز در میان
آنها بودند حادثه ای عظیم و عجیب آفریدند که انعکاس جهانی آن ،به
عنوان بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان ،زمینه ساز افتخار و عظمت
دنیای اسالم شد.
ایشان در همین زمینه از دولت ،ملت و عشایر عراق به علت فداکاری و
بزرگواری در خدمت به زائران اربعین حسینی امسال ،تشکر و قدردانی
کردند .رهبر انقالب در تبیین عوامل ایجاد اتحاد دنیای اسالمی ،پرهیز از
«سوءظن و اهانت فرق مختلف شیعه و سنی نسبت به یکدیگر» را بسیار
مهم دانستند و با اشاره به تالش گسترده مراکز «جاسوسی و اطالعاتی»
غرب برای تفرقه افکنی خاطرنشان کردند :آن تشیعی که با  MI6انگلیس

مرتبط است و آن تسننی که مزدور  CIAاست هر دو ضد اسالم و ضد
پیامبرند .حضرت آیت اهلل خامنه ای ،با یادآوری پرچمداری امام خمینی
(رض) در بحث وحدت اسالمی ،به تالشهای بیوقفه جمهوری اسالمی
در این زمینه اشاره و خاطرنشان کردند :در  ۳۵سال اخیر کمکهای ایران
به برادران مسلمانان ،غالب ًا به برادران اهل سنت بوده است و نظام اسالمی
و ملت ایران با حمایت مستمر از ملت فلسطین و مردم کشورهای منطقه،
پایبندی عملی خود را به شعار وحدت ،ثابت کرده است.
ایشان خطاب به سیاستمداران ،علما و روشنفکران جهان اسالم این سؤال
را مطرح کردند :هنگامی که زورگویان جهانی برای ایجاد اسالم هراسی و
تخریب چهره نورانی اسالم ،شدت مشغول فعالیتند ،آیا سخنان تفرقه انگیز
و تخریب متقابل چهره فرق اسالمی ،خالف حکمت و عقل و سیاست
نیست؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،تمرکز سیاست خارجی برخی کشورهای
منطقه بر معارضه با ایران را اشتباهی بزرگ برشمردند و افزودند :برخالف
این سیاستهای غیرعاقالنه ،جمهوری اسالمی ،همچنان سیاست خارجی
خود را بر مبنای دوستی و برادری با همه کشورهای اسالمی از جمله
دولتهای منطقه ،پیگیری برخواهد کرد.

بازدید اعضاء کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسالمی از شاخص پژوه مطرح شد:

تا کید بر لزوم همکاری پژوهشگاه شاخص پژوه و کمیسیون عمرانی مجلس

در راستاي توسعه همكاري هاي مشترك ملي و منطقه
ای  ،به ویژه در منطقه مرکزی ایران  ،جهت استفاده
مطلوب از ظرفيت ها و توانمندي هاي علمي -پژوهشي
داخلي ،تفاهم نامه همكاري فيمابين پژوهشگاه مهندسي
بحران هاي طبيعي شاخص پژوه و دانشگاه کاشان ،
منعقد گرديد .
الزم به ذکر است  ،این تفاهم نامه منجر به هم افزایی
دو مجموعه معتبر علمی در منطقه خواهد بود .از جمله
مهم ترین بند های این تفاهم نامه ،برگزاري دوره هاي
آموزشي كوتاه مدت توأم با فراهم نمودن زمينه هايي
جهت طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي ،برگزاري
كنفرانس ها و همايش هاي مشترك  ،استفاده متقابل از
ظرفيت هاي علمي تخصصي طرفين و هدايت طرح
هاي پژوهشي محققان در راستاي شناسايي مسائل و
مشكالت در بخش هاي مرتبط و بهره مندی از خدمات
مختلف دو طرف می باشد.
اميد است با گشايش اين باب از همكاري هاي علمي
براي هر دو مجموعه برتر علمي كشور زمينه هايي در
راستاي تجاري سازي ايده ها و توليد علم اقتدار آفرين
بيش از پيش فراهم گردد.

اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسالمی در ادامه بازدید از
طرحهای عمرانی استان اصفهان ،ضمن بازدید از رصدخانه علم و فناوری
و صنعت ساختمان پژوهشگاه شاخص پژوه بر لزوم همکاری این مرکز با
مجلس تأکید کردند .اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسالمی 5
شنبه گذشته ضمن بازدید از پروژهها و طرحهای عمرانی استان اصفهان
در ادامه سفر خود با حضور در پژوهشگاه شاخص پژوه ،از رصدخانه
علم و فناوری و صنعت ساختمان کشور مستقر در اين پژوهشگاه بازدید
کردند و از نزدیک با دستاوردهای فنی و مهندسی پژوهشگاه شاخص
پژوه آشنا شدند .در این بازدید معاونین پژوهش و آموزشي پژوهشگاه با
معرفی فعالیتهای پژوهشگاه شاخص پژوه ،گزارشی از توانمندیها و
فعالیتهای این مجموعه در حوزه مدیریت بحرانهای طبيعي و صنعت
ساختمان را به اعضای کمیسیون عمرانی مجلس ارائه کردند.
در ادامه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ضمن بیان
این موضوع که این پژوهشگاه اولین و مهمترین پژوهشگاه خصوصی
کشور در بخش خصوصي است ،گفت :هدف از این بازدید را آشنایی با
توانمندیهای علمی و پژوهشی این پژوهشگاه که در حوزههای مهم و
مؤثری که ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیتهای کمیسیون عمرانی مجلس
شورای اسالمی است .سید مهدی هاشمی افزود :ارتباط اعضاء این

کمیسیون به لحاظ بهرهمندی از تجارب دو طرف بهویژه در مورد مسائل
مرتبط با مدیریت بحران و زلزله باید بهصورت مستمر ادامه پیدا کند.
در ادامه ابراهیم محبی ،نماینده شهرستان سنقر کلیایی در استان کرمانشاه
و عضو کمیسیون عمرانی مجلس ،با ابراز خشنودی از حضور در این
پژوهشگاه از فعالیتها و تالشهای این پژوهشگاه در راستای عملیاتی
شدن فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) قدردانی کرد.
همچنین مشاور کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسالمی و از پیشکسوتان
مباحث مدیریت بحران در کشور ،بر ایجاد فعالیت مشترک با کمیسیون
عمرانی مجلس در قالب کارگاههای آموزشی مشترک و اجرای طرحهای
پژوهشی تأکید کرد .شهرام باقری ،خاطرنشان کرد :فعالیت این مرکز نشان
از تالش سختکوشانه بخش خصوصی در حوزه پژوهش و فناوری
کشور است و باید از این ظرفیت بهخوبی در راستای مشکالت عمرانی و
مدیریت بحران در استان اصفهان و کشور بهره گرفت.در نشست مشترکی
که در حاشیه این بازدید بین اساتید و هیئتعلمی پژوهشگاه و اعضای
کمیسیون عمران مجلس برگزار شد بر لزوم تعامل و همکاری مشترک در
راستای استفاده بهینه از پژوهشها و تجارب این مرکز در جهت کمک
به معضالت طرحهای ناتمام عمرانی و مباحث مدیریت بحران تأکید
شد.

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد

حضوراعضايهيئتعلميپژوهشگاهشاخصپژوه دركنفرانس بين المللي مطالعات

كاهش خطر پذيري و تاب آوري ( توكيو 14 - 16ژانويه )2015
International study For Disaster Risk Reduction and Resilience

درراستاي فعاليت هاي بين المللي پژوهشگاه شاخص پژوه و شركت
در كنفرانس هاي بين المللي و پس ازحضور
موفقيت آميزپژوهشگاه دركنفرانس هاي  2014 IRDRدر كشور
چين و  2014 GRFدر كشور سوئيس كه موجب شد اين پژوهشگاه
به عنوان قطب منطقه اي مديريت بحران هاي طبيعي از طرف مجامع
بين المللي شناخته و مطرح شود وهم چنين به منظور استمرار،
حضور و تحكيم روابط خود ،با توجه به ارسال چندين مقاله از طرف
پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه كه مورد قبول دبيرخانه
كنفرانس مزبور قرار گرفت ،مقرر شد :آقاي دكتر اصغر ضرابي عضو
هيئت علمي پژوهشكده جغرافيا كه با ارائه مقاله اي از طرف دبيرخانه

همايش مورد تقدير قرار گرفتند و همچنين آقاي دكتر غفوري
آشتياني عضو هيئت علمي پژوهشكده عمران پژوهشگاه كه به عنوان
عضو اصلي پانل برگزيده شده اند ،به عنوان نمايندگان پژوهشگاه
در كنفرانس بين المللي مطالعات كاهش خطر پذيري و تاب آوري
( توكيو 14 - 16ژانويه  )2015شركت نمايند.
الزم به ذكر است گزارش هاي حضور دركنفرانس مذكور ونتايج آن
متعاب ًا در قالب گزارشي در سايت و به صورت يك كارگاه آموزشي،
به منظور آشنايي پژوهشگران با آخرين دستاوردهاي بين المللي حوزه
مديريت بحران هاي طبيعي تا پايان سال  1393و با اطالع رساني قبلي
ارائه خواهد گرديد .

www.bpshakhespajouh.ac.ir
خربنامه داخلی پژوهشگاه شاخص پژوه
دی ماه 1393
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کارگاه آموزشی آینده پژوهی ویژه
اعضاء هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
برگزار گردید
نظر به عقد تفاهم نامه همکاری ،فی مابین پژوهشگاه
شاخص پژوه ودانشگاه شهرکرد ،کارگاه آموزشی»
مبانی آینده پژوهی ویژه اعضاء هیئت علمی دانشگاه
شهرکرد ،روز سه شنبه مورخ  ،1393/10/23توسط
پژوهشگاه شاخص پژوه ،در دانشکده علوم پایه
دانشگاه شهرکرد ،برگزار گردید.در این کارگاه
آموزشی که با استقبال اعضاء هیئت علمی دانشگاه
شهرکرد مواجه شد ،هفتاد نفر از اعضاء هیئت علمی ،
از دانشکده های مختلف این دانشگاه حضور داشتند.
الزم به توضیح است ،این کارگاه آموزشی با هدف
آشنایی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با دانش
آینده پژوهی و مفاهیم آینده پژوهی برگزار گردید.

کتاب تعاریف ،اصول و معیارهای
شهرسازینوین:

بازدیدمدیرکلسازمانانتقالخوناستانتهران ازپژوهشگاهشاخصپژوه
وعقدتفاهمنامههمکاری هايپژوهشي

هم زمان با ایام فرخنده میالد نبی اکرم
(ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع)
 ،مدیرکل سازمان انتقال خون استان
تهران به همراه معاونان این سازمان ،
با حضور در پژوهشگاه شاخص پژوه
 ،از توانمندي هاي علمي و پژوهشي
و رصدخانه علم وفناوری شاخص پژوه
بازدید نمودند.
دراین بازدید که در مورخ سه شنبه
 1393 /10/20صورت پذيرفت  ،سرکار
خانم دکتر نادعلی ،مدیرکل سازمان
انتقال خون استان تهران در جمع اعضائ
هیئت رئیسه و معاونین پژوهشگاه
شاخص پژوه  ،با ابراز خشنودی از ایجاد

روابط مشترک سازمان انتقال خون و پژوهشگاه شاخص پژوه ابراز داشت
فعالیت سازمان انتقال خون نیز ،همواره با شرایط بحرانی و حساس روبرو
بوده و با توجه به اين که اين سازمان مسئولیت تامین خون و فرآورده
های خوني در كشور را بر عهده دارد ،لذا روابط با پژوهشگاه شاخص
پژوه درحوزه مباحث عملكرد در مواقع بحران از اهميت ويژه اي برخوردار
است  .ایشان در ادامه عنوان نمودند که زمینه های همکاری مشترک
بسیارزيادي با پژوهشگاه شاخص پژوه در حوزه بحران و سایر حوزه های
فعالیت سازمان درمباحث آينده پژوهي وجود دارد که با عملیاتی شدن
اين تفاهم نامه  ،محقق خواهد شد .در این نشست ،سركار خانم دكتر
غازي معاون پژوهش وفناوری پژوهشگاه نیز اعالم آمادگی خود را جهت
انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز سازمان انتقال خون اعالم نمودند
.الزم به ذکر است در پایان این نشست  ،تفاهم نامه همکاری مشترکی بین
پژوهشگاه شاخص پژوه و سازمان کل انتقال خون استان تهران منعقد و
به امضای طرفین رسید.

توسط رصد خانه علم و فناوری پژوهشگاه شاخص پژوه؛

نرم افزار تحلیل داده های سوانح طبیعی تولید شد
نرم افزار تحلیل داده های سوانح طبیعی که برای اولین بار توسط پژوهشگران
رصدخانه علم و فناوری شاخص پژوه طراحی و ساخته شد ،دارای امکانات
متنوعی است .داده های مفید و قابل اطمینان به منظور استفاده در مجامع علمی
و پایان نامه ها و  ...مشکل همیشگی پژوهشگران و کارشناسان این حوزه بوده
است .با توجه به اهمیت این موضوع در سوانح طبیعی و انسان ساخت ،انگیزه
تهیه و ساخت نرم افزار مذکور و همچنین کاربردی کردن آن فراهم گردید .این
نرم افزار دارای امکانات متنوعی بوده که از جمله آن ،می توان به موارد زیر اشاره
نمود:
 اطالعات سوانح ایران و جهان که تا کنون رخ داده به تفکیک سال وقوع،جمعیت متاثر و تعداد کشته شده ها و....
 امکان جستجو بر اساس نام کشور ،سال وقوع و.. امکان  sortکردن اطالعات ایجاد پایگاه داده در نرم افزار  SQLو امکان فراخوانی اطالعات از فایل اکسل،بدون نیاز به تایپ کردن و وارد کردن حجم زیادی از داده ها به صورت دستی
 نمایش اطالعات در محیط گرافیکی  Cشارپ -درج چندین هزار خط برنامه در راستای بکارگیری امکانات فوق از مجموعه

فعالیت هایی بوده که تاکنون به همراه جمع آوری داده ها از سایت های معتبر
سراسر دنیا ،انجام شده است .از جمله امکاناتی که در حال پیگیری و تکمیل
جهت این نرم افزار می باشند ،عبارتند از:
 ارتباط با سایت پژوهشگاه و امکان دسترسی محدود و نامحدود برای کاربراناصلی وکابران عمومی سایت در قبال پرداخت حق اشتراک
 امکان به روز رسانی اطالعات با رجوع به سایت مرجع در صورت امکان امکان دسترسی به مرجعی که داده ها از آنها استخراج گردیده است امکان تکمیل و فروش نرم افزار به کلیه مدیران ،اساتید و دانشجویانی که برایانجام امور مربوط به خود ،نیاز به داده های طبقه بندی شده دارند.
 تهیه داده در مورد شاخص ها و دیگر داده های ایرانامکان مقایسه داده های مرتبط با کشور ایران و سایر کشورها از لحاظ عددیو نموداری
 و...در راستای بهبود و به روز آوری نرم افزار مزبور بدین وسیله از کلیه اساتید،
پژوهشگران و کارشناسان این حوزه ،در خواست می شود نظرات و پیشنهادات
سازنده خود را جهت ارتقاء کیفیت این محصول به پژوهشگاه اعالم فرمایند.

نوشته :آندره دوانی ،الیزابت پالترزیبرک
ترجمه :مهندس علیرضا حسنی ،مهندس پریسا
روشنی ،دکتر حسین حاتمی نژاد
شهرسازی نوین به عنوان یک رویکرد جدید
طراحی و برنامه ریزی شهری در انتقاد به
شهرسازی دوران معاصر که دارای الگویی پراکنده،
غیر انسانی و ماشینی است که شکل گرفته است.
این رهیافت آمیزه ای از سبک های معماری ،رشد
هوشمند ،مخالفت با توسعه پراکنده و شهرسازی
پایدار مبتنی بر حمل و نقل عمومی است .این
رویکرد بر مبنای به کارگیری اصول سنتی
شهرسازی انسان گرای گذشته بوده است.
در راستای معرفی اهداف و اصول رویکرد
شهرسازی نوین می توان مواردی از قبیل انتقاد
از شهرسازی مدرنیستی ،توجه به توسعه در بافت
های موجود شهری در مقابل توسعه پراکنده و
حومه ای بی حد و مرز ،تالش جهت خلق محله
های نسبت ًا پرتراکم و ...به عنوان عناصر قابل توجه
نوشهرسازی در طراحی و برنامه ریزی می باشند.
در کشور ما تحقیقات ناچیزی در حد چند مقاله
و کتاب انگشت شمار به آن پرداخته شده است.
در این راستا این کتاب کوششی در جهت افزودن
بر منابع مطالعاتی در این زمینه با هدف معرفی
نمودن اصول ،معیارها و استانداردهای مطرح شده
در شهرسازی نوین است .الزم به ذکر است که
در ترجمه این کتاب سعی شده است عبارات و
واژگان تخصصی برنامه ریزی و طراحی شهری
مد نظر قرار گیرد .کتاب فوق در دوازده فصل
با عناوینی از قبیل مباحث عمومی ،ساختار ناحیه
ای ،ساختار همسایگی ،ساختار شهری ،فضای باز،
چرخه ،منظر خیابان ،جلوخان ،نوع ساختمان،
برنامه ساختمانی ،برنامه تجاری و اجرا و عملکرد
تهیه و تنظیم شده است.

آدرس پژوهشگاه شاخص پژوه:اصفهان ،خيابان عالمه اميني شرقي ،شماره 357
کدپستي 9 8 5 1 8 - 1 9 1 9 4 :صندوق پستي81655 - 1537 :
نمابر031 -3 2616246 :
تلفن031 -3 2616243 -5 :
پژوهشگاه شاخص پژوه :دانشگاه اصفهان ،ميدان رازي ،بلوار ابن سينا ،پژوهشگاه شاخص
پژوه تلفن 031 -3 7932610 :نمابر031 -3 7932608 :
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برای خدمت رسانی بهتر
به مردم ،کارهای دقیق
پژوهشی الزم است.

www.bpshakhespajouh.ac.ir
email: info@ bpshakhespajouh.ac.ir
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طرح پژوهشی سطح بندی خدمات عمومی در نواحی روستایی با تاکید بر مدیریت بحران هاي طبيعي استانداری خراسان
رضوی در پژوهشگاه شاخص پژوه اجرا و به پايان رسید

با توجه به اهمیت مدیریت بحران در نواحی
روستایی ،در طرح پژوهشی با عنوان « سطح
بندی خدمات عمومی در نواحی روستایی با تاکید
بر مدیریت بحران هاي طبيعي « که به سفارش
استانداری خراسان رضوی توسط پژوهشگاه
شاخص پژوه انجام گرفت ،مطالعات مربوط به

کاهش اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی
استان خراسان رضوی با تاکید بر سطح بندی
خدمات عمومی ارائه شده به ساکنین این نواحی
هنگام بروز بحران انجام شد.
الزم به ذکر است در این طرح پژوهشی  ،راهبرد
ها و الگو های جدید خدمت رسانی به ساکنان

محدوده مورد مطالعه با هدف افزایش کارایی
خدمات و به حداقل رساندن خسارت ها وکاستن
هزینه های جاری دولت ،با بکارگیری توان ساکنان
محلی ،توسط پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه
ارائه شده است.
از آن جا که استانداری خراسان رضوی در این

زمینه پیش قدم بوده است ،این طرح پژوهشی
مبنای عمل برای سایر مناطق روستایی کشورمان
با در نظر گرفتن برنامه های آمایش سرزمین هر
منطقه ،با توجه به نوع بحران های طبیعی که منطقه
مذكور در معرض آن می باشد ،مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.

معرفی کتاب
اقتصاد دانش بنیان تاملی در مفاهیم و نظریه ها:

نویسنده :دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی -عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
در عصری که گستره دانش و فناوری  ،بیش از
گذشته بر سیستم های اقتصاد سایه افکنده و
اهمیت توجه و استقرار اقتصاد دانش بنیان برای
همه کشورهایی که خواهان پیشرفت وحرکت
به سمت توسعه پایدارهستند  ،بر همگان آشکار
گردیده است.در حالی که کوشش های مختلفی
برای شناخت پارادایم های اقتصاد مبتنی بر دانش
یا اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است ،جای دو
نکته همچنان در متون حاضر خالی است .نخست
توجه به اقتصاد دانش بنیان و دوم نگاهی موشکافانه
به مبانی فکری اقتصاد دانش بنیان .از این رو این
کتاب اقتصاد دانش بنیان  ،توسط دکتر ابراهیم

سوزنچی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی
شریف تالیف گردیده و توسط پژوهشگاه شاخص
پژوه به چاپ رسیده است.
این کتاب با توجه به دو رویکرد نگارش شده است.
نخست پارادایم های اقتصاد دانش بنیان را باز و
مورد بررسی قرار دهد و دوم اینکه مبانی فکری
آنها را در ارتباط با مسئله دانش آشکار سازد تا راه
را برای تصمیم گیری های سیاستی هموارتر سازد.
کتاب فوق در هفت فصل با مباحث اهمیت دانش،
ماهیت دانش ،اقتصاد دانش بنیان ،اقتصاد ایده ها،
اقتصاد تکاملی و یاد گیرنده ،نظریه اهمیت کدسازی
و در نهایت تحلیل و جمع بندی نگاشته شده

است.
در پایان این کتاب به این نتیجه می رسیم که اقتصاد
دانش بنیان با نظریات اقتصاد تکاملی و یاد گیرنده
همخوان تر است و به منظور سیاست گذاری نیز
مناسب تر است.
همچنین در ادامه پس از بازکردن رویکردهای بانک
جهانی و سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی ،در
باب تحوالت موجود در ایران تحلیل هایی در باب
قانون دانش بنیان و برنامه های پنج ساله توسعه
کشور ارائه داده و سواالتی را برای تصمیم گیری
در پیش روی سیاستمداران و سیاست گذاران در
ارتباط با اقتصاد دانش بنیان قرار می دهد.
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