اﯾﺮاﻧﺪاک ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر دارد

ﺑﻪ ﮔﺰارش »رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان« ﻧﺸﺴﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ،رﺋﯿﺲ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺪاک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺮوس ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ رﺋﯿﺲ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺮداد  ۱۳۹7در ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﯾﺮاﻧﺪاک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ رﺟﺒﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ،ﻃﺮح "ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻄﻼحﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻤﯽ
واژﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن" را اراﺋﻪ داد و ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻃﺮح "ﻣﺼﻮرﺳﺎزی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮔﻨﺞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان" را ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ وی و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه وب اﺻﻄﻼحﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه وب واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،و ﭘﺎﯾﮕﺎه وب
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺪاک »ﻧﺎمﻫﺎ« ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺟﻊ اﯾﺮاﻧﺪاک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﮋوﻫﺶ )ﺳﺎﻋﺖ( ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان )ﮔﻨﺞ( ،و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوری ،و ﻧﻮآوری اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن »ﻧﻤﺎ« ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ وی و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در ﭘﺎﯾﺎن از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه روﺑﻮداک و آرﺷﯿﻮ ّ
ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﮐﺎﻣﻼ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺮاﻧﺪاک ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ از
روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺳﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ اﯾﺮاﻧﺪاک را ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و آن را
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺮداد  ۱۳۹7در ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﯾﺮاﻧﺪاک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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ﻟﯿﺪ:
دﮐﺘﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ اﯾﺮاﻧﺪاک در ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر
را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی داﻧﺴﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ:
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ 13 :ﻣﺮداد 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://irandoc.ac.ir/news/2856 :

