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گفتگو با آقای مهندس داود رمضانی
مدیر حوزه ریاســت وروابط عمومی پارک علم
وفناوری دانشگاه تهران

الکترونیکی  ، e KIDSکتاب بانک اطالعاتی  ، ،Accessکتاب اصول فناوری اطالعات و چند کتاب دیگر اشاره کرد.
ایشــان همچنین مقاالت گوناگونی در حوزه فناوری اطالعات از جمله کاربرد نرم افزار سیستم جمع آوری اطالعات بیمارستانها ،
آموزش پزشــکی در بیمارســتان الکترونیکی  ،اعتماد سازی در آموزش الکترونیکی  ،بررسی مدیریت تکنولوژی ،بررسی وضعیت تله
مدیسن (پزشکی از راه دور) در ایران ارائه کرده اند .از موارد قابل ذکر دیگر ثبت اختراع سامانه مشاوره از راه دور (که در ادامه بیان
خواهد شد) وهمچنین منتخب نخبگان سال  1388شهرستان قدس می باشند.
.
لطفا در رابطه با اهم فعالیت های پارک علم وفناوری دانشگاه تهران وهمچنین سابقه فعالیت این مجموعه توضیح دهید؟

در  14اســفندماه ســال  1384فعاليت اين مجموعه به طور رســمي اعالم گرديد.هدف اصلی این مجموعه كمك به توسعه
كسبوكار هاي دانشمحور ودر نتیجه افزايش توان اقتصادي  -علمي ايران با تكيه بر توان علمي دانشگاه تهران می باشد.از جمله
فعالیت های پارک علم وفناوری دانشگاه تهران می توان به انتقال و آفرينش تكنولوژی  ،تسهيل انتقال دانش از دانشگاه به صنعت ؛
افزايش توان علمی  -رقابتي صنايع كشور ؛ ارتقاء فرهنگ نوآوري در كشور  ،پرورش شركت هاي نوپا در زمينه فناوري هاي نوين ،
فراهم سازي بستري مناسب براي فعاليت كسب و كار هاي دانش محور اشاره کرد.
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مهندس داود رمضانی مدیر حوزه ریاست ،روابط عمومی و پیگیری های ویژه پارک علم وفناوری دانشگاه تهران متولد سال 1354
در شهر تهران هستند .ایشان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناس ارشد مهندسی
پزشکی گرایش مدیریت فناوری اطالعات پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران هستند.
همچنین ایشــان به عنوان مدرس دروس کاربرد کامپیوتر در صنایع ،شــبکه  ،اصول فناوری اطالعات ،سیستم عامل ها،سخت افزار
و ....در دانشــگاه جامع علمی –کاربردی ،فوق برنامه دانشــگاه تهران ســازمان مدیریت و برنامه ریزی – اداره کل آموزش و پژوهش
استانداری تهران  ،موسسات رسمی  ،شهرداری کرج و مجتمع فنی دیباگران حد فاصل سال های  1375تا کنون فعالیت دارند.
ا ز جمله دیگر فعالیت های ایشــان می توان به تالیف کتب گوناگون از جمله کتاب آموزش الفبای رایانه  ، A.B.Cکتاب کودکان
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لطفا در رابطه با مســئولیت های خود در این مجموعه
وایــن که حوزه ریاســت و روابط عمومــی پارک علم
و فناوری چه نقشــی را در این مجموعــه بر عهده دارد
صحبت کنید ؟

به طور کلی اگر بخواهیم مجموعه کارهای حوزه ریاست
و روابط عمومی را شرح دهیم بایستی از انجام هماهنگي هاي
الزم با كليــه معاونت ها و مراکز زيرمجموعه  ،شــرکت های
مستقر  ،رسانه های ارتباط جمعی و موارد دیگر اشاره کرد.
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برنامهريزي و برگزاري جلسات  ،همايش ها و گردهمايي ها
از قبيل جلسات هيات رئيسه  ،شوراي پارک و ...
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برنامهريزي و هماهنگي هاي الزم جهت بازديد رياســت
پارک از مراكز  ،واحد هاي تابعه پارک و همچنين نمايشگاه هاي
داخل و خارج از دانشگاه –کنفرانس  ها وبه طور خالصه امور
روابط عمومی – دبیر خانه وهماهنگی ســطوح مدیریتی در
این حوزه می باشد.
تهیه خبــر نامه ی داخلی پــارک – عضویت در انجمن
روابط عمومی ایران – عضویت در شورای فن بازار شبکه بازار
صدا وسیما از دیگر موارد قابل ذکر می باشد.
یکــی از مهمتریــن برنامه  هــا برگــزاری همایش  هــا
وجشــنواره  هایی چون جشنواره نوآوری وفن آفرینی دانشگاه
تهران جایزه شهید دکتر چمران می باشد.

آیا پارک علم وفناوری دانشــگاه تهران در زمینه ثبت
اختراع فعالیت می کند ؟

بله ،مرکز مالکیت فکــری این مجموعه با مدیریت آقای
دکتر ســعید حبیبا با انجام وظایف خود خدمت رســانی به
مخترعین در زمینه بررسی و تایید ثبت اختراع یکی از مراکز
فعال پارک علم وفناوری اســت که تاکنون دربررســی ثبت
اختراعــات زیادی فعالیت داشــته اســت  .در واقع این مرکز
پاسخگویی وپیگیری مسائل زیر را که مخترعین با آن مواجه
هســتند را بر عهده دارد 1 :ـ «آيا از نظر حقوقی ،با مصداقی
از ايده يا نوآوری يا مال فکری يا دانش فنی مواجه هستيم؟»
 2ـ «آيا از نظر حقوقی ،امکان ثبت و واگذاری حقوق ايده يا
نوآوری يا مال فکری يا دانش فنی ای که با آن مواجه هستيم،
فراهم اســت؟»  3ـ «از نظر حقوقی ،مناسب ترين اقدامات و
قرارداد هــا برای ثبت و واگذاری حقوق ايده يا نوآوری يا مال
فکری يا دانش فنی ای که با آن مواجه هستيم ،کدام اند؟»
آیا شــما با توجه به اینکه یکی از فعاالن حوزه فناوری
اطالعات هستید تاکنون اقدام به ثبت اختراع کرده اید ؟

بله در آذر ماه سال . 1390
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این اختراع با عنوان ســامانه مشاوره از راه دور در صنعت
(دورا صنعــت) با همراهی جناب آقای دکتر حمید راشــدی
و مهندس ســعدی افراســیابی انجام شده و در حوزه صنعت
امکان برقراری مشــاوره های همزمــان را در فواصل مختلف
بدون حضور افراد در یک محل امکان پذیر می نماید.
لطف ًا در رابطه ویژگی های این طرح (دورا صنعت ) و
دالیــل ومزیت های آن به طور کامل توضیحاتی را ارائه
نمایید.

امیدواریم این طرح به زودی توســط مسئولین اجرایی
جهت اســتفاده صاحبان صنایع در سراسر کشور عرضه شده
ومورد بهره برداری قرار می گیرد .در ادامه برخی از ویژگیهای
این سامانه ارائه می شود:
 .1وجــود بانک اطالعاتی غنی از اســاتید مشــاور صنعت از
دانشگاه های کشور که تجربه صنعتی نیز دارند.
 .2امکان برقراری سرویس های مشاوره با پروتکل ویژه بدون
نیاز به  IPاختصاصی برای ارتباط
 .3امنیت و حفظ محرمانگی اطالعات
 .4ایجاد آدرس اینترنتی اختصاصی
 .5پشتیبانی سامانه مشاوره به صورت  24ساعته

 -1پراكندگــي صنايع بــه علت نوع فعاليت و وابســتگي به
مناطق خاص جغرافيايي و آب و هوايي
 -2لزوم دور بودن بعضي از صنايع از مناطق شهري به دليل
آاليندگي اين گونه صنايع
 -3نبودن امكانات آزمايشــگاهي و تحقيقاتي در همه مناطق
صنعتي
 -4عدم دسترســي به اســاتيد و متخصصين مشاور در همه
مناطق صنعتي
 -5تمركز متخصصين مجرب و متبحر در مراكز دانشــگاهي
مشــخص و اندك و نيز عدم مراجعه و يا تردد آسان آن ها به
مراكز صنعتي دور
 -6لــزوم مديريت زمــان در دريافت مشــاوره هاي صنعتي
و كاهش خســارت هاي ناشــي از دســت رفتن زمان خواب
دستگاه هاي توليدي
 -7عدم تمايــل مراجعه متخصصين طراز اول به مناطق دور
بــا امكانات بســيار پايين و نيز كثــرت فعاليت هاي علمي و
تحقيقاتي

 .6قابلیت رزرو زمان مشاوره و تعیین وقت وپرداخت هزینه

 -8عــدم وجود يك سيســتم حمايتي پايــدار در پرداخت
هزينه هاي مشاوره در مراجعه متخصصين به صنايع

این طور که اطالع پیدا کرده ایم اختراع شــما برای

با توجه به اینکه سال  1391از طرف مقام معظم رهبری

اولین بار در ایران انجام شده ،آیا طرح شما مشابه خارجی
دارد ؟

بله ،این طرح منحصر بفــرد در صنعت ایران بوده ونمونه
دیگری در داخل ایران ندارد البته تا حدی مشــابه طرح تله
مدیســن یا پزشکی از راه دور می باشــد ولی همان طور که
سواالت قبلی پاسخگو بودم تفاوت های زیادی با تله مدیسن
دارد.
با توجه به اینکه مشــاوره از راه دور در پزشکی مطرح
شــده وبسیار موثر بوده وهســت ،به نظر شما نیاز به دورا
صنعت در صنایع تا چه حدی احســاس می شود وکاربرد
دارد ؟

سال حمایت از تولید ملی کار وسرمایه ایرانی معرفی شد ،
اهداف پارک در سال جدید چیست ؟

از جمله اهداف امسال بر اساس رهنمود های مقام معظم
رهبری که بار ها از ســوی مدیران بیان شــده اســت توجه
ویژه به حمایت از طرح های شــرکت های دانش بنیان است
که به دنبال تولید محصول جدید هســتند .این حمایت هم
به صورت اعتباری و مالــی و هم به صورت حقوقی ومعنوی
می تواند موثر واقع شود ،جذب واستقرار شرکت های محصول
محور نیز از سیاست های امســال می باشد که توجه خاصی
به آن شده است.
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 اختراع شما چیست و در چه زمینه ای کاربرد دارد؟

انجام مشاوره غير حضوري به داليل گوناگون از ضروريات
عصر كنوني محســوب مي گردد كه از آن جمله مي توان به
موارد زير اشاره كرد:
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