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   خبر ویژه

دااگشنه کاشان

اقتصاد
م و   عملمقاومتیاقدا

 در جدیدترین فهرســت پایگاه شاخص اساسی 

علم)ESI(، دانشگاه کاشان در جمع دانشگاه های 

برتر دنیا قرار گرفت.

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC( اعالم کرد: 

43 دانشگاه ایرانی در جمع موثرترین و برترین 

دانشــگاه های دنیا بر اســاس رتبه بندی پایگاه 

شاخص های اساسی علم)ESI( قرار گرفته اند.

پایگاه شاخص های اساسی علم)ESI( بعنوان یکی 

از پایگاه های آی.اس.آی )ISI( هر دو ماه یک بار 

به ارائه دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت 

تحقیقات شان می پردازد.

در این رتبه بندی، دانشــگاه هایی که براســاس 

تعداد استنادها در یکی از رشته های بیست و دو 

گانه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 

یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، معرفی می 

شــوند.این نظام، اطالعات چهار شاخص اصلی 

شامل 'تعداد مدارک منایه شده در برترین مجالت 

بین املللی'، 'تعداد کل استنادهای دریافت شده 

توسط هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی'،'نسبت 

تعداد استنادها به ازای مدارک' و 'تعداد مقاالت 

داغ و پراستناد' برای هریک از دانشگاه ها را که در 

زمره یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه 

می دهد.

بر این اســاس، در حــوزه علوم مواد و براســاس 

شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مقاالت به 

ترتیب سه دانشگاه کاشان، رشیف و شیراز رتبه 

های 552، 564 و 596 دنیــا را به خود اختصاص 

داده اند.

همچنین دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی 

در حوزه شیمی بر اساس تعداد مدارک منایه شده 

در ردیف 707 و در حوزه مهندسی در ردیف 941 

قرار گرفته است.

بهرتین رتبه های این دانشگاه ها در چهار شاخص 

رتبه بندی مربوط به 'تعداد مدارک منایه شده در 

برترین مجالت بین املللی' است.

در مجمــوع، رتبــه بین املللــی دانشــگاه ها و 

موسسات تحقیقاتی کشورمان بر اساس کمیت 

تولید علم یا تعــداد مدارک رتبه 535، براســاس 

تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه 830، بر اساس 

تولید علم برتر)مقاالت داغ و پراستناد( رتبه 958 

و بر اســاس نسبت تعداد اســتناد به مقاله رتبه 

1267 است.

دانشگاه کاشان در جمع دانشگاه 

های برتر دنیا قرار گرفت 
رئیس دانشگاه کاشــان از انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، 

پژوهشــی و آموزشــی فی مابین این دانشــگاه با پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری خرب داد. 

دکرت عباس زراعــت هدف از انعقاد این تفاهــم نامه را تداوم 

همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشــی میان طرف ها در 

کلیه زمینه های علمــی مورد عالقه و توافق بــا در نظر گرفنت 

متامی امکانات علمی، آزمایشــگاهی، فنی و اعتباری آنها ذکر 

کرد.

 وی اظهار کــرد: بر اســاس این تفاهــم نامه همــکاری های 

نظامند مشــرتک پژوهشی، آموزشــی و اجرایی در حوزه های 

علوم محیطی، معامری، حفاظــت و مرمت ابنیه و بافت های 

تاریخی- فرهنگی، زبانشناسی، باســتان شناسی، پژوهش هرن 

و هرنهای اسالمی، صنایع دســتی ، حقوق و سایر موضوعات 

و مطالعــات میان رشــته هــای مرتبــط بین طرف هــا انجام 

می پذیــرد. وی بهــره مندی طرف هــا از امکانات آموزشــی، 

پژوهشی،آزمایشــگاهی، کارگاهی، کتابخانــه ای و ارتباطات 

بین املللی یکدیگر، همکاری در زمینــه برگزاری هامیش ها و 

کنگره های مشرتک علمی در حوزه های تخصصی مورد تفاهم 

و همکاری در راســتای ایجاد رشــته های آموزشی- پژوهشی 

میان رشــته ای در حوزه هــای مورد تفاهــم را از جمله موارد 

همکاری این تفاهم نامه بیــان کرد و افزود: با این تفاهم نامه  

از توان علمی و پژوهشی پژوهشگاه در انجام امور آموزشی و 

پژوهشی دانشگاه در حوزه های مورد تفاهم طراحی و اجرای 

پروژه های میدانی مشرتک استفاده می شود.   این تفاهم نامه 

که در 6 ماده و یک تبرصه تنظیم شــده به امضاء مهندس سید 

محمد بهشتی رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری 

و دکرت عباس زراعت ریس دانشــگاه کاشان رسید و به مدت 5 

سال اعتبار دارد .

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه کاشان 

مهدی ســعیدی دانشــجوی دکرتای 

رشــته زبــان و ادبیــات فارســی 

دانشــگاه کاشــان با تالیــف کتاب 

"ادبیات داســتانی جنگ در ایران" 

موفق شــد رتبه نخســت بیســت و 

ســومین جشــنواره  کتــاب ســال 

نشــجویی را در گــروه علــوم  دا

انسانی کســب کند. جشــنواره کتاب 

سال دانشجویی هر ســاله همزمان با ایام 

هفتــه کتاب جمهوری اســالمی ایران و با 

هدف ایجاد نشاط علمی در مراکز علمی 

و دانشــگاهی کشــور، جلب همکاری و 

حامیت نارشان حوزه دانشــگاهی، چاپ 

آثــار دانشــجویی، تقویــت بنیــه علمی 

دانشــجویان بــا ارائــه آثــار مکتــوب و 

حامیت از دانشــجویان نوقلم برای تولید 

اندیشــه های جدید برگزار می شــود. این 

جشنواره از سوی سازمان انتشارات جهاد 

دانشــگاهی بــا حامیــت وزارت فرهنگ 

و ارشــاد اســالمی، موسســه خانه کتاب، 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 

موسسه فرهنگی هرنی راد نواندیش، مرکز 

اطالع رسانی بازار کار برگزار می شود.

کتاب 
دانشجوی 
دانشگاه 
کاشان 

رتبه برتر 
کتاب سال 
دانشجویی 
معرفی شد 
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دااگشنه کاشان

رییس پژوهشکده اســانس های طبیعی از افتتاح واحد تحقیق و توسعه خوشــه گالب، عرقیات و اسانس شهرستان 

کاشــان در محل این پژوهشــکده خرب داد. به گفته دکرت حســینعلی رفیعی پور، پس از اختصاص مکان مناســب و 

استقرار این واحد در پژوهشکده اســانس، مراسم افتتاحیه آن در روز سه شــنبه چهاردهم دی ماه جاری با حضور 

رئیس دانشگاه کاشان، معاون مدیرعامل رشکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان، رئیس اداره صنعت، معدن و 

تجارت شهرستان کاشان، ناظر پروژه های خوشه گالب، عرقیات و اســانس شهرستان کاشان، رئیس اتحادیه گالب و 

عرقیات گیاهی شهرستان کاشان و جمعی از مسئولین و دســت اندرکاران ذی ربط در محل پژوهشکده انجام شد.

در ابتدا توضیحاتی توســط رئیس پژوهشــکده و مناینده رشکت شهرک های صنعتی اســتان در زمینه پیگیری مفاد 

تفاهم نامه فیامبین آن رشکت و دانشــگاه کاشان بیان گردید.  ســپس دکرت زراعت ضمن اشاره به پژوهشکده های 

شــکل گرفته و مأموریت های تعریف شده آنها اشاره منود. وی در راســتای همکاری با رشکت شهرک های صنعتی 

استان، پروژه های مشرتک مطرح شــده در حال پیگیری از جمله ایجاد پارک علم و فناوری در کاشان، تصفیه خانه 

شهرک صنعتی راوند و ایجاد واحد تحقیق و توســعه گالب، عرقیات و اسانس شهرستان کاشان را نام برد.

  در ادامه و پس از رصف ناهار، رئیس پژوهشکده توضیحاتی در خصوص پژوهشــکده، هدف و نحوه شکل گیری 

و نیز فعالیت های جاری آن ارائه منود.

 مهندس شــجاعی نیز با اســتقبال از همکاری های مشرتک بین دانشــگاه و بخش صنعت، ضمن تشــکر از فعالیت 

های صورت گرفته، مواردی را درخصوص شــکل گیری واحد تحقیق و توســعه مطرح منود و ابراز امیدواری کرد که 

با یاری خداوند و تالش همکاران در آینده نزدیک شــاهد خروجی های کاربردی و پژوهش محور این واحد باشیم.

افتتاح واحد تحقیق و توسعه خوشه گالب، عرقیات و اسانس شهرستان کاشان 

مرکز آموزش هــای خانواده و حقوق شــهروندی، با حضــور رییس، معاون 

فرهنگی دانشــگاه کاشــان، رئیس پردیس خواهران، معاون آموزشــی این 

دانشــکده و جمعی از اساتید و دانشــجویان در پردیس خواهران دانشگاه 

کاشان افتتاح گردید.

مسئول این مرکز گفت: این مرکز با هدف رشد اعتالی فرهنگی و علمی زنان 

و دخرتان کاشانی و آموزش الگوهای نوین تربیتی الهام گرفته از تعالیم دین 

مبین اسالم و آخرین دستاوردهای نوین تربیتی همچنین تربیت هرچه بهرت 

فرزندان، راه اندازی شده است.  دکرت سهراب زاده، مباحث مرتبط با کودک 

و تربیت فرزندان، مباحث خانواده و روابط همرسان با یکدیگر و آموزش و 

یادگیری و اشتغال را از جمله موضوع های این ارائه شده این مرکز بیان کرد 

و گفت: این کالس ها درقالب آموزش شهروندی و همچنین حقوق خانواده 

برگزار می شود، که طی آن کارشناسان و مربیان مجرب مهارت های مختلف 

زندگی درسطح جامعه و خانواده را به رشکت کنندگان آموزش می دهند.

وی رشکــت در این کالس هــا را برای عموم بانــوان آزاد دانســت و افزود: 

عالقمندان بــرای رشکت در ایــن دوره هــا میتوانند با مراجعــه به پردیس 

خواهران در این کالس ها ثبت نام منایند. 

افتتاح مرکز آموزش های خانواده و 
حقوق شهروندی در پردیس خواهران 

دانشگاه کاشان 
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زنگ اندیشگاه از سلسله کرســی های آزاد اندیشی با موضوع کاشــان کجاســت؟ آینه متام قد کیمیاگری ایرانیان با 

حضور مهندس محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

در دانشگاه کاشــان برگزار شد.مهندس محمد بهشــتی در این نشست به ارائه گزارشــی از تاریخ شکل گیری کاشان 

اشاره کرد و گفت: در کاشــان حدود 570 خانه قدیمی وجود دارد که این نشان می دهد روزگاری در این شهر 570 

خانواده ثرومتند وجود داشته اســت.وی بزرگرتین منبع تولید ثروت در ایران را ، صنعت بیان کرد و افزود: کاشان با 

تولید فرش منسوجات و دیگر هرنهای ســنتی یکی از مهمرتین مراکز صنعتی ایران بوده است.

عضو شــورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور تاریخ فرهنگ کاشــان را غنی دانست و افزود: فرهنگ پاسخ 

به پرسش کیستی و کجاست می باشــد ؟ و فرهنگ دانایی جامع از تعامل تاریخی با محیط است .

وی اظهار کرد: اگر بگوئیم فرهنگ کاشــان چیســت؟ منظور این است که کاشان کجاســت؟ و کیستی هویت فرد را 

مشخص می کند.مهندس بهشــتی با بیان اینکه بخشی از موانع و منابع زیســت محیطی بالفعل و بخشی نیز بالقوه 

هستند افزود: ایران از جمله محیط هایی است که در مجموع بیش از 90 درصد زیست گاه های آن موانع و منابعش 

بالقوه است.رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری با تاکید بر اینکه 

باید توانایی این را داشته باشیم که گوهر پنهان خود را پیدا کرده که این موضوع هامن کیمیاگری است خاطر نشان 

کرد: در رسزمینی که منابع و موانع زیستی بالقوه اســت هرن اصلی آن رسزمین این است که معامی زیستی را حل و 

فصل کند و کیمیاگری کرده و پرده هــا را کنار زند و گوهر وجودی خود را پیدا کند.

مهندس بهشتی باغ فین کاشــان را به عنوان حجاب طبیعت کاشان بیان کرد و افزود: کاشــانی ها کیمیاگرانی بودند 

که پس از وقوع زلزله مهیب توانستند ظرف 9 ســال بعد دوباره گوهر پنهان را آشکار و مجدد شهر را بسازند.

وی خاطر نشان کرد: کاشان مناینده کامل جامعه انسانی و کیمیاگری است و هرن کاشانی ها کیمیاگری)صنایع دانش 

بنیان(است.سلسله نشست های زنگ اندیشگاه روزهای دوشنبه آخر هر ماه با همکاری مؤسسه مطالعات پیرشفته 

ســعیدی و معاونت فرهنگی  با حضور اســاتید، محققان، پژوهشگران و متخصصان برجســته کشور با موضوع های 

مختلف حیات و زمین در دانشــگاه کاشان برگزار می شــود.در این نشست معاون اســتاندار و فرماندار ،جمعی از 

مسئولین و اساتید و دانشجویان و دوســتداران میراث فرهنگی و گردشگری شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل 

حضور داشتند.

زنگ اندیشگاه با 

موضوع کاشان 

کجاست؟ در دانشگاه 

کاشان برگزار شد 

صابر فالحتی علی¬ آبادی، به عنوان اولین دانشــجوی دوره دکرتی در رشــته مهندسی برق – قدرت 

از پایان نامه خود تحت عنوان " تنظیم فرکانس شــبکه¬ های هوشــمند با اســتفاده از خودروهای 

الکرتیکی" دفاع منوده و با کســب درجه عالی موفق به اخذ درجه دکرتی گردید.

 با توجه به اهمیت کنرتل و تنظیم فرکانس در شــبکه های هوشــمند، پایان نامه نامربده یک موضوع 

کامال کاربردی و در راستای توسعه پایدار اســت و نتایح آن می تواند مورد استفاده در سیستم¬های 

قدرت قرار گیرد. عالوه براین، نتایج حاصل از  این رســاله، در قالب 3 مقاله ISI به زبان انگلیسی در 

مجالت IEEE و Elsevier به چاپ رسیده است.

جلسه دفاع این رساله، به راهنامیی آقای پروفسور ســید عباس طاهر، مشاوره آقای پروفسور محمد 

شاهیده¬ پور و داوری آقای  پروفسور رحمت اله هوشمند از دانشگاه اصفهان، آقای دکرت حمیدرضا 

محمدی و آقای دکرت علی کریمی از دانشگاه کاشان برگزار شد. 

دانش آموختگی نخستین دانشجوی دوره دکتری 
در رشته مهندسی برق- قدرت دانشگاه کاشان 
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بیست و سومین شامره نرشیه علمی پژوهشــی مطالعات عرفانی مربوط به نیمه نخست سال 1395 انتشار یافت. 

مدیر مســئول این نرشیه گفت: در این شــامره از مجله 10 عنوان مقاله علمی و عرفانی از محققان و نویســندگان 

و اعضای هیات علمی دانشگاه ها ارائه شده است. 

دکرت حســین حیدری، مفهوم »تقلیب عشق کربیا« در متون صوفیه )با تأکید بر آثار موالنا( از داود اسپرهم، بررسی 

تحوالت درزمانی تعاریف عرفان و تصوف بر اساس متون نرث صوفیه تا سدۀ سیزدهم هجری به قلم  مهدی رضائی، 

بررسی آداب و رســوم خانقاهی در متون منثور متصوفه تا قرن هفتم هجری به خامه فاطمه سادات طاهری ، زهرا 

کوچکی ســنجانی، بازتابش های نقش اسطوره ای خورشــید در مثنوی موالنا ، نوشته زهراالســادات قریشی، مهین 

حاجی زاده، ویژگی های رّس در کشف املحجوب و مطابقت آن با متون منثور صوفیه به قلم حجت کجانی حصاری، 

ارتباط شهود انوار رنگی و گذر از اطوار وجودی در مکتب کربویه نوشــته خیرالله محمودی ، معصومه بخشی زاده 

و مطالعــۀ تطبیقی معراج نامۀ عالءالدوله ســمنانی و مصیبت نامۀ عطار نیشــابوری از زرین تاج واردی، حســین 

طاهری را از جمله مقاالت ارائه شــده در این شامره از مجله عنوان کرد. 

وی  با بیان اینکه مجله تخصصی مطالعات عرفانی تابســتان از ســال 1384 در زمینه ســنت عرفانی ادیان مختلف 

منترش شــده اســت اظهار داشــت: هدف از  انتشــارمجله مطالعات عرفانی:1- کمک به ارتقای سطح پژوهش در 

زمینه موضوعات، مباٍحث ومفاهیم عرفانی در ســنت های ادیان مختلف 2- جهت دهی وسمت وسو بخشیدن به 

مطالعات پراکندهای که در زمینه مباٍح عرفانی به انجام میرســد. 3-ایجاد فضا وبسرت مناسب برای انتشار به موقع 

یافته های نوین پژوهشــگران در زمینه مطالعات عرفانی اســت.مجله مطالعات عرفانی در پایگاه اســتنادی علوم 

جهان اسالم WWW.ISC.gov.ir و در بانک اطالعات نرشیات کشور: WWW.magiran.com و پایگاه اطالعات 

علمی جهاد دانشگاهی WWW.SID.ir منایه می شود. 

انتشار بیست و سومین شماره نشریه علمی پژوهشی مطالعات عرفانی 

حیدر ابراهیمــی، به عنــوان اولیــن دانشــجوی دوره دکرتی در رشــته علوم و 

مهندســی آبخیزداری از پایان نامه خود تحــت عنوان " ارزیابی اثــرات متقابل 

احداث ســد دویرج و برداشــت بیش از حد از منابع آب زیرزمینــی بر وضعیت 

آبخوان دشت موســیان" دفاع منوده و با کســب درجه عالی موفق به اخذ درجه 

دکرتی گردید. با توجه بــه اهمیت راهربدی و حیاتی منابع آب در کشــور، پایان 

نامه نامربده یک موضوع کامال کاربردی و در راســتای توســعه پایدار اســت و 

نتایح آن می تواند مورد اســتفاده مدیران منطقه قرار گیرد.  عالوه براین، نتایج 

حاصل از  این رســاله، در قالب 5 مقاله علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی ارائه 

شــده که دو مقاله آن تاکنون در مجالت علمی معترب چاپ و سه مقاله دیگر نیز 

در مراحل داوری اســت. جلســه دفاع این رســاله، به راهنامیی آقایان دکرت رضا 

قضاوی، مشــاوره آدکرت حاجی کریمی و داوری خانم دکرت هدی قاســمیه، دکرت 

ابراهیم امیدوار و پروفسور سید ســعید اسالمیان برگزار شد.

دانش آموختگی نخستین 
دانشجوی دوره دکتری 

در رشته علوم و مهندسی 
آبخیزداری دانشگاه کاشان 

دانشگاه کاشان و یک هلدینگ بین املللی به منظور ساخت نیروگاه 10 مگاواتی 

برق خورشیدی در محل دانشگاه کاشان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بر اســاس این تفاهم نامه همکاری که بین دانشگاه کاشان و »هولدینگ رشکت 

الکرتا و رشکت تامین تجهیزات الکرتونیکی شنزن )اس ای دی( از هنگ کنگ امضا 

شده است.قرار اســت رسمایه گذار خارجی در فاز اول اجرای پروژه، تامین مالی 

20 میلیون دالری نیروگاه  برق خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات را بر عهده بگیرد.

رییس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان در ترشیح محتوای تفاهم نامه گفت: 

رشکت رسمایه گزار در نظر دارد پس از انجام فاز اول پروژه، ظرفیت نیروگاه نصب 

شده را تا 100 مگاوات و به حجم رسمایه گذاری 200 میلیون دالر افزایش دهد..

دکرت سعید گالبی همچنین خاطر نشــان کرد: مطالعات فنی و اقتصادی صورت 

گرفته طی یک سال گذشته توسط پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان ، نشان می 

دهد احداث نیروگاه برق خورشیدی با مقیاس بزرگ در شهر کاشان از لحاظ فنی 

امکانپذیر است و دارای توجیه اقتصادی می باشد.

پیش بینی می شود با بهره برداری این نیروگاه، ساالنه بالغ بر 18 میلیون کیلو وات 

ســاعت برق پاک تولید شود و از انتشــار 16 هزار تن دی اکسید کربن جلوگیری 

مناید.

الزم به ذکر است هولدینگ بین املللی الکرتا و اس ای دی از سابقه تامین تجهیز 

بیش از 3500 مگاوات تجهیزات نیروگاه برق خورشیدی برای پروژه های مختلف 

رستارس جهان برخوردار است. 

انعقاد تفاهم نامه جهت احداث نیروگاه برق خورشیدی            
۱۰ مگاواتی در دانشگاه کاشان با سرمایه گذاری خارجی 

 دکرت رضا منصوری، رئیس مؤسسه مطالعات پیرشفته سعیدی، استاد دانشگاه صنعتی 

رشیف و دانشگاه کاشان، در دفاع از حیثیت جامعه علمی ایران و پاسخ به انتشار گزارش 

ریچارد استون در خصوص انتحال )تخلف و رسقت علمی و ادبی( در ایران، نامه¬ای را  

در آخرین شامره  مجله ساینس )Science( که از معتربترین مجالت علمی آمریکا و جهان 

به شامر می رود، به چاپ رساند.

منت نامه به این رشح است:

"فقدان درک رشایط در ارزیابی علم ایران"  ... جامعه علمی ایران به تازگی درگیر بازاری 

جدید و پر رونق در زمینه خرید و فروش مقاالت علمی شده است. ریچارد استون در 

صفحه 1197 گزارش خود در تاریخ 16 سپتامرب سال جاری میالدی خرب از فروش مقاالت 

علمی به صورت رسقت ادبی و علمی در بین پژوهشگران و دانشمندان ایرانی داد. این 

موضوع باید به صورت بنیادین مورد بررسی قرار گیرد زیرا اجتامع علمی نوپای ایران را 

نباید چنان قضاوت کرد که گویی اجتامع علمی تثبیت شده¬ای در یک کشور پیرشفته 

علمی است .در سال 1387/ 1979 و مقارن با انقالب اسالمی ایران، این کشور دارای 26 

دانشگاه و 175 هزار دانشجو بوده  و میزان مقاالت علمی منترش شده توسط این کشور 

حدود 400 مقاله بود  .طی دو دهه نخست پس از انقالب اسالمی، دانشمندان ایرانی به 

خوبی توانستند زیر ساخت های الزم و شالوده مورد نیاز علمی و فناوری کشور را فراهم 

کنند. 

در حقیقت بیست سال پس از وقوع انقالب اســالمی در ایران، تعداد مقاالت علمی 

منترش شده توسط دانشمندان ایرانی هنوز از هزار مقاله تجاوز منی¬کرد .در سال 1379/ 

2000  و زمانی که انتشار مقاالت علمی در این کشور به طرز چشمگیری افزایش پیدا 

کرد ،  دانشگران و پژوهشگران این کشور و افرادی که سیاست های علمی ایران را تعیین 

می کردند، نسبت به خروجی و ماحصل این پژوهش¬ها هشدار دادند. در مدت زمان 

کوتاهی که میزان خروجی مقاالت علمی در ایران افزایش زیادی پیدا کرد و همچنین 

بر تعداد موسسات آموزش عالی و تعداد دانشجویان کشور و سایر جنبه های توسعه 

علمی نیز افزوده شد، ما موفق نشدیم دستورالعملهای اخالقی را در جامعه علمی کشور 

نهادینه کنیم .

بسیاری از استادان دانشــگاه های ایران هنوز به طور دقیق منی دانند به کار بردن چه 

مواردی در جوامع علمی بال اشکال بوده و چه مواردی نباید استفاده شود. به نظر می رسد، 

مقیاس زمانی ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه علمی کشور، رسیعرت و کوتاهرت از آن بوده 

که زیر ساختهای علمی مورد نیاز به قدر کافی توسعه یابد.

انتشار نامه دکتر منصوری، در مجله ساینس )Science(، در دفاع از حیثیت جامعه علمی ایران 


