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ــد  ــع باي ــر موق ــود و در ه ــم ب ــمن ظال ــوم و دش ــار مظل ــد ي ــه باي همیش

ــر  ــدر انعطاف پذي ــوزش دادن باشــي و آن ق ــا آم ــن و ي مشــغول آموخت

بــاش کــه بــا فهمیــدن حقیقــت بــدون هیــچ اتالفــي شــروع بــه عمــل 

ــي در همــان حــدود کــه متوجــه شــده ای. کن

ــر همــه مشــکالت  وقــت کــم اســت و مشــکالت بســیار اگــر بخواهــي ب

فائــق آيــی بايــد تــالش بســیار کنــي و نیــز خــود را محــدود نکنــي بــه 

کارهــاي مخصــوص مگــر برائــت نادرســتي کارهــاي ديگــر ثابت شــده 

ــد.  باش

ــش  ــد نبودن ــته باش ــوب نداش ــر خ ــود تاثی ــه خ ــر در جامع ــان اگ انس

بهتراســت از بودنــش. اگــر بــا وجــود مــن همان طــور مشــکالت موجود 

ــده ام چــه  ــا آم ــه دنی ــرای چــه ب ــن ب ــن م وجــود داشــته باشــد بنابراي

ــم. ــر مشــکالت بیفزاي رســد کــه ب



گزیده ای از بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمی 

در دیدار اعضای شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی 
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]باید[ کارهایی را که آنها می توانند بکنند بدانیم؛ آنها تحریم 
می کنند، ما بایستی اقتصادمان را درونی کنیم، درون زا کنیم، 
اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکند. اقتصاد مقاومتی را 
مسئوالن محترم جّدی بگیرند، به زبان اکتفا نکنند؛ اقتصاد 
مقاومتی با واردات بی رویّه نمی سازد، با ضعف تولید نمی سازد؛ 
تولید داخلی را قوی کنند. ادارات حکومتی و دولتی، محصول 
داخلی را بر محصول خارجِی مشــابه ترجیح بدهند. یک 
خریدار مهّم بازار، دستگاه های دولتی هستند که همه چیز 
می خرند، همه چیز الزم دارند؛ آنچه تولید داخلی است، آن را 
ترجیح بدهند. مردم به تولید داخلی اقبال کنند. همه ی اینها 
باطل الّسحر تحریم دشمن است؛ اینها ممکن است در ظرف 
شش ماه و یکسال جواب ندهد اّما عالج واقعی جز این 

چیز دیگری نیست. 
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گـــــزارش

رییس پژوهشکده زلزله و ســوانح طبیعی    جهاددانشگاهی از ساخت 
سازه ی “کانکس تاشــو” توســط مرکز فناوری       های نوین ساختمانی 

   جهاددانشگاهی استان کرمان برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر رضا کامیاب مقدس 
با اشاره به زلزله       های اخیر در نقاط مختلف کشور، گفت: پس از وقوع سوانح طبیعی 
مخصوصا زلزله، تهیه ی یک سرپناه موقت )اسکان اضطراری( برای افرادی که منازل 

آن  ها  دچار آسیب شده ، یک نیاز مبرم و ضروری است.

کانکس       های تاشو به راحتی جمع شده و ضخامت آن 
به 40 سانتی متر می رسد

وی ادامه داد: معموال برای اسکان موقت از کانکس استفاده می کنند، اما کانکس       های 
موجود دارای محدودیت های فراوانی است که از جمله این محدودیت ها، انبارپذیری 
این کانکس ها به دلیل حجم باالی آن  ها  و انبار کردن محدود آن  ها  و از سوی دیگر 
حمل ونقل و جابجا نمودن این کانکس ها با هزینه       های بسیار زیاد و دشواری این 
فرآیند است که مرکز فناوری       های نوین ساختمانی    جهاددانشگاهی استان کرمان 

در صدد رفع این مشکل برآمد و کانکسی تحت عنوان کانکس تاشو ساخته است.
رییس    جهاددانشگاهی استان کرمان به ویژگی       های مهم کانکس تاشو اشاره کرد و 
افزود: دیوار      های این کانکس به وسیله ی لوال به سقف و کف متصل شده و در میانه ی 
دیوارها نیز لوال تعبیه شده است تا امکان جمع شدن کل کانکس را 
ایجاد کنند که در صورت تاشدن این سازه، ضخامت کل کانکس تاشو 

به 40 سانتی متر می رسد. 
رییس پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی    جهاددانشگاهی اضافه کرد: 

این ویژگی       های کانکس تاشو باعث شده است که انبارپذیری بسیار باالیی داشته 
باشــد، به طوری که در یک انبار 500 متر مربعی،  می توان 400 دستگاه کانکس 
تاشو انبار کرد این در حالی است که حداکثر 40 دستگاه از کانکس       های معمولی را 
می توان در چنین انباری، نگه داشت، بنابراین کانکس       های تاشو، 10 برابر مزیت 

انبارپذیرشان بیشتر از کانکس       های معمولی است.
دکتر کامیاب مقدس از حمل و نقل آسان کانکس       های تاشو سخن به میان آورد 
و بیان کرد: یک دستگاه تریلر 21 دستگاه کانکس تاشو را می تواند حمل کند. 
این در حالی است که یک دســتگاه تریلر می تواند حداکثر 3 دستگاه کانکس 
معمولی را حمل کند و این امر نشان دهنده آن است که کانکس       های تاشونده 7 
برابر مزیت نسبت به کانکس       های معمولی در زمینه حمل و نقل را دارا هستند، 
لذا امکان انتقال این نوع کانکس به نقاط مختلف کشور را مي توان به راحتي و 

يا سرعت انجام داد.

حمل ونقل کانکس تاشــو دارای هفــت برابر مزیت 
نسبت به کانکس       های معمولی است

وی به نحوه ی برپاسازی این کانکس اشاره کرد و افزود: دو نفر کارگر نیمه ماهر به 
حدود 10 دقیقه زمان برای برپاسازی کانکس تاشو نیاز دارند، هم چنین جمع شدن 
آن نیز به سهولت انجام می شود ضمن آن که امکان استفاده مجدد از این نوع کانکس 
وجود دارد و می توان پس از پایان اسکان اضطراری آن ها را جمع آوری و انبار کرده 

تا در زمان مورد نیاز از آن استفاده مجدد شود.
رییس پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی    جهاددانشگاهی عنوان کرد: این کانکس 
نیاز به زیرسازی ندارد و شاسی هایی که در زیر آن تعبیه شده است بدون زیرسازی 

روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد.

سازه ی »کانکس تاشو« ساخته شد

پژوهش و فنــــاوری

   4

برای اولین بار در کشور؛



پیام جهـاد  | شماره167
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهش و فناوری
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توسعه ی همکاری    جهاددانشگاهی و مرکز تحول و پیشرفت 
ریاست جمهوری

در جلســه رییس و معاونان 
مرکز تحول و پیشرفت ریاست 
جمهوری بــا رییس، معاون و 
مدیران پژوهــش و فناوری 
   جهاددانشگاهی بر گسترش 

همکاری دو طرف  تاکید شد.

بــه گــزارش روابــط عمو مــی    
 جهاددانشگاهی، دکتر سید علی 

اکر می فر رییس و معاونان مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، نهم دی 
به منظور بررسی زمینه       های کاری مشترک با    جهاددانشگاهی در مجتمع 
تحقیقاتی این    نهاد حضور یافتند و با دکتر طیبی رییس    جهاددانشگاهی و 

معاون و مدیران پژوهش و فناوری این    نهاد تشکیل جلسه دادند. 
رییس    جهاددانشگاهی در این جلسه به ارایه گزارشــی از توانمندی  ها  و 
دستاورد      های    جهاددانشگاهی پرداخت و گفت: سعی داریم فناوری هایی 
که در حال حاضر تولید می شود، کاربردی شود، اما برای کاربردی  شدن و 
برطرف کردن نیاز      های ملی نیاز دارند وارد بازار      های منطقه ای و جهانی شوند 

که برای انجام این کارها نیز نیاز به حمایت است.
وی افزود: در دوران جنگ بیشتر فعالیت       های    جهاددانشگاهی به نیاز      های 
جنگ اختصاص داشــت، اما بعد از جنگ کارها در فناوری       های مورد نیاز 

کشور متمرکز شد.
رییس    جهاددانشگاهی تصریح کرد: در کشــور توان انجام کار      های بزرگ 
وجود دارد، اما کارهایی که    جهاددانشگاهی انجام داد کارهایی است که خود 
به دنبال آن  ها  رفته است و به آن  ها  کار      های»عرضه محور« گفته می شود 
و در قالب برنامه       های ششم توسعه    جهاددانشگاهی قرار  می گیرد که طبق 
آن تمام واحد      های سازمانی این    نهاد باید دارای فعالیت شاخص براساس 

مزیت       های استانی خود باشند.
دکتر طیبی بیان کرد: اما بحث 
در این اســت که چرا طرح       های 
تکرارپذیر مدیریت نمی شوند تا 
سهمی  از انتقال تکنولوژی در بازار 
داشته باشیم؟ نباید بازار خود را 
به رایــگان در اختیار خارجی  ها 

 قرار دهیم. 
وی در ادامه افزود: چرا پژوهش 
نباید در کشور ماموریت محور باشد؟ عدم توجه به این موضوع باعث انجام 
کار      های موازی می شود. در صورتی که اگرکارها ماموریت محور باشد، منتج 

به نتیجه خواهد شد.
رییس    جهاددانشــگاهی تصریح کرد: مدیریت بازار، آسان ترین راه برای 
صاحب فناوری شدن است که طبق آن  می توانیم بخشی از بازار را بدهیم، 

اما در مقابل امتیاز ساخت داخل دریافت کنیم.
در ادامه اکر می فر با بیان این که فعالیت       های انجام شده توسط این    نهاد جای 
تشکر دارد، گفت: وجه اشتراک بین مرکز و    جهاددانشگاهی این است که 
شاید نوع کارشان با یکدیگر تفاوت داشــته باشد اما هر دو در سنگر تولید 

داخل و اقتصاد مقاومتی گام بر  می دارند.
وی با اشاره به کشش بازار، افزود: کشش بازار بحث مهمی  می باشد و برای 

اصالح بازار نیاز به همفکری و کار است. 
رییس مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر 
بحث گفتمان سرمایه گذاری خارجی بسیار زیاد شده و بینش اشتباهی 

هم که به دنبال آن رواج یافته، رفتن به دنبال سرمایه گذار خارجی است.
گفتنی اســت، در پایان رییس و معاونان مرکز تحول و پیشرفت ریاست 

جمهوری از مجتمع تحقیقاتی شهدای این    نهاد بازدید کردند.

SID  راه اندازی ابر واژگان   علمی آنالین در
نخســتین ابــر واژگان   علمــی 
 آنالین در مرکــز اطالعات   علمی 
    جهاددانشگاهی)SID(  راه اندازی 

شد. 

به گزارش روابط عمو می  مرکز اطالعات 
  علمی     جهاددانشگاهی، این ابر واژگان 
  علمی  آنالین برای نخستین بار توسط 
 SID دفتر تحلیل دادگان این مرکز در

و برای مجموعه مقاالت دومین و ســومین دوره ی کنفرانس بین المللی 
وب پژوهی ایجاد شده است.

در این ابر واژگان   علمی ، مجموعه ی کاملی از تمام کلید واژه       های مربوط به 
مقاالت ارایه شده در دو دوره ی کنفرانس وب پژوهی که در سال       های 1395 
و 1396 برگزار شده اند، قرار گرفته که مخاطبان با کلیک کردن بر روی هر 

واژه، به مجموعه مقاالتی که شــامل 
آن کلیدواژه  می باشد، دسترسی پیدا 

خواهند کرد.   
گفتنی است، این امکان برای تما می  
مراکز و سازما   ن های   علمی  و تحقیقاتی 
صاحب محتوای   علمی  وجود دارد تا با 
نمایه سازی اطالعات در SID  امکان 
رصد مستندات   علمی  خود را از طریق 
دسترســی به میزان و تعــدد کاربرد 
واژگان   علمی  داشته باشد. ضمن این که محققان و پژوهشگران نیز از این 
طریق  می توانند با استفاده از این کلید واژه  ها  به مقاالت مربوطه دسترسی 
داشته و به عنوان مرجع از آن  ها  اســتفاده کنند. این ابر واژگان   علمی ، هم 
اکنون از طریق بانک نشریات   علمی  پایگاه مرکز اطالعات   علمی  به نشانی: 

www.sid.ir/fa/journal/wps.aspx  قابل دسترسی و مشاهده است.



   6

پیام جهـاد  | شماره167
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

راه اندازی شرکت تولیدکننده ی آتل       های اورژانسی موقت 
یک بار مصرف اندا می

برای نخســتین بار در کشور، شرکت 
“بدیع  ابزار طب” از واحد       های فناور تحت 
حمایت پارک علم وفناوری کرمانشاه با 
نظارت فنی دکتر شیرزادیان مشاور فنی 
طرح، موفق به تولید آتل       های اورژانسی 

موقت یکبار مصرف اندا می  شد. 

به گزارش روابط عمو می پارک علم وفناوری 
جهــاد دانشــگاهی کرمانشــاه، مهنــدس 
خدامرادی مدیر عامل شرکت بدیع ابزار طب 
با اعالم این خبر گفت: این شرکت با همکاری 
اداره کل تجهیزات پزشــکی استان موفق به 
اخذ مجوزها و گواهینامه       های مورد نیاز تولید 
انبوه آتل       های آماده و یک بــار مصرف برای 

نخستین بار در کشور شد .
وی ادامه داد: این واحد تولیدی فناور در مرحله ارزیابی اخذ مجوز دانش 
بنیان و تدوین استاندارد کارخانه ای برای محصوالت تولیدی از سوی 

پارک علم و فناوری کرمانشاه قرار دارد. 

خدامــرادی در ادامه با بیــان  این که برای 
راه اندازی این شرکت حدود ششصد میلیون 
تومان هزینه شــده، تصریح کرد: این واحد 
تولیدی تا کنون شش اشتغال زایی مستقیم 

داشته است. 
این شــرکت تولید کننده بیش از ســه نوع 
آتل شــامل آتل       های دســت و پــا و گردن  
است. آتل       های بدیع ابزار طب بسیار سبک، 
مقرون به صرفه، با سرعت و سهولت در آتل 
بندی و ثابت کردن عضو آسیب دیده دارای 
مزیت       های رقابتی قابل توجه نسبت به سایر 
نمونه  ها   می باشد. افزودن و ایجاد ویژگی آنتی 
باکتریال در تما می  سطوح آتل با استفاده از 
فناوری نانو که هیچکدام از آتل های قبلی این 
ویژگی را ندارند، دارای سایز       های مختلف به 
اندازه       های متفاوت بوده که خود تطابق و در نتیجه عضو را کامال فیکس 
می کند. این آتل دارای قابلیت سازگاری با ام.آر.آی )الزم نیست جهت 

تهیه ی ام.آر.آی آتل باز شود( است .

انعقاد تفاهم نامه   علمی  و بین المللی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 
زیستی با مرکز گیاه شناسی دانشگاه کاگلیاریای ایتالیا

در راســتای تحقــق اهداف و 
رســالت      های مرکز، تفاهم نامه 
همکاری      های مشــترک   علمی و 
بین المللی میان مرکز گیاه شناسی 
دانشگاه کاگلیاریای ایتالیا و مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی 
ایران وابسته به    جهاددانشگاهی 

منعقد شد.

به گزارش روابــط عمو می  مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی وابسته به جهاد دانشگاهی، دکتر سید ابوالحسن 
شاهزاده فاضلی رییس مرکز در خصوص عقد این تفاهم نامه گفت: از 
آن جا که یکی از برنامه       های مرکز ايجــاد تعامل علمي و روابط با مراكز 
  علمی  و معتبر بين المللي جهت ارتقای موقعيت علمي - پژوهشي مركز 
در سطح ملي، منطقه اي و جهاني اســت. در همین راستا مرکز ضمن 
بررسی پتانسیل      های  علمی  و حوزه تخصصی این مرکز موفق به ایجاد 

ارتباطات بسیار خوب با این مجموعه شد. 

وی افزود: دو طرف پس از بررسی       های 
الزم جهت انجام همکاری ها، تفاهم 

نامــه ای را در خالل بازدیــد 2 نفر از 
متخصصان این مجموعه تحقیقاتی 

از مرکز منعقد کردند.
 در این تفاهم نامه  نســبت به اصول 
همکاری علمی، از لحاظ فعالیت       های 
مشترک در جهت حفظ منافع متقابل 

هر دو مجموعه، توافق حاصل شد. 
شــاهزاده فاضلی تصریح کرد: تبادل 
پژوهشگر، انجام نشست       های علمی، طرح      های پژوهشی مشترک و ... از 

جمله مفاد این تفاهم نامه است.
گفتنی است، مرکز گیاه شناسی دانشــگاه کاگلیاریای ایتالیا مسوول 
مدیریت   علمی پروژه  ها  در ســاردینیای ایتالیا  می باشــد و موضوعات 
تحقیقاتی آن شامل تنوع زیستی و مطالعات گلخانه ای و مزرعه ای فلور 
گیاهان آوندی مدیترانه ای و مطالعات طبقه بندی و سیستماتیک گیاهی 

تاکسو   ن های ساردینیایی است.

 براي نخستین بار در کشور؛
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موفقیت محققان پژوهشگاه رویان  در ساخت قطره چشمی  برای 
بهبود رشد سلول       های بنیادی قرنیه

محققان رویان توانســتند با 
تولید قطره چشــمی حاصل 
از غشــای آمنیوتیک، رشد 
ســلول       های بنیادی لیمبال 
پس از پیوند حلقه دور قرنیه 

را بهبود بخشند.

بــه گــزارش روابــط عمو مــی   
  جهاددانشــگاهی، ســلول       های 
 Limbal s tem(  بنیادی لیمبال
cell(، سلول های بنیادی اپی تلیالی 

هستند که در الیه ی قاعد      ه ای لیمبوس قرنیه )حلقه دور قرنیه(، وجود دارند. 
نقش این سلول ها نوسازی سلول       های موجود در قرنیه است.

در بیماری نقص سلول       های بنیادی لیمبال، فرد مبتال دارای ذخیره اندک، یا 
فاقد این سلول       های بنیادی است که منجر به عدم نوسازی قرنیه و در نتیجه 
ایجاد نقایص جدی در آن می شود که در نهایت می تواند منجر به نابینایی 
شود. یکی از راه       های درمان این بیماری، پیوند سلول       های بنیادی لیمبال 

به مبتالیان است.
به منظور بهبود نتایج بالینی پیوند سلول       های لیمبال، محققان پژوهشگاه 
رویان موفق شدند در قالب پژوهشی پس از پیوند قطعه ای 1 در 2 میلیمتری 
از ناحیه لیمبال چشم سالم به چشم فرد مبتال به نقص سلول       های بنیادی 
لیمبال و پوشاندن آن با الیه نازکی از دیواره کیسه آمنیوتیک، یک غشای 

آمنیوتیک به دست آورند.
در این پژوهش بیماران به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند؛ در گروه 

آزمون بیماران پس از پیوند عصاره 
غشا آمنیوتیک را به صورت قطره 
چشمی  اســتفاده می کردند، اما 
در گروه کنترل پس از پیوند این 
قطره را دریافت نکردند، سپس 

بهبود دو گروه با هم مقایسه شد.
نتایج این پژوهــش که در مجله 
Ocular Surface بــه چــاپ 

رسیده است، نشان داد، در گروه 
مورد آزمون، نقایص سلول       های 
اپی تلیال در تمــام بیماران تا 2 

هفته پس از پیوند بهبود یافت.
هم چنین عروق ایجاد شده در قرنیه این گروه، 2 تا 3 ماه پس از دریافت پیوند 
بهبود یافته از میان رفت. بیماران قرار گرفته در گروه کنترل نیز نهایتا بهبود 
یافتند اما یافته       های حاصل از این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره غشای 

آمنیوتیک به عنوان قطره چشمی، چشم را بهبود می بخشد.
دکتر مرضیه ابراهیمــی، علیرضا بــرادران رافی، نیلوفر شــایان اصل و 
همکارانشان در پژوهشــگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
دانشگاه ایلینویز آمریکا و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این پژوهش را به 

نتیجه رساندند.
اثرات قابل توجه این ســلول  ها  در بهبود زخم و پیوند سلول       های بنیادی 
مختلف، پیشــتر در پژوهش       های متعدد اثبات و مقــاالت آن در مجالت 
بین المللی به چاپ رسیده است. این محصول به وسیله پژوهشگاه رویان 

تجاری سازی شده است.

آمادگی    جهاددانشگاهی 
در ایجاد مرکز درمان زخم دیابت در قشم

مدیرکل دفتر تخصصی پزشکی    جهاددانشگاهی گفت: راه اندازی 
خدمات نوین پزشکی، یکی از نیاز      های اساسی در جنوب کشور و به 
خصوص منطقه آزاد قشم است تا بتوان با استفاده از ظرفیت       های این 
بخش، خدمات شایانی را برای آحاد جامعه و مردم منطقه فراهم کرد.

به گزارش روابط عمو می     جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر قدرت ا... 
شاکری نژاد در نشست مسووالن    جهاددانشگاهی و پژوهشگاه رویان با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بیان کرد: درمان سرطان سینه، 
زخم دیابت، تحقیقات پزشکی، ناباروری و خون بند ناف نوزاد می تواند با 

همت مسووالن منطقه آزاد قشم عملیاتی شود.
وی با اشاره به پژوهش       های ارزشمند انجام شده در کشور، بیان کرد: این 
اقدامات موجب شده جمهوری اسال می ایران در خاورمیانه و جهان به 

عنوان یک مرجع رسمی شناخته شود.
مدیرکل دفتر تخصصی پزشکی    جهاددانشگاهی اظهار امیدواری کرد تا 
با به اشتراک گذاشتن دانش فنی درمان ناباروری با دانشگاه ها و مراکز 
  علمی و حتی بخش خصوصی، نیاز کشــور و منطقــه را به این حوزه از 

سالمت افزایش دهیم.
وی افزود: با توجه به آمار      های اعالم شده در خصوص سرطان سینه در 
قشم و جنوب کشور، می توان نسبت به ایجاد مرکز تشخیص و درمان 
سرطان سینه با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم،    جهاددانشگاهی و 

دانشکده علوم پزشکی اقدام کرد.
دکتر قدرت ا... شــاکری نژاد هم چنین تصریح کرد:    جهاددانشگاهی 
هم چنین آمادگی آن را دارد تا نسبت به ایجاد مرکز درمان زخم دیابت 

نیز در قشم اقدام کند.
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مدیر عامل شرکت پایانه       های نفتی 
ایران با امضای قراردادی، طراحی 
و ساخت کارت       های الکترونیکی 
کنترلر دستگاه نمونه گیر خودکار 
پایانه       های نفتی شمال و عسلویه را 
به سازمان    جهاددانشگاهی صنعتی 

شریف واگذار کرد.

بــه گــزارش روابط عمو می ســازمان 
   جهاددانشــگاهی صنعتی شریف، در 

نشست مهندس موسوی مدیر عامل و چند تن از مدیران شرکت پایانه       های 
نفتی ایران با مهندس حاجیلو رییس ســازمان    جهاددانشگاهی صنعتی 
شریف و چند تن از مدیران این سازمان که ســوم دي برگزار شد، قرارداد 
»طراحی و ساخت کارت       های الکترونیکی کنترلر دستگاه نمونه گیر خودکار 

پایانه       های نفتی شمال و عسلویه« به امضا رسید.

مهندس موســوی مدیر عامل شرکت 
پایانه       هــای نفتــی ایران در جلســه 
امضای قــرارداد همکاری با ســازمان 
   جهاددانشگاهی صنعتی شریف، گفت: 
شکوفایی و اعتالی کشــور جمهوری 
اسال می ایران فقط از مسیر تحقق اقتصاد 

مقاومتی و ساخت داخل است.
مدیــر عامل شــرکت پایانه       های نفتی 
ایران با  تاکید بر  این که کشور جمهوری 
اســال می  ایــران از نظر دانــش فنی و 
  علمی توانمندی بسیار باالیی دارد، اظهار داشت: مدیران شرکت پایانه       های 
نفتی ایران به ســاخت داخل اعتقاد دارند و وقتی نیازی مطرح می شود، 
ابتدا راه پاسخ به این نیاز را در گستره ی جغرافیایی کشور خودمان بررسی 
 می کنند.  می دانیم که  می توانیم و این توانستن را قبال دیده و تجربه کرده ایم. 
دانشگاه  ها  و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور در حوزه ی صنعت نفت کار      های 

دستگاه آب ساز    جهاددانشگاهی،
 ابتکار و خالقیت دانشگاهیان کشور است

امضای قرارداد همکاری بین شرکت پایانه       های نفتی ایران و 
سازمان    جهاددانشگاهی صنعتی شریف

رییس کمیسیون انرژی مجلس:

رییس کمیســیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی در نشستی در 
بندرعباس گفت: باید دستگاه آب ساز 
200 لیتری ساخت جهاد دانشگاهی 
را به عنوان یک ابتکار و خالقیت از 
جانب قشــر جوان و تحصیل کرده 

دانشگاهی کشور تلقی کرد.   

به گزارش روابط عمو می     جهاد دانشگاهی 
هرمزگان، ســهیل دادخواه رییس این 

واحد  با بیان  این که در چارچوب زمینه       های فعالیت       های پژوهشی به ویژه 
در حوزه ی آب و انرژی و با محوریت استحصال آب از طریق رطوبت هوا در 
   جهاددانشگاهی هرمزگان فعالیت       های مناسبی صورت گرفته است، تصریح 
کرد: دستگاه 200 لیتری آب ساز    جهاددانشگاهی که برای اولین بار در کشور 
ساخته  شده، یکی از دستاورد      های مهم و درخشان متخصصان داخلی است.

وی تصریح کرد: یکی از قابلیت       های این دستگاه، مصرف انرژی کم تر و از 
لحاظ ابعاد کوچک تر از نمونه       های خارجی مشابه است.

دادخواه ادامه داد: این دســتگاه ها با یک ســوم قیمت و تولید آب بیشتر 
و مصرف انــرژی برق کم تر، توانایــی رقابت با ســایر نمونه       های داخلی و 

خارجی را دارد و در حال تکمیل مراحل 
تجاری سازی خود است.

رییس    جهاددانشگاهی واحد هرمزگان 
اظهار کرد: راندمان این دستگاه به شکلی 
است که در رطوبت       های بسیار پایین هم 

می تواند آب تولید کند.
در همین خصوص رییس کمیســیون 
انرژی مجلس شورای اســال می  افزود: 
باید این دســتگاه را به عنوان یک ابتکار 
و خالقیــت از جانب قشــر جــوان و 

تحصیل کرده دانشگاهی کشورمان تلقی کرد.
فریدون حسنوند با اشاره به  این که کمیســیون انرژی به طور حتم در آن 
بخشی که بر عهده دارد از اين دستگاه حمایت خواهد کرد، افزود: امیدوارم 
بتوانیم ضمن تکمیل فرآیند کامل دستگاه آبساز، آن را به انبوه سازی رسانده 

و دیگر مجبور به واردات دستگاهی مشابه نباشیم.
وی اضافه کرد: این دستگاه برای استا   ن هایی با رطوبت و شرجی باال مانند 
هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان هم می تواند بخشی از 
نیاز      های آن ها را برطرف کرده و هم در تولید آب و هم تلطیف آب وهوای این 

مناطق موثر باشد.
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بسیار بزرگی انجام داده اند.
مهندس موســوی با اشــاره بــه اهمیت تــداوم همکاری مشــترک با 
   جهاددانشگاهی صنعتی شــریف گفت: در خالل این همکاری ها، برخی 
از دستگاه       های حساس الکترونیک، در داخل کشور ساخته شده است. این 
تجهیزات از جمله تجهیزاتی اســت که در بحث تحریم، یک نقطه آسیب 
پذیر برای کشور است. ولی با توافقاتی مثل همین قرارداد، تمام حیله  های 

دشمنان در مقابل جمهوری اسال می ایران دارد، بی اثر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: موضوعی که همکاران ما در شرکت پایانه       های نفتی ایران 
در قالب این قراردادها به طور خیلی جدی پیگیر هستند و انجام  می دهند 
این است که معتقدند موضوع اشتغال از همین بستر حتما باید حل شود و 
هم چنین بحث خروج ارز بی رویه مطرح است که در قالب این قرارداد      های 
داخلی با دانشگاه  ها  و صنایع داخلی، از آن جلوگیری می شود. فعالیت هایی 
که در طول سال       های گذشته شــاهد آن بودیم به خوبی نشان داد که در 
کشور ما به بحث دانش فنی بسیار اهمیت  می دهند. این را باید ما با وحدت 
بین صنعت و دانشگاه نشان دهیم. حمایت مسووالن از این حرکت منجر به 
   نهادینه شدن فرهنگ خودباوری در صنعت و مراکز صنعتی کشور می شود.
مدیر عامل شــرکت پایانه       های نفتی ایران با ابراز رضایت از همکاری       های 
گذشته ی این شرکت با سازمان    جهاددانشگاهی صنعتی شریف، افزود: ما کار 
مشترکی را با جهاددانشگاهي انجام دادیم که نتیجه ی بسیار خوبی داشت و 

در بازدیدهایی که مسووالن از مراکز اندازه گیری و کنترلر این شرکت دارند، 
این موضوع همکاری موفقیت آمیز با    جهاددانشگاهی در زمینه ی ساخت 
داخل به عنوان یکی از مصادیق همکاری صنعت و دانشگاه مطرح می شود.

در ادامه این نشســت، مهندس حاجیلو به معرفی فعالیت       های ســازمان 
   جهاددانشگاهی صنعتی شریف پرداخت. هم چنین دکتر مردانی معاون 
پژوهشی این سازمان در ارتباط با تعدادی از پروژه       های اجرا شده در حوزه ی 
نفت، گاز و پترو   شیمی که در طول چند سال گذشته در این سازمان انجام 

شده است، توضیحاتی را ارایه کرد.
در حاشیه ی این نشســت، از مرکز خدمات تخصصی هوافضا، آزمایشگاه 
الیه نشانی و میکروالکترونیک، آزمایشگاه الکترونیک و از نمایشگاه دایمی  
معرفی محصوالت و خدمات مراکز و گروه  ها  و آزمایشگاه  ها  در سالن همکف 

ساختمان شهید مهرداد بازدید شد.
گفتنی است، طراحی و ساخت سیستم       های کنترل و تست توربین، طراحی و 
ساخت دستگاه لوله مغزی سیار، طراحی و ساخت سامانه       های میترینگ)فلو 
کامپیوتر(، طراحی و ساخت ابزار      های درون چاهی)موتور حفاری، اورشات، 
جار هیدرولیکی(، ارایه خدمات مهندسی و کنترل کیفی تجهیزات سرچاهی 
و طراحی و ساخت دستگاه شستشــوی آلتراسونیک مبدل       های حرارتی 
بخشی از فعالیت       های سازمان    جهاددانشگاهی صنعتی شریف در حوزه ی 

نفت وگاز در چند سال اخیر  است.

رونمایی از دو ابزار پیشرفته درون چاهی لوله مغزی سیار 
   جهاددانشگاهی صنعتی شریف

همزمان با پانزدهمین نمایشــگاه 
تخصصی ساخت تجهیزات صنعت 
حفاری در اهواز که 3 تا 6 دي برگزار 
شــد، از دو ابزار پیشــرفته درون 
چاهی لوله مغزی ســیار سازمان 
   جهاددانشــگاهی صنعتی شریف 

رونمایی گرديد. 

به گــزارش ســازمان روابــط عمو می 
    جهاددانشگاهی صنعتی شــریف، این 
تجهیزات حاصل قرارداد پروژه پژوهشی 
میان شرکت ملی حفاری ایران و سازمان 
   جهاددانشگاهی صنعتی شریف  می باشد.

معــاون مدیریــت پژوهــش، فناوری 
و مهندســی ســاخت شــرکت ملــی 
حفاری ایران با بیان ایــن مطلب افزود: 

بو می سازی دو تجهیز پیش گفته که شــامل موتور هد و اورشات است با 
نظارت و همکاری متخصصان مدیریــت خدمات فنی حفاری و مدیریت 
پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران و سازمان 

   جهاددانشگاهی صنعتی شریف صورت گرفت.
  وی اضافه کرد: بر اســاس قرارداد دو طرف، تدوین دانش فنی، فناوری 
طراحی و ســاخت این تجهیزات به صورت کامل و در یک فرآیند زمانی 

مشخص شــده به انجام رســید و این 
تجهیــزات پس از آزمایــش میدانی در 

چرخه عملیات قرار گرفت. 
مهدی مهران درباره موارد کاربست موتور 
گفت: این تجهیز یک سیســتم ایمنی 
پیشگیرانه است که برای عملیات حفاری، 
فیشینگ و هر عملیات ویژه مورد استفاده 

قرار  می گیرد.
 وی ادامــه داد: فراهم ســازی جریان 
سیال در مواقع انســداد ابزار      های درون 
چاه، برقراری جریان ســیال درون چاه، 
جداسازی ابزار      های درون چاهی از لوله 
حفاری در شرایط اضطراری و ممانعت 
از جریان چاه به طرف باال از کاربرد      های 

موتور هد به شمار  می آید. 
 معــاون مدیریت پژوهــش، فناوری و 
مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران در زمینه کاربرد      های اورشات 
نیز گفــت: این تجهیز از ابزارهایی اســت که در صنعــت حفاری برای 
مانده یابی، احیا و سرویس چاه مورد اســتفاده واقع می شود و از شمار 
کارکرد      های آن به گرفتن و خارج سازی مانده به بیرون چاه، عمل ضربه 
جهت رها سازی مانده، قطع اتصال از مانده و قابلیت گرفتن انواع ابزارها 

 می توان اشاره کرد.
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کنفرانس ملــی فناوری       های 
نویــن در مهندســی برق و 
کامپیوتــر 27 دی توســط 
موسســه آمــوزش عالی 
   جهاددانشــگاهی اســتان 

اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي موسسه 
آموزش عالي جهاددانشــگاهي 
اســتان اصفهان، کنفرانس ملی 
فناوری       های نوین در مهندســی 

برق و کامپیوتر توسط اين موسسه و با حضور اســاتید، کارشناسان و 
صاحبنظران در زمینه برق و کامپیوتر در سالن پیامبراعظم)ص( دانشگاه 

اصفهان برگزار شد.

معاون پژوهش و فناوری    جهاددانشگاهی:
بها دادن به مهارت آموزی و کار تیمی؛ الزمه ی 

موفقیت در حوزه ی پژوهش و فناوری است
دکتر محمدرضــا پورعابــدی در کنفرانس ملــی فناوری       های نوین 
در مهندســی برق و کامپیوتر که توســط موسســه آمــوزش عالی 
   جهاددانشگاهی استان اصفهان برگزار شد، با بیان  این که امروز به اسم 
شهدای    جهاددانشگاهی نام گذاری شده است، اظهار کرد: با نگاه در تاریخ 
کشور      های توسعه یافته مشخص می شود همه آن ها سرمایه گذاری       های 

بسیاری در بخش پژوهش داشته اند.
وی ادامه داد: باید ثروت را از راه دانایی به دســت بیاوریم و هم چنین 
توســعه همراه با پژوهش و فناوری صورت  می گیرد؛ پشت هر توسعه 
و پیشرفتی یک برنامه ریزی وجود دارد؛ ما نیز برای توسعه و پیشرفت 

فناوری تا سال 1404 برنامه ریزی کرده ایم.
معاون پژوهش و فناوری    جهاددانشــگاهی با بیان  این که در مقایســه 
با کشــور      های دیگر در منابع انســانی که فارغ التحصیل  می شــوند از 
کیفیت خوبی برخورد دار هســتیم، افــزود: در پژوهش و فناوری یک 
کار سیستماتیک انجام نمی دهیم، باید حلقه       های ایده تا بازار و ایده تا 
خلق ثروت را پله پله جلو برویم، اما در این راســتا متاسفانه بسیاری از 
پژوهشگران پس از ابداع، خودشان  می خواهند کار فروش را انجام دهند 

که این امر اشتباه است.
دکتر پورعابدی با بیان  این که خلق یک فنــاوری فقط 15 درصد یک 
پژوهش است، گفت: متاسفانه فناوری       های خود را دست میادین حرفه 
ای نمی سپاریم و به همین دلیل در بازار با شکست روبه رو  می شويم، هر 

چند که فناوری       های خوبی هم باشند.
وی با بیان  این که به کار تیمی  در کشور توجه نشده است و در دانشگاه  ها 
 باید دانشــجویان کار      های تیمی  انجام دهند، افزود: دانشجویان وقتی 
فارغ التحصیل  می شــوند دروس عمو می  را حفظ هســتند، اما در کار 
تخصصی و صنعتی نمی توانند وارد شــوند و این موضــوع برای تمام 

دنیا صدق  می کند و دانشجویان 
برای وصل شدن به صنعت باید 
آموزش ببینند و    جهاددانشگاهی 
در این راســتا کمک       های قابل 

توجهی انجام داده است.
معــاون پژوهــش و فنــاوری 
   جهاددانشــگاهی بــا بیــان 
 این که    جهاددانشــگاهی در سه 
پژوهشــگاه و 27 پژوهشــکده 
پژوهش       هــای الزم را انجــام 
 ups می دهد، گفت: استفاده از 
صنعتی با باالترین استاندارد در مترو، دکل       های حفاری و مهندسی فشار 
قوی و هم چنین ماشین های الکترونیکی از جمله پژوهش هایی است 
که در ارتباط با حوزه برق و کامپیوتر در پژوهشگاه       های    جهاددانشگاهي 

انجام شده است.

ارسال 440 مقاله به دبیرخانه کنفرانس 
دکتر عبدالحســین رضایی دبیر   علمی کنفرانس ملــی فناوری       های 
نوین در مهندســی برق و کامپیوتر و سرپرست موسسه آموزش عالی 
   جهاددانشگاهی استان اصفهان اظهار داشت: 440 مقاله به دبیرخانه 
کنفرانس ارسال شــده اســت، 30 مقاله از مقاالت ارســالی توسط 
دانشــجویان مقطع دکتری، 60 مقاله توسط فارغ التحصیالن مقطع 
کارشناسی ارشد، 190 مقاله توسط دانشــجویان مقطع کارشناسی 
ارشد و باقي مقاالت توسط محققان با سایر مدارج   علمی تدوین و ارسال 
شده بود. این مقاالت توســط 40 نفر از اساتید دانشگاه  ها  کشور مورد 
ارزیابی قرار گرفت و داوران نظرات خــود را در 12 آیتم برای هر مقاله 

ارایه کردند.
دکتر رضایی اضافه کرد: چهار نشست در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد 

و 20 محقق نيز به ارایه آخرین یافته       های   علمی خود پرداختند. 
وی موضوعات این کنفرانس را مهندســی برق و مهندســی کامپیوتر 
و فناوری اطالعــات اعالم و عنوان کرد: تولید علم در مهندســی برق، 
الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت و مهندســی پزشکی محور      های 
موضوع مهندسی برق و مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی، معماری 
کامپیوتر و فن آوری اطالعات و ارتباطات محور      های موضوع مهندسی 
کامپیوتر و فناوری اطالعات بود و مقاالت پذیرفته شده در این کنفرانس 
در پایگاه       های معتبر از جمله پایگاه اطالعات   علمی    جهاددانشــگاهی 
)SID( پایگاه اســتنادی علــوم جهان اســالم )ISC( و ســیویلیکا 

)CIVILICA( نمایه خواهند شد. 
دبیر   علمی کنفرانس با بیان این نکته که آغاز به کار کنفرانس از مرداد 
ماه امسال و آخرین مهلت ارسال مقاله تا آخر آذرماه بود، از برگزاری 
دومین کنفرانس ملی در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر در سال 97 
خبر داد و اعالم کرد: امید است دومین کنفرانس در سطح بین المللی 

برگزار شود.

کنفرانس ملی 
»فناوری       های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر« برگزار شد



   11

پیام جهـاد  | شماره167
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

دکتر مهدي توتونچي اظهار کرد: 
محققان تا پيش از کشف سلول 

هاي بنيادي پرتوان القايي، براي 
انجام تحقيقات خود از سلول 
هاي بنيادي جنيني استفاده مي 

کردند که داراي مشکالتي بود 
اما اين مسايل و مشکالت درباره 
سلول هاي پرتوان القايي مطرح 
نيست، زيرا از سلول هاي خود 

فرد دهنده توليد مي شوند. 

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشــگاهی به نقل از سیناپرس، دکتر 
مهدی توتونچی عضو هیات   علمی پژوهشــکده زیســت شناســی و 
سلول      های بنیادی رویان    جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت سلول       های 
 Induced pluripotent s tem cells (iPSCs( بنیادی پرتوان القایی
، اظهار کرد: محققان تا پیش از کشــف ســلول      های بنیــادی پرتوان 
القایی، برای انجام تحقیقات خود از سلول      های بنیادی جنینی استفاده 
 می کردند که عالوه بر دارا بودن برخی مشکالت ایمونولوژیک، وجود منع 
قانونی برای انجام کار تحقیقاتی روی جنین انسان در برخی کشورها از 
دیگر مشکالت سلول      های بنیادی جنینی بود. این در حالیست که این 
مسایل و مشکالت درباره سلول      های پرتوان القایی مطرح نیست، زیرا از 

سلول       های خود فرد دهنده تولید می شوند.
پژوهشگر پژوهشگاه رويان با اشاره به تاریخچه کشف سلول      های پرتوان، 
ادامه داد: محققان ســال ها به دنبال یافتن جایگزینی مناســب برای 
ســلول      های بنیادی جنینی بودند که در همین راستا محققی ژاپنی در 
سال 2006 توانست با القای 4 ژن، از سلول      های پوستی افراد، سلول هایی 
بنیادی با خصوصیاتی شبیه به سلول      های بنیادی جنینی تولید کند که 

به آن ها، سلول      های پرتوان القایی گفته می شود.
به گفته وی، اهمیت این مساله تا جایی بود که اگرچه این کشف در سال 
2006 به وقوع پیوســت، با این حال پس از گذشت 6 سال، یعنی سال 

2012 جایزه نوبلی به کاشف این طرح اهدا شد.

دکتر توتونچی با بیان  این که با تالش 
محققان پژوهشــگاه رویان، ایران 
نیز از سال 2008 به جمع 6 کشور 
دارنده تکنولوژی تولید سلول      های 
پرتوان القایی پیوست، تصریح کرد: 
بر این اساس توانستیم با القای 4 ژن، 
از سلول       های فیبروپالست پوست، 
ســلول       های بنیادی پرتوان القایی 

بسازیم.
وی با اشاره به اهمیت این تکنولوژی 
و کاربرد      های آن، اظهار کرد: سلول      های پرتوان القایی مشابه سلول      های 
بنیادی جنینی توانایی و قابلیت تبدیل شدن به سلول      های مختلف بدن 
مانند سلول      های قلبی، کبدی، عصبی و غیره را دارا هستند که قابليت، 
توانایی پرتوان گفته می شود، یعنی سلولی که  می تواند به سایر سلول      های 

بدن تبدیل شود.
دکتر توتونچی با  تاکید بر  این که این تکنولوژی در حال حاضر در مرحله 
آزمایشگاهی و تحقیقاتی قرار داشته و هنوز به مرحله کلینیکال و درمان 
نرسیده است، گفت: این تکنولوژی امید      های زیادی را در حوزه پزشکی 
باز کرده، چراکه طی آن، سلول      های بنیادی از سلول      های پوستی خود فرد 
بیمار استخراج و با القای ژن به سلول      های پرتوان القایی تبدیل شده و در 

پروسه درمان استفاده می شود.
وی  تاکید کرد: بنابراین از سلول      های بنیادی پرتوان در دو حوزه پزشکی 
ترمیمی  و پیدا کردن مکانیزم بیماری ها و تاثیر دارو      های مختلف برروی 
آن ها اســتفاده می شــود و در همین راســتا، با کمک این روش، مدل 
بیماری      های مختلفی در پژوهشگاه رویان تهیه و مورد استفاده محققان 

قرار گرفته است.
این پژوهشگر پژوهشگاه رویان با اشاره به آخرین دستاوردها در این حوزه، 
تشریح کرد: در حال حاضر محققان پژوهشکده سلول      های بنیادی رویان با 
همکاری دانشمندان بین المللی در حال کار روی بیماری       های پارکینسون 
و یک بیماری کبدی هستند که این تحقیقات در مرحله آزمایش      های 

نهایی بوده و به زودی نتایج آن منتشر خواهد شد.

سلول      های بنیادی از مهم ترین دستاورد      های علوم زیستی
در قرن اخیر است 

عضو هیات   علمی  پژوهشگاه رویان    جهاددانشگاهی: 

تجاری سازی یک فرآیند است
هم چنین رییس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات    جهاددانشگاهی 
اظهار کرد: دنیای فناوری به جایی رسیده است که اکنون فقط گروه و 
کار تیمی  اهمیت دارد و نقش انسان در تحقق تجاری سازی یک ایده 

بسیار مهم است.
مهندس حبیب ا... اصغری با بیان  این که تجاری سازی یک فرآیند است 
که به بازار و رقابت معطوف می شود، ادامه داد: فضای بازار پاک نیست و 

بخشی که جدی گرفته نمی شود همین فضای بازار است، اما پژوهشگران 
برای ارايه ی یک محصول باید به این قســمت توجه کنند، چرا که این 

بخش 70 درصد از یک کار پژوهشی را تحت پوشش قرار  می دهد.
وی با اشاره به سه محصول تولید شده در    جهاددانشگاهی گفت: پژوهش 
بر روی کوره       های القایی، فیلتر      های الکتراستاتیک و هم چنین ساخت 
95 درصد فرستنده       های کشور توسط    جهاددانشگاهی نشان از دانش و 

ریسک باالی پژوهش در این    نهاد است.
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مسوول راه اندازی دفتر    جهاددانشگاهی 
در جمهــوری آذربایجــان به دنبال 
نشستی که با مهندس نقی زاده رایزن 
بازرگانی ایران در جمهوری آذربایجان 
داشــت از حضور    جهاددانشگاهی در 
نمایشــگاه بین المللی نفت و گاز این 

کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمو می     جهاددانشگاهی، 
اکبر قاســمی یالقوز مســوول راه اندازی 
دفتر این    نهــاد در جمهــوری آذربایجان 
طی نشســتی با مهندس نقی زاده رایزن 
بازرگانی ایران در جمهــوری آذربایجان، 

توانمندی       های    جهاددانشــگاهی در حوزه       های نفت و گاز، کشاورزی، 
درمانی، آموزشی و پژوهشی را تشریح کرد.

وی در ادامــه به بیــان خالصــه ای از کار      های انجام شــده توســط 
   جهاددانشگاهی از جمله قطعی شدن حضور در نمایشگاه بین الملل نفت 

و گاز آذربایجان و بررسی راهکار      های ارایه خدمات آموزشی پرداخت. 
هم چنین در این نشســت مهندس نقی زاده ضمن اعالم خرسندی از 
فعالیت       های انجام شده، از حضور    جهاددانشــگاهی در نمایشگاه نفت 

و گاز اســتقبال کرد و بهترین راه معرفی 
محصوالت و نفوذ در بازار را ورود با بسته       های 
محصوالت با مشــخصات دقیق و با قدرت 

رقابت در بازار رقابتی آذربایجان دانست.
وی بر حضــور این    نهــاد در نمایشــگاه 
کشــاورزی در خرداد ماه نیز  تاکید کرد و 
بهترین زمینه ورود به بــازار آذربایجان را 
به جهت اهمیت دادن این دولت به توسعه 
کشــاورزی، این نمایشــگاه دانســت و از 
   جهاددانشــگاهی خواســت در نمایشگاه 

کشاورزی باکو شرکت کند. 
رایــزن بازرگانــی ایــران در جمهــوری 
آذربایجان پیش   نهاد کرد،    جهاددانشگاهی 
با مکاتبه با دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در این 
نمایشگاه حضور داشته باشــد و هم چنین دعوت از مسووالن سفارت 
آذربایجان در تهران برای بازدید از توانمندی       های   جهاددانشــگاهی در 
واحدها و هم چنین برگزاری جلسات مشترک با مسووالن بخش       های 

مرتبط جمهوری آذربایجان را ضروری دانست.

همکاري    جهاددانشگاهي یزد با پژوهشگاه مواد و انرژي
ســازمان    جهاددانشگاهي 
اســتان يزد با هدف توسعه 
همكاري هــا  تحكيــم  و 
و فعاليت هــاي علمــي و 
تحقيقاتــي و در جهــت 
اســتمرار آن، تفاهم نامه اي 
را با پژوهشگاه مواد و انرژي 

منعقد كرد.

به گزارش روابط عمو می سازمان 
   جهاددانشگاهی استان يزد، اين 

تفاهم نامه پيرامون همكاري  در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و خدمات 
تخصصي به امضاي سيد حســين ميرحسيني معاون پژوهشي سازمان 
   جهاددانشگاهي يزد و دكتر عليرضا كالهي معاون فناوري پژوهشگاه مواد 

و انرژي رسيده است.
براســاس اين تفاهم نامه هر دو مجموعه در رابطه بــا موضوعاتي مانند 

استفاده مشترك از توان آموزشي 
و پژوهشــي بــراي برگــزاري 
دوره هاي مشــترك تحصيالت 
تكميلي و راه اندازي رشته هاي 
جديد آموزشي مرتبط با نيازهاي 
فنــاوري كشــور، اســتفاده از 
متخصصان و اعضاي هيات علمي 
براي همكاري هاي مشــترك 
علمي در قالب انجام طرح هاي 
پژوهشــي بنيادي، كاربردي و 
توسعه اي و راهبردي در زمينه 
موضوعات علمي، تحقيقاتي و فناوري، همكاري مشــترك در طراحي و 
برگزاري همايش ها و كارگاه ها و نشست هاي علمي و تخصصي، همكاري 
در ارایه خدمات مشــاوره اي در زمينه موضوعات علمــي، تحقيقاتي و 
فناوري، همكاري مشترك در توليد محتواهاي علمي شامل چاپ و انتشار 

كتب و مقاالت علمي و موارد ديگري، با هم همكاري خواهند داشت.

حضور    جهاددانشگاهی در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 
جمهوری آذربایجان
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تدوین دانش فنی تولید  
)MIC(کیت       های پایش خوردگی میکروبی

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی صنعتی پژوهشکده توسعه صنایع 
شیمیایی    جهاددانشگاهی موفق به تدوین دانش فنی تولید 

کیت       های پایش خوردگی میکروبی شد. 

به گــزارش روابط عمو می  پژوهشــکده توســعه صنایع شــیمیایی 
   جهاددانشــگاهی، خوردگی میکروبی)MIC( به نوعــی از خوردگی 
اطالق می شود که به واسطه میکروارگانیسم هایی به وجود آمده باشد، 
که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشند. میکروجلبک ها، قارچ ها 
و باکتری ها می توانند باعث سرعت بخشــیدن به فرآیند خوردگی یا 
تغییرمکانیسم فرآیند خوردگی شــوند. خوردگی میکروبی می تواند 

در تما می محیط ها از قبیل خاک، آب شیرین، آب دریا و صنایعی هم 
چون نفت، تولید نیرو و صنایع دریایی روی دهد. خوردگی میکروبی 

مسوول20 درصد از خسارت ناشی از فرسایندگی است.
ایــن میکروارگانیســم ها شــامل میکروارگانیســم       های احیــا 
 ،)IRB(باکتری       هــای احیا کننده آهــن ،)SRB(کننــده ســولفات
میکروارگانیســم        های هتروتروف)HB(، باکتری       هــای تولید کننده 
اسید)APB( است و جهت پایش خوردگی میکروبی هر چهار دسته این 

میکروارگانیسم ها باید مورد پایش قرار گیرد. 
این کیت ها در سری       های 6 تایی برای شمارش باکتری       های تا غلظت 106 

باکتری در هر میلی لیتر از نمونه ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل جدیدی از روش       های نوین تشخیص سرطان آغاز شد 

دکتر حمیدرضــا بیدخوری معــاون پژوهــش و فناوری 
   جهاددانشــگاهی خراســان رضوی از تمرکز پژوهش       های 
 ،HTLV1 ،کاربردی این ســازمان بر بیماری       هــای هپاتیت

سلول       های بنیادی، پزشکی مولکولی و سرطان خبر داد. 

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا بیدخوری 
در آیین افتتاح سمینار   علمی » فلوســایتومتری، کاربرد      های درمانی 
و آخرین دستاورد      های تکنیکی« افزود: این نشست فصل جدیدی از 
فعالیت       های مرکز خدمات تشــخیص طبی    جهاددانشگاهی خراسان 

رضوی در ارایه خدمات تخصصی نوین در تشخیص سرطان است.
دکتر بیدخوری گفت: ما در    جهاددانشگاهی استان تمام تالش مان این 
است که دانش  تجمیع شده و دانش فنی به دست آمده از پژوهش       های 

این حوزه در اختیار پزشکان و مردم قرار گیرد.
وی بر حفظ و تقویــت ارتباط بین بخش       های بالینــی و پاراکلینیکی 

 تاکید و بیان کرد: امیدواریم با این ارتباط، کیفیت و ســطح تشخیص 
بیماری       های مختلف از جمله سرطان را افزایش دهیم.

معاون پژوهش و فناوری سازمان    جهاددانشگاهی خراسان رضوی اعالم 
آمادگی کرد ارتباط مستمر   علمی  بین پزشکان و مرکز تشخیص طبی 

   جهاددانشگاهی در این حوزه برقرار شود.
در ادامه، دکتر ابوالقاســم الهیاری دبیر   علمی  سمینار   گفت: از زمانی 
که فلوسایتومتری در اختیار سیســتم پزشکی قرار گرفت، انقالبی در 

تشخیص بیماری       های صعب العالج و به ویژه سرطان ایجاد شد.
وی با اشاره به  این که تشــخیص       های دقیق تر، درمان بهینه بیماران را 
همراه خواهد داشت، ادامه داد: در بعضی موارد تشخیص       های اشتباه 

منجر به پیش آگهی بد بیماران مبتال می شود.
الهیاری اظهار کرد: امیدواریم با اســتفاده از فلوسایتومتری عالوه بر 
تشخیص دقیق بیماری ها، شاهد ارتباط مستمر  بین بخش       های بالینی 

و علوم پایه باشیم.
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زراعی سازی قـــــارچ       های بو می ایران 
در    جهاددانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشــی  مدیر گروه 
زیست فناوری قارچ       های 
صنعتی    جهاددانشگاهی 
خراســان رضوی گفت: 
در این سازمان عالوه بر 
قارچ       های رایج تجاری- 
صنعتی، قارچ       های بو می 
 را که قابلیت زراعی شدن 
داشته باشــند، در بستر 
کشت مجددا تولید کرده 
و ســپس بر روی خواص 
تغذیــه   ای و دارویــی 

قارچ       های تازه پژوهش می کنیم.

به گزارش روابط عمو می سازمان    جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر 
حمیدرضا پوریان فر اظهار کرد: قارچ       های دارویی دسته    ای از قارچ       های 
کالهک دار )Mushrooms( هســتند که ممکن است خوراکی یا غیر 

خوراکی باشند.  
مديرگروه پژوهشي زيست فناوري قارچ هاي صنعتي جهاددانشگاهي 
خراسان رضوي با اشــاره به این که بررســی خواص دارویی درمانی 
قارچ       های دارویی ابتدا در کشور      های شرق و جنوب شرق آسیا رایج بود و 
سپس به کشور      های غربی منتقل شد، ادامه داد: اخیرا کشور      های غربی 
تحقیقات پیشرفته ای را بر روی ترکیبات راهبر دارای خواص دارویی 
در قارچ       های دارویی آغاز کرده اند که موجب تحوالتی در این زمینه به 
خصوص دارو      های کمکی همراه با شیمی درمانی برای کاهش عوارض 

   شیمی درمانی شده است.
وی تصریح کرد: قارچ       های خوراکی فقط به عنوان یک محصول با طعم 
و ذائقه مطلوب و دارای پروتیین محســوب نمی شوند، بلکه به عنوان 
یک غذای فراسودمند دارای خواص رژیمی، دارویی و درمانی متعددی 
هستند که ما در    جهاددانشگاهی خراسان رضوی تالش کرده ایم این 
دیدگاه را از طریق تولید تجاری برخی از این قارچ ها به طور مستقیم در 

بین مردم ترویج دهیم.
مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ       های صنعتی    جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی  تاکید کرد: تخمین زده می شــود حداقل 700 گونه 
شناخته شده قارچ دارویی در دنیا وجود دارد، اما تنها تعداد محدودی 

در دنیا به صورت تجاری و صنعتی تولید می شوند.  
پوریان فر اضافه کرد: بیش از 5.5 میلیون گونه قارچ در دنیا وجود دارد 
که از این میان 150 هزار قــارچ کالهک دار داریم که حدود 10درصد 
آن ها از نظر تاکسونو می شناخته شده اســت. نزدیک به 2 هزار گونه 
قارچ کالهک دار برای انســان خطر جدی ندارند که از آن میان 700 
گونه دارای خواص دارویی هستند و کم تر از 200 تعداد از این قارچ ها 

زراعــی و 10 گونــه قارچ 
صنعتی نیــز در دنیا یافت 
می شــود. قارچ هایی نظیر 
شاه صدف با برند اختصاصی 
»ارینجی« یکی از آن هاست 
که به مرحله تجاری سازی 

رسیده است.
وی بــا اشــاره بــه خواص 
دارویی و درمانی قارچ       های  
خوراکــی، گفــت: تقویت 
سیســتم ایمنــی، درمان 
رشــد  از  پیشــگیری  و 
سلول       های سرطانی، ضد حساسیت، باکتری و ویروس ها،  آنتی اکسیدان ، 
پروپیک ها و پلی ساکاریدها و ویتامینB، از جمله خواص دارویی این 

قارچ  ها  محسوب می شود.

قارچ       هــای دارویــی در کنــار دارو      هــای رایج 
ضدسرطان

مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ       های صنعتی    جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی اضافه کرد: قارچ ها دارای خاصیت ضد سرطانی هستند 
که توانایی کمک به دارو      های رایج ضد ســرطان را دارند؛ پیشگیری از 
سرطان، کاهش عوارض شــیمی درمانی و هم چنین خواص رژیمی، 
تنظیم فشار خون، کاهش بیوســنتز، کلسترول و کمک به پیشگیری 
از بیماری       های قلبــی و عروقی نیز از دیگر فوایــد قارچ        های خوراکی 

دارویی است.
وی تصریح کرد:    جهاددانشــگاهی خراســان رضوی برای اولین بار با 
همکاری مرکز تحقیقات ســرطان پســتان و گروه طب فراگیر طرح 
مشترکی بر روی پروتیین       های ضد سرطانی از قارچ خوراکی دکمه ای 

سفید آغاز کرده است.
پوريان فر با  تاکید بر این کــه ذخایر فراوانی از ژنــوم بو می قارچ       های 
خوراکی دارویی در ایران وجود دارد که بایــد بر روی آن ها کار  کنیم، 
اضافه کرد: ما در    جهاددانشگاهی عالوه بر قارچ       های صنعتی، قارچ       های 
بو می که قابلیت صنعتی شدن دارند، را نیز پرورش می دهیم. ما قارچ       های 
وحشــی را زراعی ســازی و آن ها را وادار می کنیم که در بستر کشت 

مجددا تولید شوند.
مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ       های صنعتی    جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی افزود: زراعی سازی قارچ       های بو می  از اهمیت ویژ      ه ای 
برخوردار هستند که نمونه بارز آن قارچ انوکی  است که همکاران ما 
آن را زراعی سازی کرده و تولید آن در دستور کار گروه ما قرار گرفته 

است. 
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معاون پژوهش و فناوری 
   جهاددانشگاهی با اشاره 
به  این که    جهاددانشگاهی 
بستری مناسب برای انجام 
پژوهشــی  فعالیت       های 
است، گفت: اگر ما در    جهاد 
خواســتار یک پژوهش 
فعال و زاینده باشیم تا در 
تما می زمینه  ها  تولید ارزش 
و ثروت کند، باید بر روی 
چند موضوع تمرکز خود را 

بیشتر کنیم.

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشــگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر 
محمدرضا پورعابدی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر اين واحد که 
در ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی    جهاددانشگاهی علوم پزشکی 
تهران برگزار شد، گفت:    جهاددانشگاهی بزرگ ترین ويژگي و سرمايه 
اي که دارد، منابع انسانی است و وجود آن با ایده       های نو، فکر      های جدید، 
نسلی که دغدغه چالش  ها  و مسایل جامعه را دارد  می تواند اين نهاد را در 

رساندن به پژوهش       های جدید کمک کند.
وی اظهار کرد: هر زمانی که از سرمایه انسانی در    جهاددانشگاهی غافل 
شویم، باعث می شود که صدمات جبران ناپذیری را ببینیم و هر موقع 
که به آن توجه کنیم باعث می شود که ما بیش از پیش در مسیر موفقیت 
گام برداریم. به همین منظور ویژگی افــرادی که در حوزه فناوری در 

   جهاد قرار  می گیرند، بسیار زیاد است.

ویژگی های پژوهشگران اثرگذار
معاون پژوهش و فناوری    جهاددانشگاهی  تاکید کرد: پژوهشگران فعال 
در    جهاددانشگاهی نباید در حوزه پژوهشی خود فعالیت ها، تحقیقات 
و روش کارهایی که در ســال       های قبل انجام داده اند را تکرار کنند، به 
همین منظور  این که این طرح از کجا  می آید، در کجا استفاده می شود و 

تاثیر آن چه خواهد بود باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: پژوهشــگرانی باید در حوزه    جهاددانشگاهی قرار 
گیرند که به بحث کاربرد و تجاری ســازی تسلط داشته باشند. وقتی 
بحث پژوهش       هــای کاربردی را مطــرح  می کنیم منظور این اســت 
پژوهش هایی که انجام می شود باید برای مشکالت جامعه یکسری راه 

حل هایی را داشته باشند.
دکتر پورعابدی با بیان این مطلب که    جهاددانشگاهي نه تنها نیازمند یک 
پژوهشگر بلکه نیازمند مذاکره کننده قوی است، اظهار کرد: پژوهشگران 
باید به کار خود عالقه بسیار داشته باشند تا بتوانند پژوهشی که انجام 

 می دهند، مسایل و مشکالت مردم را در یک زمینه ای حل کنند.
وی افزود: با توجه به  این که    جهاددانشــگاهی به عنوان یک نهاد علمی، 

فرهنگــی و زاییــده انقالب 
اسال می است، باید یک نهادي 
باشد که نسبت به مسایلی که 
در جامعه  می گذرد، حساسیت 
داشته باشد و برای حل آن  ها 

 بتواند نقش آفرینی کند.

جهاددانشــگاهی 
علوم پزشکی تهران، 
یک سلول بنیادی در 

حال زایش
معــاون پژوهــش و فناوری 
   جهاددانشگاهی، دانشگاه علوم پزشــکی تهران را به عنوان یک سلول 
بنیادی که در حال حاضر زایش       های خوبی دارد، دانســت و بیان کرد: 
پژوهشکده سرطان پستان، پژوهشکده علوم بهداشتی و پژوهشکده 
فناوری       های ترمیم زخم نشانگر این اســت که    جهاددانشگاهی علوم 
پزشــکی تهران به خوبی کار  می کند و زایش       های خوبی را توانســته 
داشته باشد ولی نباید به این وضع موجود قانع باشیم و باید نگاهمان 
به وضعیت       های مطلوب دیگری باشد که در آینده بتوانیم به آن دست 

پیدا کنیم.
دکتــر پورعابــدی تصریح کــرد: باید ایــن را در نظــر گرفت که 
   جهاددانشگاهی قرار نیســت تمام مسایل و مشکالت جامعه را حل 
کند و    جهاددانشــگاهي در حد توان خود باید برخی از این موارد را 
با توجه به شرایط، امکانات، وضعیت خود انتخاب و برطرف کند. به 
همین منظور هم انتخاب درست موضوع  می تواند بسیار کمک کننده 

باشد.
وی دو شــاخص کلی پتانســیل خوب پژوهش و نوآوری و پتانسیل 
اقتصــادی و ایجــاد ارزش و ثــروت را در فعالیت       هــای پژوهشــی 
   جهاددانشگاهی بسیار موثر دانســت و بیان کرد: در    جهاددانشگاهي 
هر موضوعی را که ما بتوانیم با این دو شاخص کلی مورد بررسی قرار 
دهیم،  می تواند موضوعی باشد که ما بتوانیم روی آن کار کنیم. ما در 
واحد علوم پزشکی تهران موضوعی که امروز به نام فناوری       های زخم 
و ترمیم بافت از آن اسم  می بریم بســیار انتخاب هوشمندانه ای بوده 
است که مورد نیاز کشور اســت و  می توان با یک هم افزایی خوب این 

کار را انجام داد.
معاون پژوهش و فناوری    جهاددانشــگاهی در پایان گفت: اگر امروزه 
موفقیتی در واحد    جهاددانشــگاهی علوم پزشکی تهران است حاصل 
تالش کار تیمی  و همدلی همه عزیزان است. امیدواریم در آینده بیشتر 
بتوانیم از کار      های پژوهشگران و زحماتی که در این زمینه  می کشند، 

مطلع و بهره مند شویم.
گفتنی است، در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر    جهاددانشگاهی 

علوم پزشکی تهران تقدیر به عمل آمد.

   جهاددانشگاهی بستری مناسب برای انجام فعالیت       های پژوهشی است

دکتر پورعابدی:
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بومی سازی تولید 
صداگیر رگالتور اکسیال ایستگاه       های تقلیل فشار گاز

اهمیت نیاز سنجی در پژوهش       های قرآن و سالمت

مدیر گروه پژوهشــی مواد 
نوین سازمان    جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی از بومی سازی 
تولید صداگیر رگالتور اکسیال 
ایستگاه       ها تقلیل فشار گاز در 

این گروه خبر داد.

به گزارش روابط عمو می سازمان 
   جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
دکتر احمد مولودی بــا بیان این 
مطلب افزود: صداگیــر رگالتور 

اکسیال در ایستگاه       های تقلیل فشار گاز شهری TBS و CGS کاربرد دارد.
وی تصریح کرد: این محصول که از خانواده فوم       های  تخلخل باز نیکلی است، 
توانایی کاهش قابل توجه صوت به اندازه 20 دسی بل بدون افت فشار گاز 

را دارا است.
دکتر احمد مولودی عنوان کرد: ایستگاه       های تقلیل فشار گاز شهری دارای 
آلودگی صوتی نسبتا باالیی هســتند و با توجه به قرارگیری در برخی از 

نقاط داخل شهر، منجر به ایجاد 
مزاحمت بــرای شــهروندان و 

هم چنین بهره برداران می شوند.
وی بیان کــرد: ایــن محصول 
کاربرد      های متنــوع دیگری نیز 
دارد که از جملــه آن می توان به 
انواع کاتالیزورها و  فیلتر      های مورد 
استفاده در پاالیشگاه       های نفت و 

گاز و پتروشیمی ها اشاره نمود.
عضــو هیــات علمی ســازمان 
   جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
ادامه داد: صداگیر رگالتور اکسیال جزء محصوالت با تکنولوژی باالست که 
برای اولین بار در کشور تولید شده و هیچ نمونه مشابه داخلی ندارد و تولید 
آن در دنیا نیز تنها توسط چند شرکت محدود صورت می پذیرد که به دلیل 

وجود تحریم این کاال امکان واردات آن به کشور نیست.
به گفته وی، با عرضه این محصول در فن بازار استان خراسان رضوی امکان 

سرمایه گذاری و فرآیند تجاری سازی این فناوری تسهیل شده است.

دکترعلــی منتظری رییس 
پژوهشــگاه علوم بهداشتی 
   جهاددانشــگاهی بر اهمیت 
نیازسنجی اولویت       های قرآن 
و سالمت برای ارتقای سالمت 

مردم  تاکید کرد.

بــه گــزارش روابــط عمو مــی     
جهاددانشــگاهی به نقل از ایکنا، 
دکتــر علــی منتظــری رییس 

پژوهشگاه علوم بهداشتی    جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت نیاز سنجی 
در پژوهش       های قرآن و سالمت اظهار کرد: در علوم سالمت مفهو می  به نام 
نیاز سنجی وجود دارد که در سایر علوم هم موجود است، در واقع می توان 
با استفاده از یک نیاز سنجی ساده اولویت       های پژوهشی قرآن و سالمت را 

استخراج کرد.
وی با بیان  این که پژوهش       های قرآن و سالمت می تواند به ارتقای سالمت 
مردم کمک کند، عنوان کرد: ما می توانیم با کم ترین هزینه در کم ترین زمان 
ممکن به وسیله روش شناسی، موضوعاتی را از قرآن استخراج کنیم که به 

ارتقای سالمت کمک می کنند.
دکتر منتظری ادامه داد: اگر ما این نیاز ها را مشخص کنیم در همان زمان 
می توانیم پژوهش ها و تحقیق هایی را انجام داده و یک نوع دانش قرآنی و 

دانش   علمی را که بتواند در محافل   علمی مطرح شود ایجاد کنیم.

وی بــا بیان  این کــه نباید منکر 
اســتفاده از روش ســایر علوم 
و دســت آورد       های بشــری بود، 
تصریــح کــرد: اگر بــا همین 
روش ها نیــز به قــرآن مراجعه 
کنیم می توانیم یــک راهنمای 
پژوهشــی، دســتورالعمل و 
راهنمای دستورات قرآنی تدوین 

نماییم.
رییس پژوهشگاه علوم بهداشتی 
   جهاددانشگاهی با  تاکید بر  این که اگر به صورت   علمی  و روشمند به پژوهش 
در حوزه قرآن و سالمت پرداخته نشــود، ممکن است سوء استفاده هایی 
به وجود آید، بیان کرد: اگر این کار را انجام ندهیم ممکن اســت کسانی 
جنس       های تقلبی را به ما عرضه کنند و از عطش و تمایلی که در این حوزه 

وجود دارد سوء استفاده شود.
عضو دانشمندان یک درصد جهان ادامه داد: محققان و پژوهشگرانی که با 
اعتقاد و اخالص در این حوزه وارد شده اند می توانند یک متدولوژی برای 
مقابله عرضه جنس       های تقلبی و غیر   علمی  به وجود آورند، این حوزه عرصه 

    ای است که اگر کنترل نشود می تواند به سحر، جادو و اباتیل ختم شود.
وی افزود: باید مراقب بود و با استفاده از علوم موجود روش       های مطالعاتی 
قرآنی را تدوین کرده و در اختیار سایر محققان و پژوهشگران قرار داد تا سره 

از ناسره تشخیص داده شود.

دکترعلی منتظری اظهار کرد:
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مته حفاری دندانه ای قلب صنعت حفاری کشــور بوده و نوک 
پیکان حفاری چاه       های نفت و گاز است.

به گزارش روابط عمو می     جهاددانشگاهی به نقل از سیناپرس، متاسفانه 
در تاریخ یکصد ســاله ی حفاری و بهره برداری از چاه       های نفت کشور، 
در تولید مته       های حفاری ایران کشوری وابسته بوده و تما می  مته       های 

حفاری از کشورهایی چون آمریکا، روسیه، چین و ایتالیا وارد  می شد.
با ســعی و تالش پژوهشــگران ایرانی و با تعریف پروژه       های ده گانه ی 
بو می ســازی کاال      های صنعت نفت در وزارت نفت که از ســال 1392 
صورت گرفت، پروژه ی تولید مته       های حفاری که یکی از کلیدی ترین 
پروژه       های صنعت نفت محسوب می شــود، به صورت جدی در دستور 
کار وزارت نفت و شرکت پشــتیبانی تهیه و ساخت کاالی نفت تهران 

قرار گرفت.
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و    جهاددانشگاهی خوزستان در 
قالب یک پروژه پژوهشی مشترک نســبت به بومی سازی دانش فنی 
طراحی و ساخت این مته اقدام کردند. در ادامه، با توجه به تست       های 
موفقیت آمیز مته       های حفاری ساخت    جهاددانشگاهی خوزستان در 
پروژه       های پژوهشــی که مربوط به شــرکت مناطق نفت خیز جنوب 
بود، تصمیم گرفت تولید انبوه مته       های حفــاری دندانه ای که در فاز 
تحت قرارداد ساخت 870 عدد انواع مته       های حفاری دندانه ای است 
را به    جهاددانشگاهی خوزســتان واگذار کند. این کاال که همه مراحل 
آزمایش میدانی را با موفقیت پشت سر گذاشــته 800 میلیون ریال 

هزینه داشته است.
از جمله ي دستاورد      های   علمی این پروژه می توان به دستیابی به دانش 
پارامتر      های مختلف هندســی بر عملکرد کارایی و دوام مته حفاری، 
مدل سازی و شبیه سازی مته حفاری، شبیه سازی تماس مته حفاری و 
کنند و بهینه سازی شرایط عملکردی، تدوین روش       های ماشین کاری 
و ســاخت اجزای مختلف مته، دســتیابی به خواص ویژه مکانیکی و 

متالورژیکی و دستیابی به دانش جوشکاری سوپر آلیاژها اشاره کرد.

ایجاد اشتغال با بو می شدن فناوری ها
در حال حاضر این پروژه بــا وجود تمام فراز و نشــیب  ها  همچنان با 
قوت به کار خود ادامه  می دهد. ســوله خریداری شده توسط سازمان 
   جهاددانشگاهی استان خوزســتان روند تجهیزات نهایی خود را طی 

 می کند و ماشین آالت CNC  نیز در حال نصب هستند.
دکتر حمیدرضا طیبی رییس    جهاددانشگاهی به همراه معاونان خود 
طی بازدید از استقرار تجهیزات خط تولید پروژه بزرگ مته       های حفاری 
دندانه ای در جریان کار خط تولید قرار گرفت و تصمیمات الزم را برای 

تسریع در مجهزسازی خط تولید ابالغ کرد.
بنا به گفته حســن محمدی مجد مدیر پروژه طراحی و ســاخت مته 
حفاری دندانــه ای قرارداد ســاخت 874 مته حفــاری دندانه ای در 
اندازه       های مختلف به مبلغ 440 میلیارد ریال اســت که با تولید انبوه 
این قطعــه مهم و راهبردی کــه پیش از این از شــرکت       های اروپایی 
وارد  می شد هزینه ساخت آن به حداقل خواهد رسید. در حال حاضر 
   جهاددانشگاهی در حال برندسازی این کاالست تا امکان صادرات آن و 

عقد قرارداد با شرکت       های نفتی خارجی نیز فراهم شود.

بهره برداری از منابع نفت و گاز با بو می سازی 
مته       های حفاری

دانش فنی، طراحی و ســاخت ایــن محصول در اختیار کشــور      های 
معدودی است. دلیل آن را هم  می توان مربوط به پیچیدگی هایی دانست 
که در بخش       های مختلفی از جمله پیچیدگی هندسی و دینامیکی مته، 
خواص ویژه مکانیکی و متالورژیکی قسمت       های مختلف مته و تدوین 

روش       های ساخت وجود دارد.
گفتنی است، مته حفاری دندا   نه ای ساخت    جهاددانشگاهی خوزستان 
با فناوری بو می  و از اقالم اساســی و اســتراتژیک صنعت نفت است. 
مسوولیت تولید انبوه مته       های حفاری دندا   نه ای در راستای اجرای پروژه 
بومی سازی 10 قلم کاالی اساسی مورد نیاز صنعت نفت، به پژوهشکده 

تکنولوژی تولید    جهاددانشگاهی خوزستان واگذار شده است.

قلب صنعت حفاری کشور برندسازی می شود

با همت    جهاددانشگاهی خوزستان: 
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نشســت هم اندیشی 
ســاماندهی  موضوع 
شناورهای بدون مجوز و 
صیادان محلی دریاچه ی 
خزر در حوزه ی گمیشان 
و بندر ترکمن به میزبانی 
پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعــات اجتماعی 
   جهاددانشگاهی برگزار 

شد.

به گزارش روابط عمو می     جهاددانشگاهی استان گلستان، در این نشست 
که با حضور دکتر نورقلی پور نماینده مردم غرب استان گلستان در مجلس 
شورای اسالمی، ثقفی، شریف زاده و شــهبازی از    جهاددانشگاهی استان 
گلستان و نیز دکتر ایرج فیضی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی    جهاددانشگاهی تشکیل شد، وضعیت صیادان حوزه ی گمیشان 
و بندر ترکمن از ابعاد اجتماعی، امنیتی و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت 
و در مورد فرصت  ها  و تهدید      های ناشی از صید دریایی و معیشت صیادان 

گفت وگو شد.
مهندس ثقفی رییس    جهاددانشگاهی استان گلستان در رابطه با ساماندهی 
و اشتغال صیادان غیرمجاز، گفت: بر اساس آمار غیر رسمی ، حدود 1600 
شناور غیرمجاز در محدوده ی ساحلی و به خصوص سواحل شرقی دریای 
خزر فعالیت  می نمایند. صیادان، در این شناورها مخاطرات زیادی را برای 
خود، خانواده ی خود، نیرو      های دریابانی و مرزبانی و نیز در عرصه ی مناسبات 
بین المللی مشکالتی را ایجاد نموده اند. از عمده دالیل این امر، کسب درآمد 
و امرار معاش به  دلیل عدم وجود یک اشتغال و اقتصاد پایدار در این مناطق 

 است.
وی بیان کرد: این سومین نشست هم اندیشی در خصوص بررسی امکان 
سامان دهی و اشتغال صیادان غیرمجاز بوده که به چگونگی ارایه طرح در 

سطح ملی خواهد پرداخت.
رییس    جهاددانشگاهی استان گلستان افزود: ما به دنبال طرحی هستیم تا 
وظیفه ی سازمان  ها  و    نهاد      های استانی در قبال این امر، راهکار      های الزم و 

تسهیالت مورد نیاز مشخص شود.

مساله ی اجتماعی صیادان دریایی
در ادامه، دکتر ایرج فیضی اظهار داشت:    جهاددانشگاهی دارای 40 گروه 
پژوهشی در حوزه       های اقتصاد، جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری و مدیریت 
است که فعالیت       های آن ها عمدتا در رابطه با چالش      های جامعه تا مسایل 

آکادمیک است.
وی موضوع صیادان دریایی را نیز یک مساله ی اجتماعی دانست که نیاز به 
کار جدی دارد تا یک خروجی و راهکار عملیاتی برای این مبحث به دست آید.

دکتر فیضی تصریح کرد: در دنیا بعضی از مسایل اجتماعی وجود دارند که تا 

زمانی که برجسته نشوند، 
توجهی به آن  ها  نمی شود 
و این برجسته کردن نیز 
باید توسط مدیران و افراد 
صاحب نفوذ انجام گیرد. 
مساله ی صیادان دریایی 
منطقــه، از جملــه این 
مسایل اجتماعی است که 
نیاز به توجه و بررسی دارد. 
وی آمادگی پژوهشــگاه 
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی    جهاددانشگاهی را جهت انجام طرحی 
مشترک با    جهاددانشگاهي استان گلستان اعالم کرد و گفت: اجرای این 

طرح مستلزم همکاری صاحب نظران و مسووالن استانی است.

توصیف مشکالت صیادان محلی
دکتر رامین نورقلی پور نماینده مردم غرب استان گلستان در مجلس شورای 
اسال می  نیز در این نشست با اشاره به تفاوت فیزیوگرافیکی منطقه نسبت 
به سواحل جنوب دریای خزر و جمع شدن زه آب در این منطقه، اراضی این 
ناحيه را اراضی کم بازده دانست و گفت: به سبب این موضوع، کشاورزی در 
این مناطق با محدودیت      های فراوانی روبه رو بوده و این دلیلی است که مردم 

آن منطقه عمدتا به صیادی در دریا  می پردازند. 
وی ادامه داد: به ســبب خشــک شــدن رود      های ورودی به دريا، مانند 
گرگان رود، قره سو و اترک، امکان تخم ریزی و تکثیر ماهیان خاویاری که در 
دهانه ی ورودی این رودها صورت  می گرفت، از بین رفته و لذا این امر باعث 

شده است که ماهیان خاویاری از این سواحل دور شوند.
دکتر نورقلی پور تصریح کرد: شهر گمیشــان و روستا      های آن و بخشی از 
شهرستان ترکمن به دلیل عدم وجود اشتغال پایدار در آن مناطق، کامال 
وابسته به دریا هستند و میانگین بیکاری در این بخش از استان گلستان، از 

متوسط استانی بسیار باالتر است.
وي افزود: سوال بزرگ این است که این صیادان محلی چه کاری  می توانند 
انجام دهند؟ وضعیت این صیادان، همانند کولبران غرب کشور است، که 
ناگزیر به انجام این کار هستند و کار دیگری را نیز انجام نداده و مهارت 
آن را نیاموخته اند. این صیادان، خود، با توجه به سختی و مخاطرات آن، 
راضی به این کار نیســتند و صرفا برای تامین معاش دســت به این کار 

پرخطر  می زنند.
نماينده مردم غرب استان گلســتان در مجلس اظهار کرد: در سال      های 
اخیر، صیادانی به  صورت دانسته یا ندانسته برای صید با شناور      های بدون 
مجوز از مرز دریایی ایران خارج شده و به دست نیرو      های کشور ترکمنستان 
افتاده اند. برخی از آن ها بعضا تا 10 سال است که در زندا   ن های ترکمنستان 
به سر  می برند و اين امر مسایل حقوقی و بين المللی عديده ای را ايجاد نموده 
است. با اين تفاصيل، هم اکنون، حدود 300 زندانی ایرانی در زندا   ن های 

ترکمنستان محبوس هستند.

برگزاری نشست سه جانبه ی    جهاددانشگاهی گلستان، پژوهشگاه 
علوم انسانی  و مطالعات  اجتماعی و نماینده ی مردم غرب استان در مجلس
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دکتر فاطمـــه عظیم زاده 
رييــس  مرکــز اطالعات 
  علمی    جهاددانشــگاهی از 
انتشار هزار و 723 عنوان 
نشریه   علمی دارای مجوز در 

کشور خبر داد. 

به گزارش روابط عمو می  مرکز 
اطالعات   علمی     جهاددانشگاهی، 
دکتر فاطمه عظیم زاده با بیان 
این خبر اعالم کرد: این آمار بر 

اســاس آخرین فهرست منتشر شده از ســوی کمیسیو   ن های نشریات 
  علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  نشــریات   علمی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و نشریات   علمی مرکز مدیریت حوزه       های علمیه 
دریافت شده است. بر این اســاس هزار و 550 عنوان نشریه دارای مجوز 

  علمی پژوهشی هستند و باقی نیز دارای رتبه   علمی ترویجی  می باشند. 
 رييس مرکز اطالعات   علمی  با اشاره به فهرست کمیسیون نشریات   علمی 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری افزود: در این فهرست نشریات گروه علوم 
انسانی با 693 عنوان که شامل 614 نشریه   علمی پژوهشی و 79 نشریه 
  علمی ترویجی  می باشد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. 
در این بین سهم نشــریات گروه تخصصی ادبیات و زبان  ها  در مقایسه با 
سایر گرایش  ها  با 86 عنوان بیش از سایرین بوده و پس از آن نشریات علوم 

اجتماعی با 83 عنوان و مدیریت با 72 عنوان قرار گرفته اند. 
دکتر عظیم زاده ادامه داد: در گروه نشریات فنی و مهندسی که نشریات 
آن در زمینه       های برق و کامپیوتر، مهندســی معدن، مهندســی زلزله، 
پدافند غیرعامل، مهندسی آب و مهندسی پزشــکی ، مواد و متالوژی، 
مهندسی شیمی، نفت و پلیمر، صنایع، عمران، فناوری اطالعات، مکانیک 
و مهندسی دریا منتشر  می شود، 209 عنوان نشریه صاحب رتبه بوده که 
170 عنوان   علمی پژوهشی و 39 عنوان   علمی ترویجی مي باشد. در این 
حوزه نشریه گروه عمران و مکانیک هر یک با 35 عنوان نشریه بیشترین 

سهم را دارا است. 
رييس مرکز اطالعات   علمی با اشــاره به آمار 191 عنوان نشریه در گروه 
کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشــکی اظهار کرد: 178 عنوان نشریه 
این گروه دارای مجوز   علمی پژوهشــی اســت که 147 عنوان مربوط به 
گرایش       های کشاورزی، 14 عنوان مربوط به گرایش       های منابع طبیعی و 

17 عنوان مربوط به گرایش       های دامپزشکی مي باشد.
وی ادامه داد: نشــریات گروه علوم پایه نیز شــامل  115 عنوان نشریه 
  علمی پژوهشــی و 17 عنوان نشــریه   علمی ترویجی در حــوزه علوم، 
هواشناسی، آمار، ریاضی، زمین شناسی، زیست شناسی، محیط زیست، 
   شیمی و فیزیک  می باشند. ضمن آنکه گروه هنر و معماری نیز با 33 عنوان 
نشریه   علمی در مقایسه با سایر گروه       های تخصصی کمترین سهم را در 

اختیار دارد.

دکتر عظیــم زاده در ادامه با 
اشاره به نشــریات گروه علوم 
پزشکی که از سوی کمیسیون 
نشــریات وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی 
صاحب رتبه شــده اند، افزود: 
حدود 412 عنوان نشــریه در 
زمینه       های مختلف پزشــکی 
دارای مجوز   علمی پژوهشــی 

هستند. 
وی با اشــاره به آمار تولیدات 
  علمی  ایران در سطح بین المللی و نقش نشریات   علمی داخلی در پیشرفت 
  علمی کشور گفت: با توجه به تعداد نشریات   علمی  و تنوع حوزه       های انتشار 
و تخصصی شدن آن ها شاهد رشد تولید اسناد و مقاالت   علمی محققان 
ایرانی در سطح بین المللی هستیم. به طوری که در حال حاضر و بر اساس 
آمار استخراج شده بیش از 130 عنوان نشریه ایرانی در پایگاه استنادی 
کالریویت آنالیتیکس )تامسون رویترز( نمایه شده است که 42 عنوان آن 

ها دارای ضرایب علم سنجی  است. ضمن آن که 140 عنوان نشریه ایرانی 
نیز در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. 

 International Journal of دکتــر عظیــم زاده افــزود: فصلنامــه
Environmental Science and Technology  که توســط دانشگاه 

آزاد اســال می واحد علوم و تحقیقات تهران و با همکاری انجمن محیط 
زیســت ایران منتشــر می شــود با ضریب تاثیر )IF( 1.915 باالترین 
رتبه را در میان نشریات ایرانی دارا اســت. پس از این نشریه، دو نشریه 
 DARU-Journal of با ضریب تاثیــر 1.677 و Hepatitis Monthly

Pharmaceutical Sciences بــا ضریب تاثیــر 1.653 در رتبه       های 

بعدی قرار دارد. 
رييــس مرکــز اطالعــات   علمی بــا اشــاره بــه حضــور 5 نشــریه 
  علمی    جهاددانشــگاهی در این فهرســت بیان کرد: در میان نشــریات 
   جهاددانشــگاهی دو نشــریه Cell Journal با ضریــب تاثیر 1.636 و 
 IRANIAN JOURNAL OF    CHEMISTRY & CHEMICAL

 ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION

با ضریب تاثیر 0.606 دارای شاخص       های علم ســنجی مي باشد که به 
ترتیب در رتبه چهارم و بیست و هشتم فهرســت نشریات ایرانی دارای 

ضریب قرار گرفته است. 
وی در پایان با اشاره به نمایه سازی نشــریات   علمی در پایگاه اطالعات 
  علمی    جهاددانشگاهی افزود: این پایگاه به عنوان تنها بانک جامع اطالعات 
  علمی  با دسترســی آزاد )Open Access( در کشور نقش مهمی  را در 
ترویج اطالعات جامع و روزآمد فراهم کرده است. عالوه بر این ظرفیت  ها  و 
توانمندی       های موجود در این پایگاه  می تواند زمینه و بستر مناسبی جهت 
معرفی و نمایه مستندات   علمی  مراکز و سازما   ن های تحقیقاتی و تجزیه و 

تحلیل اطالعات آن ها باشد. 

آمار نشریات   علمی دارای مجوز کشور از 1700 عنوان گذشت

رییس مرکز اطالعات علمی: 
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از  اســتفاده  راســتای  در 
ظرفیت       های   جهاددانشــگاهی 
و بررســی زمینه       های همکاری، 
نشستی با حضور سرمایه گذار 
دانمارکی در    جهاددانشــگاهی 

اردبیل برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمو مــی 
    جهاددانشــگاهی اردبیــل، رییس 

این واحد در این نشســت که سوم دی برگزار شــد با ارایه گزارشی از 
فعالیت       های این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری گفت: راه اندازی خط 
تولید نشاسته پلیمری)حفاری( از محصول سیب زمینی در منطقه ویژه 
اقتصادی نمین به عنوان طرح کالن ملی از اولویت       های این نهاد برای 

سرمایه گذاری محسوب می شود.
مهران اوچی اردبیلی افزود: این طرح کامال   علمی  و با هدف اســتفاده 
از سیب زمینی درجه دو و ســه با ظرفیت 1500 تن در سال برای تهیه 
نشاسته حفاری در صنعت نفت کاربرد دارد و راه اندازی این خط تولید از 
وارد آمدن خسارات به سیب زمینی کاران جلوگیری می کند و هم چنین 

در اشتغالزایی و توسعه صادرات استان نقش به سزایی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از آن جا که اســتان اردبيل از تنــوع گياهان دارويي 
برخوردار و جزء استان هاي منحصر به فرد كشور در اين زمينه است به 
همین دلیل    جهاددانشگاهي استان اردبيل اقدام به تاسیس و راه اندازی 
مرکز رشد فناوری فرآورده       های گیاهان دارویی برای اولین بار در استان 

کرده است.
رییس    جهاددانشگاهی اردبیل با اشاره به سطح فعالیت ها و ظرفیت       های    

جهاددانشــگاهی در حوزه گیاهان 
دارویی بو می  اســتان اظهار داشت: 
این نهاد در تالش اســت تــا با بهره 
مندی از ظرفیت شرکت       های مستقر 
در مرکز رشــد فناوری فرآورده       های 
گیاهان دارویی، کارخانه تولید اسانس 
و عصــاره گیری جهــت تامین مواد 
اولیــه محصوالت دارویــی گیاهی و 
برندســازی فرآورده هــا بــا تکیه بر 

گیاهان بو می استان را راه اندازی کند.
در ادامه این نشست نزار صوفانی سرمایه گذار دانمارکی به قابلیت       های 
استان اردبیل و    جهاددانشگاهی اشاره و تصریح کرد: در استان اردبیل 
پتانسیل       های خوبی در زمینه       های گردشــگری، کشاورزی و گیاهان 
دارویی وجود دارد که  می تواند زمینه همکاری       های دو طرف را رقم زند.
وی به وجود زمینه همکاری و ســرمایه گذاری در سطح بین المللی و 
طرح       های ارزشمند ایران اشاره و اظهار کرد: در    جهاددانشگاهی اردبیل 
ظرفیت و استعداد خوبی برای مشــارکت در انجام طرح  ها  وجود دارد 
که  می توان با سرمایه گذاری در آن، موفقیت       های خوبی برای دو طرف 

ایجاد کند.
سرمایه گذار دانمارکی از طرح       های پیشــنهادي    جهاددانشگاهی در 
زمینه ایجاد پایلوت نیمه صنعتی تولید نشاسته پلیمری و ایجاد کارخانه 
تولید فرآورده       هــای گیاهان دارویی اســتقبال و آمادگی خود را برای 
همکاری برای اجرای آن ها اعالم کرد و افزود: بایستی اطالعات مراحل 
تولید، اخذ مجوز      های الزم و نحوه ي سرمایه گذاری در این طرح  ها  در 

اختیار دو طرف قرار گیرد تا فعالیت  ها  کامال قانونی انجام شود.
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معــاون پژوهشــی ســازمان 
   جهاددانشگاهی کرمانشاه اظهار کرد: 
در نهمین نشست شورای بررسی 
تشکیالت و برنامه       های علوم پزشکی 
   جهاددانشگاهی پس از ارایه گزارش 
فعالیت       های انجام شده در یک سال 
راه اندازی مرکــز تخصصی درمان 
ناباروری سازمان کرمانشاه موافقت 

اصولی این مرکز اخذ شد.

به گــزارش روابــط عمو می ســازمان 
   جهاددانشگاهی کرمانشــاه، مهندس 
سید غالمرضا حسینی با اعالم خبر فوق 
گفت: امروزه با توجه به افزایش نرخ شیوع 
ناباروری در دنیا این موضوع مورد توجه 
خاصی قرار گرفته اســت. طبق گزارش 
سازمان بهداشــت جهانی نرخ ناباروری 
15ـ10 درصد اعالم گردیده که در ایران 
مطابق با مطالعات انجام شده نرخ شیوع 

اخذ موافقت اصولی مرکز تخصصی درمان ناباروری توسط 
   جهاددانشگاهی کرمانشاه 

نشست بررسی زمینه       های سرمایه گذاری در    جهاددانشگاهی اردبیل 
برگزار شد

با حضور سرمایه گذار دانمارکي؛
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معاون پژوهش وفنــاوری    جهاد 
دانشــگاهی بــا بیــان  این که 
   جهاددانشــگاهی به دنبال انجام 
مسوولیت       های ملی است، گفت: 
نیرو      های موجود در معاونت       های 
پژوهشی باید برای اجرای پروژه ها، 
توانایی شبکه سازی داشته باشند 
و این موضــوع به ویژه در حوزه ی 

علوم انسانی انجام بگیرد.

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی واحد اصفهان، دکتر محمدرضا 
پورعابدی، 27 دی در نشست مشترک با رییس، معاونان و مدیران پژوهشی 
   جهاددانشگاهی واحد اصفهان با بیان  این که فعالیت       های خوبی در این واحد 
انجام گرفته اســت و جمع همدال   نه ای را در آن شاهد هستیم، اظهار کرد: 
نمی توان    جهاددانشگاهی را در یک حوزه ی خاص نگاه کرد؛ تمام حوزه       های 
کاری    جهاددانشگاهی متناسب با هم در حال فعالیت است؛ در قسمت       های 
مختلف، فرصت هایی وجود دارد که باید از این فرصت  ها  کمال استفاده را برد.

معاون پژوهش وفناوری    جهاددانشگاهی با بیان  این که بزرگ ترین سرمایه ی 
   جهاددانشگاهی، نیروی انسانی اســت، ادامه داد: در حوزه ی پژوهش در 
   جهاددانشگاهی واحد اصفهان، زمینه       های خوبی انتخاب شده و فعالیت       های 

مناسبی در حال انجام است.
دکتــر پورعابدی با اشــاره بــه فعالیت       هــای فرهنگی انجام شــده در 
   جهاددانشگاهی، اضافه کرد: تمام فعالیت هایی که در    جهاددانشگاهی انجام 
می شــود، حتی اگر در حوزه ی پژوهش و آموزش باشد، به عنوان فعالیت 

فرهنگی به حساب می آید.
وی افزود:  این که    جهاددانشگاهی واحد اصفهان از اساتید برجسته دانشگاه  ها 

 به عنوان مشــاور بهره گرفته، فعالیت 
بسیار ارزشمندی است و  می توان از این 

موضوع در سراسر کشور استفاده کرد.
معــاون پژوهش وفنــاوری    جهــاد 
دانشــگاهی با بیان  این کــه این نهاد 
به دنبال انجام مســوولیت       های ملی 
اســت، گفت: نیرو      هــای موجود در 
معاونت       های پژوهشــی بایــد برای 
اجرای پروژه ها، توانایی شبکه سازی 
داشته باشند و این موضوع به ویژه در 

حوزه ی علوم انسانی انجام بگیرد.

   جهاددانشگاهی واحد اصفهان، حرکت نویی را 
آغاز کرده است

هم چنین در این نشست، محمود مراثی اظهار کرد: در چند سال گذشته، 
   جهاددانشگاهی واحد اصفهان حرکت نویی را آغاز کرده است و این حرکت 
نو و فعالیت       های اساسی که در حال انجام است، نیاز به حمایت و توجه بیش 

از پیش دارد.
وی افزود: در تمام حوزه       های پژوهشــی، آموزشی و فرهنگی فعالیت       های 
بسیار مناسبی انجام گرفته است و نسبت به سال       های قبل رشد ملموسی در 

تمام این حوزه  ها  احساس می شود که شاهد آن هستیم.
مراثي بیان کرد: در حال حاضر در حوزه ی فضای کالبدی در مضیقه قرار 
داریم و به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا در این حوزه، فعالیت هایی را انجام 
دهیم؛ در این راستا نیازمند حمایت مادی، معنوی و فکری دفتر مرکزی 
هستیم تا بتوانیم با حل این مساله، بهتر، پویاتر و مناسب تر در خدمت مردم 

و اعضای    جهاددانشگاهی باشیم. 
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   جهاددانشگاهی به دنبال انجام مسوولیت       های ملی است/ توانایی 
شبکه سازی برای اج رای پروژه ها

دکتر پورعابدی:

ناباروری 22ـ20 درصد و در بعضی از استان  ها  تا 26درصد نیز گزارش 
شده است. 

وی افزود: مهم ترین عوامل ناباروری تغذیه نامناسب، استرس، آلودگی 
هوا، ازدواج در سنین باال و هم چنین برخی فاکتورها در زنان و مردان و 

...  می باشد.
مهندس حسینی در ادامه با اشاره به این که در استان کرمانشاه نیز به 
دلیل شیوه نامناسب زندگی به لحاظ تغذیه و آلودگی هوا و هم چنین 
استرس       های ناشــی از جنگ تحمیلی نرخ ناباروری بیش از میانگین 
کشور است، گفت: استان کرمانشاه به عنوان قطب درمان در غرب کشور 
است و هم چنین با دارا بودن 371 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و 
اقلیم کردستان زمینه       های الزم جهت توسعه درمان و توریسم سالمت 
فراهم شده است که در همین راستا سازمان    جهاددانشگاهی کرمانشاه 

با همدلی مسووالن از محل سفر مقام معظم رهبری نسبت به راه اندازی 
مرکز درمان ناباروری اقدام کرده است.

وی ادامه داد: این مرکز در ابتدا با راه اندازی آزمایشگاه جنین شناسی، 
آندرلوژی، اتاق عمل ICSI.IVF.IUI با تجهیزات پیشرفته و مدرن روزدنیا 
و جذب پزشکان متخصص و متعهد فلوشیپ و هم چنین متخصصان 
آزمایشگاه جنین شناســی و کادر درمان در سال 95 شروع به فعالیت 

نموده است.
حسینی در پایان با بیان این که پس از یک سال جدیت و پشتکار و ارایه 
خدمات مناسب به بیماران پس از بازدید معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی از مرکز و بررسی اســتاندارد      های درمانی پروانه بهره برداری از 
سوی معاونت درمان علوم پزشکی به مدت پنج سال صادر شده که این 

به عنوان یک دستاورد مهم تلقی می شود.
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مدیر پــــروژه دهکده 
گیاهــــان دارویــی 
   جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبــی اظهــار کرد: 
دهکده گیاهان دارویی 
درمانی برای بیکاری و 
ناکارآمــدی طرح       های 

پژوهشی استان است.

به گــزارش روابط عمو می 
    جهاددانشــگاهی خراسان 
جنوبی، خراســان جنوبی 
اســتانی منحصربه فرد در 

زمینه گیاهان دارویی اســت و با توجه به ظرفیت       های استان در این 
زمینه، احداث دهکده گیاهان دارویی    جهاددانشــگاهی می تواند یک 

مزیت استانی و الگو و مدلی برای معرفی توانمندی       های استان باشد.
محســن پویان مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی    جهاددانشــگاهی 
خراسان جنوبی گفت: این دهکده مجموعه هايی با مساحت حدود 140 
هزار متر مربع است که هدف از احداث آن تحقق برنامه       های پژوهشی، 
تحقیقاتی، گردشگری، اشتغال زا و موثر در شکوفایی پتانسیل       های بالقوه 

استان در حوزه گیاهان دارویی بوده است.
وی ادامــه داد: از جمله مهم ترین بخش       های ایــن دهکده می توان به 
ســاختمان مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی، آزمایشــگاه عمو می  و 
کشت بافت گیاهی، باغ تحقیقاتی اکوتیپ       های عناب، مزرعه تحقیقاتی 
زعفران، کلکســیون زرشک، اســتخر دو منظوره، کلکسیون گیاهان 
دارویی، گلخانه       های تحقیقاتی، ســوله       های فرآوری گیاهان دارویی و 
محصوالت وابسته، غرفه       های نمایشگاهی، فضای تفریحی و گردشگری، 
مزرعه تحقیقات رساله       های دوره       های تحصیالت تکمیلی دانشگاهی و 
مزرعه کشــت گیاهان دارویی مزیت دار منطقه و واحد آموزش بهینه 

سازی تولید و فرآوری گیاهان دارویی اشاره کرد.

اختصاص بیش از هزار متــر مربع به احداث 
مزرعه تحقیقاتی زعفران/کلکسیون گیاهان 

دارویی
مهدی ابراهیمی عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی    جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی گفت: در دهکده گیاهان دارویی    جهاددانشگاهی استان 
بیش از 1000 متر مربع به احداث مزرعه تحقیقاتی زعفران اختصاص 
یافته که قابلیت اجرای هم زمان طرح       هــای تحقیقاتی روی این گیاه 

دارویی ارزشمند را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: اولین طرح تحقیقاتی این مزرعه به حمایت از تولید یک 

محصول بو می در راســتای 
بهبود کیفیــت و عملکرد 
زعفران اختصاص یافته که 
هم اکنون در حــال انجام 

است.
عضو گروه پژوهشی گیاهان 
دارویی    جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبــی افزود: 
کلکسیون گیاهان دارویی 
واقــع در ایــن دهکــده با 
مساحت 5000 متر مربع به 
کشت گیاهان دارویی بو می 
 و ارزشمند خراسان جنوبی 

اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: با پایان دوره رویش گیاهان دارویی در سال زراعی 95 و96 
شناسایی گونه       های مقاوم به شوری و گرما در این کلکسیون، پیش بینی 
می شــود که در ســال زراعی 96-97 در حدود 40 گونه گیاه دارویی 

یکساله، دو ساله و چند ساله مورد کشت و بهره برداری قرار گیرد.

اجرای سه طرح تحقیقاتی در دهکده گیاهان 
دارویی خراسان جنوبی

ســکینه کهنســال واجارگاه عضو گروه پژوهشــی گیاهان دارویی 
   جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز با اشاره به  این که در حال حاضر سه 
طرح در دهکده گیاهان دارویی انجام شده است، گفت: طرح ماندگاری 
عناب تازه، طرح شناسایی اکوتیپ       های کلکسیون عناب و طرح کشت 

بافت عناب از جمله این طرح ها است.
وی ادامه داد: طرح ماندگاری عناب تازه تاکنون 80 درصد پیشــرفت 

داشته و نتایج نهایی این طرح تا بهمن ماه منتشر می شود.
عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی    جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
افزود: در طرح کشت بافت عناب به دنبال دستیابی به پروتکل تجاری 
کشت بافت عناب هســتیم و این طرح در کشــور برای اولین بار در 
دهکده گیاهان دارویی    جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی در حال 

انجام است.
کهنسال و اجارگاه گفت: طرح شناسایی اکوتیپ       های کلکسیون عناب 
   جهاددانشگاهی نیز برای معرفی ارقام تجاری به کشاورزان انجام شده 

است.
وی با اشاره به  این که طرح ماندگاری عناب تازه با هدف افزایش زمان 
عرضه عناب در بازار اجرا شــده، افزود: در طرح کشت بافت عناب نیز 
تولید نهال عناب از طریق کشت بافت این گیاه دارویی در دست اقدام 

است.

دهکده گیاهان دارویی    جهاددانشگاهی؛ درمانی برای بیکاری و 
ناکارآمدی طرح       های پژوهشی خراسان جنوبی
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مجوز انجام آزمو   ن های اســتاندارد ایمنی تجهیزات فناوری 
اطالعات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

کشور به سازمان    جهاددانشگاهی صنعتی شریف محول شد.

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی صنعتی شریف، مدیر مرکز 
خدمات تخصصی پدافند غیرعامل اين ســازمان اظهار کرد: با توسعه 
و ارتقاي کیفیت فعالیت ها و دریافت مجوز      هــای الزم، زمینه تحقق 
برنامه ی این مرکز برای تبدیل شدن به مرجعی برای ارایه مشاوره در 

کل کشور در آینده نزدیک مهیا شده است.
حمیدرضا عابدی با اشاره به  این که مرکز خدمات پدافند غیرعامل هم 
اکنون در زمینه مشاوره، طراحی، اجراء، پشتیبانی و برگزاری دوره       های 
آموزش سامانه       های حفاظتی، امنیتی و ایمنی فعالیت  می کند، گفت: 
این مرکز با بهره گیری از آزمایشگاه مجهز و توانمندی       های خود، عالوه 
بر ارایه خدمات به ســازمان ها، بانک ها و    نهادها و موسسات دولتی و 
غیر دولتی، با دریافت گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار در 
زمینه آزمو   ن های ایمنی و EMC از سازمان ملی استاندارد ایران، از سال 

1395با این سازمان همکاری  می کند.
 وی افزود: آزمایشگاه ســامانه       های الکترونیکی هوشمند، موفق شد 
تایید صالحیت آزمایشــگاه همکار بابت تعییــن معیار مصرف انرژی 
و دســتورالعمل برچســب انرژی برای تجهیــزات اداری و تجهیزات 

تصویرپردازی را در سال 1396دریافت کند.
 مدیر آزمایشگاه سامانه هوشمند پدافند غیرعامل، با اشاره به امکانات 
تخصصی این آزمایشگاه اظهار داشت: طی یکســال گذشته بیش از 
135دستگاه دوربین و 18 دســتگاه DVR مورد آزمون و بررسی قرار 
گرفته است که نتایج آزمون  ها  به صورت گواهینامه تایید و یا عدم انطباق 

نمونه به مراجع ذیصالح اعالم و ارسال شده است.
مدیر مرکز خدمــات پدافند غیرعامل گفت: با وجــود امکاناتی چون 
آزمایشــگاه تخصصی، تجربیات موفق، تقدیر نامه  ها  و تایید و رضایت 
کارفرمایان مختلف دولتی و خصوصی و هم چنین دریافت مجوز      های 
الزم از قبیل مشاوره آموزشــی و پژوهشی از سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، گواهی همکاری در زمینه انرژی، همکار استاندارد در زمینه کل 
IT، مجوز آزمو   ن های ایمنی تجهیزات فن آوری اطالعات از ســازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی کشــور،  می تــوان با رویکردی 
تخصصی در حوزه ســامانه       های امنیــت الکترونیــک در پروژه       های 

استراتژیک در این زمینه قدم برداشت. 
 وی افزود: این مرکز در تالش است با توجه به بازدید مدیران حراست 
   نهاد ریاست جمهوری از مرکز و آزمایشگاه، نسبت به دریافت تایید از این 
   نهاد، به عنوان مرجعی در زمینه ارایه مشاوره و خدمات به وزارتخانه ها، 
   نهادها و موسسات کل کشور قرار گیرد. هم چنین فعالیت       های پژوهشی 

در زمینه پدافند غیر عامل را در سال آینده انجام دهد.

در بازدیــد دکتــر 
انصـــــــاری از 
پژوهشکده گیاهان 
دارویی بــر اهمیت 
کارخانه،  احــداث 
فــرآوری و ورود به 
بازار جهانی اسانس 

 تاکید شد. 

بــه گــزارش روابــط 
عمو می پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهي، دکتر انصاری 
نماینده شهرستان داراب به همراه دکتر طیبی رییس    جهاددانشگاهی 
دوم دی از مجموعه آزمایشــگاه       های تحقیقاتی و تولیدی و هم چنین 

خطوط تولید داروی این پژوهشکده بازدید کرد.
گفتنی اســت، باتوجــه به اهمیت توســعه کشــت گل محمدی در 

شهرســتان داراب که 
رتبــه اول تولیــد این 
محصول در کشــور را 
دارد )با سطح زیر کشت 
بیش از 6500 هکتار(، 
مقرر شــد طرح احداث 
فــرآوری  کارخانــه، 
و تولیــد اســانس در 
مجاورت مزارع تولیدی 
در شهرســتان داراب 
توسط پژوهشگران پژوهشــکده، مطالعه و به صورت جدی پیگیری 

شود.
گفتني است، ایران رتبه دوم کشــت گل محمدی و تولید غنچه بعد از 
کشور بلغارستان را دارد ولی به دلیل عدم توجه به بخش تولید اسانس، 

هیچ سهمی  از بازار جهانی اسانس این گل ندارد.

احداث کارخانه فرآوری و تولید اسانس در شهرستان داراب 
توسط    جهاددانشگاهی

اعطای مجوز انجام آزمو   ن های استاندارد ایمنی تجهیزات 
فناوری اطالعات به    جهاددانشگاهی شریف 
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معاون پژوهشی    جهاددانشگاهی استان مرکزی از انجام 30 طرح 
پژوهشي، ارایه 36 مقاله و یافته   علمی و چاپ 3 عنوان کتاب در 

این معاونت خبر داد.

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی استان مرکزی، مهدی مبارکی 
با اعالم این خبر افزود: اســتان مركزي با برخورداری از پتانســيل هاي 
اجتماعي و فرهنگي و شرايط ويژه جغرافيايي، به سبب قرار گیری در شاه 
راه هاي ارتباطي كشور و هم چنين با وجود زيرساخت هاي عظيم صنعتي 
و اقتصادي در استان و سهم داشــتن در اقتصاد ملي، در سطح كشور به 
عنوان يكي از استان هاي با ويژگي توســعه نامتوازن شناخته مي شود، 
به اين معني كه ارتباط منطقی و عقالني ناچيزي مابين رشــد و توسعه 
صنعتي و اقتصادي با پيشرفت هاي اجتماعي، شهری و زیست محیطی 

در اين منطقه وجود دارد. 
معاون پژوهشي جهاددانشگاهي استان مرکزي گفت: لذا، از این رو معاونت 
پژوهش و فناوري    جهاددانشگاهي استان مركزي جهت تحقق رسالت  ها 
 و ماموريت هاي خود مطابق با اهداف فرادستي برنامه هاي توسعه كشور، 
نسبت به جذب و بازتولید نیروها و اعضاي هيات علمي پژوهشي کیفی، راه 
اندازي گروه هاي پژوهشي در سه زمینه اقتصاد توسعه، توسعه اجتماعی 
و توسعه کالبدی شهر و اخذ مجوزهاي الزم طي 10 سال گذشته اقدامات 

الزم را انجام داده است.
وی ادامــه داد: این نهاد در حــوزه پژوهش در خصــوص ایفای نقش در 
سیاست گذاری برای برنامه ریزی در ســطح استان، تالش داشته تا تاثیر 
مطلوب و موثری بر تعیین نیازها و اولویت       های پژوهشــی دســتگاه  ها  و 

سازمان       های متولی امر توسعه داشته باشد.
مبارکی عضویت در کارگروه ها، شوراها و کمیته       های تخصصی راهبردی و 
پژوهشی را از جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: ضمن تالش برای ایجاد 
هماهنگی نسبی و هدفمند در حوزه پژوهش در استان، در راستای نیل به 
توسعه پایدار، طرح       های پژوهشی شاخصی همچون سند توسعه اشتغال 
استان، سند توسعه اجتماعی و فرهنگی استان، برنامه       های آمایش استان، 

ایجاد پایگاه اطالعات مکانی در محیط GIS برای اراضی در حریم و خارج 
از حریم شهر      های استان، آمایش فرهنگی و عدالت اجتماعی مناطق شهر 
اراک و تدوین سند راهبردی ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی مناطق 
اسکان غیررسمی شهر اراک در معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان 

مرکزی انجام شده است.
معاون پژوهشی    جهاددانشگاهی استان مرکزی انجام 30 طرح پژوهشي 
مرتبط با زمينه  فعاليت گروه هاي پژوهشي، انجام 18 مقاله علمي پژوهشي 
مرتبط با زمينه  فعاليت گروه هاي پژوهشي، ارایه 18 مورد يافته هاي علمي 
در همايش  ها،  كنگره ها، نشست  ها  و كارگاه  ها  و چاپ 3 عنوان کتاب در 
راستای تحقق هدف سازمان برتر در توسعه كاربرد نظريه هاي حوزه هاي 
خاص از علوم انساني و اجتماعي را از اهم فعالیت       های معاونت پژوهشی 

   جهاددانشگاهی در سه سال اخیر عنوان کرد.
وی اخذ مجوز و راه اندازی پژوهشــکده توســعه پایدار منطقه، تصویب 
ساختار تشکیالتی مرکز دیده بانی اجتماعی استان مرکزی )با هدف رصد 
آســیب       های اجتماعی ابالغی پنجگانه(، برگزاری کنگــره اعتیاد و زنان 
)شورای مبارزه با مواد مخدر و اســتانداری(، اخذ مجوز صالحیت فنی، 
مالی و اجرایی براســاس ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی )وزارت 
مسکن و شهرســازی(، اخذ مجوز، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه معتمد 
محیط زیست )ســازمان محیط زیســت(، پیگیری جهت اخذ موافقت 
اصولی مرکز خدمات تخصصی مدیریت انتقال فناوریTTO، اخذ مجوز، 
تجهیز و راه اندازی مرکز پژوهش      های صنعتی و معدنی )سازمان صنعت 
معدن و تجارت(، اخذ مجوز، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تشخیص طبی 
)دانشگاه علوم پزشکی(، راه اندازی مرکز بهره برداری از فناوری پزشکی در 
زمینه سلول درمانی )پوست(، پیگیری جهت اخذ مجوز و راه اندازی یک 
گروه پژوهشی در زمینه پزشکی، پیگیری جهت اخذ مجوز مرکز خدمات 
تخصصی انرژی       های خورشیدی)اداره توزیع برق( و پیگیری دريافت مجوز 
شرکت دارای گرید مشاور اجتماعی آب)وزارت نیرو و سازمان آب منطقه 
ای استان( را از جمله اقدامات شاخص و اولویت دار حوزه معاونت پژوهشی 

   جهاددانشگاهی استان مرکزی عنوان کرد.

مجتمع درمانی    جهاددانشــگاهی استان قزوین با حضور معاون 
هماهنگی و امور مجلس    جهاددانشگاهی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، 12 دی با حضور 
احمد شریفی زاده معاون هماهنگی و امور مجلس    جهاددانشگاهی کشور 

مجتمع درمانی    جهاددانشگاهی استان قزوین افتتاح شد.
گفتنی اســت، این مجتمع درمانی در خیابان فردوسی جنوبی، روبه روی 
کوچه حمام پاک واقع  شده است و در بخش       های درمان از راه دور ناباروری، 
نمایندگی بانک خون  بندناف و هم چنین در بخش آزمایشگاهی خدمات 

خود را به عموم مردم ارایه خواهد داد.

انجام 30 طرح پژوهشي، ارایه 18 مقاله   علمی  و چاپ 3 عنوان کتاب در 
این معاونت

افتتاح مجتمع درمانی    جهاددانشگاهی قزوین

معاون پژوهشی    جهاددانشگاهی استان مرکزی خبر داد:
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توسط گروه پژوهشی ریزســازواره       های صنعتی پژوهشکده 
بیوتکنولوژی صنعتی    جهاددانشگاهی خراسان رضوی، کارگاه 
کشت و پرورش ریزجلبک ها و کاربرد      های آن 14دی برگزار شد.

به گزارش روابط عمو می سازمان    جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مریم 
عامری با بیان این مطلب افزود: این کارگاه به منظور آشنایی و بررسی 
پتانسیل       های مختلف کشت و پرورش جلبک  ها در ایران و استفاده از 
آن  ها  در صنایع مختلف نظیر آبزی پروری، غذایی و دارویی و آرایشی و 

بهداشتی برای اولین بار در مشهد برگزار شده است.
عضو هیات   علمی گروه پژوهشی ریز سازواره       های صنعتی پژوهشکده 
بیوتکنولوژی صنعتی    جهاددانشگاهی خراسان رضوی استفاده از پساب 
مزارع پرورش آبزیان را به عنوان بستر کشت مهیا برای ریز جلبک ها بر 
شمرد و بیان کرد: جلبک تولیدی حاصل از این روش قابلیت استفاده 

در مکمل       های غذایی و خوارک دام و طیور را خواهد داشت.
وی تنوع اقلیمی  به ویژه دریای جنوب و دریاچه ارومیه را از فرصت       های 

تولید جلبک در ایران ذکر نمود و تصریح کرد: با یک بستر ساده کشت 
در دریای جنوب می توان اقدام به تولید و صادرات جلبک نمود.

به گفته وی، در حال حاضر نیرو      های بو می  در دریای جنوب اقدام به 
کشت جلبک نموده اند ولی صنعتی که به این موضوع ورود پیدا کند را 

تا کنون در کشور نداشته ایم.
عامری به اشتغالزایی باال در زمینه کشت و فرآوری جلبک در کشور اشاره 
کرد و گفت: مهم ترین بحث در استفاده از جلبک ها، فرآوری آن ها  است 
و با توجه به هزینه باال در این زمینه، قطعا باید دولت و هم چنین بخش 

خصوصی حمایت       های الزم را در این خصوص داشته باشند.
وی یکی دیگر از کاربرد جلبک ها را در زمینــه مکمل       های غذایی به 
عنوان یک پروتیین برای انسان ها بر شمرد و ادامه داد: در حال حاضر 
بسیاری از مکمل       های غذایی و دارویی که از جلبک تولید شده اند به 
کشور وارد می شود و این در صورتی است که با توجه به پتانسیل       های 
موجود در کشور و فرآوری  می توانیم به صادر کننده این مکمل ها در 

منطقه تبدیل شویم.

رییس    جهاددانشگاهی واحد استان ایالم در ديدار با مديرعامل 
شرکت شهرک هاي صنعتي استان بر تشکیل اتاق فکر نقشه راه 

توسعه IT در استان  تاکید کرد. 

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی استان ایالم، سیدغالم رضا حسینی 
سرپرســت اين واحد 26 دی  در دیدار با مدیر عامل شرکت شهرک       های 
صنعتی استان با  تاکید بر  این که نیاز      های پژوهشی، علمی، تحقیقاتی و ... در 
کشور موجب ایجاد و راه اندازی    جهاددانشگاهی شد، اظهار کرد: وجود نگاه 
سنتی به برخی از بخش       های صنعت موضوع بسیار مهمی است که می توان 

با فراهم ساختن زمینه       های الزم به ویژه در حوزه IT آن را به روز کرد.
عضو هیات   علمی    جهاددانشــگاهی با بیان  این که باال رفتن و رشد سطح 
تکنولوژی در جامعه امروزی سطح انتظارات مردم را باال برده است، افزود: 
در تالش هستیم تا با ایجاد اتاق فکری بتوانیم نقشه راه توسعه IT در استان 

ایالم را فراهم کنیم.
وی با اشاره به  این که اگر زنجیره زیست بوم اقتصاد دانش بنیان فراهم شود 
می تواند نقش مهمی در فرآیند توسعه اســتان داشته باشد، عنوان کرد: 
نقش پژوهش در این میان برای ادامه حرکت در مســیر توسعه بر کسی 

پوشیده نیست.

حســینی ادامه داد: در حال حاضر نرم افزار      های مهم و تاثیرگذاری وجود 
دارد که ما می توانیم در جهت تسریع و تسهیل در فرآیند صنعت آن ها را 
بکار بگیریم که بخشی از نقشــه راه فناوری اطالعات در استان در بخش 

صنعت متمرکز است.
عضو هیات   علمی    جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
 این که ما باید بتوانیم سهم استان را از مرز و صادرات به کشور عراق بیشتر 
کنیم، اظهار کرد: ما نباید تنها نقش انبارداری محموله       های صادراتی سایر 
استان را بازی کنیم چرا که ایالم به عنوان یک گذرگاه مهم اقتصادی باید 
سهم خود را از این بازار کسب کند که این مهم با توسعه صنعت در استان و 

تولید محصوالت صادرات محور تحقق خواهد یافت.
سرپرست    جهاددانشگاهی واحد اســتان ایالم در پایان گفت: زمینه       های 
همکاری بین    جهاددانشگاهی و صنعت وجود دارد و می توانیم با تدوین 
برنامه       های راهبردی در این حوزه قدم       های بلندی برای توســعه استان 

برداریم.
مرتضی دارایی مدیر عامل شرکت شــهرک       های صنعتی استان ایالم نیز 
در این دیدار برای انجام فعالیت       های مشترک با    جهاددانشگاهی و تداوم 

فعالیت       های گذشته اعالم آمادگی کرد.

کارگاه کشت و پرورش ریزجلبک ها و کاربرد      های آن برگزار شد

 تاکید رییس    جهاددانشگاهی استان ایالم بر تشکیل اتاق فکر نقشه راه 
 IT توسعه

توسط گروه پژوهشی ریزسازواره       های صنعتی    جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ 
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مجموعه آزمایشگاه       های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به 
عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری       های راهبردی معاونت   علمی و 

فناوری ریاست جمهوری درآمد.

به گزارش روابط عمو می مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به 
جهاددانشگاهی، شبکه آزمایشگاهی فناوری       های راهبردی ایران  در تیرماه 
سال 1393به منظور ایجاد شــبکه ای جامع از توانمندی       ها آزمایشگاهی 
کشور در حوزه فناوری       های پیشرفته و راهبردی به دستور معاون   علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری با هدف بهبود کیفی و افزایش 
کمی خدمات آزمایشــگاهی در حوزه       های فناوری راهبردی و هم چنین 

تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی 
فعالیت خود را آغاز کرد.

دامنه پوشش این شبکه شامل آزمایشگاه       های خدماتی است. این شبکه 
عالوه  بر مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازما   ن های دولتی و وزارتخانه       های 

مختلف، مراکز آزمایشگاهی بخش خصوصی را نیز در برمی گیرد. 
گفتني است، دانشجویان و اعضای هیات   علمی  عضو شبکه آزمایشگاهی 
فناوری       های راهبردی که قصد استفاده از خدمات آزمایشگاهی مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را دارند  می توانند با توجه به ضوابط موجود 
از تسهیالت مالی این شبکه در جهت انجام خدمات تخصصی خود در این 

مرکز بهره مند شوند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی در دیدار با 
معاونان    جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت:    جهاددانشگاهی 
به عنوان حلقه واســط علم و عمل می تواند پلی میان یافته       های 

پژوهشی و عرصه اقدام و عمل در پدافند غیرعامل باشد.

به گزارش روابط عمو می سازمان    جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر 
سید ابوالفضل احمدی، در دیدار با معاونان سازمان    جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی،  با اشاره به نقش    جهاددانشگاهی به عنوان حلقه واسط بین علم و 
عمل و پل میان دانشگاه و بخش       های خدماتی، صنعتی و...، حوزه فعالیت 
این اداره  کل و    جهاددانشگاهی را دارای ویژگی       های مشترکی از این دست 

برشمرد.
به گفتــه وی، ماموریت گرایی، انقالبــی بودن    نهاد با رویکــرد    جهادی، 
دانش بنیــان بــودن،  انعطــاف در ســاختار، چابکی ســاختار از دیگر 

ویژگی       های   جهاددانشگاهی است.
 دکتر احمدی با مقایسه هدف تشکیل    جهاددانشگاهی با عنوان گسترش 
تحقیقات و توسعه امور فرهنگی و به کارگیری نتایج پژوهش ها برای نیل 
به خوداتکایی و هدف پدافند غیرعامل با عنــوان اقدام در جهت کاهش 
آســیب پذیری، افزایش بازدارندگی، تداوم فعالیت       های ضروری و ارتقای 
پایداری ملی، گفت: اهداف مذکور به نوعی تکمیل کننده ی یکدیگر بوده و 
نمایانگر انطباق بخشی از وظایف اداره کل پدافند غیرعامل به عنوان    نهادی 
حاکمیتی و فراقو      ه ای با بخشی از وظایف    جهاددانشگاهی به عنوان    نهادی 

عمو می  و غیردولتی می باشد.
 وی افزود: ماموریت ما این اســت تا از طریق همدلی، هم فکری، مدیریت 
هوشــمندانه و مدبرانه و بهره مندی از تما می ظرفیت       های دســتگاه ها ، 

سازمان ها و    نهادها به گو   نه ای عمل کنیم تا اهداف فوق برآورده شود.
مديرکل پدافند غيرعامل استانداري خراســان رضوي بیان کرد: با توجه 
به گروه       های تخصصی آموزش مربیان که عبارتند از اقتصادی، زیســتی، 
سایبری، شیمیایی، فرهنگی، کالبدی و فنی، مردم محور و پرتوی، امکان 
همکاری اداره کل پدافند غیرعامل با پژوهشکده ی علوم و فناوری غذایی 
)گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی(، پژوهشکده ی گردشگری )گروه توسعه 
پایدار شهری و منطقه ای( و هم چنین پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی 
فراهم است که در کنار آن آزمایشگاه       های تخصصی متعدد و سرمایه       های 
انسانی ارزشــمند    جهاددانشــگاهی می تواند ظرفیت       های زیادی را برای 

اقدامات مشترک فراهم آورد.
وي  با  تاکیــد بر ورود    جهاددانشــگاهی به بحث پدافنــد غیرعامل، 
خواستار تشکیل کمیته هايی برای پیگیری موضوع و انعقاد تفاهم نامه 

مشترک شد.
در ادامه، دکتر مسعود گلستانی پور معاون پشتیبانی سازمان    جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی، ضمن قدردانی از موضوعات طرح شده، با توجه به ساختار 
پیشنهادات و زمینه       های مشارکت، عنوان کرد: اجرایی سازی آن ها نیازمند 
همکاری دوطرف در سطح سازمانی است که تمهید الزامات و مقدمات ایجاد 

آن در دست بررسی قرار خواهد گرفت.
هم چنین در این نشست، دکتر حســین امینی معاون آموزشی سازمان 
   جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز بر توان بالقوه    جهاددانشگاهی جهت 
ایفای نقش به عنوان قطب آموزشی کارگروه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی 
 تاکید کرد و افزود: زیرساخت       های الزم برای آموزش کارکنان دستگاه       های 
اجرایی استان وجود دارد و در موضوع انتخاب، سازماندهی و توانمندسازی 

مربیان پدافند غیرعامل زمینه اقدام موثر فراهم است.

   جهاددانشگاهی می تواند پلی میان یافته       های پژوهشی و عرصه اقدام و 
عمل در پدافند غیرعامل باشد

عضویت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در شبکه آزمایشگاهی 
فناوری       های راهبردی ایران 

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی:
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همایش و کارگاه چگونگی تدوین و ارزیابی طرح       های پژوهشی 
در    جهاددانشــگاهی واحد اصفهان با حضور رییس و معاون 
پژوهشی    جهاددانشگاهی واحد اصفهان، رییس مرکز افکار 
سنجی دانشجویان ایران )ایســپا(، مدیر آموزش و پژوهش 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و مدیر مطالعات و 

پژوهش شهرداری اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی واحد اصفهان، محمود مراثی 
اظهار کرد:    جهاددانشگاهی در حوزه پژوهشی در زمینه علوم انسانی و 
علوم پزشکی و در حوزه علوم انسانی در گروه       های مطالعات اجتماعی- 
فرهنگی شهر، مطالعات گردشگری شهر، مطالعات کالبدی شهر و در 
حوزه علوم پزشــکی، مرکز خدمات درمان در منزل و سالمتکده طب 
سنتی و آزمایشگاه تشــخیص طبی در    جهاددانشگاهی واحد اصفهان 

فعالیت  می کند.
مراثی ادامه داد: هم اکنون پنج مرکز آموزشی در سطح شهر اصفهان، یک 
مرکز در شاهین شهر و یک مرکز در زرین شهر زیر نظر    جهاددانشگاهی 
واحد اصفهان فعال هستند که ساالنه حدود 20 هزار نفر در کالس       های 

آموزشی آن شرکت می کنند.
هم چنین مهدی ژیان پور معاون پژوهشی    جهاددانشگاهی واحد اصفهان 
اظهار کرد: پژوهش سال هاست که در کشور ایران دچار سوءتفاهم است و 
هم چون فرزند ناخلف و ناخواسته ای که به دنیا آمده است خواهان ندارد.

در ادامه محمد آقاسی  تاکید کرد: در پژوهش هایی که در سازما   ن های 
مختلف و دانشــگاه ها انجام می گیرد، خروجی و برون داد آن از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
رییس مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا( ادامه داد: 
سیاست گذاران باید به امر پژوهش اهمیت ویژ      ه ای دهند و نیاز      های این 

امر را با مطالعه و بررسی به درستی شناسایی کنند.
هم چنین محمدرضا قاســمی مدیر آموزش و پژوهش       های توســعه و 
آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان پیرامون 
فعالیت سازمان ها در حوزه وظایف خود گفت: به عنوان نمونه شهرداری 
اصفهان در حدود 10 سال گذشته وظایفی داشته که اکنون سردرگمی 
 در بعضی امور رخ داده و در حوزه       های گوناگونی چون سالمت، طراحی 
دوچرخه و بسیاری جوانب دیگر فعالیت دارد که این وظایف باید اصالح 

شود.
در ادامه، ســعید ابراهیمی با بیان  این که نیازسنجی امری بسیار مهم 
در فرآیند پژوهشی است، اظهار کرد: نسل       های توانمندی را در کشور 
شاهد هستیم اما سازوکارهایی که آنان را به رسمیت بشناسند و آن ها را 

حمایت کنند، وجود ندارد.
مدیر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهان اضافه کــرد: هرکدام از 
سازمان ها می توانند توان و ظرفیت خود را برای انجام فعالیتی اعالم کنند 
و با در کنار هم قرار گرفتن این ظرفیت ها می توان فعالیت       های موثری 

انجام داد و به موفقیت رسید. 

نتیجه همکاری پژوهشکده معتمد سرطان و دانشگاه تهران در 
خصوص ساخت سیستم کلینیکی تشخیص زود هنگام پیشرفت 
سرطان در ژورنال Nature Communications به چاپ رسیده است.

به گزارش روابط عمو می پژوهشــکده معتمد – مرکز تحقیقات سرطان 
پســتان –    جهاددانشــگاهی، دکتر لیال فرهمند مدیر گروه پژوهشــی 
پروتئین های نوترکیب پژوهشــکده، با اعالم این مطلــب گفت: در این 
پروژه، نمونه       های مربوط به بیماران مشکوک به سرطان پستان با استفاده 
از دستگاه طراحی شــده توسط محققان دانشــکده برق دانشگاه تهران 
)آزمایشگاه ادوات نانوبیوالکترونیک( و به سرپرستی دکتر محمد عبداالحد 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به  این که این سیستم به وسیله ردیابی الکترونیکی، وجود یا عدم 
وجود تهاجم در سلول        های ســرطانی در مدت زمان کمتر از شش ساعت 
از روی نمونه بیمار بدون نیاز به ثابت کــردن و مارکر      های پاتولوژی توان 
تشخیص  می دهد، ادامه داد: این سیستم که Metas-Chipنام گذاری شده 
است؛ متاس-چیپ، توانایی تشــخیص میکرو متاستاز در بافت        های لنف 
 core needle biopsy. fine needleکه به وســیله نمونه برداری        های
aspiration  و نیز سرطانی بودن بافت نمونه برداری شده به وسیله جراحی، 

بیوپسی و پاپ اسمیر را دارد.
دکتر فرهمند با  تاکید بر این کــه در این پژوهش، هیچ گونه امکان خطا یا 
نتایج اشتباه به واسطه سلول        های  غیرسرطانی موجود در نمونه بیمار )مانند 
سلول       هایایمنی بدن و سلول        های التهابی غیرسرطانی( مورد بررسی قرار 
گرفته، وجود نداشت، افزود: در بررسی       های انجام شده نمونه       های کنترل 
غیر بیمار هم مورد آزمایش قرار گرفت تا عملکرد دستگاه مورد ارزیابی قرار 
گیرد. این سیستم تاکنون روی بیش از 200 بیمار تست شده و صحت نتایج 
آن مورد ارزیابی متخصصان آسیب  شناسی که در تیم تحقیقاتی هستند، 
قرار گرفته اســت و نتایج حاکی از دقت باالی این دستگاه در تشخیص 

سلول       های متاستاتیک است.
گفتنی است، فاز مطالعات بالینی این پروژه و بررسی و ارزیابی دستگاه با 
همکاری متخصصین پژوهشکده معتمد- مرکز تحقیقات سرطان پستان- 
   جهاددانشگاهی با اسامی : دکتر لیال فرهمند، حسن صنعتی، دکتر کیوان 
مجیدزاده، دکتر لیال کیانی، دکتر شهرزاد دادگری، دکتر پریسا حسین پور، 

انجام شده است.
مدت زمان تحقیقات بیش از دو سال و تحت حمایت ستاد توسعه فناوری نانو 
صورت گرفته و این اولین بار است که تحقیقات منتج به محصول کلینیکی 

در این سطح توسط محققان ایرانی، انجام شده است.

برگزاری همایش و کارگاه چگونگی تدوین و ارزیابی طرح       های پژوهشی

چاپ نتایج تحقیقات پژوهشگران پژوهشکده معتمد 
   جهاددانشگاهی  در نشریه بین المللی نیچر
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امضای قرارداد همکاری بین سازمان    جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و اداره کل فنی و 
حرفه ای استان

به گزارش روابط عمو می  سازمان    جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، اين ســازمان و اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در زمینه ی 
انرژی       های نو و تجدیدپذیر قرارداد همکاری امضا کردند.

دکتر جعفر محسنی رییس سازمان    جهاددانشگاهی استان در مراسم امضای این قرارداد، اظهار کرد: در حال حاضر، انرژی       های تجدیدپذیر 
به عنوان بستر مناسبی برای تامین انرژی مورد نیاز در جهان مطرح بوده و خوشــبختانه    جهاددانشگاهی استان به عنوان قطب این حوزه 

شناخته شده و به صورت فعال اقداماتی را در این زمینه انجام می دهد.
وی با اشاره به  این که در حال حاضر یکی از اساسی ترین مشکالت جهان، گاز      های گلخا   نه ای است، افزود: بهترین راهکار برای کاهش اثرات 

نامطلوب این گازها استفاده از انرژی       های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و بادی است.
دکتر محسنی با بیان  این که کشــور ما دارای ظرفیت زیادی در زمینه ی کاهش گاز      های گلخانه ای بوده، گفت: امروزه تولید نیروگاه       های 
خورشیدی از اولویت       های کشور بوده و    جهاددانشگاهی استان طی چهار سال به موفقیت       های بزرگی در این زمینه دست یافته و قرارداد 

طراحی، تولید و نصب نیروگاه       های خورشیدی 40 وات تا 100 مگاوات را با سازما   ن های مختلف در دست اجرا دارد.
یعقوب نماینده مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز با بیان  این که مجموعه ی    جهاددانشگاهی، مجموعه ای موفق، پویا 
و فعال در جامعه محسوب می شود، اظهار کرد:    نهاد عمو می  و غیردولتی  بودن    جهاددانشگاهی، در موفقیت و پیشرفت آن بی تاثیر نیست 
و بی شک    جهاددانشــگاهی  می تواند به عنوان یکی از مهم ترین شــرکای اجتماعی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای جهت تربیت نیروی 

متخصص جامعه فعالیت کند.

افزایش 17 درصدی عقد قرارداد 
مرکز طب کار    جهاددانشگاهی همدان 

در سال جاری

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی واحد همدان، رییس 
این واحد از افزایش 17 درصدی عقد قرارداد مرکز طب کار در 

سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.
اکبر اسدی تصریح کرد: ارتقای زیر ساخت ها و کیفیت خدمات 
مرکز خدمات تخصصی طب کار    جهاددانشگاهی همدان موجب 
رضایت مندی مراجعــان و افزایش حجــم قراردادها و تعداد 

مراجعان شده است. 
رييس جهاددانشــگاهي واحد همدان اضافه کــرد: از ابتدای 
سال تاکنون، مرکز طب کار    جهاددانشگاهی همدان موفق به 
عقد 61 قرارداد با سازمان ها، شرکت ها و کارخانجات از جمله 
شرکت سحر، بتن بریس، شرکت توزیع برق استان همدان و... 

شده است.
وی اظهار کرد: یکی از دالیل ارتقای سطح کمی  و کیفی مرکز 
خدمات تخصصی طــب کار    جهاددانشــگاهی واحد همدان 
اســتفاده از نیروی متخصص طب کار بود که در همین راستا 
با رایزنی       های صورت گرفته با دانشــگاه علوم پزشکی همدان 
موفق شدیم خدمات این مجموعه را از مطب به مرکز خدمات 

تخصصی طب کار ارتقا دهیم.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
   جهاددانشگاهی با دفتر فرهنگی و 

اجتماعی استانداری خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمو می     جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی، 
جالل الدین صادقی با اشاره به انعقاد قرارداد با دفتر فرهنگی 
و اجتماعی استانداری با عنوان »بیا در مورد افسردگی حرف 
بزنیم« اظهارکرد: در این قرارداد تمرکز بر گروه بانوان خانه دار 
با هدف کاهش افسردگی و ایجاد شــادی و نشاط بوده که در 
راستای تحقق این امر به اجرای طرح       های تخصصی پرداخته 

خواهد شد.
وي تصریح کرد: این طرح با برگزاری نشســت ها، سمینارها، 
کارگاه       های آموزشی و برنامه       های زیارتی و سیاحتی، می تواند 
میسر شود که تصمیم گیری در خصوص عناوین و اولویت       های 
این برنامه را به نتیجه خروجی اجرای یک طرح نیازســنجی 

آموزشی بانوان خانه دار واگذار کرده ایم.
رییس    جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: هم چنین نگاه 
  علمی  و پژوهش  محور در این مساله و اجرای طرح       های مختلف، 

اولویت اصلی دبیرخانه   علمی  آسیب       های اجتماعی است.
صادقی اظهار کرد: در این زمینه تاکنون پنج جلسه با خبرگان 
و متخصصان حوزه ی جامعه شناسی و روان شناسی در راستای 

بررسی ابعاد اجرایی این طرح برگزار شده است.

اخبار کوتاه
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افزایش 20 درصدی انعقاد قرارداد بانک خون بندناف در مرکز فوق تخصصی ناباروری 
استان مرکزی

به گزارش روابط عمو می    جهاددانشگاهی استان مرکزی، مدیر مرکز فوق تخصصی و درمان ناباروری اين واحد گفت: 148 قرارداد نمونه خون بندناف 
در سال جاری توسط این مرکز با    زوج های متقاضی منعقد شده که نسبت به مدت مشابه، 20 درصد رشد دارد.

دکتر علی اصغر غفاری زاده افزود: در 9 ماه سال گذشته،    زوج های متقاضی، 120 قرارداد با بانک خون بندناف بستند.
وی افزایش تبلیغات رسانه ای، آگاهی زوج  ها  و متخصصان نسبت به مزایای ذخیره خون بندناف را از دالیل افزایش شمار قراردادها با بانک خون 

بندناف در استان عنوان کرد.
مسوول مرکز فوق تخصصی و درمان ناباروری    جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت: به طور متوسط هر ماه، 18 قرارداد با    زوج های متقاضی به 

استفاده از سلول       های بنیادی خون بندناف در استان مرکزی منعقد شده است.

چاپ مقاله ی اعضای گروه پژوهشی 
   جهاددانشگاهی صنعتی شریف در 

یک مجله ي بین المللی
بــه گــزارش روابــط عمو می ســازمان    جهاددانشــگاهی 
صنعتی شریف، مقاله گروه پژوهشــي اين سازمان با عنوان 
 Study of the microstructure and surface “
 morphology of silver nanolayers obtained by

ion-beam deposition” )بررسی ریزساختار و مورفولوژی 

سطحی نانو لوله       های نقره به دست آمده از رسوب پرتو یونی( 
در مجله ی بین المللی علوم مواد در الکترونیک منتشر شده 

است.
این مقاله توســط علی اصغر زواریان، فاطمه حافظی و علی 
آرمان از اعضای گروه پژوهشی فناوری خال نگارش شده است.

در چکیده ی این مقاله آمده است:
هدف از این تحقیق ســاخت نانوذرات نقره با ضخامت       های 
مختلف، به منظور بررسی خواص فیزیکی و مورفولوژی سطح 
این الیه ها می باشد. الیه       های نانومتری نقره به روش هم زمان 
انباشت ناشی از بخار فیزیکی تحت تابش پرتو یونی در محیط 
گاز آرگون و در دمای اتاق الیه گذاری گردید. با اســتفاده از 
پارامتر      های میدانی سطحی که از آنالیز میکروسکوپ نیروی 
اتمی )AFM(  به دست می آید، به توصیف مورفولوژی سطح 
در الیه       های نانومتری نقره تولیدی پرداخته شد. به این نوع 
مورفولوژی در اســتاندارد ویژه ی ISO 25178 اشاره شده 

است.
هم چنین آنالیز پراش اشعه ی ایکس)XRD(  تشکیل فاز      های 
یکریستالی نقره را نشان می دهد. نشان داده شد که استفاده 
از چشمه یون به عنوان یک سامانه در الیه نشانی در یکنواختی 

سطح الیه ها تاثیر مثبتی دارد.

پذیرش مقاله ی محققان مرکز ملی 
ذخایر ژنتیکی و زیستی در مجله ی 

 Plant sys tematics“ بین المللي
 “ and evolution

به گزارش مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران وابسته 
به    جهاددانشــگاهی، كروموزوم  ها  حامل اطالعات ژنتيكي 
است و هر نوع تغيير عددي يا ساختاري در آن ها خميرمايه ی 
تغييرات تكاملي در موجودات زنده را فراهم مي آورد. امروزه 
از داده هاي كروموزومي عالوه بر استفاده هاي تاكسونوميكي 
و تعيين روابط كاريولوژيكي، به طور گســترده براي تفسير 
نتايج حاصل از درخت هاي تكاملي و روابط تبارشــناختي 

استفاده مي شود.
در اين تحقيق، كاريوتيپ و پارامترهاي كاريولوژيكي براي 
51 جمعيت از 29 گونه از جنس Allium فراهم شد. داده هاي 
اين پژوهش نشان داد كه سطح زيرجنس و گاهي حتي سطح 
بخش كاريولوژي مي تواند آموزنده باشــد، اما در زيرجنس 
Melanocrommyum صفات كروموزومي و ريخت شناسي 

تكامل تداومي نداشته اند.
براساس مقايسه ی كامل نتايج اين تحقيق با داده هاي قبلي 
مشخص شد كه اطالعات كروموزومي، 13 گونه براي اولين بار 
در اين مقاله براي دنيا گزارش مي شود. به عالوه، بررسي هاي 
بســيار وســيع صورت گرفته، آناليزهاي بيوسيستماتيكي 
دقيق، تعيين حد و مــرز )borderline( براي نكات مبهم 
كاريولوژيكــي و معرفي دو نــوع جديــد از كروموزوم هاي 

ستاليت دار، دال بر كيفيت باالي اين نوشته است.
گفتنی اســت، اين مقاله مي تواند به عنوان مرجعي مناسب 
براي محققان اين زمينه از علوم زيســتي مورد استفاده قرار 

گيرد.
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 اجرای دوره ی آموزشی »معاینه و 
برخورد با بیماری       های پستان« برای 

ماما      های غیر ایرانی
به گزارش روابط عمو می  پژوهشکده معتمد    جهاددانشگاهی، اين 
پژوهشکده با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت 
کشور و موسسه ی خیریه بهنام دهش پور، هم چنین حمایت شرکت 
بین المللیRELIEF، دوره ی آموزش بین المللی »معاینه و برخورد با 
بیماری       های پستان« را برای اتباع غیرایرانی )افغانستانی( برگزار کرد.

علی اکبر زارع مدیر آموزش پژوهشــکده در این باره گفت: اجرای 
دوره       های آموزشی »معاینه و برخورد با بیماری       های پستان« برای 40 
نفر از ماما      های افغانستانی بوده و اطالع رسانی در راستای پیشگیری 
و تشخیص زودهنگام سرطان پســتان، از اهم اهداف برگزاری این 
دوره ی دو روزه اســت که 9 و 11 دی در محل پژوهشکده معتمد 

   جهاددانشگاهی برگزار شد.
وی ادامه داد: آگاهی رسانی اتباع غیر ایرانی )افغانستانی های ساکن 
در تهران و حومه( در مورد پیشگیری از سرطان از یک سو و هم چنین 
افزایش کیفیت زندگی زنان افغان و خانواده ی آن ها و جلوگیری از 
تشخیص دیررس این بیماری و به تبع آن پیشگیری از درما   ن های 
ســخت و هزینه       های باالی درمانی، از دیگــر ضرورت       های انجام 

برگزاری این دوره محسوب  می شود.
گفتنی است، طی این دوره، کتاب  ها  و پمفلت       های آموزشی مرتبط 

به کارآموزان دوره تحویل داده شد.

اتمام پروژه پژوهشی شرکت گاز استان اصفهان به منظور مدیریت تراز گاز
به گزارش روابط عمومي سازمان    جهاددانشگاهي تهران، با توجه به اهميت زيست محيطي، ايمني و اقتصادي شناسايي منابع نشر گاز طبيعي )کربن( 
و کاهش يا حذف نشر آن از اين منابع، بررسي ميداني و ارایه راهکارهاي کاهش هدررفت گاز طبيعي از علمک  ها  و تجهيزات مشترکين به منظور 
مديريت تراز گاز منابع نشر گاز طبيعي در سيستم هاي گازرساني شامل خطوط تغذيه، خطوط توزيع، ايستگاه هاي تقليل فشار و از مهم ترين آن  ها 

 علمک  ها  و تجهيزات مشترکان توسط مرکز خدمات تخصصي نفت، گاز و پتروشيمي اين سازمان انجام گرفت. 
به طور معمول در بررسي هاي صورت گرفته، بيش ترين نشر گاز در علمک  ها  و تجهيزات مشترکين شامل: شيرآالت، رگوالتورها، کنتورها و اتصاالت 
لوله هاي ورودي و خروجي کنتور اتفاق مي افتد. اندازه گيري و برآورد ميزان نشر گاز طبيعي از علمک  ها  و تجهيزات مشترکين و اجراي راهکارهاي 

مناسب از نظر عملياتي و اقتصادي به منظور کاهش يا حذف آن و تعميم راهکارهاي قابل اجرا به کل استان از اهداف اصلي اين پروژه بوده است.
در اين طرح يک شهرک در شهر اصفهان به عنوان يک نمونه در نظر گرفته شد و با اندازه گيري و ترازيابي ميزان گاز ورودي به شهرک از طريق ايستگاه 
تقليل فشار و ميزان مصرف گاز توسط مشترکان، هم چنين شناسايي و اندازه گيري عوامل هدررفت گاز طبيعي هم چون )فرار، احتراقي و تخليه( 
ميزان گاز گمشده Unaccounted Gas  محاسبه گرديد و در انتها روش هاي جلوگيري يا کاهش نشر متان از شبکه گازرساني که در سطح جهاني 

مورد استفاده قرار گرفته اند، معرفي و ارایه شد. 

حضور عضو    جهاددانشگاهی و 
ایسنای خوزستان در بین برترین       های 

هفته پژوهش استان 

به گــزارش روابــط عمومي ســازمان    جهاددانشــگاهي 
خوزســتان، پنجم دی در آيين اختتاميه ی هفته پژوهش 
استان، عضو پژوهشكده تكنولوژي توليد    جهاددانشگاهي 
خوزستان به عنوان پژوهشــگر برتر و خبرگزاری ایسنای 

استان به عنوان رسانه ی برتر معرفی شد.
در اين مراسم كه با حضور دكتر شريعتي استاندار خوزستان 
و جمعي از روسا و معاونان پژوهشــي دانشگاه هاي استان 
برگزار شد، دكتر جمال داورپناه عضو گروه پژوهشي شيمي 
پژوهشــكده تكنولوژي توليد    جهاددانشگاهي خوزستان 
به عنوان پژوهشگر برتر اســتان در حوزه ی علوم  پايه مورد 

تقدير قرار گرفت.
هم چنین نمايشــگاه هفتــه ی پژوهش  وفناوري اســتان 
خوزستان، 9 تا 12 آذر در محل نمايشگاه هاي دایمي اهواز 
برگزار شد و خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( منطقه ی 
خوزستان با حضور مســتمر در اين نمايشگاه، بيش از 60 
نشســت و گفت وگوي خبري در حوزه ی پژوهش وفناوري 
تهيه و ارسال كرد که در این مراسم به عنوان رسانه ی برتر 

هفته پژوهش معرفی شد.
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 اخذ موافقت اصولی گروه پژوهشی 
زیست مواد و مهندسی  بافت در 

سرطان

به گزارش روابط عمو می  پژوهشــکده معتمد - مرکز تحقیقات 
سرطان پستان -    جهاددانشگاهی، بر اساس یکصدونود وهفتمین 
جلســه ی شــورای نظارت و گســترش تشــکیالت پژوهشی 
   جهاددانشگاهی، گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت در 
سرطان، موفق به اخذ موافقت اصولی به مدت دو سال و با همکاری 

سه عضو هیات   علمی  و دو پژوهشگر شد.
گفتنی است، این گروه پژوهشی فعالیت       های خود را از سال 1393 
آغاز کرد و تاکنون پروژه       های بسیاری در زمینه       های کاری مرتبط 

به انجام رسانده است.

    امضای تفاهم نامه ی همکاری 
جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و 

دانشگاه ارومیه
به گزارش روابط عمو می  جهاددانشگاهي آذربایجان غربی، معاونت 
پژوهشی  اين واحد و دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در راستای 
توســعه ی همکاری       های دو طرف، تفاهم نامه همــکاری علمیـ  

پژوهشی امضا کردند.
این تفاهم نامه با حضور اعضای هیات   علمی  گروه       های دانشــکده 
کشاورزی و    جهاددانشگاهی و به منظور توسعه ی زمينه هاي همكاري 
مشترك و همه جانبه علمي، پژوهشي و فن آوري و استفاده ی بهينه از 
ظرفيت هاي موجود به امضای دکتر حبیب ولی زاده معاون پژوهشی 
   جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی و دکتر عبــاس صمدی رییس 

دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه رسید.
براساس اين تفاهم نامه، هر دو مجموعه در رابطه با موضوعاتي مانند 
استفاده ی مشترك از توان آموزشی، پژوهشي، تحقیقاتی اعضای 
هیات علمی، تجهیزات و زیرساخت       های دو طرف در ارتباط با رفع 
نیاز      های منطقه ای در قالب انجام طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي 
و توســعه اي و راهبردي در زمينه ی موضوعات علمي، تحقيقاتي و 
فناوري، همكاري مشترك در طراحي و برگزاري همايش ها و كارگاه ها 
و نشست هاي علمي و تخصصي، همكاري در ارایه خدمات مشاوره اي 
در زمينه ی موضوعات علمي، تحقيقاتــي و فناوري، پایان نامه       های 

تحصیالت تکمیلی و... همکاری مشترک خواهند داشت.

 استقبال چشمگیر بیماران از بخش لیزر 
مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی 

   جهاددانشگاهی خراسان رضوی
به گزارش روابط عمو می  سازمان    جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
مدیر مرکز خدمات تخصصی دندا پزشــکی    جهاددانشــگاهی 
خراســان رضوی با اشــاره به  این که بخش لیزر این مرکز، اولین 
مرکز درمانی در دندانپزشکی در شمال شــرق کشور می باشد، 
گفت: با توجه به ویژگی لیزر، در حال حاضر درما  ن های جراحی 
با دستگاه       های لیزر دایود و CO2  برای بیماران انجام می شود که 
جراحی بدون خونریزی، بدون نیاز به بخیه و درد موضعی کم تر از 

ویژگی       های لیزر درمانی است.
دکتر سید خسرو شمسیان با بیان این مطلب افزود: کاربرد      های 
دیگر لیزر در درما   ن های دندانپزشــکی، جراحی بافت        های نرم 
دهان، ضایعات بافت نرم، بلیچنیگ )سفیدکردن دندان ها(، رفع 
حساسیت عاجی، نمایان  نبودن دندا   ن های نهفته ی نیش جهت 
درما   ن های ارتودنسی و تسریع درحرکات دندان ها در درما   ن های 

ارتودنسی است.
به گفتــه ی وی، از ابتدای فعالیت بخش لیــزر در مرکز خدمات 
تخصصی دندانپزشکی    جهاددانشگاهی خراسان رضوی، با استقبال 

بی نظیر مراجعان در این بخش مواجه بوده  ایم.

 برگزاری دوره       های فشرده ی 
متخصصان بیمارستان فرقانی در مرکز 

درمان ناباروری    جهاددانشگاهی
به گزارش روابط عمو می     جهاددانشگاهی واحد قم، مدیر داخلی 
مرکز فوق تخصصــی درمان ناباروری این واحــد گفت: پیش از 
راه اندازی و افتتاح مرکز درمان ناباروری بیمارستان فرقانی بنا به 
درخواست دانشگاه علوم پزشکی، تعدادی از ماماها و پرستاران این 
مرکز جهت آشنایی به کار و روند درمان در مرکز درمان ناباروری 

   جهاددانشگاهی قم دوره ای را گذراندند.
وی ادامه داد: این دوره ی فشرده به مدت دو هفته برای ماماها و یک 
هفته برای پرستاران برگزار شد. از جمله مباحث مطرح شده در 
این دوره، آشنایی با مباحث اولیه ی نازایی، تشکیل پرونده، آشنایی 
با کیس های نازایی، پروتکل       های درمان ناباروری برای ماماها و نیز 
آموزش هایی از قبیل آشنایی با عمل       های ناباروری، الپاروسکوپی 

و... برای پرستاران بود.
 CSR ناصرپور گفت: هم چنین در این دوره آموزش       های مربوط به
شامل نحوه ی چیدمان، دسته بندی و پک  کردن ست ها و آموزش 

 این که برای هر عمل چه ستی نیاز است، به یک نفر ارایه گرديد.
وی اضافه کرد: با آغاز به کار مرکز درمان ناباروری بیمارســتان 
فرقانی، در ادامه ی همکاری  ها،  یک دوره بازآموزی فشرده نیز در 

یک روز برای دو نفر از ماما      های این مرکز برگزار شد.



   32

پیام جهـاد  | شماره167
w w w . a c e c r . a c . i r

پژوهشوفناوری

   32

دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی، پنجم دی با یکدیگر دیدار و بر گسترش همکاری ها 

بین دو طرف تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دیدار دکتر منصــور غالمی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با حضور مشاور، 
معاونان و اعضای هیات امنای این نهاد و همچنين دکتر محمدحسین ایمانی  خوشخو 
رییس دانشگاه علم وفرهنگ و دکتر عبدالحسین شــاهوردی سرپرست پژوهشگاه 

رویان انجام شد.
در ابتدای این دیدار، دکتر طیبی به ارایه گزارشی از توانمندی ها و زمینه های مشترک 
همکاری جهاددانشگاهی با این وزارت خانه پرداخت و گفت: در این نهاد، آمادگی های 

الزم برای گسترش همکاری بین دو طرف و استفاده از ظرفیت های موجود وجود دارد.
در ادامه، دکتر غالمی ضمن اســتقبال برای اســتفاده از تجربیات و توانمندی های 
جهاددانشگاهی در عرصه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بر توسعه ی روابط 

دو جانبه تاکید کرد.
وی با اشاره به بحث جایگاه جهاددانشگاهی در شورای فرهنگی دانشگاه ها، قول مساعد 

داد که پیگیر عضویت پیوسته واحدهای جهاددانشگاهی مستقر در دانشگاه ها باشد.
هم چنین، وزیر علوم از پیشنهاد بازدید از توانمندی های جهاددانشگاهی در مجتمع 
تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی، پژوهشگاه رویان و دانشگاه علم وفرهنگ استقبال 

کرد و مقرر شد به زودی این امر محقق شود.
گفتنی است، در این دیدار رییس دانشگاه علم وفرهنگ و سرپرست پژوهشگاه رویان 

به ارایه گزارشی از فعالیت های مختلف انجام شده توسط واحدهای خود پرداختند.

تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( با حضور در خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا( از نزدیک در جریان فعالیت های این خبرگزاری 

قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی   به نقل از ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
ســید حســن خمینی یادگار امام راحل، 27 دی با حضور در ایســنا، از 
بخش های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت 

خبرنگاران قرار گرفت.

 عمـومــی

گسترش همکاری های دو جانبه

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی 
از ایسنا بازدید کرد 

در دیدار وزیر علوم و رییس جهاددانشگاهی تاکید شد:



   33

پیام جهـاد  | شماره167
w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

رییس جهاددانشگاهی در سومين کنفرانس ملي شهر سايبري 
که به همت سازمان جهاددانشگاهي تهران برگزار شد، گفت: 
سعی داریم در جهاددانشگاهی اثبات کنیم، کشور توانایی تولید 

فناوری های پیشرفته را دارد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی تهران، سومین 
کنفرانس ملی شهر سایبری با حضور محمدعلی نجفی شهردار تهران، 
رضا فرجی دانا رییس شورای سیاســت گذاری و دبیر کنفرانس، دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و سید علی طباطبایی رییس 
سازمان جهاددانشگاهی تهران با موضوع های تاثیر فناوری های نوین در 
ساختار دولت، پلتفرم خدمات یکپارچه ی شهری در شهرهای هوشمند، 
رویکرد آماری برای بهینه سازی سیستم حمل ونقل مواد زاید شهری و... 

در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پنجم دی برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه کنفرانس، دکتر طیبی اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
ایران برای داشــتن اقتدار اقتصادی و دفاعی باید هــم از فناوری های 
پیشــرفته اســتفاده کند و هم قدرت خلق فناوری را داشته باشد. در 
خصوص تولید فناوری، قدرت تولید تمام فناوری ها را داریم و می توانیم 
حداقل فناوری هایی را که دیگران تولیده کرده اند، ما نیز تولید کنیم؛ 
هم چنین بدون کپی کردن نیز توانایی خلق بسیاری از فناوری ها را داریم.
وی ادامه داد: باید به موقع به تولید فناوری اقــدام کنیم، زیرا در حین 
کار بزرگ نمی توان فناوری تولید کرد؛ بنابراین باید نیازها را مشخص و 

به موقع برای تولید فناوری اقدام کنیم.
رییس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: برای تولید فناوری های پیشرفته 
نیاز به قطعات پیشرفته و مواد پیشرفته داریم؛ بنابراین نیاز است که با 
دنیا ارتباط معقولی داشته باشیم تا بتوانیم در این حوزه از حضور آن ها 
استفاده کنیم، هم چنین اگر می خواهیم کاری انجام دهیم، باید شرایط 
آن را نیز فراهم کنیم؛ وقتی می خواهیم صاحب دانش شویم، باید شرایط 
آن هم ایجاد شــود که البته در بعضی مواقع نیازمند دریافت فناوری از 

کشورهای دیگر هستیم.
وی در ادامه با اشاره به  این که هدف از این همکاری ها باید انتقال فناوری 
باشد، گفت: در حال حاضر در ایران، بازار مناسبی داریم که می توانیم آن 
را مدیریت کنیم؛ در حقیقت باید از فرصت بازار به نحو مطلوب استفاده 

کنیم تا صاحب فناوری شویم.

دکتر طیبی اظهار کرد: اولین نیاز کسب فناوری، اراده   در کشور است. 
مقام معظم رهبری و  مسووالن کشور از جناح های مختلف، همه بر این 
موضوع تاکید دارند که باید صاحب فناوری شــویم، اما مشکلی که در 
جناح های سیاسی کشور وجود دارد، طرز فکر  آن هاست که معتقدند 
باید از طریق طرز فکر، صاحب دانش شویم و اگر این طرز فکرها به یک 
نقطه ی مشترک نرسند، دچار مشکل خواهیم شد؛ زیرا برای توسعه ي 
فناوری نیاز به نقطه ی مشــترک داریم تا بتوانیم برنامه ریزی طوالنی 

مدتی انجام دهیم.
رییس جهاددانشگاهی در پایان صحبت هایش با بیان  این که سعی داریم 
در جهاددانشگاهی اثبات کنیم که کشــور توانایی تولید فناوری های 
پیشــرفته را دارد، گفت: وظیفه ی ما کار ترویجی است و ناچار هستيم 

کالن شهرها را به سمت »شهر هوشمند« حرکت دهیم.

استار ت آپ ها، نقطه ی اتکای شهر هوشمند
شهردار تهران نیز با بیان  این که تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد اجتماعی 
و فرهنگی در فناوری اطالعات موجب یک همگرایی، فرهنگ سازی و 
تشکیل فرهنگ ها شده است، تصریح کرد: همین مساله از طرفی موجب 
تهاجم اطالعات شده است که نشان می دهد انســان باید خودش را با 
مســایل فناوری اطالعات هماهنگ کند و در نهایت بتواند به آرامش 

بشری در زندگی شهری دسترسی پیدا کند.
نجفی گفت: یکی از تصمیمات ساختاری برای پیگیری برنامه های شهر 
هوشمند، تشکیل دبیرخانه یا ســتادی در این رابطه است؛ هم اکنون 
دستورالعمل این موضوع تنظیم شــده و به دنبال آن هستیم که نقش 
هماهنگی یا اجرایی این ســتاد یا دبیرخانــه را تعیین کنیم تا ترکیب 
اعضا و نوع فعالیت مشخص شــود. این موضوع به سازمان مشارکت و 
سرمایه گذاری شهرداری تهران ابالغ شده است که تامین مالی پروژه های 
شهر هوشــمند را در اولویت کاری قرار دهند؛ در این زمینه جلسات و 
مذاکرات متعددی با سرمایه گذاران خارجی انجام داده ایم و امیدواریم 
طی سه ماه آینده، یک همایش بین المللی برای معرفی 100 پروژه، تحت 
عنوان فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران را برگزار کنیم که بخش 

زیادی از این پروژه ها در زمینه ي شهر هوشمند خواهد بود.
وي تصریح کرد: در شهر هوشمند باید به مشارکت و حمایت ذی نفعان آن 
توجه جدی شود. در بعد عملیاتی، نقطه ی اتکای شهر هوشمند استارت آپ ها 

جهاددانشگاهی توانایی تولید فناوری های پیشرفته را دارد
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رییس جهاددانشــگاهی استان 
کرمان با تاکيد بر لزوم نگاه علمی 
در بحث مدیریت آب گفت: برای 
عبور از بحران آب اســتان باید به 
تحقیقات و مســایل علمی توجه 

کنیم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر 
رضا کامیاب مقــدس، پنجم دی  در 
دیدار دانشــجویان، دانشــگاهیان، 
اساتید دانشگاه و کارکنان صنعت آب 
و برق استان کرمان با وزیر نیرو که به 
میزبانی جهاددانشگاهی برگزار شد، 

گفت: مسایل آبی استان کرمان مانند مسایل آبی کشور بسیار پیچیده 
است.

وی از لزوم نگاه علمی در بحث مدیریت آب سخن به میان آورد و عنوان کرد: 
برای عبور از بحران آب استان باید به تحقیقات و مسایل علمی توجه کنیم؛ 

به گونه ای که به تطبیق بیالن دشتی، 
اســتفاده از آب هــای غیرمتعارف، 
روش هــای نوین تصفیــه ي آب و... 

به صورت علمی بپردازیم.
رییــس جهاددانشــگاهی اســتان 
کرمان با بیان این مطلب که به سمت 
مدیریت ریسک باید سوق پیدا کنیم، 
اظهار کــرد: امیدواریم همــواره از 
حمایت مسووالن کشوری برای رفع 
مسایل و مشکالت آبی استان کرمان 

بهره مند باشیم.
وی از ارتبــاط تنگاتنــگ و موثــر 
جهاددانشــگاهی اســتان کرمان با 
صنعت آب و برق اســتان، سخن به 
میان آورد و تصریح کرد: پروژه ها و اقدام های بزرگی در حوزه ی آب و برق 
توسط محققان جهاددانشگاهی استان صورت گرفته است، ضمن آن که 
جهاددانشگاهی هم اکنون در حوزه ی انرژی های تجدیدپذیر در حال انجام 

پروژه هایی بزرگ و موثر در سطح استان کرمان می باشد.

صفحه ی اختصاصی جهاددانشگاهی   
در سایت آپارات راه اندازی شد و از این 
پس، قسمت های پخش شده ی برنامه 
تلویزیونی »میانبر« از طریق این سایت 

قابل مشاهده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی  ، 
صفحه ی اختصاصی جهاددانشــگاهی   در 

ســایت آپارات راه اندازی شــد و عالقه 
مندان از این پس می توانید قسمت های 
پخش شده برنامه ی تلویزیونی »میانبر« 
ویژه ی معرفی دســتاوردهای شاخص 
جهاددانشگاهی به همراه سایر فیلم ها و 
کلیپ های مرتبط با این نهاد را از طریق 
 www.aparat.com/acecr  ســایت

ببینید و دانلود کنید.  

نگاه ها به مدیریت آب باید علمی باشد

راه اندازی صفحه ی اختصاصی جهاددانشگاهی    در سایت آپارات 

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان در دیدار با وزیر نیرو:

هستند که ایجاد ارزش می کنند و از این منظر مدیریت شهری باید از این 
فرصت ها برای ایجاد یک شهر خالق و رسیدن به هدف شهری استفاده کند.

به گفته ی شهردار تهران، تحول شگرفی در فناوری اطالعات ایجاد شد 
که دامنه ی آن به اقتصاد کشیده شده و مفهوم اقتصاد اطالعاتی را ایجاد 
کرده و اساسی ترین فکر این است که امروز منبع اصلی تولید ثروت در 
دنیا خلق دانش مدیریتی و کاربست آن در زندگی بشر باشد. هم چنین 
عالوه بر اقتصاد، ابعــاد اجتماعی و فرهنگی نیز تحــت تاثیر فناوری 

اطالعات قرار گرفته است.
گفتنی است؛ این کنفرانس با هدف توسعه  ی نظام اداري الکترونيک و 

فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومي، ترویج 
فرهنگ، شهروند شهر ســایبری، معرفي و تبادل آخرین دستاوردها و 
درس آموخته ها در زمینه ي شهر سایبری و معرفی توانمندی و تبادل 

تجارب موفق حوزه ي شهر سایبری در عرصه ی بین الملل برگزار شد.
برگزاری کارگاه های آموزشــی جنبی شــامل آشــنایی با مفاهیم و 
زیرساخت های شهر هوشمند، پلتفرم بومی شهر هوشمند، نقش فناوری 
)اطالعات( در کشاورزی شهری )Urban Agriculture( و فضای سبز 
هوشمند )با تاکید بر آبیاری و تغذیه ي هوشمند و روستایی هوشمند( از 

دیگر بخش های این کنفرانس بود.
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بســاط اعتراضات کنونی در 
یک تعامل بین سیاسیون به 
راحتی برچیده خواهد شد، 
اما ضرورت تحقق چنین هدف 
مقدسی، گفتمان عقالی قوم 
از دو جریان مطرح سیاســی 

کشور است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا 

طیبی رییس این نهاد در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، آورده 
است: »این روزها شاهد اعتراضات برخی از اقشار مردم در عدم موفقیت 
جمهوری اسالمی برای پیاده سازی الگویی موفق به منظور ایجاد اشتغال 

و رفاه نسبی همراه با عدالت، عدم وجود تبعیض و فساد هستیم.
گرانی  سال هاست که فشــار زیادی را به اقشار کم درآمد وارد می کند 
و عدم آینــده ای امیدبخش برای فرزندان آن ها و عدم امنیت شــغلی 

مشکالت روحی آن ها را به شدت افزایش داده است.
سال هاست که دوســتداران واقعی انقالب از وضعیت سیاسی حاکم 
بر جامعه که با حق انگاری مطلق عده ای در ادای دین، امکان هرگونه 
گفت وگو بین جناح های سیاســی و طرفداران عقاید سیاسی مختلف 
را ســلب کرده، ابراز نگرانی کرده و معتقدند در صورت ادامه وضعیت 
موجود، نرسیدن به توافق بر سر مصالح ملی نظام، بر سر مدل پیشرفت 
کشور، بر سر سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور و  این که هر جناح 
به صورت مستقل اقدام به عملی نمودن دیدگاه های خود در حیطه هایی 
که تحت مسوولیت آن ها در داخل و خارج کشور است نماید، قطعا در 
چنین شرایطی امکان  برنامه ریزی دراز مدت برای حل مشکالت کشور 

فراهم نمی شود.
هیچ دولتی امکان ندارد در طی دوران چهار يا هشت سال مسوولیت 
خود، حتی در شرایط کامال عادی مشکالت کشور را حل کند، چه رسد 
به  این که فضایی که بیان شد در کشــور حاکم باشد. موفقیت  نسبی 
دولت های پنجم و ششــم و هم چنین دولت هفتم و هشتم در وجود 

هماهنگی نسبی در مدل اداره ی کشور بین سیاستمداران بود.
اگرچه در همان ایام هم ضرورت متکی نمــودن اقتصاد بر توان ملی و 
دانش بنیان شدن اقتصاد هم توسط همین دلسوزان عنوان می شد که 
نتیجه آن طرح ضرورت حرکت به سمت اقتصاد و دانش بنیان در برنامه 

چهارم توسعه بود.
دوران دولت های نهم، دهم، یازدهم و هم اکنون دوازدهم اوج تشدید 
این اختالفات سیاسی و مجبور شــدن دولت ها به روزمره عمل کردن 
بوده است. نتایج نداشتن استراتژی و برنامه بلندمدت برای اداره کشور 

و زیگزاگی شدن سیاست خارجی 
و داخلــی در دولت های مختلف و 
عمل مستقل جناح های قدرتمند 
سیاسی کشور،  منجر به عدم توسعه 
اقتصادی و بروز انواع نارضایتی های 

اجتماعی می شود.
طبیعی است در چنین شرایطی اگر 
عده ای به حق نارضایتی خود را از 
وضع موجود بیان کنند، دشمنان 
جمهوری اسالمی بالفاصله به موج 
اعتراض این افراد سوار شده و با صحنه ســازی های مختلف سعی در 

تشدید بحران و آسیب زدن به کشور را دارند.
راه حل بحران، پذیرش جریان های سیاسی وفادار به جمهوری اسالمی 
ایران توسط یکدیگر و تالش برای همفکری و رسیدن به راه حل مشترک 
برای رهانیدن کشور از وضعیت کنونی و رسیدن به یک برنامه ی عمل 
مشترک جهت برنامه ریزی پیشرفت کشور اســت. بساط اعتراضات 
کنونی در یک تعامل بین سیاسیون به راحتی برچیده خواهد شد، اما 
ضرورت تحقق چنین هدف مقدسی، گفتمان عقالی قدم از دو جریان 

مطرح سیاسی و نخبگان کشور است.
حل مشــکالت اقتصادی کشــور، تحقق اقتصاد مقاومتی است. برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی عالوه بر اتکای بر توان داخل، داشتن رابطه ی 
معقول با دنیا نیز ضروری می باشد. زمام امور را نیز باید به دست افراد 
کار بلد سپرد. این که وزیری و مسوولی حمایت از توسعه ی فناوری ملی 
و تولید ملی را وظیفه خود نداند و تمام تخم مرغ های خود را در ســبد 
برجام بگذارد، نتیجه اش گرفتن فرصت توسعه تولید ملی و َجری کردن 

دشمن در عدم انجام تعهدات خود در برجام است.
هم چنین نمی دانیم آن هایی که خواستار برگرداندن کشور به وضعیت 
قبل از برجام هســتند، چه ویژگی های مشخصی از آن دوران در ذهن 

دارند که اکنون کشور را می خواهند به آن دوران برگردانند.
برجام ضرورت ارتباط معقول ما با دنیاست و باید از این فرصت استفاده 
کرد. کوبیدن به طبل اختالفات، بستن فضای کشور برای پیشرفت و 
توسعه اقتصادی و بعد سوء استفاده از همین شرایط برای فشار بر دولت 
مستقر، ممکن است عواقب ناگواری داشته باشد که همه در آتش آن 

خواهیم سوخت. مردم عزیز ما نیز باید هوشیار باشند.
مسایل مملکت در کف خیابان حل نمی شود؛ به ویژه وقتی ضد انقالب 
ســوار بر حرکت اصالح طلبانه ی آن ها شده و کشور را به سمت آشوب 
و هرج و مرج می برند. وجود احزاب قوی بــر مزایای متعدد آن، باعث 
شناسنامه دار شــدن معترضان در بیان خواســته های خود می شود. 

متاسفانه در تشکیل احزاب قوی نیز خوب عمل نشده است.”

ضرورت گفت وگوی سیاسیون و نخبگان
 برای رسیدن به مدل پیشرفت کشور

در یادداشت رییس جهاددانشگاهی تاکید شد؛
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رییس جهاددانشگاهی با اشاره 
به این که این نهاد با استانداری 
خراسان شمالی تفاهم نامه  ای 
برای انجام ماموریت های خود 
منعقد کرده است، گفت: انعقاد 
تفاهم نامه ي ایجاد پژوهشکده 
در زمینه ی صنایــع غذایی با 
منشــأ دامی و تفاهم نامه در 

زمینه ی مشاغل خانگی از جمله اقداماتی بود که با استانداری 
خراسان شمالی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراســان شــمالی، دکتر 
حمیدرضا طیبی در مراسم تکریم و معارفه ی رییس جهاددانشگاهی واحد 
خراسان شمالی در بجنورد افزود: باید در تولید فن آوری و تبدیل فن آوری 

به کار و اشتغال گام های اساسی برداشته شود.
وی با اشاره به این که توسعه پایدار زمانی اتفاق می افتد که همه ی عناصر 
دچار تغییر شوند، اظهار کرد: اگر بر روی توسعه سیاسی، علمی، فن آوری، 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کار نشود، دچار مشکل خواهیم شد.
دکتر طیبی اظهار کرد: در رژیم گذشته در برخی از بخش ها توسعه هایی 
وجود داشت، اما از آن جایی که به موضوع فرهنگ توجه نشده بود و درصدد 
بودند که ملت ایران را سر تا پا غربی کنند، نارضایتی مردم به وجود آمد و از 

آن جایی که میان مردم و حکومت همبستگی وجود نداشت، انقالب شد.
رییس جهاددانشگاهی با اشاره به این که زیرساخت های بسیار خوبی در 
کشور وجود دارد، گفت: فرار مغزها باید تبدیل به گردش مغزها گردد و از 
سوی دیگر از عواملی هم چون طبیعت بکر و محیط طبیعی و... برای توسعه 

کشور استفاده شود.
وی با تاکید بر این که باید با دنیا ارتباط داشته باشیم و البته قطع ارتباط با 
برخی از رژیم ها امری منطقی و ضروری است، افزود: باید بتوانیم از علم دنیا 
و فن آوری آن ها استفاده کنیم و ایران فرصت این امر را ندارد که تجربه انجام 

همه ی کارها را از ابتدا کسب کند.
دکتر طیبی تاکید کرد: تولید پژوهش در کشور باید برنامه محور باشد، نه 
این که همه ی ادارات بر روی 10 محور فعالیت های پروژهشی انجام دهند و 

در نهایت به نتیجه نیز نرسند.
وی با بیان این که جهاددانشــگاهی با اســتانداری خراسان شمالی نیز 
تفاهم نامه  ای برای انجام ماموریت های خود منعقد کرده اســت، گفت: 
انعقاد تفاهم نامه ایجاد پژوهشکده در زمینه ی صنایع غذایی با منشأ دامی، 
تفاهم نامه در زمینه ی مشاغل خانگی از جمله کارهايي بود که با استانداری 

خراسان شمالی انجام شد. 
در ادامه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی نیز 
اظهار کرد: با توجه به این که مهم ترین رکن علمی در جوامع را دانشگاه ها 
شکل می دهند، بنابراین میزان پیشرفت علمی را با تعداد اعضای هیات های 

علمی می سنجند.

مهرداد ابراهیمی ادامه داد: با توجه 
به این که در خراسان شمالی به لحاظ 
کمی مراکز آموزش، وضعیت خوبی 
داریم، اما از این پس باید در جهت 

برندسازی و کیفیت تالش کنیم.
وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه ی 
بین جهاددانشــگاهی و استانداری 
خراسان شــمالی، افــزود: بــا این 
تفاهم نامه، جهاددانشــگاهی   می تواند اقدامات جهادی خود را در استان 

ماندگارتر کند.
ابراهیمی با بیان  این که جهاددانشــگاهی می تواند در موضوع برندینگ 
فعالیت نمايد، گفت: به طور مثال جهاددانشگاهی استان در حوزه نازایی، 
می تواند اقدامات خوبی انجام  دهد کــه انتظار داریم اعضای هیات علمی 
خراسان شمالی به کمک جهادگران این واحد آمده تا برنامه های خود را 

پیش ببرد.
وی با تاکید بر  این که دانشگاهیان نباید ارتباط با جهاددانشگاهی را قطع کنند، 
عنوان کرد: با توجه به وجود پتانسیل های خوب در جهاددانشگاهی باید در 

همه ی زمینه ها از آن استفاده کنیم و در راستای تولید علم گام برداریم.
احسان عباسی رییس پیشین جهاددانشگاهی واحد خراسان شمالی نیز در 
ادامه ی مراسم بیان کرد: طی 20 ماه گذشته، حدود 60 فعالیت پژوهشی در 
جهاددانشگاهی واحد استان انجام شد. هم چنین شاخه ای از مجموعه ی 
خون بندناف رویان در خراسان شمالی راه اندازی شد و این امر مقدمه  ای 

برای راه اندازی کلینیک تخصصی مادر و کودک بود.
به گفته ی وي با تالش جهاددانشگاهی واحد اســتان، بانک اطالعات از 

مجموعه اساتید استان نیز تشکیل شد.
عباسي تصویب کشت گردوی پیوندی در شورای برنامه ریزی و کارگروه 
اقتصاد مقاومتی، سند جامع راهبردی امور زنان و خانواده را از دیگر اقدامات 

انجام شده در این نهاد، بیان کرد.
وی ادامه داد: جهاددانشگاهی خراسان شمالی توانست این استان را به عنوان 
هشتمین استان پایلوت در اجرای مشاغل خانگی معرفی کند که در حال 

حاضر پیگیری های الزم برای اجرای این طرح در حال اجراست.
در ادامه، دکتــر رضا شــاهین فر سرپرســت جهاددانشــگاهی واحد 
خراسان شمالی نیز در این مراسم افزود: جهاددانشگاهی نهاد بزرگی است 
که از جهاد و دانشگاه تشکیل شده است و باید تالش شود تا این دو مفهوم 

به عرصه ی عمل کشانده شود.
وی ادامه داد: این امر اتفاق نخواهد افتاد، مگر  این که علم با صنعت پیوند 

داده شود.
شاهین فر افزود: باید از فضای همدلی میان دستگاه های خراسان شمالی 

برای توسعه ی استان بهره گیری شود.
گفتني است، در این مراسم از زحمات احسان عباسی رییس سابق این نهاد 
تقدیر و دکتر رضا شاهین فر به عنوان سرپرست جدید جهاددانشگاهی واحد 

خراسان شمالی منصوب شد.

ایجاد پژوهشکده در زمینه ي صنایع غذایی با منشأ دامی

دکتر طیبی در مراسم تکریم و معارفه ی سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی خبر داد:
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دکتر طیبی:
برنامه ریــزی جهاددانشــگاهی بــر مبنــای 

توانمندی های استانی است
هم چنين، دکتر حمیدرضا طیبی در ادامه سفر خود به خراسان شمالي 
در دیدار با استاندار ، اظهار کرد: اولویت در خراسان شمالی، راه اندازی 

صنایع غذایی با منشأ دامی است.
وی ادامــه داد: امیدواریم با حمایت اســتانداری، جهاددانشــگاهی 
خراسان شمالی در زمینه ی صنایع غذایی با منشأ دامی و پژوهش دامی 

در سطح ملی بدرخشد.
دکتر طیبی اظهار کرد: عالوه بر صنایع غذایی با منشأ دامی، براساس 
پتانســیل این منطقه پیشــنهاد شــده اســت توانمندی های دیگر 
جهاددانشگاهی در زمینه های سلول درمانی، پزشکی، تولید دارو، درمان 
سرطان های شایع در کشــور، درمان نازایی، درمان زخم های ناشی از 
بیماری های دیابتی می باشد که متناسب شــرایط در این استان قابل 

پیگیری و اجرا است.
اســتاندار خراسان شــمالی نیز با بیان  این که هر طرحی که در شورای 
برنامه ریزی اســتان تصویب شــود، تامین اعتبار می شود، اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی باید طرح های قابل دفاع خود را در این شورا مطرح کند.
محمدرضا صالحی بر کشــت زعفران دانش بنیان در خراسان شمالی 
تاکید کرد و تبدیل کشت سنتی این محصول به کشت دانش بنیان را 

یک ضرورت دانست.
وی با اشاره به  این که تولید زعفران در این استان به لحاظ کیفی و کمی 
یعنی میزان تولید در هکتار قابل توجه اســت، افزود: خام فروشی این 
محصول، عامل ضرر کشاورز اســت و با دانش بنیان کردن محصوالت، 

شاهد فرآوری و سودآوری خواهیم بود.
صالحی با بیان  این که به دنبال توسعه ی کشت گیاهان دارویی این استان 
هستیم، بر ظرفیت خوب جهاددانشگاهی در گسترش این طرح و اجرای 

آن به عنوان نقطه ی پایلوت در کشور تاکید کرد.
نماینده  عالی دولــت در خراسان شــمالی مباحث بهداشــتی و حل 
مشکالت ناباروری و درمان آن توسط جهاددانشگاهی به کمک دانشگاه 
علوم پزشکی را از دیگر اولویت های کاری این نهاد دانست و گفت: نگاه 
جهاددانشــگاهی خوشحال کننده اســت و از نگاه توسعه  ای استقبال 

می شود.
گفتنی اســت، در این دیدار تفاهم نامه  ای در راســتای تسهیل گری 
توسعه ی استان خراسان شمالی و سرعت بخشیدن به توسعه ی علمی، 
فرهنگی و دانش بنیان استان در راستای سند چشم انداز میان رییس 

جهاددانشگاهی و استاندار خراسان شمالی به امضا رسید.

رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی از تصویب طرح سند جامع 
راهبردی مسایل زنان در اســتان که جهاددانشگاهی به عنوان 

مجری در اجرای این طرح ایفای نقش خواهد کرد، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی خراسان شــمالی، احسان 
عباسی در این خصوص افزود: این سند در چارچوب ارزش ها، چشم انداز 

و سیاست های کلی نظام در حوزه ی زنان و خانواده است. 
وی ادامه داد: در سند جامع راهبردی مسایل زنان، توسعه ی علمی و 
معرفتی زنان، عفاف، بصیرت و حضور انقالبی زنان، توســعه ی حضور 

علمی، معنوی و فرهنگی زنان و اهمیت تشکل های مردمی و انقالبی 
مورد توجه قرار گرفته است. 

عباسی گفت: در این طرح، نقش زنان در حوزه های مختلف سیاسی، 
مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، خانواده و... شناسایی و شرایط مطلوب 

احصا و با وضعیت فعلی مقایسه می شود. 
رييس جهاددانشــگاهي خراسان شــمالي با بیان  این که این طرح در 
کارگروه زنان و خانواده خراسان شمالی تصویب شده بود و در شورای 
برنامه ریزی استان نیز مصوب شد، افزود: مقرر شده این طرح از زمان 

عقد قرارداد طی مدت 9 ماه انجام شود.

نگارش سند جامع راهبردی مسایل زنان توسط جهاددانشگاهی 
خراسان شمالی 

جهاددانشگاهی خوزستان، اول دی  میزبان حضور 2 هزار و 244 
داوطلب در آزمون استخدامی وزارت بهداشت بود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خوزستان، آزمون 

استخدامی وزارت بهداشــت، اول دی با حضور 2 هزار و 244 داوطلب در 
رشته های بهیاری، کاردان اتاق عمل، پرستاری، مامایی، کارشناس اتاق 
عمل و کارشناس بهداشت خانواده در مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی 

خوزستان برگزار شد.

جهاددانشگاهی خوزستان میزبان 2 هزار و 2۴۴ داوطلب بود 

درآزمون استخدامی وزارت بهداشت؛
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رییس سازمان جهاددانشگاهي 
کرمانشــاه در ديــدار جمعی از 
معاونــان و مدیران ســازمان با 
مهندس محمدابراهیم الهی تبار 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
اســتانداری کرمانشاه گفت: اين 
ســازمان آمادگي نقش آفريني 
موثرتر در حوزه ي اشتغال دانش 

آموختگان را دارد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه، در این 
دیدار بهرام بادکو رییس سازمان به تشــریح فعالیت های این سازمان در 
حوزه های مختلف فرهنگی، پژوهشــی و آموزشی، پرداخت و اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی کرمانشاه با توجه به تنوع فعالیت در بخش های مختلف جزو 
شش سازمان جهاددانشگاهی برتر کشور شناخته شده و به همین دلیل  از 

نظر ساختاری به سازمان ارتقا یافته است.
وی ادامه داد: در معاونت آموزش، دو بخش دانشــگاهی موسسه آموزش 
عالی جهاددانشــگاهی و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مشــغول 
خدمات رسانی به دانشجویان هستند  و ســاالنه تعداد زیادی از خدمات 
آموزشی تخصصی و پیشــرفته و دوره های بدون مقطع و کارکنان دولت 

استفاده می کنند.
بادکو تصریح کرد: معاونت پژوهشی با گروه های هیدرولیک و منابع آب، 
جامعه شناسی، مطالعات راهبردی و دو طرح بزرگ پژوهشی توانمندسازی 
سکونت گاه غیررســمی و طرح تولید کربن فعال از قیر طبیعی، معاونت 
فرهنگی با خبرگزاری های ایسنا، ایکنا و مرکز افکارسنجی دانشجویان  و 
پارک علم و فناوری  از دیگر بخش های زیرمجموعه سازمان جهاددانشگاهی 

استان کرمانشاه هستند.
وی گفت: پارک علم و فناوری کرمانشاه با حمایت از 450 واحد فناور در یک 
دهه فعالیت خود تنها پارک استانی است که همه ی گستره جغرافیایی استان 
را با مراکز رشد و کانون های شکوفایی خالقیت در برگرفته و به صاحبان ایده 
در مرزی ترین نقطه استان خدمات رسانی   می کند و هم اکنون یک متر فضای 

تملکی ندارد و منتظر برای تکمیل برج  فناوری در استان هستیم. 

ســازمان  در  افــزود:  بادکــو 
جهاددانشگاهی اســتان، زیست بوم 
فناوری طراحی شده که با راه اندازی 
مراکز تخصصی در کنار پارک علم و 
فناوری مانند شتاب دهنده فناوری، 
مرکز آمــوزش تخصصی هــواوی، 
کانون های شکوفایی خالقیت و مراکز 
رشــد و صندوق پژوهــش و فناوری 
زاگرس سعی در تسریع روند توسعه 

فناوری استان را داریم.
رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه به راه اندازی مرکز تخصصی 
درمان ناباروری و ســلول های بنیادی با پشتوانه ی علمی و فنی مجموعه 
رویان جهاددانشگاهی و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز اشاره 

کرد که در حال ارایه خدمات به زوج های نابارور است.     
وی ادامه داد: با توجه به بستر های مهیا شده در سازمان جهاددانشگاهی، 
آماده ی نقش آفرینی موثرتر در حوزه ی اشتغال دانش آموختگان استان را 

داریم.
بادکو در پایان با تاکید بر  این که موفقیت های این ســازمان در بخش های 
مختلف به دلیل تعامل مناسب با مسووالن است، گفت: گام برداشتن در 
مسیر توسعه امکان پذیر نيست، مگر با تعامل همه ی دستگاه ها و مسووالن 

استان که این امر را امکان پذیر می کند.
در ادامه ی این دیدار، مهندس محمدابراهیم الهی تبار سرپرســت جدید 
معاونت سیاســی، امنیتی اســتانداری کرمانشــاه با ابراز خرسندی از 
فعالیت های گسترده و تخصصی در حوزه های توسعه  ای استان تاکید کرد: 
این همه تالش و حرکت، فراتر از سیستم اداری در همه ی حوزه ها توسط 

جهاددانشگاهی استان قابل تقدیر است.
الهی تبار افزود: به یقین استان نیازمند اســتفاده از ظرفیت های سازمان 

جهاددانشگاهی در حل مسایل و چالش های روبه روست.
وی در پایان با بیان  این که باید نخبــگان و متخصصانی که در بخش های 
مختلف در جهاددانشــگاهی حضور دارند، در تصمیم ســازی به کمک 
مسووالن استان بیایند، گفت: از ظرفیت های این سازمان جهت توسعه ی 

استان استفاده خواهیم کرد.

دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی طی حکمی اعضاي 
شوراي راهبري كانون تفكر این نهاد را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی حکمی از سوی دکتر طیبی 
رییس این نهاد، دكتر محســن قرنفلي، دكتر غالم حسين مظفري، دكتر 

سعيد پورعلي، دكتر احمد وثوق، دكتر حبيب ا... اصغري، دكترحميدرضا 
بيدخوری، دكتر كاووس حيــدري و دكتر فرانك فرزدي به عنوان اعضاي 

شوراي راهبري كانون تفكر جهاددانشگاهی منصوب شدند.
گفتنی است؛ دکتر حمید امین اسماعیلی رییس و دکتر ایرج فیضی دبیر 

این کانون هستند.

آمادگی نقش آفرینی موثرتر 
در حوزه ی اشتغال دانش آموختگان استان را داریم 

انتصاب اعضاي شوراي راهبري کانون تفکر جهاددانشگاهي 

رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه:
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مراســم تکریم و معارفه 
سرپرست جهاددانشگاهی 
قزویــن با حضــور معاون 
هماهنگی و امــور مجلس 
جهاددانشــگاهی کشور، 
نماینده ولی فقیه در استان، 
رییس کمیســیون اصل 90 
و نماینده مــردم قزوین در 
مجلس شــورای اسالمی، 
نماینــده رییــس مجمع 
نمایندگان اســتان، برگزار 

شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، مراسم معارفه و تکریم 
رییس این واحد با حضور احمد شــریفی زاده معاون هماهنگی و امور 
مجلس جهاددانشگاهی کشــور، آیت ا... عابدینی نماینده ولی فقیه در 
استان، داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 و نماینده مردم قزوین 
در مجلس شورای اســالمی، بهمن طاهرخانی نماینده رییس مجمع 
نمایندگان اســتان، مسووالن اســتانی و جهادگران در سالن مهندس 

بهشتی قزوین برگزار شد.

جهاددانشگاهی سازمانی جوان، خوش فکر، 
چاالک و انقالبی است

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی در این مراسم با اشاره 
به فعالیت های جهاددانشگاهی اســتان اظهار کرد: این مرکز توانسته 
اقدامات بزرگی از جمله راه اندازی مرکز ناباروری و تالیف کتب آموزشی 

زبان انگلیسی را انجام دهد.
داوود محمدی با اشــاره به  این که جهاددانشگاهی یک سازمان جوان، 
خوش فکر، چاالک و انقالبی است، گفت: این زنجیره ی علمی، تحقیقی 
و پژوهشــی می تواند به تولید ثــروت و ارتقای جایگاه کشــور کمک 

به سزایی کند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: جهاددانشگاهی 
یک ظرفیت عظیم اســت که مسووالن اســتانی آن گونه که باید از این 

ظرفیت استفاده نکرده اند.

مسووالن عدل را در 
جامعه اجرا کنند

 در ادامــه ي مراســم، نماینده 
ولی فقیه در استان قزوین اظهار 
کرد: همه ی انگیزه مدیران باید 
برپایی عدل و قســط باشد، اگر 
قسط برقرار نباشد، پرچم اسالم 
به  دروغ افراشــته شــده است؛ 
چراکــه زمانی پرچم افراشــته 
می شــود که عدالت در جامعه 

وجود داشته باشد.
آیت ا... عبدالکریم عابدینی تصریح کرد: کلمه ی جهاددانشــگاهی نام و 
عنوان پربرکتی است که رحمت خدا، کار کردن باانگیزه ي انقالبی و خود 

را محدود نکردن به گزارش دادن در ذهن ما تداعی می کند.

قزویــن  از جهاددانشــگاهی  مســووالن 
حمایت کنند/ ایجاد ۲0 هزار شــغل توســط 

جهاددانشگاهی درکشور
هم چنین  دکتر احمد شــریفی زاده معاون هماهنگــی و امور مجلس 
جهاددانشگاهی با اشاره به  این که اقتصاد و اشــتغال یکی از مشکالت 
مردم بوده که در این روزها مطرح شده است، اعالم کرد: توسعه ی اشتغال 
خانگی در هشت استان توسط جهاددانشگاهی صورت می گیرد و طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته در آینده، 20 هزار شغل توسط این حرکت در 

کشور ایجاد خواهد شد.
دکتر احمد شریفی زاده تصریح کرد: جهاددانشگاهی واحد قزوین، مجموعه ی 

نو پایی است که با تاخیر به مجموعه جهاددانشگاهی کشور اضافه شد.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 7 هزار نفر در کشور در مجموعه 

جهاددانشگاهی فعال هستند و خدمات ارزنده ای ارایه می دهند.
دکتر شریفی زاده تاکید کرد: جهاددانشــگاهی قزوین نیز می تواند در 
حوزه ی رویان و صنعت وارد شــود و این مهم حمایــت همه جانبه ی 

مسووالن استانی را می طلبد.
گفتنی است، در پایان این مراسم از زحمات محمدحسین فائزی ریاست 
سابق جهاددانشگاهی استان تقدیر و حکم سرپرستی جهاددانشگاهی 

استان به فرشاد پیله چی اهدا شد.

سید احســن علوی، نماینده مردم کردستان در مجلس شورای 
اســالمی، نهم دی از جهاددانشــگاهی و خبرگزاری ایسنا در 

کردستان بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردستان، معضالت مختلف 
اســتان از جمله بیکاری و سایر عوامل افزایش آســیب های اجتماعی در 
استان، اقدامات انجام شده در راستای توسعه استان کردستان، بودجه سال 

آینده کشور و نرخ تورم، به کارگیری نخبگان و نحوه ی عملکرد دانشگاه ها و 
دانشجویان در جهت توسعه ی علمی و... از جمله مباحث مطرح شده توسط 
نماینده مردم دیواندره، سنندج و کامیاران در مجلس شورای اسالمی در 

این بازدید بود. 
گفتنی است، علوی در این بازدید، از حوزه های مختلف جهاددانشگاهی استان، 
به ویژه دفتر ستاد مشاغل خانگی، آموزش و فرهنگی دیدار کرد و مباحثی در 

خصوص ظرفیت ها و پتانسیل های جهاددانشگاهی در استان مطرح شد. 

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی قزوین

بازدید نماینده مردم کردستان در مجلس از جهاددانشگاهی استان
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سرپرست جهاددانشگاهی   
واحد ایالم بر توسعه فناوری 
اطالعات در این اســتان با 
ایجاد هم افزایی و همکاری 
ســایر نهادها و سازمان ها 

تاکید کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی  ایالم، ســید 
غالم رضا حسینی سرپرست اين 
واحد، 25 دی  در دیدار با مدیر کل 

ارتباطات و فناوری اطالعات استان ایالم با اشاره به اهمیت توسعه فناوری 
اطالعات در زمینه های مختلف اظهار کرد: جهاددانشــگاهی   یک نهاد 
علمیـ  پژوهشی است که رسالت آن انجام پروژه های کاربردی، توسعه 

فناوری، ارتقای بهره وری و شبکه سازی است.
وی با بیان این که رویکرد جهاددانشگاهی   در کشور الگوسازی و در کنار 
آن ظرفیت سازی اســت، گفت: این نهاد به عنوان بزرگ ترین شبکه ی 
پژوهش و آموزش، می تواند با اســتفاده از تجارب ایجاد شــده در سایر 
واحدها و هم چنین انجام پروژه های متعــدد کاربردی و تقاضامحور در 

توسعه ی استان و اشتغال، نقش موثری داشته باشد.
حسینی با اشاره به فضای بکر استان ایالم برای توسعه فناوری اطالعات و 
فعالیت در این حوزه افزود: در این استان فرصت های زیادی برای ارتقای 
فناوری به ویژه در بخش مشاغل و اصناف وجود دارد و باید زیرساخت ها 

را در این حوزه توسعه داد.
سرپرست جهاددانشــگاهی   ایالم با اشــاره به این که در دنیای امروز، 
الگوهای کسب وکار تغییر کرده است، گفت: حوزه ی فناوری اطالعات 

بستر مناســبی را برای تسهیل و 
تسریع فرآیندهای کسب وکار و 
ایجاد فرصت های متعدد فراهم 

مي کند.
این کــه  بیــان  بــا  وی 
جهاددانشــگاهی   اســتان ایالم 
برنامه های خوبــی در زمینه ي 
فنــاوری اطالعات در دســت 
اقدام دارد، گفــت: فرصت ها در 
زمینه های مختلف وجود دارد تا 
بتوان کارهای بزرگی انجام داد و 
باید در این زمینه از ظرفیت هــای موجود در بخش خصوصی و جذب 

سرمایه گذار استفاده کرد.
عباس بیرامی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ایالم نیز در 
این دیدار ضمن تبریک انتصاب رییس جهاددانشگاهی   واحد استان ایالم، 
اظهار کرد: امروزه اهمیت فناوری اطالعات و استفاده از بسترهای موجود 

در این حوزه به خوبی نمایان شده است.
وی با بیان  این که فناوری اطالعات زیربنای همه ی حوزه ها است، گفت: 
این اداره کل، آماده ي همــکاری و حمایت از طرح های مشــترک در 
زمینه های تحقیقاتی، پژوهشــی و اجرایی در حوزه فناوری اطالعات با 

سایر مراکز علمی و دانشگاهی است.
بیرامی به اهمیت فعالیت تیمی در حوزه فناوری اطالعات اشاره کرد و 
افزود: این اداره کل با توجه به ظرفیت های موجود در جهاددانشگاهی   
واحد ایــالم از هرگونه همــکاری به ویژه در زمینه های توســعه دولت 
الکترونیک، امنیت ســایبری و تولید نرم افزارهای کاربردی اســتقبال 

می کند.

تاکید سرپرست جهاددانشگاهی   ایالم
 بر توسعه فناوری اطالعات در استان

معــاون هماهنگی و امــور مجلس، مدیر کل امــور واحدها، 
پژوهشکده ها و سازمان های جهاددانشگاهی در بازديد خود 
از واحد هرمزگان با فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و 

برنامه های آتی این واحد آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد هرمــزگان ، 13 دی، 
معاون هماهنگی جهاددانشگاهی در سفر یک روزه ی خود به هرمزگان 

از جهاددانشــگاهی بازدید کــرد و از نزدیک در جریــان فعالیت های 
اعضا و چالش های پیــش روی این واحد قرار گرفت و با هیات رییســه 

جهاددانشگاهی واحد هرمزگان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
گفتنی اســت، پس از بازدید از واحدهای مختلف جهاددانشــگاهی، 
نشســت هاي جداگانه ای با حضور مدیران و اعضای هیات رییسه ی 
واحد برگزار شــد و در ادامه، معاونان نیز عملکرد یکســاله ی خود را 

ارایه دادند.

بازدید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی
 از واحد هرمزگان
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تفاهم نامه همکاری مشترک بین جهاددانشگاهی استان و اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ســنندج، ششم دی در 

سنندج منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد کردستان، سید کمال 
حسینی، در نشست انعقاد اين تفاهم نامه اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی از قدیمی ترین تشکل های کشور است که در راستای 

قانون ایجاد شده و ارتباط و تعامل خوبی با دولت مجلس داشته است. 
وی افزود: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، اکنون این نتیجه حاصل شده که 
تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی ورود مردم به عرصه های اقتصادی 

کشور است. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به این که 
دولت امروز، بیش از گذشته به بخش خصوصی اهمیت می دهد، عنوان کرد: 
در این راستا بخش خصوصی به شناسایی راهکارهایی برای بهبود وضعیت 

کسب وکار و موانع موجود در این راه اقدام کرده است. 
وی بیان کرد: یکی از عوامل موثر در کمک به برون  رفت از مسایل اقتصادی 
بهره گیری از مراکز علمیـ  پژوهشی، دانشگاهی و مراکزی که از نظر فکری 

ما را یاری می دهد، است. 
حسيني عنوان کرد: اتاق در این راســتا به مذاکره با دانشگاه کردستان و 

جهاددانشگاهی استان اقدام کرده است تا بتوانیم از پتانسیل های این 
نهادهای علمی استفاده کنیم. 

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این تفاهم نامه و تعامالت را 

با همکاری این مراکز علمی نهادینه کنیم و با همکاری جهاددانشگاهی به 
مردم خدمات کاربردی ارایه دهیم. 

در ادامه، چیا ســهراب نژاد رییس جهاددانشــگاهی کردستان با اشاره به 
رسالت های جهاددانشگاهی در استان کردستان اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
یک مجموعه ی علمی و فرهنگی است که در بخش های آموزش، فرهنگی، 
پژوهشی و علمیـ  کاربردی در اســتان خدمات و اقدام های خود را ارایه 

می دهد. 
وی با اعالم این کــه معاونت آموزشــی جهاددانشــگاهی به عنوان یک 
واحد آموزشــی فعال در اســتان فعالیت می کند، افــزود: واحد آموزش 
جهاددانشــگاهی در برگزاری دوره های مختلــف کوتاه مدت و دوره های 
بازارمحور از نظر جامعه آماری جزو بزرگ ترین مجموعه های آموزشــی 

استان کردستان است. 
سهراب نژاد با اشــاره به فعالیت مراکز جهاددانشگاهی در شهرستان های 
مختلف استان عنوان کرد: در این راستا تاکنون دوره های آموزشی مختلف 
جهاددانشگاهی ویژه کارکنان اداره ها را برگزار کرده و بیشتر اداره های سطح 

استان طرف قرارداد جهاددانشگاهی هستند. 
سهراب نژاد در پایان یادآور شد: امیدواریم با اجرایی کردن این تفاهم نامه، 
بتوانیم هم در توسعه ی استان و هم در اشتغال زایی جوانان استان، کار موثری 

را انجام داده باشیم. 
گفتنی است، در پایان این نشســت، تفاهم نامه همکاري به امضای 
روسای جهاددانشگاهی کردســتان و اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی سنندج رسید. 

همکاری  بین جهاددانشگاهی صنعتی
 امیرکبیر و موسسه پژوهشی علوم  و فناوری 

رنگ و پوشش

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی 
ورسه  ای رییس این واحد از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با موسسه 
پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش خبر داد و افزود: پس از برگزاری 
جلسه ی مشترک با معاون پژوهشی موسسه، دکتر کمال الدین قرنجیک 
به منظور گسترش همکاری  ها و هم  افزایی بین جهاددانشگاهی و موسسه، 
این تفاهم نامه، نهم دی در زمینه  های مختلف پژوهشــی، آموزشــی و 
فرهنگی بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و موسسه به امضا 

رسیده است.
رییس جهاددانشــگاهی واحد صنعتی امیرکبیر گفت: تدوین و اجرای 
طرح  های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی مورد نیاز و مرتبط با همکاری 

مشترک دو طرف از مهم  ترین موضوعات این تفاهم نامه است.
وی افزود: این تفاهم نامه به منظور اســتفاده از منابع علمی و پژوهشی، 
اجرای دوره  های آموزشی کوتاه مدت مشترک، همکاری در چاپ و نشر 
کتب و تبادل موثر مدیران و کارشناسان دو طرف در زمینه  های پژوهشی، 
فرهنگی و آموزشی می  باشــد و امیدواریم بتوانیم گام  های خوبی را در 

عرصه ي فعالیت  های مشترک برداریم.

برگزاری نشست سرپرست جهاددانشگاهی 
مازندران و فرماندار جویبار

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی مازندران، نشســت 
سرپرست این واحد با فرماندار شهرســتان جویبار، 12 دی در این 

فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، دکتر واحد عبداللهیان سرپرست جهاددانشگاهی 
مازندران با اشاره به فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه ی فرهنگی، 
پژوهشی و آموزشی گفت: در حوزه ی آموزشی، پنج مرکز تخصصی 
کوتاه مدت در شهرستان های استان فعال است و چنان چه استقبال 
الزم در شهرســتان جویبار برای برگزاری کالس های کوتاه مدت 
جهاددانشگاهي باشد، در این شهرستان مرکز آموزش کوتاه مدت 

دایر خواهیم کرد.
وی افزود: در حوزه  فرهنگی جهاددانشگاهی ضمن انجام فعالیت های 
پژوهشــی، دو خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنــا( و خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا( را دارد که در حوزه ی تخصصی و عمومی به 

انعکاس اخبار و رویدادهای استان می پردازد.
در ادامه، رجبعلی وهابی فرماندار جویبار گفت: جهاددانشــگاهی 
نهادی ارزشمند و علمی اســت و  برای ما حمایت از این نهاد برای 

توسعه ي شهرستان و استان افتخار است.

اخبار کوتاه

انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی استان و اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج 
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پیام تسلیت رییس جهاددانشگاهی برای 
درگذشت علیرضا تلیانی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، رییس این نهاد در پیامی 
درگذشت علیرضا تلیانی، دبیر خبر خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 

را تسلیت گفت.
در اين پیام آمده است:
انا هلل و انا الیه راجعون

با تالم و تاسف، ضایعه ی درگذشت جهادگر عزیز و همکار ارجمندمان 
شادروان علیرضا تلیانی دبیر سرویس دین و اندیشه و میراث فرهنگی 
خبرگزاری دانشــجویان ایران )ایســنا( را خدمت همکاران ایسنا و 
جهاددانشگاهی و خانواده و بازماندگان محترم آن مرحوم تسلیت عرض 
می نمایم و از درگاه خدای رحمان و رحیم غفران و رحمت برای ایشان و 

سالمتی و صبر برای همسر و خاندان گرامی مسالت می کنم.
هم چنیــن در پیامــی جداگانــه، سرپرســت معاونــت فرهنگی 

جهاددانشگاهی نیز درگذشت ناگهانی علیرضا تلیانی را تسلیت گفت.

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
جهاددانشگاهی و شهرداری زنجان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی زنجان، تفاهم نامه همکاری 
بین شــهرداری زنجان و جهاددانشگاهی اســتان جهت استفاده از 
ظرفیت های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی این نهاد انقالبی 
و نیز کمک به ارتقای فعالیت های جهاددانشگاهی استان با استفاده 
از ظرفیت و منابع شــهرداری زنجان منعقد شــد تا این تفاهم نامه 
پیش درآمدی برای کاربردی شدن ظرفیت های جهاددانشگاهی در 

جامعه با استفاده از ابزاری که شهرداری در اختیار دارد، باشد.
رییس جهاددانشگاهی استان در جریان انعقاد این تفاهم نامه همکاری 
با بیان این که این نهاد انقالبی در اســتان تا به امروز ورود موفقی در 
حوزه ی دانش آموختگان داشته است، افزود: ما معتقدیم برای کشف 
استعدادهای ناب نباید خود را محصور در محیط دانشگاهی کرد، به 
همین دلیل هم زمان با تداوم کارهای خود در حوزه دانشگاهی، یک 
گام به جلو حرکت کردیم تا خارج از این مجموعه نیز به دنبال پرورش 

این استعدادها با راه اندازی این مرکز باشیم.
شهردار زنجان با بیان این که ویژگی های این گروه آن است که اول یک 
نگاه علمی دارند و نگاه دوم آن ها نگاه اجرایی است، تصریح کرد: شاید 
این سوال مطرح باشد که چه ایده هایی در این بین می تواند پیشرو بوده 
و در راس امور اجرایی قرار گیرد و به اعتقاد ما آن ایده ای است که دارای 
خالقیت  بوده و نوآوری و ابتکار خاصی را داشته باشد که به اعتقاد ما 
جهاددانشگاهی زنجان با برگزاری برنامه هایی هم چون رویدادهای 
کارآفرینی می تواند در این زمینه موثر واقع شود و تا به امروز نیز در 
این زمینه موفق عمل کرده و توانسته است در رسیدن به این ایده ها و 

خالقیت ها کمک کند.

افزایش همکاری های مشترک 
جهاددانشگاهی و دفتر امور اجتماعی 

استانداری سیستان وبلوچستان
به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی سیستان وبلوچســتان، 
دکتر منصور تاجری رییس این واحد، 17 دی در نشســتی مشترک با 
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری سیستان وبلوچستان اظهار کرد: 
جهاددانشگاهی نهادی علمی و انقالبی اســت و امروزه این نهاد تالش 
و نگاه خود را به برنامه ها و اقدامات آموزشــی، پژوهشــی، تحقیقاتی، 

فرهنگی، اشتغال، کارآفرینی و... معطوف ساخته است.
رییس جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان ادامه داد: آموزش وپژوهش 
یکی از نیازهای ضروری و انکارناپذیر جامعه امروزی به ویژه در عرصه های 

اجتماعی به شمار می رود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری سیستان وبلوچستان نيز در 
این نشست اظهار داشــت: با نام، تفکر، اقدامات و آثار جهاددانشگاهی 
آشنا هســتیم؛ از زمان اوایل انقالب فرهنگی که این نهاد نوپا مسوول 
بازنگری متون درسی کشور بود و در انتشار کتب تحصیلی در آن زمان 

نقش آفرینی داشت.
اکاتی ادامه داد: جهاددانشگاهی از همان زمان، پای در مسیر بالندگی و 
ترقی گذاشت و امروزه به درخت تنومندی تبدیل شده که عالوه بر موفقیت 
در عرصه های مختلف علمی، پژوهشــی و تحقیقاتی، توانسته اقدامات 

فرامرزی انجام دهد و بازوی توانمند علمی و تحقیقاتی کشور باشد.

تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی   
خوزستان و تبلیغات اسالمی استان

 منعقد شد 
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهی   خوزستان، به منظور 
توسعه ي همکاری و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های موجود 
و گسترش همکاری های متقابل و توســعه ی فعالیت های فرهنگی، 
تفاهم نامه ای میان ســازمان جهاددانشگاهی   خوزســتان و اداره  کل 

تبلیغات اسالمی خوزستان منعقد شد.
آیین انعقاد این تفاهم نامه، 27 دی  با حضور سید علیرضا علوی رییس 
سازمان جهاددانشــگاهی   خوزســتان و حجت االسالم والمسلمین 
محمدحسین بلک مدیرکل تبلیغات اســالمی خوزستان با محوریت 
همکاری در حوزه های فرهنگی، آموزشي و پژوهشي در سالن جلسات 

جهاددانشگاهی   استان برگزار شد.
همکاری همه جانبه در پروژه های مشــترک در زمینه ی علوم قرآنی، 
همکاری در زمینه ی انتشــار کتب و نشــریات آموزشیـ  پژوهشی و 

ترویجی و... از جمله موارد همکاری در قالب این تفاهم نامه است.

با حکم دکتر طیبی؛
اعضاي شوراي نظارت و گسترش 

تشکیالت فرهنگي جهاددانشگاهی منصوب 
شدند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
این نهاد طی حکمی دكتر ايرج فيضي ریيس پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي، سيد محمد هاشمي تروجني 
ریيس مركز فرهنگي دانشــجويي امام، واليت فقيه و انقالب اسالمي، 
سيد عليرضا علوی رییس ســازمان جهاددانشگاهي خوزستان، علي 
متقيان مديرعامل سازمان خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( و حسين 
مهرجردي مديركل راهبری فرهنگی جهاددانشگاهي را برای مدت دو 
سال به عنوان »عضو شــورای نظارت و گسترش تشكيالت فرهنگي 

جهاددانشگاهي« منصوب کرد.
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گسترش همکاری بین جهاددانشگاهی 
استان و شهرداري یزد 

به گزارش روابط عمومي سازمان جهادانشگاهی يزد، اين سازمان و شهرداري 
يزد، تفاهم نامه ی همكاري هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و فناوري امضا 

كردند.
هدف ايــن تفاهم نامه كه بــه امضاي مهــدي باصولي رييس ســازمان 
جهاددانشگاهي اســتان و مهدي جمالي نژاد شــهردار يزد رسيده است، 
گسترش، تقويت و توســعه ي همكاري ها با هدف دسترسي و به كارگيري 
فناوري هاي نوين و روزآمد در اجراي طرح هاي فناورانه و هم چنين در راستاي 
ارتقاي سطح خدمت رساني شهرداري ها با تكيه بر توان علمي تحقيقاتي 

كشور می باشد.
زمينه هاي همكاري متقابل جهاددانشگاهي و شهرداري يزد در حوزه هاي 
پژوهشي، فناوري و آموزشي تعريف شــد كه از جمله مفاد آن مي توان به 
استفاده از امكانات تحقيقاتي متقابل بر پايه ضوابط، مشاركت در تعريف دقيق 
عناوين و مهندسي نيازهاي پژوهشي شهرداري، همكاري در تهيه و تدوين 
استانداردها و شايستگي هاي شغلي، همكاري متقابل در بومي سازي و انتقال 
فناوري  هاي جديد، همكاري در تعريف طرح ها و نيز شكل گيري اتاق فكرهاي 
مورد نياز شهرداري، انتشار دستاوردها و تاليف و انتشار كتب و نشريات علمي ـ 

پژوهشي و علميـ  ترويجي و همكاری در بهبود فضای سبز، اشاره كرد.
گفتني است؛ در مراسم امضاي اين تفاهم نامه رييس شوراي شهر، معاونان 
شهردار، مدير مركز فناوري و خالقيت هاي نوين شهري و چند تن از اعضاي 

شوراي شهر يزد نيز حضور داشتند.

نشست مشترک دکتر شیخ سهیل اسعد با اعضای 
جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی عالمه طباطبایی، دکتر سهیل 
اسعد استاد حوزه و دانشگاه، مسلط بر 4 زبان زنده ی دنیا، مبلغ مکتب 
اهل بیت)ع( در بیش از 25 کشور اسپانیایی زبان دنیا و استاد رشته ی 
مطالعات اسالمی و عرفان در تشیع، 10 دی با جمعی از جهادگران واحد 
عالمه و مسووالن فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی به گفت وگو پیرامون 
فعالیت های فرهنگی در راســتای ترویج انقالب اسالمی ایران و تبلیغ 

مذهب شیعه در جهان پرداخت. 
در ابتدای نشست، دکتر اسعد به اهمیت زبان اسپانیایی به عنوان دومین 
زبان کشور آمریکای التین بعد از زبان چینی اشاره و مشکالت 20 سال 

فعالیت های فرهنگی اسالمی خویش را در آمریکای التین برشمرد. 
به اعتقاد وی برای فعالیت در ســطح بین المللی ابتدا باید نیازها، رقبا، 
جریان ها و میادین بین المللی را شناســایی و تحقیقات و پژوهش های 
میدانی در جهت نیازسنجی بین  المللی صورت پذیرد و سپس در راستای 
اطالعات به دست آمده، برنامه ریزی و تولید محتوایی جامع و فراگیر و با 

منطق برای شناساندن اسالم به جهانیان ایجاد شود.
این نشست با حضور دکتر بهمن سعیدیان راد رییس جهاددانشگاهی 
عالمه طباطبایی و جمعی از مدیران و معاونان، دکتر مومنی مدیرکل 
برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت طرح های فرهنگی دانشگاه عالمه، دکتر 
اشرفی معاون آموزشــی و پژوهشی دانشــکده الهیات دانشگاه، دکتر 
امیدبخش مدیرگروه زبان اسپانیایی، حیدری کارشناس نهاد رهبری 
دانشگاه و نمایندگان تشکل دانشجویی هیات اصحاب عاشورایی دانشگاه 

عالمه برگزار شد.

توسعه همکاری های مشترک 
جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان و بسیج 

سازندگی استان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان، دکتر منصور 
تاجری رییس اين واحد استان، 25 دی در نشست مشترک با مسوول بسیج 
سازندگی سیستان وبلوچستان اظهار داشت: جهاددانشگاهی در حقیقت 

نهادی علمی، انقالبی و دانش بنیان است.
وی تحقیقــات و پژوهــش را یکــی از زمینه هاي همکاری مشــترک 
جهاددانشگاهی و بسیج سازندگی استان دانست و بیان نمود: در راستای 
مبحث اقتصاد مقاومتــی که مورد تاکیــد مقام معظم رهبری اســت، 
جهاددانشگاهی اســتان هم اکنون طرح بومی ســازی تولید بچه ماهی و 

پرورش ماهی در قفس را در سواحل مکران در دست اقدام دارد.
مسوول بسیج سازندگی سیستان وبلوچستان از جهاددانشگاهی به عنوان 
نهادی موثر در تولید علم و صنعت یاد کرد و افزود: رسالت محوری یک شاخص 
مهم برای جهاددانشگاهی به شمار می رود و رسالتش با دانشگاه متفاوت است.

سرهنگ جعفری با بیان  این که این نهاد انقالبی، حلقه ی اتصال بین علم 
و صنعت و اشتغال اســت، ادامه داد: بسیج نیز همانند جهاددانشگاهی در 
طرح ها و عرصه های بــر زمین مانده ورود پیدا می کنــد و با بهره گیری از 

نیروهای متعهد و کارآمد طرح هایش را تا حصول نتیجه ادامه می  دهد.

فعالیت های شرکت مهندسین مشاور فجر 
توسعه  جهاددانشگاهی در اردبیل گسترش 

می یابد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان اردبیل، مهران اوچی 
اردبیلی، 26 دی در دیدار با مدیر گروه شهرسازی مهندسین مشاور فجر 
توسعه جهاددانشــگاهی به تهیه ی طرح مطالعات راهبردی منطقه ي 
ویژه اقتصادی نمین توســط این شــرکت اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر نیز طرح ساماندهی و تدوین دستورالعمل آب های گرم معدنی و 
پارک های آبی سرعین با همکاری شركت مهندسین مشاور فجر توسعه و 

جهاددانشگاهی واحد اردبیل در حال انجام است.
وی افزود: این طرح به کارفرمایی آب منطقه   ای استان اردبیل و با هدف 
تدوین دستورالعمل های پیشــنهادی در زمینه ی مدیریت و تخصیص 
بهینه آب به مجتمع هــای آب درمانی، ارایه راهبردهای متنوع ســازی 
خدمات گردشگری در زمینه ی جذب بیشتر گردشگر، تدوین چک لیست 
حداقل های طراحی برای مجتمع های آب گرم ســرعین و درجه بندی 

مجتمع های آب درمانی شهر سرعین اجرا می شود.  
در این دیدار، مدیر گروه شهرســازی مهندسین مشــاور فجر توسعه 
جهاددانشگاهی با بیان  این که در راســتای توسعه هرچه بیشتر استان، 
فعالیت های این شــرکت در اردبیل گســترش می یابد، اظهار کرد: این 
شرکت با بيش از سه دهه تجربه ی حرفه اي در زمینه ی معماري، عمران، 
شهرسازي، سازه، برق و مكانيك، مجموعه اي مناسب برای ارایه خدمات 

جامع و متنوع است.
اسماعیلی از آمادگی شركت مهندسين مشاور فجر توسعه جهاددانشگاهی 
برای همکاری و مشارکت در توسعه ی استان اردبیل خبر داد و خاطرنشان 
کرد: اميد است این شرکت به لحاظ تجربيات و سابقه ي دانشگاهي خود در 

مسير رشد و توسعه ي استان اردبیل بيش از پيش موثر واقع شود.
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گسترش همکاری بین جهاددانشگاهی استان 
مرکزی و دانشکده  فنی و حرفه  ای امیرکبیر اراک

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان مرکزی، تفاهم 
نامه همکاري بين اين واحد و دانشــکده فني و حرفه اي اميرکبير 
اراک با پیگیری دفتر مدیریت انتقال تکنولوژی معاونت پژوهشــی 
جهاددانشگاهی استان، دوم دی با حضور روساي واحد و  دانشکده 

به امضا رسید.
دکتر سید جعفر نظام دوست رییس جهاددانشگاهی استان مرکزی 
در این مراسم گفت: بر اساس این تفاهم نامه و با توجه به ظرفیت های 
آموزشی، پژوهشی و فناوری دو طرف، امیدواریم در راستای توسعه و 
ترویج فرهنگ پژوهش و پیشرفت علمی استان مرکزی حرکت کنیم.
وی آینده پژوهی در حوزه های مختلف علمــی، همکاری در تهیه 
و تدوین متون آموزشــی و نیز برگزاری دوره های آموزشــی براي 
توانمندسازی علمی و تخصصی مخترعان، مبتکران و پژوهشگران 

مرتبط را از جمله اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
سید علیرضا مصطفوی رییس دانشــکده فنی و حرفه  ای امیرکبیر 
اراک هم در این مراســم در ســخنانی با تقدیر از اقدامات شایسته 
جهاددانشگاهی در حوزه های آموزشی و پژوهشی افزود: بر اساس 
این تفاهم نامه آمادگی داریم در زمینه ی مطالعه، بررسی و شناسایی 
فرصت ها، ظرفیت ها و چالش های استان در حوزه های مختلف علمی، 
اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی و سیاسی تعامل خوبی با نهاد انقالبی 

جهاددانشگاهی داشته باشیم.

بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
استان از جهاددانشگاهي چهارمحال وبختیاري 

به گزارش روابط عمومــي جهاددانشــگاهي چهارمحال وبختياري، 
حبيب ا... وفايي، 25 دي در بازديد از ســاختمان جهاددانشــگاهي 
و برگزاري نشســت هم انديشــي با ریيس واحد، اظهار کرد: اهتمام 
جهاددانشگاهي به مسایل برنامه ريزي، پژوهشي و توسعه ی استان، 

نشان از عالقه اين نهاد به رشد استان است.
رييس ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اشــاره به وضعيت 
اقتصادي کشور، افزود: مساله ي اقتصاد، يک مساله ي نوپا و منطقه اي 
نيست، يک مساله ي بين المللي است و تمام ارکان و عناصر به هم وابسته 

را در برمي  گيرد.
وفايي با بيان اين که الزم است نگاه اقتصادي به مساله ي توسعه ي استان 
حاکم شود، تصريح کرد: عرضه به تنهايي منجر به يک اقتصاد پوياي 
داراي رشــد و توسعه پايدار نمي شــود و اکنون اقتصاد دنيا بر مبناي 

تقاضامحوري است.
همچنيــن رییــس   جهاددانشــگاهی   اســتان اظهار کــرد: بنيان 

  جهاددانشگاهی،   مساله شناسانه و کاربردي عمل کردن است.
وحيد خليلي با بيان اين که   جهاددانشــگاهی   سال 93، به هشت هزار 
نفر و در سال گذشته به 16 هزار نفر آموزش کوتاه مدت ارایه داده است، 
ادامه داد: آموزش هايي که در دانشگاه ارایه نمي شود و نياز روز جامعه 
است و آموزش هايي که به رونق اشتغال کمک مي کند، توسط اين نهاد 

انقالبي انجام مي شود.

دیدار مشاور تولیت آستان مقدس قم با اعضای 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان قــم، 
حجت االسالم والمسلمین علی اشرف عبدی مدير پژوهشکده علوم و 
معارف قرآن عالمه طباطبایی)ره( و سید علی اکبر حسینی نژاد مشاور 
تولیت آستان مقدس و اعضای معاونت فرهنگی این واحد، سوم دی با 
حضور در ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی قم  با يکديگر دیدار کردند.

این دو استاد برجسته، هم چنین در میزگردی که در آستانه ی ایام وفات 
حضرت معصومه)س( در جهاددانشگاهی واحد استان قم برگزار شد، 
شرکت نموده و در مورد جایگاه و شخصیت آن حضرت به ارایه مباحث 

خود پرداختند.
حجت االسالم والمسلمین عبدی نیز تاکید کرد: روایات مرتبط با آن 
حضرت و ثواب زیارت مرقد مطهر ایشان، دارای سند صحیح و معتبر 

است و جای هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد.
حجت االسالم والمســلمین حســینی نژاد نیز با بیان  این که حضرت 
معصومه)س( دریایی از فضایل بیکران هســتند که در همه ی ابعاد 
می  توان در مورد ایشان صحبت کرد، گفت: بعد والیت مداری حضرت 

معصومه)س( از ابعاد برجسته وجودی این بانوی بزرگوار بوده است.

سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه با شهرداری 
استان تفاهم نامه همکاری امضا کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، مهندس 
رضایی شهردار کرمانشاه ضمن بازدید و آشنایی با شتاب دهنده فناوری 
تیک از 20 واحد فناور و شــرکت دانش بنیان فعال در حوزه ی شهری، 
گفت: استان از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی برخوردار است، ولی 

متاسفانه شاهد هستیم که رتبه ی اول بیکاری کشور را داریم.
وی ادامه داد: هر کسی در تغییر نگاه به شغل موثر باشد، در واقع نوعی 
نجات دهنده است و ما باید دنبال معرفی شیوه های نوین کسب شغل و 
درآمد به مردم باشیم؛ بســیاری از مشکالت ما به ویژه در رابطه با ایجاد 
شغل با یک ایده حل می شــود، اما متاسفانه بیشتر دنبال کپی کاری از 
شغل هستیم و به یکباره همه به سمت یک شغل آمده و باعث اشباع آن و 
حتی ورشکستگی می گردند؛ در واقع هراندازه سرفصل های جدید شغلی 

باز کنیم، پایداری شغل و درآمد را ایجاد کرده ایم.
شهردار کرمانشاه افزود: مجموعه ی مدیریت شــهری آمادگی کامل 
دارد تا در پروژه ها و طرح هایی که مربوط به کار شــهرداری باشــد، با 

جهاددانشگاهی و پارک علم وفناوری همکاری کند.
در این نشست، بهرام بادکو رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه نیز 
گفت: خوشبختانه جهاددانشگاهی و پارک علم وفناوری تعامل خوبی با 

دستگاه های اجرایی دارد.
در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری دو طرف به امضای مهندس 
رضایی شهردار کرمانشاه و بادکو رییس جهاددانشگاهی کرمانشاه رسید.
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27 دي؛ روز “شهداي جهاددانشگاهي” نام گذاري شد

فرهنگی

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی  ، از نام گذاری 27 دی به نام 
“شهدای جهاددانشگاهی”   با تصویب شورای معاونان این نهاد خبر داد.

مهندس علیرضا زجاجی در گفت وگو با روابط عمومی جهاددانشگاهی  ، در رابطه 
با 27 دی سال 1365 و شــهادت 22 تن از جهادگران سازمان جهاددانشگاهی   
استان آذربایجان شرقی گفت: جهاددانشگاهی در 16مرداد سال 1359 تشکیل و 
با گذشت حدود 46 روز از فعالیت این نهاد، یعنی 31 شهریور همان سال، حمالت 
رژیم بعثی عراق به کشورمان آغاز شد. طبیعی بود که با حضور جوانان پرشور و 
دلداده به انقالب در دانشگاه ها و به دستور امام خمینی)ره( که فرمودند: »جنگ و 
دفاع از میهن در جهبه،  اولویت اول است«، یکی از وظایف اصلی جهاددانشگاهی    
در آن موقعیت، این باشد تا آن هایی که می توانستند در قالب رزمنده در گردان های 
مهندسی حضور پیدا کنند و آن هایی که نمی توانستند، در پشت جبهه ها برای 

آماده  کردن ادوات جنگی فعالیت نمایند. 
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی ادامه داد: در نتیجه 80 درصد فعالیت 
واحدهای جهاددانشگاهی در آن زمان به بحث جنگ و تجهیزات جنگی در قالب 

پروژه های تحقیقاتی، عملیاتی، ساخت و حتی تعمیرات متمرکز شد.
وی تصریح کرد: یکی از واحدهای جهاددانشگاهی که در آن زمان به حوزه ی جنگ 
و تجهیزات جنگی ورود کرد، واحد آذربایجان شرقی بود که جهادگران آن در یک 
سوله ی مستقر در دانشکده ی فنی دانشگاه تبریز به تولید قطعات و ابزارآالت جنگی 
می پرداختند. صدام و نیروهای دشمن نیز به واسطه ی عوامل و جاسوسان خود از 
این فعالیت ها مطلع شدند و در عملیات “کربالی 5” با هواپیماهای خود به مقر 
تولیدات جنگی جهاددانشگاهی   استان حمله کردند و 22 نفر از همکاران جهادگر 
جهاددانشگاهی   را به شهادت رساندند و 7 نفر دیگر را هم مجروح و جانباز کردند.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی   بیان کرد: به واسطه ی این روز مهم و 
بزرگداشت یاد شهدا به ویژه شهدای جهاددانشگاهی در سراسر کشور، پیشنهاد 
نام گذاری 27 دی به  نام شهدای دانشگاهی در شورای معاونان جهاددانشگاهی 

مطرح و تصویب شد.
مهندس زجاجی افزود: در حال حاضر نیز وصیت نامه، عکس و یادگاری های این 

شهدا در موزه ی شهدای جهاددانشگاهی   تبریز نگهداری می شود.
وی تاکید کرد: از تمام روسا، معاونان فرهنگی و مســووالن واحدهای سازمانی 
جهاددانشگاهی خواسته ایم، در راستای زنده نگه داشتن یاد و ترویج سیره ي  شهدا 
و به مناسبت روز شهدای جهاددانشگاهی  ، اجرای برنامه هایی هم چون، دیدار با 
خانواده های شهدای گرانقدر واحد خود، بزرگداشت مقام شهدا، برگزاری نمایشگاه 
عکس، آثار و معرفی شهدای واحدهای خود و انعکاس این رویدادها در رسانه ها را 

در لیست فعالیت های خود قرار دهند.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی   در پایان گفت: تصمیم گرفته شد تا 
یادمانی از شهدای جهاددانشگاهی   تهیه شود و در مجتمع تحقیقاتی شهدای این 

نهاد قرار گیرد.
گفتنی است، مهندس حاج سجاد )ایرج( خلوتی، محسن محمدی  غریبانی، رحمان 
قفل گری، مرتضی زمان پور نیاوران، علی فصیح  کجاآبادی، حمیدرضا ملکوتی خواه، 
علی رضا رضوان جو، عباس ارشدی پور، صدیار صفری، بیاضعلی اسدی فرد، سید 
محسن امین جواهری، ســعید امیرخانی، مهدی امیرکاظمی، علی رضا کریمی 
وفایی پور، حسین شیرین  سرندی، مرتضی جابری، فواد الدین محمودی، یعقوب 

اسماعیل زاده، شیرزاد شــریفی، هاشم اخترشمار، عادل جعفری 
نوعی پور و حسین رضاپور، 22 شهیدی هستند که 27 دی به مقام 

شهادت نایل آمدند.

   45
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با انتخاب »بوشــهر« 
به عنـــوان میــزبان 
دوازدهمیــن همایش 
ملـــی و نخســتین 
همایـــش بین المللی 
»خلیج فارس«، اعضای 
شورای سیاست گذاری 
این همـــــایش در 
جهاددانشـــگاهی با 
برخی از مســـووالن 
استان بوشهر دیدار و 
نحــوه ی برگزاری این 
همایش را تشـــریح 

کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان 
ایران، در دیدار اعضای شورای سیاست گذاری دوازدهمین همایش ملی 
و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس که قرار است اردیبهشت  سال 
آینده در این استان برگزار شود، مهندس علیرضا زجاجی نایب رییس 
شورا و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
بوشهر، به اهداف و روند انجام اولین همایش بین المللی خلیج فارس اشاره 
و بیان کرد: در مرحله ی اول اهمیت، نام خلیج فارس مدنظر است؛ پس 
از آن رویکرد فرهنگی و گردشگری با محوریت منطقه ی خلیج فارس با 
حضور صاحب نظران و سفرای کشورهای خارجی به عنوان هدف اصلی 

مورد توجه قرار می گیرد.
هم چنین، دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی 
و دبیر کمیته   ي علمی همایش نیز درباره ی کیفیت برگزاری همایش 
و مقاله های رســیده به دبیرخانــه گفت: تاکنون مقــاالت زیادی با 
ویژگی های علمی در محورهای مربوط به دبیرخانه همایش ارســال 
شــده اند؛ نظر به این که این همایــش بعد بین المللی نیــز دارد، در 
کمیته ی علمــی و داوری همایش، نگاه ســخت گیرانه ای به مقاالت 
ارسالی وجود دارد تا بتوانیم همایشی در خور شان ایران و با کیفیت 

عالی برگزار کنیم.
در ادامه، رحیم یعقوب زاده رییس مرکز گردشــگری علمی فرهنگی 
دانشجویان ایران و مجری همایش با ارایه  کلیاتی در خصوص برگزاری 
همایش اظهار کرد: نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش 
ملی علمیـ  فرهنگی خلیج فارس به منظور تحقق اهداف فرهنگی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، شناساندن و شناسایی بیش از پیش 
نام و مزیت های فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و گردشگری منطقه ی 
خلیج فارس با رویکردی کاربردی و نیز افزایش روح همکاری جمعی، 

کشف و شکوفاسازی خالقیت دانشجویی برگزار می شود.
وی هــدف از برگزاری همایــش را فراهم کردن زمینه هــای مطالعات 

برابــر  در  کاربــردی 
ی  ی هــا ر ا عت گذ بد
آگاهانه یا ناآگاهانه ای که 
سال های گذشته به منظور 
مصادره ی ســرمایه های 
فرهنگــی و متعلقــات 
هویــت ملــی ایرانیــان 
صورت می گیــرد، عنوان 
کرد و افزود: این همایش 
با رویکرد علمیـ  فرهنگی 
و در محورهای فرهنگ، 
هنــر و معمــاری حوزه  
خلیج فارس، گردشگری 
در تعامالت بین المللی حــوزه  خلیج فارس، گردشــگری، فرصت ها و 
چالش هــا، ایده های نو به منظور شناســاندن جاذبه های گردشــگری 
خلیج فارس، راهبردها و فرصت های ســرمایه گذاری گردشــگری در 
منطقه خلیج فارس، ایمنی و حقوق گردشگران، توسعه پایدار گردشگری 
خلیج فارس و ســواحل آن، توانمندی های منطقه در حوزه گردشگری 
فرهنگی، اکوتوریسم و سالمت و توســعه گردشگری سواحل جنوب با 

بهره مندی از توانمندی جوانان و نخبگان کشور برگزار می شود.
یعقوب زاده اظهار امیدواری کرد: این همایش بستری برای گفت وشنود 
و تبادل  نظر میان اندیشمندان، اســتادان، پژوهشگران و دانشجویان و 
استفاده از مطالعات کاربردی نو و دستاوردهای علمی تا افق های نوین 
برای دستیابی به راه های موثر در توسعه  همه جانبه ی خلیج فارس باشد 
و زمینه ساز صلح و توســعه پایدار و حفظ، پاسداشت و تداوم فرهنگ و 

تمدن اصیل و نجیب ایرانی شود.
آیت ا... صفایی نماینده ولی فقیه در اســتان بوشهر نیز در سخنانی این 
استان را کانون بســیار مهم منطقه ای در خلیج فارس دانست و افزود: 
تاریخچه ي به وجود آمدن آب راه و دگردیسی وجود قاره، نشان از قدمت 
این منطقه و نام خلیج فارس دارد؛ جهان آینده، جهان آب راه ها خواهد 
بود؛ بنابراین کشوری موفق اســت که دانش و کنترل آب راه ها را داشته 

باشد.
وي با بیان این که براســاس داشــتن این ظرفیت ها، ثروت و ظرفیت 
فوق العاده ای برای کشــور مهیا شده اســت، افزود: خلیج فارس محل 
تولد اندیشه ها و علوم نو بوده که متاســفانه از هیچ کداِم این ظرفیت ها 
استفاده ای نکرده ایم. اقتصاد کرانه ها از مهم ترین ظرفیت های اقتصادی 
دنیا هستند که نادیده گرفته شده و باید ظرفیت خلیج و کرانه بررسی 

شده و در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی به کار گرفته شود.
آيت ا... صفايي افزود: بُعد گردشگری و اقتصادی خلیج فارس که تاکنون 

مورد کم لطفی بوده، باید به همت مسووالن شکوفا شود.
در ادامه ، اعضای شــورای سیاســت گذاری دوزادهمین همایش ملی 
و نخســتین همایش بین المللی خلیج فارس با حیدر ســاجدی معاون 

آمادگي مسووالن استان بوشهر براي
 نخستین همایش بین المللي “خلیج فارس”   
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همکاری سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور 
و قوه  قضا تقویت می شود 

مدیـرکل پیشگیری های 
مردمی و مشــارکت های 
مردمی معاونت اجتماعی 
دســتگاه قضــا ضمن 
بازدید از سازمان قرآنی 
دانشگاهیان و فعالیت های 
آن بر تقویت همکاری بین 
قوه قضا و سازمان قرآنی 
دانشگاهیان کشور تاکید 

کرد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشور، سید 
علی اصغر رفاهی مستشار قضایی و مدیرکل پیشگیری های مردمی و 
مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی دستگاه قضا، نهم دی ضمن 
بازدید از اين ســازمان از بخش های مختلــف آن از جمله خبرگزاری 
بین المللی قرآن، مرکز مطالعات میان رشــته  ای قرآن کریم، استودیو 
قرآنی مبین و مرکز رشــد فعالیت های قرآنی بازدید و با فعالیت های 

آن آشنا شد.
وی در ادامه طی نشســتی با حضور حمید  صابرفرزام ريیس سازمان 
قرآنی دانشــگاهیان کشور ضمن ابراز خرســندی از فعالیت های این 
مرکز قرآنی و فعالیت های ویــژه  ي آن، بر افزایش تعامل بین دو طرف 
تاکید کرد و گفت: اداره  کل پیشــگیری های مردمی و مشارکت های 

مردمی معاونــت اجتماعی 
قوه قضاییه، دستگاه مستقیم 
تعامل با مردم و مردمی کردن 

فرهنگ پیشگیری است.
رفاهی افزود: یکی از وظایف 
مهــم دســتگاه قضایــی، 
مســوولیت اجتماعــی و 
پیشــگیری از وقــوع جرم 
و آســیب های اجتماعــی 
اســت. در این مسیر، معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جــرم قوه قضاییه بــا انجام مجموعه 
اقداماتی تا حد خوبی توانسته است در مسیر کاهش برخی آسیب های 

اجتماعی مثل حاشیه نشینی، طالق، سوانح رانندگی و... گام بردارد.
در ادامه، حمید  صابرفرزام با معرفی فعالیت های این ســازمان، گفت: 
مراکز فعالیت های قرآنی دانشجویان، رشــد فناوری ها و هنر قرآنی، 
خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا(، پژوهشکده مطالعات میان رشته ای 
قرآن کریــم، تولیدات چندرســانه ای قرآنی)مبیــن( و آموزش های 
تخصصی علوم و فنون قرآنی در ذیل این ســازمان مشغول به فعالیت 

هستند.
بعد از این نشست، دو طرف ضمن ارایه پیشنهاد هایی در جهت تقویت  
همکاری های دینی و قرآنی و کاهش آسیب ها، طر ح هایی را ارایه دادند 

که به زودی در این حوزه عملیاتی و اجرا خواهد شد.

سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان بوشهر نیز دیدار کردند.
خلیج فارس، دروازه ی ورود و خروج فرهنگ

ساجدی در این نشســت، خلیج فارس را دروازه ی اصلی ورود و خروج 
فرهنگ، تمدن، اقتصاد و سیاست ایران دانست و گفت: بالندگی دولت 
مرکزی ایران همواره به حضور قدرتمند سیاسی در خلیج فارس مربوط 
می شده اســت؛ این موضوع در دیدگاه نویســندگان جهانی درباره ی 
اهمیت راهبردی تنگه هرمز و جزایر ســه گانه به خوبی قابل ردگیری 

و بازیابی است.
وی افزود: این معبر بزرگ تاریخی، فرهنگی و سیاسی، امروزه در جهان از 
اهمیت خاصی برخوردار است و جایگاه چالش اصلی ایران با قدرت های 

استعماری شده است.
ساجدی هم چنین تالش دانشگاهیان در قالب برگزاری همایش های 
علمیـ  پژوهشــی را زمینه ای برای توســعه ي پایدار جزایر و سواحل 
خلیج فارس دانســت و افزود: مســووالن می توانند از این سرمایه های 
فکری ارزشمند که در اجرای همایش به منصه ظهور می رسند، نهایت 
بهره برداری را ببرند و برنامه ریزی برای اقدامات اجرایی بر اساس اصول 

علمی صورت گیرد.

نمایه شــدن مقــاالت ایــن همایــش در پایگاه 
 )ISC( استنادی علوم  جهان اسالم

تمام مقاالت پذیرفته شده در دوازدهمین همایش ملی علمیـ  فرهنگی 
خلیج فارس در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( نمایه می شود.
پایگاه استنادی علوم جهان اســالم )ISC( یک سامانه ی اطالع رسانی 
علمی است که در صدد رتبه بندی دانشــگاه های ایران و جهان اسالم و 
تجزیه و تحلیل مجالت علمی کشورهای اسالمی بر اساس معیارهای 
علم سنجی معتبر اسالمی می باشــد. ایران با تولید  ISC، بعد از ایاالت 
متحده که 60 سال در مطالعات استنادی تجربه دارد و نیز بعد از کشور 

هلند، سومین نظام استنادی جهان را بنیان گذاری کرده  است.
در این راستا، عالوه بر انتشار مقاالت منتخب در کتاب مجموعه ی مقاالت 
همایش )فارسي و انگليسي( و ارایه گواهی نامه، تمامی مقاالت منتخب 

همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه می شود.
هم چنین، عالقه مندان می توانند برای ارســال مقاالت علمی خود و کسب 
اطالعات بیشتر به سایتwww.persiangulf-co.ir  مراجعه نمایند یا مقاالت 
خود را از طریق ایمیــل  persiangulf-co@is tta.ir  یا ادمین کانال مرکز 
گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران به آدرس  ISTTA2 @  ارسال کنند.
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مراسم بزرگداشت 
شــهدای 27 دی 
بمباران دانشــگاه 
تبریز و شــهادت 
جمعی از جهادگران 
جهاد دانشــگاهی 
در موزه ي شهدای 
دانشــگاه تبــریز 
با حضــــور دکتر 
احمد شــریفی زاده 
معاون هماهنگی و 
امــور مجلـــس 

جهاددانشگاهی، مهندس علیرضا زجاجی سرپرست معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر محمدرضا پورمحمدی ريیس 
دانشگاه تبریز، مسووالن استانی و خانواده ي اين شهدا، برگزار 

شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 
مهندس علیرضا زجاجی سرپرست معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي 
در این آیین، با اشاره به آیه ای از قرآن کریم مبنی بر این که »شهدا زنده 
هستند«، گفت: شهدای ما زنده بوده و می نگرند با امانتی که به دست ما 

داده اند، چه می کنیم؛ امید است که در مقابل شهدا سرافکنده نشویم.

دکتر طیبی:
مستندسازی واقعه ي ۲7 دی 65 و فعالیت های 

جهادگران شهید از وظایف جامعه است
در ادامه مراسم، متن پیام دکتر طیبی توسط مهندس زجاجي قرائت 

شد که به شرح زير است: 
بسم ا... الرحمن الرحيم

َ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبُه  ِمَن الُْمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
لُوا تَْبِدياًل َوِمْنُهْم َمْن يَْنَتِظُر َوَما بَدَّ

از ميان مومنان، مردانى اند كه به آن چه با خدا عهد بستند، صادقانه وفا 
كردند؛ برخى از آن ها به شهادت رسيدند و برخى از آن ها در ]همين[ 

انتظارند و ]هرگز عقيده ی خود را[ تبديل نكردند.
در هنگامه ي رویارویی حق و باطل و ستیز مردان خدا با دشمنان دین و 
میهن اسالمی و در عرصه ي تالش و مجاهدت جهادگران عرصه ي جنگ 
و دفاع مقدس، مشعل های فروزانی هستند که با شهادت مظلومانه ي 

خود، راه جهاد و سعادت را برای رهپویان روشن و هموار می نمایند.
دانشــجویان مخلص جهاددانشگاهی دانشــگاه تبریز که با لبیک به 
فرمان رهبر کبیر خود، حضرت امام خمینی)ره( در پیشــبرد نهضت 
الهی و پیروزی انقالب اسالمی و حمایت از رزمندگان جبهه های نبرد 
در مقابله با دشــمنان بعثی، در سنگر مقدس ســاخت ادوات جنگی 
و پشــتیبانی از نیروهای خط مقدم، به صورت شبانه روزی در تالشی 

مستمر و مداوم بودند، 
مورد هجوم بی رحمانه 
و وحشــیانه ی دشمن 
واقع و بیســت ودو نفر 
از آن ها به فوز شهادت 
نایل آمدند و هفت نفر 
دیگر دچار جراحت و 

جانبازی شدند.
آری؛ حضــور اقشــار 
دانشگاهی و جهادگران 
جهاددانشــگاهی در 
عرصه های مستقیم و 
غیرمســتقیم جنگ تحمیلی و مقابله با متجاوزان به میهن اسالمی و 
استقالل و تمامیت ارضی ایران عزیز که ناشی از بلوغ و شعور بلند فرهنگ 
اسالم ناب محمدی و انقالب شکوهمند مردمی و درک شرایط اجتماعی 
و سیاسی کشــور و تبعیت از رهبری کبیر آن بود، آن ها را شایسته ی 
دریافت نشــان شــهادت و لقاءا... و ثبت در دفتر افتخارات ملت بزرگ 

ایران نمود.
مستندســازی واقعه ی 27 دی  1365 و معرفی نــام و فعالیت های 
پرآوازه ی همکاران جهادگر شــهیدمان از جهت آشنایی نسل جوان 
دانشجو و دانشگاهیان و مردم عزیز با اشاره به جان فشانی جهادگران 
عرصه ی علم وفناوری، زنده نگه داشــتن و الگوســازی از شخصیت 
و تاســی به روش و منش آن شــهدای بزرگ و حماسه ی بلندی که 
آفریدند، بخشــی از وظایف جامعه نســبت به آن عزیزان و رهروی 

راهشان است.
برای پاس داشــت یاد و مقام شهدای جهاددانشــگاهی، 27 دی، روز 
شهدای جهاددانشگاهی نام یافته و امید است در حفظ میراث و یادگار 
شهدا و در رهروی راهشان شرمنده ي آن ها نشویم. درپایان با دعا جهت 
شفای کامل جانبازان ســربلند این حادثه، به روح بلند شهیدان درود 
می فرستم و برای خانواده های ارجمند آن ها، ســالمتی و سرافرازی 
هر چه بیشتر مســالت دارم و از تالش های همکاران عزیز در سازمان 
جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی و دانشگاهیان محترم دانشگاه تبریز 
که در تعظیم و تکریم نام این شهیدان پرآوازه و مظلوم تحمل زحمت 
نموده اند، تشکر نموده و برای خدمت گزاران به میهن گرامی، سالمتی و 

مزید توفیقات الهی را آرزومندم.

نهادینه  کردن فرهنگ شهادت
در ادامه، دکتر محمدرضا پورمحمدی رییس دانشگاه تبریز نیز ، ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره ی  شهدای اسالم و انقالب، با اشاره به این که این 
مراسم در مشهد الشهدای دانشگاه های کشور برگزار شده است، اظهار 
کرد: امروز روز بزرگداشت انســان های وارسته ای است که با نثار جان 

خود به لقاء ا... پیوسته و برای دانشگاه تبریز افتخار آفریدند.
وی افزود: ما نباید کســانی را که در راه خدا جان خود را نثار کرده اند، 

برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای 27 دی 
جهاد دانشگاهی
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مرده پنداریم؛ چرا که آن ها پیش پروردگار خود قرار گرفته اند و همیشه 
زنده اند.

دکتر پورمحمدي با تاکید بر این که ما باید شــهدا را سرمشق و الگوی 
خود قرار دهیم، بیان کرد: شهدا محفل بشریت هستند و باید از شهدا، 

درس های زیادی را یاد بگیریم.
رییس دانشگاه تبریز تاکید کرد: حراست از دین و کیان کشورها نيازمند 
ايثار و از خود گذشتگی است که در این راستا شهدای ما کار حسینی 

کرده و از جان خود گذشتند و ما از راه ماندگانیم.
وی با بیان این که هر چــه زمان می گذرد از فرهنگ شــهادت فاصله 
می گیریم، گفت: باید با برگزاری این چنین مراسم ها، فرهنگ شهادت را 
در زندگی خود نهادینه کنیم؛ معتقدم بیش از گذشته نیازمند فرهنگ 
شــهادت در زندگی خود هســتیم، چراکه در حال حاضر، هجمه های 
زیادی در اطراف ما وجود دارد و باید بدانیم که مشکل جنگ اسالم و کفر 
خاتمه پذیر نیست و کفر با همه  ی وجودش در برابر اسالم ایستاده است.

حجت االسالم والمسلمین محمد انوری مسوول دفتر نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز نیز در این مراسم، با بیان این که 
شهدا چراغ راه ما هستند، اظهار کرد: شهدای دانشگاه، موجب افتخار و 
سربلندی ما هستند و به  همین دلیل نیز این دانشگاه، مشهد الشهدای 

تمامی دانشگاه هاست.
وی با تاکید بر این که شهدا راهنمایان ما در این جهان هستند تا ما راه 
خود را گم نکنیم، افزود: مکتب شــهدا، مهم ترین مالک ارزیابی امروز 
از حرکت و جامعه ی ما اســت؛ اگر جامعه ی خود را از جهات مختلف 

ارزیابی کنیم، باید شهدا را مالک و آرمان خود قرار دهیم.
برادر شهید حسین شیرین سرند که رزمنده و جانباز دفاع مقدس است 
نیز در این مراســم با بیان این که اگر مشکلی در جامعه نباشد، صدای 
اعتراض مردم نیز نخواهد بود، تاکید کرد: مردمانی چون مردم ایران در 
هیچ کجای دنیا پیدا نمی شوند؛ مردم ایران تحمل همه ی مشکالت را 
دارند، اما از مسووالن خواستاریم که درد و مشکالت مردم را درک کرده 

و رسیدگی کنند.
در پایان این مراسم از خانواده  ی شهدا تجلیل به عمل آمد.

معاون توسعه مدیریت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به  
همراه رییس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی این وزارت خانه 
از خبرگزاری ایکنا و ســازمان 
قرآنی دانشــگاهیان کشور 

بازدید کرد.

به گزارش سازمان قرآنی دانشگاهیان 
کشور وابســته به جهاددانشگاهی، 

مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
به همراه  محمدرضا فرنقی زاده  رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
اين وزارتخانه، 11 دی  با حضور در خبرگزاری ایکنا از بخش های مختلف 

این خبرگزاری بازدید کرد.
وی در این بازدید در جریان کار و 
نحوه ی فعالیت تحریریه ی فارسی، 
بین الملل و کانــون خبرنگاران نبأ 

خبرگزاری ایکنا قرار گرفت.
راسخ که ریاســت شورای فرهنگی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
را هم دارا  است، ضمن این حضور از 
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، 
اســتودیو مبین و مرکز مطالعات 
میان رشــته ای قرآن کریم نیز بازدید کرد و با حمید صابرفرزام رییس 
ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشــور و مديرعامل خبرگزاری ایکنا 

گفت وگویی انجام داد.

فرآیند عضوگیری 5 هزار نفری شــعب ســازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی با همکاری23 شعبه ی این سازمان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی، فرآیند 
عضوگیری از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی جاری در شعب سازمان 

دانشجویان با همکاری 23 شعبه ی این سازمان انجام شد.
این عضوگیــری در شــعبه های اردبیــل، ایــالم، آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربی، چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 

خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان  وبلوچستان، صنعتی اصفهان، فارس، 
قزوین، کردستان، کرمان، گلســتان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، 
هرمزگان، همدان و یزد و هم چنین واحدهای الزهــرا، امیرکبیر، تهران، 
علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و خواجه نصیر انجام شده 

است.
گفتنی اســت، تعداد اعضای جدیدالورود 4 هزار و 697 نفر اســت که 
واحدهای علوم پزشــکی شهید بهشتی، خراســان رضوی و خوزستان 

به ترتیب بیشترین تعداد عضوگیری را داشته اند.

بازدید معاون وزیر ارتباطات از خبرگزاری ایکنا

عضوگیری ۵ هزار نفری شعب سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
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دفتــر خبرگــزاری 
دانشــجویان  ایران  
)ایســنا( به همــت 
جهاددانشگاهی هنر، 
ششم دی در دانشگاه 

هنر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی 
جهاددانشــگاهی هنر، 
مراسم افتتاح دفتر ایسنا 
در دانشگاه هنر با حضور 

دکتر اکرمی ریاست دانشگاه هنر، علی متقیان مدیرعامل ایسنا، بهزاد 
رشیدی رییس جهاددانشگاهی هنر و جمعی از روسای دانشکده های 

دانشگاه هنر برگزار شد.
اين دفتر به همت جهاددانشگاهی هنر و با همکاری خبرگزاری ایسنا 
افتتاح شده و از اهداف آن می توان به لزوم تعامل هر چه بیشتر اساتید 
و دانشجویان دانشگاه هنر با رسانه و انعکاس اخبار دانشگاه ها همراه با 
نگاه تحلیلی و هم چنین بررسی چالش ها و ظرفیت های حضور دانشگاه 

هنر در عرصه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.

عصر کنونی، عصر خبر است
اکرمی رییس دانشگاه هنر گفت: عصر کنونی، عصر خبر است؛ همان 

گونه که ما در گذشته عصر حجر را داشتیم، در مقطعی عصر کشاورزی 
را پشت سر گذاشتیم و عصر صنعت نیز سپری شد و امروزه آگاه کردن 
مردم از اخبار یک اصل است و انتشــار اخبار درست و موفق یک الزام 
محسوب می شود که قادر است جامعه را در انتخاب و طی مسیر درست 

هدایت کند.
وی ادامه داد: اخبار درست و انتشار موثر آن موجب تعالی می شود و یک 
جامعه را در پیمودن مســیری که منتهی به پیشرفت می شود، تهییج 
کرده و به پویایی وا می دارد؛ همان گونه که ممکن است، عکس این اتفاق 
نیز صادق باشد و انتشار خبر نادرست مسیر را در رسیدن به موفقیت 

به انحراف بکشاند.

تالش کنیم تا رویدادهای جاری در دانشگاه هنر 
را صادقانه منعکس کنیم

در ادامه، علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 
گفت: از جمله رسالت های ذاتی و حتمی ایسنا، همکاری با دانشگاه و 
دانشگاهیان بوده است و به جهت این تعامل و ارتباط نزدیک، یکی از 

اهداف مهم ما ایجاد دفاتر در هر دانشگاهی است.
وی ادامه داد: چیزی که مشــخص اســت این که با توجه به گسترش 
شــبکه های اجتماعی و کانال های ارتباطی، بعید است خبری مخفی 
مانده و انتشــار پیدا نکند که البته شاید گسترش این مبادی ارتباطی 
را که در هر رویداد و اتفاقی برای مخابره ي خبر ســرک می کشــند، 
مصادیقی از آزادی بیان در جامعه دانست، اما مهم در این مقوله اعتبار 

و وثوقی است که باید به 
اخبار انتشار یافته داشت؛ 
آیا با توجه به کثرت اخبار 
منتشر شــده، می توان 
این اعتماد را داشــت که 
همه ی آن ها درست بوده 

و صحت دارند؟
مديرعامــل خبرگزاري 
ايسنا با اشــاره به شان و 
اعتبار اســاتید دانشگاه 
ی  گفــت: بایــد بــرا
جریان ســازی خبری در حوزه ي اخبار دانشــگاه به ســراغ بزرگان و 
چهره های مطرح و پیشکسوت علمی در هر دانشگاهی رفت تا با استفاده 
از رهنمودهای آنان، سیر تحوالت و برنامه های جاری را به مسیر درستی 

تا رسیدن به اهداف متعالی هدایت کرد.

انعکاس موثر فعالیت های دانشگاه هنر از مهم 
ترین اهداف ایسنای هنر است

 بهزاد رشیدی ريیس جهاددانشــگاهی هنر نیز در این مراسم گفت: 
هرچند که اکنون در حال افتتاح رســمی این دفتر در دانشــگاه هنر 
هســتیم، اما باید بگویم که پوشــش اخبار دانشــگاه هنــر در قالب 
رویدادهای جاری دانشــکده های تحت پوشش این دانشگاه از سه ماه 

پیش آغاز شده است.
وی با اشاره به این که در راستای تولیدات خبری و پوشش رویدادهای 
این دانشگاه از وجود ســه خبرنگار، یکی ثابت و دو پاره وقت استفاده 
می بریم، گفت: عالوه بر این از ظرفیت های موجود در جهاددانشگاهی، 
خبرگزاری ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشــجویی ایسپا و خبرگزاری 
قرآنی ایکنا، حداکثر اســتفاده و بهره وری را به انجام رسانده ايم تمام 
تالش خود را معطوف به این مهم کرده ایم تا مبادا موازی کاری کرده و 

کارهای تکراری را در عرصه ی پوشش اخبار شاهد باشیم.
رشــیدی ایجاد دفتر خبرگزاری ایسنا در دانشــگاه هنر را از جمله 
ابتکارات فرهنگی در جریان برنامه های جاری جهاددانشــگاهی هنر 
معرفی کرد و گفت: باید از خبرگزاری ایسنا به واسطه ی این حمایت 
نهایت تشکر را به عمل آورد. این دفتر با توجه به سیر تحول دانشگاه 
و رویدادهایی که در آن در حال وقوع است، یک نیاز جدی محسوب 
می شود تا به این واســطه بتوان انعکاس موثر و به موقعی از این اخبار 

را شاهد بود.
ريیس جهاددانشگاهی هنر با توجه به ویژگی بارز خبرگزاری ایسنا که 
آن را از ســایر خبرگزاری ها متمایز می کند، گفت: خبرگزاری ایسنا، 
رسانه ای مولد است و نیروهایی را در مدت سال های فعالیت خود تربیت 
کرده است که اکنون در اماکن دیگر و سایر محافل فرهنگی و رسانه ای، 
منشا برکات و امور جهادی هســتند که امیدوارم با ایجاد این دفتر در 
دانشگاه هنر نیز زمینه برای استفاده از ظرفیت های عالقه مند و ساعی 

در دانشگاه نیز به کار گرفته شود.

افتتاح دفتر ایسنا در دانشگاه هنر 
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دبیــــر دومیــن 
جشــنواره طراحی 
مد و لبــاس »دیبا« 
مساعد  قول  گفت: 
برندهای همراه با این 
جشنواره در راستای 
پارچه سازی و تامین 
نیازهای تولیدکننده 

برای جلب رضایت طراحان ستودنی است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد هنر، الهام زایجانی 
معاون فرهنگی این واحد و دبیر دومین جشنواره طراحی مد و لباس 
»دیبا«، درباره ی روند برپایی این رویداد گفت: این جشنواره به منظور 
ایجاد ارتباط بین طراحــان جوان با مراکز صنعتی تولید پوشــاک و 
برندهای مطرح در این صنعت و کمک به تولید دانش بنیان پوشــاک 

متناسب با نیاز جامعه برگزار شده است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی هنر تصریح کرد: هر چند شرکت در 
این مسابقه برای عموم آزاد اعالم شده بود، اما بیش از همه، دانشجویان 
حوزه ی طراحی پارچه و لباس در این جشنواره حضور به هم رساندند 
و برای آشــنایی با فرآیند طراحی، تولید و تجاری سازی محصوالت و 

همراهی با برندهای ایرانی اعالم آمادگی کردند.
زایجانی با اشاره به بازدید طراحان حاضر در جشنواره  »دیبا« از کارخانجات 
سه برند ایرانی »بادی اسپینر«، »ســارک« و »تارتن«، بیان کرد: یکی از 
نیازهای ضروری جامعه ی مد و لباس اسالمی و ایرانی در شرایط کنونی، 
آشــنایی طراحان با خطوط تولید برندهاست و جشنواره ی طراحی مد و 

لباس »دیبا« به عنوان 
نخستین رسالت خود، 
شناســایی و معرفــی 
دانشــجویان مســتعد 
در حــوزه ی مد و لباس 
ایرانی به تولیدکنندگان 
از بســتر این چنیــن 

بازدیدهایی است.
دبیر دومین جشنواره طراحی مد و لباس »دیبا« از درخواست طراحان و 
تولیدکنندگان عرصه ی پوشاک برای ایجاد دبیرخانه دایمی این رویداد 
خبر داد و گفت: طراحان و دانشجویان حاضر در این جشنواره، ضمن 
استقبال و تقدیر از جهاددانشــگاهی هنر برای ایجاد چنین فرصتی، 
با صاحبان این برندها درباره ی راه هــای طراحی موثر برای تولید آثار 

برگزیده با همکاری بخش صنعت به کسب آگاهی پرداختند.
وی افزود: رواج ایده های خالق و نو در پوشش جامعه و رشد خالقیت، 
استعداد و توانمندی در دانشجویان و ســایر افراد توانمند در زمینه ی 
طراحی لباس از دریچه ی چنین جشــنواره هایی امکان پذیر است و 
با همیاری اساتید، صنعتگران و مســووالن، حرکتی صحیح در ارایه 

طرح های متناسب با نیاز جامعه ی ایرانی پایه ریزی شود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی هنر در پایان بیان کرد: توجه به نحوه ی 
تولید و چگونگی توزیع محصوالت با تکیه بر اســتانداردهای جهانی 
در سایه ی ارتباط طراح و تولیدکننده شــکل می گیرد و قول مساعد 
برندهای همراه با دومین جشــنواره ی طراحی مد و لباس »دیبا« در 
راستای پارچه سازی و تامین نیازهای تولیدکننده برای جلب رضایت 

طراحان و در ادامه مسیر مخاطبان آثار برگزیده ستودنی است.

آثار چهار نفر از عكاسان ايسنای خوزستان به جشنواره ي بین المللی “عکس خیام” 
راه پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي خوزستان، نتایج پنجمین جشنواره بین المللی 
عکس خیام اعالم شد و آثار 23 عکاس خوزستانی به این جشنواره راه پیدا کرد. در میان این اسامي 

نفر، نام چهار عکاس خبرگزاری ایسنای خوزستان نیز به چشم می خورد.
عکس های امین نظری، شــایان حاجی نجف، علیرضا محمدی و محمد آهنگر، عکاسان ایسنای 
خوزستان به ترتیب در بخش های آزاد تک رنگ، آزاد رنگی، شهر و گردشگری از سوی هیات داوران 

جشنواره بین المللی عکس خیام پذیرفته شد.

راهیابي آثار عکاسان ایسنای خوزستان 
به جشنواره بین المللي “عکس خیام”

درخواست طراحان و تولیدکنندگان عرصه ی پوشاک برای ایجاد 
دبیرخانه دایمی جشنواره »دیبا«
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ارژمنــد با اشــاره بــه همکاری هــای این دانشــگاه با 
جهاددانشــگاهی هنـــر، تصریح کرد: ما در دانشگاه هنر 
تالش می کنیم از ظرفیت های این نهاد انقالبی و فعــالیت های 

آن در راستای رشد و 
فرهنگی  توســعه ی 
دانشــگاه و مشارکت 
بیشــتر دانشجویان، 
اســتفاده ی بهتــر و 
بیشتری داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی 
جهاددانشــگاهی واحــد 
هنر، محمود ارژمند معاون 
فرهنگــی و اجتماعــی 
دانشــگاه هنــر گفــت: 
جهاددانشــگاهی ظرفیت 

های مختلفــی در حوزه ی فرهنگــی و دانشــجویی دارد و در طول 
ســال های فعالیت خود، برنامه های اثرگذاری در دانشگاه ها داشته و 

همواره جریان ساز بوده است.
وی با اشــاره به همکاری های این دانشــگاه با جهاددانشگاهی هنر، 
تصریح کرد: ما در دانشگاه هنر تالش می کنیم از ظرفیت های این نهاد 
انقالبی و فعالیت های آن در راستای رشد و توسعه ی فرهنگی دانشگاه 
و مشارکت بیشتر دانشجویان، استفاده ی بهتر و بیشتری داشته باشیم.
ارژمند ضمن ابراز خرسندی از تاسیس دفتر خبرگزاری ایسنا در این 
دانشگاه توسط جهاددانشــگاهی هنر، گفت: برنامه ها و فعالیت های 
فرهنگی موجود در دانشکده های مختلف این دانشگاه، تعامالت میان 
دانشــجویان و همکاری داوطلبانه ی آن ها در ایجاد و برگزاری برخی 
برنامه های فرهنگی جاری در دانشگاه، سوژه ی مناسب خبری است 
که می تواند به شرط انعکاس درست در رسانه ها، الگوسازی خوبی در 

دانشکده های هنری سایر پردیس های دانشگاهی داشته باشد.
معاون فرهنگی دانشــگاه هنر ادامــه داد: با این وجــود چیزی که 

اکنون شــاهد آن هســتیم، برگزاری مجموعه ای از این برنامه های 
جاری فرهنگی در سطح دانشکده ها اســت که از آن جا که متولیان 
برگزاری آن ها به شکل خودجوش، دانشــجویان داوطلب هستند، 
لذا به شکل دفعی و ابتدا 
به ساکن شــاید در مورد 
برگزاری آن هــا تصمیم 
گرفته می شــود و نهایت 
این که بــه دلیــل عدم 
تبلیغات و اطالع رســانی 
درســت با وجود پرمحتوا 
و مفید بودن اغلب آن ها، 
اســتقبال درخــوری از 
آن ها صورت نمی گیرد و 
لذا اغلب مخاطبان چنین 
برنامه هایی دانشجویان آن 
واحد دانشگاهی می باشند 
که آن هم به شــکلی گذرا در جریان برگزاری ایــن برنامه که اعالن 
دیواری و پوســتر آن ها به شــکل محدود در داخل دانشگاه منتشر 

می شود، قرار می گیرند.
وی در ادامه گفت: پوشش مفید و موثر رسانه ای این گونه برنامه ها به 
مرکزیت خبرگزاری ایسنا و انتشــار و انعکاس آن ها از طریق همین 
کانال موجب خواهد شــد تا طیف هــای گوناگونــی از مخاطبان و 
عالقه مندان به عرصه ی هنر حتی خارج از محیط دانشگاه هنر امکان 
حضور در چنین برنامه هایی و استفاده از محتوای آن ها را داشته باشند 
که این امر وقتی با اســتقبال مخاطبان به شکل چشمگیر روی دهد، 
انگیزه ی الزم را نیز در میان متولیان برگزاری آن ها برای تداوم به همراه 

خواهد داشت.
وی در پایان بیان کرد: با اســتفاده از همه ی ظرفیت های موجود در 
دانشگاه هنر و با هماهنگی هایی که در شورای فرهنگی دانشگاه انجام 
می شــود، تالش خواهیم کرد از توانمندی دانشــجویان در دانشگاه 

استفاده ی بیشتری کنيم.

ضرورت کمک گرفتن از ظرفیت باالی جهاددانشگاهی 
در توسعه ی فرهنگی دانشگاه 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر اظهار کرد:



   53

پیام جهـاد  | شماره167
w w w . a c e c r . a c . i r

فرهنگـــــی

رحیم یعقــوب زاده رییس مرکز گردشــگری علمی فرهنگی 
دانشجویان ایران در هفتادمین سالروز تاسیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر، ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص طرح ملی 
»ایران مرز پرگهر«، از مشارکت اين مرکز و سازمان جوانان جمعیت 

هالل احمر در خصوص زمینه و ابعاد این همکاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران 
وابسته به جهاددانشگاهی، رحیم یعقوب زاده رییس اين مرکز در هفتادمین 
سالروز تاسیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر که 13 دی برگزار شد، 
ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص طرح ملی »ایران مرز پرگهر«، از مشارکت 
مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران و سازمان جوانان جمعیت 

هالل احمر در خصوص زمینه و ابعاد این همکاری خبر داد.
وي با اشاره به برگزاری سیزده دوره ی طرح ملی “ایران مرز پرگهر” در کشور 
گفت: این طرح ملی از ســال 1384 با هدف تقویت روحیه ی خودباوری، 
تاکید بر هویت ایرانیـ  اسالمی و تحقق شــعار »ما می توانیم« به منظور 
آشنایی دانشگاهیان و نخبگان دانشگاهی با طرح ها و پروژه های بزرگ ملی و 

دستاوردهای عظیم صنعتی، علمی، پژوهشی، زیربنایی و هم چنین به منظور 
شناخت میراث فرهنگی و تمدنی ایران اسالمی در قالب بازدید از میراث های 

طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شده است.
يعقوب زاده اردوهای علمیـ  فرهنگی »ایــران مرز پرگهر« را از طرح های 
فرهنگی برجسته ای برشمرد که مورد اســتقبال خوب دانشجویان قرار 
گرفته است و افزود: در طراحی و اجرای این اردوها تالش می شود تا با ارایه 
مدلی مناسب از بازدید علمی و متناسب با رشته های تحصیلی، دانشجویان 
از بناهای فرهنگی و تاریخی و پروژه های صنعتی بازدید نمایند تا شناختي 
رو در رو و بی واسطه با »ايران تاريخي« و »ايران امروز« شکل گیرد و نكته ی 
مهم اين كه اين گونه شناخت هاي بي واسطه از درجه ی باالی روایی و اصالت 
برخوردار است و در نتيجه خودآگاهی تاریخی در دانشجویان ایجاد می شود 
که ضمن آشنايي دانشجويان با هویت های اصیل )در برابر هویت های کاذب 
و گاه مخرب(، اعتماد به نفس آن ها را برای ســاختن ایران امروز بر پایه ی 
دســتاوردهای ایران دیروز ایجاد مي كند. این غایت دســتاورد اين طرح 
است که اگر این طرح با کیفیت و کمیت بیشتری صورت پذیرد، زمینه ساز 

بسیاری از اتفاق های خوب آینده خواهد بود.

اجرای اردوي »ایران مرز پرگهر« ویژه ی دانشجویان عضو 
سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر 

مشــاور امور ایثارگران وزیر 
کشور با حضور در خبرگزاری 
ایکنا ضمن آشنایی با بخش های 
مختلف این خبرگزاری و تاکید 
بر اهمیت خبررسانی و رسالت 
رسانه ها در فرهنگ سازی جهاد 
و ایثار، نحــوه ی ارایه خدمات 
ســالمت برای ایثارگــران را 

تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان 
قرآنی دانشــگاهیان کشــور وابســته به جهاددانشــگاهی، غالمرضا 
یاوندعباسی مشــاور امور ایثارگران وزیر کشــور، 13 دی با حضور در 
خبرگزاری ایکنا ضمن آشــنایی با بخش های مختلف این خبرگزاری 
بر اهمیت خبررسانی و رسالت رسانه ها در فرهنگ سازی جهاد و ایثار 

تاکید کرد.
وی تصریح کرد: آن چه امروزه بیشــتر رســانه ها به آن می پردازند، 
نحوه ی خدمت رســانی به ایثارگران است؛ اگرچه ســالمت و رفاه 
ایثارگران مهم است، اما دیگر جنبه های زندگی اهمیت دو چندانی 

در حوزه ی خبر دارد.

یاوندعباســی هم چنین با بیان 
این که امروزه فرزندان ایثارگران 
که جنگ و انقــالب را ندیده اند، 
باید بدانند که پــدران آن ها چرا 
جنگیده اند، گفت: این وظیفه ی 
رسانه ها اســت که این مساله را 

برای آن ها تبیین کنند.
مشاور امور ایثارگران وزیر کشور 
هم چنین رســانه ها را به نقادی 
در خدماتی که به ایثارگران داده 
می شــود، فراخواند و عنوان کرد: 
به طور مثال یکی از مواردی که رســانه ها باید بــه آن بپردازند، موضوع 
سهمیه ی دانشگاه ها است که به صورت نادرستی مطرح شده است و برخی 

از مسووالن کشور ناعادالنه به آن تاخته اند.
یاوندعباســی در این دیدار عالوه بر تحریریه ی فارســی و بین الملل 
خبرگزاری ایکنا با حضور در کانون خبرنــگاران نبأ، به عنوان خبرنگار 

افتخاری به  عضویت این کانون درآمد.
وی هم چنین با حضور در استودیوی مبین، به پرسش خبرنگاران ایکنا 
در رابطه با خدمات سالمت به ایثارگران و تولید محتوای مجازی برای 

جانبازان و ایثارگران پاسخ داد.

بازدید مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران از ایکنا
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معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی استان کردستان با اشاره به 
ظرفیت های جهاددانشگاهی کردستان گفت: در این راستا باید 
برنامه های مشارکتی بین جهاددانشگاهی و تبلیغات اسالمی 

طراحی و تدوین شود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی کردســتان، 
حجت االسالم والمســلمين علی رســتمی، 25 دی در دیدار با معاون 
فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان اظهار کرد: جهاددانشگاهی و تبلیغات 
اسالمی در راستای رسالت خود می توانند، برنامه های اثرگذار فرهنگی 

بیشتری را در سطح استان برگزار کنند.
معاون فرهنگي تبليغات اسالمي کردستان افزود: با توجه به ظرفیت های 
تبلیغات اسالمی و پتانســیل های موجود در جهاددانشگاهی می توان 

برنامه های مشارکتی خوب و مطلوبی را در استان به انجام رساند.
حجت االسالم والمســلمین رســتمی اعالم کرد: در این راستا باید یک 
جدول برنامه ای متنوع بین جهاددانشگاهی و تبلیغات اسالمی طراحی 

و تدوین شود.
وی با تاکید بر برگزاری برنامه های فرهنگی در مناطق حاشیه ای افزود: 
مناطق حاشیه ای از مناطق آسیب پذیر جامعه هستند که در این راستا 

برگزاری برنامه های فرهنگی در این مناطق یک ضرورت اساسی است.
ناصر علیپور رییس اداره قرآن تبلیغات اسالمی کردستان نیز مشارکت 

و همکاری با جهاددانشگاهی در اجرای برنامه های قرآنی را مهم دانست 
و یادآور شد: همکاری این دو نهاد فرهنگی می تواند در ارتقای فرهنگ 

دینی جامعه اثرگذار باشد.
در ادامه، آوج معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی کردستان اظهار کرد: 
جهاددانشــگاهی یک نهاد عمومیـ  غیردولتی است که در بخش های 
آموزش، پژوهش، فرهنگی، بانک خون بندناف، اشتغال و تجاری سازی 

فعالیت می کند.
معــاون فرهنگی جهاددانشــگاهی کردســتان با اشــاره بــه این که 
خبرگزاری ایکنا تنها خبرگزاری تخصصی قرآن کشور در زیرمجموعه 
جهاددانشــگاهی قرار دارد، بیان کرد: این خبرگزاری قرآنی، مســایل 
ارزشی، دینی و قرآنی را پوشش می دهد که در ارتقای فرهنگ قرآنی در 

جامعه نقش اثرگذاری دارد.
وی با اشاره به اهمیت آشــنایی جامعه با سبک زندگی اسالمی و قرآنی 
اعالم کرد: در راستای آشنایی بیشتر دانشــجویان دوره های آموزشی 
سبک زندگی اســالمی و قرآنی نشســت های تالوت و تدبر در قرآن را 

برگزار می کنیم.
وی از اجرای طرح خانواده  سالم در راستای کاهش آمار طالق در استان 
توسط جهاددانشگاهی کردستان خبر داد و یادآور شد: طرحی با عنوان 
خانواده  سالم در جهاددانشگاهی اســتان تهیه شده و در اختیار شورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گذاشته شده است.

افزایش همکاری بین جهاددانشگاهی و تبلیغات اسالمی کردستان

در مراســمی بــا حضــور 
مســــووالن دانشـــگاه 
بیرجند و جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبی، دفتـــر 
خبرگزاری دانشجویان ایران 
) ایسنا( در دانشگاه بیرجند 

افتتاح شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، 

حمید مرادی معاون فرهنگی اين واحد، 13 دی  در مراسم افتتاح دفتر 
خبرگزاری ایسنا در دانشــگاه بیرجند، اظهار کرد: این نیاز در استان 
احساس می شد که خبرگزاری ایسنا به عنوان خبرگزاری دانشجویان 

در دل دانشگاه قرار بگیرد.
وی افزود: حضور ایــن خبرگزاری در دانشــگاه، باعث خواهد شــد 
که اخبار دانشــگاه، به موقع و دقیق منعکس شــود. معاون فرهنگی 
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی با بیان این که امیدواریم این دفتر 
خبرگزاری، منشا خیری برای انعکاس سریع و به موقع اخبار دانشگاه 

باشد، افزود: امیدواریم تعامالت 
بین جهاددانشــگاهی و دانشگاه 

بیش از پیش باشد.
مــرادی ادامــه داد: بــا توجه به 
قابلیت هــای حــوزه ی معاونت 
جهاددانشــگاهی،  فرهنگــی 
برگزاری کارگاه هــا و دوره های 
آموزشــی بــرای دانشــجویان 
عالقه منــد در عرصــه ی خبر از 
سوی این خبرگزاری در دانشگاه 

بیرجند صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: این دوره ها برای دانشجویان در عرصه ی فعالیت نشریات 
دانشــجویی و هم چنین تجربه حرفه ی خبرنگاری در دوره ی طالیی 

دانشجویی مثمر ثمر خواهد بود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: دانشجویان 
با حضور در فعالیت های فرهنگی جهاددانشگاهی از جمله خبرگزاری 
دانشــجویان ایران )ایســنا( می توانند برای ســاختن آینده ی خود 

برنامه ریزی و به نوعی تمرین مدیریتی داشته باشند.

دفتر خبرگزاری ایسنا در دانشگاه بیرجند افتتاح شد
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رییس جهاددانشگاهی استان همدان عنوان کرد: برنامه های قرآنی 
و فرهنگی باید جذاب باشد و به تولید محتوا ختم شود که در این 
راستا می توان ابتدا با برگزاری جلسات قرآنی با مباحث ساده و 

آسان کار را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان، اکبر اسدی رییس این 
واحد در جلســه شــورای امر به معروف و نهی از منکر که نهم دی برگزار 
شد، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر کشور با یک سیر کاذبی نسبت به 
مباحث دینی و امور معنوی رو به رو است که مباحث مختلف، ذهن فرد را پر 
می کند و شخص خود را عالم به هر چیزی می داند؛ لذا از پذیرش مسایل 

دیگر دوری می کند.
وي گفت: از ســوی دیگر، بی میلی به ارزش های دینی و مسایل بنیادی و 
انسان ساز در جامعه به خوبی قابل حس است که مقام معظم رهبری از آن با 

نام ولنگاری فرهنگی یاد می کند.

رییس جهاددانشگاهی همدان ادامه داد: برنامه های قرآنی و فرهنگی باید 
جذاب باشد و به تولید محتوا ختم شــود که در این راستا می توان ابتدا با 

برگزاری جلسات قرآنی با مباحث ساده و آسان کار را آغاز کرد.
اسدی با اشاره به این که فعالیت ها و برنامه های جهاددانشگاهی آثار وضعی 
دارد، گفت: دانش آموختگان دوره های قرآنی، نباید پس از اتمام دوره به حال 
خود رها شوند، بلکه با مراکز و مجموعه های قرآنی استان برای تبلیغ و ترویج 

فرهنگ قرآنی لینک شوند.
وي ابراز کرد: کم تر سیســتمی را در کشــور می توان یافــت که هم چون 
جهاددانشگاهی با اخالص وارد کار شود، چراکه این مجموعه با وجود کم ترین 
حمایت مالی دولت با تکیه بر توانایی و قابلیت های خود به درآمدزایی و تربیت 

افراد و آشنایی آن ها با ارزش های واالی انسانی می پردازد.
اسدي یادآور شد: جهاددانشگاهی توانسته برنامه و فعالیت های فرهنگی 
بسیاری در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان در راستای اهداف 

و آرمان های نظام به انجام رساند.

چاپ 17 عنوان کتاب توسط مدرسان مرکز آموزش علمي کاربردي 
جهاددانشگاهي اراک

مصوبات سی وهفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان

توجه به تولید محتوا از برنامه های قرآنی و فرهنگی 

رییس جهاددانشگاهی استان همدان تاکید کرد: 

در سی وهفتمین جلسه شورای مرکزی سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی، مجوز موافقت قطعی شعبه ی این سازمان در 

لرستان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان دانشــجویان جهاددانشگاهی، در 
سی وهفتمین جلســه شورای مرکزی ســازمان، در خصوص موافقت 
درخواســت راه اندازی و آغاز به کار شعبه برای تعدادی از واحدها بحث 

و بررسی شد.

براساس شرایط تعیین شــده برای اعطای موافقت اصولی شعبه های 
سازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی در جهاددانشگاهی شهید 
بهشتی، جهاددانشــگاهی علم وصنعت، جهاددانشگاهی استان قم 

تصویب شد.
هم چنین پس از بررسی درخواست تبدیل موافقت قطعی برای شعب 
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد لرستان و جهاددانشگاهی 
واحد یزد، مجــوز موافقت قطعی شــعبه ي ســازمان دانشــجویان 

جهاددانشگاهی استان لرستان صادر شد.

سرپرست مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك 
از تاليف و انتشار 17 جلد كتاب توسط اساتيد مجرب اين مركز 

آموزشي خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، مســعود 
شهرجردي با بيان اين كه اين مركز آموزشي با بهره مندي از دانش و آگاهي 
اساتيد مجرب و برجسته فعاليت مي نمايد، افزود: 17 عنوان كتاب توسط 
مدرسان مركز آموزش علمي كاربردي جهاددانشــگاهي اراك به چاپ 

رسيده است.

وي عناوين كتاب هاي چاپ شده توســط اين مركز را شامل كارآفريني 
و مديريت كسب وكار، بهشــت عفاف، نقش بودجه در اقتصاد و مديريت، 
حسابداري بخش عمومي، بررسي سمبل ها و كاركردهاي شادي، كنترل 
ديجيتال، آموزش جامع نرم افزارLOGO، استفاده از ميكروكنترل هاي  
AVR، تاسيس و كسب كار كوچك و موفق، آشنايي امنيت اطالعات در 

شهرداري ها، رويكرد تركيبي در آينده پژوهي، رهبري اخالقي سازماني، 
آزمايشگاه مدارهاي منطقي و... بيان كرد.

شهرجردي تصريح كرد: هم چنين بيش از 30 مقاله علمي نيز توسط اساتيد 
مركز جهاددانشگاهي اراك در نشريه هاي معتبر به چاپ رسيده است.
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کسب مقام اول کشوری 
عکاس ایسنای خراسان جنوبی
 در جشنواره ی عکس اربعین

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، حسین 
امیرآبادی زاده عکاس خبرگزاری ایسنای خراسان جنوبی توانست 
در جشنواره ی اربعین حســینی، نخبگان و تشکل های شاهد و 

ایثارگر کشور مقام نخست را از آن خود کند .
کسب این مقام به سبب ارسال تصاویر کمیاب در مراسم اربعین، 
انعکاس عزاداری شــیعیان در کربالی معلــی، انعکاس تصاویر 
راهپیمایی عظیم اربعین و تنوع و دقت نظر در انتخاب صحنه های 

تصویربرداری از کربالی معلی است.

برپایی مسابقه دفاع سه دقیقه ای 
پایان نامه های دانشجویی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی صنعتی امیرکبیر، دکتر 
مهدی ورسه ای از برگزاری مرحله ی مقدماتی دومین دوره مسابقات 
ملی دفاع ســه دقیقه ای در اتاق شورای ســاختمان فارابی دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر خبر داد.
وي بيان کرد: مسابقه دفاع سه دقیقه ای، 16 دی با حضور تعدادی از 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دکتری برگزار شد. رقابت جذاب و 
نزدیک بین دانشجویان سبب شد که نفرات برگزیده با فاصله ای بسیار 

اندک انتخاب شوند.
ریيس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با اعالم این خبر افزود: 
در این مسابقه، سراجیان کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر با مجموع 
نمره  ی 245 حایز رتبه ی اول، شــادان دکتری مهندسی عمران با 
مجموع نمره ي 244 حایز رتبه ی دوم و تاج احمدی کارشناسی ارشد 

مهندسی پزشکی با مجموع نمره ي 219 حایز رتبه ی سوم شد.
گفتنی است، دومین دوره مسابقه دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه های 
دانشجویی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و با هدف تقویت 
مهارت های بیانی و فراگیر ساختن دستاوردهای پژوهشی دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در سطح کشور در حال برگزاری است که مرحله ی 
نهایی آن مصادف با اختتامیه هفدهمین جشــنواره پایان نامه سال 

دانشجویی در سال 97 برگزار مي شود.

اخبارکوتاه

تولید اپلیکیشن »ایسنا همدان«
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی همدان، سرپرست معاونت 
پژوهشی اين واحد با اشاره به اســتفاده روزافزون مردم از تلفن  و 
اینترنت همراه در راستای کسب آخرین اخبار و اطالعات، گفت: 
با توجه به افزایش چشم گیر رسانه های داخلی و خارجی، معاونت 
پژوهشی جهاددانشــگاهی همدان، برنامه هایی را برای توانمند 
نمودن هر چه بیش تر ظرفیت های موجود در جهاددانشــگاهی 
در غالب مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیک در پیش گرفته 

است.
علی کالنترنیا عنوان کرد: یکی از این پروژه ها، تهیه ی اپلیکیشن 
برای سایت های پربازدید جهاددانشگاهی از جمله ایسنا می باشد که 
اپلیکیشن »ایسنا همدان« تولید و در دسترس کاربران قرار گرفت.

کالنترنیا گفت: جهاددانشگاهی همدان بر آن است تا با استفاده از 
توان تخصصی نیروهای استانی، منطقه ای و ملی به توليد و توزيع 
محتواي الكترونيكي مطابق با نيازهاي عمــوم جامعه، نهادهاي 
دولتي، صنايع و كســب وكارها پرداخته و سرویس های متعدد و 
متنوعی را متناسب با ســلیقه و عالقه مندی طیف گسترده ای از 

کاربران ارایه می دهد.
وی در ادامه یادآور شد که جهاددانشگاهی واحد همدان به عنوان 
يك توليدکننده و تجمیع کننده ی محتواي الكترونيكي به ترغیب، 
تشویق و حمایت از دانشجویان و اســاتید دانشگاه ها و موسسات 

آموزشي استان به تولید محتوی الكترونيكي می پردازد.

تقویت زمینه های همکاری مشترک 
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با 

وزارت آموزش وپرورش

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، رخساره 
فضلی مدیر کل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش وپرورش، 
20 دی با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان از بخش های مختلف 

بازدید و با دستاوردهای متعدد سازمان آشنا شد.
حميد صابرفرزام ريیس ســازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در اين 
بازديد به بیان توضیحاتــی پیرامون فعالیت هــای مختلف مراکز 

شش گانه ی این نهاد پرداخت.
در این بازديد توافقاتــی پیرامون برگــزاری دوره های تربیت مربی 
پیش دبستانی با رویکرد قرآنی از سوی مركز آموزش های تخصصی 
علوم وفنون قرآن کریم برای آموزش وپرورش صورت گرفت و مقرر شد، 
تفاهم نامه هایی در خصوص همکاری این دو نهاد و برگزاری جلسات 

تخصصی در جهت بهره مندی از ظرفیت های موجود منعقد شود.
وی پس از بازدید بخش های مختلف سازمان و آشنایی با فعالیت های 
مربوط به هر مرکز با حضور در استودیو مبین به پرسش خبرنگار ایکنا 
در خصوص راهکارهای انتقال آموزه های دینی و قرآنی به کودکان در 

مراکز پیش دبستانی پاسخ داد.
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تقدیر از ایکنای ایالم در چهارمین 
جشنواره نماز و رسانه

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان ایالم، در آیین 
اختتامیه جشنواره اســتانی »نماز و رسانه« که 18 دی  در دفتر 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم برگزار شد، از 13 

برگزیده ی این جشنواره تقدیر شد.
در پایان چهارمین جشــنواره نماز و رســانه و بعد از داوری آثار 
ارسالی به دبیرخانه این جشنواره، رضا نجفی از خبرگزاری ایکنای 

ایالم در بخش مصاحبه مورد تجلیل قرار گرفت.
گفتنی است، این جشنواره با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نماز 
با مشارکت ســتاد امر به  معروف و نهی از منکر استان، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم و ســتاد اقامه نماز استان برگزار 

شده است.

برپایی نشست تخصصی منطقه هفت 
باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و 

منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، نشست 
تخصصی منطقه هفت باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست ومنابع 

طبیعی کشور به میزبانی خرم آباد برگزار شد.
این نشســت تخصصی با حضور دبیــران و نماینــدگان کانون ها، 
انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی حامی محیط زیست در 
استان های لرستان، کردستان، همدان، ایالم، کرمانشاه و هم چنین 

مسووالن استان لرستان انجام شد.
گفتنی است، در پایان این نشست تخصصی، انتخابات شورای مرکزی 
)7 نفر( منطقه هفت بــا حضور نمایندگان گروه های دانشــجویی 
عضو باشــگاه در منطقه انجام پذیرفت و رضا ابراهیم نماینده کانون 
دانشــجویی همیاران طبیعت به عنوان نماینده و دبیر منطقه هفت 

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست معرفی شد.

مسابقات دفاع سه دقیقه ای 
پایان نامه های دانشجویی در کردستان 

برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی کردستان، مسابقات 
دفاع سه دقیقه ای پایان نامه دانشجویی به همت معاونت فرهنگی 
جهاددانشــگاهی اســتان و با حضور رییس ســازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی در کردستان برگزار شد.
مجید آوج در مراسم افتتاح این مسابقات اظهار کرد: جهاددانشگاهی 
کردستان در بخش های آموزشی، تجاری سازی و اشتغال، پژوهش و 

فرهنگی در سطح استان ارايه خدمات می کند.
وی افزود: واحد فرهنگی جهاددانشــگاهی، 10 ســازمان را در 
زیرمجموعه ی خود دارد که سازمان انتشارات جهاددانشگاهي یکی 

از این زیرمجموعه هاست.
معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی کردســتان بیان کرد: سازمان 
انتشارات در کنار چاپ کتاب و تالیفات مولفان، اقدام به برگزاری 
برنامه های ترویجی در حوزه ي کتاب و کتاب خوانی و مسابقات دفاع 

سه دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی کرده است.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات دفاع سه دقیقه ای پایان نامه های 
دانشــجویی برای اولین بار در اســتان عنوان کرد: در این دوره از 

مسابقات، 20 نفر از دانشجويان ارشد و دکترا شرکت کردند.

برگزاری نشست مشترک دبیران 
کانون های دانشجویی جهاددانشگاهی 
واحد صنعتی اصفهان و رییس سازمان 

دانشجویان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
نشست مشترک رییس، معاون، مدیران فرهنگی جهاددانشگاهی 
واحد صنعتی اصفهان و دبیران کانون های دانشجویی با رییس سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی در خصوص تبیین فعالیت ها و اهداف 

کانون ها برگزار شد.
در این نشست که دوم دی برگزار شد، معاون فرهنگی واحد بیان کرد: 
فعالیت های دانشجویی معاونت فرهنگی زیر نظر سازمان دانشجویان 

در حال پیشرفت است.
احمد پایداری ضمن اشاره به فعالیت کانون های فعال اظهار امیدواری 
کرد و گفت: با راه اندازی کانون های جدید از جمله کانون ســالمت، 

می توان نقش مهمی در خواسته های فرهنگی دانشجویی ایفا کرد.
در ادامه، غالمرضا قجاوند مدیر اجرایی سابق شعبه سازمان دانشجویان 
واحد به تشــریح فعالیت های خود در راســتای اهداف این سازمان 
پرداخت. ســپس ابراهیم کمالی مدیر فــوق برنامه نیز در خصوص 
همکاری در حوزه های دانشــجویی گزارشــی ارایه نمود و دبیران 
کانون های دانشــجویی هر کدام به تفصیل به تشریح فعالیت های 

کانون مربوط پرداختند.
گفتنی است، در این جلسه آرمان جلیل دبیر گروه های دانشجویی 
حامی محیط زیست و منابع طبیعی منطقه هشت نیز حضور داشت و 

گزارش سومین نشست این گروه را ارایه کرد.
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 برپایی میزگردهاي 
»زمین شناسي زلزله« 

به گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، ميزگردهاي 
»زمين شناسي زلزله« با حضور مدیرکل اداره راهبری امور فرهنگی 

جهاددانشگاهی در معاونت فرهنگي اين نهاد برگزار شد. 
حسین مهرجردی در اين میزگردها با بیان این که پوسته ی ایران 
جدید و مربوط به دوران سوم زمین شناسی )65 میلیون سال قبل( 
است، ادامه داد: عامل تغییر شکل زمین، فرآیندهای تغییردهنده 
آن است که این فرآیندها به دو نوع بیرونی و درونی تقسیم می شود.
وی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تغییرات بیرونی )تغییرشــکل 
در سطح زمین در اثر هوازدگی و فرسایش( را آب، هوا و تغییرات 
حرارتی دانست و تاکید کرد: این تغییرات دایما موجب کم شدن 
ارتفاعات و پرشدن گودی های سطح زمین می شوند که نهایتا در 
نتیجه ی این فرآیندها، خاک، رسوبات و سنگ های رسوبی تشکیل 

می شود.
مدیرکل اداره راهبری امور فرهنگی جهاددانشگاهی، فرآیندهای 
درونی زمین را شامل فرآیندهای آذرین، دگرگونی و ساختمانی 
عنوان کرد و افزود: مهم ترین عامــل در فرآیندهای درونی زمین، 
دما )حرارت( است. حرارت داخل زمین، سنگ ها را ذوب می کند 
و از آن ماگما به وجود می آید. به دنبال سردشدن و کاهش حرارت، 
ماگما سنگ های آذرین به وجود می آید که خود به دو نوع درونی و 

بیرونی تقسیم می شود.
مهرجردی در پایان گفت: زمین لرزه ها بر اســاس عمق کانونی به 
سه نوع با عمق کانونی »کمتر از 70 کیلومتر«، »بین 70 تا 300 
کیلومتر« و »بیش از 300 کیلومتر« تقسیم می شود که چنان که 

گفتیم، زلزله های ایران عمدتا از عمق کانونی کم برخوردار است.

»مسکن و اسالم« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، کتاب “مسکن و 
اسالم”، ترجمه و تالیف دکتر حسن ذوالفقارزاده عضو هیات  علمی 
و دانشیار گروه معماری دانشــگاه بین المللی امام خمینی )ره(، 
مهندس علی دل زنده پژوهشگر دوره دکتری و مدرس دانشگاه و 
مهندس سهیل جباری پژوهشگر و مدرس دانشگاه، با نگاهی به اثر 
“اسپاهیچ اومر” توسط انتشارات جهاددانشگاهی قزوین در 300 

صفحه به چاپ رسید.
در ترجمه ی این کتاب سعی شده، مطالب به صورت روان و بدون 
پیچیدگی های متنــی، ترجمه گردد. ترجمه، بــا توجه به وجوه 
اشــتراک ارزش های اعتقــادی صورت گرفته اســت؛ لذا تالش 
در ارايه ی یک متن بدون مطالب حاشــیه ای تحریر شــده است 
و به تفاســیر آیات، بیشتر تاکید شــده و این شیوه جهت تقریب 

دیدگاه های مذاهب بیان گردیده است.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی 
و کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان، جهاددانشگاهی و 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردستان در راستای کاهش قاچاق 
کاال و ارز و استفاده از کاالهای داخلی و فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
رضا میرزایی، در نشست انعقاد تفاهم نامه با جهاددانشگاهی که 10 دی 
در سالن جلسات جهاد برگزار شد، اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای 
همکاری فرهنگی، هم افزایی و هم سویی هر چه بیشتر با جهاددانشگاهی 
در راســتای کاهش قاچاق کاال و ارز و اســتفاده از کاالهــای داخلی و 

فرهنگ سازی بیشتر برای این امر منعقد می شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردســتان با اشاره به این که 
کاهش قاچاق کاال و ارز نیازمند اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی است، 
بیان کرد: اختصاص اعتبار برای انجام کار فرهنگی هزینه نیست، بلکه 
ســرمایه گذاری برای آینده اســت که باید این امر مورد توجه همه ی 

دستگاه های فرهنگی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: جهاددانشگاهی علی رغم این که در این راستا ماموریت 
و وظیفه ای برعهده نــدارد، اما با وجود اهمیت موضــوع همواره با این 

کمیسیون همکاری الزم را داشته است.
چیا سهراب نژاد رییس جهاددانشگاهی کردستان در ادامه ي این نشست 
گفت: جهاددانشگاهی کردستان دارای استعداد و پتانسیل های زیادی 
است که در زمینه ی فرهنگ سازی در بخش های آموزشی، پژوهشی و 

علمی می تواند یاریگر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان باشد.
سهراب نژاد اعالم کرد: جهاددانشگاهی کردستان می تواند برنامه های 
مختلف فرهنگی در زمینه ی فرهنگ سازی مقابله با قاچاق کاال و ارز و 

مصرف کاالی داخلی انجام دهد.

»۵0 نکته طالیی 
در پیشگیری و بهبود کمردرد« 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، کتاب 
»50 نکته طالیی در پیشگیری و بهبود کمردرد« تالیف سلمان کمالی، 
امیرحسین روشنفکر در تیراژ 1000 نسخه و 88 صفحه براي اولين بار 

در انتشارات اين واحد به چاپ رسید.
در توصیف این کتاب آمده: یکی از شایع ترین مشکالت امروزی جوامع 
بشری کمردرد می باشــد. تحقیقات نشــان می دهد، عمده ترین علت 
به وجود آمدن کمردرد و گاهی رضایت بخش نبــودن روند بهبود آن، 
سبک زندگی و عادات حرکتی اشتباه و بهره برداری نامناسب از برخی 
پیشــنهادها و مطالب غیر علمی در فضاهای مجازی )اینترنت، تلگرام، 
اینستاگرام و...( می باشد. این کتاب با هدف باال بردن آگاهی از نحوه ی 
انجام صحیح کارهای روزانه و تغییر سبک زندگی به صورت علمی، برای 

پیشگیری و بهبود کمردرد انتشار یافته است.

انتشار کتاب
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»از زمین شناسی نفت تا مهندسی نفت« 
به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی قزویــن، کتاب »از 
زمین شناسی نفت تا مهندسی نفت« به قلم مریم حسین پور عضو 
بنیاد ملی نخبگان ایران و کارشناسی ارشد نفت، سید اسماعیل 
مصطفوی کارشناس مهندسی مکانیک و سعیده سنماری عضو 
هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( توسط انتشارات 

جهاددانشگاهی واحد قزوین و در 320 صفحه به چاپ رسید.
اين کتاب متنی اســت روان که مباحث علمی مرتبط پترولئوم، 
خواص ســنگ و ســیال، لرزه شناســی و امواج در اکتشاف های 
ژئوفیزیکی را که اصل و پایه کار اکتشاف نفت است، همگام با طرح 
مسایل عملیاتی صنعت نفت در خصوص اکتشاف، به زبان ساده 

مورد بررسی قرار می دهد.
آن چه این کتاب را که توسط متخصصان حوزه های مختلف نفتی 
نگاشته شده است، از امثال خود متمایز می نماید، درج مطالب علمی 
متعدد در خصوص مسایل پترولئوم و اکتشاف نفت است. این امر به 
خواننده اجازه می دهد از نحوه ی اکتشاف نفت و نیز مسایل مرتبط 
با اصول زمین شناسی آگاهی یابد. ارایه ی توصیفی کامل از خواص 
سنگ و سیال، زمین  شناسی کاربردی در اکشتاف های نفت و گاز 
و پرداختن به موضوع  های لرزه نگاری مرتبط در این حوزه، از دیگر 

 ویژگی های کتاب محسوب می شود.
»مبانی شناسایی پلی فازیک گونه های 

میکربی« 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، 
کتاب »مبانی شناســایی پلی فازیک گونه های میکربی« توسط 
محققان بانک میکروارگانیسم های مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران ترجمه و گردآوری شد و در سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 

به چاپ رسید.
شناسایی میکروارگانیســم های جدید، راهکاری ارزشمند برای 
توسعه ی منابع زیستی و ژنتیکی محسوب شــده و از این طریق 

می توان به طیف وسیعی از محصوالت زیستی دست یافت.
کتاب حاضر حاصل تالش محققان مرکز ملــی ذخایر ژنتیکی و 
زیســتی ایران، با هدف ارایه اصول استاندارد روش های شناسایی 

پلی فازیک میکروارگانیسم ها تهیه و ارایه شده است.

»سیگنال های زیستی )فیزیولوژی، ثبت، آزمایش، پردازش و تحلیل(«
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب »سیگنال های زیستی« تالیف فاطمه داوری نیا و سیده افروز ارزه گر، 

محمد راوری و صالح لشگر توسط انتشارات این واحد به چاپ رسید.
در پیش گفتار این کتاب آمده است:

“این کتاب با نگاه کاربردی و تحقیقاتی و مبتنی بر مجموعه ی ثبت و پردازش سیگنال های زیستی Power Lab  ساخت شرکت استرالیایی 
ADInstruments تهیه شده اســت. این كتاب عالوه بر كمك به كاربران این سیستم ها، می تواند مرجع مناسبی برای سرفصل آموزشی 

درس آزمایشگاه فیزیولوژی گروه های پزشكی و مهندسی پزشكی و همین طور محققان و دانشجویان تحصیالت تكمیلی كه در حیطه ی 
علوم شناختی و زیستی فعالیت دارند، باشد .”

کتاب فوق در 9 فصل، 280 صفحه و تیراژ 500 نسخه و به قیمت 18500 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

 “روایت انتخابات 96”
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب 
روایت انتخابات 96 اثر محمد آقاسی، محمدعاملی، مهدی رفیعی 

توسط اين سازمان به چاپ رسید.
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1396 انجام شده، 
مرکز افکارسنجي جهاددانشگاهي »ایسپا« توانست با خطای کمتر 
از یک درصد، نتیجه انتخابات را پیش بینی کند. مجموعه ی ایسپا بر 
این باور است، انجام مطالعات روندی از نگرش و رفتار سیاسی مردم 
کمک شایانی به درک رفتار سیاسی و انتخاباتی مردم و به تبع آن به 

پیش بینی رفتار مردم خواهد کرد.
 بر این اساس مجموعه ي حاضر که بر اساس نتایج نظرسنجی های 
ایسپا در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال 1396 تدوین 
شده است، سعی کرده نتایج را به تفکیک گروه های مختلف اجتماعی 
ارایه و تحلیل نماید تا محققان این حوزه به صورت دقیق تر بتوانند از 

نتایج بهره ببرند.
کتاب حاضر دارای دو بخش رفتار انتخاباتی گروه های اجتماعی بر 
اساس نتایج نظرسنجی های ایسپا و جســتارهایی در انتخابات 96 
می باشد و 308 صفحه و شــمارگان500 نسخه و با قیمت 18000 

تومان به بازار نشر ارایه شده است.

»پرسمان فقهي حقوقي«
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال وبختياري، 
چهارمين کتاب انتشارات جهاددانشگاهي چهارمحال وبختياري 
با عنوان »پرسمان فقهي حقوقي«مشــتمل بر 1230 پرسش و 
پاسخ بر اساس کتاب های “لمعه” و “شــرح لمعه” منتشر شده 
که حاصل کار علمي و پژوهشــي حجت االسالم والمســلمین 
سعيد صفي شــلمزاري عضو هيات علمي دانشــگاه شهرکرد و 
محمدحسين دانشــفر دانش آموخته مقطع ارشد فقه و حقوق 

جزا است.
کتاب حاضردر 9 فصل و 300 صفحه تدوين شده است و مولف آن 
کوشش داشته تا مباحث فقهي مورد نياز دانشجويان و طالب را به 

صورت پرسش و پاسخ و طبقه بندي شده ارایه کند.
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»چشم انداز اقتصاد فرهنگ در ایران«
به گــزارش روابط عمومی مرکز گردشــگری علمــی فرهنگی 
دانشجویان ایران )ISTTA(، کتاب »چشم انداز اقتصاد فرهنگ 
در ایران« تالیف رحیــم یعقوب زاده رییس مرکز گردشــگری 
علمی فرهنگی دانشــجویان ایران و دکتر شــهرود امیرانتخابی 
رییس موسســه آموزش عالی علمی کاربردی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری به همت مرکز گردشگری 
علمی فرهنگی دانشــجویان ایران توســط ســازمان انتشارات 

جهاددانشگاهی  منتشر شد.

»رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها 
در مهندسی آب« 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، 
پانصد وپنجاه ویکمین کتاب انتشارات سازمان با عنوان »رگرسیون 
چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندســی آب« اثر بیژن قهرمان 

منتشر شد.
در پیش گفتار کتاب آمده که بسیاری از مدل سازی ها در علوم تجربی 
و مهندسی به رگرســیون وابسته مي باشــد. در این کتاب، مفاهیم 
رگرسیون، با توجه به جنبه ی کاربردی بودن آن توضیح داده شده است.

براساس داده های واقعی استان خراســان، چندین مثال در مورد 
مهندسی آب، طراحی و با جزییات کامل حل شد تا به درک مفاهیم 

کمک کند.
دانشجویانی که در شــاخه های مختلف مهندســی آب تحصیل 
می کنند، مخاطبان اول این کتاب هستند تا با اصول مدل سازی آشنا 
شوند. مخاطبین دوم، مهندسان مشاوری هستند که در زمینه ی 

عمران فعالیت می کنند.

»تکنیک های نوین در تصمیم های چند شاخصه )جلد سوم(« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر، کتاب »تکنیک های نوین در تصمیم های چند شاخصه )جلد سوم(« تالیف دکتر علیرضا 

علی نژاد و مهندس جواد خلیلی توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر انتشار یافت.
در پیش گفتار این کتاب آمده است:

“چندسالي است كه تصميم  هاي چند معياره )MCDM( در دوره هاي تكميلي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت و رياضيات 
كاربردي تدريس مي گردد و امروزه مقاالت، كتب و پايان نامه هاي فراواني از اين شاخه مهم و كاربردي از تحقيق در عمليات به چاپ رسيده است و تحقيقات 

علمي و پژوهشي در اين زمينه ادامه دارد.
MCDM  به دو بخش تصميم  هاي چند هدفه )MODM(، براي طراحي بهترين جواب و تصميم  هاي چند شاخصه )MADM(، براي انتخاب گزينه ی 

 MADM بيشتر مي باشد، لذا در اين كتاب به ذكر چند تكنيك از بخش  MODM از MADM برتر تقسيم مي شود. با توجه به اين كه عمدتا كاربردهاي
پرداخته مي شود كه در كتب فارسي موجود يا به آن ها پرداخته نشده و يا كم تر مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند و از طرف ديگر كاربردهاي بيشتري از 

آن ها به چشم مي خورد”.
گفتنی است، کتاب حاضر در هشت فصل، 96 صفحه و در تیراژ 500 نسخه و به قیمت 10500 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

»مبانی میکروبیولوژی عمومی« 
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی، توسط 
این سازمان، کتاب »مبانی میکروبیولوژی عمومی« اثر زینب السادات 

ابراهیم زاده موسوی به چاپ رسید.
کتاب حاضر در دوازده فصل تنظیم شــده است که مباحثی هم چون 
تاریخچــه ی علــم میکروبیولــوژی، بررســی جزییات ســاختاری 
میکروارگانیســم ها، طبقه بندی آن ها، روش های مطالعه ی سلول ها، 
بررســی نیازهای تغذیه ای، متابولیســم، رشــد و تغذیه ی ســلولی 
میکروارگانیسم ها، ویژگی های قارچ ها و ویروس ها، روش های مختلف 
کنترل رشد میکروارگانیسم ها، ژنتیک میکروبی و ابزارهای مهندسی 
و کاربرد علوم ژنومیک، پروتئومیک و بیوانفورماتیک در علوم مختلف 
زیستی و در قسمت آخر، کاربرد میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی 
در تولید مواد گوناگون با ارزش افزوده باال به کمک میکروارگانیسم ها و 

عوامل موثر بر تولیدات میکروبی مورد بررسی قرار می گیرند.
این کتاب 328 صفحه ای در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 20000 

تومان به بازار نشر ارایه شده است.

»راهنمای حل مسایل هیدرولیک کانال های باز« 
به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی صنعتــی امیرکبیر، کتاب 
»راهنمای حل مسايل هیدرولیک کانال های باز« تالیف ابراهیم صالح آبادی 

و مهرداد هدایتی، توسط انتشارات واحد به چاپ ششم رسید.
این کتاب، حل مســایل کتاب »هیدورلیک کانال های باز« دکتر جلیل 
ابریشمی است. در ابتدای فصول مختلف این کتاب، پیش از حل مسایل 
مربوطه، خالصه ی درس و نکات کاربردی در آن، زمینه ای به شکل مختصر 
و مفید ارایه شده اســت که به یادگیری و فهم عمیق تر مسایل مورد نظر 

کمک شایانی می کند.
ســرفصل های این کتاب شــامل: کلیات و مفاهیم اولیه، اصل انرژی در 
کانال های باز، اصل اندازه ی حرکت در کانال های باز و کاربرد آن و جریان 
یکنواخت در کانال های باز و تئوری جریــان متغیر تدریجی )دایمی( در 

کانال های باز است.
گفتنی است، این کتاب در پنج فصل، 181 صفحه و در تیراژ500 نسخه و 

به قیمت 12000 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.
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»زیبایی تصویر در صحیفه سجادیه« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، کتاب »زیبایی تصویر در صحیفه سجادیه« به قلم نرگس انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی 

امام خمینی)ره( و سمیه مرادی در 298 صفحه به چاپ رسید.
کتاب حاضر، مجموعه  ای بی نظیر از کالم معصوم، فراتر از معانی و مضامین عالی و معارف ژرف خود، بهره ای از دریای بی کران بالغت امام است که آن را به 
ارث از امیرمومنان دارد. بالغتی که زبان آن را نیز فاخر و متمایز از کالم انسان عادی قرار داده است؛ زبانی زیبا و دلنشین با تمام ظرافت های زبانی عربی.
صحیفه مجموعه   ای از ناب ترین مضامین عرفانی امام است که در قالب دعا بیان گردیده و شکل و مضمون، زبان و محتوا در آن در هم تنیده می شود تا 

با نواختن تار احساس و اندیشه مخاطب، بر جانش نشسته و وجودش را بیاراید و او را به حرکت وا دارد.
ناگفته نماند که صحیفه ی سجادیه در طول زمان از سوی پژوهشگران بسیاری مورد توجه قرار گرفته، ولیکن این اثر مجال اندکی است برای کاویدن 
زبان تصویری کالم امام که با ارایه غیر مستقیم مفاهیم و مبانی اعتقادی و اخالقی و... تاثیر کالمش را افزوده و معانی را برای مخاطب عادی قابل فهم تر 
ساخته است؛ هرچند که چارچوب های زبان بشری از انتقال این معانی عاجز و قاصر مي باشد. تکیه بر دو بحث زیبایی تصویر تشبیهی و استعاری با 

متدهای قدیم و  جدید بالغت عربی، به فهم آن کمک شایانی می کند.

»آمار در تربیت بدني و علوم ورزشي«

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي چهارمحال وبختياري، 
کتاب »آمار در تربيت بدني و علوم ورزشي« تالیف عليرضا اميدي 
عضو هيات علمي دانشگاه شهرکرد و اســحق درخشان، از سوی 

جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری وارد بازار نشر شد.
اين کتاب در 10 فصــل و 235 صفحه به عنــوان مرجعي براي 
دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته هاي تربيت بدني 

مفيد است.
اين کتاب با تدوين اطالعات در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي، 
سعي در رفع نياز دانشــجويان دارد. هم چنين به منظور افزايش 
دانش و ارايه بازخورد به خوانندگان در فصول مختلف، کتاب نکات 

کنکوري و آزمون هاي آزمايشي ارايه شده است.

»آشنایی با عملکرد هواپیما« 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، 
کتاب »آشنایی با عملکرد هواپیما« تالیف دکتر سید امین باقرزاده  

شهری به تیراژ 500 نسخه و در 306 صفحه به چاپ رسيد.
در نــگارش اين کتاب، در قدم اول تالش شــده اســت تا کتاب، 
مقدماتي با ديدگاه دانشگاهي براي آشــنايي دانشجويان و ساير 
عالقه مندان به عملکرد هواپيما نگاشته شــود. نگارنده با تکيه بر 
تجارب تدريس خود در اين موضوع سعي نموده است تا حجم اين 
کتاب و سطح مطالب ارایه شــده در آن براي دانشجويان رشته ي 
هوافضا و ساير عالقه مندان مناسب باشد. بخش عمده اي از کتاب به 
توسعه ي معادالت الزم براي حل تحليلي مسایل مختلف عملکردي 
اختصاص داده شــده اســت؛ چراکه نگارنده معتقد است، يافتن 
پاسخ هاي تحليلي مي تواند ديد بسيار خوبي را نسبت به متغيرهاي 
تاثيرگذار بر پاسخ يک مساله در خواننده ايجاد نمايد. در قدم دوم، 
تالش نگارنده بر اين بوده است تا تجارب خود در مدت چندين سال 
تجربه صنعتي در زمينه ي کاربرد عملکرد در طراحي هواپيما را به 
خواننده ارایه نمايد. در اين بخش تالش شــده است تا ضمن حل 
مثال هايي از مسایل عملکردي، شيوه ي حل عددي اين مسایل نيز 
به خواننده آموزش داده شود. براي اين منظور، در هر بخش از کتاب، 

کدهاي رايانه اي براي حل عددي مسایل ارایه شده  است.

»راهنمای عملی کشت آکواپونیک«
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان،  کتاب 
»راهنمای عملی کشــت آکواپونیک« تالیف مهندس امین کهن و دکتر 
مریم حقیقی به تیراژ 500 نسخه و در 168 صفحه در مرکز انتشارات واحد 

به چاپ رسید.
در اين کتاب بیان شده است: کشــت آکواپونیک، سیستمی است که در 
آن گیاهان و ماهی ها به صورت هم زیســت درکنار هم رشــد می کنند و 
فضوالت ماهی ها، غذا را برای گیاهان فراهم می آورد و در مقابل، گیاهان 
کار تصفیه ی آب را برای ماهی ها انجام می دهند. کشت آکواپونیک از لحاظ 
آلودگی زیست محیطی بی خطر است و روشی طبیعی برای فراهم آوردن 
موادغذایی جهت رشد گیاه می باشد. در این روش، از آبزی پروری و کشت 
هیدروپونیک بهره گرفته می شود، بدون این که آب تلف شود و یا تصفیه ی 

آب صورت گیرد و یا این که از کودهای شیمیایی استفاده گردد.

»مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان«

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب »مدیریت 
استراتژیک برای کارآفرینان« اثر محمدجواد نائیجی و فرهاد پناهی فر به 

چاپ رسید.
ادبیات استراتژیک به صورت سنتی بر شرکت های بزرگ متمرکز بوده است 
و بسیاری از مفاهیم و توصیه های آن پاســخ گوی الزامات منحصر به فرد 
فعالیت های کارآفرینانه و اقدام های استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط 
نیست. برای رفع این چالش، تالش هایی برای تلفیق مدیریت استراتژیک و 
کارآفرینی صورت گرفته است که به بروز و ظهور مفاهیمی مانند چشم انداز و 
ماموریت کارآفرینانه، استراتژی های ورود کارآفرینانه، استراتژی های اقیانوس 
آبی ، رهبری کارآفرینانه، جایگاه یابی در فضای رقابتی دوسوتوانی نوآوری و 

کارآفرینی استراتژیک منجر شده است.
کتاب حاضر برای پاسخ به نیازهای کارآفرینان به مباحث مدیریت استراتژیک 

و براساس یک دیدگاه تلفیقی و مبتنی بر دو محور اصلی نگاشته شده است.
 در محور نخست به مباحث اصلی مدیریت استراتژیک و کارآفرینی پرداخته 
شده است تا آشــنایی کلی با این دو حوزه فراهم شــود. در محور دوم که 
وجه تمایز اصلی این کتاب با ســایر کتاب های مدیریت استراتژیک است، 
سرفصل های تخصصی تر مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان، بر مبنای 

منابع پژوهشی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
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دوره ی آموزش و توانمندسازی نیروهای بومی منطقه ي پارس جنوبی با حضور 
مدیران ارشد وزارت نفت و جهاددانشگاهی و مسووالن استان بوشهر رسما 

کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی بوشهر، در این مراسم، دکتر الماسی نماینده 
مجلس اظهار کرد: باید حداقل بخشی از جوانان بومی منطقه در این حوزه به کارگیری 
شوند تا شاهد پیشرفت هر چه بیشتر منطقه و اســتعداد جوانان و کاهش هزینه های 
جانبی غیربومی باشیم. این کار تاکنون انجام نشده، در حالی که در استان کمپین بیکاری 
تشکیل شده و حداقل نیاز به ایجاد اشتغال برای 150 نفر وجود دارد تا این کمپین شکسته 
شود. با مدیریت توانمند و پیگیر جهاددانشگاهی بوشهر به طور قطع می توانیم دوره ی 
آموزش را به خوبی سپری کنیم و این جای خوشــحالی دارد و در این شرایط حساس 

کنونی کشور باید کمک کنیم تا مسایل مهم حل شود.
در ادامه، دکتر طالبیان مشاور اجتماعی وزارت نفت گفت: این یک واقعیت است که ضعفی 
در دوره های آموزش عالی وجود دارد که نمی تواند آن چه را مهارت الزم صنعت می باشد، 
به طور کامل به فراگیران آموزش دهد و این بار به دوش ماست که باید با دوره های آموزش 

آن را جبران کنیم. 
وی افزود: آموزش در جهاددانشگاهی باید منجر به کسب مهارت شود و همراه با دنیا در 
این امر پیشرفت کنیم و افق دیدمان در آموزش فراتر از به کارگیری باشد؛ باید باعث پایان 
دادن به فقر و افزایش رفاه اجتماعی شود و کسانی که در این دوره خوب فرا گیرند، حتما 
به کار گرفته می شوند و ما هم تالش کنیم به گونه ای آموزش دهیم که همه به کار گرفته 
شوند. ما همه باید به جهاددانشگاهی کمک کنیم تا تمام ظرفیت های استان را در راستای 
آموزش به کار گیرند و این در حد حرف نباید باقی بماند و مسووالن این مهم را عملی 

کنند و مدیران ما باید نظارت کنند تا کار به خوبی انجام شود.

اشتغال، دغدغه ی جهاددانشگاهی
هم چنین دکتر سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی افزود: 80 

درصد شغل ها تا 20 سال آینده وجود نخواهد داشت و شغل های جدیدی که به وجود 
می آید، معلوم نیست کافی باشد و ما متاسفانه به دنبال ایجاد اشتغال جدید نیستیم. در 10 
سال آینده، نرم افزار همه ی صنایع را در برمی گیرد و انسان ها کار خود را به سیستم های 
اطالعاتی می دهند؛ سمت وسوی ایجاد اشتغال باید به سمت تکنولوژی روز باشد و ما باید 
در این دوره، عالوه بر مهارت فنی، فناوری روز و فضای مجازی را هم به کارآموزان آموزش 
دهیم. اگر نیروی آموزش دیده در منطقه نباشد، ما مجبوریم از نیروهای متخصص و اغلب 
غیربومی استفاده کنیم؛ آموزش و به کارگیری نیروی بومی باعث توسعه ی شأن منطقه 
و توسعه ی کشور خواهد بود و همه ی مسووالن به همین موضوع معتقدند، چون عقل 

و منطق این گونه حکم می کند، اما نیرو باید متخصص و کاردان و آموزش دیده باشد.
وی تصریح کرد: دغدغه ی جهاددانشگاهی، اشتغال است؛ نگاه ما به آموزش، اقتصادی 
نیست و براســاس وظیفه ی ملی، این کار را انجام می دهیم و معتقدیم تمام مراحل 
آموزش، باید در همین منطقه انجام شود؛ حتی از اساتید و متخصصان بومی استفاده 
شود، اما باید همه با هم برای توانمندسازی کمک کنیم. این که فقط اعتراض کنیم، 
بی فایده اســت؛ باید ظرفیت ها را به کار بگیریم و از تمام فضای آموزشی و امکانات 

بهترین بهره را ببریم.
در ادامه، زرین فر معاون استاندار بوشهر اظهار کرد: ما تمام پتانسیل بومی خود را جهت 
توانمندسازی و آموزش  نیروهای بومی استان به کار می گیریم تا شاهد پیشرفت روزافزون 
جوانان باشیم؛ این مطالبه حق جوانان این مناطق است؛ هرچند تاکنون کارهایی شده، اما 
کافی نبوده و باید برای جبران بیشتر، همه تالش کنیم که در این زمینه، جهاددانشگاهی 
می تواند نقش مهمی در اشتغال بومیان در صنعت ایفا کند و ظرفیت های خوبی هم جهت 

آموزش در استان وجود دارد.
در پایان، مهندس امیریان مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت نفت افزود: فردای 
این منطقه روشن خواهد بود و در آینده  همه محتاج آب و نفت و گاز کرانه خواهند بود 
و جوانان و متخصصان بومی باید با عزم راسخ تالش کنند تا آینده را تامین کنند. ما به 
توانایی های بومی ایمان داریم؛ ما باید آن چه را می خواهیم به هر قیمت تالش کنیم تا 

به دست آوریم و باید آموزش دهیم و فرهنگ سازی کنیم و پیش برویم.

دوره ی آموزش و توانمندسازی نیروهای بومی منطقه ي 
پارس جنوبی کلید خورد

آموزشی

   62

با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و جهاددانشگاهی؛
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رییس جهاددانشــگاهی هنر اظهار کرد: اگر در مراکز 
پیش دبســتانی و مهدهای کودک، مربیــان کاردان و 

هنرشــناس حضور داشته باشــند که بتوانند با استفاده از 
قابلیت های هنری، روحیه ی خالقیت، نوآوری و کار گروهی را 
در کودکان ایجاد و استعدادهای آن ها را شناسایی و شکوفا 
نمایند، تحول بزرگی در نظام تعلیم وتربیت کشــور ایجاد 

می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد هنر، بهزاد رشــیدی 
رییس جهاددانشــگاهی هنر با اعالم این مطلب، گفت: مراكز آموزش 
پیش دبســتانی و مهدهای كودك، بعد از خانــواده، اولین مرحله و در 
حقیقت ســنگ بنای فرآیند آموزش وپرورش کودکان ایرانی هستند 
که باید با حضور مربیان کارآزموده و متخصص، آغازی برای شکوفایی 

استعدادها و ایجاد روحیه ی خالقانه و نوآورانه در کودکان باشد.
وی با تاکید بر ضرورت وجود مربیان هنر در مهدهای کودک ها، گفت: 
متاسفانه آموزش هنر در مراکز پیش دبستان و مهدهای کودک، عمدتا 
توسط همان مربی عمومی کودک انجام می گیرد؛ درحالی که این مربی 
هیچ گونه آموزشی جهت آموزش هنر، ایده پردازی، خالقیت و کار تیمی 
ندیده و ممکن است حداقل آشنایی با رشته های هنری و قابلیت های 

باالی هر یک از آن ها را نداشته باشد.
رییس جهاددانشگاهی هنر تصریح کرد: امروزه اهمیت و ضرورت وجود 
مربیان آشــنا با هنر و قابلیت  و مفاهیم آن، بیش از هر زمانی احساس 
می شود و دوره ای که بتوان در قالب آن »مربی هنر کودک« تربیت کرد، 

بسیار ضروری است.
رشیدی با تشریح تجارب موفق کشورهای پیشــرفته در به کارگیری 
قابلیت های هنر در تعلیم وتربیت کودکان، افزود: يافته هاي علوم تربيتي 
نشان می دهد، سال هاي پيش از دبستان در رشد و شکوفایی قابلیت ها 
و خالقیت هــای فردی و تربيت درســت كودكان نقشــی مهم دارد و 
سياست گذاران آموزش، معموال روي آموزش مهارت هاي پيش دبستاني 
و دبســتان تاكيد زیادی دارند و همواره هنر را بســتری مناسب برای 

پرورش واقعی کودکان برمی شمارند.
وی گفت: براســاس همین ضرورت ها، جهاددانشگاهی هنر برای 
اولین بار در کشور، دوره ی آموزشی تربیت مربی هنر کودک را تدوین 
کرده و برای کمک به نظام آموزشی مراکز پیش از دبستان و مهدهای 
کودک، این دوره ی آموزشی را برای دانشجویان و جوانان عالقه مند به 

فعالیت در این مراکز برگزار می کند.
رشیدی با تشریح فعالیت های این واحد در خصوص آموزش تربیت مربی 
هنر کودک، گفت: این واحد در حــال حاضر، حدود 250 نفر از جوانان 
عالقه مند را تحت آموزش این دوره ها قرار داده و در مرکز آموزش های 
تخصصی کاربردی هنر و دیگر مراکز آموزشی همکار این واحد، این دوره 

را برگزار می کند.
رییس جهاددانشــگاهی هنر، آشنایی با شــیوه های تجزیه و تحلیل 
نقاشی کودکان، آشنایی با شیوه های پرورش خالقیت کودکان، آموزش 
چگونگی برقراری ارتباط موثر با کودکان و آشنایی با مباحث هنر مدرن 
و هنر کودکان و نمایش خالق را از جمله اهداف این دوره ي آموزشــی 
برشمرد و ادامه داد: بازی های رنگین و انواع تکنیک های نقاشی، تجزیه 
و تحلیل نقاشــی کودکان، مباحث روان شناسی رشد کودکان، راه ها و 
روش های هنر خالق کودک و پرورش خالقیت هنری کودکان و آشنایی 
با نمایش خالق کودکان از جمله سرفصل های اصلی دوره ی آموزشی 

تربیت مربی هنر کودک است.
وی گفت: فراگیران با شــرکت در دوره ی آموزشــی تربیت مربی هنر 
کودک، می توانند در مدارس، مهدهای کودک و سایر مراکز تربیتی از 
جمله خانه های کودک، فرهنگسراها، سرای محله ها و آتلیه های هنری 
به آموزش مباحث هنر کودکان و پــرورش مهارت های خالقانه و کار 

گروهی به کودکان بپردازند.
رشیدی در پایان تاکید کرد: رویکرد دوره های آموزشی جهاددانشگاهی 
هنر، رفــع نیازهای جامعــه و اشــتغال زایی جوانان، دانشــجویان و 
دانش آموختگان دانشگاه ها است و در دوره ی آموزشی تربیت مربی هنر 
کودک، تالش می شود مربیانی کارآزموده، ماهر و آشنا به قابلیت های 

باالی هنر در پرورش و تربیت کودکان آماده و مهیا شود.

گام هاي جهاددانشگاهی هنر برای ارتقای هنر 
از مقطع پیش از دبستان
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رییس جهاددانشگاهی 
قــم گفت: براســاس 
نیازسنجی های صورت 
گرفته در حوزه ی علوم 
انســانیـ  اســالمی، 
معاونت آموزشــی این 
واحــد، برنامه ی جامع 
ه های  تحــول در دور
نسانی  آموزشی علوم ا

ـ اسالمی را آغاز کرد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد قم، دکتر محمد 
حیدری، 18 دی در مراســم امضای تفاهم نامه آموزشی بین این 
نهاد  با حضور زهرا حبیبی معاون آموزشی، مهندس امیرحسین 
استقالل معاون پشتیبانی و محمد رستمی مدیر اداره ارزشیابی 
معاونت آموزشی واحد و دکتر محمدتقی فعالی رییس موسسه ی 
فرهنگیـ  هنری ســبک زندگی آل یاسین با اشــاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری بر لزوم تولید علوم انســانیـ  اسالمی گفت: با 
توجه به ظرفیت های اســتان قم در تولید علوم انسانیـ  اسالمی 
و هم چنین هدف گذاری معاونت آموزشــی ایــن واحد، کارگروه 
آموزش های تخصصی علوم انسانیـ  اسالمی در جهاددانشگاهی 

قم تشکیل شد.
وی افزود: این کارگروه با حضور متخصصان حوزه ی علوم انسانی در 
جهاددانشگاهی قم و هم چنین موسســه ی فرهنگیـ  هنری سبک 
زندگی آل یاســین با هدف نیازســنجی، تدوین و هم چنین برگزاری 

دوره های علوم انسانی اسالمی رسما آغاز به کار کرد.
رییس جهاددانشگاهی قم با اشــاره به لزوم ارتقای سطح مهارت های 
زندگی و هم چنین کاهش آسیب های اجتماعی در کشور اظهار داشت: 
تالش می کنیم در کنار اجرای دوره های آموزشی، جهت ارتقای آن ها 

کار مطالعاتی و هم چنین فرهنگی را نیز آغاز کنيم.

طراحــي 60 دوره ی 
آموزشي در حوزه ی 
ـ اسالمي علوم انسانی 

معاون آموزشی جهاددانشگاهی 
واحد اســتان قم نيز در اين 
مراســم با اشــاره به شروع 
فعالیت جدید این معاونت در 
کارگروه علوم انسانی با رویکرد 
اسالمی، ابراز امیدواری کرد: 
با عنایت به حمایت و موافقت 
معاون آموزشی جهاددانشگاهی، گامی موثر در راستای ارتقای سطح 

بینش و دانش مردم برداشته شود.
وی افزود: اجرای این طرح پس از ارزیابی و بررسی های مکرر در خصوص 
وجود ظرفیت های الزم در شهر مقدس قم و نیاز جامعه به ارایه خدمات 

بیشتر در این زمینه آغاز شد.
حبیبی با اشــاره به این که تاکنون حــدود 60 دوره ی آموزشــی در 
حوزه ي سبک زندگی اسالمی آماده سازی شــده است، بیان داشت: با 
هماهنگی های انجام شده با معاون آموزشی جهاددانشگاهی، امیدواریم 
با تصویب دفتر مرکزی، و صدور مجوزهای الزم، این واحد به عنوان واحد 

معین در حوزه ی سبک زندگی اسالمی در سطح کشور معرفی گردد. 
ریيس مركز علمي كاربردي جهاددانشگاهي قم در ادامه با تاكيد بر لزوم 
راه اندازی رشته ي ســبک زندگی اسالمی در دانشــگاه علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی شعبه قم، اظهار داشت:  طبق برنامه ریزی انجام شده، تمام 
تالش و جدیت ما بر این اســت تا در این زمینه یک حرکت ارزشی انجام 
دهیم و نسبت به تدوین و راه اندازی رشته ی سبک زندگی اسالمی در این 

دانشگاه اقدام کنیم.
گفتنی اســت، در پایــان این نشســت، تفاهم نامه ی آموزشــی بین 
جهاددانشگاهی قم و موسسه فرهنگیـ  هنری سبک زندگی آل یاسین 
با هدف نیازسنجی، تدوین، آموزش و پژوهش در حوزه ی علوم انسانیـ  

اسالمی به امضای دو طرف رسید.

نماینده محالت و دلیجان در مجلس در ديدار با سرپرســت 
مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهي نيم ور بر لزوم استفاده 
از پتانسیل جهاددانشــگاهی در حوزه ی سنگ و گل و گیاه 

منطقه تاکید کرد.

به گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی اســتان مرکزی، 

حجت االسالم والمســلمین علیرضــا ســلیمی، 16 دی در دیدار با 
سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیم ور، گفت: اين مرکز 
علمی کاربردی با تالش های مســووالن شهرستان و استان از ابتدای 
فعالیت خود توانسته تاکنون جایگاه قابل قبولی در بین مراکز آموزش 

عالی شهرستان کسب کند.
 وی اظهار کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه و وجود این 

تحول در دوره های آموزشی علوم انسانیـ  اسالمی
 توسط جهاددانشگاهی قم

تاکید نماینده محالت در مجلس بر استفاده از پتانسیل 
جهاددانشگاهی در حوزه ی سنگ و گل و گیاه استان
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مرکز به عنوان تنها مرکز علمی 
کاربردی در شهرســتان های 
دلیجــان و محــالت، می توان 
فعالیت های خوبــی در حوزه  
ســنگ و گل و گیاه با همکاری 
جهاددانشگاهی در این منطقه 

انجام داد.
نماینده محــالت و دلیجان در 

مجلس افزود: امید است با تالش مضاعف و پیگیری های مجدانه، 
بتوانیم این مرکز را در حوزه  فعالیت های آموزشــی و پژوهشی به 

جایگاه باالتری ارتقا دهیم.
وي در پایان قول مســاعدت و 
همکاری در حوزه های مختلف 
آموزشــی و پژوهشــی را در 
خصوص مرکز علمی کاربردی 

جهاددانشگاهي نیم ور داد.
علی عبــاس رییس محمــدی 
سرپرست مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهي نیم ور نیز در این نشست گزارشی از فعالیت های 

انجام گرفته در این مرکز را ارایه داد.

فرشاد پیله چی سرپرست 
استان  جهاددانشگاهی 
قزوین در کارگاه آموزشی 
مدیریــت بحــران، با 
عنوان »تجربیات زلزله 
کرمانشاه«، اظهار کرد: 
آموزش مردم در مدیریت 
بحران، امــری ضروری 

است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی قزوین، فرشاد پیله چی 
سرپرست این واحد در کارگاه آموزشــی مدیریت بحران، با عنوان 

تجربیات زلزله کرمانشــاه، که به همت جهاددانشگاهی قزوین و اداره 
کل مدیریت بحران استانداری در سالن شهید امامی برگزار شد، اظهار 
کرد: بعد از وقوع زلزله ی 5.2 ریشتری در مرز استان های تهران و البرز با 
رصد رسانه های خبری، نکته ای که جلب توجه می کرد این بود که بیشتر 
صدمات انســانی این زلزله در نتیجه ی هراس مردم و گریز آن ها بدون 

توجه به اصول ایمنی رخ داد.
وی تصریح کرد: مانور زلزله ای که خداوند برای ما ایجاد کرد، نشان داد 
مردم برای آمادگی در برابر زلزله، آموزش ندیده اند؛ نمی دانند هنگام 
رخداد خطر زلزله چگونه خود را حفظ کنند و نیز بعد از زلزله چگونه 
رفتارهای خود را مدیریت کنند تا آســیب نبینند و تلفات به حداقل 

برسد.
پیله چی مطرح کرد: هر اندازه که دستگاه های مربوط به مدیریت بحران 
آماده باشــند، زمانی که مردم آموزش نبینند، ما با مشکالت فراوانی 
روبه رو خواهیم بود و ضــرورت دارد از همین امروز به آموزش عمومی 
مردم برای آمادگی در برابر زلزله، پنــاه گرفتن، حفظ جان و مدیریت 

رفتار در حین زلزله و پس از زلزله توجه کنیم.
وی توضیــح داد: مردم نیاز دارنــد تا عالوه بر مدیریــت بحران برای 

خانواده هــای خود، کمک های 
اولیــه، دوری از رفتارهــای 
پرخطــر، حفــظ آرامــش در 
بحران و بسیاری مسایل دیگر 
را آموزش ببینند. اگر ما نتوانیم 
زنجیره ی آمــوزش و آمادگی 
نهادهای امدادرسان و مدیریت 
بحران را به آمــوزش همگانی 
وصل کنیم، بدون شک در بخش 
مهمی از مقابله ی با زلزله دچار 

مشکل خواهیم شد.
سرپرست جهاددانشــگاهي اســتان قزوين عنوان کرد: پیشنهاد 
مجموعه ی جهاددانشگاهی این است که با همکاری آموزش وپرورش، 
دانشگاه های استان و رسانه های اثرگذار، فرآیندی تعریف شود تا بتوانیم 

به آموزش عمومی مردم برای آمادگی و ایمنی در برابر زلزله بپردازیم.
پيله چي افزود: به خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( منطقه ی قزوین 
نیز تاکید شده است تا با مراجعه به کارشناسان و متخصصان استان و 
هم چنین با تشکیل نشست های تخصصی ویژه ، آمادگی قزوین در برابر 
زلزله و وضعیت شهر را بررســی کنند و به مردم آگاهی الزم را داده و 

ضرورت آموزش آن ها را گوشزد کنند.
وی اضافه کرد: آگاه کردن مردم و ایجاد حس نیاز در آن ها برای آموختن 
آمادگی در برابر زلزله به یک فضاسازی رسانه ای و آگاهی بخشی ویژه 
نیاز دارد؛ این کار سختی نیست و با همکاری بین بخشی می توان استان 
قزوین را در آموزش عمومی بــرای آمادگی در برابــر زلزله آماده و از 

بحران های انسانی پسازلزله نیز تا حدود زیادی جلوگیری کرد.
پیله چی اظهار کرد: امروز این آموزش ها را از مدیران استان قزوین آغاز 
می کنیم، اما امیداوریم که کارگروهی ویژه تشکیل شده و برای شکل 
برگزاری و گستره ی برگزاری دوره های عمومی آمادگی در برابر زلزله 

تصمیم گیری کنند.

آموزش مردم در مدیریت بحران، امری ضروری است 

سرپرست جهاددانشگاهی قزوین:
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یک صدوپنجاهمین نشست گروه تخصصي آموزشي زبان  های 
خارجی معاونت آموزشي جهاددانشــگاهي با حضور مدیر کل 
برنامه ریزی و توســعه ي آموزش، مدیر، دبير و اعضاي اين گروه 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، یک صدوپنجاهمین نشست گروه 
تخصصي آموزشي زبان  های خارجی معاونت آموزشي جهاددانشگاهي با 
حضور مدیر کل برنامه ریزی و توسعه ی آموزش، مدیر، دبير و اعضاي اين 
گروه، پنجم دی در محل معاونت آموزشــي جهاددانشگاهي تشكيل و 

پیرامون موضوعات و دوره های پیشنهادی بحث و بررسی شد.
در این نشست، پیرامون همسان سازی دوره های آموزشی مکالمه ی زبان 

انگلیسی بزرگساالن مذاکره شــد و با تاکید بر ایجاد زیرساخت ها، ایجاد 
کمیته ی  خاص برنامه ریزی و نظارت، روش تدریس مناسب، فازبندی و 
بررسی های مقدماتی دیگر، به تصویب رسید و قرار شد، زمینه ی اجرایی 

آن از ترم بهار فراهم آید. 
در ادامه ی نشست، دوره ی آموزشــی »نمایش نامه انگلیسی« ارسالی از 
سازمان تهران، دوره  ی آموزشی »تربیت مدرس آیلتس« ارسالی از واحد 
خراسان جنوبی و منبع آموزشی گروه سنی نوجوانان بررسي شد و ارزیابی 
و یکسان سازی فرم مدرسان توســط سرپرستان در مراکز آموزشی مورد 

بحث قرار گرفت. 
گفتنی است، در این نشســت، دوره ی  آموزشی »نمایش نامه انگلیسی«، 

ارسالی از سازمان جهاددانشگاهی تهران به تصویب رسید.

ریيس جهـــاددانشگاهي 
چهارمحـــــال وبختياري 
از بهره منــدي 16 هــزار و 
97 فراگيــر از آموزش هاي 
کوتاه مدت جهاددانشگاهی 
اســتان از مهر 95 تا 96 در 

همان ماه خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومي   
جهاددانشــگاهی چهارمحــال  
وبختياري، وحيد خليلي با اعالم 

اين خبر، اظهار کرد: اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ی آن 
رشد قابل توجهي را  نشان مي دهد.

وي با اشــاره بــه اين که آموزش داراي ســه بعــد آمــوزش بنيادين در 

آموزش وپــرورش، آمــوزش 
تکميلــــــي در دانشگـــــاه 
و آموزش هــاي کوتاه مــدت 
در جهاددانشــگاهی اســت، 
ادامه داد: آمــوزش کوتاه مدت 
بــه روز،  جهاددانشــگاهی، 
تقاضامحور، مبتني بر نياز جامعه، 

تخصصي و اشتغال زا می باشد.
ریيــس جهاددانشگــــاهي 
چهارمحال وبختياري با اشاره 
به اين کــه جهاددانشــگاهی 
حلقه ی سوم آموزشي کشور اســت، گفت: آموزش هاي کوتاه مدت 
جهاددانشگاهی استان، ياري رســاننده و تکميل کننده ی آموزش هاي 

پايه اي آموزش  و پرورش و آموزش هاي دانشگاه ها است.

قرارداد آموزشی بین جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل و دانشگاه 
علوم پزشکی استان به امضای رییس جهاددانشگاهی اردبیل و 

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، مديــر اداره آموزش  و 
برنامه ریزی معاونت آموزشی استان با اعالم این خبر افزود: به موجب این 
قرارداد، دو طرف متعهد شده اند تا پایان سال جاری در برگزاری دوره های 
آموزشی »عکاسی«، »خوشنویسی« و »گیاهان دارویی« برای دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل همکاری کنند.
محمد علیزاده با اشاره به مدت زمان برگزاری هر کدام از دوره های آموزشی 
اظهار کرد: دوره ی عکاسی و خوشنویســی به مدت 30 ساعت و گیاهان 

دارویی به مدت 37 ساعت برگزار می شود.
وی بیان کــرد: در دوره های مذکور، دانشــجویان به صــورت گروهی در 
خوابگاه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان آموزش خواهند دید و 
به فراگیران پس از اخذ نمره ي قبولی در پایان هر دوره، گواهی معتبر اعطا 

می شود.

برگزاری یک صدوپنجاهمین نشست گروه تخصصي آموزش زبان  های 
خارجی معاونت آموزشي

بهره مندي بیش از 16 هزار فراگیر از آموزش هاي کوتاه مدت 
جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاري

انعقاد قرارداد بین جهاددانشگاهی اردبیل و دانشگاه علوم پزشکی استان
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معاون آموزشی جهاددانشــگاهی استان مرکزی بر افزایش 
همكاري هاي آموزشي این نهاد با دانشگاه علوم پزشکی اراک 

تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی اســتان مرکزی، مهندس 
محمدرضا آقاجانی در نشست مشترک با زهره عنبری مشاور ریيس 
دانشگاه علوم پزشــكي اراک در امور جوانان، افزود: جهاد دانشگاهي 
با پشــتوانه ی 32 ســال تجربه ی علمي و عملي و بــا برخورداري از 
ظرفيت هاي متنوع و به روز، در سراسر كشــور فعاليت آموزشي دارد 
و قادر به ارایه ی خدمات آموزشــي به عموم جامعه و تامين نيازهاي 
آموزشــي دســتگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي  در سطح كشور 

مي باشد.
وی تصریح کرد: آموزش های جهاددانشگاهی با هدف توسعه ی 

منابع انســانی و متناسب ســازی قابلیت های تخصصی افراد با 
نيازهاي تخصصي كشــور بنیان نهاده شــده تا در ســایه ی آن، 
کارایی های الزم برای پذیرش و ایفــای موثر وظایف اجتماعی و 

شغلی کسب شود.
دکتر عنبری مشــاور ریيس دانشگاه علوم پزشــكي اراک هم در این 
نشســت، اظهار اميدواري کرد تا جهاددانشــگاهي در راستاي بحث 
دانشگاه كارآفرين با دانشــگاه علوم پزشــكي در راه نيل به اين مهم 

همکاری داشته باشد.
در اين نشســت، راهكارهــاي همكاري هاي دوجانبــه در خصوص 
برگزاري دوره هاي آموزشي طب سنتي، امدادگر اورژانس و دوره هاي 
بازآموزي ويژه ی متخصصان زنان و نازايي و دندان پزشكان و هم چنين 
ارایه خدمات آموزشــي به خانواده ی پرســنل و دانشجويان دانشگاه 

علوم پزشکی اراک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سرپرســت مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت کاشمر 
سازمان جهاددانشگاهی خراســان رضوی گفت: دوره های 

برگزار شده در این مرکز متناسب با نیازهای شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشــگاهی خراسان رضوی، 
محمد اســدی افزود: عالوه بر این که دوره های برگزار شــده در مرکز 
متناســب با نیازهای شهرســتان اســت، این دوره ها نیــز در جهت 

اشتغال زایی فراگیران بوده است.
اسدی به برگزاری دوره ی گیاهان دارویی و معطر و دوره ی مهارت افزایی 
کارشناسان کلینیک های سم فروشی در بخش کشاورزی اشاره و تصریح 
کرد: تاکنون چهار دوره ی فراگیر تکنسین داروخانه نیز در مرکز تشکیل 

شده است.
وی با اشاره به برگزاری دوره ی تعمیرات موبایل در مرکز، ادامه داد: برای 
اولین بار در استان، دوره ی طراحی دکور آشپزخانه با حضور چشمگیر 

فراگیران در این مرکز برگزار شد.

به گفته ی اســدی، برگزاری دوره ی پخت شــیرینی های سنتی و 
هم چنین برگــزاری آزمون های نهضت ســوادآموزی نیــز از دیگر 
فعالیت هــای مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت کاشــمر بوده 

است.
سرپرســت مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت کاشــمر سازمان 
جهاددانشــگاهی خراســان رضوی به برگــزاری دوره ی کارآفرینی 
برای مددجویان کمیته ی امداد این شهرســتان اشــاره کرد و گفت: 
مددجویانی که در این دوره ها شرکت کرده اند، می توانند از تسهیالت 

بانکی برخوردار شوند.
وی با اشاره به برگزاری دوره فوریت های پزشکی و حسابداری کاربردی 
در این مرکز، افزود: از شهرســتان های مجاور نظیــر تربت حیدریه، 
مه والت، رشــتخوار و بردســکن در دوره های کاربردی این مرکز نیز 

متقاضی داریم.
به گفته وی، عالوه بــر دوره های تخصصی، دوره هــای عمومی زبان 

انگلیسی  و هم چنین کامپیوتر نیز در مرکز برگزار می شود.

افزایش همکاري هاي آموزشي جهاددانشگاهی مرکزی و دانشگاه 
علوم پزشکی اراک

نگاهی به دوره های برگزار شده در مرکز آموزش های تخصصی 
کوتاه مدت کاشمر
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سرپرست مرکز آموزش زبان های بین المللی جهاددانشگاهی 
زاهدان از بهره مندی حدود 400 نفر از خدمات این مرکز خبر 

داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان، نرگس 
ســکوند در ارتباط با فعالیت ها و برنامه های مرکز آموزش زبان های 
بین المللی جهاددانشگاهی زاهدان اظهار داشت: معاونت آموزشی اين 
واحد به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و با توجه به نیاز روزافزون 
شــهروندان، فعالیت خود را در زمینه ی آموزش زبان های خارجی و 
بین المللی در مرکز تخصصی زبان با سه دپارتمان مجزا و با بهره گیری 

از بهترین امکانات آموزشی از تابستان سال جاری آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در این مرکز عالوه بر دوره های آموزشی زبان انگلیسی که 
در رده های سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن برگزار می شود، با توجه 
به درخواست و نیاز فراگیران و بر اســاس نیازسنجی های انجام شده، 

دوره های زبان اردو، آلمانی، فرانسه و عربی نیز راه  اندازی شده است.
سرپرست مرکز آموزش زبان هاي بين المللي جهاددانشگاهي زاهدان 
گفت: این مرکز با انعقــاد تفاهم نامه همکاری بــا آموزش وپرورش، 
زمینه ی مناسبی برای استفاده ی فرهنگیان و دانش آموزان از امکانات 
مرکز زبان فراهم نمــوده که امید می رود با اجــرای این طرح، گامی 
مناسب جهت توانمندســازی فرهنگیان و افزایش مهارت های زبانی 
دانش آموزان که الزمه ی موفقیت و پیشــرفت در جامعه ی امروزی 

می باشد، برداشته شود.
وی در ادامه به تشــریح برنامه های در دست اجرا و آینده ی این مرکز 

پرداخت و گفت: برگزاری آزمون های آزمایشی، برگزاری سمینارهای 
علمی و آموزشی جهت آشنایی با دوره های ایلتس، MSRT، برگزاری 
آموزش های مجــازی و آنالین، اجــرای طرح تربیت مــدرس زبان 
انگلیسی، اجرای تورهای زاهدان گردی، برگزاری مسابقات کتابخوانی 
به زبان انگلیســی، ورود به حوزه ی ترجمه و راه انــدازی دارالترجمه 
رسمی در زاهدان و... از جمله فعالیت های پیش روی این مرکز آموزشی 

خواهد بود.
سرپرست مرکز آموزش زبان های بین المللی جهاددانشگاهی زاهدان 
بیان داشت: در افق چشم انداز دوساله،  برنامه ریزی شده تا این مرکز از 
طریق جذب اساتید برجسته و پروازی و با ارایه خدمات پشتیبانی چون 
اینترنت رایگان، منابع و متون آموزشی ، استفاده از جدیدترین متدهای 
آموزشی و امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری، آزمون های رایگان و 
ارزیابی هفتگــی و... به یکی از معتبرترین مراکز آموزشــی زبان های 

خارجی در استان تبدیل شود.
سکوند هم مرزی با دو کشور خارجی ) افغانستان و پاکستان(، وجود 
منطقه ی آزاد چابهار و رفت وآمدهــای هیات های خارجی و عالقه ی 
دانش آموختگان دانشگاهی به ادامه ي تحصیالت در خارج از کشور و 
افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی را از جمله دالیل عالقه مندی 

به فراگیری زبان های خارجی دانست.
وی تصریح کرد: از ویژگی های شاخص این مرکز، آموزش رسمی زبان 
اردو برای اولین بار در اســتان اســت که با توجه به هم مرزی با کشور 
پاکستان و مراودات تحصیلی و تجاری با کشور هندوستان، فراگیری 

این زبان با استقبال عالقه مندان مواجه شده است.

بهره مندی ۴00 نفر از خدمات آموزشی مرکز آموزش زبان های 
بین المللی جهاددانشگاهی زاهدان

کارگاه آموزشی توسعه و تجاری سازی فناوری و دستاوردهای 
پژوهشــی با حضور 40 نفر از فعاالن اقتصــادی، فناوران و 
کارآفرینان، مدیران و کارشناسان وزارت علوم،  تحقیقات و 
فناوری، مدیران و کارشناسان پارک های علم وفناوری، مدیران 
و کارشناسان واحدهای جهاددانشگاهی و مراکز رشد وابسته 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری البرز، کارگاه آموزشــی 
توسعه و تجاری ســازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی با حضور 40 
نفر از  فعاالن اقتصادی، فناوران و کارآفرینان، مدیران و کارشناســان 

وزارت علــوم،  تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناســان پارک های 
علم وفناوری، مدیران و کارشناسان واحدهای جهاددانشگاهی و مراکز 
رشد وابســته، 11 دی در ســالن اجتماعات پارک علم وفناوری البرز 

برگزار شد.
گفتنی است، مدرس این دوره، دکتر مصطفی کریمیان اقبال به بررسی 
مواردی چون توسعه ی ایده، مراحل و گام های تبدیل ایده به محصول، 
تجاری ســازی محصوالت و خدمات و معرفی چند مدل کســب وکار 

پرداخت.
در پایان به ســواالت شرکت کنندگان از ســوی مدرس کارگاه پاسخ 

داده شد.

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه و تجاری سازی فناوری و 
دستاوردهای پژوهشی در البرز
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کارگاه آموزشی »بازاریابی فرهنگی و 
آموزشی« برگزار شد

به گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهاددانشــگاهی 
آذربایجان  شرقی، کارگاه آموزشی بازاریابی فرهنگی و آموزشی 
به همت این سازمان به منظور آشنایی هر چه بهتر اعضا با اصول 

بازاریابی در حوزه ی فرهنگی برگزار شد.
دکتر محمد فاریابی عضو هیات علمی دانشــگاه تبریز در این 
کارگاه با اشاره به  این که جهاددانشــگاهی می تواند بخشی از 
نیازهای جامعه را تامین کند، گفت: جهاددانشگاهی استان در 
حوزه های درمانی، آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و اجتماعی 
از جمله مرکز درمان ناباروری، مرکز افکارسنجی دانشجویان 
)ایسپا( و خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( فعالیت دارد که 
همگی این حوزه ها نیاز به بازاریابی و معرفی به صورت گسترده 

دارد تا عالقه مندان با اقدامات این سازمان بیشتر آشنا شوند.
وی ادامــه داد: وجــود واحــد تجاری ســازی در ســازمان 
جهاددانشگاهی، خود اقدام ارزشمندی است و البته امروزه اغلب 
بانک ها، مراکز خدماتی و آموزشی به فکر ایجاد دپارتمان مستقل 

بازاریابی در سازمان خود هستند.
وی در بخشی از سخنان خود، آمادگی دانشکده اقتصاد، مدیریت 
و بازرگانی دانشــگاه تبریز را برای همکاری و تعامل سازنده با 
سازمان جهاددانشگاهی استان، در زمینه ی بازاریابی اعالم کرد.

دکتر جعفر محســنی رییس ســازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شــرقی نیز در این کارگاه به نقش موثر تک تک 
اعضای این مجموعه در پیشــرفت و تعالی اهداف تعیین 
 شده اشــاره کرد و خواستار مشــارکت و همراهی اعضای 
مجموعــه جهاددانشــگاهی در برگــزاری کارگاه هــا و 

فعالیت های بازاریابی شد.

برگزاری دوره ی آموزشي و آزمون 
جذب کمک پرستاري در سمنان

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي استان سمنان، 
علي منصفي راد اظهارکرد: بالغ بــر 160 نفر از متقاضيان 
در دوره ی آموزشي كمك پرستاري جهت جذب در مراكز 
آموزشي و درماني استان ســمنان شركت كردند و دوره ی 
آموزشي كمك پرستاري را به پايان رساندند و فارغ التحصيل 

شدند.
سرپرست معاونت آموزشي جهاددانشگاهي سمنان گفت: 
براســاس تفاهم نامه  منعقد شــده بين جهاددانشگاهي و 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي و در راستاي 
تكميل طرح تحول نظام سالمت و با هدف آموزش كمك 
پرستاران تدوين و طراحي شــد و جهاددانشگاهي مجري 
برگزاري دوره ی آموزشي كمك پرستاري )بهياري( در 23 

استان كشور شد.
وی با بيان اين كه معاونت آموزشــي مجري برگزاري اين 
دوره ی آموزشي در اســتان بود، اظهار كرد: دوره آموزشي 
کمک پرستاري ســال 1394 آغاز شده است، بالغ بر 110 
نفر از متقاضيان در دوره ی آموزشي كمك پرستاري جهت 
جذب در مراكز آموزشــي و درماني استان سمنان شركت 

كردند.
منصفي راد افزود: برگزاري اين دوره ی آموزشــي با مجوز 
معاونت پرســتاري وزارت بهداشت و هماهنگي با دانشگاه 
علوم پزشكي استان ســمنان بر عهده ی جهاددانشگاهي 
استان بود كه اكنون به پايان رسيده است و آزمون تئوری 
جذب نیروی شرکتی مرکز آموزشــیـ  پژوهشی درمانی 

کوثر نيز در دانشگاه علوم پزشكي سمنان برگزار شد.

اخبار کوتاه

برپایي دوره ی قانون سالمت اداری در خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، دکتر مجتبی ابراهیمی مدیر آموزش و برنامه ریزی اين واحد گفت: دوره ی قانون سالمت 

اداری برای 60 نفر از کارکنان اداره ی کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، 16 دی برگزار شد.
وی هدف از برگزاری دوره های آموزشی را افزایش سطح آگاهی از قوانین و مقررات کارکنان عنوان کرد.
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اولین تور صنعتیـ  آموزشی بانوان کارآفرین البرز به مقصد استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی البرز، اولین تور صنعتیـ  آموزشی بانوان کارآفرین در کشور با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان 
البرز و گروه صنایع معاونت آموزشی جهاددانشگاهی البرز به مقصد استان اصفهان برگزار شد.

در این تور 2 روزه که 13 و 14 دی  برگزار شد، از سه کارخانه ی شهرک مورچه خورت با مدیریت بانوان کارآفرین بازدید به عمل آمد.
هم چنین یک دوره ی آموزشی با عنوان »نحوه  توسعه ی برند تجاری در کاالهای تولیدی« با حضور مدیران مربوطه در شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان برگزار شد که عالوه بر ارایه سرفصل های دوره به بحث و تبادل نظر در رابطه با مسایل و مشکالت پیش روی بانوان کارآفرین صنعتگر 

نیز پرداخته شد.
بازدید از اماکن دیدنی استان اصفهان از دیگر برنامه های ویژه ی این تور صنعتی بود.

رییس اداره ی بنیاد شهید شهرستان گرمی: 
فعالیت های جهاددانشگاهی اردبیل 

قابل تقدیر است
به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی اردبیل، مســعود 
طوماری، 24 دی در دیدار با مســوول مركز آموزش تخصصي 
كوتاه مدت جهاددانشگاهی شهرســتان گرمي، همکاری با این 
نهاد انقالبی را از افتخارات بنیاد شــهید عنــوان و تصریح کرد: 
برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان ها موجب مهارت افزایی 
و کارآفرینی می شود؛ به همین دلیل، همه ی نهادهای آموزشی 

باید برای تحقق آن تالش کنند.
وی با اشــاره به آمادگی ایــن اداره برای همــکاری و تعامل با 
جهاددانشگاهی در انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی تصریح 
کرد: از جهاددانشگاهی استان اردبیل انتظار می رود برای باالبردن 
سطح علمی، آموزشی و فرهنگی ایثارگران و خانواده های معظم 

آنان تالش کنند.
رییس اداره ی بنیاد شــهید شهرســتان گرمی گفت: تالش و 
فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه های مختلف به ویژه آموزش 
شهرستان های تابعه ی استان اردبیل، ارزشمند و قابل تقدیر است. 
طوماری با بیان این که آموزش از نیازهای اصلی جامعه به شمار 
می رود، اظهار کرد: مهارت افزایی و پیشرفت علمی و فرهنگی، 
زمانی محقق می شود که ارزش و اهمیت آموزش بین مردم به 

مراتب باالتر از سایر نیازها باشد.
در این دیدار، محمد فتوحي مســوول مركز آموزش تخصصي 
كوتاه مدت جهاددانشگاهی شهرســتان گرمي از ارایه خدمات 
آموزشی برای خانواده ی معظم شهدا و ایثارگران خبر داد و گفت: 
ارایه خدمات به خانواده ی شهدا و ایثارگران برای جهاددانشگاهی 

استان مایه ی افتخار و از وظایف این نهاد انقالبی است.

افزایش 1۵ درصدی فراگیران مرکز 
آموزش های تخصصی کوتاه مدت در 

خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خراسان 
رضوی، سرپرســت مرکز آموزش های تخصصــی کوتاه مدت 
شــماره ی 4 )وکیل آباد( جهاددانشــگاهی خراسان رضوی، از 
افزایش 15 درصدی فراگیران در ترم زمستان سال جاری نسبت 

به ترم پاییز خبر داد.
علی عباس آبادی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای فعالیت این 
مرکز از اردیبهشت ســال جاری تاکنون، بیش از 2 هزار و 800 
فراگیر در دوره های زبان، علوم انسانی، کامپیوتر، علوم پزشکی و 

هنری شرکت کرده اند.
سرپرســت مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شــماره ی 
4 )وکیل آباد( جهاددانشــگاهی خراســان رضوی به برگزاری 
ســومین دوره از دوره های تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی 
در مرکز اشاره و تصریح کرد: درصدد هســتیم تا این دوره را در 
سایر شهرستان های استان و حتی ســایر استان های دیگر نیز 

برگزار کنیم.
به گفتــه وی، همکاری مشــترک موسســه آمــوزش عالی 
جهاددانشــگاهی کاشــمر و مرکز آموزش وکیل آباد در جهت 
برگزاری دوره های کارشناسی ارشــد علوم وصنایع غذایی نیز از 
دیگر فعالیت های این مرکز در 10 ماهه ی اول سال جاری بوده 

است.
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دکتر بهروز بنیادی در بازدید از ســازمان تجاری ســازی فناوری و 
اشــتغال دانش آموختگان اظهار کرد: جهاددانشگاهی از نهادهایی 
است که پایه های آن براساس خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بنا نهاده 

شده است.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال 
دانش آموختگان، دکتر بهروز بنیادی نماینده ی مردم کاشــمر، بردســکن و 
خلیل آباد در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در بازدید از این سازمان بیان کرد: جهاددانشــگاهی از نهادهایی مي باشد که 

پایه های آن براساس خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بنا نهاده شده است.
بنیادی در خصوص معرفی جهاددانشــگاهی افزود: باید برای معرفی رسالت، 
ماموریت ها و اهداف جهاددانشگاهی تالش بیشتری صورت پذیرد؛ زیرا بسیاری 
بخش های جامعه از خدمات و دستاوردهای این نهاد اطالع الزم و کافی ندارند.
وی ادامه داد: یکی از کارهای ریشه ای که جهاددانشگاهی می تواند انجام دهد، 
توانمندسازی سرمایه ی انسانی کشور است. هماهنگی جهاددانشگاهی با وزارت 

آموزش وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات  و فنــاوری، برای هدایت تحصیلی 
دانش آموزان و توانمندسازی دانشجویان، تاثیر به سزایی بر سرمایه های انسانی 

کشور خواهد داشت.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلــس در خصوص ضرورت کســب 
اســتانداردهای الزم شــرکت های مرتبــط بــا وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي اظهار کرد: در صورت کسب اســتانداردهای مورد نظر، قطعا 
هیات امنــای صرفه جویی ارزی ایــن وزارت، از تولیــدات و محصوالت این 

شرکت ها حمایت های الزم را به عمل خواهد آورد.
وی هم چنین آمادگی تمام دســتگاه های اجرایی حوزه ی انتخابیه  خود را در 
راستای همکاری و بهره مندی از توانمندی های تخصصی سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان در حوزه های کشاورزی، مشاغل خانگی و 
روستایی اعالم داشت و هم چنین آمادگی مجموعه های علمی حوزه ی انتخابیه 

کاشمر، بردسکن و خلیل آباد را برای تاسیس و راه اندازی 
مراکز نوآوری و شکوفایی اعالم کرد.

تجاری سازی فناوری  و اشتغال دانش آموختگان

پایه های جهاددانشگاهی براساس خودکفایی و اقتصاد مقاومتی
 بنا نهاده شده است

   71

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
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معاون امــــر علمی، 
فرهنگــی و اجتماعی 
سازمان برنامه وبودجه 
با اشاره به اين که محور 
توسعه ی فرهنگ و هنر 
کشور را از لحــــاظ 
آکادمیــک، به پارک 
علــوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی 
جهاددانشگــــاهی 
می آوریم، گفت: ایــن 

پارک می تواند به »مشاور اصلی در توسعه ي مسایل فرهنگی 
و هنری کشور« تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان، دکتر ســعید نمکی معاون امــور علمی، فرهنگی و 
اجتماعی سازمان برنامه وبودجه، 27 دی از پارک علوم و فناوری های 
نرم و صنایع فرهنگی و مرکز مشــاوره و هدایت شــغلی در دانشــگاه 
علم وفرهنگ بازدید و نشستی را با مسووالن جهاددانشگاهی برگزار کرد.

در این بازدید، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، معاونان 
این نهاد و جمعی از مسووالن دانشگاه علم وفرهنگ حضور داشتند.

دکتر نمکی در این نشست تاکید کرد: انتظار داریم که جهاددانشگاهی 
به سازمان برنامه وبودجه کشــور، به عنوان مشاور در مسایل آموزش و 
پژوهش کشور کمک کند. روی جهاددانشگاهی حساب کرده ایم و قطعا 

از این نهاد نیز حمایت می کنیم.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه وبودجه افزود: 
مراکز علمی باید فراتر از روزمرگی فعالیت کنند و مســایل را ریشه ای 
ببینند. در عین حال، به هیچ عنوان به مباحث پیاده سازی پروژه ها وارد 

نشوند، بلکه بخش نظارت و شناسایی و رفع عیب را مدنظر قرار دهند.
وي اظهار کرد: باید قابلیت ها و استعدادهای مملکت را به عنوان پایگاه 
داده در اختیار داشته باشیم. بعد از شناخت قابلیت ها، آن ها را به یکدیگر 
پیوند زده و فعالیت ها را از حالت جزیره ای خارج کنیم. در مرحله ی بعد، 

به بازاریابی آن ها کمک کنیم.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه وبودجه گفت: 
محور توسعه ی فرهنگ و هنر کشور را از لحاظ آکادمیک، به پارک علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی می آوریم و در عین 
حال، از شما مستندات علمی می خواهیم. این پارک می تواند به »مشاور 

اصلی در توسعه مسایل فرهنگی و هنری کشور« تبدیل شود.
دکتر نمکی ادامه داد: نشست بسیار مفیدی با مسووالن جهاددانشگاهی 
و دانشگاه علم وفرهنگ داشتیم و قرار شــد همکاران، طرح هایی را به 
سازمان برنامه  و بودجه ارایه کنند تا بتوانیم در نظام برنامه ریزی کشور، 

از دیدگاه های علمی این 
عزیزان به عنوان مشاور و 
نقشه ی راه استفاده کنیم.

وي افــزود: امیدواریــم 
دوســتان در پارک علوم 
و فناوری هــای نــرم و 
صنایع فرهنگی دانشگاه 
علم وفرهنگ بتوانند اسناد 
مــورد نیــاز در عرصه ی 
فرهنگ، هنر و به خصوص 
اشــتغال زایی در حوزه ی 
گردشگری و طبیعت گردی را فراهم کرده و در اختیار ما قرار دهند.

دکتر طیبی:
آمادگی کامل جهاد دانشگاهی برای همکاری 

با سازمان برنامه وبودجه
در ادامه ی این نشســت، دکتر طیبی به توانمندی هــا و ظرفیت های 
جهاددانشگاهی در توسعه ی هدفمند کشور اشــاره کرد و یادآور شد: 
تاکنون آن گونه که باید و شاید از این قابلیت ها استفاده نشده است که 
امیدواریم با حمایت های سازمان برنامه وبودجه، دستگاه های مختلف 
بتوانند بسیاری از قابلیت های جهاددانشگاهی را جایگزین محصوالت و 

فناوری های وارداتی کنند.
رییس جهاددانشــگاهی تصریح کرد: مجموعه ی جهاددانشگاهی از 
پتانسیل بسیار باالیی برخوردار است، اما متاسفانه در مسیر فعالیت با 
موانع زیادی رو به رو هستیم. استراتژی مدونی نداریم که به عنوان مثال، 
چند ماموریت برای جهاددانشگاهی تدوین شده و سپس از این سازمان 

مطالبه گر باشند.
دکتر طیبی افزود: آمادگی کامل داریم که برای انجام طرح های پایلوت 
یا به عنوان اتاق فکر و مشاور، همه گونه همکاری با سازمان برنامه وبودجه 

داشته باشیم.
دکتر محمدحســین ایمانی  خوشخو رییس دانشــگاه علم وفرهنگ 
در بخش دیگری از این نشســت بیان داشــت: یکــی از ویژگی های 

محور توسعه ی فرهنگ و هنر کشور را از لحاظ آکادمیک به دانشگاه 
علم وفرهنگ می آوریم

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه وبودجه:
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جهاددانشــگاهی، انجام کارهای جدید اســت. ایده ی پارک علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی با حمایت های وزارت 
علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت و طبق 

برنامه ریزی صورت گرفته، در آینده ی نزدیک افتتاح می شود.

بازدید از مرکز هدایت شــغلی و تشریح یک 
طرح

در ادامه، دکتر نمکی معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان 
برنامه وبودجه ضمن بازديد از بخش های مختلف دانشگاه علم وفرهنگ، 
در مرکز هدایت شــغلی این دانشــگاه نیز حضور یافــت و با اطالع از 
فعالیت ها و اقدام های صورت گرفته در این مرکــز از ابتدا تاکنون، از 

راه اندازی این مرکز ابراز رضایت کرد.
در جریان این بازدید، »طرح ملی آسیب شناسی و شناسایی فرصت ها 
و زمینه های شــغلی20 رشته ی دانشــگاهی« که توســط سازمان 
تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 
و به کارفرمایــی معاونت امور توســعه ی علمی و فرهنگی ســازمان 

برنامه وبودجه در دست انجام است نیز تشریح شد.
گفتنی است، این طرح از سال 95 شروع شده و تا پایان سال جاری فاز 

مطالعاتی آن  پايان می یابد.

رویــــداد  اولیــن 
استــــارت آپـــی 
محصــوالت کشاورزی 
با محوریت محصوالت 
سالــــم )مکــس( 
جهاددانشگاهی زنجان 
با معرفی تیم های برتر به 

کار خود پایان داد.

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی زنجــان، اولین رویداد 
اســتارت آپی محصوالت کشــاورزی با محوریت محصوالت سالم 

)مکس(، بعد از ارایه طرح هــا و ایده های تیم های حاضــر در این رویداد 
کارآفرینی و معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد تا مسیر خالقیت و 
نوآوری برای کارآفرینانی که امروز دغدغه حمایت و دیده شدن دارند، توسط 

جهاددانشگاهی زنجان هموار شود.

اجرای 645 رویداد کارآفرینی در سطح کشور 
تا سال ۱400

معاون جهاددانشگاهی 
در این رویــداد با بیان 
این کــه 645 رویــداد 
کارآفرینــی در ســطح 
کشور برای افق 1400 
در نظر گرفته شده است، 
به ســابقه ی ســازمان 
تجاری سازی فناوری  و 
اشتغال دانش آموختگان 
اشــاره کرد و گفت: جهاددانشــگاهی در ســال 1377 بر اساس 
آینده پژوهشی، سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان را بنا نهاد 

و 17 آذر، سالروز تاسیس این سازمان است.
دکتر محمدصادق بیجندی با بیان این که از سال 77 تا 92، بیشترین تولید 
منابع علمی در کشور، اشتغال، کارآفرینی و تربیت کارآفرینان توسط این 
سازمان انجام شده است، تصریح  کرد: در حال حاضر این سازمان دارای سه 
پارک علم وفناوری است که در استان البرز و کرمانشاه و تهران دایر بوده و 
پارک سوم به عنوان یک پارک تخصصی است که در مدت زمان یک تا دو 

ماه آینده افتتاح خواهد شد.
رییس ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاددانشــگاهی با اشــاره بــه این کــه در پارک هــای علم وفناوری 
جهاددانشگاهی، 501 شرکت مستقر بوده و برنامه های متنوعی در حال 
اجرا است، گفت: یکی از سه طرح ملی  که این نهاد در حال مطالعه آن بوده 
و حایز اهمیت است، بازنگری  و آسیب شناسی رشته های تحصیلی است 
که معتقدیم یکی از دالیل عدم اشتغال دانشجویان در شغل های مناسب 

همین موضوع است.
دکتر بیجندی هم چنین به بیان طرح ملی پیاده ســازی الگوی توســعه 

مسیر خالقیت و نوآوری کارآفرینان هموار شد

پایان رویداد کارآفرینی »مکس« جهاددانشگاهی زنجان؛
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مشــاغل خانگی پرداخت و گفت: این طرح در هشــت اســتان در حال 
پیاده سازی اســت . یکی از بحث هایی که بســیار جدی در حال پیگیری 
هستیم، رویدادی است که با همکاری دســتگاه های مختلف در استان 

زنجان انجام دادند و آن بحث رویدادهای کارآفرینی است.
وی ادامه داد: نگاه جهاددانشگاهی به عنوان یک سازمان واسطه  این است که 
در مناطق مختلف کشور به ویژه نواحی کم برخوردار در این زمینه کارهایی 
انجام شود و امیدواریم تا سال 1400 از 645 رویداد، قسمتی نیز در مناطق 

کم برخوردار برگزار شود.

مشکل فرهنگ سازی در زمینه ی استارت آپ ها
رییس جهاددانشگاهی استان زنجان اظهار کرد: هنوز فرهنگ سازی خوبی 

در زمینه استارت آپ ها شکل نگرفته است.
مهدی عباسی با اشاره به این که اســتارت آپ  هایی که امروز در ایران به 
جایی رسیده اند، در واقع همان کسانی هســتند که در زمانی که کسی 
مساله ی استارت آپ را جدی نمی گرفت، شروع به کار کردند و این مساله 
را جدی گرفتند، گفت: استارت آپ چند سالی است که در کشور شروع 
به کار کرده و خوشبختانه موقعیت خوبی در این زمینه ایجاد شده است، 
به طوری که در اکثر استارت آپ ها، تصمیم گیرندگان استان حضور پیدا 

می کنند.
وی ادامه داد: استارت آپ ها از 10 تا 15 سال گذشته شروع شده اند، ولی 
ما نتوانستیم همگام با سایر کشورها در این زمینه حرکت کنیم و در برخی 
از مســایل عقب مانده ایم و معتقدیم نباید این مسایل را گردن دولتی ها 
انداخت و باید توجه داشت که هنوز هم فرهنگ سازی خوبی در این زمینه 

صورت نگرفته است.

خــروج ۲ میلیــون هکتــار زمیــن از چرخه 
کشاورزی

در ادامه، رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان  اظهار کرد: 2 میلیون 
هکتار زمین بین سال های 90 تا 95 از چرخه کشاورزی خارج شد.

حسین جعفری با اشاره به  این که در بخش کشاورزی، با چالش های مهمی 
هم چون تامین امنیت غذایی مواجه هستیم، گفت: مفهوم تامین امنیت 
غذایی این است که ما بتوانیم غذای سالم را برای افراد و برای هر شرایطی 

که قرار دارد، تامین کنیم.
وی ادامه داد: این وظیفه ی مهم در بخش کشاورزی در سال های اخیر و با 
تغییراتی که در جنبه های زیست محیطی اتفاق افتاده، دچار چالش های 
جدی شده اســت. یکی از این چالش ها، بحث تغییرات اقلیم و گرمایش 

زمین می باشد که به کرات تکرار شده است.

حمایــت اتاق هــای بازرگانــی از رویدادهای 
کارآفرینی

هم چنين، در ادامه مراسم غالم حسین جمیلی رييس اتاق بازرگاني استان 
زنجان با اشاره به  این که به نظر می رسد دانشگاه ها به سمت رسالت اصلی 
خود در حال حرکت  هســتند، گفت: در حــوزه ی صنعت و محیط های 
کسب وکار، متاسفانه ســرعت گیرهای زیادی وجود دارد و سرعت عمل 

کارآفرین را می گیرد.
رییس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان این که باید تالش شود تا مشکالت 
پیش روی کارآفرینان در استان برطرف شــود، افزود: یکی از موضوعات 
اثرگذار در این زمینه، مســاله ی استارت آپ ها اســت که به  دليل شکل 
برگزاری و ماهیت اجرایی، می توانند راه حلی برای کاهش موانع و مشکالت 

در این حوزه باشند.
جمیلی با اشاره به این که اخیرا یکی از اولویت های اتاق بازرگانی، توجه به 
استارت آپ ها و محصوالت آن است، خاطرنشان  کرد: اتاق های بازرگانی 
نقش تسهیل گری در حمایت از رویدادهای کارآفرینی خواهند داشت و 

امیدواریم در استان زنجان نیز به این موضوع توجه ویژه شود.

در اقتصاد ضعیف عمل کرده ایم
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان زنجان نیز در ادامه ي این 
مراسم با بیان این که زمینه های فرهنگی و علمی زیادی در کشور وجود دارد 
که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: متاسفانه در اقتصاد ضعیف 
عمل کرده ایم؛ چراکه زمینه های علمی را کم تر به عنوان مبنای حرکت های 

شغلی، حرفه ای و تخصصی خود قرار داده ایم .
شهرام طهماسبی با اشاره به  این که ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد، 
اما متاسفانه سهم ایران از اقتصاد جهان نیم درصد است، اظهار کرد: این 
آمار یک تاسف برای گذشته و یک امید برای آینده است؛ یعنی باید تالش 
شود تا فرصت هایی را که وجود دارد و کاری برای آن نشده به مرحله ی اجرا 

درآوریم و یکی از همین فرصت ها، استارت آپ ها است.

برتري تیم “سیپام”
در آیین اختتامیه اين رویداد، تیم “سیپام” توانست رتبه ي اول این رویداد 
را از بین 10 تیم کسب کند. هم چنین، تیم “کیت محصول سالم” و تیم 

“گلخانه هوشمند کوچک” به ترتیب مقام دوم و سوم را به دست آوردند.
اولین رویداد استارت آپی محصوالت کشاورزی با محوریت محصوالت سالم 
به مدت 54 ســاعت کاری از 13 دی با 56 شرکت کننده در قالب 10 تیم 
فعاليت خود را آغاز کرد و در پایان، سه تیم سیپام، کیت محصول سالم و 

گلخانه هوشمند کوچک به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.
در مدت برگزاری این استارت آپ، 26 ایده و طرح مطرح شد و از این میان 
با رای اکثریت، 10 طرح انتخاب شد تا با کمک رهبران و منتورها بر روی 
این طرح ها کار شده و کم و کاستی ها بررسی شود و ایده ها برای داوران این 

استارت آپ ارایه شود.
گفتني اســت، 10 گروه شــرکت کننده شــامل گروه هــای کینوا، 
سات مکس، بســته بندی درازمدت محصوالت کشاورزی، کشاورزی 
هوشمند، ســامانه ی آنالین توزیع و بازاریابی محصوالت خانگی زنان 
روستایی اســتان زنجان، گلخانه هوشــمند کوچک، زنجیره ی تولید 
محصوالت سالم از مزرعه تا سفره، هایپر مارکت آنالین کشاورزی، کیت 

محصوالت سالم و سیپام بودند.
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رویداد استارت آپی 
اســالمیـ  قرآنی 
برکت«  »طلــوع 
در حالــــی بــا 
معــرفی گروه های 
داز برتر  ر ـ ایده پـ
قرآنی پایان یافت 
که ایده پــردازان 
برتر ضمن دریافت 
تســهیالت ویژه، 
می توانند در مرکز 
ی  رشــد واحدها

فناور هنرهای قرآنی مستقر شوند و سایر گروه ها نیز ضمن 
ارتباط با این مجموعه، خود را برای فعالیت های بعدی در مسیر 

خالقیت و برکت آماده  کنند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان قرآنی دانشــگاهیان کشور، رویداد 
استارت آپی اسالمیـ  قرآنی »طلوع برکت«، هفتم دی با معرفی گروه های 
ایده پرداز برتر قرآنی و با حضور اساتید، مشاوران و کارآفرینان اسالمیـ  
قرآنی در محل مجتمع شکوفایی شــرکت های دانش بنیان به کار خود 

پایان داد.
در این رویداد، بیــش از 80 نفر از ایده پــردازان و عالقه مندان به فضای 
کسب وکار اسالمیـ  قرآنی از سراسر کشور در قالب 10 گروه تخصصی در 
مدت سه روز به ایده پردازی و آموزش کارگاهی پرداختند؛ نتیجه ی کار 
هر گروه نيز در یک پاورپوینت با چند پیوست فرهنگی و اقتصادی، مورد 

قضاوت هیات داوران قرار گرفت.
در مراسم اختتامیه این برنامه، رحیم خاکی سرپرست مرکز رشد واحدهای 
فناور هنرهای قرآنــی گفت: رویداد طلوع برکــت، زمینه ی کارآفرینی 
اسالمی در سراسر کشور محسوب می شود که برای برگزاری آن، همکاران 

ما به شکل شبانه روزی زحمت کشیده اند.
وی در ادامه گفت: ایده های قرآنی ما نه تنها برای داخل، بلکه در خارج نیز 
قابلیت عرضه شدن دارد و می تواند در عرصه های بین المللی، موفقیت های 

بزرگی را نصیب کشور کند.
خاکی افزود: امیدواریم طلوع برکت، الگویی برای تجاری سازی ایده های 

اسالمیـ  قرآنی شود.
در ادامه، بهزاد سلطانی رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
کشور در سخنانی به تبیین اهمیت کارآفرینی اسالمی پرداخت و گفت: ما 
ایرانیان صد سال است که نفت داریم و عادت کرده ایم، نفت را بفروشیم و 
با پول آن کارهای خود را بگذارنیم؛ در حالی که جامعه ی ما باید به دنبال 

این باشد که پول در دست مردم را به گردش بياندازد.
وی با بیان این که جامعه ی مذهبی ما در این موضوع ضعیف عمل کرده 
است، گفت: از برگزاری چنین رویدادهایی خوشحال می شویم، به خصوص 
ایده هایی که مطرح شد، در راستای اقتصاد مردمی و سودآور بود و مطمئن 

باشید همین مساله الزمه ی تقویت مذهبی است.

رییس هیــات عامل 
صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی کشــور 
افزود: به محض این که 
دوستان شرکت کننده، 
شــرکت خود را ثبت 
کننــد و دانش بنیان 
شوند، برای اعطای وام 
و تســهیالت ویژه در 
خدمت آن ها خواهیم 

بود.
در ادامــه، حمیــد 
صابرفرزام رییس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با انتقاد از این که 
بعضی ها فکر می کنند انسان مذهبی دنبال درآمد خوب نمی رود، گفت: 
خلق ثروت از راه حالل و توزیع مناســب این ثروت در جامعه، جزیی از 

وظایف ما مسلمانان است و این کار به آبادانی کشور هم منجر می شود.
صابرفرزام با بیان این که صوفی گری و کنارکشیدن از فعالیت های روزمره، 
تمدن اسالمی سده های میانی را به افول کشاند، گفت: قرآن کریم در آیه ی 
آخر سوره ی “انشراح” دســتور می دهد: »فاذا فرغت فانصب«؛ هرگاه از 
کاری فارغ شدی، به کار دیگری بپرداز؛ با این حساب در یک نظام دینی، 
اوقات فراغت هم معنایش بیکاری و سرگرمی محض نیست و باید فعالیتی 

جدید را آغاز کرد.
رییس ســازمان قرآنی دانشگاهیان کشــور در ادامه گفت: این برنامه را 
اختتامیه نمی دانیم، بلکه شــروع قدم نهادن در مسیر برکت و خالقیت 
است؛ بنابراین سازمان قرآنی در حد توان خود هر امکاناتی را که الزم باشد، 

در اختیار ایده پردازان برتر قرار می دهد و کمک می کند.
در پایان، نمایندگان 10 گروه ایده پرداز قرآنی به ترتیبی که از قبل اعالم 
شد، در جایگاه حاضر شدند و هر کدام پنج دقیقه وقت داشتند تا با استفاده 
از پاورپوینت و توضیحات شــفاهی، ابعاد ایده پردازی خود را به شــکل 

مختصر اما کامل برای هیات داوران تشریح کنند.
از آن جا که موضوعاتی هم چون گردشگری اســالمی، پوشاک و لباس، 
اســباب بازی، غذای حالل و... به عنوان محورهای رویداد اســتارت آپی 
»طلوع برکت« معرفی شده بود، گروه های 10 گانه نیز ایده هایی خالقانه 
در این راستا تولید کرده و  متناسب با آن ایده، یک نام اختصاری یا تجاری 

بر ایده ی خود گذاشتند.
بر این اساس، گروه های ایده پرداز قرآنی »ِگِرن«، »نارگل« و »مهدیار« که 
ایده های رونق کسب وکارهای کوچک با استفاده از ظرفیت مسجد، عروسک 
ایرانیـ  اسالمی و طراحی شبکه ی توزیع محصوالت ایرانیـ  اسالمی مادر 

و کودک را پردازش کرده بودند، توسط هیات داوران مورد تقدیر شدند.
هم چنین، دو میلیون تومان کمک بالعوض، امکان استقرار شش ماهه با 
قابلیت تمدید در مرکز رشد قرآنی، امکان دسترسی به دیتاهای الزم از 
طریق بنیاد ملی بازی های رایانه ای، امکان استفاده از کارگاه های آموزشی 
رایگان و استفاده از استودیو مبین در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور به 

گروه های برتر اختصاص یافت.

معرفی برترین ایده پردازان قرآنی کشور در فضای کسب وکار
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معاون توانمندســازی 
و تحقیقات اشــتغال و 
کارآفرینی ســازمان 
تجاری سازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی گفت: 
آسیب شنـــــاسی و 
شناسایی فـــرصت ها 
و زمینه های اشــتغال 
و کارآفرینــی در 20 
رشــته ی تحصیلــی 

دانشگاهی را در دستور کار داریم.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی ســازمان تجاری سازی 
فناوری و اشــتغال دانش آموختگان، مهندس ســیروس دشــتی 
معاون توانمندســازی و تحقیقات اشــتغال و کارآفرینی سازمان 
گفت: آسیب شناســی و شناســایی فرصت ها و زمینه های اشتغال 
و کارآفرینی در 20 رشــته ی تحصیلی دانشگاهی را در دستور کار 

داریم.
مهندس دشــتی افزود: کارفرمــای این طرح، معاونــت امور علمی، 
فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه وبودجه كشور است. هدف از اجرای 
این طرح، این اســت که در ابعاد کالن، بحث نظــام عرضه و تقاضای 
این رشته ها را در کشور ارزیابی و مشخص کنیم که چه تعداد نیروی 

انسانی در این رشته های تحصیلی مورد نیاز است.
معاون توانمندســازی و تحقیقات اشــتغال و کارآفرینی ســازمان 
تجاری ســازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان اظهار کرد: پس 

از انجام مطالعات، مسایل 
بعــاد  و مشــکالت در ا
کالن اقتصــادی یا عوامل 
نهادی کــه در اشــتغال 
دانش آموختــگان ایــن 
رشــته ها اثرگذار اســت، 
آسیب شناســی می شود؛ 
به عنوان مثــال، وضعیت 
و  دانشــجو  پذیــرش 
شــاخص های توسعه در 
چارچوب نظــام آموزش 

عالی بررسی می گردد. 
وی بیان کرد: بحث کليدي و مهمي که دنبال آن هستیم، بررسی 
و ارزیابی سرفصل های درسی این 20 رشته تحصیلی است، از اساتید، 
دانشــجویان و کارآفرینان در این مورد نظرســنجی خواهد شد که 
سرفصل های درســی و آموزش هایی که در دانشگاه ها ارایه می شود، 
تا چه میزان در توانمندسازی و توســعه ی مهارت های مورد نیاز بازار 

کار موثر است.
مهندس دشــتی با اشــاره به انجام مراحل اول تا سوم این طرح 
افزود: طبق برنامه ریــزی صورت گرفته، نتایــج مطالعات اولیه 
به زودی در کارگروه آموزش ســازمان برنامه وبودجه کشور ارایه 

می شود.
وی در پایان گفت: انجام مطالعات میدانی، فاز بعدی این طرح اســت 
که مبنایی برای ارزیابی دقیق همه ی رشته های تحصیلی دانشگاهی 
خواهد بود. خروجی این طرح، کمک شــایانی به سیاســت گذاران 

آموزش عالی حوزه ی بازار کار می کند.

ارزیابی نظام عرضه و تقاضای 20 رشته ی تحصیلی دانشگاهی

در راســتای انعقاد تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و پارک 
علم وفناوری کردســتان، مرکز رشــد گیاهــان دارویی 

جهاددانشگاهی استان 
تا پایان ســال جاری 

راه اندازی می شود.

بــط  روا بــه گــزارش 
عمومی جهاددانشگاهی 
کردستان، خالد سعیدی 
رییس پارک علم وفناوری 
کردســتان، 17 دی در 

نشست انعقاد تفاهم نامه با این واحد با ابراز خرسندی از راه اندازی مرکز 
رشد در استان اظهار کرد: در تمام شهرســتان ها نیز مانند راه اندازی 
مرکز رشد در مرکز استان، 

احساس نیاز وجود دارد.
وی با اشاره به این که مراکز 
رشــد، محلی برای رشد 
استعدادهای جوانان است، 
افزود: جهاددانشــگاهی 
یکی از نهادهــای علمی 
است که با توجه به رسالت 
خود، می تواند در زمینه ی 

راه اندازی مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی کردستان 

   76
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دکتــر نجفی استاندار 
البرز در چهل وهشتمین 
جلسه ی اقتصاد مقاومتی، 
فعالیــت فرمانــداران 
و مدیــران دســتگاه 

های اجرایی اســتان در 
حــوزه ی علم وفناوری 
را ضروری دانســت و 
استفاده از ظرفیت پارک 

علم وفناوری استان را به عنوان تکلیف به شمار آورد.

به گــزارش روابــط عمومــی پــارک علم وفنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، دکتر نجفی استاندار البرز در چهل و هشتمین جلسه ی 
اقتصاد مقاومتی، فعالیت فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان 
در حوزه ی علم وفناوری را ضروری دانست و اســتفاده از ظرفیت پارک 

علم وفناوری استان را به عنوان تکلیف به شمار آورد.
دکتر نجفی با تاکید بر این که پایداری اشتغال با نگاه فناورانه امکان پذیر 
است، افزود: مجموعه ی استان، امکانات خود را در این حوزه در اختیار قرار 

می دهد و همه وظیفه دارند که همکاری کنند.
وی ضمن اشاره به این که شرکت های دانش بنیان استان جزیی از پارک 
هستند، بر ضرورت دنباله روی صنعت و سایر حوزه های اقتصادی از پارک 

علم وفناوری تاکید کرد. 
در این جلســه، مهندس ربانی رییس پارک علم وفناوری استان البرز نیز 

ضمن تشــریح فعالیت های 
راه انــدازی  در  پــارک 
ســاختارهای فناورانــه ی 
اســتان مانند مراکز رشــد، 
مراکز نــوآوری و... به ایجاد 
اشــتغال بیش از 200 نفر در 
این ساختارها اشاره کرد و از 
فرمانــداران و مراکز آموزش 
عالی و تحقیقاتی، همکاری 
بیشتری را جهت گسترش این ســاختارها در شهرستان های استان 

خواستار شد.
وی افزود: بنابراین پیشنهاد داده ایم تا از ظرفیت های استان در شهرستان ها 
استفاده کنیم و در این راســتا در اولین مورد از فرمانداران می خواهیم، 

ظرفیت های شهرستان ها را معرفی کنند.
رییس پارک علم وفناوری استان البرز تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت ها 
می تواند در استفاده ی بهینه از فرصت ها، افزایش زمینه ی اشتغال پایدار، 
بومی ســازی فناوری و جلوگیری از مهاجرت جوانان اســتان را به دنبال 

داشته باشد.
مهندس ربانی برگزاری رویدادهای ترویجی و علمی و ایجاد شــبکه ی 
نوآوری های مردمی در استان را در قالب پارک و سایر ساختارهای فناورانه 
از اهم فعالیت های پارک در این زمینه برشمرد و در پایان از همکاری های 
صورت گرفته دســتگاه های اجرایی اســتان به ویژه استانداری و شرکت 

شهرک های صنعتی قدردانی کرد.

راه اندازی این مراکز پارک را یاری دهد.
رییس پارک علم وفناوری استان کردســتان بیان کرد: پتانسیل های 
جهاددانشگاهی در شهرستان ها نیز بسیار قابل توجه است که می توان 

در راه اندازی مرکز رشد موثر باشد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه پارک علم وفناوری استان کردستان با 
دانشگاه های سطح استان عنوان کرد: اولویت فعالیت دانشگاه ها، ابتدا 
آموزش، فرهنگی و در ادامه پژوهش اســت، اما در جهاددانشگاهی با 

توجه به رسالت علمی خود، امر پژوهش در اولویت است.
ســعیدی با اشــاره به این که در حال حاضر فشــار بــر روی پارک 
علم وفناوری بسیار زیاد است، اعالم کرد: ما بسیار خرسندیم که بار این 
فشار به کسانی که برای امر پژوهش اهمیت قایل هستند، سپرده شود.

وی در پایان یادآور شد: مرکز رشــد گیاهان دارویی استان می تواند 
یکی از مراکز فعال استان باشد و پارک علم وفناوری از این مراکز رشد 

حمایت الزم را می کند.
چیا ســهراب نژاد رییس جهاددانشگاهی کردســتان در ادامه ی این 
نشست با اشــاره به این که در جهاددانشگاهی جای مرکز رشد بسیار 
خالی بود، گفت: امیدواریم با راه اندازی این مرکز، بتوانیم در آینده ای 
نزدیک، مراکز رشد بیشتری را در سطح شهرستان های استان فعال 

کنیم. 
وی افزود: پارک علم وفناوری، همواره جهاددانشگاهی را مورد حمایت 
قرار داده و این امر خود می تواند زمینه ی همکاری هرچه بیشتر این دو 

نهاد علمی را فراهم کند.
رییس جهاددانشگاهی کردستان یادآور شد: جهاددانشگاهی و پارک 
علم وفناوری این استان، دو نهاد وابسته هستند که می توانند با اجرای 
برنامه های مختلف و هماهنگ در راســتای اعتالی علمی و فرهنگی 

استان گام بردارند. 
   77

استفاده از ظرفیت های پارک علم وفناوری استان، تکلیف همه ی 
دستگاه های اجرایی است

استاندار البرز:
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شورای مرکزی سازمان 
تجاری سازی فناوری و 
اشتغال فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی به اتفاق 
آرا تاســیس شعبه ی 
ن  چستا بلو ن و سیستا

را تصویب کرد. 

به گــزارش روابط عمومی 
جهاددانشگاهی سیستان 
 و بلوچســتان، دکتـــــر 
منصــور تاجــری رییس 

جهاددانشگاهی این واحد، نهم دی با اعالم این خبر افزود: هدف از 
راه اندازی شعبه ی این سازمان در استان، تجاری سازی علم، تبدیل علم 
به ثروت و انبوه سازی تولیدات علمی دانشگاهیان در راستای اشتغال 

فارغ التحصیالن دانشگاهی است.
وی حمایت از نوآوری های علمی، ایجاد کانون خالقیت، شــکوفایی و 
نوآوری، راه اندازی کلینیک مشــاوره های شغلی، برگزاری کارگاه ها و 
دوره های آموزشی کارآفرینی و اجرای طرح های تحقیقانی و پژوهشی 
در حوزه ی کسب وکارهای نوین متناسب با ظرفیت های بومی استان 

را از عمده برنامه های این سازمان در سیستان وبلوچستان برشمرد.
رییس جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان با توجه به معضل اصلی 
استان که بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی است، کمک به اشتغال 
فارغ التحصیالن از طریق تهیه و تدوین طرح های تیپ خوداشتغالی، 
انجام مشاوره های شغلی و سرمایه گذاری، اطالع رسانی بازار کار، ایجاد 
بانک اطالعاتی از دانش آموختگان بیکار و... را از جمله اهداف تاسیس 

این ســازمان در حوزه ی 
اشتغال فارغ التحصیالن 

دانشگاهی دانست.
دکتــر تاجــری برپایی 
نمایشــگاه دایمــــــی 
محصـــوالت تولیــدی 
دانشجویـــــــــــان و 
دانش آموختگان، حمایت 
از ابداعــات و اختراعات، 
شناســـــایی نخبــگان 
دانشــگاهی، برگــزاری 
ایده شوها، استارتاپ ها و 
رویدادهای شــتاب به گونه ای متفاوت و انتقــال این فن آوری به 
کشورهای همسایه را از دیگر برنامه های شعبه تجاری سازی فناوری در 

جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان عنوان کرد.
وی گفت: ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسب وکار و ایجاد هلدینگ در 
راستای پشتیبانی در حوزه ی بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات در 
قالب خوشه ها و شبکه های کسب وکارهای همگن و ناهمگن منطقه ای 
از برنامه های کوتاه مدت و نظارت و پایش کسب وکارهای ایجاد شده با 
رویکرد کمک به پایایی و مانایی آنان با تاکید بر افزایش قدرت رقابت 
آن ها از طریق ایجاد و توسعه برند و شــبکه فرانچایز استانی در زمره 
برنامه های میان و بلندمدت ســتفای سیستان وبلوچستان در وسعت 

ملی و فراملی خواهد بود.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان از حضــور همه ی دانشــجویان و 
دانش آموختگان و اساتید عالقه مند به ویژه در رشته های کارآفرینی و 
کسب وکار در دفتر ستفا و ارایه نقطه نظرات کارشناسی استقبال نمود.

با مشــارکت گروه مدیریت کســب وکار جهاددانشــگاهی 
آذربایجان غربی، همایش کارآفرینی زنــان در حوزه ی فناوری 
اطالعات در ســالن آمفی تئاتر پردیس دانشگاه ارومیه برگزار 

گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی آذربایجان غربی، این همایش 
به همت اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان غربی و ســایر 
نهادها و دســتگاه های ذی ربط از جمله گروه پژوهشی جهاددانشگاهی 
آذربایجان غربی در راستای فرهنگ سازی کارآفرینی درحوزه ی  فناوری 
اطالعات و بررسی فرصت ها و چالش های کارآفرینی در حوزه ی فناوری 
اطالعات با حضور معاون اســتاندار، مدیران کل، رییس جهاددانشگاهی 

استان و جمعی از زنان کارآفرین نمونه ی کشوری برگزار شد.
در این همایش زنان کارآفرین و صاحب کسب وکار در عرصه ی کارآفرینی، 

محققان و اســاتید در حوزه ی فناوری اطالعات در قالب ارایه راهکارهای 
کارآفرینی نسبت به تبیین و معرفی الگوهای مناسب کارآفرینی و هم چنین 
توانمندسازی زنان کارآفرین در این حوزه سخنرانی داشتند و از فعاالن این 

حوزه تقدیر به عمل آمد.
این همایش در محورهای توســعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در حوزه 
IT، نقش IT در کســب وکارهای خانگی، راه های توســعه کارآفرینی با 
محوریت فناوری اطالعات، نقش IT در توانمندسازی فردی و جمعی زنان و 

آسیب شناسی عدم توسعه کارآفرینی زنان درحوزه IT برگزار شد.
در این همایش از کارآفرینان برتر زن در حــوزه ی فناوری اطالعات و نیز 
جمعی از مسووالن و مشارکت کنندگان در برگزاری این همایش هم چون 
ندا فتح ا... نژاد، نگین سیداشــرف، رقیه کارگردیزجی، آزاده داننده، مریم 
خاوازی، نادر صفرزاده، قاسم جلیلی نژاد، مقتدرزاده، شهال تاجفر، امام وردی، 

هانیه محسن زاده تقدیر به عمل آمد.

تاسیس شعبه ی ستفا در جهاددانشگاهی سیستان وبلوچستان 

همایش »کارآفرینی زنان در حوزه ی فناوری اطالعات« در ارومیه برگزار شد
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هشتمین رویداد دورهمی کارآفرینی »دیدار« لرستان به همت دفتر 
تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی 

استان در دانشگاه علمی کاربردی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی لرستان، هشتمين رويداد ديدار 
لرستان با محوريت آشنايي با خدمات کسب وکار محلی با سخنرانی مهندس 
ســمیه مهراب نیا رییس کانون زنان بازرگان استان، مشاهده یک آموزش 
کاربردی با صحبت های مهندس فرید مرادی مــدرس آموزش کاربردی 
)دیجیتال مارکتینگ( و شنیدن تجریبات مهندس زهرا نصیری، مدیرعامل 

شرکت تعاونی تولیدی آدینه فام خرم به عنوان یک کارآفرین برگزار شد. 
در این نشست، مهندس مهراب نیا گفت: کسی که می خواهد کارآفرین باشد، 

باید خالقیت داشته و در این زمینه دانش خود را باال ببرد.
وی با بیان این که هر کسی شخصیت منحصر به فردی دارد و باید دیدش را 
نسبت به بیرون دقیق تر کند، ادامه داد: اگر نیازها را در محیط کار بشناسد، 

موفق خواهد بود؛ البته باید دانش خود را نیز باال ببرد.
هم چنین، فرید مرادی در ادامه با بیان این که ایده مهم نیست و همه ی دنیا به 
این موضوع واقف است، ادامه داد: اجرای ایده مهم است و همان طورکه قوانین 
فیزیک هم زمان می  شود سه نفر روی آن نظر بدهند و به اسمشان ثبت شود، 

ایده نیز می تواند به ذهن چند نفر خطور کند.
مرادی تیم سازی را مهم ترین موضوع برای اجرای ایده دانست و افزود: در 
خرم آباد تیم هایی داریم که ایده ندارند، اما موفق هستند؛ چراکه ایده ها را 

گرفته و انجام می دهند.
این مدرس آموزش کاربردی )دیجیتال مارکتینگ( با اشاره به این که خیلی از 
ایده ها در ذهن می ماند، گفت: گفتن ایده زیاد مهم نیست، بلکه باید اجرا شوند.

گفتنی اســت؛ این نشســت با حمایت دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
لرستان، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان بسیج مهندسین عمران و 
معماری سپاه حضرت ابوالفضل)ع(، رویداد همفکر و مرکز علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

شــرکت نوآور شبیه ســازه بهینه )پیناپــس( عضو پارک 
علم وفناوری البرز توافق نامه ای با اداره ی کل ارتباطات و فناوری 

اطالعات آذربایجان غربی منعقد کرد.

به گــزارش روابط عمومــی پــارک علم وفنــاوری البرز وابســته به 
جهاددانشگاهی، شرکت نوآور شبیه سازه بهینه )پیناپس( عضو پارک 
علم وفناوری البرز در قالب طرح تکاپو و در راستای توسعه ی کسب وکار 
و اشتغال پایدار در حوزه ی فناوری اطالعات توافق نامه ای با اداره ی کل 

ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان غربی منعقد نمود.
این توافق نامه به طور خاص در بخــش مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه 
ناوگان هوشــمند در حوزه های حمل ونقل داخلی و بین المللی اجرایی 
می شود و به کارگیری شرکت های موجود در اســتان آذربایجان غربی 
به منظور پیاده سازی پروژه های مطروحه، استفاده از متخصصان بومی و 
شکل گیری شرکت های جدید به منظور ارایه خدمات حول این فعالیت ها 
از جمله تعهدات شرکت پیناپس برای عملیاتی کردن این پروژه در استان 

آذربایجان غربی است.

رييس جهاددانشگاهي اردبيل اظهار کرد: رویدادهای »دیدار در 
کارخانه« و »دیدار در مزرعه« که در سال جاری در مرکز رشد فناوری 
فرآورده های گیاهان دارویی واحد انجام گرفته، جزو رویدادهای 
جديد کشور در حوزه ی کارآفرینی معرفی شده است که بنیان گذار 

آن جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، در سومين 
نشست رييس واحد با همکاران که 11 دی برگزار شد، اوچي اردبيلي گفت: از 
جهادگران انتظار می رود با روحیه ی جهادی، همدلی و هدف گذاری مناسب، 

به دنبال ارتقاي سطح فعالیت ها و ظرفیت های این نهاد انقالبی باشند.
 مهران اوچی اردبیلی فعالیت در حوزه فرهنگی را یکی از رسالت های مهم 
جهاددانشگاهی عنوان و تصریح کرد: در بحث فرهنگی بایستی هدف گذاری 
و برنامه ریزی الزم برای توسعه ی فعالیت های حوزه ی علوم قرآنی انجام گیرد.
وی با اشاره به پژوهش محور شدن حوزه ی سالمت جهاددانشگاهی استان 
اردبیل افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه ی پژوهش وفناوری، 

به دنبال ایجاد درمانگاه عمومی در یکی از بخش های محروم اردبیل هستیم 
تا عالوه بر برطرف کردن نیاز جامعه، منبع درآمد پایداری برای واحد باشد. 

رییس جهاددانشگاهی استان اردبیل به فعالیت شورای راهبردی و تبلیغات 
این نهاد در سال جاري اشاره و بيان کرد: با شناخت نقاط قوت و ضعف این 
نهاد، می توان کمبودها را با برنامه ریزی توسط شوراهای تشکیل شده رفع 

کرد و نقاط قوت را ارتقا بخشید.
اوچي اردبيلي فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه ی گیاهان دارویی را بسیار 
ارزشمند خواند و یادآور شد: رویدادهای دیدار در کارخانه و دیدار در مزرعه 
که امسال در مرکز رشــد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی واحد انجام 
گرفته، جزو رویدادهای نو کشور در حوزه ی کارآفرینی معرفی شده است 
که بنیان گذار آن جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل است و سایر استان ها 
نیز در حال الگوبرداری و اجرای چنین اردوهای کاربردی و مهارتی هستند. 

گفتنی اســت، در این نشســت اعضای جهاددانشــگاهی به بیان نظرات و 
پیشنهادهای خود برای پیشبرد اهداف واحد پرداختند و از جهادگران برگزیده و 
منتخبان مسابقات فرهنگی و ورزشی واحد با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

برگزاری هشتمین رویداد دورهمی کارآفرینی»دیدار« در لرستان

انعقاد توافق نامه در راستای توسعه ی کسب وکار و اشتغال پایدار 
در حوزه ي فناوري اطالعات 

برگزاري رویدادهای کارآفریني »دیدار در کارخانه و مزرعه« توسط واحد اردبیل
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تجاری سازی فناوری
 و اشتغال دانش آموختگان

بازدید 1۴0 دانشجوی عضو سازمان 
هالل احمر از پارک علم و فناوری 

البرز

به گــزارش روابط عمومــی پارک علم وفنــاوری البرز 
وابســته به جهاددانشــگاهی، 140 نفر از دانشجویان 
)اعضــای ســازمان هالل احمــر( اســتان های ایالم، 
سیستان وبلوچســتان، بوشــهر، آذربایجان غربــی و 
خوزســتان در قالــب ســیزدهمین دوره ی طرح ملی 
»ایران، مرز پرگهــر« با هماهنگی مرکز گردشــگری 
علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران از پارک علم وفناوری 

البرز بازدید کردند.
در این بازدید، مسعود سعیدی مدیر اداره فنی تخصصی 
پارک علم وفناوری البرز پس از بیان عملکرد مراکز رشد 
و پارک هــای علم وفناوری در دنیا، بــه معرفی پارک و 

دستاوردهای فناورانه ی آن پرداخت.
دکتر فاخری معاون فناوری مرکز رشــد زیست فناوری 
رویان نیز توضیحاتی در خصوص حیوانات ترانســژن و 

فعالیت این مرکز ارایه کرد.
در ادامه، دانشجویان از فارم حیوانی پژوهشگاه رویان، 
پژوهشکده صنایع شیمیایی ایران، پژوهشکده گیاهان 
دارویی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران 

بازدید کردند.

تشریح مراحل طرح »الگوي نوین توسعه 
مشاغل خانگي« چهارمحال و بختیاري 

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهی چهارمحال وبختياري، 
وحيد خليلي، 10 دي در کارگروه اشــتغال و سرمايه گذاري 
استان، با اشــاره به فعاليت شعبه ی تجاري ســازي فناوري و 
اشــتغال دانش آموختگان در جهاددانشــگاهی چهارمحال 
و بختياري، گفت: خوشــبختانه فعاليت مجــدد اين مرکز با 
انعقاد تفاهم نامه اي بين وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعي، 

جهاددانشگاهی و صندوق کارآفريني اميد هم زمان شد.
ریيس جهاددانشــگاهی اســتان با تاکيد بر اين که مشاغل 
مي توانند در اشــتغال زايي پايدار معیار باشــند، اظهار کرد: 
نگرش ها و روش ها نســبت به موضوع اشتغال به روز نيست و 
دو گزينه ی شغل و تسهيالت به تنهايي اشتغال پايدار ايجاد 

نمي کند.
وي شناســايي مزيت ها، اولويت بندي مشــاغل در اســتان، 
آموزش، مشاوره و توانمندســازي، کمک براي به روزرساني و 
توليد استاندارد، شناســايي بازارهاي هدف، اتصال به بازار و 
تجاري سازي و فروش محصول را از مراحل مختلف اجراي طرح 

الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي برشمرد.
خليلي با اشاره به اين که بايد به تنوع و تکثر در مشاغل خانگي 
بيانديشيم، تصريح کرد: 76 درصد از متقاضيان مشاغل خانگي 
در کشور و استان روي 6 رشته، 17 درصد روي 42 رشته و 7 

درصد نيز روي 236 رشته مشاغل خانگي متمرکز شده اند.

اخبار کوتاه 

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه و تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری البرز وابسته به جهاددانشگاهی، کارگاه آموزشی توسعه و تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی 
با حضور 40 نفر از  فعاالن اقتصادی، فناوران و کارآفرینان، مدیران و کارشناسان وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان پارک های 
علم وفناوری، مدیران و کارشناسان واحدهای جهاددانشگاهی و مراکز رشد وابسته، 11 دی در سالن اجتماعات پارک علم وفناوری البرز برگزار شد.

دکتر مصطفی کریمیان  اقبال مدرس این دوره، به بررسی مواردی چون توســعه ی ایده، مراحل و گام های تبدیل ایده به محصول، تجاری سازی 
محصوالت و خدمات و معرفی چند مدل کسب وکار پرداخت.

در پایان به سوال های شرکت کنندگان از سوی مدرس کارگاه پاسخ داده شد.
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