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پیشگفتار 
چيــن کشــوری اســت کــه نمــی تــوان آن را ناديــده گرفــت. نــه بــه ايــن علــت کــه پــر جمعيــت تريــن 
کشــور جهــان اســت، نــه بــه ايــن علــت کــه يکــی از بزرگتريــن کشــورهای جهــان اســت و حتــی نــه بــه 
ايــن علــت کــه اقتصــاد دوم جهــان اســت، بلکــه بــه ايــن علــت کــه توانســته در مــدت 4 دهــه از کشــوری 

زيــر خــط فقــر بــه کشــوری توســعه يافتــه، مقتــدر و ثروتمنــد تبديــل شــود. 
ــا "اقتصــاد" شــروع شــد، امــا در "اقتصــاد" محــدود نمانــد و بــه ابعــاد ديگــر، بــه  توســعه چيــن اگرچــه ب
خصــوص ابعــاد علمــی، فنــاوری و فرهنگــی نيــز تســری يافــت. راز ايــن رشــد شــتابان چيســت؟ بديهــی 
اســت کــه چيــن در ايــن دوران دارای برخــی مزيــت هــای ذاتــی مثــل جمعيــت زيــاد، جــوان و فقيــر بــود، 
ــرای  ــع انســانی فــراوان، ارزان و قانعــی داشــت. امــا مزيــت ذاتــی "شــرط الزم" ب ــه هميــن علــت مناب و ب
توســعه بــود کــه بــا سياســت هــای هوشــمندانه بــه عنــوان "شــرط کافــی" از آن بــه بهتريــن نحــو بهــره 

بــرداری شــد. 
از طــرف ديگــر کشــور مــا دقيقــا در هميــن چهــل ســال، بــا وقــوع انقــالب اســالمی سياســت هــای جديدی 
را بــه اجــرا گذاشــته اســت. البتــه شــباهت هايــی هــم بيــن اتفاقــات بعــد از انقــالب ايــران بــا ســال هــای 
قبــل از توســعه چيــن ديــده مــی شــود. مثــال "انقــالب فرهنگــی" و تعطيلــی دانشــگاه هــا، در ســال 1359، 
شــباهت زيــادی بــه انقــالب فرهنگــی چيــن دارد کــه يــک دهــه قبــل از آن اتفــاق افتــاده بــود. در هميــن 
4 دهــه، کــه ايــران بــا مشــکالت جــدی اقتصــادی مواجــه هســت، چيــن توانســت بــا موفقيــت هــای بــی 
نظيــر خــود، اقتصــاد جهــان را بــه زانــو درآورد. سياســت هايــی کــه کشــور پــر جمعيــت چيــن را در مــدت 
چهــل ســال از زيــر خــط فقــر بــه يکــی از قــدرت هــای بــزرگ اقتصــادی جهــان و کابوســی بــرای غــرب 

تبديــل کــرد، چــه بــود؟ قطعــا کشــور مــا مــی توانــد برخــی از ايــن تجربيــات را مــد نظــر قــرار دهــد.  
ــه  ــن، ســرمايه ارزشــمندی هســتند ک ــم چي ــی مقي ــژه دانشــجويان ايران ــه وي ــان، ب ــه علمــی ايراني جامع
مــی تواننــد تجربيــات مثبــت و منفــی چيــن را مــدون کــرده و در اختيــار عالقمنــدان کشــور، از جملــه 

ــرداری کننــد.  ــل اســتفاده آن در تصميمــات خــود بهــره ب ــکات قاب ــا از ن ــرار دهنــد ت سياســتگذاران ق
پــس از برگــزاری موفقيــت آميــز اوليــن همايــش جامعــه علمــی ايرانيــان چيــن در ســال 1396، دوميــن 
ــی  ــزار م ــان برگ ــای ارزشــمند ايراني ــتفاده از برداشــت ه ــن و اس ــع آوری، تدوي ــدف جم ــا ه ــش، ب هماي
گــردد. اميــد اســت ايــن همايــش در رمــز گشــايی از رازهــای پيشــرفت چيــن موفــق بــوده و کشــور مــا 

ــرداری نمايــد.  ــد از نــکات مثبــت آن بهــره ب بتوان

                                                                                           یوسف حجت-رییس همایش
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نگاهــی اجمالــی بــه توســعه ی چیــن: تمرکــز بــر رشــد متــوازن بــه منظــور حفــظ و 
ارتقــاء دســتاوردها

احسان شرکت قناد 
دانشجوی دکتری مهندسی مکانيک، دانشگاه هوافضای پکن )بيهانگ(

 ehsan_shgh@yshoo.com

چکیده 

دســتيابی بــه توســعه ای مانــدگار بــا تمــام معانــی و ابعــادش، موضوعــی اســت کــه امــروزه حتــی کشــورهای 
توســعه يافته و بــه عبارتــی کشــورهای جهان اولــی را نيــز بــه چالــش کشــيده اســت. در اين بيــن، عوامــل 
ــا  ــوم و فناوری ه ــرفت عل ــرعت پيش ــوان س ــل را می ت ــن عوام ــی از مهم تري ــت. يک ــدد اس ــذار متع تاثيرگ
دانســت کــه هــم  در ايجــاد توســعه دخيــل بــوده و هــم کار را بــرای حفــظ آن دشــوار کــرده اســت . در 
واقــع می تــوان گفــت ماهيــت توســعه به گونــه ای رنــگ رقابتــی بــه خودگرفتــه کــه اگــر جامعــه ای تنهــا 
ــاوری از  ــد. علم ب تــالش کنــد شــرايط موجــود را حفــظ کنــد، الجــرم از دور پيشــرفت عقــب خواهــد مان
ــاوری  ــه ای اســت. انســان باوری و آينده ب ــر جامع ــه حرکــت در مســير توســعه در ه ــل و شــروط اولي عوام
از ديگــر عوامــل اصلــی جهــت حرکــت در مســير صحيــح توســعه اســت. ايــن ســه شــرط اصلــی هميشــه 
بــه نوعــی در اجــرای پروژه هــای ملــی کشــور چيــن نمــود داشــته اســت و در اکثــر اظهــارات و اقدامــات 
ــوص  ــه و به خص ــه هميش ــت به طوريک ــده  اس ــده  ش ــن گنجان ــی چي ــادی و علم ــی، اقتص ــات سياس مقام
ــی و  ــز تحقيقات ــگاه ها و مراک ــی دانش ــتيبانی علم ــا پش ــا ب ــام پروژه ه ــده انج ــالش ش ــر ت ــه اخي در ده
ــا آينده نگــری و آينده بــاوری  ــا تکيــه بــر نيروهــای بومــی و علم آفريــن و خالقيــت چينــی و ب همچنيــن ب
قابل توجهــی انجــام شــود. از همــه مــوارد مهم تــر نــگاه کامــال متــوازن و همچنيــن اقتصــادی ايــن کشــور 
ــا آنجائيکــه هميشــه و در هــر ســطح موفقيتــی حاصــل  در زمينه هــای مختلــف رشــد و توســعه اســت. ت
ــا  ــا، راه درازی ت ــام دســتاوردها و توانمندی ه ــا وجــود تم ــه: ب ــراه دارد ک ــه  هم ــه را ب ــن جمل می شــود اي
رســيدن بــه مطلــوب مــورد نظــر باقــی مانــده اســت. مــوردی کــه نبايــد در ايــن بيــن مغفــول بمانــد، نــوع 
ــوع  ــن ن ــه اي ــراوان ب ــن کشــور اســت کــه باوجــود اشــتياق ف ــی در اي ــن الملل ــه همکاری هــای بي ــگاه ب ن
همکاری هــا، هميشــه در راســتای برنامه هــای ميان مــدت و درازمــدت ايــن کشــور تعريــف و انجــام شــده 
ــده  ــرفت های حاصل ش ــی پيش ــه و بررس ــا مطالع ــده ب ــعی ش ــق س ــن تحقي ــه در اي ــور خالص ــت. به ط  اس
ــگاه  ــرفت ها از ن ــتاوردها و پيش ــداوم دس ــان ت ــل پنه ــی عوام ــی کالن، برخ ــا نگاه ــن ب ــور چي در کش
نويســنده تبييــن و تحليــل گــردد کــه از مهم تريــن ايــن عوامــل می تــوان بــه اقتصادمحــور بــودن و رشــد 
متــوازن در اکثــر زمينه هــا اشــاره کــرد. ايــن رويکــرد يکــی از عوامــل بســيار تاثيرگــذار در پايــدار شــدن 
دســتاوردهای موجــود و شــروع فعاليت هــای نــو و ابداعــی بــوده و هســت.                                        
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ــا و  ــن، چالش ه ــور چی ــوردی کش ــی و هوان ــت هوای ــعه صنع ــد توس ــی رون بررس
ــتاوردها دس

مسعود توفیق زاده1، مهیار نادری2
1دانشجوی دکتری مهندسی فضايی، دانشگاه بيهانگ، پکن

masoud@buaa.edu.cn

2دانشجوی دکتری مهندسی فضايی، دانشگاه بيهانگ، پکن
gmail.com@m.naderi84

چکیده
ــت  ــی اس ــيار مهم ــای بس ــی از حوزه ه ــن يک ــور چي ــوردی کش ــش هوان ــی و بخ ــت هواي ــه صنع تاريخچ
ــا درک  ــن ب ــد. چي ــراوان باش ــکات ف ــاوی ن ــوز و ح ــيار درس آم ــد بس ــه آن می توان ــی و مطالع ــه بررس ک
ــن  ــر، ضم ــه اخي ــا در 6 ده ــت و خصوص ــرن فعالي ــک ق ــول ي ــت، در ط ــن صنع ــاده اي ــت فوق الع اهمي
اولويــت دادن بــه ايــن حــوزه حتــی در خــالل بحران هــای امنيتــی، ناپايداری هــا و شــرايط ســخت مالــی، 
گام هــای بســيار بلنــد و مؤثــری در ايــن عرصــه برداشــته اســت. بررســی ها نشــان می دهــد چيــن 3 مرحلــه 
اصلــی را در توســعه ايــن حــوزه انتخــاب کــرده اســت کــه عبارتنــد از: تعميــر و نگهــداری، کپی ســازی و 
ــر تجــارب ذيقيمتــی کــه در طــول  ــه ب ــا تکي مدل ســازی، و باالخــره طراحــی و توليــد مســتقل. چيــن ب
ــالش  ــاوری، ت ــن خودب ــته و همچني ــابق داش ــوروی س ــر ش ــاد جماهي ــا اتح ــود ب ــدت خ ــکاری بلندم هم
خســتگی ناپذير و درک اهميــت کاربــردی ايــن حــوزه در ارتقــای ســطح رفــاه عمومــی و مهمتــر از همــه 
ــری  ــتاوردهای بی نظي ــه دس ــته ب ــک توانس ــی و ژئوپولتي ــادی، امنيت ــعه اقتص ــل آن در توس ــش بی بدي نق
از حيــث توليــد تجهيــزات و همچنيــن توانمندســازی و قابليت ســازی دســت پيــدا کــرده و جايــگاه خــود 
ــد.  ــت نماي ــاالت متحــده و روســيه تثبي ــان همچــون اي ــد جه ــان کشــورهای پرســابقه و قدرتمن را در مي
ــا و  ــاد فرصت ه ــان و ايج ــرکت های دانش بني ــی و ش ــش خصوص ــه بخ ــه ب ــز توج ــر ني ــال های اخي در س
ــن  ــا فعالي ــه تنه ــه ن ــا باعــث شــده اســت ک ــن بخش ه ــرای اي ــی مناســب ب ــی و صنعت ــات تحقيقات امکان
ــوان مقصــدی مناســب  ــه عن ــز چيــن را ب ــن عرصــه، بلکــه بنگاه هــا و شــرکت های خارجــی ني ــی اي داخل
بــرای توليــد و تحقيــق و توســعه انتخــاب کننــد کــه از آن جملــه ايــن زيرســاخت ها می تــوان بــه تأســيس 
شــهرها و شــهرکهای هوانــوردی و همچنيــن ايجــاد نمايشــگاه های بــزرگ و در حــد اســتاندارد بين المللــی 

جهــت عرضــه دســتاوردها و ورود بــه بــازار جهانــی اشــاره کــرد.

واژگان کلیدی: صنعت هوايی، هوانوردی، نظامی، بالگرد، پهپاد، بخش خصوصی
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بررســی رونــد توســعه شــرکت های خصوصــی دانش بنیــان و اســتارتاپ های 
ــی ــای فضای ــوزه پرتابگره ــن در ح ــور چی کش

مسعود توفیق زاده
دانشجوی دکتری مهندسی فضايی، دانشگاه بيهانگ

masoud@buaa.edu.cn

چکیده
بلندپروازيهــای چيــن در تمامــی عرصه هــای علمــی و افــزودن نــوآوری و همگامــی بــا کشــورهای 
توســعه يافته، حمايــت از موجوديتهــا، مؤسســات و شــرکتهای دانش بنيــان و نــوآور و رقابــت بــا قدرتهــای 
ــم و شــگفت انگيز  ــای مه ــی از عرصه ه ــه يک ــتارتاپ ها شــده ک ــريع اس ــث رشــد س ــان باع ــراز اول جه ط
ــی هســتند. در  ــای فضاي ــوم و فناوری ه ــوزه عل ــرکت های خصوصــی ح ــتارتاپها و ش ــوع، اس ــن موض در اي
ــا،  ــه، برنامه ه ــن، تاريخچ ــی در چي ــای فضاي ــوزه پرتابه ــال در ح ــی فع ــرکت های خصوص ــه، ش ــن مقال اي
دســتاورد هــا و برنامــه آتــی آنهــا مــورد بررســی قــرار می گيــرد. ايــن عرصــه يکــی از عرصه هــای بســيار 
ــی  ــا دفاع ــی و عمدت ــای دولت ــه شــدت در انحصــار بخش ه ــه حــال ب ــا ب ــرا ت خــاص علمــی می باشــد زي
ــه،  ــای بلندپروازان ــا ايده ه ــول ب ــی متم ــرکتهای خصوص ــی از ش ــون برخ ــا اکن ــت ام ــوده اس ــورها ب کش
ــز  ــگفت انگيزی ني ــرفت های ش ــده و پيش ــوزه وارد ش ــن ح ــه اي ــر ب ــور و حمايت گ ــرمايه گذاران جس س
داشــته اند. چينی هــا نيــز بــرای اينکــه فاصلــه خــود را در ايــن عرصــه بــا رقبــای غربــی خصوصــا آمريکايــی 
خــود نظيــر SpaceX و Blue Origin بــه حداقــل کاهــش دهنــد، بــا تأســيس شــرکتهای مشــابهی ســعی 
ــته اند.  ــز داش ــتاوردهايی ني ــه دس ــه البت ــد ک ــود دارن ــمندان خ ــای دانش ــيدن توانمندی ه ــه رخ کش در ب
ــه  ــر چ ــد اگ ــان می ده ــوزه نش ــن ح ــا در اي ــی چين ه ــگاه کنون ــد و جاي ــا و رون ــال تحليل ه ــن ح ــا اي ب
ــر  ــق آمــدن ب ــد و فائ ــی دارن ــوز راه بســيار طوالن ــا هن ــد ام قدرتمنــد، هدفمنــد و مقتــدر حرکــت کرده ان
ــرای  ــازار ب ــد ســهمی در ب ــا بتوانن ــا آنه ــد ت ــادی را می طلب ــالش بســيار زي ــه، راه و ت ــای فناوران چالش ه
ــاب  ــه 5 شــرکت و اســتارتاپ خصوصــی مطــرح در حــوزه ســاخت و پرت ــن مقال ــد. در اي ــدا کنن خــود پي
 i-Space، Expace، Land Space، حامل هــای فضايــی معرفــی خواهنــد شــد کــه عبارتنــد از شــرکت های
Link Space، و One Space. در حــال حاضــر چيــن عليرغــم اينکــه تقريبــا در تمامــی حوزه هــای فنــاوری 

و کاربــردی فضايــی عملکــرد موفقــی از خــود نشــان داده امــا هنــوز هــم از ديــد بــازار فضايــی، ســهم کمــی 
از آن را بــه خــود اختصــاص داده اســت .

واژگان کلیدی: پرتاب فضايی، شرکت خصوصی، استارتاپ، حامل فضايی
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بررســی انتظارات و رضایت گردشگران چینی در سفر به ایران
 

فائزه آخوندی ، فعال در حوزه گردشگری
 

چکیده
 

کشــور ايــران بــا دارا بــودن فرهنــگ و تمــدن چنــد هزارســاله، دارای پتانســيل بــاال جهــت تبديــل شــدن 
بــه يــک کشــور توريســتپذير اســت. بســيار بديهــی اســت کــه بــا ســرمايه گذاری و توســعه زيرســاخت ها 
ــود و  ــگری ب ــت گردش ــمگير صنع ــعه چش ــاهد توس ــوان ش ــی، می ت ــتاندارد بين الملل ــول اس ــت اص و رعاي
ــه ايــن هــدف  ــرای رســيدن ب ســاالنه از ايــن محــل، ارز قابــل توجهــی را وارد چرخــه اقتصــادی نمــود. ب
عــالوه بــر توســعه زيرســاخت هــا، تبليغــات مثبــت نيــز نقــش موثــری بــرای جــذب گردشــگران از سراســر 
ــر  ــه اکث ــی ب ــش ســفر گردشــگران چين ــر افزاي ــد ســال اخي ــان در چن ــن مي ــا خواهــد داشــت. در اي دني
ــر  ــه ب ــن مقال ــوده اســت. در اي ــه ب ــل مالحظ ــران بســيار قاب ــه کشــور اي ــور ب ــا و همينط کشــورهای دني
اســاس يــک نظرســنجی کــه از 150 گردشــگر چينــی در ســفر بــه ايــران تهيــه شــده، برخــی نقــاط قــوت و 
ضعــف گردشــگری از منظــر ســليقه و فرهنــگ چينــی بررســی گرديــده اســت. هــدف از ارائــه ايــن مقالــه، 
نشــان دادن راهکارهــای رضايــت بيشــتر گردشــگران چينــی در ســفر بــه ايــران و همينطــور راهکارهــای 
افزايــش جــذب بيشــتر گردشــگر چينــی اســت. قســمت های مهــم نظرســنجی کــه در ايــن مقالــه دربــاره 
آن توضيــح داده شــده عبارتنــد از: اطالعــات و انگيــزه گردشــگران چينــی بــرای ســفر بــه کشــور ايــران، 
ــگران  ــت گرش ــزان رضاي ــران، مي ــی در اي ــگران چين ــه گردش ــورد عالق ــتی م ــات توريس ــا و خدم مکان ه
ــج  ــده، نتاي ــر ش ــمت های ذک ــدام از قس ــر ک ــورد ه ــران. در م ــور در اي ــزای ت ــات و اج ــه خدم ــبت ب نس
بــه دســت آمــده از نظرســنجی کــه در طــول يــک ســال جمــع آوری شــده بــه طــور مختصــر شــرح داده 

می شــود.
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ــا  ــادی ب ــی و اقتص ــر سیاس ــارس از منظ ــج ف ــن در خلی ــور چی ــی حض             بررس
ــر روابــط چیــن و ایــران تاکیــد ب

زهرا وجدی دستگردی و حسین صالحیان دهکردی
Zahravajdi1079@gmail.com
Hosein_salehi6@yahoo.com

چکیده
آنگونــه کــه از منابــع علمــی بــر می آيــد، تبــادالت تجــاری دوجانبــه چيــن و ايــران از ســال 1950 شــروع 
شــد و حجــم تجــاری دو کشــور در ســال 1988 بــه مبلــغ 1215 ميليــارد دالر رســيد کــه 657 ميليــون 
ــود. حجــم  ــه چيــن ب ــه ايــران و 558 ميليــون دالر ســهم صــادرات ايــران ب دالر ســهم صــادرات چيــن ب
ــون  ــن اکن ــيد و چي ــارد دالر رس ــدود 50 ميلي ــه ح ــال 2012 ب ــور در س ــن دو کش ــه اي ــارت دوجانب تج
شــريک اول تجــاری ايــران بــه شــمار مــی رود. صــادرات عمــده چيــن بــه ايــران تجهيــزات و دســتگاههای 
ــدن  ــوده اســت. ســنگ مع ــت ب ــران نف ــن از اي ــده چي ــی و محصــوالت شــيميايی و واردات عم الکترونيک
ــران را  ــن از اي ــی چي ــالم واردات ــاير اق ــره س ــر، کشــمش، پســته و غي ــه، پليم ــتيلن، پنب ــی اس ــروم، پل ک
ــن  ــرداری اي ــارس وبهره ب ــج ف ــن در خلي ــور چي ــی حض ــه بررس ــه ب ــن مقال ــا در اي ــد. م ــکيل می ده تش
کشــور از منابــع موجــود در خليــج هميشــه فــارس خواهيــم پرداخــت. در شــرايطی کــه جمهــوری خلــق 
ــه  چيــن، رويکــرد توســعه اقتصــادی، صنعتــی و تجــارت خارجــی را دنبــال می کنــد، نيــاز ايــن کشــور ب
منابــع انــرژی فســيلی ماننــد نفــت و گاز افزايــش يافتــه و چنيــن رويــه ای افزايــش واردات ايــن محصــوالت 
را از نقــاط مختلــف دنيــا به ويــژه خليــج فــارس در پــی خواهــد داشــت. محــرک اصلــی چيــن در فعال تــر 
ــه انــرژی و بــه مــوازات آن کمرنگ تــر شــدن نقــش  شــدن در خليج فــارس بــه دليــل نيــاز ايــن کشــور ب
ايدئولــوژی آن در سياســت خارجــی از دهــه هشــتاد اســت. پرســش محــوری ايــن مطالعــه، بــه چگونگــی 
ــه ای  ــدرت فرامنطق ــن ق ــد حضــور اي ــن راســتا، رون ــردازد و در همي ــارس می پ ــن در خليج ف سياســت چي
در ايــن حــوزه اســتراتژيک انــرژی بررســی می شــود. آيــا جمهــوری خلــق چيــن بــرای پرهيــز از اختــالل 
در جريــان آزاد نفــت در خليــج فــارس، بــدون ايفــای نقشــی مؤثــر بــا دنيــای غــرب همســو خواهــد شــد و 
ــا ايــاالت متحــده آمريــکا  در معــادالت منطقــه ای می خواهــد  ــا به عنــوان بازيگــری مؤثــر و در رقابــت ب ي
ايفــای نقــش کنــد فرضيــه پژوهــش بــر ايــن نکتــه تأکيــد دارد کــه بــه مــوازت افزايــش نيــاز بــه انرژی هــای 
ــه  ــی و ب ــادی، بازرگان ــراودات اقتص ــب م ــارس در قال ــج ف ــترده تری  در خلي ــور گس ــن حض ــيلی، چي فس
صــورت واردات نفــت، صــادرات کاال و خدمــات بــه کشــورهای-منطقه خواهــد داشــت. بــه نظــر می رســد 
ــايه  ــت و در س ــه نيس ــن منطق ــکا  در اي ــوذ آمري ــا نف ــه ب ــی و مقابل ــای امنيت ــاد فض ــدد ايج ــن درص چي
ــن در ســايه سياســت کالن  ــد. چي ــت خــود می دان ــه را اولوي ــات در منطق ــرب، وجــود ثب ــا غ همــکاری ب
موازنــه نــرم بــا آمريــکا ، رويکــرد تعامــل بــا آمريــکا  را در حــوزه خليــج فــارس دنبــال می کنــد و در هميــن 
راســتا، بــا برقــراری روابــط اقتصــادی بــا بازيگــران اصلــی منطقــه ای و ايجــاد حــس وابســتگی در آنهــا بــه 
ــا چيــن، می کوشــد جايــگاه خــود را در منطقــه بــه عنــوان يــک بازيگــر ضــروری تثبيــت کنــد. روابــط ب

واژه های کلیدی: جمهوری خلق چين، خليج فارس، توسعه اقتصادی، نفت و گاز
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مســجد بانوان در چین، پدیده ای بی همتا در جهان اسالم

سید جالل امام- دکترای تاریخ چین

چکیده
ــاد کــرد دارای  ــاره ناشــناخته جهــان اســالم ي ــه عنــوان پ ــوان از آن ب جامعــه مســلمانان چيــن کــه می ت
ــا،  ــن ويژگيه ــه اي ــود. از جمل ــده می ش ــر دي ــالمی کمت ــورهای اس ــر کش ــه در ديگ ــت ک ــی اس ويژگی هاي
وجــود مســجد بانــوان اســت کــه ســابقه ای بيــش از دويســت ســال دارد. ايــن مســاجد، ويــژه بانــوان اســت و 
تمــام فعاليت هــای آن توســط بانــوان انجــام می شــود و در دو ســده اخيــر ســهم مهمــی در نشــر فرهنــگ 
اســالمی و نيــز نقــش ويــژه ای در حفــظ و گســترش فرهنــگ ايرانــی در نقــاط مختلفــی از چيــن داشــته 
ــوان در  ــگری بان ــرقی، کنش ــالم ش ــگ اس ــگری، فرهن ــای گردش ــوان از زاويه ه ــجد بان ــده مس ــت. پدي اس
جامعــه، اســالم ايرانــی در چيــن و همچنيــن زبان شناســی و خــط چهــارم مســلمانان چيــن دارای اهميــت 
و درخــور توجــه و بررســی اســت. در ايــن پژوهــش تــالش شــده تــا زمــان پيدايــش، توســعه و پراکندگــی، 

ــه شــود. ــوان در چيــن ارئ و ويژگی هــای مســجد بان
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ــور  ــی در کش ــای فضای ــوم و فناوری ه ــوزه عل ــازماندهی ح ــاختار و س ــی س بررس
ــن چی

مسعود توفیق زاده
دانشجوی دکتری مهندسی فضايی، دانشگاه بيهانگ

masoud@buaa.edu.cn

چکیده
ــه  ــر، پيشــرو و توســعه يافت ــون يکــی از قدرتهــای برت ــر کســی پوشــيده نيســت کــه کشــور چيــن اکن ب
ــه  ــود در عرص ــت خ ــه فعالي ــول تاريخچ ــت در ط ــته اس ــه توانس ــود ک ــوب می ش ــان محس ــی جه فضاي
ــل مالحظــه و  ــزرگ، قاب ــه دســتاوردهای ب ــر، ب ــی، و خصوصــا در دو دهــه اخي ــوم و فناوری هــای فضاي عل
ــه عنــوان ســه قــدرت برتــر  ــام خــود را در بيشــتر حوزه هــای فضايــی ب درخشــانی دســت پيــدا کنــد و ن
مطــرح نمايــد. امــا ايــن دســتاوردهای فيزيکــی و اقتدارآميــز عظيــم محصــول چنــد عامــل اساســی هســتند 
ــه  ــام گام ب ــه انج ــی ب ــد کاف ــد، تعه ــزی منســجم و هدفمن ــه برنامه ري ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــه از مهمتري ک
گام برنامه هــا و راهبردهــا، پشــتيبانی کامــل و همه جانبــه از اجــرای برنامــه و باالخــره تدويــن و اســتقرار 
يــک ســاختار و نظــام مديريتــی و اجرايــی کامــل، يکپارچــه و روان اســت تــا کمتريــن خلــل و پســرفت را 
در اجــرا ايجــاد نمايــد. مقالــه حاضــر بــه بخــش آخــر ايــن عوامــل يعنــی بررســی ســاختار و ســازماندهی 
فعاليت هــای فضايــی کشــور چيــن، بازيگــران و نهادهــای مختلــف فعــال در ايــن عرصــه، وظايــف و ســهم 
ــن ســاختار در  ــی، تحــوالت و تغييــرات اي ــگاه آنهــا در سلســله مراتب زنجيــره اجراي مشــارکتی آنهــا، جاي
بســتر زمــان و باالخــره فرآينــد پيدايــش، رشــد و بلــوغ يــک فعاليــت فضايــی در ايــن ســاختار تمرکــز دارد.

واژگان کلیدی: فناوريهای فضايی، ساختار، سازماندهی
 

1 Orgware
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 توســعه نانوتکنولوژی در چین: چالش ها و فرصت ها

محمد طالب1، زینب فرهادی ثابت 2 
1دانشجوی دکتری نانوپزشکی، مرکز ملی نانو چين

2دانشگاه آکادمی علوم چين
 taleb@nanoctr.cn, farhadi@nanoctr.cn

چکیده 

چيــن اوليــن کشــور در زمينــه نانوتکنولــوژی در حاليکــه بــا ســرعت بســيار زيــاد از رقبــای خــود پيشــی 
ــد.  ــت نمی کن ــاس رضاي ــور احس ــن کش ــود آورده در اي ــه وج ــای ب ــرد و فرصت ه ــه از عملک ــرد ک می گي
ــاور  ــر ايــن ب ــوژی در چيــن  ب ــا شــش تــن از دانشــمندان و تصميم گيــران حــوزه نانوتکنول در مصاحبــه ب
هســتند کــه ايــن کشــور کمــاکان بــر مقالــه محــوری تاکيــد دارد و ايــن نکتــه را بزرگتريــن مانــع پيشــرفت 
و خالقيــت دانســتند. ايــن در حالــی اســت کــه ايــران هــم بــا ايــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 
يکــی از ايــن دانشــمندان چينــی عــدم موفقيــت در زمينــه تجاری ســازی و رقابــت بــا آمريــکا را اهميــت 
نــدادن بــه علــوم پايــه و تحقيقــات پايــه ای دانســته و معتقــد اســت قبــل از هــر کاری بايــد بــه ايــن زمينــه 
توجــه ويــژه شــود. آکادمــی علــوم چيــن بــرای حــل ايــن مشــکل دســت بــه ايجــاد مشــوق های جايگزيــن 

و در فکــر رفــع مشــکل دغدغــه چــاپ مقــاالت اســت.

واژگان کلیدي: چين، نانوتکنولوژی، خالقيت، پيشرفت، مقاله
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ــا  ــدی ت ــر؛ از تک فرزن ــرن اخی ــم ق ــی نی ــن ط ــی چی ــت های جمعیت               سیاس
دو فرزنــدی

علی هاشمی زاده 1 ، فائزه زارعیان بغدادآبادی 2 
1 دکترای مديريت پروژه، دانشگاه BIT  ، پکن

 ali.hashemizadeh@gmail.com

2 کارشناسی ارشد مديريت مالی، دانشگاه بيهانگ، پکن
faezeh.zareian@yahoo.com 

  
چکیده

ســرمايه انســانی يکــی از مهمتريــن ســرمايه های هــر جامعــه ايســت کــه بــا هيــچ ســرمايه ديگــری قابــل 
ــه ســرمايه انســانی يکــی از  ــع انســانی ب ــل مناب ــرای تبدي ــن سياســت گذاری ب جايگزينــی نيســت. بنابراي
ــص  ــود و نق ــه کمب ــر گون ــه ه ــا ک ــد. از آنج ــام می دهن ــا انج ــه دولت ه ــت ک ــی اس ــن اقدامات حياتی تري
ــروری  ــد، ض ــه وارد کن ــه جامع ــری ب ــران ناپذي ــات جب ــد ضرب ــتراتژی ها می توان ــرای اس ــه و اج در تهي
ــت اســتراتژيک،  ــر اســاس اصــول مديري ــد سياســت جمعيتــی(، ب ــات اســتراتژيک )مانن اســت در موضوع
نگاهــی جامــع بــه مســائل داشــت. در ايــن تحقيــق، بــر اســاس مطالعــات کتابخانــه ای و بررســی نظــرات 
مقامــات دولتــی و پژوهشــگران چينــی، سياســت های جمعيتــی چيــن – بــه عنــوان يکــی از تصميم هــای 
اســتراتژيک- در طــول تقريبــا نيــم قــرن گذشــته مــرور شــده و سياســت های جمعيتــی ســه گانــه شــامل 
تشــويق بــه تک فرزنــدی )1971-1978(، اجبــار بــه تک فرزنــدی )1979-2016( و تشــويق بــه دو 
ــوان گفــت  ــل موجــود، می ت ــر اســاس اســناد و دالي ــده اســت. ب ــدی )2016 تاکنــون( بررســی گردي فرزن
تاکيــد بيــش از انــدازه چيــن بــه جنبه هــای اقتصــادی و ناديــده گرفتــن جنبه هــای اجتماعی-فرهنگــی در 
اجــرای سياســت تک فرزنــدی، باعــث ايجــاد مشــکالتی گرديــد کــه دولــت طــی دوران اجــرای آن، ناگزيــر 
بــه ايجــاد تغييراتــی در ايــن قانــون شــد و ايــن تغييــرات خــود بــه تبعــات آن دامــن زده و هــم اکنــون 

ــدی می باشــد.  ــل عــدم موفقيــت سياســت دو فرزن يکــی از دالي

واژگان کلیدي: سياست جمعيتی، مديريت استراتژيک، تک فرزندی، دو فرزندی، چين
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ــاخت  ــوزه س ــن در ح ــتارت آپ چی ــرکت های اس ــعه ش ــر توس ــروری ب              م
ماهــواره و ماهواره بــر

مهیار نادری1 ، سارا پوردارایی 2 
1دانشجوی دکتری، دانشگاه بِيهانگ 

 gmail.com@m.naderi84

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه بِيهانگ 
poordaraei@gmail.com

چکیده 
ــارکت  ــازی مش ــی و محدود س ــش فضاي ــازی بخ ــت تجاری س ــکا جه ــده امري ــاالت متح ــرح اي ــس از ط پ
بخــش دولتــی و نيــز برون ســپاری پروژه هــای کالن و زيربنايــی ايــن صنعــت بــه شــرکت های خصوصــی، 
کشــور چيــن نيــز در ســال 2014 بــا رويکــردی متفــاوت از امريــکا، بــه منظــور حفــظ نخبــگان، کاهــش 
هزينه هــا، افزايــش بهــره وری و نيــز تســريع در توســعه فــن آوری، مجــوز ورود و ســرمايه گذاری 
شــرکت های خصوصــی را در برنامه هــای فضايــی تجــاری کشــور تصويــب و سياســت های مربوطــه 
ــی  ــی بوم ــرکت خصوص ــش از 60 ش ــته بي ــال گذش ــه س ــی س ــرد، ط ــن راهب ــر اي ــرد. در اث ــالغ ک را اب
ــا  ــاب ماهواره ه ــد و پرت ــر تولي ــود را ب ــز خ ــده اند و تمرک ــور ش ــن کش ــی اي ــاری فضاي ــت تج وارد صنع
ــتارت آپ  ــرکت اس ــش از 15 ش ــون بي ــان تاکن ــن مي ــه از اي ــد ک ــوف کرده ان ــل معط ــک های حام و موش
فضايــی بــه طــرز چشــمگيری مطــرح شــده اند. در ايــن مقالــه پــس از معرفــی اجمالــی دســتاوردهای کالن 
بخــش دولتــی صنعــت فضايــی چيــن، بــه 10 اســتارت آپ نوپــا و موفــق ايــن کشــور در بخــش خصوصــی 
اشــاره و ميــزان ســرمايه گذاری، محــدوده فعاليــت و چشــم اندازهای آن هــا تبييــن شــده اســت. بــا بررســی 
ســرعت گســترش و پيشــرفت چيــن در حــوزه خصوصی ســازی، می تــوان دريافــت کــه ايــن کشــور همــگام 
بــا ســاير حوزه هــا، در بخــش فضايــی نيــز عزمــی راســخ جهــت جــذب بــازار آتــی جهانــی و تجاری ســازی 

ايــن صنعــت بــا پيونــد کاربردهــای فضايــی بــه نيازهــای زندگــی عمــوم مــردم جامعــه را دارد.

واژگان کلیدي: هوافضا، ماهواره، ماهواره بر، خصوصی سازی، استارت آپ فضايی، چين 
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شــرکت های نوپــا )اســتارت آپ( قلــب تپنــده پارکهــای علــم وفنــاوری  در راســتای 
توســعه و پیشــرفت

حامد احمدلو  
دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا، انستيتو فناوری پکن 

                         H.Ahmadloo@bit.edu.cn

چکیده 

ــش و  ــا دان ــوان مراکــز رشــد و توســعه ســريع اســتعدادهای مرتبــط ب ــه عن ــاوری ب ــم و فن پارک هــای عل
فنــاوری، بــه صــورت گســترده در کشــورهای مختلــف دنيــا بســتری اســتثنايی بــرای دانشــمندان، محققــان 
ــن  ــد. کشــور چي ــاد کرده ان ــود ايج ــان خ ــای دانش بني ــردن ايده ه ــی ک ــور عمليات ــه منظ ــان ب و کارآقرين
ــرکت های  ــت از ش ــرای حماي ــابه  ب ــدی مش ــعه يافته، رون ــورهای توس ــاير کش ــا س ــک ب ــت فناوري در رقاب
نوپــا در زمينــه فناوری هــای کابــردی در پيــش گرفتــه اســت و تــا ســال 2015 بيــش از 153 پــارک علــم 
ــی  ــا گــردش مال ــا حمايــت دانشــگاههای ايــن کشــور ب و فنــاوری اصلــی و پيشــرفته در ابعــاد مختلــف ب
ــن در  ــرده اســت. ســهم عمــده در پيشــرفت ســريع فناوری هــای نوي ــدازی ک ــی راه ان ــون يوان 28.3 تريلي
ــم  ــای عل ــعه در پارک ه ــد و توس ــز رش ــی از مراک ــتای سياســت های کالن حمايت ــن را در راس کشــور چي
ــن  ــد. در اي ــوان دي ــه شــرکتها می ت ــش ســاالنه اينگون ــان و افزاي ــای دانش بني ــاوری و شــرکتهای نوپ و فن
مقالــه در ابتــدا سياســت های کالن کشــور چيــن بــا در نظــر گرفتــن تاريخچــه آنهــا در راســتای افزايــش 
ــوان- ــاوری جونگ ــم و فن ــارک  عل ــد و دو پ ــد ش ــی خواه ــاوری بررس ــم و فن ــای عل ــدی پارک ه توانمن

ــه،  چــون و جنگ جيانــگ در پکــن و شــانگهای مــورد مطالعــه قــرار خواهنــد گرفــت. در بخــش دوم مقال
عملکــرد شــرکتهای نوپــای دانش بنيــان بــه ويــژه در چنــد ســال اخيــر بــه صــورت مقايســه ای در زمينــه 

ــه  شــده اســت.  ــف اراي ــای مختل فناوری ه

واژگان کلیدي: شرکت نوپا، پارک های علم و فناوری، توسعه فناوری، کارآفرينی دانش بنيان 
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           مقایســه مدیریت راهبردی حفاظت از حیات وحش در چین و ایران
مطالعه موردی: پاندای غول پیکر و یوزپلنگ آسیایی

زهرا نوری1 ، سعید خاکی صحنه 2 
2و1 دانشجوی دکتری اکولوژی- فيزيولوژی انيستيتو تحقيقاتی جانورشناسی آکادمی علوم چين

 
 Zhnouri@yahoo.com

yahoo.com@Saeidkhaki30

چکیده 
ــه می شــود.  ــده گرفت ــات نادي ــوژی، محيــط بيوفيزيکــی گاهــی اوق ــه رشــد جمعيــت و تکنول ــا توجــه ب ب
عــالوه بــر بــه رســميت شــناختن ايــن موضــوع، دولت هــا بايــد محدوديت هايــی عليــه فعاليت هــای تخريــب 
محيــط زيســت ايجــاد کننــد. حفاظــت از محيــط زيســت احتيــاج بــه توجــه و فعاليت هــای مختلــف انســانی 
ــم  ــای مهاج ــی گونه ه ــی از معرف ــتی )ناش ــوع زيس ــن تن ــن رفت ــوا و از بي ــی ه ــه، آلودگ ــد زبال دارد. تولي
ــط زيســت هســتند. حفاظــت  ــا حفاظــت محي ــط ب ــوارد مرتب ــراض( بعضــی از م ــای در حــال انق وگونه ه
ــن زيســت محيطــی، اخــالق  ــه اســت: قواني ــم آميخت ــور در ه ــر ســه فاکت ــط زيســت تحــت تاثي از محي
ــم در  ــی و ه ــات بين الملل ــم در ســطح تصميم ــور، ه ــه فاکت ــن س ــدام از اي ــر ک ــرورش. ه ــوزش و پ و آم
ســطح ارزش هــای رفتــاری و شــخصی، بــر محيــط زيســت تاثيــر می گذارنــد. فرآينــد مديريــت راهبــردی 
ــود.  ــا مي ش ــي راهبرده ــا و ارزياب ــرای راهبرده ــا، اج ــن راهبرده ــامل: تدوي ــه ش ــه مرحل ــده س در برگيرن
ــر اقدام هــای مختلفــي از جملــه تدويــن بيانيــه مأموريــت، شناســايي عواملــي  تدويــن راهبــرد مشــتمل ب
ــي  ــود م ــه وج ــي را ب ــت هاي ــا فرص ــد ي ــد مي کنن ــه را تهدي ــا برنام ــازمان ي ــي س ــط بيرون ــه در محي ک
آورنــد، شناســايي نقــاط قــوت و ضعــف درونــي، تعييــن هدفهــای بلنــد مــدت، در نظــر گرفتــن اقدامهــای 
بلنــد مــدت گوناگــون و انتخــاب اقدام هــای خــاص جهــت ادامــه فعاليــت اســت. چيــن بــه عنــوان يکــی 
ــدای غول پيکــر  ــه پان ــت راهبــردی، گون ــش مديري ــر دان ــه ب ــا تکي ــه ب ــن زمين از کشــورهای پيشــرو در اي
را از معــرض خطــر نجــات داد. الگوبــرداری از شــيوه حفاظتــی کشــور چيــن بــه منظــور نجــات يوزپلنــگ 
آســيايی بــه همــراه بهره گيــری از تکنولوژی هــای جديــد گام مهمــی بــرای نجــات ايــن گونــه بــه شــمار 
مــی رود. بــرای اينکــه حفاظــت از محيــط زيســت بــه واقعيــت تبديــل شــود، مهــم اســت کــه جوامــع، در 

ــد.  ــن زمينه هــا پيشــرفت کــرده و تصميمــات زيســت محيطــی را اتخــاذ کنن اي
واژگان کلیــدي: محيــط زيســت، مديريــت راهبــردی، پانــدای غــول پيکــر، يوزپلنــگ آســيايی، قوانيــن 

زيســت محيطــی
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بررسی تأثیرات گردشگری ورزشی در کشورهای میزبان

gmail.com@mehdi.k7 مهدی کریمی، دانشگاه علوم و تحقيقات ليل فرانسه
njkarimi@yahoo.com نجمه کریمی، دانشگاه علوم چين

چکیده
ــر رشــد اقتصــادی کشــورهای  ــع از لحــاظ درآمــد و تاثيــر ب امــروزه گردشــگری يکــی از مهمتريــن صناي
جهــان اســت. هــدف از ايــن پژوهــش بررســی نگــرش مديــران و ديگــر کارشناســان ورزشــی و گردشــگری 
ــه  ــد. از آنجــا ک ــز دارن ــان تمرک ــه ميزب ــر جامع ــرات اقتصــادی گردشــگری ورزشــی ب ــر تأثي ــه ب اســت ک
زيرســاخت هــای فرهنگــی، اجتماعــی، تکنولوژيکــی، اقتصــادی و سياســی در قــرن بيســت و يکــم بنــا شــده 
اســت، گردشــگری بــه يــک واقعيــت اجتنــاب ناپذيــر از رفتــار انســان تبديــل شــده اســت تــا روح کنجــکاو 
ــه مســافرتی  خــود را خرســند کنــد. گردشــگری ورزشــی يکــی از شــاخه هــای گردشــگری اســت کــه ب
ــا مشــارکت در فعاليــت يــا ســفر بــه ديــدن يــک رويــداد ورزشــی مشــهور  اشــاره دارد کــه در آن فــرد ب
بــه ورزش مــی پــردازد. گردشــگری ورزشــی بــه طــور عمــده بــه گردشــگری نــرم و گردشــگری ورزشــی 
ســخت تقســيم شــده اســت. گردشــگری ورزشــی ســخت رويدادهايــی اســت کــه جمعيــت زيــادی را جمــع 
مــی کننــد تــا رويدادهــای ورزشــی معــروف جهــان ماننــد مســابقات فوتبــال ملــی و بيــن المللــی، جــام 
جهانــی، جــام اروپــا و يــا بــازی هــای المپيــک را کــه تماشــاگران فــوق العــاده ای دارنــد، تماشــا کنــد. امــا 
در صنعــت گردشــگری نــرم، عالقــه منــدان بــه ورزش در طيــف گســترده ای از ورزش هــا ماننــد گلــف، 
کوهنــوردی، اســکی، پيــاده روی و قايقرانــی، لــذت بــردن از تحــرک و اســتفاده از فرصــت هــای شــغلی خود 
ــد. صنعــت گردشــگری ورزشــی در ســطح  ــی کنن ــای دوســت دار-ســالمت، شــرکت م ــت ه ــرای فعالي ب
جهانــی بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و درآمــد ســاليانه 7.68 ميليــارد دالر اســت. هــدف ايــن مقالــه، 
بررســی وضعيــت ورزش در صنعــت گردشــگری در مقيــاس جهانــی، و نيــز بررســی موانــع، نقــش، عملکــرد 
ــا ورزش اســت.  ــاط ب ــدار در ارتب ــت گردشــگری پاي ــک صنع ــرای ايجــاد ي ــی ب ــن راه حــل هاي و همچني
کشــور چيــن در ســی ســال گذشــته رشــد اقتصــادی چشــمگيری داشــته و ســرمايه فراوانــی را بــه ارمغــان 
ــرده و  ــدا ک ــه ســالمت و اقتصــاد پي ــت بســزايی در زمين ــن ورزش و ســالمتی اهمي آورده اســت. همچني
پيشــرفت چشــمگيری را در اقتصــاد چيــن بــه همــراه آورده اســت کــه در ايــن تحقيــق بــه بخــش هايــی 
از ايــن صنعــت خواهيــم پرداخــت. ايــن مقالــه جنبــه هــای جامعــه شــناختی و روان شــناختی اجتماعــی، 

اقتصــادی و بازاريابــی گردشــگری ورزشــی را بررســی مــی کنــد. 

کلیدواژگان: گردشگري، گردشگري ورزشي سخت، گردشگري ورزشي نرم، المپيک، جام جهاني
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  توســعه ابرخازن ها در چین: از نقطه نظر علمی و صنعتی

مجید شاکر1، توحید زاهدی اصل2
majidshacker@gmail.com ،1دانشگاه تکنولوژی شيمی پکن، پکن

2 دانشگاه آزاد تهران، دانشکده فنی مهندسی

چکیده
ــرای  ــی ب ــه تــالش جهان ــا انرژی هــای غيــر آالينــده منجــر ب ضــرورت جايگزينــی ســوخت های فســيلی ب
ســاخت دســتگاه های ذخيــره انــرژی ســبز شــده اســت. از ايــن رو، در چنــد دهــه گذشــته، انــواع مختلفــی 
ــاال  ــوان ب ــاال و ت ــرعت ب ــه س ــه ب ــی ک ــده اند. کاربری هاي ــاری ش ــراع و تج ــتگاه هايی اخت ــن دس از چني
ــه تاميــن تــوان الکتريکــی  ــرای ذخيــره انــرژی اســتفاده کننــد کــه قــادر ب ــد بايــد از مــوادی ب نيــاز دارن
ــاال در کنــار چگالــی انــرژی قابــل قبــول باشــند. بنابرايــن، ابرخازن هــا بــه عنــوان دســتگاه های ذخيــره  ب
انــرژی ســبز رضايــت بخــش بــه جهــان معرفــی شــده اند و روز بــه روز توجــه بيشــتری را بــه خــود جلــب 
می کننــد. مهــم تريــن بخــش ابرخازن هــا، مــاده الکتــرود اســت کــه از زمــان اختــراع ابرخازن هــا همــواره 
ــش  ــان، نق ــوالت در جه ــده محص ــد کنن ــن تولي ــن، بزرگتري ــد. چي ــرفت می باش ــعه و پيش ــال توس در ح
مهمــی را در عرصــه توليــد ابرخــازن در ســطح جهانــی ايفــا می کنــد. بنابرايــن، در تحقيــق حاضــر، نقــش 

ــازار و علــم بررســی شــده اســت. چيــن در ايــن زمينــه از ديدگاه هــای مختلــف فنــاوری، ب
کليد واژه: ابرخازن، چين، توسعه، ايران، بازار، صنعت
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توســعه و آمــوزش زبان هــای خارجــی : بررســی مــوردی دانشــگاه مطالعــات خارجــی 
پکن

         
محمد باقر میرزایی حصاریان

استاديار آموزش زبان فارسی، دانشگاه مطالعات خارجی پکن

چکیده
امــروزه آمــوزش زبان هــای خارجــی از موضوعــی ضــروری، بــه امــری راهبــردی تبديــل شــده اســت. آموزش 
ــژه دانشــگاه مطالعــات خارجــی پکــن کــه هم اکنــون  ــه وي زبان هــای خارجــی در دانشــگاه های چيــن و ب
98 زبــان خارجــی درآن راه انــدازی شــده، بســيار جالــب توجــه اســت. در نظــر گرفتــن زبان هــای خارجــی 
ــه ی  ــه مقول ــن ب ــردی چي ــق و راهب ــگاه عمي ــان از ن ــورها، نش ــگ کش ــه فرهن ــد ورود ب ــوان کلي ــه عن ب
ــوزش  زبان هــای خارجــی، بســيار ســنجيده،  ــن در بخــش آم ــن، ســرمايه گذاری چي فرهنــگ دارد؛ بنابراي
ــد  ــا ايــن حــال، آمــوزش زبان هــای خارجــی باي ــه نظــر می رســد؛ ب هوشــمندانه و در نهايــت اقتصــادی ب
ــت  ــر نشــان از اهمي ــن ام ــن انجــام شــود و اي ــت چي ــه شــده ی دول ــد پذيرفت ــداف و قواع ــا اه ــق ب مطاب
ــان و  ــگاه گــروه زب ــوزش زبان هــای خارجــی دارد. جاي ــه آم ــردی ب ــگاه راهب ــار ن ارزش هــای چيــن در کن
ــا داشــتن مقطــع کارشناســی و اســتادان متخصــص  ادبيــات فارســی دانشــگاه مطالعــات خارجــی پکــن ب
در بيــن گروه هــای ديگــر نســبتاً مناســب اســت. همچنيــن وجــود ســه اســتاد متخصــص در ســه حــوزه ی 
ــا ايــن  ــه ايــن گــروه بخشــيده  اســت؛ ب ــه فــردی ب ــان، ادبيــات و فرهنــگ، ويژگــی منحصــر ب بنيــادی زب
ــا نيازهــای  ــع آموزشــی منطبــق ب ــر ايــن رشــته و عــدم تهيــه مناب ــدازی مقاطــع باالت وجــود، عــدم راه ان

دانشــگاه و کشــور چيــن، از نقــاط ضعــف آن بــه شــمار مــی رود. 
واژگان کلیــدی: آمــوزش- زبــان خارجــی- دانشــگاه مطالعــات خارجــی پکــن- آمــوزش- زبــان هــای 

خارجــی
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آشنایی با سامانه موقعیت یابی چین، بِیدو 

محمدرضا بیات1 ، سارا پوردارایی2 
1 دانشجوی دکترا کاربرد ماهواره، دانشگاه بيهانگ

bayat@buaa.edu.cn

2 دانشجوی دکترا مهندسی برق )کاربرد ماهواره(، دانشگاه بيهانگ
poordaraei@gmail.com

چکیده 
بيــدو1  ســامانه ناوبــری چينــی اســت کــه اکنــون مراحــل پايانــی در زمانبنــدی اجرايــی خــود را می گذرانــد. 
ــن  ــدازی اي ــن در راه ان ــه چي ــذاری شــده اســت. روشــی ک ــروژه در 3 بخــش هدف گ ــن پ ــی اي ــاز اجراي ف
ــرد و از  ــاال ب ــود را ب ــت خ ــش و دق ــه پوش ــه رفت ــه رفت ــت، بطوريک ــش گرف ــواره ای در پي ــه ماه منظوم
ارايــه خدمــات در ســطح ملــی بــه بين المللــی و ســپس بــه جهانــی رســاند، جــای تامــل دارد. جانمايــی 
ــا طراحــی هــای سيســتم های ماهــواره ای  ــه اســت کــه ب ــه روشــی صــورت گرفت ــز خــود ب ماهواره هــا ني
ديگــر متفــاوت اســت و از ايــن لحــاظ نيــز از يــک طراحــی بومــی بهــره می بــرد. در ايــن مقالــه ســعی شــده 
اســت بــه فازهــای مختلــف طراحــی و اهــداف پيش بينــی شــده در هــر مرحلــه نــگاه گــذرا داشــته باشــيم، 
ســپس ترکيــب و چينــش آن در مــدارات مختلــف ماهــواره ای را بررســی خواهــد شــد. همچنيــن آخريــن 
ــد از  ــد می توان ــن رون ــرد. اي ــم ک ــا را بررســی خواهي ــن ماهواره ه ــاب اي ــی وپرت ــدی اجراي ــت زمانبن وضعي

وضعيــت سيســتم ناوبــری ماهــواره ای چيــن، اطالعــات بــروزی در اختيــار قــرار دهــد.

واژگان کلیدي: ماهواره ، بيدو، سامانه ناوبری 
 

 

11BeiDou
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 فرهنگ پژوهش در توسعه یک کشور

 احمد صالح عاشق آبادی 
دانشجوی دکتری مکانيک، دانشگاه چينگخوا

yahoo.com@Salehiomid88

چکیده 
ــا،  ــعه آنه ــل توس ــن عوام ــی مهمتري ــه نوع ــورها و ب ــاء کش ــانه های ارتق ــی از نش ــه يک ــت ک ــح اس پرواض
آمــوزش همــراه بــا پژوهــش می باشــد. چــون موجــب افزايــش بهــره وری در بخشــهای گوناگــون از جملــه 
بخــش اقتصــادی آن کشــور خواهــد شــد و شــاهد يــک جهــش اقتصــادی می شــود. اگــر پژوهــش کــم 
اهميــت فــرض شــود و بــرای آن هزينــه نشــود، در آينــده بايــد هزينــه ی گزاف تــری را متحمــل شــوند. در 
ايــن تحقيــق در مــورد چالش هايــی کــه موضــوع پژوهــش و تحقيــق در چيــن  و ســاير کشــورهای درحــال 
ــه  ــر ب ــالهای اخي ــه در س ــی ک ــرد. چالش هاي ــرار می گي ــورد بررســی ق ــا آن مواجــه هســتند  م توســعه ب
خوبــی حــل شــده اند و امــروزه تبديــل بــه زيرســاختهای بنيــادی در ايــن کشــور شــده اســت و همانگونــه 
ــره  ــن را در زم ــث تحــول عظيمــی در بخــش اقتصــادی شــده اســت و چي ــان شــد، باع ــه پيشــتر اذع ک
ابرقدرتهــای اقتصــادی دنيــا قــرار داده اســت. بــا اســتفاده از تحقيقــات انجــام شــده در گذشــته، چالش هــای 
ــا  ــل، فرهنــگ پژوهــش ي ــن عام ــه مهم تري ــن نتيجــه رســيد ک ــه اي ــه و ب ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــم م مه
ميــزان حساســيت مديــران، شــرکت های دولتــی و خصوصــی و آحــاد مــردم نســبت بــه تحقيــق، پژوهــش 
ــی  ــن موضــوع الگوي ــرای اي ــرد، و ب ــر می گي ــاير مســايل را در ب ــگ س ــع فرهن و پژوهشــگر اســت. در واق
ارائــه شــد، هــم چنيــن موضــوع تحقيــق و پژوهــش از نگاهــی سيســتماتيک مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
در ايــن سيســتم ورودی هــا )شــامل مــواد اوليــه، منابــع انســانی، منابــع مالــی، تجهيــزات(، فراينــد )شــامل 
ــه توســعه می انجامــد مــورد شناســايی  ــه آن( و خروجــی آن کــه ب فرهنــگ پژوهــش و عناصــر وابســته ب
قــرار گرفــت و بــر ايــن موضــوع تأکيــد شــد کــه بــرای رشــد و توســعه علــم و فنــاوری در کشــور مهم تريــن 

مســأله فرهنــگ پژوهــش اســت. 
ــگ  ــعه )R&D)، فرهن ــق و توس ــق، تحقي ــای تحقي ــش، چالش ه ــای پژوه ــدی: چالش ه ــات کلی کلم

پژوهــش، بودجــه
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  نمایه هایی از اقتصاد مقاومتی

زینت السادات ابطحی فروشانی
دانشجو دکتری مديريت پروژه، دانشگاه چينگخوا

zinatabtahi@yahoo.com

 چکیده
اقتصــاد مقاومتــی از جملــه مفاهيمــی اســت کــه از ديربــاز در بررســي هاي اقتصــادي جوامــع مطــرح شــده 
اســت. طــرح ايــن رويکــرد در بســياري از مباحــث اقتصــادي نشــان دهنــده اهميــت نقــش ســاختارها و 
ــف ممکــن اســت از مفهــوم اقتصــاد  ــر متغيرهــاي اقتصــادي اســت. در جوامــع مختل ــط اجتماعــي ب رواب
مقاومتــی برداشــتهای متفاوتــی اســتنباط شــود امــا چيــزی کــه بديهــی اســت کــه در در برخــی از مفاهيــم 
ــاً  ــد. اساس ــی می باش ــرمايه اجتماع ــتفاده از س ــا اس ــن آنه ــی از مهمتري ــه يک ــال مشــترک هســتند ک کام
ســرمايه اجتماعــی مجموعــه اي از شــبکه ها، هنجارهــا و شــناخت ها )درک هــا( اســت کــه همــکاري درون 
گروه هــا و بيــن گروه هــا را در جهــت کســب منافــع متقابــل تســهيل مي کنــد. در واقــع پرداختــن بــه ايــن 
مهــم بعنــوان يــک پتانســيل بالقــوه می توانــد نقــش تاثيرگــذاری در  توســعه اقتصــادی و پيشــرفت يــک 
کشــور داشــته باشــد. از اينــرو مــا ســعی داريــم تــا در ايــن مقالــه ابتــدا مفاهيــم تحقيــق، از جملــه ســرمايه 
اجتماعی،کســب و کار خانوادگــی را مــورد بررســی قــرار دهيــم. ســپس بــا ارائــه يــک مــدل مفهومــی  بــه 

بيــان نقــش ســرمايه اجتماعــی در توســعه اقتصــادی يــک کشــور اشــاره کنيــم.

  واژگان کلیدی: سرمايه اجتماعی، کسب وکار خانوادگی، توسعه اقتصادی.
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  بررســی دیدگاهها مخالف و موافق پیرامون روستای پارسیان

اعظم رضوانی
کارشناس ارشد تاريخ و فرهنگ چين

گروه زبان فارسی دانشگاه مطالعات بين الملل شی اَن 1

چکیده:
در ايالــت »جيانــگ ســو« در شــرق چيــن و در نزديکــی شــهر تاريخــی »يانــگ جــو« روســتايی اســت کــه 
»ُب ِس جوانــگ« بــه معنــی »روســتای پارســيان« يــا »پــارس آبــاد« خوانــده می شــود. دربــاره نــام ايــن 
روســتا و همچنيــن ارتبــاط آن بــا فارســی، پــارس و ايــران ديدگاه هــای دوگانــه موافــق و مخالفــی وجــود 
ــتا را  ــن روس ــی، اي ــواهد تاريخ ــا و ش ــرار دادن قرينه ه ــم ق ــار ه ــا در کن ــی ب ــای گوناگون دارد. گزارش ه
يــادگار ايرانيــان مقيــم در ســده های بســيار دور می داننــد، و در مقابــل برخــی پژوهشــگران بــر نبــود نــام 
ــا فرهنــگ فارســی  ــع تاريخــی چيــن پيــش از عصــر چينــگ تاکيــد کــرده و آن را ب ايــن روســتا در مناب
ــتا  ــام روس ــود گزارشــی روشــن از ن ــم نب ــه عليرغ ــد ک ــن می نماي ــد. چني ــاط می خوانن ــان بی ارتب و ايراني
در منابــع و گزارش هــای تاريخــی، حضــور بازرگانــان ايرانــی در دوره تانــگ و حتــی پيــش از آن در شــهر 
تاريخــی »يانــگ جــو« انــکار ناشــدنی اســت و رد کــردن و بيگانــه دانســتن برخــی از آنچــه در درازای زمــان 

بــه شــهرت تاريخــی رســيده انــد بــا ايرانيــان و فارســی نيــز پذيرفتنــی نمی باشــد.

واژگان کلیدی:  فارسی، ايران، يانگ جو، تجارت مرواريد، جاده ابريشم، نام خانوادگی »نَی«.

1 西安外国语大学-波斯语系
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ــی و  ــب گیاه ــم ط ــا زادگاه مه ــن ت ــی در چی ــان داروی ــه ی گیاه ــی تاریخچ بررس
ــران ــن در ای ــگفت انگیز آویش ــواص ش خ

سید دانیال میرمیران1 ، امیر آراسته2
HZAU ،1دانشجوی دکتری گياهان دارويی، دانشگاه کشاورزی ووهان

danial.mirmiran@yahoo.com

2 استاديار گروه زيست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ايران
arasteh@iaurasht.ac.ir

چکیده
قدمــت شــناخت خــواص دارويــی گياهــان، شــايد بيــرون از حافظــه ی تاريــخ باشــد. يکــی از داليــل مهــم 
ــن قدمــت، حضــور باورهــای ريشــه دار مــردم ســرزمين های مختلــف در خصــوص اســتفاده از گياهــان  اي
دارويــی اســت. اطالعــات مربــوط بــه اثرهــا و خــواص دارويــی گياهــان، از زمان هــای بســيار دور بــه تدريــج 
ــار نســل های  ــه و ســرانجام در اختي ــی درآميخت ــا آداب و ســنن قوم ــل گشــته، ب ــه ســينه منتق ســينه ب
معاصــر قــرار گرفتــه اســت. طبــق برخــی "ســنگ نبشــته" هــا و شــواهد ديگــر، بــه نظــر می رســد مصريــان 
و چينيــان در زمــره ی نخســتين اقــوام بشــری بــوده باشــند کــه بيــش از 27 قــرن قبــل از ميــالد مســيح، 
از گياهــان بــه عنــوان دارو اســتفاده کــرده و حتــی برخــی از گياهــان را بــرای مصــرف بيشــتر در درمــان 
ــت.  ــه ای اس ــی و ادوي ــان داروي ــن گياه ــن )Thymus spp.( از قديمی تري ــد. آويش ــت داده ان ــا کش درده
براســاس نظــر بعضــی محققــان، نــام تيمــوس از کلمــه يونانــی تيمــو بــه معنــی معطــر گرفتــه شــده اســت. 
ــار  ــه روش مه ــرات ضــد آلزايمــری عصــاره آويشــن ب ــت اث ــق بررســی خاصي ــن تحقي هــدف از انجــام اي
فرآينــد فيبريــل زايــی در پروتئيــن آلبوميــن ســرم گاوی بــوده اســت. ابتــدا آويشــن پــودر شــده و ســپس 
عصــاره هيدروالکلــی آن تهيــه شــد. در بررســی اثــر ضــد آلزايمــری مشــخص شــد افزايــش غلظــت آويشــن 
ــکان  ــر م ــذب و تغيي ــزان ج ــل مي ــته و حداق ــدی کاس ــته های آميلوئي ــور رش ــد(، از حض ــا 100 درص )ت
قرمــز در روش جــذب ســنجی مرئــی کنگــورد مشــاهده شــد. کاهــش ميــزان توليــد رشــته های آميلوئيــد 
تائيــدی بــر خاصيــت ضد آلزايمــری آويشــن دارد. حضــور مــاده موثــره تيمــول نيــز تــا 76% بــا اســتفاده 
از روش طيــف ســنجی جرمــی )GC–Mass( مــورد تائيــد قــرار گرفــت. بــه ¬طــور کلــی می تــوان نتيجــه 
ــر در  ــرات آلزايم ــش اث ــرای کاه ــد ب ــای مفي ــی از داروه ــوان يک ــه عن ــوان ب ــن می ت ــه از آويش ــت ک گرف

انســان اســتفاده نمــود.

کلمات کلیدی: گياهان دارويی، آويشن، تيمول، اثرات ضد آلزايمری
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مــروری بــر فوایــد زعفــران بــه عنــوان یــک داروی طــب ســنتی چینــی در درمــان 
ــی ــون علم ــف در مت ــای مختل بیماری ه

آناهیتاالسادات منصوری پور1، محمدعلی سلیمانی دامنه2
1دندانپزشک و دانشجوی کارشناسی ارشد طب سنتی چينی دانشگاه طب سنتی شانگهای

yahoo.com@Anahita.mp2017

2دانشجوی کارشناسی ارشد فارماکولوژی )گرايش آنتی تومور( دانشگاه آکادمی علوم چين
cancertherapeutics@yahoo.com

چکیده
 همــان طــور کــه می دانيــم، طــب ســنتی چينــی ترکيبــی از هــزاران تکنيــک و دارو در درمــان 
بيماری هاســت. داروهــای گياهــی نقــش بســزايی را در ايــن مهــم ايفــا می کننــد. از جملــه آنهــا می تــوان 
ــان  ــاده ی افزايــش دهنــده ی جري ــک م ــوان ي ــه عن ــران ب ــران اشــاره کــرد. در طــب چينــی زعف ــه زعف ب
خــون شــناخته می شــود کــه بــه جريــان خــون کمــک می کنــد و کاهنــده ی دردهــای حــادی اســت کــه 
بــه واســطه ی ايســتايی خــون بــه وجــود می آينــد. متخصصيــن طــب چينــی زعفــران را در دســته ی مــواد 
ــی و پزشــکی  ــش دارای خــواص داروي ــات فعال ــاده و ترکيب ــن م ــد. اي ــع گــرم دســته بندی می کنن ــا طب ب
بســيار زيــادی هســتند از جملــه: ضــد افســردگی، نشــاط آوری، بهبــود دهنــده ی عملکــرد دســتگاه گوارشــی 
و... . همچنيــن نکتــه ی بســيار مهمی کــه ايــن روزهــا نظــر مراکــز آموزشــی و تحقيقاتــی طــب ســنتی و 
غربــی دنيــا از جملــه چيــن را بــه خــود جلــب کــرده اســت، خاصيــت آنتــی اکســيدانی زعفــران اســت کــه 
ــه داشــتن خاصيــت ضــد ســرطانی ايــن مــاده می شــود. از جملــه ی ايــن مراکــز دانشــگاه طــب  منجــر ب
ســنتی شــانگهای می باشــد. در ايــن مرکــز دانشــجويان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرای بســياری در 
مــورد اثــرات درمانــی ايــن گيــاه بــه تحقيــق، آزمايــش و پژوهــش پرداخته انــد. در ايــن مقالــه ی مــروری 
ــا  ــف دني ــی مختل ــز تحقيقات ــه در مراک ــای علمــی ای ک ــه بررســی پژوهش ه ــه ب ــن شــده ک ــر اي ســعی ب
ــه شــود  ــی انجــام شــده، پرداخت ــاه درمان ــن گي ــون خــواص اي ــن پيرام ــی چي ــز تحقيقات مخصوصــا مراک
ــا داروهــای  ــاس ب ــرد آن در قي ــف، کارب ــن دارو از جنبه هــای مختل ــف اي ــا ضمــن واکاوی خــواص مختل ت
شــيميايی کــه ســميت و عــوارض جانبــی بيشــتری دارنــد بررســی شــود و بــه ارزيابــی ايــن مهــم پرداختــه 
شــود کــه در آينــده ای نــه چنــدان دورمی تــوان از ايــن مــاده ی گياهــی و دارويــی بــه عنــوان يــک ترکيــب 

درمانــی در صنعــت داروســازی، پزشــکی و ســالمت اســتفاده نمــود.

واژگان کلیدي: زعفران، طب سنتی چينی، خواص دارويی، درمان بيماری ها
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