سیســتمهای توزیــع شــده و بالکچیــن بــه مدیریت
دکتــر موحدیــان تأســیس شــده و در واقــع بخــش
تحقیــق و توســعه شــرکتهای دانشبنیــان را بــر
عهــده خواهــد گرفــت .مراکــز پژوهشــی نیــز شــامل
مرکــز پژوهشــی کاربردهــای تربیــت دینــی ،مرکــز
پژوهشــی امنیــت داده و اطالعــات ،مرکــز مطالعــات
مدیریــت مطالعــات راهبــردی و مرکــز تحقیقــات
ســامت در حــوزه مهندســی پزشــکی و خدمــات
پزشــکی میشــود.
دانشــیفر دربــاره راهانــدازی مرکــز نوآوریهــای
دانشــگاه در ســال گذشــته و نیــز تفــاوت
فعالیتهــای آن بــا مراکــز پژوهشــی جدیــد
توضیــح میدهــد :مرکــز نــوآوری در واقــع یــک
مرکــز شــتابدهنده ،مرکــز رشــد و نیــز مرکــزی
بــرای ســرمایه گــذاری بــا هــدف کارآفرینــی
دانشــجویان دانشــگاه امــام رضــا«ع» اســت کــه در
آن ایدههــا بــه محصــول و طر حهــای کاربــردی
تبدیــل میشــود .امــا در  4مرکــز جدیــد پژوهشــی،
ً
صرفــا تحقیقــات کاربــردی انجــام میشــود .وی
توضیــح میدهــد :ایــن مراکــز پژوهشــی کــه پیگیــر
دریافــت مجــوز آن هســتیم ،مراکــزی خودگــردان
و تقاضامحورنــد و نــه عرضهمحــور .پژوهشــگران
پــس از بازاریابــی بــرای طر حهــای تحقیقاتــی خــود
و جــذب مشــارکت مالــی و اسپانســر بیرونــی ،شــروع
بــه کار تحقیقاتــی میکننــد کــه ایــن رونــد ،موجــب
میشــود طر حهــای کاربــردی بــا کارکــردی بهتــر و
صرفهجویــی اقتصــادی بیشــتر پیگیــری شــود.
کارنامهپژوهشدر دانشگاه
دانش ـیفر ضمــن معرفــی فعالیتهــای پژوهشــی
دانشــگاه امــام رضــا«ع» ،از  25اســتاندارد پژوهشــی
تدویــن شــده توســط ایــن دانشــگاه میگویــد و
تشــریح میکنــد :دانشــگاه در همــکاری گســترده بــا
اداره اســتاندارد در  25طــرح ملــی ایــران ،مســئول یا
عضو کمیته استانداردسازی بوده و این همکاری
یکــی از شــاخصترین اقدامــات پژوهشــی آن بــوده
اســت.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه ادامــه میدهــد5 :
مــورد ثبــت اختــراع دانشــجویی ،تدویــن و نشــر
 10جلــد کتــاب توســط هیئــت علمــی ،برگــزاری
همایــش بینالمللــی تربیــت دینــی بــا همــکاری
بنیــاد پژوهشهــای اســامی و دانشــگاه علــوم
اســامی رضــوی ،برگــزاری دو همایش ملی ادبیات
کــودک ،اجــرای  25طــرح پژوهشــی بــا اعتبــار بیش
از  2میلیــارد تومــان ،اجــرای پروژههــای پژوهشــی
بــه ســفارش وزارت ارتباطــات ،شــهرداریها و

اســتانداریهای مختلــف و بخصــوص ســازمان
اقتصــادی رضــوی و معاونــت امــاک و اراضــی
آســتان قــدس از جملــه فعالیتهای پژوهشــی این
دانشــگاه در ســه ســال اخیــر بــوده اســت.
وی میافزایــد :همچنیــن نقشـهبرداری سـهبعدی
از رواق امــام خمینــی حــرم مطهــر رضــوی توســط
دســتگاه لیزری بســیار پیشــرفته و نیز بهینهســازی
سیســتمهای صوتــی ایــن رواق ازجملــه طر حهــای
تحقیقاتــی بــه ســفارش معاونــت اماکــن متبرکــه
آســتان قــدس رضــوی اســت.
وی بــه ســه مجلــه علمــی دانشــگاه نیــز اشــاره
میکنــد و میگویــد« :پژوهشنامــه خراســان
بــزرگ» بــا رتبــه علمی-پژوهشــی« ،مدیریــت چــاپ
و نشــر» بــا رتبــه علمی-ترویجی و نیز نشــریه علمی
دو زبانه«درآیــگاه» در حــوزه هنــر ،نشــریات فعــال
دانشــگاه امــام رضــا«ع» اســت.
ثبت اختراع و پایان نامه های کاربردی
مدیــر گــروه مهندســی پزشــکی دانشــگاه امــام
رضــا«ع» بــا تأ کید بــر انجام فعالیتهای پژوهشــی
از دوره کارشناســی و انجــام طر حهــای کاربــردی،
از اجــرای طر حهــای پژوهشــی و پایاننامههــای
دانشــجویی کــه بتازگــی در ایــن گــروه کار شــده،
میگویــد :پــروژه ســاخت دســتگاه «مواجهــه فــردی
بــا نــور» ،کاری مشــترک بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــهد بــود کــه بــه منظــور اســتفاده در طــب کار و
بررسی تنظیم ریتم سیرکالین افراد دارای مشاغل
ش ـبکاری و یــا اســترسزا اســتفاده شــده و نمونــه
داخلــی و خارجــی نیــز نــدارد.
دکتــر قاســم صادقــی بجســتانی ادامــه مــی
دهــد :نــوآوری اســتفاده از رباتیــک در دســتگاه
نوکواســپری بــه منظــور ضدعفونــی ســریع
اتاقهــای بســتری بیمــاران عفونــی ،نــوآوری
در تســت نیویــورک در بررســی ناهنجاریهــای
قامتــی بــا نقطهچینســازی محیــط بــدن فــرد
درعکسبــرداری ،دو طــرح پژوهشــی دیگــراز
دانشــجویان مقطع کارشناســی این دانشــگاه بود.
رونماییاز کپنوگراف
صادقــی در معرفــی کپنوگــراف؛ طــرح برگزیــده
نمایشــگاه هفته پژوهش ســال گذشــته ،میگوید:
این دســتگاه ،ســاخت ســه دانشــجوی کارشناسی
بــود کــه بــا رونمایــی در  11آذر ســال  97در حالــی
توانســت در فنبــازار نمایشــگاه هفتــه پژوهــش،
رتبــه دوم را آن خــود کنــد کــه رتبههــای اول و ســوم
ایــن رقابــت ،حاصــل کار دو پایاننامــه دکتــرا بــود.

وی ادامــه میدهــد :موضــو ع پایاننامــه بــا توجــه
بــه نیازســنجی در بیمارســتان امــام رضــا«ع» و
پیشــنهاد دکتــر امینــی فوقتخصــص ریــه ،طراحی
و ســاخت کپنوگــراف بــه منظــور بررســی و رصــد
تغییــرات دیاکســیدکربن در سیســتم تنفســی
بیمــاران ریــوی و تشــخیص وقفه تنفســی در حین
خــواب انتخــاب شــد کــه باســرعتی بســیار باالتــر از
نمونــه خارجــی آن عمــل میکنــد.
تالشهایــی علمــی حاصــل ســالها
تجربه
مدیــر گــروه مهندســی پزشــکی دانشــگاه امــام
رضــا«ع» دربــاره پروژههــای تحقیقاتــی در دانشــگاه
نیــز میگویــد :ســاخت منبــع نــوری آندوســکوپی
مبتنــی بــر تکنولــوژی  SMTبــه منظــور تشــخیص
و درمــان در عملهــای آندوســکوپی ،موفقیــت
بزرگــی بــود کــه نیــاز بــه حمایــت بیشــتری بــرای
اســتفاده و تولیــد انبــوه دارد .ایــن منبع نوری ســرد،
نمونــه داخلــی نــدارد و نتیجــه  5ســال تــاش بــا
همــکاری مهنــدس تاجبخــش اســت.
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده ایــن دســتگاه در
بیمارســتان امام رضا«ع» و بیمارســتانی در نیشابور
از لــزوم همــکاری بیشــتر مراکــز درمانــی مشــهد
بخصــوص بیمارســتان رضــوی در معرفــی ایــن
ثبــت اختــراع مقــرون بـ ه صرفــه میگویــد« :الکتــرود
یکپارچــه گیــره اندامی در ثبت ســیگنال الکتریکی
قلــب» ،نیــز اختــراع دیگری اســت که بتازگی ثبت و
در دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد نیز آزمایش شده
اســت .ایــن وســیله بــه دســت و پــای بیمــار وصــل
میشــود و بــا حذف نویزهــای اضافی ،دقــت کار در
گرفتــن نــوار قلــب را بــاال میبــرد .ایــن محصــول نیــز
نتیجه همکاری مشترک با مهندس تاجبخش و
آمــاده تولیــد انبــوه اســت.
نوآوریهایی که ادامه دارد
دکتــر صادقــی در پایــان از راهانــدازی فــاز تعمیــرات
علمــی تجهیــزات پزشــکی در مرکــز پژوهشــی
تحقیقــات زیســتی و ســامت امــام رضــا«ع» در
دانشــگاه یــاد میکنــد و میگویــد :ایــن اقــدام
میتوانــد بــا اشــتغالزایی بــرای دانشــجویان
در هزینــه تعمیــرات وســایلی چــون ِهدکمــرا در
عملهــای آندوســکوپی ،مقــدار بســیار زیــادی
صرفهجویــی کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
شــرکتهای موجــود بــا آســیب درازمــدت بــه
دســتگاه ،تنهــا قطعــه خــراب را با قیمتی بســیار باال
تعویــض میکننــد.
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