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تاريخچه و ھدف:
تاريخچه شکل گيری کنفرانس  STSD2014به اھداف لحاظ شده در اساسنامه ايراسا برمی گردد ،که در آن برگزاری
ھمايش ھا و کارگاه ھای علمی تخصصی برای بھبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی کشور با مشارکت مؤثر دانشگاھيان و
متخصصان ايرانی خارج از کشور در ھمکاری نزديک با دانشگاه ھا و مراکز تحقيقاتی ،صنعتی و فرھنگی داخل کشور ،مد
نظر قرار گرفته است .بدين منظور پس از جلسات مقدماتی کميته علمی صنعتی ،کميته فرھنگی و ھيئت مديره ايراسا در
سالھای  2012و  ،2013اولين ھم انديشی با عنوان "جايگاه ايران در بھره گيری از علوم و تکنولوژی ھای نوين در توسعه
پايدار" در تاريخ  31آگوست  2013در انستتوی ماکس پالنک در پتسدام برگزار گرديد .گزارش مبسوط اين ھم انديشی در
وبسايت ايراسا موجود است .بطور خالصه در آن ھم انديشی و سمينارھای متعاقب بعدی محورھای احتمالی مورد بحث برای
اين کنفرانس مورد تبادل نظر واقع گرديده و نقش بی بديل انجمن ھای علمی تخصصی برای حل مسائل کشور و به ويژه
انجمن ھای ايرانی خارج از کشور برای بھره گيری از پتانسيل عظيم نخبگان ايرانی خارج از کشور مورد تاکيد واقع گرديد.

روند شکل گيری:
در ادامه با تشکيل جلسات کميته علمی صنعتی ايراسا و ھيئت مديره ،محتوای منتخب مورد بحث برای کنفرانس
 STSD2014با توجه به نتايج حاصل آمده از ھم انديشی و سمينارھای قبلی و نيز نظر خواھی از برخی از اساتيد و
صاحبنظران ،مورد بحث و گفتگو واقع گرديد .داليل انتخاب عنوان کنفرانس به شکل حاضر ،اھداف و محتوای مورد بحث
را ميتوان بصورت زير خالصه کرد:
-

-

-

به جھت آسيب ديدگی جدی بسياری از مناطق شھری و روستايی و طبيعت کشور ايران از توسعه صنعتی و
اجتماعی ناقص و نامتجانس ،به جھت تک جانبه نگری در بھره گيری از تکنولوژی برای سود ھای آنی و حل يک
معضل منطقه ای گذرا ،بدون توجه به ايجاد مسائل متعدد دراز مدت برای ساير مناطق و زمانھا ،قرار بر طرح
کنفرانس و تعيين محتوای پيرامون توسعه پايدار و ھمه جانبه گرديد.
از آنجا که بحث توسعه پايدار ابعاد وسيعی داشته و از منظر ھای مختلف می تواند توسط متخصصان مربوطه مورد
بحث باشد ،با توجه به دسترسی ايرانيان خارج از کشور و به ويژه دانشگاھيان و متخصصان ايرانی در آلمان و
اروپا به علوم و تکنولوژی پيشرفته ،و تجارب اين کشورھا در فرايند توسعه ،قرار بر طرح مسائل مربوط به توسعه
پايدار از اين منظر گرديد ،تا اوالً روشن شود به چه ميزان توسعه يافتگی ھمه جانبه و پايدار در کشور ايران وابسته
به علوم و تکنولوژی پيشرفته است ،دوما ً راھکارھای بھره گيری از آنھا نيز با مشارکت عينی متخصصان در قالب
سخنرانی ھای کليدی و تحليل موضوع و نيز ھمکاری در قالب پروژه ھای مشترک بين دو کشور ،مورد نظر باشد.
از آنجايی که توسعه پايدار يک موضوع جامع حاصل از تالقی دانش و تکنولوژی ھای متفاوت ،علوم پايه ،مباحث
اقتصادی و اجتماعی و نيز فرھنگی است ،بنابراين در انتخاب محتوی و محورھای مورد بحث ،مجموعه ای از اين
مباحث با تاکيد بر برخی از عناوين برای سال جاری مد نظر واقع گرديد .قابل ذکر است که ھويت و ساختار و
اھداف انجمن ايراسا نيز متناسب با اين موضوع بوده و موضوعات ميان رشته ای و نيز تعامل تکنولوژی و مباحث
فرھنگی آموزشی از اولويت ھای کاری انجمن ايراسا می باشد.
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روند برگزاری و مروری بر مباحث ارائه شده در بخش ھای مختلف کنفرانس:
کنفرانس طی دو روز  21و  22اگوست  2014در سالن کنفرانس ھنری فورد دانشگاه آزاد برلين برگزار گرديد .پس از
خوش آمد گويی از طرف دبير کنفرانس )آقای دکتر جوادی رئيس ھيئت مديره ايراسا( ،مقدمه ای بر اھداف و روند شکل
گيری کنفرانس ارائه گرديد .سپس مروری بر تاريخچه ھمکاری ھای علمی پژوھشی ايران و آلمان و روند تغييرات آن طی
يکی دو قرن اخير و نيز تحوالت چند سال اخير در رشد فزاينده و چشمگير جذب دانشجويان و محققان ايرانی به ويژه در
مقاطع دکتری و فوق دکتری در آلمان ،توسط سفير ايران در برلين ،جناب آقای شيخ عطار ،مورد توجه اغلب حضار به
ويژه محققان و اساتيد دانشمندان حاضر در جلسه قرار گرفت .خوش آمد گويی آقای پروفسور رينھارد ميلر از انستتوی ماکس
پالنک آلمان )رئيس پيشين انجمن علوم سطح و کلوئيد اروپا و رئيس انجمن جھانی برای دوره آتی ( به شرکت کنندگان
ايرانی و اشاره به اھميت و ارزش ھمکاری ھای علمی بين دو کشور و عالقمندی ھای دو طرفه ،سرآغاز خوبی برای
گشودن باب گفتگو پيرامون اين موضوع در جلسات بعدی گرديد .پس از خوش آمد گويی نماينده مرکز مطالعات محيط زيست
و انرژی حوزه دريای خزر در دانشگاه آزاد برلين )خانم بخشی از طرف آقای دکتر عبدلوند ( که از پشتيبانان و ھمکاران
اصلی ايراسا در برگزاری اين کنفرانس بوده اند ،بخش اول کنفرانس پيرامون مديريت منابع طبيعی )با تاکيد بر منابع آب (
شروع گرديد.
گرچه طی شکل گيری کنفرانس ،سواالتی از طرف شرکت کنندگان يا برخی سخنرانان درباره تنوع محتوی و بين رشته ای
بودن موضوعات مطرح گرديد ،با برگزاری بخش اول کنفرانس درباره مديريت منابع طبيعی و به ويژه منابع آب ،اغلب
شرکت کنندگان از رشته ھای تخصصی مختلف از پيوستن به اين جلسه خوشنود و آن را بسيار مفيد و مھم دانستند . .در واقع
به جھت ھماھنگی صورت گرفته با اغلب سخنرانان کليدی برای ارائه مطالب به شکل جامع و کلی که قابل درک و استفاده
توسط ساير رشته ھای تخصصی نيز باشد ،ارتباط خوبی بين متخصصان و دانشجويان ساير رشته ھا با اين موضوع صورت
گرفت.

بخش اول :مديريت منابع طبيعی
آقای دکتر رضا اردکانيان رئيس برنامه ده ساله مديريت آب سازمان ملل از منظر کالن و جھانی اھميت ھمکاری ھای بين
المللی را برای مديريت منابع آب و چالش ھای مربوطه مورد بحث قرار دادند و از اين منظر به چالش ھای مديريت منابع آب
در کشور و روند مسائل پيش آمده و مورد انتظار پرداختند .ايشان ھمچنين از محققان و اساتيد ايرانی دعوت کردند تا در
برنامه ھای کالن سازمان ملل برای مديريت منابع آب شرکت کنند و با ايفای نقش فعال ،تصميم گيری ھا و پروژه ھای
مربوطه را در ايران به مسير بھتری سوق دھند .ايشان ضمن انتقاد از سيستم آموزشی ناکارآمد و نامناسب در تربيت
متخصصان مورد نياز برای مديريت منابع آب در ايران که اغلب با نگاه تک بعدی صرفا ً مھندسی عمران ،يا کشاورزی،
مکانيک و غيره برای مديريت منابع آب کشور در نظر گرفته شده اند ،موفقيت در اين زمينه را نيزامند ھمه جانبه نگری
خاص و فراگير شامل مالحظات محيط زيستی ،مديريت منابع انسانی و طبيعی و مفاھيم توسعه پايدار دانستند.
سپس موضوع با ارائه آقای دکتر مھدی متق ،محقق انستتوی ھلمھولتز پتسدام )عضور ھيئت علمی دانشگاه تھران ( ،درباره
اھميت بھره گيری از داده ھای ماھواره ھای و تجارب جھانی در تجزيه و تحليل مشکالت آب و ھوايی برای مناطق ايران ،و
نقش مردم و دولت برای حل مسائل ،ادامه يافت .ايشان توجه دولت و مردم را به چالش ھای جدی مديريت آب در ايران ،
غالبا ً ناکافی و در بسياری موارد ھمراه با طرح و برنامه ھای ناقص در مديريت منابع دانستند.
ارائه آقای رامين جليل وند پيرامون مشکالت بھره برداری و صادرات گاز ايران بود که چگونه ميتواند با مديريت صحيح
منابع و ارتباطات موثر و ھمکاری ھای ھدفمند درست بين المللی به فرصتی مناسب در توسعه اقتصادی اجتماعی تبديل
گردد .اين ارائه حاصل کار بخشی از پروژه دکتری ايشان تحت راھنمايی آقای دکتر عبدلوند استاد دانشگاه آزاد برلين -مرکز
مطالعات محيط زيست و انرژی حوزه دريای خزر بوده است ،که در برگزاری اين کنفرانس با ايراسا ھمکاری نزديکی داشته
اند.
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بخش دوم :ھمکاری ھای بين المللی علمی فناوری
جلسه بعد از ظھر روز اول با بحث ھمکاری ھای بين المللی علمی فناوری ،با معرفی کوتاھی از ايراسا و اھداف اين انجمن
برای اين منظور توسط آقای دکتر علی يار جوادی شروع گرديد .ايشان ضمن تاکيد بر محدوديت ذاتی در بھره گيری از
نخبگان ھر جامعه بصورت انفرادی ،موفقيت در دنيای امروز را منوط به توسعه انجمن ھای مردم نھاد تخصصی کارآمد و
ھمکاری ھای وسيع و سريع جمعی دانستند .ايشان ھمچنين ضرورت در ھمکاری ھای بين المللی را در عصر حاضر نه يک
انتخاب و تصميم که به جھت گسترش ارتباطات وسيع و سريع شبکه ای در حوزه ھای مختلف فرھنگی ،اقتصادی و علمی ،و
قرار گرفتن موقعيت اغلب جوامع و کشورھا به نقطه تماس و برخورد ،مديريت تعامل بين المللی جوامع را برای تبديل
برخورد ھای آسيب زننده به ھمکاری ھای سازنده ،يک ضرورت دانستند.
سپس جلسه با ارئه رئيس بخش امور بين الملل بنياد تحقيقات آلمان (German Science Foundation: DFG ,
)  ،http://www.dfg.de/en/آقای کريستوف مولبرگ درباره ساختار مراکز تحقيقاتی آلمان در دانشگاه ھا و مراکز
تحقيقاتی صنعتی خارج از دانشگاه ادامه يافت .تفاوت چشمگير بودجه ھای تحقيقاتی در مقايسه با ايران ،نحوه تخصيص
بودجه ھا به حوزه ھای مختلف ،سير تعيين موضوعات تحقيقاتی و تصميم گيری و تصويب آنھا ،از موضوعات مورد بحث
بود که در گزارش ھای اختصاصی بعدی به آنھا پرداخته خواھد شد .ايشان در ادامه به ھمکاری ھای بين المللی اين سازمان
پرداخته برخی راھکارھای ممکن را برای ارتقاء سطح ھمکاری ھا با محققان و مراکز علمی پژوھشی ايران ،ارائه نمودند.
سپس نماينده سازمان تبادل آکادميک آلمان ) (https://www.daad.de/en/ DAADآقای الکساندر ھريدی )رئيس ميز
ايران در اين سازمان ( ،به معرفی اين سازمان و فرصت ھای تحصيلی پژوھشی آن برای دانشجويان ايرانی در مقايسه با
ساير کشورھا پرداخت .نکته قابل تامل آنکه گرچه کشوری مانند مصر سھميه جداگانه قابل توجه خود را در اين سازمان دارد
که به مراتب باالتر از کل خاورميانه است ،سھم ايران در سبد مشترک خاورميانه است که به مراتب محدود تر است .با اين
حال به گفته ايشان سطح دانشجويان و محققان ايرانی به مراتب باالتر و جذب آنھا از اين منبع محدود قابل توجه است.
در ادامه نماينده دانشگاه صنعتی شريف آقای دکتر خدايار جوادی )که از اعضای کميته علمی-صنعتی ايراسا نيز می باشند(
به تبيين جايگاه بی نظير علمی آموزشی اين دانشگاه در ايران و نيز جايگاه در خور توجه آن در جھان از نظر آموزشی
پرداخته ،يکی از چالش اصلی دانشگاه را در عدم دستيابی به جايگاه مناسب و مورد انتظار جھانی از نظر رتبه بندی کلی و
تحقيقاتی ،نيازمندی به ھمکاری ھای موثر ،فراگير و ساختار يافته بين المللی دانستند .در ادامه ايشان از عزم مسئولين و
اساتيد و محققان دانشگاه برای حل اين مشکل و برنامه ھای پيش رو صحبت نمودند .راه اندازی و توسعه موسسات پژھشی
دانش بنيان در اين دانشگاه نيز از موارد مود بحث ديگر در اين راستا بود.
سپس نماينده دانشگاه فنی حرفه ای ايران ،جناب آقای دکتر قره پتيان )از اساتيد دانشگاه صنعتی اميرکبير ( ،ساختار و اھداف
اين دانشگاه را برای پوشش نيازمندی ھای فنی حرفه ای صنايع مورد بحث قرار داده و با سازمان ھا و مراکز مشابه آلمانی
مقايسه نمودند .بھره از تجارب آلمان برای اين نوع دانشگاه ھا نيز ميتواند بسيار مفيد باشد ،چرا که بخش قابل توجھی از
تواتنمندی ھای تحقيقاتی صنعتی آلمان از نيروی زبده متخصص و تکنسين ھای مورد نياز در صنعت و مراکز تحقيقاتی
دانشگاھی آن ،بدست می آيد.
قسمت پايانی اين بخش ميز گردی در اين زمينه با حضور نمايندگان بخش صنعت ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،انستتوی
بيوتکنولوژی کشاورزی ايران ،نماينده ايراسا و يکی از محققان مربوط به حوزه توسعه پايدار و ھمکاری ھای بين المللی
صورت پذيرفت .تقريبا ً ھمه شرکت کنندگان حاضر ،تعامل و ارتباط خوبی با اين جلسه و ارائه ھای مربوطه پيدا کرده بودند
که به جھت طبيعت موضوع که مرتبط با ھمه زمينه ھای علمی پژوھشی است ،قابل انتظار بود .به نظر کارشناسان شرکت
کننده در اين بحث ،عدم ثبات مديريت قوی در مراکز علمی تحقيقاتی ،توجه به تجربه ھای بين المللی ،تعريف صحيح از
ھمکاری ھای بين المللی بر اساس پروژه ھای مشترک و نه فقط اعزام دانشجو به شکل يک طرف ،تنش ھای سياسی و برخی
تحريم ھای غير منصفانه ،و عدم اختصاص بودجه ھای پژوھشی مناسب ،مشکالت اصلی در توسعه ھمکاری ھای بين المللی
برای مراکزعلمی پژوھشی ايران عنوان گرديد.
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بخش سوم تکنولوژی ھای نوين
 -1آی تی:
اين بخش با موضوع آی تی و تحوالت علمی صنعتی مربوطه توسط آقای گودرز محبوبی مدير عامل شرکت اکسسيو در بن،
از محققان سرشناس و نوآور اين حوزه شروع گرديد ،که اخيراً نيز در توسعه تکنولوژی جديد کتاب خوان ھا ،با شرکت تلکام
آلمان ھمکاری داشته اند )  .( /http://www.axxessio.com/lang/enدر ادامه نيز آقای داريوش عظيمی از متخصصان
آی تی ايرانی در تورنتوی کانادا در باره کارآفرينی در اين حوزه و مديريت بازار دانش تخصصی صحبت کردند .اين قسمت
نيز به جھت محتوی مورد بحث مورد استقبال اغلب شرکت کنندگان واقع گرديد.
 -2نانو و بيو تکنولوژی ،علوم سطح و کاتاليست
در ادامه مباحث تخصصی مربوط به حوزه ھای نانو تکنولوژی ،بيو تکنولوژی ،علوم سطح و کاتاليست ھا مورد بحث واقع
شد که صبح روز بعد نيز ادامه داشت .ارائه آقای پروفسور شومکر درباره ھمسان سازی مفاھيم طراحی ،ساخت و توسعه
کاتاليست ھا از دانشگاه تکنولوژی برلين ،مورد توجه محققان و متخصصان بسياری در اين زمينه قرار گرفت .ايشان از
اساتيد مسلم و سرشناس آلمانی در مباحث شيمی صنعتی ،توسعه برخی از معروفترين مراکز صنعتی آلمان و توسعه کاتاليست
ھا ھستند و حضور ايشان در کنفرانس حتی برای اغلب اساتيد و محققان آلمانی حاضر در کنفرانس نيز مورد توجه ويژه بود)
 .( /https://www.reaction-engineering.tu-berlin.de/menue/startseiteاين بخش از نظر علمی مخاطبان خاص
خود را داشت .اما به جھت اينکه ھمراه با مروری بر ھمکاری چشگير محققان ايرانی مربوط به اين حوزه در دانشگاه ھا و
انستتو ھای تحقيقاتی آلمان،و نيز جايگاه ايران در اين حوزه ھا ھمراه بود ،برای مخاطبان ساير رشته ھا نيز جذابيت خودش
را داشت .ضمن اينکه طيف قابل توجھی از شرکت کنندگان به جھت حضور در مباحث مربوط به اين زمينه ھا به عنوان
يکی از محورھای اصلی کنفرانس امسال ،در کنفرانس شرکت کرده بودند.
ادامه بخش تکنولوژی ھای نوين ،صبح جمعه با سه سخنرانی کليدی ھمراه بود .آقای پروفسور قرياضی رئيس انستتوی
بيوتکنولوژی ايران  ،از اساتيد برجسته و سرشناس اين زمينه و از پيشگامان اصالح ژنتيک گياھان در ايران و جھان،
مروری بر اوضاع تحقيقات زنتيک در ايران و جايگاه آن در جھان داشتند .مطابق ارائه ايشان ،به جھت سرمايه گذاری ھای
خوب صورت گرفته در چند دھه اخير در اين حوزه و تالش بی وقفه محققان برجسته ايرانی ،ايران از جايگاه ارزنده ای در
اين حوزه برخوردار است .البته گاليه ھايی از طرف ايشان درباره تحريم برخی از تجھيزات آزمايشگاھی متداول اما مھم
برای اين حوزه نيز مطرح گرديد .آقای دکتر نيما يزدانبخش )از فارغ التحصيالن انستتوی ماکس پالنک ،عضو ھيئت علمی
دانشگاه تھران( نيز مطلبی پيرامون فيزولوژی گياھان ارائه نمودند.
سخنران کليدی بعدی آقای پروفسور ميلر بودند از انستتوی تحقيقاتی ماکس پالنک )رئيس پيشين انجمن کلوئيد و سطح اروپا و
رئيس آتی انجمن جھانی علوم سطح و کلوئيد( .ايشان ابتدا مروری بر علوم کلوئيد و سطح برای کاربردھای مختلف نظير
مھندسی علوم زيستی ،صنايع غذايی ،بيوتکنولوژی ،مھندسی پزشکی ،استخراج نفت ،پروسس ھای شيميايی و پتروشيمی و
نيز علوم و تکنولوژی فضايی داشتند .سپس مروری برھمکاری ھای قابل توجه گروه تحقيقاتی خود را با دانشگاه ھای شريف
و تھران و محققان ،دانشجويان و اساتيد ايرانی ،که نتيجه آن بيش از پنجاه مقاله و فصل کتاب بی المللی در اين حوزه است،
داشتند.
سخنران کليدی بعدی آقای دکتر گانستر از انستتوی فرانھوفر بودند که پيرامون بيو پليمرھا از نظر ساختار ،مفاھيم بنيادين و
استانداردھا ،تست ھای اصولی و نيز پتانسيل آن برای توسعه پايدار با مالحظات زيست محيطی پرداختند .حضور ايشان نيز
به عنوان رئيس بخش بيوپليمرھا در انستتوی فرانھوفر مورد توجه اغلب شرکت کنندگان بود .قرار بر ارائه مطلبی نيز از
طرف آقای دکتر نکومنش رئيس پژوھشگاه پليمر ايران و گفتگوی دو طرفه برای ھمکاری ھای پژوھشی صنعتی در اين
زمينه بود ،که متاسفانه حضور آقای دکتر نکومنش در اين کنفرانس به موقع ميسر نگرديد و در برنامه ھای بعدی انجمن
ايراسا خواھد بود.

4

اين بخش با سخنرانی آقای اوليور شولز ،از مديران شرکت الی تک در آلمان ،پيرامون ساختار ارتباط صنعت و دانشگاه در
آلمان با مروری بر مقاطع مختلف تحصيلی و تحقيقاتی در آلمان ،به پايان رسيد .جزئيات بيشتر پيرامون اين ارائه برای بھره
گيری در مراکز و برنامه ھای ارتباط صنعت با دانشگاه ايران ،در گزارشی جداگانه مورد بحث واقع خواھد گرديد.
 -3سيستم ھای انرژی و انرژی ھای نو
ادامه بخش سوم کنفرانس از حوزه تکنولوژی ھای نوين ،مربوط به سيستمھای انرژی  ،مديريت ،بھره وری و انرژی
ھای نو با حضور خوب ھر دو طرف ايرانی و آلمانی ھمراه بود .اين موضوع نيز به جھت طبيعت موضوعات مورد
بحث و ارائه ھای صورت گرفته از استقبال خاص و عمومی قابل توجھی برخوردار بود.
از سخنرانی ھای مورد توجه در اين قسمت ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
آقای دکتر محمد جعفر کرمانی از اساتيد دانشگاه اميرکبير که در يکی دو سال گذشته برای دوره تحقيقاتی خود )بورس
الکساندر ھاموبولدت( در مرکز تحقيقات انرژی خورشيدی و ھيدروژن آلمان بسر برده اند ،درباره جايگاه پيل ھای
سوختی در صنعت امروز جھان و طرح نوين خود برای افزاش بازدھی و توان خروجی پيل ھای سوختی در اين مرکز
و نيز مرکز تحقيقات پيل سوختی دانشگاه اميرکبير ،ارائه نمودند.
سپس آقای پروفسور گئورگ قره پتيان از دانشگاه اميرکبير و نماينده پژوھشگاه نيرو تحقيقات اخير خود را پيرامون
توليدات پراکنده و نيز شبکه ھای ھوشمند ارائه نمودند .اين موضوع به جھت وسعت کشور ايران ،پراکندگی خاص
جمعيتی و مراکز صنعتی ،پراکندگی منابع طبيعی و انرژی و پراکندگی مراکز مصرف انرژی ،از اھميت خاصی
برخوردار است .ايشان که مديريت طرح ملی تحقيقات شبکه ھای ھوشمند را در ايران با ھمکاری وزارت علوم و نيرو
به عھده دارند ،اظھار اميدواری کردند که با پيشبرد اھداف اين طرح به کمک متخصصان داخلی و خارجی شرايط توليد
و مصرف انرژی در ايران از شرايط بھتر و مطمئن تری در آينده برخوردار گردد .در اين طرح توليدات حاصل از
سيستمھای انرژی ھای نو نيز ميتوانند با مساعدت ھای مناسب وارد مدار اصلی جريان توليد و مصرف انرژی گردند.
سخنرانی آقای نيکوالس بارنير درباره مالحظات توسعه صنعتی ھمراه با انرژی ھای نو از شرکت ھمکاری ھای انرژی
آلمان که از پيشگامان طراحی  ،ساخت و نصب توربين ھای بادی در آلمان است ،مورد توجه اغلب شرکت کنندگان واقع
گرديد .قرار بر ھمکاری ھای بيشتر با مجموعه شرکت ھای مرتبط با شرکت و حوزه کاری ايشان گرديد.
سخنرانی آقای پروفسور نصرالھی از دانشگاه ھنر برلين پيرامون مالحظات ضروری طراحی و معماری ساختمان ھا
برای مصرف بھينه انرژی نيز مورد توجه بسياری از شرکت کنندگان قرار گرفت .چرا که مباحث طراحی معماری با
محاسبات انتقال حرارت و جريان سيال و انرژی پيرامون و درون سازه ھای مسکونی مورد بحث واقع گرديده بود.
ايشان فعاليت ھای موثری نيز در اين مورد با برپايی کارگاه ھای تخصصی با نرم افزارھای مربوطه در مراکز
پژوھشی دانشگاھی ايران داشته و دارند.
 -4بخش چھارم توسعه پايدار از نگاه مفاھيم بنيادين و جامعه شناختی
بخش چھارم و نھايی کنفرانس ،موضوعات بنيادين مربوط به توسعه پايدار از منظر سرمايه ھای اجتماعی ،نيروھای
متخصص ،مھاجرت نخبگان ،مفھوم و روند کارآفرينی مرتبط با کشورھای نفت خيز  ،مطالعه و مديريت تعامل فرھنگ و
تکنولوژی ،مورد بحث واقع گرديدند .اين بخش به خوبی مورد استقبال بسياری از شرکت کنندگان در کنفرانس واقع گرديد ،تا
به خوبی نيازمندی به تعامل نخبگان و متخصصان و محققان حوزه ھای مختلف تکنولوژی ،علوم پايه و مديريت منابع
طبيعی ،با مضا مين و چالش ھای بنيادين توسعه پايدار ،روشن گردد.
در ابتدا ارائه آقای دکتر محمد رضا فرزانگان از مرکز مطالعات مطالعات خاور نزديک و ميانه دانشگاه ماربورگ آلمان،
مطلبی را ارائه کردند ،که چطور با اينکه کشورھای زيادی سعی در بھره گيری از منابع نفت و فروش آن در سرمايه گذاری
ھای ھدفمند و ماندگار و توسعه پايدار داشته اند ،اما کمتر کشور نفت خيزی توانسته است از عوارض اين مزيت عاری باشد.
اغلب اين کشورھا از جمله ايران ،منابع حاصله از فروش نفت و مزيت انرژی ارزان برايشان متاسفانه مشکل آفرين گشته
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است و چنانکه بايد نتوانسته اند از آسيب ھای جدی اين مزيت بگريزند .مطالب ايشان در مجموعه مقاالتی به انتشار رسيده
است که در گزارش ھای بعدی ايراسا مورد بحث واقع خواھد شد.
سپس خانم پروفسور بيترس کنر ،ارئه مھم و تامل برانگيزی را درباره ترکيب درصد مھاجران متخصص مقيم آلمان از جمله
ايرانيان بيان کردند که مورد توجه مخاطبان بسياری قرار گرفت .تحقيق ايشان بيانگر جايگاه مھم و باالی متخصصان ايرانی
در بين جوامع مھاجر مقيم آلمان بود که ھم موجب افتخار و نوعی مزيت و ھم سوال و افسوس برای جامعه مبداً ميباشد .ايشان
ھمينطور ترکيب درصد سنی و جنسيتی اين جمعيت متخصص و عالقمندی ھا و تمايل به برگشت آنھا را نيز مورد مطالعه
قرار داده بودند که نتايج بسيار آموزنده و در خور توجھی برای مسئوالن کشور ميتواند داشته باشد که در گزارش مبسوطی
به آن پرداخته خواھد شد.
ارائه خانم دکتر پرتو تھرانی از دانشگاه ھامبولت پيرامون نقش جامعه و مردم در روند توسعه در مقايسه با راه حل ھای
تکنيکی و از منظر فرھنگی و اکولوژی  ،ارئه گرديد که به خوبی در برگيرنده جنبه ھای مختلف مھم اين کنفرانس بود.
تحقيقات ايشان و برخی از محققان ديگر نشان دھنده نيازمندی انسان به نگاه دوباره به تعريف و ساختار ھرم نيازمندی ھای
انسان و بازنگری در مدل ھايی نظير مدل مازلو است ،که رفتار و کنش انسان در تعامل با فرايند توسعه و محيط نه لزوما ً
تنھا متاثر از نيازمندی ھای مادی که بسياری اوقات مفھوم و سطح اين نيازمندی ھا از نگاه فرھنگی و اخالقی جامعه مربوطه
حاصل ميگردد .اين مبحث نيز در گزارش جداگانه ای در سمنارھای بعدی ايراسا و در وبسايت مورد بحث و ارائه خواھد
بود.
پوزش از شرکت کنندگان و برخی ارائه دھندگان جلسات کوتاه
يکی از مشکالت در روند برگزاری جلسات ،نيازمندی به زمان بيشتر برای اغلب سخنرانی ھا و نيز عالقمندی قابل توجه
بسياری از شرکت کنندگان برای بحث و تبادل نظر با ارائه دھندگان بود .اين موضوع به نوعی نقطه ضعفی برای اين
کنفرانس محسوب ميگردد و برخی دليل آن را نيازمندی به برنامه ريزی دقيق تر و مديريت بھتر جلسات ارائه ميدانستند .با
اين حال توجه به اين نکته که حتی برخی از سخنرانان کليدی و روسای جلسات آلمانی که به نظم و رعايت زمان شھره
ھستند ،نيز در مديريت زمان ارائه خود و اداره جلسه با دشواری روبرو بودند ،و نيز ھمگامی و اصرار مخاطبان بر ادامه
بحث و تبادل نظر ،نشانگر تاثير طبيعت موضوعات ميان رشته ای مورد بحث در اين کنفرانس در ايجاد اين مشکل دارد.
بدين معنا که وقتی محقق برجسته مربوط به يک زمينه تخصصی ضرورت ميبيند که جايگاه رشته تخصصی و تحقيقات خود
را در پازل توسعه پايدار تبيين نمايد ،بايد بتواند با مقدمه مناسب ،و ساده سازی ماھرانه مفاھيم کليدی و پيچيده زمينه کاری
خود ،موضوع مورد بحث را برای ساير متخصصان قابل درک کند و سپس در قسمت نتيجه گيری جايگاه آن را در پازل
توسعه پايدار تبيين نمايد .اين موضوع ھمراه با جذابيت و نگاه ھای چند وجھی جالب از طرف متخصصان ساير زمينه ھا،
اغلب موجب طوالنی شدن جلسات ارائه و بحث ھای متعاقب ميگرديد که مورد استقبال بسياری از شرکت کنندگان بود .با اين
حال سبب زحمت برخی از شرکت کنندگان که بدنبال طرح موضوع و ارائه خاص پيگير زمانبندی مربوطه بودند ،گرديد که
در ھمين جا مجدداً از انھا عذرخواھی ميگردد .ھمينطور فرصت ارائه ھای کوتاه در نظر گرفته شده برای برخی از
موضوعات علمی صنعتی خاص پروژه ھا ،و برخی از پوستر ھای مربوطه ،فراھم نگرديد که از محققان مربوطه نيز مجدداً
عذر خواھی گرديده ،اميدواريم بتوانيم در سمينارھا و کنفرانس ھای بعدی با برنامه ريزی مناسب تر جبران نمائيم.
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