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وشهر ، شبکه ی همکار جنوب یا قطب پنج شامل شیراز ، فسا ، جهرم ، ب  :دکتر دهقانیانسرپرست شیراز 

برگزار می شود به ( دو ماه یکبار) جلساتی که در شبکه ی همکار سالی پنج یا شش بار . بندرعباس یاسوج می باشد 

های مشترکی است که بین دانشگاه های شبکه همکاران صورت میگیرد هدف این جلسات هم هدف هماهنگی کار

وب در کنار هم هستند و برای پیشرفت هم تالش افزایی و ارتقای کیفی شبکه می باشد اعضای شبکه ی همکار جن

یکی از اهداف شبکه ی همکار این است که از پتانسیل های هر منطقه برای پیشبرد اهداف شبکه همکار . میکنند 

قبل از این در بندرعباس و جهرم جلسه تشکیل شد و قراردادهایی وارد روند اداری شد و قرار بود این . استفاده شود

در مورد یاسوج هم . شهر برگزار شود و بازدید از مرکز هسته ای صورت گیرد که متأسفانه به وقوع نپیوستجلسه در بو

که همیشه با سابقه ی خوبی که در بحث گیاهان دارویی دارد شناخته می شود و سعی می شود دانشجویانی که عالقه 

عباس و یاسوج در همین باب قراردادی بین بندرشته نیز مند به این زمینه اند با یاسوج ارتباط برقرار کنند و در تور گذ

 .بسته شد

 

با فرض اینکه دانشگاه های ما در حرکت به سمت تبدیل   :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ه شدن به دانشگاه های نسل دوم موفق بوده اند اکنون باید به گونه ای عمل کرد تا بتوان ایده های جدید را وارد کمیت

های تحقیقات کرد تا رسالت تبدیل شدن به دانشگاه های نسل سوم را خود کمیته ی تحقیقات به عهده بگیرد و کمیته 

ثبت اختراع وجود دارد که  22در دانشگاه یاسوج بالغ بر .ی تحقیقات باید به کمیته ی تحقیقات و فناوری تبدیل شود

ا باید برای چنین عملکرد های تشویق شوند و باید از ایده های آنان دانشجو ه. تا از این اختراع ها دانشجویی است  51

 . استفاده شود و از آنان کمک خواست و این پتانسیل برای ایجاد شرکت های دانش بنیان وجود دارد

 

 :بررسی مصوبات جلسه ی گذشته

به هر یک از اعضاء توسط  ارسال تفاهم نامه ی تصحیح شده ی میان شرکت های دانش بنیان جهرم و اعضای شبکه .1

و چون تفاهم نامه دیر ارسال شده است  خیر به اعضاء فرستاده شداین تفاهم نامه با تأ . سرپرست کمیته ی جهرم

 . بنابراین امکان تصحیح آن در این جلسه نمی باشد و به جلسه ی بعدی موکول می شود



 

 .یاسوج و دبیر یاسوج باید صورت بگیرد پیگیری در مورد فرستاده شدن تفاهم نامه برای سرپرست جدید

دانشگاه جهرم امکاناتی را فراهم کرده : دکتر کارگر مجددا درمورد محتوای تفاهم نامه صحبت کردند و فرمودند که 

، اتاق طراحی و پرینتر سه بعدی ، کارگاه های الکترونیکی و مکانیکی به همراه متخصصین  clean roomمشتمل بر )

که آن را در اختیار طرح های دانشجویی قرار میدهد؛که در ابتدا در ( ولید نمونه ی اولیه ی طرحمربوطه  جهت ت

دانشگاه مبدا تایید شده و سپس در کمیته ی شرکت دانش بنیان مربوطه بررسی شده و منابع مالی آن مشترکا توسط 

تا آزمایش دستگاه و گرفتن استانداردها با در حقیقت دانشگاه جهرم در تمامی مراحل طراحی .فرد و دانشگاه تامین شده

دانشجویان همکاری خواهد کرد و در ازای آن بر طبق قراردادی که در مراحل بعدی نوشته خواهد شد درصد محدودی 

 .     از درآمد طرح به دانشگاه مبدأ و مقصد تعلق خواهد گرفت و مابقی به خود دانشجو اختصاص دارد

ارسال شده توسط جهرم به مراجع حقوقی دانشگاه جهت بررسی و رفع نواقص و اعالم نتایج ارائه ی تفاهم نامه ی  .2

 .بررسی ها در جلسه ی آینده

خرداد می  22این مصوبه به جلسه ی بعد موکول شد و زمان مشخص شده برای بررسی تفاهم نامه در دانشگاه ها تا  

 .باشد

ی اعضا از داده های کوهورت فسا بود که تاکنون چیزی ارائه نشده  مصوبه ی بعدی ارسال پروتوکل نحوه ی استفاده .3

پروتوکل برای این است که از نظر حقوقی مشکلی برای افرادی که با .و قرار شد تا ده خرداد به دست شبکه برسد

 .کوهورت همکاری میکنند ایجاد نشود

فرستادن این لینک به تقویت کارهای شبکه . ند قرار دادن لینک کانال تلگرام که یاسوج ، شیراز و بوشهر فرستاد .4

و میتواند شبکه ی همکاران را از برنامه ها و کارگاه های هم مطلع گرداند و به این ترتیب همکاری الزم .کمک می کند

 .شکل گیرد و بتوان از امکانات هم استفاده کنیم

از دوستان شورای . یان یاسوج استفاده کرد برای طراحی سایت جهت هماهنگی ها می توان از دانشجو: دبیر یاسوج 

 .مرکزی یاسوج کسانی هستند که می توانند در طراحی سایت شبکه ی همکار جنوب کمک کنند

که . ارسال معرفی کلی ، برنامه و زمان مناسب جهت بازدید از مرکز تحقیقات هسته ای بوشهر به اعضای شبکه .5

شد ولی امکان هماهنگی جهت زمان برگزاری بوجود نیامد و باید زمان آن معرفی نامه و برنامه ی بازدید فرستاده 

 . مجددا اعالم گردد

و قرار شد که نیمه ی . با توجه به برگزاری استارت آپ آمادگی برگزاری بازدید را در اسفند ماه نداشتیم :دبیر بوشهر

ره ی مطهری همزمان شد و اساتید اصلی که فروردین باشد و در نهایت به ادیبهشت موکول شد ولی زمان آن با جشنوا



 

از طرفی هم آب و هوا هم باید مناسب باشد و با توجه به نزدیکی . باید در کارگاه ها شرکت می کردند تشریف نداشتند 

 .ماه رمضان بهتر است زمان مناسبی تعیین شود

 پایان مصوبات جلسه ی قبل

ه ی همکار جنوب احتماال بهمن ماه در جهرم برگزار کنگره ی بعدی شبک :آقای دکتر کارگر سرپرست جهرم

 .خواهد شد

معرفی شورای فناوری دانشجویی که در شیراز راه اندازی شد که زیر مجموعه ی کمیته ی  :سرپرست شیراز

تحقیقات دانشجویی است و به این شکل است که طرح های فناورانه ی دانشجویان و دارای شورای پژوهشی خاص خود 

و طرح ها به سمت طرح های فناورانه خواهد رفت و دانشگاه این اجازه را به ما داده است که طرح های می باشد 

هدف از تشکیل این شورا این بود . میلیون در خود شورا به تصویب برساند و به معاونت نمی رود 1فناورانه را تا سقف 

ز گذراندن داوری ها و تصویب در کمیته به شورای طرح هایی با مبلغ باالتر پس ا. که طرح ها زود تر انجام شود 

 .پژوهشی معاونت فرستاده می شوند

و در کنار این شورا ما با یک واحد شتاب دهنده ارتباط برقرارکردیم که به عنوان عنصری موثر در جهت حرکت به 

 .سمت دانشگاه های نسل سوم با کمیته ی تحقیقات همکاری می کند

بستانه ی شیراز هست که به صورت یک دیپلم پژوهشی هرساله برگزار می گردد  مرحله ی موضوع بعدی مدرسه ی تا

اول به صورت ابتدایی بود و امسال سطح ابتدایی و متوسط آن برگزار میگردد پارسال امکاناتی برای اعضای شبکه در 

دانشجویی شبکه و امکانات  نظر گرفته شده بود و این امکانات شامل تخفیف به دانشجویان عضو کمیته ی تحقیقات

اسکان و بازهم در این باره اعالم آمادگی می کنیم برای دانشجویانی که از سطح شبکه بیایند که تاریخ و زمان و برنامه 

میتوان یک سهمیه برای افرادی که از طرف همکاران جنوب معرفی میگردد در نظر . ی دقیق آن متعاقبا اعالم میگردد

اعضای شبکه هم اگر در برگزاری . رت رایگان ثبت نام کنند و باید در این مورد صحبت شودگرفته شود که به صو

و سال آینده هم ان شاءهلل . کارگاهی توانایی دارند میتوانند اعالم کنند و در اغنای برنامه با ما همکاری داشته باشند

 .دیپلم پیشرفته برگزار خواهد شد

 .پروتکل توانمندسازی دانشجویان در دانشگاه شیراز را توضیح دادند و در پایان هم دکتر دهقانیان مجددا

اگر امکانش وجود دارد برای مدارس تابستانه امتیاز معینی جهت دانشجویان  :آقای دکتر قطعی سرپرست یاسوج

 .نظر گرفته شود پژوهشگر در

رد دانشجوی برتر چون زیر نظر برای قضیه ی پژوهشگر برتر می توان چنین کاری کرد ولی در مو :سرپرست شیراز



 

 . وزارت است این مورد سخت خواهد بود

 پارک های علم و فناوری بندرعباس برای شروع کار یک دانشجو که  :خانم دکتر فالحی سرپرست بندرعباس

خواسته ( معاونت ریاست جمهوری) میلیون بالعوض می دهد و فقط گواهی پتنت  1می خواهد کارش را شروع کند 

بنابر این اگر طرح ها بخواهد از آنجا شروع شود . میلیون شروع میشود  12د مرحله ی بعد وام هایی است که از می شو

میلیون  22طرح ها در شورای پژوهشی بررسی می شود و اگر تایید شد . میتوان دانشجو را از نظر مالی کمک کند 

 . با افیلیشن دانشگاه از دانشجو خواسته می شود بالعوض داده می شود و در انتها یک مقاله 

باتوجه به نزدیکی کنگره ی قزوین و نشست بعدی که در آنجا است بهتر است یک نشست دیگر هم قبل از آن با حضور 

همه ی قطب ها باشد که در این مورد صحبت شود که همه ی قطب ها با هم همکاری کنند و گزارشی تهیه شود تا 

ابتدائا .بیات قطب های دیگر بهره مند شویم و اعتقاد بر این است که باید کار ها به صورت کاربردی باشد بتوان از تجر

تصمیم ما بر آن بود که اولین قطبی باشیم که برای خود وب سایت دارد و کم کم این موضوع فراگیر شود و باعث شود 

 .به سرانجامی نرسید که همه ی قطب ها از فعالیت های هم مطلع گردیم که متاسفانه

خواهد شد و می توان  scopusمثالً مجله ی کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه بندرعباس به زودی ایندکس 

مقاالت دانشجویان شبکه را بدون نوبت دریافت و چاپ کرد و در ازای آن در زمینه ی داوری های بین دانشگاهی برای 

انه بدلیل نقص این ارتباطات و کمبود همکاری های مفید بین دانشگاهی ما از امتیاز هیئت علمی استفاده کرد و متاسف

 .اینچنین امتیازاتی کمتر مطلع می گردیم

و باز به عنوان مثال از آقای نادری زاده که یکی از دانشجویان فعال و پیشرو در عرصه ی فناوری ، ثبت اختراع و شرکت 

کارگاه های مشترک در زمینه ی فناوری و ثبت اختراع ، استفاده کرد و های دانش بنیان هستند میتوان در برگزاری 

 .  راه را برای خیلی از دانشجویانی که عالقه مند در این زمینه هستند تسهیل کرد

پیشنهاد میکنم وبینار و وب سمینار ایجاد شود تا بتوان جلسات بیشتر بدون سفر های طوالنی  :سرپرست یاسوج

 .ه ها از برنامه های هم آگاه گردندانجام شود و دانشگا

برای این قضیه پیگیری هایی صورت گرفته است و مشکل خاصی برای ایجاد وبینار و وب سمینار  :سرپرست شیراز

 . وجود ندارد و این مورد حتما باید پیگیری شود که یکی از نشست ها به صورت وبینار باشد

که در همان کانال ها که اطالعیه های مربوط به هر دانشگاه گفته  در مورد بحث سرپرست بندر عباس به نظر می رسد

می شود ، اطالعات مربوط به مجله ، کارگاه ها و تصمیمات جدید هم گفته شود تا در اختیار دانشگاه های قطب قرار 

 .ب استپیشنهاد ایجاد یک کانال مشترک برای همکاران جنو. گیرد و اگر سایت نشد به سمت کانال مشترک برویم



 

استفاده از مجله هایی مانند مجله ی بندر عباس و فسا می تواند برای دانشجویان مفید باشد و راه و مسیر آنان برای 

 .دادن مقاله را راحت کند 

ِ  indexingدر اصفهان هستند که در حال حاضر در حال پیگیری کارهای  PHDیک گروه  :سرپرست هرمزگان

شند و تا حد زیاد کار را با هزینه ای بسیار کم پیش برده اند و دوستان اگر بخواهند می می با  scopusمجله ی ما در 

 .توانیم نحوه ی ارتباط گیری با ایشان را در اختیارشان قرار دهیم

از همان ابتدا انگلیسی و به صورت , مجله  از همان اول به سمت اسکوپوس باشد.  پیشنهاد سرپرست شیراز

 .لمی پژوهشی نروددیجیتال و به سمت ع

اگر بشود که همکاران ما در شبکه ، به کمیته ی یاسوج در زمینه ی راه اندازی مجله ی  :سرپرست یاسوج

 .دانشجویی کمک کنند برای ما بسیار ارزشمند است

شما میتوانید در هر زمینه ای که خواستید از اعضای شبکه مشاوره بگیرید و در هرزمینه ای که  :دکتر دهقانیان

 .خواستید و برای ما امکان پذیر بود کمک خواهیم کرد

شما میتوانید برای راه اندازی و توانمندسازی کادر مجالتتان از توصیه ها و کارگاه های دکتر  :سرپرست هرمزگان

ا به رکنی که در این زمینه بسیار تبحر دارند استفاده کنید و توصیه میکنم ایشان را چندین بار از تهران دعوت کرده ت

 .  شما در این زمینه کمک کنند

همه ی فعالیت های دانشجویی نباید به امتیاز ختم شود و باید بخشی از فعالیت های کمیته ی  :دبیر بوشهر

در گذشته تامین هزینه های کنگره ها برای دانشجویان با کمیته ی تحقیقات . تحقیقات برای جذب دانشجویان باشد

ا برای کارهای تحقیقات بعدی ترغیب میکرد و امروزه با توجه به هزینه هایی که وجود دارد بود و این قضیه دانشجو هار

دانشجو از این نظر خوب ساپرت نمی شود در مورد مقاله هم همین طور است دانشجو برای اولین بار توانایی این را 

 .ندارد اسکوپوس بنویسد و بنابراین ترغیب نمی شود

هستند که پا به پای کمیته ی تحقیقات در حال برگزاری کار گاه می .. ، ای دی سی ومورد بعد انجمن های علمی

باشند که در واقع دانشجوها را به سمت خود می کشد و اتالف هزینه می کند و بنابر این تصمیم گرفتیم که مثال با ای 

کار نشود ولی بقیه ی انجمن ها  دی سی هماهنگ کنیم و کارگاه های پیشرفته را بر عهده ی آنان گذاشتیم تا موازی

 . چنین هماهنگی با ما ندارند

 در این مورد در جلساتی صحبت شد و بنده عرض کردم که می توان با رقابت با کارگاه های دیگر  :دبیر یاسوج



 

یش در مورد تصحیح آیین نامه ها هم هیچ باز خوردی از آبان سال پ. انجمن ها دانشجوها را به سمت کمیته سوق داد

 .تا االن نرسیده است

ما هم در این موضوع کارکردیم و بهترین اساتید را برای کارگاه های کمیته انتخاب کردیم که بچه  :سرپرست شیراز

و این مشکل ما نیست و در سطح وزارت خانه است و راهکاری که و جود . ها استفاده کنند و اثر بخش هم بوده است

ه با رئیس دانشگاه شدیم و رئیس دانشگاه ملزم کرد که همه ی معاونت ها هر جایی داشت این بود که ما وارد مذاکر

 .کارپژوهشی دارید باید با کمیته ی تحقیقات لینک شوید 

ما میتوانیم این قضیه را به عنوان یک پیشنهاد از طرف دانشجویان و مثالً از طرف کانال دبیران کل کشور به گوش 

 .مسئوالن برسانیم

باید در جلسه ای که با معونت فرهنگی دارید این موضوع را اطالع رسانی کنید و اعتراض کیند که : رمسرپرست جه

پول دانشگاه بیهوده تلف می شود و ما این کار را در جهرم کردیم و جوابگو بوده و دیگر هیچ جایی به جز کمیته ، 

 .کارگاه برگزار نمی کند

ه نیست و رقابتی که ایجاد شده وحتی ترس دانشجوها از اینکه عضو فقط بحث درمورد کارگا :سرپرست بندرعباس

 . کمیته شوند و از عضویت انجمن علمی خارج شوند هم وجود دارد

دانشجو از امکانات دانشگاه استفاده می . گاهی دانشجو بدون کارگاه هم توانمند است  :معاونت پژوهشی یاسوج

پژوهشگر برتر هم بخواهیم انتخاب کنیم نباید . دانشجو را مشمول امتیاز کندکند که توانمند شود و نباید کارگاه آمدن 

برای کارگاه آمدن امتیازی در نظر بگیریم و باید در دانشجو این رغبت را ایجاد کرد که توانمند شود و بعد منجر به چیز 

 .دیگری شود و آن چیز دیگر است که غایت است و برای پژوهشگر برتر امتیاز دارد

اگر کمیته ی تحقیقات بتواند بین استاد و . نشجو ها باید با اساتید خود لینک شودند و در کنار استاد مقاله ایجاد کنددا

 .دانشجو لینک برقرار کند تحت عنوان پژوهش یار می تواند سبب پیشرفت دانشجو شود

یک گروه خاصی از دانشجو ها و و  ما  حتی گاهی کارگاه برای. این کار در شیراز انجام می شود :  سرپرست شیراز

خیلی وقت ها . تحت عنوان خاصی برگزار می کنیم و پس از توانمندسازیشان انان را با اساتید مربوطه لینک می کنیم 

 .اساتید دنبال چنین دانشجویانی اند ولی پیدا نمی کنند و بالعکس و البته مشکالت خاص خودش را دارد

و هر کدام از افراد .دانشجویان توانمند داریم که استاید را با آنان لینک می کنیم ما هم لیستی از :سرپرست جهرم

باید اعتماد بین استاد و دانشجو و کمیته ی تحقیقات برقرار . خود زیر دست هایی دارد که با آنان کار را انجام می دهد 



 

 . شود

الی از آن یکی از جاهایی که میتوان در مورد قضیه ی کمک های م:  (عضو شورای مرکزی بوشهر)خانم زارعی 

بنابراین کمیته ی تحقیقات می تواند با چنین مراکزی لینک برقرار کند و آن را به . استفاده کرد  جهاد دانشگاهی است

 .دانشجویان و اساتید معرفی کند

آیا برای اعضای شبکه مقدور هست که در صورتی که ما بخواهیم برای سال های آینده  :سرپرست یاسوج

Summerschool ان دارویی را برگزار کنیم با ما همکاری داشته باشند؟ ِ گیاه 

تور گیاهان دارویی نیز  summer schoolپیشنهاد بسیار خوبی است و بهتر است که در کنار این : دکتر کارگر

 .برگزار گردد و حتما ظرفیت باالیی برای شرکت دانشجویان درنظر گرفته شود

 .نهاد موافقت فرمودندمعاونت پژوهشی دانشگاه یاسوج با این پیش

 . ایجاد یک کارگروه خاص برای برقراری لینک بین دانشجویان و اساتید کمیته های تحقیقات برای طرح های مشترک 

این کارگروه می تواند تشکیل شود ولی باید مفاد آن تعیین گردد و اگر امکان آن هست در آینده  :سرپرست شیراز

بدهند که ما چگونه میتوانیم این برقراری لینک جهت انجام کار های مشترک را  هر یک از اعضا پیشنهاد این را نیز

 .بصورت سیستمیک و نظام مند در بیاوریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بررسی نهایی
حداکثر مهلت 

 انجام
 :مصوبات جلسه نام و سمت پیگیری کننده
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 تمامی اعضای شبکه

 

ارائه ی تفاهم نامه ی ارسال شده توسط جهرم به مراجع حقوقی  (1

 دانشگاه جهت بررسی و رفع نواقص و اعالم نتایج بررسی ها

 

 

 ی اعضا از داده های ی استفادهسال پروتوکل نحوهار (2

 .  کوهورت فسا
 

های مشترک بصورت یا نشستمکان برگزاری کارگاه و پیگیری ا (3

 . وبینار از مجرای قطب الکترونیک جنوب کشور

 

 

پیشنهاد اعضاء در رابطه با چگونگی ایجاد کارگروه مشترک  (4

 . جهت نظام مند سازی انجام طرح های مشترک بین دانشگاهی

 

 : تاریخ و ساعت و دستور جلسه بعد

 . الم میشودتاریخ متعاقبا اع -شیراز

:سایر توضیحات  


