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 فهرست
مانور بین المللی اعالم خطر سونامی در چابهار همزمان با کشورهای حاشیه اقیانوس هند
بازدید دو وزیر از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه بین المللی شیالت ،آبزی پروری و صنایع وابسته
حضور کارشناسان پژوهشگاه در دوازدهمین همایش بین المللی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی
بازدید رئیس پژوهشگاه به همراه مسووالن استان هرمزگان از شناور تحقیقاتی
حضور رئیس پژوهشگاه در نشست شوراي اجرايي شبكه علمي فناوري اقيانوس شناسي كشورهاي اسالمي
تصویب پنج راهکار حفاظت از اکوسیستم های جنگل های مانگرو در همایش قشم
اولين نشست شوراي حكام مركز منطقه اي اقيانوس شناسي غرب آسيا
برپایی کارگاه آموزشی و کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی به میزبانی ایران
صدور مجوز فعالیت 2روز در هفته اعضای هیات علمــــی در شرکت های دانش بنیـــان
فعالیت شبکه ای الزمه موفقیت مراکز تحقیقاتی منطقه ای است
نشست تخصصي اقيانوس شناسي و فناوری های نوین دریایی در درياي خزر برگزار شد
دیدار و گفتگوی روسای پژوهشگاه و دانشگاه هرمزگان
انتصابات در پژوهشگاه

تهران ،خیـــابان دکتـر فاطمـی غربــــی ،خیـابــان
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مدیــر مسئــول :دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر
ســـــردبیــــر :دکتــر هـمیــــرا آگـــاه
خبــــر و عکس :منـــوچهـــر محمــدی
مسئول هنـــری :محمـد مهدی پوروحیــد
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مانور بین المللی اعالم خطر سونامی در چابهار
همزمان با کشورهای حاشیه اقیانوس هند

دکتر حسین نگارستان مشاور رئیس پژوهشگاه در
امور اجرایی مرکز اقیانوس شناســی (چابهار) در
خصوص کم و کیف برگزاری این مانور به تعامل
مانور بین المللی اعالم خطر ســونامی همزمان با کشورهای حاشیه اقیانوس هند پنج شنبه  18شهریور خوب ارگان ها ،سازمان ها و ادارات محلی ،استانی
 95در چابهار با موفقیت برگزار شد.
و کشوری اشاره کرد و از رسانه های محلی برای
پوشش خوب این مانور تقدیر و تشکر نمود.
بــه گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی ،در این مانور که توســط
مرکز ملی پیش بینی و هشــدار مخاطرات دریایی پژوهشــگاه و در مرکز اقیانوس شناســی (چابهار) و گفتنی اســت در عملیات میدانی این مانور که با
با مشــارکت فرمانداری ،اداره کل مدیریت بحران استان ،هالل احمر ،اورژانس ،شهرداری ،اداره بندر ،حضور جمعی از مسووالن محلی و استانی برگزار
نیروی انتظامی ،منطقه آزاد ،شــیالت و شورای روستای رمین در روســتای ساحلی لیپار (چابهار) ،پنج شد مهندس طاهری معاون فرمانداری ،آقای شیخ
شنبه 18شهریور  95برگزار شد ،افزایش آمادگی و قابلیت های کشورها و دستگاه های زی ربط استانی زاده بخشدار مرکزی ،آقای شهرکی رئیس هالل
و همچنین ارتقای سطح همکاری های منطقه ای مورد ارزیابی قرار گرفت.
احمر شهرســتان چابهار ضمن تقدیر و تشــکر از
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی علوم جوی در خصوص این مانور که
از طرف سازمان بین الدول اقیانوس شناسی تحت نظر یونسکو و همزمان با کشورهای حاشیه اقیانوس
هند انجام شــد ،گفت :این مانو از سوی سازمان بین الدول اقیانوس شناسی از طریق نرم افزار مربوطه
به مرکز ملی پیش بینی و هشــدار مخاطرات دریایی مســتقر در پژوهشگاه اعالم شد و متعاقبا پس از
انتقال اطالعات به چابهار و اعالم خطر با صدای آژیر در روســتای لیپار ،روســتائیان با فرار نمایشی و
انتقال به مکان امن تعیین شــده و اســتقرار در چادرهای هالل احمر و اورژانس ،خدمات اورژانسی را
دریافت نمودند.

مرکز اقیانوس شناســی (چابهــار) برای برگزاری
این مانــور و نقــش آن در آمادگــی و افزایش
آگاهی عمومی مردم و ســاکنان ساحلی چابهار و
همچنین ایجاد تعامل بین دســتگاه های اجرایی
منطقه ،آمادگی خود را برای همکاری بیشــتر در
تمامی حوزه های علمــی ،تحقیقاتی و میدانی با
پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی
اعالم داشتند.

دکتــر علی خوش خلق رئیس مرکز ملی پیش بینی و هشــدار مخاطرات دریایی در این باره گفت :نام
رسمی این مانور که در کمیته هماهنگی های بین الملی سامانه هشدار سونامی اقیانوس هند وابسته به
یونســکو ،برنامه ریزی و اجرا شد  )IOWave16( 2016 Exercise Indian Ocean Waveمی باشد و
کشــورهای حوزه اقیانوس هند را در شرایطی مشابه با وقوع سونامی قرار داده و از سازمان های دولتی
انتظار تصمیم گیری های به موقع و مناسب دارد .گفتنی است سناریوی سونامی در نظر گرفته شده در
این مانور حاصل از زلزله فرضی  9ریشتری در گسل مکران می باشد .همچنین در گذشته نیز مانورهای
ســونامی در ســال  ،)IOWave09( 2009ســال  )IOWave11( 2011و سال )IOWave14( 2014
برگزار شده است که متاسفانه جمهوری اسالمی ایران در آنها شرکت فعالی نداشته است.

شایان ذکر اســت در راستای برگزاری این مانور،
یک کارگاه آموزشــی برای افراد شرکت کننده در
مانور شامل اعضای شورای روستای رمین ،مردم
رمین و لیپار و نیز ادارات و نهادهای شرکت کننده
در مانور در محل مرکز اقیانوس شناســی چابهار
چهارشنبه  17شهریور  1395برگزار گردید که در
طی آن برنامه های مانور تشریح شد.
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بازدید دو وزیر از غرفه پژوهشگاه در نمایشگاه
بین المللی شیالت ،آبزی پروری و صنایع وابسته
در نمایشــگاه بین المللی شیالت ،آبزی پروری و
صنایع وابســته که از دهم مهر به مدت  3روز در
محل نمایشــگاه های برج میالد برگزار شد ،وزیر
جهاد کشاورزی کشــورمان و وزیر شیالت نروژ
از غرفه پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم
جوی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناســی و علوم جوی ،در این نمایشگاه مهندس
حجتی و دکتر پرســندبرگ و همچنین جمعی از
مسووالن ارگان ها ،ســازمان ها و شرکت های

دریایی داخلی و خارجی از غرفه پژوهشــگاه ملی
اقیانوس شناســی و علوم جــوی بازدید کردند و
از نزدیــک در جریان فعالیت ها و دســتاوردهای
پژوهشگاه قرار گرفتند.
در ایــن نمایشــگاه که با حضــور  114غرفه در
حوزههای تکثیر و پرورش آبزیان ،فرآوری آبزیان،
تجهیزات و ماشینآالت ،صنایع ساخت قفسهای
ماهــی و تجهیزات مربوطــه ،تجهیزات فرآوری
و محصوالت صادراتی برگزار شــد 80 ،شرکت
داخلی و  15شــرکت خارجی از کشورهای نروژ،

فرانســه ،چین ،کره جنوبی ،هلند ،ایتالیا ،آمریکا،
دانمــارک و ترکیه در برج میالد تهران شــرکت
کردند.
گفتنی اســت در آیین افتتاح این نمایشــگاه ،از
تمبر یادبود نمایشــگاه بین المللی شیالت و آبزی
پروری و صنایع وابسته رونمایی شد و به امضای
وزرای جهادکشاورزی ایران و شیالت نروژ رسید

حضور کارشناسان پژوهشــگاه در دوازدهمین
همایش بین المللی ســواحل ،بنادر و سازههای
دریایی

دکتر پگافر با ارایه مقاله در قالب پوستر و شفاهی
در دوازدهمین همایش بین المللی ســواحل ،بنادر
و سازههای شــرکت کردند و دستاوردهای علمی
خود را ارایه نمودند.

در دوازدهمین همایش بین المللی ســواحل ،بنادر و ســازههای دریایی که با حضور مقامات کشوری و
لشــکری و کارشناسان بیش از  ۳۰کشور دنیا در تهران برگزار شد ،جمعی از متخصصان و کارشناسان
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با ارایه مقاله و پوستر در این همایش شرکت کردند.

مهندس محمدرضا الهیار دبیر دوازدهمین همایش
بین المللی سواحل با بیان این که در این همایش
 ۵۲شــرکت مهندسین مشاور و پیمانکار داخلی و
خارجــی در زمینه های مرتبط ســواحل و بنادر و
تجهیزات دریایی حضور داشتند ،اظهار داشت :در
این همایش از شرکت کنندگان خارجی و داخلی
ن میان
 ۴۲۶خالصه مقاله دریافت شــد که از ای 
 ۱۳۱مقاله به صورت ارائه شفاهی و  ۸۸مقاله در
قالب پوستر ارایه گردید.

بــه گزارش روابــط عمومی ،در این همایش که با حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرســازی،
مهندس محمد ســعید نژاد مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی ،دکتر ستاری معاون علمی و فناوری
رییس جمهور ،دکتر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی ،جمعی از
مســووالن سازمان ها و ارگان های دریایی ،اساتید دانشــگاه ها و دانشجویان و همچنین کارشناسان
بیش از  ۳۰کشــور دنیا از  ۱۰آبان به مدت ســه روز در هتل المپیک تهران برگزار شــد ،موضوعات:
هیدرودینامیک و رســوب ،مدیریت سواحل و بنادر ،مدیریت بحران مخاطرات دریایی GIS ،و سنجش
از دور ،مدیریت و فن آوری در بنادر ،مهندســی بندر و سازههای ساحلی ،مهندسی فراساحلی و خطوط الهیــار همچنین اختصاص دو هــزار متر فضای
نمایشــگاهی و برگزاری  ۹کارگاه آموزشــی را از
لوله و محیط زیست دریایی و ایمنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد.
گفتنی است در این همایش آقایان :دکتر اکبرپورجنت ،دکتر کاظمی نژاد ،دکتر مرادی ،مهندس شادی،
مهندس راســت گفتار و مهندس قوانینی و خانم ها :دکتر حاج ولیئی ،دکتر کامران زاد ،دکتر غفاریان و
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تحقیقات دریایی در شمال شرقی اقیانوس هند و همچنین ورود به پروژه های تحقیقاتی اقیانوس هند
با کشورهای حاشیه اقیانوس هند انجام گرفته است.
برای ســاخت این کشــتی تحقیقاتی  20میلیارد تومان اعتبار توســط معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تامین شده است.
گفتنی استپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی طرح ساخت کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما
را در سال  1388به معاونت وقت علمی فناوری ریاست جمهوری ارائه داد و در نهایت عملیات ساخت
آن طی موافقت نامهای بین این معاونت و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از اردیبهشــت سال 1390
آغاز شد.
این شناور تحقیقاتی با  50مترطول10 ،مترعرض و  12متر ارتفاع و  5.3متر آبخور و  4آزمایشگاه قادر
رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم اســت با آب و ســوخت کامل به مدت  45روز با ظرفیت  27نفر (11خدمه و تکنسین کشتی و  16نفر
جوی و جمعی از مســووالن استان بندرعباس از محقق) در آبهای خلیج فارس ،دریای عمان و شمال اقیانوس هند با طی حدود سه هزار مایل دریایی،
آخرین وضعیت کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای کارهای تحقیقاتی و میدانی خود را به انجام برساند.
ایران بازدید کردند.

بازدیــد رئیــس
پژوهشــگاه به همراه
مســووالن اســتان
هرمــزگان از شــناور
تحقیقاتی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی ،در این بازدید که با حضور
دکتر محمد آشــوری نماینده مردم بندرعباس در
مجلس شــورای اســامی ،دکتر جاسم جادری
اســتاندار هرمــزگان و دکتر ناصــر حاجی زاده
ذاکــر رئیس پژوهشــگاه و در مجموعه کشــتی
سازی شهید درویشــی بندرعباس شنبه  2مرداد
 95برگزار شــد ،روند ســاخت و آخرین وضعیت
نخستین کشــتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای ایران
مورد بازدید مسووالن قرار گرفت.
بر اساس این گزارش ،ســاخت کشتی به منظور
شناخت بیشتر خلیج فارس و دریای عمان ،انجام

حضور رئیس پژوهشگاه در نشست شوراي اجرايي شبكه علمي فناوري
اقيانوس شناسي كشورهاي اسالمي ()INOC

رئیس پژوهشــگاه در نشســت شــوراي اجرايي
س شناسي كشورهاي
شبكه علمي فناوري اقيانو 
اســامي ( )INOCکه از  26شــهريور  1395به
مدت دو روز در دانشــگاه دكوزايلول تركيه برگزار
شد ،شرکت کرد.
دکتــر حاجی زاده ذاکــر در خصوص برنامه های
این نشســت گفت :در آغاز این نشست ،نخست
گــزارش فعاليت هاي شــبكه که يكــي از آنها
كارگاه آموزشــي تغييــر اقليم و دريــاي خزر در
جمهوری اســامی ایران بود که با حضور اساتيد
و متخصصان كشورهاي تركيه ،لبنان ،آذربايجان،
روسيه ،عراق و پاكستان در ارديبهشت سال 1395
در پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
در شــهر تهران برگزار شــد ،ارائه گرديد .سپس
گزارش پانزدهمين نشست عمومي کمیته دائمی
ی های علمی و فناوری سازمان کنفرانس
همکار 
اسالمی ( )COMSTECارايه شد.

وی همچنیــن در خصوص دیگر برنامه های این
نشســت اظهار داشــت :در این نشست بودج ه ها
و فعاليتهاي آتي نیز مورد بررســي قرار گرفت
و بــراي برگزاري كارگاه توليد و فناوري كشــت
آبزيان كه قرار است در سال آينده در كشور تونس
برگزار شود تصميم گيري به عمل آمد.
رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم
جوی ،تصمیمات اتخاذ شــده در این نشست را به
شرح زیر اعالم کرد:
 ( )COMSTECکارگاه مشــترک امکانسنجیگشت قطب جنوب ،که توسط پاکستان هماهنگی
و ساماندهی خواهد شد را حمایت خواهد کرد.
 شبكه علمي فناوري اقيانوس شناسي كشورهاياســامي ( )INOCاز برگزاري ســمپوزیوم بین
المللی شــیالت و علوم آبزیان كه قرار اســت در
سال  2018ميالدي در ايران برگزار شود،حمايت
خواهد نمود.

شبکه علمی و فناوری اقیانوس شناسی كشورهاي
اســامي( )INOCدر نوامبر ســال  1987توسط
کمیتــه دائمــی همکاریهای علمــی و فناوری
ســازمان کنفرانس اســامی ()COMSTECH
تأســیس شــد و فعالیت خود را از آوریل 1989
ميــادي آغاز كرد .این شــبکه نهــاد تخصصی
س شناســی در چارچوب سازمان کنفرانس
اقیانو 
اسالمی به شمار میرود و مقر آن در ازمیر ترکیه
قرار دارد.
کشورهای عضو در این شبکه عبارتند از :الجزایر،
بنگالدش ،اندونزی ،عراق ،مراکش ،پاکســتان،
سنگال ،تونس ،ترکیه ،مصر ،ایران ،عراق ،کویت،
لبنان ،مالزی ،موریتانی ،عمان ،پاکستان ،عربستان
ســعودی ،سودان ،سوریه ،تانزانیا و امارات متحده
عربی .رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی
و علــوم جوي به عنوان نایــب رئیس  INOCدر
نشست شوراي اجرايي اين شبكه شركت نمود.
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تصویب پنج راهکار حفاظت از اکوسیســتم
های جنگل های مانگرو در همایش قشم

نخســتین همایش ملی جنگل های حرا و شــانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوسشناســی اول و دوم
شهریور  1395در محل مرکز رشد منطقه آزاد قشم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ،در این همایش که به مناسبت
روز جهانی حفاظت از اکوسیستم های مانگرو ژئوپارک قشم با همکاری کمیته ملی اقیانوس شناسی و
با حضور دکتر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه و رئیس کمیته ملی اقیانوس شناسی ،دکتر پورکاظمی
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی ،دکتر گزانی مدیرگروه علوم کمیسیون ملی یونسکو ،مسئوالن
سازمان منطقه آزاد قشم و ژئوپارک قشم ،نمایندگان عضو کمیته ملی اقیانوس شناسی ،آقای خداکرم
جاللی رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان هرمزگان ،جمعی از اســتادان دانشــگاه و
دانشجویان ،سازمان های مردم نهاد و جمعی از مردم قشم برگزار گردید ،راهکارهای حفاظت و انجام
تحقیقات کاربردی در زمینه اکوسیستم های حرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در آغاز این همایش دکتر حاجی زاده ذاکر مانگروها را انواع متعددی از گیاهان متحمل شوری معرفی
کرد و گفت این گیاهان در نواحی جزرومدی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کنند .حدود
107گونه گياهي متعلق به  62جنس از تیره گیاهی به عنوان گياهان مانگرویی تا کنون شناخته شده با همکاری پژوهشــکده حرای دانشگاه هرمزگان
اقدام می نماید.
است كه تنها تعدادي از آنها از مانگروهاي حقيقي به شمار مي آيند.
وی با اشــاره به وضعیت اکوسیســتم های مانگرویی دنیا اظهار داشــت :جنگل های مانگرو دنیا با  -4کمیته توصیه نمود ســازمان حفاظت محیط
مســاحت حدود  152.000کیلومتر مربع که در  123کشور و منطقه در دنیا گسترده اند ،کمتر از  0.4زیســت بررســی و اقدامات الزم جهت عضویت
کشــور در برنامه  ( MFFمانگــرو برای آینده) را
درصد کل جنگل های دنیا را تشکیل می دهند.
به عمل آورد.
دکتر حاجی زاده ذاکر با اشاره به وسعت تخریب هایی که در جنگل های مانگرو در سراسر دنیا صورت
گرفته ،افزود :در دنیا سرعت از بین رفتن جنگل های مانگرو سه تا پنج برابر بيش از میانگین از دست  -5کمیتــه تالش های خود را برای جلب حمایت
رفتن كل جنگل ها اســت .به نحوي كه از سال  1980به بعد حدود یک پنجم مساحت جنگل های مالی و تخصصی از ســازمان های عضو کمیته،
سازمان ها و ارگان های محلی ،ملی ،منطقه ای و
مانگرو از دست رفته است.
همچنین سازمان های بین المللی نظیر IUCN،
رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی در بخشی دیگر از ســخنان خود نهادهای  UNEP، UNESCO، IOCINDIOو غیره به
بین المللی مرتبط با حفاظت از اکوسیســتم های مانگرو را معرفی نمود و نقش کمیسیون بین دولتی عمل آورد.
اقیانوس شناســی و پروژههای بین المللی مرتبط با فعالیت های حفاظت از اکوسیستم های مانگرو در در ایــن همایش نمایندگان ســازمان های مردم
نهاد جزیره قشم نیز ،دیدگاه های خود را در زمینه
سطح بین المللی را تشریح كرد.
حفاظت از اکوسیســتم های حــرا و راهکارهای
دکتر حاجی زاده ذاکر در خاتمه ســخنانش پیشنهادهای پژوهشی ،آموزشی و مدیریتی برای حفاظت همــکاری میان دولــت و جامعه محلــی برای
حفاظــت ،احیا و توســعه این اکوسیســتم ها با
از این ذخیرگاه های ارزشمند ارایه کرد.
مسئوالن در میان گذاشتند.
در حاشــیه این همایش نهمین نشســت از شــانزدهمین دوره کمیته ملی اقیانوسشناســی با حضور
نمایندگان ارگانهای عضو برگزار گردید و راهکارهای حفاظت از اکوسیســتم های مانگرو کشور مورد گفتنی اســت در نهمین نشســت از شانزدهمین
دوره کمیته ملی اقیانوسشناسی از فعاالن حوزه
بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن پیشنهادهایی به شرح زیر ارایه و مورد تصویب قرار گرفت:
محیط زیست جزیره قشــم و سخنرانان همایش
 -1مقرر گردید یک طرح پژوهشــی در ارتباط و حمایت از اکوسیســتم های مانگرو کشور در برنامه تقدیر به عمل آمد.
دوساالنه کمیته ملی اقیانوس شناسی با همکاری سازمان های عضو کمیته تعریف و اجرا گردد.
 -2مقرر گردید کمیته ملی اقیانوس شناســی دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با اکوسیستم های
مانگرو را با همکاری مدرسین برگزیده کشور و جهان در سطح ملی و بین المللی برگزار نماید.
 -3در جهت توســعه فرهنگ حمایت از جنگل های مانگرو و همچنین توسعه اکوتوریستم مرتبط با
این جنگل ها ،کمیته ملی اقیانوس شناسی از طریق بررسی های کارشناسی و ارائه برنامه های مربوطه
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اولين نشست شوراي
حكام مركز منطقه اي
اقيانوس شناسي غرب
آسيا

اولين نشســت شــوراي حكام مركز منطق ه اي
اقيانوسشناسي غرب آسيا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی و علوم جوی ،اولين نشست شوراي حكام
مركز منطقه اي اقيانوس شناسي غرب آسيا تحت
پوشش يونســكو با حضور نمايندگان كشورهاي
عضو منطقه غرب آســيا از جمله پاكستان ،عراق
و عمان  27تیــر  1395به مدت دو روز در محل
پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی
برگزار گردید.
در این نشســت که با حضور دكتر وحید احمدي
معاون پژوهش و فناوري وزيــر علوم ،تحقيقات
و فناوري ،دكتر ســعداهلل نصيري قيداري دبيركل
كميســيون ملي يونســكو ،دکتر یوری اولیونین
نماینده یونســکو در مرکز منطقــه ای اقیانوس
شناســی برگزار شــد ،برنامه ریزی فعالیت های
آموزشــی و پژوهشــی اقیانوســی شناسی مرکز
منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براســاس این گزارش پیشــتر طرح ایجاد مرکز
منطقه ای اقیانوسشناســی غرب آسیا در سال
 2010میالدی با هــدف ارتقای علوم و پژوهش
های اقیانوسشناســی در ایران و منطقه توسط
س شناســی و علوم جوی
پژوهشــگاه ملی اقیانو 
به کمیســیون ملی یونســکو ایران ارایه و پس از

پیگیریهای کمیســیون ملی یونســکو ،این طرح در کمیسیون بین دولتی اقیانوسشناسی یونسکو
( )IOCمطرح گردید.
به دنبال آن ،پیشــنهاد جمهوری اسالمی ایران برای تاسیس این مرکز در بیست و هفتمین اجالس
مجمع عمومی کمیسیون بین دولتی اقیانوسشناسی در تیر  1392در مقر یونسکو در پاریس مطرح
گردید و با حمایت قاطع کشــورهای عضو به تصویب رســید .سپس تاسیس این مرکز در صد و نود
و دومین نشســت شورای اجرایی یونسکو در مهر  1392در پاریس مطرح شد و پس از تایید شورای
اجرایی یونســکو ،در اجالس عمومی یونسکو در آبان  1392ایجاد این مرکز منطق ه ای با اکثریت آرا
به تصویب رسید.
س شناسی یونســکو در غرب آسیا نه تنها برای
بدون شــک تاســیس اولین مرکز منطقهای اقیانو 
جمهوری اســامی ایران رویداد بسیار مهمی است ،بلکه برای کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی
سازمان یونسکو نیز حایز اهمیت است.
هدف از تاسیس این مرکز ،درک علمی بهتر از فرآیندهای مرتبط با دریا و اقیانوس در منطقه در جهت
دستیابی به توسعه پایدار و تسهیل همکاریها و مشارکتهای منطقهای ،تبادل تجربه و دانش اقیانوس
شناسی و همچنین برنامه ریزی و اجرای برنام ه های آموزشی و پژوهشی عنوان گردید.
گفتنی است موافقت نامه اين مركز منطقه اي بين وزير علوم ،تحقيقات و فناوري و مدير كل يونسكو
در سال  2015ميالدي به امضا رسيد.
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برپایی کارگاه آموزشی و کنفرانس بین المللی
اقیانوس شناسی به میزبانی ایران
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر درمراســم افتتاح اولین نشســت شــورای حکام مرکز منطقهای اقیانوس
شناســی غرب آسیا ،گفت :مرکز آموزشی پژوهشی منطقه ای غرب آسیا که زیر نظر یونسکو و در طی
موافقت نامه ای بین وزارت علوم و یونسکو به تصویب رسیده و ایجاد شده است ،زیر نظر یک شورای
حکام فعالیت می کند.
وی افزود :اولین نشســت شورای حکام مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا در برنامه های این
مرکز را برای دو سال ،پنج سال و  10سال آینده مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.
حاجی زاده خاطرنشان کرد :مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا با مرکزیت ایران در زمینه های
مختلف برگزاری کارگاه های آموزشــی ،کنفرانس های علمی و تحقیقاتی و انجام پروژه های مشترک
و ارائه خدمات مشورتی به کشورهای منطقه فعالیت می کند.
حاجی زاده ذاکر همچنین گفت :مرکز منطقه ای اقیانوس شناســی غرب آســیا که قرارداد ایجاد آن در
سال  2015میالدی میان وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و دبیرکل یونسکو به امضا رسیده است ،اهداف
زیادی را در زمینه آموزش و پژوهش حوزه اقیانوس شناسی حوزه غرب آسیا دنبال می کند.
وی با بیان این که عمده ترین فعالیت های این مرکز منطقه ای در یکســال گذشــته ،در زمینه تامین
بودجه و برنامه ریزی برای فعالیت ها و وظایف محوله بوده است ،گفت :طبق برنامه ریزی های صورت
گرفته ،امسال یک کارگاه آموزشی و سال آینده میالدی یک کارگاه آموزشی و یک کنفرانس بین المللی
به میزبانی ایران در این مرکز خواهیم داشت.
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صدور مجوز فعالیــت 2روز در هفته اعضای
هیات علمــــی در شرکت های دانش بنیـــان
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در نشســت شورای حکام
مرکز منطقه ای اقیانوس شناســی غرب آسیا
از صدور مجوز فعالیــت اعضای هیات علمی
در شــرکت های دانش بنیان به مدت دو روز
در هفته ،خبر داد.
دکتر وحیــد احمدی اظهار داشــت :با توجه
بــه سیاســت کالن وزارت علــوم در تقویت
اقتصاد دانــش بنیان و شــرکت های دانش
بنیان ،مشــکالتی در این مسیر وجود داشت
و مشــخص نبود که اعضای هیات علمی در
ساختار دانشــگاه ها چگونه می توانند از این
ظرفیت استفاده کنند.
وی ادامه داد :تکلیف دانشــگاه ها نیز در این
زمینه روشــن نبود که آیا می توانند امتیازی برای هیات علمی خود قائل شــوند که ســاعاتی از
موظفی آنها در شــرکت های دانش بنیان سپری شود و یا اینکه چه میزان از وقت هیات علمی
را مــی توان به این امر اختصاص داد.
احمدی تدوین و ابالغ آیین نامه تاســیس شــرکت های دانش بنیان دانشــگاهی را در راستای
تعییــن تکلیــف و پایان بخشــیدن به ابهامات موجــود در زمینه نحوه فعالیت دانشــگاهیان در
شــرکت هــای دانش بنیان عنوان کرد و گفت :براســاس این آیین نامه ،اعضــای هیات علمی
اجازه دارند دو روز در هفته به شــرکت های دانش بنیان بروند و حضورشــان به عنوان ساعت
موظفی فعالیت در دانشــگاه تلقی شــود که این دو روز به صــورت دو نیمروز و یک روز کاری
کامل خواهد بود.
بــه گفته وی ،تقاضای اعضای هیــات علمی برای حضور بیش از دو روز در هفته در شــرکت
های دانش بنیان ،مســتلزم تایید و تصویب در هیات امنا و هیات رئیســه دانشگاه محل خدمت
آنها خواهد بود.

در حال حاضر بیش از دو هزار و  450شرکت
دانش بنیان با زمینه هــای تحقیقاتی مختلف
در کشور فعالیت می کنند.
معاون وزیر علوم همچنین ،موافقت یونســکو
بــا فعالیت مرکز منطقه ای اقیانوس شناســی
یونســکو در غرب آســیا با مرکزیت ایران را
نشــانگر توانایــی و ظرفیــت بــاالی علمی
کشورمان دانست و گفت :امیدواریم با فعالیت
کشــتی اقیانوس پیمای ایران در آینده نزدیک
و فعالیت مراکــز تحقیقاتی که در کنار دریای
عمان ،خلیج فارس و دریای خزر داریم شاهد
توســعه بیشــتر تحقیقات در عرصه های آبی
کشور باشیم.

معاون وزیر علوم یادآور شــد :دو نوع شــرکت دانش بنیان وجود دارد که یکی از آنها به صورت
کامــا خصوصی اداره می شــود و اعضای هیات علمی می توانند از موسســان آنها باشــند و وی فعالیت مراکــز منطقه ای را ابزاری برای
نوع دوم نیز شــرکت هایی اســت که دانشــگاه ها می توانند به نسبت  49به  51درصد در آنها توســعه روابط بین کشــورها دانست و اظهار
داشت :تقویت دیپلماسی علمی از رویکردهای
سهیم شوند.
وی افزود :جزییات فعالیت درمورد هر دو نوع این شــرکت ها در آیین نامه تاســیس شــرکت اصلی وزارت علوم اســت و جمهوری اسالمی
های دانش بنیان دانشــگاهی ،قید شــده و تکلیف دانشگاه ها ،اســتادان ،دانشجویان و دانش ایران درصدد اســت از این ابزار و به واسطه
سازمان یونســکو ،ارتباطات منطقه ای و بین
آموختگان کامال مشخص شده است.
الملل خود را توسعه دهد.
احمدی تصریح کرد :ابالغ این آیین نامه به مشــکالت حقوقی که دانشــگاه ها ،اعضای هیات
علمی و دانشــجویان برای فعالیت در شــرکت های دانش بنیان داشــتند پاســخ داده و آنها را
مرتفع کرده است.
آیین نامه تاســیس شرکت های دانش بنیان در تاریخ  20تیرماه  1395از سوی معاون پژوهش
و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی سراســر کشــور
ابالغ شد.
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فعالیت شبکه ای الزمه موفقیت مراکز تحقیقاتی
منطقه ای است

دکتر ســعداله نصیری قیداری در اولین نشســت شورای حکام مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب
س شناســی و علوم جوی ،اظهار داشت :مراکز دوم تحقیقاتی از
آســیا به میزبانی پژوهشگاه ملی اقیانو 
جمله مرکز نوع دوم اقیانوس شناســی ،تحت حمایت کشــورهای میزبان تشــکیل می شوند و ارتباط
ســاختاری با سازمان یونسکو ندارند اما از طریق موافقتنامه ای که بین رئیس مرکز و مدیرکل یونسکو
منعقد می شود در مسائل مختلف مرتبط با اهداف موافقتنامه فعالیت می کنند.
وی خاطرنشــان کرد :این مراکز به عنوان قطب افراد ماهر و متخصص عمل می کنند که برنامه های
یونسکو را در انطباق با برنامه ها و اسناد ملی کشورها اجرا می کنند و در توین برنامه های استراتژیک
و اسناد اولویت دار نقش مهمی دارند.
نصیری از اعضای شــورای حکام مرکز منطقه ای اقیانوس شناســی غرب آسیا درخواست کرد که در
ارزیابی های خود به فعالیت جمعی و شــبکه ای توجه ویژه داشته و این نوع فعالیت ها را مورد تشویق
قرار دهند.
وی ادامه داد :تبادل اطالعات ،فرصت های حمایت مالی ،تبادل نیروی متخصص برای تربیت و آموزش
افراد ،تبادل نرم افزار و داده های علمی می تواند در توســعه این مراکز پژوهشی و اثربخشی آنها نقش
داشته باشد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو به تصویب مراکز نوع دوم اقیانوس شناسی در سی و ششمین کنفرانس
عمومی یونســکو در سال  2011اشاره کرد و گفت :گستره وسیع اقیانوس ها ،تهیه منابع غذایی ،حمل
و نقل ،جذب  50درصد کربن در جو از طریق پدیده گلخانه ای و تولید  50درصد اکســیژن جو ،اهمیت
ویژه اقیانوس ها را مشــخص می کند و هدف شماره  14از سلســله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
متحد که حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس ها را توصیه می کند دلیلی بر اهمیت این موضوع است.
وی ادامــه داد :تحقق این هدف در دســترس نخواهد بود مگر اینکه بــه آموزش و پژوهش و افزایش
آگاهی عمومی در ارتباط با اقیانوس ها پرداخته شود و با توجه به اینکه یکی از اهداف مرکز منطقه ای
اقیانوس شناسی غرب آسیا ،توسعه آموزش و پژوهش است انتظار می رود این مرکز در تدوین و اجرای
برنامه ها و اسناد توسعه کشورهای منطقه نقش موثری داشته باشد.
نصیری ضمن تاکید بر اهمیت نقش آموزش در پیشــبرد اهداف توســعه ای کشورها گفت :در نشست
سوم دبیران کل کمیسیون های ملی یونسکو که اخیرا در شهر شانگهای چین برگزار شد ،هدف شماره
 4برنامه توســعه ســازمان ملل (آموزش با کیفیت) به عنوان اولویت اول این برنامه تعیین شد و اساس
بقیه اهداف این برنامه قرار گرفت و اگر تاکنون محیط زیســت به عنوان عامل اصلی توســعه تلقی می
شد اکنون آموزش و مسوولیت های اجتماعی به عنوان عوامل اساسی مطرح هستند.
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طرح ایجــاد مرکز منطق ه ای اقیانوس شناســی
غرب آسیا در سال  2010میالدی با هدف ارتقای
ش های اقیانوس شناسی در ایران و
علوم و پژوه 
س شناسی و
منطقه توســط پژوهشگاه ملی اقیانو 
علوم جوی به کمیسیون ملی یونسکو ایران ارائه و
پس از پیگیریهای کمیسیون ملی یونسکو ،این
طرح در کمیســیون بین دولتی اقیانوسشناسی
یونسکو ( )IOCمطرح شد.
به دنبال آن ،پیشــنهاد جمهوری اســامی ایران
برای تاســیس ایــن مرکز در بیســت و هفتمین
اجالس مجمــع عمومی کمیســیون بین دولتی
اقیانوسشناسی در تیر  1392در مقر یونسکو در
پاریس مطرح شــد و با حمایت قاطع کشورهای
عضو به تصویب رســید .سپس تاسیس این مرکز
در صد و نود و دومین نشســت شــورای اجرایی
یونســکو در مهر  1392در پاریس مطرح شــد و
پس از تایید شــورای اجرایی یونسکو ،در اجالس
عمومی یونســکو در آبان  1392ایجاد این مرکز
منطقه ای با اکثریت آرا به تصویب رسید.
تاســیس اولین مرکز منطق ه ای اقیانوسشناسی
یونســکو در غرب آســیا نه تنها برای جمهوری
اسالمی ایران رویداد بسیار مهمی به شمار می آید
بلکه برای کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی
سازمان یونسکو نیز حایز اهمیت است.
هدف از تاســیس این مرکز ،درک علمی بهتر از
فرآیندهای مرتبط با دریا و اقیانوس در منطقه در
جهت دستیابی به توسعه پایدار و تسهیل همکاری
ها و مشــارکت های منطقــه ای ،تبادل تجربه و
دانش اقیانوسشناسی و همچنین برنامهریزی و
اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی عنوان شد.
موافقت نامه این مرکز منطقه ای بین وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و مدیر کل یونســکو در سال
 2015میالدی به امضا رسید.
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نشست تخصصي اقيانوس شناسي و فناوری های نوین دریایی در درياي
خزر برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ملی اقیانوس فعالیت های میدانی و آزمایشگاهی توسط کارشناسان پژوهشگاه دریافت نمودند.
شناسی و علوم جوی ،در این نشست که با همكاري
ســتاد توســعه فناوري و صنايع دانش بنيان دريايي همچنین در این نشســت ،تفاهمنامه همکاری دوجانبه در راســتای برگزاری گشت های مشترک،
معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري و مركز تبادل دانشــجو و همچنین همکاری های علمی ،آموزشی و میدانی در حوزه اقیانوس شناسی بين
همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري و پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوي و موسسه اقيانوس شناسي شيرشوف منعقد گردید.
همچنین انجمن مهندســي دريايي ايران و با حضور
پرفســور روبرت نیگماتولین رييس موسسه اقيانوس
شناســي شيرشوف روســيه و دكتر لو مرکلین عضو
هيات علمي و رييس بخش چینه شناسی لرزه ای آن
موسسه ،مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشگاه و
همچنین جمعی از نمايندگان ســازمان هاي دريايي
كشــور ،سه شنبه  22تیر  95برگزار شد ،همکاری دو
جانبه در زمینه های پژوهشی ،آموزشی و میدانی در
اقیانوس شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هدف از برگزاری این نشســت معرفی فعالیت های
اقیانوس شناسی موسســه اقیانوس شناسی روسیه
و تبادل نظر تکنولوژی های نوین اقیانوس شناســی
و همچنین بررســی چالش های اقیانوس شناسی در
دریای خزر ،عنوان شد.
گفتنی است در بخش دیگری از این نشست ،پرفسور
روبرت نیگماتولین و دكتر لو مرکلین از آزمايشــگاه
های پژوهشگاه بازديد و گزارش های از تجهیزات و
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دیدار و گفتگوی روسای پژوهشگاه و دانشگاه هرمزگان
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر به منظور گســترش همکاری دو جانبه با دکتر علی اکبر شــیخی رئیس کار علمی و تحقیقاتی روی آن انجام نشده است،
دانشگاه هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.
کشــتی تحقیقاتی پژوهشگاه را ظرفیتی جدید در
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی ،در این دیدار که با حضور ناوگان تحقیقاتی دریایــی و فرصتی مغتنم برای
معاونان و جمعی از اعضای هیات علمی طرفین شنبه  2مرداد  95در محل دانشگاه برگزار شد ،دکتر کمک بــه امر تحقیقات دریایی کشــور در خلیج
علی اکبر شیخی رئیس دانشگاه هرمزگان به معرفی دستاوردهای علمی و آموزشی دانشگاه پرداخت فارس ،دریای عمان و اقیانوس هند عنوان کرد.
و گفت :دانشگاه هرمزگان در زمینه دریا دارای نیروهای جوان و توانمند است و در این زمینه فعالیت
های متعدد و متنوعی انجام داده است و یا در حال انجام دارد.
وی همچنیــن توســعه آینده پژوهشــگاه ملی
وی با اشاره به این که دانشگاه هم اکنون دارای دانشجویان ارشد و دکتری در گرایش های مختلف اقیانوس شناســی و علوم جوی ،توسعه مراکز در
در حوزه دریا است ،اظهار داشت :حدود نیمی از مقاالت  ISIدانشگاه هرمزگان در حوزه علوم زیستی کنــار دریا و جذب هیات علمی را مورد تاکید قرار
دریا منتشر می شود.
داد و در خصوص زمین مرکز در بندرعباس گفت:
پژوهشگاه ســاخت و راه اندازی مرکزی مجهز را
دکتر شیخی تصریح کرد :دانشگاه هرمزگان دارای تخصص و توانایی های مهم و کلیدی جمع آوری در دستور کار و اولویت قرار دارد.
و شناســایی تمامی موجودات دریایی از گیاهان تا جانوران اســت که الزمه و شــرط اصلی برای هر
تحقیق در حوزه علوم دریا می باشد.
رئیس پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم
جوی با اشاره به گستردگی سواحل در خلیج فارس
وی در ادامه معرفی دانشــگاه ،از پژوهشــکده تخصصی دریایی جنگل های حرا و سایت تحقیقات و دریای عمان گفت :کارهای پژوهشی و میدانی
دریایی دانشکده علوم و فنون دریایی در جزیره قشم به عنوان توانمندی های دیگر دانشگاه هرمزگان زیادی در پیــش داریم که انشــااهلل با همکاری
نام برد و افزود :انگیزه و چشــم انداز دانشــکده علوم و فنون دریایی ،راه اندازی قطب زیست فناوری مشترک با دانشگاه هرمزگان بتوانیم دستاوردهای
دریا در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشکده برتر دریایی در سطح کشور است.
مفیدی برای کشور به ارمغان بیاوریم.
رئیس دانشگاه هرمزگان از گسترش همکاری دو جانبه بین پژوهشگاه و دانشگاه ابراز خرسندی کرد
و در خصوص همکاری مشترک با پژوهشگاه آمادگی دانشگاه را اعالم نمود.
در بخش دیگری از این دیدار و گفتگو دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشــگاه ضمن معرفی
پژوهشگاه ،فعالیت های مراکز و پژوهشکده های زیر مجموعه در حوزه علوم و فنون دریایی و جوی
را تشریح کرد.
وی همچنین گزارشــی از فعالیت های علمی ،آزمایشــگاهی و میدانی انجام شده و در حال انجام را
ارایه نمود و ضمن اشــاره به برخورداری پژوهشــگاه از نیروهای مختصص و ابزارهای اندازه گیری
آزمایشــگاهی و میدانی پیشرفته ،آمادگی پژوهشــگاه را در همکاری مشترک در زمینه های علمی،
پژوهشی و میدانی اعالم کرد.
دکتر حاجی زاده ذاکر با بیان این مطلب که نقاط بســیار زیــادی از خلیج فارس وجود دارد که هنوز

فصل نامه خبری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  /صفحه 14

گفتنی است به کار گیری دانشجویان تحصیالت
تکمیلــی دانشــگاه در پروژه های پژوهشــگاه،
تســهیل تبادل اطالعات و داده هــای دریایی،
پشــتیبانی متقابل مالی از پروژه های ارسالی به
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،تبادل
استادان جهت فراگیری علوم مشترک و استفاده از
امکانات آموزشی ،همکاری در زمینه انتشار نشریه
علمی پژوهشــی مشــترک و کمک و همکاری
دانشگاه در توســعه مرکز خلیج فارس پژوهشگاه
از اهــم محورهای همکاری دو جانبه بین طرفین
عنوان شد.
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انتصابات در پژوهشگاه
 معاون توسعه و پشتیبانی
رییس پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناســی و علوم جوی طی حکمی مهندس بهرام صناعی را به سمت
معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ،دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر در
این حکم با توجه به سوابق ارزنده تخصصی و اجرایی نامبرده ،انجام ماموریت و وظایف بر پایه قوانین
و مقررات در چارچوب برنامه های مصوب پژوهشگاه را خواستار شد.
گفتنی اســت مهندس صناعی دارای مدرک کارشناسی ارشــد فیزیک دریا است و پیشتر سمت مدیر
ارتباط با صعنت در پژوهشگاه را بر عهده داشت.
وی همچنین در طی دوران خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسوولیت های :قائم مقام
و معاون ســازمان هواشناسی کشور ،رئیس هیات تجدید نظر رســیدگی به تخلفات اداری شماره پنج
وزارت راه و شهرســازی ،رئیس سازمان هواشناسی کشور ،نماینده هیات عالی گزینش در وزارت راه و
شهرسازی و  ...را عهده ار بوده است.
 معاون پژوهش و فناوری
رییس پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی طی حکمی دکتر مجتبی ذوالجودی زرندی را به
سمت معاون پژوهش و فناوری ،منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علو م جوی ،دکتر ناصر حاجیزاده ذاکر در
بخشی از این حکم اظهار داشت :با توجه به حسن تعهد و تجربیات جنابعالی ،به سمت معاون پژوهش
و فناوری پژوهشگاه منصوب می شوید.
پیــرو این حکم ،دکتر حاجیزاده ذاکر ضمن آرزوی توفیق از درگاه خداوند متعال برای ایشــان ،اظهار
داشت :امید است با بهره گیری از ظرفیت همه همکاران هیات علمی در جهت نیل به اهداف پژوهشی
و فناوری پژوهشگاه و در راستای اهداف عالیه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نیازهای علمی کشور
شاهد پیشرفت در پژوهشگاه باشیم.
دکتر ذوالجودی دارای دکتری فیزیک دریا اســت .وی پیشــتر مدیریت آزمایشگاه و عملیات میدانی و
معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی را بر عهده داشت و هم اکنون
رئیس بسج اساتید پژوهشگاه وعضو هیئت مدیره انجمن علوم و فنون دریایی ایران است.
دکتر ذوالجودی همچنین سوابقی از جمله معاون پژوهشی سازمان هواشناسی کشور ،رییس پژوهشکده
هواشناسی ،دبیر شورای عالی اقیانوسشناسی کشور ،مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی ،سرپرست
پژوهشــکدهی اقلیم شناسی مشهد و برگزیده بیست و ششمین جشنواره خوارزمی (رتبه سوم) پژوهش
های کاربردی را در کارنامه خود دارد.
 مدیر حراست پژوهشگاه
در طی حکمی از ســوی دکتر سلیمی مشــاور وزیر و مدیرکل مرکز حراست وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری مهدی تاجیک به ســمت مدیر حراست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی منصوب
شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ،در طی جلسه ای
که با حضور دکتر سلیمی و جمعی از مسووالن مرکز حراست و همچنین دکتر حاجی زاده ذاکر رئیس،
اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشــگاه برگزار شد ،ضمن تقدیر و تشکر از آقای محمد تقی صراف
مدیر پیشین حراست پژوهشگاه ،حکم آقای تاجیک به وی تفویض گردید.
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 مدیر ارتباط با صنعت پژوهشگاه و مشاور عالی ریاست
رییس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی طی حکمی مهندس رامین شادی را به سمت مدیر
ارتباط با صنعت پژوهشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ،دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر در
این حکم پیشرفت و ارتقای سطح علمی پژوهشگاه را خواستار شد.
همچنین رئیس پژوهشگاه در طی حکم جداگانه ای مهندس رامین شادی را با حفظ پست سازمانی به
سمت مشاور عالی ریاست و عضو هیات رئیسه پژوهشگاه منصوب کرد.
گفتنی است مهندس شادی دارای مدرک مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس است و پیشتر
مسوولیت مدیرکل دفتر سواحل و تاالب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین معاون
توسعه و پشتیبانی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی را بر عهده داشته است.
 سرپرست آزمایشگاه مرکزی
رییس پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناســی و علوم جوی طی حکمی دکتر علی مهدی نیا را به ســمت
سرپرست آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ،منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناســی و علومجوی ،دکتر ناصر حاجیزاده ذاکر
در بخشــی از این حکم اظهار داشت :با توجه به حســن تعهد و تجربیات جنابعالی ،به سمت سرپرست
آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه منصوب می شوید.
پیــرو این حکم ،دکتر حاجیزاده ذاکر ضمن آرزوی توفیق از درگاه خداوند متعال برای ایشــان ،اظهار
داشــت :انتظار می رود با همکاری مسوولین آزمایشگاه ها ،اقدام الزم جهت استفاده بهینه از تجهیزات
آزمایشگاهی ،درآمدزایی ،توســعه و ارتقای آزمایشگاه های پژوهشگاه به سطح آزمایشگاه مرجع ملی،
به عمل آید.
دکتر مهدینیا دكتراي شيمي تجزيه ،دانشگاه تربيت مدرس و هم اکنون عضو هیات علمی پژوهشگاه
ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی است.
وی پیشتر مدیر گروه و رئیس پژوهشکده علوم زیستی دریا در پژوهشگاه را عهده دار بوده است.
 انتصاب سرپرست روابط عمومی
دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر رییس پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی طی حکمی سرپرست
جدید روابط عمومی پژوهشگاه را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ملی اقیانوسشناســی و علوم جوی ،در راســتای تحقق اهداف
پژوهشــگاه و تالش برای ارتقای رتبه علمی و مرتفع کردن نیازهای کشور ،دکتر همیرا آگاه به سمت
سرپرست روابط عمومی پژوهشگاه منصوب شد.
دکتــر حاجی زاده ذاکر در این حکم ســعی و اهتمام ایشــان را به منظور پیشــرفت روزافزون علمی
پژوهشگاه خواستار شد.
گفتنی است دکتر آگاه دارای مدرک دکتری شیمی تجزیه محیط زیست دریا از دانشگاه بلژیک و عضو
هیات علمی پژوهشگاه است.
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